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 ٤ إسالمية ال وهابية

  فهرست مطالب
  

  ص  عنوان
  13  همقدم

  پيشگفتار
  وضع نجد پيش از دعوت محمد بن عبدالوهاب

  29  منطقة نجد كجاست؟  -
  29   و خلفاي راشدين صنجد در زمان رسول خدا  -
  30  نجد در زمان خالفت امويان  -
  31  نجد در زمان خالفت عباسيان  -
  32  هاي عثماني  نجد در زمان ترك -
  33  . هاي بارز نجد در هنگام ظهور نهضت ويژگي -

  36  اوضاع جهان اسالم در هنگام ظهور دعوت
پيشواي دعوت ظهور دعوت و نهضت امام محمد بن عبدالوهاب 

  »دعوت و دولت«و امير حامي آن 

37  

  39  امام مجدد و نهضت او 
  39  هاي او  مراحل رشد و ويژگي

  40   نهضت اصول و مبانى
  41  هاي سيره امام و دعوت او  ويژگي

  42   ذهن، سالمت روش، تكيه بر راهكار سلف صالح زندگي پاك، زاللي
  43   و دور انديشي، شايستگي و پيروزي پروازىبلند

  45  امير و بنيانگذار دولت 
  45   خانواده امير -
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 ٥   ناباســـــــالم

  ص  عنوان
  45  ها ويژگي صفات و -
  46  هاي زندگي و حكومت او  ويژگي-

  فصل اول 
شـود،    حقيقت حركت اصـالحي يـا آنچـه وهابيـت ناميـده مـي             

  ها و پاسخگويي به اتهامات  گيزهان
  50  ها  حقيقت حركت اصالحي و اولين حكومت سعودي: اولموضوع 

  50  اند  همان اسالمي كه سلف صالح بر آن بوده -
  51  نامگذاري وهابيت بيام حقيقت در مورد  -
  54   سپتامبر آمريكا 11وهابيت و رويداد  -
  55   حقيقت دعوت براساس شهادت اهل انصاف -

  63  هاي ظهور دعوت و اهداف اساسي آن  انگيزه: موضوع دوم
  63   واقعيت بخشيدن به حقيقت توحيد- 1
  63   سالم بودن منابع كسب معلومات ديني- 2
  64   بيان و ترويج سنّت و مقابله با مظاهر بدعت- 3
  64   قيام به واجبات ديني و فرايض عمومي آن- 5
  64  داوند اجرا و تحقّيق حاكميت شريعت خ- 5
  64   ترويج علم و رويارويي با ناآگاهي و عقب ماندگي- 6
  65  تحقّق وحدت و همگرايي و كنار نهادن تفرقه - 7
  65  تحقّق امنيت و حاكميت - 8
  66  ماندگي و بيكاري  مقابله با عقب- 9

حكومتى قوى را ايجاب اوضاع و احوال نجد : موضوع سوم
  رد ك مي

67  

  79  در راهكار دعوت و دولتتكامل : موضوع چهارم
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 ٦ إسالمية ال وهابية

  ص  عنوان
  فصل دوم

روش و عملكرد امام محمد بن عبدالوهاب و اتباع او بهترين پاسـخ             
  به اتهامها 

  82   نهضت امامبررسي اتهامها و روش : اولموضوع 
هاي دعوت امام محمد بن عبدالوهاب و اتباع  ويژگي: موضوع دوم

   صالح قرار دارنداو و اثبات اين حقيقت كه آنان بر راه و رسم سلف
85  

ارائه چند نمونه از برنامه و راهكارهاي عمومي : موضوع سوم
   ديني آنان در پيش گرفتن روش سلف صالح

88  

عقيده و برنامه امام محمد بن عبدالوهاب و پاسخ به : اولنمونه 
   هاي مخالفان از زبان خود او اتهام

89  

  98   مت حامي آننگاهي به روش امامان دعوت و حكو: نمونه دوم
  134  منابع معرفتى نهضت اسالمى -ألف :موضوع چهارم

  140  لمان و دانشمنداناتجليل و احترام به ع -ب
  143 بيان تفصيلى عقيده و تبعيت از عقيده سلف صالح: موضوع پنجم

 و كنار نهادن )اهل سنّت و جماعت(قه ناجيه ش فرالتزام به رو -
  143   هاى منحرف باورهاى فرقه

  145   ايشان در مورد ايمان نظر -
  145  متعالاسماء و صفات خداوند اعتقادشان درباره  -
  155   اسخ به اتهام اعتقاد به تشبيه وتجسيمپ -
  159  قرآن اعتقادشان درباره  -
  160  پيامبران و كتب آسمانى و درباره فرشتگانانعقيده آن -
  160   هاى او  ويژيگى و و حقوقص شان درباره پيامبر خدا عقيده -
  165   صادعاى مخالفان درباره منزلت رسول خدا پاسخ به  -
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 ٧   ناباســـــــالم

  ص  عنوان
  176  مام محمد بن عبدالوهاب اتهام ادعاى پيامبري ا -
  180   ص درباره شفاعت پيامبر آنانعقيده  -
  182   ص درباره اهل البيت رسول خدا ديدگاه نهضت اصالحى -
  186   ص پيامبر اصحاب در خصوص آنانعقيده  -
  188   درباره شفاعتكلى آنانعقيده  -
  190   و رؤيت خداوند جهنم درباره قيامت، بهشت، آنانعقيده  -
  191   درباره قدر و قضا آنانعقيده  -
  191   آناندرباره اولياء و كرامات شان  عقيده -
  192  امراء و حكام مسلمانان و فرمانبرداى از آنانعقيده آنها درباره  -
  194   ايشان در قبال عموم مسلمانانموضع  -
  195   رأى آنان درباره مرتكب كبيره -
  196   جهاد، امر به معروف و نهى از منكر -
  198   اجتهاد و تقليد  در موردشان هديدگا -
  200    ايشان در برابر بدعتها و اهل بدعت موضع-

  فصل سوم
مهمترين ادعاها و اتهامات مطرح شده از سوي مخالفـان بـر ضـد              

  دعوت و رهبر آن
  205  گفتارپيش: موضوع اول

  206  حقيقت نزاع ميان دعوت و دشمنان آن -
  208  برابري مادي دعوت با دشمناننا -
  213   عليه دعوتتهمت و افتراها -

هاي نسبت داده شده به دعـوت         بارزترين افترائات و تهمت   : موضوع دوم 
  به اجمال
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 ٨ إسالمية ال وهابية

  ص  عنوان
  215  نامگذارى آنان به وهابيت -1
  215  متهم كردن آنان به تجسيم -2
  215  ورزى عليه اولياء  و كينهصتى به مقام پيامبر اتهام بي مباال - 3
  216  اتهام سختگيري و تعصب - 4
  216  طلب بودن اتهام تكفيرى و جنگ - 5
  217   مسلمان با آنانادعاي مخالفت علما و عقالى - 6
  217   مذهب پنجم آوردنبا اكثريت مسلمانان واتهام مخالفت آنان  - 7
  218  جويي، توسل و شفاعت ادعاي تحريم مطلق تبرك - 8

  220  ها چرا؟ اين افترائات و تهمت: موضوع سوم
  221  ترس بر مقام و منافعحسادت و  -1
  223   مسالك و مشاربتفاوت - 2
  224  ها افشا شدن عيب - 3
  225  طرفي بيمراعت حق، انصاف و  دعوت به -
  228   بازبيني و تأملي كوتاه-

  230  ند نمونه از افترا و اتهامهاچ: موضوع چهارم
  231   آناسخپو نمونه نخست  -
  236  اهابر اين افترفرزندش عبداهللا پاسخ امام و  -
خالصه : (افتراهاى مطرح شده توسط نويسنده كتابنمونه دوم  -

  248  و يادداشتي بر آن) الكالم

  270  افترا واتهامهاتأملي پيرامون اين  -
قضايا و مسائل محورى و مورد اهتمام نهضت : موضوع پنجم

  اسالمى
275  

  276  تا آخر ... شرك و بدعتو ترك توحيد و سنت ائل مانند مس: اوالً
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 ٩   ناباســـــــالم

  ص  عنوان
  279   پاسخ به افتراها اين حقيقت وتالش امام جهت بيان

  317  يىوج شفاعت، توسل و تبركاتهام عدم اعتقاد به 
  333   بر روى قبرها دشمنى با انبياء و اولياستگنبدآيا ويران كردن 

  351  طلبى مسأله تكفير و خشونت: دوم
  354  گري سأله تندروى وافراطم

  357  بررسى اين ادعا كه دعوت وهابيت منشأ خشونت دارد
  358  تأملي بر يك شبهه
  360  طلبى و خشنونت ى اتهام تكفيراره در بشموضع امام و پيروان

 از به قواعد و اصول معتبر تكفيرمحمد بن عبدالوهاب التزام امام 
  363  نظر علماى امت

  377  ز بين بردن كتابهااسخ به اتهام اپ
به اين ادعا كه آنان به خاطر گناهانى از قبيل شرابخوارى و پاسخ 

  377  تا آخر... دخانيات 

  383  كسانى كه باور دارند كسى كه به جمع آنان داخل نشود كافر استدعاي ا
  384  تشدد و تندروىادعاي اسخ پ

  388  مسأله قتال و جنگ
  396  ن و كودكان بدست وهابيانادعاى كشتن سالخوردگان و زنا

  398  ديگراياى قضي: موضوع ششم
  399  استتراشيدن شعارشان سر  بودن ىادعاي خوارجبررسى  -
  405  است) شاخ شيطان(اى مشهور  منشأ دعوت منطقهادعاي اينكه  -
  412  جويي آنان به اينكه از سرزمين مسيلمه كذاب هستند عيب -
جره نبوي و زيرپا  ح خزائنتهمت جلوگيري از حج، غارت -

  414  گذاشتن مقدسات
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١٠ إسالمية ال وهابية

  ص  عنوان
  426  ادعاي مذهب پنجم بودن دعوت -
  428   ادعاي خروج دعوت برخالف عثماني-

  فصل چهارم
  ها به نفع نهضت از گذشته تا حال شهادت شخصيت

  439  ها نگاهي به شهادت: موضوع اول
ارائه نام بعضي از عالمان و متفكران عرب : موضوع دوم

  .اند لمان كه به نفع نهضت شهادت دادهمسلمان و غيرمس
443  

  449  هايي از شهادت مسلمانان عرب و غيرعرب  نمونه: موضوع سوم
  486   غيرمسلمانانواهىگهايي از  نمونه: موضوع چهارم
هاي دانشجويان و  ههايي از ديدگا نمونه: موضوع پنجم

  التحصيالن أقصي نقاط مختلف جهان فارغ
502  

  فصل پنجم
  نتايج دعوت، بهترين پاسخ به مخالفان استآثار و 

ط با آثار و نتايج حركت مطالبي كوتاه در ارتبا: موضوع اول
  انهاصالحگر

508  

  512  بارزترين آثار ارزشمند و نتايج نيك نهضت: موضوع دوم
  512  ق عبوديت براي خداوند يكتايتحق -1
  512  گسترش سنّت و مقابله با بدعت - 2
  513  ان و اشاعة آنالتزام به روش سلف صالح - 3
  513  پااليش و پاك نمودن منابع دين از زوائد - 4
  513   روش استدالل اصالح - 5
  514  ترويج علم و مبارزه با جهل - 6
  514  مشاركت در نهضت نوين علمي - 7
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١١   ناباســـــــالم

  ص  عنوان
  514  اشاعة نمادها و شعاير ديني و فضايل اخالقي و حمايت از آنها - 8
  514  اي اسالمي تأسيس حكومت و جامعه - 9

سنّت و ترويج به اي پايبند  به تشكيل جامعهتحقق بخشيدن  -10
  515  اطاعت از بزرگان دينو فرهنگ حفظ وحدت 

  515  ايجاد امنيت -11
  516  ها ها و جان ها، دل رهايي بخشيدن انديشه -12
  516  حاكميت بخشيدن به دين خداوند -13
  516  اقامه حجت بر مردم -14
  517  از ميان بردن مظاهر و رفتارهاي جاهالنه و غيرديني -15
اي از سخنان و شهادتها درباره آثار  بيان پاره: وع سومموض

  نهضت در عربستان و خارج از آن
518  

  فصل ششم
  كشور عربستان سعودي سيستمي موجود و نفي اتهامات

  554  . وهابيتاىدعاكشور عربستان سعودي و : اولموضوع  -1
مشي ملك عبدالعزيز، بنيانگذار  خط: موضوع دوم -2

  اهكشور، پاسخي به اتهام
560  

 است و نظام سعودي نظامي فراگير: موضوع سوم -3
  .محدود به يك مذهب نيست

576  

المللي كشور پاسخي به  التزامات بين: موضوع چهارم -4
  اتهامات

580  

  585  مخالفان اجراى احكام اسالم: موضوع پنجم -5
  586   عربستان سعودي و عمل به شريعت خداوند-
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١٢ إسالمية ال وهابية

  ص  عنوان
  591   اعدام مرتد-
  594  غيرمسلمانان به حرم مكه و مدينهجلوگيري از ورود  -
  594  بناي معابد غير مسلمانان در عربستانانعت از م -
  599   مسايل متعلق به زنان و حقوق آنها در كشور عربستان-
مبارزه حكومت سعودي با فساد : موضوع ششم -6
  )خشونت و تروريسم(

606  

  609 . سپتامبر در آمريكا11عربستان و رويداد :  موضوع هفتم-7
  بخش پاياني

  هايى چند ما حصل و نتايج موضوعات و توصيه
611  

  620  در مورد نهضت اسالمينتايج نظرخواهي : پيوست
  
  
  : آدرس زير تماس بگيريداانيد بتو  مي مابراى ارتباط با   

 )١٥٠١٠٣: (پ.  ص, )١١٧٤٧ (:الربيدي الرمز ـ الرياض: السعودية
com.aqeedeh.www 
com.yahoo@٦٣١yad  

com.hotmail@aqeedeh  
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١٣   ناباســـــــالم

 D  C  B       A  
  

  مؤلفمقدمه 
  

 @a‡¼@ ‡à¨a×r @aîŠbjß@bj×Ï@bî@é×@bà±@ë@bäČiŠ@kíš‹ë@LóÜÇ@âýČ Ûaë@ñýČ—Ûaó@‹’c@Ò
jãüaë@õbîÜ ‹¾aµjã@îbäÜÇë@‡Čà«@óšŠë@éÛe@ïÛa@énibz–@åÇ@ a@ØÈibnÛa@åÇë@ Lâa‹µ@åßë@

@æb yhi@áèÈjm¶g@í‡Ûa@âìíÜ›Ði@áèÈß@bäÇë@åÙáČèÜÛa@N@ @
 اين سخن از او به اثبات رسيده كه صدر روايت صحيحي از رسول خدا 

ّ احلق, ال يرضهم من خذهلم حت ظاهرين عىليّمتأال تزال طائفة من «: فرموده است ّ   يأيتىّ
  .)1(»وعداهللا وهم كذلک

حقّ خواهند ماند و كساني كه ) دين(جمعي از امت من پيوسته و بر دوام مدافع «
رسانند، تا زماني كه فرمان خداوند  نمايند، زياني را به آنان نمي ايشان را درمانده مي

   .»فرا خواهد رسد، ايشان همچنان در سنگر دفاع از حقّ قرار خواهند داشت
 و )2(ند شدا هم بيان فرموده كه، آيندگان آنان با دجال درگير خواهاين موضوع ر

  .  هنگام برپايي قيامت عيسي بن مريم بر ايشان نازل خواهد شدبه
در اين مورد اطمينان حاصل شد كه آنان كساني هستند كه بر راه و سنّت رسول 

اهي كنند و با جمع اهل ايمان همر  قرار دارند، به سنّت او عمل ميصخدا 
) اهل سنّت و جماعت(و اين عده . باشند نمايند، و در مسير سلف صالح مي مي

 و در ،باشد هر چند ممكن است كه زماني بيشتر منحصر به زمان و مكان خاصي نمي
  .  و در جايي ديگر فراوان باشند، و در جايي اندك،زماني ديگر كمتر

_____________________________ 
 ). ١٩٢٠(ومسلم ) ٣٦٤١) (٣٦٤٠( رواه البخاری −)١(
و مهچنني آلبانی در سلسله ) ٤٣٧, ٤/٤٢٩(, واحد )٤/٤٥٠(, واحلاكم )٣٨٩−١/٣٨٨( رواه ابوداود −)٢(

 . آنرا صحيح دانسته است) ١٩٥٩(اسنّاد صحيح به شامره 
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١٤ إسالمية ال وهابية

 مورد بررسي قرار بدهد، كسي كه اوضاع و احوال مسلمانان را در چند قرن اخير
شود كه بارزترين نمونه اين روند پر خير و بركت دعوت اصالحي مبارك  متوجه مي

و سنّتي بوده است كه امام مجدد محمد بن عبدالوهاب » توحيد«و دعوت به 
آن را آغاز و امير پرهيزكاري به نام محمد بن سعود متوفاي . )هـ1206متوفاي، (
  .  حمايت خويش قرار داده استآن را مورد)   ه1179(

هاي قرن دوازدهم هجري ابتدا در نجد و پس از آن  حركت و خيزشي كه در نيمه
در ديگر مناطق جزيره العرب ظهور كرده و آثار و پيامدهاي مبارك آن به تمامي 

هللا تاثيرگذاري و   گسترش يافت و الحمد-  حتّي ديگر نقاط جهان- ممالك اسالمي
  . ن ادامه داردگسترش آن همچنا

 به ويژه با توجه به رويدادهاي اخيري همچون جنگ خليج و سقوط -  گاهي
 -  سپتامبر در آمريكا و پيامدهاي فراوان آن)11(اتحاد جماهير شوروي و رويداد 

هاي بسياري  شود به صورتي شك و شگفتي برانگيز و ناروا اتهام و افسانه مالحظه مي
  . اند  نامند سر هم كرده مي» هابيتو«را در مورد آنچه كه آن را 

) ها حكومت سعودي(پيروان و حكومت حامي آن ، ها در ارتباط با نهضت اين اتهام
گران نقش اساسي  گسترش يافت و در ترويج آن طيفي از حسد ورزان، مخالفان و توطئه

 اتّهامات اند، آن شايعات و اطالع بوده  و گاهي هم كساني كه از حقايق امور بي،اند داشته
  . اند را باور كرده

كسي كه حقايق مربوط به آن نهضت و حجم وسيع افتراهاي دشمنان و نقطه 
نظرات و انتقادات برخي از اهل نقد و نظر و مسايل فراواني كه در اين رابطه گفته و 

 و آنچه در برابر آن نهضت از جمله گمراه گردانيدن و ايجاد نفرت ،است  نوشته شده
اند را مالحظه كند، قبل از هر چيز شگفت و حيران  صورت گرفته... م و در دل مرد
  . خواهد شد

اما پس از اينكه انسان اهل انصاف عمق موضوع را مورد توجه قرار دهد آن را بسيار 
و هر گاه از هواي . كرد، خواهد يافت تر از آنچه پيشتر آن را تصور مي تر و روشن ساده



@ @

@ @

@ @
@ @

  

١٥   ناباســـــــالم

  : گردد كه  بگيرد اين حقيقت براي او مشخص مينفساني و تعصب ورزي فاصله
آن دعوت و نهضت بزرگ اصالحي و تجديدي، در واقع جز مظهر و نماينده «

 و راه مومنان پاك و پرهيزگار صاسالم حقّ و راستين، روش و سنّت رسول خدا 
  . »سلف صالح، چيز ديگري نيست

ها   همه گمانه زنيشود كه همچنين اين موضوع مهم و حساس براي او معلوم مي
هايي كه عليه آن نهضت سر هم شده چيزي به جز شايعه پراكني و افتراء  و شبه افكني

اند و هر گاه حكميت و داوري به قرآن و  و اوهام و خياالت و تهمت بيش نبوده
سنّت و اصول علمي معتبر و خرد ورزي سالم سپرده شود، همچون حباب روي آب 

  . از بين خواهند رفت
هاي اصالحي و تجديدي به اين اندازه مورد  كنم هيچ يك از حركت  نميفكر

هاي پاك خود  اتهام و ستم قرار گرفته باشند، اما همچنان سربلند و پيروز بوده و ميوه
اين موفقيتها تنها به خاطر آن است كه اين نهضت بر . دارد را به همه جا ارزاني مي

اما متاسفانه اين . م راستين قرار گرفته استروي پايه ثابت و استوار دين حقّ و اسال
حقيقت بر بسياري از مردم پنهان مانده و در نتيجه روشنگري درباره حقايق آن 

  . آيد ضرورتي حياتي به شمار مي
 روي كشف حقايق و رفع ستم،  بر)1( كتاببر همين سبب محور مورد نظر اين

ا ارائه دليل و برهان و تالش براي ها ب دفع باطل، و پاسخگويي به افتراها و سوء ظن
هاي اهل انصاف قرار  ها و گواهي انسان مشخص گرديدن حقيقت در ضمن واقعيت

  . گرفته است
ادامه راه » نهضت اصالحي«يكي از حقايق آشكار و غير قابل انكار اين است كه 

طول تاريخ امت اسالمي بوده و  روش و منش سلف صالح اهل سنّت و جماعت در
_____________________________ 

) ّدعوه االمام حممد بن عبدالوهاب حقيقتها ورد الشبهات حوهلا( شده كتابی است با نام  اين كتاب خالصه−)١(
 . كه به شورای عالی امور اسالمی وزات شئون اسالمی و اوقات و دعوت ارائه شده است
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١٦ إسالمية ال وهابية

 و اصحاب ص روش و راهكار اسالم راستيني كه رسول گرامي اسالم .هست
بزرگوار و تابعين و ائمه دين به ويژه ائمه اربعه و ديگر پيشوايان و بزرگان علم فقه و 

  . اند حديث و ديگر صالحان و مصلحان بر آن قرار داشته
ز برهمين مبنا اين حركت اسالمي پرخير و بركت جز مظهر و تبلور اسالم چي

 مانده اسالم توسط متوقفهاي  ديگري نبوده و نيست زيرا هدف آن احياي بخش
  . رويگرداني و بدعتگذاري بوده است، ناآگاهي، مسلمان بر اثر پنهان ماندگي

» وهابيت«خبر بوده و هستند به  اين نهضت از نظر كساني كه از حقيقت آن بي
 دشمني مخالفان بوده و با هدف اين نامگذاري برخاسته از: اوالً. شهرت يافته است

اند كه دعوت  توهين و تحقير بر آن گذارده شده، زيرا گمان برده، نفرت، ايجاد كينه
اما اين . امام محمد بن عبدالوهاب گرايشي جعلي و يا مذهبي پنجم در اسالم است

ت چيزي به غير از اسالم و زيرا اين دعو. ادعا دروغ و افتراي بزرگي بيش نيست
  . اند، نيست  و اصحاب و سلف صالح بر آن بودهصكه رسول خدا روشي 

ميان پيروان دعوت اصالحي بيگانه بوده و به آن راضي نيستند،  اين نامگذاري در
سلفي  براي حركت اصالحي و» وهابيت«اما در عين حال بكارگيري لقب و واژه 

طرف رايج  نوين از طرف بسياري از مخالفان و برخي از پيروان و اشخاص بي
  . گرديده است

هاي  را براي افراد و حركت» وهابيت«حتّي كار به جايي كشيده شده كه اصطالح 
اند و اين دعوت مبارك بر آن استوار   و مخالف با آنچه سلف صالح بر آن بوده- گمراه

اين موضوع به خاطر تراكم دروغ و تهمت و . شود  بكار گرفته شده و مي- گرديده
  . اند پايه است كه در مورد اين دعوت و اتباع آن سر هم كرده باطل و بيهاي  افسانه

ها و توهمات  پسندند و با مغالطه كاري پيروان اين حركت اين نامگذاري را نمي
همراه با آن بر پايه اعتبارات قانع كنندة شرعي، علمي، راهبردي و كارشناسي شده 

 براساس آنها اين دعوت به - ره كرديم همانگونه اشا- اعتباراتي كه. واقعي مخالفند
 آن را ص تمام معني مظهر همان اسالم حقّ و راستيني است كه پيامبر بزرگوار اسالم
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١٧   ناباســـــــالم

آورده و سلف صالح اعم از اصحاب و تابعين و كساني كه راه هدايت را در پيش 
مي غير بر همين اساس محدود نمودن آن به معني و مفهو. اند اند، بر آن قرار داشته گرفته

  . از اسالم و سنّت، اشتباهي بزرگ و آشكار و بدعت و تهمتي غير قابل قبول است
همانگونه كه پيشتر يادآور شدم اين دعوت و پيروان و حكومت حامي آن 

هاي بزرگي روبرو  ها و دشمني با چالش) شا هحكومت سعودي در مراحل سه گان(
 پايه اتهام و افتراء، شايعه، دروغ و بوده و همچنان ادامه دارد، اما تمامي آنها بر

طرفانه توان  پردازي قرار گرفته و در برابر بررسي شرعي و علمي اصيل و بي خيال
  . پايداري را ندارند

ها تعدادي از  اي از اشتباهات و مرزشكني هر چند برخي از منتقدين در پاره
اند، اما آن  ر دادهاي براي زير سوال بردن آن قرا اشخاص منتسب به دعوت را بهانه

  . شوند ها زدوده مي ها در برابر تحقيق علمي رنگ مي بازند و از ذهن تهمت
اي را مورد كنكاش قرار بدهد،  زيراكسي كه مفردات فرعي هر نهضت يا انديشه

گاهي اشتباهات، انحرافات و اقدامات خارج از اصل و قاعده و سخنان نادر و احكام 
نمايد كه براي رسيدن به  از و شبه آفرين را مشاهده مينادرست و يا امور مشكل س

  . حكم علمي به تحقيق، تفسير و موشكافي و استقراء نياز دارند
اما اهل دانش و تحقيق و خردمندان براي سنجش امور معيارهاي علمي و قواعد 

دعوت امام محمد بن عبدالوهاب نيز مشمول همين . شرعي خاص خود را دارند
شائبه و بازگشت خالصانه به پيروي از   زيرا دعوت و انديشه اسالمي بي.قاعده است

سلف صالح است و معيار نهايي داوري در مورد اختالف ميان آنها و مخالفانشان بايد 
  . قرآن، سنّت و روش سلف صالح باشد

همانگونه كه اشاره كردم اتهاماتي كه دشمنان عليه نهضت امام محمد بن 
  : شوند نمايند، به سه دسته تقسيم مي يعبدالوهاب مطرح م

دروغ و افتراهاي آشكاري هستند كه در اين كتاب به بسياري از آنها : دسته اول
  . اشاره شده است
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١٨ إسالمية ال وهابية

هاي نادرستي  اي و فريبكاري و تفسير و برداشت جزو امور فرعي و حاشيه: دسته دوم
 موارد بايستي اين امور را به ند كه در اينگونها ههستند كه در واقع حقّ را با باطل آميخت

  . سنجيد نصوص شرعي و اصول و قواعدي كه نزد علما معتبرند ارجاع داد و
هايي كه بخشي از روش و برنامه دعوت نيستند،  خطاها و لغزش: دسته سوم

همچنين اجتهادهاي نادرست يا ضعيفي كه ممكن است از هر يك از علما يا اولياي 
ها و اتهاماتي كه دشمنان  شوند، و بسياري از شبههامور منتسب به دعوت صادر 

اند و جزء  دعوت براي كاستن از شأن و منزلت دعوت، رهبر و اتباع آن سرهم كرده
  . راهكارهاي نهضت نيستند

ام، تا براي  داده اين راهكار را با تفصيل بيشتري در اين كتاب مورد بررسي قرار
 ستم و اجحافي كه در حقّ آن و از  قاعده و معياري بشود و حجم،معرفت نهضت

هايي كه در مورد  اند و اتهام جانب تعدادي از مخالفان كه به اين دعوت روا داشته
  . اند، معلوم شود پيروان آن گفته و آنها را در ميان مردم شايع كرده

هايي كه مخالفان به ناروا سر هم  ها و دروغ همچنين براي معلوم شدن دامنه تهمت
 بدون -دادي هم بدون تحقيق كافي بر پايه اصول و مباني نقد و بررسي كرده و تع

 آنها - كردند توجه به اوضاع و احوال و واقعيتي كه دعوت و اتباع در آن زندگي مي
  . اند را پذيرفته

هاي اصالحي   همچون ديگر دعوت-  دعوت و نهضت امام محمد بن عبدالوهاب
ن و دشمني و رويارويي ستمكارانه از جانب هاي بسياري از آزمو  گونه-و تجديدي 

ها در واقع چيزي به غير از نزاع  و اين نزاع و رويارويي. مخالفان را تجربه كرده است
همانگونه كه رويارويي ميان دعوت و . و رويارويي هميشگي ميان حقّ و باطل نيست

سي در هاي سيا مخالفان آن در درجه اول نزاعي عقيدتي بوده است، و رويارويي
حقيقت «زيرا نهضت كار خود را از تبيين . گيرند مرحله دوم و به دنبال آن قرار مي

هاي رايج آغاز نمود، اقدام به  و مقابله با كارهاي شرك آلود و بدعت» توحيد و سنّت
امر به معروف و نهي از منكر كرد و حدود شرعي را به اجرا نهاد و براي تحقق 
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١٩   ناباســـــــالم

به شريعت خداوند در تمامي امور زندگي، گسترش و رفع ستم و عمل » عدالت«
  . دانش، مقابله با جهالت و فريبكاري از هيچ تالشي دريغ نورزيد

ها با مصالح اهل اهواء و ابتداع و كساني كه از گسترش دامنه بدعت،  آن تالش
اين حقيقتي . شوند، در تضاد بوده است ماندگي منتفع مي خرافات و جهالت و عقب

  . مورد آن ترديدي وجود ندارداست كه در 
ها و برخوردهاي آن بر حول محور  هاي دعوت و فعاليت ها و كتاب تمامي رساله

اسالمي كه در قرآن و سنّت . قرار گرفته است» سنّت قرآن و«اصلي بازگشت به 
هاي شرك، بدعت،   و سيره سلف صالح آمده و از تمامي مظاهر و شائبهصپيامبر 
ها و دروغ و  ها و گرايش هاي انحرافي مسلك ههالت و راهاي نفساني، ج كشش

  . باشد دغلكاري پاك و خالص مي
  . سرچمشه اختالف و منشاء نزاع همين است

آري امام، پيشوا، عالمان، رهبران و دولت حامي اين دعوت مبارك و اتباع و 
وده و ها مواجه ب هوادارانش در جاي جاي ممالك جهان با انواع گوناگوني از دشمني

  . اند ها، افتراها و تبليغات دشمنان را تجربه كرده انواع مختلفي از چالش
 با – مانند هر حركت و دعوت اصالحي جدي ديگر –اين نهضت اكنون 

هاي سترگ، دشمنان  هاي بزرگ و توطئه ها، چالش نيروهاي مخالف، رويارويي
ها،  هب، كشورها، گروهها و مذا اي از پيروان اديان، فرقه قدرتمند و دشمني پاره

  . عالمان، حاكمان، حتّي غوغا ساالران و جاهالن درگير بوده و هست
با اين وصف از زماني كه اين دعوت بر پايه حقّ و عدل تأسيس شده مدام پيروز 
و سربلند از ميدان بيرون آمده و گسترش روز افزوني داشته و امام و اتباع و علما و 

، گيري از نيروي ايمان ها با بهره ها و چالش ن روياروييحكام آن در برابر تمامي آ
  . اند علم و شكيبايي، پايداري و مقاومت كرده، يقين

كه . دهد هاي بزرگ واقعيت شهادت مي ها و چالش رغم تمامي آن مخالفت علي
تري  روز به روز بر دامنه اين دعوت افزوده شده قوتش بيشتر گرديده و نقش گسترده
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٢٠ إسالمية ال وهابية

ر شرايطي كه در ضعف قدرت حكومتي قرار داشته و در ممالكي كه  حتّي د–را 
گيري از نيروي دليل و   ثمر و ميوه خود را به بهره–اساساً نيروي حامي آن نبوده 

اين تنها بدان خاطر بوده كه مظهر همان اسالم راستيني . برهان ارزاني داشته است
همچنين . هان تعلق گرفته استاش بر ماندگاري آن تا پايان ج است كه خداوند اراده

از عوامل بقا و ثبات و مباني توانمند و پيروزي برخوردار است، زيرا قوت خود را از 
حمايت از دين حقّ و عدل و از وعده خداوند مبني بر حمايت از تمامي كساني كه 

همانگونه كه خداوند متعال . گيرد دهند، بر مي اين دين را مورد حمايت قرار مي
  ).40: الحج( s  r   q  p  o  nm  l  k  jz  } : مايدفر مي

 ؛كند يارى مى) و از آيينش دفاع نمايند(و خداوند كسانى را كه يارى او كنند «
  .»خداوند قوى و شكست ناپذير است

هاي پاك و  هاي سالم، و فطرت همچنين بدان سبب است كه اين دعوت عقل
  . دهد ساني را مورد خطاب قرار ميهاي نارواي نف دلهاي بيدار و تهي از كشش

يكي از مهمترين وسايل براي پايان بخشيدن به نزاع ميان دو طرفي كه با يكديگر 
اختالف دارند، پس از محول نمودن موارد مورد اختالف به اصول و موازين شرعي و 

زيرا بسياري از دانشمندان، انديشمندان و اهل فضل . داليل عقلي، شهادت ديگران است
 انصاف، اديبان، سياستمداران و مبلغان به صحت و حقّانيت اين دعوت مبارك شهادت و

طرف، مسلمان و غير مسلمان در  و در ميان آنها، مؤيدين، مخالفين، اشخاص بي. اند داده
  . تمامي ممالك جهان از همان زمان پيدايش دعوت، تا كنون وجود داشته و دارند

كساني كه به نفع اين دعوت، امام، علما، الزم به يادآوري است كه تمامي 
اند، شهادتشان بر پايه داليل و براهين قاطعي قرار  حكومت و پيروان آن شهادت داده

گرفته است كه هيچ انسان اهل انصافي جز اعتراف به آنها راهي را پيش روي خود 
  . كند بيند و به جز حقّ ناپذيران هيچ كس آنها را انكار نمي نمي

ها و عملكردها و آثار اين دعوت ديني،  ها و نوشته يگر در تمامي گفتهاز طرف د
هاي زندگي، آثار  دنيوي، علمي، عملي در ميادين عقيدتي، نظام سياسي و ديگر عرصه
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٢١   ناباســـــــالم

 افكني و ايراد  پايگي شبهه و داليل بسياري مبني بر حقّانيت آن و بر مالء نمودن بي
  . اتهام مخالفان وجود دارند

 اين موضوع كه اين دعوت و دولت حامي آن در مراحل نخستين از با يادآوري
هاي عثماني و امراي احساء، اشراف   آنگونه كه ترك-وسايل تبليغاتي و پول و تطميع 

  . گرفتند برخوردار نبود  از آنها بهره مي- مكّه و كشورهاي همسايه و غير همسايه
هاي  مي آن به ديدگاهچنانچه ما كار خود را در دفاع از دعوت و دولت حا

طرف و مخالفان منصف آن محدود كنيم، براي بيان و كشف حقيقت و  اشخاص بي
هاي ايجاد شده و قانع كردن تمامي كساني كه جوياي حقيقت  پايه بودن شبهه بي

  . كند هستند، كفايت مي
هاي نفساني، حسادت، تعصب مذهبي و مسلكي و  اما با كساني كه بر پايه كشش

هاي انحرافي از حقّ و حقيقت در مورد آن داوري نمايند، هيچ كاري را  گيزهديگر ان
همانگونه كه خداوند متعال در ارتباط با آن اصناف و امثال ايشان . توان انجام داد نمي

 z  y    x  w  v  u   t  s  r  q  pz  }  }: فرمايد در گذشته مي
آيد، مگر اينكه  وردگارشان براى آنان نمىاى از آيات پر هيچ نشانه و آيه« ).4: االنعام(

  . »شوند از آن رويگردان مى
ها، موضعگيري و عالمان  زماني كه اوضاع و احوال دعوت، كردار و گفتار و كتاب

كنم به دليل و برهان و بيان  دهند، فكر نمي و دانشمندان به نفع آنها شهادت مي
  . ديگري نيازي وجود داشته باشد

صادقانه، . اند ي كه افراد زيادي به نفع اين دعوت مبارك دادههاي بسيار گواهي
 و به هيچ وجه به خاطر طمع ،داوطلبانه و برخاسته از ضمير هوشيار خود بوده است

ها، فشار سياسي، تهديد و ترس و طمع  و يا فريفته شدن به وسيله تبليغات رسانه
 مورد به غير از دليل و هاي آن دعوت در اين زيرا پيروان و شخصيت. است نبوده 

آن هم براي . اند  برهان و حجت شرعي و عقلي چيز ديگري را در اختيار نداشته
  . كساني كه هوشيارانه گوش فرا دهند و آنها را پذيرا شوند
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٢٢ إسالمية ال وهابية

شائبه  بر همين اساس شهادت اهل انصاف با صداقت و شفافيت و غيرت بي
هاي برخاسته  مي انواع تكلف يا انگيزههمراه بوده و از هر گونه مجامله كاري و از تما

آنان به روشي كه دعوت بر آن قرار داشت و . اند از عامل ترس و طمع پاك
هايي   به ويژه واقعيت،كردند زيستند استناد مي اي كه در آن مي واقعيتهايي كه در جامعه

هللا از  كه در مناطقي كه اكنون تحت حاكميت حكومت سعودي قرار دارند كه الحمد
شائبگي عقيدتي و گستردگي پايبندي به شعاير ديني و برطرف  ويژگي پاكي و بي

  . گرديدن مظاهر بدعت و خرافات برخوردارند
از طرف ديگر دعوت امام محمد بن عبدالوهاب به همان اهدافي كه اسالم  -

ها براي  تحقّق عبوديت خالصانة انسان:  اهدافي مانند،دارد، تحقّق بخشيده است
، اقامه فرايض ديني، امر به معروف و نهي از ص احد، اطاعت از پيامبرخداوند و

منكر، جهاد، اجراي حدود و تحكيم شريعت اسالمي در تمامي امور زندگي و تالش 
  . براي كسب رضايت خداوند در دنيا و عقبي

هايي را كه بر  عوارض وماليات: هاي اقتصادي مانند اين دعوت توانست ستم -
 و براي تحقّق عدالت و امنيت با ،كرد، برطرف نمايد  ميدوش مردم سنگيني

گيري از احكام شريعت خداوند، و به راه انداختن سيستم قضايي قرار گرفته و  بهره
 . بر پايه شرّيعت الهي از هيچ تالشي كوتاهي ننموده است

عقل و قلب انسانها را از وابستگي به غير خداوند و دلبستگي به اوهام و  -
 . رافات و دروغگويي و فريبكاري و امثال آنها رهايي بخشيدبدعت و خ

اين دعوت در رهبري و فراهم گردانيدن عوامل نهضت علمي، فكري و معنوي  -
 .  العرب و اطراف آن و ديگر ممالك اسالمي پيشگام بوده استةنويني در جزير

هاي اصالحي  ترين الگو براي حركت دعوت امام محمد بن عبدالوهاب سالم -
ترين روش دعوت   و مظهر درست،آيد بخش در جهان اسالم به شمار مي  آزاديو

هاي ديني، اصالح فرد و جامعه و نجات دادن امت  براي تحقّق حاكميت ارزش
هاي نفساني و تفرقه و عوامل آنها، تقليد، تعصب از  اسالمي از اسارت بدعت، كشش



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٢٣   ناباســـــــالم

 ميدان تبليغ و وسايل و  و از طرف ديگر التزام به روش سلف صالح در،يك طرف
 . آيد اهداف آن به شمار مي

بسياري از آنان بر اين باورند كه اين دعوت با توجه به اصول و مباني فكري  -
و راهبردي و تجارب آن از عهده رهبري قيام نوين امت اسالمي در عصر حاضر و 

يه قرآن، باز گردانيدن مجد و عظمت آن و ايجاد وحدت و هماهنگي ميان ايشان بر پا
 . آيد سنّت و روش سلف صالح، به نحو احسن بر مي

هايي كه به  ترين پاسخ به تهمت اين قضيه را تبيين نموده كه بهترين و قوي -
اين دعوت و اتباع آن و حكومت حامي آن نسبت داده شده، همين نتايج ارزشمند و 

ن دعوت بر پايه اند، اين بدان سبب است كه اي ثمرات پاكي است كه تحقّق پيدا كرده
كتاب و (دين حقّ، و اصول و مباني امت حقيقت طلب و اتكاء به وحي معصوم 

گيري راه مؤمنين و سلف صالح و اهل سنّت و جماعت قرار داده شده  در پيش) سنّت
و پرچم توحيد را بر افراشته و آن را در دلها تقويت بخشيده، مظاهر شرك و بدعت 

و به خاطر آن امنيت، . ت خداوند را به اجرا نهاده استرا از ميان برداشته و شرّيع
عدالت و الفت پديد آمده، علم و دانش گسترش يافته و مظاهر ستم، پراكندگي 

 . اند وبدعت و خرافات پنهان گرديده
به حقيقت اين نهضت تأثيرهاي گسترده و عظيمي را در ميان مسلمانان بر جاي  -

و روند زندگي امت مسلمانان را . وني نموده استنهاده كه حركت تاريخ را دچار دگرگ
  . متحول نموده است.... هاي ديني، علمي، سياسي و اجتماعي و  در همه زمينه

كه در جاي جاي آن ) به ويژه نجد(تاثيرات بي آاليش و مبارك آن به جزيرة العرب 
وامل بدعت، پرچم يكتاپرستي و توحيد به اهتزار در آمد و مظاهر سنّت برتري يافت و ع

  . جهالت و تفرقه از بين رفت و امنيت و تفاهم جاي آن را گرفت، محدود نماند
حتّي اثرات آن به ديگر مناطق جزيره العرب و ديگر ممالك اسالمي گسترش 

هايي پاي خود را در  يافت و عالمان و مصلحاني كمر همت بستند و دعوت و حركت
و در حجاز، عسير، يمن، شام، .  نهادندشائبه جاي پاي اين دعوت سلفي پاك و بي
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عراق، مصر، مغرب، سودان و بسياري از كشورهاي آفريقايي ديگر، پاكستان، 
ها و  افغانستان، هند، بنگالدش، جاوه، سوماترا و ديگر جزاير اندونزي، حركت

. هايي براساس انديشه اصالحي امام محمد بن عبدالوهاب تشكيل گرديدند جمعيت
و با ابهتي مانند زترين پيامدهاي اين دعوت قيام حكومت اسالمي قوي يكي از بار

است كه در ميان تمامي كشورهاي جهان و كشورهاي اسالمي از عربستان سعودي 
  . جايگاه وااليي برخوردار بوده است

اين از همان زماني بود كه محمد بن سعود، رهبر و بنيانگذار نهضت را با انگيزه 
اش بر قيام و  وند مورد حمايت خويش قرار داد و خداوند ارادهحمايت از دين خدا
نظامي كه توحيد و حاكميت شريعت را شعار خويش قرار داد و . قدرت آن تعلق گرفت

هايي كه با اين دعوت و دولت حامي آن صورت گرفت و  رغم همه رويارويي علي
  .ت را در پيش گرفتهايي كه ترتيب داده شد راه پيروزي و پيشرف ها و دشمني توطئه

اي  جنبش اصالحي و نظام سعودي در مراحل اوليه تأسيس با حمالت كوبنده
هاي خود قرار  را پايه سياست» عدالت و سنّت، دين، توحيد«اما هر گاه . مواجه شد

داده موفّق و پيروز بوده است و مردم در سايه آن طعم ايمان، امنيت و علم و عدالت 
  ..اند دهاجتماعي را احساس كر

دار آن است  هايي موفقي كه دعوت و حكومت عربستان پرچم هللا نمونه الحمد
در آن براساس ) عربستان سعودي(دوام است و اين سرزمين مبارك  همچنان بر

و ملك عبدالعزيز آنرا توار گرديده است، قواعدي كه ملك عبدالعزيز قرار داده اس
ديد كه ميان اصل بر تحكيم شرع براساس توحيد، شريعت، علم و بناي حكومت ج

خدا و حمايت و دعوت و بزرگداشت شعاير و خدمت به آن با كمك گرفتن از 
دين  ايي در هخدش نيروهاي مخلص و جنبش و پيشرفت علمي همه جانبه بدون اينكه

  .هم موجودند و فضيلت به وجود بيايد، با
و حاميان از خداوند متعال گسترش حاكميت و نصرت و توفيق اين نهضت 

صادق آن را در راه خدمت به اسالم و ايجاد وحدت در ميان مسلمانان براساس 
  . حقيقت توحيد و سنّت خواستاريم
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تمامي آن ثمرهاي پاك و آثار مبارك در گسترة دو قرن و نيم پاسخي علمي، 
و زبان گوياي . باشد عملي، شرعي، منطقي و واقعي به تمامي افتراهاي مخالفان مي

  . مقام به حدي رساست كه نيازي به زبان قال و گفتار نداردحال و 
هاشان از رؤيت  ديد و ديده ها را نمي اما زماني كه چشمان هواپرستان واقعيت

خواستند به آن اعتراف كنند و در شرايطي كه حقايق از  حقيقت ناتوان بود يا نمي
  .  راه از خداوند ياري طلبيدجاهالن پنهان مانده بود آنها را بايد روشن نمود و در اين

اي از  و عده(اي كه همچنان از درك درست نهضت امام محمد بن عبدالوهاب  عده
زنند يا كساني كه با گوشه  ناتوانند، يا خود را به ناآگاهي مي) حاميان صادق حكومتي آن

  ! د؟نامن مي» وهابيت«كنند آن را حكومت  و كنايه و تحقير و توهين به آن اشاره مي
دانم بر  ها در بخش پاياني كتاب، الزم مي پيش از پاسخ به اين تحقير و توهين

در واقع نوعي » وهابيت«روي اين موضوع تاكيد كنم كه توصيف نهضت به اسم 
زيرا اصطالح وهابيتي كه آن را بكار . اعتراف ارزشمند به حقّانيت اين دعوت است

دالوهاب است، چيزي به جز حقيقت گيرند و منظورشان نهضت محمد بن عب مي
 و راه و رسم سلف صالح و التزام به قرآن و سنّت ص اسالم و سنّت رسول خدا

 يا آن ،مورد نظر مخالفان كه به گمان ايشان مذهب پنجمي است» وهابيت«اما . نيست
يا از نظر تعدادي از اهل . آورند را گروهي خارج از اهل سنّت و جماعت به شمار مي

 و اولياي صء و بدعت و تفرقه و غوغا ساالر آنان را به كينه و دشمني به پيامبر اهوا
هايي كه مورد بحث قرارشان داده و با آنها  و ديگر تهمت. نمايند خداوند متهم مي

اي از دروغ و اوهام در  پاسخ خواهيم داد، در واقع آن اتهامات چيزي فراتر از پاره
پراكني بدون دليلي پيش از حصول  ها و شايعذهن و انديشه سرهم كنندگان آنه

  . اطمينان بيش نيستند
ها را سرهم كرده و تمامي  پيشتر گفتيم كه تمامي كساني كه اين افتراها و تهمت

اند براي اثبات ادعاهاي خود هيچگونه  افكني و شايعات را پذيرفته كساني كه آن شبهه
ن منصف و جوياي حقيقت برخالف آن دليل و برهاني را در اختيار ندارند، بلكه انسا
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  . كند ها فكر مي افكني هافتراها و شب
بينند كه ملّت و حكومت آن به عنوان ساختاري  اكنون سرزمين حجاز را مي
نمايند و با توجه به هويت و نظام ديني، سياسي،  سترگ در نگاه جهانيان جلوه مي

 ي واي و فرهنگ علمي، رسانهالمللي و تمامي نهادهاي  اقتصادي و اجتماعي و بين
. نمايند ها را معلوم مي پايگي آن گمان و سوءظن بي) بجز مواردي اندك... (فكري و 

هايي كه آنها را به وهابيت و دولت و اتباع آن نسبت  در اين صورت تمامي انحراف
  . دهند عاري از حقيقت است مي

آوريم، زيرا كار  ار ميالبته اين بدان معني نيست كه ما خود را معصوم به شم
اي از صحت و صواب كه برسد، باز از نقص و  هاي غير معصوم به هر درجه انسان

  . عيب و اشكال و اشتباه خالي نيست، و اهل نقد و بصيرت از آن خبر دارند
كند كه به وقوع بسياري از رويدادهاي منفي در تمامي  حقّ و انصاف ايجاب مي

ها به  اي از زمينه در واقع ما در پاره. د اعتراف كنيمهاي زندگي اجتماعي خو عرصه
ايم، اما خداوند را سپاسگزاريم كه اصول  سوز كجروي ديگران مبتال شده بالي خانمان

  . و ثوابت و مسلّمات اساسي همچنان پايدار و استوارند
رغم قرار گرفتن در معرض بسياري از  حقيقت آن است كه امت اسالمي، علي

ها عوامل و  ها و تفرقه و پراكندگي ها و رويگرداني ها، جهالت  انحرافها و بدعت
اسباب خير و اميدوار كننده و دلبستگي به اسالم همچنان وجود دارد و اين نگرش 

 و درست اين نهضت مبارك را بر آن داشت تا تمامي تالش خود را براي به جنب 
  . ورتي جدي به پيش ببردجوش در آوردن عوامل خير در ميان امت اسالمي به ص

به همين سبب اگر امت اسالمي از تالش دشمنان براي گمراه كردن اهل ايمان در 
امان بماند و تبليغات گسترده آنان عليه دعوت امام محمد بن عبدالوهاب، مانع از 
شناخت طبيعت انديشه و نگرش حقّي كه به قول آنها وهابيت پرچمدار آن است، مانع 

ري از مسلمانان به فراخواني و دعوت حقّ لبيك خواهند گفت و امت نشود، بسيا
. اسالمي با باز يافتن عزّت، قدرت، وحدت خود، جايگاه و منزلت ديگري خواهند يافت
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٢٧   ناباســـــــالم

  . به هر حال زمام امور پيش و پس از آن در اختيار و خواست خداوند خواهد بود
راي تاكيد بر روي اضافه بر آن ضمن مباحث اين كتاب همه سعي خود را ب

اصالت و بيان راهكاري كه اين دعوت، اتباع و حكومت حامي آن داشته به كار 
ها و واقعيت علمي و  ها، موضعگيري ها، گفته ام و براي اثبات آنها از كتاب گرفته

زيرا در راستاي . اند، بهره بگيرم بر آن تكيه زده كنند و عملي كه در آن زندگي مي
ها و دروغ و  پراكني دهد و رساتر به شايعه شي بهتر جواب ميكشف حقيقت چنين رو

ها و غرق شدن در  به همين سبب ترجيح دادم كه از ميزان مجادله. دهد ها پاسخ مي تهمت
كنم چنين روشي در عرصه بيان حقايق و قانع نمودن مخاطب و  فكر مي. ها بكاهم مناقشه

 ،كند رت حمايت خداوند ما را كفايت ميبه هر صو. ايجاد تفاهم رساتر و كارسازتر باشد
و او بهترين حامي است و جز با نصرت او هيچ دگرگوني و توانايي وجود نخواهد 

  . آوريم كنيم و به سويش روي مي به او توكّل مي. داشت
 و باطل و اهل آن ،خواهيم كه حقّ و حقّ خواهان را حمايت از خداوند متعال مي

حقيقت توحيد و هدايت به «در ميان مسلمانان بر پايه و وحدت را . را خوار گرداند
و در تمامي اموري كه خير و عزّت و مصلحت دنيا و آخرت ايشان را در بر » سنّت

  . دارد و به وجود بياورد
هاي پيدا و پنهان  خواهيم مسلمانان را از شرّ فتنه همچنين از بارگاه با عظمتش مي

  . مصون بدارد
ومن  ورضی عن صحابته ,ّعلی حبيبنا ونبينا حممد وآلهوصلی اهللا وسلم وبارک 
 . آمني,رمحته وعنا معهم بفضل اهللا و,تبعهم بإحسان إلی يوم الدين

  
  ناصر بن عبدالكريم العقل

  استاد عقايد و مذاهب معاصر
  دانشگاه اسالمي امام محمد بن سعود



@ @

@ @

 

٢٨ إسالمية ال وهابية

  پيشگفتار
  

  وضع نجد پيش از دعوت محمد بن عبدالوهاب 
  . غرافيايي منطقة نجد موقعيت ج -
 . و خلفاي راشدينصنجد در زمان رسول خدا  -
 .نجد در زمان خالفت امويان -
 .نجد در زمان خالفت عباسيان -
 .هاي عثماني نجد در زمان ترك -
  . هاي بارز نجد در هنگام ظهور نهضت ويژگي -
  

  اوضاع جهان اسالم هنگام ظهور دعوت 
  اب پيدايش دعوت و نهضت امام محمد بن عبدالوه

  » دعوت و دولت«پيشواي دعوت و امير حامي آن 
  . و نهضت او امام مجدد–الف 

  .هايش مراحل رشد و ويژگي
  .هاي نهضت پايه

  .هاي سيره امام و دعوت او ويژگي
  .ت روش، تكيه بر راهكار سلف صالحزندگي پاك، زاللي ذهن، سالم

  .روزيهمت بلند و دور انديشي، شايستگي و پي
  .انگذار دولت امير و بني–ب 
  . خانواده امير-
  . صفات و خصوصيات امير-
 .هاي زندگي و حكومت او  ويژگي-
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٢٩   ناباســـــــالم

  .)1(بنهضت امام محمد بن عبدالوها وضع منطقة نجد پيش از
  

اي است كه در وسط جزيره  گوييم منطقة نجدي كه در اينجا از آن سخن مي
خود را آغاز نموده العرب قرار دارد و اين نهضت اصالحي مبارك از آنجا خيزش 

  . است و منظور نجد عراق نيست
نجد جزيرة العرب از غرب با حجاز، از شرق با دهناء و از جنوب با ربع الخالي و 

و از عصر جاهليت تاكنون بسياري از . همجوار است» نفود كبري«از جهت شمال با 
  . اند كرده قبايل بزرگ در آن زندگي مي

  : خلفاي راشدين وصوضع نجد در عصر رسول خدا 
هنگام ظهور اسالم تمامي مردم نجد مسلمان شدند و به منادي حقّ پاسخ مثبت 

منطقة يمامه كه محل سكونت طايفة بني حنيفه بود، بخشي از نجد است كه از . دادند
اهميت اقتصادي و اجتماعي زياد برخوردار بوده و يكي از مراكز مهم تأمين مواد 

كشاورزي براي شهرهاي مكّه، مدينه و طائف به شمار غذايي، توليدات حيواني و 
  . آمده است مي

  : يمامه
درعيه، : يكي از مراكز مهم شهري نجد، شهر يمامه و روستاهاي متعلق به آن مانند

  . الزم به يادآوري است كه يمامه در وسط نجد قرار دارد. عينيه، رياض، حريمالء است
 فرمود حاكم يمامه شخصي به نام هوذه  به مدينه مهاجرتصزماني كه رسول خدا 

 ايشان را به صبن علي بن ثمامه حنفي بوده، او از امرا و پادشاهاني بود كه رسول خدا 
  . گرويدن به اسالم دعوت فرموده، اما هوذه حاضر به قبول آيين اسالم نشد

 قصه صپس از او ثمامه بن اثال جانشينش شد و او در ارتباط با رسول خدا 
_____________________________ 

. مخيساملجاز بني الياممة واحلجاز, ابن . عنوان املجد, ابن برش. تاريخ نجد, ابن غنام:  از منابع اين فصل−)١(
 . , حممود شاكر است)نجد(شبه جزيرة العرب . سرية ابن هشام, البداية والنهاية, ابن كثري
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٣٠ إسالمية ال وهابية

  .)1( از اسالم منجر شد دارد كه در نهايت به مسلمان شدن و اعالن حمايتشعجيبي
هاي  نشين ديگر شهرها و روستاها و باديه)  ه10- 9(» عام الوفود«در سال مشهور به 

  .)2(نجد مسلمان شدند
بايل و  به ديدار معبود خويش شتافت، بسياري از قصزماني كه رسول خدا 
بعضي از . آميز با مسلمانان، خارج شدند وابط مسالمت و رروستاهاي يمامه از دوستي

كردند و تنها شهرهاي مكّه،  اي هم از دادن زكات خودداري مي دين برگشتند و عده
ها بر اسالم باقي ماندند كه يكي از آنها ثمامه  مدينه، طائف و بعضي از افراد و گروه

با آنان و   با سپاهيان ابوبكراو همراه . بن اثال حاكم يمامه و بخشي از طائفة او بود
  . قبل از آن با مسيلمه كذّاب جنگيد

زماني كه ادعاهاي دروغين پيامبري رايج شد در نجد نيز مسيلمه كذاب ادعاي 
 صاو پيش از وفات رسول خدا . خود را مطرح كرد و شورش خويش را آغاز نمود

او قوت گرفت و قبايل و نيز چنان ادعايي را داشت، اما بعد از وفات پيامبر ادعاي 
 و اين ادعاي خود را بار ديگر مطرح ،اشخاصي مرتد از اهل يمامه به او ملحق شدند

  .  آنان را سركوب كردندتا اينكه سپاهيان ابوبكر صديق . كرد
بعد از آن يمامه و ديگر قبايل نجد بار ديگر به زير پرچم اسالم در آمدند و 

از دادن زكات پايان پذيرفت، در عصر ابوبكر شورش مرتدين و خوداري كنندگان 
 و پس از آنان نجد و نجديان در سايه با بركت اسالم زندگي مصديق و عمر فاروق 

  . كردند و تمامي آنان فرمانبردار فرامين دين شدند مي
  :نجد در عصر دولت اموي

س  و فرزندش يزيد و پ در زمان دولت امويان به ويژه در زمان خالفت معاويه
هاي مختلفي وجود داشتند و در عين  از آنان در نجد نيروهاي متنازع و حاكميت

_____________________________ 
 . ٢٥٣−٧/٢٥٢ البداية والنهاية ابن كثري −)١(
 . به بعد٧/٢٢٩ منبع قبلی −)٢(
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٣١   ناباســـــــالم

  .)1(كردند  ميو مدينه تبعيت» احساء«اميه غالباً از  تبعيت از بني
  :نجد در عصر حكومت عباسيان

گاهي به . در زمان حاكميت عباسيان پيروي مردم نجد از دولت روند ثابتي نداشت
از آغاز . رفت  و گاهي آن تبعيت رو به ضعف مي،كردند صورت كامل تبعيت مي

نجد تحت حاكميت ايشان قرار داشت و تابع . )هـ251(حاكميت عباسيان تا سال 
  . والي حجاز بود

 دامنه نفوذ حكومت كوچك شيعي زيدي بني االخيضر در حجاز )هـ251(در سال 
  . كه به جور و ستم شهرت داشت، اوج گرفت

سپاهيان عباسي آنان را شكست دادند به منطقة نجد فرار كردند و اما پس از آنكه 
در نيمه دوم قرن سوم هجري امارتي را در آن تشكيل دادند و دامنه نفوذ آنان تا 

 در )هـ281(هاي باطني كه در سال  ؛ تا اينكه قرمطي گسترش پيدا كرد» احساء«
الخيضر در باورهاي با بني او ند  بودبحرين حكومتي را براي خود تشكيل داده

  . مذهبي شيعي با يكديگر مشترك بودند، هم پيمان گرديدند
 قوت بيشتري گرفتند، از سال ها دامنه نفوذشان گسترش يافت و زماني كه قرمطي

. پيمان شوند بني االخيضر تصميم گرفتند كه از آنان پيروي نمايند و هم.  )ـه317(
اساسي گسترش جهالت، بدعت و حاكميت آن دو امارت در منطقة نجد عامل 

گسترش فرهنگ جاهلي و ساخته شدن گنبد و بارگاه بر روي قبور و كنار نهادن 
شائبه و خالص   هاي ديني و دور كردن مردم از عبادت بي بسياري از باورها و ارزش

  . آيند آوري و دلبستگي به مخلوقات به شمار مي براي خداوند و روي
اي   بن عدالوهاب ظهور كرد و خداوند آن را وسيلهتا اينكه دعوت امام محمد

ات عباد و بالد از اسارت شرك، بدعت، جهالت، تفرقه ؛ خواري و براي نج
و تبعيت از سنّت، علم، » صراط مستقيم توحيد«درماندگي و قرار دادن ايشان بر 
_____________________________ 

 . مراجعه شود) ١٤٢−١٣٩(حممود شاكری ) نجد( به كتاب جزيرة العرب −)١(
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٣٢ إسالمية ال وهابية

  . تحقّيق وحدت و قدرت و عزّت قرار داد
 و بني االخيضر در اواسط قرن پنجم هجري، ها در مقطع زماني پايان حاكميت قرمطي

مردم نجد همچنان در باتالق پراكندگي و تقسيم شدن در ميان چندين امارت و چندين 
اي از  و هر عده. )1(زدند رهبر كه با يكديگر در نزاع و دشمني قرار داشتند دست و پا مي

  . كردند  ميها و رهبران قبايل درگير با هم پيروي آنان از تعدادي از امارت
  : نجد در زمان تركان عثماني

ها نيز اوضاع نجد همچنان نابسامان بود و با گذشته تفاوت چنداني  در زمان عثماني
ها به منطقة نجد و رويدادها و امور آن توجهي نداشت، و  نداشت، زيرا حكومت عثماني

داني نداشت ؛ در به همين خاطر بر آن منطقه تسلط چن. اهميتي براي آن منطقة قايل نبود
  . اي رها شده بود  هاي محلي و منطقه واقع آن منطقه در باتالق نزاع

ها در جزيره العرب به يمن، حجاز،  الزم به يادآوري است كه دامنه نفوذ عثماني
ها منصوب   و تنها والي احساء كه از طرف عثماني،شد محدود مي) احساء(بحرين 

 و آن ميزان از نظارت نيز با ،ر مستقيم داشتشده بود بر نجد و يمامه نظارتي غي
از حكومت عثماني و تسلط بر منطقة » براك بن غرير«استقالل طايفة بني خالد 

  .  پايان يافت)هـ1080( در سال احساء
ها بر منطقة نجد نفوذ نداشتند هر چند تعدادي از  همچنين از طرف حجاز عثماني

بعضي از مناطق نجد را ) ها ه و نماينده عثمانيده حاكم بر مكّه و مدينخانوا ()2(اشراف
اما نتوانستند به .  چندين بار مورد تهاجم قرار دادند)هـ1107 تا 986(هاي  در سال

ها در واقع آنجا حاكميتي   و عثماني،صورتي چشمگير بر آنجا تسلط پيدا كنند
  . آمد نداشتند و تنها به صورت سمبليك جزو ممالك زير سلطه آنان به شمار مي

با اين وصف آن تبعيت سمبليك و صوري تنها با هدف اعتراف به حاكميت و 
و با . آوري ماليات، امنيت راهها و عرضه كافي كاال و مايحتاج و امثال آنها بود جمع

_____________________________ 
 ). ١٧٤ص ( به منبع قبلی مراجعه شود −)١(
 . گردد  نسب ارشاف مكه به احلسن بن عيل بن أيب طالب م برمى−)٢(
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٣٣   ناباســـــــالم

مسايل داخلي نجد هيچگونه پيوندي نداشت و اموري مانند قضاوت، امارت، اداره 
ها و واليان آن  گرفت و حكومت عثماني يامور محلي از طرف خود مردم صورت م

  .)1(تنددر اداره امور محلي هيچگونه دخل و تصرف و اعمال نظري نداش
اي مبني بر اينكه امام محمد بن عبدالوهاب و دولت  اين موضوع به توهم و تهمت عده

  . دهد سعودي عليه خالفت عثماني دست به شورش زده و طغيان كرده بودند، پاسخ مي
  : هاي عمومي نجد هنگام ظهور دعوت امام محمد بن عبدالوهاب يويژگ

ها و  محيط اجتماعي نجد كه نهضت امام از آنجا آغاز گرديد، داراي ويژگي
 كه ،هاي خاصي است كه در فرآيند دعوت او داراي بيشترين تاثير بوده است تفاوت

  : ها عبارتند از برخي از آن ويژگي
  :وضع اجتماعي و امنيتي

نشيني بر مردم آن است،  هاي آن منطقه، غلبه روح روستايي و باديه ي از ويژگييك
وجود دارند كه تعداد بسيار زيادي »  واحه«زيرا در نجد تعداد بسيار زيادي روستا و 

نشين در آنها ساكن بودند و روستائيان و شهرنشينان با يكديگر  از قبايل باديه
ن منطقه گسترش ي سايه خود را بر سر آنگ و دشمنهمبستگي نداشتند و گاهي ج

عامل اصلي آن عدم وجود دولتي مقتدر بود كه ايشان را با يكديگر الفت . داد مي
  .  و عدالت را گسترش بخشد، و امنيت اجتماعي را حفظ نمايد،دهد

ها غالباً با يكديگر در نزاع و مناقشه به  ها و روستايي همچنان كه گفته شد شهري
حتّي در ميان . زدند و به قتل و كشتار و غارت اموال يكديگر دست ميبردند  سر مي

روستايي و روستايي ديگر گاهي جنگ و درگيري و تفرقه و پراكندگي وجود داشت و 
اي از آشوب، تعصبات قومي و نژادي، جنگ و  هاي بدوي نيز هاله بر زندگي ميان قبيله

به دنبال . زندگي ايشان حاكم بودغارت قرار گرفته بود و عادات و رسوم جاهلي بر 
_____________________________ 

توان آن را نوعی فدراليسم و سپردن امور مردم هر كشور و منطقة به خود  ها را كه می  آن سياست عثامنی−)١(
 ).مرتجم. (های استعامرگران مقايسه كنيد ايشان است با توطئه
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٣٤ إسالمية ال وهابية

نماييم كه نجد در عصر ظهور دعوت امام محمد بن  همين موضوع مالحظه مي
هاي كوچك و در حال نزاعي تقسيم  نشين ها و شيخ عبدالوهاب بسيار پراكنده و به ايالت

حتّي كار به جايي رسيده بود كه چند رئيس عشيره بر سر تسلط بر يك روستا . شده بود
  . نمودند و زمينه را براي گسترش ستم و غارت فراهم مي. يكديگر درگير بودندبا 

  :وضع ديني
ها بر همه جا  همچنين در ميدان مسايل ديني، جهل، رويگرداني، گسترش بدعت

تصوف همراه با بدعت و حتّي تصوف افراطي مانند . سايه شوم خود را افكنده بود
 ابن فارض نفوذ بسيار داشت؛ در واقع تصوف تصوف گرفته شده از آراء ابن عربي،

اي حاكم شود، روز به روز بر ميزان خرافات و جهالت افزوده  خرافي بر هر جامعه
در مناطق شهري . شود و بدعت و شركّيات و منكرات گسترش خواهند يافت مي

تعداد اندكي عالم به مسايل شرعي و فقهي وجود داشتند و تنها تعداد بسيار كمي از 
سواد خواندن و نوشتن برخوردار بودند؛ اما تمامي هم و غم علما غالباً به مسايل 

شد، و به علومي مانند علم عقيده، حديث، تفسير و لغت توجه  فقهي محدود مي
چنداني نداشتند و از طرف ديگر تالش علما براي رويارويي با بدعت و منكرات 

  . بسيار ضعيف بود
ب در يكي از رسايل خود آن اوضاع را اينگونه به تصوير امام محمد بن عبدالوها

  : كشد كه مي
ديدم كه مردم در باتالق جهالت، غفلت و رويگرداني از هدفي  دانستم و مي مي«

يدم كه،  د دانستم و مي مي. زدند كه بخاطر آن آفريده شده بودند، دست و پا مي
زي را از اصول رسالت بسياري از آداب و رسوم جاهلي را وارد دين كرده و چي

ديدم كه، دين خويش را بر پايه  دانستم و مي مي.  باقي نگذاشته بودندصرسول خدا 
 و ،كلماتي بازمانده از پيشينيان خود قرار داده و كودكان براساس آنها رشد نموده

  .)1(»ه بودندسالمندان در محدوده آن به سنّ سالمندي رسيد
_____________________________ 

 .٣−١/٢ّ تاليف امام حممد بن عبدالوهاب . جمموعة الرسائل واملسائل−)١(
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٣٥   ناباســـــــالم

  : يدگو او در ادامه مي
و احوال و اوضاع مردم اين زمان را مشاهده كنيد كه ! بنگريد! نداناي غيرتم«

اند و در برابر  چگونه دين خويش را از آداب و رسوم آباء و اجداد خود بر گرفته
  .)1(»اند ها سر تعظيم فرود آورده عرف و عادت

خ و ديگر تاري» ابن غنام«ها   اما درباره روستاها و باديه،اين در مورد مناطق شهري
  : گويند نگاران مي

كنند و   را برگزار نمي آنان با دين آشنايي ندارند، بسياري از شعاير و عبادات«
شناسند و يا از ايمان به دنياي پس از مرگ  بسياري از آنها مسايل اساسي دين را نمي

  .)2(»اطالعي ندارند

_____________________________ 
 .١/٣:  جمموعة الرسائل و املسائل −)١(
 .١٤٤, ١/١٢٧نارص الدين األسد . ابن غنام , حتقيق د:  تاريخ نجد−)٢(
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٣٦ إسالمية ال وهابية

  :اوضاع جهان اسالم هنگام ظهور نهضت
  

در واقع جهان . مالك اسالمي ديگر بدتر نبودوضع نجد از اوضاع بسياري از م
اسالم در قرن دوازدهم هجري كه امام محمد بن عبدالوهاب نهضت خود را در آن 

  . از تمامي جهات ديني و دنيوي در وضعيت بسيار بدي قرار داشت. آغاز نمود
 و ناشناخته شده بيني فرموده بود، اسالم غريب  پيشصهمانگونه كه رسول خدا 

ً االسالم غريبا وسيعود غريبا كام بدأ فطوبأبد« :بود   ).مسلم (.» للغرباءىً
، تگشاسالم غريب و تنها آغاز شد و بار ديگر غريب و ناشناخته باقي خواهد «

   .»خوشا به حال غريبان
ارتباط با بسياري از مسايل كه حاكم شده بودند، تجلي پيدا كرده  غربت اسالم در

  : رتند ازبود كه برخي از آنها عبا
در دين، و گسترش تبعيت از هوا و هوس و فراواني بدعت و دستكاري  -
  .ها و راههاي مختلف فرقه
 .زمين به حقّ و مخالفين بدعتغريب و اندك بودن پيروان سنّت و ملت -
 مسايل عقيدتي و اطالعي از گسترش جهل در ميان عامه مردم به ويژه بي -

 .احكام اساسي دين
كردند  آموختند و بدان عمل نمي  دين، زيرا آن را نميرويگرداني بسياري از -

 .داشت با اميال ايشان سازگاري ميمگر در مواردي كه 
گسترش تقليد كوركورانه و تعصب مذهبي مذموم، حتّي كار به جايي رسيده  -

شد و  هاي متعددي بر پا مي بود كه در مسجد الحرام و قبله مسلمانان، نماز جماعت
خواندند، حكومت و دولت ضعيف شده  ذاهب جداگانه نماز ميپيروان هر يك از م

هاي  بردند و آدم بود و بيشتر مردم در وضعيت اجتماعي آشفته و سرگرداني به سر مي
 . پست و شرور و اهل طمع به مال و ناموس مردم، زمامدار و ميداندار شده بودند

ه و تعداد  رويگردان شدصبسياري از مردم از تبعيت از سنّت رسول خدا 
 و اهل بدعت ،كردند پيروان آن به حداقل رسيده بود و در حالت غريبي زندگي مي
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٣٧   ناباســـــــالم

امت . زمام امور را در دست داشتند و مظاهر قوت و عزّت و وحدت از بين رفته بود
هاي درگير و   هاي اهل بدعت و طائفه اسالمي بر اثر فرقه و گروهگرايي و طريقه

  . ا يكديگر تكه پاره شده بودندارتباط ب مناطق و ممالك بي
هاي نفوذ دشمنان و فراهم شدن شرايط براي  وضعي كه زمينه را براي تقويت پايه

دستيابي به اهدافشان به ويژه در ارتباط با هدف قرار دادن عقايد، افكار و سرزمينشان 
  . و بدست گرفتن زمام امور در اوضاع و احوال مسلمانان فراهم گردانيده بود

ترين بيماري مسلمانان در آن شرايط ضعف رابطه آنان با  ين و خطرناكبدتر
زيرا عبادتشان را براي او خالص . توجهي به مسئوليتشان در برابر او بود خداوند و بي

 ،شائبه نگردانيده و در ميان بسياري از آنان دلبستگي و وابستگي به غير خداوند و بي
انات و نذر براي غير خداوند گسترش پيدا و دعا و استعانت و استغاثه و ذبح حيو

شرك و بدعت و وسايل آنها مانند گنبد و بارگاه ساختن بر روي قبور و . كرده بود
ها و  ها و درختان و مرده مقدس شمردن و قايل گرديدن به تاثير معنوي و غيبي سنّگ

  . شد ها فراوان مشاهده مي زنده
 خواري و پراكندگي و اختالف نموده و امور و مسايلي كه زندگي مردم را مملو از

زمينه را براي دشمنان اشغالگر فراهم گردانيده بود تا بسياري از ممالك اسالمي را در 
  . ها را زير پا بگذارند ها و حرمت اختيار بگيرند و تمام حريم

  :ظهور نهضت شيخ محمد بن عبدالوهاب
ب، پرتو حقّ و خير از در اين شرايط سخت و اوضاع و احوال بحراني و نامطلو

آنگاه كه امام محمد بن عبدالوهاب نهضت خود را . افق نور افشاني خود را آغاز كرد
  . در نيمه قرن دوازدهم هجري آغاز نمود» سنّت«و تبعيت از » توحيد«با دعوت به 

هاي خود را آغاز كرد كه پدرش در قيد حيات بود و همچون او  زماني او تالش
اما با توجه به عاطفه پدري فرزندش را به . و امت مسلمان بودنگران وضع دين 

  . كرد آرامش و حركت آرام و گام به گام تشويق مي
 خويش را در  هاي  فعاليت، در گذشت امام)هـ1153(اما بعد از آنكه او در سال 
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و امر به معروف و نهي از منكر » سنّت«و تبيين » توحيد«ميدان كشف حقايق توضيح 
ها و منكرات و امور اضافه شده در عرصه عقايد، عبادات و  ويارويي با بدعتو ر

عادات، نشر علم، كشف وضع و حال ناپسند جاهالن و مبتدعان، هواپرستان و اجراي 
  . حدود شرعي سرعت و گسترش بيشتري بخشيد

هاي او  ها و تالش هاي او گسترش يافت و همه جا از انديشه  پس از مدتي فعاليت
به ويژه . ياري از مخلصين و مصلحين و غيرتمندان به او پيوستندشد و بس ت ميبصح

شمردند آغاز  آنها را مقدس مي) عينيه(شهر زماني كه كار قطع درختاني كه مردم 
بارگاه ساخته شده بر روي قبر زيد بن خطاب را ويران كرد و حكم رجم  و. نمود

 و تمامي شروط اجراي حكم در او زناكاري را كه به زناكاري خود اعتراف كرده
زماني كه او اينگونه اقدامات را به عمل آورد بحث . تحقّق پيدا كرده بود، صادر كرد

آن بر سر زبانها افتاد و دعوت و نهضتش شهرت يافت و هواداران او افزوني گرفت، 
  . اهل باطل از او دچار هراس شدند و در موردش مردم به دو دسته تقسيم گرديدند

هاي مخالفان او از جمله اهل بدعت و اهواء و غوغا  العمل ز اينجا بود كه عكسا
بردند آغاز  ساالران، حاسدان و طمع ورزان و كساني كه از آن اوضاع قبلي سود مي

ها شروع شد و  نگاري ها و نامه شد، و تبليغات خويش را عليه او آغاز كردند و تماس
 سپس واليان نجران را ،به ويژه امراي احساءبسياري از مردم را در داخل و خارج 

  . عليه او و دعوت و اتباعش تحريك كردند
مرحله مقاومت مستقيم آغاز گرديده بود كه در مخالفت جدي و اعالن جنگ عليه 

هاي ديني، سياسي، تبليغاتي، نظامي و اقتصادي تبلور يافته  دعوت او در تمامي عرصه
 به بررسي -  به ياري خداوند-  در اين كتابشود ما  موضوعي كه الزم مي. بود

  . بعضي از آنها بپردازيم
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٣٩   ناباســـــــالم

  امام محمد و دعوت او
  

  :هاي ايشان مراحل رشد و ويژگي
 نهضت و )هـ1206( و متوفاي سال )هـ1115(امام محمد بن عبدالوهاب متولد 
هر زماني به نجات آن از در شرايطي كه بيش . دعوت خويش را در نجد آشكار نمود

هاي   از باتالق بدعت، خرافات و آشوب و جهل و بيهودگي نيازمند بود و تالش
نمود؛ كه ما در صفحات ديگر آنها را مورد بحث  ي ضروري ميا هاصالحي همه جانب

  . و بررسي قرار خواهيم داد
پدر، جد و . آن پيشواي بزرگوار در محيط علم، پرهيزكاري و دينداري متولد شد

آمدند و در  هاي برجسته منطقه به شمار مي اش از علما و شخصيت بسياري از خانواده
محيط و شرايطي كه . اي داشتند ميدان فتوا، قضاوت، تعليم و تربيت تجارب گسترده

برداري هر چه بهتر از استعدادهاي درخشان خود و قرار دادنشان  آن جوان را در بهره
  . دادند المي ياري ميدار و در فضاي علمي س در مسير شرعي محكم و ريشه

اشاره به مهمترين مباني سالمت انديشه و وجود روحيه اصالحي و پيشوايي و امامت 
  : تواند سودمند واقع شود كنم مي در شخصيت اين مصلح و احياگر بزرگ فكر مي

هاي نبوغ و برخورداري از  در آن بزرگوار از همان آغاز نوجواني نشانه
ي، خردمندي و فرزانگي، قوت حافظه، استعداد استعدادهاي درخشان، هوشيار

هايي كه از همان اوايل  ويژگي. انديشي معلوم شده بود يادگيري بسيار قوي و ژرف
آموزي و دانش فقهي، همراه با تعهد  زندگي او را براي كسب علم و معرفت و ژرف

 از عين حال او در.  بسيار مهيا گردانيده بود،فراوان، ايمان استوار و عبادت
داري، صداقت، مهرباني، دلسوزي، بخشندگي،  امانت: هاي اخالقي مانند ويژگي

هاي الزم براي رهبري  اي استوار و ديگر ويژگي بردباري، دورانديشي و عزم و اراده
ها و  هايي كه در طول تاريخ تنها در تعداد اندكي از انسان ويژگي. برخوردار بود
  .اند ساز وجود داشته بزرگان تاريخ
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٤٠ إسالمية ال وهابية

بر خالف آنچه دشمنان و مخالفان او شايع نموده و چهره نادرستي را به پيروان 
اند و به آنان  خود باخته و غوغا ساالر و جاهل و بيگانه با حقايق خود، ارائه داده

 و ديگر ،خرد و ماجراجو و تندخو و ناپرهيزكاري بوده او آدم ناآگاه بي: اند كه گفته
كند، بلكه حتّي  اينكه بدانها باور ندارد و تأييدشان نمياوصافي كه انسان خردمند نه 

توان پذيرفت كه آن همه اقدامات ارزشمند و  آيا مي. نمايد از ذكر آنها خودداري مي
كه آن همه موجب برافروخته  خردي صورت گرفته باشد؟ بزرگ از انسان جاهل و بي

و وادار نمايند و خواب شدن مخالفان و دشمنان او بگردد و نيروهاي خود را به تكاپ
  را برايش حرام كند؟ 

گذاري حركت و نهضت اصالحي  ديني به پايه آيا ممكن است آدم ناپرهيزگار و بي
آن چناني اقدام بنمايد كه سبب جلب توجه و شگفتي جهانيان از آن زمان تا كنون 

ا عزّت بشود؟ و خداوند او را مورد تاييد و حمايت قرار دهد و به وسيله او اسالم ر
  ! و برتري ببخشد؟

  :اصول و مباني نهضت
دعوت و نهضت امام محمد بن عبدالوهاب براساس برنامه و روش صحيح 
اسالمي قرار داده شده بود و توانست اصول و مباني دين را استوار گرداند كه 

پاك و خالص گردانيدن عبادت براي خداوند و التزام به : مهمترين آنها عبارتند از
  :  كه الزمه آن عبارتند ازصاز او و پيامر بزرگوار اسالم اطاعت 

  .و كنار نهادن شرك و بدعت» اپرستيتوحيد و يكت«استوار گردانيدن  - 1
اد و امر به معروف و به جا آوردن واجبات ديني از جمله نماز، زكات، جه - 2

 .نهي از منكر
 .تحقّق عدالت قضايي و اقامه حدود - 3
 توحيد وسنّت، وحدت، فضيلت، امنيت و اي اسالمي بر پايه ساختن جامعه - 4

 . عدالت
همه آن اصول و مباني در مناطقي كه آن دعوت در آن به قدرت رسيد و يا به 
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 و آن دورنما در واليات و ،صورتي گسترده تحت تاثير آن قرار گرفت، تحقّق يافتند
. دارند، كامالً مشهود است مناطقي كه در محدوده جغرافيايي كشور سعودي قرار

گانه آن بدست گرفت و بر هر  كشوري كه پرچم حركت اصالحي را در مراحل سه
كرد توحيد، ايمان، سنّت، امنيت و رفاه در آن گسترش پيدا  ي كه تسلط پيدا ميا همنطق
 :فرمايد  مي بوده است كه متعالو اين در راستاي تحقّق آن وعده خداوند. كرد مي

{m  l kjno  x  w v u  t s r  q  p
a  `  _  ~  }  |  {    z  yb   e  d  c   

  fz )41-40: الحج.(  
 ؛كند يارى مى) و از آيينش دفاع نمايند(و خداوند كسانى را كه يارى او كنند «

 همان كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت .خداوند قوى و شكست ناپذير است
امر به معروف و نهى از منكر دهند، و  دارند، و زكات مى بخشيديم، نماز را برپا مى

  . »كنند، و پايان همه كارها از آن خداست مى
̧  º ¹ « ½  }:  خداوند كهو اين فرموده ¶ µ

ÂÁÀ¿¾z )خواهيم بر مستضعفان  ما مى« )5 :القصص
  . »زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم

  :هاي سيره امام محمد و دعوت او ويژگي
اي از آنها  هاي بسياري است كه پاره دگي و سيره امام و دعوت او داراي ويژگيزن

  : عبارتند از
  : پاكي و پرهيزگاري

د بن عبدالوهاب در بعد شخصي، علمي، تعهد ديني، زندگي و سيره امام محم
اخالقي، رفتار با موافقان و مخالفان و در ديگر امور و احوال از يك جهت بيانگر 

 و از جهت ديگر حقيقت زندگي و ،، ثبات، اهليت و امامت اوستحقيقت فضل
سيره او بر روي بسياري از ادعاهاي مخالفان و ايراد اتهام به شخصيت و دعوت و 
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٤٢ إسالمية ال وهابية

  . نهد راهكار و روش او و اتباعش مهر بطالن مي
هايش به تبيين دعوت خود و دفاع  ها و كتاب از طرف ديگر او و اتباعش در رساله

هاي اهل تحقيق و جوياي حقيقت  اي كه براي تمامي انسان داختند به گونهاز آن پر
  . نماييم ما در اين كتاب بعضي از آنها را نقل مي. رسند كافي به نظر مي
  :منابع پاك

جهات و منابع كه امام محمد بن عبدالوهاب علم، ادب، اخالق خود را از آنها بر 
 و سالم بودند كه مظهر آنها قرآن، سنّت، گرفت منابعي شرعي، زالل، فطري و قوي مي

همچنين برگرفته از فطرت . آثار سلف صالح و به دور از فلسفه، تصوف و كالم بود
هاي بدعت و شهود و شبهه آلود، آنها را به  هاي روش سالمي بود كه مظاهر و تاريكي

حب  همچنين به محيط خانوادگي محترم و اهل علم و فقه و صا،بيراهه نكشانيده
  .حسب و نسبي تعلق داشت
  : منهج و راهكار سالم

روش و برنامه امام در مورد خود، نهضت، اتباع و در اتباط با موافقان و مخالفان، روشي 
شرعي، سلفي و عاري از آلودگي و شائبه بود و با اصالت، ثبات، يقين، وضوح، فراگيري، 

هاي تعهد  امعه اسالمي با ويژگي و در راستاي تأسيس ج،نگري و شايستگي همراه بود واقع
  . نمود و دينداري، پاكي، اصالت، پويايي، رشد و ترقي و امنيت تالش مي

همانگونه كه روش امام و اتباعش در عرصه ايجاد الفت و اقامه احكام شريعت و 
بر پايه قرآن، سنّت و مصطلحات ، شائبه بوده عرضه آن، روشي شرعي و سلفي و بي

هاي فلسفي و اصطالحات  ن دخل و تصرّفات و سردرگمي و بدو-  شرعي پاك
  .  نيز قرار داشته است- مايگيهاي ادبي صوفيگري و مجادالت كالمي و بي
  :تبعيت از روش سلف صالح

امام محمد بن عبدالوهاب در تمامي مسايل دعوت به طور تمام و كامل روش 
هايي   او از ويژگي بر همين اساس روش و برنامه،گرفت سلف صالح را در پيش مي

  . نگري و ثبات و يقين برخوردار است اصالت، فراگيري، واقع: مانند
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٤٣   ناباســـــــالم

توحيد، نماز، : حاصل تمسك به اين روش آن بود كه شعاير و اصول دين مانند
جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، حدود شرعي، قضاوت، عدالت، امنيت و تقويت 

ترين صورت ممكن در  ن و علم به كاملفضايل و كم رنگ شدن رذايل، گسترش دي
تمامي مناطق كه پيام دعوت به آن رسيده و حكومت سعودي در آن حاكم شده بود، 

  . تحقّق پيدا كردند
هايي كه دعوت بر روي آنها قرار گرفته بودند چيزي به غير از همان اصول و  پايه

ه قرار گرفتگان در به همين خاطر خداوند را سپاس كه درخت آن ب. ثوابت دين نبودند
  . اش را ارزاني داشت  ثمر تازهصمسير صراط مستقيم و روش و سنّت رسول خدا 

  :بلند پروازي و دور انديشي
بلند : هايي مانند روش امام محمد بن عبدالوهاب از ويژگي: همانگونه كه گفته شد

د و جهت برتري بخشيدن به دين خداون پروازي و دورانديشي و اعتماد به نفس در
بدعت و منكرات، جهالت : هايي مانند اعتال و گسترش سنّت نبوي و معالجه بيماري
  . و تفرقه و ستم و عقب ماندگي برخوردار بود

همچنين در بعد علمي و عملي كه در روش و منابع دعوت در پيش گرفته بود دو 
  : كرد گي بلند پروازي و دور انديشي او در موارد زير تبلور پيدا مي ويژ

توحيد، فرايض ديني، و در : تاكيد بر روي نقاط محوري و اصول اساسي مانند -1
  . اولويت قرار دادن آنها بدون آنكه ديگر مسايل ديني را مورد اهمال قرار بدهد

هايي كه نهضت با آنها رو  بيني مشكالت و سختي آمادگي زود هنگام و پيش - 2
نگري او در رابطه با امور و  يندهاي كه بيانگر دور انديشي و آ شد به گونه به رو مي

 . آمادگي براي تعامل با آنها بود
اهتمام قوي و زود هنگام به جستجوي حكومتي قوي و شايسته براي بر  - 3

گزينش  ها، حمايت از نهضت و دقّت و هوشياري و دوش گرفتن بار مسئوليت
حمايت درست او در انتخاب امير محمد بن سعود، پس از آنكه ابن عمر او را از 

 . خود محروم نمود و مشكالتي را برايش فراهم كرد
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٤٤ إسالمية ال وهابية

  :پشتكار و پيروزي
اين افتخار و سربلندي براي امام محمد بن عبدالوهاب كافي است كه خداوند او 

هللا پيش از وفات، از آن  را وسيله نصرت دين و حمايت سنّت گردانيد؛ الحمد
يد حيات بود حاصل دعوت خود او در حالي كه هنوز در ق. ها دلشاد گرديد پيروزي

در عصر عبدالعزيز بن محمد » توحيد و دولت و سنّت«را كه بر افراشته شدن پرچم 
 و ديد كه چگونه لباس سربلندي، پيروزي، هيبت، ،مشاهده كرد و پسرش سعود بود،

قدرت و امنيت بر پيكر آن پوشانيد شده بود؛ چگونه شريعت خداوند تسلط و برتري 
دار در  نشيني نموده و در نتيجه خالفتي پايه و مايه ؛ بدعت و بيهودگي عقبپيدا كرده 

هاي زيادي با جامعه  مناطق شبه جزيره تأسيس شده و جامعه اسالمي كه مشابهت
  . ها و فضيلتها داشت، به وجود آمده بود سلف صالح در عصر ارزش

 ممالك اسالمي او به راستي پيشوايي مصلح و احياگر بود، پرتو دعوت او تمامي
هللا اين نور پر فروغ همچنان  و حتّي ديگر ممالك را روشنايي بخشيد، الحمد

و همچنان در سرزمين خود و در ممالكي . كند پرتوافشاني خود را بيشتر و بيشتر مي
  . كه حضور دارند، بر تبعيت از سنّت و جماعت پابرجا هستند
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٤٥   ناباســـــــالم

  اميرمحمد بن سعود بنيانگذار دولت
  

  :  امير محمدخانواده
) دولت سعودي(امير محمد بن سعود بن مقرن، اولين بنيانگذار حكومت دعوت 

اي  در خانوادهاو . )1(بوده است) م1689 يا  هـ1100(و بنابر قول راجح متولد سال 
. اصيل و شناخته شده كه ديانت و شجاعت و امارت را با يكديگر داشتند؛ به دنيا آمد

زهايي بودند كه امام محمد بن عبدالوهاب هنگامي كه امير ها همان چي اين ويژگي
  . عينيه حاضر به حمايت از او شد آن را مورد توجه قرار داد

خانواده امير محمد بن سعود از آل مقرن يكي پس از ديگري زمام امور منطقة 
  . گرفتند درعيه را در اختيار مي
  .ها صفات و ويژگي

 چيزي به تعهد، اخالق، خردمندي، زيركي و آراء امير محمد بن سعود بيش از هر
، انديشمندانه، وفاداري، بخشندگي ؛ نيكوكاري، استقامت، دينداري ؛ اهل عبادت بودن

  .)2(تشجاعت و تسليم ناپذيري شهرت داش، برخورداري از ارادة استوار
 ها اعالم آمادگي او براي پذيرفتن روش و حمايت نشانه برخورداريش از آن ويژگي

هاي آن در شرايط  ها و التزام و قيام به مسئوليت از امام مؤسس دعوت و قبول انديشه
  . باشد داد، مي بسيار سخت و خطرهايي كه دعوت و امام را، مورد تهديد قرار مي

 علي رغم گرويدن او در ابتدا به دعوت امام - هايي كه ابن معمر امير عينيه مسئوليت
هايش،   شعف او در حمايت از آن و اجراي طرح و برنامهمحمد بن عبدالوهاب و شور و

فت و مهمترين آنها تهديدهاي جهات مختلفي مورد تهديد قرار گراز ولي پس از آنكه 

_____________________________ 
ّاالمام حممد بن سعود «, و كتاب ١٦١استاد عبداهللا بن مخيس ص » الدرعية العاصمة االوىل« كتاب −)١(

 . , رجوع شود٥٤از دكرت عبدالرمحن العرينی ص » السعودية األوىلوجهوده يف تأسيس الدولة 
 . العرينی رجوع شود. از د» ...ّاالمام حممد بن سعود « به كتاب −)٢(
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٤٦ إسالمية ال وهابية

  .  نتوانست و جرأت نكرد آنها را عملي نمايد-  حاكم احساء بودريابن غر
همراه با پديد آمدن آن خطرها، محمد بن سعود مسئوليت حمايت و نصرت 
. دعوت امام را پذيرفت و او را در اين مورد اطمينان داد و به وعده خود وفا نمود

خداوند او را بخاطر خدماتش به اسالم و مسلمانان به ويژه به سبب خدماتش به 
  . جزيره العرب اجر و پاداش فراوان عطا فرمايد

 ص امير محمد بن سعود پيش از مرگ نور افشان آفتاب دين و سنّت رسول خدا
و تأسيس حكومت حامي آن را ديد و فرزنداني را تحويل جامعه داد كه در دينداري، 

هاي نهضت به صورتي مقتدرانه و  داري و جهاد و قيام به اداي مسئوليت امانت
  . كردند شايسته عمل مي

وفات يافت، خداوند او را مشمول رحمت و ) م1976 هـ1179(سال  او در
  . مغفرت خويش فرمايد

  .هاي زندگي امير محمد بن سعود و دولت او يويژگ
  : هاي شخصيت نادر محمد بن سعود عبارتند از بعضي از بارزترين ويژگي  

شائبه سلف صالح كه چنين  فقه و معرفت ديني و شناخت عقيده پاك و بي: اول
  . شدند هايي در امراي آن زمان بسيار كم يافت مي ويژگي
قانه از اسالم و توحيد كه جان و مال و موقعيت و حمايت همه جانبه و صاد: دوم

فرزندان خويش را وقف خدمت به نهضت امام محمد بن عبدالوهاب نموده و همه 
و در آن . امكانات خود را به عنوان امير و رهبر در اختيار اتباع دعوت قرار داده بود

  . گرفت هايش براي گسترش دعوت بهره مي شرايط سخت از همه توانايي
وفاداري به عهد و پيمان مبني بر حمايت از دعوت امام محمد بن : سوم

  . هاي خود در ارتباط با آن عبدالوهاب و عمل به مسئوليت
تأسيس حكومت اسالمي با توجه به تمامي مفاهيم و مباني آن و الغاي : چهارم

را بر او نظام خود .  كه بر پايه تعصبات محلي، محدود قرار داشت)1(اي نظام عشيره

_____________________________ 
 . ١٠٠دكرت عبداهللا بن عبداملحسن الرتكی ص » ّامام حممد بن سعود دولة الدعوة و الدعاة« كتاب −)١(
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٤٧   ناباســـــــالم

و سيستم امر » شورا«پايه اصول و مباني نظام سياسي نوين و احكام شريعت و تحقّق 
هاي مالي  به معروف و نهي از منكر، قضاوت شرعي و تقويت نظام درآمدها و هزينه

  : و اجراي حدود شرعي قرار داد
ايجاد وحدت ميان مسلمانان شبه جزيره بر حول محور پيشوا و پرچمي : پنجم
اهللا و محمد  اله اال ال( تالش پيگير براي ايجاد همبستگي سرزمينها زير پرچم واحد و

كه بسياري از اهداف او در زمان حياتش تحقّق يافت و بيشتر آن پس از ) رسول اهللا
  . مرگش واقعيت پيدا نمودند

هاي گسترده او براي گسترش عدالت، امنيت، و رفع ستم از  تالش: ششم
  .)1(كرد ها و عوارض كه بر دوش مردم سنگيني مي شتن مالياتگان و بردا ستمديده
هاي  اي كه با آموزه لغو آن بخش از عادات و رسوم جاهلي و فرهنگ عشيره: هفتم

همچنين او عادات زشتي را كه در ميان مردم . شريعت استوار اسالم منافات داشتند
هاي   گ افروزان و انگيزهو دست دزدان و راهزنان و جن. رايج گرديده بود، از بين برد

اي را كه زمينه را براي آشوب و رعب و وحشت در ميان مردم فراهم   رويارويي طايفه
گردانيده بود كوتاه نمود و روحيه جنگجويي و قهرماني مردم را به سوي جهاد 

  . مشروع براي اجراي احكام ديني، عدالت، امنيت و آسايش اجتماعي جهت داد
تمام به قرآن و احاديث ويج علم، فقه و معرفت ديني و اهدر ميدان تر: هشتم

هاي مفيد همكاري همه جانبه   و علوم علماي سلف و ديگر دانشصرسول خدا 
اي  داشت و در عصر او و پس از وفاتش نهضت علمي رشد و گسترش قابل مالحظه

اموال : ندهاي درس و تعداد دانشجويان و ابزار و امكانات الزم مان پيدا نموده و حلقه
در واقع آن دو پيشوا در زمينه . ها، بسيار زياد گرديده بودند تأمين هزينه وقفي و

تالش براي گسترش علم و هر چه بيشتر شدن تعداد طالب و اهل علم با يكديگر 
  . توافق نظر و اشتراك مساعي داشتند
_____________________________ 

 .مرجع سابق:  نگاه−)١(
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٤٨ إسالمية ال وهابية

ق امام محمد بن سعود از هر اقدامي براي تقويت حكومت توحيد از طري: نهم
ها و  مادي، معنوي، تهيه اسلحه و آمادگي نظامي، ساختن قلعه، تقويت توان ايماني

سنگرها در مناطق مورد نياز، كندن خندق، و تشويق جوانان و مردم براي آموزش 
  .)1(ردك تيراندازي و سواركاري كوتاهي نمي

ريزي  همچنين او صادقانه از تمامي توان و امكانات حكومتي كه آن را پايه: دهم
گرفت و با امام محمد  كرده بود براي خدمت به دين و دعوت به طور جدي بهره مي

بن عبدالوهاب براي فرستادن مبلغين و داعيان دين براي بيان اصول و مباني اسالم و 
هاي مخالفان همكاري  نهضت و اهداف دولت تازه تأسيس و پاسخگويي به تهمت

  . نزديكي داشت
رين خدمات او در جهت خدمت به دين، تربيت صحيح يكي از مهمت: يازدهم

فرزندان و نوادگان و ديگر اعضاي خانواده و مسئولين امور بر پايه تعهد ديني، 
  . فضايل اخالقي و عقايد پاك و خالص و تالش و مجاهدت در راه آنها بود

اش سعود و  هاي شخصيتي فرزند او عبدالعزيز و نوه دليل اين موضوع ويژگي
ان و فرزندان او هستند كه در خدمت دين، علم و فضيلت و حمايت از قرآن و برادر

سنّت رويارويي با بدعت و خرافات، عمل به شريعت خداوند، احترام به علما و 
داشت ايشان، اهتمام به امور مسلمين، تحقّق امنيت، عدالت، و استقرار آن  گرامي

 مسلمانان اجر و پاداش فراوانشان خداوند به خاطر خدماتشان به اسالم و. باشد مي
  . عطا فرمايد

_____________________________ 
 . ١٠٢  منبع قبلی ص−)١(
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٤٩   ناباســـــــالم

  :فصل اول
  

ها  شود، انگيزه ناميده مي» وهابيت«حقيقت حركت اصالحي يا آنچه 
  و پاسخگويي به اتهامات 

  .ها  اصالحي و اولين حكومت سعوديحقيقت حركت: اولموضوع 
  . اند  كه سلف صالح بر آن بوده استهمان اسالمي -
 . هابيت و بيان حقيقت در اين رابطهنامگذاري آن به و -
  . سپتامبر آمريكا11وهابيت و رويداد  -
  .يقت دعوت براساس شهادت اهل انصافحق -

  

  .اسي آنهاي ظهور دعوت و اهداف اس انگيزه: موضوع دوم
  .تقويت و تحقّق توحيد - 1
 .اليش منابع دريافت كسب علم و دينپا - 2
 .و تقويت سنّت و دور انداختن بدعتنشر  - 3
 .به واجبات دينيعمل  - 4
 .اجراي احكام شريعت خداوند - 5
 .نشر علم و مبارزه با جهل - 6
 .ايجاد وحدت و دوري از تفرقه - 7
 .تحقّق امنيت و حاكميت دولت - 8
 .كن نمودن و عقب ماندگي و بيكاري تالش براي ريشه - 9

  

اوضاع و احوال نجد و اطراف آن وجود دولتي را : موضوع سوم
  . گردانيد ضروري مي

 .تكامل در راهكار دعوت و دولت :موضوع چهارم
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٥٠ إسالمية ال وهابية

  :حقيقت حركت اصالحي و اولين دولت سعودي: اولموضوع 
   .اند همان اسالمي كه سلف صالح بر آن بوده

يكي از حقايق مسلم و روشن اين است كه، نهضت اصالحي كه امام محمد بن 
ا آن ر) م1792 -1703(، )هـ1206 و متوفاي هـ1115متولد  (:عبدالوهاب تميمي 

 او را )م1765) (هـ1179متولد  (:ن سعود و پيشواي مجاهد محمد ب. آغاز نمود
در » سلف صالح و اهل سنّت و جماعت«در واقع ادامه روش . مورد حمايت قرار داد

 و صز اسالم حقيقي نيست كه رسول خدا روند تاريخ است و چيزي به غير ا
ديگر پيشوايان علم و فقه و حديث  و) به ويژه ائمه اربعه(اصحاب تابعين و ائمه دين 

  . اند بر آن بوده
در اين صورت اين حركت مبارك در ارتباط با حقيقت، ماهيت و راهكارهاي 
عقيدتي، علمي و عملي مظهر و بيانگر خود اسالم بوده و هدف آن احياي آن بخش 
ر از احكام عقيدتي و فقهي شريعت بوده است كه بر اثر ناآگاهي و رويگرداني كنا

از طريق اصالح عقيده، خالص گردانيدن عبادت، احياي سنّت و . نهاده شده بودند
  . مقابله با انواع شركت و بدعت و امور اضافه شده به دين، آنها را بار ديگر زنده نمود

 بر روي اصالت»  حركه الفكر والدولههالوهابي«استاد عبدالرحمن الرويشد در كتاب 
اي نيست، بلكه تالشي بوده براي احياء و پااليش   تازهفكر وهابيت و اين كه مذهب
  : گويد او مي، دين راستين، تاكيد نموده است

كنند دين يا مذهب  خالف آنچه مخالفان آن تبليغ مي ها بر انديشه سلفي وهابي«
اي است با هدف بازگشت به  هاي صادقانه بلكه حاصل مجاهدت. جديدي نيست

 و  و تدوين قوانين) ر اصول و مباني عقيدتي و فقهيد(الگوي ساده و فطري اسالم 
  . »انجام گرفته است، احكام شريعت از چشمه زالل آن

گيري است براي پاكسازي همه جانبه تمامي آن امور بدعي و  همچنين تالش پي
خرافي كه وارد حوزه عقيدتي ديني گرديده و سبب مشوش گردانيدن چهره حقيقي 

 تباه نموده و مسلمانان را از توان اعتقادي و رفتاري ايمان شده و صفاي دين را
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٥١   ناباســـــــالم

  .)1(اند صحيح محروم نموده
  : »وهابيت«بيان حقيقت در مورد نامگذاري 

بكارگيري نام وهابيت بر دعوت اصالحي امام محمد بن عبدالوهاب ابتدا از طرف 
ه بار برده مخالفان آن بوده و با هدف ايجاد نفرت از آن در ميان مردم و طعن و كناي

را در اسالم » مذهب پنجمي«اند كه او مذهبي تازه يا  شده، زيرا بر اين گمان بوده
  . ايجاد كرده است
به هيچ وجه در ميان اتباع حركت اصالحي امام محمد بن » وهابيت«استعمال نام 

هاي اهل سنّت و جماعت رايج نبوده و به آن راضي  عبدالوهاب و ديگر سلفي
طرف از  ر عين حال بسياري از اهل انصاف غير سلفي و اشخاص بيد. اند نبوده

اند كه وهابي ناميدن آنان در  دانسته زيرا مي. اند كرده بكارگيري اين نام خودداري مي
اي غيرواقعي و  هدف آنان نشان دادن چهره و )2(دهآغاز از روي كينه و دشمني بو

ت، تا بدين وسيله ميان آن نهضت ايجاد نفرت و پوشانيدن حقيقت از ديگران بوده اس
ها فاصله بيندازند و  ها و مسلك مبارك و ديگر مردم عادي و ناآگاه و پيروان فرقه

  . ند، فريب بدهندا هعلما و متفكراني را كه با حقيقت آن دعوت بيگان
براي حركت نوين  اصالحي سلفي در ميان تعدادي از » وهابيت«بكارگيري لقب 
  . طرف از روي ناچاري بوده است  اتباع و هواداران و اشخاص بيمخالفان و بعضي از

نويسان و  بكارگيري نام وهابيت در ميان بسياري از نويسندگان، تاريخ
حتّي . استرساني تا به امروز رايج  ل اطالعهاي علمي، وساي سياستمداران، سازمان

هاي  ص و گروهدامنه موضوع گسترش بيشتري پيدا كرده و نام وهابيت براي اشخا
منحرف از روش صحيح اسالم و در تضاد با آنچه سلف صالح بر آن بوده و آن 

اين قضيه به . شود  بكار گرفته مي-  دعوت مبارك براساس آن اصول تأسيس شده
_____________________________ 

 .  چاپ دوم١١−١٠ استاد عبدالرمحن الرويشد ص − الوهابية حركة الفكر والدولة −)١(
 . ٦−٥مرجع سابق ص :  نگا−)٢(
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٥٢ إسالمية ال وهابية

هاي فراواني است كه در ارتباط با نهضت   سازي ها و افسانه پردازي علت دروغ
  . اند اع آن ساخته و پرداخته شدهاصالحي امام محمد بن عبدالوهاب و اتب

اما پيروان اين دعوت بكارگيري آن نام و پيام و مضامين همراه با مغالطه و 
كننده شرعي، علمي، تحقيقي و واقعي  توهمات را براساس اعتبارات و داليلي قانع

كه در تعريف دعوت كه مظهر تمامي تعاليم حقيقي اسالمي است، . پسندند نمي
 و سلف صالح اعم از اصحاب و تابعين و كساني كه راه صسول خدا تعاليمي كه ر

بر همين اساس . شود به آن اشاره كردم، خالصه مي اند و هدايت را در پيش گرفته
 اشتباهي صمحدود كردن آن زير هر نام و عنواني غير از اسالم و سنّت رسول خدا 

  . بزرگ و بدعتي مردود و غير قابل قبول است
كنند، بدون  باره آن نهضت مبارك منصفانه و كارشناسانه تحقيق ميكساني كه در

ترديد به اين نتيجه خواهند رسيد كه هدف آن غير از بازگشت به اسالم خالص و 
شرعي و راه و رسم  عد عقيدتي، اخالقي،اينكه ادامه حركت دين راستين خداوند در ب

گي در ميان امت اسالمي كه پس از پيدايش پراكند. زندگي است، چيز ديگري نيست
 و ص خود را به تبعيت از سنّت و منهج پيامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد

اند  اصحاب گرامي او و تابعين ايشان و تمامي آنهايي كه راه ايشان را در پيش گرفته
  . و روش اهل سنّت و جماعت ملتزم شمرده است

د بن عبدالوهاب چيزي زماني كه قضيه بدين صورت است يعني دعوت امام محم
 آن را آورده و سلف صالح امت اسالمي بر صبه جز اسالم و سنّتي كه رسول خدا 

يا هر نامي ديگر براي آن » وهابيت«بكارگيري نام يا وصف . اند، نيست آن قرار داشته
  . هيچ معنايي ندارد

 و اما گاهي اوصاف شرعي صحيحي براي آن نهضت و اتباعش بر زبان علماي آن
نهضت «: مانند. شوند كه با اهداف و رسالت آن منافاتي ندارند ديگران بكار برده مي

و براساس » شيخ، دعوت اصالحي امام محمد بن عبدالوهاب، دعوت توحيد، سلفيه
ها  د، اهل سنّت، حنابله، نجديـوحيـدين، اهل تـها، موح آنها اتباعش را با نام سلفي
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٥٣   ناباســـــــالم

  . برند بل قبول اسم ميديگر اوصاف مناسب و قا... و 
يكي از مظاهر فضل خداوند بر پيروان آن حركت مبارك آن است كه بكارگيري 

اي از موارد در بر گيرنده معاني مثبتي بوده  از طرف مخالفان در پاره» وهابيت«لقب 
هر چند قصد مخالفان آنها . اند كه پيروان نهضت و عموم اهل سنّت به آن افتخار كرده

 دشنام بوده است، براي مثال زماني كه آن را براي كساني كه اقدام به امر توهين و يا
واقع يكي از اصول اسالم و  برند كه در نمايند، بكار مي به معروف و نهي از منكر مي
هاي امت اسالمي مسلمانان و عالمت بهتر بودن امت  شعاير بزرگ و يكي از ويژگي

R Q P O N  }: فرمايد ل مياسالمي است، همانگونه كه خداوند متعا
   W  V  U      T  Sz )110: آل عمران.(  

امر به ) چه اينكه (؛اند شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده«
  . »كنيد معروف و نهى از منكر مى

همچنين وقتي كه تبعيت از قرآن و سنّت و تمسك به دين خالص و توحيد و 
واقع نوعي مدح و ستايش و  در . نامند عت را وهابيت ميكنار نهادن شرك و بد

  . سازد اعتراف است كه انسان اهل ايمان را شادمان مي
همچنين زماني كه كلمه وهابيت را براي در پيش گرفتن راه و رسم سلف صالح 

آن را تعريف و . گيرند كه راه و رسم مؤمنين و سنّت پيامبر امين است، بكار مي
  .  با ارزش بايد به شمار آوردتاييدي بسيار

نامند توجه كند،  كسي كه در مورد تصور مردم در رابطه با آنچه آن را وهابيت مي
  . نمايد گويي را مالحظه مي موارد بسيار زيادي از ابهام، در هم آميختن تناقض و پريشان

اه وصف رايج براي وهابيت از نظر بسياري از مخالفان و كساني كه با ايشان همر
كنند، به آنها راضي نيستند و در حد  ها عمل نمي اند براي كساني كه به بدعت شده

مذهب و انديشه عجيب و  گاه هم براي هر. نمايند توان با اهل بدعت مخالفت مي
  . گيرند شاذي كلمه وهابيت را به كار مي
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٥٤ إسالمية ال وهابية

جماعت اي نيز صفت وهابيت را براي تمامي كساني كه پيرو مذهب اهل سنّت و  عده
بعضي هم آن را براي . برند  بكار مي- هاي ديگر  در برابر اهل تشيع و يا فرقه- هستند
  . گيرند و امثال آنها بكار مي» انصار السنّه اهل حديث و«هاي سلفيه و  ديدگاه

هاي غربي و آنهايي كه در محدوده  هاي ارتباط جمعي و گرايش تعدادي از رسانه
ابيت را براي هر مسلماني كه به شعاير ديني و احكام كنند، كلمه وه آنها عمل مي

و » وهابيت«شايد از نظر آنها كلمه . گيرند اسالمي التزام و توجه دارد، بكار مي
هاي ديني  آنان تمامي كساني كه با مسئوليت، با يكديگر مترادف باشند» بنيادگرايي«

  . دآورن ناپذير به شمار مي كنند تندرو و انعطاف خود عمل مي
هاي حكومتي غربي و اشخاصي كه تحت تاثير آنها قرار  اي از سازمان پاره
اند، وهابيت را با چشم تندرويي، تروريسم، خشونت طلبي، كينه و دشمني نگاه  گرفته
  .)1(ي استا ه و جفاكارانهاي نادرست ها اتهامي اما در واقع اين. كنند مي

  . سپتامبر)11(وهابيت و رويداد 
 سپتامبر در آمريكا و پيامدهاي آن، اوهام و )11(واخر و پس از رويداد در اين ا

تا جايي كه دشمنان . سازي در مورد وهابيت گسترش روزافزوني يافته است افسانه
وهابيت و كساني كه كينه مردم عربستان را در دل دارند، چه مسلمان و چه غير 

و بسياري از . كنند رويداد متهم ميمسلمان وهابيت را به قرار داشتن در پشت سر آن 
هاي ارتباط جمعي، نويسندگان و سياستمداران  اندركاران رسانه نگاران و دست روزنامه

  . نمايند اين افسانه را پذيرفته و تكرار مي
_____________________________ 

های شامل آفريقا اطالق  ًهای قديمی خوارج, خمصوصا فرقه به بعضی از فرقه» ّوهبيه«و » ّوهابيت «−)١(
بوده, ) دولت رستميان(كی از رهربان قديمی خوارج ّبنابراين وهابيت به عبدالوهاب الرستمی كه ي. شود می

به عبداهللا بن وهب الواسبی كه يكی از رهربان خوارج اوليه بوده نسبت داده » ّوهبيه«نسبت داده شده است و 
ّو هر دوی اين اصطالحات قبل از پيدايش دعوت امام حممد بن عبدالوهاب بوده است كه بعضی . شده است

ّتصحيح خطای تارخيی در مورد وهابيت از دكرت حممد : نگاه كنيد به رساله. شوند میاينگونه دچار اشتباه  ّ
 ).مرتجم. (اين كتاب توسط ما ترمجه, و چاپ رسيده است. ١٤١٣ چاپ ٤سعد الشويعر ص 
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٥٥   ناباســـــــالم

ايشان براي داللت بر اين موضوع كافي است وجود تضادهاي فراوان در تعريف 
 احكام و قضاوت خود در مورد نهضت ها و گيري كه بسياري از مردم در موضع

اصالحي امام محمد بن عبدالوهاب و اتباع و نيروهاي حامي آن در سرگرداني قرار 
 يا اينكه بسياري از ايشان قرباني ،شناسند  و بيشتر آنان حقيقت آن را نمي،دارند
 ناپذيري، ستمگري و تقليد كوركورانه و ناآگاهي شده هاي نارواي نفساني، حقّ كشش

  . نمايد و براساس آنها درباره اين نهضت و اتباع و حاميان آن داوري مي
با هر اسمي نامگذاري يا توصيف و تعريف شود به هر صورت » دعوت اصالحي«

 ص ساختار و تشكلي زنده و پويا و مظهر اسالم خالص و سنّت پاك رسول خدا
صالح آن را است، همانگونه كه او آن را آورده و پس از او اصحاب و سلف 

هاي وارده  اند، و همانگونه كه در مورد آن سخن خواهيم گفت، از تمامي اتهام فهميده
  . كامالً مبراست

  .)1(حقيقت دعوت براساس شهادت اهل انصاف
آوردن داوري تعدادي از شهود غير نجدي كه با اين نهضت و حاميان حكومتي و 

  . ي از فايده نيستاند، خال علما و اتباعش از نزديك آشنايي داشته
 الدعوة يه ام«توان از استاد حافظ وهبه نام برد، او زير عنوان  براي مثال مي 

  : گويد  مي»الوهابية
 بلكه او، دانماركي، محمد بن عبدالوهاب پيامبر نبوده» بر خالف ادعاي نيبهر«

مصلح، مجدد و مبلغي بوده كه مردم را به بازگشت به دين حقّ و خالص فرا 
هاي شخصي و آراء خاص به خود نيست و  شيخ محمد داراي آموزه. وانده استخ مي

شد، مطابق با مذهب امام احمد بن  تمامي احكام فقهي كه در نجد به اجرا گذاشته مي
  . ده است بو)2(حنبل

_____________________________ 
 .  در فصل مستقىل خواهد آمد−)١(
 اصلشان بر قبول حكم ضمن پريوی از مذهب امام امحد بن حنبل: گويد  پيشوا و بنيانگذار دعوت می−)٢(

 . های ايشان در تضاد باشد مستدل است هر چند با آراء و فتواها و كتاب
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٥٦ إسالمية ال وهابية

ها و عملكردهايش با آنچه شيخ االسالم ابن  ميدان عقيده و عبادات گفته اما در
اي از  هر چند در پاره. اند، همخواني دارد هاي خود آورده كتابتيميه و شاگردانش در 

مسايل فرعي دين با يكديگر اختالف دارند، آنان اضافه بر آنچه كه گفته شد، 
باورشان بر اين است كه عقايد و عبادات بيشتر مسلمانان با اصول و مباني دين 

  . »خالص خداوند سازگاري ندارد
  : ر العجالني است، او در پاسخ به اين پرسش كهيكي ديگر از ايشان دكتر مني

  : گويد مي» هايي دارد؟ حركت وهابيت چه ويژگي«
هاي  اند و پاسخ نگاران اين پرسش را مطرح كرده چندين نفر از نويسندگان و روزنامه«

متفاوتي به آن داده شده است؛ بعضي از آنها آن را نهضت ديني خالص و پاكي به شما 
ه دنبال بازگشت به خلوص و زاللي نخستين اسالم است و با تمامي انواع آورند كه ب مي

  . پردازد  پديد آمده به رويارويي ميص شرك و بدعتي كه بعد از پيامبر
دانند كه هدف آن استقالل نجد و ممالك  اي ديگر آن را حركتي سياسي مي عده

ست و سخن ها و تأسيس حكومت عربي مستقلي بوده ا عربي از خالفت عثماني
  . ايشان از دين تنها به خاطر رسيدن به آن هدف بوده است

دانند؛ زيرا مبارزات آن براي  مي» ديانت و قوميت«اي از  جمعي ديگر آن را آميزه
تحقّق اهداف ديني و قومي و ملّي بوده و حكومتي و سيستمي قرار گرفته بر اسالم را 

  . در چارچوب انديشه سلفي به وجود آورده است
  : گويد مستشرّق فرانسوي مي» هنري الوست«
  . »تا كنون روح و حقيقت و مفهوم وهابيت به صورت كامل تعريف نشده است«

وهابيت حركتي ديني است با هدف باز گردانيدن اسالم به : شود همچنين گفته مي
گاه هم آن را به عنوان نهضتي براي پاكسازي و اصالح . پاكي و زاللي نخستين آن

 پروتستانها در ميان - روي همراه است و همچون گيري و تند شناسد كه با سخت مي
شمارند و به سختي و به صورتي همه   را مردود مياوليا عقيده تقديس - مسيحيت

  . نمايند جانبه با آن مبارزه مي
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٥٧   ناباســـــــالم

همه آنها در واقع تالشي است براي تعريف وهابيت براساس برخي از صفات و 
آنگونه كه مورد نظر مخالفان و دشمان است، يا تعدادي از . وم آنهاي درجه د ويژگي

  .اند هاي نهضت آن را ارائه داده تندروان و افراطي
السياسة «براي تعريف صحيح حركت وهابيت هيچ راهي به جز مراجعه به كتاب 

ايم تعريف درستي  اگر از آن راه وارد شويم توانسته.  ابن تيميه وجود ندارد»ّالرشعية
حركتي است اصالحي، تجديدي، سياسي و «: از وهابيت را اينگونه ارائه بدهيم كه

ديني كه به دنبال تأسيس نظام و حكومت اسالمي قرار گرفته بر پايه همان اصولي 
  .»كتاب خود آنها را يادآور شده استاست كه امام ابن تيميه در آن 

املسائل عة الرسائل وجممو«ي كه با عنوان همچنين با مطالعه مجموعه مطالب
شود كه افكار وهابيت   در عربستان سعودي چاپ و منتشر شده معلوم مي»النجدية

 ابن »ةاحلسب« و »ةّ الرشعيةالسياس«هاي  به تمام معني بر پايه مطالب موجود در كتاب
  .  ابن القيم قرار گرفته است»ة احلكميالسياسة«تيميه و 

  : رأي ما
  : گويد دامه ميدكتر منير العجالني در ا

به نظر ما نهضت شيخ محمد بن عبدالوهاب فراخواني به بازگشت به اسالم «
وقتي اينگونه آن را نگاه كنيم، خود را از . نخست و آغاز طلوع فجر دوباره آن است

زيرا كسي كه مردم را به اسالم نخستين فرا . ايم نياز نموده هاي بيهوده بي هدست مناقش
 و بعد صآنان را به اسالمي كه در مدينه و در عصر رسول خدا خواند در واقع  مي

  . »نمايد شده دعوت مي از آن عصر خلفاي راشدين ديده مي
  : گويد تا آنجا كه مي

نهضت محمد بن عبدالوهاب نهضتي اصالحي و نوسازي، پاكسازي، پااليش و «
توجه مانده بودند،  بياحياي همه آن امور و اوامر اسالم است كه مسلمانان نسبت به آنها 

  . همچنين پاكسازي اسالم از انواع شرك و بدعتي بوده كه به آن وارد شده است
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٥٨ إسالمية ال وهابية

دعوت محمد بن عبدالوهاب تالش فيلسوفي نشسته در خلوت خانه خويش نبوده 
ي بوده كه در ميدان دفاع از عقيده خويش ا هاست، بلكه نهضت او قيام و رهبري احياگران

  . كرده است هاي ذهني، زباني، فكري و علمي، مبارزه مي مامي تواناييگيري از ت با بهره
اي از مسايل نظري و يا كتابي كه مردم  دعوت امام محمد بن عبدالوهاب مجموعه

 بلكه او اقدام به ترسيم راهكاري نمود و ،آن را مطالعه كنند و بس، نبوده است
 از موعظه حسنه و سپس با استفاده گيري  ابتدا با بهره-  ديگران را به عملي نمودن آن

 فرا - از توان سياسي و حكومتي كه براساس شريعت اسالم تأسيس شده بود
  . خوانده است مي

روش و برنامه شيخ محمد بن عبدالوهاب صرفاً نهضتي براي اصالح ديني بدان 
، تندكنند و قايل به جدايي ميان دين و دنيا هس ها آن را برداشت مي معني كه اروپايي

: گويند نبوده است از طرف ديگر آنان ميان دين و قانون قايل به جدايي هستند و مي
دولت مردم را به پيروي از قوانين كه از طرف مجالس قانونگذاري تصويب شده 

تواند آنها را به پيروي از دستورات ديني ناچار نمايد و از طرفي  كند، اما نمي ناچار مي
  . هاي ديني در تضاد است احكام و آموزهقوانين آنها غالباً با 

 و نهضت شيخ محمد بن عبدالوهاب دعوتي ،اما اسالم تركيبي است از دين و دنيا
  .)1(تو سامان دادن به امور ديني و سياسي بوده اس فراگير براي سر

  : گويد  مي عبدالرحيمدكتر عبدالرحيم عبدالرحمن
اي  و عده. گيرند عوت سلفي بكار ميرا براي د» مذهب«بعضي از نويسندگان نام «

اما حقيقت آن است كه بكارگيري آن دو توصيف درست . نامند مي» هم آن را وهابيت
تا بتوان . زيرا نهضت او ايجاد مذهبي جديد در اسالم نبوده است. و دقيق نيستند

 حتّي بنيانگذار دعوت تمامي تالش خود را بكار. براي آن نام مذهب را بكار گرفت
گرفته تا به مردم بفهماند كه او ايشان را به پيروي از مذهبي جديد در اسالم فرا 

  : هايش اين موضوع را يادآور شده كه و در رساله. خواند نمي

_____________________________ 
 . ٢٤٢−٢٣٩/ ١ تاريخ البالد العربية السعودية −)١(
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٥٩   ناباســـــــالم

بلكه خداوند سپاس . ام اي را به وجود نياورده ي جاهالنها همن چيزي تازه و پديد«
خداوند مرا به صراط : گويم كه دانم و مي و منّت و قدرت را از آن او ميگويم  مي

طلب و بدور از شرك و مشركين هدايت  مستقيم، دين استوار و امت ابراهيم حقيقت
هللا مردم را به مذهبي تازه چه صوفيانه و چه غير آن فرا  الحمد. فرموده است

 صخداوند بدون شريك و سنّت رسول خدا » توحيد«خوانم، بلكه مردم را به  نمي
  .)1(خوانم  و آخرين را به تبعيت از آن توصيه فرموده، فرا ميكه امت اولين

اما توصيف دعوت او به وصف وهابيت را مخالفان شيخ محمد بن عبدالوهاب «
اند، تا از آن طريق اين موضوع را به مردم القا كنند كه، اصول و مباني  گرفته بكار مي

ج از چارچوب اصول و قواعد خواند، بدعت و خار نهضتي كه مردم را به آن فرا مي
هاي مخالف او و كساني كه پاي خود را در جاي پاي آنها نهاده  حتّي ترك. دين است

رافضي و «بودند، در مورد دعوت او راه افراط را در پيش گرفته و پيروان آن را 
حتّي اسناد رد و بدل شده ميان محمد علي پاشا حاكم آن وقت . ناميده بودند» خوارج
 هدفي به جز - دهد محمد بن سعود را كه در استانبول، نشان مي» باب عالي«مصر و 

 به شورش و خوارجي بودن - هاي دعوت سلفي نداشت گسترش اصول و ارزش
  .)2(»دندمتهم كرده بو

  : گويد محمد جالل كشك نيز مي
دعوت به توحيد كه امام محمد بن عبدالوهاب منادي آن بود با استقبال گرم علما «

و انديشمندان در بسياري از كشورهاي اسالمي رو به رو گرديد، در واقع بايد گفت 
از طرف . دهد آن را تماماً مردود بشمارد هيچ عالم و محقّقي به خود اجازه نمي: كه

اي وجود  در آن چيز تازه«: ورزيدند كه  ديگر مخالفان او بر روي اين موضوع تاكيد مي
. ر مورد مسايل شكلي، و سر هم كردن اتهامات پرداختندو به بحث و مناقشه د» ندارد

در حالي كه تعداد زيادي از علما، فقها و حتّي مستشرّقين سازگاري دعوت امام 
_____________________________ 

 .  مراجعه شود١/٣٧: ّ بخشی از نامه امام به عبداهللا بن حممد بن عبداللطيف كتاب الدررالسينه −)١(
 . ٤١−٤٠/ ١كرت عبدالرحيم عبدالرمحن عبدالرحيم  الدولة السعودية االولی د−)٢(
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٦٠ إسالمية ال وهابية

  . »دهند محمد بن عبدالوهاب با اسالم راستين را مورد تأييد و تأكيد قرار مي
 وسوسه او را» شريف غالب«ابن بشر نيز بر اين باور است كه اگر اطرافيان 

كردند كه وهابي به دنبال بدست آوردن دل و تغيير رويكرد او نيستند، بلكه به  نمي
او هستند، او با افكار و دعوت محمد بن عبدالوهاب  دنبال گرفتن حكومت از

  . و راه رويارويي با دعوت را در پيش گرفت. اما دل او لرزيد و پريد. كرد موافقت مي
و جانشينان و وارثان او بر روي اين موضوع تاكيد امام محمد بن عبدالوهاب 

اي  ورزيدند كه در دعوت او چيزي تازه وجود ندارد و او بنيانگذار مذهب تازه مي
اين سخن كامالً طبيعي و درست است هر چند تأكيد بر روي نفي اتهام . نبوده است

فرود آمده از آميز است، زيرا مذاهب ذاتاً دين  آوردن مذهب پنجم تا حدودي مبالغه
باشند و ما نيز از آن  جانب خداوند نيستند، بلكه اجتهاد مردان ميدان علم و فقه مي

  . »نيستيم  بهره علم و فقاهت بي
سعي در نفي آوردن مذهب جديد توسط رجال نهضت در مسجد و مراكز دولتي 

 محمد ورزيدند و امام به جايي رسيده بود كه از استعمال كلمه وهابيت خودداري مي
بن عبدالوهاب را تنها شاگرد و يا فقيهي از فقهاي مذهب رسمي و سنّتي امام احمد 

اما در اينجا اين پرسش مطرح است كه، چرا او تا به . آوردند بن حنبل به شمار مي
هاي اسالمي تاثيرگذار باشد و  اين حد توانسته است بر روي ذهن مردم و جامعه

اي مورد استفاده قرار بدهد كه بتواند تاريخ  را به گونههاي متراكم اهل ايمان  انرژي
  . منطقه را دگرگون نمايد

امام محمد بن عبدالوهاب مردم را به مسلك صوفيگري، مذهبي فقهي، يا علم 
  : گفت ، بلكه او ميخواند كالم و يا پيروي كردن از ائمه بزرگوار فرا نمي

 امت مسلمان و گذشتگان و  كهصمن همه را به تبعيت از سنّت رسول خدا «
اميدارم هيچ حقّ و حقيقتي را كه . نمايم آيندگان را به آنان توصيه فرموده، دعوت مي

بلكه من خداوند و فرشتگان و تمامي . شود مردود نشمارم به من عرضه مي
گيرم كه اگر سخن حقّي داشته باشيد، با روي گشاده آن  مخلوقاتش را به گواهي مي
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٦١   ناباســـــــالم

  . »پذيرم اما هر چيزي را كه با آن مخالف باشد، نمي، دهم  قرار ميرا بر روي چشم
اي خطاب به  بدين صورت شيخ باب اجتهاد را به تمام معني باز كرد و طي نامه«

  : شريف غالب نوشت
كنيم، اما اگر  اگر موضوع موضوعي اجتماعي است، ما در برابر آن سكوت مي«

معلوم باشد كه در عرصه مسائل اجتهادي از مسأله جاي اجتهاد دارد، بايد برايتان 
  . »اظهارنظر مجتهد نبايد جلوگيري كرد

گويد، روشنفكرتر و  بدون شك او از كسي كه درباره شيوخ مكّه سخن مي
نوگراتر است، بلكه با توجه به گفتگوي مشهور ميان علماي وهابي و ديگر علماي 

براي مثال يكي از شيوخ . گردد م ميسازگاري بيشتر افكار او به روح اسالم معلو، مكّه
من از آنجا كه مقلّد امام ابوحنيفه هستم به جز راي او راي كس «: حنفي گفته بود كه

خداوند چنان فرموده و : كنم كه بگويي همچنين از تو قبول نمي. پذيرم ديگري را نمي
 از من و پيامبرش اين چنين گفته است، زيرا ابوحنيفه علم و آگاهيش از قرآن و سنّت

  . »تو بيشتر بوده است
هاي نادرستي كه به امام  شود كه ما با توجه به پيش داوري بدين صورت معلوم مي

 به ويژه زماني كه بر پايه - محمد بن عبدالوهاب و نهضت او و حتّي در مورد سلفيه
  . داريم  ستم روا مي- كنيم فرهنگ رايج بازاري و عاميانه با ايشان برخورد مي

ها در واقع تالشي به  ها عليه خالفت عثماني ظام اجتماعي سعودي يا قيام وهابين«
كه تنها . موقع براي خارج شدن از كشتي در حال غرق شدن خالفت آنها بوده است

طلبان در آن باقي مانده بودند كه جلو تمامي كساني را كه قصد تعمير  صفي از فرصت
  . »گرفتند آن كشتي را داشتند، مي

 در -  هيچ كس از سقوط، بخارا، سمرقند و قفقازتانبولقاهره، مكّه و حتّي اسدر «
دار از بلگراد، سالونيك و  تر و ريشه ها قديمي حالي كه تاريخ و تمدن اسالمي در آن

هاي آن از قرن اول هجري صد در صد مسلمان  حتّي خود اسالمبول بود و ملت
قاهره، مكّه و (ها  بلكه آن پايتخت. آورد  خبر نداشت، يا چيزي بر زبان نمي- بودند
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هاي اروپاييان در سواحل ممالك عربي  هاي ناوگان پس از شليك توپخانه) اسالمبول
و پديدة » ريزي شده توطئه انقالب از پيش برنامه«بر خود لرزيدند و بيدار شدند و از 

  . »تهاجم كفّار و پيروزي بر مال و ناموس مسلمين، سخن به ميان آوردند
اما به تمام معني اين پرسش مطرح شد كه چه بايد كرد؟ و با آن به چالش كشيده 

ر جهان عرب مطرح ها چگونه بايد به رويارويي پرداخت؟ اولين پاسخي كه د شدن
كنون هم ادامه دارد، همان طرح امام محمد بن عبدالوهاب بود كه شد و آثار آن تا

: ر داد و براساس اين قاعده استوار بود كهمورد حمايت قرا محمد بن سعود آن را
اين دين در آينده تنها با همان روشي كه مسلمانان نخستين پيروز شدند، پيروز «

  . »خواهد گرديد
ها و قوانين هستي خطا و  در سنّت«: محمد بن عبدالوهاب با طرح اين موضوع كه

اند، بلكه  را شكست دادهند كه اهل ايمان ا هاشتباهي در كار نيست و اين كافران نبود
بار ديگر به ) پس از مسلمان بودن(اند كه  گمراهاني همچون خود را شكست داده

مظاهر «. همه را غافلگير كرد اند، شرك برگشته و در نتيجه دين و دنيا را از دست داده
پستي در بسياري از ممالك اسالمي گسترش پيدا كرده بود و تنها در  شرك و بت

 كار حتّي. شد خالصه نمي... هاي صوفي و  و اولياء و رهبران طريقهتقديس مشايخ 
ام «در مصر درختي با نام . گذاري سنگ و چوب رسيده بودبه ايمان و اعتقاد به تاثير

كردند و بر اين باور بودند كه  وجود داشت كه مردم از آن كسب بركت مي» الشعور
كنندگان با هدف از ميان برداشتن  روحي در درون آن قرار دارد، و بسياري از زيارت

هاي  اي از لباس خود، يا بدهكاران خود را به ميخ دشمنان خود و طلب كمك قطعه
همچنين تعدادي از مردم عامي مصر ! كردند؟ موجود بر روي در متولي آن آويزان مي

هاي خود را به صورت مكتوب براي امام  از ده قرن پيش تا كنون شكايت و گاليه
خواند، و چون قاضي شرع  نوشتند و اعتقادشان بر اين بود كه او آنها را مي يشافعي م

  .)1(!نمايد؟ است و در موردشان قضاوت مي

_____________________________ 
 . گرفته شده است)  به اختصار١٠٨ تا ٨٧ص (ّاز حممد جالل كشک » السعوديون واحلل االسالمی« كتاب −)١(
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  عوامل ظهور دعوت اصالحي و اهداف اساسي آن: موضوع دوم
  

ريزي شده و در  نهضت اصالحي در نجد به وسيله امام محمد بن عبدالوهاب پايه
هاي  سعود مورد حمايت قرار گرفت كه در تمامي عرصهشرايطي از طرف محمد بن 

ها  شد و براي آن انگيزه ديني، دنيوي به چنان نهضتي احياگرانه نياز مبرم احساس مي
  : و توجيهات شرعي و واقعي كافي وجود داشت كه مهمترين آنها عبارت بودند از

  . واقعيت بخشيدن به حقيقت توحيد-1
يزه برپايي نهضت احيا و نوگرايي امام محمد بن اولين و مهمترين عامل و انگ

عبدالوهاب، مساله تبيين و تحقّق توحيد و كنار نهادن شرك بوده است موضوعي كه 
 و دشمنان و مخالفان آنها همچنين داعيان و مصلحين و دشمنان إلدر ميان انبياء 

راي آيد و چيزي به جز تالش ب ترين قضيه به شمار مي ايشان مهمترين و حساس
l k j   }: تحقّق اين امر خداوند خطاب به تمامي اهل تكليف نيست كه

n  m  z )36: لالنح.(  
  . » و از طاغوت اجتناب كنيد؛خداى يكتا را بپرستيد«

نهضت اصالحي در جهت استجابت امر خداوند براي اقامه دين و خالص 
 با انواع شرك و گردانيدن عبوديت، تعظيم خداوند از طريق اسماء و صفات و مقابله

گذاري گرديد اين هدف نخستين آن دعوت  شوند پايه وسايلي كه به آن منتهي مي
  . مبارك بوده است

  . سالم بودن منابع كسب معلومات ديني-2
در ميان اهل اهواء و ابتداع منابع و مراجع بسياري وجود دارند و آنان دريافت 

يكي ديگر از اهداف دعوت . اند دين از قرآن و سنّت را سالم و خالص نگردانيده
 يعني قرآن و سنّت براساس فهم و ،اصالحي، باز گردانيدن مردم به منابع حقيقي دين

  . قرائت سلف صالح و آثار پاك و خالص ايشان بوده است
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  .ويج سنّت و مقابله با مظاهر بدعت بيان و تر-3
  ... .در ميادين مختلف عقيده، عبادات، اعياد و 

  .واجبات ديني و فرايض عمومي آنبه  قيام -4
همچون فراخواني به خير و نيكي، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد در راه 
  : خداوند، تحقّق همان خيري است كه خداوند امتش را بدينگونه توصيف كرده است

كَرِ و تُؤمنُونَ كُنتُم خَيرَ اُمه اُخرِجت للنَّاس تَأمرُون بِالمعرُوف و تَنهون عنِ المن«
  . 110: آل عمران» بِاهللاِ و لو آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم

ايد زيرا امر به معروف  مردم پديد آمده) هدايت(شما بهترين امتي هستيد كه براي «
آوردند  اگر اهل كتاب ايمان مي. نماييد و به خداوند ايمان داريد و نهي از منكر مي

و به نصحيت كردن به كتاب خدا و سنّت رسولش و سنّت . »برايشان بسيار بهتر بود
  . خواند ائمه مسلمين و اجراي حدود شرعي و رعايت كردن عدالت بين مردم، فرا مي

  .ا و تحقّيق حاكميت شريعت خداوند اجر-5
بسياري از مسلمانان به ويژه اهل بدعت و جمع زيادي از مردم عامي و روستا و 

م و عمل به شريعت خداوند در بسياري از امور ديني و دنيوي نشينان از التزا هبادي
ها و رسوم و فرهنگ جاهلي حاكم  ند، زيرا بدعت و عادت بود خود رويگردان شده

گرديده و بسياري از مردم چيزهايي غير از شريعت خداوند را به حكميت و 
 به كاهنان و جمع زيادي از آنان براي كسب خير و دفع شرّ. ند بود مرجعيت پذيرفته

ند و در نتيجه به همان باليي كه خداوند به آنان در ودنم ساحران فريبكار مراجعه مي
  . ند بود صورت رويگرداني از ذكر و اطاعت او به آنان هشدار داده بود، مبتال گرديده

   124: طه» و من اعرَض عن ذكرِي فَإنَّ لَه معيشَه ضَنكاً«
من رويگردان شود به راستي زندگي پر از سختي و ) نو قرآ(هر كسي از ذكر «

  . »مشكالتي خواهد داشت
  .ناآگاهي و عقب ماندگي ترويج علم و رويارويي با -6

عصري كه دعوت اصالحي امام محمد بن عبدالوهاب در آن ظهور كرد در اوج 
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گسترش جهل و تقليد كوركورانه قرار داشت و رويگرداني از آموزش علوم شرعي و 
در بسياري از ميادين زندگي فردي و . سب معلومات ديني بسيار گسترش يافته بودك

وضعي كه وجود نهضت و دعوتي . كرد اجتماعي بيسوادي و عقب ماندگي بيداد مي
قوي براي نشر و گسترش علوم شرعي و وسايل معرفت و فقه ديني و برگرفتن دين 

در كنار آنها اهتمام به علوم و و ) قرآن، سنّت و آثار سلف صالح(از منابع اصلي 
  . معارف مفيد دنيوي، ضرورتي حياتي پيدا كرده بود

  .همگرايي و كنار نهادن تفرقه  تحقّق وحدت و-7
بسياري از مسلمانان در باتالق تفرقه و پراكندگي كه بر اثر گسترش پيروي از 

هاي  هااميال و آرزوها، بدعت، جهالت و رويگرداني از دين و گام گذاشتن در ر
گير شده و در نتيجه به جهالت، ذلّت، درماندگي،  انحرافي و شهوات و شبهات، زمين

اموري كه خداوند متعال در مورد آنها به اهل . پراكندگي و شكست دچار شده بودند
  : ايمان هشدار داده و فرموده است

   46: االنفال: »و ال تَنازعوا فَتفشَلُوا و تَذهب  رِيحكُم«
  » ع وكشمكش نكنيد تا شكست نخوريد و توانتان از بين نرودنزا«

پس ناچاراً براي اصالح امت بايد به عقيده و شريعت پاك كه باعث وحدت و 
  . شود، پناه برد استقامت و عزّت مي

  . تحقّق امنيت و حاكميت-8
ها و مردم  بزرگترين و مهمترين چيزي كه عامه مسلمانان به ويژه نجدي

رب بعد از توحيد و واجبات ديني به آن نياز داشتند، تحقّق امنيت و وجود الع جزيرة
حكومت صاحب شوكت بود كه وجود آنها در كنار يكديگر براي اقامه دين، عدالت 

 زيرا بدون وجود حكومت، امنيتي تحقّق پيدا نخواهد ،و امنيت ضرورتي اساسي است
  . رستي آن را درك نموده بودندكرد، اين چيزي بود كه دعوت و پيشواي آن به د

ها در  در واقع ضعف حاكميت، و نبود امنيت در شرايطي كه حكومت عثماني
بدترين شرايط ضعف خود قرار داشت در جزيرة العرب و به ويژه نجد، ايجاد و 
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تأسيس حكومتي قوي را براي قيام به واليت شرعي حفظ امنيت جان، حرمت و 
 و قضاوت در ميان مردم، اجراي حدود، ترويج علم و دارايي مردم، اجراي عدالت

خير و رويارويي با جهل و شرّ و ستم امر به معروف و نهي از منكر كه تمامي آنها 
  . شد جزو اوامري الهي هستند، از هر زماني بيشتر ضرورتش احساس مي

  .ماندگي و بيكاري  مقابله با عقب-9
لوهاب در آن ظهور كرد، به عقب عصري كه نهضت اصالحي امام محمد بن عبدا

ماندگي همه جانبه و بيكاري عمومي شهرت داشت، وضعي كه تالش براي ايجاد 
تحرّك و پويايي اجتماعي و اقتصادي و تالش براي از بين بردن اسباب و عوامل 

  . آورد مسئوليتي را ضرورتي حياتي به شمار مي عقب ماندگي، فقر، بيكاري و بي
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 و احوال نجد وجود حكومتي قوي را ايجاب اوضاع: موضوع سوم
  كرد مي

  
 را از زبان ساكنين آن به ويژه عالمان و -ترين وصف اوضاع و احوال نجد  درست

 و در رأس آنها امام دعوت اصالحي كه -اند  محقّقان كه به اين موضوع توجه داشته
يد شنيد و از نهضت خويش را در ارتباط با آن اوضاع و احوال تأسيس نموده بود، با

هايي شد كه جامعه نجد و ديگر ممالك اسالمي از آن رنج  آنها جوياي درمان بيماري
هاي بدعت و خرافات و ستم و جاهليت  بردند، زيرا بسياري از مردم در بيراهه مي

  . سرگردان شده بودند
در واقع عامل و سبب اصلي قيام دعوت اصالحي امام محمد بن عبدالوهاب، آن 

و احوال نابسمان بود، او با توجه به آن عوامل و شرايط خاص، مردم را مورد اوضاع 
هاي بزرگ و  داد، او در مقام گفتگو با مخالفان و بسياري انحراف خطاب قرار مي

  : گفت گسترده از اسالم مي
پرستي  سنگ و چوب، بت، ها شخصيت يكي از مهمترين و بزرگترين آن انحراف

 از ،گرفت  و براي ديگر نذر و نياز صورت مي،شد رباني مياست براي يكي گوسفند ق
هاي درمانده و گير  شد، و آدم ديگري درخواست قبول دعا و فريادرسي دردمندان مي

برند كه توسل و استغاثه   و گمان مي،شدند افتاده در خشكي و دريا به آنها متوسل مي
ا و آخرت برايشان مفيد واقع  در دني– هر چند خداوند را نافرماني كنند –از آنها 

  . خواهد شد
هايي  پرستي و آلودگي بريد چنين اعتقادات و اعمالي، همان بت اگر شما گمان مي

من عالماني را ! گويد، بسيار بايد تعجب كرد نيست كه قرآن از آنها سخن مي
ي شناسم كه در مورد ناروا بودن آنها با يكديگر اختالف داشته باشند، مگر كسان نمي

اند، دچار شده باشند كه به بت و طاغوت  كه به همان وضعي كه يهوديان گرفتار آمده
 اما اگر توانايي ؟كنيد كه توانايي جلوگيري از آن را نداريد ادعا مي. اند ايمان پيدا كرده
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  . توانيد از بخشي از آنها جلوگيري كنيد جلوگيري از تمامي آنها را نداريد، مي
اند و خود را اهل  باط با اين مسايل از در مخالفت با من بر آمدهدر حالي كه در ارت

آورند، اما در عين حال خود را به شرك آلوده نموده و ديگران را به آن  علم به شمار مي
اگر انساني را ديدند كه در مورد توحيد خالص و دوري از مظاهر شرك . خوانند فرا مي

به هر حال از كساني كه براي . كنند  ميگويد، او را به كفر و فسق متهم سخن مي
  . بريم  به خداوند پناه مي،كنند خشنودي مردم خشم خداوند را شامل حال خود مي

يكي ديگر از آن موارد، اقداماتي است كه پيروان ابليس و پيروان كاهنان، ساحران 
  . آيند دهند كه در واقع جزو مجرمان و يا جاهالنه به شمار مي بينان انجام مي و فال

اي از آن امور  آورند پاره بسياري از آنهايي هم كه خود را از اهل علم به شمار مي
كنند و كار خود را همچون معجزه  غير طبيعي را انجام داده و مردم را دچار توهم مي

آورند و هدف آنان چاپيدن اموال مردم و جلوگيري  انبياء و كرامت اوليا به شمار مي
يح خداوند است، تا جايي كه تعدادي از مدعيان علم بعضي از از راه رشد دين صح

اما حقيقت . آورند آن امور را بخشي از ميراث پيامبران و علم به اسماء اهللا به شمار مي
ها به بت و طاغوت تعلق دارند، اما اين مصداق آن  اين است كه آن دخل و تصرف

ٌلتتبعن سنن من كان «: فرموده رسول خدا است كه   .)1(» ...قبلكمّ
مو به مو و قدم به ) ها يهوديان و نصراني(هاي پيش از خود  از راه و رسم ملّت«

  . »كنيد قدم تقليد مي
اصحاب «يكي ديگر از آن امور پديده رباخواري است كه با حيله و فريب 

من تمامي كساني را كه در اين . يهودي و حتّي بدتر از آن مشابهت دارد. »السبت
   :خوانم  من اختالف نظر دارند به يكي از چهار مورد زير فرا ميمورد با

. ص  قبول سنّت صحيح رسول خدا-2 .)قرآن(دـ قبول حكميت كتاب خداون-1
درست . نمايم  در غير اين صورت آنان را به مباهله دعوت مي-4 . اجماع اهل علم-3

_____________________________ 
 . از حديث ابوسعيد خدری ) ٢٦٦٩(و مسلم ) ٣٤٥٦( رواه البخاری −)١(
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خواند و  ان را به آن فرا مياي از فرايض مخالف همان كاري كه ابن عباس در ارتباط با پاره
ها در نماز به آن  همانگونه كه سفيان و اوزاعي در رابطه با مسأله بلند نمودن دست

   .)1(دادند  و بسياري ديگر از اهل علم آن را مورد توجه قرار مي،شدند متوسل مي
يكي از علماي طرفدار دعوت اصالحي به نام شيخ عبدالطيف بن عبدالرحمن بن 

مقام بيان و توصيف اوضاع و احوال امت اسالمي در نجد و بسياري از حسن، در 
ممالك همجوار در شرايطي كه نهضت امام محمد بن عبدالوهاب آغاز شد و قبل از 

  : گويد آن مي
 اسالم به شدت دچار غربت – امام محمد بن عبدالوهاب –در ميان مردم عصر«

گرا منهدم گرديده  هاي كاخ ملت حقّ  پايهشده بود و آثار دين در ميان آنها كم رنگ و
پرچم . و اكثريت آنان به همان باورها و رفتارهاي عصر جاهلي بازگشته بودند

شريعت پايين آمده بود و جهالت و تقليد و اعراض از قرآن و سنّت همه جا را فرا 
 اما به .گرديدند رسيدند و سالمند مي سالي مي گرفته بود، كودكان به سنّ جواني و ميان
 و دانستند، چيز ديگري را از آن نميدانستند،  جز هماني كه اهل آن منطقه از اسالم مي

و كردند،  مردان و زنان پير هم به آنچه پدران واجداد حود ياد گرفته بودند پيروى مى
در ميان بسياري از مردم سخن ساحران، كاهنان و دروغگويان خريدار و طرفدار 

هاي يكتاپرستي خود را كنار نهاده و تمامي هم و غم خود  ئوليتاكثر آنان مس. داشت
آوري به اولياء و صالحان   يعني روي،را به استغاثه و توسل و دلبستگي به غير خداوند

  . گرفتند و بتها و ابليسان بكار مي
زيستند و به آن وضع راضي  بسياري از علما و رؤساي عشاير نيز همانگونه مي

هاي نفساني و مادي  و رسوم ايشان را به خود مشغول نموده، كششبودند، عادات 
براي بسياري از . آنان را از جستجوي حقّ و حقيقت و طلب هدايت باز داشته بود

 ه و اوهام و خياالتـپاي هاي بي ده و حكايتـهاي جعل ش ود به روايتـباورهاي خ
_____________________________ 

 .٥٤−١/٥٣ الدرر السنية −)١(
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٧٠ إسالمية ال وهابية

كردند  از آنان گمان ميو تعداد زيادي . كردند  استناد مي-  همچون عصر جاهليت-
توانند  هاي ساخته شده بر روي قبور بزرگان مي ه و گنبد و بارگا كه سنگ و چوب

  . شوند» جلب منفعت و يا دفع مضرت«عامل 
{g  f  e  dh  l  k  j     i  z )ّ19: الحشر.(  
و خدا نيز ) فرمانهاي او را ترك كردند، يا از او نترسيدند(خدا را فراموش كردند، «

حالي و نعمت  به سبب اين كه خدا را در آسوده(آنها را به خودفراموشي گرفتار كرد 
، آنها )ها دچار خودفراموشي گردانيد فراموش كردند او نيز آنان را در سختي

  . »فاسقانند
{  a  `  _  ~  }       |  {  z  y   x  w    v   u   t  s  r    q  p

  i  h  g  f  e       d  c    b  m  l     k  jz )33: عرافاأل.(  
 ؛خداوند، تنها اعمال زشت را، چه آشكار باشد چه پنهان، حرام كرده است: بگو«

 و اينكه چيزى را كه خداوند دليلى براى آن نازل ؛گناه و ستم بناحق را) همچنين(و 
  . »دانيد  و به خدا مطلبى نسبت دهيد كه نمى؛نكرده، شريك او قرار دهيد

مين نجد ميدان تاخت و تاز نفس و شيطان شده بود و بسياري از مردم به اما سرز
بن خطاب روي آورده و با اميد كسب خير و رحمت و دفع شرّ و  زيارت قبر زيد

تواند نيازهاي آنان را برآورده  كردند او مي و گمان مي. شدند زحمت به او متوسل مي
رفت متعلق به ضرار بن أزور  ان مي و همان اميد و انتظار را از قبري كه گم،سازد

  . پايه و افتراهايي آشكار ديگري از اين قبيل است، داشتند، باورهايي كامالً بي
كه مردان و » فحال« وجود داشت به نام  نرىهمچنين در نجد درخت خرمايي

هر گاه زمان . داند ترين كارها را در آنجا انجام مي رفتند و زشت زنان به كنار آن مي
رفت آن را در آغوش  افتاد به كنار آن درخت مي اج دختر خانمي به تاخير ميازدو
سرور نرها اي : گفت گرفت و با حالتي پر از اميد و آرزو خطاب به آن درخت مي مي

» طرفيه«همچنين درخت ديگري به نام ! خواهم پيش از پايان سال شوهري از تو مي
قرار داده و آنان را به آن دلبسته وجود داشت كه شيطان آن را وسيله فريب مردم 
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٧١   ناباســـــــالم

هايي را به اميد آنكه  نموده بود و از آن اميد خير و بركت داشتند، تكه پارچه
  ! نمودند؟ به آن آويزان مي. فرزندانشان به بال و گزندي گرفتار نگردند

و در دامنه كوه غاري قرار داشت كه گمان » درعيه«و در پايين شهر كوچك 
راي شاهزاده خانمي از دل كوه شكافته شده بود، به اين علّت كه كردند آن غار ب مي

اند، اما كوه براي او دهان باز كرد و او را مورد  آزارش را داشته چند نفر قصد اذيت و
بردند كه در واقع عوامل  مردم براي آن غار گوشت و نان مي. حمايت قرار داد

  . ردندك فريبكار و ابليس صفت از آنها سوء استفاده مي
كرد،  بود كه ادعاي واليت مي» تاج«همچنين در همان شهر كوچك مردي به نام 

كردند تا از او كسب بركت كنند و مورد كمك و حمايت او  مردم به او مراجعه مي
كردند او از  حتّي تعدادي از حاكمان و ستمكاران به سبب آنكه گمان مي. قرار بگيرند

هاي  اما در مورد او حكايت. ز او هراس داشتندقدرت غيبي خاصي برخوردار است، ا
هاي امت  كنند كه بيانگر رويگرداني و دوري آنان از احكام و ارزش زشتي را نقل مي

ديگر مناطق نجد همانگونه بودند و از دين خداوند . آيد مسلمان به شمار مي
  . كردند رويگردان شده و عمالً بسياري از احكام و شريعت را انكار مي

اي تعجب دارد كه آن باورهاي باطل و عادات و رسوم در بسياري از مناطق از ج
از جمله آنها كارهايي بود كه در . مناطق اطراف مكّه و مدينه گسترش يافته بود«جمله 

شدند و مصايبي  دادند، آنان هرگاه دچار مشكلي مي كنار قبر و بارگاه ابوطالب انجام مي
شدند و آن چنان براي آنها احترام  آمدند و به او متوسل مي آمد، نزد قبر او مي پديد مي

و به آن قبرستان . كرد قايل بودند كه اگر دزد، راهزن و يا آدم ظالمي از دست آنها فرار مي
  . ماند و هيچ كس جرأت تعرض به او را نداشت شد، در امان مي وارد مي

م المؤمنين ميمونه و ُام كارهايي بود كه در كنار قبر اُ يكي ديگر از آن موارد
داند، كه سكوت در برابر آنها براي هيچ مسلماني كه به  المؤمنين خديجه انجام مي

خداوند ايمان داشت و به سعادت آخرت اميدوار بود، قابل قبول نبود؛ زيرا در آنجا 
آميختند و كارهاي زشت و خالفي را مرتكب  زنان و مردان با يكديگر در مي
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٧٢ إسالمية ال وهابية

 در ديگر مناطق از جمله مكّه و اطراف آن در كنار قبر بزرگان همان  و،شدند مي
  . گرفت اعمال نامشروع صورت مي

آلود بسياري انجام   كه در طائف بود كارهاي شركمدر كنار قبر ابن عباس 
داد، كارهايي كه با  انسان آگاه و اهل ايمان و صادقي را آزار مي گرفت كه قلب هر مي

با حالتي  مردم در كنار قبر .  در تضاد بودصحيح رسول خدا آيات قرآن و سنّت ص
ايستادند و با تمام وجود براي حل مشكالت و رسيدن به  زار، ذليالنه و درمانده مي

شدند و همچون عبدي كه معبود خود را دوست  آروزهاي خود به او متوسل مي
  . دادند رت ميكردند و براي او نذر و قرباني صو بدارد، به او اظهار محبت مي

اي خدا و اي : گفتند و عامه مردم هنگام رفتن به بازار ميو بازاريها بيشتر كسبه 
در بسياري از امور خود او را به  و! خواهيم ابن عباس روزي امروزمان را از شما مي

مردي خردمندي : محمد حسن نعيمي زبيدي نقل كرده كه. خواندند فريادرسي مي
مردم طائف : دادند، ديد گفت ي را كه اهل طائف انجام ميوقتي كارهاي شرك آلود

شناسند، يكي از مدعيان علم  د، بلكه ابن عباس را بهتر از او مينشناس خداوند را نمي
شناسند  همين كه ابن عباس را مي: و دانش طرفداران خرافات در پاسخ به او گفته بود

  ! شناسد؟ كافي است، چون او خداوند را مي
بزرگ را مالحظه فرماييد كه به چه ميزان عامالن آن راه انحراف را در اين شرك 

«  }: فرمايد و آن را با اين فرموده خداوند بسنجيد كه مي. پيش گرفته بودند
À  ¿  ¾  ½   ¼ÁÆ  Å  Ä  Ã  Â    z )186: البقره.(  

عاى د! من نزديكم:) بگو(و هنگامى كه بندگان من، از تو در باره من سؤال كنند، «
   .»گويم خواند، پاسخ مى دعا كننده را، به هنگامى كه مرا مى

: جنال(  o  n  m  l  k  j  i  h   gz  } :همچنين اين آيه از قرآن كه
  » مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد« ).18

 يهود و مسيحياني را كه قبر پيامبران را به صورت صاز طرف ديگر رسول خدا 
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٧٣   ناباســـــــالم

 پس حال وضع كسي .)1(تگاه در آورده بودند مورد لعن و نفرين قرار داده استعباد
كه بندگان صالح خداوند را عبادت كند و همراه با خداوند آنها را به ياري بطلبد 

اقدامي كه عالمان به نصوص قرآن و سنّت در مورد انحرافي ! چگونه خواهد بود؟
  . اطالع نيستند بودن آنها بي

گونه كارها در شهر مدينه و در جده بيشتر از مناطق ديگر انجام همچنين از آن
اما . همسر آدم است» حوا«كردند كه قبر  در آن شهر قبري بود كه گمان مي. گرفت مي

  . طلب و شيطان صفت آن را ساخته و پرداخته بودند اي آدم فرصت در واقع عده
مردم در تعظيم و .  علوي نيز وضع به همان صورت بودمرقدهمچنين در محل 

كند كه در  يكي از تجار نقل مي. اند اميد و هراس از او راه افراط را در پيش گرفته
  علويمرقد اموال بسياري را از تجار هندي حيف و ميل كرده و به )هـ1210(سال 

وقتي آنان از اين كار . رفته و براي نجات از دست طلبكاران به او متوسل گرديده بود
اما هيچ . خواستند طلب خود را از او بگيرند  شده بودند به آنجا رفته و مياو خبردار

در نهايت با او توافق . يك از مسئولين محلي به خود اجازه تعرض به او را ندادند
از بازيگري . مدت دو سال طلب آنها را به صورت قسطي پرداخت كند كردند كه در

  . بريم ناه ميهاي بدكار و شياطين صفت به خداوند پ  آدم
و ديگر مناطق نيز آن كارهاي و منطقه صعيد آن و منطقه فيوم در سرزمين مصر 

گرفت كه در يك  پرستانه و ادعاهاي فرعوني بسيار ديگري انجام مي  آلود و بت شرك
توان همه آنها را آورد؛ به ويژه كارهايي كه بر روي قبر احمد البدوي  كتاب هم نمي

ي كارهاي آنان از كارهاي مردم عصر جاهلي كه براي خدايان گرفت كه گاه انجام مي
شدند، به مراتب بدتر  دادند و اقداماتي كه فراعنه و نمرودها مرتكب مي خود انجام مي

  . تر بودند و زشت
 و ،نمايند هفت نفر در نظام هستي دخل و تصرف مي: گفتند كه بعضي از آنها مي

_____________________________ 
 .اند انساد آن صحيح و بر رشط شيخني است , و حمققني گفته)٨٧٨٨(د , أمح)٥٣٠( رواه مسلم −)١(
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٧٤ إسالمية ال وهابية

اي ديگر بر اين باور بودند كه قطبي و  عدهنه چهار نفرند، : گفتند بعضي ديگر مي
بسياري هم معتقد بودند كه نظام هستي را . نمايند كه به او مراجعه مي مرشدي دارند

سبحان اهللا از چنان سخنان و . كنند چند نفر از مريدان او به صورت شورايي اداره مي
  . باورهاي نسنجيده

{   S  R  Q  P  O  NM   L  K  J Iz )5 :الكهف.(  

  . »گويند آنها فقط دروغ مى! شود سخن بزرگى از دهانشان خارج مى«
كردند كه  در كنار و درون آن اماكن اقدام به بسياري از كارهاي خالف و زشت مي

كردند كه  هاي خرافي آن چناني را نقل مي توان آنها را گفت و بيان كرد، حكايت نمي
اشد، چنان چيزهايي از او ديده و شنيده اي عقل و خرد داشته ب هيچ انساني اگر ذره

  . چه برسد به اينكه از نصوص قرآن و سنّت با خبر باشد،شود نمي
همچنين در شهرها و روستاهاي يمن همان عادات و رسوم و باورهاي خرافي 
بسيار رايج بودند و در مناطقي مانند صنعاء، برع، والمخا و ديگر مناطق كارهايي 

در حضرموت، . خردمند حتّي حاضر به ذكر آنها نيستگرفت كه آدم  صورت مي
گرفت كه گوش انسان از شنيدن آنها  شجر، عدن و يافع خرافات و شركياتي انجام مي

  . كشيد سوت مي
هاي بسياري  در سرزمين نجران شياطيني پيدا و پنهان با اهل ايمان بازيگري

دادند كه بر هيچ  ت ميهايي را صور كردند و براي گرفتن ايمان از ايشان تالش مي
كردند  اي تعظيم و اطاعت مي بزرگ و شيخ خود را به گونه. انسان آگاهي پنهان نبود

نمودند، كه ايشان را به دور شدن از ملت اسالم و غرق  روي مي و در مورد او زياده
  . كرد پرستي نزديك مي گرديدن هر چه بيشتر در بت و شخصيت

̄   ©  ¨}: اند خداوند متعال فرموده  ®  ¬  « ª
  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °

   Ã  Â  Á  Àz )31: هالتوب.(  
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٧٥   ناباســـــــالم

دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند، و ) آنها(«
 در حالى كه دستور نداشتند جز خداوند يكتائى را ؛مسيح فرزند مريم را) همچنين(

او نيست، بپرستند، او پاك و منزه است از آنچه همتايش قرار جز به حق كه معبودى 
  . »دهند مى

حلب، دمشق و ديگر مناطق شام نيز به همين صورت بودند؛ قبور و بارگاه 
گرفتند و بسياري از  بسياري وجود داشتند، شركيات بسياري بر روي آنها انجام مي

  . كردند پرستي آلوده مي جهال خود را به شرك و بت
فجور ، نين در موصل و مناطق كردنشين و عراق و ايران انواع شرك و فسقهمچ

در آنجا » ى حسينشهدم«و ، » املحيطةبحر«: براي مثال. و فساد رواج پيدا كرده بودند
ي در آورده و آن را خدايي كه تدبير آسمانها و ا هها آن را به صورت بتخان بود، رافضي

ها  در واقع با آن كار خود داشتند فرهنگ مجوسي. دانستند زمين را در دست دارد، مي
  . كردند هاي جاهلي مانند الت و عزي را احياء مي را زنده نموده و عصر بت

عباس، علي، ابوحنيفه، معروف كرخي و : گنبد و بارگاه بزرگان و صالحان مانند
ا بسياري شدند، ام شيخ عبدالقادر را زيارتگاه نموده و سنّي و شيعي به آنها متوسل مي

  . هاي خود در برابر خداوند بيناي شنوا و يكتا، خبر نداشتند از آنها از مسئوليت
  : گويد او در ادامه مي

ها، اهل علم و اهل ايمان مخالفت كرده و آنها را  ها و كفريات و بدعت با آن پديده
بعد از  (حتّي بعضي از آنها بر اين باورند كه، كساني آن كارها را. اند شمرده زشت مي

شوند از دايره اسالم و ايمان خارج  مرتكب مي )اتمام حجت و از روي علم و عمد
اما از آنجا كه زمام امور در اختيار جاهالن قرار داشت و هوادارانشان بيشتر . شوند مي

نشين با جاهالن ايشان  بوده، پايه دين شكسته شده بود و تعدادي از امرا و حكام هم
كردند،  دادند و بسياري از مردم نيز از ايشان پيروي مي ار ميرا مورد حمايت قر

اش با دين  كه همه. اكثريت مردم با راهي كه آنان بر آن قرار داشتند آشنا نبودند
خالص خداوند كه آن را براي بندگان صادق و مخلص دوستان خود برگزيده، در 
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٧٦ إسالمية ال وهابية

  . گويد د بن عبدالوهاب ميجايي كه در مورد امام محم تا )1(ردتضاد و مخالفت قرار دا
امام محمد بن عبدالوهاب با كساني كه از صراط مستقيم منحرف گرديده و راه «

روي آورده با همه آنها بدون » تحريف و تعطيل«گمراهي را در پيش گرفته و به 
هاي ناسنجيده به رويارويي  ها و سخن هايشان و بدعت ها و طريقه توجه به گرايش

ين اقدام خود همان راهي را در پيش گرفت كه سلف صالح اهل علم او با ا. پرداخت
او . و ايمان در پيش گرفته بودند و مسلمانان در عصر طاليي خود بر آن قرار داشتند

معطّله «به غير اين كار به چيز ديگري توجه نداشت و وارد مباحث فلسفي، انديشه 
تأويالت معتزلي و «، »ها وحدت وجودي«، »الحاد معتقدان به تناسخ«، »ها جهمي
  . نگرديد» ها اشعري

او قبل از اينكه بر بسياري از مناطق نفوذ پيدا كند و بسياري از مردم به او ملحقّ 
نشينان كه  شوند، براي بسياري ناشناخته بود و تنها تعداد اندكي از روستاها و باديه

نها باورها و معتقدات او براي آ. شناختند مي فطرتشان سالم باقي مانده، بود او را
ها و لوازم آن فرا  داد و مردم را به توحيد و مسئوليت سلف صالح را توضيح مي

همتاست  وجوب عبادت خالصانه خداوندي كه يكتا و بي: خواند كه عبارت بود از مي
هاي دروغين و اعالم برائت از تمامي آنچه غير از  و دوري از تمامي خدايان و الهه

  .)2(ندشو يخداوند عبادت م
هاي هرزه و گمراه باديه، امرا و حاكمان مناطق شهري و  بدين صورت او با آدم

ريزي  پيشگي و قتل و خون گري و ستم روستايي به علت اقدامشان به دزدي و غارت
به رويارويي پرداخت و تا زماني كه عدالت و امنيت همه جا را فرا گرفت و نور دين 

يي بخشيد و تمامي كساني را كه در محدوده نفوذ او و دانش همه زندگي را روشنا
 از مجاهدت دست برنداشت به خاطر آن -  اعم از مناطق نجد و غير آن-  بودند

_____________________________ 
 .  با اختصار و ترصف٣٨٧−٣٧٨/ ١ الدرر السنية −)١(
 . ٤٥٥−١/٤٥٤ الدرر السنية −)٢(
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٧٧   ناباســـــــالم

هاي امام محمد بن عبدالوهاب جزو  خداوند را بايد سپاس گفت و يادآوري آن تالش
داف هاي بزرگ خداوند براي اهل ايمان است كه او توانست آنان را به اه نعمت

  .)1(»دبعثت پيامبران و رسوالن يادآور شو
 در بيان اوضاع و احوال عمومي »رسالة التوحيد«شيخ اسماعيل دهلوي در كتاب 

گسترش فتنه شرك و جهالت در : مسلمانان به ويژه مسلمانان هندوستان زير عنوان
  : گويد مي» بين مردم

دم بسيار گسترش يافته و بايد دانست كه در اين عصر و زمان، شرك در ميان مر«   
توحيد خالص، غريب و پنهان مانده است؛ اما بسياري از مردم با معناي شرك آشنا 

آورند و در عين حال به بال و فتنه شرك  و خود را اهل ايمان به شمار مي. نيستند
پيش از هر چيز آنچه ضرورت دارد اين است كه مردم را با . اند مبتال و آلوده شده

  .)2(» آشنا كنيم و توحيد و حكم آن دو در قرآن و سنّتمعناي شرك
  : گويد مي» مظاهر و انواع مختلف شرك«او زير عنوان 

كنيم كه به هنگام مشكالت به مشايخ و  امروزه بسياري از مردم را مشاهده مي«
شوند و با صداي بلند نام آنها را  ها متوسل مي جني انبياء و ائمه و شهدا، فرشتگان و

آورند و براي حل مشكالت و رسيدن به آرزوهايشان ايشان را به ياري  بان ميبر ز
كنند و به اميد آنكه حاجاتشان را بر آورده نمايند،  طلبند، برايشان نذر و نياز مي مي

كنند و براي مصون ماندن فرزندانشان از شرّ و بال  هايي را تقديم مي براي آنها قرباني
  .)3(»نامند  مينبيگاهي نام آنان را عبدال

خالصه سخن اينكه آن اوضاع و شرايط بسيار بحراني و اسباب و ديگر عوامل و 
هاي الهي  هاي شرعي كه جزو سنّت هاي طبيعي و در كنار آن اسباب و انگيزه انگيزه

_____________________________ 
 با اختصار . ١/٤٥٤ الدرر السنية ج −)١(
 . ٢٥ رسالة التوحيد ص −)٢(
 .مرتجم) , عبدالرسول, غالحمسني, غالمعىلعبداحلسني  عبدالزهراء(و. ٢٦−٢٥ رسالة التوحيد ص, −)٣(
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٧٨ إسالمية ال وهابية

هستند، دست بدست هم دادند و قيام دعوت و تأسيس نهضتي اصالحي فراگيري را 
اي را در زندگي مردم  انيد كه حيات و حركت تازهگرد ناپذير مي ضروري و اجتناب

پديد آورد و امور بدست فراموشي سپرده شده را زنده نمايد و اوضاع و احوال امت 
هاي عقيدتي، عبادي، علم، حكومت، اقتصاد و ديگر امور  اسالمي را در تمامي عرصه

ت براي و محور تمامي آنها خالص گردانيدن عباد. اجتماعي سر و سامان بدهد
  . بوده است» اله اال اهللا و محمد رسول اهللا ال«خداوند يكتا و عمل به مقتضاي 

آن دعوت مبارك و احياگرانه برخاسته از وعده خداوند به بازسازي دين و 
حمايت از مؤمنين و بقا و ماندگاري اين امت در سنگر دفاع از حقّ و دين تا فرا 

  . رسيدن قيامت بوده است
براي بسياري بديهي است كه تحقّق آن هدف بزرگ و اصالح مورد اين موضوع 

نظر تنها از راه علم، تبليغ، امر به معروف و نهي از منكر و تالش و مبارزه و جهاد و 
نياز تحقّق  امور و وسايلي كه پيش. پذير است حكومت و ديگر وسايل مشروع امكان

  . ندباش هر گونه انديشه و نظام در هر مكان و زماني مي
 و صراط سلف صنظامي كه بر پايه راهكار و مبناي ارث انبياء و سنّت مصطفي 

صالح قرار گرفته باشد براي گسترش و حاكميت در اولويت قرار دارد و تنها به 
سرچشمه گرفته از اجراي » عدالت و سعادت«وسيله آن است كه اميد مسلمانان به 

ت اسالمي و تمامي مردم جهان به شريعت خداوند آگاه و صاحب حكمت، براي ام
  . واقعيت تبديل خواهد شد
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٧٩   ناباســـــــالم

  تكامل در روش دعوت و دولت: موضوع چهارم
  

بدين سبب كه روش نهضت امام محمد بن عبدالوهاب مظهر دين حقّ است، 
  . داراي ويژگيهاي فراگير و تكامل بخشي در عرصه اصول و اهداف است

 است كه از طريق تاكيد صل خدا اين دعوت تبلور اسالم و سنّت صحيح رسو
بر توحيد و اقامه فرايض به دنبال تحقّق تمامي احكام قضايي، امر به معروف و نهي 

  . از منكر و تمامي امور دين است
امام محمد بن عبدالوهاب و پيروان او براي به واقعيت در آمدن آن اهداف بزرگ از 

لوم دين و فقه، عقيده، احكام و آموزش ع: تمامي وسايل و راهكارهاي مشروع مانند
اخالق و سلوك و دعوت و تبليغ بر پايه حكمت و موعظه پسنديده، از راه تدريس، 

ها و استقبال از   ارسال هيئت،خطابه، و تأليف كتاب، ارسال نامه، فرستادن معلم و مبلغ
هاي ارسالي ديگران براي ابالغ و بيان شرح اصول و اهداف نهضت، پاسخگويي  هيئت

طرف و  ها و اشكاالت، از جانب طرفداران و مخالفان و اشخاص بي ها و شبهه به پرسش
كاري كه الزمه آن تأسيس نهضتي علمي و معنوي، ادبي، كه به شعر، . اند  گرفته بهره... 

  . نثر، تاليف و خطابه و گفتگوهاي علمي غني توجه نمايد، بود
به دين ملتزم به سنّت و عامل به در نهايت كار به تأسيس جامعه اسالمي پايبند 

احكام شريعت و پايه گذاري دولتي اسالمي داراي ساختار ديني، سياسي، اقتصادي، 
  . نظامي قوي، براي حمايت از نهضت و دفاع از حقوق مشروع مردم، انجاميد

پس از آن به سوي هدفي فراگيرتر جلو رفت كه عبارت بود از تأسيس نهضت 
توان و تالش خود را براساس امر خداوند بر حول محور اصالحي بزرگي كه همه 

ابالغ دين و انتشار و تقويت آن در جهان متمركز نمود، تا زماني كه تنها خورشيد 
  . دين خداوند، بر تمامي جهان پرتوافشاني كند
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٨٠ إسالمية ال وهابية

  فصل دوم
  

روش و عملكرد امام محمد بن عبدالوهاب و اتباع او بهترين پاسخ به 
  .ها اتهام

  .ها و روش دعوت بررسي اتهام: اولموضوع 
  .هاي روش دعوت امام و پيروان او ويژگي: موضوع دوم
  .هايي از روش و سلوك ايشان  نمونهبيان: موضوع سوم

  .به اتهامات مخالفانبيان عقيده امام و پاسخگويي : اولنمونه 
  .توضيح عقيده توسط ائمه دعوت: نمونه دوم

  :موضوع چهارم
  .ينه منابع فهم دينروش آنان در زم -1
  . احترام متقابل ميان آنان و علما-2

  .روش ايشان در عقيده به صورت مفصل: موضوع پنجم
  .)اهل سنّت و جماعت(پايبندي ايشان به روش فرقه ناجيه  -
 .رد ايمانراي ايشان در مو -
 .ر ارتباط با اسماء و صفات خداوندعقيده آنان د -
 .شاناز اي» تجسيمي«ودن تهمت تفكر مردود ب -
 .راي آنان در مورد قرآن -
 .عقيده آنها درباره فرشتگان و پيامبران و كتابهاي آسماني -
 . و حقّوق و خصوصيات آن بزرگوارصباور آنها در مورد رسول خدا  -
 اع او از شأن رسول خداپاسخ به اتهام مخالفان مبني بر اينكه امام و اتب -

 .كاهند  ميص
 .م محمد بن عبدالوهابري توسط امامردود شمردن ادعاي پيامب -
  .صعقيده آنها درباره شفاعت پيامبر  -
 .صده آنها درباره شفاعت پيامبر عقي -
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٨١   ناباســـــــالم

 .صا درباره اهل البيت رسول خدا عقيده آنه -

 .صل خدا عقيده آنها درباره اصحاب رسو -

 .عقيده آنها درباره شفاعت عام -

 .عقيده آنها درباره قيامت، بهشت، دوزخ و رؤيت خداوند -

 .ا درباره قدر و قضاعقيده آنه -

 .ا درباره اولياء و كرامات ايشانعقيده آنه -

 .عقيده آنها درباره ائمه مسلمين و سمع و طاعه -

 .موقف آنها در باره عموم مسلمين -

 .عقيده آنها در باره مرتكب كبيره -

 .عقيده آنها درباره جهاد -

 .باره امر به معروف و نهي از منكرعقيده آنها در -

 . اجتهاد و تقليدقيده آنها دربارهع -

 .موضعگيري آنان در رابطه با بدعت و اهل بدعت -
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٨٢ إسالمية ال وهابية

  ها و روش نهضت امام ي اتهامبررس: اولموضوع 
  

كسي كه درباره مفاهيم، مفردات جزئي، قواعد فرعي، احكام علمي و نظري و 
تطبيقات عملي هر نهضت و دعوتي، تحقيق و بررسي نمايد، خطاها و اشكاالت، 

هاي نادرست، يا امور پيچيده و نامشخصي  ، اظهارنظرها و داورياقدامات غير اصولي
كاري و يا تحقيق براي رسيدن به حكمي  را كه به حصول اطمينان يا تفسير و ريزه

  . علمي كه نفس انسان آن را بپذيرد و بدان آرامش پيدا نمايد، خواهد يافت
لي و قواعد شرعي اما اهل علم و انديشمندان براي خود داراي موازين علمي، عق

  . دهند خاصي هستند كه آنها را ميزان سنجش امور قرار مي
ها هر يك داراي باورها، اصول و مباني، راهكارها  اديان، مكاتب، مذاهب و نهضت

كه براي، مفاهيم جزئي، امور فرعي، و . و قاعده و قانوني خاص به خود هستند
ها ميزان و معيار  موضعگيريمفردات عمل و اقدام، گفتار و رفتار و قضاوت و 

آن اصول در واقع به هنگام وجود نزاع و اختالف ميان خود پيروان و ميان . شوند مي
ايشان و ديگران و موافقان و مخالفان و گرويدگان و منتقدان، مرجع قضاوت نهايي 

  . آيد به شمار مي
ت دعوت امام محمد بن عبدالوهاب نيز مشمول همين قاعده است، زيرا دعو

دارد، و  شائبه و سلفيت خالصي است كه در راه سلف صالح گام بر مي اصالحي بي
» روش سلف صالح قرآن، سنّت و«مرجع حل اختالف ميان آنها و مخالفان خود را 

  . آورد به شمار مي
توان به سه دسته  الزم به يادآوري است كه اتهامات دشمنان و مخالفان را مي

  : تقسيم كرد
كه در اين . اردي هستند كه دروغ و افتراء بودن آنها آشكار استمو: دسته اول

  . موضوع به بسياري از آنها اشاره شده است
امور و مسايلي هستند كه به هنگام در آميختن حقّ و باطل به وسيله : دسته دوم
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٨٣   ناباســـــــالم

رسند  هاي نادرست بعضي طبيعي به نظر مي دروغگويان و حقّ ناپذيران و يا برداشت
شوند كه براي روشن شدن حقيقت و صحت و  قّ و باطل با هم اشتباه ميو در آنها ح

و اصول شرعي و قواعد معتبر از نظر » قرآن و سنّت«سقم بايد موضوع را به نصوص 
  .  ارجاع داد- انديشمندان و راهكاري كه نهضت و اهل آن بر آن قرار دارند

 از اصول و مباني و هايي هستند كه اشتباهات و انحرافات و كجروي: دسته سوم
باشند كه  گيرد يا اجتهادهايي خطا يا مرجوحي مي  دعوت، صورت ميراهكارهاي

زيرا . ممكن است از هر يك از عالمان، حاكمان يا عامه مردم و پيروان صادر شوند
هايي كه مخالفان و دشمنان متوجه امام و نهضت او  ها و اتهام ههبسياري از شب

  . اند اند، از همين قبيل كرده
با توجه به همين موضوع اين بخش از كتاب را به بيان روش و راهكارهاي امام 

: و بر اين باورم كه روش او بر پايه. ام محمد بن عبدالوهاب و اتباع او اختصاص داده
مرجعيت قرآن و سنّت صحيح با توجه به فهم و برداشت و روش سلف صالح يعني 

و جماعت در تلقي و بر گرفتن، استدالل و علم و اصحاب و تابعين و ائمه اهل سنّت 
زيرا اين همان راه . عمل و گام نهادن در راه ايشان و تبعيت از آنان، قرار گرفته است

  : مومنيني است كه خداوند در مورد انحراف از آن هشدار داده و فرموده است
يتَبِع غَيرَ سبيلِ المؤمنينَ نُوله ما و من يشاققِ الرسولَ من بعد ما تَبينَ لَه الهدي و «

  . 115: النساء» تَولَّي و نُصله جهنَم و ساءت مصيراً
هر كسي بعد از اينكه راه هدايت بر او معلوم گرديده، بر خالف پيامبر عمل كند «

 و او گذاريم  وا مي و راهي غير از راه مومنين را در پيش بگيرد، او را به آنچه پذيرفته
  . »آوريم را به دوزخ كه بد سرانجامي است، در مي

ام كه معيار و ميزاني باشد براي  اين روش و برنامه را با اين هدف در اينجا آورده
بررسي و داوري و بيان حجم ستم و اجحافي كه در حقّ آن دعوت و اتباعش 

 و حتّي صورت گرفته است و متاسفانه از طرف بسياري مورد قبول واقع شده است
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اي متاسفانه بدون تحقيق  دروغ و اتهامهايي كه از طرف دشمنان جعل گرديده و عده
و حصول اطمينان و بدون مراعات روش، برنامه و اصولي كه در نقد و تحليل الزم 
است مراعات شوند و بدون توجه به اوضاع و احوالي كه نهضت و پيروانش در آن 

  . اند اند، پذيرفته زيسته
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هاي دعوت امام محمد بن عبدالوهاب و اتباع  ويژگي:  دومموضوع
  .او و اثبات اين حقيقت كه آنان بر راه و رسم سلف صالح قرار دارند

  
همانگونه كه پيشتر نيز گفتم دعوت امام محمد بن عبدالوهاب و اتباع او و عامه 

ده و اهل سنّت و جماعت در گذشته و عصر حاضر چيزي به غير از دين اسالم نبو
  . نيست و از جهت عقيده و روش با ديگر مسلمانان فرقي ندارند

رأي تمامي ايشان درباره اصول، ثوابت و مسلمات دين، اركان ايمان و اسالم و 
  : شروط و لوازم آن يكي است، همچنين در اموري مانند

  .اسماء، صفات و افعال خداوند -
 .ايل متعلق به ايمان و قدر و قضاءمس -
 .دا و آل اوحقوق رسول خ -
 .شفاعت و رؤيت خداوند -
 .مامت، اولياء صلحا و عامه مؤمنيناصحاب، ا -
 .سمع و اطاعت در امور مشروع -
 .اد و امر به معروف و نهي از منكرجه -
 .و مسلّمات احكام و آدابقطعيات  -

و ديگر مواردي كه در ميدان عقيده، علم، عمل و تعامل سلف صالح و اهل سنّت 
 كه اصول - ت و اتباع او همه بر آن بوده و در مورد آن اصولو جماعت و امام دعو

  . اتفاق نظر دارند-  دين هستند
هاي امام محمد بن عبدالوهاب و علماي  به همين سبب تمامي كساني كه ديدگاه

 صنهضت او و تمامي كساني كه راه ايشان را در پيش گرفته و به سنّت رسول خدا 
رسند كه ايشان در ميدان  رار بدهند، به اين يقين مياند، مورد بررسي ق اقتداء كرده

  .اند صالح و پيروان سنّت و جماعتعقيده، عمل و روش و نوع تعامل، تبلور سلف 
بينيم كه تمامي  بدين علت است كه اهل اهواء و بدعت و تفرقه عصر حاضر را مي
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وسل هايي را كه به شيوه سلف صالح و اهل سنّت و جماعت مت ها و جماعت روش
اما در عين حال نوعي اعتراف ارزشمند، اما ناخواسته از ! نامند؟ مي» وهابي«شوند،  مي

طرف ايشان است، زيرا به كساني كه خود را به پيروي از قرآن و سنّت صحيح و 
  . گويند شمارند، وهابي مي سلف صالح ملزم مي

اهل - فان سنّت، يعنيبنا بر به دليل و برهان معلوم شده كه آنچه را دشمنان و مخال
گويند، كه محمد بن عبدالوهاب و پيروان او   مي- ها افكني ها و تفرقه اهواء و بدعت

گير، تندرو و  اند، يا آنان سخت و مذهب پنجمي را آورده در دين بدعت گزاري كرده
زيرا حقيقت . خوارجي هستند، همه اينها جز تهمت و افتراء چيز ديگري نيستند

 ائمه و بزرگان، عالمان، حكومت و اتباع، آثار و تمامي امور آن، دعوت و برنامه
و اين موضوع را . اند بيانگر اين حقيقت است كه مخالفانش به حقيقت آن پي نبرده

نماييم كه اگر كسي كه جوياي حقيقت است به بعضي يا همه آن موارد  يادآوري مي
ست به افكار و دعوت امام كند و بر پايه تحقيق و بررسي و دادگري در مراجعه مي

هاي نفساني در  در نهايت اگر از كشش. محمد بن عبدالوهاب و اتباع او نگاه كنند
اي كه اهل تحقيق و انصاف و انديشمندان و عالمان و  امان بمانند، به همان نتيجه

در آخر اين كتاب به تعدادي . رسند اند، مي ديگران كه تعصب و كينه را كنار گذاشته
  . هاي ايشان اشاره خواهيم كرد هارنظرها و شهادتاز اظ

هايي كه اين دعوت بر پايه آنها قرار گرفته و  در مجموع آشكارترين ويژگي
  : الحمدهللا همچنان بر آن قرار دارند، عبارتند از

توجه به تمامي ابعاد دين و به واقعيت در آوردن اصل و ويژگي فراگيري  - 1
هاي عقيده، احكام، علم، عمل و تعامل در   عرصهاسالم به عنوان برنامه زندگي در

  . ارتباط با فرد، جامعه، حكومت و امت و تمامي بشرّيت
سالمت منابع اخذ علم و در پيش گرفتن روش استدالل بر پاية حقيقت  - 2

 . هاي سالم وسازنده قرآن و سنّت صحيح و آثار سلف صالح و روش
 منين اهل سنّت و جماعتتبعيت از روش و برنامه سلف صالح و راه مو - 3
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فضايل ، واقعيت پيدا كردن اهداف ديني به ويژه در ارتباط با توحيد، سنّت - 4
رويارويي با شرك، بدعت، منكرات و ظلم و ستم، تالش براي تحقّق . و عدالت

ها را در دنيا و  تمامي اموري كه سالمت، سعادت و امنيت و آرامش و كرامت انسان
 . نمايند آخرت تأمين مي

عمل به مسئوليت نصيحت در جهت رضايت خداوند به وسيله قرآن و بر  −٥
روش رسول خدا و در جهت اصالح امور حاكمان و عالمان و عامه مردم، همانگونه 

ًالدين النصيحة قلنا ملن يا رسول «: اند  در حديث صحيح فرمودهصكه رسول خدا  َّ ُ ّ
ِاهللا? قال ِهللاِ ولكتابه ولرسوله و ِأل ِ ِ ِ َِ ِ ِئمةَ ِ املسلمني وعامتهمَ ِ َّ ِ ُ«)1(. 

در جهت : براي چه كسي يا رسول اهللا؟ فرمود: گفتيم. دين نصيحت است«
  . »رضايت خداوند به وسيله قرآن و سنّت و نصيحت پيشوايان مسلمان و عامه مردم

هاي خداوند كه تنها  آمادگي براي استقبال از مرگ و كسب جنّت و نعمت - 6
. مبر و پيروي از شريعت او تحقّق پيدا خواهد كرداز طريق اطاعت خداوند و پيا

CBAD  E}: فرمايد همانگونه كه خداوند متعال در سوره العصر مي
   Q    P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  Fz 

  ).3-1: العصر(
مگر كساني كه . به يقين انسانها همه در زيانند). زمان و روزگار(سوگند به عصر «

ند و يكديگر را به حق سفارش كرده، و ا الح انجام دادهايمان آورده و اعمال ص
  . »ندا يكديگر را به شكيبايي و استقامت توصيه نموده

_____________________________ 
 . از حديث متيم الداري ٢/١٨٦, النسائي ٤٩٤٤, ابوداود ١٩٦رواه مسلم −)١(
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  موضوع سوم
  

ارائه چند نمونه از برنامه و راهكارهاي عمومي ديني آنان در 
  .پيش گرفتن روش سلف صالح

  

هاي  او و پاسخ به اتهام دعقيده و برنامه شيخ از زبان خو: اولنمونه 
  .مخالفان

  

  .روش ائمه نهضت و حكومت بعد از آنبيان : نمونه دوم
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  :اولنمونه 
هاي  عقيده و برنامه امام محمد بن عبدالوهاب و پاسخ به اتهام

  مخالفان از زبان خود او
بخاطر دنباله روي بسياري از مخالفان عقايد و برنامه و راهكارهاي امام محمد بن 

هايي  ها و سوءظن ها، اتهام پراكني شايعه، ها فساني و جهالتهاي ن عبدالوهاب، از كشش
 را در ارتباط با ها رسالة او اند، در اينجا يكي از ده كه به او و نهضت و پيروانش داشته

گيري او در رابطه با اتهامات و ادعاهايي كه در مورد او  بيان عقيده و برنامه و موضع
اي كه آن را خطاب به مردم  كنيم، رساله ذكر ميرواج پيدا كرده بود، در اينجا عيناً 
  .)1(»پايبنديش به عقيده پيروان سنّت و جماعت«: منطقة قصيم نوشته و فرستاده بود

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
هايي را كه با من همراهند و همچنين شما را به شهادت  من خداوند و ماليكه

. اع سنّت و جماعت ايمان و اعتقاد دارمو اتب» فرقه ناجيه«گيرم كه به تمامي عقايد  مي
هاي آسماني، جهان و زندگي  يعني ايمان به خداوند، مالئكه، كتاب» اركان ايمان«به 

پس از مرگ، قدر و قضاي خير و شرّ و به صفات خداوند همانگونه كه در قرآن و 
 من .ايمان دارم» تحريف و تعطيل«سنّت پيامبر خود را به آنها توصيف نموده بدون 

و هر . بر اين اعتقادم كه هيچ چيز همانند و شبيه خداوند نيست و او شنوا و بيناست
كالم خداوند را از . كنم چيزي كه خود را به آن توصيف نموده، نفي و انكار نمي

. كنم و اسماء و صفات و آياتش را انكار نمي. نمايم منزلت و معني خود تحريف نمي
زيرا . نمايم صفات او را به صفات بندگانش تشبيه نميقايل به كيفيت آنها نيستم و 

  . شود خداوند را شبيه و همسان و همكاري، نيست و با مخلوقاتش مقاسيه نمي
تر است و سخنش راستي  خداوند متعال به خود و ديگران از خود ايشان آگاه

_____________________________ 
. ام ها را بـه آن اضـافه نمـوده ام و تنها عناوين موضوع گرفته» الدرر السنية« اين بخش را به متامی از كتاب −)١(

 .مولف
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ي او خود را از آنچه كه به جاهالن. مطلق و كالمش در نهايت زيبايي و حكمت است
شمارد و از آنچه  نمايند، مبرا و منزّه مي به آن توصيف مي» كيفيت و تشبيه«اهل : مانند

. داند نمايند، منزه مي از او نفي مي» تحريف و تعطيل« كنندگاني مانند اهل -  كه نفي
Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  }: فرمايد همانگونه كه خود مي

   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õz )182-180: الصافات.(  
از آنچـه آنـان توصـيف       ) و قـدرت  (منزه است پروردگار تـو، پروردگـار عـزت          «
حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگـار      ! و سالم بر رسوالن   . كنند مى

  . »جهانيان است
عقيده فرقه ناجيه « :»گويد در بيان اعتدال و وسطّيت اتباع سنّت و جماعت مي«

و در » جبريه«و » قدريه« در ميان عقيده ،وسطي استدر ارتباط با افعال خداوند حد 
و درباره » عيديه«و » مرجئه« در بين باور ،حد وسطي است» وعيد خداوند«رابطه با 

و » مرجئه و جهميه«و » معتزله«و » حروريه«اي است از عقيده  ايمان و دين حد ميانه
عقيده روافض و اي است از   عقيده آنها حد ميانهص در مورد اصحاب رسول خدا

  . »خوارج
  : گويد امام محمد بن عبدالوهاب در بيان التزام به عقيده سلف در مورد قرآن مي

من بر اين اعتقادم كه قرآن كالم نازل شده و غير مخلوق خداوند است از او «
گردد و به حقيقت به آن تكلّم فرموده و آن را بر عبد و رسول و  آمده و به او باز مي

 به ميان بندگانش وحي ص  و سفير و فرستاده خويش حضرت محمددار امانت
  . »نموده است

  : »دارد و قدر را اينگونه بيان مي او حقيقت قضا«
تواند  من بر اين اعتقادم كه خداوند هر كاري را كه اراده فرمايد به آساني مي«

ت و انجام بدهد و هيچ چيزي خارج از خواست و اراده او نيست و چيزي از مشي
شود، هيچكس را  در چارچوب تدبير او واقع نمي گردد و جز تقدير او خارج نمي
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ياراي از سرگذرانيدن قدر معين نيست و از آنچه در لوح محفوظ براي او مقرر شده 
  . »تواند خارج گردد نمي

  :عقيده امام محمد در مورد مرگ
است اعتقاد دارم،  در مورد مرگ از آنها خبر داده صبه تمامي آنچه رسول خدا «

به فتنه قبر و نعمت آن و به بازگشت روح به جسم ايمان دارم و به گرد آمدن 
شود و  ها به صورت عريان در حضور خداوند كه آفتاب به ايشان نزديك مي انسان

  . شوند ها به وسيله آنها سنجيده مي شود و اعمال انسان ترازوها نصب مي
{ Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Î  Í 

  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ïz )103-102: المؤمنون.(  
و آنان كه وزنه ! و كسانى كه وزنه اعمالشان سنگين است، همان رستگارانند«

اعمالشان سبك باشد، كسانى هستند كه سرمايه وجود خود را از دست داده، در 
  . »جهنم جاودانه خواهند ماند

د و بعضي از ايشان آن را با دست شون ها ارائه مي همچنين پرونده اعمال انسان
  . »گيرند  و بعضي ديگر آن را با دست چپ تحويل مي،راست

  .»صض پيامبر عقيده او درباره حو«
تر، و از عسل  من به حوض پيامبر در عرصه قيامت كه آب آن از شير سفيد«

هاي كنار آن از تعداد ستارگان آسمان بيشتر و هر كسي  تر است و تعداد ظرف شيرين
اش نخواهد شد، همچنين به قرار داده شدن  يك جرعه از آن بنوشد هيچگاه تشنه

صراط بر روي لبة جهنّم و اينكه هر انساني متناسب با اعمال خود از روي آن عبور 
  . »كند، اعتقاد دارم مي

  .»ص عبدالوهاب به شفاعت حضرت محمد اعتقاد امام محمد بن«
پذيرنده  كننده و شفاعت او اولين شفاعت و اينكه ص من به شفاعت رسول خدا«

امت است، ايمان دارم، و به غير از اهل بدعت و گمراهي، هيچكس شفاعت او را 
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كند، اما چنان شفاعتي تنها بعد از اجازه و رضايت خداوند خواهد بود،  انكار نمي
  ).28: األنبياء( m  l  k  j  iz  } : فرمايد همانگونه كه مي

  . »كنند است شفاعت نمى) به شفاعت براى او(اى كسى كه خدا راضى و آنها جز بر«
  ).255: هالبقر( ªz  »  ¬  ®  ¯  °   ±²  } : فرمايد همچنين مي

  » كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟«
æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  }: فرمايد و مي

   ê  é  è  çz )26: النجم.(  
شفاعت آنها سودى نبخشد ) با آن مقام و منزلتشان(و چه بسيار فرشتگان آسمانها «

  . »دهد) شفاعت(مگر پس از آنكه خدا براى هر كس بخواهد و راضى باشد اجازه 
دهد و مشركين  البته خداوند جز براي اهل توحيد اجازه شفاعت به ديگران را نمي

A   B}: فرمايد ه كه خداوند ميهمانگون. اي نخواهند داشت از شفاعت بهره
  E  D  Cz )48: المدثر.(  

  . »اي را بر ايشان نخواهد داشت شفاعت شفاعت كنندگان فايده«
  .» مورد بهشت، دوزخ و ديدن خداوندعقيده او در«
به مخلوق و موجود بودن بهشت و جهنّم و ابدي بودن آنها ايمان دارم و بر اين «

د خداوند را همانند ديدن ماه شب چهارده در وسط باورم كه مؤمنين با چشمان خو
  . »آسمان خواهند ديد و از ديدن او سير نخواهند شد

  .»صوت پس از حضرت محمد بمورد ختم نعقيده او در «
 ايمان و اعتقاد دارم و ايمان صمن به خاتميت و پايان رسالت پيامبر اسالم «

  . »نبوت او صحيح نيستهيچكس جز همراه با ايمان به رسالت و شهادت به 
  .»اش در مورد اصحاب و اُمهات المؤمنين عقيده«
ابوبكر صديق، عمر : به ترتيب عبارتند از) پس از رسول خدا(ترين امت  گرامي«

فاروق، عثمان ذي النورين، علي مرتضي و بقيه عشره مبشّره، پس از آنان شركت 
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٩٣   ناباســـــــالم

  . »نديگر اصحاب كنندگان در جنگ بدر، حاضران در بيعت الرضوان و 
هايشان را  ها و نيكي پذيرم، خوبي  را ميصمن واليت اصحاب رسول خدا 

نمايم، و  براي ايشان از خداوند طلب مغفرت مي شوم، از ايشان خوشنودم، يادآور مي
گويم و  كنم و در مورد اختالفات ميان آنان چيزي نمي از بدگويي از آنان پرهيز مي
                        : فرمايد به فضل و بزرگواريشان باور دارم كه ميبنابر اين فرموده خداوند 

{  L  K  J  I     H      G  F  E  D  C  B  A
  X  W  V   U  T  S  R  Q    P  O  N  Mz ) 10: الحشر.( 

! پروردگارا: گويند آمدند و مي) مهاجران و انصار(كساني كه بعد از آنها ) همچنين(«
انمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حس و ما و برادر

  .»تو مهربان و رحيمي! اي نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا كينه
 احترام صمنين همسران پاك رسول خدا مامي امهات المؤهمچنين به ت

  .»دانم گذارم و آنان را از هر معصيت بزرگي مبرا مي مي
  .»رتباط با كرامت اولياء او در اعقيده«
اما آنان از . به فضل و كرامت اولياي خداوند و مكاشفات ايشان باور داريم«

هيچگونه حقّ خدايي كردن برخوردار نيستند و از آنان چيزهايي را كه تنها در توان 
  .»شود خداوند است طلب نمي

  .»يمان مورد پرهيز از تكفير اهل اعقيده امام محمد بن عبدالوهاب در«
 ص جز آنانكه رسول خدا - براي هيچيك از مومنين به بهشتي بودن و نبودن«

اما به سعادت نيكان شادمان و اميدوارم . دهم  گواهي نمي- در موردشان شهادت داده
هيچ مسلماني را به خاطر گناهي كه مرتكب . و از شقاوت بدان هراسان و نگرانم

  . »شمارم  خارج نميدانم و از دايره اسالم شده كافر نمي
  .»نان و خواندن نماز پشت سر ايشانعقيده او درباره جهاد با مسلما«
من اعتقادم بر اين است كه تا قيامت جهاد همراه با امام و پيشوا خوب باشد يا «
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٩٤ إسالمية ال وهابية

 رواست، و از زماني كه رسول خواندن نماز پشت سر آنان. بد، هست و ادامه دارد
ي كه اين امت با دجال مقابله كند، ادامه خواهد  بر انگيخته شده تا زمانصخدا 

  . »داشت، و ستم ستمكار و دادگري دادگران آن را باطل نخواهد نمود
  .» در مورد اطاعت از ائمه مسلميناش عقيده«
 در - من بر اين اعتقادم كه اطاعت از ائمه مسلمان چه خوب باشند چه بد«

  .  واجب است- صورتي كه به نافرماني خداوند فرمان ندهند
هر كس زمام خالفت را در دست گرفت و مردم بر او اتفاق كردند و به او 
رضايت داشتند و بر اوضاع تسلط پيدا كرد و قدرت را بدست گرفت، اطاعت از او 

  . »واجب و قيام عليه او حرام است
  .»گيري او در برابر اهل بدعت موضع«

ت كرد و منزوي نمود و تا زماني كه من بر اين باورم كه اهل بدعت را بايد بايكو
كنند، با ايشان نبايد رفت و آمد داشت  دارند و توبه نمي از بدعت خود دست بر نمي

سپارم  و باطنشان را به خداوند مي. نمايم من در مورد ظاهر اعمال ايشان قضاوت مي
  .»و بر اين باورم كه هر گونه كاستن و افزودن بر دين بدعت است

  .اره ايمانعقيده او درب
با اقرار كالمي، باور قلبي و عمل و اقدام تحقّق پيدا : من بر اين باورم كه ايمان

  . نمايد نمايد، به وسيله عبادت افزايش و بر اثر معصيت، كاهش پيدا مي مي
و ) ال اله اال اهللا(ايمان داراي هفتاد و چند درجه و شعبه است كه اوج آنها 

همچنين به وجوب امر . اي مزاحم از سر راه مردم استترين آنها برداشتن اشي پايين
به معروف و نهي از منكر در ارتباط با آنچه شريعت مطهر محمدي آن را واجب 

  . گردانيده ايمان دارم
ام بود در شرايطي كه دلمشغولي بسياري  اي از عقيده آنچه را بيان كردم خالصه

گويم به  يد و خداوند را بر آنچه ميداشتم آن را بيان نمودم، تا با عقايدم آشنا شو
  . »گيرم شهادت مي
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٩٥   ناباســـــــالم

  .»اند تكذيب اتهاماتي كه در مور او گفته شده«
بدست  )1(سحيماي از سليمان بن  ند نامها هبر شما پنهان نماند كه به من اطالع داد«

. اند و تعدادي عالم نمايان شما آن را بر ديده نهاده و تأئيدش كرده. شما رسيده است
ند خود شاهد است كه او اتهامات و افترائات بسياري را به من نسبت داده خداو
ها  بعضي از آن اتهام. اند كه به هيچوجه آنها را نگفته و به ذهنم خطور ننموده. است

  : عبارتند از اينكه مثالً
  ! هاي مذاهب اربعه هستم؟ گويا من قايل به كنار نهادن كتاب - 1
 ! اند؟ اكنون مردم از اسالم كامالً بيگانه شدهاز ششصد سال پيش ت: ام من گفته - 2
 . ام من ادعاي اجتهاد كرده - 3
 . دانم خود را از چارچوب تقليد بيرون مي - 4
 . آورم اختالف علما را مايه شرّ و بدبختي به شمار مي - 5
 . دانم كسي را كه به صالحان متوسل شود، كافر مي - 6
» يا اكرم الخلق«: بوصيري را كه خطاب به رسول خدا گفته است: گويند مي - 7

 ! دانم؟ كافر مي
 را خراب صتوانستم گنبد روي قبر رسول خدا  اگر مي: ام  گويا من گفته - 8
 . كردم مي

داشتم و ميزابي از چوب را به   كعبه را بر مي)ناودان(توانستم ميزاب اگر مي - 9
 . دادم  قرار ميجاي آن

 .  مخالفمصمثالً من با زيارت قبر رسول خدا  -10
 . ر قبر پدر و مادر مخالف هستمبا رفتن بر س -11
 . آورم كسي را كه به غير خداوند سوگند ياد كند، كافر به شمار مي -12
 . آورم ابن عربي و ابن فارض را كافر به شمار مي -13

_____________________________ 
 .دالوهاب ّ يكی از خمالفان امام حممد بن عب−)١(
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٩٦ إسالمية ال وهابية

هاي داليل الخيرات، روض الرياحين، نموده و  من اقدام به سوزانيدن كتاب -14
  ! ام؟ آن را روض الشياطين ناميده

  .»ن به تمامي آن مسايل اين است كهپاسخ م«: گويد او در ادامه مي
 {  °   ¯  ®  ¬  «z )16: النور.(  
  . » خداوندا منزهى تو، اين بهتان بزرگى است«

در گذشته پيامبر بزرگوار اسالم را به ناسزاگويي به عيسي مسيح و صالحان متهم 
ن با يكديگر كردند، و اينان و آنان در ايجاد تهمت و افترا و سخن دروغ دلهايشا مي

 e d c b a `z}: فرمايد اما خداوند متعال مي. دمشابهت دارن
  . »بندند كه به آيات خدا ايمان ندارند تنها كسانى دروغ مى« ).105: النحل(

فرشتگان و عيسي و : كردند كه گفته است  او را متهم ميصدشمنان رسول خدا 
´   ³}:  نازل فرمود كهبه همين سبب خداوند آن آيه را» اند؟  عزير در دوزخ

   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µz  )101: األنبياء.(  
از ) مؤمنان صالح(كسانى كه از قبل، وعده نيك از سوى ما به آنها داده شده ) اما(«

  . »شوند  نگاهداشته مى)جهنم (آن دور
  : »هايي كه با حقّ و دليل مطابقت داشتند دفاع او از ديدگاه«

اما در ارتباط با ديگر مسائل من اعتقادم بر : فرمايد الوهاب ميامام محمد بن عبد
  : اين است كه

  . نمايد كه انسان معني ال اله اال اهللا را بفهمد  مسلمان بودن زماني تحقّق پيدا مي- 1
  . شناسم كه معناي آن را به درستي بداند و به لوازم آن عمل كند  كم كسي را مي-2
ير خداوند را كه با آن اقدام خود، قصد تقرّب به غير  من نذر كنندگان براي غ- 3

  . شمارم خداوند را دارند، كافر مي
كفر و استفاده از گوشت آن ) با قصد تقرّب به غير او( ذبح براي غير خداوند - 4

  . حرام است
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٩٧   ناباســـــــالم

آورم و براي آنها در كتاب  من آن امور را باور دارم و آن را حقّ به شمار مي
.  و آراء علماي اهل تحقيق مانند ائمه اربعه داليلي دارمص برخداوند و سنت پيام

اي مستقل به تفصيل در موردشان سخن  چنانچه خداوند توفيق عطا فرمايد در رساله
  . خواهم گفت

O   P} :الزم است از اين فرموده خداوند آگاه باشيد و در آن تدبر كنيد كه
     Z  Y  X  W   V  U  T  S     R  Qz )1()6: راتالحج(.  

اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«
  . »آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد

با توجه به اين رساله امام محمد بن عبدالوهاب، تبعيت خود از راه عقيده سلف 
و آنچه را كه . رساند به اثبات ميصالح و اهل سنّت و جماعت به صورت يقيني 

زنند و از گمانها و ادعاهاي دروغ و شبهات پوشش  دشمنان به او اتهام و افتراء مي
امام بر اين عقيده و عمل به آن و تعامل بر اساسش . شمارد داده شده خود را بري مي

گونه كرد، و به كرات اين با كساني كه با او موافق و يا مخالف بودند، پافشاري مي
داد براساس دليل و برهان بود و مردم نيز بر  افتراها را نفي نموده و آنچه را انجام مي

داد، شاهد بودند و من هرگز كسي را نيافتم كه سعي  گفت و انجام مي آنچه كه او مي
بن عبدالوهاب بر خالف آنچه كه گفته  و تالش داشته باشد، ثابت كند كه شيخ محمد

  . هللا رده است والحمدو ادعا نموده، عمل ك

_____________________________ 
 . ١/٣٧ الدرر السنية −)١(
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  :نمونه دوم
  )1(نگاهي به روش امامان دعوت و حكومت حامي آن

  
اي از روش عمومي دعوت را برپايه آنچه دو تن از علما و ياريگران  در اينجا نمونه

بن عبدالوهاب و امام سعود بن  نظير آن يعني شيخ عبداهللا بن محمد بزرگ و كم 
و اين منهج . آوريم اند، براي خوانندگان مي سيم نمودهعبدالعزيز بن محمد، توصيف و تر

و راهكاري است كه روش سلف صالح و اهل سنت و جماعت را در همه جوانب 
بن  اي آمده كه شيخ عبداهللا بن محمد گيرد و در قالب بيانيه عقيده و احكام در بر مي

ه مكه در سال شان ب گويان و پيروزمندانه عبدالوهاب و پيروانش هنگام ورود لبيك
  :اهللا الحرام امان داده بودند  نوشتند در حالي كه از قبل به همه ساكنين بيت)هـ1218(

  :]اهللا و حمد خداوند  ز كار با بسمآغا[
اهللا و حمد خداوند و   نخستين نشانه پايبندي ايشان به سنت، آغاز سخن با بسم

  :گويد  است، چنانكه ميصفرستادن صلوات بر پيغمبر خدا 
 محن الرحيماهللا الر بسم«

صحبه األمني وعلی آله و الصالة والسالم علی نبينا حممدهللا رب العاملني و احلمد
  .)2(»التابعنيو

پس ستايش و سپاسگزاري خداوند به خاطر قوت و شوكتي كه به اهل سنت 
اي كه از  عنايت فرموده و اينكه از آنان آن رفتار خودپسندانه، تكبرآميز و اشرافيانه

  .شان معهود است، صادر نشده است شمناند
 ما سربازان سپاه اهل توحيديم كه خدا بر ما منت نهاد: و بعد« :گويد او سپس مي

_____________________________ 
و روش ) صحيح(ای شمولی و جامع, شيوه عقيده  ام چرا كه به گونه  اين سند را به تفصيل ارائه نموده−)١(

ها را  برخورد و تعامل را در زمان صلح و جنگ و دعوت و حكومت عرضه كرده و در عني حال ساير هتمت
 .كند رد می

 .)١/٢٢٢( الدررالسنية −)٢(
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 كه به ما توفيق عطا فرمود در نيمروز شنبه هشتمين - گوييم  و وي را سپاس مي-
  .)1(»مواردمكه مكرمه شوي، )هـ1218(الحرام سال   روز محرم

  .ش براي مردم مكه و حجاجايجاد امنيت و آساي
رعايت ) در همه حال(حق خداوند و حدود و شعائر وي و  نيز حقوق مردم را 

به . نمودند الحرام از خداوند پروا مي و در حق آنان خصوصاً مقيمان بيت. كردند مي
برقراري امنيت و صلح و تسامح تمايل داشتند و عفو و بخشش در عين قدرتمندي 

  .داشتند داد، دوست مي  انجام ميصمبر را همانگونه كه پيا
بينيم كه امير سعود درخواست اشراف و علماي مكه را جهت تضمين  از اين رو مي

آوري جماعاتي از مردم  با وجودي كه آنان تصميم بر جمع. امنيت و حقوق آنان پذيرفت
ام در دل اما آن رعب و وحشتي كه در آن هنگ. گرفته بودند تا راه را بر اهل حق ببندند

اهل بدعت افتاد، خود از مظاهر نصرت الهي است كه به مؤمنان راستگو و پرهيزگار 
 در حديث صحيح آمده است كه صچنانكه از پيامبر اكرم . خويش وعده داده است

َونرصت بالرعب مسرية شهر«: فرمود ِ به سبب ايجاد دلهره در دل دشمنان همواره به  ()2(»ُ
  :گويد مي) در ادامه). (ام صرت داده شدهي فاصله يك ماه ن اندازه
خواهيِ اشراف مكه و علما و عامه مردم شهر از امير سعود، در  پس از امان«

حاليكه از قبل با سرپرستان حجاج و حاكم مكه براي جنگيدن با وي يا اقامت در 
ارند، الحرام باز د اهللا توافق و تباني كرده بودند تا امير را از ورود به بيت حرم بيت

سربازان موحدين سر رسيدند و با ورود آنها به شهر خداوند رعب و وحشت را در 
. دلهايشان افكند، به طوري كه خوار و پراكنده شدند و غنيمت را در گريختن يافتند

  .)3(»مان دادآنگاه بود كه امير به هر آنكه در حرَم شريف بود حكم ا
_____________________________ 

 ).١/٢٢٢( الدرر السنية −)١(
. كه حديثی متواتر است) ١١٦٣(, ومسلم )٢١٢, ١/٩٣( بخشی از حديث جابر به روايت بخاری −)٢(

 ).١/٣١٧(ارواء الغليل : رجوع شود به
 ).١/٢٢٢( الدرر السنية−)٣(



@ @

@ @

 

١٠٠ إسالمية ال وهابية

  .ورود با لباسهاي احرام
هايت فروتني و خاكساري براي خداوند تبارك و تعالي و با اعالم ورود آنان در ن

اي از   اعالم كرد، و هيچ نشانهصشعار توحيد همراه بود، همانگونه كه پيامبر خدا 
هرگونه بدعت يا فعل منكري كه بسياري افراد در چنين مواقعي از خود بروز 

ند و چنانكه بسياري از با جنگ و ستيزه داخل نشد. دهند، از ايشان مشاهده نشد مي
  : گويد او مي. دشمنان جاهل آنان پندارند، خوني نريختند

لبيك گويان و همراه با روحيه ايجاد امنيت وارد مكه شديم، سرها تراشيده و «
  .)1(»ب روز جزاها كوتاه كرده و از مخلوقي نهراسيديم مگر از خداوند صاح موي

  .ادب و انضباط ايشان در مكه مكرمه
ناي ورودشان به مكه مكرمه در غايت آرامش و انضباط و ادب و تعظيم در اث

پراكني دشمنانِ نادان به حال ايشان  و اين برخالف شايعه. كردند شعائر الهي رفتار مي
آنگاه سربازان به «: گويد مي. فرهنگ هستند مبني بر اينكه مردماني متوحش و بدون 

سيار منضبط و مؤدب بودند، در آنجا شاخه شان ب حرم درآمدند، با وجود شمار فراوان
  .)2(»درختي نشكستند و جانداري را فراري ندادند

  .در حرم جنگي به راه نينداختند
 توجه و اصرار -   بر خالف آنچه درباره ايشان شايع بود- چون داخل حرم شدند

  :گويد زيادي به رعايت حرمت مكه و جلوگيري از ريختن خون مسلمانان دادند، مي
  .)3(»و خوني جز خون حيواني قرباني از چهارپايان آنهم در چارچوب شرعي نريختند«

خوانند و به خاطرش با دشمنان مقابله  بيان منهج ايشان و آنچه مردم را بدان فرامي
  .كردند يم

چون مناسكشان را به جاي آوردند از انظار مردم پنهان نشدند و بر خالف گمان 
_____________________________ 

 ).١/٢٢٢( الدرر السنية −)١(
 ).٢٢٣−١/٢٢٢( منبع پيشني −)٢(
 ).٢٢٣−١/٢٢٢( منبع پيشني −)٣(



@ @

@ @

@ @
@ @

  

١٠١   ناباســـــــالم

بلكه منهج و راه خويش را .  پذيرش حق وادار نكردنددشمنان مردم را به زور به
آشكارا اعالم كردند و با دليل و برهان توضيح دادند كه براي ياري توحيد و تبليغ 

. اند سنت و زدودن مظاهر شرك و بدعت و امر به معروف و نهي از منكر آمده
 و ص النبيين حضرت محمد چنانكه طريقت رسوالن و پيامبران و سنت خاتم

  .اصحاب و پيروان و سلف صالح ايشان بر اين امر استوار بوده است
چون مراسم عمره را انجام داديم، در چاشتگاه روز يكشنبه مردم را گرد «: گويد مي
جنگيديم، بر   خواسته ما از مردم را كه بر سر آن مي: سپس امير سعود. آورديم

شائبه خداوند؛ و براي  و بيه توحيد خالصان: كه عبارت بود ازعلماي آنان عرضه كرد 
  :توجهي نيست جز در دو مسأله  قابلآنان توضيح داد كه اصوالً بين ما و شما اختالف

و » دعا«اخالص در توحيد خداوند تعالي، و شناخت انواع عبادت و اينكه : يكي
درخواست جزو عبادات است و تعريف درست معناي شرك كه مردم بر سر آن با 

شان به  ار كردند و دعوت پيامبر تا ديرزماني بعد از بعثت پيكصحضرت محمد 
سمت اين نوع توحيد ادامه و استمرار داشت و نيز لزوم ترك شرك ورزيدن به 

  .خداوند پيش از اينكه اركان چهارگانه اسالم بر فرد واجب گردد
 اي كه تنها اسمي از آن برايشان به جاي كر، پديدهامر به معروف و نهي از من: دوم

  .)1(»ي آن پاك شده است مانده و اثر و جلوه
  : اشراف و مردم مكه با دعوت حق و بيعت بردفاع از آن، موافقت علما

چون علما و اشراف و اعيان اهل علم و عقل و خرد مكه عقيده اهل توحيد و 
موضوع دعوت و رسالت آنان را شنيدند و حقيقت را پاك و سالم در پشت 

ر و گمراهي مشاهده كردند، لب به اعتراف به حق گشودند هاي بهتان و تزوي حجاب
  .و راه راست برايشان نمايان گشت

پس در حقانيت و نيكويي جزئيات و كليات آنچه ما بر آن بوديم با ما «: گويد مي
_____________________________ 

 ).١/٢٢٣( منبع پيشني −)١(



@ @

@ @

 

  .)1(»ندعقيده شدند و براساس كتاب و سنت با امير بيعت نمود هم
  :تعامل صحيح با علما و توده مردم

ها و مذاكراتي  گفتگوها، مشورت رفتار كردند و باني و مالطفت با همسپس با مهر
  .بين طرفين صورت گرفت و امير سعود با مهرباني و بخشايش با ايشان رفتار كرد

چنانكه هيچ يك از اهالي . عذر آنها را پذيرفت و همه را بخشيد«: گويد مي
آنان به ويژه طبقه علما پيوسته با نهايت مهرباني با . كمترين مشقت و درشتي نديد

عقايد ل درستي ماندند، دالي هرگاه يكي از ايشان يا گروهي نزد ما مي. شد رفتار مي
كرديم و از آنها صداقت، گفتگو و  هستيم برايشان بيان ميخود را كه بر آن 

  .)2(»كرديم ميگويي تقاضا  حقيقت
  .اعالم آمادگي پذيرش حق با دليل

و شيوه و منهج شرعي و مورد اتفاق مسلمانان را امير سعود و علماي همراه ا
. صبه كتاب خدا و سنت پيامبر او سپردن داوري : اعالم كردند كه عبارت بودند از

اعالم آمادگي براي پذيرش حق با دليل و حجت و اينكه بر اين اصل مورد اتفاق 
از آنان توان چون و چرا نمود و چون اين امور را بر مردم مكه عرضه كردند و  نمي

خواستند كه در امور مورد اختالفشان به اين قاعده تمسك بجويند، واكنشي را جز 
  .تسليم در برابر حق از آنان نديدند

هاي امير در اجتماع ايشان، براي آنان  يبا توجه به سخنان و موضعگير«: گويد مي
پذيريم به  توضيح داديم كه ما هر آنچه را كه با دليل و برهان به ما ثابت كنند، مي

شرطي كه از قرآن يا سنت يا اثري از سلف صالح سرچشمه بگيرد؛ همچون خلفاي 
وسنة اخللفاء يعليكم بستن«: راشدين كه به تبعيت از آنها امر شده است در حديث 

  .)3(»يالراشدين من بعد
_____________________________ 

 ).١/٢٢٣( منبع پيشني −)١(
 ).١/٢٢٣( منبع پيشني −)٢(
و ديگران ) ١١٣−٢/١١٢(وترمذی ) ٧/٤٦( به روايت أبوداود  بخشی از حديث عرباض بن ساريه −)٣(

= 

١٠٢ إسالمية ال وهابية



@ @

@ @

@ @
@ @

  

١٠٣   ناباســـــــالم

  ). بر شماست كه از سنت من و سنت خلفاي راشدين پس از من پيروي كنيد(
يل از آثار امامان چهارگانه اهل اجتهاد يا شاگردان ايشان تا پايان يا اينكه آن دل

الذين يلوهنم, ثم  , ثمينخريكم قر«: صبه دليل حديث پيامبر . ي سوم باشد سده
  .)1(»الذين يلوهنم

  .) من هستند و بعد از آنان دو نسل بعد از اصحابم دورهبهترين شما(
گرديم و تابع دليل و برهان  ق ميو به ايشان اعالم نموديم كه ما بر مدار ح

اي  در نتيجه بهانه. مان نداريم آشكاريم و در آن صورت باكي از مخالفت با عقايد قبلي
  .)2(»ندبراي مخالفت با ما نيافت

  .اعتراف مخالفان به اين حقيقت اثبات ممنوعيت درخواست از مردگان و
عوت به سنت و باور ترين مسأله مطرح ميان د سپس با علماي مكه درباره بزرگ

اهل بدعت، وارد بحث شدند كه، همواره ميان پيامبران و دعوتگران و ميان دشمنان و 
آلودي همچون  آميز و بدعت مخالفانشان مطرح بوده است و آن مسأله كارهاي شرك

چون برخي از اين شبهات مطرح شد، اهل حق با ادله . طلب حاجت از مردگان است
ب و سنت و سيره پيشينيان امت اسالم به رد آنها پرداختند و هايي از كتا و استدالل

  .اهللا به حقيقت اعتراف كردند سان ديگران نيز بحمد بدين
در مسأله طلب حاجات از مردگان با اصرار از آنان خواستيم كه چنانچه «: گويد مي
دو را با مانده بيان كنند؟ كه يكي از آنها يكي دو شبهه ذكر كرد و ما هر  اي باقي شبهه

     =
_____________________________ 

 ,)٨/١٠٨(ارواءالغليل : رجوع شود. اند وچندين تن از مجله ترمذی, بزار و حاكم آن را صحيح دانسته
 ).٣٣١٢(اجلامع  وصحيح 

ابن حديث روايتی از حديث ). ٢٥٣٣(, ومسلم )٣٦٥٠( بخشی از حديث ابن مسعود به روايت بخاری −)١(
اند و سند آن طبق  روايت كرده) ٢٢٨٥(وابن حبان ) ٤٩, ٢/٣٥(عمران بن حصني نيز دارد كه ترمذی در 

 ).٦٦٩(ی السلسله الصحيحه, ألبان: رجوع شود. روايت مسلم صحيح است
 ).٢٢٤−١/٢٢٣( الدرر السنيه −)٢(



@ @

@ @

 

١٠٤ إسالمية ال وهابية

داليل قاطع از كتاب و سنت پاسخ داديم تا جائيكه همه قانع شدند و ديگر در دل 
كسي از ايشان ترديدي در خصوص حقانيت آنچه بر سر آن با مردم به پيكار 

چرا كه آن حقيقت شفاف و آشكاري است كه هيچ جاي . برخاسته بوديم باقي نماند
  .)1(»انكار اهل تحقيق نيست

  :حقيقت مردم براي پذيرش حق وگشايش سينه 
 خوردند  بدون اينكه آنان را سوگند بدهيم، در حضور ما به تاكيد قسم«: گويد مي

اند و ترديدي در اين حقيقت ندارند كه هر كس  كه ايمان قطعي و اطمينان قلبي يافته
يا ساير ) ، يا عبدالقادرابن عباس، يا صاهللا   رسول(از روي علم و عمد عبارت يا 

فريدگان را بر زبان جاري كند و قصد او از اين عبارت دفع شر يا جلب خير در آ
اموري باشد كه تنها خداوند سبحان بر آن قادر و تواناست همچون شفاي بيمار، 

، چنين كسي مرتكب گناه و ...ها و غيره  غلبه بر دشمن و مصونيت در برابر ناگواري
رد بازخواست و استطابه قرار بگيرد و شرك اكبر شده و بايد توسط محكمه شرعي مو

در غير اين صورت تعزير شود، هر چند معتقد باشد كه فاعل اصلي و مؤثر در 
اما او دعايش را متوجه مخلوقات كرده، از . تحوالت هستي، تنها خداوند متعال است

ايشان شفا خواسته و براي قضاي حاجتش از سوي خدا بدانها تقرب و توسل جسته 
  .)2(»اعت كنند كه اينان در ايام برزخ براي او شفو خواسته

آنچه از علماي مكه تحت عنوان اعتراف به حقيقت سر : ممكن است كسي بگويد
زد، از روي ترس و اجبار يا تظاهر به پذيرشي چيزي است كه گاهي در چنين 

  :پاسخ ما اين است كه. زند شرايطي از افراد سر مي
ته بودند و از سويي وفاداري و احترام كامل امام ايشان كه قبالً وعده امان گرف

سعود برايشان ثابت شده بود، ديگر دليلي براي ترس يا تظاهر به پذيرش چيزي كه 

_____________________________ 
 ).٢٢٤−١/٢٢٣( الدرر السنية −)١(
 ).٢٢٥, ١/٢٢٤( منبع پيشني −)٢(



@ @

@ @

@ @
@ @

  

١٠٥   ناباســـــــالم

كما اينكه سوگندهاي سخت و شديد خوردند . بدان باور نداشتند، وجود نداشت
ي براي و اين خود دليلي كاف. بدون آنكه از ايشان كه همه عالم بودند، خواسته شود

توان اضافه كرد كه آنچه آنجا عرضه شد و  هر چند مي. حقيقت داشتن اين امر است
آنان پذيرفتند، در اصل حقيقتي است بالمنازع و مورد اتفاق؛ اما دشمنان دعوت به 

 همه اين ،بر اين عالوه . كردند كه بر سر آن اختالف هست مردم چنين وانمود مي
ها و گفتگوهاي صميمانه   در نشست- يا هدبرخالف گمان ع - ها بحث و جدل

  .گرفت نه در جلسات دادگاهي رت ميصو
  .آميز در زيارت گنبد و بارگاه بيان حقيقت امور شرك

پيشتر توضيح داديم كه هدف و غايت اين دعوت مبارك همان غايت بزرگي 
تبليغ آن است كه خداوند انبيا و پيامبران را بدان فرستاد و دعوتگران و مصلحان را به 

خالص كردن عبادت براي خداوند و رهانيدن مردمان  كه عبارت است ازده فرا خوان
  .هاي اين امور هاي شرك و بدعت و وسيله از پليدي
هايي شده كه  بناهايي كه بر قبور صالحان بر پا شده، امروز تبديل به بت«: گويد مي

كنند و صاحبان  ي ميدر پاي آنها تضرع و زار. روند براي طلب حاجت نزدشان مي
درست همان كاري . خوانند ها به ياري مي آنها را براي رهايي از مصائب و گرفتاري

 )1( و در اين زمان افراديندداد هاي دوران جاهليت قديم در آن زمان انجام مي كه انسانِ
بن   ها و عقيل مفتي حنيفه شيخ عبدالملك القلعي و حسن المغربي مفتي مالكي: همچون

كردند اما بعد از گفتگو و مباحثه علمي به حقيت توحيد  ي العلوي آن امور تاييد مييحي
چندي بعد تمام بناهاي ساخته .آلود كوتاه آمدند اعتراف كردند و از تاييد آن امور شرك

شد و از آنها اميد نفع و  شده بر قبور و غير آن را كه با تعظيم و جديت پرستش مي
هيچ مظهر از گورستانها چنان كه در هيچيك . هدم شدندرفت، نابود و من نصرت مي

  .)2(»شركي براي پرستش باقي نماند و خدا را از اين بابت شكرگزاريم
_____________________________ 

 . علامی مكه كه پس از آشكار شدن حقيقت, قانع شده و بدان ايامن آوردند−)١(
 ).٢٢٥, ١/٢٢٤( منبع پيشني −)٢(



@ @

@ @

 

١٠٦ إسالمية ال وهابية

  .هايي همچون اخذ عوارض و ماليات برداشتن ستم
يكي از نقاط مثبت و فوائد اين دعوت ميمون و حكومت آن برداشتن ظلمي بود 

و اين اصلي شرعي . رفت  و غيره بر مردم ميكه از راه اخذ عوارض فروش و ماليات
بن سعود  بن عبدالوهاب امام احياگر دعوت و محمد از اصولي بود كه امام محمد

. پيمان شدند مؤسس حكومت كه از دعوت با آغوش باز حمايت كرد، در مورد آن هم
شيخ . كرد و امام سعود براساس همين اصل با مردم مكه و ساير مردمان تعامل مي

  .)1(»ته شدها برداش سپس عوارض فروش و ماليات«: گويد داهللا ميعب
  .مبارزه با منكرات و آالت و اسباب آنها

كه ) امر به معروف و نهي از منكر(عظيم  اين دعوت مبارك اصل شرعي و
همان ..  مورد توجه جدي قرار داد از خصائص امت مسلمان قرار داده خداوندآن را

آيا هيچ  . را شرط عزت، قدرت و پيروزي قرار دادويژگي كه خداوند بزرگ آن
  مسلمان خداترس و پرهيزگاري هست كه با اين اصل مخالفت كند؟

و . و آالت و اسباب مصرف سيگار شكسته شد و تنباكو تحريم شد«: گويد او مي
  .)2(»ها و معتادان و افراد معروف به فسق و فساد به آتش كشيده شد اماكن تجمع حشيشي

  :حدت در نمازهاي جمعه و جماعتايجاد و
شد، پاك  اي كه در آن گسترده مي يكي ديگر از ثمرات اين دعوت مبارك در هر ناحيه

هايي بود كه بسياري  كردن مظاهر تعصبات مذهبي، تفرقه و پراكندگي وضعف و سستي
كسب معرفت در  ديده بود اموري كه از كوتاهي در نور هاي مسلمانان را در از سرزمين

هاي مختلف ناشي شده بود،   سازي و فرقه  ن و طلب دليل و يا از رواج بدعتدي
  .همانگونه كه رويگرداني از نماز و ترك نمازهاي جماعت امري رايج شده بود

چند ) و حتي در مسجدالحرام(حتي كار به جايي رسيده بود كه در شهري چون مكه 

_____________________________ 
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١٠٧   ناباســـــــالم

  .كردند ا برپا ميرماز جماعت شد و بيش از يك امام همزمان ن نماز جماعت برپا مي
 در صاش  پس اين دعوت مبارك براي اجراي فرمان خدا و آنچه به فرستاده

لزوم جماعت و يكپارچگي، وحي فرموده بود كوشيد و تمام مظاهر پراكندگي و 
  .منازعه را به دور انداخت

سعود به گردآوري مسلمين در حرم و پشت سر يك امام واحد بدون توجه  امير
مذهب فقهي او اقدام نمود، چون مذاهب چهارگانه همه براساس سنت عمل به 
 او. كنند و تفاوت بين امامان چهارگانه و پيروان آنان تنها در مسائل اجتهادي است مي
خواهان برگزاري منظم نمازها به صورت جماعت و عدم پراكندگي در اين «: گويد مي

پشت سر يك امام واحد جمع شوند و امر خطير شد؛ به اين ترتيب كه در هر نماز 
بدين ترتيب مردم .  باشدناست آن امام، از مقلدين يكي از امامان چهارگانه كافي 

  .)1(»تگششد و الفت حاصل و تفرقه زايل  متحد شدند، تنها خداوند پرستش مي
  .گيري بر مردم ايجاد امنيت وآسان هاي شايسته و سپردن امور به انسان

جام واجبات و تكاليف الهي خويش همت گماشت واجباتي از امير سعود به ان
قبيل حفظ و رعايت منافع مسلمانان و حاكم كردن والياني بر آنان كه عالوه بر 
رعايت حقوق و اقامه عدالت و امنيت بتواند امورشان را سروسامان داده و جان و 

  .مال و آبرويشان را حفظ كنند و رنج و مشقت را از دوششان بردارند
فرمان رسيدگي به امور مردم صادر شد و امورِ همه آنان بدون ريخته «: گويد مي

شدن خون يا آبروي احدي يا گرفتاري وي به مشقتي سامان گرفت و خدا را شكر 
  .)2(»وييمگ مي

  .كشف حقيقت بر مردم، آموزش امور ضروري دين و گسترش علم
زي روشي كردند كه در مطابقت با سا سپس عالمان و طالبان علوم ديني شروع به پياده

_____________________________ 
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١٠٨ إسالمية ال وهابية

هاي خاص اين دعوت بود يعني   از ويژگيصي او  امر خداوند و دستور فرستاده
  .آموزش ضروريات ديني مانند، عقيده و عبادت و احكام و معامالت به مردم

هاي شيخ محمد در موضوع توحيد را كه متضمن ادله و براهين  سپس رساله«: گويد مي
طريق آيات محكمات و احاديث متواتر و كامالً موثق است در اختيارشان و اثبات آنها از 

ها رساله مختصري را براي مردم عادي خالصه كرديم كه در مجالس  از همان رساله. نهاديم
تا معاني آن برايشان روشن شده، و با توحيد آشنا . شد آنان توزيع و توسط علما تدريس مي
و حقيقت شرك برايشان روشن گردد تا از . نگ آويزندشوند و به ريسمان ناگسستني آن چ

  .)1(» باشندآن گريزان شده و ايمان آورندگاني از روي بصيرت
  :آمادگي براي بحث و گفتگو و پاسخ دادن شبهات

اي در ذهن يا تمايل به ادامه  شان براي شنيدن سخن آناني كه شبهه هاي سينه
. شان داشتند، باز بود  سنت و مخالفاناختالف بين اهل گفتگو و بحث در مسائل مورد

از جمله اين مسائل مسأله شفاعت بود كه اهل سنت تنها نوعي از آن را با دليل و 
داند و آن شفاعتي است كه شروط تحقق آن در قرآن و سنت ذكر  برهان مشروع مي

هم دارد و آن زماني است كه ) آلود بدعي يا شرك(اما شفاعت نوع ممنوع . شده است
  .وط تحقق آن كامل نشده باشدشر

يافت و شاهد اغلب  از جمله علماي مكه كه گفتگوها حضور مي«: گويد مي
او پيوسته . بن الحسين االبريقي الحضرمي الحياني بود حسين بن محمد: مباحثات بود

گذاشت و درباره  سعود و خواص او از اهل معرفت جلسه مي دل بود با امير دو
  .)2(»كرد مسأله شفاعت صحبت مي

  :پايبندي به روش سلف در همه امور اصلي و فرعي
بن عبدالوهاب و علماي دعوت و پيروان آن  تأكيد بر پايبندي و التزام امام محمد
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١٠٩   ناباســـــــالم

به او اطالع داديم كه «: گويد مي. به روش سنت و جماعت در همه امور جزئي و كلي
 ما طريقت مذهب ما در اصول دين بر مذهب اهل سنت و جماعت است و طريقت

تر و استوارتر هم همان است برخالف آنان كه  تر، علمي سلف كه شيوه صحيح
  .)1(»تر است يشيوه متأخران علم: گويند مي

  .شان همان مذهب سلف صالح است در مسأله صفات خداون مذهب
موضوع از اين قرار است كه ما آيات صفات و احاديث مربوط به آن را «: گويد مي

شان، به خداوند متعال موكول  و معناي آن را با اعتقاد به حقيقتكنيم  قرائت مي
 آنگاه كه از او - ترين دانشمندان سلف  از برجسته- مالكامام نماييم؛ چرا كه  مي

 z yz } | { } :در اين فرموده حق تعالي» استواء«درباره معناي 
  . »استوا كردخداوند رحمن بر عرش « ).5 :طه(

كيفيت ناشناخته، ايمان به . نفس استواء معلوم است: خ دادپرسيده شد، چنين پاس
  .)2(»اش بدعت است آن واجب و پرسش درباره

  .باورشان در مورد قدر و قضا
معتقديم كه خير و شر همه به خواست خداوند متعال است و در قلمرو «: گويد مي
ن ندارد  قدرتي بر خلق افعالشا انسان؛ اش چيزي جز آنچه او بخواهد نيست اراده

ها  كند، ثوابي كه بر آنها مترتب است از فضل خداست و عقاب بلكه آنها را كسب مي
  .)3(»شود  او واجب نمياو، و حقي از طرف بنده بر خداونداز عدل 

  .به رؤيت خداوندايمان 
بينند ولي كيفيت و كميت  در آخرت مؤمنان خداوند متعال را مي«: گويد او در ادامه مي

  .)4(»لوم نيستاين ديدن مع
_____________________________ 
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١١٠ إسالمية ال وهابية

 اهل سنت را نيز معتبر آنان بر مذهب امام احمد هستند و ساير مذاهب معتبر نزد
كنند  ياما آنچه كه از سوي دشمنان و جاهالن به حقيقت راهشان شايع م :شمارند مي

كنند  مبني بر اينكه آنان مذهب پنجمي را به وجود آورده يا اينكه اجتهاد را تحريم مي
  .ي اينها افتراهايي بيش نيستند كنند، همه  اسالم بدگويي ميو از علماي امت

ما خود در فروع، تابع مذهب امام احمد بن حنبل هستيم و بر كسي كه تنها «: گويد مي
  .گيريم از يكي امامان چهارگانه تقليد كند، اشكالي نمي

 اماميه و رافضه، زيديه،: هاي موجود در برخي مذاهب ديگر از قبيل اما به علت انحراف
كنيم، و مجبورشان  ا تأييد نميه امثال اينها؛ و ما ايشان را در مورد هيچيك از آن انحراف

  .)1(»ندنروي ككنيم كه از يكي از چهار امام اهل سنت تقليد و پي مي
يم و كسي از ما اين ادعا را ا هما به درجه اجتهاد مطلق نرسيد: گويد او همچنين مي

ئل اگر صحت نصي از كتاب و سنت غيرمنسوخ بر ما معلوم فقط در بعضي مسا. ندارد
تر از خود نداشته باشد و نيز  شود و آن آيه يا حديث تخصيص نخورده يا ناسخي قوي
بنديم و راي مذهب خود را  مطابق رأي يكي از چهار امام باشد، همان راي را به كار مي

 برادر، ما ارث را براي جد و چند) پدر بزرگ(خصوص ارث جد  كنيم؛ مثالً در ترك مي
  .)2(»گيريم هرچند كه اين مخالف رأي مذهب حنبلي است تر مي مقدم

  :پرهيز از نزاع با مخالفان و عدم الزام به پيروي از راي ما
هاي شايع شده توسط دشمنانِ دعوت اين است كه پيروان  يكي از بزرگترين دروغ

كنند و   به پذيرش رأي خودشان اجبار ميبن عبدالوهاب در امور اختالفي، مردم را محمد
مذاهب معتبر ديگر اهل سنت را به . خود ظرفيت و تحمل قبول اجتهاد ديگران را ندارند

  . ورزند شناسند و فقط نسبت به مذهب و نظر خويش تعصب مي رسميت نمي
ما درصدد تفتيش مذهبي احدي نيستيم و متعرض هيچ كس «: گويد او در پاسخ مي
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١١١   ناباســـــــالم

مگر در صورتي كه اطالع از وجود نص صريحي مخالف با مذهب يكي از شويم  نمي
امامان پيدا كنيم و مسأله از آن قبيل مسائلي باشد كه در مناسك عبادي علني و عمومي 
نمود داشته باشد؛ مانند امامت نماز كه در آن صورت مثالً امام حنفي يا مالكي را امر 

 و جلوس بين سجدتين به سبب وضوح دليل كنيم به حفظ طمأنينه در اعتدال نماز مي
اهللا الرحمن الرحيم   اي چون جهر امام شافعي در خواندن بسم برخالف مسأله. اين امور

. كنيم ها را به مخفي خواندن آن امر نمي شافعي) به سبب عدم نص صريحِ مخالف(كه 
ر نص وجود زيرا تفاوت ميان اين دو مسأله بسيار زياد است؛ پس هر زمان دليل قوي د

البته . شان هم باشد كنيم هرچند مخالف مذهب داشته باشد، آنان را به سمت آن ارشاد مي
و مانعي ندارد كه در برخي مسائل اجتهاد بشود و در برخي . چنين مواردي نادر است

جمعي از امامان مذاهب چهارگانه . ما ندارد» اجتهاد نكردن«اين تناقضي با ادعاي . نشود
د وجود اختياراتي براي خودشان در حكم برخي مسائل حتي اگر مستلزم نيز در مور

  .)1(»اع دارندمخالفت با مذهب متبوعشان هم باشد، با هم اجم
  .التزام به شيوه سلف صالح و آثارشان در دريافت علم و استدالل

آنان همچنين كالم دشمنان را مبني بر اينكه قرآن و حديث را تفسير به رأي 
شناسند،  ها را به رسميت نمي تفسيرهاي علماي سلف و ساير علوم و دانشكنند و  مي

  .كنند رد و انكار مي
عالوه بر اين ما براي فهم و درك كتاب خدا از تفاسير معتبر و رايجي «: گويد مي

تفسير بغوي، بيضاوي، و همچون تفسير ابن جرير و خالصه آن، ابن كثير شافعي، 
كنيم و براي فهم و دريافت   ساير تفاسير استفاده ميخازن، حداد، تفسير جاللين و

حديث از شروح امامان سرشناسي مانند شرح عسقالني و قسطالني بر صحيح 
  .گيريم بهره مي بخاري و شرح نووي بر صحيح مسلم و شرح مناوي بر جامع صغير

. هاي آنها به كتب حديث نيز توجه زيادي داريم، خصوصاً صحاح سته و شرح
_____________________________ 
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١١٢ إسالمية ال وهابية

به ساير كتب در علوم و فنون ديگر از اصول و فروع دين گرفته تا قواعد و همچنين 
  .)1(»مورزي سيره و نحو و صرف و به طور كلي به تمام علوم امت اهتمام مي

  .هاي علمي احترام به كتاب
  .كشانند، احترام قائل هستيم هايي كه مردم را به سوي شرك نمي براي كتاب

هاي دانشمندان  الوهاب شايع شده كه همه كتابدرباره پيروان نهضت امام عبد
سوزانند، اما اين ادعا اتهامي بدون دليل بيش نيست، مگر در مورد  غيرخودي را مي
هاي سرشار از مطالب شرك و  كننده عقيده و دين مانند كتاب برخي آثار تباه

اما اگر كتب منطقي و . هاي منطق و فلسفه مضر و غير علمي جادوگري و كتاب
منطق را  حتي برخي از اتباع نهضت اين گونه از: مي صحيحي باشند، بايد گفت كهعل

  .دهند به سايرين درس مي
دهيم، مگر آن مواردي كه خواننده  به نابودي هيچ اثر علمي دستور نمي«: گويد مي

يا آن مواردي كه باعث » روض الرياحين«را به سوي شرك بكشاند، مانند كتاب 
شوند، مانند منطق كه جمعي از دانشمندان هم آن را تحريم  د ميايجاد خلل در عقاي

ولي اين هم بدان صورت است كه ما به دنبال يافتن و نابود نمودن چنين . اند كرده
هايي آنها را از روي  رويم، مگر زماني كه طرفداران چنين كتابي هايي نمي كتاب

ه مردم عرضه كنند، آن دشمني با اصول و مباني دين و همكاري با دين ستيزان ب
  .)2(»وندش ها از ايشان گرفته و از ميان برده مي كتاب

  .كنند عملكردها و اقدامات برخي از افراد نادان را تاييد نمي
ها از  سرانه همچون آتش زدن كتاب با وجود اين گاهي برخي رفتارهاي خيره

نشين و افراد  ، باديه معموالً از ميان مردم عوام- بعضي افراد نادان منتسب به ايشان
هرگاه . ماند  سر زده كه البته كمتر جماعتي از شر چنين افرادي به دور مي- فرومايه
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١١٣   ناباســـــــالم

  .گرديدند شد، آنان تنبيه شده و طرد مي چنين رفتارهايي از چنان افرادي گزارش مي
هاي  نشينان در نابود كردن برخي كتاب آن موردي كه از يكي از باديه«: گويد مي

 سر زد تنها از روي ناداني آن فرد بوده و البته او و افراد مشابه او تنبيه و اهل طائف
  .)1(»شدنداز چنين اقداماتي منع 

  .دانند به اسارت گرفتن مردم و كشتن زنان و كودكان را در جنگ جايز نمي
ها  همچنين افتراء گفته شده از سوي دشمنان ايشان مبني بر اينكه آنان در جنگ

غير عرب را به اسارت برده و زنان و كودكان و سالمندان را به قتل  و  مردم عرب
  .رسانند، نيز بهتاني بيش نيست مي

از مواردي كه به آن معتقديم اين است كه به اسارت گرفتن مردم را «: گويد مي
. ايم با غير اعراب نيز نجنگيده. ايم  ندادهدانيم و چنين كاري را صورت جايز نمي

  .)2(»شماريم ن و كودكان را جايز نميهمچنين كشتن زنا
  .تكذيب شبهات دشمنان

هاي فراواني بدون دليل و به ناحق  از آن زمان كه شبهات و افترائات و تهمت
درباره آنان و امام و دعوتشان شايع شد، با قدرت و شدت از حقي كه در سينه 

فتراها را با قول و داشتند به دفاع برخواسته، سيماي حقيقت را نشان دادند و همه آن ا
دفاعي كه به وسيله امكانات اندك و . عمل و در تأليفات و مباحثاتشان رد كردند
. گرفت شان در اختيار داشتند، انجام مي محدودي كه نسبت به امكانات عظيم دشمنان
  .اثر بودند هاي روي آب بي اما آن امكانات عظيم دشمنان همچون حباب

پوشي و وارونه نمودن حقايق بر مردم و به  وي حقاما آنچه كه از ر«: گويد مي
كنيم و بدون  ما قرآن را تفسير به رأي مي: بندند، مانند موارد زير كه دروغ بر ما مي

مراجعه به شرح احاديث يا نظر عالمان، از آنها آنچه را موافق فهم و نظر خودمان 
_____________________________ 

 ).١/٢٢٨( منبع پيشني −)١(
 ).١/٢٢٩( منبع پيشني −)٢(
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١١٤ إسالمية ال وهابية

 صمان محمد   منزلت نبيها از درجه و كنيم و اينكه ما با اين گفته باشد استنباط مي
ايم كه پيامبر تنها استخواني پوسيده در گور خويش است و چوبدستي يكي از  كاسته

ما از قبر او سودمندتر است و اينكه زيارت وي مستحب نيست و ايشان معني ال اله 
با وجود مدني (نازل نشده بود  á à ß Þ Ý Üz}: اال اهللا را تا زماني كه آيه

  .انستد نمي) بودن آيه
را ) چهارگانه(كنيم و تأليفات اهل مذاهب مختلف  و اينكه ما به اقوال علما استناد نمي

) تجسيم(كنند ما اهل  ادعا مي  و،بريم بدون توجه به محتواي حق و باطل آنها، از بين مي
جز آنان كه با ما  - و مردم زمان خود و مسلمانان ششصدسال قبل به اين طرف را ،هستيم

پذيريم مگر بعد از اعتراف به  ما بيعت كسي را نمي:  و اينكه،دانيم  كافر مي- اند هم عقيده
  .اند  و والدين او نيز در حال شرك به خداوند از دنيا رفته،اينكه وي قبالً مشرك بوده است

حتي زيارت شرعي . كنيم  نهي ميصو اينكه ما از صلوات فرستادن بر پيامبر 
نيم و اينكه هر كس به سلك ما در آيد، همه تبعات و دا قبور را مطلقاً حرام مي

  . گردد هايش از دوش او ساقط و برداشته مي عواقب اعمال او حتي بدهي
 قائل نيستيم و افراد را به ازدواج با همسرانِ ن و اينكه ما حقي براي اهل بيت

  .كنيم غير هم شأن خودشان وا دار مي
همسراني جوان هستند، در صورت اقامه دعوا و اينكه ما افراد سالمند را كه داراي 

  .كنيم تا با مردان جوان ازدواج كنند شان مي بر ما مجبور به طالق دادن همسرا
هيچ يك از اين موارد مطلقاً صحت ندارد و هر كس در خصوص هركدام از اين 

: ها از ما توضيحي بخواهد، پاسخ ما به او اين عبارت خواهد بود كه خرافات و تهمت
{°¯ ® ¬ «z )16: النور.(  

  .» خداوندا منزهى تو، اين بهتان بزرگى است«
نيز هر كس چيزي از اين امور را از ما نقل كند و يا به ما نسبت بدهد، دروغ گفته و بر ما 

  .)1(»تافترا بسته اس
_____________________________ 

 ).٢٣٠−١/٢٢٩( منبع پيشني −)١(
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١١٥   ناباســـــــالم

  .مردم براي مشاهده واقعيت دعوت و پيروان آن دعوت از
زدود و صحت و درستي  ائات را از آنان ميترين برهاني بود كه غبار افتر اين عمده

  :گويد مي. كرد راهي را كه بر آن بودند، آشكار مي
هر كس حال و وضع ما را مشاهده كند و در مجالس ما حضور يابد و درباره ما «

يابد كه همه اينها را دشمنان دين و همنشينان شياطين  تحقيق كند، به قطع و يقين در مي
يجاد نفرت در مردم و دور كردن آنان از پذيرش توحيد خالصانه اند و هدفشان ا ساخته

ورزي كه طبق نص قرآن نابخشودني  خداوند متعال در عبادت و ترك انواع مختلف شرك
  ).48: النساء( z  yz  }   |  {  ~�  }  :است
  .»بخشايد را مي) شرك(تر از آن  و گناهانِ پايين«

قتل مسلمان به ناحق، زنا و ربا و : بيره مختلف مانندكسي كه چند گناه ك: لذا به اعتقاد ما
خواري را مرتكب شود و آنها را تكرار هم بكند، چنين كسي مادامي كه در تمام  شراب

عبادات خود اصل توحيد را رعايت نموده باشد، با وجود ارتكاب آن اعمال، باز هم از 
  .)1(»واهد بودشود و عذاب او در دوزخ جاودانه نخ دايره اسالم خارج نمي

  .صمراعات حقوق پيامبر   وبزرگداشت منزلت
هايي كه درباره دعوت اصالحي و امامان و  ها و بهتان ترين دروغ يكي از زشت

قائل نبوده  احترامي صشد، اين ادعا بود كه آنان براي پيامبر  طرفداران آن شايع مي
كنند و  او را ادا نميشناسند و حق  و قدر و منزلتش را آنگونه كه شايسته است نمي

  .خداوند برايمان كافي است و او برترين يار و ياور است: گويند مي
در بين  ص اعتقاد ما بر اين است كه منزلت حضرت محمد«: گويد او در پاسخ مي

اش را  اكنون در قبر خويش زندگاني برزخي تمامي مخلوقات باالترين درجه است و هم 
زندگاني شهيدان ذكر شده، زيرا كه وي بدون شك از آنان گذراند هماني كه در باره  مي

شنود و زيارتش پسنديده و مستحب  سالم و صلوات مسلمانان را بر خود مي. برتر است
_____________________________ 

 ).٢٣٠−١/٢٢٩( منبع پيشني −)١(
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١١٦ إسالمية ال وهابية

و نمازگزاردن در آن بار سفر بسته » مسجد النبي«اما نبايد جز به قصد زيارت خود . است
و هر . هم بكنند، اشكالي ندارد ص رشود، لذا اگر در كنار اين نيت، قصد زيارت قبر پيامب

 -  عليه الصاله والسالم- كس اوقات گرانبهاي خود را با اشتغال به سالم فرستادن به وي
كه در نصوص آمده، صرف كند، خوشبختي هر دو جهان را نصيب خويش كرده و چنانكه 

  .)1(»كند  ميكفايت) براي مسلمان(در حديث درباره حضرتش آمده هم و غم داشتن وي 
حقيقت اين است كه اگر اتباع دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب و امثال ايشان كه پيروان 

هستند و همواره جان و مال خود را در راه محبت او و پيروان هدايت و  ص سنت پيامبر
اگر اينان محبان . كنند ها و شركيات، فدا مي فرمانبرداري و ياري دينش و پاكسازي آن از بدعت

  يايش نيستند پس چه كساني هستند؟وي و اول
دارند  اند عمالً وي را دوست نمي اما اهل بدعت و هوي و تفرقه كه سنت وي را كنار نهاده

چرا كه محبت او نه با . شناسند، هر چند كه چنين تصور كنند و قدرش را چنانكه بايد نمي
  .گردد يصرف ادعا داشتن بلكه از طريق پيروي از سنّتش و عمل به آن حاصل م

  .اولياء حق و كرامات ديدگاه آنان درباره
دروغ و بهتان ديگري كه دشمنان اين دعوت اصالحي عليه آنان شايع كردند اين 

در حالي كه حقيقت اين است كه .! دارند بود كه آنان اولياء و صالحان را دوست نمي
ها و خرافات  بدعتايشان به اولياء خدا و صالحان اوالتر از كساني هستند كه با انجام 

آميز، هم زندگان و  هاي بدعت و سوت و كف زدن و آوازهاي محدثه و تبرّك جستن
  .كنند را آزار و اذيت مي) مسلمانان(هم مردگان 

 به -كنيم و به حق بودن آنان  كرامات اولياء را انكار نمي«: گويد او در پاسخ مي
.  معترفيم- ندا هاي آن قرار داشتاالجر همان ميزان كه بر طريق شريعت و قوانين الزم

آنان شايسته پرستيده شدن را نه در زمان حيات و نه پس از مرگ نداشته و  اما
توان از ايشان يا هر مسلمان ديگري در زمان حيات او درخواست دعا  ولي مي. ندارند

_____________________________ 
 ).٢٣١, ١/٢٣٠( منبع پيشني −)١(
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١١٧   ناباســـــــالم

دعاي مسلمان  ()1(»ٌدعاء املسلم مستجاب ألخيه«: نمود، چنانكه در حديث آمده است
  ). شود  حق برادرش، استجابت ميدر

بخواهند برايشان » أويس«د كه از  امر فرمو)3( و علي)2( به عمرصهمچنين پيامبر 
  .)4(»ندطلب آمرزش بكند و آن دو چنين كرد

  .صعقيده آنان درخصوص شفاعت پيامبر 
اند  شان شايع كردهاي  و اينكه دشمنان درباره  با محتواي نصوصسازگار باورشان

هاي ثابت شده در نصوص   و ساير شفاعتص پيامبر  ن منكر شفاعتكه آنا
  : نيز نوعي بهتان است،اند صحيح

در روز قيامت را مطابق محتواي  ص  حضرت محمد شفاعت«: گويد او در اين رابطه مي
كنيم و اين مسأله را در مورد ساير انبياء، فرشتگان و اولياء و كودكان  متن نصوص تصديق مي

يبي كه در روايت آمده قبول داريم و خود اين شفاعت را از صاحب آن، خداوندي كه نيز به ترت
  .كنيم دهد، مسئلت مي اجازه آن را به هر كه بخواهد از جمع يكتاپرستانِ سعادتمند مي

_____________________________ 
ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب قال امللک «ی الدرداء با عبارت و از أب) ٣٧٣٢( به روايت مسلم −)١(

و : گويند چون مسلامنی در غياب برادر مسلامنش برای او دعايی بكند, فرشتگان می(» ولک بمثل ذلک
ابوبكر در باب خالفيات آن را از ام كريب با اين : گويد العجلونی می» معادل مهني دعا نيز نصيب تو است

دعوة الرجل ألخيه بظهر الغيب مستجابه وملک عند رأسه يقول آمني ولک بمثل ذلک «: ت روايت كردهعبار
آمني و : گويد ای كنار رس او می دعای مرد برای برادرش در غياب او مستجاب است در حاليكه فرشته(» ...

اء نيز روايت كرده است البزار از عمران بن حصني در كشف اخلف). شود تو را نيز معادل اين دعا نصيب می
)٤٨٨, ١/٤٨٧.( 

 .از حديث أسريبن جابر) ٢٤٩٢( به روايت مسلم −)٢(
نويسد سند  می) ٨١٢ص (» السلسلة الصحيحة«, البانی در از حديث علی ) ٣/٤٠٢( به روايت حاكم −)٣(

ی اما حديث از نظر شواهد حديث حسن. ضعيفی است به خاطر ضعف روايت رشيک و يزيدبن أبی زياد
 .است

 ).٢٣١, ١/٢٣٠( منبع پيشني −)٤(
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١١٨ إسالمية ال وهابية

: بگويد -   با تضرع به درگاه خدا-  در روايت هم آمده است كه اگر مسلماني
خداوندا بندگان صالحت :  ما بگردان، يا را در روز قيامت شفيعصخداوندا محمد 

كه خطاب عبارت در آنها با ... را شفيع ما بگردان يا فرشتگانت را و مانند اين 
يا «يا » اهللا يا رسول«: پس نبايد گفته شود. كنندگان، رواست خداست نه با شفاعت

» !شفايم بده«يا » !أغثني«يا » !أدركني«طلبم يا عباراتي چون  از تو شفاعت مي» اهللا ولي
و اين قبيل عبارات كه در بر گيرنده اموري هستند كه » !بر دشمنانم پيروز گردان«يا 

پس چنانچه اين امور را از كساني بطلبد كه . تنها خداوند قادر به انجامشان است
ساكن برزخ هستند، يكي از انواع شرك را مرتكب شده، زيرا نصي از قرآن يا حديثي 

ه و سيره سلف صالح هم مؤيد آن نيست، بلكه قرآن و سنت و در تأييد آن نيامد
اجماع سلف هم تصريح دارند كه چنين اعمالي مصداق شرك اكبري است كه پيامبر 

  .)1(»مودن  با آن پيكار ميص
  .قسم خوردن به غير خداوند

اگر سؤال كنيد؟ نظر شما درباره قسم خوردن به غير خدا و توسل به «: گويد او مي
اگر منظور او از اين . نگريم به حال قسم يادكننده مي: گويم چيست؟ ميغير او 

همچون تعظيم خدا يا شديدتر باشد، چنانكه از برخي ) غيرخدا(سوگند تعظيم كردن 
زند؛ كه چون شيخش يعني كسي كه او را معبود خود  مشركان افراطي زمان ما سر مي

خورند، به سوگندشان قانع  كرده و در همه امورش به او متكي است، سوگند مي
چنين شخصي به اجماع در . شود شود، اما اگر به خداوند سوگند بخورد قانع نمي مي

اما اگر قصد تعظيم نداشته باشد، بلكه . ترين مشركان است زمره پليدترين و جاهل
ناخودآگاه بر زبان او جاري شده باشد، اين شرك اكبر نيست، تنها بايد فرد را از آن 

  .)2(» از خداوند طلب مغفرت كندوده و از وي خواست كه به خاطر اين لغزشنهي نم

_____________________________ 
 ).٢٣٢, ١/٢٣١( منبع پيشني −)١(
 ).١/٢٣٢( منبع پيشني −)٢(



@ @

@ @

@ @
@ @

  

١١٩   ناباســـــــالم

  .مسأله توسل و صلوات همراه اذان
ِ أتوسل إليک بجاه اللهم إين«: اما اين نوع از توسل كه كسي بگويد«: گويد او مي َ ُ َّ

َنبيک حممد  ِّبحق نبيک« يا »صِّ ، »تا بحقّ فالن بنده« يا »ِبجاه عبادک الصاحلني« يا »ّ
اينها همه از انواع ، همانند صلوات فرستادن بر پيامبر با صداي بلند حين اذان

  .)1(»ردهاي مذموم هستند و نصي درباره آنها وجود ندا بدعت
  .يا تفريط حقوق اهل بيت بدون غلو و

با ) سيده(درباره اهل بيت و نيز جواز ازدواج زن فاطمي «: گويد او همچنين مي
ي از يكي از علماي درعيه پرسيده شد كه نص جواب او چنين فرد غيرفاطمي سؤال

 وجود نهيچ شكي در خصوص لزوم محبت و مودت ورزيدن به اهل بيت : است
ولي . باشد ندارد و چنانكه در كتاب و سنت آمده، حب و دوستي ايشان واجب مي

 جز اسالم ميان مردمان برابري و مساوات نهاده است و هيچ فردي) بايد دانست كه(
با اين وجود فرزندان اهل بيت از تكريم و تعظيم و . برتري نداردبا تقوا بر ديگران 

هاي  اند و از نشانه برخوردارند، چنانكه ساير علما و دانشمندان چنين) خاصي(احترام 
ها با آنان، از جلو حركت  اين تعظيم نشاندن آنان در صدر مجالس، آغاز كردن تعارف

باشد و به همين ترتيب هر گاه يكي  لس و مانند اين موارد ميكردن آنان تا صدر مج
از ايشان با فردي غير از خاندان آل بيت از نظر سني و علمي نزديك باشد، با او 

  .شود چنين رفتار مي
و اين كه در برخي موارد عادت شده كه فرد كم سن و سال يا كم سواد قوم را 

تر   او مصافحه بكند، آنگاه اگر فرد كوچكبرند تا با تر مي نزد شخص باالتر و بزرگ
هنگام دست دادن هر بار دست آن شخص را نبوسد از طرف او سرزنش و نكوهش 

گيرد؛ اين عمل نه اينكه نصي  اش را به دل مي ورزند و كينه شده يا با او خشونت مي
درباره آن نيامده و دليلي براي صحت آن وجود ندارد، بلكه عملي زشت است كه 

_____________________________ 
 ).١/٢٣٢( منبع پيشني −)١(
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١٢٠ إسالمية ال وهابية

  .تي برچيده شودبايس
البته در اينكه دست شخصي به خاطر اين كه تازه از سفري برگشته يا به خاطر 
مقام و مرتبه علمي او يا برخي اوقات بخاطر غيبت طوالني او بوسيده شود، اشكالي 

اي بود دال بر  اما از آنجا كه در دوران جاهليت بوسيدن هر چيز يا كسي نشانه. نيست
ش و اصالً در باره افراد متكبر و مغرور معمول بوده ا ها گذشتكانپرستيدني بودن آن ي

ايم، تا در حد امكان گامي باشد در جهت قطع  است، ما مطلقاً از آن نهي كرده
  .)1(»هاي شرك ريشه

  .يب گنبد و بارگاه بنا شده بر قبورتخر
يكي آميز،  هاي بدعت مزارها و زيارتكده، موضوع اقدام ايشان به انهدام گنبدها

انگيزي دشمنان عليه آنان شده به طوري كه با  ديگر از مسائلي است كه باعث فتنه
. ندا هتمام قوا و توان خود درصدد برانگيختن عامه مسلمانان بر ضد اصل قضيه برآمد

در حالي كه اين . كه در واقع تالشي بود براي منحرف كردن اذهان و قلب حقايق
زيرا كه . انجام آن از عاملينش ستايش و تشكر بشوداي است كه بايد به خاطر  مسأله

دادند و   انجام ميصآنان اين اقدام را تنها به خاطر فرمانبرداري از دستور نبي اكرم 
در حديث صحيح منقول از آن حضرت، از اين كار و بناسازي بر قبور صراحتاً 

  .دستور داده شده است
د و تعدادي از زواياي منسوب به ما بيت بانو خديجه، قبه المول«: گويد او مي

برخي اولياء را تنها جهت بريدن ريشه شرك و بيزار نمودن مسلمانان تا حد امكان از 
خداوند شأن عظيمي دارد و گناه شرك ه خداوند، ويران كرديم، زيرا كه ورزي ب شرك

نابخشودني است و حتي بدتر از نسبت دادن فرزند به خداوند متعال است، چون 
 فرزند نوعي افتخار براي انسان است، ولي شرك حتي در مورد انسان نقص وداشتن 

wv u t s rx   { z y }: فرمايد ضعف است زيرا كه حق تعالي مي
_____________________________ 

 ).٢٣٣, ١/٢٣٢( منبع پيشني −)١(
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١٢١   ناباســـــــالم

  b  a   `  _  ~  }  |z )28: الروم.(  
اى داشته  اگر مملوك و برده(آيا : خداوند مثالى از خودتان، براى شما زده است«
ايم شريك شما  ما هرگز در روزيهايى كه به شما دادههاى ش ، اين برده)باشيد
  .)1(»؟باشند مى

  .با غيرفاطمي) سيده(حكم ازدواج زن فاطمي 
نكاح زن فاطمي با مرد غيرفاطمي به اجماع علما جايز بوده و كراهتي «: گويد مي

و . بن خطاب داد و همين دو الگو كافي هستند علي دختر خود را به عمر. هم ندارد
بن علي با چهار نفر كه هيچكدام فاطمي و حتي هاشمي نبودند،   دختر حسينسكينه 

  .ازدواج كرده است
جز اينكه ما . اند و همواره سلف صالح اين سنت را بدون هيچ كراهتي ادامه داده

در . كنيم  نمي-كسي را مجبور به تزويج دختر خويش مادامي كه خود دختر نخواهد 
و منعي كه در برخي مناطق صورت . شأن خود را دارد ميان عربها هر فردي فرد هم

 -   چنانكه روايت شده- گيرد، گاهي دليل تكبر و فخرفروشي است و گاهي مي
از طرفي اساساً ازدواج با فرد به اصطالح غيرهمشأن و . شود موجب فاجعه مي

حال و در عين  دانيم كه زيد كه برده بود همطراز جايز و بال اشكال است، چنانكه مي
 كه قريشي بود ازدواج نمود و اين مسأله نزد اهل علم معروف  ام المؤمنينبا زينب

  .)2(»است والسالم
  .اجتناب از تكفير

هاي مهم موجود ميان ايشان و دشمنان اين تهمت بود كه گويا ايشان  يكي از قضيه
ها، فتاوا و  اما آنان اين موضوع را نادرست دانسته و نوشته. كنند مسلمانان را تكفير مي

اصوالً آنان در مبحث تكفير پيرو نص . كند هايشان اين افترا را تكذيب مي گيري موضع
_____________________________ 

 ).٢٣٣, ١/٢٣٢( منبع پيشني −)١(
 ).٢٣٤, ١/٢٣٣( منبع پيشني −)٢(
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١٢٢ إسالمية ال وهابية

كنند و تنها  قرآن و حديث هستند؛ لذا جز با دليل و مدرك اقدام به تكفير كسي نمي
دانند و هرگز عموم مسلمانان  اند، كافر مي اش تكفير كرده كساني را كه خدا و فرستاده

كنند بلكه از تكفير مسلمانان به روش  پندارند، تكفير نمي شان مي  دشمنانرا چنانكه
   :ورزند خوارج اجتناب مي

الزمه و اقتضاي اين سخن قطعي شما كه : اگر آدم حق ناپذيري بگويد«: گويد مي
، او مشرك و مهدورالدم »طلبم اي رسول خدا از تو شفاعت مي«: هر كس بگويد

لب امت و به ويژه متأخرين آنان كافر باشند، زيرا كه است، اين خواهد بود كه غا
اين درخواست مستحب است و اجازه ندهيد «علماي معتمدشان تصريح دارند كه 

چنين نيست، زير كه الزمه :  در پاسخ خواهيم گفت-» !كسي با اين امر مخالفت كند
از مسلك نيست و   عين آن رويكرد و-  چنانكه گفته شده- يك رويكرد و مسلك

چنانكه در حديث » علو خداوند« توان گفت كه ما در عين اعتقاد به  همين قبيل مي
  .)1(»ودنخواهيم ب) تجسيم(آمده، لزوماً اهل 

  .داوري درباره اموات مسلمانان
 :گوييم اند، چنين مي و ما در باره كساني كه درگذشته«: گويد او همچنين مي

{  ÊÉ  È  Ç  Æz )ا امتى بودند كه درگذشتندآنه« .)2()134: هالبقر«.  
  .كنند تنها پس از تحقق شروط و انتفاي موانعاست كه كسي را تكفير مي

تنها كسي را كه دعوت دين به درستي به او رسيده، حجت بر وي اقامه «: گويد مي
شده و راه صحيح بر او نموده شده باشد و او نيز از روي علم و عمد آن را نپذيرد 

ون غالب كساني كه امروزه با آنان در پيكاريم و بر عناد و كفر همچ دانيم، كافر مي
خويش اصرار بورزد و از انجام واجبات امتناع كرده و آشكارا به انجام معاصي كبيره 

  .)3(»دو افعال حرام بپرداز
_____________________________ 

 ).٢٣٥, ١/٢٣٤( منبع پيشني −)١(
 ).٢٣٥, ١/٢٣٤( منبع پيشني −)٢(
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١٢٣   ناباســـــــالم

  .شود تكفير كسي مانع از مراعات حقوقش نمي
كنيم كه از   مقابله ميدر موارد محدودي با برخي افراد تنها از آن جهت«: گويد مي

كنند و قصدشان افزايش شمار اين گروه از راه پيوستن به  تكفيرشدگان پشتيباني مي
  .)1(»ن را دارندآنان است، در چنين مواردي اين افراد نيز حكم تكفيرشدگا

  .حكم كساني كه از دنيا رفته و حجت بر آنان اقامه نگشته است
اند، به دليل عدم  ه خطا بوده و از دنيا رفتهآنان كه بر را«: گويد او همچنين مي

  .)2(»تو اجماع در اين مسأله قطعاً ممنوع اس. معصوميتشان از گناه، معذورند
  .اشتباه امامان نيز روايت شده است

گيري در اين مورد درست نيست، زيرا كه اشتباه كردن مسلمان  سخت«: گويد مي
اند،  اند، نيز دچار خطا و اشتباه شده هما بهتر بود چيز عجيبي نيست و كساني كه از

باره مقدار مهريه به او تذكر داد، رأي خود را پس زني در كه بن خطاب  مانند عمر
  .و مواردي از اين قبيل در سيره او ديده شده است. گرفت

اند و نور پيامبر در ميان  زيسته  نيز در زماني كه با هم ميصحتي اصحاب پيامبر 
چنانكه بعضي به رسول . ندا هشد زندگيشان بود، دچار اشتباه ميآنان روشنايبخش 

َاجعل لنا ذات أنواط كام هلم ذات أنواط« :گفتند صخدا  َ ْ«)3(.  
همچون درخت ذات األنواط آنان ) مقدس(األنواطي براي ما هم درخت ذات(

  ).تعيين بفرما
  .مجتهد مخطئ پيش از اتمام حجت معذور است

شود  اين در مورد كسي بود كه دچار اشتباه مي: اگر بپرسيد«: گويد او در ادامه مي
_____________________________ 

 ).١/٢٣٥( مهان −)١(
 ).١/٢٣٥( مهان −)٢(
های خود را  ذات األنواط نام نوعی درخت بود كه مرشكان زمان پيامرب اسلحه). (١/٢٣٥( الدرر السنية −)٣(
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١٢٤ إسالمية ال وهابية

اما درباره كسي كه . گيرد و چون به وي آگاهي داده شد، راه راست را در پيش مي
مان اطالع دارد با  كند و از رأي و سخن امامان سرمشق ادله و براهين را استخراج مي

دهد،  پايان عمر به آن ادامه مياين وجود مصرّانه بر همان رأي اشتباه خود مانده و تا 
سي را معذور مانعي وجود ندارد كه چنين ك: گوييد؟ در پاسخ خواهيم گفت چه مي

 به  هرچند)1(شماريم گوييم كه او كافر است و حتي او را خطاكار نمي بدانيم و نمي
به خاطر عدم وجود فردي كه در آن عهد كه با زبان . اشتباه خود ادامه و اصرار ورزد

توان حكومتيش از اين مسأله دفاع كند، پس حجت بر فرد مذكور اقامه نگشته و و 
  . راه راست بر او معلوم نشده است

اتفاقاً جو غالب بر زمان بسياري از نويسندگان موردنظر عبارت بوده است از 
تالش و تباني براي عدم توجه مستقيم به سخنان پيشگامان سنت، به طوري كه اگر 

يافت پيش از اينكه در دل او تأثير بگذارد، از آن  ن سخنان اطالع ميكسي هم از آ
شان، شاگردانشان را از هرگونه نظر و تأملي در  گرداند و پيوسته بزرگان روي برمي

ستمكاري خلفا نسبت به افرادي كه احياناً تأثيري از آن . داشتند كالم امامان برحذر مي
شد، مزيد بر اين  مشيت خداوند مانع ميگرفتند نيز جز در مواردي كه  متون مي

  .ها بود علت
 و ياران او راه صحيح را در اعالن جنگ به  دانيم كه معاويه همچنين مي
 اما علما ، و پيكار و مبارزه در جنگ با وي يافتندطالب  بن ابي  اميرالمؤمنين علي

 اشتباه خود هم ند، و بها هدر اين مورد اجماع و اتفاق دارند كه ايشان به خطا رفت
 آنان را نه اما هيچ يك از سلف و گذشتگان از جمله خود علي . استمرار بخشيدند

اند هرچند  شان ثواب اجتهاد قائل بوده بلكه براي. ندا هتكفير كرده و نه فاسق دانست
  .)2(»هوري استاجتهادي اشتباه و خطا بوده و اين مسأله نزد علما مسألة مش

_____________________________ 
 . در متن اصلی چنني آمده است−)١(
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١٢٥   ناباســـــــالم

  .تبه آنان عالمان و حفظ مرأخط
ما همچنين از كسي كه ديانت صحيحي داشته و صالح و دانش و زهد «: گويد مي

و تقوايش شهره بوده و با اخالقي و ايمان عمر خويش را خالصانه در راه تدريس و 
هرچند چنين . كنيم تأليف علوم سودمند براي مسلمانان سپري نموده بدگويي نمي

  . هم رفته باشدكسي در اين يا آن مسأله به راه خطا
سخنان او در  ها و هابن حجر هيثمي عالم و دانشمندي است كه ما با ديدگا

هايش از  كنيم، و براي كتاب آشناييم و وسعت دانشش را انكار نمي» الدرالمنظم«
هايي كه  دهيم و به روايت األربعين و الزواجر و غيره او توجه نشان مي جمله شرح

  .)1(»تا كه او از جمله دانشمندان امت اسالم اسنقل كرده اعتماد داريم، زير
  .هاي منصف به التزام به حقيقت چيزي كه بدان اعتقاد دارند دعوت انسان

اين چيزي است كه بدان معتقديم و خطابمان با اصحاب «: گويد او در اين باره مي
آنانكه از هرگونه تعصب و پيشداوري بري هستند . دانش و خرد و اهل انصاف است

  .)2(»نگرند نه به گوينده و همواره به گفته مي
  .برخورد قاطع با اهل باطل

اما كسي كه بر باور و عادات مألوف خود چه حق باشد و چه ناحق «: گويد مي
Q P O N M  } :شان فرموده اصرار دارد، و از كساني باشد كه خداوند درباره

   V  U  T  S  Rz )23: الزخرف.(  
  . »كنيم بر آئينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مىما پدران خود را ««

عادت و سرشت چنين كسي اين است كه بجاي اينكه حق را ميزان سنجش 
اش  ما چنين افرادي را تا كژي. گرداند اشخاص بنمايد اشخاص را مالك قبول حق مي

و به حمد . دهيم راست و انحرافش درست گردد، جز با زور مورد خطاب قرار نمي
_____________________________ 

 ).٢٣٧, ١/٢٣٦( مهان −)١(
 ).٢٣٧, ١/٢٣٦( مهان −)٢(
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١٢٦ إسالمية ال وهابية

هايشان در اهتزاز بهروزي  ند سربازان توحيد همواره در حال پيروزي و پرچمخداو
  ).227: الشعراء( Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Êz   } : است
  .»دانند كه بازگشتشان به كجاست آنها كه ستم كردند به زودى مى«

  ).56: هالمائد( Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ëz  } و 
  .»حزب و جمعيت خدا پيروز است) زيرا(«

  .»و لشكر ما پيروزند« ).173: الصافات( ª   ©z  »  ¬    ®  } : مودو فر
  ).47: الروم( z}  |  {  ~   �   ¡  }  و
  .»و يارى مؤمنان، همواره حقى است بر عهده ما«

 {  «  ª  ©z )128: األعراف(.  
  .»براى پرهيزكاران است) نيك(و سرانجام «

  .بيان حقيقت بدعت از نظر شرعي
بدعت عبارتست از هر عمل مذمومي كه بعد از سه : به اعتقاد ما«: گويد مياو در ادامه 

بندي كساني است كه بدعت را به  نسل اول اسالم روي داده است و اين برخالف تقسيم
دو نوع حسنه و قبيحه تقسيم كرده و نيز برخالف تقسيم آن به پنج نوع است؛ مگر اينكه 

سنه آن نوع از بدعت است كه سلف صالح آن را ح: امكان جمع اينها باشد و گفته شود
البته . شود اند و شامل بدعت واجب، بدعت مستحب و بدعت مباح مي صحيح دانسته

 و نيز گفته شود بدعت قبيحه شامل بدعت ،نامگذاري آن به بدعت از روي مجاز است
  .)1(»بندي خالي از اشكال است  اين تقسيمو. حرام و بدعت مكروه است

  .هاي ناپسند يي از بدعتها نمونه
آنان همچنين اين زعم دشمنان درباره خودشان را مبني بر اينكه ايشان درود 

كنند و مانع قرائت أذكار و  گذاري مي  را متهم به بدعتصفرستندگان بر پيامبر 
_____________________________ 

 ).١/٢٣٧( مهان −)١(



@ @

@ @

@ @
@ @

  

١٢٧   ناباســـــــالم

دهند كه اين دروغي بزرگ است و آنان  شوند، رد كرده و توضيح مي أدعيه شرعي مي
  .كنند وگيري و نهي ميها جل تنها از بدعت

: كنيم اين موارد هستند هاي ناپسندي كه از آن نهي مي از جمله بدعت«: گويد مي
اضافه كردن عباراتي غير از اذان با صداي بلند، چه خواندن قرآن باشد چه صلوات 

 ويا دعا و هر چيز ديگر بعد از اذان، در شب جمعه يا رمضان يا در صبر پيامبر 
  .)1(»موارد بدعتي ناپسند هستندعيدين، همه اين 

  .مقابله با بدعتهاي رايج در مكه
را كه در مكه عرف رايج شده بود، » تذكير و ترحيم«و بدعتهايي همچون «: گويد مي

و از آن . باطل اعالم كرديم زيرا علماي چهار مذهب به بدعت بودن آنها اعتراف نمودند
به » الصغير الجامع«طبه جمعه كه شارح قرائت حديثي از أبوهريره پيش از خ: جمله است

نمونه ديگر گردآمدن در وقتي مخصوص به دور كسي . بدعت بودن آن تصريح دارد
را قرائت كند با اين باور كه عبادت مخصوص و مطلوبي » سيره المولد الشريف«است تا 

  .زيرا چنين عبادتي در روايات نيامده است. براي قربت يافتن است
گردآمدن در كنار بارگاه مشايخ همراه با سر و صدا و قرائت : يك مورد ديگر

فاتحه و توسل به آنان براي حل مشكالت كه گاهي با اعمالي كه مصداق شرك اكبر 
چنانچه پذيرفتند . شود در چنين مواردي با آنان پيكار مي. شود است آميخته مي

كه بدعت است شوند كه اين عمل در اين شكل رايج، سنت نيست، بل راهنمايي مي
،  خودشان و اگر باز هم از پذيرش امتناع كردند از طرف حاكم به خاطر مصلحت... و

  .)2(»شوند تعزير مي
  .شود از اذكار و أوراد مشروع جلوگيري نمي

ي كه علما از كتاب و سنت ا هاما مانعي براي قرائت و مداومت أدعي«: گويد مي
_____________________________ 

 ).١/٢٣٧( مهان −)١(
 ).٢٣٨, ١/٢٣٧( مهان −)٢(
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١٢٨ إسالمية ال وهابية

، استغفار، تالوت ص ذكار، صلوات بر پيامبراند، وجود ندارد؛ زيرا كه اصوالً أ گرفته
ورزان به آن مأجور و  و اهتمام. قرآن و امثال اين امور شرعاً مطلوب و پسنديده است

اما . شود تري نصيبش مي مقبولند و هر قدر كه انسان بيشتر بدانها بپردازد، ثواب افزون
ن هيچ تغيير و همه اينها در صورتي است كه عمل او در چارچوب شرع باشد و بدو

 z y xz }|}: خداوند متعال فرموده است. تحريفي صورت گيرد
  .»از روى تضرع، و در پنهانى، بخوانيد) آشكارا(پروردگار خود را  «).55: األعراف(

  ).180: األعراف( hg  f  e  d  cz  } : و نيز فرمود
  .»بخوانيد) نامها( خدا را به آن ؛و براى خدا، نامهاى نيك است« 
كتابي كه . آوري كرد را جمع» األذكار«داوند به نووي اجر فراوان بدهد كه كتاب خ

  .كند براي مشتاقان أذكار شرعي كفايت مي
  .هاي ناپسند چند نمونه ديگر از بدعت

اي ديگر كه در برخي نواحي و كشورها به صورت عادت در آمده،  نمونه
گزار شده و با صلوات بر محمد  است كه با لحن و آواز بر خواني هاي مولودي مراسم
شوند و اعتقادشان بر اين است   و أذكار و معموالً پس از نماز تراويح برگزار ميص

كنند  حتي عامه مردم گمان مي. كه اين شكل و هيئت موجب تقرب به خداوند است
بايد از برگزاري چنين مراسمي . هاي مأثور و معتبر است خواني از سنت كه مولودي
 اما خود نماز تراويح سنت است و خواندن و مداومت بر آن به صورت .نهي شود

  . جماعت اشكالي ندارد
ها كه در بعضي كشورها عرف و عادت مردم شده برگزاري  از ديگر انواع بدعت

بعد از آخرين جمعه ماه رمضان است كه به اجماع » نماز پنج فرض«نمازي به نام 
ا شدت و قاطعيت تمام از اين كار جلوگيري هاي منكر است و بايد ب علما از بدعت
يا وقت پاشيدن ) ميت(مورد ديگر ذكر بلند خواندن هنگام تشييع جنازه . به عمل آيد

  . آب بر قبر و غير اينهاست كه هيچكدام از سلف مشاهده نشده است
تأليف كرده كه » الحوادث والبدع«شيخ طرطوشي مغربي كتاب ارزشمندي به نام 



@ @

@ @

@ @
@ @

  

١٢٩   ناباســـــــالم

  .)1(»م استي آن را به اختصار در آورده و مطالعه آن بر هر مسلماني الزأبوشامه مقدس
  .تمايز ميان بدعي بودن و نبودن امور جديد

كنيم كه به دين نسبت داده وبا قصد  هايي نهي و منع مي ما تنها از بدعت«: گويد مي
ند، اما از مواردي كه اين دو خصيصه را ندار. تقرب و به عنوان عبادت انجام بشوند

كنيم، مادامي  همچون مصرف قهوه، سرايش اشعار غزل و مدح شاهان عادل نهي نمي
كه همين موارد هم با اموري چون أوراد و اعتكاف در مسجد و غيره كه جنبة ديني 

بن    توانيم به جواب حسان در اثبات اين مسأله مي. دارند درنياميزد و همراه نشود
 استناد كنيم كه –به اشعار او  -  بن خطاب ثابت به اعتراض اميرالمؤمنين عمر

بوده ام كه از تو برتر   خواندهىمن اين اشعار را در محضر كس: خطاب به ايشان گفت
  .)2(»رفتو عمر پذي. است

  .هاي مباح مشروعيت بازي
 به گروهي ص و انجام هر نوع بازي غير مضري، مباح است؛ زيرا پيامبر«: گويد مي

چيزهايي مانند  . در روز عيد و در مسجد خود اعتراض نفرموداز بازيگران حبشي را
. كننده در اماكن عمومي مباح است هاي سرگرم سرودهاي حماسي و سيرك و نمايش

كه ها  و موسيقىو نه ساير سازها ( رزمي و حماسي همچون طبل جنگي طبلهاىهمچنين 
عروسي بالاشكال نواختن دف در . حالل است) اند با اين مورد فرق داشته و حرام

َّبعثت باحلنيفية السمحة« : فرمودص باشد زيرا پيامبر مي ّ ُُ«)3(.  

_____________________________ 
 ).٢٣٩, ١/٢٣٨( مهان −)١(
 ).٢٣٩, ١/٢٣٨( مهان −)٢(
: تر است? فرمود كدام يک از اديان نزد خداوند حمبوب«با عبارت ) ٣٨٧( بخاری در األدب املفرد شامره −)٣(

) ٢٣٣, ٦/١١٦(, )٥/٢٦٦(نيز به روايت امحد . حديث را روايت كرده است» دين يكتاپرستی رواداری«
والسلسلة ) ١/٢٥١(از عجالنی » كشف اخلفا«: و ديگران; رجوع شود به ) ١١/٣٢٧(وطربانی در الكبري 

 ).٨٨١(الصحيحة از البانی شامره 
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١٣٠ إسالمية ال وهابية

  .)بر آيين يكتاپرستيِ رواداري و تسامح مبعوث شدم(
ّليعلم اليهود أن يف«: و فرمود ُ ديننا فسحُ   .)1(»ًةِ

  .)2(»)تا قوم يهود بدانند كه در دين ما تسامح و گشايش هست(
  .ابن قيمامامت ديني ابن تيميه و 

جزو امامانِ بزرگ و برحق  از نظر ما امام ابن قيم و استاد او ابن تيميه،«: گويد مي
اما در همه مسائل از آن . هايشان جزو گرانقدرترين كتب است اند و كتاب اهل سنت

 كم -   تنها بخشيصكنيم، زيرا كه هر شخصي جز پيامبر اكرم محمد  دو تبعيت نمي
مخالفت ما با ايشان در چندين . گيرد يش مورد قبول قرار ميها  از گفته-  يا زياد

همسر ) سه طالقه كردن(مسأله مشخص است از جمله در مسأله سه بار طالق دادن 
در يك عبارت و يك مجلس، كه ما به تبعيت از امامان چهارگانه قائل به آن هستيم 

  .)3(»دانيم همچنين وقف را صحيح و نذر را جايز مي
  .ره چند نوع بدعت ديگرهشدار دربا

قرائت فاتحه براي ارواح مشايخ بعد از : هاي نهي شده ديگر از بدعت«: گويد مي
چنانكه . تعريف و تمجيد از آنان و توسل به ايشان است گانه و افراط در نمازهاي پنج

هاي  در بسياري از كشورها به صورت عادت و عرف درآمده و پس از عبادت
. جويي هستند شوند كه از كاملترين راههاي تقرب ر انجام ميجمعي با اين باو دسته

زيرا كه گاهي فرد به . كند، به شرك بيانجامد چه بسا از جهتي كه انسان احساس نمي
اگر . شود ي آن م خاطر پنهاني و مخفي بودن شرك بدون آنكه احساس كند مرتكب

ّاللهم إين«: كرد كه يپيشگاه خداوند استعاذه نم  اين چنين درصچنين نبود پيامبر  ّ ُ 
ُأعوذ بک أن أرشک بک شيئا وأنا أعلم َ َ ً ْ ُْ َ َ ََ ِ ْ ُ ِستغفرک ملا ال أعلمأ و,َ ُ إنک أنت عالم ,ُِ ّ َ َّ

_____________________________ 
 ).٢٣٣, ٦/١١٦( به روايت امحد −)١(
 ).٢٤٠, ١/٢٣٩(لسنية  الدرر ا−)٢(
 ).١/٢٤٠( مهان −)٣(



@ @

@ @

@ @
@ @

  

١٣١   ناباســـــــالم

  .)1(»الغيوب
برم از آنكه چيزي را آگاهانه براي تو شريك قرار دهم و  خداوندا به تو پناه مي(

  ).هايي ي كه تو دانندة غيبكنم به خاطر آنچه كه بدان آگاه نيستم براست استغفار مي
شايسته است كه اين كلمات را پيوسته يادآوري كرده و تا حد امكان از شرك 

هرگاه كسي وارد اسالم شود و جاهليت «:  فرمود بن خطاب عمر. احتراز بجوئيم
زيرا كه چنين كسي گاهي .. شوند شناسد رشتهاي دينش يك به يك پاره مي  نرا

  .جويد ند كه دارد به خدا تقرّب ميك ورزد و فكر مي شرك مي
  .)2(»رومايگان و از دست رفتن ايمانبريم به خداوند از پيوستن به ف پناه مي

اينها اموري بودند كه هنگام بحث و مشورت «: گويد شيخ عبداهللا بعد از اين مي
كه كرد   كه در حالت ترديد قرار داشت، به نظرم آمدند، او هر بار اصرار مي)3(با نامبرده

اينها را روي كاغذ بياورم، چون پافشاري او را ديدم اين رساله را بدون بازنگري تحرير 
  .)4(»كردم زيرا كه در آن روزها به شدت مشغول كارهايي حتي مهمتر از جهاد بودم

  .به تحقيق درباره دعوت فراخواني
 سپس آنان خود انصاف پيشه كردند و حجت را با فراخواني همگان به تفحص و

تحقيق درباره آنچه از ايشان شايع شده و كسب آگاهي از حقيقت حالشان بر آنان 
  .حجت را تمام كردند

_____________________________ 
. بن كثري معلول دانسته و آن را با نسبت حديث به حييی) ٣/١٣٠( به روايت ابن حبان در املجروحني −)١(

نيز مهني حديث را با سندی كه شامل ليث بن أبی سليم است و ضعيف روايت كرده, رجوع ) ٥٨(ابويعلی 
) ٤٩٤٠(و طربانی در األوسط ) ٤/٤٠٣(حديث شاهدی نزد امحد اين ). ١٠/٢٤٤(الزوائد  جممع: شود
 .دارد) ٨/٣٦٨(, )٣/٣٦(نيز شاهدی از عايشه و ابن عباس در حلية األولياء . دارد

 ).٢٤١, ١/٢٤٠( الدرر النسيه −)٢(
 .احلرضمی احليانی است  منظور حسني بن حممد−)٣(
 ).١/٢٤١( مهان −)٤(
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١٣٢ إسالمية ال وهابية

هر كه خواستار تحقيق در اعتقاد ماست، كافي است كه به شهر ما «: گويد مي
هاي درس و تدريس در علوم مختلف  سفر كند تا در اينجا با مشاهده حلقه» درعيه«

گاه و شادمان شود و به حمد و ياري خدا، مناظر به ويژه تفسير و حديث، آ
مسافران و بينوايان را در اين ، انگيز اقامه شعائر ديني و حمايت از ضعيفان شگفت

  .)1(»شهر از نزديك مشاهده نمايد
  .بيان حقيقت تعبد و تصوف مشروع

شمارند، اما  هاي خودساخته را مردود مي آميز و طريقت اگرچه آنان تصوف بدعت
 و روش سلف ص  آن سو به پارسايي و تعبد مشروع كه قرآن و سنت رسول خدااز

صالح سازگار باشد اقرار و باور دارند و مهم نيست كه اين تعبد، تصوف يا طريقت 
مهم اين است كه برمبناي قرآن و سنت بنا شده و از بدعت . گري ناميده شود صوفي

  .مصون باشد
ن را از معاصي و رذايلِ مربوط به دل و طريقه تصوف و تزكيه درو«: گويد مي

اعضاي بدن، مادام كه روندگانِ اين طريقت بر قانون شريعت و شيوه صحيح و 
شماريم، اما كاري هم به  كنيم و نادرست نمي مشروع دين استقامت ورزند، انكار نمي

  .)2(»متأويل و توجيه برخي از اقوال و افعال اين طريقت نداري
  : تمامي امورتوكل به خداوند در

در تمام امورمان جز بر خداوند متعال تكيه و توكل نداريم و جز از او «: گويد مي
كند و ياور و موالي  او ما را كفايت مي. خواهيم از كسي و چيزي ياري و نصرت نمي

  .)3(»به تمام معنايي است و درود و سالم خداوند بر محمد و آل و اصحاب او باد
  

_____________________________ 
 ).١/٢٤١( مهان −)١(
 ).١/٢٤١( مهان −)٢(
 ).١/٢٤١( مهان −)٣(
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١٣٣   ناباســـــــالم

  : در پايان
 كه اين منشور، شيوه و حقيقت دعوت و پيروان و ياران و دولت آن را به درستي

پايگي  با وضوح و روشني تمام بر همگان آشكار ساخته، و با دليل و استدالل بي
  .هاي نسبت داده به آنان را كشف كرده است بسياري از دروغ و بهتان

ارند، توضيحي پس از آن آيا باز هم براي كساني كه گوش فراداشته و چشم بينا د
  الزم است؟
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١٣٤ إسالمية ال وهابية

  : چهارمموضوع
  

  .منابع معرفتي نهضت اصالحي: الف
  

بن عبدالوهاب و پيروان او و عموم اهل سنت و  اي كه روش امام محمد ويژگي
 را در فهم منابع دين و دريافت و استدالل ديني از -  در گذشته و حال- جماعت

  . و يقيني بودن منابع آن استكند، اصالت، سالمت، ثبات ها متمايز مي ساير روش
كنند كه علما و دانشمندان اهل  آنان از همان روش شرعي و صحيحي پيروي مي

خصيصه اين روش، . حديث و فقه و اصول امت اسالمي بدان پايبندند بوده و هستند
يعني ايشان در . مستند بودن منابع دريافت و رعايت اصول استنباط و استدالل است

 دين و عمل به آن بر داليلِ بر گرفته از كتاب خداوند متعال و سنت دريافت و تحليل
  .كنند  تكيه ميصاش  صحيح فرستاده

شود مگر بر امري  إجماع سلف نيز نزد ايشان معتبر است چون اجماع حاصل نمي
هاي دانشمندانِ  همچنين گفته. كه از كتاب و سنت دليلي براي آن وجود داشته باشد

كنندگان آنان و  ز اصحاب و تابعين و امامان چهارگانه و پيرويمورد اعتماد امت ا
  .غيره از ديدگاه ايشان قابل استناد و اعتماد است

و بناي ايشان در استدالل بر روش شرعي و صحيح سلف صالح است كه توضيح 
  .خواهد آمد» قواعد استدالل از نگاه ايشان«آن در بخش 

 و استنباط صسنت فرستاده او نهضت اصالحي براي فهم كالم خداوند و 
احكام و اجتهاد در دين خداوند متعال، فطرت زالل و عقل سليمي را كه خداوند به 

گيرند و از عقل جهت انديشيدن در آفرينش  بندگانش ارزاني داشته به خدمت مي
هايش و نيز رسيدن به مراتب پرستش و ذكر و شكر  ها و نعمت الهي و آفريده

  .گيرند  ميخداوند متعال بهره
چنانكه همين عقل و ساير مواهب خدادادي را در راستاي امور اجتهادي و علوم 
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١٣٥   ناباســـــــالم

طبيعي مرتبط با آبادكردن جامعه بشري و شيوه جانشيني خداوند بر روي آن و تقسيم 
 امكانات مادي و ،كنند؛ كه منظور از اسباب در اينجا، امكانات امكانات نيز استفاده مي
 و اسباب پيروزي و رستگاري و سعادت دنيوي و اخروي قدرت و عزت و اقتدار

  .باشد  ميص اهللا  بشر براساس قوانين وضع شده الهي و سنت رسول
ها و راهكارهاي اهل هوا اعم از فيلسوفان و خردمحوران و  اما ايشان از روش

شان كه همان راه تقديس خرد ناتوان و فاني و در معرض نقص و  متكلمان و پيروانِِ
اه انساني و برتري دادن آن بر وحي معصوم و كامل خداوند متعال و كالم اشتب

گويد و آنچه را كه  كنند؛ منبعي كه از سر هوا سخن نمي فرستاده اوست، دوري مي
  .گويد جز وحي خداوند چيز ديگري نيست مي

پس عقل هرچند هم كه قوه درك و دريافت آن باال برود، باز هم در اصول و 
 تابع شريعت باشد، زيرا امكان سبقت جستن و داوري بر وحي معصوم مباني بايستي

  .را ندارد
ناپذير شريعت يكي از  اين روش استوارِ دريافت و استدالل براساس قواعد خلل

گر  جو و بدعت هاي بين اهل سنت و بين مخالفان هواپرست، تفرقه ترين تفاوت بزرگ
  .آيد آنان به شمار مي

ستوني است كه ساختمان دينِ مسلمان در همه ابعاد منابع دريافت مهمترين 
عقيده، احكام، سلوك و روش زندگي بر آن استوار است؛ چرا كه در واقع دريافت 
يعني دريافت دين با كليات و جزئيات آن و اين دريافت جز از طريق وحي خداوند 

ونه كه  ميسر نخواهد بود، همانگصاش  ل به فرمان او درباره فرستادهمتعال و عم
  ).7: الحشر( xw  v    u   t  s  r  q  pz  } : فرمايد مي

و آنچه نهي كرده ) و اجرا كنيد(آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد «
  .»خوداري نمائيد

لزوماً ) قرآن و سنت (ص از آنجا كه مبدأ دريافت از خداوند متعال و فرستاده او
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١٣٦ إسالمية ال وهابية

 و اهل سنت و بدعت همه ،هل حق و باطلبراي هر مسلماني شناخته شده است و ا
مدعي آن هستند، پس صرف ادعا كافي نيست، بلكه تحقيق و دليل و برهان الزم 

يابيم كه اين سلف صالح اهل سنت و جماعت و از  و چون تحقيق كنيم درمي. است
ميان ايشان امام اين دعوت اصالحي مبارك و پيروان او هستند كه منابع و مصادر 

روش استدالل و استنباط صحيح همچنان زالل و صاف و سالم مانده دريافت و 
گيري  شان كه از حق كناره جوي گر، هواپرست و تفرقه برخالف دشمنان بدعت. است

ند و از آن زمان در طريق ضاللت افتادند كه ا هكرده امور را بر مردم مشتبه ساخت
انساني و توهمات عقالني و شروع به استنباط دينشان يا بخشي از آن از طريق منابع 

 است؛ يعني صادعاي عصمت براي كساني كردند كه مقامشان كمتر از مقام پيامبر 
و نيز . كساني همچون ائمه و غير آنان از صالحان و طالحان و اولياء و مدعيان

گويي و غيره از اموري كه بسياري از  ادعاهاي ديگري همچون ادعاي مكاشفه و غيب
از اين رو ادعاي . دهند كالم و فلسفه و تصوف و رفض انجام ميمتعلقان به اهل 

و : ها، ادعايي دروغين ورياكارانه است پيروي از كتاب و سنت از سوي اين جماعت
  .ندا هاينان باطل را به جاي حق اشتباه گرفت

نمود كه اهل تحقيق و دانش چهره حقيقت را آشكار و نقاب را از  لذا الزم مي
و اين كاري بود كه امام دعوت و علما و .  بردارند-  اينگونه مسائل در- چهره باطل

پيروان آن و ساير اهل سنت به انجام رساندند چه روش حق در دريافت و استدالل 
  . كه هيچ ابهام و غموضي در آن نيست-   خدا را شكر- واضح و روشن است و

ناد اهل سنت و ام به بيان قواعد مورد اعتماد و است در اين فصل تالش كرده
جماعت و علماي اين دعوت و مجتهدان و دانشمندان پيش از ايشان براساس كتاب 

  .و سنت و روش سلف صالح در دريافت دين و عمل به آن بپردازم
هاي خارج از  ام در كنار اين بحث از روش مخالفين و بيراهه همچنين كوشيده

مراهي است پرده بردارم؛ تا هاي بدعت و گ شان كه همان راه شيطان و گذرگاه سنت
هر كه توفيق و هدايت خدا با اوست از آنها برحذر باشد و به وسيله آن حجت بر 
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١٣٧   ناباســـــــالم

  .مغروران و معاندان اقامه گردد
 فراگير شدن عطش - اهللا  بحمد- هاي اين دعوت و علما و پيروان آن از ويژگي

و جماعت، رجوع به بخشي به شرع، التزام به سنت  شديد به تفقه در دين خدا، اصالت
  . اهل علم و دانش و پايبندي به اصول دين و اعالم شعائر آن در هر مكاني و زماني است

دهنده به خيراند، چرا كه بازگشت به منابع  اينها خصائصي اميدبخش و بشارت
 به - صاف و زالل دين و روش سلف در عقيده و دريافت، استدالل و رفتار و احكام

يابي به پيروزي، سربلندي، اقتدار و  خطر و تضمين كننده دست  راهي بي- تنهايي
  .اتحادي است كه خداوند آن را به مسلمانان وعده داده است

پس عقيده سالم و صحيح كه گردآورنده مسلمانان بر گرد هم است و شريعت 
قرآن و (راند، جز از سرچشمه منابع پاك و زالل آن  الهي كه بر اين اجتماع حكم مي

و براساس روشي درست كه همان روش سلف صالح و راه مؤمنان است، قابل ) سنت
اينها مجموعه تمايزاتي است كه اين دعوت . استخراج و استنباط نخواهد بود

هاي اصالحگر امروزي دارد  نامند، با ساير دعوت مي) وهابيتش(اصالحي خجسته كه 
  .و همين باعث نيرومندي، تأثيرگذاري و گسترش آن گشته است

هاي استداللي انحرافي كه دشمنان  اما منابع وارد شده به حريم دين و روش
اند، چنانكه  بدانها تمسك جسته) اهل اهواء و بدعت و تفرقه(دعوت و دشمنان سنت 

در متون ديني و بيانات امام و علماي دعوت و نيز به شهادت واقعيت به روشني بيان 
  .ع و ذلت و پستي نخواهد داشتشده، هرگز سرانجامي جز پراكندگي و نزا

ِ البيضاء ليلها كنهارها ُقد تركتكم عىل«:  است كهصو اين مصداق فرموده پيامبر  َ َ ُ َ
َال يزيغ عنها بعد ُ   .)1(»إلخ... ِ هالک َّ إاليَ

ام كه شب آن چون روز آن روشن است و جز  شما را بر راه روشني ترك گفته(
_____________________________ 

بنا به سلسله راويان و شاهدان حديث «مصحح گفته ) ١٧١٤٢شامره ( استخراج حديث از امام امحد −)١(
 .روايت كرده است) ٣٣شامره (,  نيز ابن ابی عاصم در السنة )٢٨/٣٦٧(» صحيحی است
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١٣٨ إسالمية ال وهابية

  ).شود اهل تباهي از آن منحرف نمي
 اين - شوند  كه امام دعوت و علماي آن را نيز شامل مي- سنت و جماعتاهل 

ناپذير و نيز  روش استوار شرعي را در دريافت و استدالل با قواعد علمي روشمند و خلل
  .اند دار واستوار كرده با موازين شرعي برگرفته از قرآن و سنت و شيوه سلف صالح، ريشه

بن عبدالوهاب و ياران و پيروان او با  حمداين اصل عظيم هماني است كه امام م
قدرت و وضوح آن را ثابت كرده و همه مخالفان را به تحقيق در مورد آن فراخوانده 

آناني را كه با من مخالفت «: گويد چنانكه مي. ندا هو حاضر به مباهله بر سر آن شد
و يا به  صكتاب خدا و سنت پيامبر ) حجت قرار دادن(كنم به  ورزند دعوت مي مي

چنانكه ابن عباس . كنم و اگر عناد ورزند آنان را به مباهله دعوت مي. اجماع اهل علم
در برخي مسائل مربوط به فرائض و نيز سفيان و أوزاعي و علماي ديگر در مسأله 

  .)1(»باال بردن دستها و ديگر مسائل دعوت به مباهله كردند
  :ضل آل مزيد دارد گفته استاي كه خطاب به رئيس باديه الشام، فا در نامه

  :كنم من پيش از اينكه خصوصيات دين را برايت بازگويم، ابتدا دو مسأله را ذكر مي«
شوم كه آنچه بر مردم واجب است، پيروي از  من به مخالفان يادآور مي: مسأله اول

منابع نزد شما هست در : گويم  به امتش فرموده و به آنان ميص وصيتي است كه پيامبر
 را در صاما اگر سخن رسول خدا ! ها بنگريد و اصالً به حرف بنده توجهي نكنيدآن

  .)2(»هاي خودتان يافتيد، از آن پيروي كنيد هرچند اغلب مردم با آن مخالف باشند كتاب
 نجات صبدان كه جز با پيروي از رسول خدا «: گويد سپس با خيرخواهي مي

  .)3(»نخواهيم يافت
اين كالم خداوند است همان كه «: گويد يد در قرآن ميو بعد از ذكر ادله توح

_____________________________ 
 ).١/٥٥( الدرر السنية −)١(
 ).٣٢(های شخصی   نامه−)٢(
 ).٣٣(شخصی های   نامه−)٣(
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١٣٩   ناباســـــــالم

  .)1(»كرد خواند و بدان سفارش مي  بر ما ميصرسول خدا 
اين سخن «: گويد در ادامه پس از تبيين اعتراض دشمنان به دعوت او به توحيد مي

آنان است و اين سخن من كه سند آن از خداوند و رسول اوست و اين چيزي است كه 
  .)2(»ماست و هر چيزي غير از اين از من نقل شود، دروغ و تهمت استميان من و ش
يكبار از دو فرزند امام، . ي دليل و دين و عقيده ايشان فراوان بود ها درباره پرسش

. خصوص عمل و عبادت پرسيده شد حسين و عبداهللا درباره عقيده شيخ محمد در
كند، همان  پرستش ميرا  كه براساس آن خدا :عقيده شيخ «: آن دو پاسخ دادند

عقيده و ديني است كه ما بر آن استواريم و آن نيز در حقيقت همان عقيده گذشتگان 
و آن به نوبه خود چيزي است كه . اعم از ائمه و صحابه و پيروان نيكوكار آنان است

ما اقوال و آراء .  بر آن داللت داشته باشندصداليل كتاب خدا و سنت پيامبر او 
كنيم؛ از اين ميان هر آنچه را موافق كتاب خدا و سنت  ر اين داليل عرضه ميعلما را ب
 و هر آنچه را كه مخالف اين دو ،دهيم پذيريم و بدان فتوا مي اش باشد مي فرستاده
  .گردانيم به گوينده آن باز مي، باشد

اين همان اصلي است كه خداوند در كتابش ما را به آن سفارش نموده آنجا كه 
Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ×       } :فرمود

  àß  Þ  Ý  Ü        Û  Ú  Ù  Øz )59: النساء.(  
و اطاعت كنيد پيامبر خدا و ! اطاعت كنيد خدا را! ايد اى كسانى كه ايمان آورده« 

دا و و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خ! را) علما و حكام مسلمان(اولو االمر 
  .»اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) و از آنها داورى بطلبيد(پيامبر بازگردانيد 

علما اجماع دارند كه سپردن قضاوت به خداوند همان داوري بردن به كتاب 
 و داوري بردن به پيامبر سپردن قضاوت به رسول خدا در زمان حياتش و به ،اوست

_____________________________ 
 ).٣٣(های شخصی   نامه−)١(
 ).٣٣(های شخصی   نامه−)٢(
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١٤٠ إسالمية ال وهابية

كننده اين اصل در كتاب و سنت بسيار  يل اثباتو دال. سنت او بعد از وفاتشان است
  .)1(»داردزياد است و اينجا مجال بسط ن

  .تجليل و احترام به عالمان و دانشمندان: ب
يكي از اصول سلف صالح و اهل سنت و جماعت همواره احترام نهادن به علماي 

ن طبق امت و اقوال و آراء دانشمندان پيرو سنت و مراجعه و سؤال كردن از ايشا
: النحل( O N  M L K JQP z } :فرموده خداوند متعال بوده است

  ).دانيد از پژوهندگان و آگاهان از قرآن بپرسيد اگر نمي(). 43
شود و  و گاه عالم دچار لغزش مي. لكن هيچ يك از آنان از عصمت برخوردار نيست

  . شود ميشود در عين حال از قدر و منزلتش هم كاسته ن از لغزش او پيروي نمي
 رفتند وگ روش استوار است كه امام دعوت و پيروانش آن را در پيش ،اين روش

،  از كتب و تأليفات علماي حديث-  چنانكه در كتابها و آثارشان مسطور است-
كردند و آنچه را مورد اجماع علما بود  عقيده و لغت استفاده مي، فقه و اصول، تفسير

  .دانستند ي نظر موافق و مخالف را محترم ميمعتبر دانسته و در موارد اجتهاد
امام و پيروان او پس از آن كه قضيه بين دعوت و مخالفان اهل بدعتش كه بعضاً به 
مذاهب علما منسوب بودند، عمق پيدا كرد، بار ديگر بر اين اصل تأكيد كردند و مخالفان 

  .اعتماد فرا خواندندبه داوري بردن نزد علماي معتبر و مورد ) بعد از كتاب و سنت(را 
اند، وقتي كه  اينان اينگونه«: چنانكه درباره برخي از مخالفانش گفته است

ورزي  هاي خدا و رسول و نظرات دانشمندان همه طوايف را در امر به دين فرموده
خالصانه براي خدا و نهي از تشبه به اهل كتاب از طريق خدايي سپردن به أحبار و 

شما پيامبران و صالحان و اوليا را كوچك :  دادم، به ما گفتندراهبان به آنان تذكر
  .شماريد؛ اما خداوند متعال ياور دين خويش است هرچند مشركان را گران آيد مي

هايم را در آن مباحث از كالم علماي تمام طوايف و مذاهب  اكنون سند گفته
_____________________________ 

 ).١/٢١٩( الدرر السنية −)١(
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١٤١   ناباســـــــالم

 تدبر كند سپس پس رحمت خداوند بر كسي باد كه با چشم بصيرت در آنها. آورم مي
به ياري خدا و رسول او و كتاب و دينش بشتابد و از سرزنش هيچ مالمتگري دلسرد 

  .)1(»نگردد
او سپس اقوال علما از امامان چهار مذهب حنبلي، حنفي، شافعي و مالكي را 

  .)2(آورد يم
اي كه در پي دعوت به توحيد خداوند متعال و نهي از شرك با مخالفان  در مجادله

  :گويد كرده ميدعوت 
من با عالم حنفي با استناد به سخن علماي متأخر حنفيه مخالفت : به آنان گفتم«
مخالفتم با هر كدام : طور كنم و با علماي مالكي و شافعي و حنبلي نيز همين مي

چون امتناع كردند، . براساس كتب علماي متأخر و مورد استناد خودشان خواهد بود
ر مقلدان آن مذهب خواندم و همه نظرات آنان را درباره كالم علماي هر مذهب را ب

همگي مطلع شدند . دعا و توسل به مردگان و نذر كردن براي آنها، برايشان ذكر كردم
  .)3(»و به تحقيق دريافتند، اما تنها بر لجاجتشان بسياري از آنان افزوده شد

اي  علم بر مسألهاختالفي بين من و شما در اين نيست كه چون اهل «: گويد او مي
اجماع يافتند، پيروي از آنان واجب است؛ اختالف در جايي است كه آنان اختالف 

اند، در اين موارد آيا وظيفه من اين است كه حق را از هر كس شنيدم، قبول كنم  كرده
و مسأله را به شيوه اهل علم به خدا و پيامبر ارجاع دهم؟ يا اينكه بدون هيچ حجتي 

  .)4(»يكي از ايشان منتسب كرده و فرض كنم كه گفته او صواب است؟حقيقت را به 
  :يدگو وي در تبيين موضعش در قبال علماي امت، ائمه چهارگانه و ديگر علما مي

_____________________________ 
 ).٢/٥٠( الدررالسنية −)١(
 ).٢/٥٠(الدرر السنية :  نگاه كنيد −)٢(
 ).٨٢, ١/٧٣( الدرر السنية −)٣(
 ).١/٤٥( الدرر السنية −)٤(
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١٤٢ إسالمية ال وهابية

اما درخصوص حقيقت اجتهاد كه ذكر نموديد، بايد بگويم كه ما مقلد كتاب و «
ابوحنيفه : مان چهارگانهسنت و گذشتگان صالح امت و اقوال مورد اعتماد و استناد اما

 -م اهللا  رحمه- بن حنبل بن ادريس و احمد بن ثابت، مالك بن انس و محمد  نعمان
  .)1(»هستيم

  :گويد بن عبدالوهاب مي شيخ عبداهللا بن محمد
همچنين ما در فهم كتاب خدا از تفاسير متداول و معتبر نيز بهره و استفاده «
تفسير ابن جرير و خالصه آن از ابن : ير هستندبريم بهترين آنها نزد ما اين تفاس مي

و در . كثير شافعي، تفسير بغوي، بيضاوي، خازن، حداد، تفسير جاللين و غير اينها
اي همچون عسقالني، قسطالني بر بخاري و  فهم حديث از شروح امامان برجسته

  .گيريم شرح نووي بر مسلم و مناوي بر جامع صغير كمك مي
خصوصاً كتب ششگانه و شروح آنها اهتمام فراواني داريم و و به كتابهاي حديث 

ها از اصول و فروع و قواعد گرفته تا سيره و  به ساير كتابها و تأليفات در ساير شاخه
  .)2(»يمده نحو و صرف و ساير علوم امت توجه نشان مي

  

_____________________________ 
 ).١/٩٧( الدرر السنية −)١(
 ).١/٢٢٨( الدرر السنية −)٢(
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١٤٣   ناباســـــــالم

  :پنجم موضوع
  

  بيان تفصيلي عقيده و تبعيت از عقيده سلف صالح
  

نهادن باورهاي  فرقه ناجيه اهل سنت و جماعت و كنارالتزام به روش 
  .هاي منحرف فرقه

بن عبدالوهاب و علماي دعوت و ساير پيروان آن در اعتقاد، قول و  امام محمد
 ناجيه اهل سنت و جماعت التزام دارند؛ امام به اين امر  عمل به راه و روش فرقه

اضر در اينجا و شما را شاهد خداوند بزرگ و فرشتگان ح«: گويد تصريح نموده و مي
  .»باشد گيرم كه، اعتقادم همان اعتقاد فرقه ناجيه اهل سنت و جماعت مي مي

فرقه ناجيه در باب افعال «: گويد سپس او اين اعتقاد را به تفصيل بيان كرده و مي
مرجئه «و در باب وعيد خداوند ما بين » قدريه و جبريه«خداوند متعال حد وسطي ميان 

 و بين »حروريه و معتزله«آنان در باب ايمان و دين حد وسط بين . قرار دارند» هو وعيدي
عقايد روافض « حد وسط ميان ص اهللا  و در باب اصحاب رسول» اند مرجئه و جهميه«

  .)1(»ندرا دار» و خوارج
  :گويد ي خطاب به همه مسلمانان ميا هاو در رسال

سالم عليكم : رسد ن نوشته به او ميبن عبدالوهاب به هر مسلماني كه اي از محمد«
  .ورحمه اهللا وبركاته

 عقيده و ديني كه با آن خدا - هللا  الحمد- رسانم كه من به اطالع شما مي: و بعد
پرستم، مذهب اهل سنت و جماعت است كه ائمه مسلمانان از جمله امامان  را مي

  .)2(»واهند بودرآن خچهارگانه و پيروانشان بر آن مذهب بوده و تا روز قيامت ب

_____________________________ 
 ).١/٢٩( الدرر السنية −)١(
 ).١/٣٠( الدرر السنية −)٢(
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١٤٤ إسالمية ال وهابية

اش خطاب به شيخ عبدالرحمن بن عبداهللا  مشابه همين مضمون را در نامه
  :گويد كه السويدي فرزند عالم شهير عراقي نيز مي

عقيده .  من اهل تبعيتم نه اهل بدعت-   به خدا سوگند-  دهم كه به شما اطالع مي«
اعت است كه كنم، مذهب اهل سنت و جم و دينم نيز كه بدان خدا را پرستش مي

  .)1(»ائمه مسلمانان از جمله امامان چهارگانه و پيروانشان تا روز قيامت بر آن هستند
ها و بيانات و گزارشات مفصلِ شيخ و پيروانش در توضيح  هر كس در گفته

يابد كه آن سخنان صرف ادعا نيست و  مبسوط مسائل اصول و عقيده بنگرد، درمي
ن مسائل مطابق مذهب سلف صالح اهل سنت و ايشان در همه جزئيات و كليات اي

  .كنند جماعت عمل مي
نوه امام، اسحاق بن عبدالرحمن بن حسن نيز در تبيين اينكه روش شيخ همان 

ها، مكاتبات و  آنچه معروف است و از رساله«: گويد روش سلف صالح است مي
يا در ايم و  ها از وي ديده ها و شنيده آيد و در سخنراني تأليفات او برمي

ايم و امور و دعوتي كه از او معروف است، به عالوه نظرات  هايش خوانده دستنوشته
دهند  و آراء ياران و شاگردان فاضل و برجسته او همه اينها بر اين حقيقت گواهي مي

 اهللا و اثبات صفات كمال و جالل باري تعالي كه قرآن تكه او در ابواب مختلفه معرف
و به تصديق احاديث نبوي رسيده، بر عقيده سلف صالح بوده كريم ذكر آن را آورده 

 با قبول و تسليم به صهمان سلف صالحي كه همچون اصحاب رسول خدا . است
گونه كه در قرآن آمده  اين صفات الهي ايمان و اعتقاد راسخ داشتند و آنها را همان

شدن قايل (و تجسيمي) چگونگي(و تكييف بدون هيچ تحريف و تعطيل يا تغير
  .كردند روايت و يادآوري مي) جسم و هيكل براي خداوند

پس از ايشان نيز تابعين و گذشتگانِ اهل علم و ايمان اين امت بر همين منوال عمل 
بن مسيب، عروه بن زبير، قاسم بن  كساني مانند سعيد: اند اند و همين منهج را پيموده كرده

_____________________________ 
 ).١/٦٤( الدرر السنية −)١(
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١٤٥   ناباســـــــالم

بن ابي رباح، و  بن جبر، عطاء هدمحمد، سالم بن عبداهللا، سليمان بن يسار، مجا
بن  حسين، عمرالهمچون علي بن :  و ابن سيرين و شعبي و امثال او)البصري(حسنال

بن  بن مسلم زهري، مالك بن أنس، ابن ابي ذئب و افرادي چون حماد عبدالعزيز، محمد
 فضيل بن عياض، و ابن مبارك و ابوحنيفه نعمان بن ثابت والسلمه و حماد بن زيد، و 

. نويسان و أحمد و اسحاق و بخاري و مسلم و همتايان ايشان از فقيهان و تاريخ، شافعي
هاي اين افراد مخالفت نكرد و از دايره دعوت و اعتقادات آنان  شيخ محمد هيچگاه با گفته

  .)1(»تبيرون نرف
  :اين از باب اجمال بود و اما از باب تفصيل موارد ذيل را خواهيم يافت

  .باره ايماننظر ايشان در
نظر آنان در باب ايمان و اركان و حقيقت آن، با رعايت جزئيات و كليات همان 

زيرا كه به اركان ششگانه ايمان چنانكه . رأي سلف صالح اهل سنت و جماعت است
در حديث جبرئيل آمده ايمان دارند و قائل به عقيده سلف درباره حقيقت و مسائل 

اعتقاد قلبي و بيان زباني و (قول و عمل : ن عباتست ازيعني معتقدند كه ايما. ايمانند
 و با ارتكاب ،شود و اينكه ميزان آن با طاعات و عبادات زياد مي) عمل جوارح

  .يابد و امكان استثنا در آن وجود دارد گناهان كاهش مي
معتقدم كه ايمان قول با زبان، عمل با اركان «: گويد بن عبدالوهاب مي امام محمد

شود و هفتاد و اندي شعبه  با طاعت زياد و با معصيت كم مي. د با قلب استو اعتقا
ترين شعبه، دور كردن موانع از سر  دارد باالترين آن شهاده ال إله إال اهللا و پايين

  .)2(»هاست راه
  . اسماء و صفات خداوند متعالهاعتقادشان دربار

 اسماء و صفات و افعال نامند، درباره شان مي»وهابي«اعتقاد نهضتي كه مخالفان 
_____________________________ 

 ).٥١٧, ١/٥١٦( الدرر السنية −)١(
 ).١/٣٣( الدرر السنية −)٢(
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١٤٦ إسالمية ال وهابية

عقيده سلف صالح اهل سنت و جماعت از صحابه و : خداوند متعال عبارتست از
  .تابعين و ائمه چهارگانه و محدثين و ديگر امامان مورد اعتماد

  :گويد بن عبدالوهاب مي درخصوص اسماء و صفات باري تعالي امام محمد
كه ذات باري تعالي در كتابش براي ايمان به صفاتي است : از مراتب ايمان به اهللا«

. اش جاري ساخته بدون هيچ تحريف و تعطيلي خود قائل شده و بر زبان فرستاده
.  مثل و مانندي ندارد و سميع و بصير است-  سبحانه وتعالي- آري معتقدم كه اهللا

كنم و كلمات را از  لذا آن صفات كه خود را با آن وصف كرده از او نفي نمي
تحريف ) چگونه بودن(اسماء و صفاتش را تغيير يا تكييف . دهم يير نميشان تغ محل

كنم؛ زيرا خداوند هيچ همسان و  نكرده و صفات او را به صفات مخلوقات تشبيه نمي
 سبحانه - خود او. هايش قابل مقايسه نيست همشأن و شريكي ندارد و با آفريده

ي است و همو راستگوترين تر از هر كس  به ذات خويش و غيرخويش آگاه-  وتعالي
هايي كه مخالفانِ اهل  ها و صفت لذا ذات خويش را از نسبت. ترين است بيان و خوش

كنندگان اهل تحريف و تعطيل از ذات  به وي داده و يا آنها كه نفي» تكييف و تشبيه«
ÒÑ Ð Ï Î Í Ì   }: اند، منزه نموده و فرموده است او نفي كرده

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Û z )182-180: الصافات.(  
از آنچه آنان توصيف ) و قدرت(منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت «
حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار . و سالم بر رسوالن. كنند مى

  .»جهانيان است
بن عبدالوهاب نيز در تبيين اينكه عقيده آنان همان عقيده  شيخ عبداهللا بن محمد

موضوع از اين قرار است كه ما آيات «: گويد ر دانشمندان سلف است ميمورد باو
كنيم و معناي آنها را با اعتقاد به  صفات و احاديث مرتبط با آن را قرائت مي

 يكي از بارزترين - كنيم؛ چرا كه مالك شان به ذات خداوند متعال موكول مي حقيقت
 :در اين فرموده حق تعالي» ستواءا« آنگاه كه از وي درباره معناي - دانشمندان سلف

 {  }  |  {  z     yz )5: طه.(  
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١٤٧   ناباســـــــالم

نفس :  پرسيده شد، اين چنين پاسخ داد» يافتاستواو خداي رحمن بر عرش «
اش بدعت  استواء معلوم است، كيفيت ناشناخته، ايمان به آن واجب و پرسش درباره

  .)1(»است
پاسخ « را در كتابش بن عبدالوهاب مذهب سلف صالح شيخ عبداهللا بن محمد

 مذهب سلف صالح«: تبيين كرده و گفته است» اهل سنت در رد سخن شيعه و زيديه
شان و  اثبات صفات و اجراي آنها مطابق معناي ظاهري:  عبارتست از-  اهللام رحمه-

نفي كيفيت از آنها، براي اينكه بحث درباره صفات نسبت به بحث ذات فرع است و 
 نه اثبات كيفيت و چگونگي، سلف صالح هم ،د استاثبات صفات اثبات وجو

اند و چنانچه به دنبال شواهد آن در كالم  جملگي بر اساس اين قاعده رفتار كرده
اما هر كس به دنبال حقيقت و . كنيم سلف برويم، از هدف اين جوابيه عدول مي

  .)2(»يافتن صواب است، به آنچه ارائه نموديم اكتفا خواهد كرد
بن  بن ناصر  بن عبدالوهاب و شيخ حمد      كه پاسخ پسران شيخ محمد     حال بنگريم 

معمر به پرسشي كه درخصوص برخي آيات صفات آمـده در قـرآن و چنـد حـديث                  
z     y  } : پيامبر در همين زمينه چه بوده اسـت؟ وقتـي كـه از ايـشان دربـاره آيـه               

  }  |  {z  )5 :طه( . و آيه {  _  ^    ]  \z )ر نظر تا زي« )39 :طه
 و »بيـنم  شـنوم و مـي   مـي « )46: طـه ( µ  ´z   ¶  } :  و آيـة »يرورش يابپمن 

:  آيـه  و» دستان او گشاده اسـت بلكه« )64 :المائده( Ã  Â  Áz  } : اش فرموده
 {µ  ´  ³z )فرمـوده  و » خـود او را آفريـدم  با دسـت « )75 :ص : {»  ¼  

  À  ¿  ¾  ½z )وت بـين خاليـق     و خداوند بـراي فـصل قـضا       « ).22: الفجر
½  ¾  } : ودهو فرمــ. »بيايــد، و فرشــتگان صــف در صــف حاضــر شــوند

_____________________________ 
 ).١/٢٢٦( الدرر السنية −)١(
 .١٠١−١٠٠يف عقائداالسالم, ص : پاسخ اهل سنت در رد كالم شيعه و زيديه, ضمن كتاب:  نگاه كنيد−)٢(
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١٤٨ إسالمية ال وهابية

  Á  À  ¿z )در حالى كه تمام زمين در روز قيامت در قبضه          « )67 :الزمر
ِقلب العبد بـني إصـبعني مـن أصـابع «:  حديث  و آياتي ديگر و از سنت درباره       »اوست
إن «: و حديث ) اي رحمن است  قلب بنده ميان دو انگشت از انگشتان خد        ()1(»الرمحن

َ يضع رجله فيهـا فتقـول ىحت«: و فرموده ) خندد  پروردگار شما مي   ()2(»َّربكم ليضحک
گويـد، بـس اسـت،        گذارد و او مـي      مي) جهنم(اوند پايش را روي آن      خد ()3(»قط قط

  ).بس است
گنجد سؤال كردند كه آيا  و نيز درباره مواردي غير از اينها كه در اين كتاب نمي

  : كنيد؟ او اينگونه پاسخ دادند اين آيات و احاديث را بر چه حمل مي
هللا رب العالمين، سخن ما در اين باره همان سخنان خداوند و فرستاده او و  الحمد«

اهللا و پيروان نيكوكار   كالم مورد اجماع و اتفاق سلف امت از ائمه و اصحاب رسول
) چگونگي( ون تحريف و تعطيل و تكييفايشان است؛ يعني اعتراف و ايمان كامل و بد

z y } :چنانكه مردي درباره فرموده حق تعالي. تشبيه، به خداوند و صفاتش داريم
}| {z ) يافت؟ امام بر اثراستواءچگونه « از امام مالك پرسيد كه ).5: طه  

اش نشست، سرش را پايين انداخت در حالي كه مردم منتظر  عرق شرمي كه به چهره
استوا معلوم است، كيفيت آن مجهول، : بودند، پس سرش را بلند كرد و گفتجواب وي 

كنم كه تو از اين سؤال  اش بدعت است، فكر مي ايمان به آن واجب و پرسش درباره
  .قصد بدي داري، سپس امر كرد تا از مجلس بيرون برده شود

_____________________________ 
استخراج ) ٦٥٦٦(و أمحد در املسند به شامره ) ٢٦٥٤( مسلم اين حديث را با عبارت ديگری به شامره −)١(

آن را روايت كرده ) ٣٥٢٢(و نيز ترمذی به شامره ) ١١/١٣٠(تعليق املحققني للمسند : و نگاه كنيد. اند كرده
 .و گفته حديث حسن است

ِو ديگر ) ٨٢٢٤(و أمحد در املسند به شامره ) ٨٩٠(به شامره » ...يضحک اهللا إىل رجلني « مسلم با لفظ −)٢(
 ).١٣/٥٣٣(حاشيه املسند : نگاه كنيد.اند حمدثان آن را روايت كرده

 ).٢٨٤٦(و مسلم به شامره ) ٤٨٥٠( به روايت بخاری به شامره −)٣(
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١٤٩   ناباســـــــالم

 مالك را تأويل كند، جوابي غير از جواب امام» استيالء«را به » استواء«هر كس 
همين جواب مالك درباره استواء، درباره همه . داده و راهي غير راه او رفته است

صفات الهي ديگر مانند نزول خداوند، آمدن، دست، چهره و غيره نيز كافي و بسنده 
نزول معلوم و كيفيت ناشناخته «: مثالً درخصوص نزول كافي است گفته شود. است
باشد و همين عبارت را  ل در مورد آن بدعت ميايمان به آن واجب و سؤا. است

  .)1(»توان گفت درباره ساير صفات ذكر شده در قرآن و حديث نيز مي
الغبي في الرد علي تنبيه النبيه و(بن ابراهيم بن عيسي در كتاب خود  حمداشيخ 

كنندگان آنان به تشبيه به بيان اعتقاد سلف صالح  با رد سخن متهم) الحلبيالمدرسي و
  :نويسد پرداخته و مي  اين باره در

نظر شما در خصوص آيات :  سؤال شد:بن معمر  بن ناصر از شيخ حمد«
الفتح، آيه [» يداهللاِ فوقَ أيديهم«: اي مثل صفات و احاديث وارده در اين باب در آيه

ُّينزل ربنا «: ص و در فرموده پيامبر). شان است اي دست خداوند باالي دستهاي] (10 ُ
ِقلب املؤمن بني إصبعني من أصابع «:  و فرموده ديگرش)2(»ٍ سامء الدنيا إىلٍةلَّكل لي ِ ِ َ ُ
باشد، چيست؟   ديگري از اين قبيل كه ظاهر آنها بيانگر تشبيه مي و موارد)3(»الرمحن

 را در اين خصوص براي ما بيان فرمائيد؟ :بن عبدالوهاب  لطفاً اعتقاد شيخ محمد
ت؟ آيا اين آيات و احاديث را با رعايت تنزيه بر ظاهر و نظر شما بعد از ايشان چيس

نمائيد؟ لطفاً پاسخ را بگشائيد و جوابي  كنيد؟ يا آنها را تأويل مي آنها حمل مي
  .)4(»مايدكننده بدهيد، خدا به شما اجر وافي عنايت فر قانع

سخن ما ! هللا رب العالمين الحمد« :متن پاسخي كه ايشان دادند از اين قرار است
_____________________________ 

 ).١٤−٣/١٢( الدرر السنية −)١(
 .»آيد پروردگارمان هر شب به آسامن دنيا پايني می«: معنی حديث .  حديث در صفحات قبل آمده است−)٢(
 . اين حديث صفحات قبل آمده است−)٣(
 ).٣/٥٣( الدرر السنية −)٤(



@ @

@ @

 

١٥٠ إسالمية ال وهابية

درخصوص آيات صفات و احاديث وارده در اين باب، همان سخن خدا و فرستاده او و 
سلف و امامان اين امت از صحابه و تابعين و ائمه چهارگانه و ساير علماي مسلمين 

كنيم كه خود را در كتابش بدانها  لذا خداوند متعال را با آن صفاتي وصف مي. است
صاف وصف كرده است و در وي را بدان او صاش محمد  وصف فرموده و يا فرستاده

بلكه ايمان داريم . يا چگونگي و تشبيهي قائل نيستيم» تحريف و تعطيل«به هيچ اين باره 
   ).11: الشورى( XWV U TSRQz}: كه اهللا سبحانه و تعالي

  .»هيچ چيز همانند او نيست و او شنوا و بيناست«
كنيم و كلمات را از محلشان   نميلذا صفاتي كه خود را بدان وصف كرده از او نفي

اسماء و آيات خدا را تحريف و تغيير نداده و صفات ذاتش را با صفات . دهيم تغيير نمي
 هيچ همسان و همشأن و -  سبحانه- كنيم؛ زيرا كه خداوند بندگانش تطبيق يا تشبيه نمي

 از آنچه - لي سبحانه وتعا- و او. باشد شريكي ندارد و با آفريدگانش قابل مقايسه نمي
گويند بسيار منزه و برتر است؛ وي نه در ذات، نه در صفات و نه در  ستمگران مي

اش او را  افعالش هيچ همانندي ندارد و تنها بدانگونه كه خود را وصف كرده يا فرستاده
صفات ذاتش ) گران تشبيه(» مشبهه«لذا بر خالف نظر . وصف كرده، قابل توصيف است

صفات او قابل ) اهل تعطيل(» معطّله«تابد و برخالف  يهي را برنميهيچ چگونگي و تشب
  .تعطيل يا تحريف نيستند

مذهب ما مذهب سلف است » تشبيه و تنزيه و تعطيل«پس در اثبات صفات بدون 
و اين مذهب همه امامان اسالم نيز هست؛ كساني چون مالك، شافعي، ثوري، اوزاعي، 

: بن راهويه و نيز اعتقاد مشايخ و پيشواياني همچون  ابن مبارك، امام أحمد و اسحاق
  . بن عبداهللا تستري و غيرهم هست  بن عياض، ابوسليمان داراني، سهل  فضيل

 وجود ندارد در اصل اختالف و نزاعي در اصول دين ميان اين ائمه و نيز ابوحنيفه 
ت و موافقت دارد و و اعتقاد به اثبات رسيده از ايشان با اعتقاد امامان ذكر شده مطابق

خداوند «: گفته است : امام احمد. باشد همان اعتقاد برآمده از درون كتاب و سنت مي
 بيان فرموده، وصف ص فقط و منحصراً با صفاتي كه خود را بدان وصف كرده يا پيامبر
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كند، مذهب ساير ائمه نيز چنانكه  شدني است و صفات وي از قرآن و سنت تجاوز نمي
  . تعالي خواهيم آورد، همين استاهللا ان شاء

 نيز دقيقاً مذهب امامان :بن عبدالوهاب  االسالم محمد مذهب و اعتقاد شيخ
 وصف كرده و از صيعني خداوند را با الفاظ خود او و پيامبرش . مذكور است

كند؛ و در اين زمينه از راه سلف گذشته تبعيت  حدود قرآن و حديث تجاوز نمي
 از آنچه - داناترين اين امت در اين زمينه بوده و بيشترين تنزيه راكند چرا كه آنان  مي

و بايد دانست كه معاني فهميده .  نسبت به وي قائل هستند-  شايسته ذاتش نيست
شده از كتاب و سنت قابل رد و انكار با شبهات نيست و اگر باشد از قبيل تحريف 

  .)1(اهد بودعبارات و الفاظ خو
  .مان چهارگانهنگاهي بر اعتقاد اما

گفتيم كه بيانات و مطالب به ثبوت رسيده از امام عبدالوهاب و ساير امامان 
اينك به توضيح اين حقيقت با . دعوت همان اعتقادات سلف و امامان چهارگانه است

  :پردازيم مراجعه به اعتقاد چهار امام مي
  .كالم امام مالك

لك بن أنس بوديم كه مردي نزد نزد ما«: بن عبداهللا روايت است كه گفت از جعفر
 چگونه است؟ وا يافت، اين استاستوااي ابوعبداهللا خداوند بر عرش : وي آمد و گفت

پس چشم به زمين دوخت .  به اندازه سؤال اين مرد ناراحت نشدمالك از هيچ سؤالي
زد، تا اينكه عرق بر سر و رويش نمايان  زمين مىاش بر  و مدت زماني با چوبدستي

 وامجهول و است) آن(كيفيت : چوب را انداخت و گفت. گاه سرش را بلند كردآن. شد
كنم قصد  ش بدعت است و فكر ميا همعلوم و ايمان به آن واجب و پرسش دربار

  .)2(»سپس امر كرد تا بيرونش كنند بدي داري و
_____________________________ 

 ).٥٠−٤١(, و الفواكه العذاب, )٥٥−٣/٥٤( الدرر السنية −)١(
و صابونی در عقيدة السلف الصالح أصحاب احلديث, ص ) ٣٢٦−٦/٣٢٥( به روايت ابونعيم در احللية −)٢(

= 

١٥١   ناباســـــــالم
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١٥٢ إسالمية ال وهابية

  .كالم امام شافعي
 آمده ص يامبربه اين صفاتي كه در قرآن و احاديث پ«: فرمايد امام شافعي نيز مي

ايمان و يقين داريم و هرگونه تشبيه صفات را همانگونه كه ذات خداوند از خود نفي 
  .)1(»كنيم از او نفي مي« TS    R  Qz   } : كرده و فرموده

درباره صفات باري ) امام شافعي(از : كند كه صاحب سير أعالم النبال نقل مي
خداوند متعال اسماء و : خ دادند كهتعالي و ايمان بدانها پرسيده شد، ايشان پاس

لذا .  امتش را از آنها خبر داده استصصفاتي دارد كه در كتاب او آمده و پيامبر 
احدي از بندگان خدا كه حجت بر او اقامه شده باشد را يارا و امكان رد كردن آنها 

 و هم احاديث صحيح درخصوص آنها از ،زيرا هم در قرآن ذكر آنها رفته. نيست
  .مبر توسط راويان عادل روايت شده استپيا

اما . با اين امر مخالفت ورزد كافر است، پس هر كس بعد از اثبات و اتمام حجت
از آن . تا قبل از اطالع دادن كامل به وي در اين خصوص، به عذر جهل معذور است

و اينكه . گردد جهت كه علم به اين مسأله از راه عقل و تفكر و تأمل حاصل نمي
باشد  وند متعال ما را از سميع و بصير بودن خويش و اينكه وي را دو دست ميخدا

 ).64: هالمائد( ÃÂÁz} :فرمايد سازد از همين قبيل است كه مي مطلع مي
: دارد) دست راست(» يمين«فرمايد   يا اينكه مي»بلكه دو دست او باز و گشاده است«

{ÅÄÃÂz )ستاوو آسمانها پيچيده در دست « ).67: الزمر« 
 همه چيز « )88القصص، آيه (  kj i h g fz}: و اينكه وي چهره دارد

     =
_____________________________ 

, از طريق عبداهللا بن نافع از )٧/١٥١(وابن عبدالرب در التمهيد . , از طريق جعفر بن عبداهللا از مالک١٨−١٧
حافظ بن حجر در الفتح . , از طريق عبداهللا بن وهب از مالک٤٠٨مالک, وبيهقی در االسامء والصفات, ص 

. ا صحيح دانسته استآن ر) ١٠٣ص (گويد سند آن خوب است و ذهبی در العلو  می) ٤٠٧−١٣/٤٠٦(
 .٢٨−٢٧اعتقاد ائمة السلف از د? مخيس, ص : رجوع كنيد به

 ).٢٠/٣٤١( سري أعالم النبالء, ذهبی −)١(
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١٥٣   ناباســـــــالم

الرحمن،  (zy xwv u tz}:  و.»شود او فانى مى) پاك (ذاتجز 
در اين آيه صفت  (!ماند  ذوالجالل و گرامى باقى مىوجه خداوندو تنها « ).27آيه 
ند ك مى ثابت بدون تشبيه و چگونگى براى خداوند عز وجل) روى پروردگار: (وجه

را پاي است بخاطر اين  و اينكه او »)كه به جالل و عظمت او سبحانه اليق است
َ يضع الرب فيها قدمهىحت«: ص گفته پيامبر َ َ ُّ تا اينكه پروردگار پايش را بر آن  ()1(»َ

خندد به دليل فرموده  يا اينكه خداوند به روي مؤمن مي.  يعني بر زمين جهنم)بنهد
 اهللا َيإنه لق«: شود آنجا كه فرموده ه كسي كه در راه خدا كشته مي دربارصپيامبر 

رود در حاليكه خداوند به  به راستي كه او به ديدار خداوند مي ()2(»ُوهو يضحک إليه
 آيد كه در حديث پيامبر و اينكه خداوند هر شب به آسمان دنيا مي). خندد روي او مي

نيست كه در حديث پيامبر آنجا كه ) يك چشم( خداوند أعور ، و اينكه)3( آمدهص
َ وإن ربكم ليس بأعور,ه أعورَّإن«: سخن از دجال رفته است، آمده كه فرمود َ َّ ّ«)4(. 

و اينكه مؤمنان در . است، اما پروردگار شما أعور نيست) چشم تك(أعور ) دجال(او(
روز قيامت پروردگارشان را به وضوح ديدن قرص ماه در شب چهارده، مشاهده 

ٍما من قلب إال وهو بني «:  او انگشت داردص  و اينكه مطابق فرموده پيامبر)5(كنند يم ِ
قلبي نيست مگر اينكه ميان دو انگشت از انگشتان هيچ  ()6(»ِإصبعني من أصابع الرمحن

_____________________________ 
 .و ساير حمدثني) ٤/٢١٨٦(و صحيح مسلم ) ٨/٥٩٤(صحيح بخاری :  نگاه كنيد−)١(
 ).١٥٠٤(و صحيح مسلم ) ٦/٣٩(صحيح بخاری :  نگاه كنيد−)٢(
, والصفات ٨٥العرش ح :  چندين حديث آمده كه خالی از بحث نيستند, نگاه كنيد با اين عبارت در−)٣(

 ., اما احاديث نزول متواتر هستند٧٤دارقطنی ح شامره 
 ).١/١٥٥(و مسلم ) ١٣/٩٠(صحيح بخاری :  نگاه كنيد−)٤(
وسعيد از حديث اب) ٢/٥٢(و مسلم ) ٨/٢٤٩( اين حديث از مجعی از اصحاب روايت شده و در بخاری −)٥(

 .خدری به ثبت رسيده است
 ).٢٦٥٤( صحيح مسلم −)٦(
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١٥٤ إسالمية ال وهابية

اين معاني كه خداوند خويش را بدان وصف فرموده و پيامبر ). خداي رحمان است
، همه از جمله اموري هستند كه حقيقت آن با  درباره پروردگارش بكار بردهص

  .تفكر و تأمل دريافت شدني نيست
شماريم تا وقتيكه خبر آن  و هيچ كس را به خاطر جهل به اين صفات كافر نمي

كامل به او برسد و چنانچه خبرِ دال بر آن از نوع خبري باشد كه به ياري فهم، حكم 
شود به همان  ي به آن بر فرد واجب ميمشاهده يا شنيدن مستقيم دارد، ايمان يقين

 از طريق قرآن مجيد و كنندةِ مستقيم بيان اين صفات اعتبار كه بر شنونده يا مشاهده
و ما به اين صفات باور يقيني داشته و هرگونه . شود  واجب ميصشخص پيامبر 

ت چنانكه خداوند متعال از خود نفي كرده اس. كنيم تشبيه او را به مخلوقات نفي مي
. )11: الشورى ()V U TS R QWXz )1 } :و فرموده است

   .»چيزي همانند او نيست و اوست كه شنواي بيناست«
  .سخن امام ابوحنيفه
خداوند متعال «: فرمايد عقيده سلف در خصوص صفات ميامام ابوحنيفه در بيان 

خشم و خشنودي دو صفت از صفات اويند . شود با صفات مخلوقاتش وصف نمي
نگي آنها معلوم نيست و در باور اهل سنت و جماعت هست كه او كه چگو

اش  خشم او عقوبت و خشنودي: گويند گردد، اما نمي شود و خشنود مي خشمگين مي
: كنيم كه او خويش را توصيف كرده است و او را چنان وصف مي. پاداش اوست

، سميع، ، قادرحي. نيازي كه نزاده و زاده نشده و همتا و نظيري ندارد بي يگانه و
بصير، داناست و دست او باالي دستشان است و دست خداوند همچون دست ، عليم

  .)2(»بندگانش نيست و وجه او شبيه وجه بندگانش نيست

_____________________________ 
حواشی از (, تصحيح دكرت عبداهللا بن صالح الرباک ٢١−٢٠ اعتقاد الشافعی, اثر ابوحسن اهلكاری, ص −)١(

 ).وی است
 .١٣اعتقاد أئمة السلف از دكرت حممد اخلميس, ص : , ونگاه كنيد ٥٦ الفقه األبسط, ص −)٢(
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١٥٥   ناباســـــــالم

او را چنانكه خداوند متعال در قرآن ذكر نموده، دستي و «: او همچنين گفته است
دون تعيين كيفيت خداوند رويي و ذاتي است و اينها كه در قرآن آمده اند، صفات ب

. پس نبايد گفت كه منظور از دست او بمعناي قدرت او يا نعمت او است. هستند
. )1(» استشود و اين راي راي قدريه و معتزله باعث ابطال صفت مي) تأويل(زيرا اين 

احدي را نزيبد و نسزد كه درباره ذات اهللا چيزي به زبان آورد، بلكه بايد «: گويد او مي
را فقط با الفاظ خود او توصيف نمايد و نبايد به رأي خود چيزي از او بگويد و او 

  .)2(»يه استخداوند پروردگار جهانيان، منزه و مبارك از هرگونه شب
نازل «: سؤال شد، گفت) پايين آمدن به آسمان دنيا(و چون از او درباره نزول الهي 

  .)3(»شود بدون كيفيت مى
  .)4(»تشبيه و تجسيم«ه پاسخ به اتهام اعتقاد ب

دشمنان و مخالفان دعوت اصالحي همواره امام و پيروان او و همه اهل سنت را 
يعني جسم و هيكل داشتن  -  »تجسيم«به تهمت بزرگ و بسيار زشت باور به 

  .اند  متهم كرده- خداوند
بن  امام محمد: اند كه الذكر گوياي اين حقيقت ها و متون سابق اما نقل قول

صفات كه از » تجسيم و تشبيه«وهاب و ساير علماي دعوت سلفي از تهمت عبدال
_____________________________ 

 .١٣اعتقاد أئمة السلف از دكرت حممد اخلميس, ص : , ونگاه كنيد ٣٠٢ ص  الفقه األكرب,−)١(
: , و نگاه كنيد٣٦٨تصحيح دكرت عبداهللا الرتكی, و جالءالعينني, ص ). ٢/٤٢٧(العقيدة الطحاوية   رشح−)٢(

 .١٣اعتقاد أئمة السلف از دكرت حممداخلميس, ص 
, و رشح ٤٥٦ واالسامء والصفات بيهقی, ص ., چ دارالسلفية٤٢ عقيدة السلف اصحاب احلديث ص −)٣(

اعتقاد أئمة : , و نگاه كنيد٦٠, استخراج البانی, و رشح الفقه االكرب قاری, ص ٢٤٥العقيدة الطحاوية, ص 
 .١٣السلف از دكرت اخلميس, ص 

رستان ام زيرا اين افرتا پيوسته و امروز هم از سوی هواپ  در رفع و دفع اين هتمت سخن به تفصيل آورده−)٤(
ًشود و باعث اشكاالت و اشتباهاتی شده كه بعضا موجب انگيزش عواطف عامه  عليه اهل سنت گفته می

 .گردد مردم و افراد نادان بر عليه دعوت و پريوانش می
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١٥٦ إسالمية ال وهابية

زيرا كه ايشان بر راه . گر آنان عنوان شده، كامالً مبرّا هستند سوي مخالفان بدعت
خصوص اسماء و صفات  مؤمنان و روش سلف صالح اهل سنت و جماعت در

  .باشند خداوندي و نيز در تمام اصول دين مي
اي كه مخالفان اهل هوي و بدعت و دشمنان هم عصر  راه و شيوهحقيقت ديگر آنكه 

بن عبدالوهاب و ساير علماي دعوت سلفي و پيروان  سنت در متهم كردن امام محمد
اي است كه دشمنان سلف صالح اهل سنت و جماعت  پيمايند همان راه و شيوه آنان مي

  .اند اي بر آن رفته جويان در هر عصر و دوره از اهل اهواء و بدعتگران و تفرقه
تعطيل و «و ساير متكلمان معتقد به » جهميه و معتزله«هاي  آن زمان كه بدعت و از
و مقاالت بدعتگرانه آنان در نفي يا تأويل كل يا برخي از اسماء و صفات » تأويل

الهي به وجود آمد، همراه با آن اين ادعا كه اثبات اسماء و صفات خداوند نوعي 
از اين روي به هر كس كه به صفات و . است نيز مطرح و رايج شدتجسيم و تشبيه 

را مجسمه  اسماء خداوند مطابق محتواي قرآن و سنت صحيح معتقد بود، او
  .ناميدند مي) گر تشبيه(و مشبهه ) گر تجسيم(

ناميدنِ اهل سنت و جماعت و سلف صالح » تجسيم و تشبيه«اينجا بود كه اهل 
هاي كالمي مطرح  ه دوم هجري و از زبان پيشگامان آن فرقهنخستين بار در اوايل سد

  .گرديد
هاي ذكر شده قبلي اين تهمت را رد كرده و در  بن عبدالوهاب در گفته امام محمد

  :بخشي از آن بيانات گفته است
 داشتن ايمان به صفاتي است كه ذات باري تعالي در ،از مراتب ايمان به اهللا«

اش جاري ساخته است و هيچ تحريف  و بر زبان فرستادهكتابش براي خود قائل شده 
 مثل و -  تعالي اهللا سبحانه و- آري معتقدم كه. و تعطيلي براي آن متصور نيست
لذا صفاتي را كه خود را بدان وصف كرده از او . مانندي ندارد و سميع و بصير است

صفاتش را انكار و اسماء و . دهم كنم و كلمات را از منزلت خود تغيير نمي نفي نمي
زيرا خداوند متعال هيچ . نمايم نكرده و صفات او را به صفات بندگانش تشبيه نمي
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١٥٧   ناباســـــــالم

  .)1(»نيستها و بندگانش قابل قياس  شأن و شريكي ندارد و با آفريده همسان و هم
بن عبدالوهاب، مذهب سلف صالح اهل سنت و جماعت  عالوه بر اين امام محمد

پس . را به عنوان اعتقاد خويش معرفي كرده استخصوص اسماء و صفات الهي  در
  ! زنند؟ چگونه و بر چه اساسي به وي و ساير گذشتگان امت تهمت تجسيم مي

بن عبدالوهاب خود به رد و تكذيب اين شبهه پرداخته و توضيح داده  امام محمد
است كه اهل كالم و بدعت، طريقت پيامبر و سلف صالح را در اثبات صفات الهي، 

  : گويد نامند، او مي ه و تجسيم ميتشبي
شما آسان باشد، مخالفت با مخالف حق است هرچند از  از اموري كه بايد بر«
منصبان بزرگ باشد و اكثر مردم   يا از صاحب ،ترين افراد جامعه ترين و تيزهوش عالم

و از جمله مسائلي كه بر اثر اختالف و چنددستگي امت در اصول . از او حمايت كنند
ين و صفات خداوند به خصوص در ميان مدعيان معرفت و متكلمان مخالف ايجاد د

در صورتي كه . نامند  را تشبيه و تجسيم ميصاهللا   شده اين است كه، روش رسول
 -  حتي اگر اعتقاد به صفات را اصل و تكليف هر فرد بداند- يكي از كتابهاي كالم را

اي از مسائل آن به  ن كتاب در هيچ مسألهيابي كه از اول تا پايا مطالعه كني، درمي
 استناد نشده است، مگر اينكه براي صاي از كتاب خدا يا حديثي از پيامبر  آيه

و ايشان خود معترفند به اينكه اصولشان را نه . اي ذكر شده باشد تحريف مضمون آيه
ع اند و اعتراف دارند كه در اين موضوع در موض  بلكه از عقلشان گرفته،از وحي

  .)2(» دارندمخالفت با سلف قرار
دكتر عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف پس از نقل اقوال امام محمد و بعضي از 

راه نجاتي ) حقانيت (-   از خالل متون ذكر شده- در نهايت«: گويد علماي دعوت مي
و اقتداء به آن در وصف ) اسالم(را كه امامان اين دعوت سلفي با تأسي از نسل اول 

_____________________________ 
 ).٣٠−١/٢٩( الدرر السنية −)١(
 ).١/٥٠( الدرر السنية −)٢(
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خصوص  بينيم كه در يابيم و مي ، درميصوند با عبارات خود او و پيامبرش خدا
  .كنند اين مسأله از حدود قرآن و حديث تجاوز نمي

هاي مخالفان و دشمنان اين دعوت سلفي  كنيم كه يكي از مستمسك مالحظه مي
بن عبدالوهاب و پيروان او و ساير سلف به تجسيم و  در متهم كردن امام محمد

در صفات، اين است كه ايشان تمام صفاتي را كه در كتاب و سنت آمده، اثبات تشبيه 
تشبيه و تحريف و « آنها را بر ظاهرشان حمل كرده و هيچگونه -  چنانكه آمده- و

 سبحانه - دارند و علم به كيفيت و چگونگي آنها را به خداوند روا نمي» تعطيلي
  .كنند  موكول مي- وتعالي

ت را توجيهي كافي براي اتهام تشبيه و تجسيم به شيخ مطرح آري آنان اين اثبا
 داوندـخ براي خـلذا غالباً همراه با اين تهمت چند نمونه از صفاتي را كه شي. كردند

استواء «آورند؛ و صفات  ديم ثابت كرده مي با شروطي كه ذكر كر-  سبحانه وتعالي-
ورزان اين اثبات  ن مخالفان و كينهو به زعم اي. اند و غيره از آن جمله» و علو و نزول

  .چيزي جز همان تشبيه و تجسيم نيست
افزايند كه  شان مي كنند، بلكه بر ميزان دروغ و بهتان بزرگ به اين هم اكتفا نمي
تر  هم قائل است و حتي دروغي بد» جلوس و پهلو و زبان«گويا شيخ براي خداوند 

خداوند مانند جانداران :  شيخ گفته استكنند كه انگيز عنوان مي بافته و به شكلي بهت
  .)1(»افندب پاك و منزه است خدا از آنچه اين دروغگويان به هم مي... جسم دارد 

 به زعم - گران  بدعت- ورزان شود كه كينه از آنچه گفته شد روشن مي«: گويد مي
 را به امام و ياران دعوتش و قاطبه سلف صالح اهل» تشبيه و تجسيم«خود افتراي 

چسبانند كه آنان در آيات و احاديث صفات، طبق  سنت و جماعت با اين حجت مي
  .كند ظاهر آنها حكم مي

ترين و  محكم: و در مقام دفع و رفع تهمت تجسيم و تشبيه بايد بگوئيم كه

_____________________________ 
 ., با اندكی ترصف١٢٥ دعاوی املناوئني, ص −)١(
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 است كه آورديم و تصريحشان به اثبات )1(هاي متعددي ترين رد همان نقل قول قوي
شبيه و چگونگي است، يعني همانگونه كه در خور صفات خداوند سبحان بدون ت

و علما و دانشمندان اهل سنت داليل كوبنده و . جالل و عظمت خداوندي است
  .)2(»اند اساس ارائه نموده  سست و بيهاي درخشان كافي در رد اين تهمت برهان

بن عبدالوهاب در ردي بر كسي كه به زعم او الزمه  شيخ عبداهللا پسر امام محمد
خواهيد  شما مي: اين گفته كه«: گويد اثبات صفات و عدم تاويل، تجسيم است مي

پروردگار را با چيزي تنزيه كني كه الزمه آن تجسيم است، دروغي آشكار است؛ زيرا 
ما روشن كرديم كه هر چه خدا با آن خود را توصيف كرده يا پيامبر او وي را بدان 

ت و الزمة حقيقت بدون ترديد، اسوصف كرده، حقيقت بوده و راست و درست 
دهد و همه اهل  پذيريم كه از اين امر، تجسيم نتيجه مي  حقّ است و ما نميخود

همانگونه كه از . دانند را مالزم هم نمي» اثبات و تجسيم«اند و  سنت نيز بر همين رأي
و . شود اثبات اموري چون ذات و حيات و اراده و كالم، تجسيم و تشبيه حادث نمي

علوم است كه مخلوق نيز ذات دارد و حيات و قدرت و اراده و كالم برايش متصور م
با اين وجود اثبات اين امور براي خداوند متعال موجب ثبوت تجسيم و تشبيه . است

  .نيست و خداوند متعال بسيار فراتر از چنين اموري است
رَض، اما وهر است يا عنيز معلوم است كه اين صفات در وجود مخلوق يا ج

  .)3(»كيفيت و ماهيت آنها در وجود خداوند تبارك وتعالي جز بر خود او معلوم نيست
  .عقيده آنان درباره قرآن

همچنين اعتقاد آنان درباره قرآن نيز از اعتقاد مورد اجماع علماي سلف خارج 
  .نيست

_____________________________ 
 .١٢٩−١٢٥عاوی املناوئني, ص د:  نگاه−)١(
 ., با ترصف١٢٩ دعاوی املناوئني, ص −)٢(
 ).٤/١١٨( جمموعة الرسائل واملسائل, پاسخ اهل سنت در نقض كالم شيعه و زيديه −)٣(
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وده معتقدم كه قرآن كالم نازل شده خداوند ب«: گويد بن عبدالوهاب مي امام محمد
گردد و او حقيقتاً بدان تكلم  بلكه از او آغاز شده و به او باز مي. و مخلوق نيست

 كه سفير ميان او و صاش محمد مصطفي   و امين وحي فرموده و بر بنده و فرستاده
  .)1(»بندگان او است، فرو فرستاده است

  :گويد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن نيز مي شيخ محمد
از او آغاز شده . الم نازل شده خداوند است و مخلوق نيستمعتقديم كه قرآن ك«

گردد و او حقيقتاً بدان تكلم فرموده و جبرئيل آن را از باري تعالي  و به او باز مي
و قائل به گفتة اشاعره .  فرود آمده استصاهللا   شنيده است و همراه با آن بر رسول

  .)2(»و اهل بدعت نيستيم
  .)3(ن و كتب آسماني و پيامبرانعقيده آنان درباره فرشتگا

ها و پيامبران الهي نيز همين گونه بوده  اعتقاد ايشان در ايمان به فرشتگان و كتاب
خصوص اين  از آنجا كه در. و در جزئيات و كليات آن تابع نصوص صحيح است

گانه تهمت يا دروغ قابل ذكري از سوي مخالفين عليه آنان وارد نشده  اصول سه
بن عبدالوهاب بسنده  داختن به آنها نداريم و فقط به اين گفته امام محمدنيازي به پر

گيرم كه بنده به همان  خداوند و فرشتگان حاضر و نيز شما را شاهد مي«: كنيم كه مي
اصول فرقه ناجيه اهل سنت و جماعت در ايمان به خداوند و فرشتگان او و كتب و 

  .)4(»پيامبرانش، اعتقاد دارم
  .هاي او  و حقوق و ويژگيصرباره پيامبر خدا شان د عقيده

 سلف صالح از اصحاب و تابعين و پيروان نيكوكارشان - اهل سنت و جماعت
 از - آورند بن عبدالوهاب و پيروانش خود را تابع آنان به شمار مي كه امام محمد

_____________________________ 
 ).١/٣٠( الدرر السنيه −)١(
 ).١/٥٧٢( الدرر السنيه −)٢(
 .واهد آمد در صفحات آينده سخن از اعتقادشان درباره روز قيامت و قدر خ−)٣(
 ).١/٢٩( الدرر السنيه −)٤(
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١٦١   ناباســـــــالم

راستين ند كه به او محبتي ا هزيرا فقط آنان بود. ترند  أوليصاهللا   همه مردم به رسول
آنان بودند كه از سنتش . كردند ند و حق تكريم و تجليل را در مورد او ادا ميا هداشت

 و يارانش شدند و سفارش او را به التزام صپيروي كردند و رهرو مداوم راه او 
آميز عملي  داشتن به سنت و جماعت و دوري و پرهيز از پراكندگي و امور بدعت

اند همواره شكر خداوند را آشكارا  حق و سنت ماندهكردند و تا امروز نيز بر راه 
اند كه همان محبت و  انجام داده و براي نيل به واالترين آرمان ايماني كوشيده

. آيد  و پيروانش بدست نميص خشنودي خداوند متعال است و جز با محبت پيامبر
̀   e d c b a}: دهچنانكه خداوند متعال فرمو  _ ^z])  ،آل عمران

شما را ) نيز(تا خدا ! داريد، از من پيروى كنيد اگر خدا را دوست مى: بگو« ).31آيه 
  . »دوست بدارد

 و پيروان -  كه يكي از ائمه تابع سنت است- بن عبدالوهاب پس فقط امام محمد
بخشي به فرامين الهي در   در تحقق-  و گذشته و آينده- او و ساير اهل سنت امروز

محبت و بزرگداشت او و پيروان سنّتش و دعوت به آن و  و صاهللا  ايمان به رسول
 مادران -   و آل و اصحاب و همسران اوصدر ساير امور همچون حقوق وي 

اند   و ايمان به شفاعت و حوض ويژه او بر طريقت سلف صالح گام برداشته-  مؤمنان
 و  بهترين همه خلق و خاتم انبياءصاند كه پيامبر  و همواره بر اين باور بوده

  .پيامبران است
يكي از موارد بزرگداشت و تعظيم او اين است كه تا مقام ربوبيت و الوهيت و 

  . اين قبيل كه تنها از خصايص پروردگار عزّ وجل هستند، باال برده نشودمراتبي از
كنند به اينكه  ناميده و آنان را متهم مي) وهابيت(لذا كساني كه امام و پيروانش را 

اي از فضايل و حقوقش را منكر  كنند يا پاره  را مراعات نميص احترام پيامبر
هر كس كه در . گويند زنند و دروغ مي شوند و ادعاهايي اين چنين، بهتان مي مي

فهمد كه چنين افتراهايي را  حقيقت موضوع نظري بيفكند، بالفاصله و به روشني مي
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١٦٢ إسالمية ال وهابية

يا انساني حسود و جز اشخاص نادان و بدعتگر يا مقلّدي بدون بينش و بصيرت 
ورز و يا هواپرستي كه هوا و هوسش او را از راه حق به در برده است وارد  كينه
  .كنند، و در فصل سوم به تفصيل در اين باره سخن خواهيم گفت نمي

همه اين افتراها و امثال آن برخالف حقيقت و واقعيت بوده و در تضاد با داليل 
) همواره(بن عبدالوهاب و علماي دعوت  محمدزيرا كه امام . قاطع در تضاد هستند

 را بدون هيچگونه افراط و تفريطي صايمان خويش به ساير حقوق مشروع پيامبر 
 و بدون هرگونه مبالغه در مدح او بيان صدر خصوص جايگاه واقعي و شايسته او 

  :ندا ه است كه فرمودصو اين عدم مبالغه در راستاي اطاعت فرمان پيامبر . اند كرده
من . در حق من چنانكه مسيحيان در حق عيسي بن مريم مبالغه كردند، غلو نكنيد«

  .)1(»اويمتنها بنده خداوند و فرستاده 
وظيفه پيامبران ابالغ بدون ابهام است؛ و همه آنان : گويد بن عبدالوهاب مي امام محمد

تم پيامبران، اند؛ خداوند كتابش را بر خا وظيفه خويش را به درستي به انجام رسانده
و نشانه ) قبل از تحريف(پيامبران هاي ديگر كننده كتاب  نازل فرمود تا تصديقصمحمد 

احاطه و تسلط ) آسماني(پس پيامبر بر همه كتابهاي . تسلط و احاطه او بر همه آنها باشد
ابالغ و اعالم نمود، دلسوزترين ) بر همگان(داشت؛ و رسالتش را به نحو أحسن و أكمل 

امانت را ادا نمود و . بت به بندگان خدا بود و در حق مؤمنين رئوف و مهربان بودفرد نس
پس . تا فرا رسيدن لحظه مرگ پرستش كرد راه خدا را به جا آورد و او را حق جهاد در
ترين امت كسي است كه در علم و  مرتبهترين خلق و برخوردارترين و بلند خوشبخت

  .)2(» بكندص عمل بيشترين پيروي را از پيامبر
اعتقاد ما اين « :گويد بن عبدالوهاب نيز مي و اما شيخ عبداهللا پسر شيخ محمد

 باالترين درجه در بين تمامي مخلوقات است و ص است كه درجه حضرت محمد
_____________________________ 

 آن را روايت ١٦٤ و ١٥٤های  , امحد نيز در املسند با شامره١٦٩١, ومسلم, ٣٤٤٥ بخاری, حديث شامره −)١(
 .اسناد آن به رشط صحت شيخني صحيح است: كرده, مصحح گفته است 

 ).٢/٢١( الدرر السنية −)٢(
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١٦٣   ناباســـــــالم

گذراند كه از زندگي ذكر شده  اش را مي  اكنون در قبر خويش زندگاني برزخي او هم
؛ زيرا كه بدون شك وي از همه آنان برتر براي شهيدان در قرآن كريم برتر است

شنود و زيارتش پسنديده و  سالم و صلوات مسلمانان بر خويش را مي. است
و نمازگزاردن در ) مسجد النبي(مستحب است، ولي نبايد جز به قصد زيارت مسجد 

 هم صاما اگر در كنار اين نيت، قصد زيارت قبر پيامبر . آن، بار سفري بسته شود
و هر كس اوقات گرانبهاي خود را صرف اشتغال به سالم و . شكالي نداردبكنند، ا

 چنانكه در نصوص آمده، بكند، - الصاله والسالم   عليه-  صلوات فرستادن بر وي
 خوشبختي هر دو جهان را نصيب خويش نموده و چنانكه در حديثي از او آمده هم

  .)1(»دكن كفايت مي) لمانبراي مس( را داشتن ص و غم دوستي و پيروي از پيامبر
  :بن علي قاسمي گفته است اي به احمد بن محمد نيز در نامه بن سعود امام عبدالعزيز

 بر صجهت تعظيم پيامبر برگزيده محمد افرادي از ياران ما به : اي اينكه گفته«
خداوند سبحان محبت پيامبر ) ما معتقديم كه(اتفاقاً : اند؛ بايد بگويم شما خشم گرفته

همه مردم واجب فرموده و مقرر كرده كه وي را از خود   و تعظيم او را برصرم اك
تر داشته باشند؛ ولي فرمان نداده كه درباره او  و فرزندانشان و از همه كس دوست

 در صحتي شخص پيامبر . د بيش از حد بكنيم و غلو بنماييمتعريف و تمجي
ال «: كار نهي فرموده استحديثي كه در كتب صحيح از وي روايت شده، از اين 

ُنام أنا عبد فقولوا عبدإ ابن مريم,  كام أطرت النصارتطروين   .)3)(2(»اهللا ورسوله ّ

_____________________________ 
 برخالف زعم خمالفانشان اقرار دارند اما اينكه به صت قرب پيامرب  و ايشان با اين بيان به مرشوعيت زيار−)١(

جز به قصد زيارت سه «: سفری صورت گريد را با استدالل به حديث) زيارت قرب پيامرب(قصد اين كار 
از حلاظ رشعی )  و ديگران از حديث ابوهريره ٣٣٨٤ ومسلم ١٨٦٤بخاری, . (»مسجد سفر مكنيد

 .دانند صحيح نمی
 .سند حديث در صفحات قبل ذكر شد  −)٢(
 ).١/٢٧٢( الدرر السنية −)٣(
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١٦٤ إسالمية ال وهابية

كنند، تعريف و تمجيد  از من همانگونه كه نصاري از عيسي بن مريم تعريف مي«
  .» هستم پس بگوييد بنده و رسول خدانكنيد من تنها بنده او

  :گويد زرگان علماي دعوت نيز ميبن ناصربن معمر از ب شيخ حمد
 ص  جزو كساني هستيم كه درباره حقوق و محبت پيامبر-  اهللا  بحمد- ما«

هاي او، اطاعت دستورات و  بيشترين رعايت را داريم و اين را بوسيله تصديق فرموده
توجه به شناخت رسالتشان و نيز از طريق پيروي از اين دستورات به انجام 

       : ين فرموده خداوند متعال عمل كرده باشيم كه فرموده استتا به ا. رسانيم مي
{    ̀  _   ̂  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U      T  S  R  Qz )األعراف :
و از اوليا و ! از چيزى كه از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروى كنيد«). 3

و نيز اين فرموده او . »دشوي اما كمتر متذكر مى! معبودهاى ديگر جز او، پيروى نكنيد
  ).155: األنعام( x  w  v  u      t  s  r    q  pz  } : كه

و   از آن پيروى كنيد،؛نازل كرديم) بر تو(و اين كتابى است پر بركت، كه ما «
  .»قرار گيريد) خدا(پرهيزگارى پيشه نمائيد، باشد كه مورد رحمت 

 بن سحمان به عبدالعزيز از سليمان«: گويد بن سحمان هم مي  شيخ سليمان
   :أما بعد العلجي، سالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته،

به اينجانب خبر رسيد كه شما كلماتي را به زعم خودت در يكي از اشعار بنده 
  : اي و آن در اين بيت بوده است ناروا دانسته و آن را اصالح كرده

 ِّ السيد املعصوم واآلل كلهمعىل
 

 ُجهم بعد هنيوأصحابه مع تابع 
 

سالم و صاله بر آن سيد معصوم و بر همه آل و اصحابش و بر پيروان راه آنان (
  .)اند كه بعد از او آمده
مورد مالمت قرار » ص سيدنا محمد«: اي كه ما كسي كه بگويد و گمان كرده

است، اما اين دروغ و تهمت است و احدي » اهل نجد«دهيم و اين روش همه ما  مي
  .»مذهب ما چنين چيزي نيست  عبارت نهي نكرده و دراز ما از اين
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١٦٥   ناباســـــــالم

دانيم، به دليل فرموده خود  را نادرست نمي) عبارت(ما آن «: گويد تا آنجا كه مي
ن سيد فرزندان آدمم و تكبر هم م ()1(»ّأنا سيد ولد آدم وال فخر«:  كهص پيامبر
ٌ هذا سيدي ابنّنإ«: )مبه حسن بن على بن أبى طالب  (اش و اين فرموده) كنم نمي ّ«)2( 

زد به ن ()3(»ّ سيدكمقوموا إىل«: اش خطاب به انصار و فرموده» فرزندم سيد استاين (
ُمن سيدكم يا بن«: است  و فرموده) سيدتان برويد ّ َ سلميَ أي بني سلمه سيد شما  (»ةَ

داريم، پس  بن قيس، از آن رو كه ما او را در ميان خود بزرگ مي جد: گفتند) كيست؟
اگر ). بن الجموح است نه سيد شما عمرو( )4(»بن اجلموح بل سيدكم عمرو«: رمودف

گويي كه ما آن را انكار و در خصوصش  اينها را متوجه هستي، پس چطور مي
كنيم؟ چه كسي به تو چنين حرفي زده؟ يا چنين كالمي را از ما نقل  سختگيري مي

ن چندين رساله و منظومه دارم و در اي؟ در حالي كه م كرده؟ در كدام كتاب آنرا يافته
  .)5(»ام كرده آنها به اين مسأله اشاره  همه

  .صمخالفان درباره منزلت رسول خدا پاسخ به ادعاي 
ورزان به  كينه(از بزرگترين موارد قلب و تحريف حقائق كه از جانب مخالفان امام 

م و عموم اهل و حاميان بدعت و تفرقه صورت گرفته، تهمت آنان به اما) اهل سنت
 محبتي نداشته و وي را كوچك ص سنت است مبني بر اينكه ايشان به پيامبر

 ص اما اين بدان سبب كه براي پيامبر! كاهند از مقام و منزلتشان مي شمارند، و مي
مقام ربوبيت و الوهيت قائل نيستند و وي را در حد تعريف و تمجيدي كه مسيحيان 

_____________________________ 
 ).٣/٢) (٢/٥٤٠(و أمحد ) ٤٦٧٣(و ابوداود ) ٢٢٧٨( به روايت مسلم −)١(
 ).٤٦٦٢(و ابوداود ) ٧١٠٩( بخاری −)٢(
 .از حديث ابوسعيد خدری) ٣٨٠٤(و ) ٣٠٤٣( بخاری −)٣(
در حديثی به ) ٧/٣١٧(, و ابونعيم در احلليه ٢٩٦ , شامره١١١ به روايت بخاری در األدب املفرد, ص −)٤(

 .مهني معنا از جابر
 ).٣/٣٦٦( الدرر السنية −)٥(
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١٦٦ إسالمية ال وهابية

او مبالغه  كنند، يعني در مورد د، مدح و تمجيد نميبراي عيسي پسر مريم قائل بودن
كنند هر كس چنين  اما اهل بدعت در تعريف از او مبالغه كرده و گمان مي. كنند نمي

اين خود .  را دوست نداشته و وي را كوچك كرده استص نكند، لزوماً پيامبر
بار از در هاي شيطان كه اين  نوعي قلب حقايق و دروغ بزرگ است و از تأثير خدعه

  .موضوع تعريف و تمجيد بر آنان وارد شده است
به دليل اهميت اين افترائات و شيوع آن در ميان جاهالن به حقيقت كه بدون هيچ 

هاي مخالفان و مغرضان و حسودان  گري ايستادگي، تأمل يا تفكري رام و خام گمراه
غ اين دشمنان آشكار و پردازم تا درو هاي بيشتري مي جا به نقل قول شوند، در اين مي

  :حق براي جوينده آن روشن گردد
به درستي كه مخالفان امام كه دشمنان سنت و اهل آن و از طايفه هواپرستان و 

جو هستند، در بسياري از مواقع راه دروغ و بهتان پيموده و در  بدعتگران تفرقه
اين  كي ازاند، ي در جاده قلب و تحريف حقايق گام برداشته بسياري اوقات ديگر

كتاب ) بن عبدالوهاب يعني امام محمد(كه او «: موارد گفته يكي از آنان است
 .)1(»موالي ما«و » سرورِ ما«الخيرات را به خاطرِ وجود عباراتي همچون  داليل

 در روز و شب ص صلوات فرستادن بر پيامبر«: و او گفته است. )2(»تسوزانده اس
:  و اينكه.)3(»اندازد آن را به درون آتش ميجمعه بدعت و انحرافي است كه صاحب 

اگر بر حجره «:  و مدعي هستند كه او گفته است.)4(» شرك استص تعظيم پيامبر«
 زيارت قبر پيامبر« و اينكه او .)5(»كردم  تسلّطي داشتم حتماً ويرانش ميص پيامبر

_____________________________ 
 ).١١٣, ١/١٢١( روضة األفكار از حسني بن غنام −)١(
 . منبع سابق−)٢(
 . منبع سابق−)٣(
 . منبع سابق−)٤(
 . منبع سابق−)٥(
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١٦٧   ناباســـــــالم

  .)1(»داند  را حرام ميص
 از آنها تبرّي جسته و در موارد و اينها دروغهايي آشكار است و خود امام شخصاً
 )2(»تانٌ عظيمسبحانك هذا به«: زيادي درباره اين افترائات و غير آن سخن گفته است
هايي  ها و بهتان همه اينها دروغ«: و در جايي ديگر درباره چنين ادعاهايي گفته است

اند، عليه من سرهم  هستند كه شياطيني كه درصدد حيف و ميل اموال مردم
  .)3(»...ندا هكرد

 زده ص وي در رد و تكذيب يكي از كساني كه به وي تهمت تحقير كردن پيامبر
سبحانك هذا بهتان عظيم، پيش از وي نيز كساني بودند كه به «: بودند گفته است

سب عيسي بن مريم و صالحين دادند و به خاطر افترا و دروغ و  تهمت ص پيامبر
  .)4(»...سخنان كذبشان سرگردان شدند 

و أما مسأله «:  گفته استص در رد مقوله نهي از صلوات فرستادن بر پيامبر
 به هر لفظي ص سوزاندن كتاب داليل الخيرات و نهي از صلوات فرستادن بر پيامبر

  .)5(»استكه آمده باشد، نسبت آن به بنده دروغ و تهمت 
  : گويد در افترائي به امام مي» المقاالت الوفيه«مؤلف كتاب 

هاي  شمارد و خراب كردن زيارتگاه ينطور منزلت پيامبران و انبياء را كوچك ميو هم«
و پيشنهاد  كند  مي  جلوگيريص نامه پيامبر و از خواندن مولودي... آنان خواستار است

  .)6(» سر دهدص ها بانگ صلوات بر پيامبر گردن زدن كسي كه در مناره

_____________________________ 
 ).٥/١٢) ( شخصیهای نامه(االمام حممد بن عبدالوهاب   تأليفات شيخ−)١(
 ).٥٢, ١٢( مهان −)٢(
 . مهان−)٣(
 ).١/٣٤( الدرر السنية −)٤(
 ).١/٨١( مهان −)٥(
 .٩٧, و نگاه كنيد دعاوی املناوئني, ص ١٨٨ املقاالت الوفية, ص −)٦(
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١٦٨ إسالمية ال وهابية

خصوص  اما در. روان اوست دروغ و تهمتي ديگر بر امام محمد و پياين هم
هايي هستند كه در  ها يكي از بدعت آن: هاي بنا شده بر قبور بايد گفت كه زيارتگاه

و به . باشد سنت صراحتاً از آنها نهي شده و خراب كردنشان از بين بردن بدعت مي
 ص  و بانگ صلوات فرستادن بر پيامبرص نامه پيامبر همين ترتيب خواندن مولودي

  .دهند، نيز همين حكم را دارد ي كه بدعتگران انجام ميبه آن صورت
بن عبدالوهاب  نيز درباره پيروان امام محمد» الصوابتبيين الحق و«نويسنده كتاب 

 از مواردي كه داللت بر كوچك شمردن و استخفاف قدر و منزلت پيامبر«: گويد مي
محمد غيب  « توسط ايشان دارد اين عبارت خالي از ادب و حياي آنان است كهص
اين تعظيم پيامبر نيست كه براي او چيزي از : گوييم  مي و ما به او.)1(»داند نمي

زيرا كه او چيزي از . ادعا كنيم» علم غيب«خصائص پروردگار متعال همچون داشتن 
خداوند متعال . دانست علم غيب جز آن مقدار كه خداوند به او آموخته بود نمي

 G F E D C B A  P O N  M LK J I H}: فرمايد مي
  _  ^  ]       \   [    Z  Y    X  WV  U  T  S  R  Qz 

من مالك سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا «: بگو«). 188: األعراف(
و اگر ) ؛و از غيب و اسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده كند (؛بخواهد

به ) و زيانى(كردم، و هيچ بدى  براى خود فراهم مىاز غيب باخبر بودم، سود فراوانى 
! آورند ام براى گروهى كه ايمان مى دهنده دهنده و بشارت  من فقط بيم؛رسيد من نمى

  .»)و آماده پذيرش حقند(
براي پرده برداشتن از آن دروغ بزرگ سخن را با نقل بيانات شيخ محمدمنظور 

كنيم،  ميآغاز » ببن عبدالوها حمدالشيخ م دعايات مكشوفه ضد«نعماني در كتاب 
  : نويسد آنجا كه مي

اينكه مردي به نام عبدالوهاب : آن روزها دروغ عجيبي شنيدم يكي از من در«
_____________________________ 

 .١٩ و ١٨ تبيني احلق والصواب, ص −)١(



@ @
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١٦٩   ناباســـــــالم

ي وهابيان را بر عهده دارد، حد دشمني و عداوتش با نبي  نجدي كه سركردگي طايفه
وارد ... ي  تا بجايي رسيده كه با تظاهر به نيكوكاري و پرهيزكارص اكرم اسالم

اي ساكن شده تا بتواند از داخل خانه تونلي تا  مدينه منوره شده و در منزلي اجاره
 نعوذ باهللا -  حرمتي قرار دهد  كنده و پيكر مطهر را مورد اهانت و بيص روضه النبي

اما پيامبر به خواب حاكم ! ماند است؟  اما در انجام اين آرزو ناكام -  از چنين كاري
شرمي از  بدان كه مرد خبيث و بي: گويد  آمده و در خواب به او ميآن زمان حجاز

پس حاكم شهر، آن مرد . نجد با هدفي شوم در حال كندن كانالي در زمين است
  !زند؟ كند و وي را گردن مي عبدالوهاب نجدي را جستجو كرده، دستگيرش مي

و واقعيت ثابت به ياد دارم كه مردم اين دروغ را همچون حقيقتي غير قابل انكار 
از اين رو من هم هرگز در مورد آن شك . كردند اي براي همديگر تعريف مي شده

نكردم، چون كسي را نيافتم كه آن را رد يا در مورد آن شك و ترديدي داشته 
  .)1(»باشد

اند  آنچه مفتريان مشرك عليه من گفته«: گويد خود امام در تكذيب اين ادعاها مي
گويم اگر قدرت  كنم يا اينكه مي  نهي ميص فرستادن بر پيامبركه گويا من از درود 

ام يا از  كردم يا اينكه عليه صالحين چيزي گفته  را ويران ميص داشتم گنبد پيامبر
ها كذب و دروغ است و جماعتي شيطان  كنم، همه اين محبت ورزيدن به آنان نهي مي

  .)2(»اند تهن بربساند، عليه م صفت كه درصدد خوردن به ناحق اموال مردم
اش نيز خطاب به شيخ عبدالرحمن السويدي از علماي عراق با تكذيب  در نامه

هايي در  چطور چنين تهمت! خيلي عجيب است«: گويد اند مي آنچه به او نسبت داده
اي چنين چيزي  گنجد و آيا هيچ فرد مسلمان يا كافر يا عارف يا ديوانه عقل عاقل مي

 دست يابم حتماً خرابش ص گويند او گفته اگر بر گنبد نبي و اينكه مي! گويد؟ مي
_____________________________ 

 .١٦ و ١٥ُ دعايات مكثفه ضد الشيخ حممدبن عبدالوهاب, ص −)١(
 ).١/٧٤(ر السنية  الدر−)٢(
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١٧٠ إسالمية ال وهابية

موضوع آن است كه من از ) دالئل الخيرات(اما ! كنم، اين هم بهتان عجيبي است مي
پذيرند توصيه كردم كه مبادا چيزي در دلشان  برادرانم به آنان كه نصيحتم را مي

از قرائت قرآن است، اما تر از كتاب خدا باشد و گمان شود كه قرائت آن بهتر  گرامي
  .)1(»غ است با هر لفظي باشد، دروص سوزاندن آن يا نهي از درود فرستادن بر پيامبر

بن عبدالوهاب نيز در تبيين منهج و روشي كه هنگام  شيخ عبداهللا فرزند محمد
اما آنچه «: دهد در پيش گرفته بودند توضيح مي. )ق.هـ1218(ورود به مكه در سال 

بندند، شامل اين  پوشي و قلب حقايق بر مردم و به دروغ بر ما مي كه از روي حق
كنيم و بدون مراجعه به شرح احاديث يا نظر  موارد كه ما قرآن را تفسير به رأي مي

كنيم و  شخصيتي عالم، از آنها فقط آنچه را موافق فهم و نظر خودمان است، استنباط مي
ايم و ادعا   كاستهص مان حضرت محمد نبيها از درجه و منزلت  اينكه ما با اين گفته

يم كه پيامبر استخواني پوسيده در گور خويش بيش نيست و چوبدستي يكي از ما ا هنمود
از قبر او سودمندتر است و اينكه زيارت او مستحب نيست و اينكه وي معناي ال إله إال 

) با وجود مدني بودن آيه(ود نازل نشده ب) فاعلم أنه ال إله إال اهللا(اهللا را تا زماني كه آيه 
هيچ يك از اين افترائات صحيح نيستند و هر كس «: گويد كه مي جا تا آن» ...دانست  نمي

ها از ما توضيحي بخواهد پاسخ ما به وي اين عبارت  ي آنها و امثال اين تهمت درباره
ايت كند و هر كس چيزي از اين امور از ما رو »سبحانك هذا بهتان عظيم«: خواهد بود كه

  .يا به ما نسبت دهد، دروغ گفته و بر ما افترا بسته است
در مجالس ما حضور يابد و درباره ما تحقيق ، و هر كس رفتار ما را مشاهده كند

يابد كه همه اينها را دشمنان دين و همنشينان شياطين عليه  كند، به قطع و يقين در مي
  .»اند ما ساخته

 ص اعتقاد ما اين است كه درجه حضرت محمد«: گويد رسد كه مي تا به آنجا مي
اكنون در قبر خويش زندگاني  باالترين درجه در ميان تمام مخلوقات است و وي هم

_____________________________ 
 ).٨١, ١/٨٠(الدرر السنية : , و نگاه كنيد٣٧ص ) های شخصی نامه( جمموعة تأليفات شيخ −)١(
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١٧١   ناباســـــــالم

گذراند كه از زندگي وصف شده شهدا در قرآن كريم برتر است؛  اش را مي برزخي
ر سالم و صلوات فرستادن مسلمانان ب. زيرا كه بدون شك وي از همه آنان برتر است

شنود و زيارتش پسنديده و مستحب است، ولي نبايد جز به قصد  خويش را مي
  . زيارت مسجدالنبي و نمازگزاردن در آن بار سفر بسته شود

 و ، هم بكنند، اشكالي نداردص اما اگر در كنار اين سفر، نيت زيارت قبر پيامبر
 ادن بر ويود را صرف اشتغال به سالم و صلوات فرستـهر كس اوقات گرانبهاي خ

بنمايد چنانكه در نصوص آمده، خوشبختي هر دو جهان را  -  الصاله والسالم   عليه-
و غم و محبت و تبعيت نصيب خويش نموده و چنانكه در حديثي از ايشان آمده، هم 

  .)1(»كند كفايت مي) مانبراي مسل( داشتن ص پيامبر
برتري ) بر مسلمان (ص برحق پيام«: گويد بن سليمان البلهيد هم مي  شيخ عبداهللا

دادن محبت او بر محبت خود، فرزندان، خانواده و دارايي و نيز تصديق و اطاعت 
  .)2(»اوست

القاسمي   بن علي اي خطاب به أحمد بن سعود در نامه بن محمد امام عبدالعزيز
  :گفته است

 حمداي افرادي از ياران ما بر شما به جهت تعظيم پيامبر برگزيده م اينكه گفته«
خداوند سبحان ) ما همه معتقديم كه(اند؛ بايد بگويم برعكس   خشم گرفتهص

 و تعظيم او را بر امت واجب فرموده و مقرر كرده كه وي را ص محبت پيامبر اكرم
داشته باشند؛ ولي فرمان نداده كه   از خود و فرزندانشان و از همه كس بيشتر دوست

 از ص ز حد بكنيم، بلكه خود شخص پيامبردرباره او غلو يا تعريف و تمجيد بيش ا
  .)3(»ه استاين كار نهي كرد

_____________________________ 
 ).٢٣٠ و ١/٢٢٩( الدرر السنية −)١(
 .٩٥ و ٩٤ برگرفته از دعاوی املناوئني, ص −)٢(
 ).١/٢٧٢( الدرر السنية −)٣(
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١٧٢ إسالمية ال وهابية

»  الرد علي الخصم األلديالقول األسد ف«بن عثمان الشاوي در كتاب  شيخ محمد
  :گويد در رد و تكذيب مخالفان دعوت سلفي مي

داند  اند كه خداوند متعال نيك مي دشمنانشان آنان را به گناهان بزرگي متهم كرده«
و نسبت تحقير پيامبر و صلوات نفرستادن بر او كه به . از ايشان صادر نشده استكه 

 در ص ايشان داده شده علتي ندارد جز اينكه آنان به خاطر اطاعت از حديث پيامبر
از من تعريف و تمجيد نكنيد همانگونه كه «: فرمايد زيرا كه مي. كنند مورد او غلو نمي

اي هستم پس  من فقط بنده. ف و تمجيد كردندبن مريم تعري  مسيحيان از عيسي
  .)1(»اش بگوييد بنده خدا و فرستاده

پرورانند و از او   را ميص  بيشتر از همه مردم مهر پيامبر- اهللا  بحمد-  آنان
كنند و پيامبر نيز در نظر آنان خيلي باالتر و عزيزتر از  پيروي كرده، حقش را ادا مي

هاي  رهايي فاسد و داليلي باطل با سنت يا فرمودهآن است كه بخواهند براساس معيا
برخالف بسياري از كساني كه افراط و تفريط را باهم جمع . وي مخالفت كنند

 روي آنان در اين است كه با مبالغه در تعريف و تمجيد پيامبر افراط و زياده. اند كرده
د و از آن سو ان  وي را از منزلت بندگي تا مرتبت خداوندي و ربوبيت بلند كردهص

هايش را پشت سر انداخته و بدون هيچ   سنت و فرموده،در پيروي از او كوتاهي كرده
دليلي و توجيهي با متون صريح و صحيح روايت شده از او مخالفت ورزيده، به اين 

جويي از پيروان  هم بسنده نكردند، بلكه براي كسب فوائدي دنيايي به بدگويي و عيب
تنها ياري و ) بر ما (ص در حالي كه حق پيامبر. روي آوردندراستين و جهادگر او 

اش و اينكه وي را تصديق كرده و  نصرت و تعظيم اوست و پيروي از سنت گرامي
 تنها از آن  اما عبادت و پرستش. محبتش را بر محبت خانواده و دنيا ترجيح دهيم

  .)2(»شريك نيستاي در آن با وي  است و هيچ فرشته مقرب يا نبي فرستاده خداوند

_____________________________ 
 .ً سند حديث قبال ذكر شد−)١(
 .١٠٤, ص »دعاوی املناوئني« به نقل از ٧, ص )سخن قاطع در رد دشمن رسسخت(» ...القول األسد  «−)٢(
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١٧٣   ناباســـــــالم

» بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتري عليه محمد«مسعود الندوي نيز در كتاب 
زيرا كه ! تر براستي زمانه عجيب و غريبي است و حوادث آن بس عجيب«: نويسد مي

 نشست و برخواست ص اي از سنت پيامبر خدا مردي كه زير سايه گسترده) در آن(
آن پوشش و پرده و بستر اوست، چنين كسي را كند به طوري كه گويي  و زندگي مي

  .)1(»گردد به انكار حديث متهم مي
خصوص  اما در«: نگارد  نيز در رد اين افترا مي»النفخة علی النفحة«صاحب كتاب 

گمان برد كه هيچ وقت احدي از مسلمانان در اين كره   نبايدص محمد مصطفي
ها كسي كه پيامبر را   مذهب حنبليو در. را بكندورزي او  خاكي قصد تحقير يا كينه

  .)2(»نكندشود، خواه توبه بكند و خواه  ناسزا گويد كشته مي
درباره تعظيم و » نقض كالم المفترين«بن حجر آل بوطامي در كتاب  و شيخ احمد

 و حق و هدايتي كه وي همراه خويش ص تجليل امام و پيروانش از پيامبر خدا
را تأليف نموده است كه به » مختصر السيره«اب  كت:شيخ محمد «: گويد آورده مي

. هاي متعدد رسيده و در بسياري از كشورهاي اسالمي هم منتشر شده است چاپ
درباره او ) نامه زندگي(ورزيد كتاب سيره  اهللا محبت نمي  حال اگر شيخ به رسول

دارد، مسلمان نيست بلكه يا   را دوست نميص كسي كه پيامبر و. كرد تأليف نمي
ولي شيخ و پيروانش همواره مردم را به تمسك به سنت ... يهودي است و يا مسيحي 

 بسيار ص كننده با سنت پيامبر كنند و بر مخالفت  ترغيب ميص صحيح پيامبر
خوانند؛ آيا اين دليلي بر حب كامل و تعظيم شايان  گر مي سخت گرفته، وي را بدعت

 ورزي به پيامبر راهان محبت  و گم نيست؟ اما منحرفانص ايشان براي رسول خدا
پندارند هر كس چنين  بينند و مي مي... ها  نامه  را در خواندن شعر و سرود و البهص

كند دوستدار پيامبر خواهد بود، هر چند تباهكاري هم بكند و در لجنزار بدعتگري 
_____________________________ 

 .١٧٣, ص »حممد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم «−)١(
 ., تصحيح دكرت عبدالعزيز العبد اللطيف٤١, ص »النفخة علی النفحة «−)٢(
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١٧٤ إسالمية ال وهابية

مبر م غوطه بخورد، اما آنكس كه از اين گونه امور دوري بكند، وي را دوستدار پياه
  .)1(»!شناسند نمي

دهد كه علماي دعوت سلفيت از آنچه بدانان نسبت  حافظ وهبه نيز گواهي مي
آنچه به اهل نجد نسبت «داده شده مبرّا هستند و در جايي از كتاب خود تحت عنوان 

  :نويسد ، مي»اند دهند و آنان بري از آن مي
ختالفاتي كه بر اثر آن ميان  و مصر در سده گذشته و ا)2(ترديد جنگ بين اهل نجد بي«

ها با خود به  ها به وجود آمد، تبليغات منفي فراواني را بر ضد نجدي آل سعود و ترك
  :هاي دروغين زيادي به آنان گرديد، از جمله همراه آورد و باعث نسبت دادن تهمت

 ص بن عبدالوهاب و دعوتگران پيرو او از پيامبر اين تهمت كه شيخ محمد - 1
 .آورند  شأن و منزلت او و ساير انبياء و اولياء صالح را پايين ميتنفر دارند و

ند، همچنانكه امروز ا هاين افترا را قبالً به امام ابن تيميه و شاگردان او نيز نسبت داد
نيز به بسياري از عقال و مصلحان ساكن در هند و حتي به افرادي كه هيچ ارتباطي با 

  .شود ينجد و نجديان ندارند، نسبت داده م
 ُّال تشد الرحال إال إىل«: منشأ اين تهمت اين است كه نجديان با استناد به حديث

 مسافرتي براي  هيچ)3(»املسجد األقىص هذا ويمسجد احلرام, واملسجد:  مساجدةثالث
مسجد األقصي نبايد صورت  و) مدينه(عبادت جز به مسجد الحرام و مسجدم 

 جهت زيارت قبور پيامبران و صالحين بدعت بر اين باورند كه مسافرت  و،بپذيرد
 به آن امر نفرموده و ص اند و پيامبر بوده و هيچ يك از صحابه و تابعين چنان نكرده

_____________________________ 
و . ٦٨ و ٦٧, ص ) سلفیرد كالم دروغگويان بر ضد حنابله( نقض كالم املفرتين علی احلنابلة السلفيني −)١(

 .١٠٨دعاوی املناوئني, ص : نگاه كنيد
 منظور پريوان امام حممدبن عبدالوهاب و ياران و متعلقان ايشان است كه دعوت خود را از ناحيه نجد −)٢(

 )مرتجم. (آغاز كردند
د جز برای سه مسجد بار سفر نبند; مسجداحلرام, مسج: (معنی .  در صفحات قبل حديث ذكر شد−)٣(

 ).مسجدالنبی و مسجداألقصی
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١٧٥   ناباســـــــالم

پيش از ابن تيميه و ابن عبدالوهاب هم گروههاي متعددي از علما و دانشمندان 
  .اند متقدم همين نظر را داشته

ام دعا و نيز از به سجده افتادن  هنگص نجديان از رو كردن به مقبره پيامبر - 2
كنند و اجازه لمس و دست كشيدن به اطراف  كنار قبر او و قبور ديگران جلوگيري مي

شوند كه در بر گيرنده نوعي استغاثه  چنانكه مانع هر گونه عملي مي. دهند قبر را نمي
  پيامبرمبادرت به چنين اعمالي در كنار قبر) متأسفانه(باشد كه ) از غير خدا(و طلب 
 . و قبور اولياء در مصر و بغداد و هند و بسياري از جاها شايع شده استص
خراب كردن گنبدها و بناهاي برپا شده بر روي قبور و ابطال اوقاف  - 3

 .ها اختصاص داده شده به قبور و زيارتگاه
 :ايراد آنان بر ابياتي از قصيده برده بوصيري - 4

ُ من ألوذ بهيا أكرم اخللق ما يل« ْ 
 

ِواک عند حلول احلادث العممس  ِ ُ َ« 
 

هنگام به وقوع پيوستن آن رستاخيز فراگير، كسي جز تو ! ترين مردمان اي كريم(
  ).را ندارم كه به او پناه برم
ِومن علومک علم اللوح والقلم«: و اين مصراع قصيده هاي تو علم  و از دانش (»ِْ

  :و اين بيت). است) غيب(لوح و قلم 
ً آخذا بيديادع مْإن مل تكن يف«  يِ

 

 »! يا زلة القدم فقلَّوإالًفضال  
 

ين لغزش  اگر در روز قيامت از روي لطف و كرم دستم را نگيري واي از(
  !).بزرگ

هايي خطرناك و غلوآميز است و با نصوص قرآن و أحاديث صحيح  اينها گفته
 اين ابيات  معتقدند كه هر كس ظاهر-  فراتر از اين- مخالفت صريحي دارند؛ و آنان

  .را هم بپذيرد مشرك و كافر است
هايي   متهم كرده و به ايشان گفتهص از اين رو مخالفان، آنان را به بغض پيامبر

گويند يك چوبدستي  نسبت دادند كه از آنها مبرا بودند؛ مثالً شايع كردند كه آنان مي
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١٧٦ إسالمية ال وهابية

يدم كه حكام نجد در نجد شن. پيامبر است و چندين تهمت باطل ديگر بهتر از قبر) عصا(
سعود پرچمي  آل: نوشتند كه ها نامه مي سعود براي ترك شمالي در زمان خصومتشان با آل

با حذف ميم ( رسول محدال إله إال اهللا : اند كه روي آن نوشته شده براي خود ساخته
و همه اينها را براي بيزار كردن ) اهللا نيست  كسي رسول(يعني ال أحد رسول اهللا ) محمد

دانستند كه دارند دروغ  كردند در حالي كه خوب مي هرچه بيشتر تركها از آنان شايع مي
  .گويند مي

اي از فضال و علماي سنگالي  ، عده)م1925(در خالل جنگ حجاز و نجد در سال 
كردند و به  آنان هنگام صحبت از شدت تأثر گريه مي.  به مكه آمده بودند)1(و تطواني

اند كه در حجاز  ريه چيزهاي زيادي را درباره نجديان شنيدهگفتند در اسكند ما مي
ها كعبه را تخريب   بودند كه وهابي اند، از برخي از مردم شنيده هيچ اثري از آنها نيافته

و ادامه آنرا » ن ال إله إال اهللاأشهد أ«گويند  ان مي و در اذ چون از سنگ است،اند كرده
  .گويند  نمياست،» أشهد أن محمداً رسول اهللا«كه 

 هستند، اما ص ترين مردم نسبت به محبت ورزيدن به پيامبر باري نجديان پايبند
ايستند و  اي مي  بيزارند و در مقابل هر نوع بدعتي با هر انگيزه از غلو و مبالغه

اما .  عبارتست از، پذيرش هدايت و پيروي از ايشانص محبت پيامبر: گويند مي
 احكام شريعت و ترجيح اميال شخصي، اينها گري، تعطيل اموري چون بدعت

» قل إن كنتم تحبونَ اهللاَ فاتبعوني«:  و در قرآن كريم هست كه،شقاوت است نه محبت
  .)2()كنيدبگو اگر خدا را دوست داريد، از من تبعيت (

  .بن عبدالوهاب اتهام ادعاي پيامبري امام محمد
 و ص  براي شخص پيامبرپس از بررسي و مرور تعظيم و احترامي كه اهل سنت

جايگاه بلند و برگزيده او قائل هستند، اينك شايسته است كمي به بررسي تهمت 

_____________________________ 
 ).مرتجم. ( تطوان نام شهری است در مراكش−)١(
 .٣١٤−٣١٢, حافظ وهبة, ص )العرب در قرن بيستم جزيرة (القرن العرشين  العرب يف  جزيرة −)٢(
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١٧٧   ناباســـــــالم

شده و دروغ آشكاري بپردازيم كه از طرف بعضي از هواپرستان بدعتگر و  افشا
اساسي است  و آن تهمت بي. بن عبدالوهاب شده است جو متوجه امام محمد تفرقه

ان امام آنگاه كه گمان بردند وي اشاراتي ضمني به كه برخي از مخالفان و دشمن
ن را شايع كردند و حتي برخي از آنان گمان كردند كه امام آادعاي پيغمبري دارد، و 
  .و اين افترائي بسيار زشت و بهتاني بس بزرگ بود!! كند واقعاً ادعاي پيامبري مي

 يعني ادعاي -  ين قضيهما نه تنها در روش امام و آثار و تأليفاتشان چيزي دال بر ا
زيرا كه امام در . يابيم، بلكه عكس اين قضيه محقق و ثابت شده است  نمي- پيامبري

ها و تأليفاتشان با تأكيد زياد از ايمان به  ها و خطبه عقايد و دروس و شروح و نامه
 سخن گفته و عقيده خالف آن را كفر، و كشتن مدعي ص ختم نبوت با محمد

  .نده آن را واجب دانسته استكن نبوت و تصديق
وي در باب ذكر تكاليف مسلمانان پس از ذكر تكاليف واجب بر هر مسلمان 

اهللا    به رسول  است كه با شهادتص بزرگترين آنها مراعات حق پيامبر« :گفته است
داني كه اگر يكي  مي) البد(و . األنبياء بودنش اداي آن بر تو واجب شده است و خاتم

  .)1(»اي ا تا مرتبه پيغمبري بلند كني، كافر شدهاز صحابه ر
 انبياء و مرسلين است   خاتمص ايمان دارم به اينكه پيغمبر ما محمد«: گويد او مي

شود مگر بعد از اينكه به رسالت او ايمان و به نبوتش  اي كامل نمي و ايمان هيچ بنده
  .)2(»شهادت بدهد

_____________________________ 
 : های برخی از خمالفان در كتاهبای زير  مراجعه شود به گفته−)١(

 ).٢٣٩(الكالم از دحالن   خالصة −١
 .نيز از امحدبن دحالن) ٤٧(رر السنية يف الرد عىل الوهابية  الد−٢
 .از علوی حداد) ٤( مصباح األنام −٣
 .از أمحد علی القبانی) ٣٦بخش ( فصل اخلطاب −٤
 . الفجرالصادق از زهاوی−٥

 ).١/١٧١( الدرر السنية −)٢(
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ومايگي مروجان آن اين بود كه اولين فرد هاي افترا بودن اين دروغ و فر و از نشانه
بن  محمد(كردند كه امام  كننده آن و بيشتر افراد پيرو او چنين ادعا مي شايع

دروني بيان كرده و  ادعاي نبوتش را با زبان حال و به صورت قلبي و) عبدالوهاب
  .)2)(1(!ته استاصل داعيه پيغمبري را در دل خود پنهان نگه داش

 عاجزانه و شكست خورده است، واال چگونه آنان از درون و قلب اي اين حيله
 أحدي از محتواي آن -   سبحانه وتعالي-  افراد خبر دارند، جايي كه جز عالّم الغيوب

هرچند حقيقت ثابت شده همان است كه خود امام با ارائه دليل بيان . باخبر نيست
 زبان حال داللت بر حقيقت سؤال ديگر آنكه كدام است آن قرائني كه با. كرده است

  .اين افترا دارد؟ پاسخي نداشتند
جو كه  بعد از آنكه اين بهتان عظيم شايع شد و دشمنان هواپرست و بدعتگر و تفرقه

از سنت و اهل آن بيزارند، آن را در همه جا منتشر كردند و بر سر زبان فرومايگان و 
ماي سنت در سرزمين شيخ امام محمد و بازان و راهزنان افتاد، عل اراذل و اوباش از فرقه

در ساير كشورهاي مسلمان كه شهادت به حق و انصاف خلق خدا داده بودند، در برابر 
  .)3(ستادندآن اي

در كتاب التوحيد ) بن عبدالوهاب محمد(شيخ «: بن سحمان گفت  شيخ سليمان
 ُ أخاف عىلّنامإو« :روايت برقاني آورده است كه فرمود را به ص حديثي از پيامبر

ُ األئمة املضلني وإذا وقع عليهم السيف مل يرفع إىليأمت َُ  ىُ وال تقوم الساعة حتةِ يوم القيامُ
َيلحق ح ّ تعبد فئام من أمتىحتّأمتي باملرشكني وِ من ٌّيَ َ ّ األوثان وإنه سيكون من أمتيُ ُ  يَّ

ُّكذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نب َ   .  تا پايان حديث)4(»...يبعد َّي وأنا خاتم النبيني ال نبٌّيّ

_____________________________ 
 ).١/٣٢( مهان −)١(
 ).٩٠−٨١(دعاوی املناوئني :  نگاه كنيد−)٢(
 .٨٤دعاوی املناوئني, ص : كنيد نگاه −)٣(
) ٢١٧٦(و ترمذی ) ٤٢٥٢(و ابوداود ) ٢٨٨٩( اين حديث بخشی از روايتی است كه اصل آن نزد مسلم −)٤(

= 

١٧٨ إسالمية ال وهابية
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كننده بيم دارم كه چون شمشيري به روي آنان  نسبت به امتم از امامان گمراه(
كشيده شود، تا روز قيامت غالف نخواهد شد و قيامت برپا نخواهد شد تا اينكه 

هايي از ايشان به پرستش بتها روي  از امتم به گروه مشركان بپيوندد و دستهگروهى 
اينكه از ميان امتم سي تن كذّاب و دروغگو ظهور خواهند كرد كه هر كدام بياورند و 

و پيامبري پس از من داند حال آنكه من خاتم انبياء هستم  از آنها خود را پيامبر مي
  ).نخواهد بود

  :گويد مي بن عبدالوهاب و در بخش مسائل مستنبط اين باب شيخ محمد
خروج مدعي نبوتي همچون مختار چيزي كه بسيار عجيب و باورنكردني است «

است با وجودي كه بيان شهادتين نموده و صراحتاً اقرار كرده كه جزو امت مسلمان 
  .)1(»اهللا حق است و قرآن حق است  است و رسول

با اين وجود و تضاد آشكاري كه در . و در آن آمده كه محمد خاتم پيامبران است
  . او در اواخر عهد صحابه خروج نمود و.سخنان مختار وجود داشت، تصديقش كردند

حال با مالحظه اين سخنان چگونه كسي كه خدا و قيامت را باور دارد، تهمت 
به اين ترتيب پي ! كند؟ پنهان كردن دعواي پيغمبري درباره شيخ محمد را باور مي

اي از جانب دشمنان خدا و پيامبر براي فراري دادن مردم از  بريد كه اين هم توطئه مي
  .)2(»عال استذيرش توحيد خالصانه خداوند متپ

 ديگر اين تهمت را رد كرده و در رساله اي  نيز به شيوه)3(جازيشيخ ناصرالدين ح

     =
_____________________________ 

اسناد آن به رشط : گويند مصححان می.  آورده است)٢٢٩٥(باشد و امام امحد نيز آن را در املسند به شامره  می
 .مسلم صحيح است

 .٥٣امام حممدبن عبدالوهاب, ص  كتاب التوحيد از −)١(
دعاوی املناوئني از دكرت عبدالعزيز : , و نگاه كنيد)١٣ و ١٢(از ابن سحامن ) های تيز نيزه( األسنة احلداد −)٢(

 ).٨٦−٨٤(بن حممد العبد اللطيف 
ت كه چنني آورده كه نارصالدين احلجازی نامی اس» دعاوی املناوئني« دكرت عبدالعزيز العبداللطيف در −)٣(

= 

١٧٩   ناباســـــــالم
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١٨٠ إسالمية ال وهابية

 »ة الزكيةالنفح« او آمده است، آنجا كه ابتدا ادعاي صاحب كتاب »ة النفح عىلةالنفخ«
 اين دروغ مبني بر ادعاي نبوت كردن امام آمده و سپس شيخ ناصرالدين حجازي به

اي وي ادعاي نبوت را همواره پنهان  اما اينكه گفته«: پاسخ داده و نوشته است
هاي  نتوانست آن را آشكار و علني كند، اين ادعاي اطالع از دل) هرگز(داشت و  مي

انسان است و از دو حال خارج نيست يا اعتراف به دروغ است و يا شريك شدن با 
  ).19: غافر( b   h  g  f  e  d  c  z}  :اش كه خدا در اين فرموده

  .»داند دارند، مى ها پنهان مى گردد و آنچه را سينه او چشمهايى را كه به خيانت مى«
و اگر مدعي چيزي . خواهي برگزين كدام از اين دو حالت را كه مي حال هر

هاي او كه در هند و مصر چاپ شده و در همه كشورها  هستي بايد دليلي از كتاب
  .)1(»ي گشته، بياورمنتشر

  .صاعت پيامبر عقيده آنان درباره شف
بن عبدالوهاب و پيروان او همچون اعتقاد ساير سلف صالح  عقيده امام محمد

لذا هرچه درباره .  استص خصوص شفاعت پيامبر اهل سنت و جماعت در
هاي او به اثبات رسيده مانند شفاعت عظمي، مقام محمود و شفاعت وي  شفاعت
  .تكبان گناهان كبيره از امتش، همه را قبول و باور دارندبراي مر

 ايمان دارم و بر اين باورم كه او ص به شفاعت پيامبر«: گويد  امام محمد مي
شافع بودن . شود  او پذيرفته مي كننده و اولين كسي است كه شفاعت نخستين شفاعت

ن شفاعت نيز تنها پس اما همي. كنند  را جز بدعتگران و گمراهان انكار نميص پيامبر
j i  }: از اجازه و رضايت خداوند متعال خواهد بود، چنانكه فرموده است

m l kz )به شفاعت براى (و آنها جز براى كسى كه خدا راضى « ).28: األنبياء

     =
_____________________________ 

 .ّشيخ حممدبن علی بن تركی هنگام تأليف اين رديه بر خود هناده است
 ., تصحيح دكرت عبدالعزيز العبداللطيف١٤ النفخة علی النفحة, ص −)١(
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١٨١   ناباســـــــالم

  .»كنند است شفاعت نمى) او
  ).255: هالبقر( ªz  »  ¬  ®  ¯  °   ±²  } : و فرمود

  .»نزد وي شفاعت كندكيست كه جز با اجازه او «
ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß Þ Ý Ü  Û  Ú  Ù  Ø  }: و فرمود

ê é èz )با آن مقام و (و چه بسيار فرشتگان آسمانها « ).26: النجم
شفاعت آنها سودى نبخشد مگر پس از آنكه خدا براى هر كس بخواهد و ) منزلتشان

  . »دهد) شفاعت(راضى باشد اجازه 
شود و جز براي اهل آن اجازه شفاعت  حيد راضي نميو خداوند جز به تو

زيرا كه مشركان سهمي از شفاعت نخواهند داشت، چنانكه خداوند متعال . دهد نمي
  ).48: المدثر( E  D  C  B  Az  }  :فرمود
  .»كنندگان سودي به حالشان ندارد و شفاعت شفاعت«

 ص ي بر انكار شفاعت پيامبراين بيانات، ادعاها و افترائاتي را كه دشمنان امام مبن
  .كند اند، نفي مي توسط ايشان، بافته

اند، امام و ساير اهل سنت منكر شفاعت پيامبر هستند  و در رد كساني كه مدعي
كنند،  رسد كه دشمنان، آنان كه مردم را از اسالم گريزان مي به ما خبر مي«: گويد مي

سبحانك هذا : گوييم كه  ما مي. هستيمص اند كه ما منكر شفاعت پيغمبر مدعي شده
شفاعت ( شافع و مشفَّع ص دهيم كه رسول خدا بلكه شهادت مي. بهتان عظيم
از خداوند كريم، پروردگار عرش عظيم . و صاحب مقام محمود است) پذيرفته شده

 حشر گر ما بگرداند و در قيامت ما را زير لواي او مسئلت داريم كه، او را شفاعت
  .)1(»كند

 در روز ص گري پيامبرمان محمد شفاعت«: گويد  او شيخ عبداهللا ميو فرزند
_____________________________ 

 ).٦٤ و ١/٦٣( الدرر السنية −)١(
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١٨٢ إسالمية ال وهابية

كنيم و اين مسأله را در مورد ساير  قيامت را مطابق محتواي متون وارده تصديق مي
قبول و باور . انبياء، فرشتگان و اوليا و كودكان نيز به صورتي كه در روايت آمده

 كه اجازه آن را به هر كه داريم و خود، اين شفاعت را از صاحب آن، خداوندي
در روايتي هم آمده . كنيم دهد، مسئلت مي بخواهد از جمع يكتاپرستانِ سعادتمند مي

  :چنين دعا كنيم - با حالت تضرع به درگاه خدا - است كه
 را در روز قيامت شفيع ما بگردان، يا خداوندا بندگان ص محمد! خداوندا«

در آن خطاب متوجه خداست نه كه » نرا شفيع ما بگرداهايت  صالحت يا فرشته
خواهم  از تو شفاعت مي! اهللا يا ولي! اهللا يا رسول: پس نبايد گفته شود. كنندگان شفاعت

بر دشمنانم پيروز «يا » !شفايم بده«يا » !أغثني«يا » !أدركني«يا عباراتي همچون 
 قادر به اند كه تنها خداوند و اين قبيل عبارات كه در بر گيرنده اموري» !گردان
يكي . پس چنانچه اين امور را از كساني بطلبد كه ساكن برزخ هستند. شان است انجام

از انواع شرك را مرتكب شده، زيرا نصي از قرآن يا حديثي در تأييد آنها نيامده و 
بلكه قرآن و سنت و اجماع سلف همه تصريح . سيره سلف صالح هم مؤيد آن نيست

 با آن پيكار ص  شرك اكبري است كه پيامبردارند كه چنين اعمالي مصداق
  .)1(»نمود مي

  .صديدگاه نهضت اصالحي درباره اهل بيت رسول خدا 
خصوص اهل البيت رسول خدا نيز همچون ساير امور از آنچه  عقيده آنان در

خصوص محبت و مودت اهل بيت   بدان توصيه فرموده و سلف صالح درص پيامبر
و همه مطابق با اصول و . كردند، خارج نيست  ميو رعايت حقوق آنان بدان عمل

احترامي  روش شرعي است و چون خوارج و نواصب در مورد آنان جفا و بي
اصوالً غلو كردن . نماييم شان در موردشان غلو نمي كنيم و مانند روافض و پيروان نمي

اهل و اعتقاد به قداست و معصوميت ايشان، به هيچوجه نشانه احترام و مراعات حق 
_____________________________ 

 ).٢٣٢ و ١/٢٣١( مهان −)١(
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  .بيت نيست
 مشروط به شروط خويش است و آن ص رعايت حقوق اهل بيت رسول خدا
 خارج شود، هيچ و هر كس از سنت پيامبر. استقامتشان بر راه راست نبوت است

  .ربطي به اهل بيت ندارد
و با تبيين اشتباه كساني كه اين حق ) سادات(شيخ اإلمام در مورد يكي از اشراف

  :گويد مياند،  را انكار كرده
هايي را بر مردم واجب   مسئوليتص خداوند در مورد اهل بيت رسول خدا«

هيچ مسلماني حق ندارد با اين گمان كه اين كار با توحيد ناسازگار . گردانيده است
اما آنچه را ما . ها را ناديده بگيرد روي است اين مسئوليت است و يا غلو و زياده

ت كه احترام و اكرام اهل بيت ايشان در مقام دانيم آن اس نادرست و غيرشرعي مي
البته قائلين ، الوهيت بنشاند و صفات خاص خداوند براي ايشان در نظر گرفته شود

  .)1(»ستبه اين الوهيت گناهكار و از نظر ما برخطا
درباره اهل بيت و جواز ازدواج «: گويد بن عبدالوهاب مي شيخ عبداهللا بن محمد

د غيرفاطمي سؤالي از يكي از علماي درعيه پرسيده شد كه با فر) سيده(زن فاطمي 
خصوص لزوم محبت و مودت اهل  هيچ شكي در: نص جواب او به آن چنين است

چنانكه در كتاب و سنت آمده، حب و دوستي ايشان واجب .  وجود نداردنبيت 
 است و ها قايل به برابري و مساوات اسالم ميان انسان) بايد دانست كه(ولي . باشد مي

با اين وجود فرزندان اهل بيت . هيچ فردي بر ديگري برتري ندارد مگر بر اساس تقوا
برخوردارند، چنانكه ساير علما و بزرگان ) خاصي(از تكريم و تجليل و احترام 

هاي اين احترام نشاندن آنان در مقام واقعي انساني خود و قايل  و از نشانه. اند چنين
  .)2(» آناننشدن به عصمت و علم غيب

_____________________________ 
 .٢٨٤های شخصی, ص  , نامه)٥( تأليفات شيخ حممدبن عبدالوهاب −)١(
 ).٢٣٣, ١/٢٣٢(درر السنية  ال−)٢(
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١٨٤ إسالمية ال وهابية

  : ي نوشته استا هبن محمد در نام بن سعود امام عبدالعزيز
بن علي القاسمي، هداه اهللا لما يحبه  به جناب أحمد: بن سعود از عبدالعزيز«

  :اما بعد .ويرضاه
ذكر نموده . ات به دستمان رسيد و سخناني كه در آن گفته بودي فهميديم نامه

گويي از افراد  روهي از ياران ما، شروع به عيببودي كه به شما اطالع رسيده كه گ
به ويژه آنان كه بر مذهب شريف اهل بيت  متمسك به كتاب خدا و سنت رسول او

  .اند هستند، كرده
 و عقيده اهل بيت ص اوالً بدان كه هر كس به كتاب خدا و سنت رسول او

 زيانكار شود و نه در آخرت بدبخت و شريف تمسك بجويد، نه در دنيا گمراه مي
  .خواهد شد

  .»اما اصل بر اين است كه عملكرد صداقت سخن و ادعا را ثابت كند
  :گويد او سپس مي

ترين مذاهب براي  ترين و شايسته  مذهب اهل بيت راست: اي اما اينكه گفته«
ند؛ ا هبايد بگويم، اهل بيت مذهبي جز مذهب قرآن و سنت نداشت. پيروي كردن است

: اند  آمده و در آن از وي پرسيدهطالب  بن ابي حي از عليچنانكه در روايت صحي
سوگند :  حق خاصي به شما اختصاص داده است؟ وي پاسخ دادص آيا رسول خدا

وي چيزي را به ما اختصاص نداد جز ... به آنكه دانه را شكافت و انسان را آفريد 
به بندگان قدرت فهمي كه خداوند براي درك كتابش و آنچه در اين صحيفه است، 

  .)1(»يثتا پايان حد... دهد  خود مي
ند، ا ه و اهل بيت ايشان تابع آن بودص اصل ديني كه رسول خدا«: گويد او مي

طلبيدند، و تنها  جز او را به فرياد نمي. براساس توحيد خداوند در همه عبادات است

_____________________________ 
و غريه از ) ٢/١٩٠(داند و نيز دارمی  كه آن را صحيح می) ١/٢٦٥(, ترمذی )١/٤٠( به روايت بخاری −)١(

 .طالب  حديث علی بن ابی
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شتند و به جز از او از كسي بيم و هراس ندا. كردند براي او نذر و قرباني ذبح مي
  .نمودند؛ زيرا قرآن مجيد ايشان را اينگونه تربيت كرده بود كسي توكل نمي
  ).18: الجن ( o  n  m  l  k  j  i  h   gz  }: فرمايد خداوند مي

  .»مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد«
). 14: الرعد( L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  Az  }: فرمايد و مي

) هرگز(خوانند،  غير از خدا مى) مشركان(و كسانى را كه ! دعوت حق از آن اوست«
  .»گويند به دعوت آنها پاسخ نمى

 onm lk ji h gfe dz}: فرمايد و مي
 و از ؛خداى يكتا را بپرستيد«: ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه«). 36: النحل(

  .»طاغوت اجتناب كنيد
 E  D  C  B  A   N  M   L   K   J   I  H  G  F }: و فرمود

POz )ما پيش از تو هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر اينكه به «. )25: األنبياء
  .» پس تنها مرا پرستش كنيد؛معبودى جز من نيست: او وحى كرديم كه

مذهب اهل بيت برپايه فرايضي چون نماز، زكات، روزه و حج استوار است؛ و 
هي از منكر و مبارزه با كارهاي حرام جزو مذهب ايشان همچنين امر به معروف و ن

محبت ورزيدن به مسلمانان نخستين از مهاجرين و انصار و پيروان راستين و : است
چنانكه روايتي در . نيكوكار آنان؛ و بهترين مسلمانانِ نخستين خلفاي راشدين هستند

حابه به ثبت بن حنفيه و ساير ص  به روايت فرزندش محمد علياين خصوص از 
و ادلّه دال » از پيامبر آن ابوبكر و عمر هستندبهترين اين امت پس «: رسيده كه فرمود

  .تر از آن است كه قابل ذكر باشد بر برتري و فضيلت خلفاي راشدين بيش
كنيد كه بر مذهب  مذهب اهل بيت آن بود كه بدان اشاره كرديم و شما ادعا مي

اصالً شماچه ربطي به اهل . كنيد ف راه آنان عمل ميايشان هستيد با وجود اين برخال
چگونه كسي كه مردگان را . بيت داريد و اهل بيت از راه و روش شما بري و بيزارند
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كند،  خواند و براي قضاي حاجات و دفع مصيبتها از آنان طلب ياري مي فرا مي
شرك در اينان كه مظاهر ! تواند ادعاي تبعيت از اهل بيت را داشته باشد؟ مي

هاي  سازند و صفات و ويژگي  و بر روي قبر مردگان گنبد ميآشكاراستكشورشان 
خدايي مانند علم غيب و حضور و نظارت و توانايي شنيدن دعا و درخواست هزاران 

ترين صفات  و آنان را در خصوصي نفر را در يك لحظه براي اهل بيت دارند،
ند، شركي كه ا هشان كرد اصول دينكنند و اين شرك را جزو  خداوند شريكشان مي

براي آناني كه از روي علم و عمد و بعد از اتمام حجت صورت بگيرد، هيچگونه 
عمل صالحي براي آن شخص به درد نخواهد خورد، شركي كه در قرآن و سنت 
صحيح به مراتب بدتر از ترك تمامي واجبات و ارتكاب تمامي محرمات است، 

 رسول خدا، ابوبكر و عمر و ديگر اصحاب كه مورد كساني كه به بهترينِ صحابه
دهند، چگونه جرأت دارند خود را پيرو  ند، دشنام ميا هاحترام و اقوام نزديك ائمه بود

  .)1(»!ياورندائمه به شمار ب
  :گويند المعمر نيز مي بن ناصر بن عبدالوهاب و شيخ حمد پسران امام محمد

: گوييم  ميص ر فضايل اهل بيت پيامبرخصوص سؤال درباره احاديث وارده د در«
احاديث صحيح فراواني در فضايل اهل بيت روايت شده است؛ اما بسياري از احاديثي 
كه در تأليفات مصنّفانِ فضائل اهل بيت ذكر شده، از سوي حافظان حديث مورد تأييد 

  .)2(»نيست؛ اما به اندازه كافي حديث صحيح درباره ايشان وجود دارد
  .ص اصحاب پيامبر خصوص ان درعقيده آن

بن عبدالوهاب و پيروان او در خصوص اصحاب در جزئيات و  عقيده امام محمد
و چون در ادعاهاي . كليات تمايزي با عقيده ساير اهل سنت و سلف صالح ندارد

بينيم كه با وجود كثرت شبهاتشان بر ضد  دشمنان اهل بدعت و سنت تأمل كنيم مي

_____________________________ 
 ).٢٧٢−١/٢٦٩( الدرر السنية −)١(
 ).٢١٣−١/٢١٠( مهان −)٢(
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 رت ادعا يا تهمتي درباره عقيده آنان در شأن صحابه پيامبردعوت و اهل آن، به ند
از اين رو سخن درباره عقيده پيروان دعوت سلفي در اين باره را به . اند  داشتهص

  :گويد امام محمد مي. ام طور خالصه آورده
عمر فاروق، عثمان ، ابوبكر صديق: بهترين امت پس از پيامبر به ترتيب عبارتند از«
حاضران در جنگ ، و علي مرتضي، ده نفر بشارت داده شده به بهشتالنورين  ذي

 را ص  من آن ياران پيامبرنو ساير اصحاب ، )رضوان(بدر، اهل بيعت شجره 
كنم و برايشان از خداوند طلب خشنودي و  شان را ذكر مي محاسن. دارم دوست 

ينشان و در خصوص مشاجراتي كه ب. پوشم مغفرت دارم و از عيوب آنان چشم مي
خداوند . كنم و در عمل به فرموده خداوند به فضل آنان اعتقاد دارم بوده سكوت مي

I     H      G  F  E  D  C  B  A  } :فرمايد متعال مي
  X  W  V   U  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K  Jz 

  ).10: الحشر(
: گويند آمدند و مي) مهاجران و انصار(كساني كه بعد از آنها ) همچنين(«

ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان ! پروردگارا
  .»تو مهربان و رحيمي! اي نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا حس و كينه

 مبرا  تهمت و از هر گونهند كه مادران مؤمنانص و براي همسران رسول خدا
  .)1(»كنم ميهستند، طلب خشنودي 

خصوص  شان در  درباره عقيده-   رحمهم اهللا- بن ناصر  از پسران امام، و حمدو
ما درباره صحابه همان عقيده اهل  عقيده «:  پرسيدند؟ آنان پاسخ دادندنصحابه 

 ابوبكر و ص شان بعد از پيامبر خدا سنت و جماعت است؛ از اين قرار كه بهترين
 نشان بعد از عثمان، علي  ترينپس از ابوبكر، عمر و پس از عمر، عثمان و به

_____________________________ 
 ).١/٣٢( الدرر السنية −)١(
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١٨٨ إسالمية ال وهابية

شان در برتري و فضيلت  منزلت آنان در خالفت نيز به همين ترتيب منزلت. باشد مي
البته برخي از اهل سنت در أفضليت عثمان بر علي بحث داشتند كه در پيِ آن . است

اند همان  شان بر آن علي را بر عثمان افضل دانستند اما آنچه چهار امام و پيروان
  .)1(»يب اول استترت

  .عقيده كلي آنان درباره شفاعت
هايي را كه در نصوص شرعي به  كلي آن دسته از شفاعت طور درباره شفاعت به

 و اينكه اولين ص به شفاعت پيامبر«: گويد امام محمد مي. اثبات رسيده، باور دارند
بدعت و و فقط اهل . است ايمان دارم) شفاعت پذيرفته شده(كننده و مشفّع  شفاعت

  .)2(»كنند ار مي را انكص گري پيامبر گمراهي شفاعت
: شفاعتي منفي و شفاعتي مثبت: شفاعت بر دو نوع است«: گويد او همچنين مي

شود در حالي كه فقط خداوند بر  شفاعت منفي شفاعتي است كه از غير خدا طلب 
̀  d  c  b a  }: به دليل اين فرموده او. آن قادر است  _  ~  }  |

e  r  q  p  o  nm   l  k  j  i  h  g   f  z )254: هالبقر.(  
پيش از ! ايم، انفاق كنيد از آنچه به شما روزى داده! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

 ؛، و نه شفاعتسد كه در آن، نه خريد و فروش است، و نه دوستىآنكه روزى فرا ر
  .»و كافران، خود ستمگرند

شود و غير خدا نيز بر آن قادر  كه از خدا خواسته ميشفاعت مثبت، شفاعتي است 
شود و  نيست؛ و شافع كسي است كه به وي اختيار و افتخار شفاعت كردن عطا مي

شونده كسي است كه خداوند پس از اجازه شفاعت، از قول و عمل او راضي  شفاعت
zy x w v u t s } |  }: به دليل اين فرموده خداوند. شود و خشنود مي

  }  ²±   °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©̈   §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~z )هالبقر :
_____________________________ 

 ).١/٢١٥( مهان −)١(
 ).٩(شخصی های   نامه−)٢(
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١٨٩   ناباســـــــالم

نيست جز خداوند يگانه زنده، كه قائم به ذات خويش بحق هيچ معبودى « ).255
 هيچگاه خواب سبك و سنگينى او را ؛هستند است، و موجودات ديگر، قائم به او

آنچه در آسمانها و ) ؛ماند ىاى از تدبير جهان هستى، غافل نم و لحظه (؛گيرد فرانمى
 كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت ؛آنچه در زمين است، از آن اوست

  .»!كند؟
 و ص  پيامبر به شفاعت«: گويد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن نيز مي شيخ محمد

است ايمان داريم؛ و ) شفاعت پذيرفته شده(كننده و مشفَّع  اينكه او نخستين شفاعت
همچنين ايمان داريم كه شفاعت تنها پس از . كنند بدعتگران گمراه آن را انكار ميتنها 

j i  }: گيرد؛ چنانكه خداوند فرموده است اذن و رضايت خداوند انجام مي
m l kz )به شفاعت براى (و آنها جز براى كسى كه خدا راضى «).28: األنبياء

  . »كنند است شفاعت نمى) او
Ú Ù Ø  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ Ý Ü Û }: و نيز فرمود

êé è çz )با آن مقام و (و چه بسيار فرشتگان آسمانها «).26: النجم
شفاعت آنها سودى نبخشد مگر پس از آنكه خدا براى هر كس بخواهد و ) منزلتشان

  .»دهد) شفاعت(راضى باشد اجازه 
 و اجازه شود البته خداوند سبحان جز به اهل توحيد بودن از كسي راضي نمي

:  پرسيدص  از پيامبرابوهريره . كند شفاعت جز براي اهل توحيد صادر نمي
آن كس كه از «: ترين مردم به شفاعت شما كيست اي رسول خدا؟ فرمود شايسته

 شفاعتي به  چنين)1(»بان جاري كندصميم دل و خالصانه جمله ال إله إال اهللا را بر ز
كساني كه بشري يا حجر و شجري را با خدا اذن خدا از آن اهل اخالص است و به 

: گيرد؛ خداوند متعال فرمود هايش مشاركت بدهند تعلق نمي در صفات و ويژگي
_____________________________ 

 .از حديث ابوهريره ) ١/١١( به روايت بخاری −)١(
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١٩٠ إسالمية ال وهابية

{  E  D  C  B  Az )48: المدثر.(  
  )1(.»بخشد كنندگان به حال آنها سودي نمي از اين رو شفاعت شفاعت«

  .عقيده آنان درباره قيامت، بهشت و جهنم و رؤيت خداوند
روان نهضت اصالحي به روز آخرت و احوال و مناظر آن به همان صورتي كه پي

  :گويد امام مي. در نصوص توصيف شده ايمان دارند
. ها خبر داده اعتقاد و ايمان دارم از آن ص به تمام حوادث بعد از مرگ كه پيامبر«

ن از عذاب و آسايش قبر تا باز گرداندن روح انسانها به بدنهايشان و حاضر شد
اينكه . آدميان در برابر پروردگار عالميان به صورت پابرهنه و عريان ايمان دارم

ترازوهايي برپا و اعمال بندگان به وسيله آنها . شود خورشيد به آنها نزديك مي
 و ،شوند تر باشد، رستگار مي شود، پس آنانكه اعمال نيكشان سنگين سنجيده مي

 و ،اند يشان را جاودانه در دوزخ تباه كردهآنانكه اعمال نيكشان سبك باشد، جانها
ي به ا هي نامه اعمالش را به دست راست و عدا هعد. شوند پرونده اعمال گشوده مي

  .)2(»دشو دست چپشان داده مي
اند  و ايمان دارم به اينكه بهشت و دوزخ هر دو آفريده شده«: گويد او همچنين مي

  .)3(»ندپذير و در حال حاضر هم وجود دارند و زوال نمي
  .اعتقاد آنان درباره ديدن خداوند

و اينكه مؤمنان پروردگارشان را در روز قيامت با ديدگان خود به «: گويد مي
كنند و تبعيضي در اين مورد براي هيچيك  وضوحِ ديدنِ ماه شب چهارده مشاهده مي

  .)4(»تاز آنان وجود نخواهد داش

_____________________________ 
 ).١/٥٧٤( الدرر السنية −)١(
 ).٣١−١/٣٠( مهان −)٢(
 ).١/٣٢( مهان −)٣(
 ).١/٣٢( الدرر السنية −)٤(
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١٩١   ناباســـــــالم

  .خصوص قضا و قدر عقيده آنان در
  : سلف صالح اهل سنت و جماعت هستندضا و قدر نيز بر عقيدهخصوص ق در

ايمان دارم به اينكه خداوند فعالٌ لما يريد است و هيچ چيزي «: گويد امام مي
هيچ چيز در . باشد چيزي خارج از مشيت او نمي. آيد خارج از اراده او بوجود نمي

شت مقدر شده براي او جهان از تقدير و تدبير او بيرون نيست و هيچ كس را از سرنو
تواند   و سرنوشت او از آنچه در لوح مسطور برايش نوشته شده نمي،گزيري نيست

  .)1(»تجاوز كند
خداوند متعال جزئيات و «: گويد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن مي شيخ محمد

داند و در ازل اندازة  كليات همه اشياء و متعلقات آنها را قبل از بوجود آمدنشان مي
شوند و پس و  ها كم و زياد نمي يزي را تعيين كرده است، بطوريكه اين اندازههر چ

و خداوند . آيد روند و هيچ چيزي خارج از اراده و مشيت او به وجود نمي پيش نمي
شود و هر چه را  هرچه تقدير كند و بخواهد بوجود آمده و مي. از هر چيز آگاه است
  .)2(»ذيردپ نخواهد صورت نمي

معتقديم كه خير و «: گويد بن عبدالوهاب نيز درباره قَدر مي  بن محمدشيخ عبداهللا
شر همه به خواست خداوند متعال است و در قلمروي او چيزي جز به اراده او 

لذا انسان آفريدگار افعالش نيست، اما توانايي كسب اعمال را دارد و . شود محقق نمي
 و از طرف ،شود ابر اصل عدل مجازات ميگيرد و يا بن در ازاي انجام آنها يا ثواب مي

  .)3(»شود انسان چيزي بر خداوند تكليف نمي
  .عقيده ايشان درباره اولياء و كرامات آنان

 ادعاهاي فراواني از طرف اهل بدعت و اهواء عليه اهل سنت از جمله امام محمد
_____________________________ 

 ).١/٣٠( مهان −)١(
 ).٤٣( الرد علی الرافضة −)٢(
 ).٢٢٧−١/٢٢٦( الدرر السنية −)٣(
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١٩٢ إسالمية ال وهابية

ن مطرح خصوص موضع آنان در قبال اولياء و كراماتشا بن عبدالوهاب و پيروان او در
شده است كه عمده آن حاكي از اين تهمت است كه آنان با اوليا خصومت دارند و 

ولي حقيقت برخالف . نمايند شان را انكار مي كنند و كرامات تحقير و توهينشان مي
كند كه آنان اولياء اهللا را دوست داشته  اين ادعاهاست و اعمال و اقوال آنان ثابت مي

  .ارندشان ايمان د و به كرامات
به كرامات اولياء و مكاشفاتي كه دارند، اقرار «: گويد بن عبدالوهاب مي امام محمد

خداوندي برايشان متصور نيست و جايز نيست كه از حق هيچ : گويم كنم ولي مي مي
  .)1(»آنان كاري خواسته شود كه جز خدا كسي قادر بر آن نباشد

  .)2(»كند رامات اوليا را انكار نميجز بدعتگران و گمراهان كسي ك«: گويد همچنين مي
كرامات اولياء را منكر « :گويد بن عبدالوهاب نيز مي شيخ عبداهللا پسر امام محمد

كه بر طريق شريعت و قوانين  به حق بودن آنان معترفيم و چندان. نيستيم
اند؛ اما آنان استحقاق  االجراي آن رفته باشند، بر هدايت از پروردگارشان بوده الزم
ولي . زي همچون پرستيده شدن را نه در زمان حيات و نه بعد از مرگ ندارندچي
توان از ايشان يا هر مسلمان ديگري در زمان حيات او التماس دعا نمود، چنانكه  مي

همچنين » دعاي مسلمان در حق برادرش مستجاب است«: در حديث آمده است
 كنند برايشان   درخواست)قَرَنى( به عمر و علي امر فرمود كه از أويسص پيامبر

  .)3(»ردندطلب مغفرت بكند و آن دو اطاعت ك
  .عقيده آنان درباره أمرا و حكّام مسلمانان و فرمانبرداري از آنان

اطاعت و فرمانبري از نيك و بد حكّام مسلمانان را مادامي كه «: گويد امام مي
كس خالفت را دانم و معتقدم هر  فرمان به معصيت خدا نداده باشند، واجب مي

_____________________________ 
 ).١/٣٢( الدرر السنية −)١(
 ).١٦٩) (العقيدة واآلداب(الشبهات ضمن مؤلفات الشيخ االمام   كشف −)٢(
 .ًسند أحاديث و مراجع مربوط به اين بخش قبال ارائه گرديده است). ١/٢٣١( الدررالسنية −)٣(
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١٩٣   ناباســـــــالم

بدست گرفت و مردم به گرد او جمع شدند و به او رضايت دادند يا وي با استفاده از 
اطاعت از وي واجب و قيام عليه وي ، راهكاري مشروع زمام امور را بدست گرفت

  .)1(»گردد حرام مي
 امر فرموده كه، از كسي كه بر ما إمارت و ص پيامبر خدا«: گويد او همچنين مي

وضيح  و در ت.)2(»حبشي باشداي  يابد، اطاعت كنيم هر چند كه او برده يي ميفرمانروا
رسول خدا «: گويد هاي جاهلي است، مي اينكه سرپيچي از واليان امور از خصلت

 دستور به بردباري در برابر جور واليان و اطاعت و فرمانبرداري از آنان و ص
يار جدي بود كه چندين مرتبه آن شان داده است و ايشان در اين مسأله بس خيرخواهي

  .)3(» كردرا اظهار و تكرار
اطاعت و فرمانبري از «: گويد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن نيز مي شيخ محمد

حكّام و اُمراي مسلمانان را چه صالح باشند چه طالح، مادامي كه به معصيت خداوند 
يز و با ايشان مخالفت بايد همواره از بدعتگران پره. دانيم دستور ندهند، واجب مي

  .)4(»كرد و معتقديم كه هر گونه كم و زياد كردن مباني و احكام شريعت بدعت است
خصوص مشروعيت جهاد در كنار حاكمان مسلمانان نيز به همين  اعتقاد آنان در

 و روش سلف صالح مبني بر ص آنان در اين مورد از سفارش پيامبر. ترتيب است
كنند خواه آن حاكم صالح باشد و  كم مسلمانان پيروي ميمشروعيت جهاد در كنار حا

  .خواه فاجر
مشروط به (جهاد كردن همراه هر امامي را چه صالح، چه بدكار«: امام گفته است

دانم و نماز جماعت خواندن پشت  صحيح مي) اين كه بر خالف شريعت فرمان ندهد

_____________________________ 
 ).١/٣٣( مهان −)١(
 .ً, سند حديث قبال ارائه گرديد)شش اصل عظيم(» ٣٩٤سته أصول عظيمه « كتاب −)٢(
 ).١٣, ١٢(هلية  مسائل اجلا−)٣(
 ).١/٥٧٥( الدرر السنية −)٤(
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١٩٤ إسالمية ال وهابية

  .)1(»سر آنان جايز است
ر شورش عليه حكومت عثماني، در موضوع همچنين به متهم كردن دعوت مبني ب

  .)2(ام مستقلي پرداخته
  .موضع ايشان در قبال عموم مسلمانان

پيشوايان و پيروان نهضت اصالحي معتقدند كه هر كس حق شهادت ال إله إال اهللا 
 را ادا كند، مسلمان بوده و تمام حقوق و تكاليف مسلمانان ص محمد رسول اهللا
كس كه به شهادتين اقرار نكند يا اموري مخالف با آن را اما آن. شود شامل وي مي

دانند،  هيچ مسلماني را تكفير و از دايره اسالم خارج نمي. انجام دهد، مسلمان نيست
 مگر آنكه مرتكب يكي از نواقض اسالم همچون شرك، يا تمسخر خداوند و پيامبر

ابر شواهد و داليل، اند كه بن  يا دين و مانند آن شده باشد، كه همگي از اموريص
  .ناقض اسالم و از موجبات ارتداد هستند

كنند و براي كسي  آنان براي اموات مسلمانان همواره طلب رحمت و بخشايش مي
كنند، مگر در مواردي كه نص صحيح معين  حكم بهشتي يا جهنمي بودن صادر نمي

  .»كرده است
 و عامه آنان را نيز ايشان وظيفه خيرخواهي و تذكر صادقانه به امراي مسلمين

  .دانند جزء وظايف خود مي
معتقد به كفر كسي كه از نظر خداوند مسلمان «: گويد ي محمد بن عبدالوهاب م شيخ

  .)3(»دانم  و نيز كسي را كه مطابق معيارهاي خداوند كافر است، مسلمان نمي،است نيستم
هشت يا جهنم براي هيچ احدي از مسلمانان شهادت ورود به ب«: گويد همچنين مي

اما درباره . شان شهادتي داده است  دربارهصدهم مگر براي آنان كه پيامبر خدا  نمي

_____________________________ 
 ).١/٣٢( مهان −)١(
 .موضوع ششم از فصل سوم كه در پی خواهد آمد:  نگاه كنيد−)٢(
 ).٢٠( الرد علی الرافضة −)٣(
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١٩٥   ناباســـــــالم

  .)1(»كمبهشتي بودن نيكوكاران اميدوار و برجهنمي بودن بدكاران بيمنا
يعني از (اند  در حق آنان كه درگذشته«: گويد بن عبدالوهاب هم مي شيخ عبداهللا بن محمد

  .»آنان مردمي بودند كه از دنيا رفتند«  É È Ç Æz} :گوييم مي) مسلمانان
  .رأي آنان درباره مرتكب كبيره

احاديث  (ص آنان در مسأله مرتكب كبيره قائل به شيوه قرآن و سنت پيامبر
 يكي از احكام ،و روش سلف صالح هستند و معتقدند كه تكفير) صحيح ايشان

بادرت به آن را تا زماني كه شود؛ لذا م شرعي است كه از كتاب و سنت استخراج مي
دليلي شرعي براي تكفير فرد موجود نباشد، نه به صورت قولي و نه عملي درست 

همچنين از نظر ايشان اطالق حكم كفر بر قول يا عملي، باعث ثبوت كفر . دانند نمي
شود، مگر زماني كه شروط الزم محقق و كليه موانع  صاحب آن قول يا عمل نمي

ترين احكام است،  ز آنجا كه تكفير جزو مهمترين و حساسو ا. مرتفع گردد
  .دانند خودداري و پرهيز از تكفير مسلمان را واجب و ضروري مي

: اين بدان سبب است كه از نظر آنان كفر ذكر شده در احكام شرعي بر دو گونه است
 و ديگري كفر اصغر كه گاهي كفر ،شود يكي كفر اكبر كه موجب خروج از دين مي

  .شود شود و موجب خروج از دايره شريعت نمي كفر ناميده مي ي يا كفر پاينتر ازعمل
تر از كفر و شرك، از ايمان  ي پايين ا بنابراين به اعتقاد ايشان مرتكب گناه كبيره

االيمان خواهد بود و در آخرت  چنين فردي در دنيا مؤمني ناقص. شود خارج نمي
اما سرنوشت تمام . و يا عذاب خواهد شد ،شود تحت مشيت خداوند يا بخشوده مي

مغفرت و بهشت خواهد بود، هرچند برخي از آنان مدت زماني با آتش  موحدان به
  .)2(هند ماندعذاب داده شوند، اما به هيچ وجه در دوزخ جاودانه نخوا

_____________________________ 
 ).١/٣٢( الدرر السنية −)١(
 ).١/٣٢( مهان −)٢(
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١٩٦ إسالمية ال وهابية

اند،  اينكه پيروان نهضت اصالحي به تكفيري و مسائلي از اين قبيل متهم شده
. باشد يي يا عدم اطالع مخالفانشان از حقيقت راه و روش آنان ميگو ناشي از دروغ

  .)1(توان به آن مراجعه نمود  بحث مستقلي را به اين اتهام اختصاص داده كه مي،نگارنده
و احاديث ثابت ) تهديدآميز(به آيات وعيد «: گويد بن عبداللطيف مي شيخ محمد
ه جاودان ماندن مسلمانِ مرتكبِ  ايمان كامل داريم؛ ولي قائل بص شده از پيامبر

گناه كبيره در آتش نيستيم؛ چنانكه خوارج و معتزله قائل به آنند؛ دليل ما احاديث 
 روايت شده با اين مضمون كه، هر كس در قلب او ص صحيحي است كه از پيامبر

آيد و خارج شدن آنان  به اندازة يك ذره ايمان وجود داشته باشد، از جهنم بيرون مي
كند، و نيز با   براي اهل كباير امتش ميصتش با شفاعتي كه پيامبر ما محمد از آ

در مورد احكام مطلق و قطعي . شفاعت فرشتگان و انبياء ديگر ميسر خواهد بود
كند، و  اي از اهل كبائر را وارد جهنم مي دانيم كه خدا عده و مي. كنيم بحث نمي

ت زداينده گناهان و وقوع باليا و تعدادي ديگر به داليلي از قبيل داشتن حسنا
  .)2(»شوند يو مواردي اينچنين، وارد آنجا نم) گناهان(حوادث پوشاننده 

  .جهاد، امر به معروف و نهي از منكر
 اصلي ص دانند كه بر اساس حديث پيامبر جهاد را يكي از فرايض ديني مي

 چنين ص براست كه تا برپايي قيامت جاري و ساري خواهد ماند؛ فرموده پيام
ِال تزال طائفة من أمت«: است َ احلق ال يرضهم من خذهلم حتَ ظاهرين عىليُ َ ُّ ُ أمر اهللاِ  يأيتىِّ

  .)3(»وهم كذلک
پيشگان  پيوسته گروهي از افراد امت من بر مركب حق سوارند و از فرار خيانت(

  .)رسد و آنان بر همان حال باشند بينند تا اينكه روز قيامت فرا مي ضرري نمي

_____________________________ 
 . نگاه كنيد موضوع پنجم از فصل سوم كه در پی خواهد آمد−)١(
 ).٥٧٣, ١/٥٧٢( السنية  الدرر−)٢(
 .ً قبال بيان سند شد−)٣(
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١٩٧   ناباســـــــالم

همچنين جهاد همراه اولياي امور مسلمانان را چه صالح باشند و چه فاجر چنان 
  .دانند كه توضيح داديم، جايز مي

 را برانگيخت تا روزي كه ص جهاد از وقتيكه خداوند محمد«: امام گفته است
آخرين نسل اين امت با دجال پيكار كند، برپاست و جور هيچ ستمگر يا عدل هيچ 

  .)1(»كند ن را ساقط نميدادگري حكم آ
جهاد را با همراه هر امامي «: گويد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن مي شيخ محمد

به شرطي كه به نافرماني خداوند و (دانيم خواه نيكوكار باشد و خواه بدكار صحيح مي
 را مبعوث نمود تا روزي كه ص و از زمانيكه خداوند محمد) پيامبر فرمان ندهد

  .)2(»باشد ن امت با دجال به جنگ آيند، اصلي جاري ميآخرين افراد اي
به همين ترتيب امر به معروف و نهي از منكر نيز از نظر آنان از شعائر و تكاليف 

  .ديني است كه در مورد آن نصوص زيادي وجود دارد
به وجوب امر به معروف و نهي از منكر مطابق آنچه شريعت پاك «: گويد امام مي

  .)3(»ده، اعتقاد دارممحمدي واجب نمو
امر به معروف و نهي از منكر را بر هر «: بن عبداللطيف گفته است شيخ محمد

دانيم؛ و در اين  حسب استطاعتش واجب مي كس كه توانايي آن را داشته باشد، بر
ً منكرا َمن رأ« : عمل نمود كه فرمودص خصوص بايد مطابق اين حديث پيامبر

ْ فإن مل يستطع فبقلبه,ِيستطع فبلسانهِّفليغريه بيده, فإن مل  ِ ْ َ ُ وذلک أضعف اإليامن,ْ َ«)4)(5(.  

هر كس كار زشتي را ديد، بايد با عمالً مانع آن شود، اگر نتوانست با زبانش (
_____________________________ 

 ).٣٣−١/٣٢( الدرر السنية −)١(
 . مهان−)٢(
 ).١/٣٣( الدرر السنية −)٣(
 .از حديث ابوسعيد خدری ) ٤٧(و نسائی ) ٢١٧٢(, ترمذی )٧٨( به روايت مسلم −)٤(
 ).١/٥٧٥( الدرر السنية −)٥(
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١٩٨ إسالمية ال وهابية

) اقدام أخير( و اگر باز هم نتوانست با قلبش با آن مخالفت بكند و اين ،سعي كند
  ).ترين درجه ايمان است ضعيف

  . مورد اجتهاد و تقليدديدگاهشان در
خارج از روش و عقيده علماي سلف همچون » اجتهاد و تقليد«روش آنان در مسأله 

لذا اجتهاد را در صورت فراهم بودن شروط آن . امامان چهارگانه و ساير علما نيست
. دانند دانند و تقليد را براي كساني است كه توانايي اجتهاد را ندارند، جايز مي صحيح مي

  .دانيم  معصوم نميصمواره با دليل همراه است و كسي جز رسول خدا حق ه
ما خود در فروع تابع مذهب امام «: گويد بن عبدالوهاب مي شيخ عبداهللا بن محمد

احمد بن حنبل هستيم و بر هر كسي كه تنها از يكي از هركدام از امامان چهارگانه 
اري از آراء مذاهب ديگر از گيريم به خاطر عدم صحت بسي تقليد كند، اشكالي نمي

رافضه، زيديه، اماميه و امثال اينها؛ هيچ موردي از آن آراء ناصوابشان را تأييد : قبيل
  .»كنيم از يكي از چهار امام تقليد و پيروي كنند  مجبورشان ميوكنيم،  نمي

فقط در . ما در حد و درجه اجتهاد مطلق نيستيم و كسي از ما اين ادعا را ندارد
مسائل اگر صحت نصي از كتاب و سنت غيرمنسوخ بر ما مكشوف شود و آن بعضي 

تر از خود نداشته باشد، نيز مطابق رأي  آيه يا حديث تخصيص نشده يا ناسخي قوي
بنديم و نظر مذهب خود را ترك  يكي از چهار امام باشد، همان نظر را به كار مي

ران، ما ارث را براي جد و براد) پدربزرگ(خصوص ارث جد  كنيم؛ مثالً در مي
  .)1(» استگيريم هرچند كه اين مخالف رأي مذهب حنبلي تر مي مقدم
شويم،  درصدد تفتيش عقايد و مذهب احدي نيستيم و متعرض هيچ كس نمي«

مگر در صورتي كه اطالع از وجود نص صريحي مخالف با مذهب يكي از امامان 
ر مناسك ظاهري نمود داشته باشد؛ مانند بيابيم و مسأله از آن قبيل مسايلي باشد كه د

كنيم به حفظ طمأنينه  امامت نماز كه در آن صورت مثالً امام حنفي يا مالكي را امر مي

_____________________________ 
 ).١/٢٢٧( مهان −)١(
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١٩٩   ناباســـــــالم

برخالف . در اعتدال نماز و جلوس بين سجدتين به سبب وضوح دليل اين امور
 به سبب(اهللا الرحمن الرحيم كه   اي چون جهر امام شافعي در خواندن بسم مسأله

فرق ميان اين دو . كنيم ها را به آرام خواندن آن امر نمي شافعي) نبودن نص صريح
مسأله بسيار زياد است؛ پس هر زمان دليلي قوي در نصي وجود داشته باشد ديگران 

البته چنين مواردي . شان هم باشد كنيم؛ هرچند مخالف مذهب را به قبول آن ارشاد مي
اين با . برخي مسائل اجتهاد بشود و در برخي نشودو مانعي ندارد كه در . نادر است

جمعي از امامان مذاهب چهارگانه نيز در مورد . ادعاي اجتهاد نكردنِ ما تناقضي ندارد
وجود اختياراتي براي خود در حكم برخي مسائل حتي اگر مستلزم مخالفت با 

  .)1(»رندمذهب متبوعشان هم باشد، با هم اجماع دا
خصوص حقيقت  اينكه در«: گويد وهاب نيز در اين باره ميبن عبدال امام محمد
ايد، بايد بگويم كه، ما در اين مسأله از كتاب و سنت و سلف صالح  اجتهاد پرسيده

امت و أقوال مورد اعتماد چهار امام يعني ابوحنيفه نعمان بن ثابت، مالك بن أنس، 
  .)2(»مكني د ميتقلي) رحمهم اهللا(بن حنبل  بن ادريس و احمد محمد

اما مذهب ما در فروع و «: گويد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن مي شيخ محمد
ما ادعاي اجتهاد . بن حنبل است احكام دين، مذهب امام اهل سنت امام احمد

 بر ما روشن شود، بدان عمل صكنيم و هرگاه سنت صحيحي از رسول خدا  نمي
كه با كمال ميل و تسليم آن را دهيم؛ بل كنيم و قول هيچ كس را بر آن ترجيح نمي مي
تر و عزيزتر از آن   از نظر ما گراميصپذيريم؛ زيرا كه منزلت سنت رسول خدا  مي

است كه سخن كس ديگري را بر آن مقدم داريم؛ اين آن چيزي است كه بدان اعتقاد 
ايم  پس هر كس خالف اين را به ما نسبت دهد يا سخني را كه نگفته. و ايمان داريم

  .)3(»ده استبداند، نفرين خدا و فرشتگان و لعنت همه مردم شامل حال خود كراز ما 
_____________________________ 

 ).٢٢٨−١/٢٢٧( الدرر السنية −)١(
 ).١/٩٧( مهان −)٢(
 ).١/٥٧٧( مهان −)٣(
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٢٠٠ إسالمية ال وهابية

  .موضع ايشان در برابر بدعتها و اهل بدعت
 اي در هر پديده تازه« آمده، ايشان معتقدند كه صچنانكه در حديثي از پيامبر 

كردن  و اينكه رد )1(»هي استاصول و احكام دين، بدعت است و هر بدعتي گمرا
ورزد،   تقبيح و انتقاد از بدعتگر و دوري گزيدن از كسي كه بر آن اصرار ميبدعت و

  .واجب است
دوري گزيدن از بدعتگران و ناسازگاري با آنان را تا وقتي كه «: امام گفته است
كنم و سيره و اسرارشان را به  بر آنان مطابق ظاهر حكم مي. دانم توبه كنند، الزم مي
اي در اصول و احكام دين بدعت  تقدم كه هر پديده تازهكنم و مع خداوند موكول مي

  .)2(»تاس
 و صتبعيت از سنت رسول خدا «: نويسد اي به علماي اسالم مي وي در نامه

هر قدر هم كه بين اغلب توده مردم رايج شده  - ترك و كنار گذاشتن همه بدعتها
اين مسائل به واجب است؛ و بايد دانست كه عامه مردم براي پياده كردن  -  باشد

  .)3(» دارندراهنمايي اهل علم نياز
ها در تمام  هاي قيام و خيزش اين دعوت، مبارزه با بدعت يكي از مهمترين انگيزه

ها  هاي اين بدعت اشكال و انواع آن و رهانيدن دلها و اعمال و عبادات مسلمانان از پليدي
ها و مذاهب و مناهج   طريقتها و بوده است كه آنان را از حقيقت دين منحرف و به فرقه

به طوري كه . توزي را برايشان به ارمغان آورده ضد يكديگر تقسيم كرده و دشمني و كينه
آميز و گناهان كبيره آميخته و مظاهر شرك و  زندگي بسياري از مسلمانان به اعمال شرك

  .ورزي در بسياري از كشورهاي مسلمانان رخنه كرده است بدعت

_____________________________ 
 .ً سند اين حديث در كتب حديثی موجود و قبال در مهني كتاب ارائه شده است−)١(
 ).١/٣٣( الدرر السنية −)٢(
 ).١٨٠(های شخصی   نامه−)٣(
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٢٠١   ناباســـــــالم

  در پايان
بن عبدالوهاب و پيروان او و راه و روش آنان در دين بود  ده امام محمداين عقي

كه تماماً همان راه سلف صالح از صحابه و تابعين و امامان چهارگانه اهل سنت و 
  .مسلكان آنان است كه نه بدعتي در آن هست و نه تبديلي جماعت و پيروان و هم

شود؛ كساني كه تالش  يبدين ترتيب ادعاهاي مفتريان و دروغگويان باطل م
ها، برايشان  شان و ديگر تهمت كردند با مذهب پنجم خواندن يا خوارجي ناميدن مي
  .بگذارند» وهابيت«نام 
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٢٠٢ إسالمية ال وهابية

  فصل سوم
  مهمترين ادعاها و اتهام هاي 
  مخالفان عليه دعوت و رهبر آن

  

  پيشگفتار: موضوع اول
  .حقيقت نزاع ميان دعوت و دشمنان آن -
  .با دشمناننابرابري مادي دعوت  -
  .ها عليه دعوت ها و اتهامحقيقت افترا -

  
  ها بارزترين افترا و تهمت: موضوع دوم

  .ناميدن پيروان دعوت» وهابي« - 9
 .»تجسيم«متهم كردن آنان به  -10
 .ص تهمت بي مباالتي به منزلت به پيامبر -11
 .اتهام سختگيري و تعصب ورزي -12
 .متهم كردن آنان به تكفيري و خشونت طلبي -13
 .علماي مسلمان با آنانادعاي مخالفت  -14
 .آوردن مذهب پنجم شان با مسلمانان و ادعاي مخالفت -15
  .جويي، توسل و شفاعت اتهام تحريم مطلق تبرك -16

  
  ها ؟  چرايي اين همه افترا و اتهام: موضوع سوم

  .دست دادن موقعيت و منافع حسادت و هراس از - 3
 .ها و رويكردها اختالف مسلك - 4
  .ها افشا شدن عيب - 4

  .طرفي  و بي عات انصاف دعوت به مرا-
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٢٠٣   ناباســـــــالم

  . بازبيني و تأملي كوتاه-
  ها هايي از افترا و اتهام نمونه: موضوع چهارم

  .آن نمونه نخست و يادداشتي بر -
  .ها  به اين افتراها و امثال آن عبداهللاپاسخ امام و فرزندش -
  .نمونه دوم و يادداشتي بر آن -
  .تأملي پيرامون اين اتهامات -

  
  ترين مسايل مطرح شده درباره دعوت بررسي عمده: موضوع پنجم

  :و مشتقات آنها» توحيد و سنت و شرك و بدعت«بررسي : نخست
 .اهميت اين مسايل -
 .ها هاي امام جهت تبيين اين حقيقت و پاسخ به اتهام كوشش -
 .حركت پيروان او بر اين راه و روش -
 .شفاعت، توسل و تبرك و ادعاي جلوگيري از آنها -
ورزي  ادعاي كينه ها و  ساخته شده بر قبور و زيارتگاهانهدام گنبدها و بناهاي -

  عليه اولياء
  :جويي و ملحقات اينها گيري و ستيزه بحث تكفير و سخت: دوم
 .حقايقي كه بايد گفته شوند -
  .گيري و حقيقت آن مسأله سخت -
 . خشونت استسرچشمه) وهابيت(كه دعوت  ادعااساسي اين  بي -
 .تأملي بر يك شبهه -
 . با مسلمانانستيز ي بودن واتهام تكفيررابطه با در  روان اوپي موضع امام و -
 .التزام امام و پيروان او به قواعد و اصول معتبر تكفير -
پاسخ به اين ادعا كه آنان به سبب گناهاني مانند كشيدن سيگار ديگران را  -
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٢٠٤ إسالمية ال وهابية

 .كنند تكفير مي
 .هاادعاي نابود كردن كتاب -
 .مخالفان ادعاي تكفير پاسخ به -
 .گيرو خشونت طلبي ادعاي سختپاسخ به  -
 .مسأله جهاد و مبارزه -

  

  :بررسي قضايايي ديگر مانند: موضوع ششم
 .موضوع تراشيدن موي سر اتهام خوارجي بودن و -
 ).نجد(قرن الشيطان بودن  بررسي ادعاي -
 .از سرزمين مسيلمه كذاب بودن -
 . جلوگيري از حج، غارت حجره نبوي و زيرپا گذاشتن مقدساتاتهام -
 . مذهب پنجم بودن دعوت شيخ محمد بن عبدالوهابادعاي -
 .ادعاي خروج دعوت عليه خالفت عثماني -



@ @

@ @

@ @
@ @
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  موضوع اول
  

  پيشگفتار
  

  :شامل
  .حقيقت نزاع ميان دعوت و دشمنان آن -
  .نابرابري مادي دعوت با دشمنان -
  .ها عليه دعوت حقيقت افتراها و اتهام -
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٢٠٦ إسالمية ال وهابية

  :حقيقت نزاعِ ميان دعوت و دشمنان آن
حقيقت دشمنان دعوت اصالحي هميشه و در هر مكان و زمان و در ميان هر در 

اينان دشمن سنت و . گران هستند ملتي همان دشمنان پيامبران و مبلغان و اصالح
جهل ، پراكندگي، گذازي بدعت، رستيپ حاميانش و سلف صالح بوده و از بستر هوي

Z Y ]  } :اند هودهمانگونه كه خداوند متعال فرم. اند و حسادت برخاسته
hgf    e  d  c  b  a   ̀  _   ̂   ]  \z )األنعام :

 و و بدينسان دشمناني براي هر پيامبر از شياطين جن و انس پديد آورديم(). 112
  ).دهند بعضي به بعضي ديگر سخنان آراسته و ظاهرفريب پيام و الهام مي

  .ن قاعده جاري استمورد وارثان انبياء يعني علماي داعي و مصلح نيز همي  در
در واقع نزاع ميان دعوت و دشمنان آن، نزاعي سياسي يا مادي يا نزاعي بر سر 

بلكه در درجه نخست جنگي . مصالح و منافع دنيوي در هر نوع آن نبوده و نيست
عقيدتي بوده كه بعدها داراي تبعات سياسي شده است؛ زيرا دعوت رسماً اعالم كرده 

هاي رايج و تقويت  و سنت و مبارزه با مظاهر شرك و بدعتكه به دنبال نشر توحيد 
خواستار تحقق عدالت، رفع ستم و عمل ، امر به معروف و نهي از منكر و اقامه حدود

باشد و به تالش در جهت  به شريعت و قوانين الهي در همه سطوح زندگي مي
  .دهد ميسوادي، شيادي، فساد و سحر و جادو ادامه  گسترش علم و مبارزه با بي

كه  ()36النحل، آيه ( l  k j    m on z}كار دعوت با قاعده 
اي كه بـا عقايـد بـدعتگران          قاعده. آغاز شد ) خدا را بپرستيد و از طاغوت پرهيز كنيد       

ها و جهـل و       تعارض كامل است؛ كساني كه از رواج بدعت        جو در   هواپرست و تفرقه  
 در مـورد آن شـك و ترديـدي          اين حقيقتي اسـت كـه مـا       . برند  ماندگي سود مي    عقب
  .نداريم

هاي دعوت و اقدامات و تعامل آن حول اين اصل  ها و كتاب نامه، ها تمام رساله
اي كه در كتاب  بازگشت به اسالم و سنت يعني به همان شيوه: چرخد محوري مي
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٢٠٧   ناباســـــــالم

اي از   و سيره سلف صالح هست، بدون هيچ شائبهصخدا و سنت فرستادة او 
و اين . سازي بندي و طريقت سري و فرقه  هواپرستي و خيرهشوائب شرك و بدعت و

آري اين دعوت مبارك و اهل آن از امام و علما . منشأ اصلي اختالف و منبع نزاع بود
و فرماندهان و دولتش تا پيروان و ياران و طرفداران آن در هر كجا همواره با دشمنان 

افترائات و تبليغات منفي مواجه ها و  ها و دشمني و مخالفان گوناگون و انواع چالش
  .بوده و هستند

ها   اين دعوت نيز مثل هر دعوت و حركت اصالحي و جدي، با نيروها و چالش
و موانع و ترفندهاي بزرگي برخورد داشته و به مقابله با دشمنان نيرومند و سرسختي 

اه حتي از  و گ،ها و علما و رؤسا ها و گروه از اديان و مذاهب مختلف و يا از دولت
  .اراذل و اوباش و افراد نادان، ناچار بوده است

 همواره – چون برپايه حق و عدالت برخاست –با وجود همه اينها اين دعوت 
امام و علما و پيروان و اميران آن . پيروز ميدانها و مدام در حال گسترش بوده است

حلم و صبر و ، علم، ينيق، ها و تهديدها با قدرت ايمان نيز در برابر تمام اين چالش
  .بردباري ايستادگي كردند
 حتي در – به رغم تهديدات بزرگ –دهد كه اين دعوت  واقعيت شهادت مي

هايي كه بر آنها هيچ سلطه و قدرتي  هاي ضعف قدرت سياسي و در سرزمين دوره
جز قدرت حجت و استدالل نداشته، همواره پيروز و رو به رشد و گسترش بوده و 

و اين بدان علت است كه اين دعوت نماينده آن . بركت خود را داده استثمرات پر
اسالم راستيني است كه خداوند ماندگاري و غلبه را تا روز قيامت براي آن رقم زده 
است، عوامل بقا و پايداري و عناصر قدرت و پيروزي را در اختيار دارد و نيروي 

و . نمايد ق و عدل، كسب ميخويش را از طريق ياري دادن دين خداوند، دين ح
j  }: كنند چنين وعده داده خداوند به تمام كساني كه اين دين را ياري مي

  s  r   q  p  o  nm  l  kz )40 :الحج.(   
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٢٠٨ إسالمية ال وهابية

خداوند ؛ آند يارى مى) و از آيينش دفاع نمايند(و خداوند آسانى را آه يارى او آنند (

  ).قوى و شكست ناپذير است
هاي سالم و   خطاب آن همواره با خرَدهاي سليم و فطرتعلت ديگر آن است كه

  .هاي هوشيار و عاري از هوي و هوس بوده است دل
  .نابرابري مادي دعوت با دشمنان

گسترش دعوت و برپايي دولت مقتدر و سربلند آن با وجود نابرابري امكانات آن 
  .استبا امكانات دشمنانش، خود دليلي كافي بر شمول آن بر حق و عدالت 

از همان آغاز براي دشمنان و مخالفان دعوت امكانات و نيروها و وسايل تبليغي و 
مادي فراواني جهت حمله عليه دعوت فراهم بود؛ چنانكه امكانات دعوت در مقايسه 

اش، بسيار محدود بوده و در نيروي معنوي آن  گيري با آن به ويژه در اوايل شكل
چون دولت عثماني را عليه دعوت برانگيختند دشمنان دولت بزرگي . شد خالصه مي

توز و  كرد، اما در نهايت امر به دشمني كينه كه در آغاز راه از آنان حمايت مي
سرسخت براي دعوت و ياران آن تبديل گرديد و دشمني مذهبي، عقيدتي و سياسي 
و در پي آن جنگ نظامي را بر ضد آن اعالم نمود؛ اين بدان علت بود كه دولت 

اني در اواخر عمر خويش به بدعتگري روي آورد و به پذيرش رسمي عثم
گرايشي كه بدون ترديد با روش و اصول . گري و قبرپرستي تن داد صوفي
گري و  گرانه دعوتي كه براساس تصحيح عقيده و عبادت و مبارزه با صوفي اصالح

  .قبرپرستي بنا شده بود، در تعارض قرار داشت
توز براي دعوت و  ز نيز كه به نوبه خود دشمناني كينههمچنين امرا و حكام حجا

مند بودند كه دعوت در اوايل عمرش فاقد  پيروانش بودند، از وسايل و امكاناتي بهره
پراكني سازمان يافته بر ضد  عالوه بر اين، انواع تبليغات منفي و شايعه. آنها بود

  .شد بري ميدعوت در شهر مكه، محل تجمع مسلمانان از همه كشورها، ره
ها و پيروان و مريدان  ها و طريقت ها، شيوخ و سران فرقه پشت سر اين دسته

كافران و منافقانِ دشمن اسالم كه از  كاران، پرستان، طمع ايشان بودند و خيل شهوت
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٢٠٩   ناباســـــــالم

ها  كردند؛ همان چيني مي يكتاپرستي هراس داشته و همواره عليه آن و انصارش توطئه
u t s r q p o  } :شان فرمود ربارهكه خداوند عليم و خبير د

  d   c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z   y  x  w  v
efj  i  h  g  k   o  n             m  l  z )118: آل عمران.(  
اي مؤمنان از غير خودتان كساني را به همدلي مگيريد كه از هيچ نابكاري در «

ادن شما را دوست دارند و حق شما فروگذاري نمي كنند و به رنج و محنت افت
دارند،  دشمني از لحن و سخنشان آشكار شده است و آنچه را كه دلهايشان  پنهان مي
  .»ايم بدتر است، آري اگر انديشه كنيد، آيات خويش را به روشني برايتان بيان كرده

ها و دشمنان  ها و فرقه ها، امراي مناطق مجاور و طرفداران طريقت دولت عثماني
هر يك به سهم خود صاحب نيروهاي سياسي، اقتصادي و نظامي و وسايل اسالم، 

 در حاليكه همزمان با آن دعوت و دولت آن جز بخش اندكي .تبليغاتي فراواني بودند
  .از چنان امكاناتي را در اختيار نداشت

y  x  w  v  u t s r q  p  o   }: للذا به عنـوان مثـا     
d   c  b  a  `   _  ~  }  |  {  ze  fj  i  h  g  k  l  

   o  n             mz )118: آل عمران.(    
در زمان اشراف و تركان شايعات دروغ و انواع افتراها ابتدا به صـورت شـفاهي و از                  

آور بـه همـه       طريق كتاب و رساله و غيره در مكه عليه دعوت منتشر و با سرعتي سرسام              
پراكني ايـن افترائـات را بـه عنـوان            شايعهسپس بالفاصله وسايل تبليغاتي و      . رفت  جا مي 

انتشار اين شايعات و افتراهـا از مكـه و          . كردند  حقايقي در تمام كشورهاي دنيا منتشر مي      
مدينه و از زبان اشراف و تأييد آنها از طـرف حكومـت عثمـاني، بـراي عامـه مـسلمانان            

  .ه و باور كندانديش و زودباور كافي بود تا بدون چون و چرا آنها را پذيرفت ساده
هاي تبليغاتي و انتشاراتي خارج جهان اسالم نيز پياپي و  از طرفي ديگر رسانه

  . كرد ها را ترويج مي بدون تحقيق و تفحص اين دروغ
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اميران حجاز و احساء و امثال آنان نيز كه درصدد نابودي دعوت و حكومت 
اي كه به اين هدف  سيلهبودند، از هر و) يعني نجد(جوان و رو به رشد آن در مهد آن 

كرد، از بكارگيري قدرت نظامي و جنگ تبليغاتي گرفته تا برانگيختن  كمك مي
طلب و علما و انديشمنداني كه  احساسات جاهالن و اراذل و اوباش و افراد جاه
  .كردند حقايق بر آنان پوشيده مانده بود، استقبال شديد مي

هاي مسلط بر نجد در  مواضع قدرت «:عثيمين تحت عنوانالصالح الدكتر عبداهللا 
رفت كه مقامات متعددي به  انتظار مي«: نويسد مي» برابر اولين حكومت سعودي

بن عبدالوهاب و تشكيل  تحوالت سريع منطقه نجد در پي ظهور دعوت شيخ محمد
مهمترين اين مقامات، اشراف . حكومت سعودي براساس آن، واكنش نشان دهند

و رهبران بني ) ب حكومت عثماني كه غالباً از سادات بودندنواب و حكام منصو(مكه
خالد بودند كه البته رهبران بني خالد نزديكي بيشتري با حوادث در حال اتفاق نجد 

تر بودند و نفوذ آنان در  داشتند؛ زيرا از لحاظ جغرافيايي به مركز آن حوادث نزديك
 آن اشراف بود و تنها تر از نفوذ قوي) مركز دعوت شيخ محمد(منطقه العارض 

  .»شدند قدرت داراي نفوذ و مؤثر آن زمانِ منطقه محسوب مي
عليه دعوت شيخ محمد ، البته اشراف مكه نيز از همان آغاز كار موضعي خصمانه«

. )هـ1162( يكي از اين اشراف در سال طوري كه. و حكومت سعودي اتخاذ كردند
 و مفتي آن ديار مقدس فتوايي .)1(»ردندحجاج تبعه حكومت سعودي را زنداني ك

ه در پي آن ساليان متمادي از  ك.)2(مبني بر تكفير شيخ محمد و ياران او صادر نمود
  .)3(دنداداي فريضه حج محروم ش

_____________________________ 
 ).العثيمني (١/٣٧ ابن برش, −)١(
 ٢٢٨−٢٢٧, ص  ه١٣٠٥د احلرام, قاهره,  أمحدبن زينی دحالن, خالصه الكالم يف بيان امراء البل−)٢(

 ).العثيمني(
طلبی آنان, وارونه   اين مسأله هتمت دشمنان دعوت به شيخ حممد و يارانش را مبنی بر تكفري و جنگ−)٣(

چرا كه اين دشمنان دعوت بودند كه امام و ياران او را تكفري كردند و مانع آنان در ادای حق مرشوع . كند می
= 

٢١٠ إسالمية ال وهابية
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 حمدشريف ااي از  اما چه شادي عظيمي به شيخ محمد دست داد، آنگاه كه نامه
ا نموده بود، عالمي  دريافت داشت كه در آن از وي تقاض)هـ1185سال (بن سعيد 

شيخ . كند، به سوي او بگمارد نجدي را براي شرح دعوتي كه براي آن تبليغ مي
اي نزد وي فرستاد كه جمالت آن  شاگرد خود عبدالعزيز الحصين را همراه با نامه

حاكي از احساسات پاك و خالصانة او نسبت به آن شريف بود و از اميدي خبر 
  :ايشان نوشته بودند. داشت  نداي دعوت حق از سوي او داد كه شيخ به اجابت مي

 أدام اهللا –بن الشريف سعيد  خدمت جناب شريف أحمد. بسم اهللا الرحمن الرحيم«
  :شود كه  الدارين وأعزّ به دينَ جد سيد الثَّقَلين عرض مييفضلَ نعمه عليه وأعزَّه ف

وجود در آن نيك چون مرقومه شما به اين خادم رسيد و در سخنان زيباي م
نگريستم، دستان خويش را به سوي خداوند بلند و دعا نمودم كه جناب شريف را ياري 
كند، زيرا كه وي عزمِ ياري شريعت محمدي و پيروان آن و دشمني با دشمنان آن نموده 

  ... .و اين همان وظيفه و تكليفي است كه بر همه واليان امور واجب است . است
اي نداريم   و ياري او چاره– ص ه رسالت خدا و سنت پيامبرما همه جز ايمان ب

ترين و واالترين  و شايسته. سازد نياز نمي و هيچ يك از اين دو ما را از ديگري بي
اش را از  افراد به تحقق بخشيدن اين امر عظيم، اهل بيت هستند كه خداوند فرستاده

اوالترين اهل بيت نيز افرادي آنان برگزيد و بر همه مردمان روي زمين برتري داد و 
  .)1(»رندهستند كه از ذرية پيامب

زيرا كه . ه از اين نامه لطيف و مهربانانه، آن نتايج مورد انتظار تحقق نيافتمتأسفان
لذا شعله اميدي كه در ذهن  )2(شريف احمد خود يكسال بيشتر بر سر حكومت نماند

     =
_____________________________ 

ًو اصال آنان بودند كه جنگ و عداوت و كشمكش را آغاز . شان گشتند غ و ترويج دعوتفريضه حج و تبلي
 .كردند

 ).العثيمني (٨١−٨٠, ص ٢ ابن غنّام, ج −)١(
 ).العثيمني (٨٥, ص ٢ السباعی, ج −)٢(
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٢١٢ إسالمية ال وهابية

ردن حج براي يارانش ادامه شيخ برافروخته شده بود، خاموش شد و ممنوعيت گذا
 قناعت نكردند، بلكه با گذشت روزها اشراف مكه ديگر به اين ممنوعيت. يافت

 )م1790 -هـ 1205(هاي نجد تابع حكومت سعودي را در سال  حمله به سرزمين
ها بر اشراف غلبه كردند و   سعودي، نتيجه اين شد كه در نهايت امر)1(آغاز كردند

  .)2(شان درآمدحجاز به زير سلطه اي
خالد در مقابل دعوت شيخ  گيري خصمانه رهبران و سران بني همزمان با موضع«

  .)3(»محمد و حكومت سعودي نيز از خصومت اشراف مكه كمتر نبود
آن اسباب مؤثري را نداشت كه ) در مراحل اوليه فعاليت خود(باري دعوت 

ي در تصرف داشتند و هاي دنيو دشمنان آن از مال و جاه و منافع مادي و زينت
اما در . كشيدند طلبان را به سوي خود مي بوسيله آن سودجويان و فرومايگان و جاه

عوض دعوت از جاذبه فطري برخوردار بود، جاذبه ايمان و توحيد و حقيقت و 
 و به راستي كه عناصر اصلي آن سعادت حقيقي ،برهان و عقل سليم و آيين راستين

هر كس كه طعم آن را تجربه كند به دنبال آن خواهد افتاد كه بشر بدنبال آن است و 
  .كند و گرانبهاترين چيزها را در پاي آن مي

اسالم (اين جاذبه سحرآميز همان رازي است كه به تأثير پذيرندگان از اين دعوت 
  .بخشد ويژگي قدرت، پايداري و فداكاري در راه خدا را مي) راستين

سواد وقتي كه  نشين و افراد كم ها و اعراب باديه شايد علت آنكه بعضي از مبتدي
بينند دوست يا مالزمشان به آموختن حكمت و فقه ديني و مراجعه به اهل ذكر و  مي

دهد، بدون خويشتنداري نسبت به وي دچار خشم و  علم و تجربه التزامي نشان نمي
_____________________________ 

 ).العثيمني (١٠٩−١٠٨, ص ١; ابن برش, ج ١٥٠−١٤٤, ص ٢; ابن غنام, ج ٢٦١ دحالن, ص −)١(
عبداهللا العثيمني, : توانيد رجوع كنيد به های درگرفته ميان دو طرف می  از جزئيات جنگ برای اطالع−)٢(

 .١٣٥−١٢٦, ص ١, ج ...تاريخ اململكه 
, چ دوم, ٥٧−٥٥ روابط ميان نخستني حكومت سعودی و كويت, عبداهللا الصالح العثيمني, ص −)٣(

 ).مهراه حواشی (هـ١٤١١
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٢١٣   ناباســـــــالم

  .اشاره باشد شوند، همان راز مورد عصبانيت مي
  . عليه دعوت و افتراها حقيقت تهمت

قدرت و سرعت و عمق اثربخشي دعوت و گرايش مردم به آن به اضافه دليل و 
هايي كه در اختيار دعوت بود، دشمنان آن را واداشت تا با استفاده از هر وسيله  برهان

ترين سالحي كه  قوي. ممكن با آن به مقاومت بپردازند و در برابر پيشروي آن بايستند
ند عبارت بود از جذب و جمع افراد و گروههاي دور و نزديك كرد از آن استفاده مي

  .عليه دعوت و روادانستن انواع دروغ و بهتان و قلب حقايق در مورد آن
البته افتراهايي كه در خصوص دعوت، رهبر، علما، مبلّغان و ياران و حكومت آن 

طرفانه و  بيشد، به هيچ وجه توانايي ايستادگي در برابر آزمايش و بررسي  ترويج مي
چرا كه تنها توده متراكمي از شايعات و اكاذيب بود . تحقيق محض علمي را نداشت
باخت و با  پذيرفت، در برابر دليل و برهان رنگ مي كه هيچ ذهن منصفي آن را نمي

  .واقعيت منافات كامل داشت
 .اهميت بودند  اموري جانبي و بي -
 .يا حقيقتي بودند آميخته با باطل -
هاي برخي افراد منتسب به دعوت، يا منسوبين به ناحق آن ناشي  غزشو يا از ل -
 .شدند مي

 كسي -  سبحانه- الضمير افراد كه جز عالّم الغيوب هايي درباره مافي يا قضاوت -
  .از آن خبر ندارد

  .در بخش بعدي به هر يك از اين موارد خواهيم پرداخت
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٢١٤ إسالمية ال وهابية

  
  
  
  
  

  :موضوع دوم
  .ها  بارزترين افترا و تهمت

  .ناميدن پيروان دعوت» ابيوه« .1
 .»تجسيم«متهم كردن آنان به  .2
 .ص مباالتي به منزلت به پيامبر تهمت بي .3
 .اتهام سختگيري و تعصب ورزي .4
 .متهم كردن آنان به تكفيري و خشونت طلبي .5
 .ادعاي مخالفت علماي مسلمان با آنان .6
 .آوردن مذهب پنجم شان با مسلمانان و ادعاي مخالفت .7
  .جويي، توسل و شفاعت تبركاتهام تحريم مطلق  .8
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٢١٥   ناباســـــــالم

هاي نسبت داده شده به دعوت و پيروان  بارزترين افترا و تهمت
  .)1(آن به طور اجمال

  
  . نامگذاري آنان به وهابيت-1

ها و افترائاتي كه دشمنان به امام و پيروانش  تمام اوصاف و القاب زشت و زننده و تهمت
و تمسخر اقوال و اعمال آنان از سوي دشمنان، ها  گيري ها و خرده جويي دهند و عيب نسبت مي

جفا و ستمكاري است و نارواست و به ضعف و نقص معيارهاي قضاوت و خلل در روش 
ها اگر از نوع غالبِ  ها و برچسب و اكثر اين تهمت. گردد دشمنان  دعوت برمي مخالفان و

 و يا از روي ،بالغه استسازي و م دروغ و بهتان نباشند، حتماً يا از باب قلب حقيقت، گمراه
  .شوند جهل به حقيقت و ادله آن ناشي مي

اند، تا به مردم چنين القا  داده» وهابيت«دشمنان از آن جهت به ياران دعوت لقب 
  . در دين هستند كنند كه اينان مذهبي جديد آورده و اهل بدعت

  .)تجسيم( متهم كردن آنان به -2
نامند، زيرا كه صفات باري تعالي را چنانكه در  مي) مجسمه(» اهل تجسيم«آنان را 

و اين . قرآن و سنت آمده، به تبعيت از سلف صالح، براي خداوند متعال قايل هستند
تعطيل و تأويل و «ن آن را بر اساس عقايد جهميه درعين حقيقت است ليكن دشمنا

  .اند خواندنِ اثبات صفات، براي مخالفان باطل جلوه داده» تجسيم
  .ورزي عليه اولياء  و كينهصهام بي مباالتي به مقام پيامبر  ات-3

 از پيامبر) بيش از حد(خواني و تعريف و تمجيد  هايي همچون مولودي آنگاه كه بدعت
هاي بنا شده بر اطراف قبور را نابود ساخته و از دعاكردن از  را محكوم كردند، و بدعت ص

اعتنايي و   از اين قبيل نهي كردند، به كم غيرخدا و قسم خوردن به غير نام او و مواردي
_____________________________ 

نگاه . در فصل دوم مهني موضوع مورد بررسی و بحث قرار گرفته است برخی از اين افرتاها و ادعاها −)١(
 .فهرست مطالب: كنيد
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٢١٦ إسالمية ال وهابية

در حالي كه اين موارد در حقيقت همه در . و اولياء متهم شدند ص ورزي نسبت به پيامبر كينه
و اطاعت سنت او و بزرگداشت اولياءاهللا و صالحان انجام  ص تعظيم قدر و منزلت پيامبر

  .گرفته است
  .گيري و تعصب  اتهام سخت-4

كردند و شعائر و مناسك ديني را  ام به امر به معروف و نهي از منكر ميو آنگاه كه اقد
تنها به اين علت كه اهل بدعت . گيري متهم گرديدند داشتند، به تعصب و سخت برپا مي

استفاده از اموال مردم  سوء هايشان دست بردارند و از ها و بدعت خواهند از زشتكاري نمي
  .كوتاه بيايند

  .طلب بودن  جنگ اتهام تكفيري و-5
جنگ و نزاعِ علني برخاستند؛ آنان نيز به دفاع از ، چون دشمنان دعوت به ستم

جان خويش و دين و دولت و حقوقشان همت گماردند، تا سرانجام قدرت يافتند و 
حكومتي را تأسيس كردند، تا دين درست و سنت صحيح را نشر و تبليغ نموده، با 

زه كنند، مسلمانان را ياري رسانده و عدل و شريعت ها مبار آميز و بدعت مسايل شرك
طلبي، تكفير و  از اين جا بود كه از طرف دشمنان به جنگ. را برپا و عملي سازند

گيري و امثال چنين اوصافي متهم شدند، كه اين موارد در واقع و در جاي  سخت
هستند تا به  ند و آن القاب به ستايش و تبرئه نزديكترا هخود اگر اعمال شوند وظيف

جويي؛ زيرا كه آنان مبارزه خود را در ابتدا با هدف دفاعِ از خويش و  بدگويي و عيب
تا اينكه در نهايت اقدام به تأسيس حكومت و كيان . شان آغاز كردند دعوت حق

  .مستقلي كردند تا از طريق آن از حقوق و دين و منافع خود حمايت كنند
ند، اين به خودي خود امر ا همتوسل شداينكه به دين خدا و سنت پيامبرش 

زيرا كه مالك . گيري بنامند  و جاهالن آن را سخت اي است، هرچند دشمنان پسنديده
و معيار صحت و اعتبار در مضامين و حقايق نهفته است نه در كلماتي كه بازيچة 

  .شياطين شده است
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٢١٧   ناباســـــــالم

  . ادعاي مخالفت علما و عقالي مسلمانان با آنان-6
 شايعاتي كه از سوي دشمنان و جاهالن به حقيقت دعوت عليه آن رايج يكي ديگر از

اي از عقال و اهل خرد  شده اين ادعاست كه، گويا برخي از علما و صالحان و عده
يا اينكه برخي از اين علما كه در آغازِ . اند خوشنام و پرآوازه به آنان اعالم مخالفت نموده

  .از آن كناره گرفتند و ساز مخالفت زدنددعوت امام با وي همراه شدند بعدها 
  :در پاسخ به اين ادعا بايد بگويم

شرط صحت و درستي و اعتبار دعوت اين نيست كه همه دانشمندان و اميران و : اوالً
زيرا كه گاهي برخي عوامل بازدارنده . اهل خرد و صالحان با آن موافق و همنوا باشند

دارند؛ هوا و هوس، حسادت و ترس، شهوات و   ميبشري، افراد را از چنين موافقتي باز
  .ها هستند شبهات، قلب حقايق و اجتهاد اشتباه برخي از اين بازدارنده

نفوذ در  تعداد زيادي از دانشمندان و صالحان و اميران و اشخاص صاحب : ثانياً
 اوايل دعوت امام با او همراه شده بودند، اما چون دعوت به مرحله علني كردن حق و
رفع ظلم و جهل و بدعت و سازماندهي و اقتدار رسيد و آنان جديت پيامدهاي 

گويي و ايستادن در برابر باطل را به عيناً مشاهده نمودند، بعضي از ايشان عقب  حق
تأثير تبليغات منفي، تسليم  نشسته و بعضي ديگر سست شدند و گروه ديگري تحت

 و ديگراني نيز راه عافيت ،رديدندهاي اهل باطل گ گويي فشارهاي موجود و ياوه
هاي صورت گرفته چنان  براين شدت واكنش عالوه. گزيده و خاموشي را پيشه كردند

 كسي نتوانست در مقابل -   كه اندك بودند- بود كه جز همراهان قوي و بردبار
  .ها مقاومت كند و اين سنت خداوند در ميان بندگان اوست تندباد آن واكنش

  . ت آنان با اكثريت مسلمانان و آوردن مذهب پنجم اتهام مخالف-7
شود، ادعاي  يكي از ادعاهايي كه به كرات عليه دعوت، روش و امام آن مطرح مي

اين ادعايي است كه . مخالفت آنان با اكثريت مسلمانان و آوردن مذهبي پنجم است
د؛ با ميزان و معيار شرع حكيم و عقل سليم و واقعيت هيچگونه سازگاري ندار
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٢١٨ إسالمية ال وهابية

̄  ° ±  }: تچنانكه خداوند متعال فرموده اس ® ¬ « ª ©
´³ ²z ) اگر از بيشتر كسانى كه در روى زمين هستند اطاعت « ).116األنعام، آيه

  .»كنى، تو را از راه خدا گمراه مى كنند
اي مسلمانان به هفتاد و چند فرقه تقسيم  كه در آينده: ندا ه خبر دادصرسول اهللا 

 عالوه بر اين معتبر دانستن .)1(روند  يكي از آنها همه به بيراهه ميخواهند شد، كه جز
هايي است كه پايه و اساس دعوت انبياء و مصلحان را تشكيل  غالبيت، برخالف سنت

داده است و مالك اعتبار همواره سلوك در راه حق يعني راه قرآن و سنت و  مي
  .سالكين يا هالكينسلف صالح و حق و دادگري بوده است و بس؛ نه تعداد 

به همين صورت اگر به وضعيت مسلمانان در چند سدة اخير نظري بيافكنيم 
گرفتار مذاهب  كنيم كه اكثريت آنان عقيده معين و واحدي ندارند و بيشتر مشاهده مي

هاي مختلف  ها و حزبگرايي بندي  و يا به گروه،اند هاي مختلف گرايي و طريقت هو فرق
حق با جمعي است «: اند كه فظ اين قاعده مهم را از ياد بردهدچار شده و ضرورت ح

  .»كه در مسير سنت و سلف صالح گام بردارند، هرچند در اين راه تنها باشند
 مقصود من از عبارت اين است كه، چنانچه فرض كنيم اكثريت مسلمانات بر 

د، آيا  مخالف باشص ي اجماع و اتفاق داشته باشند كه با سنت رسول خداا هعقيد
  .اعتبار نخواهد بود؟ اين اجماع و اتفاق شرعاً بي
بن  بن عبدالوهاب خود تابع و مقلد مذهب امام احمد امام دعوت شيخ محمد

حنبل، چهارمين امام مورد اعتماد امت اسالم است و برخالف آنچه برخي گمان 
  .اي نياوره است كنند، مذهب تازه مي

  .سل و شفاعتجويي، تو  ادعاي تحريم مطلق تبرك-8
هاي  جويي پس از آنكه علماي دعوت اقدام به توصيه به مردم از توسالت و تبرك

_____________________________ 
 .ً سند حديث قبال ارائه گرديده است−)١(
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٢١٩   ناباســـــــالم

هايي كردند كه طمعكاران به اموال مردم آنها را  آلود و بدعت آميز و امور شرك بدعت
طلبي  جويي و توسل و شفاعت اند، به آنان تهمت تحريم مطلق تبرك مشروع ناميده

 و بنده در جاي ديگري از اين بحث ،و بهتاني بيش نيستدروغ  زده شد كه اين نيز
روشن نمودم كه سلف صالح اهل سنت و جماعت كه پيروان اين دعوت از آنان 

جويي و توسل شرعي و طلب شفاعت را بنا به آنچه در نصوص آمده  هستند، تبرك
و ولي در عين حال با هر نوع بدعت . هم در اعتقاد و هم عمل قبول و باور دارند

  .كنند ورزي در اين امور و مسائل مقابله و مبارزه مي شرك
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٢٢٠ إسالمية ال وهابية

  موضوع سوم
  

  ها چرا؟ اين افترائات و تهمت
  
 .حسادت و ترس از مقام و منافع -1

 .تفاوت مسالك و رويكردها -2

 .ها افشا شدن عيب -3

  .طرفي پيشگي و بي دعوت به انصاف -4
  .بازبيني و تأملي كوتاه -5
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٢٢١   ناباســـــــالم

  .ها را و تهمتچرايي افت
  

يابيم  هاي مخالفان و دشمنان تحقيق كنيم، درمي اگر درباره ادعاها و شايعه پراكني
كنند، هيچ منبع و سند علمي براي كار خود  كساني كه اين شايعات را دهان به دهان مي

ندارند، بلكه در اغلب موارد فقط آنها را از زبان ديگران شنيده و با اضافاتي بر آن براي 
شود، بالفاصله  اي مطرح مي هر بار به محض اينكه افتراي تازه. كنند گران نقل ميدي

شود و  كم فربه و بزرگ مي كنند؛ تا اينكه آن شايعه كم شياطين آن را در همه جا پخش مي
واهللا .. به تدريج  به صورت حقيقتي در بيايد كه هيچكس در باره  صحت آن شك نكند

  :پردازيم ها مي هاي اين تهمت  مهمترين علتحال به. حسبنا ونعم الوكيل
  . بر مقام و منافعستر  حسادت و-1

هايي كه دشمنان دعوت را  ترين علت شايسته است اشاره شود كه، يكي از بزرگ
كند نگراني  فرق نمي. عليه آن برانگيخت، بيم آنان بر سلطه و قدرتشان بوده است

و چه دنيوي و از روي )  مورد غالب استكه اين(آنان به بهانه دفاع از مذهبي بوده 
 و چه نگراني آنان جنبه سياسي داشته است، همه اين ،حسادت و بيم بر سر منافع

 آن ايستاده  دشمنان و هر آنكه با دعوت مخالفت كرده و در مقابل پيدايش و گسترش
اند كه دعوت صاحب حكومت و امارت و  است همواره از يك مسأله نگران بوده

به خصوص كه اولين فردي كه آن را با آغوش باز . سياسيِ مستقلي بشودكيانِ 
هاي رهبريت و  همه ويژگي) و بعدها نوادگان او(بن سعود  پذيرفت، يعني امام محمد

  .فرماندهي و حكومت در او فراهم بود
ابن سعود نسبت به بسياري از اطرافيان خود به خصوصياتي چون دينداري، 

انديشي و سالمت اعتقاد متمايز بود و   تجربه، بردباري، نيكاخالق، دادگري، خرد،
هايي بودند كه به وي حسن شهرت داده بود و مردم اهل خرد و سياست  اينها ويژگي

هاي الزم را براي سيادت  ها، بعد از توفيق الهي، ويژگي دانند كه اين ويژگي پيشه مي 
هبري او حسادت رهبران هاي ر ترديدي نيست كه همين قابليت. و سلطنت هستند
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٢٢٢ إسالمية ال وهابية

شان  هاي مجاور و غيرمجاور را برانگيخت و آنان را نسبت به جايگاه و منافع سرزمين
داران خصومت عليه دعوت و امام و  بيمناك نمود به طوري كه ناگزير به جرگه طاليه

  .امير و حكومت آن درآمدند
الحي ايستادند در مقدمه اين عده اولين گروه مخالفان بودند كه بر ضد جنبش اص

  .بن عبدالوهاب، برانگيختند و همه عالم را عليه امام و رهبر آن شيخ محمد
ها  اينان چون جديت و قاطعيت شيخ را در تبليغ دعوت توحيد و مبارزه با بدعت

و منكرات و اقامه حدود الهي مشاهده كردند، براي شورانيدن مردم نجد بر ضد 
كنان نجد اكتفا نكردند، بلكه تعدادي از آنان اقدام و البته به سا. ايشان تالش نمودند

به مكاتباتي با علما و رهبران و امراي ساير نقاط جهان اسالم و نيز با سالطين دولت 
مملو از بدعت كردند، تا  برخي نيز سفرهايي به ممالك . عثماني و اشراف آن كردند

  .ان او فرا خوانندمردمانشان را تحريك و به دشمني عليه دعوت و امام و پيرو
هاي تبليغات منفي بر ضد دعوت اصالحي سلفي،  ترين علت شايد يكي از اصلي

چرا كه . هاي آشكار و منكرات رايج باشد اقدام آن به انهدام و نابود كردن بدعت
هاي بنا شده بر قبور آن را ويران  رسيد، گنبدها و زيارتگاه دعوت به هر سرزميني مي

ها و  كرد و بساط سنگ ها پيش ساخته شده بودند، خراب مي الهايي را كه س و ضريح
نمود و كليه  حدود شرعي را اقامه مي. چيد آلود را برمي درختان و مزارهاي بدعت

بازي و خوردن حرام اموال مردم و  منكرات آشكار و مظاهر سحر و جادو و شعبده
  .زدود ها را از چهره آن سرزمين مي ساير ستم

را برانگيخته و  ن اقدامات خشم بدعتگران اهل باطل و منكرشكي نيست كه اي
هايشان را آكنده از ترس و هراس كرده بود و منافع و مصالح آنان و بسياري از  دل

  .رهبران و شيوخ و حاجبان و مزدوران خاصه و عامه مردم را به خطر انداخته بود
سنت تا به چنين روشي همواره يكي از بزرگترين عوامل ضديت با دعوت و 

ها و  آميز و بدعت زيرا بر اساس آن مظاهر ارتزاق بوسيله امور شرك. امروز بوده است
دار برچيده شده و پرده از  همنكرات و ساير وسايل كسب حرام و مناصب شبه
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٢٢٣   ناباســـــــالم

  .شد داشته مي هاي دجاالن و تاجران با دين بر بازيچه
  . تفاوت مسالك و مشارب-2

ري كه شايسته است براي ارائه تصوري علمي و يكي از مسائل بسيار مهم ديگ
حقيقي از مسأله نزاع ميان دعوت و دشمنان آن و شبهات و ادعاها و انتقادات آنان، 

 طور  يادآوري و بدان پرداخته شود، مسأله تفاوت مسالك و رويكردهاست، كه به
  .ها نمود يافته است كلي در تفاوت اهل سنت و اهل بدعت در عقايد و روش

بن عبدالوهاب و پيروان او و تمامي كساني كه بر راه سنت و جماعت  مام محمد ا
 حمايت كرده و از و از آندارند، سنت را تصديق  و طريق سلف صالح گام برمي

كنند و  از اين رو حقيقتي كه مطرح مي. كنند ها پرهيز نموده و با آنها مبارزه مي بدعت
، اساساً براي اهل بدعت غيرمستند و آورند ادله روشني كه از قرآن و سنت مي

هاي آنان براساس  ها، منابع و استدالل غيرقابل قبول است؛ زيرا كه اصول، روش
اصول حق نيست؛ بلكه براساس منابعي جعلي، اصول و روشي تحريف شده، و در 

. هايي است بر پايه تغيير دادن حقيقت واقع پيروي از متشابهات است و استدالل
z  y  x  w  v  u  }  |   {  ~  �  }: ودند سبحان فرمچنانكه خداو

  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡
¼» º ¹ ¸z )اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به «. )7: آل عمران

) ستىنادر( و تفسير ؛)و مردم را گمراه سازند(انگيزى كنند  دنبال متشابهاتند، تا فتنه
. دانند  در حالى كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمى؛طلبند براى آن مى

) آنها كه به دنبال فهم و درك اسرار همه آيات قرآن در پرتو علم و دانش الهى(
 و جز .» همه از طرف پروردگار ماست؛ما به همه آن ايمان آورديم«: گويند مى

  .»كنند  اين حقيقت را درك نمىو(شوند  صاحبان عقل، متذكر نمى
گويد،  رود كه آن حقيقتي كه اهل سنت از آن سخن مي با توجه به اين امر توقعي نمي

اي كه اهل سنت بر آن است  همچنين توقع نداريم شيوه .نزد اهل بدعت پذيرفتني باشد
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٢٢٤ إسالمية ال وهابية

فيق هايي از آنان كه خداوند به ايشان تو نزد اهل بدعت مقبول افتد؛ به استثناي دسته
چرا كه همه اهل بدعت از روي عمد به سمت باطل (دهد  رهايي به سوي حق را مي

  ).شناسند نمي اند، بلكه بسياري از آنان حقيقت را آنگونه كه هست نرفته
يا كساني كه مسأله بر آنان مشتبه گشته و در اصل بدنبال حقيقت هستند و 

  .گردند چنانچه براي آنان آشكار شود به طرف آن بر مي
اند و با توضيح و ارشاد  ها و تبليغات مخرّب شده سازي يا كساني كه قرباني گمراه
  . شود حقيقت برايشان روشن مي

اينان به . شان به سوي عدل و انصاف است طرفند و گرايش اصلي يا افرادي كه بي
  .نگرند تا طرفي را كه بر حق است، تشخيص دهند ادعاهاي دو طرف مي
نان يافتن از حق اين نيست كه مخالفان نيز آن را پذيرفته و بنابراين شرط اطمي

  .كنيم و بسا كه باز گردند در هر حال كار ايشان به خداوند موكول مي. تسليم آن شوند
  .ها  افشا شدن عيب-3
 و با طلوع آفتاب ،شود ترديد با درخشش حق ماهيت باطل نيز آشكار مي بي

 و با ،رود  جهل از بين مي،ش علم و معرفت و با گستر،گردد تاريكي شب ناپديد مي
  .شود احياي سنت، بدعت كم رنگ مي

دعوت، . اين چيزي بود كه با ظهور اين دعوت اصالحي عمالً تحقق پيدا كرد
شان را  كاري  و ناداني و دغل،جويان را برمال عيوب بدعتگران و هواپرستان و تفرقه

و روش سلف ) قرآن و سنت(ر داليل دستاوردي كه با تكيه ب. بر همگان آشكار نمود
جهل و ،  بدعت، صالح و از راه نشر و تبليغ دانش و سنت و مبارزه با مظاهر شرك

  .خرافات بدست آمد
به همين خاطر بود كه دشمنان دعوت از هر طرف به آن هجوم آورده و با تمام 

 تاكنون  دعوت همواره و-  به ياري خداوند-  اما. تالش و توان خود بر آن تاختند
، غالب و پيروز همچنان صبيني فرستاده او  مطابق وعده خداوند متعال و پيش

ِال تزال طائفة يف«: همانگونه كه فرمود. برحق باقي مانده است ٌ ُ ِّ احلق َ ظاهرين عىليّ أمتَ
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٢٢٥   ناباســـــــالم

ُال يرضهم من خذهلم حت َ َ َ ْ َ   .)1(»اهللاِ وهم كذلک ُ أمر يأيتىُّ
گر دفاع  از حق قرار دارند و از عدم حمايت پيوسته گروهي از افراد امت در سن(

 آنان بر همان حال، فرا رسد )قيامت(بينند، تا روزي كه فرمان خدا  ديگران زياني نمي
  ).باقي خواهند ماند

  .طرفي انصاف و بي،  دعوت به مراعات حق-
كنند به تأمل،  ما تمام كساني را كه اين اتهامات و ادعاها را ترويج يا پشتيباني مي

خوانيم و براساس قواعد و اصول علمي همه كساني را كه  طرفي فرامي انصاف و بي
خواهند   يا مي،درصدد قضاوت و داوري درباره دعوت و ياران و پيروان آن هستند

ها و ادعاهاي دشمنان آن پي ببرند، به   و يا به حقيقت گفته،آن را ارزيابي نمايند
  :كنيم مراعات موارد ذيل دعوت مي

ع موارد مورد اختالف به قاعده متفق عليه ميان مسلمانان، يعني احترام و ارجا - 1
   ).59 :النساء،( Ù  Ø  × Ö Õ Ô Ó Òz  }: ي كهالتزام به اين فرمان اله

عرضه ) سنت(پيامبر  و) نآقر(خدا  اي اختالف پيدا كرديد، آن را بر اگر در مسأله(
  ). كنيد

.  و مجتهدين تمامي مذاهب معتبر استاين روشي علمي ايماني و مورد قبول علما
به اين صورت كه تكيه آنان . كردند روشي كه امام و علماي دعوت نيز مطابق آن عمل مي

در بحث . بر داليل موجود در قرآن و سنت و آثار سلف امت و اقوال علماي آن بود
 .مربوط به بررسي ادعاهاي مخالفان به تفصيل در اين مورد سخن خواهيم گفت

وت و داوري درباره دعوت براساس روش و اصول قولي، عملي و قضا - 2
اعتقادي آن و از خالل بررسي نهج  امامان، علما، تأليفات و مكاتبات و نيز بيانات و 

 .هايي باشد كه مورد اجماع و اتفاق همه علماي دعوت است گيري موضع

_____________________________ 
 .ً سند حديث قبال ارائه گرديده است−)١(
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ت آنها، بر پايه افترا و شايعات و ادعاهاي مخالفان و بدون اطمينان از صح - 3
حكم صادر نشود، زيرا دعوت خود داراي موجوديت و واقعيتي عيني و علني است 

كند كه  و اين اقتضا مي. و علما، پيروان، حكومت، جامعه و آثار علمي و عملي دارد
دهند، اطمينان كامل حاصل  درباره هر سخن، عمل يا موضعي كه بدان نسبت مي

ا، پس از انجام تحقيق، ثابت نشوند و ه چه بسا كه بسياري از اين نسبت. شود
 مواردي كه ثابت شده كردار و گفتارشان بوده، چه بسا حق باشند و اگر خطا باشد

 . عذري و توجيهي شرعي مانند خطا اجتهادي داشته باشند
براي داوري درباره دعوت نبايد تنها از يك زاويه به آن نگريست، بلكه نگاه  - 4

همچنين . نب اعتقادي، قولي و عملي آن را در بر بگيردبه آن بايد تمام زوايا و جوا
هاي  هاي استثنايي يا لغزش گيري نبايد از روي رفتارها و عملكردهاي فردي و موضع

عارضي در مورد كل دعوت قضاوت كرد، زيرا كه مالك اصول و روش است، نه 
 .استثناها و موارد جزئي

د، مگر زماني كه با دليل قطعي ي آنان حكم نشوا هبر پايه اقوال و افعال حاشي - 5
  .ثابت شود كه آن امور جنبي الزمه و جزء الينفك آن اقوال و افعال هستند

چرا . بايستي به دفاعيات دعوت از اصول و عملكرد خود نيز نگريسته شود - 6
كه دعوت از اصول، امام، حكومت، علما و پيروان و طرفداران خود همواره دفاع 

اند كساني   از ميان علماي منصف و ساير افراد نيز بودهعلمي و منطقي كرده است و
 .اند كه با دليل و برهان و حجت، به دفاع از دعوت پرداخته

 در حقانيت -  از مسلمان و غيرمسلمان- ها شهادت ساير اصناف و طيف - 7
دعوت نيز معتبر و بسيار است و شامل شهادت شمار زيادي از علما، انديشمندان، 

 .شود هاي مختلف مي ان و امثال آنان از طوايف و ملتادبا، سياستمدار
اينطور نيست كه هر اختالفي كه بين دو طرف نزاع از اهل دعوت و  - 8

آيد، ادعاي يك طرف لزوماً معتبر يا از   به وجود مي-   يا بين غير آنان- شان مخالفان
 اصول و بلكه مالك و معيار اعتبار،. جنبه شرعي و عقلي قابل استناد و اعتنا باشد
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و براهين عقلي متّفق عليه ) وحي معصوم(قواعد شرعي استنباط شده از ادلة شرعي 
 و اين معيار تنها با معيار قرار دادن كتاب خدا و سنت صحيح و بر ،باشد نزد عقال مي
 . يابد ي سلف صالح در دريافت و استدالل علمي تحقق مي اساس شيوه

 واقعيت توجه داشته باشد كه، بر ناقد دعوت اصالحي الزم است به اين - 9
دعوت همزمان با پيدايشِ آن با امراض مزمن، معضالت بزرگ و دردهاي 

العالجي در امت مواجه بود كه اصالح و درمان آنها نياز به امكانات تبليغاتي  صعب
احياي دوباره سنت و پيكار (اي  هايي بلند، روشي فراگير و تحولي ريشه قوي، همت

هاي قدرتمندي در  چي در حقيقت دعوت با بدعت. داشت) هر آنها و مظا با بدعت
تصوف و تشيع و مظاهري مانند )غالت(: هايي مانند هفرق. پيكر اسالم مواجه بود

گرايي، آداب و رسوم  قبيله، پرستيهاي مادي، نزاد گرايي، فلسفه رقهقبرپرستي، ف
ها،  العمل  جهت، عكساز اين. گريزي ها و شهوات و شبهات و دين طلبي پايه، جاه بي

 .تهديدها و افترائات عليه دعوت نيز به همين نسبت قوي و شديد بود
هاي  محقق منصف نيز شايسته است توجه داشته باشد كه، دعوت مورد ستم -10

ابتدا دروغ و بهتان، دشمني ظالمانه و سخنان و تبليغاتبي . بزرگي قرار گرفته است
ياسي از سوي دشمنان دور و نزديك تا شرمانه، سپس تحريم ديني، اقتصادي و س

آنجا كه كارشان به جلوگيري از حج پيروان دعوت، جلوگيري از تبليغ دعوت و 
انجام شعاير ديني و حتي كشتن مبلّغان و حبس و تبعيد آنان كشيد، و فراتر هم رفت؛ 

شان  چنانكه سپاهيان فراواني جهت جنگيدن با اهل دعوت در خانه و كاشانه اصلي
 .بسيج گرديد) نجد(

هايي كه از طرف دشمنان دعوت و جاهالن به حقيقت آن  بيشترين تهمت -11
قابل رد است، و چون ) به راحتي(طرفانه  شود، با تحقيق علمي بي بدان نسبت داده مي

بريم كه، اكثر  دانيم، در مقابل به اين واقعيت نيز پي مي دعوت را از آن افتراها مبرا مي
 .خود دشمنان مصداق واقعيت عيني بيشتري داردها در مورد  اين تهمت

 صپيامبر توجهي به حقوق  طلبي، كم گيري و جنگ به عبارت ديگر تكفير، سخت
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تجسيم، تجاوز و ظلم، دروغ و بهتان، ، گري گري و رافضي و اهانت به اولياء، ناصبي
وب ها و طوايف و اصناف مختلف منس سازي همه اين موارد از فرقه عداوت و گمراه

  .جوي دعوت سر زده و مشاهده شده است به دشمنان و اهل بدعت و تفرقه
در روش و سيره علمي و عملي امام دعوت و تأليفات و اقدامات ايشان و  -12

نيز در سيره و آثار ِدانشمندان، دولتمردان و طرفدارانِ دعوت و در خود دين، شواهد 
كشف دروغ بودن افتراهايشان و داليل كافي براي ابطال ادعاها و شبهات دشمنان و 

 .وجود دارد
كند اين است كه، هر كس در افتراهاي دشمنان تأمل  آنچه اين حقيقت را تأييد مي

يابد كه با وجود دسترسي به آنان كتب و رسائل دعوت، در طرح اين افترائات  بكند درمي
نادشان به اند و نهايت است از هيچ دليل و نقل قول مستند و صحيحي استفاده ننموده

بينيم كه  در مقابل مي. شود، بوده و هست گويند و گفته مي مي، گفته شده: عباراتي مانند
افترا و بهتاني كه درباره دعوت و امام و اهل آن گفته شده، از طرف خود امام، ، هر ادعا

  .علماي دعوت و ياران او و ساير افراد منصف پاسخ داده شده است
ها و ساير آثار دعوت همه چاپ و  ها، بيانيه ها، مصاحبه هها، نام ها، رساله كتاب

طرف و مقاالت آنان نيز به وفور در  تأليفات نويسندگان و مؤلفان بي. منتشر شده است
 كه - اند مواردي نقل قول كه مخالفان از علماي دعوت كرده. دسترس همگان است

: مانند. دالل خالي نيست؛ آفاتي البته از آفات اشتباه و انحراف در است–بسيار اندك است 
نيات يا الزام هاي بيهوده، متهم نمودن  حذف و تحريف، نقص در نقل يا حكم، بحث

 مخالفين بدعتگر و دنياپرست  امور غيرالزم و مواردي از اين قبيل كه اصوالً روش
  .دعوت، سرشار از چنين اموري است

  . بازبيني و تأملي كوتاه-
ها و  روي بعضي خطاها، زياده  بروز،اف كنيم كه گاهيبا اين وجود بايد اعتر

 همانگونه كه چند بار ذكر كردم اعمال - اي از منتسبين به دعوت ها از عده لغزش
 معصوم نيست صزيرا كسي جز پيامبر .  موجود است- بشر از آنها مصون نيست
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راهي اما اين اشتباهات نماينده آن ). و كمال از آن خداوند سبحان است و بس(
و اسالم و . راه دعوت راه اسالم و سنت است. دارد نيست كه دعوت بر آن گام برمي

  .سنت در كنار هم همان دين خداوند هستند كه از هيچ جهتي باطل بدان راهي ندارد
بديهي است كه حكم و داوري به نفع يا بر ضد هر امت، انديشه و يا نظامي، تنها 

ها و مجموعه اوضاعي كه متعلقان آن  سامانه، روشهااز طريق تأمل در اصول و قواعد، 
نه از خالل برخي اقوال و  كنند، ميسر و ممكن است، امت يا نظام در آن زندگي مي

  .اعمال نادر يا احكامي كه از اصل نظام خارج و مستثني شده است
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٢٣٠ إسالمية ال وهابية

  موضوع چهارم
  ها چند نمونه از افترا و اتهام

  
 .نمونه نخست و يادداشتي بر آن -

 . به اين افتراها و امثال آنها عبداهللايشانخ امام و پسر پاس -

 .نمونه دوم و يادداشتي بر آن -

  .ها و اتهام تأملي پيرامون اين افترا -
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٢٣١   ناباســـــــالم

  نمونه نخست و پاسخ آن
  

ترين اقدامي كه در اوايل كار دعوت براي برانگيختن جهان  ترين و مهم خطرناك
اي بود كه از طرف سليمان  ان او صورت گرفت نامهاسالم بر ضد دعوت و امام و يار

بن سحيم، به صورت تلگراف فوري براي بسياري از علماي جهان اسالم  بن محمد
  :نامه از اين قرار بود فرستاده شد، متن

بن سحيم، به يك يك علماي مسلمين و  از فقير الي اهللا تعالي، سليمان بن محمد«
  .عوث براي هدايت مردمان پيشين و آخرينخدمتگزاران شريعت سيدالمرسلين مب

  :سالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته، أما بعد
گر و  گمراه. رساند كه چندي است از سرزمين ما مردي بدعتگر و نادان به اطالع مي

؛ اموري زشت و اقداماتي ناروا از )1(گمراه برخاسته كه از سرمايه علم و تقوا چيزي ندارد
ه گوش همگان رسيده و برخي ديگر هنوز از مناطق اطراف ما او سر زده كه خبر آن ب

ها را به علماي مسلمانان و وارثان سيد  لذا خواستيم برخي از آن. )2(فراتر نرفته است
مرسلين اطالع دهيم تا به سان بازهاي تيزپرواز اين بدعتگر را كه همچون پرندة ضعيفي 

  .)3(هايِ او مانع شوند كجروي و جهل و لغزش است، شكار كرده و از بدعت،
قصد ما از اين كار دفاع از دين خدا و سنت فرستاده اوست؛ خداوند هم ما و هم 

  .كنند شما را از جمله كساني گرداند كه براي خير و تقوي باهم همكاري مي

_____________________________ 
 از سريه و احوال امام حممد ثابت گرديد كه; وی پريو سنت بوده نه بدعتگر, عامل است نه جاهل, هدايت −)١(

 .ته و دعوتگر به هدايت است نه گمراه و گمراه كننده و وی اهل علم و تقوا بوده استياف
ساز تأمل كنيد كه تنها به اين علت گفته شده كه  كننده و دشمن انگيز و گمراه  نيک در اين كلامت خوف−)٢(

دليل فتوا عليه ها و برپايی حدود اهلی و هنی از منكرات شده بود و با  شيخ خواستار توحيد و ترک بدعت
 .اموری نامألوف صادر نموده بود

 .سازی نويسنده بنگريد  يک بار ديگر در شيوه دشمن−)٣(
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٢٣٢ إسالمية ال وهابية

به محل قبر شهداي اصحاب پيامبر خدا : هاي بدعت و گمراهي او اين كه يكي از نمونه
در جبيله رفته و قبور آنان را خراب و با خاك يكسان ) ياران اوزيد بن خطاب و ( ص

به خاطر آنكه قبور آنان از آنجا كه حفر زمين براي اجسادشان امكان نداشته، از ! كرده است
اند، تا مانع عبور رهگذران  سنگ بنا شده، سپس به دور قبور به ارتفاع يك ذرع سنگ چيده

  .)1(اند دهحرمتي كر  بيص لد و اصحاب رسول خدااما آنان به خا، و حيوانات باشد
همچنين به مسجدي در همان ناحيه رفته و آن را ويران كرده و براي اين كار خود 

  .)2(دان هيچ دليل شرعي جز پيروي از هواي نفس نداشته
است كه به خاطر گفتن » داليل الخيرات«اقدام بدعتي ديگر آنان در مورد كتاب 

روض «اند و كتاب   آن را آتش زدهص طاب به رسول خداخ» سيد و موالي ما«
الشياطين است نه  اين روض: اند را نيز به همين صورت سوزانده و گفت» الرياحين

  .)3(ينروض الرياح
اگر بر حجره پيامبر دست بيابم حتماً آن را : نمونه ديگر سخني است از او كه

 آن را برداشته و به )ناودان(زابكنم و اگر به خانه كعبه دسترسي داشتم، مي خراب مي
  .)4(گذاشتم جاي آن ميزابي چوبي مي

_____________________________ 
 امام تنها مبادرت به اهندام گنبدها و بناهای روی قبور نمود و در اجرای فرمان پيامرب ص مبنی بر صاف −)١(

 . خاک قربها برنداشته است, بيشرت از حد تعيني شده در حديث, از)مرتفع(كردن هر قرب مرشفی 
شد و در اطراف آن انواع منكرات و  ها می گری  آن مسجد, مسجد رضاری بود كه در آن بدعت−)٢(

پذيرد كه امام سنت در زمان  گرفت, هيچ عقلی نمی ها انجام می ها و مال مردم مسكني خوردن كالهربداری
اگر هم آن را ويران كند . برد ها را از ميان می بلكه او فقط بدعت. خويش اقدام به ويران نمودن مسجد كند

پيامرب نيز زمانی مسجد . كند چرا كه وی نه جاهل است و نه ظامل و نه بدعتگر بدون علت رشعی چنان نمی
 .رضار را ويران ساخته بود

 ادامه شاءاهللا در ان. ً مهه اين امور قبال توسط خود شيخ رد شده و در مورد او به اثبات نرسيده است−)٣(
 .ها و اكاذيب خواهيم پرداخت مباحث به رد و تكذيب اين هبتان

شاءاهللا در ادامه  ان. ً مهه اين امور قبال توسط خود شيخ رد شده و در مورد او به اثبات نرسيده است−)٤(
 .ها و اكاذيب خواهيم پرداخت مباحث به رد و تكذيب اين هبتان
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Z Y ] \  } :رمودآيا او اين فرموده خداوند متعال را نشينده است كه ف
_^] a`z )و هر كس شعائر الهى را بزرگ دارد، اين «). 32: الحج

  .»كار نشانه تقواى دلهاست
 پيش به اين طرف همه در مردم از ششصد سال: اي ديگر گفته است و در جمله

ار كنيد شما اقر: اي است كه براي من فرستاده كه اند ومؤيد اين حرف نامه گمراهي
  .)1(همگي قبل از من جاهل و گمراهيد

هاي او  يكي از بزرگترين آن انحرافات اين است كه او هر كس را كه با تمام گفته
 و به هر كس را ،داند افر ميموافق نبوده و شهادت به حق بودن آن ندهد، با قطعيت ك

 فرد شمارد هرچند كه آن موحد مي: كه با او موافق بوده و تمام بياناتش را تأييد كند
  .)2(فاسق يا اهل جنگ و جدل باشد

 نه به توحيد ،كند به توحيد خودش دعوت ميشود كه او مردم را  خنان روشن ميبا اين س
  .)3(داوندخ

همراه يكي از مبلغانش ) بن عبدالوهاب محمد(مورد ديگر اين است كه وي 
اي با خط خويش براي ما فرستاده و در آن به خداوند سوگند ياد كرده كه اين  نامه

 اگر راست - اند اند به او نياموخته اش را مشايخي كه استاد او بوده علم و اعتقاد كنوني

_____________________________ 
شاءاهللا در ادامه  ان. رد شده و در مورد او به اثبات نرسيده استً مهه اين امور قبال توسط خود شيخ −)١(

 .ها و اكاذيب خواهيم پرداخت مباحث به رد و تكذيب اين هبتان
شاءاهللا در ادامه  ان. ً مهه اين امور قبال توسط خود شيخ رد شده و در مورد او به اثبات نرسيده است−)٢(

 .ب خواهيم پرداختها و اكاذي مباحث به رد و تكذيب اين هبتان
چرا كه مشهورترين دعوت شيخ به سوی اخالص در توحيد و عبادت . اساس است ً اين افرتائی كامال بی−)٣(

ترين مسأله مورد  ترين دغدغه او بوده و برجسته برای خداوند بوده است و بس و اين به امجاع مهه مردم بزرگ
شود كه او دعوت به  پس چگونه گفته می. باشد , میِخشم دشمنان مدافع رشک و بدعت و اهل اينگونه امور

 .ناميد توحيد خويش می
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. اند و ياد ندادها نيز به )1(»عارض« پدرش و اهل - يعني مشايخي اصالً نداشته: بگويد
اگر معلومات خود را از استادانش ياد نگرفته و از پدر يا اهل ! خيلي عجيب است

محل خويش نيز نياموخته؟ پس علمش را از كجا گرفته؟ آيا به او وحي شده؟ يا آن 
را در خواب ديده؟ يا اينكه شيطان به او آموخته است؟ در واقع او با اين ادعايش 

  .)2(ده استوچك شمرهمه اهل عارض را ك
  :هاي ديگري است از اين قرار ها و ضاللت او عامل بدعت

 .)3(با قطعيت حكم تكفير ابن فارض و ابن عربي را صادر نموده -
قايل است به اين دليل كه كه نزد ما هستند  ص به تكفير سادات اهل بيت پيامبر -

 .)4(تدهد، خود كافر اسگيرند و از نظر او هر كس شهادت به كفر آنان ن آنان نذورات مي
اختالف امامان : اند ن سخن از او به اثبات رسيده كه چون به او يادآور شدهاي -

  .)5(است نه رحمت) مصيبت(اختالفشان نقمت : رحمت است؛ در جواب گفته است
 صداند و روايات نقل شده از پيامبر  درآمد حاصل از وقف را با قطعيت حرام مي -

 .)6(كند اند، تكذيب مي كرده دهد آنان وقف مي يو اصحاب او را كه نشان م
 .)7(داند بر حج را باطل مي» جعاله« -

_____________________________ 
 ).مرتجم.(باشد ا در ناحيه نجد عربستان می يا عارض, منطقه» العارض «−)١(
چرا كه شيخ چنني ادعايی نكرده است بلكه فقط بيان حال .  اين از باب حتريف و قلب حقيقت است−)٢(

ساير افراد منظور نظر شيخ, . اند دون بصريت از آباء و اجداد خود گرفتهّمقلدينی نموده كه دينشان را ب
تعدادی از علاميی است كه با دعوت توحيد به مبارزه برخاستند و بعضی از آنان كه چون معنای ال إله إال اهللا 

 .دانند اند خواندن غريخدا و اموری از اين قبيل را توسل رشعی و صحيح می را درک نكرده
 .اند هايشان رد كرده ن ادعا را خود شيخ در نامه اي−)٣(
 .اند  هر دو كذب هستند و از شيخ به ثبوت نرسيده−)٤(
 .اند  هر دو كذب هستند و از شيخ به ثبوت نرسيده−)٥(
 . نه به صورت مطلق; شيخ فقط برخی از اشكال وقف را كه حاوی ظلم و اجحاف است, رد كرده است−)٦(
. شود ًمال يا دستمزدی است كه معموال از حاجيان گرفته می» ُجعاله«منظور از . رسيده از او به اثبات ن−)٧(

 ).مرتجم(
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٢٣٥   ناباســـــــالم

سلطان فاسق : گويد دهد و مي دعا كردن براي پادشاه را در خطبه انجام نمي -
 .)1(يستاست و دعا و تمجيد براي او روا ن

 در روز و شب جمعه بدعت صصلوات فرستادن بر رسول خدا : گفته است -
 .)2(سازد دهنده آن را روانه آتش مي ست كه انجامو ضاللتي ا

 هرچند كه قضاوت -  گيرند وجوهي كه قاضيان گرفته و مي: گويد  مي -
 و دستمزد نداشته و بيت المال نداشته باشند تا اي بين دو طرف كرده باشند عادالنه

  و اين برخالف تعريف مورد استناد.)3( به قطع و يقين رشوه است-دستمزد بگيرند 
رشوه عبارتست از هر چيزي كه براي ابطال حقي يا إحقاق باطلي : همه امت است كه

بدون دستمزد، ميان شما : شود و قاضي حق دارد به طرفين دعوي بگويد گرفته مي
 .كنم قضاوت نمي

وي با قطع و يقين معتقد به كفر كساني است كه قرباني را به نام كسي و براي  -
او . كنند و در كنار آن دفع شرّ اجنّه را نيز نيت ميكنند  خداوند متعال ذبح مي

اين نوع ذبح كفر و گوشت آن حرام است؛ در حالي كه اعتقاد علما اين : گويد مي
و اين مسأله در . دارد) از آن نهي شده(» منهي عنه«است كه اين كار فقط حكم 

  .)4(استذكر شده » المنتهي«حاشيه 
اند و  سائل را براي عوام بيچاره كه به اشتباه افتاده اين م-  جزاكم اهللا خيرا- اكنون

_____________________________ 
ِهايش حتی برای امريان تابع سلطان نيز دعا كرده است و اين در   از وی به اثبات نرسيده بلكه در نامه−)١(

 .اش برای أرشاف مكه مشهود است نامه
كند كه آن از مجله حقوق  يامرب ص را هم باور دارد و هم اعالم می شيخ مرشوعيت صلوات فرستادن بر پ−)٢(

آميز را جايز  واجب بر هر فرد مسلامنی است ولی برخی كارهای بدعتگران مهچون أذكار و مراسامت بدعت
 .داند نمی

 . تا جايی كه اطالع داريم اين گفته از امام نيست و خود مسأله هم مورد اختالف است−)٣(
ِن كه درباره امام گفته, حقيقت دارد و به حكم ادله و اعتقاد سلف صالح صحيح می بله اي−)٤( به زودی . باشد ُ

 .شود ادله امام برای آن ذكر می
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٢٣٦ إسالمية ال وهابية

يديد كه اينها صواب است، و اگر د. عقيدة صحيح بر آنان مشتبه شده، روشن كنيد
و اگر آن سخنان را اشتباه  «.)1(»براي ما هم توضيح دهيد تا ما نيز همانها را بپذيريم

 و خطايش را براي مردم .)2(يافتيد، او را بخوانيد به وي هشدار دهيد و مالمتش كنيد
 خدا - پس. اند هم تبيين نماييد، زيرا كه تعداد زيادي از مردم ما فريبِ او را خورده

جلوش را ،  پيش از اينكه اين مسأله در افراد تأثير دراز مدت بگذارد- خيرتان دهد
يابد و حكم خدا و  پاسخ دادن به اين مسأله بر هر كه از آن اطالع مي. بگيريد

  .)3(»باشد داند، الزم است، و به مثابه اظهار حق و افشاي باطل مي ولش را ميرس
  . به اين افتراها عبداهللاپاسخ امام و فرزندش

و امثال وي در نامة ارزشمندي كه شيخ محمد از روي » ابن سحيم«حقيقت حال اين فرد 
اي  ي و دسيسهگوي مندي و نيز به جهت پاسخگويي به او و افشاي تناقض خيرخواهي و گله

  .كه در كار او عليه دعوت و امام آن هست، براي وي فرستاده، آشكار شده است
  : هاي امام در آن  نامه از اين قرار است فرازهايي از گفته

آمده، براستي كه » نامه تهمت«اگر درك و فهم شما به همان اندازه است كه درآن «
ي با اين حرفها، جماعتي بي خواه گر ميو ا. ترين حد فهم را داريد ترين و پايين تباه

  .)4(»خبر را به اشتباه بياندازيد، بدان كه طرفي برنخواهي بست
سپس با دلسوزي نسبت به افراد بي اطالعي كه ابن سحيم قصد منحرف 

كنند كه شما از علما و مراجع هستيد ؛  مردم گمان مي«: گويد شان را دارد مي ساختن
ايد، اميدواريم كه خدا  را نفهميده) ال إله إال اهللا(مروز معني ولي نه تو و نه پدرت تا ا

  .»هم شما و هم ما را هدايت فرمايد

_____________________________ 
 .بود  اين حرف حقی است اگر بدان پايبند می−)١(
 .سازی است  اين حتريک و دشمن−)٢(
 ., تصحيح نارصالدين األسد)٩١−٢/٨٩( تاريخ نجد از ابن غنام −)٣(
 ).١٠/٣١( الدرر السنية −)٤(
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٢٣٧   ناباســـــــالم

دهيم، شايد كه در پيشگاه خدا توبه كني  اين عبارت را براي تو كامالً توضيح مي«
  .)1(»و به اذن خدا به دين اسالم داخل شوي

  :توضيح اين عبارت مهم چند وجه دارد«: گويد سپس مي
سخنان و عملكرد ما به شما خبر  كنيد كه آنچه از مىاينكه شما اقرار : وجه اول

  .شود حق است داده مي
، تو و پدرت به عنوان دو »كه دين خدا حق است«شهادت به اين ] با[سپس 

چگونه . بنديد هاي بزرگ مي ها و دروغ اي از اهل ايمان تهمت و بهتان مجتهد، به عده
ني اما در عين حال تا حد اعالم جنگ با پيروان  قرآن و سنت دا خود را مسلمان مي

  !نمايي؟ دشمني مي
دانم و اقرار داري كه هر  گويي كه، من معناي توحيد را مي خود مي: وجه دوم

دهند كه  ات خبر مي از آن طرف مردم درباره. كس صالحان را واسطه كند، كافر است
كني و آنان  شان قرائت مي  آن را برايروي و اذكار  مي)2(خواني به مراسم مولودي

. طلبند خوانند و از ايشان فريادرسي و مدد مي شان را مي كنند و مشايخ ها مي استغاثه
اگر واقعاً اقرار داري . كني حتي از غذايي كه جهت آن مراسم آماده شده، تناول هم مي

 همكاري روي، با آنان كه آن مراسم حرام است، پس چگونه باز هم به آنجا مي
  !شوي؟ كني و در مجلس حرام حاضر مي مي

 از موارد صزخم به تصريح پيامبر خدا  اينكه آويختن دعاي چشم: وجه سوم
زخم را در آغاز موضوع  نيز بحث استفاده از چشم» اإلقناع«مؤلف .  است)3(ركش

_____________________________ 
 ).١٠/٣١( الدرر السنية −)١(
 .خوانی بدعت است  مولودی−)٢(
زخم بياويزد, رشک ورزيده  هركس دعای چشم«:  مقصود وی فرموده پيامرب در اين حديث است كه−)٣(

َمن تعلق متيمة فقد أرشکَ. (»است َ َ َّ ْ مر, راويان آن از حديث عقبه بن عا) ٤/١٥٤(, به روايت امام امحد )َ
 ).١٠٢(املجيد, ص  فتح: ک. ر. اند ثقه
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٢٣٨ إسالمية ال وهابية

. گيري نويسي و در ازاي آن مبلغي هم مي در حالي كه تو دعا مي. جنائز آورده است
به عنوان شرط كردى كه دو شتر به شما چنانكه دعايي براي حامله شدن زني نوشته و 

هي؟  كني و اين كارها را هم انجام مي ، چطور ادعاي معرفت توحيد را ميبدهنددستمزد 
  .اگر اين موارد منكر شوي، بدان كه مردم حاضرند عليه تو شهادت بدهند

نويسي و در كتاب اإلقناع  هم ميزخم طلسم  شما در دعاهاي چشم: وجه چهارم
پس . شود دهنده آن كافر محسوب مي ذكر شده كه اين كار نوعي سحر است و انجام

تواني انكار كني چون  نويسي؟ نمي اي در حالي كه طلسم مي چطور توحيد را فهميده
  .دستخط شما موجود است

جان را هاي جاندار و بي مردم در گذشته طاغوت و بت بسياري از: وجه پنجم
آنان به اين شكلي كه شما . اند و اين پرستش همه جا را فرا گرفته است پرستيده

خوانند و از آنها حاجت  معترف به شرك بودن آن هستيد، طواغيت را به كمك مي
دانستيم، ولي آنان  گوييد اين را مي شما و پدرت مي. كنند شان مي طلبند و واسطه مي

اند، اگر اطالع داشتيد، چگونه براي  ر نپرسيدهچيزي از ما در خصوص حكم آن كا
خود جايز ديديد كه مردم را به همان حال رها كرده و آنان را نصيحت و اندرز نكنيد 

  !ولو اينكه از شما سؤالي هم نكنند؟
زماني كه ما پرستش غيرخدا را مردود و محكوم كرديم شما در : وجه ششم

وي كرديد و آن را مذهب پنجم دانسته، باطل ر مخالفت و عداوت با اين كارِ ما زياده
چرا كه . اعالم نموديد، اگر انكار كنيد مردم درباره اين كار شما شهادت خواهند داد

گوييد آن كارها كفر بوده  پس چطور باز هم مي. كنيد شما علناً اين ادعاها را مطرح مي
ي بيايد و توحيد خالص را اند؟ اما اگر كس است، ولي مردم درباره آن چيزي از ما نپرسيده

آيد كه او دين را تغيير داده و مذهب پنجمي آورده   داد شما در مي،بر مردم عرضه كند
كني كه اين حرف من حق است، پس چرا آن  شناسي و اقرار مي اگر توحيد را مي. است

  .)1(»كني؟ خواني؟ و نزد اهل حرمين از ما شكايت مي را تغيير دين خدا مي
_____________________________ 

 ).٣٣−١٠/٣١( الدرر السنية −)١(
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٢٣٩   ناباســـــــالم

ر اين در نامة ديگري براي عبداهللا بن سحيم، به شبهات و ادعاهاي شيخ عالوه ب
  :بن سحيم پاسخ داده و در آن گفته است  سليمان

ات را دريافت نموديم  نوشته: بن عبدالوهاب به عبداهللا بن سحيم و بعد از محمد«
د بر تو پوشيده نمانَ. و آنچه را كه به تو اطالع داده و شما ذكر كرده بودي، خوانديم

اند، جملگي كه بيست و چهار مسأله  هگويي به تو خبر داد مسائلي كه مي«كه همه آن 
تعدادي از آنها حقيقت دارد، اما بعضي ديگر از ، است در كتاب مستقلي گنجانده شده

  .آنها دروغ و بهتان است
و آن اينكه اگر : پيش از صحبت در اين باره يادآوري يك اصل ضروري است

ف پيدا نمايند يا جاهالن نزاع كنند يا كساني مثل من و شما در اهل علم اختال
اي اختالف نظرپيدا كنيم، آيا براي يك مسلمان تبعيت از فرمان خدا و پيامبر او  مسأله

و اهل علم واجب است؟ يا پيروي از رسوم و عادت مردم اهل آن زماني كه در آن 
  باشد؟آنان در تعارض  علما در كتابهاي هستيم؟ هرچند آن عادت با نظرات

اين نكته واضح را فقط از اين جهت ذكر كردم كه، بعضي از مسائلي كه بدان 
اشاره شده بود را بنده قبالً گفته بودم و همه آنها با نظرات علماي، حنابله و علماي 

ولي همين مسائل با عادات و عرفي كه مردم در . اند ديگر مطابقت و موافقت داشته
به همين به علت مخالفت با عرف بود كه آنان . د در تناقض و تضاد بودان آن بار آمده

اند  هايشان يافته بر من ايراد گرفتند و اال همه ايشان همين مسائل را به عينه در كتاب
اند كه سخن من صحيح است؛ اما مع األسف  و حتي بدان اقرار كرده و شهادت داده

R Q  S } :فرمايد شان مي بارهاند كه خداوند در دچار درد آن كساني شده
[  Z  Y  X  WV  U  T\z )و پيامبرى را كه از «). 89 : البقره

  .» لعنت خدا بر كافران باد؛قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او كافر شدند
آن كسي كه براي شما نامه فرستاده ابن . اين آن وضعي است كه ما در آن هستيم

 را در گذشته براي او تبيين كرده بودم و او به آنها من همه اين مسائل. سحيم است
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٢٤٠ إسالمية ال وهابية

هاي متعدد او در اين زمينه را هم در اختيار داريم و او  اقرار كرده بود كه دستخط نامه
ترين آنها ميل  هاي زيادي بر همين عقيده بود، ولي آخراألمر به داليلي كه عمده سال

و خداوند از فضل خود هر اش برگشت  به سرپيچي فرمان خداوند است، از عقيده
  .دارد اي از بندگانش كه بخواهد هدايت را ارزاني مي بنده

اگر اين حق است : توضيح مسأله اين است كه، عامه مردم به او و امثال او گفتند
: و مانند آن نهي نكرديد؟ عذر آوردند كه) شمسان(پس به چه دليل ما را از پرستش 

ر عذر شما براي اين مسأله سؤال نكردن ماست، گفتند اگ! شما از ما سؤال نكرديد
ورزيديم و شما ما را اندرز و  بگوييد چگونه ما در حضور شما به خدا شرك مي

نصيحتي نكرديد؟ چنين بود كه پي بردند كه در اين مورد حق با مردم و عيب و 
خواري و  همچنين وقتي كه از اموري چون حرام. نقص از جانب خودشان است

هاي  شروع به طرح ادعاها و بهتان) اين شخص( آنان ايراد گرفتيم، گيري رشوه
اما خداوند ياريگر دين خويش است هرچند . دروغين نزد شما و ديگران نمود

  .مشركان را گران آيد
در اين . مخالفت با عرف نه تنها بر مردم عادي بلكه براي علما نيز سخت است

كنم و آن مسأله استنجاء  اي شما ذكر ميباره تنها يك مسأله را به عنوان مثال بر
غير از (در اين مورد استفاده از سه عدد سنگريزه . با سنگريزه است) طهارت(

با وجود دسترسي به آب از نظر امامان چهارگانه و ديگر ائمه ) استخوان و سرگين
كند و اين مسأله مورد اجماع همه امت است و هيچ اختالفي بر سر آن  كفايت مي

 با اين وجود اگر چنانچه كسي آنرا انجام دهد گويي كه كار بسيار هولناكي .نيست
انجام داده باشد، همه را از اقتدا كردن به او در نماز نهي كرده و با وجود اقرارشان به 

 فقط بخاطر اينكه چنين كسي مخالف ،كنند مسأله استنجاء، وي را متهم به بدعت مي
  .عرف عمل كرده است

: پردازم سأله روشن شد، به مسائل مطرح شده دربارة خودمان ميحال كه اين م
  :برخي از آن مسائل كه آشكارا بهتان و دروغ است، موارد ذيل هستند
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٢٤١   ناباســـــــالم

  : وي گفته است كه گويا من
 .دانم كتاب هاي مذاهب را باطل و بي اعتبار مي -
 .اند گويم مردم از ششصد سال پيش به اين سو در گمراهي مي -
 .تممدعي اجتهاد هس -
 .كنم از كسي تقليد نمي -
 .اختالف علما مصيبت است: ام گفته -
 .كنم متوسلين به صالحان را تكفير مي -
 .دانم كافر مي» ...يا اكرم الخلق « كه گفته اينبوصيري را به اي سبب  -
 و اگر .كردم اگر بر حجره پيامبر دسترسي داشتم حتماً ويرانش مي: ام گفته -

 ميزاب كعبه را برداشته و به جاي آن ميزابي چوبي كردم حتماً قدرت آن را پيدا مي
 .گذاشتم مي

 .شمارم  را جايز نميصزيارت قبر پيامبر  -
 .دانم زيارت قبر والدين و ساير افراد را غيرشرعي مي -
  .كنم كسي را كه به غير نام خداوند سوگند بخورد تكفير مي -

  ¯   »  ¬  ®} : جواب من به اين دوازده مسأله اين است كـه بگـويم           

  °z )هتان را زدنـد  صپيش از اين نيز كساني بودند كه به پيامبر . )16 :النوراين ب 
حتـي بـه چنـان گمراهـي گرفتـار          «گويد    بن مريم و صالحان ناسزا مي       كه او به عيسي   

به پيامبر تهمت زدند كه بر اين باور است فرشتگان، عيـسي و عزيـر اهـل                 » شدند كه 
º    ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  } :  را نازل فرمود   اند، تا خدا اين آيه       دوزخ

   ½  ¼  »z )كسانى كه از قبل، وعده نيك از سوى مـا  ) اما (« ).101 :األنبياء
  .»شوند  دور نگاهداشته مى)دوزخ (از آن) مؤمنان صالح(به آنها داده شده 

ا نداند ايمانش انسان تا زماني كه معناي ال إله إال اهللا ر: ام اما ساير مسائل كه من گفته
و . و اينكه من حاضرم معناي آن را براي هر كس كه بخواهد تبيين كنم. گردد كامل نمي
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٢٤٢ إسالمية ال وهابية

يا . است» إله«هاي اعتقادي در عدم معرفت معني  ام سر اصلي همه انحراف اينكه گفته
. دهم كه براي تقرب به غير خدا نذر كرده باشد اي مي اينكه حكم به كافر بودن نذركننده

ها قرباني  ها كفر و گوشت آن حرام است، چون براي جن كه قرباني كردن براي جنو اين
  .كرده هرچند نام خدا را هنگام قرباني كردن به زبان آورده باشد

اند و من قائل به آنها  ها پنج مورد هستند كه همه آنها حق و حكم شرعي اين
پيش از آن معناي ال إله إال . اند المسائل كنيم چون أم ها آغاز مي هستم و سخن را از آن

  :گويم دهم و مي اهللا را توضيح مي
خداوند سبحان در : توحيد ربوبيت و آن اينكه: دو نوع است) يكتاپرستي( توحيد 

كند و  آفرينش و تدبير تنها و مستقل از فرشتگان و انبياء و غير آنان كرده و عمل مي
 و هيچ كس تا به آن ايمان اي جز پذيرفتن آن نيست اين حقيقتي است كه چاره

خداوند متعال . نياورد داخل در اسالم نخواهد شد و اكثريت مردمان بدان اقرار دارند
̧   }  :فرمايد مي    ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®      ¬  «  ª

  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹z 
دهد؟ يا چه كسى   زمين روزى مىچه كسى شما را از آسمان و: بگو« ).31 :يونس(

گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده ) و خالق(مالك 
) در پاسخ(كند؟ بزودى  را تدبير مى) جهان(آورد؟ و چه كسى امور  بيرون مى

  .»)ترسيد و از خدا نمى(كنيد  پس چرا تقوا پيشه نمى: ، بگو»خدا«: گويند مى
توحيد «شود،  كه با علم و اعتقاد به آن انسان داخل اسالم مياما آن توحيدي 

انسان تنها خداوند را پرستش كند و بس، نه : است و آن عبارتست از اينكه» الوهيت
 كه دش در حالي مبعوث صزيرا پيامبر . اي را نبي فرستادهفرشتة مقربي را و نه هيچ 

پرست  ستيدند؛ بعضي از آنان بتپر مردم دوره جاهليت چيزهايي را همراه با خدا مي
پيامبر . كردند بودند و برخي عيسي مسيح را و برخي ديگر فرشتگان را پرستش مي

آنان را از اين كارها نهي فرمود و به آنان خبر داد كه خداوند وي را فرستاده تا تنها 
 پس. او پرستش شود و احدي به جز او چه از فرشتگان و چه از انبياء، خوانده نشود
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٢٤٣   ناباســـــــالم

إله  كساني كه از پيامبر پيروي كرده و خدا را به يگانگي پرستيدند، آناني بودند كه ال
اي كه از دستور او سرپيچي كرده و عيسي و  اما آن دسته. إال اهللا شهادت دادند

فرشتگان را به ياري خواندند و به آنان پناه جستند، كساني بودند كه با وجود 
دهنده است باز هم در عمل  كه آفريننده و روزياقرارشان به اينكه تنها خداست 

  .كردند معناي ال إله إال اهللا را انكار مي
اي كه گفته شد مورد  البته اين عبارت به شرح مبسوطي نياز دارد، اما چكيده

 درباره امت خود به واقعيت صسرانجام اين پيشگويي پيامبر . اجماع علماست
َلتتبعن سن«: پيوست كه فرموده بود ُ َّن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتَّ ُ َّ ُ ْ ََ َ َ لو دخلوا ىََ

هاي مردمان قبل از خودتان مو به  روزگاري حتماً از سنت (.)1(»ر ضب لدخلتموهحُج
مو تبعيت خواهيد كرد، چنانكه اگر آنان داخل سوراخ سوسماري بروند، شما هم 

  ).رويد حتماً داخل آن مي
¨ © ª  }: ن فرموده بودشا گذشتگاني كه خدا هم درباره

  ¯  ®  ¬  «z) 31: التوبه.(  
  .»دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند) آنها(«

)   هر دو(در نتيجه چنان شد كه جماعتي از مردم گمراه هنگام گرفتاري و آسودگي 
ي و عدي بن مسافر اقدام به فراخواندن صالحاني مانند عبدالقادر گيالني، احمد البدو

ها  اهل علم از هر چهار مذهب و از ساير سرزمين. و ساير عابدان و صالحان نمودند
و كشورها، همه اين كارها را تقبيح كرده و آنان را به شدت از انجام آنها برحذر 

_____________________________ 
 و عبارت حديث نزد آن دو  از حديث ابوسعيد خدری ٢٦٦٩ و مسلم ٣٤٥٦ به روايت بخاری شامره −)١(

ًلتتبعن سنَن من كان قبلكم شربا ببرش وذراعا بذراع«به صورت  َ َ قبل از خود را های مردمان  ًمطمئنا سنت(» َّ
ختريج ) ٤/١٢٥(را امحد در مسند » َحذو القذة بالقذة«ولی لفظ ). كنيد قدم به قدم و ذرع به ذرع اجرا می

 .كرده است
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٢٤٤ إسالمية ال وهابية

اما حركتي در آنان ايجاد نشد، بلكه اين بار اصرار . داشتند و هشدارهاي فراوان دادند
اما خود صالحان از اين مردمان مستثني و از .  انجام آن امور ادامه دادندبيشتري به

  . كارهايشان مبرّا هستند
و تو در . اهل علم براي مردم تبيين كردند كه، امثال اين كارها شرك اكبر است

به خدا قسم كه ما دليلي جز از سخنان اهل علم ! برادر: ات نوشته بودي نامه
سخنان اهل علم معتبر است، لذا من نيز آنها را براي تو : گويم من هم مي. ايم نياورده

در آنها نيك بيانديش و لحظاتي به خاطر خدا . دهم نقل كرده و تو را به آنها توجه مي
با خودت و ديگران به بحث و مناظره بپرداز، تا ببيني كه حق با كيست و دين اسالمِ 

م خالصي است كه به شرك و بدعت منظورم آن اسال. تر از هميشه است امروز غريب
  .مان اسالمي كه ضد ستم و كفر استه. آلوده نيست

اگر دريافتي كه سخنان من حق نيست، مطابق نظر خود عمل كن و بدان كه 
اي دچار اشكالي  اگر در مسأله. شرايط سختي است، موضوع، موضوع مهم و شرايط
 و از اين ز بزركى نيست،و سفر كردن به مغرب چيشدي، براي جواب آن به علما 

اين همان حقيقتي است كه : سخن خود كه قبالً به من گفته بودي پند بگير كه
ترديدي در آن نيست، منتهي ما توانايي تغيير وضع موجود را نداريم و حرفهاي 

پسر (اما آنگاه كه خداوند تو را با شرّ آن آدم نابكار . خوب ديگري با من داشتي
اي براي اهل  در نامه. كرد و توانست امور را بر تو مشتبه كند تارامتحان و گرف )مويس
 توحيد را به تمسخره گرفت و آن را بدعت دانست و چون از خراسان خارج )1(وشم

اش را به باد ناسزا گرفت، متوجه ناداني و گناه بزرگ او  شد و دين خدا و فرستاده
 اثبات نفس خويش بوده نشدي و گمان كردي كه تذكراتم در خصوص او فقط براي

 ،دهد ولي خواستم بفهمي كه مسأله هاي من، تو را تغيير نمي البته اين صحبت. است
كنند، چه  مسأله بسيار با اهميتي است و حتي ممكن است علما نيز در مورد آن اشتباه 

_____________________________ 
 ).٦٦−٦٢(های شخصی   نامه−)١(
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٢٤٥   ناباســـــــالم

  .برسد به ما و امثال ما
عبارات علما اين در صورتي است كه سخن من را حق بداني، اما اگر بعد از نقل 

اند و  ام يا آن علما دچار اشتباه شده به اين نتيجه برسي كه من معناي آنها را نفهميده
شخصي ديگر از اهل علم به اشتباه آنان پي برده است، پس در آن صورت من را از 

  .)1(»مآن حقيقت آگاه كن تا إن شاء اهللا در مورد باورهايم تجديد نظر كن
حمد نيز بسياري به اين ادعاها پاسخ داده و چنين گفته شيخ عبداهللا پسر امام م

  :است
دهند، براي  اما آنچه را كه براي قلب حقايق بر مردم، به دروغ بر ما نسبت مي«

كنيم و بدون مراجعه به شرح احاديث يا نظر  مثال گويا ما قرآن را تفسير به رأي مي
ودمان است، استنباط عالمي متخصص، از آنها فقط آنچه را موافق فهم و نظر خ

  .كنيم مي
ايـم     كاسته صمان حضرت محمد      ها از درجه و منزلت نبي       و اينكه ما با اين گفته     

 و چوبدسـتي يكـي از مـا از او    ،پيامبر استخواني پوسيده در گـور خـويش اسـت         : كه
 اهللا را تـا  إالسودمندتر است و اينكه زيـارت او مـستحب نيـست و او معنـاي ال إلـه                 

) با وجـود مـدني بـودن آيـه        (زل نشده بود     نا á   à   ß     Þ     Ý  Üz  }  زمانيكه آيه 
  .دانست نمي

كنيم و تأليفات اهل مذاهب  كنند كه ما به اقوال علما استناد نمي همچنين ادعا مي
  .بريم را به خاطر محتواي حق و باطل بودنشان از بين مي) چهارگانه(مختلف 

و اينكه . كنند متهم مي)  خداوندبودن و هيكل جسم(»تجسيم«و ما را به اعتقاد به 
اند، همه را، جز آنان  ما مردم زمان خود و آنان را كه از قرن ششم به اين طرف زيسته

  .دانيم اند، كافر مي كه با ما هم عقيده

_____________________________ 
 .ای در نجد  منطقه−)١(
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٢٤٦ إسالمية ال وهابية

پذيريم مگر بعد از قبوالندن اين  ما بيعت هيچ كسي را نمي: همچنين اين فروع كه
شرك بوده است و والدين او نيز در حال شرك به خداوند در مسأله به او كه قبالً م

  .اند گذشته
كنيم، زيارت شرعي قبور را   نهي ميصو اينكه ما از صلوات فرستادن بر پيامبر 

ي تبعات و عواقب  دانيم و اينكه هر كس به مسلك ما درآيد، همه مطلقاً حرام مي
  .گردد  ميهايش از دوش او برداشته و ساقط اعمال او حتي بدهي

 قائل نيستيم و افراد را به -  اهللا عليهم   رضوان-  و اينكه حقي براي اهل بيت
و افراد سالمند را كه داراي . كنيم ازدواج با همسراني غيرهمشأن خودشان وادار مي

شان  همسران جوان هستند در صورت اقامه دعوا نزد ما مجبور به طالق همسران
  .واج كنندكنيم تا با مردان جوان ازد مي

هيچ يك از اين موارد بويي از حقيقت ندارند و هر كس در مورد هر يك از اين 
: ها از ما توضيحي بخواهد، پاسخ ما به او اين عبارت خواهد بود كه خرافات و تهمت

) برم كه اين بهتاني بزرگ است خداوندا به تو پناه مي(» سبحانك هذا بهتان عظيم«
امور را از ما نقل كند يا به ما نسبت دهد، دروغ گفته همچنين هر كس چيزي از اين 

  .و بر ما افترا بسته است
و هر كس حال ما را مشاهده كند و در مجالس ما حضور يابد و درباره ما تحقيـق                   

انـد و     نشينان شياطين ساخته   يابد كه همه اينها را دشمنان دين و هم          كند، به قطعاً درمي   
و دور كردن آنان است از پـذيرش توحيـد خالـصانه            هدف آنان ايجاد نفرت در مردم       

ورزي كـه طبـق نـص قـرآن،           خداوند متعال در عبادت و ترك انـواع مختلـف شـرك           
تـر از     و گناهان پـايين    ()48 :النساء(  z  yz  }   |  {  ~�  } : نابخشودني است 

: ندآن كس كه چندين گناه كبيره مختلف مان       : لذا ما معتقديم  . »بخشد  را مي ) شرك(آن  
خـواري را مرتكـب شـود و آنهـا را             كشتن مسلمان به ناحق، زنا، رباخواري و شراب       

تكرار هم بكند، چنين كسي مادامي كه در تمام عباداتش اصل توحيد را رعايت كـرده                
شـود و عـذاب او در دوزخ          باشد، با ارتكاب آن كارهـا از دايـره اسـالم خـارج نمـي              



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٢٤٧   ناباســـــــالم

  .جاودانه نخواهد بود
 باالترين درجه تمام مخلوقات است و ص ت كه درجه پيامبر مااعتقاد ما اين اس

گذراند كه از زندگي وصف  اش را مي اكنون در قبر خويش زندگاني برزخي وي هم
. زيرا كه بدون شك وي از همه آنان برتر است، شده شهدا در قرآن كريم برتر است

پسنديده و شنود و زيارتش  سالم و صلوات فرستادن مسلمانان بر خويش را مي
ولي نبايد جز به قصد زيارت مسجدالنبي و نماز گزاردن در آن بار . مستحب است
 هم بكنند، ص اين نيت قصد زيارت قبر پيامبر اما چنانچه در كنار. سفر بسته شود

اشكالي ندارد و هر كس اوقات گرانبهاي خود را صرف اشتغال به سالم و صلوات 
آمده، بكند، خوشبختي هر دو جهان را چنانكه در نصوص  ص فرستادن بر وي

 و چنانكه در حديثي از ايشان آمده است، هم و غم و محبت و ،نصيب خويش نموده
  .)1(»كند كفايت مي) براي مسلمان (صتبعيت از پيامبر 

  

_____________________________ 
 ).٢٣٠, ١/٢٢٩( الدرر السنية −)١(
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٢٤٨ إسالمية ال وهابية

  :نمونه دوم
و يادداشتي » خالصه الكالم« افتراهاي مطرح شده توسط نويسنده كتاب 

  بر آن 
  

شبهات و افتراهايي را كه از خارج نجد عليه دعوت و امام آن آن افتراها خالصه 
  .)1(گيرد شده، در بر ميمطرح 

ـ كه آنرا حدود  ه1205در بخش ذكر وقايع سال » خالصه الكالم«نويسنده كتاب 
در همين «: نويسد  مي)2(بن عبدالوهاب نوشته است يك سده بعد از وفات امام محمد
 شريف غالب و جماعت وهابيت منسوب به محمدسال جنگ و درگيري بين موالنا 

  .)3(»آغاز شد. كرد اي كه با آن مسلمانان را تكفير مي بن عبدالوهاب به خاطر عقيده
شايسته است كه پيش از ذكر جنگ و محاربه، به ذكر ابتداي كار و حقيقت حال 

ه در هايي بود ك ترين فتنه فتنه اين جماعت كه يكي از عظيم. اين جماعت بپردازيم
  .)4(اسالم برخاست عالمان را سرگردان و ارباب خرد را حيران كرده بود

بن عبدالوهاب در سال هزار و صد و چهل و سه بود، اما  ابتداي ظهور محمد
 را در )5(نحرفآوازه آن بعد از سال پنجاه فراگير شد، يعني بعد از آنكه آن عقيده م

_____________________________ 
در مباحث قبلی يا بعدی اين كتاب به طور كامل رد و  متام ادعاها و افرتائاتی كه مؤلف در اينجا آورده, −)١(

ًمراجعه شود به فهرست مطالب تا از رد مفصل آهنا كه غالبا از سوی شخص امام و علام . تكذيب شده است
 .و نويسندگان ارائه شده اطالع حاصل شود

 ).٢٣٨−٢٢٧(, ص ١ امحد زينی دحالن, چ −الكالم يف بيان أمراء, البلد احلرام   خالصه−)٢(
. شيخ مسلامنان را تكفري ننمود بلكه به بيان مستدل علل كفر و عالئم آن پرداخت.  اين دروغ و هبتان است−)٣(

 .شيخ و علامی دعوت در تبيني اين مسأله بيان وافی دارند
 .اما اهل سنت بدان شادمان و خوشوقت شدند. جويان  آری, البته فهم هواپرستان و بدعتگران و تفرقه−)٤(
 در جزئيات( و عقيده سلف صالح صخوانند در حالی كه عني سنت پيامرب   چگونه عقيده منحرفش می−)٥(

 .بريم از انحراف به خدا پناه می. است) و كليات
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٢٤٩   ناباســـــــالم

  .ردسراسر ناحيه نجد و دهات آن ابراز و اعالم ك
، به ياري و )1(بن سعود امير درعيه، شهر مسيلمه كذاب در همان زمان محمد

نصرت محمد بن عبدالوهاب برخاست و مردم درعيه را به پيروي از عقايد وي 
ي وي كه  در ادامه بخشي از عقيده. واداشت به طوري كه همه آنان تابع او شدند

  .)2(آيد مردم را به پذيرش آن مجبور كرد، مي
تدريج قبايل و طوايف يكي پس از ديگري به او گرويدند، تا آنكه كار او قوت به 

من شما را فقط : گفت وي به آنان مي. و قدرت يافت و اهل باديه از او بيمناك شدند
رفت با او  آنان نيز هر جا مي. خوانم ورزي به خدا فرا مي به توحيد و ترك شرك

   .)3(تا اينكه قلمرو او گسترش يافت. كردند گفت اطاعت مي رفتند و هرچه مي مي
 عزم حج -  قبل از گسترش قلمرو و پراكنده شدن شرّشان- در اوايل امرشان

بن زيد  بن سعد بن سعيد خانه خدا كردند و آن در عصر حكومت شريف مسعود
 اما قبل از اين درخواست، سي )4(ن اجازه حج كردندلذا از وي درخواست داد. بود

ن را با اين تصور كه خواهند توانست عقايد علماي حرمين را فاسد شا تن از علماي

_____________________________ 
داند نيست كه بر مسلامنی به خاطر عيب فردی ديگر عيب   در شأن كسی كه خود را منسوب به علم می−)١(

در غري اين صورت ممكن . كند د و اين عيبی را متوجه شهر زادگاه او نمیمسيلمه دروغگويی دجال بو. بگريد
بود بگويند مكه شهر ابوجهل است و مدينه شهر ابن أبی سلول و يمن رسزمني أسود كذاب و عامن رسزمني 

 .لقيط أزدی
ين و حق نكردند  امري حممد بن سعود و امام حممد بن عبدالوهاب مردم را به زور و اكراه جمبور به پذيرش د−)٢(

انجام فرايض و حدود و (بلكه آنان را وادار به عمل به رشيعت اهلی و اقامه آن در زندگی ) ال إكراه يف الدين(
  و اصحاب و سلف امت رفتارصمهانطور كه خداوند متعال دستور فرموده و پيامرب . كردند) عدالت
 سلف صالح آن زمان كه به جنگ عرب و و اصحاب و صشد كه رسول خدا  ًواال حتام گفته می. كردند

 .رفتند قصدشان جمبور كردن آنان به پذيرفتن دين با زور بود تا دين از آن خدا باشد عجم می
 . اين حقيقت دارد و برای آنان فضل و منقبت است−)٣(
 . و اين حق آنان بر مهه مسلامنان است−)٤(
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آنان رسماً خواستار دريافت اخذ .  بگويند، روانه كرده بودند)1(كرده و به آنان دروغ
  .)2(اجازه اداي حج حتي با پرداخت مبلغي مقرر شدند

اهل حرمين شايعاتي در خصوص ظهور آنان در شرق و فاسد بودن اعتقاداتشان 
اطالع بودند، لذا موالنا شريف مسعود به   ولي از حقيقت كار آنان بي)3(يده بودندشن

ايشان هم . اي بكنند علماي حرمين امر نمود كه با علماي فرستاده شده آنان مناظره
به سان گورخراني كه از چنگال شيري گريخته باشند،  اما آنان را .)4(مناظره كردند

ون در عقايدشان نگريستند، آنها را بر عقايدي يافتند و چ مايه خنده و تمسخر
 پس از آنكه برهان و دليل بر ايشان اقامه شد، شريف مسعود به .)5(يافتندكفرآميز 

قاضي شرع امر نمود حكمي مبني بر كفر علني آنان تنظيم كند تا همگان از آن مطلع 
عدادي از آنان را به  ت.)6(رومايه را زنداني كنندگردند، لذا دستور داد كه آن ملحدان ف

_____________________________ 
شيخ و ياران او دعوت به اصالح عقايد مسلامنان . ت اين نيز مورد ديگری از قلب حقايق هواپرستان اس−)١(

كردند, دعوت آنان به سوی توحيد خداوند در عبادت, و به سوی سنت و ترک رشک و بدعت بود,  می
 .نامد چگونه اينها را إفساد و دروغ می

دعوت توحيد و اهل  اين  اعرتاف خود اوست به فساد و ظلم و جتاوز اربابان او و به اينكه آنان بودند كه به −)٢(
) مانند جزيه(اگر اين گونه نيست پس چرا مسلامنان را ناچار به پرداخت مبلغی . آن اعالن جنگ نمودند

كنند تا بدانان اجازه ادای حج داده شود? و با وجود اين نيز به آنان اجازه ادای حق مرشوعشان كه ادای  می
 فته بود?ركنی از اسالم است, ندادند, پس خرد اين قوم كجا ر

ًتوز شنيده بودند و آن سخنانی بود اكثرا   از كه شنيده بودند? و چه چيزی شنيده بودند? از دشمنی كينه−)٣(
 .هايی كه پس از حتقيق و تفحص هرگز به اثبات نرسيد دروغ و هبتان و اوهام و داستان

كننده چه  دانيم اين علامی مناظره  گذرا و نمی  در خصوص اين مناظره خرب روشنی نيافتم به جز چند اشاره−)٤(
 .اند اند يا اگر اين روايت درست باشد از اعراب تأثري گرفته بوده كسانی بودند? شايد طلبه بوده

ها   مؤلف موردی از اين كفرها ذكر نكرده است, شايد مقصود او خراب كردن گنبدها و دور رخيتن بدعت−)٥(
 .آيد ا چنني برمیآميز است, از كالم او در اينج و امور رشک

» ملحدان فرومايه« خوانندگان حمرتم توجه كننده كه يک عامل مكه در زمان خود خمالفان مسلامن خود را −)٦(
و آيا اين مناظره علامی حرمني, مناظره ساملی است كه عاقبت آن زندانی كردن و به غل و . خوانده است

= 

٢٥٠ إسالمية ال وهابية
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غل و زنجير كشيدند و مابقي به درعيه گريختند و همه را از آنچه ديدند باخبر 
سپس عصيان و سركشي آنان باالتر گرفت و استمرار يافت تا آنكه حكومت . كردند

بن سعيد بر جاي او  شريف مسعود به پايان رسيد و پس از او برادرش شريف مساعد
در عهد شريف مساعد نيز درخواست اجازه حج ) يتوهاب(اين جماعت . نشست

شريف از دادن اجازه امتناع كرده و آنان را از تحقق آرزوهايشان نااميد . فرستادند
بعد از اينكه حكومت شريف مساعد نيز به انتهاي خود رسيد و زمام امور به . ساخت

از علمايش را بن سعيد افتاد، امير درعيه باز هم گروهي  دست برادر او شريف أحمد
  .به همان روال نخست به سمت او روانه كرد

چون علماي مكه اين گروه را مورد امتحان قرار دادند، مشاهده كردند كه ديني 
الحرام امتناع   لذا شريف از پناه دادن آنان در زير سايه بيت.)1(جز آيين زنديقان ندارند

 همانند شريف سعود، از شان براي علما ثابت شد، كرد و پس از آنكه كافر بودن
  .)2(اعطاي اجازه اقامه حج به آنان خودداري نمود

     =
_____________________________ 

 زنجري كشيدن خمالفان باشد?
ها, فتاوا و اعامل و اقوال آنان و در ظاهر  اند? دين آنان هم در كتاب امتحان كرده چه كسانی آنان را −)١(

ًشان كامال مشهود و مشهور است و آن دين اسالم و راه سنت و عمل به رشيعت  زندگانی اجتامعی و سياسی
 !آيا اين دين زنديقان است?. خداست

و اين هبتان و ادعای . اطر اين حكم صورت گرفت حكم به تكفري آنان صادر شد و منع آنان از حج به خ−)٢(
كنند, به خودشان باز  اهل بدعت را مبنی بر آنكه امام حممد بن عبدالوهاب و پريوان او مردم را تكفري می

 .به رشح مفصل آن در مسأله تكفري از موضوع بعدی: نگا. گرداند می
س از تسخري حجاز نه در مرحله اول و نه دليل عينی ما اين كه دولت سعودی كه حامل پرچم دعوت است, پ

 از انجام مناسک حج و زيارت نشده − حتی خمالفان سنت −در مرحله أخري و تا امروز, هرگز مانع مسلامنان 
است بلكه مهواره با آنان مهكاری كرده, و مهه نوع تسهيالتی را عالوه بر امنيت برای آنان فراهم ساخته 

ی خويش در ازاله مظاهر رشک و بدعت و منكرات و هر آنچه در شأن ولی از انجام وظيفه رشع. است
امری كه سبب شده برخی از بدعتگران خود از آمدن به حج امتناع . مقدسات نيست, نيز غافل نبوده است

= 
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پس از به واليت رسيدن شريف سرور، بار ديگر نمايندگاني فرستاده از وي 
خواهيد به اينجا  اگر مي: وي به آنان پاسخ داد. تقاضاي زيارت خانه خدا نمودند

پردازند، از  ها مي ي كه غيرعرباي شتر معادل آن مقدار بياييد، به ازاي هر سال گله
تقديم . ستانيم و مبلغي زياده بر اين معادل صد اسب تندرو نيز بايد بپردازيد شما مي

لذا در . شد بر آنان گران آمد ها با ايشان برخورد مي عربغيراين مقدار و اينكه مانند 
  .)1(طول حكومت او به طور كلي از گزاردن حج امتناع ورزيدند

آمد، باز هم هيأتي  كه وي وفات كرد و سيدنا شريف غالب روي كاربعد از اين
او نپذيرفت و آنان را تهديد به تصرف . براي درخواست اجازه حج فرستادند

لشكري . هـ1205سرزمينشان كرد و البته حرف خويش را عملي هم كرد و در سال 
سرانجام اراده هايي درگرفت، تا آنكه   و ميانشان جنگ)2(نمودبه سوي آنان تجهيز 
ها و غزوات پس از توضيح عقايد منحرف اين  شرح اين جنگ. الهي به اجرا درآمد

  .)3(بن عبدالوهاب بود، خواهد آمد طايفه كه بنيانگذار آن محمد
از  بن عبدالوهاب سالها به فعاليت خويش ادامه داد تا آنجا كه نزديك بود محمد

 و وفاتش به سال هـ1115 در سال والدت او. پردازان وقت به حساب آيد نظريه
 )4(»بها هالك الخبيث«شخصي تاريخ وفاتش را با عبارت ابجدي . ق بود. ـه1207

     =
_____________________________ 

 .ورزند لذا برخالف زعم آنان حكومت سعودی مانع آنان نشده و نبوده است
 شان از اهل سنت دارند?  جزيه گرفتن شيخ دحالن و امثال او چه توضيحی برای−)١(
 به چه علت بعد از اينكه از آنان تقاضای اجازه حج كردند, به سوی آنان لشكر كشيدند? اين اعرتاف آنان −)٢(

در موضوع بعدی به اين مسأله بيشرت . اند  است به اينكه خودشان آغازگر جنگ بوده− دشمنان دعوت −
 .خواهيم پرداخت

كنم به تأملی در عقايد امام حممد و ياران او و نيز در عقايد اين شخص پرادعا   را دعوت می خواننده عزيز−)٣(
 تر است? و امثال او تا خود ببيند صفت انحراف برای كداميک برازنده

گوييم كه چشم بصريتش  و خدا را شكر می.  دليلی برای اين صفت شنيع جز طلسم و جادو نداشته است−)٤(
اين معامهای رياضی . ١٢٠٧ درگذشت نه در سال ١٢٠٦امام در سال .  كور كرده استرا از ديدن حقيقت

= 
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٢٥٣   ناباســـــــالم

 از )1(تر وي فرزنداني خبيث. پس او نود و دو سال عمر كرده است. ثبت كرده است
: فرزندان او عبارتند از. د نيز باقي نهاد كه هر يك به تبليغ دعوت او برخاستندخو
تر بود، پس از پدر رهبري  عبداهللا كه برادر بزرگ. هللا، حسن، حسين و عليعبدا

. هاي سليمان و عبدالرحمن از او به جا ماند دعوت را به عهده گرفت و دو پسر به نام
 بدست ابراهيم پاشا 33وي در سال . سليمان در كار دعوت تعصب شديدي داشت

وي چند . گير و روانه مصر نموداو همچنين عبدالرحمن را نيز دست. به قتل رسيد
بن عبدالوهاب،  فرزند ديگر محمد. سال در مصر زيست و در همانجا درگذشت

حسن، نيز پسري به نام عبدالرحمن داشت كه طي سالهاي حكومت آنان بر مكه، در 
اين عبدالرحمن عمري طوالني حدود صد سال كرد و از . سمت قضاوت آن شهر بود

بن عبدالوهاب  اما حسين و علي دو پسر ديگر محمد. ده استاو عبداللطيف باقي مان
از هر يك از آن دو فرزندان بسياري به جا مانده و نسل آنان تا امروز در شهر درعيه 

  .گويند باقي است به آنان فرزندان شيخ مي
بن عبدالوهاب و تبليغ عقيده او برخاست  نخستين كسي كه به حمايت از محمد

ون وي درگذشت پسر او عبدالعزيز و پس از او فرزندش بن سعود بود چ محمد
  .سعود اين راه را ادامه دادند

بن عبدالوهاب ابتدا طلبه علوم ديني بود به مكه و مدينه رفت و آمد بسيار  محمد
داشت و نزد بسياري از علماي اين دو شهر درس خواند، از جمله علماي مدينه كه 

حواشي شرح « سليمان الكردي مؤلف بن وي از آنان علم آموخت، شيخ محمد
السندي از علماي حنفي بزرگ  در مذهب شافعي و شيخ محمد حياه» مختصر بافضل

  .توان نام برد مدينه را مي

     =
_____________________________ 

اما چون خود . بلكه راه اثبات حق مراجعه به قرآن و سنت است. شود نيز موجب اثبات حق يا رد باطلی نمی
 . است را از رد دليل رشعی عاجز ديده, به طلسم و معام پناه برده

 .الوكيل ُفاهللا حسبنا ونعم.  در اين تعبري تأمل كنيد−)١(
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هاي الحاد  اين دو شيخ برجسته و ساير استاداني كه وي از ايشان تلمذ نمود، نشانه
شخص به زودي گمراه اين : گفتند و گمراهي را در وي به فراست ديده بودند و مي

روزان را گمراه خواهد نمود و همينطور  خواهد شد و خدا بوسيله او بسياري از سيه
  .)1(جهت نبود اش بي هم شد و پيشگويي آنان درباره

والد ايشان جناب عبدالوهاب نيز كه براستي از علماي صالح روزگار بود از آنجا 
گفت و پيوسته مردم را از او  ر بد ميكه عاليم الحاد را در او ديده بود از وي بسيا

  .)2(داد پرهيز مي
كننده  آميز و گمراه بن عبدالوهاب نيز از امور بدعت  همچنين برادر او شيخ سليمان

كرد و كتابي در  و عقايد منحرفي كه او بحثش را ميان آورده بود، به شدت انتقاد مي
  .)3(رد او تأليف نمود

ايل كارش حرص و ولع زيادي به مطالعه بن عبدالوهاب در همان او محمد
سرگذشت مدعيان دروغين پيغمبري امثال مسيلمه كذاب، سجاح، اسود عنسي و 

يافت  و در دل خود ادعاي نبوت داشت و اگر امكان مي. داد  نشان مي)4(طليحه اسدي
  .)5(كرد حتماً آن را اظهار و اعالم مي

ودند، انصار و كساني را كه از وي آن دسته از طرفدارانش را كه اهل زادگاهش ب
  .)6(ساير نواحي به او پيوسته بودند، مهاجرين ناميده بود

_____________________________ 
از قضا آنچه از شيوخ او مشاهده شده مهه اعجاب بوده و تعريف از استعداد, .  مهه اينها هبتان است−)١(

 .اند نجابت و شايستگی او و سريت و زندگی او گواه اين حقيقت
 لذا بسيار به او توجه و  اين هم دروغ و هبتان است چرا كه پدر ايشان در وی نبوغ و نجابت يافته بود و−)٢(

 . عنايت داشت
 . برادر ايشان سليامن به سلک ياران دعوت و حاميان برادرش درآمد−)٣(
 .كند  اين افرتائی رسوا شده است و واقعيت آن را تكذيب می−)٤(
چه كسی از درون سينه شيخ و حمتوای آن خرب داشته است? اين را جز .  اين از آن يكی هم رسواتر است−)٥(

 .داند الغيوب كسی نمی عالم
  و اصحابش صورت گرفتهصُّ از اين مورد اطالعی ندارم ولی اگر اين كار از روی تيمن به حال پيامرب −)٦(

= 

٢٥٤ إسالمية ال وهابية
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٢٥٥   ناباســـــــالم

گفت كه دوباره حج  شد، به او مي  رفته به او ملحق ميهر بار كه مسلماني حج
اي، لذا حج تو قبول  اي گزارده زيرا كه حج اول را در زماني كه مشرك بوده! بگذار 

  .نشده استنيست و وجوب آن از تو ساقط 
خواست به دين او بگرود، بعد از اداي شهادتين، به وي چنين  هر گاه كه كسي مي

اند  اي و پدر و مادرت هم هر دو كافر از دنيا رفته گواهي بده كه قبالً كافر بوده: گفت مي
و شهادت بده كه فالن و بهمان، سپس از تعدادي از علماي بزرگ و برجسته گذشته را 

داد، وي را  ، اگر آن فرد شهادت به كفرشان مي!برد اند اسم مى  كافر بودهنكهبه عنوان اي
  .)1(كرد پذيرفت و در غير اين صورت دستور قتلش را صادر مي مي

داد  همچنين با صراحت حكم به كافر بودن امت از ششصدسال پيش به اين طرف مي
سايان هم بود، تكفير ترين پار كرد، حتي اگر از بزرگ و هر كس را كه از او پيروي نمي

ولي در مقابل، افراد . دانست ناميد و جان و مالش را مباح مي وي را مشرك مي. نمود مي
  .)2(كرد بودند، مؤمن اعالم مي  هم ميترين مردم پيرو خود را حتي اگر از فاسق

كرد، با اين تصور كه قصدش   با عبارات مختلف بدگويي ميصوي از پيامبر 
طارش در زبان اهل . او طارش بوده است: گفت  آن جمله مياز. حفظ توحيد است

شرق به معني شخص يا پيكي است كه از طرف قومي به سوي قومي ديگر 
.  تنها حامل تعدادي نامه و نوشته بوده استص به اين معنا كه پيامبر. فرستند مي

ارد تا سپ يعني غايت كار او در حد پيكي است كه امير يا كسي ديگر پيامي به وي مي
  .)3(رددآن را به جماعتي برساند و خود باز گ

     =
_____________________________ 

 .بينم باشد, اشكالی هم در آن نمی
نامه قبلی او در تكذيب ابن سحيم و نيز :  مهه اين افرتائات را خود شخص امام رد كرده است; نگاه كنيد−)١(

 .نامه قبلی پرس او عبداهللا و اكثر فصول اين كتاب: ه كنيدنگا
نامه قبلی او در تكذيب ابن سحيم و نيز :  مهه اين افرتائات را خود شخص امام رد كرده است; نگاه كنيد−)٢(

 .نامه قبلی پرس او عبداهللا و اكثر فصول اين كتاب: نگاه كنيد
 . اين دروغی آشكار است−)٣(
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٢٥٦ إسالمية ال وهابية

هايي چنين و  در داستان حديبيه نظر كردم و دروغ: گفت مورد ديگر آن بود كه مي
كرد، طوري كه پيروان او نيز  چنان را در آن يافتم و مواردي شبيه اين را مطرح مي

آوردند و نزد او   ميتر از آن بر زبان همين كار را كرده و حرفهايي چنين و حتي زشت
تا جايي كه يكي از پيروانش در مجلس . داد كردند، او نيز رضايت نشان مي اظهار مي

توان ماري  محمد بهتر است، چون با اين عصا مي اين عصاي من از قبر: گفت او مي
پيكي بود كه كار خود . آيد اي از او برنمي را كشت، اما محمد مرده است و هيچ فايده

  .)1(تداد و رفرا انجام 
تنها از نظر مذاهب چهارگانه بلكه از نظر   اين جادوگر نه :گويد يكي از علما مي

  .)2(باشد تمام مسلمانان همه مذاهب كافر مي
 بيزار بود و از صاز مصاديق ديگرِ كفر او اين بود كه از صلوات فرستادن بر پيامبر 

كرد و   جمعه و در منابر نهي ميهاي لذا از خواندن آن در شب.! شد شنيدن آن اذيت مي
به طوري كه حتي . نمود كردند، به شدت مجازات مي كساني را كه از اين امر سرپيچي مي

 نهي او از صلوات فرستادن صدايي كرد كه به اقدام به كُشتن مرد نابيناي نيكوكار و خوش
  .)3( كرداو دستور قتل وي را صادر،  از باالي مناره مسجد توجهي نكردصبر پيامبر 

خانه كمتر از گناه كسي است كه  گناه نواختن موسيقي در فاحشه: مدتي بعد گفت
و همواره بر ياران و پيروانش چنين . فرستد ها با صداي بلند صلوات مي در مناره

راستي كه چه . كرد كه اين كارها براي حفظ و پاسداري از توحيد است وانمود مي
_____________________________ 

امام متام زندگی خويش را در راه ياری سنت پيامرب . ها در حق پيامرب ص دروغ و كذب است مهه اين افرتا−)١(
اين افرتا را به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی .  و احيا و اظهار آن و دعوت به سوی آن بخشيدص

 .اهللا در پی خواهد آمد شاء ام كه ان قرار داده
ًاز آن بری است اصوال دعوت بر پايه تعظيم قدر و منزلت  كفر است و امام ص آری بدگويی پيامرب −)٢(

 مباحث مربوط به رد و تكذيب اين افرتا در.  و عمل به سنت او و تبليغ آن تأسيس شده استصپيامرب 
 .جاهای خمتلف اين كتاب آورده شده است

 . اين هبتان است و غريقابل اثبات−)٣(
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٢٥٧   ناباســـــــالم

  .)1(!اساس و چه كار شنيعي سخن بي
 را در آتش سوزاند و صهاي پيامبر  نامه الخيرات و ديگر صلوات كتاب داليل

  .)2(خواهد از توحيد پاسداري كند د كه اينها بدعت هستند و او ميتوجيه كر
او پيروانش را از مطالعه بسياري از كتب فقه و تفسير و حديث منع و تعداد 

هريك از پيروانش اجازه داد تا در  او به .)3(زيادي از اين كتابها را در آتش سوزاند
اي كه افراد فرومايه از پيروانش را چنان  اجازه. حد فهم خود به تفسير قرآن بپردازند

اي از قرآن را هم حفظ نبود، آن را تفسير  گستاخ كرد كه هر يك از آنان حتي اگر آيه
چيزي : فتگ دانست مي دانست با آنكه مي به عنوان مثال كسي كه قرائت نمي. كرد مي

خواند و اين تفسير  از قرآن را براي من بخوان تا آن را براي تو تفسير كنم و او مي
فهمند، عمل كنند و آن را بر كتب و  دستور داد كه به آنچه از قرآن مي. كرد مي

  .)4(داد تأليفات علما ترجيح مي
اد و آنها را اند، استن در تكفير مردم به آياتي از قرآن كه درباره مشركين نازل شده

 روايتي در م بخاري در صحيح خود از عبداهللا بن عمر. بر موحدين حمل كرد
وصف خوارج دارد با اين مضمون كه آنان آياتي از قرآن را كه در حق كفار نازل 

 و در روايتي ديگر از ابن عمر در .)5(شده بود گرفته و در حق مؤمنان بكار بردند
_____________________________ 

 .هايش به اين افرتاها پاسخ داده و آهنا را رد كرده است  نامه اين نيز هبتان و قلب حقيقت است امام در−)١(
آميز و مشبوه بوده در آن حق  هرچند كتاب داليل اخلريات از كتب بدعت.  امام اين افرتا را رد كرده است−)٢(

 .نامه قبلی امام و ساير مطالب: نگا. هم هست ولی مملو از مطالب هم هست
 .نامه قبلی او و ساير مطالب: ک . ر. كرده است امام اين افرتا را نيز رد −)٣(
 اين هبتان است و در صورتی كه برخی افراد نادان چنني كاری كرده باشند, امام حممد بن عبدالوهاب مانند −)٤(

 .كند كند بلكه از آن هنی می اين شخص در قبال آن سكوت نمی
. ج و ملحدين پس از اقامه حجت بر آنانقتل خوار: با تعليق باب )  فتح١٢/٢٨٦( به روايت بخاری −)٥(

اآلثار, آن را از طريق بكري بن األشج واصل  طربی در مسند علی از هتذيب«: بن حجر گفته است  حافظ
 .»دانسته و سپس گفته است كه سند آن صحيح است
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٢٥٨ إسالمية ال وهابية

َأخوف ما أخاف عىل« :يامبر روايت شده كه فرمودكتابي غير از كتاب بخاري از پ ُ ُ  يَّ أمتَ
ُرجل متأول للقرآن يضعه يف ِّ ِ غري موضعهٌ ِ«.  

 امتم بيش از هر چيز از آن بيم دارم، وجود كسي است كه قرآن را چيزي كه در مورد(
  .»برد در جاي غيرخودشان به كار ميتأويل كرده، آيات آن را 

بن عبدالوهاب و تابعان او جاري و  درباره محمداين حديث و حديث قبل از آن 
  .)1(صادق است

اي را آورده  بن عبدالوهاب اين است كه دين تازه يكي ديگر از كارهاي محمد
 بدين خاطر از دين .)2(است؛ چنانكه در گفتار و كردار و احوالش هم نمايان است

 ظاهر پذيرفته است، تا  و آن را هم تنها در)3( تنها قرآنش را قبول داردصپيامبر ما 
زيرا كه او و دنباله روانش قرآن . حقيقت كارش بر مردم آشكار نشود و رسوا نگردد

 و صكنند نه بر طبق معيارهاي پيامبر  را طبق ميل و هوس خويش تأويل مي
او به اين معيارها اعتقادي ندارند و غير از . اصحاب او و سلف صالح و امامان تفسير

هاي   و گفتهصتبار هيچ يك از ديگر منابع اسالمي از احاديث پيامبر قرآن قائل به اع
صحابه گرفته تا اقوال تابعين و امامان مجتهد و تفاسير و شروح آنان بر قرآن و 

  .)4(ل نداردوي همچنين اجماع و قياس صحيح را نيز قبو. حديث نيست
_____________________________ 

لف شيخ و يارانش از مذهب خوارج مربا هستند و اصولشان مهان اصول س.  اين دروغ و هبتان است−)١(
 .تفصيل اين مطلب در دو موضوع بعدی: نگاه كنيد. باشد صالح اهل سنت و مجاعت می

های كمرنگ شده هدايت را احياء كرد و با  كنند كه وی سنت  برعكس, اقوال و افعال و احوال او تأييد می−)٢(
 .ها جنگيد و بر راه مستقيم نبوت و سلف صالح گام برداشت بدعت

كتاهبا . خواند كند و به سوی آهنا فرا می چرا كه امام به قرآن و سنت عمل می. ر است اين هم دروغی آشكا−)٣(
گويد كه هر  ًمؤلف در اينجا يا اطالع ندارد و يا عمدا دروغ می. های وی شاهد و گواه اين مدعايند و رساله

 .كند شأن كسی است كه ادعای علم و عقل و مسلامنی می دو حالت دون 
های امام كه مهه موجود بوده است, گواه  اساس است و احوال و كتاهبا و رساله اها بی مهه اين ادع−)٤(

 .نگارنده در چند جای اين كتاب به تبيني اين مسأله پرداخته است. نادرستی آهناست
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٢٥٩   ناباســـــــالم

نمود در حالي كه  ي م وي به دروغ و از روي فريبكاري ادعاي انتساب به امام أحمد
به همين علت شمار زيادي از علماي معاصر حنابله به . امام احمد از او بري بود

. هاي فراواني تأليف كردند و روي آوردند و در اين زمينه رسالهپاسخگويي و تكذيب ا
  .)1(اي در مخالفت با او نگاشت حتي برادرش شيخ سليمان بن عبدالوهاب رساله

فرستاد كه برپايه فهم و نظر  راي مزدوران نادان خود پيغام ميتر اينكه او ب عجيب
دهيد، حكم كنيد و به اين  خودتان اجتهاد كنيد و همانگونه كه به صالح دين تشخيص مي

  .)2(اند ها توجهي نكنيد زيرا كه آميخته با حق و باطل كتاب
د، تنها به اين صالحان و مسلمانان عادي را به قتل رساني، او تعداد زيادي از عالمان

همچنين او زكات را مطابق ميل و خواست . خاطر كه با دين ابداعي او موافق نبودند
  .)3(كرد خويش تقسيم مي

كردند، البته  ياران او مذهب مشخصي نداشتند، زيرا بنا بر دستورات او خود اجتهاد مي
الناس را فريب  ام هستند تا عو دادند كه تابع و مقلد مذهب امام احمد در ظاهر نشان مي

اين بدعت : گفت كرد و مي  همچنين وي از دعا كردن بعد از نماز نهي مي.)4(داده باشند
  .)5(است و نبايد در اقامه نماز، دستمزدي طلب كنيد

اي خطاب به اهل شرق و  او به كارگزار دينش عبدالعزيز بن سعود دستور داده بود، نامه
د بخواند و بنويسد كه آنان از نظر او مشركانِ غرب بنويسد و در آن همه را به توحي

_____________________________ 
 . اين موارد نيز مهه كذب و دروغ بوده وقبال ذكر شد−) ١(
 . وجه قابل اثبات و مطابقت با واقعيت نيست اين موارد نيز مهه كذب و دروغ بوده و به هيچ−) ٢(
 .كردند  برعكس, ايشان زكات را از راههای رشعی آن تقسيم می−)٣(
ّنامند و پريوی آنان از نظرات مستدل امام أمحد در  مهه مردم آنان را حنابله می.  اين دروغی آشكار است−)٤(

 . آشكار استاقوال و اعامل و مصنّفات و فتواهايشان, بر مهگان معلوم و
دانست  ِامام مهچون ساير علامی سلف دعاهای مرشوع بعد از نامز را جايز می.  اين برخالف حقيقت است−)٥(

 .نمود آميز را غريجايز و از آهنا هنی می و أذكار بدعت
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٢٦٠ إسالمية ال وهابية

  .)1(شان مباح است ند و جان و مالمرتكب شرك اكبر
هر چيزي كه مطابق ميل و هوس او بود حق مي دانست، حتي اگر مخالف متون 

بود و هر چه با ميل و هوس او موافق نبود، از نظر او باطلبه  ه ميديني و اجماع ائم
  .)2(باره آن نصي آشكار و مورد اجماع امت وجود داشتآورد، هرچند در يشمار م

 گاهي هم .)3(ارزشي هستند نظر وي اين بود كه آراء و اقوال امامان چهارگانه سخنان بي
روي آنان  از آن طرف به علماي دنباله. ائمه بر روش حق هستند: گفت كرد و مي احتياط مي

اينان هم گمراهند و هم : گفت زد و مي كه تأليفاتي در مذاهب چهارگانه داشتند، طعنه مي
  .)4(كننده گمراه

دين . اند گفت دين دين واحدي است پس چرا اينان چهار مذهبش كرده گاهي مي
كنيم و  غير از اين دو به چيز ديگري عمل نمي. او است  ب خدا و سنت فرستادههمين كتا

رگ حنبلي و غيره بود كنيم؛ منظور وي علماي بز به قول مصري، شامي و هندي اقتدا نمي
  .)5(اند  استناد كرده هاي امام احمد كه تأليفاتي در مخالفت او داشتند و در آن به نوشته

هركس : كرد كه ر هر خطبه تكرار ميخواند و د در مسجد درعيه خطبه جمعه مي
  .)6( توسل بجويد، كفر ورزيده استصبه پيامبر 

_____________________________ 
 نامه امام عبدالعزيز بن حممد بن سعود به چاپ رسيده و در دسرتس مهگان است و در آن چيزی مبنی بر −)١(

 . وجود ندارد− چنانكه زعم مؤلف است −اطالق رشک اكرب به اعيان يا به عموم مردم مرشق و مغرب 
موافقت و مطابقت با : اند كه معيار حق نزد او  گويای آن  هم علم شيخ و هم عمل او و كتاهبا و رسايلش−)٢(

 .قرآن و سنت و آثار سلف صالح است
 .های آتی قول نامه قبلی ايشان و نقل: نگاه كنيد.  استها توسط خود امام رد شده  اين دروغ−)٣(
 .های آتی قول نامه قبلی ايشان و نقل: نگاه كنيد. ها توسط خود امام رد شده است  اين دروغ−)٤(
 .های آتی قول نامه قبلی ايشان و نقل: نگاه كنيد. ها توسط خود امام رد شده است  اين دروغ−)٥(
های شيخ به صورت  بسياری از خطبه.  خطبه در تأييد ادعايش نياورده است پس چرا نويسنده حتی يک−)٦(

ًبگذريم از اينكه اصال توسل . چاپ شده موجود است, در هر هيچ يک از آهنا چيزی اين چنني نيامده است
 .آلود بنا بر متون و شيوه سلف صالح ممنوع است و نه تنها از نظر شيخ آميز و بدعت رشک
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داد يا هر دستوري كه  ي كه انجام ميدر او شيخ سليمان او را به خاطر هر كاربرا
هايش از او  كرد و در هيچ يك از بدعت كرد، به شدت توبيخ و سرزنش مي صادر مي

محمد بگو اركان اسالم :  به او گفت-  برادرش– روزي همين سليمان. پيروي نكرد
اي، و  ولي تو آن را شش ركن كرده: سليمان گفت. پنج ركن است: گفت. چندتاست؟

اين از نظر تو ركن . اين است كه، هر كس از تو تبعيت نكند مسلمان نيستآن ششم 
  .)1(ششم اسالم است

خداوند در هر شب از ماه رمضان چند : بن عبدالوهاب گفت شخصي روزي به محمد
در هر شب آن صدهزار و در آخرين شب معادل : رهاند؟ جواب داد نفر را از آتش دوزخ مي

تعداد پيروان تو به : گويد آن مرد به او مي. بخشايد سلمانان را ميهاي ماه از م  شب تعداد كل
روان  حال كه مسلمانان را به خودت و دنباله. رسد يك درصد اين تعدادي كه ذكر كردي نمي

اي، پس اين همه مسلمان كه خداوند متعال از آتش دوزخشان  خودت منحصر كرده
  .)2(داين استدالل مات و مبهوت شرهاند، چه كساني و كجا هستند؟ آن كافر از  مي

تر شد، برادرش سليمان از اينكه وي  چون دامنه نزاع ميان او و برادرش گسترده
اي  دستور كشتنش را صادر كند، بيمناك شد، لذا به مدينه هجرت كرده و در آنجا رساله

  .در رد عقايد او نوشت و برايش فرستاد، اما او از باورهاي خود دست برنداشت
  :به بعد، نوشته است» خالصه الكالم «232از صفحه سپس 

 صيكي ديگر از اعمال بسيار قبيح او اين بود كه، مردم را از زيارت قبر پيامبر «
 ص بعد از صدور اين دستور، افرادي از شهر أحساء به زيارت پيامبر .)3(كرد يمنع م

_____________________________ 
كرد اما بعد از روشن شدن حقيقت بر او, وی نيز به  يامن در ابتدای امر با وی خمالفت می برادر وی سل−)١(

 .گروه موافقان و مؤيدان برادرش پيوست
كند; چرا كه  اش داللت نمی اگر هم صحيح باشد جز بر جهالت گوينده.  اين حكايت ثابت شدنی نيست−)٢(

 صداند بلكه آن را منحرص به پريوی از پيامرب   نمیاسالم و نجات را تنها به پريوان خود منحرص شيخ, 
 .هايش دال بر اين حقيقت است داند و اين دين و عقيده اوست و گفته می

داند ولی مسافرت   و ساير قبور مسلامنان را جايز میص امام مهانند مهه اهل سنت زيارت رشعی قرب پيامرب −)٣(
= 

٢٦١   ناباســـــــالم
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٢٦٢ إسالمية ال وهابية

هر درعيه هنگام بازگشت چون به ش. رفتند و خبر اين زيارت به گوش او رسيد
هاي همه آنان را بتراشند، سپس آنان را وارونه بر  رسيدند، دستور داد تا ريش
  .)1(ستورهايشان روانه احساء نمود

يك بار نيز به او خبر رسيد كه گروهي از كساني كه حاضر به تبعيت از او نبودند، 
در اين . كنند درعيه عبور مي از مناطقي دور افتاده قصد حج و زيارت را دارند و از

بن عبدالوهاب شنيدم به پيروان خود چنين  كه از محمد: گويد حال يك نفر مي
يعني (اين مشركان را رها كنيد تا راه مدينه را ادامه بدهند، و مسلمانان : گويد كه مي

  .)2(با ما اينجا بمانند) جماعت او
بود كه به در كنار انجام اين گونه كارها جماعتي كودن را به اين توهم انداخته 

نشينان به برگزاري نماز  امر كردن باديه : كارهايي از قبيل. دنبال اقامه دين است
درازي و بعضي فسادهاي عمده همچون زنا و  جماعت و منع آنان از غارت و دست

ها و دعوت به سوي توحيد تا آن جماعت  لواط، يا اقداماتي از قبيل ايجاد امنيت جاده
شان   و از كارهاي زشت)3(ل او و پيروانش را تاييد كنندكودن و نادان ديگر اعما

تكفير مسلمانان از ششصدسال : كارهاي شنيعي از قبيل. غفلت ورزند و چشم بپوشند
 بواسطه از صپيش به اين سو، مباح كردن جان و مال مردم، هتك حرمت پيامبر 

بداع كرده و با هايي كه ا يطريق تحقير و توهين نسبت به او و محبانش و ساير پلشت
  .)4(»دآن امت را تكفير نمودن

     =
_____________________________ 

البته در . داند جايز نمی» ...جز به قصد سه مسجد بار سفر نبنديد «: صكردن به قصد آن را بخاطر فرموده پيامرب 
 .كردند مسأله اختالف هست اما قول أرجح عدم جواز آن است به دليل اينكه سلف چنان نمی

 . اين دو خرب صحت ندارند−)١(
 . اين دو خرب صحت ندارند−)٢(
مت محاقت زدن به كسانی كه از حق پريوی اند و هت  اين اعرتاف به حقی است كه دعوت و امام آن بر آن−)٣(

 .كنند, حاشيه نوشتن الزم ندارد می
 .آيد توضيح مفصل آن در مباحث بعدی می.  بيان اين مسأله گذشت−)٤(
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٢٦٣   ناباســـــــالم

 در احاديث متعددي از ظهور اين طايفه ص پيامبر«: گويد سپس او در ادامه مي
هاي نبوت وي هستند، زيرا  اين احاديث از نشانه. خارج شده از دين خبر داده است

  .»باشند شامل اخبار غيبي مي
عالمت (» سيماهم التحليق«لفظ  ص در فرموده پيامبر«: او ادامه داده است كه

شرق (داللت بر همين قوم برخاسته از شرق )  موي سر استتراشيدنظاهريشان 
زيرا كه . كنند، بن عبدالوهاب پيروي مي هاي محمد دارد كه از بدعتگري) عربستان

واردي را كه به  كردند و هر تازه  آنان پيروان خود را به تراشيدن موي سرشان امر مي
 .)1(كردند قبل از پايان همان مجلس سرش را بتراشد يپيوست توصيه م ميمجلسشان 

لذا حديث . هاي ضالّه پيش از آنان سابقه نداشته است و اين درباره هيچ يك از فرقه
  .در مورد آنان  صريح است

بن  رد و تكذيب محمد: گفت سيد عبدالرحمن األهدل مفتي شهر زبيد مي
سيماهم «ب و تبليغات ندارد و استناد به همين حديث عبدالوهاب نيازي به تأليف كتا

گري غير از او چنين بدعتي  كند، زيرا هيچ بدعت براي اين منظور كفايت مي» التحليق
عالوه بر اين محمدبن عبدالوهاب به تراشيدن سر زناني كه تابع او . نداشته است

پذيرفته و به زعم او روزي يكي از همين زناني كه دين او . داد شدند نيز دستور  مي
اسالمش را تازه كرده بود، پس از اينكه دستور داد سرش را بتراشد، براي ابن 

 خود را بتراشند، اگر  اي ريش تو كه مردان امر نكرده: عبدالوهاب چنين استدالل كرد
دادي اكنون حق داشتي كه زنان را نيز به تراشيدن سرشان امر  چنين دستوري مي
سخن آن زن آن كافر را . باشد ي سر زن به منزله ريش براي مرد ميبكني، زيرا كه مو

به طوركلي به اين علت اين . طوري كه حرفي براي گفتن نداشت،. مبهوت نمود
آنچه از . را تصديق كرده باشد» سيماهم التحليق «ص بدعت را آورد تا فرموده پيامبر

_____________________________ 
 .موضوع ششم مهني فصل: نگاه كنيد.  اين دروغ است−)١(
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٢٦٤ إسالمية ال وهابية

 راست بو و به صمبر  و فرموده پيا.)1(رسد، تراشيدن سر است يحديث به ذهن م
  .حقيقت پيوست

اشاره » طلوع شاخ شيطان« محل -  حديثي دارد كه در آن به شرقص پيامبر
به معني شاخ در صيغه مثني آمده » قرنا«در روايتي از اين حديث لفظ . كرده است

مراد از دو شاخ شيطان يكي : گويد يكي از علما در تفسير اين روايت مي. است
  .)2(باشد گري محمدبن عبدالوهاب ميمسيلمه كذاب و دي

در بعضي روايات هم آمده كه در آن سرزمين يعني نجد درد بي درماني خواهد 
حنفيه آمده است كه در آخرالزمان از  در برخي تواريخ بعد از ذكر نبرد بني.آمد

  .)3(سازد سرزمين مسيلمه مردي بر خواهد خاست كه دين اسالم را دگرگون مي
 بن حسن ابن القطب سيدي عبداهللا بن علوي الحداد  بن أحمدعلوي عالمه سيد

 ي النجدالرد عىل  جالء الظالم يف«بن عبدالوهاب با عنوان  در كتابي كه در برابر محمد
_____________________________ 

 .حاشيه سابق: نگاه كنيد.  مهه اين مطالب دروغ و هبتان است−)١(
. اند باشد و اكثر علام مهينگونه تفسري كرده عراق می: الشيطان  كه مقصود از مرشق و قرن روشن است−)٢(

تفسري يكی از دو شاخ شيطان به اينكه حممد بن عبدالوهاب است, از ابتكارات منحرص به فرد مؤلف است, 
از اعالم اسالم  امامی از ائمه سنت و علمی  چگونه. گوييم لذا اين اخالقيت را به دوستان او تربيک می
 !شود? مهچون حممد بن عبدالوهاب, شاخ شيطان می

 . ِمنظور, نجد عراق است: ً اوال−)٣(
 و شود ای در مرشق يا نجد مهه احوال و أزمنه را شامل نمی  از فتنهصبدهيی است كه خرب دادن پيامرب : ًثانيا

 .ضوع ششمتوضيح مفصل آن در مو: و نگا. اند تاريخ و واقعيت گواه اين مسأله
 .ًاين متن مطلقا در مذمت دعوت و امام و پريوان آن نيست: ًثالثا
باشد كه منبع او  درخور و در شأن كسی كه برای خويش, خوانندگان و علم احرتام قائل است, نمی: ًرابعا

رود دين اسالم را  سپس خربی از يک امر غيبی بدهد و آن مردی است كه گامن می! برخی تواريخ باشد?
ِدريغا كه مولف دروغش را تكميل نكرده و نگفته است كه اين مرد مهان حممد بن عبدالوهاب . رگون سازددگ

ّمبلغ و مصلحی است كه به ياری دين اسالم شتافت و با توفيق اهلی, دين آن جاهالن و بدعتگران را به علم و 
 .سنت دگرگون كرد
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 از پيامبر بن عبدالمطلب    تأليف كرده، حديثي توسط عباس»َّ أضل العواميالذ
ًرش قرنا يف ع ثاينُخيرج يف « : روايت شده كه نص آن چنين استص  حنيفه ي بني وادَ

ُيزال يلعق براطمه يكثر يف ِ الثور الكهيئةٌرجل  َ ُ زمانه اهلرج واملرجُ ُ َيستحلون أموال . ِ َُّ
ًاملسلمني ويتخذوهنا بينهم متجرا ويستحلون دماء املسلمني ويتخذوهنا بينهم مفخرا وه ً َُ ََ َ َّ ِ َ  يَّ

َفتنة يعتز فيها األرذلون و َالسفل تتجاری هبُّ ُم األهواء كام يتجاری الكلب بصاحبهُ ََ ُ«. 
كند كه  در قرن دوازدهم در وادي بني حنيفه مردي در شكل گاو نري شورش مي(

افراد او . گيرد ليسد، در عهد او هرج و مرج فزوني مي پيوسته پوزة خويش را مي
را كنند و خون مسلمانان  اموال مسلمانان را غارت كرده و با آن ميان خود تجارت مي

اي كه در آن فرومايگان  كنند، فتنه حالل شمرده با ريختن آن به خود افتخار مي
همچون سگاني  روند، احساس عزت و قدرت كرده به دنبال هوا و هوس خويش مي

  .»دوند كه در پي صاحبان خود مي
 -   هر چند تخريج كننده آن معلوم نيست- براي اين حديث شواهدي وجود دارند

  .)1(كند تأييد ميكه معناي آن را 
دليل بهتر از اين است كه، اين شخص : نويسد سپس مؤلف مذكور در همين كتاب مي

رود كه از أعقاب ذوالخويصره  مغرور محمدبن عبدالوهاب از قبيله تميم است و احتمال مي
  .)2(»است درباره او روايت شده تميمي باشد كه حديث بخاري به روايت ابوسعيد خدري 

_____________________________ 
های   نخست آنكه مرجع مؤلف در اينجا يكی از قطب.ها و نكات بديعی هنفته است  در اين بند شگفتی−)١(

های جعلی و دروغ بودن در اين  دوم آنكه متام نشانه. بدعتگری و از دشمنان بزرگ سنت و اهل آن است
 اين را −كننده و هم آن كه از وی نقل شده   هم نقل−حال اگر هر دو . حديث جعلی و دروغني مجع است

تر  دانند كه اين حديث جعل شده است كه آن ديگر مصيبتی بزرگ اگر میدانند, كه مصيبت است, ولی  نمی
بنده تأسف عميق خود را به اهل بدعت به خاطر داشتن چنني معلامنی اعالم كرده و از خداوند متعال . است

 .دارم كه به آنان معلامنی هبرت عنايت فرمايد تا آنان را به راه حق و سنت بازبرند مسألت می
ای جز اين گونه  اگر برای طعنه و افرتا زدن به شيخ و امام دعوت, وسيله. زی با عقل مردم است اين با−)٢(

= 
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٢٦٦ إسالمية ال وهابية

چون براي زيارت قبر دانشمند : گويد آقاي علوي الحداد مي«: دهد ميسپس ادامه 
 به طائف رفتم، ديداري با عالمه شيخ طاهر مالقدر امت عبداهللا بن عباس  جليل

در اين ديدار عالمه مرا از . سنبل حنفي فرزند عالمه شيخ محمد سنبل شافعي داشتم
اميدوارم براي : و به من گفت. دتأليف كتابي خبر داد كه در رد اين طايفه نوشته بو

هاي او  رد دلهايشان نشده سودمند افتد، زيرا بدعت وا)1(يكساني كه بدعت اين نجد
 حديثي را:  زيرا بخاري)2(وجود ندارد بر هر كس تأثير بگذارد اميد رهايي برايش
آقاي . گردند شوند كه ديگر به آن باز نمي روايت نموده كه، نسلي از دين خارج مي

آنچه درباره عالمه حفظي ساكن حجاز نقل شده، مبني بر : وي حداد نيز گفتعل
نشينان به اداي نماز و ترك  اينكه وي برخي از كارهاي اين نجدي چون واداشتن باديه

غارت و زدودن فسادهايي چون زنا و لواط و غيره و اموري چون برقراري امنيت و 
مردم هم آن چند . نيست و صحت ندارد، درست )3(ردهدعوت به توحيد او را تأييد ك

اقدام او پسنديدند، اما از منكراتي كه از او برشمرديم خبر ندارند، منكراتي همچون 
، به )4(تكفير امت از ششصد سال قبل به اين سو، سوزاندن تعداد قابل توجهي كتاب

قتل رساندن بسياري از علما و خواص و عوام مردم و مباح شمردن جان و مال 

     =
_____________________________ 

 .شان اعرتاف دارند  به شكست− احلمد هللا –ًها ندارند, پس واقعا  پرانی ها و گامنه خيالبافی
 منطقه نجد واقع در شود به قرينه اينكه از در اينجا به شيخ حممد بن عبدالوهاب اطالق می» نجدی« عنوان −)١(

 ).مرتجم. (رشق شبه جزيره عربستان برخاسته است
 آری, هر كس طعم ايامن و علم و شريينی سنت را چشيده باشد, قابل تصور نيست كه ديگر به جهل و −)٢(

 .و اما حديث بخاری در اصل درباره خوارج است نه درباره پريوان سلف صالح. بدعت برگردد
سپس رسهايشان را خم كردند و مهان حق . وييم كه ابتدا حق را بر زبان آنان جاری كردگ  خدا را شكر می−)٣(

با اين . درباره آنچه كه منكرات و تكفري امت ناميده, توضيح داديم كه رصف افرتاست. را ناحق خواندند
 .وجود در مباحث آينده توضيح بيشرتی برای آن خواهد آمد

اين افرتا را چنان كه آورديم . را نام نربده است» اخلريات داليل« فراوان بجز  حتی يک نمونه از اين كتاهبای−)٤(
 .شخص امام متام و كامل نفی و تكذيب كرده است
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٢٦٧   ناباســـــــالم

  .)2(تعالي  و اعتقاد به جسم داشتن باري)1(نآنا
 تشكيل جلسات درسي براي تدريس اين امور منكر و تحقير و بدگويي از پيامبران

و صدور دستور براي تبديل كردن بعضي از قبور اولياء .  و اولياء و نبش قبور آنان†
الخيرات و  ل از خواندن كتاب دالي و منع مردم.)3(اجتبه محلي براي قضاي حدر احساء 

ها بعد  و صلوات فرستادن بر وي در مناره ص نامه پيامبر ادعيه و أذكار و قرائت مولودي
اي افراد   او همچنين براي عده.)5( و قتل كساني كه اين قبيل امور را انجام دهند)4(از أذان

  .)6(فهماند  كرد و به صورت ضمني اين ادعا را به آنان مي فرومايه، ادعاي نبوت مي
 و زكات را به ميل خود تقسيم )7(وي دعا كردن بعد از نماز را ممنوع كرده بود

 و بر اين باور بود كه اسالم منحصر به او و پيروان اوست و ساير مردم )8(نمود مي
  .)9(اند همه مشرك

_____________________________ 
 . اين صحت ندارد−)١(
امام حممدبن عبدالوهاب و ياران او معتقد به شيوه سلف صالح در اثبات صفات باری .  اين كذب است−)٢(

 .پذيرند بوده هيچ تشبيه و تعطيلی را نمیتعالی مطابق با قرآن و سنت 
ّجهميه و معتزله و اهل تأويل و تعطيل, كسانی را كه به اثبات صفات براساس متون معتقدند, جمسم و مشبه  ّ

 .مؤلف در اينجا شيوه آنان را اختيار كرده است. نامند می) اهل جتسيم و تشبيه(
 .كند الذكر و مطالب بعدی مهه آهنا را رد می  سابقاند كه حقايق  مهه اينها أكاذيب و افرتاهايی−)٣(
 بلی امام اين كار را انجام داده است چرا كه اين امور بدعت هستند و بر علام و واليان و هر كسی كه قادر −)٤(

و اين مايه ستايش امام است نه . به جلوگريی از اين منكرات است, واجب است كه با حكمت عمل كنند
 .مذمت او

 . قتل رساندن اين افراد, كذب است به−)٥(
 متهم كردن امام به ادعای پيامربی كردن, هتمت بسيار بزرگی است كه در موضوع پنجم از فصل ششم −)٦(

 .بدان پرداخته شده است
 .های قبلی  مراجعه شود به پاورقی−)٧(
 .های قبلی  مراجعه شود به پاورقی−)٨(
 .های قبلی  مراجعه شود به پاورقی−)٩(
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، متوسلين به انبياء: كرد كه هايش به صراحت تمام ادعا مي ها و نشست در خطبه
كنند، همه كافر  نا خطاب مياني كه ديگران را موالنا يا سيد و كس)1(اولياء، فرشتگان
 و )3(دانست ها مي شد و او را مانند ساير مرده  ميص  او مانع زيارت پيامبر.)2(هستند

گفت همه  شمرد و مي علومي چون نحو، لغت و فقه و تدريس آنها را نادرست مي
  .)4(اينها بدعت هستند

خالصه آنچه نزد ما محقّق و مسلم است اين : فتآقاي علوي الحداد در آخر گ
است كه، اقوال و اعمالش بيانگر خروج وي از قواعد و اصول اسالمي دارد؛ به دليل 
آنكه وي اموري را حالل دانسته كه حرام بودن آنها مورد اجماع بوده و آشكار و 

اء و صالحين و عالوه بر اين كه توهين به پيامبران و انبياء و اولي. ناپذيرند تأويل
  .)5(باشد  از آنان به اجماع ائمه اربعه، كفر ميبدگويي عمدي

داشتند و قومي از  وي مدت زماني بر همين حال بود، گروهي وي را دوست مي
اي از آنان گمان  او نفرت پيدا كردند، تا اينكه مردم درعيه به او پناه دادند؛ حتي عده

 كشف«اي به اسم   وي نيز رساله.)6(ام بشر استاي به ميان تم كردند كه او فرستاده مي
_____________________________ 

شيخ مهانند ساير سلف صالح قائل به كفر كسانی است كه غري خدا را ادعا يا .  نه به صورت مطلق−)١(
ولی . آميز حرام هستند های بدعت مهه توسل. كنند هرچند كه نام اين اعامل را توسل بگذارند پرستش می

 .دتوسل رشعی عبادتی است كه شيخ بدان فراخوانده و مهچون سلف صالح بدان ايامن دار
 .ً اين دروغ است و قبال پاسخ داده شده است−)٢(
 .ً اين دروغ است و قبال پاسخ داده شده است−)٣(
امام در اين علوم حتصيل و تبحر داشته, آهنا را تدريس نموده است و مهواره امر به .  اين كذب است−)٤(

 .نمود تدريس آهنا می
ها  كننده اين هتمت م از اقوال و اعامل, امام را كه ثابتپس چرا يک مورد ه. های بزرگ است  اين از هبتان−)٥(

ًو افرتاها باشد, ذكر نكرده است? واقعيت اين است كه اقوال و اعامل وی كامال خالف اينها را ثابت 
ًدهند, كامال مربا  ِمهه علام و پريوان اهل سنت و مجاعت دعوت از افرتاهايی كه بداهنا نسبت می. كنند می

 .هستند
 .افرتائی عجيب است −)٦(
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: خطاب به مردم نوشت كه در آن ادعا كرده» األرض والسماوات  الشبهات عن خالق 
 و آياتي را كه در )1(همه مسلمانان به خصوص مسلمانان ششصد سال أخير كافرند

  .)2(دانست اند را بر افراد متقي امت جاري مي مورد كفار قريش نازل شده
بن  پذيرفت محمد هايش را  ي از اشخاصي كه دنبال وي افتاده و تمام گفتهيك

بن عبدالوهاب از شخص او به عنوان   بود كه محمد)3(سعود امير شهر درعيه
 لذا .)4(اي براي گسترش قلمرو نفوذش و مطيع كردن اعراب استفاده نمود وسيله

هايي كه  الند كه تمام انسانكرد و به آنان قبو شروع به دعوت مردم به قبول دين خود
 و هر كس مشركي را به قتل )5(كنند، مطلقاً كافرند سقف آسمان زندگي مي زير

آنان نيز از او تبعيت كرده و اين اعتقاد را قلباً . برساند، بهشت از آن او خواهد بود
  .پذيرفتند
كرد  بن عبدالوهاب را اطاعت و اجابت مي بن سعود كليه دستورات محمد محمد

داد، بالفاصله  به طوري كه اگر به او دستور كشتن انساني يا غارت دارايي او را مي
بن عبدالوهاب براي آنان حكم پيامبر در ميان امتش را  محمد. نمود بدان اقدام مي

گرفتند و جز به فرمان او كاري را انجام  هيچ يك از دستوراتش را ناديده نمي. داشت
_____________________________ 

 . آن را رد كرده است−اش   از مجله در نامه قبلی−هايش   اين دروغ است و امام در نامه−)١(
 پس چرا حتی از يک نفر اين افراد متقی نيز كه به گامن وی, امام آنان را تكفري نموده, نام نربده است? وای −)٢(

 !بر او چه دروغگويی است
 امام است كه دوش به دوش هم و با مهكاری و پشتيبانی يكديگر به تبليغ و نرش ُ اين حسنی برای هر دو−)٣(

 .اند دين و عدل و امنيت و اقامه سنت و زدودن بدعت پرداخته و كوشيده
زيرا هدفی كه آن دو در پيش گرفته بودند اين بود كه برای دين, دولتی .  اين از مصاديق قلب حقيقت است−)٤(

گسرتش قلمرو و مطيع كردن عرهبا نيز اگر چنانچه در جهت و به . يج و محايت كندبرپا شود كه آنرا ترو
. ای مرشوع خواهد بود منظور حتقق اهداف دين, ياری حق و اجياد وحدت و گسرتش امنيت باشد, خواسته
 .و اين عني اعتقاد امام حممدبن عبدالوهاب و امري حممدبن سعود و نوادگان ايشان است

 .ست اين كذب ا−)٥(
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  .)1(»حترام و غايت تجليل و اكرام را قائل بودنددادند و براي وي نهايت ا نمي
بن سعود و تصرف  مؤلف در ادامه به ذكر چگونگي گسترش قلمرو أمير محمد

، هـ1227آميز وي به مكه و سپس خروجش از آن در سال  العرب و ورود صلح جزيره
  .پرداخته است

  عبدالملكرا مفتي مكه) خروج از مكه(تاريخ آن واقعه «: گويد تا آنجا كه مي
القلعي پس از سؤال موالنا شريف غالب از وي كه آيا تاريخ شورش آنان را ثبت  

  .)3)(2(»ما هبه ثبت رسانيد» قطع دابر الخوارج«آري با عبارت  :ايد،؟ گفت كرده
  .ها تأملي پيرامون اين افترا و اتهام

رين ت هايي از رايج آورده نمونه»  الكالمخالصه«افتراهايي كه مؤلف كتاب  - 1
ادعاهايي است كه مخالفان دعوت و جاهالن به حقيقت آن از خارج نجد عليه آن 

 هاي پيش از زمان خود را درباره دعوت و امام آن، لذا مؤلف گفته. اند مطرح كرده
  .اند گردآوري كرده است و مؤلفانِ بعد از او از كتابش اقتباس فراواني نموده

 امام و امير و پيروانش ذكر كرده، غالب افتراهايي كه مؤلف درباره دعوت، - 2
شود،  اندك اطالعات صحيحي هم كه گاهي در آن يافت مي. هايي آشكارند دروغ

اي ترسيم شده است تا خواننده كتاب را دچار اشتباه كند و يا  تحريف شده و به گونه
 .در وي بيم و نفرت ايجاد كند

يشتر توسط مؤلف اين اتهامات را از شايعات رايجي گرفته است كه پ - 3
ها و نيز ساير بدعتگران و  دشمنان قبل از او مانند ابن سحيم و ابن عفالق و رافضي

 .افراد مشهور به خصومت صريح با دعوت و امام و پيروان آن، بيان شده بودند
_____________________________ 

از اين رو نويسنده آن . انگيزد  اين احرتام و تعظيمی به جاست ولی خشم و غريت بدعتگران را برمی−)١(
 .اش را درخصوص ادعای نبوت و قتل, پنهان نگه دارد نتوانسته عادت بدگويی

ای حمكوم كنم از آنجا كه داليل كافی بر فكر می. بازی  اين هم بازگشتی ديگر است به لغز چينی و شعبده−)٢(
 .اند شده ها متوسل  اند, به اين رياضيات و معامسازی كردن دعوت و امام آن نداشته

 ).٢٣٨−٢٢٧( خالصة الكالم −)٣(
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افترا و اتهامات را از طريق روش شرعي و علمي ،  در صورتي كه اين طعنه - 4
 :يابيم اعتبار مي كثر آنها را به داليل زير بيا. مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم

عدم ذكر اسناد و مراجع يا نام شاهدان عيني هرچند از طيف مخالفين هم : اوالً
باشند و نيز عدم سنديت آنها، زيرا كه مؤلف آنها را از هيچ كتاب معتبر يا رساله، 

  .خطبه، مقاله و يا از ساير منابع قابل استناد، نقل ننموده است
لذا از ، زيسته اش سخن گفته، نمي اي كه درباره نويسنده خود در آن دوره: نياثا

  .افراد مورد اعتماد نقل قولي نداشته است
  .عاري بودن آنها از هرگونه ادله و براهين و امثله و شواهد: ثالثاً
 دهد و سيره امام محمد و امير محمد واقعيت خالف آن افتراها را نشان مي: رابعاً
  .د و فرزندان ايشان آن چيزي نيست كه در اين كتاب ذكر شده استبن سعو

ها، اقوال و احوال مكتوب امام و كتب دعوت اعم از  ها و تأليفات، رساله كتاب: خامساً
ها و ادعاهاي مذكور در  ها و تاريخ آن، به خودي خود تمام اتهام نامه شخصيت زندگي

هايشان به اين   جوابيهها و فات و نامهخود شخص امام در تألي. كنند كتاب را رد مي
  .اند اتهامات را پاسخ داده و شاگردان و پيروان او در همه جا آنها را تكذيب نموده

 به اينكه - اند  كه شكر خدا فراوان-  هاي متعدد اشخاص منصف شهادت: سادساً
وده و الكالم و امثال او درباره دعوت، دروغ و بهتان ب هاي مؤلف كتاب خالصة  گفته

شاءاهللا  با توجه به اينكه همين موضوع إن. باشند با حقيقت و واقعيت در تعارض مي
 يك از اين شود، در اينجا به شهادت هاي آينده به تفصيل بدان پرداخته مي در فصل

  :نمايم اشخاص بسنده مي
االنسان عن وسوسة  صيانة «اي كه بر كتاب  شيخ محمد رشيد رضا در مقدمه

  :گويد  اثر شيخ محمد بشير الهسواني الهندي، مي»نالشيخ دحال 
 زيادي از كشورهاي مختلف اقدام به نوشتن كتاب عليه شيخ محمد تاكنون افراد«

ي اهل علم بغداد ا هيكي از اين افراد شخصي است از خانواد. اند بن عبدالوهاب نموده
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است و به » الحادتعطيل و «پس از تحقيق درباره او معلوم گرديد كه از مناديان  كه
  .)1(كند اين باور خود افتخار مي

متوفي (ترين آن مخالفان مفتي مكه مكرمه شيخ أحمد زيني دحالن  اما معروف
حول دو  اي را در اين زمينه تأليف نموده كه مسايل آن بر  است و رساله)هـ1304

  :چرخند محور مي
  . محور دروغ و افترا- 1
در اموري كه شيخ در آنها رأي صائب محور جهالت و مخطي دانستن وي  - 2
  .»دارد
شد  اين رساله با مساعدت اميران مكه و رجال حكومتي در ميان حجاج توزيع مي«

هاي اين فرد در ميان مردم  بدينوسيله افتراها و تهمت. گرديد و در همه جا توزيع مي
 ،بدعتگران. ياري از خواص قرارگرفتپراكنده شد و مورد تصديق عوام و بس

هاي تحريف شده و بعضاً واهي و  قول پرستان نيز روايات و نقل گويان و خرافه اوهي
گر آن  اساس او را مستمسكي براي تبليغات عليه مبلغان سنت و دعوتگران اصالح بي

  .»كرده بودند
هاي افراد مختلف مطالب آن رساله را بدون اينكه ارجاعي به خود  زبانها و قلم«

ها به چيزهايي كه با هواي  كردند و متاسفانه برخي انسان يقول م رساله بدهند نقل
نفسشان همسازي داشته باشد رغبت خاصي دارند، چه رسد به اينكه مطابق ميل 

  .شان هم باشد سالطين و حاكمان
همه ما در دوران كودكي اخبار مربوط به وهابيت را كه از رساله دحالن و 

مان آنها را  يديم و به تبعيت از پدران و مشايخشن شد، مي هاي امثال آن گرفته مي رساله
  .»كرديم باور مي

خبر بودم، تا اينكه به مصر رفتم و آنجا از دو  من مدتها از حقيقت اين طايفه بي«

_____________________________ 
 .باشد  اين فرد مجيل الزهاوی می−)١(
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مطلع و آنها را »  في أخبار المغرب األقصيء االستقصا تاريخ جبرتي و تاريخ«: كتاب
فتم كه، اين طايفه بر راه هدايت اسالم از طريق اين دو كتاب بود دريا. مطالعه نمودم
مالقات با افراد مطلع از تاريخ اسالم و تواريخ . ند نه مخالفان ايشانا هو صواب بود

ها در خصوص حقيقت امر بحث و  فرنگي. كرد ها اين موضوع را تأييد مي فرنگي
و باز به دنبال احياء اسالم ) طايفه وهابيت(ها كرده و بيان كرده بودند كه  پژوهش

گردانيدن آن به زاللي نخستين آن هستند تا مجد و عظمتش نو و قدرت و تمدن 
برخي از دولتمردان عثماني نيز تنها بدين علت با آن به مقابله . خود را دوباره باز يابد

و مبارزه برخاستند كه از به قدرت رسيدن دوباره عربها و بازگشت خالفت اسالمي 
  .»شده بودبه شيوه نخستين آن بيمناك 

بن عبدالوهاب و تأليفات  ها و فتواهاي شيخ محمد ها، رساله سپس اكثر كتاب
هاي ايشان و ساير علماي نجد  ها و نامه هاي ايشان را به عالوه رساله فرزندان و نوه

درخصوص اين نهضت احياگر، مطالعه نمودم و ديدم كه اعتراض و افترائي نيست 
هايي  در جواب دروغ. نان جواب آن را نداده باشندنسبت داده شده و آ كه به ايشان

و در خصوص مواردي » سبحانك هذا بهتان عظيم«: گفتند شد مي كه بر آنان بسته مي
بخش اعظم كتابهايشان به چاپ . دادند كه صحت داشتند، توضيح كافي و مستدل مي

 و بسيار بعيد اند هزاران نفر از مردم به اصل و ريشه آن افتراها پي برده. رسيده است
اين . است كه شيخ أحمد دحالن كه خود در شهر مكه و در نزديكي آنان ساكن است

ولي اگر آنها را مطالعه نموده، پس چرا باز . ها را مطالعه نكرده باشد كتابها و رساله
 خصوصاً آنهايي كه صراحتاً - هايي كه به ايشان نسبت داده ها و تهمت هم بر دروغ

كند؟ اصوالً او چه ارزشي   پافشاري مي-   از آنها تبري جسته شدهتوسط آنان نفي و
براي دين و امانت قائل است؟ آيا او خارج از دايره كساني است كه دينشان را به 

  اند؟ شان فروخته دنياي
هم فرض كنيم كه، شيخ أحمد دحالن چيزي از آن تأليفات را نديده و  و اگر

اش   به گوشش نرسيده و همه آنچه در رسالهها ها و استدالل هخبري از آن مناظر
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نوشته را از زبان مردم شنيده و باور كرده است، آيا بر او واجب و الزم نبود كه از 
بن عبدالوهاب را  هاي شيخ محمد شد و كتابها و رساله صحت و سقم آنها مطمئن مي

ص اخبار خصو؟ يا حداقل درنوشت جستجو كرده و پاسخ خود را با استناد به آنها مي
كرد كه اين را فالني گفته يا آن از فالني نقل شده كه اگر صحت  شفاهي تصريح مي

  داشته باشد، حكم آن چنين است؟
علماي اهل سنت در هند و يمن نيز همه آن چيزهايي كه درباره اين مرد گفته 
 شده را شنيدند، اما آنان رفتند بررسي كردند و اطمينان حاصل كردند و همانگونه كه

شان آشكار شد كه اين  خداوند امر فرموده، تحقيق و تفحص به عمل آوردند، تا براي
حتي علماي . اند افتراها درباره آنان دروغ و كذب بوده و همه مخالفانشان مفتري بوده

برجسته آنان در عصر او و بعد از عصر او از وي تمجيد كرده و چنانكه در 
وايان اصالحي و احياگري اسالم و از فقهاي عصر بينيم، وي را از پيش شان مي كتابهاي

  .)1(»اند نوين شمرده

_____________________________ 
 .با تلخيصی اندک در مقدمه) ١٠−٧(االنسان   صيانة −)١(
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  موضوع پنجم
  :قضايا و مسائل محوري و مورد اهتمام نهضت اصالحي

  
ها در  و عوارض و لوازم آن» توحيد و شرك سنّت و بدعت«مسئلة : اوالً

  :شود هايشان قرار دارد، و موارد زير را شامل مي راس اولويت
 .قضيه و مسألة بزرگي استاين موضوع،  ∗
 .تالش امام و پيروان او براي بيان حقيقت و رد اتهامات در اين مورد ∗
 .مسألة شفاعت، توسل، و تبرّك و ادعاي عدم اعتقاد به آنها ∗
ها، و  ي زيارتگاههاي روي قبور شهدا و بر رو ويران كردن گنبدها و ساختمان ∗

 .ادعاي نارواي بغض ايشان از انبياء و أولياء
  

  :ها طلبي و امور متعلق به آن جنگ، تشدد، مسألة تكفير: دوماً
 .هايي كه الزم است بيان شوند واقعيت ∗
 .مسألة تشدد و تندروي و حقيقت آن ∗
 .ها ه تأمل و تفكر در باره يكي از شبه  ∗
 .كه، دعوت منشأ تشدد و تندروي است اساس بودن اين ادعا باطل و بي ∗
 .به ادعاي تكفير و قتل مسلمانانديدگاه امام و پيروان او نسبت  ∗
 . و پيروان او به قواعد معتبر و مطمئن تكفيرِ:بن عبدالوهاب  التزام امام محمد ∗
، كنند پاسخ به اين ادعاي مخالفان كه امام و پيروانش مرتكبين گناه را تكفير مي ∗

 . مانند كشيدن سيگار
 .كنند پاسخ به اين ادعا كه، مخالفان خود را تكفير مي ∗
 . به ادعاي تشدد و تندرويپاسخ ∗
 .مسألة قتال و جنگ ∗
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٢٧٦ إسالمية ال وهابية

  :قضايا و مسائل محوري و مورد اهتمام نهضت اصالحي
  

و آنچه كه از آنها » توحيد و سنّت، و شرك و بدعت«مسائلي مانند : اوالً
  .شود منشعب مي

ها و افتراهاي زيادي را در مورد دعوت و دعوتگران و  ها و ابهام دشمنان دعوت شبهه
اند، كه علت آن اقداماتشان اين است كه   پيروان آن در ميان مردم مطرح كردهدولت و

گيرند و بر انجام كارهاي بدعت و  دشمنان، دعوت توحيد و سنّت و اصالح را ناديده مي
هاي مختلف اصرار و پافشاري  همچنين بر جهل و ناآگاهي و اوضاع فاسد به بهانه

هايي را براي  جا نمونه حبت كرديم و در اينكه در مورد بعضي از آنها ص. كنند مي
  :كنم و درگيري روي آنهاست بيان ميمهمترين مسائلي كه اختالف 

  .مسألة مهم و محوري* 
آنچه بين امامِ دعوت و پيروان او و دولت سعودي نخستين كه حامل پرچم 
دعوت بوده و دشمنان آنها از اهل بدعت و هوا و هوس و گمراهي و تفرقه مطرح 

توحيد و شرك و سنّت و بدعت و ضاللت و گمراهي و «ي  ند، قضيه و مسألها هودب
ي تمام انبياء و پيامبران بوده  كه اين مسأله، مسأله. بوده است» هدايت و حق و باطل

 و غير آنها كه در هر زماني إل ابراهيم، موسي، عيسي، محمد: است از جمله
  . ندا هدشمنانشان با ايشان مقابله نمود

. چنين پديده تالش عالمان مصلح در ميان هر امت و ملّتي وجود داشته استهم
سابقه سلف صالح اهل سنّت و جماعت با دشمنان توحيد و دين و سنّت بوده است، 

 و ساير إل دعوت نوح، هود، صالح، شعيب، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد
و نهي از شرك و پيامبران مرسل برپاية دعوت به توحيد و عبادت خالصانه خدا 

g f e d  } :فرمايد خداوند ميگونه كه  همان. عبادت غيرخدا بوده است

n  m   l  k  j  i  h z) 36: نحلال(.  



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٢٧٧   ناباســـــــالم

 و از طاغوت ؛خداى يكتا را بپرستيد: ما در هر امتى رسولى برانگيختيم كه«
  .»اجتناب كنيد

  :فرمايد كردند مي يو باز خداوند در مورد پيامبران و انبياء كه قومشان را دعوت م
 {  «ª       ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤z ) 50 :هود(.  

  .»خدا را پرستش كنيد، كه معبودى جز او براى شما نيست«
 {  |{  z  y  x  wz )26: هود.(  

  .»را نپرستيد) خداى يگانه يكتا(»  اهللا«جز «
 {  ml  k  j  i  h  gz ) 36آيه : نساال(.  

  .»ز را همتاى او قرار ندهيدچي و هيچ! و خدا را بپرستيد«
 {  wv  u  t  s   r  q  p  on  m  l  k  jz 

  .)153: نعاماأل(
) و انحرافى(هاى پراكنده  و از راه! اين راه مستقيم من است، از آن پيروى كنيد«

  .»سازد پيروى نكنيد، كه شما را از طريق حق، دور مى
و اطاعت و جنگ و قتال با همة اينها مربوط به قضية توحيد خداوند در عبادت 

  .باشد شرك و بدعت و پيروي از هوا و هوس مي
بن عبدالوهاب و پيروان او و دولت محترم و تمام كساني كه به سنّت  شيخ محمد

و جماعت پايبند هستند اين قضيه و مسأله را با تمام وضوح و خيلي آشكار با تمام 
تنها در شبهه جزيرة عرب بلكه در وسايل و امكاناتي كه برايشان ممكن بوده است نه 

  .اند تمام عالم اسالمي بيان كرده
اند كه، عبادت فقط و تنها بايد براي او و تعظيم خدا بايد بوسيلة  امام اعالم كرده

ي آنها باشد مردود  اسماء و صفاتش باشد و هر چه مظاهر شرك و بدعت و يا مقدمه
  .يا كم شده مبارزه بشودو با تمامي آنچه در دين اضافه و . شمرده شود

آري، امام و اهل سنّت با تمام قوت و نيرو با همة انواع شرك و بدعتها و آنچه در 
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اند مانند، ساختمان بر قبرها پيشوايان و شهيدان و آنچه مشابه  دين نبوده و اضافه شده
 هاي بدعت آلود و انجام انواع عبادت براي غيرخدا و  جويي آنهاست مثل انواع تبرك

بازان و ساحران با  ها و طايفة قبوريه و دروغگويان و شعبده هاي صوفي ساير بدعت
ها و  ي اين دفاع اند و همه هاي مختلف مبارزه و از دين واقعي دفاع كرده شكل
ها به خاطر اطاعت از خدا و پيامبر اسالم، و به جا آوردن وصيت حضرت  مبارزه
  . بوده استص محمد

ج و روش شخصي و فردي نبوده كه گروه دعوتگران در اين روش تنها يك منه
 و ،تاريخ بشريت از ديگران جدا كند، بلكه امتداد منهج و روش انبيا به صورت عام

اين روش، .  به صورت خاص و سلف صالح بوده استص روش حضرت محمد
k j i h  } :فرمايد منهج و روش ديني است كه خداوند درباره آن مي

  mlz )19 :آل عمران(.  
  ..»است) و تسليم بودن در برابر حق(دين در نزد خدا، اسالم «

{   l  k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a   ̀  _z )  آل
  .)85: عمران

آيينى براى خود انتخاب ) و تسليم در برابر فرمان حق،(و هر كس جز اسالم «
  .»ت و او در آخرت، از زيانكاران اس؛كند، از او پذيرفته نخواهد شد

r q p  } :فرمايد  ميص و در جايي ديگر خداوند خطاب به پيغمبرش
|{ z y x w vu t  sz   )اين راه من است من :  بگو« ). 108: يوسف

  .»كنيم و پيروانم، و با بصيرت كامل، همه مردم را به سوى خدا دعوت مى
وان بن سعود و ساير علماي دعوت و پير بن عبدالوهاب و امير محمد امام محمد

اند و   دعوت را ادامه دادهص آنها از روي آگاهي و بينش، طبق منهج و روش پيامبر
و . باشد  ميص بر خدا اعتماد و توكل داشتند و راهنمايشان قرآن و سنّت پيامبر

اوضاع و .  و ياران او و سلف صالح هستندص قدوه و الگوي آنها حضرت محمد
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  .باشد ل و شاهد بر اين ادعا مياحوال و گفتار و كتابها و روش آنها دلي
بن عبدالوهاب و علماي دعوت و باقي اهل سنّت و جماعت در تمام  امام محمد

اند، و با داليلي از قرآن و سنّت  دفاع كرده...) توحيد و شرك و (ها از اين قضيه  مكان
و آثار سلف صالح و با اقوال علماي معتبر نزد تمام مسلمانان، آنچه  را كه حق 

  .اند  و حجت و برهان قاطع را اقامه كرده دانستند، بيان كرده مي
  .تالش امام براي بيان اين حقيقت و پاسخ به افتراها

دهيم تا حقيقت اختالف بين او و دشمنان  فرصت را در اختيار خود امام قرار مي
ي اين قضيه را برا. هـ1204او در سال . دعوتش را در اين قضية مهم براي ما بيان كند

  :گونه تشريح و توضيح داد جا اين حاكم حجاز و عالمان آن
  !اهللا الحرام علماي اعالم در سرزمين بيت: به بن عبدالوهاب از محمد«

 را بوسيلة شما ياري ص خواهم دين سرورمان حضرت محمد  از خداوند مي
  :دهم همچنين تمام كساني كه پيرو أئمة اعالم هستند مورد خطاب قرار مي! دهد

  :بعدو: رحمه اهللا وبركاتهم عليكم وسال
هايي عليه ما برانگيخته شده است، كه خبر آن  به شما و بقية مردم  فتنه و آشوب

هايي است كه در منطقة ما  ويران كردن بنا و ساختمان: رسيده است، دليل و بهانه آن
ام مردم را همراه با اين اقد، )1(اند ههاي صالح و متقي ساخته شد بر روي قبرهاي انسان

يم، و ا هند چيزي را درخواست كنند بر حذر داشتا هاز اينكه از صالحيني كه فوت كرد
  .ايم كه، تنها عبادت و دعا را خالصانه تنها براي خدا انجام دهند به آنها دستور داده

_____________________________ 
طور كه  مهان. باشد پيامرب اسالم ص به اين كار می و اين ويران كردن به خاطر امتثال و اطاعت از فرمان −)١(

: ای فرستاد و به او دستور داد   روايت شده است كه پيامرب ص علی را به منطقهدر حديث صحيح از علی 
ُأال تدع متثاال إال طمسته وال قربا مرشفا إال سويته« ْ َّ ُ َْ ََ ّ ّ ً ًَّ ً نابود كن و هر جمسمه و متثالی را يافتی آن را از بني برب و » ِ

أخرجه امحد فی املسند رقم . هر قربی را كه ديدی كه از سطح زمني بلند شده است با زمني يكسان و مهوار كن
 .٩٦٩ و مسلم رقم ٧١
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٢٨٠ إسالمية ال وهابية

زماني كه اين مسأله را مطرح كرديم و توضيح داديم كه، بنا و گنبدهاي موجود بر 
د ويران شوند، عموم مردم آن را ناخوشايند تلقي كردند و برايشان سخت روي قبرها باي

كردند در مقابل اين مسائل و پيروان نهضت ايستادند، آن  بود، و بعضي كه ادعاي علم مي
  .بسياري از شما پوشيده بود هم اسباب و علل خاص خود را داشت كه براي

كنيم،  لحين و متّقيين بدگويي ميما از صا: كردند كه در نتيجه نسبت به ما شايع مي
گيريم، و بقية  رويم، و از شرق و غرب دستور مي در جهت مخالف راه علما، راه مي

من شما را به آنچه كه به آن . چيزهايي ديگر كه انسان عاقل از ذكر آنها شرم دارند
ها گفته  سازم، چون در حضور شما و امثال شما اين دروغ معتقد هستيم، آگاه مي

  .شود، تا اين قضيه و مسأله براي شما روشن شود و حق و حقيقت را بدانيد مي
يعني از روي هوا و هوس چيزي را به دين اضافه ( مبتدع نيستيم -  هللا  الحمد- ما

و شما .  هستيم: بن حنبل بلكه پيرو مذهب امام احمد) ايم يا از آن كم نكرده
روان نهضت در تمام مناطق زماني  كه پي-  خداوند به همه شما عزّت دهد- آگاهيد

كه از اين دو مسأله و عمل به آنها آگاه شدند، براي عموم اهل بدعت سخت بود و 
اند، و  دانستند، چون هم آنها و هم پدرانشان غير اين راه را پيموده آن را درست نمي

  كه در منطقه و حكومت احمد-  خداوند به شما عزت و بزرگي دهد- دانيد شما مي
آنچه   سعيد، استاد بزرگوار شيخ عبدالعزيز بن عبداهللا در ميان شما بوده است و ازبن

هاي مذهب  كه ما به آن معتقد هستيم آگاهي داريد، اين در حالي است كه كتاب
حنبلي را آوردند كه از نظر ما جزو منابع معتبرند، و يا كتابهاي مذهب امام شافعي 

و . معلوم شد كه نظريات ما طبق آنها بوده است مثل تحفه و نهايه تهيه كردند و :
را  زماني كه استاد شريف و بزرگوار از ما خواست كه شخص اهل علم و خرد

اهللا الحرام در اين موارد بحث و گفتگو كند، دستور او را  بفرستيم تا با علماي بيت
  .اطاعت و خواست ايشان را به جا آورديم
  : گويد مان، مياو همچنين خطاب به تمام علماي مسل

 رسد به تمامي عالمان دين كه صدا و پيام من به آنها مي: بن عبدالوهاب از محمد«
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٢٨١   ناباســـــــالم

 را ص  خداوند بوسيله شما دين را از غربت رهايي دهد و سنّت حضرت محمد-
  . سالم بر شما اي برادران- زنده كند
نكه بعضي در مناطق ما فتنه و آشوب بزرگي به وقوع پيوسته به خاطر اي: اما بعد
اند و  عادات و رسوم نامشروع كه با آنها بزرگ شده: الناس از اموري مانند از عوام

عبادت غير اهللا و : مانند. ندا هاند برحذر داشته شد كوچكترها آن را از بزرگترها گرفته
شود، از جمله تعظيم بيش از حد شهدا، ساختن گنبد  يا چيزهايي كه شامل عبادت مي

 در پيشگاه صاحبان آنها و بعنوان مسجد استفاده كردن از آن بناها و بر گورها و دعا
 بدون هيچگونه ابهامي آن را بيان ص ساير چيزهاي ديگر، كه خداوند و پيامبرش

اي را برايشان جاي  اند و هيچ عذر و بهانه اند و حجت و دليل را به اتمام رسانده كرده
: فرمايد كه  ميص زي است كه پيامبراند ولي متأسفانه واقعيت همان چي نگذاشته

ًبدأ اإلسالم غريبا, و« ُ ِ ْ َسيعود غريبا كام بدأَ َ َ َُ   .)2(و)1(»ً
اسالم با غربت شروع شد و در آينده نيز در ميان مردم و جامعه غريب خواهد «
  .»ماند

هاي غلط و غيرشرعي سخت و مشكل بود  الناس ترك عادت زماني كه براي عوام
 در واقع بيش از مردم با علم و دانش - كردند  ادعاي علم ميو بعضي از كساني كه

نماها مردمِ عوام را   چون عالم كسي است كه از خدا بترسد، اين عالم-  بيگانه باشند
براي انكار دين خدا كمك كردند، براي جلب رضايت عوام الناس مردم خشم خدا به 

ن را برايشان زيبا جلوه جان خريدند، و براي آنها درهاي شرك را باز كردند و آ
دادند، و مانع شدند كه عبادت و دين خالصانه براي خدا باشد، و در ميان مردم 

گيرند و از  وانمود كردند كه اين جماعت منزلت انبيا و صالحين را دست كم مي
 روي داده ص كاهند، اين مسأله عيناً براي رسول خدا محمد ارزش و احترام آنها مي

_____________________________ 
 ).٣٩٨٨−٣٩٧٨−٣٩٨٦(ابن ماجه ) ٢٦٢٩(, ترمذی )٢٣٢( رواه مسلم شامره −)١(
 ).٢/٤٩( الدرر السنية −)٢(
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٢٨٢ إسالمية ال وهابية

 خدا نيست، بلكه بندة خداست و خدا او را ؛ عيسي: يان كرداست، زماني كه ب
ها  تواند انجام دهد، مسيحي بوجود آورده است و او بدون اجازه خدا كاري را نمي

و همينطور . كند احترامي مي دهد و به آنها بي او به مسيح و مادرش دشنام مي: گفتند
كنند و آنها  را درك مي صها نيز به كساني كه شأن و منزلت اصحاب پيامبر  رافضي

كنند، تهمت بغض و كينة  را دوست دارند و در مقام و محبت آنها غلو و افراط نمي
  .دهند  را نسبت ميص اهللا  اهل بيت رسول

اين مسايل به همين صورت وجود داشته، زماني كه خدا و رسول او و اهل علم 
اند كه، عبادت و دينداري فقط بايد  اند و سفارش نموده ها گفته ها و طايفه از تمام قبيله

براي خدا باشد و همچنين زماني كه آنها را از كارهايي كه شباهت به كارهاي 
ها و رهبانان و عالمان ديني خود  هاست نهي كردند، مثالً كشيش ها و يهودي مسيحي

شما از شأن و منزلت : گويند در جواب مي، گذار قبول كردن را بعنوان خدا و قانون
رغم ميل  اما خداوند علي.! كاهيد و أولياء را قبول نداريد مبران و صالحان ميپيا

  .كنندة دين خود بوده و خواهد بود مشركين كمك
گويد در كالم و گفتار تمامي علماي  دليل آنچه را كه مي: و امام بيان كردند كه

  . مذاهب و فرق اسالمي موجود است
كنم، آن هم از كالم عالمان ديني   بيان ميدر اينجا من دليل خود را در اين مورد

هر كس آنها را به دقت مورد بررسي قرار دهد و با بينش كامل به آنها ، تمامي مذاهب
نگاه كند و بخواهد دين خدا و پيامبر و قرآن را ياري دهد، در اين مورد از مالمت و 

  .هدد سرزنش هيچ كس نبايد باكي داشته باشد، و خداوند به او توفيق مي
  .ها ديدگاه و داليل حنبلي

كه پديده  ن  و خلفاي راشدينص در زمان پيامبر: گويد  مي:الدين  شيخ تقي
خوارج پيش آمد، خوارجي كه بسيار اهل عبادت بودند و در عين گمراهي، خود را 

كساني كه خود را به اسالم نسبت  هستند: يابيم كه دادند، درمي به اسالم نسبت مي
اين گمراهي گاهي به . ندا هر عين حال از اسالم و سنّت منحرف شددهند ولي د مي
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٢٨٣   ناباســـــــالم

غلو و افراطي است، كه خداوند آن را به شدت مورد نكوهش : سبب مسائلي مانند
شيخ : ي در مورد مشايخ و بزرگاني همچونرو هغلو و زياد: قرار داده است، مانند

  . و امثال آنها؛ طالب، حضرت مسيح بن ابي عدي، علي
 كس در مورد پيغمبري، يا شخص صالحي غلو و افراط كند و نوعي الوهيت و هر

اي : خدايي را براي او قايل شود، و به جاي خدا او را به كمك بطلبد، مثالً بگويد
برايم كافي  شما: يا خطاب به آنان بگويد! سيد و بزرگوارم به فريادم برس، پناهم بده

ها شرك و گمراهي  ورده كنيد، همة اين گفتهتوانيد نيازهايم را برآ هستيد، و مي
شود، در غير اين صورت  اگر توبه كرد مجازات نمي. هستند، گويندة آن بايد توبه كند

چون خداوند تمام پيامبران را فرستاده است تا او به تنهايي عبادت . شود كشته مي
 همراه با كساني كه. شود و هيچ إله و خداي ديگري با او مورد پرستش قرار نگيرد

مالئكه، مسيح، عزَير، يا هر فرد صالحي و يا : خدا، اشيا و اشخاص ديگري را مانند
خوانند و در پيشگاهشان دعا و درخواست خود را مطرح  غير آنها به فريادرسي مي

كنند يا رزق و  هرچند اين افراد معتقد نيستند كه آنان چيزي را خلق مي، كنند مي
: گويند طلبند و مي ها را با اين هدف به كمك مي  بلكه آنآنهاست؛ روزي در اختيار

 {  ¡�  ~   }  |z )اينها شفيعان ما نزد خدا هستند« ).18: يونس«.  
، يادآوري نمايند كهمردم به همين خاطر بود كه خداوند پيامبران را فرستاد تا به 

از كسي نه به صورت عبادت و نه به صورت فريادرسي و طلب كمك به غير از خدا 
هر : گويد و در كتاب إقناع در اول باب حكم مرتد مي. يا چيز ديگري كمك نخواهند

آنها را فريادرس قرار دهد و  ايي را قرار دهد، و كس ميان خود و خداوند واسطه
  .طلب كمك كند، بنا بر اجماع و اتفاق علما  چنين شخصي كافر است

  .ديدگاه و داليل احناف
عامة مردم نذر را به اين صورت انجام : گويد مي» البحار درر«شيخ قاسم در شرح 

اگر ! اي بزرگوارم: گويند روند و مثالً مي نزد قبر بعضي از صالحين مي: دهند كه مي



@ @

@ @

 

٢٨٤ إسالمية ال وهابية

ام بيابم، يا اگر بيمارم شفا پيدا كند، يا اگر نيازم برآورده شود،  آنچه را كه گم كرده
اين كار بنا بر اجماع و اتفاق به . باشدبراي شما فالن مقدار طال يا طعام بر من نذر 

از طرف ديگر . زيرا نذر براي مخلوق جايز نيست: داليل زير باطل و نادرست است
برند كه اموات در امور زندگي بشر توانايي دخل و تصرف  آن اشخاص گمان مي

ن چني) عالماً و عامداً(توانند به مردم نفع و يا ضرر برسانند، كساني كه  دارند و مي
مردم به چنين : فرمايد شوند، تا جايي كه شيخ مي اعتقادي داشته باشند، كافر مي

ارتباط با افراط در دعا و درخواست از شيخ  اند، به خصوص در بدعتي مبتال شده
  .البدوي احمد

ديدم كه با  ها را مي در مساجد صوفي: فرمايد امام بزازي در يكي از فتواهايش مي
كنند و از قرآن و حالل و حرام و اسالم و ايمان هيچ  ت ميمردم عوام و جاهل صحب

هاي عجيب و غريبي از خود در  آنان صداهاي و حركت دانند و برخي از چيزي نمي
اينها بدون دانسته يا ندانسته دين خدا را به : درباره آنها شكي نداشتم كه. آورند مي

بدا به حال و روز حاكماني برند، پس  اند و آن را لهو و لعب گمان مي مسخره گرفته
  .كنند كه قدرت و سلطه دارند و از اين كارها را جلوگيري نمي

  .ها ديدگاه و داليل شافعي
 امام بزرگوار، مفتي -   الباعث علي انكار البدع والحوادث- :به مطلبي از كتاب

: گويد كنيم، او مي زيسته، اشاره مي شام، ابوشامه كه در زمان شارح و ابن حمدان مي
اند و به  هاي جاهل و نادان كه شريعت اسالم را كنار گذاشته بعضي از جماعت
اند و مدعي تصوف و تزكيه هستند، و خود را به فقرا و تاركان  گمراهي دچار شده

اما در واقع فقر علمي و ايماني دارند، با زنان بيگانه رابطه دوستي برقرار ، نامند دنيا مي
  .ه تقدس آنها اعتقاد و باور دارندكنند، مشايخي دارند و ب مي

هاي غلط  به وسيله اينگونه روش: گويد امام كالم و گفتار خود را ادامه داده و مي
همچنين برخي از . شود ها و غيره ظاهر مي عبادت براي بت: است كه مظاهر كفر مثل

لوه اند و شيطان آن را برايشان زيبا ج مسايلي كه بسياري از مردم به آن مبتال شده



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٢٨٥   ناباســـــــالم

بندي آنها و براي رفع حاجت مراجعه  دهد، مثل ساختن گنبد و بارگاه و آزين مي
  . كردن بدانها

كند كه  برد، براي مردم حكايت مي مي شخصي كه از وجود چنين چيزهايي سود
كند  و سعي مي هاي صالح را در خواب ديده كه مثالً در اين مكان بوده، يكي از انسان

دهد، تا به زيارتش بروند و براي شفاي   ايشان مهم و مبارك جلوه منزلتش را در نظر آنها
خواهند كه نياز و حاجاتشان  كنند، و بوسيلة نذر كردن مي بيمارهايشان طلب كمك 

كه . برطرف شود، ممكن است اين خواست از يك چشمه، درخت، ديوار و غيره باشد
  .قبيل وجود داردمتاسفانه در شهر دمشق و اطراف آن اماكن زيادي از اين 

كند، كه بعضي از اصحاب از   حديث صحيح را از پيامبر نقل مي:سپس استاد 
او خواستند كه، چيزي را براي آنها قرار دهد كه لباس و اسلحه و غيره را به آن 

ْأهللاُ أكرب, قلتم والذ«:  در جواب فرمودص پيامبر. آويزان كنند ِ نفس حممد بيده, كام يُ ٍ ُ
ُقال قوم موس ً اجعل لنا إهلا كام هلم آهلةىَ ًْ َ ِ َ اهللا اكبر، قسم به آن كسي كه جان محمد  «.)1(»ْ

اي : گفتند همان چيزي را گفتيد كه قوم موسي به او گفتند، آنها مي! در دست اوست
ني وجود طور كه براي ديگر مردم خدايا خدايي را براي ما قرار بده همان! موسي
  .پايان سخنان امام» !دارد

ني كه اين سخن و زما: فرمايد ر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم نيز ميامام د
 فقط مورد درختي باشد كه اسلحه را به آن آويزان كنند و نزد آن صجواب پيامبر 

بمانند، براي چيزي كه از آن كار به مراتب بدتراست، مثل شرك و قبرپرستي و امثال 
  د؟بو  چگونه ميص آنها، راستي سخن و موضع پيامبر

  .ها ديدگاه و داليل مالكي
الشجرة (در توضيح موضوع : گويد ابوبكر طرطوشي در كتاب الحوادث والبدع مي

_____________________________ 
 .و آن را صحيح دانسته است) ٢١٨١(ی, رواه الرتمذی  قسمتی از سخنان أبی واقد الليث−)١(
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٢٨٦ إسالمية ال وهابية

: گويد مورد استفاده قرار گيرد، مي... درختي مقدس كه براي تبرك و غيره )ذات أنواط
ذات أنواط بيانگر اين است كه، هر گاه درخت سدري يا هر درخت ديگري را يافتيد 

هايشان از آنها  كنند و خواستار شفاي بيماري روند و تعظيمش مي آن مي كناركه مردم 
  .شوند، اين همان ذات أنواط است، آن را قطع كنيد و از بين ببريد مي

 ص كند كه پيامبر  را بيان مي در ادامه حديث صحيح، عرباض بن ساريه
ًنه من يعش منكم فسريی اختالفا كثريا, فإف«: فرمايد مي ً ْ ُ ْ ّعليكم بسنتُ ِ وسنة اخللفاء يْ َ َ

ٍالراشدين املهديني, عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم وحمدثات األمور, فإنه كل بدعة  ِ َِّ َ َ ّ َ ُّ َّ ِ ُ َ
  .)1(»ٌضاللة

هاي زيادي را خواهد ديد، در آن  هركدام از شما كه زنده بماند در آينده اختالف«
لفاي راشدين كه بر راه شرايط بر شما الزم است به سنّت من و سنّت و روش خ

اند تكيه و اعتماد كنيد، آن را خيلي محكم و با تمام توان  راست و هدايت بوده
چون هر بدعتي ! بگيريد، و هوشيار باشيد كه هيچ چيزي را به دين اضافه نكنيد

  .»ضاللت و گمراهي است
قسم به خدا از دستورات و : كند كه در صحيح بخاري از ابودرداء نقل مي

  .»بينم كه باقيمانده باشد  در ميان مردم جز نماز چيزي را نميص هاي محمد سنت
آنچه من از سنّت : كند كه از اصحاب روايت مي» الموطاء« در كتاب : امام مالك

ام و سنّت و روش اوست، جز اذان و ندا براي نماز هيچ چيز  پيامبر به آن رسيده
در شهر دمشق به : گويد زهري مي. بينم كه مردم آن را انجام دهند ديگري را نمي

كنم چون آنچه از  به اين خاطر گريه مي: كرد، گفت خدمت أنس رسيدم كه گريه مي
بينم، اين نماز هم  ام هيچ چيزي را جز نماز در ميان مردم نمي ام و شنيده پيامبر ديده

ها خوب دقت كنيد، زماني  به اين سخن: يدگو  مي: طرطوشي. ضايع شده است
ه در آن حق از بين رفته و باطل ظهور كرده باشد، طوري كه از گذشته جز قبله آنان ك

_____________________________ 
 . سند حديث و بحث آن گذشت−)١(
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٢٨٧   ناباســـــــالم

پس بايد اوضاع در زمان و عصر ما چگونه باشد؟ فقط خدا  چيزي دانسته نشود،
اما الزم است اهل علم و دانش درباره اين مسايل دقت و تأمل كنند . كننده است كمك

  : استباشد  دو مسأله و بدانند كه آنچه مدنظر مي
 را به اين خاطر مبعوث فرمود كه خالصانه ص خداوند سبحان محمد: مسألة اول

فقط براي خدا دينداري نمايند و در استحقاق عبادت و خدايي هيچ پادشاه و پيامبر، 
هاي صالح را  و هر كس انسان. قبر، سنگ، درخت و غيره را با او شريك قرار ندهيم

 درست به  كارش شرك است و اين نوع افرادهمراه با خدا تعظيم و تكريم كند،
  .ها شباهت دارند مسيحي

 از بدعت دوري ، پيروي كنيمص واجب است كه از سنّت پيامبر: مسألة دوم
و بايد بدانيم كه . ها در ميان مردم زياد و رواج يافته باشند گزينيم با اينكه اين بدعت
ند و الزم و ضروري است كه گفتار اهل علم و دانش دار عامة مردم نياز به سخن و

مورد بررسي و تحقيق قرار دهند و كالم علما را بيان كنند، خداوند هر اين مسائل را 
كند و در اين راه از مالمت و سرزنش  كمك مي كسي را كه خدا و پيامبر و دين او را
واهللا اعلم «. شامل حالش گرداند و رحمت خود را ،هيچ احدي باكي ندارد توفيق دهد

  .)1(»لي اهللا علي محمد وآله وصحبه وسلمصو
تمام چيزهايي : والحاصل«: كند  همة سخنان را به اين صورت خالصه مي:امام 

دهند جز دعوت به سوي توحيد و نهي از شرك همه بهتان و  را كه به ما نسبت مي
  .)2(»تافترا نسبت به ماس

عوت و امامِ آن، ايجاد هايي كه عليه د اين توضيحات براي پاسخ به افتراها و شبهه
  .باشد شده است كافي و وافي مي

بن عبدالوهاب،  از محمد«: ي خطاب به همه  مردم مسلمان نوشته استا هدر نام
_____________________________ 

 ).٥٤−٢/٤٩( الدرر السنية −)١(
 ).١/٧٢( الدرر السنية −)٢(
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٢٨٨ إسالمية ال وهابية

  :السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته، وبعد. رسد به هر مسلماني كه صداي ما به او مي
 و مذهب  قيده تابع ع- هللا  الحمد- دارم كه من خيلي صريح و واضح اعالم مي

أئمة چهارگانه و : ي كه أئمة مسلمانان مانندا هباشم، عقيد اهل سنّت و جماعت مي
  .بر آن بوده و خواهند بود. پيروان آنها، تا روز قيامت

ام كه، بايد دين را براي خدا خالص  من براي مردم توضيح داده و بيان كرده اما
هاي صالح و وفات يافتگان نهي   انسانو إلكنند و آنها را از به فرياد خواندن انبيا 

نذر، توكل، ، قرباني، دعا: آيند مثل ام و چيزهايي كه عبادت خداوند به شمار مي نموده
سجده و غيره كه فقط براي خدا بايد انجام بگيرند، هيچ كس و هيچ چيزي را در آنها 

ك خداوند اي مقرب و نه پيامبري مرسل را شري نه مالئكه. با او شريك قرار ندهند
قرار نكنند، كه هدايتي و اصلي است كه تمام پيامبران از اول تا آخر مردم را به 

اند، چيزي است كه اهل سنّت و جماعت بر آن تأكيد دارند،  پيروي از آن دعوت كرده
  .و فرض بر اين است كه همواره به آن ملتزم باشند

هستم، مردم سخن مرا اينجانب در روستا و منطقة خود داراي موقعيت و منزلتي 
هايي كه با  كنند، ولي بعضي از بزرگان به علت مخالفت با عادات و روش گوش مي

همچنين كساني كه به . كنند اند با باورها و راهكارهاي ما مخالفت مي آن بزرگ شده
كنند، خود را به اقامة نماز و  گذارند و از عقايد و روش من پيروي مي من احترام مي
شمارند و آنها را از ربا و نوشيدن   ساير واجبات خداوند ملزم ميدادن زكات و

م، غالب بزرگان و خردمندان منطقه ا همسكرات و ديگر منكرات بر حذر داشت
اند، چون عامة مردم آن را نيكو و پسنديده تلقي  گونه عيب و ايرادي وارد نكرده هيچ
ع از توحيد و مقابله با مظاهر شرك اند، تنها  انتقاد آنها نسبت به روش ما در دفا كرده

اين مسائل : گويند اند و مي است، و اين مسأله را براي مردم پيچيده و مشكل كرده
خالف عرف و عادات مردم و عامل فتنه بسيار بزرگي شده است، و لشكريان و ياران 

  .اند شيطان را عليه ما تحريك كرده
دهد  اده، كه در ميان مردم روي مي از وضعيتي خبر دص پيامبر: دگوي در ادامه مي
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٢٨٩   ناباســـــــالم

ّلتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة, حت«: فرمايد و مي ّ ََ ْ َ ٍّ لو دخلوا جحر ضب ىَّْ ُ َْ َ
  .)1(»لدخلتموه

كنيد،  از روش و عادات مردمان قبل از خود گام به گام و قدم به قدم پيروي مي«
  .»شويد ا هم داخل ميبصورتي كه اگر آنها داخل سوراخ سوسماري شوند، شم

¨ © ª  } :فرمايد هاي پيشين مي خداوند در مورد امت
  ¯  ®  ¬  «z )31 :توبهال(.  

  .»دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند) آنها(«
: هاي صالح و متقي را مثل زير كه بعضي از انسان: اند بعضي از مردم گمراه شده

و ساير بندگان ) رحمهم اهللا(يالني، احمد بدوي، عدي بن مسافر امام عبدالقادر گ
طلبند،  صالح خدا، در اوقات سخت و ناراحتي و يا خوشي و راحتي به فريادرسي مي

ها اين كار را نامشروع  در حالي كه تمامي علماي با تقوا و و محقق از تمام مذهب
 ، ندارند و از آن عمل خالفدانند، و خود آن بندگان صالح هم اين كار را دوست مي

و تمام اهل علم اتفاق و اجماع دارند كه اين كار شرك اكبر و . كنند اعالم برائت مي
  .باشد ها مي شبيه عبادت بت

 را براي مردم ؛  را به پيامبري برگزيد تا دين ابراهيمص خداوند محمد
 خالص خداست عبادت و بندگي حق: دوباره زنده و تازه نمايد و به مردم بگويد كه

و هيچ كس و هيچ چيزي صالحيت شريك شدن در آن را ندارد، نه مالئكة مقرب 
  .بارگاه الهي و نه پيامبر مرسل اين حق را ندارند؛ چه رسد به غير آنها

دادند كه خالق جهان هستي خداست و هيچ شريكي  از طرفي مشركان شهادت مي
كننده، ميراننده، مدبر تمام امور و تمام  هخالق، رازق، زند: دادند كه ندارد و شهادت مي

هاي هفتگانه و آنچه در   و مدبر تمام زمين،هاي هفتگانه و آنچه در آنهاست آسمان
_____________________________ 

 . ختريج آن گذشت−)١(
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٢٩٠ إسالمية ال وهابية

  .باشند آنهاست، تنها و تنها خداست، همه بندة او و زيرنظر و مديريت و قدرت او مي
 مبرآية زير دليل و حجت روشن و آشكاري بر اين مدعاست كه مشركاني كه پيا

خداوند . دادند  با آنها جنگيد، به همه آن موارد باور داشتند و شهادات ميص
̧   } :فرمايد مي    ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®      ¬  «  ª

  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹z  
  .)31 :يونس(

و ( مالك دهد؟ يا چه كسى چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى: بگو«
گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون ) خالق
: گويند مى) در پاسخ(كند؟ بزودى  را تدبير مى) جهان(آورد؟ و چه كسى امور  مى

  .»)ترسيد و از خدا نمى(كنيد  پس چرا تقوا پيشه نمى: ، بگو»خدا«
كه، مشركان آفريدگاري و اداره  ديگري بر اين مطلب داللت دارندآيات بسيار 

دهند؛ در عين حال مسلمان و  و به آن شهادت مي جهان توسط خدا را قبول دارند
 آيند، زيرا آن توحيدي كه همه انبيا و آخرينشان رسول خدا اهل توحيد به شمار نمي

  .  منادي آن بودند در اعتقاد و عمل قبول ندارندص
از غير » توحيد استعانت«و » وحيد عبادتت«آن توحيدي كه آنها منكرش بودند، 

مشركانِ زمان ما نيز در . ها تواناست خداوند در اموري است كه تنها خداوند بر آن
عين ادعاي ايمان و در حالي كه خداوند را شب و روز، در حال ترس و اميد به فرياد 

اوند طلبند، مثل آنها براي كسب خير و يا دفع شر يا به خاطر اينكه نزد خد مي
برايشان شفاعت كنند، از مالئكه و يا مردي صالح مثل الت و يا پيامبري مثل عيسي 

معلوم و آشكار است كه رسول . طلبند كنند و آنها را به فرياد مي درخواست كمك مي
ناميد و آنها را ) و غير مسلمان( به خاطر اين كارشان آنان را مشرك ص خدا محمد

g   } :فرمايد ، همانطور كه ميا دعوت كردبه خالص نمودن عبادت براي خد
  o  n  m  l  k  j  i  hz)18: جنال(.  
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٢٩١   ناباســـــــالم

  .» خدا پرستش نكنيدكسي با از آن خداست پس جدامس«
L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A  } :همچنين خداوند مي فرمايد

   ̂  ]  \  [   Z  Y  X  WV  U  T  S   R  Q   P       O  N   Mz) رعدال: 
خوانند،  غير از خدا مى) مشركان(و كسانى را كه ! دعوت حق از آن اوست «.)14

) دست(آنها همچون كسى هستند كه كفهاى ! گويند به دعوت آنها پاسخ نمى) هرگز(
و ! گشايد تا آب به دهانش برسد، و هرگز نخواهد رسيد خود را به سوى آب مى

  . »نيست) و گمراهى(دعاى كافران، جز در ضالل 
 با صاحبان اينگونه باورها و كارها تا تمام دين، قرباني، نذر، ص ل خدارسو

فريادرسي و تمام انواع عبادات فقط و تنها براي خدا صورت گرفت، به رويارويي 
اينكه خالق، (پرداخت، و معلوم شد كه اقرار و اعتراف مشركين به توحيد ربوبي 

 مسلماني وارد نكرد، زيرا كه آنان آنها را به دايره) خداست... رازق، زنده كننده و
انبيا و أولياء را طلبيدند، تا برايشان نزد خدا شفاعت كنند و آنها را به خدا ، مالئك

 توان حقيقت توحيدي را كه پيامبر با توجه به اين حقايق است كه مي. نزديك گردانند
رار ي از زندگي قا ه آورنده آن است درك كرد و آن را فهميد، باوري و شيوص

  .كردند آن، كه مشركان از اعتراف و اقرار به آن خودداري مي گرفته بر
بايد دانست كه دين خدا و دعوت حق دشمناني دارد كه مانع پيشرفت علم و 

l   m} :فرمايد خداوند ميطور كه  شوند، همان دانش و حجت و برهان مي
t s r q p o nz )و بر سر هر راه «). 86: عرافاأل

  .»تهديد كنيد و مؤمنان را از راه خدا باز داريد) مردم با ايمان را(ه ننشينيد ك
طوري از دين خدا آگاهي پيدا كنيد : باشد اين است كه آنچه كه بر شما واجب مي

كه بسان سالحي با شياطين بجنگي و مبارزه كني، شياطيني كه امام آنها ابليس، 
 v  u  t  s  r   q  p  z  y  x  w  } :خطاب به پروردگار گفت
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٢٩٢ إسالمية ال وهابية

  e  d   c  b  a  `_  ~  }  |   {z «)17-16: عرافاأل(.  
اكنون كه مرا گمراه ساختى، من بر سر راه مستقيم تو، در برابر : گفت) شيطان(«

سپس از پيش رو و از پشت سر، و از طرف راست و از طرف . آنها كمين مى كنم
  .»زار نخواهى يافت و بيشتر آنها را شكرگ؛روم چپ آنها، به سراغشان مى

حاصل سخن اين است كه، تمام چيزهايي كه دربارة ما : گويد او در ادامه مي
  .اند جز دعوت مردم به سوي توحيد و نهي از شرك همه بهتان و افترا هستند گفته

العمل سران مخالفين زماني بود كه آيات  ترين عكس انگيزترين و عجيب شگفت
 :كردم، مثالً اين فرموده خداي متعال ان بيان ميزير و نظر اهل تفسير را برايش

{  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶z ) 57: اإلسراء(.  
به پروردگارشان ) براى تقرب(اى  خوانند، خودشان وسيله كسانى را كه آنان مى«
  .»اى هر چه نزديكتر جويند، وسيله مى

 {  ¡�  ~   }  |  {z )18: يونس(.  
  .»خدا هستنداينها شفيعان ما نزد «

 {  f  e     d   c  b  a  `z )3: زمرال(.  
  .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى«

̄   } :كند  خداوند اقرار و اعتراف كفار را چنين بيان مي ® ¬ « ª
  ´  ³  ²  ±  °z )31: يونس.(  

و (؟ يا چه كسى مالك دهد چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى: بگو«
  .و آيات بسياري ديگر .»گوش و چشمهاست) خالق

 براي ما و امثال ما درست نيست به قرآن و: گويند در جواب همة اين آيات مي
اند  حديث پيامبر و سخنان گذشتگان عمل كنيم، ما جز به آنچه كه علماي متأخر گفته

  .كنيم مياند از هيچ كس ديگري پيروي و اطاعت ن و دستور داده
من با هر حنفي مذهبي با سخنان بزرگان حنفي متأخر بحث : گويم من هم به آنها مي
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٢٩٣   ناباســـــــالم

كنم و با مالكي و شافعي و حنبلي با همة آنها بوسيله كالم و سخنان علماي متأخر آنها  مي
آورم، علمايي كه به آنها اعتماد دارند، از هر مذهبي  گويم و از خود آنها دليل مي سخن مي

ام، بعد از اينكه اين  ام و آنچه كه گفته است بيان نموده اي آن دليلي را نقل كردهاز علم
بيان كردم كه چنين كارهايي  مسائل مثل به فرياد خواند صاحبان قبرها و نذر براي آنها را

جز تنفّر و دور ،  اما هرچند اين مطلب را بررسي كردند و به خوبي فهميدند،مشروع نيستند
  .چيزي به علم و فهم آنها اضافه نشدشدن از حقيقت 

خداوند آن كسي را مورد رحمت و لطف خود قرار دهد : فرمايد امام در ادامه مي
واجبات را انجام دهد و نزد خدا توبه كند و به گناهان خود در پيشگاهش : كه

  . مثل اين است كه گناه نداشته استكند اعتراف نمايد، چون كسي كه توبه مي
استارم من و شما را براي آنچه كه خودش دوست دارد و بدان از خداوند خو

  .)1(دراضي است، هدايت فرماي
شود در   ضمن رد اتّهاماتي كه از طرف دشمنان به او نسبت داده مي:امام 

  :گويد اي به ابن صباح چنين مي نامه
كنم به  دعوت مي،  به آن دستور دادهص زماني كه ديدند مردم را به آنچه پيامبر

) از روي علم و عمد(فقط و تنها خدا را پرستش كنيد، و هر كس: گويم كه آنان مي
 را به فريادرسي بخواند و از آنان درخواست )...امام رضا و(امام عبدالقادر گيالني 

كمك كند، عمالً با كالم بدون شك و گمان خداوند مخالفت كرده است، و عبدالقادر 
  . كنند ري مياز او اظهار بيزا...) و  (گيالني

هاي صالح و يا يكي از پيامبران را بخواند و از آنها طلب  همچنين اگر يكي از انسان
نفع و دفع ضرر نمايد و يا برايشان سجده ببرد و براي آنها نذر كند، و يا يكي از انواع 

كه حق مسلّم خداست براي آنها انجام دهد، كاري مشركانه را انجام )مانند دعا(عبادت 
و هر انساني كه فرمان خدا و رسول او را بداند و بفهمد اين مسأله را انكار . استداده 

_____________________________ 
 ).٧٤−١/٦٤( الدرر السنية −)١(
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٢٩٤ إسالمية ال وهابية

  .)1(كند و آن را قبول خواهد كرد نخواهد كرد، بلكه به آن اعتراف مي
اي به ابن السويدي، يكي از عالمان اهل عراق كه در مورد آنچه   در نامه:امام 

  :گويد واب او چنين ميگويند سؤال كرده بود، در ج مردم دربارة او مي
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

بن عبدالوهاب، به برادر ديني، عبدالرحمن بن عبداهللا سالم عليكم  از محمد
  :بركاته، اما بعدورحمه اهللا و

نامة شما بدستم رسيد، خوشحال شدم، خداوند شما را از زمرة امامان متقي و جزو 
 - هللا  الحمد- رسانم كه اينجانب ع شما ميدعوتگرانِ دين سيد مرسلين قرار دهد، به اطال

مبتدع نيستم، بلكه متبع و پيرو هستم و عقيده و دينم مذهب اهل سنّت و جماعت است 
  . آنها، تا روز قيامت بر آن هستنداز جمله أئمة چهارگانه و پيروان، كه تمام أئمة مسلمانان

اي خدا باشد، و مردم را از كه دين بايد خالصانه بر: ام اما من براي مردم بيان كرده
ام، و از چيزي كه بوسيلة آن عبادت  به فرياد خواندن افراد صالح و غيره نهي كرده

گيرد مثل؛ قرباني، نذر، سجده، و غيره كه فقط خاص و حق خداوند  خدا صورت مي
م كه براي غير خدا انجام ندهند و نبايد كسي و ا هام و گفت هستند، آنها را نهي كرده

 را در اين موارد شريك خداوند كنند، خواه مالئكة مقرّب خدا يا نبي و رسول چيزي
مرسل باشد، كه اين دعوت و پيام تمام پيامبران از آدم تا خاتم بوده است و تمام اهل 

  .)2(نظر دارند سنّت و جماعت بر اين كار اتفاق
ت من هستند، من ارتباط دارند و حامي دعو كساني كه با: نويسد امام در ادامه مي

ام و همچنين آنها  آنها را به اقامة نماز، دادن زكات و ساير واجبات الهي تشوييق كرده
بزرگان و رؤسا از . ام را از ربا و نوشيدنِ مسكرات و انواع منكرات ديگر نهي نموده

اند و عامة مردم آن را نيكو و پسنديده تلقي  اين كار هيچ عيب و ايرادي نگرفته

_____________________________ 
 ).١/٧٥( الدرر السنية −)١(
 ).١/٧٩( الدررالسنية −)٢(
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٢٩٥   ناباســـــــالم

ولي مالمت و عداوت و دشمني آنها نسبت به مسايل مربوط به توحيدي اند،  كرده
خوانم، و يا نسبت به شركي است كه از آن نهي  است كه ديگران را به آن فرا مي

اند كه مسائلِ توحيد و شرك، خالف نظر  كنم، در ميان عوام اين طور وانمود كرده مي
اند، و  افترا را به ما نسبت دادهو عادت اكثريت مردم و جامعه است و انواع تهمت و 

  .اند ند و شيطان و لشكريان او را عليه ما شورانيدها هفتنه و بال بزرگي را به وجود آورد
  :ها عبارتند از برخي از آن تهمت

شايعه كردن مسائلي كه انسان عاقل از ذكر و بيان آن شرم دارد، چه رسد به اينكه 
  .ندآن را به عنوان تهمت و افترا بيان ك

گويا تمام مردم جز كساني را كه از من : هاي ديگرشان اين است كه يكي از تهمت
نكاح و ازدواجشان باطل : ام من گفته :گويند كه دانم، و مي كنند، كافر مي پيروي مي
كند كه يك انسان اهل ايمان و خرد چگونه به خود  انسان تعجب مي! بوده است
آيا هيچ مسلماني پرهيزكاري چنين ! ن بياورد؟دهد چنين سخناني را برزبا اجازه مي

  گويد؟ چيزي را مي
ها و درك و فهم از  هبرم، سخني كه جز از ديوان من از اين سخن به خدا پناه مي

هايي را كه اهداف و اغراض باطل  خدايا انسان! ها صادر نخواهد شد هدست داد
  !دارند، نابود بفرما
 را ص درت و توان داشته باشم گنبد پيغمبراگر ق: ما همن گفت: گويند همچنين مي

  !كنم ويران مي
ام، اتهام  و اما قضية كتاب داليل الخيرات، كه گويا من به سوزاندنش دستور داده

به افرادي كه نصايح و رهنمودهاي ما را قبول : ديگري است، الزم به توضيح است كه
كتاب و قانون در قلبشان ترين   بزرگ-  قرآن كريم- ام كه كتاب خدا اند گفته كرده

تر از قرآن نيست، و اما سوزاندن هتر و ب باشد، و قرائت و خواندن هيچ كتابي افضل
 با هر لفظ و لحني كه ص كتاب داليل الخيرات و يا نهي كردن از صلوات بر محمد
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٢٩٦ إسالمية ال وهابية

باشد، چنين نسبتي به من تهمتي ناروا و ظلم و ستمي آشكار است، و هرگز چنين 
  .ام و انجام ندادهچيزي را نگفته 

جز دعوت مردم به توحيد ، آنچه دربارة من گفته شده: خالصة سخن اين است كه
و اين واقعيت اگر براي مردم هم واضح و . و نهي از شرك، همه تهمت و افترا هستند
چنانچه مردي از شهر و ديار شما حتي . باشد روشن نباشد، براي جنابعالي معلوم مي

 هم باشد، قيام كند و مردم را به اخالص دين و عبادت خدا ترين مردم از محبوب
ملزم نمايد و آنها را از به فرياد خواندن قبرها و غيره نهي كند و او دشمنان و 

خيزند و  حسوداني داشته باشند و آنها نيز طبيعتاً پيرواني دارند، اين افراد به پا مي
گويند كه از  به مردم چيزهايي ميدهند، و  ها را به او نسبت مي انواع دروغ و تهمت

شأن و مقام افراد صالح و متقي بدور است، در حالي كه دعوت آنها به خاطر احترام 
بيني خواهي نمود كه در برابر آن داعي و  پيش. باشد و تجليل از صالحين و متقين 

  .)1(مبلغ موحد چه مشكالتي را به وجود خواهند آورد
اي به مردم  سلمانان تفرقي به وجود آمده بود در نامهبعد از اين كه ميان م : امام
  :نويسد چنين مي، مراكش

بال و مصيبت چطور گسترش پيدا كرده است، : معلوم و واضح است كه«
شرك به خدا و متوجه شدن به مردگان و درخواست : هايي مانند ها و مصيبت انحراف

ها از  مشكالت و گرفتارياز آنها و اميد برطرف نمودن نيازها و احتياجات و رفع 
كساني و چيزهايي كه چنين قدرت و توانايي را ندارند و جز خداوند زمين و آسمان 
هيچ كس و هيچ چيز توان و قدرت آنها را ندارد، و يا اينكه بوسيلة نذر و قرباني 
كردن براي آنها و يا در مواقع ناراحتي و شدائد از آنها طلب كمك كردن و 

ره از آنها نمودن و ساير عبادات ديگر كه جز براي خدا، براي درخواست نفع و غي
  .هيچ كس و چيز ديگري شايسته نيست

_____________________________ 
 ).٨٣−١/٧٩( الدرر السنية −)١(
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٢٩٧   ناباســـــــالم

ي  اگر قسمت كمي از عبادت براي غيرخدا انجام شود، مثل اين است كه همه
نيازترين ذات است كه نيازي به شريك  عبادت براي غيرخدا باشد، چون خداوند بي

پذيرد كه خالصانه براي او صورت گرفته باشد،   ميندارد، و تنها عمل و عبادتي را
zy  x  w   v  u  t  s  r  q  p  }  }: فرمايند همانطور كه مي

  m  l  k   j  i  h  g  f  e     d   c  b  a  `    _  ~  }  |
  y  x   w   v  u  t   s  r     q  po  nz  )3-2: زمرال(.  

آگاه باشيد كه  .براى او خالص گردانپس خدا را پرستش كن و دين خود را «
دين خالص از آن خداست، و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان 

، »پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى«: اين بود كه
 آن  خداوند؛كند خداوند روز قيامت ميان آنان در آنچه اختالف داشتند داورى مى

  .»!كند كننده است هرگز هدايت نمى كس را كه دروغگو و كفران
از دين و عبادت تنها به چيزي راضي است كه خالصانه : فرمايد كه خداوند مي

ها و انبياء و صالحين را به  دهد كه مشركان مالئكه براي او باشد و همچنين خبر مي
و برايشان نزد خدا شفاعت طلبيدند تا آنها را به خداوند نزديك گردانند  كمك مي

كند،   هرگز كساني كه دروغگو و كافر باشند، هدايت نمي: فرمايد كه كنند، و مي
 :فرمايد مي. كند خداوند آنها را در اين موقعيت هم كافر و هم دروغگو معرفي مي

{x   w   v  u  t   s  r     qz.  
z  y  x  w  v   u  t  s  r  } :فرمايد در جاي ديگر مي

{  «     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |  
  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬z )18 :يونس(.  

رساند، و نه سودى  پرستند كه نه به آنان زيان مى آنها غير از خدا، چيزهايى را مى«
آيا خدا را به چيزى «: بگو» !اينها شفيعان ما نزد خدا هستند«: گويند  و مى؛بخشد مى



@ @

@ @

 

٢٩٨ إسالمية ال وهابية

منزه است او، و برتر است از آن » ! آسمانها و زمين سراغ ندارد؟دهيد كه در خبر مى
  .»دهند همتايانى كه قرار مى
را قرار دهد و از هايي  هر كس بين خود و خدا واسطهدهد كه  خداوند خبر مي

ها شفاعت بطلبد، در واقع آنها را عبادت كرده و بوسيلة آنها نسبت به خدا  اين واسطه
فاعت با همة ابعادش خاص خدا و با اذن و اجازة او شرك ورزيده است، چون ش

  .گيرد صورت مي
 {  hg  f  e  dz ) 44: زمرال(.  
  .» از آنِ خداستسفاعتهرگونه ) اجازه: (بگو«

هيچ كس نزد خـدا بـدون اذن و اجـازة او شـفاعت نخواهـد كـرد، همچنـان كـه                      
  .)255: بقرهال ( ªz  »  ¬  ®  ¯  °   ±²  }  :فرمايد مي

  » كند مگر با اجازة او؟شفاعت كه در پيشگاه او كيست«
  ª  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £z     »  ¬  ®      ¯  °  } :فرمايد ميهمچنين 

كسي ) شفاعت(بخشد، مگر     سودي نمي ) هيچ كسي (در آن روز شفاعت     « .)109: طه(
  .»كه خداوند مهربان به او اجازه دهد و گفتارش را بپسندد

i  } :فرمايد همانطور كه مي. شود ي نميز به توحيد راضخداوند از هيچكس ج
  m  l  k  jz )28: نبياءاأل(.  

خدا از ) بدانند(كنند مگر براي آن كسي كه  و آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي«
  .»)اجازة شفاعت او را داده است(او خشنود است و 

Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  }: فرمايد ميو 
 Ï  Î   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð   C   B  A

  IH  G  F  E  Dz )23-22: سبأ(.  
معبود (كساني را به فرياد بخوانيد كه به جز خدا : بگو) اي پيغمبر، به مشركان(«
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٢٩٩   ناباســـــــالم

گشايند و سودي و زياني  اما بدانيد آنها هرگز گرهي از كارتان نمي(پنداريد،  مي) خود
اي و پشيزي  ها و زمين به اندازة ذره آنها در آسمان) زيرا كه. درسانن به شما نمي

در خلقت و مالكيت و (ها و زمين كمترين حق مشاركت  قدرت ندارند، و در آسمان
، و خداوند در ميانشان ياور و پشتيباني )باشند و انباز خدا نمي(نداشته ) ادارة جهان

گونه شفاعتي در پيشگاه  هيچ). باشدتا در ادارة مملكت كائنات بدو نيازمند (ندارد 
و آن هم (گردد، مگر شفاعت كسي كه خدا بدو اجازة دهد،  خدا سودمند واقع نمي

  .»)جز خوب و پسنديده نگويد
شفاعت حق است، و در دنيا جز از اهللا نبايد از هيچ كس و هيچ چيزي خواسته 

  m  l  k  j  i  h   g  o  n z } :فرمايد همانطور كه خداوند مي. شود
  .)18: جنال(

  . كسي را با خدا پرستش نكنيد) در آنها(مسجدها مختص پرستش خدا است، و «
Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  }: و مي فرمايد

   ßz ]106آيه : سوره يونس.[  
به جاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه سودي «

و دعا و عبادت خود و فريادرسي خود را به (اگر چنين كني . رساند و نه زياني يم
  .»خواهي شد) و مشركان(از ستمكاران ) جاي آفريدگار متوجه آفريدگان سازي

كنندگان است، و داراي مقام   سيد و بزرگ شفاعتص زماني كه رسول اكرم
چم او است، بدون اذن و تر از او و زير پر  پايين؛ باشد، و حضرت آدم محمود مي

افتد، و با آنچه كه از   كند، بلكه در مقابل خدا به سجده مي اجازة خدا شفاعت نمي
سرت را : شود نمايد، سپس گفته مي داند، خدا را حمد و سپاس مي حمد و سپاس مي

شود، و بخواه و طلب كن آنچه كه  گويي شنيده مي بلند كن، و بگو آنچه كه مي
شفاعت كن كه شفاعت شما قبول خواهد شد، سپس ! شود ده ميبخواهي به تو دا

گردند و آنها را  تعدادي از كساني كه شايستگي شفات شدن را دارند مشخص مي
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٣٠٠ إسالمية ال وهابية

 وضع چنين ؛  و حضرت آدمص وقتي در باره پيامبر. نمايند داخل بهشت مي
 اولياء است و شفاعت آنها به اين صورت خواهد بود، پس غير آنها از ميان پيامبران و

  براي شفاعت چگونه خواهد بود؟
مطالبي را كه ذكر كرديم هيچ يك از علما با آن مخالف نيستند، زيرا كه سلف 

اند،  تابعين و أئمة چهارگانه و غير آنها هم كه راه آنها را گرفته ها، صحابه صالح اعم از
  .نظر دارند بر اين مسائل اجماع و اتفاق

طلبند و  از مرگ انبيا و أولياء از آنها شفاعت مياما آنچه كه امروز مردم بعد 
هايي آنها  كنند و با چراغ نمايند و براي آنها گنبد درست مي قبرهاي آنان را تعظيم مي

هايي كنار  خوانند و أعياد و اجتماع نمايند، كنار قبرهايشان نماز مي را نورافشاني مي
گيرند، برايشان نذر  كار ميدهند، و خدمتكاراني را براي آنها ب آنها تشكيل مي

ها خبر  به وقوع آنصهمة اينها امور و مسايلي هستند كه پيغمبر اكرم . نمايند مي
  : فرمايد همانگونه كه مي. ها بر حذر داشته است داده و امت خود را از آن

ّال تقوم الساعة, حت« ْ تعبد فئام من أمتىّحتْ من أمتي باملرشكني, وٌيَيلحق ح ىُ ٌ  يَ
شود تا زماني كه جمعي از امت من به مشركين ملحق  قيامت برپا نمي «.)1(»َناألوثا
پرستان  شود تا زماني كه گروهي از امت من به بت شوند و همچنين برپا نمي مي

  .»پيوندند شوند و به آنها مي ملحق مي
 بر پايه توجيه الهي توحيد را اساس دعوت خود قرار داد و به شدت ص پيامبر

شوند، گرفته است، از  يت كرده و تمام راههايي را كه به شرك منتهي مياز آن حما
حديث . ندا هبناي ساختمان و بنا و گنبد بر قبرها نهي فرمود كاري قبرها و سنگ و گچ

 علي ابن ابي ص پيامبر«: كه. حيح مسلم آمده است در ص)2(ابرصحيحي به نقل از ج

_____________________________ 
وستعبد «: , و الربقانی فی صحيحه و اللفظ له عند ابن ماجه )٣٩٥٢(, ابن ماجه )٢٨٨٩( رواه مسلم −)١(

 .از حديث ثوبان. پرستند ها را می هايی از امت من بت و در آينده قبيله» قبائل من امتی األوثان
 ).٢٢٤٥( رواه مسلم −)٢(
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٣٠١   ناباســـــــالم

هر قبري كه از سطح زمين بلند : ر داد كهاي فرستاد و به او دستو  را به منطقه طالب
شده است را با زمين يكسان كند، و هر مجسمه و عكس و تصوير و تنديسي كه 

  .)1(» ببرديابد از بين مي
بارگاهي را  از بين بردن هر گونه گنبد و: اند به همين خاطر بسياري از علما گفته

 ف دستور و فرمان رسولاند، واجب است، چون برخال كه بر روي قبرها ساخته شده
اينگونه مطالب هستند كه زمينه اختالف را ميان ما و . اند  تأسيس و بنا شدهص

برخي از علما و مردم ايجاد كرده است، اين اختالف به جايي رسيده است كه ما را 
اند، اما ما از خدا  اند، خون و مال ما را حالل دانسته تكفير و با ما اعالم جنگ نموده

  .ها طلب كمك كرديم، و پيروز هم شديمعليه آن
كنيم و براي دفاع از  ها دعوت مي  اين مطالب چيزهايي هستند كه مردم را به آن

 و هم از سخنان سلف ص از قرآن و سنّت پيامبر، جنگيم، البته بعد از اينكه ها مي آن
ال امر و صالح و اجماع أئمة اربعه، حجت و دليل اقامه نموديم و هدف ما اجرا و امتث

̈   ©      ª  »  } :فرمايند فرمان خداست كه مي  §   ¦  ¥
  ¯®  ¬z  ]39آيه : سوره انفال.[  

و نيرويي نداشته باشند كه با آن بتوانند (اي باقي نماند  با آنان پيكار كنيد تا فتنه«
و مؤمنان جز از خدا . (و دين خالصانه از آنِ خدا گردد) شما را از دينتان برگردانند

  .»)نترسند و آزادانه بر اساس آيين خويش زيست كنند
و ( پس هر كس با حجت و دليل به دعوت دين لبيك نگويد و آن را قبول نكند،

جنگيم، همانطور كه  ما نيز با او مي) عين حال عليه ما اسلحه بدست بگيرد در
H      G  F  E  D  C  B  A  } :فرمايند خداوند مي

   O  N  M  LK  J  I    W  V  U  T  S  R  Q  P   
_____________________________ 

 . سند و اخراج آن گذشت−)١(
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٣٠٢ إسالمية ال وهابية

  _  ^  ]  \      [  ZY     Xz ]25آيه : سوره حديد.[  
روانه ) به ميان مردم(ما پيغمبران خود را همراه با دالئل متقن و معجزات روشن «
) شناسايي حق و حقيقت(و موازين ) آسماني و قوانين(ايم، و با آنان كتاب هاي  كرده

و آهن را پديدار . دادگرانه رفتار كنند) برابر آن در ميان خود (ايم، تا مردم نازل نموده
از ارسال (هدف . ايم كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردم است كرده

اين است كه خداوند بداند ) انبياء و نزول كتب آسماني و همچنين وسايلي چون آهن
. كنند ياري مي) ز ديدگان مردما(چه كساني او و فرستادگانش را در نهان و پنهان 

  . » است خداوند خود نيرومند و چيره
اقامة نماز و برپايي جماعت به صورت مشروع، آنچنان : كنيم به دعوت مي مردم را

اهللا الحرام،  اند، دادن زكات، روزة ماه رمضان، حج بيت كه خدا و رسول او دستور داده
آنچه منكر و ناشرعي است، نهي  ، و ازكنيم به آنچه معروف و پسنديده است، امر مي

  .نماييم مي
z  y  x  w  vu  t    }  }: فرمايند خداوند متعال مي

  f   e  d  c   ba   ̀  _  ~  }  |z  «]سوره حج :
  ].41آيه 
كساني ) آن مؤمناني كه خداوند به ايشان وعدة ياري و پيروزي داده است(«

دارند و زكات را   بخشيم، نماز را برپا ميهستند كه هرگاه در زمين، ايشان را قدرت
نمايند، و سرانجامِ همة كارها به خدا  پردازند، و امر به معروف، و نهي از منكر مي مي

  .»گردد برمي
هر كس به . دانيم اين همان چيزي است كه بدان معتقد هستيم و دين درست مي

اي او هم خواهد بود و آن عمل كند، برادر مسلمان ما است، هرچه به نفع ما باشد بر
  .گردد هرچه به ضرر ما باشد، متوجه او هم مي

، آن امتي است كه پيرو سنّت و روش صمحمد امت : همچنين معتقد هستيم كه
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٣٠٣   ناباســـــــالم

كنند، و اعتقاد داريم كه در هر زماني،  پيامبر باشند، بر گمراهي و ضاللت اتفاق نمي
ستوار باقي ماند و پيروز  بر راه حق و حقيقت اص پيوسته گروهي از امت پيامبر

باشند، كساني كه بخواهند آنها را خوار و ذليل كنند و يا با مخالفت آنها بپردازند،  مي
نخواهند توانست هيچ ضرر و زياني را ، )قيامت(تا زمانِ فرا رسيدن امر و فرمان خدا

م و به آنها برسانند، به شرطي كه آنها بر اين راه حق و حقيقت بمانند و بر آن دوا
  .)1(وصلي اهللا علي محمد. استمرار داشته باشند

شيخ فاضل آل : بن عبدالوهاب، به از محمد« :فرمايد اي ديگر مي  در نامه: امام
  . هاي شيطان مصون بدارد مزيد، خداوند ايمانتان را ازدياد بخشد، و از وسوسه

 خوب و بن عربان سخنِ بسيار راشد: دليل و سبب مكاتبه اين است كه: اما بعد
كند، او به نقل  نيكويي را از شما ذكر كردند، كه دل انسان را بسيار شاد و اميدوار مي

اي به سبب ادعاها و دروغ و افتراهايي  كه جنابعالي از من خواسته: گفت از شما مي
اي داشته باشم و جواب واقعي و قانع  كنند، مكاتبه كه دشمنان نزد شما مطرح مي

رود كه هيچ سخن و ادعايي را  البته از امثال شما همين انتظار ميكننده را بيان كنم، 
  .بدون تحقيق و بررسي قبول نكنيد

قبل از اينكه اعتقام را براي شما توصيف كنم، توجهتان را به دو نكته جلب 
  : نمايم مي

آن چه بر مردم واجب است، : گويم كند مي به كسي كه با من مخالفت مي: اول
به اندازة كافي : گويم همچنين به ايشان مي.  استص دا و پيامبرپيروي از اوامر خ

كتاب و منابع نزدشان وجود دارد، به آنها نگاه كنيد، و به هيچ كدام از سخنان من 
هاي شما   را كه در كتابص توجه نكنيد، ولي زماني كه كالم و فرمان رسول خدا

  .ردم هم مخالف شما باشندهرچند اكثريت م! وجود دارد يافتيد و يقين پيدا كرديد
پذيرند و به خاطر آنها با من  مسائلي كه برخي از علما و مردم آن را نمي: دوم

_____________________________ 
 ).٨٨−١/٨٣( الدررالسنية −)١(
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٣٠٤ إسالمية ال وهابية

شام،  ورزند، اگر از هر عالم و دانشمندي در نمايند و نسبت به من كينه مي دشمني مي
ها صحيح و حق هستند، و دين و آئيني كه خدا و  اين: گويد يمن و غيره بپرسند، مي

 حكومت  و)1(ولي بخاطر اينكه دولت.  آن را قبول دارند، همان استص دارسول خ
بن عبدالوهاب  محمد با اين مسائل موافق نيست، قدرت بيان و اظهار آن را ندارد، اما

كند، چون حاكم مملكت و دولت چون حق را شناخته و  آن را آشكارا بيان مي
اين سخن علما . كند پيروي ميفهميده است با اين مسائل مخالفتي ندارد و از آن 

  .كنم به شما هم رسيده باشد و از آن مطلع باشيد است كه گمان مي
من جعلي سخن پس شما در مورد نكتة اول خوب تفكر و تأمل كن، كه اگر 

هاي   كه در كتابص است از آن پيروي نكنيد، بلكه به فرمان و سخن رسول خدا
نكتة دوم هم دقت كنيد، هر عاقلي به آن در مسأله و . شما وجود دارد پيروي كنيد

انتظار دارم كه . ي قدرت بيان و اظهار آن را نداردا هكند ولي عد اعتراف و اقرار مي
ي را تهيه كنيد كه روز قيامت شما را نجات ا هشما پيشقدم شويد و براي خود توش

رسول دهد، و بدان كه هيچ چيزي شما را نجات نخواهد داد جز پيروي و تبعيت از 
و ، ، بدانيد كه عمر به سر خواهد آمد و دنيا سپري خواهد گشتص خدا محمد

  .كند بهشت و جهنم چيزي هستند كه انسان عاقل و دانا آنها را فراموش نمي
به جز اهللا هيچ كس و : كنم كه شكل و صورت صحيح مسئله اين است كه فكر مي

 تنها و بدون شريك و انباز هيچ چيزي نبايد فراخوانده شود، در اين مورد خداوند
  ).18: جنال ( o  n  m  l  k  jz  } : فرمايد است، همانطور كه مي

  .»پس هيچ كس را با خدا نخوانيد«
  ).21 :جنال( l  k     j  i      h  g  f   e  dz  } :فرمايد  ميص و در مورد پيامبر

  .»دهم رار نمىخوانم و هيچ كس را شريك او ق من تنها پروردگارم را مى: بگو«
_____________________________ 

و بدعت قربها و . كه در اواخر حكومت خود به سوی تصوف متايل پيدا كرد.  منظور دولت عثامنی است−)١(
 .درست كردن مسجد و گنبد را بر روی قربها و غريه را بيشرت رواج داد
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 آن را آورده و به ص اين سخن و كالم خداست و سخني است كه رسول خدا
آن توصيه نموده است، او مردم را از اينكه غير خدا را به فرياد بخوانند نهي كرده 

هاي بسياري وجود دارند و   در شام و حرمين و غيره انحرافهاما متاسفان. است
و بايد براي همگان . گيرند   امور صورت ميص برخالف امر و فرمان خدا و پيامبر

فراخواندن و طلب كمك و ياري از صالحين و توكل بر آنها شرك به : توضيح داد كه
s  r   q  p  o  n  m  l  k j  } :فرمايند خداست، همانطور كه مي

utz ) زيرا هر كس شريكى براى خدا قرار دهد، خداوند بهشت را  «).72: مائدهال
  .» و جايگاه او دوزخ است؛ام كرده استبر او حر

كنند، و بر ايشان سخت و  كنم قبول نمي برخي اين مسايل را كه من بيان مي
ها شرك نيستند؟ اين  داني؟ آيا آن انحراف ما را مشرك مي: گويند سنگين است، مي

اند،   او گرفته شدهص سخن من و اين سخن شما، كه از سخنان و كالم خدا و پيامبر
 تي كه ميان من و شما وجود دارد، اگر سخنان من غير از كالم خدا و رسول اوو حج
كنم كه بعضي  اما فكر مي. هستند، آنها را تأييد نكنيد باشند، و دروغ و افترا  ميص

از علما قدرت و جرئت بيان اين مسائل را ندارند، حتي يكي از عالمان اهل شام 
 عملكرد شما يقين دارم ولي تنها كسي اين به صحت و حقانيت عقايد و: گويد مي
 جز - هللا  الحمد-  تواند آن را اظهار و بيان كند كه بخواهد با دولت بجنگد و شما مي

ترسيد، از خداوند خواهانم ما و شما را به دين خدا و رسول او  از اهللا از كسي نمي
  .)1(واهللا اعلم. هدايت فرمايد

ان اين مسائل شريف و دفاع از آنها بن عبدالوهاب در توضيح و بي  محمدامام
سخنان و مطالب زيادي دارند و ساير اعمال و اقوال و احوال و تأليفات ايشان بر 

  كشف«، »التوحيد«چرخند، مهمترين تأليفات او كتاب مشهور  همين مسائل مي

_____________________________ 
 ).٩١−١/٨٩( الدرر السنيه −)١(
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٣٠٦ إسالمية ال وهابية

  .و تاليفات بسيار ديگري است» هالجاهلي مسائل«و » هاصول الثالث«، »الشبهات
  :مانان فرستاده است، نامه زير استهاي كه خطاب به عموم مسل ز نامهيكي ديگر ا

  !رسد به هر مسلماني كه اين نامه بدست او مي: بن عبدالوهاب از محمد«
  : السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته، وبعد

 را فرستاده است تا به مردم بشارت و مژده و در ص بدانيد كه خداوند محمد
براي كسي كه از او و پيامبرش پيروي . هشدار و تذكر بدهدبه ايشان  مرحلة ديگر

و . ترساند كند، از جهنّم مي  و كسي را كه از او پيروي نمي،دهد كند مژدة بهشت مي
كند آن  دانيد كه هر كس معرفت و درك درستي داشته باشد، اقرار و اعتراف مي مي

اوند پيامبرانش را به ت كه خدتوحيدي كه براي مردم بيان كرديم، همان توحيدي اس
 هم باشد )1(خاطر آن فرستاده است، حتي هر انسان متديني با اينكه دشمن و معاند

دهند و  كند، و آنچه كه اكثريت و اغلب مردم آن را انجام مي اين مطلب را تأييد مي
ره همان شركي است  و غي)2(در ميان آنها شايع است مثل اعتقاد آنها به قبور صالحين

s  r   q  p  o  n  m  l  k   j  } :فرمايد ند در مورد آن ميكه خداو
  utz 72 :ائدهالم.(  
شما را به آنچه كه : پس زماني كه اين مطالب را حق و واقعيت دانستيد و فهميديد«

اگر خود را ، كنيم دانيد، توصيه و سفارش مي با قاطعيت آن را دين خدا و پيغمبرش مي
  .)3(»دانيد، آن را بدانيد و بدان عمل كنيد  ميص مدآشكار و نهان پيرو حضرت مح

اي  بن سعود در نامه بن محمد بن عبدالوهاب و امام عبدالعزيز امام محمد* 

_____________________________ 
 . يعنی هر انسان متقی با اينكه خمالف ما هم باشد−)١(
رسانند كه جز خدا كسی   مقدس نمودن آهنا, و معتقد بودن آهنا به اينكه آهنا به انسان رضر و نفع می يعنی−)٢(

تواند رضر و نفع برساند و يا اينكه بر اين باورند كه آهنا در ترصفات اين دنيا تأثري دارند و يا اينكه غيب را  نمی
 .ِدانند و ساير اعتقادات باطل و پوچ ديگر می

 ).٩٣, ١/٩٢(لسنية  الدررا−)٣(
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٣٠٧   ناباســـــــالم

بن  از طرف عبدالعزيز« :نويسند چنين مي مشترك خطاب به يكي از عالمان يمن،
  :بن عبدالوهاب بن سعود و محمد محمد

، خداوند از تمام آفات و )1(ليبلي البكبن محمد العدي برادر ديني جناب احمد
ها محفوظت بدارد و باقيات الصالحات را نصيبت گرداند، و از تمام باليا و  بيماري
ها مصونت فرمايد، حسنات و كارهاي نيكويت را دوچندان كند و هرچه گناه و  مصيبت

  :ما بعدا. بركاتهو و بخشش قرار دهد، سالم عليكم ورحمه اهللا ومعصيت داري مورد عف
نامة شما به ما رسيد، در باره آنچه كه سؤال كرده بودي، خوشحال شديم با اينكه 
مسافت بين ما دور است از اوضاع و اخبار شما و پرسش شما دربارة آنچه كه ما به 

كنيم، خواستيم  آن معتقد هستيم و همچنين آنچه كه مردم را به سوي آنها دعوت مي
شما پيش آمده است به تفصيل توضيح بدهيم و قول آنچه كه از شك و شبهه براي 

راجح را با دليل و حجت بيان نماييم، از خداوند خواستارم به ما و شما نيكوترين و 
  .ترين راه را نشان دهد و آن راه را در پيش گيريم درست

دين ما : بايد بگويم: اما اين پرسش كه ما بر چه ديني هستيم؟ جواب اين است
`  _} :فرمايد  در موردش مي متعالم است، آن ديني كه خداوندهمان دين اسال

   l  k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  az ) 85: آل عمران(.  
اسالم، آئيني ديگري را برگزيند، از او پذيرفته ) آيين و شريعت(هركس غير از «
  .»شود، و او در آخرت از زمرة زيانكاران خواهد بود نمي

  كنيم؟ م را به چه چيزي دعوت مياما اينكه ما مرد
كنيم، آن توحيدي كه خداوند  دعوت مي» توحيد و يكتاپرستي«ما مردم را به 

z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p  }: فرمايد خطاب به پيامبرش چنين مي

_____________________________ 
, املتوفی ١/٢٠٧كه در نيل األوطار ترمجه شده است, : ممكن است هبكلی باشد: گويد نويس می  حاشيه−)١(

 .البكيلی باشد از طايفه بكيل از يمن: بلكه ممكن است: گويم و من هم می . هـ١٢٢٧سال 
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٣٠٨ إسالمية ال وهابية

  c  b   a  `  _  ~   }  |{z ) ترجمه آن گذشت.)108: يوسف .  
 ).18 :جنال( j  i  h   g  o  n  m  l  kz  } :همچنين مي فرمايد

  ).ترجمه آن گذشت(
  كنيم؟ ما مردم را از چه چيزي نهي مي: و اين سؤال كه

 :فرمايد كنيم، آن شركي كه خداوند در مورد آن مي ما آنها را از شرك نهي مي
{  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k    jz )72: مائدهال.(  

: فرمايد  ميص تند خطاب به پيامبرشو در جاي ديگر خداوند با لحني خيلي 
{  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �

  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °z )66-65: زمرال.(  
به تو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك شوى، تمام اعمالت تباه «
و از شكرگزاران بلكه تنها خداوند را عبادت كن . شود و از زيانكاران خواهى بود مى
  :و آيات بسياري ديگر .»باش

كن كردن اين شرك مبارزه خواهيم كرد، همانطور  و به خاطر از بين بردن و ريشه
̈   ©  ª  »  ¬  } :فرمايد ند ميكه خداو  §   ¦  ¥

®z  )39 :نفالاأل.(   
و (برچيده شود، و دين ) شرك و سلب آزادى(و با آنها پيكار كنيد، تا فتنه «

  .» همه مخصوص خدا باش)پرستش
|  { ~ � ¡ ¢   } :فرمايد خداوند همچنين مي

  ±°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £z  
  .)5 :توبهال(

 ؛ و محاصره كنيد؛ و آنها را اسير سازيد؛مشركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد«
نماز را برپا دارند، و هرگاه توبه كنند، و ! و در هر كمينگاه، بر سر راه آنها بنشينيد
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٣٠٩   ناباســـــــالم

  .»زكات را بپردازند، آنها را رها سازيد
ّأمرت أن أقاتل الناس حت«: فرمايد  ميص پيامبر َ َ ْ َّشهدوا أن ال إله إال اهللاُ وأن  يىُ َْ ُّ

َحممدا رسول اهللاِ ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإ ً ِ ُ  دمائهم يَذا فعلوا ذلک عصموا منً
ْهبم عىل بحقها وحساَّوأمواهلم إال   .)2)(1(» اهللاُِ

بجنگم ) مشرك و محارب(از طرف خدا به من فرمان داده شده است كه با مردم«
 جز اهللا  بحقكنند كه هيچ معبود و فريادرسي تا زماني كه با قول و عمل اعالم مي
 پيغمبر و فرستادة خدا است، و نماز را ص وجود ندارد و شهادت دهند كه محمد

هند، زماني كه اين نكات را رعايت كردند و آنها را هم انجام برپا دارند و زكات د
باشد، مگر به حق اسالم و حساب و  دادند، خون و مالشان محفوظ و در امان مي

  .»ون و باطن آنها با خدا خواهد بودكتاب در
ايم كه مخالف نقل باشد يا عقل  ما چيزي را مطرح نكرده: فرمايد او در ادامه مي

كنند،  گويند و به آن عمل نمي ته باشد، ولي مخالفين ما چيزي را ميآنرا قبول نداش
z y x w v u t } |  } :كنيم گوييم و عمل هم مي ولي ما مي

  }z )3: صفال(.  
  .»كنيد نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخني بگوئيد كه عمل نمي«

 آنها جنگيد،  باص جنگيم همانطور كه پيامبر پرستند مي ها را مي با كساني كه بت
 با به خاطر ترك نماز و زكات خواهيم جنگيد، همچنان كه حضرت ابوبكر صديق 

  بن نوفل به پيامبرهولي اين موقعيت درست شبيه موقعيتي است كه ورق. آنها جنگيد

_____________________________ 
امر : تاب مسلم, كتاب اإليامن باب, و ك)١٣٩٩(باب وجوب الزكاة شامره :  رواه البخاری, كتاب زكات −)١(

 و باقی كتاهبای ديگر از حديث ابی ٣٢گويند ال إله إال اهللا شامره  و فرمان به جنگ با مردم تا زمانی كه می
 .هريره 

 ).٩٦−١/٩٤( الدرر السنية −)٢(
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ها را آورده و مطرح كرده است با او دشمني  هر كس اين مسائل و برنامه:  فرمودص
هرچه . گردد گيرد، و از شهر و ديار خود تبعيد مي  قرار ميشود، مورد اذيت و آزار مي

والسالم عليكم . فايده باشد بهتر است كم و كافي باشد از چيزي كه زياد ولي بي
  .)1(هورحمه اهللا وبركات

  :نويسد اي به يكي از عالمان مدينه چنين مي  در نامه:امام * 
كني؟  مردم هست سؤال مياگر از سبب و دليل اختالفي كه بين ما و برخي از «

نماز، زكات، روزه، : هاي اسالم مثل ها و برنامه در هيچ يك از قانون: بايد بگويم كه
كدام از امور حرام اختالف   همچنين در مورد هيچج، و غيره با هم اختالف نداريم،ح

دانيم مردم هم آن را خوب و پسنديده  نداريم، آنچه كه ما آن را خوب و نيكو مي
ناشايست رند، و آنچه نزد مردم بد و منكر و جزو معايب است نزد ما هم بد و شما مي
كنيم و كسي را  باشد، اما اختالف اينجاست كه ما به آنچه مشروع و زيباست عمل مي مي

كنيم، و از هر چيزي كه بد و  كه بر او قدرت داشته باشيم با زور ملزم به انجام آن نمي
به ويژه كساني كه مردم . كنيم ما متجاوزين را مجازات ميا، كنيم ناشايست باشد نهي مي

هايي كه در  ند مردم در باره ما به اشتباه بيفتند همانا هرا عليه ما شورانيده و باعث شد
 و همان كساني كه در مقابل تمام ، ايستادند و با او مخالفت ورزيدندص مقابل محمد

  :ها مخالفت كردندايستادند و با آن نيز ص پيامبران قبل از محمد
 {S  R  Q  P  O    N z  )44: مؤمنونال(.  

  .»كردند آمد، او را تكذيب مى قومى مى) هدايت(هر زمان رسولى براى «
قسم به خدا هر :  گفت كهص  نوفل به پيامبربناين همان چيزي است كه ورقة 

 او به كسي مثل شما كه اين مطالب را بگويد و مطرح كند با او دشمني شده و عليه
  .)2(»اند مخالفت پرداخته

_____________________________ 
 ).٩٩−١/٩٨( الدرر السنية −)١(
) ١٦٠(و مسلم شامره . و غريه) ٣٣٩٢(, ٣شامره .  قسمتی از حديث بخاری كه آن را روايت كرده است−)٢(

= 

٣١٠ إسالمية ال وهابية
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٣١١   ناباســـــــالم

اساس كار و هستة محوري اعتقاد ما خالص كردن دين و عبادت فقط براي 
جز اهللا نبايد هيچ كس و هيچ چيزي به فرياد خوانده شود، نذر : گوييم خداست، و مي

و قرباني فقط براي خدا باشد، فقط بايد از خدا خوف و ترس داشته باشيم، هر كس 
اين شرك به : گوييم  را براي غير اهللا قرار دهد و انجام شود در مقابل ميها يكي از اين

w v u t s r  } :فرمايد خدا است، آن شركي كه خداوند در مورد آن مي
xz  )بخشد شرك را نمى) هرگز(خداوند « .)48: نساءال!«.  

آنها جنگيد و قتلشان را ) محاربين( با ص كافراني كه پيغمبر اسالم حضرت محمد
كردند كه خدا خالق است و هيچ شريكي ندارد،  روا اعالم كرد، اعتراف و اقرار مي

  .دهنده، مدبر تمام كارها فقط خداست، آية زير مؤيد مطلب باال است ضرردهنده و نفع
 {  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ªz )31 :يونس(.  
و ( كسى مالك دهد؟ يا چه چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى: بگو«
  .»گوش و چشمهاست) خالق

 {  Ò Ñ       Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä
  ÕÔ  Óz  )89-88: مؤمنونال(.  

دانيد، چه كسى حكومت همه موجودات را در دست دارد، و به  اگر مى: بگو«
از آن ) اينهاهمه (: خواهند گفتدادن ندارد؟  دهد، و نياز به پناه پناهان پناه مى بى

  .» خداست
دهد كه آنها در اوقات ناراحتي و اوقاتي كه دچار شدائد  خداوند از كفّار خبر مي

شدند، خداوند  طلبيدند و تنها متوجه او مي شدند خالصانه خدا را به فرياد مي مي
  ).65: عنكبوتال(  Z Y X W V U T Sz ]} :فرمايد مي

     =
_____________________________ 

 .كاز حديث عائشه 
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٣١٢ إسالمية ال وهابية

  .»خوانند  را با اخالص مىهنگامى كه بر سوار بر كشتى شوند، خدا«
 {  i  h  g  f  e  d   c  b  az ) 32 :لقمان(.  
و باال رود و (موجى همچون ابرها آنان را بپوشاند ) در سفر دريا(و هنگامى كه «

  .»خوانند ، خدا را با اخالص مى)باالى سرشان قرار گيرد
ها از اين كارها و هدف و منظور آن: فرمايد كند و مي خداوند قصد كفّار را بيان مي

ها طلب شفاعت از ايشان است، مطالعه و بررسي اول سورة زمر روشن  واسطه
سازد، و آيات  سازد كه خداوند دين خالص و دين و هدف كفّار را نيز روشن مي مي

  .)1(ديگر از قرآن در اين مورد بسيارند
  . را بيان كردندص سپس چند حديث صحيح از پيامبر

اين منهج و روش را در پيش گرفتند و آن را ادامه داده  : امام پيروان و اتباع* 
  .و حقيقت دعوت را بيان و از آن دفاع نمودند

عقايد و روشي كه ما مردم را به آن «: يدگو  شيخ عبداهللا بن امام محمد مياز جمله
كنيم قبالً بيان شده و مسائل آن در ميان جامعه و مردم مطرح گرديده و به  دعوت مي

از محل خود   و گزار قلمداد كرده ش مردم رسيده است، اكثر مردم ما را بدعتگو
اما  گناهي جز ! اند  و خون و  اموال ما را حالل دانسته اخراجمان نموده، با ما جنگيده

خالص كردن توحيد و نهي از به فرياد خواندنِ غير اهللا و نهي از طلب كمك و شفا و 
. ايم ها و منكرات، گناهي نداشته زه با مظاهر بدعتاز غير خدا، و مبار... ضرر و 

الحمد هللا تعدادي از آنان بعد از تحقيق و بررسي به حقيقت و واقعي بودن اين 
  .)2(»كردند اند؛ حقيقتي كه قبالً آن را انكار مي مسائل اذعان و اقرار كرده

بن  هاي امام محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن يكي از نوه شيخ حمد* 
بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل  از محمد« :گويد عبدالوهاب چنين مي

_____________________________ 
 ).٦٠−١/٥٩( الدرر السنيه −)١(
 ).١/٢٧٤( الدرر السنية −)٢(
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٣١٣   ناباســـــــالم

 يمن، عسير، تهامه، شهران، بني :الشيخ، به مردم تمامي مناطق مشاهده و بزرگان قبايل
 زهران و به تمام اهل حجاز و غير آنها، خداوند همه ما و شما را شهر، قحطان، غامد،

ق گرداند، و همة ما را جزو پيروان سيد عالم به حقيقت دين اسالم هدايت و موف
  : السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته .آمين.  قرار دهدص محمد

در واقع حقيقت آنچه را كه ما به ولى ، ندا ه شنيد)1(ها ىوهابمردم از ما بعضي از 
 دانند، و انواع تهمت و ادعاهاي ناروا و باطل باشيم نمي آن معتقد هستيم و بر آن مي

هاي غلط و نادرست از قبول  دهند، تا مردم را به وسيلة اين روش را به ما نسبت مي
العالمين و قبول آن   نهضت اصالحي باز دارند و مانع گسترش توحيد خداوند رب

دانيم كه جلو اين تبليغات غلط را با سرعت بگيريم، تا  بشوند، بر خود واجب مي
كنيم و مردم را به آن دعوت  آن دينداري ميآنچه كه به آن معتقد هستيم و بوسيلة 

  .كنيم، براي مردم توضيح و بيان نماييم نماييم و به خاطر آن جهاد مي مي
كنيم و  بدانيد آنچه كه حقيقتاً به آن معتقد هستيم و ديگران را به آن دعوت مي

ين ما به د: نماييم، اين است كه براي عمل و التزام به آن تالش و جهاد نموده و مي
كنيم، دين اسالمي كه اصل و  اسالم و التزام عملي به اركان و احكام آن دعوت مي

و عبادت خالصانه خداوند بدون شريك و انباز، ) ال إله إال اهللا( اساس آن شهادت به
 دوستى نهايت محبت و - 1: و معتقديم كه، اين عبادت بر دو اصل اساسي قرار دارد

  .مانبرداري از او نهايت فروتني و فر- 2به خدا، 
آري ، خواست استكه يكي از مهمترين آنها دعا و درعبادت انواع زيادي دارد، 

باشد، در قرآن كريم در چند جا خداوند  ها مي ترين عبادت از مهمترين و بزرگ» دعا«

_____________________________ 
ّ عادت و روش علامی دعوت و پريوان آهنا اين نبود كه به اين دعوت سلفی نام وهابيت اطالق كنند چون −)١(

ّدشنام بوده است, و شيخ كه نام وهابيت را ذكر كرده ّاطالق نام وهابيت از طرف دشمنان به منظور مسخره و 
است شايد به خاطر اين باشد كه با مهني نام شهرت پيدا كرده و طوری شده كه دوست و دشمن با اين نام آهنا 

 .شناسند را می
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٣١٤ إسالمية ال وهابية

M  } :فرمايد دعا و درخواست ياري را عبادت نام برده است، همانگونه كه مي
 U  T   S   RQ  P  O  N    Y  X  W  V 

  [  Zz )60 :غافر.(  
كسانى كه از ! شما را بپذيرم) دعاى(مرا بخوانيد تا «: پروردگار شما گفته است«

  .»!شوند ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مى عبادت من تكبر مى
: در حديث شريف هم آمده است. نظير و شبيه اين آيه در قرآن بسيار است

ِألدعاء مخ الع« ْ ُّ ُ ُ ُّ   . »دعا مغز و اساس عبادت است«. )1(»بادةَ
فقط بايد خدا را به فرياد خواند، تنها از او كمك طلب نمود، و : گوييم پس ما مي

، در اوقات ناراحتي و براي كسب خير و دفع شري كه تنها در توان خداوند هستند
 شود، نذر و قرباني كردن فقط براي از هيچ كس و چيزي كمك گرفته نجز از اهللا

خدا مشروع است، ترس و خوف فقط بايد از خدا باشد، توكل و اعتماد تنها بر او 
باشد، دعا و درخواست  جايز است، طلب كمك و پناه گرفتن فقط به وسيله او مي
، كند فرشتگان، پيامبران آنچه كه گفته شدند از مخلوقات درست نيست، فرق نمي

 خداوند است كه استحقاق و تواناي زيرا كه تنها. اولياء و صالحان و غيره باشند
ها را دارد و شايسته و حق است كه تمام انواع عبادات را منحصر  برآورده نمودن آن
نبايد در درونِ دلها جز محبت، بزرگي و عظمت، و ترس و اميد از . به ذات اهللا نماييم

و خدا از هيچ چيز و هيچكسِ ديگري داشته باشيم، اين است حكمت و فلسفة دين 
_____________________________ 

در سند آن وليد بن مسلم وجود دارد كه . از انس با مهني لفظ روايت شده است) ٣٣٧١( رواه الرتمذی −)١(
مهچنني در سند آن ابی هليعه وجود . روايت كرده است... غريمعترب است, و گفته است كه فالنی از فالنی 

اين حديث غريب است و جز از حديث ابن هليعه آن را : گويد  دارد, كه تضعيف شده است, ترمذی می
 و ترمذی آنرا روايت ثابت شده است» الدعاء هوالعباده«دانيم, ولی در جای ديگر اين حديث با لفظ  نمی

و آن ) ١/٦٦٦(, حاكم )١/٦٦٦(, ابن حيان )٣٨٢٩(, ابن ماجه )٢/٣٦٢(, و امحد )٣٣٧٠(كرده است 
از حديث نعامن بن بشري, استاد األلبانی در كتاب ) ٧١٢(املفرد  را صحيح دانسته است, بخاری در األدب

 ).٣٤٠١(اجلامع الصغري آن را حسن دانسته است صحيح
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٣١٥   ناباســـــــالم

  .مقصود و هدف از ايجاد مخلوقات و موجودات
هر «: بعد از اينكه اين مسائل را تشريح كرد و از قرآن و سنّت دليل آورد فرمود

 آورده است معرفت و آگاهي داشته باشد ص كس به آنچه كه خدا و رسول او
ا و يابد كه، دعا و طلب كمك و اعتكاف و ماندن كنار گنبد و بارگاه و قبور اولي درمي

تر و ناپسندتر از كار  انجام دادنشان خيلي خطرناك، ها نذر براي قبرها و امثال اين
تر و  و معبود خود قرار دادند، و خيلي قبيحكساني است كه راهبان و كاهنان را رب 
ها   همانگونه كه غيرمسلمان:گفتند  ميص بدتر از كار كساني  است كه به پيامبر

كنند،   و لباسهاي خود را به عنوان تبرك به آن آويزان ميدرختي مبارك دارند و اسلحه
  .تو نيز همين كار را براي ما انجام بده

استفاده كردن از : اند  در توضيح ذات انواط گفته: بعضي از علماي محقق
درخت فقط براي آويزان كردن اسلحه و ماندن زير آن به عنوان تبرك باشد، و آن را 

 كمك و ياري ننمايند، تا آن حد با مخالفت روبه رو شود، عبادت نكنند و از آن طلب
در مقايسه با ماندن و اعتكاف كنار قبرها و دعا و در خواست از آنها و غيره كاري به 

  .تر است مراتب سبكتر و كم اهميت
 از اصل توحيد به شدت حمايت كرده و بر حفظ آن ص پيامبر اسالم محمد

شوند، ممنوع كرده   راههايي را كه به شرك منتهي ميتأكيد فراوان نموده است، و تمام
  .اند و هر چيزي كه وسيله و واسطة رسيدن به شرك به خدا باشد، حرام فرموده

ْللهم ال جتعل قربا«: فرمايد در حديث صحيح آمده است كه مي ُ وثنا يعبد, يَّ ُ َّشتد اًَ
َ قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجدُغضب اهللاِ عىل ُ ٍ«)1(.  

شم سخت الهي شامل وردگارا قبر مرا همانند بت قرار مده كه پرستش شود، خپر«
  .»دادند كه قبرهاي انبيا و پيامبران را مسجد و جاي عبادت قرار شودقوم و ملّتي 

_____________________________ 
 .٢٦١ باب الصالة, ص −كتاب الصالة :  مالک  رواه−)١(
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٣١٦ إسالمية ال وهابية

:  از روشن كردن چراغ و شمع بر آنها نهي نموده استصو همچنين پيامبر 
َلعن اهللاُ زائرات القبور واملتخذين عليها املس«   .)1(»اجد والرساجَِ

خداوند نفرين و لعنت كند زناني را كه به زيارت قبرها بروند و كساني كه بر «
  .»هايي را بر آنها روشن نمايند سازند و چراغ روي قبرها مسجد مي

همچنين برپايي مراسم جشن و شادي در كنار قبرستان و ساختنن گنبد و بارگاه و بنا 
شده كه با زمين يكسان گردند و برجستگي نداشته و دستور داده ، باشد نامشروع مي

: الهياج األسدي روايت كرده است همانطور كه امام مسلم در صحيح خود از ابي. باشد
َّ? أن ال تدع متثاال إالص اهللا  عليه رسولي ما بعثنَأال أبعثک عىل»  علی قال يل« ُ طمسته, ً
َّال قربا مرشفا إالو ً   .)2(»عن الكتابة عليهابور وَ سويته وهنی عن جتصيص القً

به عنوان امير و يا (خواهي تو را  مي:  به من گفت علي: گويد ابي الهياج مي«
 مرا فرستاد؟ كه هر مجسمه ص گونه كه پيامبر درست همان، بفرستم) فرماندار جايي

و تمثالي را يافتي آن را نابود كن و هر قبري را كه از زمين برآمده بود، با زمين 
  .»كاري و نوشتن بر قبرها نهي كرده است  و برابر كني، و همچنين از گچيكسان

ها و  ما غلو و افراط در تعريف و تعظيم بيش از حد قبرها را قبول نداريم و ساختمان
سازيم، چون در بزرگداشت قبور موجود  گنبدها و بناها را بر روي قبرها منهدم و ويران مي

  .گيرد، كه مهمترين وسيلة و عامل منتهي به شرك است يآن بناها غلو و افراط صورت م در
هايي هستند كه  هگيرد، مسائل و پديد تمام اين چيزهايي كه برايشان عبادت صورت مي

نمايند، تعظيمي كه  اند، آنها را بيش از حد تعظيم مي ها را به وجود آورده مردم خودشان آن
د كه مشكالتشان را رفع كنند، خواهن همچنين از آنها مي. رسد به درجه عبادت مي

  .نيازهايشان را برآورده نمايند
_____________________________ 

 و ٢٤٠٥, والنسائی ٣٢٣٦, و ابوداود ٣١١٨, ٢٩٨٦−٢٦٠٣, ٢٠٣٠, و امحد )٣٢٠( رواه الرتمذی −)١(
 . به احكام اجلنائزمراجعه شود−احلديث صحيحه األلبانی, بدون لفظه الرسج 

 . ختريج آن گذشت−)٢(
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٣١٧   ناباســـــــالم

آنها به اين گونه شرك خطرناك معتقد هستند، و اينگونه دينداري كنند و به خدا نزديك 
شوند، و كسي كه اين كارها را غيرشرعي و ديني اعالم كند، مردم را عليه او تحريك نموده 

كنند، اما خداوند   و افترا را براي او سر هم مي  تهمتترسانند، و انواع و از پيوستن به او مي
در هر شرايطي ناصر و معين دين خود بوده ولي حزب و گروه خود را مورد امتحان و 

دهد و اين آزمايش و امتحان تا زماني كه نزاع ميان حق و باطل وجود  آزمايش قرار مي
  .)1(دداشته باشد، باقي و برقرار خواهد بو

  .تقاد به شفاعت و توسل و تبرك جويياتهام عدم اع
هاي بسيار دور دشمنان دين، يعني اهل بدعت و هوا و هوس و تفرقه،  از زمان

توسل، تبرك و شفاعت را عليه اهل سنّت و جماعت در ميان مردم : مسائلي مانند
 نهضتش را آغاز نمود و :بن عبدالوهاب  زماني كه مجدد محمد. اند مطرح نموده
 تبعيت از سنّت و دوري از بدعت دعوت نمود؛ مشهورترين و آشكارترين مردم را به

هاي بدعي و غلو و افراط در شفاعت   و تبرك مبارزه با توسل، شكل مبارزه با بدعتها
كه سابقاً مورد بررسي قرار  - بودند، كه اغلب آنها از عدم معرفت حقيقت توحيد

  .گيرند  سرچشمه مي- گرفت
 در مورد اين مسائل -   كه همان اهل بدعت هستند- ص دشمنان سنّت رسول

 و دروغ و افتراهاي بسياري را عليه  هاي زيادي را ميان مردم پخش كرده شك و شبهه
بن  اند؛ به ويژه در مورد امام محمد اهل سنّت به صورت عمومي سرهم كرده

آنها شايع . اند اساسي را شايع نموده عبدالوهاب و پيروان ايشان اتهام و افتراهاي بي
كنند و آنها را  كنند كه، امام و پيروانش توسل، تبرك و شفاعت را به كلي انكار مي مي

كاهند و منزلت او   ميص قبول ندارند، بنابراين از شخصيت و مقام حضرت محمد
انبيا و صالحين و اولياء ! نسبت به او كينه دارند: گويند همچنين مي! آورند را پايين مي

  !ورزند مي  ندارند و نسبت به آنها هم عداوترا نيز دوست
_____________________________ 

 ).٥٧١−١/٥٦٩( الدرر السنية −)١(
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٣١٨ إسالمية ال وهابية

بن عبدالوهاب و  اهل سنّت و جماعت، كه امام محمد: اما حقيقت اين است كه
آورند؛ توسل و تبرّك و شفاعت را آنگونه كه در  پيروانش خود را از جمع آنان به شمار مي

د و احكامي ا، اما اعتقكنند ها اقرار مي قرآن و سنّت صحيح آمده باشند، قبول دارند و به آن
زيرا كه اينگونه مسائل از امور . را  كه در اين دو منبع وجود نداشته باشند، قبول ندارند

هستند و براي هيچكس جايز نيست ) نياز از كم و زياد نمودن تعيين شده و بي(توقيفي
 مقرر كنند، و  و يا قوانين و ضوابطي ديگر را در مورد آنها،چيزي را به آنها اضافه يا كم كند

هركس در مورد آنها چيزي را اضافه يا كم كند در واقع بدعت كرده و مرتكب گناه گشته 
ِمن أحدث يف « :باشد كه  مردود ميص و اين كار بر اساس  اين فرمودة پيامبر. است َ َ ْ َ أمرنا َ

ٌّما ليس منه فهو رد َ«)1(.  
ور و فرمان خدا و رسول او هر كس در امور دين چيزي را اضافه و ايجاد كند كه دست«

  .»گيرد نباشد، مردود است و مورد قبول قرار نمي
ٌّمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«: فرمايد و در جاي ديگر مي َ ِْ ً َ َ«)2(.  

 خدا و پيغمبر(هر كس كاري را انجام دهد كه براي انجام آن امر و فرمان ما «
  .» بر آن نباشد، آن كار مردود است)ص

  .باشند حديث از نصوص قطعي و قاطع مياين دو 
معتقد هستند كه، ) از جمله پيروان اين دعوت مبارك(اهل سنّت و جماعت 

  :شفاعت دو نوع است
  : شفاعت مثبت

آن را تأييد ) قرآن و سنّت(شفاعت مثبت همان شفاعت جايزي است كه نصوص
ند، مانند شفاعت ك كنند و شامل شرايطي است كه خداوند در قرآن به آن اشاره مي مي

 براي اهل كبائر از ص  و مانند شفاعت محمدص عظمي و مقام محمود براي پيغمبر
_____________________________ 

 .كاز احاديث ام املؤمنني عايشة صديقه ) ٤٤٩٢(و مسلم ) ٢٦٩٧(ه البخاری  روا−)١(
 .باشد , و الفاظ حديث روايت مسلم می)٤٦٠٦(, و ابوداود )٤٤٩٣( رواه مسلم −)٢(
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٣١٩   ناباســـــــالم

 براي عمويش ابوطالب كه از عذاب جهنم براي او ص امت خودش، و شفاعت پيامبر
  .اند ه با دليل و برهان ثابت شدههاي ديگر ك تخفيف داده شود، و ساير شفاعت

  : باشد نوع دوم شفاعت، شفاعت منفي مي
  .بر پايه دليل و برهان از قرآن و سنّت ثابت نشده است: شفاعت منفي شفاعتي است كه

بن عبدالوهاب و همچنين عالمان مبلغ و ساير اهل سنّت در اين مسأله  امام محمد
هاي  اند، و شك و شبهه اند، و آن را با داليل قاطع بيان كرده صحبت و تبادل نظر كرده

اند و هر كس هدفش رسيدن   مورد بررسي كرده و توضيح دادهاهل بدعت را در اين
  .به حق و حقيقت باشد در واقع اين توضيحات براي او كافي خواهد بود

آميز و بدعي را مردود  هاي شرك  و شفاعت اي به ابن صباح توسل امام ضمن نامه
  :نويسند مي مي شمارد و

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
 رسانم، آناني كه پيرو پيغمبر اسالم محمد ران ديني ميبه اطالع برادران و خواه

دهند، سؤال كرده، و از   هستند، كه ابن صباح در مورد آنچه كه به من نسبت ميص
  :من خواسته است، پاسخي را بنويسم، من هم اين جواب را براي او نوشته و فرستادم

: ام اند كه گويا من گفته آنچه كه مخالفان ادعاكرده: الحمدهللا رب العالمين؛ اما بعد«
اگر قدرت و توان : گويم  صلوات فرستاده شود، يا اينكه ميص نبايد بر پيامبركه 

كنم، يا اينكه در مورد صالحين   را نابود و ويران ميص داشته باشم گنبد و قبر پيامبر
دارم، همة اين  و اولياء رأي و نظر نادرست دارم و مردم را از محبت آنها برحذر مي

ها را در مورد ما سر هم  وارد دروغ، تهمت و افترا بوده و شياطين و دروغگويان آنم
خواهند اموال و دارايي مردم را به باطل و ناحق حيف  اند، همان شياطيني كه مي كرده

كه برايشان  گويند كه به مردم مي» شمسان و ادريس«و ميل كنند، همچون خانواده 
يد نمايند و همچنين بسياري از پيروانشان آنها را به نذر كنند، آنها را تعريف و تمج

دهند،  خوانند، همچنين مدعياني متصوفه و دراويش اين كارها را انجام مي فرياد مي
دهند كه شيخ عبدالقادر از   نسبت مي:كساني كه خود را به شيخ عبدالقادر گيالني 
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٣٢٠ إسالمية ال وهابية

  .ها بري و بيزار است فضهطالب از را بن ابي آنها بري و بيزار است، همانگونه كه علي
داد،   به آنها دستور ميص ديدند مردم را به آنچه كه پيامبر زماني كه آن افراد مي

از (كنم، كه جز اهللا براي هيچ چيز و هيچ كس عبادت نكنيد، و هر كس توصيه مي
عبدالقادر را به فرياد بطلبد كافر است، و امام ) روي علم و عمد و بعد از اتمام حجت

قادر از او بري و بيزار است، و همچنين هر كس يكي از صالحين و يا انبياء را عبدال
به فرياد خواند و از آنها طلب كمك و استعانه نمايد، براي آنها سجده ببرد، يا نذري 
را براي ايشان انجام دهد و يا عبادتي را براي آنها انجام دهد، آن عبادتي كه خاص و 

  .شود حق خداوند است، كافر مي
همچنين هر انساني كه امر و فرمان خدا و رسول او را بداند اين قضيه را انكار 

كند و آن را برنامه زندگي خود خواهد  نخواهد كرد، بلكه به آن اقرار و اعتراف مي
اگر : نمايد، دو حالت دارد  و كسي كه اين مطالب را انكار نموده و قبول نمي،كرد

الحين و نذر براي آنها، و دست نياز به بارگاهشان باور كند كه، به فرياد خواندن ص
.  باور كفرآميزي است،بلند نمودن روا و مشروع است، بدون شك و گمان اين باور

در واقع مخافت با خدا و رسول اوست، اينگون اشخاص مورد خطاب ما نيستند، 
دا و بلكه سخن ما با كسي است كه، به خدا و روز رستاخيز ايمان دارد، آنچه كه خ

پسندند او  نمي پسندند، دوست دارد، و آنچه كه خدا و رسول او  ميص رسول او
اند، و گمان   شياطين دينش را براي او مشتبه كردهكهپسندد، اما آدم ناآگاهي  نمي نيز
برد كه اعتقاد به فريادرسي مردگان حق است، و اگر بداند كه اين كار او كفر است  مي

و ما اين مسأله را براي او به . دارد ند از آن دست برميك و او را داخل جهنّم مي
  .دهيم كه كامالً حقيقت برايش روشن شود صورتي توضيح مي

 ص بر انسان مؤمن واجب است كه از خدا و پيامبر او: در اين رابطه بايد كه
 و فقط او را به فرياد بخواند، ، و فقط از او طلب كمك و ياري بنمايد،پيروي كند

 و آنچه را كه شر و ،قرآن را نازل فرموده و آنچه را كه خير و مفيد استخداوند 
مضر است در آن بيان نموده است، و دين كامل و بدون نقص در آن بيان كرده است، 
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٣٢١   ناباســـــــالم

ترين پيامبران خدا، نزد ياران و اصحاب خود  فضل و بزرگا ص و همچنين محمد
د، فرزندان و تمام چيزها بيشتر ترين فرد روي زمين بودند، آنها او را از خو محبوب

دانستند در عين حال نسبت به شرك و  قدر و منزلت او را مي، دوست داشتند، ارزش
  .ايمان هم علم و معرفت داشتند

ما نه در قرآن و نه در سنت صحيح دليلي ندارم كه، مسلماناني در زمان حيات 
) ان خداوند هستنددر مورد اموري كه تنها در تو( او را به فريادرسيص پيامبر
كرد، يا  داد، و يا از او طلب كمك و استعانه مي خواند، يا براي او نذري انجام مي مي

رفت و   بعد از فوت ايشان نزد قبرش ميص يكي از اصحاب و ياران اين پيغمبر
  .ام گفت به تو پناه آورده مي

 از ص ربه اين نتيجه خواهي رسيد كه پيامب،  تحقيق كنيداگر بپرسي و يا خو
دادند، اعالم  كساني كه صالحين را تقديس كرده و براي آنها عبادتي را انجام مي

كرد و  اسيرشان مي با آنها جنگيده و) و در صورت محارب بود(فرمود  برائت مي
 پيامبر: زيرا كه، كرد برد و حكم به كفرشان را صادر مي اموال آنها را به غنيمت مي

دهند، و بر هر   و جز حق به چيزي دستور نمي،دفرماين  جز حق چيزي را نميص
  .مسلماني واجب است كه از او پيروي كند

  .ها را باور نداشت خالصه آنچه كه امام آن
تقديس و عبادت براي غيرخدا در اموري كه فقط خاص خداوند هستند، يعني 

ير گويم ساخته و پرداخته خودم بوده يا به نقل از كتاب غ اگر چيزهايي را كه مي
و . ام، آن را قبول مكن و كنار بگذار معتبري بوده يا آن را از مذهب خودم نقل كرده

 است، و چيزي است كه ص ام دستور و فرمان خدا و رسول اگر آنچه را كه گفته
نظر دارند، براي انساني كه به خدا و روز  تمام علما در تمام مذاهب بر آن اتفاق

نيست در مقابل آن بايستد و به خاطر مردم و يا جو قيامت ايمان داشته باشد، شايسته 
منطقه و يا اينكه اكثر مردم آن را قبول ندارند، او نيز آن را قبول نداشته باشد و عمالً 

  .در مقابل امر خدا و پيغمبر ايستادگي كند
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٣٢٢ إسالمية ال وهابية

 داليل فراواني ص براي اثبات آن مسايل در قرآن و كالم پيامبر: بايد دانست كه
كنم كه شما را به داليل ديگر آگاه   براي مثال دليلي را از قرآن ذكر ميوجود دارند،

̄   °            } :خداوند متعال مي فرمايد، سازد مي   ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §
  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²    ±

   Ê  É          È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Â  Á   Àz ) 57-56: اإلسراء.(  
توانند  آنها نه مى! پنداريد، بخوانيد مى) معبود خود(كسانى را كه غير از خدا : بگو«

كسانى را كه آنان . مشكلى را از شما برطرف سازند، و نه تغييرى در آن ايجاد كنند
اى هر  جويند، وسيله به پروردگارشان مى) براى تقرب(اى  خوانند، خودشان وسيله مى

 چرا كه عذاب ؛ترسند  و از عذاب او مى؛ارند و به رحمت او اميدو؛چه نزديكتر
  .»پروردگارت، همواره در خور پرهيز و وحشت است

 را خدا إي عيسي و عزير ا هعد: گويند در مورد معني اين آيه مفسرين مي
آنان  :دادند، خداوند فرمود دانستند و براي آنها بعضي از عبادتها را انجام مي مي

 شما عبد و بندة من هستيد، همانگونه كه شما اميد بندگان من هستند، همانطور كه
رحمت و بخشش مرا داريد، آنها هم اميد رحمت الهي را دارند، از عذاب و خشم 

  .من بيم و ترس دارند، همانطور كه شما بيم و ترس داريد
در كالم و سخن پروردگار خود تأمل كنيد، آن جا كه : پس اي بندگان خدا
 با آنها جنگيد، كفر ص اهللا  كند، آن كفّاري كه رسول ان ميخداوند حال كفّار را بي

كه  دانستند آنها به اين خاطر بود كه آنها صالحين و اولياء را چنان مقدس و مؤثر مي
ترسيدند، از او  دادند، وإالّ كفّار هم از خدا مي بعضي از عبادات را براي آنها انجام مي

نمودند، اما اشكال اينجا  ا را تصديق مياميد رحمت داشتند، و وجود و حقانيت خد
به اين : گفتند اند، زيرا مي بود كه به علت غلو و افراط در مورد آنها دچار كفر شده

كنيم تا ما را به خداوند  خوانيم و خود را به آنها نزديك مي خاطر آنها را به فرياد مي
}  } :فرمايد ينزديك گردانند و براي ما شفاعت كنند، همانگونه كه خداوند م
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  f  e     d   c  b  a  `    _  ~  }  |z )3 :زمرال(.  
اينها را «: و آنها كه غير خدا را اولياى خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه«
  .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند نمى

z  y  x  w  v   u  t  s  r  } :خداوند متعال مي فرمايد

|  {  ¡�  ~   }  z )18 :يونس(.  
رساند، و نه سودى  پرستند كه نه به آنان زيان مى آنها غير از خدا، چيزهايى را مى«
  »اينها شفيعان ما نزد خدا هستند«: گويند  و مى؛بخشد مى

زماني كه خداوند در قرآن دين كفّار را اعتقاد نادرست آنها در ! اي بندگان خدا
را بيشتر از حد خود ... كند كه آنها صالحين و اولياء و  ن ميمورد صالحين و اولياء بيا
خوانند، از  دهند، آنها را به فرياد مي ها را براي آنها انجام مي تقديس و بعضي عبادات

نمايند تا آنها را به خدا نزديك گردانند، آيا بعد از اين  آنها طلب كمك و استعانه مي
  ان ديگري الزم است؟د، توضيح و بيتوضحيات و بيانات خداون

خدا بداند، يا از را  - ست هر چند پيامبري از پيامبران خدا-  مريمبناگر كسي عيسي 
شود، راستي  او طلب نفع و ضرر نمايد، و يا اينكه از او طلب نجات نمايند، كافر مي

  ها را از مردگان بنمايد، بايد چگونه باشد؟  و طلب وضع كسي كه اين درخواست
  :گويد يقت جويان را مورد خطاب قرار داده و ميسپس امام حق

شما گور و مرده پرستان هرگز گمان مبريد كه، امامان و صالحان را دوست «
داريد، بلكه عمالً دشمن صالحين هستيد، قسم به خدا شما كساني هستيد كه صالحين 

ند، را دوست نداريد، چون هر كس آنها را دوست داشته باشد، از آنها بايد اطاعت ك
كسي كه صالحين و اولياء را دوست داشته باشد و از آنها اطاعت كند، جز براي خدا 

كند و جز از او از كسي ديگر طلب كمك و كسب نفع و دفع ضرر  عبادت نمي
  .نخواهد كرد

اما كسي كه از فرمان آنها سرپيچي كند و آنها را به فرياد بخواند و گمان ببرد كه 
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ها هستند، همان كساني كه عيسي را به   درست مثل مسيحيآنها را دوست دارد اينان
نمايند و در عين حال گمان  خوانند، از او درخواست نفع و نجات مي فرياد مي

بيزار است و هرگز آنها  كنند او را دوست دارند در حالي كه عيسي از آنها بري و مي
  .»را قبول ندارد

 را به فرياد  طالب  ابيبن  سپس در مورد كساني كه بزرگاني مانند علي
دهم، و آن اين است  نامه را با اين موضوع خاتمه مي« :طلبند، سخن مي گويد كه مي
اي بندگان خدا، از شخص من اطاعت و پيروي نكنيد، همچنين در امور ديني : كه

بدون دليل اجتهاد نكنيد، بلكه از اهل علم و دانش از هر مذهبي كه دوست داريد در 
  !اند، سؤال و پرسش به عمل آوريد  فرمودهص ه خدا و پيامبر اومورد آنچه ك
گمان نكنيد كه مقدس كردن : نمايم كنم و توصيه مي شما را نصيحت ميهمچنين 

ادن و به فرياد خواندن صالحين و بيش از حد اشخاص و صفات خدايي به آنان د
از (ست، هركس آن را پرستي ا ها عبادت و بت اين! نه باشد، ولياء مثل زنا و دزدي ميا

شود، و رسول خدا از او  انجام دهد، كافر مي) روي علم و عمد و بعد از اتمام حجت
. نمايد، اي بندگان خدا خوب فكر كنيد و و تحقيق و بررسي نماييد اعالم برائت مي

  .)1(»الموالس
 كنيم برانگيزترين چيزي كه از سران مخالفين مشاهده مي از تعجب: فرمايد امام مي

كنم و رأي اهل تفسير را ذكر  اين است كه، زماني كه كالم خدا را براي آنها بيان مي
ما حق نداريم مستقيماً به قرآن و حديث مراجعه كنيم، ما بايد از : گويند نمايم مي مي

̧  ¹  }: ؟ مثالً در مورد آية.!راي و نظر فقهاي قرون اخير تقليد نماييم ¶
  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºz ) 57 :ءاإلسرا(.  

  ).18: يونس( z}  |  {   ~  �¡  } : و آيه

_____________________________ 
 ).٧٨−١/٧٤( الدرر السنيه −)١(
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  ).3: زمرال( f  e     d   c  b  a  `z  }  :يا آيه
®   ª » ¬} :كند و اين آيه كه خداوند در مورد اعتراف كفار بيان مي

  ´  ³  ²  ±  °  ¯z  ) 31 :يونس.(  
  ).كه ترجمة آنها گذشت(و ساير آيات ديگر 

براي ما و امثال ما درست نيست به قرآن و : گويند  ميهمچنان كه گفتيم در جواب
هاي   و به سخنان گذشتگان عمل كنيم، ما فقط از كالم و گفتهص سخنان پيامبر

  ؟.!كنيم متأخرين اطاعت و پيروي مي
با هر حنفي مذهبي حاضرم براساس سخنان بزرگان حنفي : من نيز به آنها گفتم

فعي و حنبلي مذهبي نيز بر پايه سخنان عالمان  و با هر مالكي و شا،كنم متأخر بحث 
آورم، عالماني كه به آنها  كنم و از كتب خود آنها دليل مي متأخر مذهبشان مباحثه 

  .اعتماد دارند
را ق به علماي آن مذهب داليل زيادي اما من با استناد به منابع معتبر و كتب متعل

 به فرياد خواندن صاحبان قبرها، و ام، بعد از اينكه سستي پايه عقايدي مثل نقل كرده
نذر براي آنها را بيان كردم و اين مطلب را به خوبي فهميدند و آن را بررسي كردند و 
به درستي آن داليل پي بردند، متاسفانه جز تنفّر و دور شدن از حقيقت چيزي به علم 

  .)1(دو فهم آنها اضافه نش
اين مسايل را مورد بررسي قرار داده بن عبدالوهاب نيز  شيخ عبداهللا بن امام محمد

   :گويد و مي
شود و  ها از مخلوق طلب كمك و ياري مي ها و ناراحتي چگونه به هنگام سختي
 در يكي از صدر حالي كه پيامبر ! اء متوسل شد؟به پيامبر يا صالحين و اولي

َأسألک بنور وجهک الذ«: فرمايد خواند، چنين مي دعاهايي كه بامداد مي قت له  أرشيَِ
_____________________________ 

 ).٧٣−١/٧٢( الدرر السنية −)١(
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٣٢٦ إسالمية ال وهابية

 هذه  يفيالسموات واألرض وبكل حق هو لک وبحق السائلني عليک أن تقيلن
  .)1(»ةالغدا
به خاطر نور ذات خودت كه آسمانها و زمين بوسيلة آن نوراني گشتند ! خداوندا«

و به خاطر هر حقي كه از آن توست، و به خاطر حق هر كسي كه از تو چيزي 
  .»ان مرا عفو كن و مورد بخشش قرار بدهكند، در اين صبحگاه گناه درخواست مي

برايم :  آمد و گفتص كه مردي نابينا نزد پيامبر: حديث ديگري هم وجود دارد
َإن شئت دعوت وإن «: پيامبر فرمود! ام را باز يابم در پيشگاه خدا دعا كن كه بينايي ُ َ ْ

َشئت صربت فهو خري لک ٌ َ َ«.  
: قال«، » كني برايت بهتر استكنم و اگر صبر اگر دوست داري برايت دعا مي«
َه أن يتوضأ فيحسن الوضوء وفأمر! ُأدعه َ َُ َ َ أسألک وأتوجه اللهم إين: يدعو هبذا الدعاءْ

ُ أتوجه بک إلی ريب الرمحة يا حممد إينيّإليک بنبيک حممد نب  اللهم  يلَ لتقيضي حاجت يفّ
َّفشفعه يف ُ ّ«)2(.  

وضويي كاملي بگيرد و اين دعا را : برايم دعا كن، پيامبر به او گفت: آن مرد گفت
خواهم و بوسيلة پيامبرت محمد كه پيامبر رحمت  از شما مي! پروردگارا: بخواند

آورم، تا  آورم، اي محمد بوسيلة تو به پروردگارم روي مي است، بسوي تو روي مي
  .»نياز و احتياجم برطرف شود، خداوندا محمد را براي من شفيع و واسطه قرار بده

ولي ، دو حديث براي توسل و روي آوردن و دعا و شفاعت صريح هستنداين 
دهد و در عين حال قصد و هدف شرك را نداشته و اسالم  كسي كه آنها را انجام مي

_____________________________ 
ّ آن فضال بن جبري وجود دارد كه امجاع بر ضعف در سند) ١٠/١٢٠( رواه الطربانی قال اهليثمی يف املجمع −)١(

 .او هست
حسن صحيح غريب, جز به اين : , و قال الرتمذی)١٣٧٨٥(, و ابن ماجه )٣٥٧٨( رواه الرتمذی −)٢(

 .ايم, و آلبانی در توسل آن را حسن دانسته است صورت از حديث ابی جعفر اين حديث را نشناخته
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٣٢٧   ناباســـــــالم

  كند، چه حكمي دارد؟  را انكار نمي
فرق بين اين انسان و كسي كه قصد و هدف شرك و عناد و سرپيچي را دارد، 

اما . شود  درك و فهم توحيد است كه اين فرق نمايان ميفراوان است؛ البته بعد از
 چه پيامبري باشد چه -  ها و يا از شخصي غايب درخواست حل مشكالت از مرده

باشند، نه  و به اتفاق تمام أئمة مسلمانان حرام مي از محرمات و منكرات -  غير آنها
  و ياران پيامبراند، و هيچ يك از اصحاب  به آن دستور ندادهص خدا و نه رسول او

اند، و أئمة مسلمانان آنها را خوب و   و تابعين اصحاب آنها را انجام ندادهص
اند، هيچ يك از آنها زماني كه دچار مشكل و يا مصيبتي و ناراحتي  پسنديده ندانسته

آوردند و  اي روي نمي كردند به ميت و مرده شدند و يا نياز و احتياجي پيدا مي مي
يا فالن نياز مرا برطرف ! شما براي من كافي هستي! اي شيخ اي امام: اند هرگز نگفته

دهم،  من تو را واسطه و شفيع خود براي تقرّب به خدا قرار مي: اند يا نگفته! كن
ها چيزهايي را  ها و اشخاص غايب همانگونه كه بعضي از اين مشركان از مرده

 يك از اصحاب بعد از فوت هيچ. دادند هايي قرار مي كردند و واسطه درخواست مي
اند،   هيچ يك از انبياء را نه كنار قبرشان و نه آن وقتي كه از آنها دور بودهص پيامبر

اند تا از  اند، و هرگز با اين هدف كنار مزار و قبر آنها نرفته به كمك و فرياد نطلبيده
اطر در روايت به همين خ. آنها چيزي را بخواهند و يا اينكه نمازي را آنجا اقامه كنند

 دچار  بن خطاب صحيح و درست آمده است كه مردم زماني كه در دوران عمر
 خواست طلب باران كند و به او براي   از عباس،قحطي و خشكسالي شدند، عمر

ُاللهم إنا كنا نتوسل إليک «: دعا در پيشگاه خداوند متوسل شد و خود عمر نيز گفت
  .)1(»نتوسل إليک بعم نبينا فاسقنا, فيسقونّإذا أجدبنا بنبينا فتسقينا وإنا 

شديم به واسطة پيامبر بسوي  زماني كه دچار قحطي و خشكسالي مي! پروردگارا «
_____________________________ 

اإلستسقاء, باب سؤال الناس اإلمام اإلستسقاء إذا قحطوا, ويف الفضائل , كتاب )٢/٢٩٤( رواه البخاری −)١(
 ).٠٣/٣٥٢, و البيهقی )٢٩−٤/٢٨(و ابن سعد ) ٧/٧٧(
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٣٢٨ إسالمية ال وهابية

فرستادي، و اكنون ما به  كرديم و تو براي ما باران مي آورديم و توسل مي تو روي مي
ران كنيم، پس براي ما با آوريم و توسل مي وسيلة عموي پيامبر به تو روي مي

  .»فرستاد فرست، خداوند هم باران ميب
 نمود، به يزيد  زماني كه براي اهل شام طلب باران مي  صورت معاويه به همين

  .كرد  توسل مي)1(بن اسود جرشي
 و شفاعت ص  بيان كرده است، توسل آنها به دعاي پيامبر آنچه كه عمر

  و به دعاي عباسايشان در حال حيات او بوده است، به همين خاطر بعد از ا
بن اسود جرشي توسل نموده است،  توسل كرده است، و معاويه هم به دعاي يزيد

و اين همان چيزي است كه فقهاء در كتاب استسقاء . چون در حال حيات بوده است
سنّت است كه به وسيله توسل به صالحين طلب : اند اند و گفته ذكر كرده) طلب باران(

  . باشند بهتر استص لحين از نزديكان پيامبرباران شود و اگر اين صا
 گيرند، هاي مختلف انجام مي كارهاي بدعت كه در كنار قبور و مزارها به صورت

با شرع مقدس اسالمي به هيچوجه سازگاري ندارند؛ كسي كه از ميت و مرده حاجت 
ين دهند، ا خواهد، همانطور كه بسياري از مردم آن را انجام مي و نياز خود را مي

̈  © ª  } :فرمايد خداوند در اين مورد مي پرستي است، كارها نوعي بت §
  »  º  ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²    ±            °  ¯   ®  ¬  «

  ¿  ¾  ½  ¼z)ترجمه آن گذشت).57-56: اإلسراء .  
اقوام و ملّتي بودند كه مالئكه و مسيح و عزير : گويند بعضي از علماي سلف مي

نمودند، خداوند به آنها  خواندند و از آنها طلب كمك و رفع بال مي ياد ميرا به فر
خوانيد عبد و بندگان من هستند، همانطور  اين افراد كه شما آنها را به فرياد مي: گفت

_____________________________ 
و سند آن صحيح است, مهانطور كه حافظ در ) ١/٦٠٢( أخرجه أبوزرعة الدمشقی يف تاريخ دمشق −)١(

كرامات األولياء «لكائی يف السنة يف وقال رواه ابوالقاسم الال. ١٥١ص . تلخيص گفته است صحيح است
 ). مراجعه شود١٤٠−٣/١٣٩ به ارواء الغليل ص ٦٠/٣٨٢(وكذلک صححه يف اإلصابة » منه
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٣٢٩   ناباســـــــالم

كه شما بنده من هستيد، و اميد رحمت من و ترس از عذابم را داريد، آنها نيز اين 
امبر يا ولي و يا عبد صالحي را به فرياد خواند و هر كس كه پي. اميد و ترس را دارند

نوعي از الوهيت و خدايي را براي آنها قرار دهد، اين آيه شامل او خواهد شد، اين 
شود كه غير خدا را به كمك و فرياد بطلبد و يا اينكه  آيه عام و شامل تمام افرادي مي

 يا غايبي از انبيا يا او را به عنوان وسيله و واسطه بگيرد، هر كس مرده و ميت
صالحين را با هر لفظي كه باشد به فرياد خواند و از آنها طلب كمك و رفع بال نمايد 
شرك بزرگ و اكبري را انجام داده است كه خداوند جز با توبه از آن شرك و ترك 

  .آن، هرگز او را نخواهد بخشيد
زد خداوند به خاطر قدر و منزلت اولياء و صالحين و غيره ن، اما بايد دانست كه

افعال و كردار خوب آنهاست و با وجود منزلت و مقام بلند و محترم آنها خداوند از 
به فرياد خواندن آنها نهي كرده و بيان نموده كه آنها توانايي برطرف نمودن ضرر و 

  .توانند آن را نيز تغيير دهند و يا رفع نمايند زيان را از شما ندارند، اصالً نمي
كند  آن را بيان مي» نكره«يعني با كلمه ) تحويالً( خاطر خداوند فرموده به همين

تا شامل انواع تحويل و تغيير بشود، پس هر كسي مرده و يا غايبي از انبياء يا 
صالحين يا مالئكه و يا جن را به فرياد و كمك و ياري بطلبد در واقع از كسي طلب 

نايي دفع و رفع و تغيير آن را ندارد، ياري و دفع ضرر و زيان نموده كه هرگز توا
̀   b  a  } :فرمايد خداوند مي   _  ~       }  |     {  z  y   x  wz 

  ).6: جنال(
بردند، و آنها سبب افزايش گمراهي و  مرداني از بشر به مرداني از جن پناه مي«

  .»شدند طغيانشان مي
اند كه استغاثه  ام اعالم كردهامام احمد و غيره با قاطعيت تم: ائمة چهارگانه مانند

درست و جايز نيست، و اين از ) طلب و درخواست كمك از مخلوقات(به مخلوق 
 اند كه كالمِ خدا غيرمخلوق است، چون از پيامبر داليلي است كه با آن استدالل كرده
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٣٣٠ إسالمية ال وهابية

 به وسيلة كلمات خدا ص  روايت شده و صحيح و ثابت گرديده كه پيامبرص
 شياطين و غيره به خدا پناه برده است، و به اين كار نيز دستور از شرّ) كلمات قرآن(

مخلوق نيست، بلكه ) قرآن(داده است، پس اين دليل است بر اينكه كلمات اهللا و 
  .آيدو در نتيجه استغاثه به مخلوقات درست نيست صفتي از صفات خدا به شمار مي

 بداند كه - هد خداوند توفيقش د- مقصود و هدف اين است كه سؤال كننده
فرياد از مخلوقات در كارهايي كه جز اهللا كسي قدرت و توانايي رفع مشكالت و 

رود كه خداوند آن  ها و جواب و قبول دعاها را ندارد، شرك بزرگي به شمار مي ظلم
بخشد، و غلو و افراطي است كه خداوند آن را در كتاب خود مورد مذمت  را نمي

D  C B AE   F   K  J  I  H  G}  :قرار داده است
MLz  )171آيه : نساءال(.  
و در باره خدا، غير از ! نكنيد) و زياده روى(در دين خود، غلو ! اى اهل كتاب«

  .»حق نگوييد
L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  }  :مي فرمايد

 X W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  Mz  )مائدهال :
77.(  

و غير از حق ! نكنيد) و زياده روى(ين خود، غلو در د! اى اهل كتاب: بگو«
 كه پيشتر گمراه شدند و ديگران را گمراه كردند و از راه قومىو از هوسهاى ! نگوييد

  .»!راست منحرف گشتند، پيروى ننماييد
غلو و افراط در مورد صالحين از كارهاي مشركان است، همانطور كه خداوند از 

 z  y  x w v  }  |  {  ~  �  u }: كند  حكايت مي؛قوم نوح 
  £  ¢   ¡z )23: نوح.(  

دست از خدايان و بتهاي خود برنداريد، بتهاي ود و سواع و يغُوث و : و گفتند«
  .»يعوق و نسر را هرگز رها نكنيد و دست از دامنشان نكشيد
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٣٣١   ناباســـــــالم

نام مردان صالحي از )  يعوق، نسر،ود، سواع، يغوث(اين : گويد  ميمابن عباس 
از پيروان نوح را وسوسه كرد   نوح بودند، زماني كه فوت كردند، شيطان برخيقوم

نشينند، نصب كنند و جلو خودشان  كه عكس يا مجسمة آنها را در مجالسي كه مي
بگذارند و هر يك را به نام خود اسم ببرند، و آنها هم اين كار را انجام دادند، ولي 

آن نسل مردند و رفتند و نسلي ديگر جايگزين كردند، تا اين كه  براي آنها عبادت نمي
هايي  آنها شدند و اين علم و آگاهي نسبت به آنها را فراموش كردند در نتيجه عبادت

  .)1(دندكر دادند و آنها را پرستش مي را براي آنها انجام مي
پس هر كس در مورد پيامبري يا مرد صالحي غلو و افراط كند و نوعي عبادت را 

مرا كمك كن، يا به فريادم برس، ! اي سيد و بزرگم : جام دهد مثالً بگويدبراي او ان
من در پناه توأم و : يا مرا روزي بده، يا وضع و حالم را بهبودي ببخش، يا بگويد

ها  چيزهايي از اين قبيل، همه اينها شرك و ضاللت و گمراهي هستند، از كسي كه آن
شود در  كند، اگر توبه كرد رها و آزاد ميشود كه توبه  دهد خواسته مي را انجام مي

  .غير اين صورت مجازات خواهد شد
نظر دارند كه، درست كردن مسجد بر روي  به همين خاطر تمام أئمة اسالم اتفاق

باشد، چون  ها جايز نمي قبرها مشروع نيست و نماز خواندن هم در قبرستان
به همين . ظيم قبرها بودپرستان تع ترين و مهمترين عامل و سبب عبادت بت بزرگ

 سالم ص خاطر علماي اسالم متّفق هستند بر اينكه هركس نزد قبر شريف پيامبر
كردنش مشروع است، اما نبايد آن را مسح كند يا ببوسد، چون اين بوسيدن و لمس 

به ) ص مثالً قبر پيامبر(پس نبايد خانة مخلوق . اهللا جايز است كردن فقط براي بيت
همة اينها به خاطر تثبيت و تحكيم كردن . شباهت داشته باشد) ه خداخان(خانة خالق 

توحيدي است كه اصل و اساس اين دين است، توحيدي كه خداوند جز با آن هيچ 
عملي و كاري را از كسي قبول نخواهد كرد، و فقط موحد است كه مورد بخشش و 

_____________________________ 
 ).٤٩٢٠( رواه البخاری −)١(
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٣٣٢ إسالمية ال وهابية

 كسي و چيزي را شا هگيرد و كسي كه براي او در صفات ويژ عفو خداوند قرار مي
  . شريكش كند، خداوند او را نخواهد بخشيد

  ).48: نساءال( z¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦      §   ¨  }  :فرمايد مي
  .»و هركه براي خدا شريكي قائل گردد، گناه بزرگي را مرتكب گرديده است«

   :آميز در كنار قبرها نوع دوم از كارهاي بدعت
توسل به صاحب آن قبر چيزي را از خداوند يك از آن موارد اين است كه بوسيلة 

از  اند، اما كنند، هر چند برخي از متأخرين اين كار را انجام داده درخواست 
ولي بعضي از علما آن را جايز و . هايي است كه در اسالم ايجاد شده است بدعت

 اين مثل نوع اول نيست،: گويند مي. بعضي ديگر هم از آن نهي و آن را قبول ندارند
 نيست، ص شود و اين نوع استغاثه به پيامبر چون دومي به شرك اكبر منتهي نمي

 و نوع اول كه باشد، كه فرق ميان اين بلكه طلب و درخواست چيزي بوسيلة او مي
  .بيان شد بسيار است

  به غير از توسل به محمد- توسل به خدا در دعاها با واسطه نمودن كسي ديگر
اند، و حتي هيچ اثر و روايتي هم  لح آن را انجام نداده هيچ كدام از سلف صا- ص

  . از آنها نقل نشده است
از : بن وليد گفته است بشر: گويد ابوالحسين قدوري حنفي در شرح الكرخي مي

براي هيچ كس شايسته و درست : امام ابوحنيفه فرموده است: ام كه ابويوسف شنيده
كنم از اين كه  توسل كند، و من نهي مينيست كه در دعاها جز به خدا به كسي ديگر 

به حق : خدا يا به خاطر به مقام و عزّت خودت در عرش، يا بگويد: كسي بگويد
همان ، اگر بگويد به خاطر محل عزّتت در عرش: گويد خلق خودت، ابويوسف مي

كس، يا به حق أنبياء، يا  به حق فالن:  ولي اگر بگويد.)1(شود و اين جايز است اهللا مي
  .دانند نمي ت و يا به حق مشعرالحرام، همة علما اينها را مكروه و جايزا هه حقّ خانب

_____________________________ 
 .كه سند آن گذشت.  كه حديث در اين مورد آمده و صحيح است−)١(
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٣٣٣   ناباســـــــالم

بن عبدالسالم فقيه شافعي مذهب در يكي   صورت استاد شيخ ابومحمد به همين
 به هيچ ص توسل به خدا جز به وسيلة محمد: فرمايد از فتاواي مشهور خود مي

 هم به شرطي درست ص ه پيامبركدام از مخلوقات جايز و درست نيست، توسل ب
كه ترمذي آن را روايت ... است كه اگر آن حديث مرد نابينا خدمت پيامبر آمد و 

  .)1(كرده است، صحيح باشد
درخواست چيزي از خداوند به حق مخلوقات او جايز نيست، چون مخلوقات 

خدا هيچ حقي بر خالق خود ندارند، پس زماني كه مستحق نيستند، هيچ حقي هم بر 
  .ندارند

اين مورد كه آيا توسل به مكان عزّت خداوند در عرش، آيا اين توسل به  اما در
مخلوق است يا خالق؟ بين علما اختالف وجود دارد، ابويوسف در اثر از او روايت 

يا به خاطر نهايت رحمت ، به خاطر مكان عزّت خودت در عرش: شده كه گفته است
و به خاطر كلمات تام و كاملت، اينها را جايز ، تاز كتابت، يا به خاطر اسم اعظم

  .واهللا أعلم. )2(دانسته است
  آيا ويران كردن گنبد بر روي قبرها دشمني با انبيا و اولياست؟

اين ادعاي دشمنان كه، هر زمان اين دعوت در هر شهر و مكاني كه قدرت و 
 قبرها و مزارها و هاي روي تسلط پيدا كرد اقدام به ويران كردن گنبدها و ساختمان

نمايند، اين ادعا ادعاي كامالً صحيحي است، و الزم و واجب است  آثار ديگر مي
چنين كاري ستوده شود و عامل آن مورد مذمت قرار نگيرد، ولي متأسفانه دشمنان 

تا . اند اين كارها را به صورت و شكلي خيلي باطل و نادرست براي مردم بيان كرده
و در ميان مردم اين . كار موحدين و دعوتگرانِ را زير سؤال ببرندها اين  با اين حربه

كه از بين بردن گنبد و بارگاه به معني و نشانه بغض و كينة اولياء و  طور نشان بدهند
_____________________________ 

 .كه سند آن گذشت.  كه حديث در اين مورد آمده و صحيح است−)١(
 .إسناده حسن) ١٠/١٢٨(ألثر رواه الطرباين و قال اهليثمي يف املجمع ا و−)٢(
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٣٣٤ إسالمية ال وهابية

  .صالحين و اهانت به آنها است
در حالي كه اقدام دعوت سلفي به اين كارها به خاطر اجراي فرمان و دستور 

آميز همه  مبارزه با اين بدعتها و منكرات و مظاهر شرك است، و ص رسول اكرم
 است كه ها همان حديث علي  باشند، از جملة اين دليل براساس أدلة شرعي مي

 آن را بدين صورت خود و غيره» الصحيح«و امام مسلم در » السنه«امام احمد در 
َأال أبع « قال عيل:  قالي اهلياج األسديبأعن (: اند روايت كرده ْ َثک عىلَ  عليه ي ما بعثنُ
ُ أن ال تدع متثاال إال طمستهص رسول اهللا ََ َ ََ ّْ ًِ ْ ُال قربا مرشفا إال سويتهَ وَ ْ ََّ َ ّْ ِ ً ً َ«()1(.  

 مرا فرستاد، شما را بفرستم؟ و آن كار اين ص كه رسول خداآيا براي كاري «
 قبري كه از  و هرى،اي را يافتي آن را نابود و از بين ببر است كه، هر تمثال و مجسمه

  .»ىمسطح زمين بلند شده بود آن را با زمين يكسان كن
هاي دشمنان براي تحريك عواطف عموم مسلمانان  ها و حيله يكي از روش

خصوصاً مسلمانان ناآگاه عليه دعوت اصالحي شيخ محمد بن عبدالوهاب اين است 
كنند و  اهانت ميكنند كه آنان به اولياء و اموات  كه در ميان آنها طوري وانمود مي

  !نمايند احترام آنها را مراعات نمي
چنانچه . باشد اين كار دشمنان در واقع فريب دادن و سرگردان نمودن مردم مي

مقصود و هدف از تعظيم اولياء و اموات و احترام آنها همان چيزي است كه در سنّت 
مودن سالم كردن و دعاي خير ن،  آمده است، از جمله زيارتص صحيح پيامبر

برايشان، و احترام به قبر آنها و اهانت نكردن به آنها و امثال اين مسائل، اين كارها 
دانند و به آن عمل  چيزهايي هستند كه اهل سنّت و جماعت آن را جزو دين مي

  .بن عبدالوهاب و پيروان او كنند از جمله امام محمد مي
اء و اموات و فوق بشري اما اگر منظور و هدف از اين كارها، مقدس نمودن اولي

دانستن و رسانيدنشان به مقام الوهيت و ربوبيت باشد، و انجام بعضي از عبادات براي 
_____________________________ 

 . سند آن گذشت−)١(
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آنها، و يا انجام دادن بعضي از بدعتها و چيزهاي تازه در كنار قبر و مزارشان از جمله 
د جويي و به عنوان مسج كاري آن و تبرّك ساختن گنبد و روشن نمودن چراغ و گچ

همة اين كارها اهانت به قرآن و سنت و اولياء و  آنها استفاده كردن و غيره، از
  . استص اهللا باشد و در واقع مقابله و مخالفت و دشمني با رسول مسلمانان مي

   :يدگو بن امام محمد در اين مورد ميشيخ سليمان 
نان باشد تعظيم قبرها به معني احترام آنها است، اگر اين قبرستان متعلق به مسلما

بر آنها واجب است كه بر روي آن ننشينند و يا مسجدش نكنند، چون در صحيح 
ُال جتلسوا عىل«:  فرمودص مسلم از ابي مرثد الغنوي روايت شده است كه پيامبر ِ ْ َ 

َالقبور و َال تصلوا إليهاِ ِّ«)1(.  
  .»بر روي قبرها ننشينيد و در آنجا نماز نخوانيد«

 مردي را ديد بر قبري تكيه داده است، ص ، پيامبرهمچنين روايت شده است كه
  .»صاحب قبر را اذيت ندهيد« .)2(»َال تؤذوا صاحب القرب«: پيامبر فرمود

ْألن جيلس أحدكم عىل«:  فرمودص پيامبر: گويد  ميابي هريره  ُ َ ِ ْ َ ْ َ مجرة فتحرق َ ٍ َ ْ َ
ُثيابه فتخلص إىل َ جلده خري له من أن جيلس عىلَ ََ ِْ ْ ْ ِ ِ   .)3(»ٍمسلمِ قرب ٌِ

_____________________________ 
 ).٢٠٢٩(, و نسائی )١٠٥٠(, و ترمذی )٣٢٢٩(و ابوداود ) ٢٢٥٠( رواه مسلم −)١(
كند در كتاب الكبري از حديث   اين حديث در صحيح مسلم وجود ندارد بلكه طربانی آن را روايت می−)٢(

ا كسى كه بر » نزل من عىل القرب ال تؤذ صاحب القرب وال يؤذكإ! يا صاحب القرب« :گويد بن حزم میعامره 
است و در ابن هليعة و در سند آن . ا از آن پايني بيا و صاحب قرب را اذيت مكن تا تو را اذيت نكند قرب ايستاده

اين چنان در كتاب . اند او را توثيق كردهها  توثيق او سخنانى نزد علام وجود دارد و او ضعيف است, و بعىض
 . وارد شده است)٣/٦١(املجمع 

, ابن ماجه )٢٠٤٦(نسائی ). ٣٢٢٨( ابوداود −بدون لفظ مسلم در آخر حديث ) ٢٢٤٨( صحيح مسلم −)٣(
 ألن أميش:  بلفظصروايت كرده است از عقبة بن عامر از رسول اهللا ) ١٥٦٧(حديثى ابن ماجه ).١٥٦٦(

َّو سيف أو أخصف نعيل برجيل أحب إال من أن أميش عىل قرب مسلم, وما أبايل أوسط القبور قضيت عىل مجرة أ
= 

٣٣٥   ناباســـــــالم
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٣٣٦ إسالمية ال وهابية

اي از آتش بنشيند و لباسش سوخته شود و به  اگر يكي از شما بر روي پاره«
  .»پوستش سرايت كند، بهتر است از اينكه بر روي قبر مسلماني بنشيند

اما تعظيم قبرها و اموات به معني عبادت براي آنها، اين كار از گناهان كبيره نزد 
باشد،  پرستان مي مقدمة كار بتشود، و اصل فتنه و  عام و خاص محسوب مي

ها، تابعين، و أئمة مجتهد كه در درونشان وقار و  همانطور كه سلف صالح از صحابه
 و  اند و به خاطر آن خشمگين شده احترام خداوند وجود داشت اين را بيان كرده

و با دشمنان ، براي توحيد خداوند غيرت پيدا نشان داده و شرك و اهل آن را تقبيح
ورزند چه حيله  راستي كساني كه با آنها مخالفت مي. ه خاطر آن مبارزه نمودندخدا ب

  و مكري در ذهن و خيال دارند؟
كند، منزلت و احترام خود را  كسي كه با موحدين و مخالفين با شرك، مخالفت مي

توسل به صاحبان  اصلي انحراف اعتقادي در اسالم، نهد، زيرا منشأ و ريشة زير پا مي
باشد، طوري كه كار به جايي رسيده است صاحبان قبر به جاي   مزارها ميقبرها و

هايي بر آنها  ها و ساختمان اند، هيكل شوند، و به بت تبديل شده خدا پرستش مي
شوند، از آنها ترس و خوف دارند  ساخته شده است به طوري كه به فرياد خوانده مي

دانند، مرده اگر زخمي شود احساس  ميآنان مگر ن. طلبند و اميد و رجا را از آنها مي
  .)1(!كند درد و ناراحتي نمي

آورد كه اهل بدعت آنها را دليل مشروعيت  در ادامه برخي از احاديث جعلي را مي
   :دانند توسل مي
امثال اين احاديث موضوع و نادرست براي نابودي اسالم و اين دين «: يدگو او مي

     =
_____________________________ 

تر از  اگر بر قطعه أخگر راه بروم يا اينكه كفشكم را به پايم بدوزم دوست داشتنى. حاجتي أو وسط السوق
وسط قربستان و يا در بازار اين است كه بر رو قرب مسلامنى راه بروم, و هيچ برايم مهم نيست كه حاجتم در 

 .برآورده شود
 .٢٠٨ التوضيح عن توحيد اخلالق, ص −)١(
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٣٣٧   ناباســـــــالم

اند و آنها را در ميان جاهالن و گمراهان كه  كردهباشند، مشركان آنها را جعل  پاك مي
اند، خداوند رسول خود را  گردان و منصرف هستند، ترويج و شايع كرده از حق روي

برانگيخت و به پيامبري انتخاب كرد، تا هر كسي را كه به بت و سنگ و چوب چشم 
 مسير رشد و آگاه سازد و با خداي بيناي شنواي توانا آشنا گرداند و در اميد دارد

البته آثار و احاديث زيادي در مورد حرام بودن . تعالي و خير و سعادت قرار بدهد
ند كه متخصصان علم حديث و روايت، صحت و ا هتوسل به اهل قبور روايت شد
  .اند و مورد تأييد تمام اهل روايت و درايت هستند درست بودن آنها را تأييد كرده

هاي قبور و مزارها و غيره را رد  حتاً بدعتسپس احاديث صحيحي را كه صرا
َ أن رسول هريره  يبأ ومسلم عن يفروی البخار« :نمايد براي نمونه كنند، بيان مي مي َّ
َقاتل اهللاُ اليهود : قال ص اهللاِ َ َختذوا قبور أنبيائهم مساجداَ َ َ ُ«)1(.  

ن خدا را محلي به خاطر اينكه قبر پيامبرا! خداوند قوم يهود را هالك و نابود كند«
  .»براي عبادت و مسجد قرار دادند

َلعن اهللاُ اليهود والنصاری اختذوا قبور أنبيائهم « :در روايتي از امام مسلم آمده است َ َ
َمساجد ِ«)2(.  

ها را لعنت كند، چون مزار پيامبران خود را مسجد و  خداوند يهوديها و مسيحي«
  .»جاي عبادت قرار دادند

از : گويد ه است كه ميب بن عبداهللا البجلي روايت شددر صحيح مسلم از جند
ّإين«:  پنج روز قبل از فوتش شنيدم كه فرمودصپيامبر  ِ أبرأ إىلِ ُ َ اهللاِ أن يكون يلَ  منكم َ

ِخليل فإن اهللاَ قد اختذين ِ َ خليال كام اختذ ّ ِبراهيم خليال ولو كنت متخدا من أمتإً ً ً خليال يً
ًالختذت أبابكر خليال, أال َُ ْ َ وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أال فال ّ ََ ِ َ َ

_____________________________ 
 ).١١٨٥(و مسلم شامره ) ٤٣٧( البخاری شامره −)١(
 ).٥٢٩( مسلم شامره −)٢(
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٣٣٨ إسالمية ال وهابية

ّتتخذوا القبور مساجد فإين َ ْ أهناكم عن ذلکَ ُ َ«)1(.  
دوست (خواهم در ميان شما خليل  من به خاطر خالص شدن بسوي خدا نمي«
انتخاب كرده ) دوست ويژه(داشته باشم، چون خداوند مرا به عنوان خليل ) ويژه

انطور كه ابراهيم را بعنوان خليل برگزيده است، و اگر از امت خود دوستي است هم
كردم، هوشيار باشيد كه، كساني قبل از  گزيدم، ابوبكر را انتخاب مي صميمي را برمي

شما بودند كه قبر پيامبرانشان را جاي عبادت و مسجد قرار دادند، هان آگاه باشيد كه 
ت و بعنوان مسجد قرار ندهيد من شماها را از ها را جاي عباد گورستان و قبرستان

  .»كنم اين كار نهي و منع مي
 ةَ طفق يطرح مخيصص ملا نزل برسول اهللا«:  قاالن وعن عائشه وعبداهللا بن عباس«

ِ وجهه فإذا اغتم هبا كشفها فقال وهو كذلکكانت عىل   اليهود والنصارلعنة اهللا عىل«: ِ
  .)2(متفق عليه» ر أمته ما صنعواَاختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذ

ش ، چادربيماري وفاتدر  ص  آنحضرت:گويند  مينبن عباس عايشه و عبداهللا 
 را برداشت آن ، پوشيده شدش كامالًا ه و هنگامي كه چهر.انداختش  مباركةهرچ بر را
. »كردندقبور پيامبرانشان را مسجد را لعنت كند كه خداوند يهود و نصاري «: فرمود و

  .اين بود كه ما را از اينگونه اعمال، برحذر دارد ص هدف آنحضرت :گويد ي ميراو
َلعن «:  در بيماري كه بعد از آن فوت كرد فرمودص پيامبر«: يدگو  ميكعايشه 
َ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ولو ال ذلک ألبرز قربه غري أنه خيشالنصارَاهللاُ اليهود و َِ َ ُ َُّ ََ َِ ْ أن َ
ًيتخذ مسجدا   .)3( متفق عليه»َ

 را لعنت اخداوند يهود و نصار«:  فرمود،وفات خود بيماري  درص اهللا رسول
اگر اين احتمال : گويد مي كعايشه  .»جد قرار دادندي خود را مسكند، آنان قبور انبيا

_____________________________ 
 .از حديث جندب بن عبداهللا البجلی) ٥٣٢( مسلم به شامره −)١(
 ).١١٨٧و مسلم شامره ) ٤٣٥( بخاری شامره −)٢(
 ).١١٨٤(و مسلم شامره ) ١/٥٢٣(شامره  بخاری −)٣(
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٣٣٩   ناباســـــــالم

يعني در حجره قرار (كردند   را آشكار ميصنداشت، قبر رسول اهللا   نميوجود
  .ه مردم آنرا مسجد قرار دهندترسم ك ولي مي). دادند نمي

كند كه   روايت ميامام احمد در مسند خود با سند حسن از عبداهللا بن مسعود 
ْإن من رشار الناس من تدركهم الساعة و« : فرمودص پيامبر َُ ْ َْ ْ ُ ِ ّ ِ ِ َهم أحياء وَّ ْ َالذين يتخذون ُ ُ َ

َالقبور مساجد ِ َ«)1(.  
ها زنده باشند و همچنين از بدترين مردم كسي است كه قيامت سر رسد و آن«

  .دهند  را به عنوان مسجد قرار ميبدترين مردم كساني هستند، كه قبرها
 ص َلعن رسول اهللاِ«:  فرمودص  روايت شده است كه پيامبرم و از ابن عباس

  .)2(رواه اإلمام امحد وأهل السنن» َالرسجَزائرات القبور واملتخذين عليها املساجد و
روند و آنجا را مسجد قرار   را كه به زيارت قبرها مي زنانىصرسول اهللا 

  .كنند، لعن و نفرين كرده است دهند و بر آنها چراغ و شمع و غيره روشن مي مي
كند كه، براي خدا نزد قبرها سجده  اين حديث وضع و حال كسي را بيان مي

  باشد؟ برد، چگونه بايد برد، پس حال كسي كه براي خود قبر سجده مي مي
 در مورد قبرها و آنچه كه ص كسي كه بخواهد بين سنّت پيامبر: گويد اً ميبعد

_____________________________ 
 ).٣٤٠(و ابن حبان ) ٧٨٩(, و ابن خزيمة )٣/٣٤٥(, و ابن أبی شيبة )١/٤٣٥( املسند به شامره −)١(
چاپ شاكر, وابن أبی شيبة ) ٢/١٣٦(, والرتمذی )١/٢٨٧(, والنسائی )٣٢٣٦( اخرجه أبوداود −)٢(

, ٣٢٤, ٢٨٧, ١/٢٢٩(, امحد )١/١٧٧(ی , الطيالس)٤/٧٨(, وبيهقی )١/٣٧٤(وحاكم ) ٤/١٤٠(
حديث از احاديث حسن است وابوصالح مولی ام : گويد از طريق ابی صالح از ابن عباس, ترمذی می) ٣٣٧

و اين حديث با اين لفظ هم آمده . گويند باشد, كه اسمش باذان و به آن باذام می هانیء دخرت ابوطالب می
ِلعن اهللاُ زوارات القبور«است  ّ ترمذی آن را . »روند لعنت و نفرين كند ها می اوند زنانى كه به قربستانخد(» َ

از حديث ابی هريرة, وترمذی ) ٢/٣٣٧(, امحد )٤/٧٨) (١٥٧٦(, ابن ماجه )١/١٩٦(كند  روايت می
) ٤/٧٨(اين حديث را بيهقی نيز روايت كرده است . گفته است حديث, يک حديث حسن و صحيح است

ّأن رسول اهللا لعن زوارات القبور( به لفظ از حديث ابی هريره,  و َ آمده است, وشاهای هم از حديث حسان ) ّ
 ., با لفظ بيهقى)٣/٤٤٢(وامحد ) ١/٣٧٤(واحلاكم ) ١٥٧٤(ابن ماجه : نزد ابن ماجه دارد
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٣٤٠ إسالمية ال وهابية

 در مورد ص به آن دستور داده است و يا از آن نهي فرموده و يا آنچه اصحاب پيامبر
اند و بين آنچه كه اكثريت مردم و جامعة امروزي براي قبرها انجام  قبرها انجام داده

يابد كه ضد يكديگر و كامالً  اصل نمايد، در ميدهند، بين اين دو مورد توافقي ح مي
  .توان اين توافق را ايجاد كرد طوري كه هرگز نمي. مخالف هم هستند

ها نماز برگزار شود،   نهي كرده است كه در قبرستانص اهللا علي رغم اينكه رسول
 نهي فرموده كه آنجا را به ص پيامبر. خوانند ها نماز مي اكثريت آنها در قبرستان

سازند و آن را به شباهت  سجد تبديل نمايند آنها بر روي قبرها گنبدها و مساجد ميم
  .كنند خانة خدا، مشاهد نامگذاري مي

 نهي كرده است كه چراغ و شمع و غيره را بر روي قبرها روشن كنند، ص پيامبر
. يستندا دهند و كنار آن مي هايي را بر روي قبرها قرار مي ها و روشنايي ولي آنها چراغ

ها مجلس جشن و شادي شود، ولي آنها اين   نهي فرموده كه قبرستانص پيامبر
دهند، و همانگونه كه براي عيد و  ها را محل مناسك و جشن و شادي قرار مي مكان

 پيامبر. شوند ها جمع مي شوند به همان اندازه بلكه بيشتر در قبرستان جشن جمع مي
ي كردن حيوانات براي قبرها ولي آنها براي  نهي فرموده از سر بريدن و قربانص

  .طلبند دهند و آنها را به فرياد مي قبرها حيوانات را ذبح و براي آنها نذر انجام مي
اند كه، قبرها با سطح زمين يكسان باشند، همانطور كه امام   دستور دادهص پيامبر

اشد روايت ب الهياج اسدي كه اسمش حيان بن حصين مي مسلم در صحيح خود از ابي
 أن ال ص  عليه رسول اهللاي ما بعثن أال أبعثک عىل طالب يبأ بن  عيلقال يل«: كند مي

ِأدع متثاال إال طمسته وال قربا مرشفا إال ًِ ً ّ   .)1(»سويته ً
آيا شما را بفرستم و در آنجا كاري : علي به من گفت: گويد ابي الهياج اسدي مي«

رد؟ هر مجسمه و تمثالي را يافتي آن را نابود كني كه اين كار را رسول خدا به من سپ
  .»كني، و هر قبري كه از سطح زمين بلند شده بود آن را با زمين يكسان نمايي

_____________________________ 
 . ختريج و سند آن گذشت−)١(
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٣٤١   ناباســـــــالم

ما با : گويد ثمامه بن شفي همداني مي: دوباره در صحيح امام مسلم آمده است كه
ه دستور فضاله بن عبيد در كشور روم بوديم، آن جا دوستي داشتيم كه فوت نمود، فضال

از : سطح و يكسان كرد، سپس گفت داد كه قبر براي او كنده شود و آن را با زمين هم
  .)1(ام امر فرمود كه، قبرها را با زمين مساوي و يكسان كنيم  شنيدهص رسول خدا

كنند و قبرها را از سطح زمين  در حالي كه اكثريت مردم با اين دو حديث مخالفت مي
هايي بر آن   صندوقسازند و تابوت و كنند و گنبدهايي بر آن مي مانند ساختمان بلند مي

اهللا الحرام را با پارچه  پوشانند، همانطور كه بيت دهند و آن را با پارچه مي قرار مي
  !!اند پوشانده

برند، و حيواناتي را بعنوان نذر و غيره براي آنها  زمان تولد فرزندان زنان را آنجا مي
  .شوند كنند و زن و مرد با هم قاطي مي اهايي نزد قبرها برپا ميسر و صد. دهند قرار مي

از جملة اين كارها، همان چيزي است كه بندگان شيطان نزد قبر أم المؤمنين 
 ك دهند، و يا در مزار خديجه  در خارج از مكه انجام ميك ميمونه بنت حارث

ها و سر و  لدهند، جار و جنجا  روز آن را انجام مي3واقع در معلّي هر سال 
پردازند و زنان با مردان  اندازند و به دعا و استغاثه از آن مي صداهايي را راه مي

  .كنند اختالط پيدا مي
 و طبل و همراه با بيرق آنجا ها رحمن المحجوب با زدن دفو يا كنار قبر عبدال

برند و از او چيزهايي درخواست  يهايي براي آن سر م شوند، و قرباني جمع مي
نمايند تا به گمان آنها ناظر و حافظ آنها در دنيا و قيامت باشد، چون او محبوب  مي

همچنين كنار مزار ابوطالب، در . شوند  است، به او اميدوار ميصخدا و رسول 
كه حاضر نشد مسلمان (دانند  حالي كه آنها ظاهر حال ابوطالب را در هنگام مرگ مي

  .شود پرده ميو سرنوشت او فقط به علم خداوند س) شود
اند كه اگر مظلومي از دست ظالمي فرار كند و خود را به  كار را به جايي رسانيده

_____________________________ 
 ).٢٠٣٢(, و النسائی )٢٢٤٢( رواه مسلم −)١(
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٣٤٢ إسالمية ال وهابية

ديوارهاي كعبه بچسباند، او را با زور و بدون در نظر گرفتن احترام آن مكان مقدس 
دهند، ولي اگر ظالمي به خاطر دزدي يا  كشند و هرچه خواستند با او انجام مي مي

 كه خداوند - به قبر يكي از اين دو شخص كه نام برده شدندقتلي يا غارت مالي 
نمايند و حد خدا را   پناه ببرند، اقدام به دستگيري آنها نمي-  داند حال آنها را بهتر مي
آنها حد اجرا كند در واقع تعدي و  كنند، حتي معتقدند هر كس بر بر آنها جاري نمي

  .ظلم كرده است و بايد توبه نمايد
س مردم را از اين كارها باز دارد و نهي كند و به آنچه خداوند به پيامبران اما هر ك

 عمل ص خود دستور داده است، فرمان دهد، و يا به آيات قرآني و احاديث پيامبر
نامند و بدون اينكه ما آن شخص را  گزار مي نمايد، او را تبعيد و يا او را كافر و بدعت

  .ددهن بشناسيم او را به ما نسبت مي
اند،   امر و دستور دادهصآنچه خدا و پيغمبر  تنها گناه ما اين است به پيروي از

كنيم، به سبب  اند، نهي مي  نهي فرمودهص كنيم و از آنچه خدا و رسول او توصيه مي
جام كنند، از ان كنند، و بر ضد ما لشكر كشي و مبارزه مي اين كارها با ما دشمني مي

K  }: فرمايد شوند، حجي كه خداوند در مورد آن مي ميما اهللا الحرام مانع  حج بيت
  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N         M  L

   e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \   [Z   Yz )25: حجال(.  
از مسجد ) همچنين(كسانى كه كافر شدند، و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند، و «

ردم، برابر قرار داديم، چه كسانى كه در آنجا زندگى الحرام، كه آن را براى همه م
 و هر كس بخواهد ؛)مستحق عذابى دردناكند(شوند  كنند يا از نقاط دور وارد مى مى

در اين سرزمين از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از عذابى دردناك به 
  .»چشانيم او مى

 شعار ص الي كه هدايت و راه پيامبرآنها مانع ما شدند و راه ما را گرفتند، در ح
  .دانيم ما و پيروي از سنّت او را بر خود الزم و واجب مي
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٣٤٣   ناباســـــــالم

كنند،  جويي مي كنيم، از ما عيب  پيروي ميص آنها به خاطر اينكه از سنّت رسول
كنند،  گويند، با ما مبارزه مي نمايند، به ما فحش و ناسزا مي ما را توبيخ و سرزنش مي

رد آنها را جز پيروي از هوا و هوس و بال و مصيبت و ضربه به دين اما ما اين برخو
  .دانيم و عناد و سركشي در برابر حق، چيز ديگري نمي

{  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E      D   C  B  A
  WV  U  T  S  Rz )23: يهثجاال.(  

و هر چه  (هآيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داد«
بر اينكه شايسته ( و خداوند او را با آگاهى )دهد مىخواست از خوب و بد انجام 

 را  اي تا پند و موعظه (گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهر زده) هدايت نيست
 را   درست تا راه (اى افكنده است  و بر چشمش پرده) نكند  را درك ى هدايت، ونشنود

تواند غير از خدا او را هدايت  ا اين حال چه كسى مىب! ؟)ندهد نبيند و تشخيص
  »شويد؟ آيا متذكر نمى! كند؟

دهند و آن را به عنوان قربت و نزديكي به خدا  آنها منكرات بسياري را انجام مي
كنند و با اين عقيده و انجام نذر و بردن نياز نزد آنان خود را دچار شرك  تصور مي
  .باشند ار در مكه و ساير جاها موجود ميكنند، متاسفانه اين ك اكبر مي

آيا وجود چنين كارهايي جز به خاطر حاكم نبودن اسالم واقعي و جهل و ناداني 
تواند باشد؟ طوري كه آنچه منكر  و اهانت به آن نزد عام و خاص چيز ديگري مي

  .شمارند اند و آن را نيكو و پسنديده مي است به عنوان دين قرار داده
ه مصيبت ضعف دين و علم و آگاهي كار ظالمين و معاندين دين را ولي متأسفان
  .آسان كرده است

 از نشستن و نوشتن روي قبرها نهي كرده است، همانطور كه مسلم در ص پيامبر
كاري قبرها   از گچص كند كه، پيامبر  روايت ميمبن عبداهللا  صحيح خود از جابر

ه، بر روي قبرها بنشينيم و يا چيزي نهي كرده است، و همين طور نهي فرموده است ك
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٣٤٤ إسالمية ال وهابية

كه رسول : كند  روايت مي  و ابوداود در سنن خود از جابر.)1(بر روي آنها بسازيم
َهنی أن جتصص القبور وأن يكتب عليها«:  فرمودص خدا َ َْ َْ ٌَ َ«.  
 شوند و بر روي آنها نوشته كاري  نهي فرموده است كه قبرها گچص پيامبر«
  .)2(باشد اين حديث حسن صحيح مي: وده استامام ترمذي فرم .»شود

ها شمع  نويسند، بر روي آن ها يا اشعاري را بر روي قبور مي برخي از مردم نوشته
نمايند، به اين صورت به تعظيم قبرها پرداخته و آنها را  هايي روشن مي و چراغ

ند، ساز يمسجد و گُنبد بر رويشان آنها م نمايند، عيدگاه و محل جشن و شادي مي
 و دشمني و صاهللا   همة اين كارها نافرماني و سرپيچي از امر و دستور رسول

ها، مسجد كردن  باشد، كه مهمترين اين مخالفت عداوت با آنچه كه او آورده است مي
و هر كس اينگونه . روند قبرها و چراغاني نمودن آنهاست كه از گناهان كبيره به شمار مي

دانيم، و آنان را  يكفرآميز م) به شرط اتمام حجت(ن راكند و عمل نمايد كارشا فكر 
آوريم، تكفير كارشان به خاطر انجام شركي است  يهايي ظالم و دروغگو به شمار م آدم

اميد داشتن و ، شود، دعا كردن كنار قبرها، به فرياد طلبيدن مردگان كه هرگز بخشيده نمي
از آنها دفع و يا منفعتي را براي آنها جلب قرباني و نذر نمودن براي آنها، تا بال و بدي را 

اي براي اين كارها بشوند، اعمالي شرك آلودند كه مرتكب آنها از  نمايند، و يا واسطه
  .آيند روي علم و عمد و پس از اتمام حجت، مشرك به شمار مي

سازيم، و به نابود كردن آنها  ما گنبدهاي موجود بر روي قبرها ويران مي! آري
  گنبد الت را در طائف ويران كرد، و به عليص دهيم، همانگونه كه پيامبر دستور مي
 فرمان داد آن را ويران سازد، و به او امر كرد قبرهاي بلند را با زمين يكسان نمايد 

  .اند و تمام اصحاب و تابعين و امامان مجتهد آن را انجام داده

_____________________________ 
 . ختريج و سند آن گذشت−)١(
به معنی نرم . را اضافه كرده است) أن توطأ(و لفظ ) ١٠٥٢(, و ترمذی )٣٢٢٦) (٣٢٢٠٥(بوداود  ا−)٢(

 .كردن قرب است
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٣٤٥   ناباســـــــالم

 مكه يافتم كه امر به ويران و اماماني را در: فرمايد  در كتاب األم مي:اما شافعي 
  .)1(نابود نمودن آنچه كه بر قبرها ساخته شده بود، نمودند

َّوال قربا مرشفا إال(:  است كهص دليل اين ويران كردن اين حديث پيامبر ً  )سويته ً
  .»بود با زمين يكسان و برابرش كنهر قبري كه از سطح زمين بلند شده «

 شد و در صحيح مسلم وجود داشت، ويران و حديث جابر كه ذكربه همچنين بنا 
نابود كردن آنها به اين خاطر است كه درست كردن آنها بر اساس معصيت و 

 از آن نهي فرموده ص  بوده است، چون پيامبرص سرپيچي از فرمان رسول خدا
 درست شده ص است، پس هر بنا و ساختماني كه به مخالفت امر و فرمان پيامبر

باشد، ويران كردن چنين  ارزش مي ختماني غيرمحترم و بيباشند، بناء و سا
هايي قطعاً از ويران كردن ساختمانهاي غصبي و مسجد ضرار كه شرعاً به  ساختمان

رواتر است؛ زيرا كه جلوگيري از اينگونه مفاسد در راستاي ، ويران كردن آن امر شده
  .حمايت از توحيد و يكتاپرستي است

ها و  احمد، ابوحنيفه و شافعي و غير آنها نيز از صحابهتمامي فقهاي پيرو مالك، 
اند كه اين  اند و صراحتاً آن را بيان كرده تابعين اين كارها را حرام و گناه كبيره دانسته

نموده است، ابومحمد مقدسي  از آنها نهي ص كارها بدعت هستند و رسول خدا
مباح بود، انجام دهندة آن  بر روي قبرها و مزارها  اگر روشن كردن چراغ: يدگو مي

گرفت، دليل ديگر حرام بودن آن ضايع شدن   قرار نميص مورد لعنت رسول خدا
باشد و درست  روي در تعظيم قبور مي و افراط و زياده. مال بدون فايده و بهره است

ها دارد، در حالي كه برخي از مساجد به ويژه در كشورهاي  شباهت به تعظيم بت
  . تاريك و هيچ چراغي در آنجا روشن نيستها روستافقير و بسياري از

باشد، و كار  هاي خدا مي برخي از آنان معتقد هستند كه فضل قبور بيشتر از خانه
دهند كه آن تعظيم  به جايي رسيده كه اين افراد طوري قبرها را مورد تعظيم قرار مي

_____________________________ 
 ).١/٣١٦( به كتاب أم مراجعه كن −)١(
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٣٤٦ إسالمية ال وهابية

زه حج ثواب دارد، گويند زيارت آنها به اندا يبه عبادت تبديل شده است، طوري كه م
دهند و اجر و ثواب رفتن به اين  گاهي زمان معيني را براي زيارت قبرها قرار مي

  .دانند الحرام مي اهللا مزارها و راز و نياز نمودن در آنجا را به اندازه هفت برابر حج بيت
بينيم شايع شده كه زيارت قبر ابن علي در شهر مرباط كشور يمن و راز و نياز  مي
  .)1( در ماه رجب به اندازه هفت بار حج ثواب و پاداش داردبا آن

همچنين زيارت قبر زيلعي كه در شهر لحيه هست، فراگير شده است و در ميان مردم 
مشهور است كه هر كس در آنجا فوت كند و در نزديك او دفن شود، در پناه او خواهد 

ين قبر عيدروس كه در عدن همچن!!! دهند كنند و نه عذاب مي بود نه او را محاسبه مي
قرار دارد، و به همين صورت قبر شاذلي در مخا، تمام اهل آن منطقه خود را در پناه و 

برند كه اگر او را به فرياد بطلبند دور باشند يا نزديك،  و گمان مي! دانند ينظر او م تحت
  !!دهد رسد و آنها را نجات مي در خشكي باشند يا در دريا به فرياد آنها مي

اند، و آن را  هايي را تأليف كرده حتي بعضي از تندروان گمراه در اين مورد كتاب
ْمناسک حج مشاهد األبرار ملن عن« ّ إليهم من املقيمني والزواريَِ .  نام نهاده است»ِ

الشدائد   دعوة األولياء األخيار عندروضة األبرار يف«همچنين كتاب به ديگر بنام 
ست، هيچ پوشيده نيست كه اينگونه كارها باعث بريدن از دين  نوشته ا» الغزارةاملدهلم

  .باشد پرستي مي اسالم و وارد شدن به بت
كسي كه مخلصانه و منصفانه در مورد اين اعتقادات بعضي از مردم نظري بيفكند 

 يعني آنچه كه پيامبر شود، مىمتوجه وجود تضاد بين دين محكم و صراط مستقيم 
  .نهى كرده استاعتقادات و اقدامات ايشان ، و از هآن دستور دادبه  ص خدا

يابد كه ما مردم را به سوي صراط مستقيم دعوت  و بعد از اين بررسي درمي
ها و زمين و آنچه در آنها  كنيم، صراط و راهي كه راه خداست خدايي كه آسمان مي

باشد،  ياست از آنِ او است، آگاه باشيد كه سير و سرانجام همة امور به سوي خدا م
_____________________________ 

 .كنند  درست میصهايی است كه برای خدا و رسول او  ها و هتمت  اين از دروغ−)١(
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٣٤٧   ناباســـــــالم

مفاسدي كه قابل شمارش نيستند، و ، آيند و از اين عقايد مفاسد بسياري به وجود مي
  .شود قلب اهل علم و معرفت از ذكر آنها آزرده مي

 بر روي آنها و يا  از جملة اين مفاسد تعظيم بيش از حد قبرها و آويزان كردن پرده
،  و يا سنگ و آينه كاريهاي نقره آويزان نمودن تخم شترمرغ و روشن كردن چراغ

. نمايد دهنده آنها را دچار فتنه و گناه مي داري براي آنها، كه انجام خدمتكاري و پرده
اين افراد اعتكاف و در كنار آنها بودن را گاهي بر خانه خدا و مسجدالحرام ترجيح 

داري آنها از خدمت به  ها و پرده دهند، و معتقد هستند كه خدمت به اين مكان مي
  .باشد تر و بهتر مي ساجد أفضلم

يكي ديگر از اين مفاسد، نذر كردن براي صاحبان آن بارگاه ها با هدف جلب خير 
  .و دفع شرّ  مي باشد

از جملة اين مفاسد، اين اعتقاد است كه بوسيلة صاحب اين قبرها بال و مصيبت 
ارد، مشكالت ب گردند، و بوسيلة آنها باران مي دشمنان پيروز مي شود، و بر رفع مي
پناهان پناه داده  گردد، به بي شوند، مظلوم پيروز مي شوند، نيازها برطرف مي رفع مي

هاي بسيار ديگري كه  ماند، و شرك شود، از حوادث و بالهاي ناگهاني در امان مي مي
  .شوند در آنجا انجام مي

رفتن  قرار گص مورد لعن و نفرين خدا و پيغمبر: يكي از پيامدهاي آن اقدامات
  .است

جمع شدن زنان با مردان و اختالط و درخواست و طلب از : از مفاسد ديگر آن
  .قبرها و صاحب آنها

اين است كه بجاي توسل به ايمان و : يكي ديگر از مفاسد گنبد و بارگاه پرستي
  .شوند اعمال خرافي متوسل مي عمل صالح براي نزديك شدن به خدا، به عقايد و

اذيت نمودن صاحبان قبرها بوسيلة آنچه كه اين مشركان بر : از ديگر مفاسد آن
دهند، زيرا كه صاحبان قبرها از انجام اين كارها بر روي قبر  روي قبر آنها انجام مي

 به خاطر كارهايي كه ؛ شوند، همانطور كه مسيح خود به شدت ناراحت مي
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٣٤٨ إسالمية ال وهابية

 البته -   را قبول نداردشود و اين كارها دهند، آزرده مي ها نزد قبر او انجام مي مسيحي
 و يا به خاطر افراط و -  در زمين وجود داشته باشد؛ به شرطي كه عيسي

دهند، و يا ساير انبياء و اولياء و مشايخ  تفريطي كه در محبت و عالقه به او نشان مي
شوند، و  دهند اذيت و ناراحت مي ديگر، همه به خاطر كارهايي كه برخي انجام مي

  . نمايند ت آنان از باورها و عملكردهاي اينگونه افراد اعالم برائت ميقطعاً روز قيام
̀   } :خداوند متعال مي فرمايد  _  ~   }  |   {  z  y

  p  o  n              m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a
  ~  }  |   {  z  y  x      w  v  u  t  s  r  q

�z )18-17: فرقانال(.  
پرستند  روزى را كه همه آنان و معبودهايى را كه غير از خدا مى)  بياوربه خاطر(«

آيا شما اين بندگان مرا گمراه كرديد يا خود آنان : گويد كند، آنگاه به آنها مى مىجمع 
براى ما شايسته نبود كه غير از تو ! منزهى تو: گويند مى) در پاسخ( !راه را گم كردند؟

به ( و پدرانشان را از نعمتها برخوردار نمودى تا اينكه اوليايى برگزينيم، ولى آنان
  .»ياد تو را فراموش كردند و تباه و هالك شدند) جاى شكر نعمت

  ).19: فرقانال(z¡   ¢  £  ¤  }: گويد خداوند به مشركين مي
  .»!گوييد تكذيب كردند شما را در آنچه مى«

 C B A  K  J I H G F E D} :و نيز مي فرمايد
N  M  L[  Z  Y  X  WV  U   T    S  RQ  P  O  z 

  ).41- 40: سبأ(
انگيزد، سپس به  روزى را كه خداوند همه آنان را بر مى) به خاطر بياور(«

از اينكه (منزهى : گويند آنها مى كردند؟ آيا اينها شما را پرستش مى: گويد فرشتگان مى
بلكه ) كردند ما را پرستش نمىآنها  (؛تنها تو ولى مائى، نه آنها)! همتايى داشته باشى
  .»! و اكثرشان به آنها ايمان داشتند؛نمودند جن را پرستش مى
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٣٤٩   ناباســـــــالم

ها در ساختن مساجد در  ها و مسيحي شباهت پيدا كردن به يهودي: از مفاسد ديگر
  .كنار گورستان، و روشن كردن چراغ و شمع و غيره بر روي آنهاست

، و مخالفت با اوامرشان در ص دشمني كردن با خدا و رسول او: از مفاسد ديگر
  .ارتباط با قبرها و غيره و تشريع احكامي به عنوان قانون و برنامه در مورد آنهاست

ي براي يتحمل مشقات و صرف ثروت و دارا: يكي ديگر از مفاسد گورپرستي
 كه همة اين كارها گنبد و بارگاه سازي و نقش و نگار و تعظيم و توسل به آنها است،

  .خود گناهاني بزرگند و با گناهان بزرگي نيز همراه هستند
ها باعث  اين گونه عقيده و عمل در مورد قبور و صاحبان آن: از ديگر مفاسدش

 ناپذيري شود و سبب خسران و ضرر جبران  باطل شدن تمامي كارهاي خوبشان مي
  .گردد مي

 و إحياء و زنده ص هاي پيامبر سنّتپشت كردن به : مفاسد قبرپرستي از ديگر
  .باشد ها مي كردن بدعت

جايگزين نمودن بدعت به عنوان واجب يا سنّت، و يا قرار : از مفاسد ديگرش
متاسفانه آنها در اين مورد . دادن آنچه كه سنّت و واجب است به عنوان بدعت است

 و از اين كارها آنها گيرند، و هر كس با ايشان مخالفت كند شوند و پند نمي بيدار نمي
  .نامند را نهي نمايد او را وهابي و تكفيري مي

هايي است كه  ترين مكان ها بر به تفضيل و ترجيح اين مكان: از مفاسد ديگرش
كنند و  ها را تعظيم مي هقبرپرستان طوري گنبد و بارگا! دارد خداوند آنها را دوست مي

دهند و در آنجا اعتكاف  مينسبت به آنها خشوع و خضوع و رقّت قلب نشان 
  .دهند نمايند كه در مساجد يك دهم اين كارها را انجام نمي مي

آنها با انجام اين كارها سبب رشد خرافات و رونق : رپرستيباز مفاسد ديگر ق
شود، در حالي كه  تعطيلي مساجد و عدم احترام به آنها مي پرستي و هگنبدها و بارگا

هايش را به خاطر آن نازل كرده  اطر آن فرستاده و كتابدين خدا كه پيامبرش را به خ
  .باشد است، همة آنها بر خالف اين باورها و عملكردها مي
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٣٥٠ إسالمية ال وهابية

از مفاسد ديگرش اين است اعمال و اقدامات آنان سبب فراموشي سنت رسول 
 هنگام زيارت ص اهللا آن چه كه رسول: زيارت مشروع قبر است  در موردص خدا

ها و  ان قانون گذاشته است، ياد آخرت، و بوسيلة دعا براي مردهقبور براي ما به عنو
كننده هم به خود و هم به ميت نيكي و  طلب رحمت و مغفرت، در واقع زيارت

كند، با اينكه صاحب آن قبر نبي يا ولي باشد، دعا و استغفار براي او  احسان مي
ه و فرمان داده است كه  به ما امر كردص پيامبر. كند مطلوب است و او را شادمان مي

 را درخواست كنيم، و از او بخواهيم ايشان را به )والفضيلةالوسيلة (از خداوند براي او 
 ص مقام محمودي كه به او وعده داده است برساند، كه رسيدن به همة اينها براي پيامبر

و ارزش محقق و ثابت است، ولي به اين خاطر است تا او را بلندآوازه كند و مقام و قدر 
او را باال ببرد و همچنين اجر و ثواب و دعا كردن به دعاكننده برسد، آن كسي كه كمال 

كند كه كمال داشته باشد، اما مشركان كار را وارونه و  طلب است فقط چيزي را قبول مي
اند،  و خود را جزو دو گروه مغضوب عليهم والضالين قرار داده! اند دين را برعكس كرده

خوانند و در نتيجه مرتكب  نمايند و آنها را فرا مي ز آنها طلب و درخواست ميا، زيرا كه
  .)1(»شوند  شرك مي

به كربالء رسيد، بر اساس دستور دعوت اصالحي به همين خاطر زماني كه سپاه 
هاي پر از بدعت را ويران كرد، و محل  ه گنبدها و بارگا  به عليص رسول خدا

درست كردن گنبد (يران نمودند، زيرا كه اين كارها  را و شهادت و قتلگاه حسين
باشد كه در زير پردة محبت نوة  كننده مي  و بالهاي گمراه ترين فتنه از بزرگ...) و 

 پنهان شده است، خداوند از حسين راضي است و او هم از انجام اين ص اهللا  رسول
هاي اخير ايجاد   قرنداند، درست كردن اين گنبدها در كارها خود را بري و بدور مي

شده است، اهل بدعت آن را به وجود آوردند، اما ويران كردن آنها براي اسالم و 
باشد، و   و آل او ميصاهللا    پيروزي است و احترام براي رسولص سنّت پيامبر

_____________________________ 
 .٢٢٠−٢١٤ التوضيح عن توحيد اخلالق, ص −)١(
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٣٥١   ناباســـــــالم

 است، زيرا كه گنبد و بارگاه و ص چنين تكريم و احترام براي نوة رسول خدا هم
شود او را اذيت و  ها و شركيات و منكرات انجام مي ز بدعتآنچه كه در كنار او ا

  .كنند ناراحت مي
به خاطر اينكه حقيقت براي همگان : گويد بن سليمان خضيري مي دكتر محمد
دولت و حكومت سعودي براي ويران كردن گنبدي كه بر : گوييم روشن شود مي

اين كار با عقيدة توحيد و : روي قبر حسين ساخته شده بود اقدام كرد؛ زيرا كه اوالً
با مباني دعوت اصالحي سلفي نيز مخالف : يكتاپرستي منافات و مخالفت دارد، دوماً

هايي با  مردان سعودي مراسالت و مكاتبه و قبالً بيان كرديم كه حكّام و دولت. است
  .ها نهي كردند مثال اين بدعتكّام عراقي داشتند و آنها را از اح

قابل اين بدعتها موضعگيري نكرد مگر بعد از اينكه نخست دولت سعودي در م
نجد سپس حجاز را از اين بدعتهاي ظاهر شده در شكل گنبدها و درختان و غيره كه 

 .جستند، پاك گردانيد مردم به وسيلة آنها جهت نزديكي به اهللا تبرُّك مي
راني اهل نبايد سبب خشم و نگ( بينيم آنچه در كربالء روي داد، اينجاست كه مي
، زيرا آن تبليغات نيز روشي از روشهاي دولت عثماني در بيزار )ايمان و توحيد بشود

  .)1(كردن مردم از دعوت اصالحي و سلفي درآمد
  طلبي مسئله تكفير و خشونت: ثانياً

  : حقايقي كه بايد گفته شوند
اتهام تكفيري و تندرويي و كشتن بيگناهان يكي از مهمترين مسائلي است كه 

 از طريق آن در مشوش نمودن ذهن مردم تالش  دشمنان اهل بدعت و تفرقه
اطالعي كه از فضاي درون دعوت دورند  طرف و بي البته برخي از افراد بي. نمايند مي

و يا كساني كه برايشان فرصت كافي جهت آشنايي با حقيقت دعوت بر اساس منهج 
ام محمد بن عبدالوهاب و پيروانش؛ و واقعيت فراهم نگرديده، چنين ادعا كردند كه ام

_____________________________ 
 ).٣٥٣ −٣٥٢(لت اول سعودی و دولت عثامنى, ص  دو−)١(
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٣٥٢ إسالمية ال وهابية

خوارجي و و در نتيجه آنان را . شمارند  ميمسلمانان را تكفير و كشتنشان را روا
  .نامند افراطي مي

اما اگر كسي كه در مورد حقيقت اين دعوت بينديشد و تحقيق كند، حقايق زير 
  : شود برايش معلوم مي

مان آل سعود به برنامه و منهج  شيخ محمد بن عبدالوهاب و علماي دعوت و حاك-1
دعوت ملتزم و پايبند بودند و كشتن مسلمان را مگر با وجود دليل شرعي روا 

خالصه سخن اين است . ندا هدانستند و در اين مورد نيز معتقد به روش سلف بود نمي
كساني كه از اين اصل سرپيچي كنند منهج و روش آنها را مراعات ننمايند، مسئوليت 

و علما و رهبران سياسي دعوت اصالحي . اخرويش بر عهده خود ايشان استدنيوي و 
كنند و در مهنجشان به  هايشان صريحاً بيان مي ها و خطبه اين اصل مهم شرعي را در نامه

  .آن پايبند و ملتزمند، همانطور كه بيان كرديم و بعداً هم بيان خواهيم كرد
مسلحانه با دعوت و حكومت و  دشمنانشان با اعالن نبرد مسلحانه و غير- 2

پيروان آن، آغازگران جنگ بوده و هستند، از اين رو نيروهاي مخالف با استفاده از 
قبل از اينكه  و) الدرعيه( را، قبل از رسيدن او به قدرت، جنگ با شيخ و پيروانش

نبرد علني شد تا جايي كه سليمان بن محمد . حكومتي داشته باشند، آغاز كردند
 امير -  او را تهديد كرد و عثمان بن معمر)  خالدقبيله بنىاز ) (األحساء(ر الحيدي د

  .)1( به او هشدار داد-  عيينه
مستقر شد در آن وقت دهام بن دواس امير رياض ) هالدرعي(سپس دعوت در 

  .پيروان دعوت را آغاز كرد جنگ با
ت و علماء و  كم نبودند دشمناني كه به پيروان دعوت اعم از دعوتگران و قضا- 3

كردند، آنان كساني بودند كه شيخ محمد و  دانشجويان و معلمين ظلم و خيانت مي
 آنان را به روستاها و باديه و مناطق براي آموزش -  حاميان دعوت-  واليان و بزرگان

_____________________________ 
 ).١٤٢(بن عبدالوهاب, اثر خزعل ص  زندگينامه شيخ حممد: گان −)١(
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٣٥٣   ناباســـــــالم

فرستاد، البته بسياري از آنان علناً از امام  دين و اجراي احكام شرعي به ميان آنان مي
شكستند و برعليه جماعت و  مي كردند، بيعت و عهد را  نافرماني ميمحمد بن سعود

كردند؛ اين چيزي است كه اسالم آن را تحريم كرده، و أمر به تنبيه كسي  امام قيام مي
  .دهد كند كه آن را انجام مي مي

كردند   حاكمان حجاز غالباً دشمني با دعوت توحيدي و پيروانش را آشكار مي- 4
هاي گوناگون از قبيل عقيدتي و سياسي و تبليغاتي و در  به صورتهايشان  و دشمني

نهايت نظامي بود، و احياناً بعضي از علماء و دعوتگران؛ و نيز فرستادگاني كه اهل 
  .كشتند كردند؛ مي دعوت به سوي آنان روانه مي

 آنان را از حقوق مشروعشان مانند ابالغ دعوت و اداي فريضة حج منع - 5
)   ه1197( براي چندين سال مانع سفر حج آنان شدند، سپس در سال كردند، و مي

 آنان را از حج )هـ1203( بار ديگر از سال غالباجازه آن را دادند، سپس الشريف 
 منع كردند و به دنبال آن تجاوزكارانه عليه ايشان جنگ را آغاز كردند، سپس الشريف

دعوت و پيروانش را شروع  و ديگران از قبيل حاكمان حجاز جنگ عليه عالب
  .كردند، قبل از اينكه آنها آن را آغاز كنند

كنند و  جنگ مسلحانه عليه آنان علني شد، و دشمنان دعوت به آن اعتراف مي
  .)1(اند مورخانشان با افتخار آن را بيان كرده

شود كه آنچه در  با اين وجود هنگام تحقيق علمي خالصانه به طور قطعي ثابت مي
و پيروانش پيرامون تكفير و حالل ) آل سعود(مام و علماي دعوت و حاكمان مورد ا

شود، صحيح نيستند، يا اينكه گاهي وجه شرعي  گفته مي... شمردن كشتن مسلمانان و
معتبري داشته باشد و دليل شرعي محكم بر آن وجود داشته باشد، با وجود اين تكفير 

م كسي كه شرعاً مستحقّ آن باشد، كسي كه شرعاً مستحق آن باشد و سب و دشنا
تكفير نيست و سب و دشنام زشت و ناپسند است، نه بيرحمي و سنگدلي، بلكه آنچه 

_____________________________ 
 ).٢٢٩ −٢٢٨(خالصه الكالم, الدحالن :  نگا−)١(
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٣٥٤ إسالمية ال وهابية

به صورت شرعي در دين اسالم مطلوب است شرايط و ضوابطي است كه راسخين 
  .دانند در علم آن را مي

 متجاوزان از بنابراين ثابت شده است كه آنان جنگ را آغاز نكردند و تنها در برابر
  .خود دفاع كردند

پس طبيعي است كه برگزيدن روش استفاده از قدرت و مقاومت و دورانديشي و 
جنگ در هنگام ضرورت تنها راه حلّ برتر در بسياري از حاالت است؛ از جمله 

  .حالتي كه دعوت با دشمنانش در آن واقع شد
دعوت و إمامش نسبت داده با وجود اينكه بسياري از شبهات تكفير و تندروي كه به 

هايي هستند كه، بهترين افراد  كنند همان شد؛ متاسفانه كساني كه اين اتهامات را وارد مي
 را تكفير - جز پنج يا هفت نفر - ص امت يعني اصحاب درجه اول رسول خدا

 ها و گنبدها و محافل و زيارتگاههاي بدعتي، هايي كه رسماً در ايجاد مقبره همان. كنند مي
ها كساني  منشأ اين بدعت: نقش و مشاركت دارند، و اين موضع بر كسي پنهان نيست كه

  .كنند  و سلف صالح را تكفير مين بوده و هستند كه صحابه
پرستي و  اگر ما برخي از ايشان را كه عالماً و عامداً خرافات و گور و شخصيت

سل شدن و والء اً به دشمنان دين و بشريت متوير و اخ-  توسل به اصحاب قبور
 شماريم، غالت  بنا بر داليل قرآن و شرعي مشرك و مرتد مي- كافران را پذيرفتن

. دانند  كافر و مرتد دانسته و ميص آنان اصحاب پرورش يافته مكتب رسول خدا را
 و غيرت و شهامتي كه آنها كنند كجاست؟ ي كه آن را ادعا ميپس عدل و انصاف

   رفته است؟دارند كجا  اظهار مينسبت به حقّ و دين و امامان
  .گري مسألة تندروي و افراط

دانند، اگر بر پاية مالك و  اهل آن مي تندروي كه آن را از خصوصيات دعوت و
بلكه احياناً نوعي از . معيارهاي شرعي باشد، به هيچوجه مذموم و ناپسند نيست

 و نياز و حقّ است؛ و گاهي محيط و شرايط قاطعيت و صالبت در راه دفاع از
  .كند مصلحت روزگار شدت و قاطعيت را در محدوه شريعت اقتضا مي
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٣٥٥   ناباســـــــالم

يكي از خصوصياتي كه اعراب دارند اين است كه، به صراحت و قاطعيت و 
تسليم ناپذيري مشهورند، پس اينجا قاطعيت همان گزينش راه حلّ مناسب و برتر در 

وهاي اهريمني و دشمنان و برابر تمرّد و سرپيچي اعراب و جاهالن و سفيهان و نير
اهل باطل و قدرتشان است، اسالم دين حقّ و رحمت و آساني است و در عين حال 

  .برد اصل قاطعيت و دورانديشي را در اثبات حق و رد كردن باطل از ياد نمي
ادعاي اجبار مردم به پذيرش مذهبشان ادعايي ساختگي است، آنان ظاهراً 

كردند كه از  انند؛ كه امام و پيروانش به مردم سفارش ميخواهند بد دانند يا نمي نمي
آنان جهت تحكيم ها و يا غير آن دو تبعيت كنيد، ولي  ها يا شافعي مذاهب حنبلي

مر به معروف و نهي از اظهار شعائر ديني، برپايي عدالت و شريعت خداوندي و ا
  .منكر و اقامة حدود، به آنچه كه شرعي بود عمل كردند

ادآوري است كه بسياري از اهل هواء و بدعت و جاهالن به احكام الزم به ي
مر به ير و فسق و فجور و اجراي حدود و اشريعت، احكام شرعي را از قبيل تكف

قامة شعائر ديني و واجباتش را؛ تندروي و خشونت وصف انهي از منكر و  معروف و
  .كنند در حاليكه مسأله چنين نيست مي

آميز حكم كفر بعضي از  ستي كه در مورد صدور شتابافراط و اجتهادات نادر
شود، الزمه منهج و برنامة دعوت نيست؛ همانگونه كه گذشت بسياري  مردم ديده مي

از موارد كه در مورد دعوت و پيروانش گفته شد و ايشان را به كفر متهم كردند؛ فقط 
ه در قاعدة جزو مقتضيات است، و سخنشان در اين موارد صريح نيست، همانگونه ك

  .-  ضروريات مذهب الزام آور نيست-  اصولي بيان شده است
: آورند مانند  شرعي را به ميان ميكنندگان اصولكنيم كه، بسياري از نقد اموش نميفر

اقامة حدود و اجبار مردم به انجام  استفاده از قدرت به هنگام ضرورت و قاطعيت و
 نهي نامشروع است، و امر به معروف وواجبات و نشر علم شريعت عمل كردن، الزامي 

در حقيقت اين امور از جملة مطالبات . از موارد تكفير و تندروي است) الحسبه(از منكر 
دين و بديهيات آن است كه ممكن نيست فرد مسلمان و پرهيزكار و ملتزم به دين، از آن 
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٣٥٦ إسالمية ال وهابية

 آن بيزارند، ازپرهيز كند، پس همان اعمالي كه اهل هواء و جاهالن و مخالفان دين 
كار و مانند سنگسار كردن زنا« آنها را مام دعوت به حكم شريعتمواردي هستند كه ا

جرا كرد و از جمله كارهاي شرعي كه در ا» ويران كردن گنبدها و بناهاي روي قبور
نفوس اهل فسق و فجور و اهل بدعت رعب و وحشت به خاطر شهوات و نابودي 

نمايند كه اين  سعي نموده و ميا ايجاد غوغاء و هياهو  كرد؛ و بمنافع شخصيشان، ايجاد
  .احكام شرعي از موارد تندروي و خشونت به شمار بياورند

قامة  نهي از منكر و اها امر به معروف و در حالي كه مسأله اينگونه نيست، بلكه آن
  .ندا هحدود الهي هستند كه به خاطر مصالح و نفع بندگان واجب گرديد

كي از موارد شرعي است كه جنگ با اهل شرك و بدعت صورتي همانگونه كه ي
از جهاد است كه با توسل به شرايط و ضوابط اجراي آن و استفاده از وسايل و 

  .شود روشهاي ديگر؛ در نهايت به آن ختم مي
عراب و دانشجويان كم سن و سال و پيرواني اقبالً بيان كرديم كه گاهي برخي 

گيرند؛ ولي اين  جنگ نامشروع را در پيش مي تندروي وجاهل، روش تكفير كردن و 
مام دعوت و علماء و حاكمان آن باشد، و ا ي به قواعد و برنامه ميتوجه خروج و بي

  .كنند جويند و مرتكبين آن را مجازات كرده و مي از اين قضايا بيزاري مي
 -   براساس مذهب سلف صالح- بينيم كه شيخ و پيروانش ولي در عين حال مي

هاي اهل بدعت  ولي دشمنان آنها به ويژه افراطي. دانند كسي را بدون دليل كافر نمي
بينيم كه بدون دليل نه تنها پيروان محمد بن عبدالوهاب را كافر و مرتد و  را مي

نامند، بلكه بزرگاني مانند ابوبكر و عمر و عثمان  مي... قاتل و خوارجي و  ترويست و
  ! دانند را مرتد و كافر مي... و طلحه و زبير و عايشه و

 اين عمل را انجام داد و آنان را )خالصة الكالم(همانگونه كه نويسنده كتاب 
هاي سرگردان و  انسان«آنان :  و در مورد ايشان چنين گفت.)1(ناميد) كفّار و خوارج(

_____________________________ 
 .مالحظه كن) ٢٣٧ − ٢٢٧( اين عبارهتا و امثال آن را در خالصة الكالم ص −)١(
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حقيري هستند كه مانند االغهاي وحشي از فرط بيم و هراس از شير شرزه از پذيرش 
  .)1(كند عقائد علماء حرمين را  فاسد مي» هايشان دامنة شرارت« و .»كنند رار ميحق ف

مام و اهل آن از زشتي روا  آنچه را دشمنان نسبت به دعوت و ابه هر ترتيب
حاليكه آنها از آن مبرّا و پاك بودند، در آن زمان بيشتر دشمنان انواع  داشتند، در  مي

  .جنگيدند ردند و به خاطر آن ميك شرك و بدعت را حمايت و دفاع مي
  :خالصه كالم

دعوت ودولت حامي آن در تمامي مراحل خويش از جانب دشمنان در معرض 
ظلمهاي بزرگتر و بيشتري قرار گرفتند؛ كه دفاع و حمايت از حدود دين و حقوق و 

  .اموال و جان و آبروي مردم واجب و الزم گرديد
  .)2( خشونت دارد ادعا كه دعوت وهابيت منشأ اينبررسي

تكفير و ، منشأ خشونت) وهابيت(كه دعوت سلفي يا به قول مخالفاناين ادعا 
گيرند، افترا و بهتاني بيش  هاي تندرو از آن الهام مي تندروي دارد و تمامي حركت

زيرا كه دعوت اصالحي براساس راهكار سلفي اعتدالي بنا نهاده شده و  نيست؛
كند، و اين روش و برنامة  رده و با آن مقابله ميخشونت را مردود و مذموم شم

اما اشخاصي از ميان دعوت در برخورد با . علمي و رسمي آن بوده و هست، شرعي
ند ؛ به ويژه از طرف برخي از عوام و افراد ا هقضايا گاهي اشتباهاتي را مرتكب شد

  . جنجال آفرين و جوانان و طالب احساسي مشكالتي به وجود آمده است
قرار گرفته بر مبناي آسانگيري است؛ و  را كه دعوت اصالحي امري فطري وزي

باشد و چنانچه عاطفه و  بر روي برخي از افراد مبتدي تأثيرات عاطفي و احساسي مي
احساس تحت كنترل ميزان فقه و علوم شريعت نباشد؛ مانند ديگر مذاهب و مكاتب 

  .شود مي به كج فهمي منجر
_____________________________ 

 .مالحظه كن) ٢٣٧ − ٢٢٧(صة الكالم ص  اين عبارهتا و امثال آن را در خال−)١(
 .ً در مورد اين موضوع در فصل اول قبال صبحت شده است−)٢(
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٣٥٨ إسالمية ال وهابية

دولتش براساس آن شكل گرفته؛ همان حد وسط  ت ودر واقع منهجي كه دعو
تندروي در دين را  روي است و هيچگاه ظلم و دشمني و بودن و اعتدال و ميانه

  .داند صحيح نمي
  .تأملي درباره يك شبهه

كنند،  بيشترين موردي كه مخالفان در مورد امام و پيروانش به آن استناد مي
  .ها عبارات تند و خشني است  به نظر برخيباشد كه مي) شرك و كفر(عباراتي مانند 

  : كنيم اين شبهه جوابي دارد كه به اختصار آن را بيان مي
را تنها بر رهبران ) مشركين و كفّار( علما و پيروان دعوت اصالحي وصف - 1

بردند، زيرا آنها حامل پرچم مبارزه با  معاند دشمن و لشكريان جنگي آنها بكار مي
  .بودند -  بعد از اتمام حجت-  ها از شرك و بدعتدعوت توحيدي و دفاع 

اما در مورد طبقات پائين مردم كه در كنار آنان حتي با پيروان دعوت پيكار 
شود؛ بلكه حكم در مورد پديده و پرچمي  نمايند، حكم كفر و شرك شامل ايشان نمي

  .شود دين خدا، برافراشته مي است كه در راه بدعتها و شركيات و باز داشتن از
 مورخاني، مانند ابن غنام و ابن بشر و بعضي از شعراء اين عبارتها را به كار - 2
گرفتند كه جزو ياوران دعوت بودند، روح حماسي و عاطفي و روش تبليغاتي كه  مي

پس هر آنچه از احكام و . يافت بيشتر ناشي از عمق شريعت بوده بر آنان غلبه مي
گذشت و يا بر آن متكّي   كانال راهكار و باور ميكردند از توصيفات را كه بيان مي

را بر دشمنان و ) شرك و كفر(به همين خاطر خود امام و دانشمندان اين احكام . بود
حجت بر آنان تمام شده؛ به كفر، و مدافعين شرك كه  رهبران بدعت و شرك و

  .كردند طالق ميندرت ا
 عموم مسلمين اعم از مام دعوت و دانشمندانشان هنگامي كه در مورد ا- 3

كردند از تكفير و وصف آنان به مشركين و  مخالفين و عوام اهل بدعت صحبت مي
در اين تحقيق موارد زيادي را در  و. بردند حالل شمردن خونشان؛ به خدا پناه مي

  .اند اثبات اين اصل بيان كرده
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٣٥٩   ناباســـــــالم

 حكمش از اما كسي كه از مخالفين و جنگاوران و يا اينكه در صفوف آنها باشد؛
  .جهت تعامل ظاهراً همان حكم است و خداوند بر اسرارها آگاهتر است

  .شود  اين اوصاف و احكام بطور كلي شامل افراد معيني نمي- 4
هايي را كه دشمنان دعوت به امام و  كنيم كه اوصاف و اتهام  فراموش نمي- 5

را كفّار و  آنان و حجت بيگانه بود؛ زيرا كهپيروانش نسبت دادند، با حقّ و شريعت 
و از مخالفان دعوت . بردند نام مي )1(ملحد و زناديق و خوارج و پست و فرومايه

  .واهللا حسبنا ونعم الوكيل .ندا هرعايت انصاف و عدالت مشاهده نكرد
  

_____________________________ 
 . بيان قسمتی از آن گذشت−)١(
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٣٦٠ إسالمية ال وهابية

  .طلبي موضع امام و پيروانش در باره اتهام تكفيري و خشونت
  

باع دعوت و دولت حامي توحيد بزرگترين افتراها و شبهاتي كه دربارة امام و ات
  .طلبي است همانگونه كه بيان كرديم، اتهام تكفيري و خشونت) دولت نخستين سعودي(

در حقيقت امام و علماي دعوت و پيروانشان پاسخ به اين شبهات را در اولويت 
سزاوار بود، اين اولويت در ضمن  كه دارد،قرار دادند و به جهت اهميت خاصي 

  .و شرك؛ نمايان بود ه توحيدصحبتشان راجع ب
گسترش آن به وجود آورد و عمالً در  هايي را جهت قيام دعوت و اين امور انگيزه

 برنامة ،دعوتي كه بدون شك همان منهج و برنامه. مناطق بسياري تحقيق يافت
پيامبران و سلف صالح است؛ دعوتي كه با قدرت و وقاطعيت بسياري با صاحبان 

ها و اعمال خرافي و غيره كه از  هها و بانيان زيارتگا دها پرستانبدعت و قبور و گنب
 مصالح وهاي بسياري متاسفانه  موارد گوناگون بدعت هستند، برخورد كرد؛ و انسان

اقتصادي و اجتماعيشان در گرو وجود آن مظاهر خرافي و شرك ، موقعيت سياسي
  .آلود است

با هجوم تند و ظالمانه موضوعي دفاع قاطع از حاميان دعوت و پيروانش متناسب 
بدون ترديد سخن از تصحيح عقايد و تحقق يافتن بزرگترين . ضروري مشروع است

مصالح است، اين موضوع به سبب هدف قرار دادن منافع نامشروع برخي از رهبران 
 هرچند براساس دليل بوده و حقانيتش - مذهبي و سياسي فريبكار و خودكامه

  .گردد هاي تند و سريع آنان مي  موجب واكنش- برايشان معلوم باشد
عليه ) مناديان توحيد و مخالغان آن(همين موجب گرديده هر يك از طرفين

واقع همان روياروي ميان حاميان خير و شر و حق و  ديگري موضعگيري كنند كه در
  .شود، و آغازگر آن؛ ظالم است باطل آن است؛ زيرا كه جنگ جز با جنگ دفع نمي

طلبي محكوم و خطاست؛ و دشمنان عليه دعوت از آن  خشونت ير وروش تكف
  .مانند هميشه مي شوند و برداري كردند، هرچند حاميان صادق دعوت نابود نمي بهره
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٣٦١   ناباســـــــالم

گيري برخي از حاميان از ميدان دعوت گرديد و بعضي  هاين اشتباه و خطا سبب كنار
  .آنان تندروان افراطي بودندشدند، زيرا كه  هم با احتياط با دعوت و اهلش روبرو مي

اما جاي . كرد؛ محمد صديق خان نيز آنان را به خونريزي و تندروي متّهم مي
بعضي از محققين مسيحي از منبع و منشأ اين خبر او : گويد تعجب است كه خود مي

  .)1(!استبوده 
ار را تحت تأثير قر اين شبهات شوكاني و محمد بن ناصر الحازمي ذكرگونه كه  همان

  .)2(ندا هو آن را در معرض دفاع از دعوت و إمام محمد بن عبدالوهاب ذكر كردداده 
يابد كه اين  هاي مردم در برابر دعوت و إمامش درمي انسان محقّق از موضعگيري

بسياري از كساني كه با إمام و ، مسأله روشن و مشخص است؛ منظور اين است
ي و دعوت به سوي آن، و زدودن شرك پيروانش در اهميت بيان توحيد و خداشناس

ها شده  مظاهرش و پرهيز از بدعتها، و سد ذرائع كه منتهي به اين شركيات و بدعت و
و بسياري از كساني كه در اين اصول مهم با او . كنند ابراز رضايت و خشنودي مي

 در پس. )3(طلبي با او مخالفت كردند موافقت كردند، در دو قضية تكفير و خشونت
  ؟ براي حقانيت خود چه داليلي داردحق با كيست وين زمينه ا

زماني كه آتش اختالف ميان دعوت و دشمنانش در اين قضية بزرگ و مهم 
ور شد، دليل و برهان و حجت شرعي واضح و آشكار بود و كالم سلف صالح  شعله

وت يكي دع از اصحاب و تابعين و تابعين ايشان، إمامان چهارگانة مذهب با پيشوايان 
پيروي از هواهاي نفساني بودند، چيزي د دشمنانشان كه همان اهل بدعت و بود، و نز

احاديث : ها و سخنان پوچ و دنباله روي از مواردي مانند جز تأويالت و گمانه زني
همانگونه كه خداوند متعال در . افسانه و خواب و رؤياها؛ نبود، ضعيف، اسرائيليات

_____________________________ 
 ). ١٦٠−١٥٨(دعاوی املناوئني ص :  نگاه−)١(
 .منبع سابق: ه نگا−)٢(
 .منبع سابق:  نگاه−)٣(
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٣٦٢ إسالمية ال وهابية

z  y  x  w  v  u  }  |   {  ~  �  ¡  }  :فرمايد مورد آنان مي

   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢z )7: آل عمران(.  
و (انگيزى كننـد     اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه           «

 در حالى كه تفسير آنها      ؛طلبند براى آن مى  ) نادرستى( و تفسير    ؛)مردم را گمراه سازند   
  .»دانند نمى را، جز خدا
ند ؛ كسي كه خواهان حق و ا هها و مناظرات دو طرف منتشر شد ها و رساله كتاب

  .ه بيندازد؛ و عادالنه قضاوت كند نظر محققان،هاي هر دو حقيقت است به داليل و حجت
 ،پس در مورد إمام و علماي دعوت و پيروانشان پيرامون تكفير و حالل شمردن

 اين قبيل ؛ همة آنها صحت ندارند، يا اينكه كشتن و جنگ با مسلمانان و اتهاماتي از
  . داراي توجيه و دليل شرعي معتبري هستند

اما تكفير و توهين به كسي كه شرعاً مستحق آن باشد، در واقع به معناي تكفيري 
بودن تكفيركننده و جفا در حق او نيست، بلكه بنا به مقتضياتي مشروع و رواست؛ و 

تكفير و :  و جاهالن به احكام شريعت؛ مواردي از قبيلبسياري از اهل اهواء و بدعت
فسق و فجور و حدود الهي و امر به معروف و نهي از منكر و إقامة شعائر و فرايض 

  .آورند ديني را  تندروي و سختگيري به شمار مي
ند؛ ولي ا ههمچنين اين درست است كه آنان بر اساس دليل حكم تكفير صادر كرد

 بر خالف - ها عموم مسلمانان را صادر نكردند، بلكه اين حكم راآنان حكم كفر نه تن
تنها كساني را تكفير ؛ آنان .ندا ه در مورد اكثريتشان نيز صادر ننمود- ادعاي مخالفان

  . كردند كه بتوانند براي اثبات كفرشان إقامه دليل كنند مي
، اما تكفير دهند افعال و عقايد كفرآميز را توصيف و توضيح داده و مي، اقوال

شخص معيني به ندرت صورت گرفته است و آنان از آنچه كه در نصوص ديني آمده 
اند، خارج  است و از راه و روش سلف صالح كه از تكفير شخص معين پرهيز كرده

ند، مگر بعد از بوجود آمدن شرايط و برداشته شدن ا هاند؛ و از تكفير كردن منع شد نشده
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٣٦٣   ناباســـــــالم

  . بسيار نادر بوده استفير شخص معين  مانطور كه گذشتموانع، و به همين خاطر تك
 اصول معتبر تكفير از نظر به قواعد وامام محمد بن عبدالوهاب التزام 
  : متعلماي ا
كند اين  ديگري كه إمام محمد بن عبدالوهاب را از اتهام تكفيري بودن تبرئه مي مورد

 است و بر مبناي اصول اهل است كه، قواعد و ضوابط و موانع تكفير مشخّص و معلوم
  : سنّت و جماعت و راه و روش سلف صالح به وضوح آمده است؛ از جمله

او نسبت به مسلمانان بسيار ناصح و دلسوز بود و براي هدايت آنان تالش : أوالً
كرد، و در بسياري از امور  نموده است، و براي اصالحشان دعا مي بسيار مي

  .)1(دانست معذورشان مي
  : دانست مرتكب گناه را كافر نمي: ثانياً

بسيار تاكيد  - برخالف خوارج - باره عدم كفر به سبب ارتكاب گناهاو در
  : يدگو  چنانكه مي،نمود مي

دانم و او را از چهارچوب اسالم  احدي از مسلمانان را به واسطة گناه كافر نمي«
  .)2(»ازمس خارج نمي

كنند،   به تكفير مسلمانان متّهم مياو در پاسخ به كساني كه او و پيروانش را
صحت ندارد زيرا كه ما نه  دانيم اين ادعاي شما كه ما مسلمانان را كافر مي«: گويد مي

  .)3(»بلكه تنها مشركين را تكفير كرديم، مسلمين
اي به يكي از علماي عراق بنام ابن السويدي كه در مورد شيخ  و در نامه

يكي اين است  از چيزهايي كه بيان كرديد«:  استرا شايع كرده بود گفتههايي  تهمت
؛ و اينكه معتقدم .!كنم را تكفير مي -  جز پيروان خود را-  كه گويا من تمامي مردم

_____________________________ 
 . های سابق و آينده و ميان آهنا ل رسالههايی از اقوال او در مورد استهال نمونه:  نگاه كن به−)١(
 ). ١/٣٢( الدرر السنية −)٢(
 ). ١٨٩( تأليفات شيخ, قسم پنجم ص −)٣(
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٣٦٤ إسالمية ال وهابية

ازدواج با ديگران صحيح نيست، اينگونه اظهار نظرها از كسي مثل شما جاي تعجب 
  .)1(»...گنجد ميناست، مطالبي كه در عقل هيچ عاقلي 

  . فير عامه مردمعدم تك: ثالثاً
اين اتّهام كه إمام و پيروانش عموم مسلمين و مخالفانشان و هر كس را كه پيرو 

  . بارها نفي و تكذيب شده است، كنند ، تكفير مي!مذهب آنان نباشد
هاي  كنيم از جمله تهمت اين سخن كه گويا ما عموم مردم را تكفير مي: يدگو او مي

ي گفتن داريم دارند؛ و تنها چيزي كه برا از ميقّ بدشمناني است كه مردم را از دين ح
  .)2(»داني كه اين بهتان بزرگي است خدايا تو پاك و منزهي و مي: اين است كه

  .برخورد با مردم براساس ظاهرشان: رابعاً
گردد،  شود و باطنشان به خداوند موكول مي با مردم براساس ظواهرشان داوري مي

كنم و  در مورد آنان براساس ظاهرشان حكم مي« :ندا هفتگدر مورد اهل بدعت 
  .)3(»مسپار باطنشان را به خداوند بلندمرتبه مي

  . شود گيريش حكم كفر داده نمي در مورد احدي صرفاً به علت موضع: خامساً
  . شود به احدي حكم كفر داده نميبرپايه حدس و گمان : سادساً
  . شود جهلش معذور شمرده ميجاهل به سبب : سابعاً
  . امة حجت و برهان تكفير رواستبه نظر او تنها بعد از إق: ثامناً

  : گويد ي از اصول و قواعد اشاره نموده و ميا ههمچنين ايشان به پار
آنچه را دشمنان در مورد من بيان كردند كه گويا من ديگران را تنها از روي ظن «

كه بر او إقامة حجت ا آگاهي ركنم، يا آدم نا و يا بخاطر موضعگيريشان تكفير مي
ي سودجو و ا ههاي بزرگي هستند كه عد دانم؛ اين موارد تهمت و بهتان نشده، كافر مي

_____________________________ 
 ). ١/٨٠( الدرر السنية −)١(
 ). ١/١٠٠( الدرر السنية −)٢(
 ). ١/٣٣( الدرر السنية −)٣(
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  .)1(خواهند به واسطة آن مردم همچنان در ناآگاهي و تقليد باقي بمانند طلب مي مقام
 احكام تكفير -  به خاطر التزام به منهج سلف صالح- امام و علماي دعوت: تاسعاً

ون دليل محكم و اثبات و شناخت وضعيت و شرايط شخص مورد نظر صادر را بد
  . كردند نمي

براي نمونه امام و پيروانش احياناً بعضي از دشمنانشان را متّهم به كفر يا شرك 
زيرا براي ايشان ثابت شده بود كه آنان بدون ترديد اهل شرك و كفر . كردند مي

  . بودند؛ و بر آنان اتمام حجت كردند
 كه در آن زمان جمعيت بسياري –نشينان و اعراب ساكن نجد و پيرامونش  باديه
فهميدند، و بيشترشان شعائر اسالمي را به جا   چيزي از دين خدا را نمي–بودند 
اما امام . دانستند آن چيزي نمي آوردند، بسياري از آنان به قيامت مؤمن نبوده و از نمي

همچنين . )2(دلسوزي روشني برايشان بيان كردندو اتباعش اين مسأله را با نهايت 
نشينان و اهالي شهرها و روستاها رواج داشت و  همظاهر شرك و بدعت در ميان بادي

ها و گنبدها و درختان و سنگها، و اشخاص و نمادها،  بسياري از آنها پيرامون ضريح
  . پرداختند ، به  عبادت مي...و 

ابن عربي و ابن الفارض در ميان آنان رواج مذهب : عقايد صوفيان افراطي مانند
  .)3(تداش

نشين بهتر  وضعيت بقية جزيرة العرب، در حجاز و يمن از نجد و نواحي باديه
  . پرداختند آميز مي ها و موارد شرك نبود، بلكه بسياري از آنان به انجام بدعت

ات و اتمام  مگر بعد از اثب- با وجود همة اينها امام و پيروانش خواص و عوام را
  . دانستند  كافر نمي-  حجت

_____________________________ 
 ). ٢٥( تاليفات شيخ قسم پنجم ص, −)١(
  ).١٤٤−٠١/١٢٧به ابن غنام :  نگاه−)٢(
 ).١٤٤−٠١/١٢٧به ابن غنام :  نگاه−)٣(
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٣٦٦ إسالمية ال وهابية

و بر مال كردن ، رد افتراهاي دشمنان توسط امام و علماي دعوت دفاع و
  .كند نياز مي هايشان ما را از هر چيز ديگري بي تهمت

اش را كه همان عقيدة اهل سنت و  هايش بعد از اينكه عقيده امام در يكي از رساله
احدي از «: گفتكند،  سلمانان را تكفير نميجماعت است؛ بيان نمود، و اينكه م
  .)1(»دانم كنم و او را از دائرة اسالم خارج نمي مسلمانان را به سبب گناه تكفير نمي

برخي از مواردي كه : گويد كه دهد و مي اش توضيح مي سپس در همان رساله
اما : ددان دربارة او گفته شده صحيح است و او در باره آنها خود را حق به جانب مي

مسلمان بودن انسان تا زماني كه معني و : در مورد مسايل ديگر من بر اين باورم كه
شود، و كسي را كه جهت آشنايي با اين  مفهوم ال اله اال اهللا را نشناسد، كامل نمي

ي را تكفير ا هدهم، و نذركنند مفهوم نزد من بيايد، معني آن را برايش توضيح مي
همچنين من بر اين باورم . رش به غير خدا تقرب پيدا نمايدكنم كه بخواهد با نذ مي

  . كه قرباني كردن براي غير خدا كفر و استفاده از گوشت آن حرام است
ها از  آنبراي اثبات : ا معتقدم و گفتم كهدانم و به آنه من اين مسايل را حق مي

امامان  و نيز از سخنان عالمان عامل و تابعين مانند صكالم خدا و رسول او 
  . چهارگانه مذاهب داليلي بسياري دارم

اي مستقل بطور مشروح  اهللا تعالي در رساله اما جواب به مسايل ديگر را إن شاء
  .)2(بيان خواهم كرد

سپس كساني را كه شبهات و شايعات و افتراها در مورد او و دعوتش به آنان 
 فرموده خداوند تعالي در مورد اين«: گويد دهد و مي مورد خطاب قرار ميرسد،  مي

Y  X  W  V  U  T  S R  Q  P  O  }: فرمايد كه مي» تدبر كنيد
     Zz )6: حجراتال(.  

_____________________________ 
 ). ١/٣٢( الدرر السنيه −)١(
 ). ٣٥−١/٣٤( الدررالسنيه −)٢(
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٣٦٧   ناباســـــــالم

اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره        ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده    «
آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان                

  .»شويد
 نامة زير را برايش فرستاده و از او در مورد حقيقت )1(يكي از علماي يمن

  :كه كند افتراهايي كه در مورد او شايع شده سؤال مي
 اشخاصي كه به علم و صداقت آنها - ها در مورد تو از دو گونه انسان: اما بعد«

هايي را  چيز- ندارم ها باور ايمان دارم و به علم و صداقت بعضي ديگر از آن
شما براي اقامة احكام : آنچه كه شنيدنش مرا شادمان نموده اين است كه. ما هشنيد

نماييد؛ ديگران را به آن دعوت  شريعت در آخر زمان و در غربت اسالم تالش مي
 ما در ، نيست بحققسم به خدا كه غير او معبودي. داري اركانش را بر پا مي كني و مي

  . ن دعوت توانش را داري، نداريمو در مورد بيان حق و اعالميان قوممان آنچه را كه ت
كني و به  اين است كه؛ عموم مردم را تكفير مي كنم و اما مطلبي كه آن را باور نمي

هاي علماي متاخر عمل  همند نيستي و قبولشان نداري؛ و به گفت هزاهد عالق افراد صالح و
 آگاه كن؛ تا من تو را بر آنچه كه ادعا كني؛ مرا از باورها و عملكردهايت صادقانه نمي
  .)2(و محبتت در دلم جاي گيرد. كني؛ تصديق كنم كني؛ و مردم را به آن دعوت مي مي

  : دامام اين گونه به او پاسخ دا
ابتدا خداوند را كه غير او هيچ رب و معبودي نيست حمد و ستايش : اما بعد«
اريم و آنچه بر آنان و قومشان متقابالً  دإلهايي مانند پيامبران  هكنيم و ما اسو مي

از استقامت و  سرمشق و اسوه هستند؛ روي داده؛ براي كساني كه از آنان تبعيت كنند،
فضل و لطف از آن : ي؛ بايد گفت كها هپايداري بر اجراي احكام اسالم سؤال نمود

ًبدأ اإلسالم غريبا«: فرمود صند است؛ و همانگونه كه رسول خدا خداو ِ َ ُ َ ُ وسيعود َ ُ َ ََ
_____________________________ 

 . اسامعيل جراعی است:  او−)١(
 ). ١/٩٩( الدرر السنية −)٢(
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٣٦٨ إسالمية ال وهابية

َغريبا كام بدأ َ َ َ ً ِ َ«)1(.  
اسالم با غربت شروع شد و به غربت هم بازخواهد گشت، همانطور كـه غريـب                «

  .»آغاز شد
از نظر من اوليا و صالحان كساني هستند كه بر مسير خير و صالح قرار دارند؛ 

راي خواست از ايشان پس از مرگشان دادعا و درگوئيم و بر اين باورم كه؛  ولي مي
m  l  k  j  i  h   g  }: هيچگونه دليل شرعي نيست ؛ زيرا خداوند فرمود

  o  nz )18: جنال( .  
  .»مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد«
اما در مورد نظر ما راجع به علماي متأخر، الزم به توضيح است كه ما  و
) قرآن و سنت(شان كه موافق نص هايشان را در اختيار داريم و به آرائي از اي كتاب

موظف نيستيم كه ، كنيم و به چيزي كه با نص مطابقت نداشته باشد باشد، عمل مي
  .)2(عمل نماييم

جنگيد و  توان  از امام محمد بن عبدالوهاب در مورد آنچه كه براي دفاع از آن مي
  . شود، سؤال شد از چيزهايي كه انسان بسبب آنها كافر مي

شهادتين، و اركان : اسالم داراي پنج ركن است؛ اول«: گفت كهاو در پاسخ 
چهارگانه ديگر؛ اگر كسي به آنها اقرار نمود، اما به سبب تنبلي آنها را ترك كند، با 

علما در مورد كفر كسي كه هر يك . كنيم جنگيم ولي او را تكفير نمي چنين كسي مي
هاي مختلفي دارند و ما او  ند؛ ديدگاهاز آنها را به خاطر تنبلي نه از روي انكار ترك ك

كنيم، مگر در مواردي كه تمامي علما بر آن اتفاق نظر دارند، مانند  را تكفير نمي
  .)3(نيمك تكفير مي، و همچنين چنين كسي را پس از آگاهي و انكار. شهادتين است

_____________________________ 
 .  سند و منبع آن قبال بيان گرديد−)١(
 ). ١/١٠٠( الدرر السنية −)٢(
 ). ١/١٠٢( الدرر السنية −)٣(
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٣٦٩   ناباســـــــالم

سپس او به بيان انواع ديگري كه با توجه به داليل وارد شده در نصوص شرعي 
  : گفتكنند، پرداخت، تا آنجا كه  فير ميتك

و بر كسي . كنيم تكفير ميما عامه مردم را :  مانند اين كههايي اما دروغ و تهمت«
دانيم، و كسي را  كه توانايي اظهار دينش را دارد، هجرت و پيوستن به ما را واجب مي

هايي هستند  متهمة اينها دروغ و ته كنيم، كه كافر و مشرك را تكفير نكند، تكفير مي
  . خواهند مردم را از دين خدا و رسول او دور گردانند كه بوسيلة آن مي

در حالي كه ما آنان را به علت پرستش بتي كه بر قبر عبدالقادر و يا قبر احمد 
ند، و امثال آنها به خاطر جهلشان و كمبود كساني كه آنها را آگاه ا هبدوي گذاشته شد

كنيم؟  نيم؛ چگونه كسي را كه بخدا شرك نورزد، تكفير ميك كنند، كسي را تكفير نمي
كسي نزد ما هجرت نكند و يا ديگران را تكفير ننمايد و عليه مخالفان ما  يا اينكه اگر

  كنيم؟ تكفير مي نجنگد،
» ¬ ®  ¯   }: نماييم كه ما اين فرمودة خداوند را به آنان يادآوري مي

  °z )بهتان بزرگي استسبحان اهللا اين« .)1()16: نورال «.  
دهد كه،  شود، توضيح مي همچنين درباره تكفيري بودني كه به او نسبت داده مي

  : كند او تنها به هنگام وجود دليل و برهان كسي را تكفير مي
كند، هركس  كسي را بدون دليل تكفير نمي: دهد كه در ارتباط با تكفير توضيح مي«

را دشنام دهد و يا  ا كند و سپس او معرفت پيدصبا داليل نبوت رسول اكرم 
كسي كه اين عمل را توام با دشمني . كند تكفير مي رسالتش از روي عناد انكار كند،

كنم و بيشتر امت الحمد هللا  انجام دهد، اين همان كسي است كه او را تكفير مي
  . اينگونه نيستند

 فاع از نفس وما با هيچكس جز در مقام د: گويد و اما در مورد جنگ افروزي مي

_____________________________ 
 ). ١٠٤−١/١٠٢(سنية  الدرر ال−)١(
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٣٧٠ إسالمية ال وهابية

ها نجنگيدم و اساس كار ما در اين ارتباط مقابله به مثل  حفظ حرمت و كرامت ارزش
  . بوده است

 {  ¡�  ~  }  |z )كيفر بدى، مجازاتى است همانند آن«. )40: شوريال«.  
 را دشنام دهد بعد از صهمين طور كسي كه علناً دين و رسالت رسول خدا 

  .)1(موالسال. شماريم افر مياينكه او را شناخته باشد، ك
كند و اين ادعاي دشمنان  با اين عبارت روشن و صريح از بيشتر امت نفي كفر مي

  .نمايد كند، تكذيب مي را مبني بر اينكه او مسلمان و يا بيشتر آنها را تكفير مي
خواهند مردم  همچنين اينگونه مي«: گويد ها مي امام در برخي از آن گمانه زني

را اطاعت  كسي كه ما: گويد ا فريب دهند كه، گويا ابن عبدالوهاب ميساده دل ر
  .  سبحان اهللا اين چه اتهام بزرگي است؟!نكند، كافر است

داند كه هركس  گيريم زيرا كه او آنچه را در قلبهايمان است مي خدا را شاهد مي
در هر زمان جويد، او را  كه به لوازم توحيد ملتزم باشد و از شرك و اهل آن بيزاري 

كنيم كه در الوهيت  و تنها كسي را تكفير مي. دانيم مي و هر مكاني كه باشد، مسلمان
به خداوند شرك بورزد، البته بعد از اينكه براي او حجت و دليل بر باطل بودن شرك 

  . كنيم اقامه مي
ن همچنين كسي كه عمل نيكش تنها به خاطر مردم باشد و شبهة باطل بر مباح بود               

 چنين كسي كه مـسلحانه بـه قيـام برخيـزد و ايـن                و هم . كنيم  اقامه كند، تكفير مي   آن  
موارد را در پيش بگيرد و به خداوند شرك بورزد و بجنگد با كـسي كـه آن را انكـار                     

  .)2(الموالس. كنيم  تكفير مىكند و سعي و تالشش براي نابودي آن باشد
خ و پيـروانش همچـون خـوارج        هاي دشمنان كه گويا شي     و در مقام پاسخ به دروغ     

مساله ديگري كه دشـمنان اسـالم ذكـر         : فتگكنند،    مردم را به سبب گناهان تكفير مي      
_____________________________ 

 ). ١/٨٣( الدرر السنية −)١(
 ).١٠/١٢٨( الدرر السنية −)٢(
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٣٧١   ناباســـــــالم

كـشيدن سـيگار و شـرابخواري و زنـا و           : كه گويا ما به واسطة گناهاني مانند      : كنند  مي
از ايـن ادعـاي دروغـين بـه خداونـد پنـاه             . كنيم  ديگران را تكفير مي   .. ه و گناهان كبير 

گوئيم كه، گناهاني داراي حدود شرعي هستند و مـشمول مـشيت              البته ما مي  ! يمبر  مي
  . باشند، اگر خدا بخواهد عفو كند و اگر بخواهد عذاب دهد خداوندي مي

كنـيم، همانگونـه كـه        تكفيـر مـي    و اما كسي را كه مرتكب شرك به خداوند بشود         
  }   |  {  ~�  ¡  z  y    x  w  v   u  t  s  r}: خداوند بلندمرتبه فرمود  

  ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢z ) 48: نساءال(.  
بخشد ولي گناهان جز آن را از هر          شرك به خود را نمي    ) هرگز(گمان خداوند     بي«

بخشد و هر كه براي خدا شريكي قائل گردد؛ گناه بزرگي را              كس كه خود بخواهد مي    
  .»مرتكب شده است

̈  ©  �  ¡  }  :فرمايـد   و در جاي ديگر مـي            §  ¦  ¥  ¤  £   ¢

  ¶  µ  ́   ³  ²   ±  °  ̄   ®  ¬  «  ªz .) 66-65الزمر(.  
به تو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك شوى، تمـام اعمالـت تبـاه                  «
بلكه تنها خداوند را عبادت كن و از شـكرگزاران          ! شود و از زيانكاران خواهى بود      مى
  .»باش

s  r   q  p  o  n  m  l  k    j  } : فرمايـد   و نيز در جاي ديگرمي    
  utz ) 72: مائدهال(.  
زيرا هر كس شريكى براى خدا قرار دهد، خداوند بهـشت را بـر او حـرام كـرده                   «
  .» و جايگاه او دوزخ است؛است

: فرمايـد  همانگونه كه خداونـد مـي     كنيم،    ندگان به دين را تكفير مي     كن و نيز استهزاء  
 { _  ~   }  |  {     hg  f    e  d  c  b  a  `z 
  .)66-65: توبهال(
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٣٧٢ إسالمية ال وهابية

عـذر خـواهى    :) بگـو ( كرديـد؟  آيا خدا و آيات او و پيامبرش را مسخره مى         : بگو«
  .»شما پس از ايمان آوردن، كافر شديد)  چرا كه؛كه بيهوده است(نكنيد 
¸  Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  } : فرمايد  ميو  

 É  È  Ç   Æ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê 
   Û  Ú  Ùz )1()140: نساءال(.  

در قرآن بر شما نازل كرده كـه هرگـاه بـشنويد افـرادى              ) اين حكم را  (و خداوند   «
! كنند، با آنها ننشينيد تـا بـه سـخن ديگـرى بپردازنـد              آيات خدا را انكار و استهزا مى      

 خداوند، منافقان و كـافران را همگـى در دوزخ   .وگرنه، شما هم مثل آنان خواهيد بود  
  .»كند جمع مى

  : اي خطاب به عموم مسلمانان چنين فرمود و همچنين در نامه
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : رسد به تمامي مسلماناني كه اين نامه به آنان مي: از محمد بن عبدالوهاب
  : اهللا و بركاتههسالم عليكم و رحم

شمارم،  ند كه گويا من عامه مردم را كافر ميا هشما شايع نمودآنچه در ميان : و بعد
به هيچوجه چنين چيزي صحت ندارد و اين اتهامي از جانب  گويم كه، صادقانه مي

 خدا و  ازگويم كه، هركس هر چند كنند كه من مي و همچنين ادعا مي. دشمنان است
اين ! ملحق شود بيايد و به ما  مگر آنكه نزد منكند رسول او تبعيت كند، او را كفايت نمي

  .هدف پيروي از دين خدا و رسول اوست، در هر زميني كه باشند .نيز بهتان است
ولي كسي را كه به دين خدا و رسولش اقرار و اعتراف كند، سپس با آن دشمني 

كنيم، ؛ هر عالمي  پرستان را تكفير مي كند و مردم را از آن باز دارد و همين طور بت
و خداوند ! هل باشدكسي كه جا داند، مگر ي زمين است اينها را كافر ميكه بر رو

  .السالمو. داناتر است
_____________________________ 

 ).١٣٠−١٠/١٢٩( الدرر السنية −)١(
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٣٧٣   ناباســـــــالم

آيا به كفر تمام : از فرزندان شيخ و حمد بن ناصر بن محمد بن معمر سوال شد
  مردم بطور مطلق معتقديد يا نه؟ 

نمان به چيزي را به عنوان دين اعتقاد داريم و براي برادرا«: ايشان جواب دادند كه
ضروريات معلوم دين را  پسنديم؛ اين است كه هر كس يكي از عنوان مذهب مي

گردد   او به خاطر آن كافر مي-   به شرطي كه بر او اقامة حجت شده باشد- انكار كند
 چيزي است كه علماء بر آن اجماع ناي هر چند ادعاي اسالم را داشته باشد و

  .)1(ددارن
اي بر دشمنان دعوت خطاب به سليمان بن سحيم  ديهدر ر: و همچنين امام فرمود

  : گردد گويد كه، جز براساس داليل شرعي و آثار سلف صالح كسي تكفير نمي مي
  : يا هي است كه عوام را به آن دچار كردا هكه بزرگترين شبه: اما مسالة سوم

تكفير مسلمان به سبب گناه جايز نيست و اين : گويند اين است كه اهل علم مي
زيرا اين خوارج هستند كه ، حقيقتي است؛ و اين آن چيزي نيست كه ما در آن هستيم

اما . دانند زنا و يا سرقت و يا خونريزي و يا هر گناه كبيرة ديگري را موجب كفر مي
شود و ما  اهل سنت مذهبشان اين است كه تنها به سبب شرك مسلمان تكفير مي

  .)2(يما هرك تكفير كردطواغيت و پيروانشان را تنها به خاطر ش
گوييم؛  ما در مورد رفتگان مي: گويد شيخ عبداهللا بن امام محمد بن عبدالوهاب مي

مگر اينكه دعوت حق ما به او كنيم  گذشتند و كسي را تكفير نميآنان امتي بودند كه 
او اتمام حجت صورت گرفته باشد و كساني كه بر عناد و حق ناپذيري  رسيده و بر
شان پافشاري  جنگند و بر شرك ند، همچون كساني كه امروز با ما مياصرار ورز

كنند و آشكارا گناهان كبيره و محرمات را  ورزند و از انجام واجبات امتناع مي مي
 وضعيت و رضايت از شوند و تنها به خاطر ياري دادنشان به ادامه اين مرتكب مي

_____________________________ 
 ). ١٠/١٣١( الدرر السنية −)١(
 ). ١٣٠−٢/١٩٢( تاريخ نجد از ابن غنام −)٢(
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٣٧٤ إسالمية ال وهابية

دانيم،  طا رفته را معذور ميجنگيم و در گذشتگان به خ يان شرك ميزياد شدن لشكر
  .)1(ندا هزيرا كه معصوم نبود

، همچنين ما به كفر كسي كه ديانتش درست و به اهل خير: تا آنجا كه گفته است
و كسي كه از دلسوزان . باشد؛ اعتقاد نداريمزهد و سيرت نيكو مشهور ، علم ؛ تقوا

آن اهل تاليف امت باشد و خودش را براي تدريس علوم سودمند بذل كند و در 
ما كالم . باشد هر چند در اين مساله و يا غير آن به خطا رود؛ مانند ابن حجر هيثمي

كنيم  شناسيم و عظمت و شهرت علم او را انكار نمي مي» المنظم الدر«او را در كتاب 
كنيم  هاي او مانند شرح اربعين، زواجز و غيره را مطالعه مي و به خاطر همين به كتاب

زيرا كه او از جملة دانشمندان مسلمان است،  كنيم، كند اعتماد مي  نقل ميو به آنچه
اين چيزي است كه به آن باور داريم؛ و كساني را كه اهل عقل و علم و انصاف 

دهيم كه؛ به  باشند مورد خطاب قرار مي هستند و اهل تعصب و استبداد و ستم نمي
  .)2(هند توجه قرار بد محتواي مطلب و سخن را مورد،جاي توجه به اشخاص

  : اي به سليمان پاشا و مردم عراق چنين نوشته است و امام سعود بن عبدالعزيز در نامه
كنيم و تنها  به حمد خداوند كسي را از اهل قبله به سبب ارتكاب گناه تكفير نمي«

 دليلي بر كفرشان وجود صكنيم كه در نص قرآن و سنت رسول  آناني را تكفير مي
عالماني كه زبان . د؛ و علماي امت محمدي بر آن اتفاق نظر داشته باشندداشته باش

دانيم كه در بندگي و عبوديت  صداقت و راستي در ميان امت هستند؛ كسي را كافر مي
،  و براي غير او دعا، نذر، قرباني نمايدگرداند شريك اوخداوند؛ كسي يا چيزي را به 

 و آن را به باد استهزاء ض و كينه داشته باشدو يا اينكه نسبت به دين و دينداران بغ
زنا، سرقت، قتل نفس، نوشيدن شراب، ظلم و : اما اگر كسي گناهاني مانند. بگيرد

امثال آنها را مرتكب شود؛ چنانچه به خدا و رسولش ايمان داشته باشند، كافر 

_____________________________ 
 ). ٢٣٥−١/٢٣٤( الدرر السنية −)١(
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٣٧٥   ناباســـــــالم

ان كبيره دانيم مگر كسي كه آنها را انجام دهد و حاللشان بداند؛ بر مرتكب گناه نمي
  . گردد حد شرعي و يا تعزير جاري مي

اش به وقوع   و صحابهص پيامبر گناهان كوچك و بزرگ در زمان: به تحقيق
پيوست و به سبب آن كسي را تكفير نكردند و اين همان عقيدة اهل سنت و  مي

كنند و معتزله هر چند  جماعت است؛ اما خوارج كه بخاطر ارتكاب گناهان تكفير مي
او را : دينگو كنند و مي كنند اما به جاودانگي در آتش محكوم مي كافر تلقّي نمياو را 

  .ناميم، بلكه فاسق است دهيم و او را نه كافر و نه مومن مي بين دو موقعيت قرار مي
احدي از : گويند كنند و مي  را در روز قيامت انكار ميصآنان شفاعت پيامبر 

.  و نه چيز ديگر، نه به شفاعت،گردد رج نميآتش دوزخ بعد از وارد شدن به آن خا
دانيم و  نادرست ميرا ) خوراج و معتزله(ما بحمد و لطف خداوند اين دو مذهب 

دانيم شفاعتي كه خاص   و انبياء و صالحين را ثابت شده ميصشفاعت رسول خدا 
گيرد همانطور كه خداوند  باشد و تنها به اذن خدا صورت مي اهل توحيد خالص مي

و آنها جز براى « .) 28 :نبياءاأل( m l k j iz}: فرمايد الي ميتع
  . »كنند است شفاعت نمى) به شفاعت براى او(كسى كه خدا راضى 

  .)1()255: هبقرال( ªz  »  ¬  ®  ¯  °   ±²  }: فرمايد و در جاي ديگر مي
  »!كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟«

حمن بن حسن در رد تهمت تكفير از امام و پيروانش شيخ عبدالطيف بن عبدالر
را در ) تكفير(اي به بعضي از مخالفين افراطّي، روش  سخنان مفصلي دارد؛ او در نامه

دو  )2(64در سال : گويد او مي، جويد كند و از اين منهج بيزاري مي مورد آنان انكار مي
كه از جمعه و جماعت مرد از همفكران شما و مرتدين منحرف را در احساء ديدم 

كردند و  كردند و مسلمانان را كه در آن سرزمين بودند تكفير مي گيري ميكنار
_____________________________ 

 ). ٣٠٨−٠١/٣٠٧( الدرر السنية −)١(
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٣٧٦ إسالمية ال وهابية

نشيني  اهل احساء با ابن فيروز هم: دنگوي حجتشان از جنس حجت شماست مي
اند كه به طاغوت كفر نورزيده  كنند و از كساني كنند و با او و امثالش معاشرت مي مي

نكردند و دعوت شيخ محمد را رد نموده و آن را قبول و به تكفير جدش صراحت 
  . نكرده و با آن به دشمني پرداختند

كسي كه به كفر او صريحاً اظهار نظر نكند و به طاغوت كفر : گويد او در ادامه مي
نشيني كند؛ شامل او هم  به خداوند كافر است و هر كس با او هم نورزد؛ خود او نيز

گردد احكام مترتب بر  گمراه مترتب مي دو مقدمه، كاذب وبا توجه به اين . شود مي
ارتداد جاري ساختند، تا جايي كه جواب سالم دادن آنها را ترك كردند؛ و كارشان 
باال گرفت و آنها را حاضر گردانيد و تهديد كرد و با آنها به تندي سخن گفت؛ پس 

هايش  ب هستند و رسالهآنان بر عقيدة شيخ محمد بن عبدالوها: گمان كردند كه اوالً
اثر گردانيد و آنها  نزد آنان است پس شبهه آنان را كشف و گمراهي آنان را باطل و بي

را به برائت شيخ از اعتقاد به مذهب ما؛ آگاه گردانيد در واقع او بدون دليل كسي را 
ه كند؛ مگر انجام دهنده فعلي را كه مسلمانان بر تكفير او اتفاق نظر داشت تكفير نمي

و يا به چيزي از  صو كفر ورزي به آيات خدا و رسولش باشند، از قبيل شرك اكبر 
تكفير كسي كه صالحين : اين امور بعد از اقامة حجت و رسيدن به درجه يقين، مانند

را بندگي كند و آنان را به همراه خدا به فرياد بخواند و در اموري كه مستحق 
باشد، براي خدا شريك  وهيت خداوند ميمخلوقات نيست در محدوده عبادات و ال

قرار دهد؛ اين چيزي است كه اهل علم و ايمان بر آن توافق دارند و همه مذاهب 
آورند و در آن حكم و اسباب  چهارگانة اين مسئله را در باب مفصلي به تنهائي مي

ن اب. كنند كنند و به آيات مربوط به شرك استناد مي ارتداد و مقتضياتش را بيان مي
ميده مورد بحث  نا)1(»االعالم بقواطع االسالم«حجر اين مساله را در كتابي كه آن را 

  . قرار داده است

_____________________________ 
 ). ٢١−٣/٢٠( الدرر السنية −)١(
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٣٧٧   ناباســـــــالم

 بدون دليل و قبل از اقامة :شيخ محمد «: گويد شيخ عبداهللا بن عبداللطيف مي
زيرا بسياري از مردم در آن مقطع زماني . كرد  كسي را تكفير نمي،حجت و دعوت
ه رسالت اسالم علم و دانش كافي نداشتند و حجتي جهت تكفيرشان ناآگاه بودند؛ و ب

  .)1(دندوجود نداشت زيرا كه حقيقت توحيد را فهم نكرده بو
  .ام از بين بردن كتابهاپاسخ به اته

هايي كه براساس مذهب آنها  جهت پاسخ به اين تهمت مبني بر نابودي كتاب
نابودي چيزي از تاليفات ديگران ابداً ما به  «:ويدگنيست؛ شيخ عبداهللا بن امام محمد 

كنيم، مگر مواردي كه در آنها مطالبي باشد كه مردم به خاطر آن گرفتار شرك  امر نمي
يا اينكه به سبب آن خللي در عقايدشان حاصل گردد، . »روض الرياحين«شوند مانند 

تجوي اند و به جس يرا كه جمعي از علماء آن را تحريم كرده ز)2(قمانند علم منط
مگر اينكه صاحبش به وسيله آن آشكارا » دالئل«پردازيم مانند  موردي مانند آن نمي

ها مبني بر نابودي برخي از   نشين هبه شرك و كفر دعوت كند؛ اقدام برخي از بادي
هاي اهل طائف كاري خودسرانه بوده و از روي جهل صورت گرفته و به سبب  كتاب

  .)3(دنا هآن مورد بازخواست قرار گرفت
شرابخواري و يا : پاسخ به اين ادعا كه آنان به خاطر گناهاني از قبيل 

  كنند ديگران را تكفير مي) سيگار كشيدن(دخانيات 
كه علماي دعوت و پيروانشان بواسطه گناهان و  كردند برخي دشمنان تصور مي

معاصي مانند شرابخواري و سيگاركشيدن و موارد سكرآور و شنيدن آوازهاي 
_____________________________ 

 ). ٤٣٥−١٠/٤٣٤( الدرر السنية −)١(
 علم منطق در ارتباط با اهليات و امور غيبی; و آن چيزی نيست مگر سخنان پوچ و خياالت و اوهام سنگ −)٢(

; ولی منطق استقرائی كه بر مبنای حقايق رياضی و علم اندازی به عامل غيب كه اين نزد سلف مذموم است
 . گذاری شده باش; در اينجا مذموم نيست جتربی پايه

 ). ١/٢٨٨( الدرر السنية −)٣(
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٣٧٨ إسالمية ال وهابية

پايگي  كنند، شيخ عبداهللا بن امام محمد بن عبدالوهاب در مورد بي روع تكفير مينامش
  : گويد آن جواب داده و مي

به ما رسيده است كه شما در مورد آن : اين سؤال شمادر مورد سيگاركشيدن و 
كننده است در حالي كه ما به گفتة شما اعتماد كرديم و  ايد كه از موارد مست فتوا داده
كسي كه آن را بعد از اينكه از : گفتند  مسافران كه از جانب شما آمده بود؛ ميبرخي از

  .باشد آن توبه كرد بنوشد؛ مرتد شده است؛ و خون و مال او حالل مي
كسي كه اين گفتار را به اين صورت به : شيخ محمد بن عبدالوهاب جواب داد كه

پس  .ه است و شايسته تنبي و مستحقما نسبت داده؛ دروغ گفته و افترا ورزيده است؛
 و سپس البته اگر از آن توبه كند. كتاب خدا و سنت نبوي در تضاد است اين ادعا با

حكم به كفر و مرتد بودن او نخواهد شد، هر چند . گردددوباره به نوشيدن شراب بر
بر انجام آن مصر باشد هر گاه آن را براي خود حالل نشمارد؛ تكفير براساس ارتكاب 

خوارجي كه از راهكار اسالم فاصله گرفتند و خون . ذهب خوارج استگناه م
  .)1(ندمسلمانان را به خاطر گناهان و معاصي حالل شمرد

گويند كه سلف صالح و  آنان هماني را مي«و شيخ عبدالرحمن بن حسن گفت 
عموم اهل سنت و جماعت اعتقاد دارند كه كفر داراي انواع و شعباتي است همانطور 

ان درجات متعددي دارد؛ و هر كفري به معني خروج از امت مسلمان نيست و كه ايم
 منظور كفري است غير. شوند برخي از گناهان و معاصي هستند كه كفر توصيف مي

  .كفري كه موجب خروج از ملت است
يكي از نوادگان امام محمد بن (شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 

: ايمان داراي درجات و شعباتي است و همينطور كفرگويد كه،  نيز مي )عبدالوهاب
 كه ايمان نيز چنين است و هر يك از شعبات ايمان؛ ،نيز داراي اصل و شعبات است

آيند؛ و تمام معاصي از شعبات كفر   و شعبات كفر؛ نيز كفر به حساب مي،ايمان

_____________________________ 
 ). ٢٧٧−١٠/٢٧٥( الدرر السنية −)١(
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٣٧٩   ناباســـــــالم

  . آيند  همانطور كه تمام طاعات از شعبات ايمان بشمار مي،هستند
از نظر اسامي و احكام مثل هم نيستند؛ و ميان كسي كه نماز، زكات، روزه آن دو 

 و كسي ، يا اينكه به مصحف اهانت كند، و يا به خداوند شرك ورزيده،را ترك كرده
 و يا نوعي موضعگيري ،كه مرتكب دزدي، زنا؛ شرابخوري، غارت و چپاول شود

پس كسي كه . ردخالف كند همانطور كه حاطب مرتكب شد؛ تفاوت وجود دا
نظر او بر خالف  داند؛  و شعبات كفر را برابر مي،شعبات ايمان در اسامي و احكام

 و از مسير سلف امت خارج شده و در جمله اهل بدعت و هوا ،كتاب و سنت است
  .)1(تو هوس داخل شده اس

  .  و كفر در انكار و دشمني،كفر در عمل كفر دو نوع است،: گويد تا آنجا كه مي
 آن را از جانب اهللا آورده صداند رسول خدا  ين است كه كسي مي انكار اكفر
 يا از روي دشمني و كينه توزي نسبت به اسامي رب و صفات و افعالش و ،است

احكامي كه اصل آن بر مبناي توحيد و عبوديت تنها براي او كه هيچ شريكي ندارد، 
  . و اين در تمام جهات خالف ايمان است،كفر بورزد

اعمالي است كه مخالف ايمان است، مانند سجده بردن  اما كفر در عمل تمام آنو 
در برابر بتها، اهانت به قرآن، اما ترك نماز و حكم به غير آنچه كه خداوند نازل كرده 

  .آيد نه كفر در اعتقاد به حساب مياست؛ جزء كفر در عمل 
َال ترجعوا بعد«:  فرمودندصو همچنين رسول اهللا  ُ ِ َفارا يرضب بعضكم رقاب  كِيَ َ ُ َِ ُ ُ ِ ً

ٍبعض   .»ر نگرديد و گردن همديگر را نزنيدبعد از من به كفر ب« .)2(»َ
ُ كاهنا فصدقه أو َىَمن أت«: و در جاي ديگر فرمود ُ ََ َ ً َ دبرها; فقد كفر بام ِمرأة يفاِ َِ َ َ ََ َ ِ ُ َنزل أُ ِ

َعىل ٍ حممدَ ّ َ   .)3(»ص ُ
_____________________________ 

 ). ٤٧٩−١/٤٧٨( الدرر السنية −)١(
 . مر م روايت كرده استاز حديث ابن ع) ٢٢٣(ومسلم در ) ٧٠٧٨(, )٧٠٧٧(, )١٧٤٢( بخاری در −)٢(
از حديث ) ٤٧٦−٢/٤٠٨(و امحد در ) ٦٣٩(و ابن ماجه در ) ١٣٥(و ترمذی ) ٣٩٠٤( ابو داود آن را در −)٣(

 .  روايت كرده استابی هريرة 
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٣٨٠ إسالمية ال وهابية

و را تصديق و باور كند و يا كسي كاهن و غيبگويي برود و گفتة ا كسي كه نزد«
  .»ورزيده  نازل شده كفر ص محمد از عقب نزديكي كند؛ به آنچه بر  همسرشكه با

 و يا اهانت به ،اين كفر در عمل است و مانند سجده كردن در برابر بت نيست
  . مصحف شريف، قتل پيامبر و دشنام به او، هر چند كالً بر آن كلمة كفر اطالق گردد

هر كس به برخي از تعاليم كتابش عمل و برخي :  سبحان ناميده استخداوند
 مؤمن است و به آنچه عمالً آن را ترك ،كند ديگر را ترك كند به آنچه كه عمل مي

G F E D C B A  }: كند كافر است خداوند بلند مرتبه فرمود
  K  J  I   Hz «)84 :بقرهال(.  

 و يكديگر را از ؛ خون هم را نريزيدو هنگامى را كه از شما پيمان گرفتيم كه«
  .»گواه بوديد) و بر اين پيمان (؛سپس شما اقرار كرديد. سرزمين خود، بيرون نكنيد

p  o  n  ml   k  j  i  h  }: فرمايد تا آنجا كه مي
  b  a   `_  ~   }  |  {  z  yx  w  v   u      t  s  r  q

  f  e  d    cz )85: بقرهال(.  
آوريد، و به بعضى كافر  ضى از دستورات كتاب آسمانى ايمان مىآيا به بع«
را ) تبعيض در ميان احكام و قوانين الهى(براى كسى از شما كه اين عمل ! شويد؟ مى

انجام دهد، جز رسوايى در اين جهان، چيزى نخواهد بود، و روز رستاخيز به 
  » دهيد غافل نيست مىو خداوند از آنچه انجام . شوند شديدترين عذابها گرفتار مى

آنان به عهد و پيمانشان اقرار كردند عهد و پيماني : خداوند تعالي بيان فرموده كه
كه خداوند آنان را به التزام به آن امر فرمود و اين داللت بر تصديق آنان بر عهد و 

به راستي امروز فرمان او را زير پا نهادند و گروهي از : فرمايد باشد؛ و مي پيمان مي
 و آنان را از سرزمينشان بيرون راندند و اين كفر است به ندآنان گروه ديگر را كشت

عهد و پيماني كه از آنان گرفته شده؛ سپس اعالم نمود كه آنان از اسيران آنها فديه 
گيرند و اين ايمان به عهد و پيماني است كه در كتاب از آنان گرفته شده و به  مي
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٣٨١   ناباســـــــالم

من بودند و به آنچه كه از عهد و ميثاق مل كردند، مؤان آمده عآنچه در عهد و پيم
  .ترك كردند، كافر بودند

 و ايمان اعتقادي نيز در تضاد با ،باشد پس ايمان عملي با كفر عملي در تضاد مي
َسباب املسلم فسوق; و«: كفر اعتقادي است و در حديث صحيح آمده است ٌ ُ َُ ََ ِ ِ ُقتاله ِ ِ ِ

ٌكفر   .» و جنگ با او كفر است،ز موارد فسق و فجور استناسزاگويي مسلمان ا «.)1(»ُ
پس تفاوت ميان ناسزاگويي و جنگ با مسلمان وجود دارد و يكي از آن دو را 

: و بديهي است.  و ديگري كفر است،شود داد كه به خاطر آن كافر نمي فسق قرار
ا از دايره همانا او فقط كفر در عمل را اراده كرده نه كفر اعتقادي را، و اين كفر او ر

كند، همانطور كه زناكار و سارق و شرابخوار از امت  اسالم بطور كلي خارج نمي
  . شوند، هر چند اسم ايمان در مورد او به كار نرود خارج نمي

هاست، همان كساني كه داناترين امت به كتاب خدا و به  اين ديدگاه اصحاب
اين قضايا از كسي جز آنان گرفته ند، پس ا هاسالم و كفر و پيامدها و لوازم آن دو بود

شود، و متأخريني كه مقصود و منظور آنان را درك نكردند به دو گروه  و دريافت نمي
از دايرة امت ) گناهان كبيره(ها را به سبب  اي كه انسان و دسته تقسيم شدند، دسته

اي  خارج نموده و بر آنان حكم و قضاوت به خلود در جهنم صادر كردند، و دسته
  .هل معاصي را به عنوان مؤمنين داراي ايمان كامل قرار دادندا

روي شدند و جفا و ستم كردند، اما خداوند اهل سنت را  دچار غلو و زيادههر دو دسته 
 مذاهب معتبر است،كه مورد قبول تمامي به بهترين راه و راي معتدل هدايت فرمود، نظري 

 و ظلم غير آن ، و شرك غير آن شرك، نفاق و نفاق غير آن،پس در اينجا كفر غير آن كفر
w v u t  }: ، روايت است در مورد اين آيه فرمودم ظلم است، از ابن عباس

  }  |  {  z  y  xz )44: مائدهال.(  
_____________________________ 

 .  روايت كرده استاز حديث ابن مسعود ) ٢٢١(ومسلم ) ٧٠٧٦, ٦٠٤٤, ٤٨( بخاری آن را در −)١(
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٣٨٢ إسالمية ال وهابية

  »كنند، كافرند و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى«
كفري : ديگر آمده كهاند، و در روايتي  سفيان و عبدالرزاق نيز آن را روايت كرده

از   و ظلمي غير،تر از كفر ني و كفري است پاي،كند است كه او را از ملت جدا نمي
  .)1(»ظلم، و فسقي است غير آن فسق

اي از شعبات ايمان باعث  اينكه ادا و اقامة شعبه: اصل پنجم«: سپس فرمود
ات كفر باعث اي از شعب شود كه كسي مؤمن نامگذاري شود، و ادا و اقامة شعبه نمي
 همانطور كه وجود ،چند كفري از او روي بدهد شود كسي كافر شمرده شود، هر نمي

ش اين نيست كه او عالم و يا طبيب و يا ا هبرخي از علم طب و پزشكي و يا فقه الزم
گردد، همانطور  فقيه ناميده شود، و اما خود شعبه است كه بر آن اسم كفر اطالق مي

ْ مها هبم كفر, الطعن يفيِ أمتِ ِثنان يفا« :كه در حديث آمده است  النياحة عىلالنسب, و ِ
ِامليت طعن وارد : شود  دو چيز در امت من از امور جاهلي است كه كفر كشيده مي.)2(»ّ

  .خوانى بر مرده كردن در نسب شخص و نوحه
َمن حلف بغري اهللاِ فقد كفر«: همچنين روايت شده كه َِ َ ْ«)3(.  
  . سوگند بخورد كفر ورزيده استهر كس به غير از خدا

  .ها جاري گردد ولي شايسته نيست كه اسم كفر مطلق بر آن
 آنان را فقه و فهم دقيق سلف و عمق علمي و دانش: كسي كه اين را دانست

خواهد به كسي تأسي بجويد بايد به  هر كس مي: دگويابن مسعود . شناسد مي
 قلبهاي پاك و سليم، علم و  تأسي كند، چون آنان از جهتص اصحاب رسول خدا

قومي كه خداوند آنان را جهت . دانش عميق، تكلف كمتر نيكوترين اين امت بودند
 برگزيد، پس حقوق آنها را به آنان معرفي كردند، چون ص مصاحبت با پيامبرش

_____________________________ 
 )٤٨٢−١/٤٨٠( الدرر السنية −)١(
 . روايت كرده استاز حديث ابی هريره ) ٢٢٧( مسلم آن را در −)٢(
 .ً منبع حديث قبال بيان گرديد−)٣(
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٣٨٣   ناباســـــــالم

همانا آنان بر هدايت محكم و استوار خداوندي بودند، و شيطان با دو ترفند بزرگ 
دهد و مهم نيست كه به كدامين ترفند بر او فائق آيد، يكي از آن   ميآدم را فريب بني
  .)1(تانگاري اس همان رويگرداني و سهل:  و دومي.غلو و تجاوز از حد و افراط: دو

  .ادعاي كساني كه باور دارند كسي كه به جمع آنان داخل نگردد، كافر است
اند؛ از  ين گفتار علناً اعالم كردهاند و برائتشان را از ا به اين اتهام دروغ جواب داده

اگر كسي امامت شما شاملش : بن عبدالوهاب، سؤال شده است فرزندان امام محمد
  نشود و نشان دولت شما را نداشته باشد آيا محل سكونتش دارالكفر است؟

شماريم، كه به  دانيم و او را متدين مي كسي را ما معتقد مي«: ند جواب دادايشان
 و در آنچه كه به او امر شده از پروردگارش اطاعت ،ليمش پايبند باشداسالم و تعا

پس او مسلماني است كه مال و خون .  و از آنچه خداوند نهي كرده دوري كند،كند
 و احدي را كه ،او حرام است، همانطور كه كتاب و سنّت و اجماع امت بر آن داللت كند

 و يا اينكه ،اخل در افراد و مجموعه ما نباشد و يا اينكه چون د،به دين اسالم پايبند باشد
كنيم كه   بلكه تنها كساني را تكفير مي،كنيم نشان دولت ما را نداشته باشد، تكفير نمي

 و كسي كه ادعا كرد ما عموم مردم ،نسبت به خدا و رسولش راه كفر را در پيش بگيرند
 آشكار كردن دين خود در كنيم، يا گرايش هر كسي را كه قادر به اظهار و را تكفير مي

  .)2(»دانيم، دروغ افترا بسته است كشورش باشد به سوي خود واجب مي
هاي غيرمسلمين را دارالكفر  آنان بر خالف تبليغات مخالفان سرزمين

  .دانند نمي
آيا سرزميني كه در آن  به اين سؤال كه، :شيخ عبداهللا بن عبدالرحمن أبابطين 

در عين حال آنان به معبودي ذات اهللا و رسالت  اشد،مظاهري از شرك وجود داشته ب
 و - با وجود عدم قيام و التزام عملي به حقيقت آنها -  دهند، ميشهادت  ص محمد

_____________________________ 
 ).٤٨٥, ١/٤٨٤( الدرر السنية −)١(
 ).٩/٢٥٢( الدرر السنية −)٢(
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٣٨٤ إسالمية ال وهابية

است  ي دارالكفرا هآيا چنان جامع، آورند اذان بگويند، نماز جمعه و جماعت را به جا 
  يا دار اسالم؟

اند گرفته  آنچه كه فقهاء بيان كردهجوابش اين مسأله از «: گويد اينگونه پاسخ مي
و همه اهل آن يهودي و يا ) تحت سلطه مسلمين است(ي كها هشود، در منطق مي

  .شود بدهند، سرزمينشان داراالسالم ناميده مي) ماليات(مسيحي هستند، اگر جزيه
گويند كه او اهللا و يا   مي؛  ي مسيحي كه در مورد مسيحا ههمچنين جامع

اگر جزيه ) در زمان تمكن اسالم(باشد، آنان نيز  ا سومين آن سه نفر ميفرزند اهللا، و ي
: بينيم بدهند سرزمينشان سرزمين اسالم ناميده شود، پس به طريق اولي در آنچه مي

هايي كه در مورد آن سؤال كرديد به اين اسم سزاوارترند، و با وجود اين براي  زمين
شود و به توحيد و عمل به مقتضيات آن  نابودي مظاهر شرك در ميان آنان تالش مي

  .شوند دعوت مي
 سرپيچي كردند، و با آنان شريعتاي از حكمي از احكام  توجه به اين اگر طايفه با

جنگي روي داد، هرچند از جمله كفّار و يا مشركين نباشند، سرزمينشان سرزمين اسالم 
رند بر اينكه هر جمعي از علماء اجماع دا: گويد است، شيخ تقي الدين در اين رابطه مي

گفتگو (مسلمانان كه از اجراي يكي از احكام شريعت ظاهري اسالم امتناع كرد، بايد با
با آنان مقابله بشود تا اينكه تمام دين تنها براي ) صورت بگيرد و در صورت عناد و امتناع

ه اهل و هم) تحت سلطه مسلمين است(اي كه  آنچه از علما نقل شد كه منطقه.خدا باشد
بدهند، سرزمينشان داراالسالم ناميده ) ماليات(آن يهودي و يا مسيحي هستند، اگر جزيه

  .)1(اند شود، علما آن را در باب اللقيط و غيره ذكر كرده مي
  .پاسخ به ادعاي تشدد و تندروي

و در مورد مسالة تشدد و سختگيري چون آنان همانطور كه گذشت اينگونه 
شمارند با وجود دليل شرعي در  را به احكام اسالم ملتزم مينيستند، اما آنان خود 

_____________________________ 
 ).٢٥٥−٩/٢٥٤( الدرر السنية −)١(
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٣٨٥   ناباســـــــالم

كنندگانند اين روش را به عنوان   اين تساهلو. نمايند مورد اجراي آن تالش مي
  .نمايند سختگيري تلقي مي

ها بر اجراي احكام شريعت در  نجدي«: گويد استاد حافظ وهبه در اين مورد مي
ان و آراستن خودشان به طال، همانطور كه هاي حرير براي مرد تحريم پوشيدن لباس

زدند، به   ضربه شالق مي)40(دانند و شخص سيگاري را  سيگار كشيدن را حرام مي
كنند و اين چيزي است كه در آن شكي نيست كه حكومت اولي آنان  شدت تالش مي

  .تر و سختگيرتر بود در اين قضيه از حكومت فعلي قاطع
است كه محور بحث ميان حكومت مصر و كشيدن از مسائلي  قضيه سيگار

 ميالدي بوده است و مفتي مصر در آن تمايل به )1926(حكومت سعودي در سال 
اي از علما را كه به تحريم آن اعتقاد  همانطور كه نظر دسته. كراهت آن داشت

  .اند، آورده است داشته
ي اهالي  ميالدي نقل كرده كه از برخ)1862(بالگريف در سفرش به نجد در سال 

نجد شنيده كه، آنان اعتقاد دارند استعمال دخانيات از نظر ايشان از شرابخواري و 
اند، بدتر است؛ و بدون  ميگساري و زنا و برخي محرمات ديگر كه در نصوص آمده

همچنين چيزي نزديك به اين را از . شنيده استجاهلى آدم  شك او اين سخن را از
ام، ولي آنان از علما نبودند، و به عنوان رأي و  هاي مقيم كويت شنيده برخي نجدي

ادبي در  كه بيان مانند اين ادعاها را جسارت و بي. كردند نظر علماي نجد تعبير نمي
  .آوردند برابر دين به حساب مي

 اگرچه بر تحريم استعمال دخانيات اجماع و توافق نظر - به حقيقت علماي نجد
يم اين چنين چيزي را بر زبان بياورد، همانطور ا هشنيدز احدي از آنان ن اما ا- )1(ارندد

  .ما هآراء علماي متقدم و يا متأخرينشان چنين حكمي را نديد كه من در
_____________________________ 

نكه رضر و زيان زياد آن ثابت  قاطعانه به حتريم دخانيات خمصوص علامء نجد نسيت, بخصوص بعد از اي−)١(
 .شده تا اينكه نزديک است متامی امتهای مسلامن و غريمسلامن بر حتريم و منع آن اتفاق نظر پيدا كنند
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٣٨٦ إسالمية ال وهابية

) با قصد تقدس و براي جلب نفع و دفع ضرر(اما علماي نجد تصوير و عكس را
ن آورد و هيچ تأويلي را در مورد آ دانند و موسيقي را مكروه به شمار مي حرام مي

  .»پذيرند نمي
  :گويد شود، مي ساسي كه به اهل نجد نسبت داده ميا اتهامات بي: او تحت عنوان

بدون شك جنگ نجد و مصر در قرن گذشته و به تبع آن اختالف ميان آل سعود «
ها و بسياري از چيزها كه به دروغ  و تركها با بسياري از تبليغات شوم بر ضد نجدي

و بسياري از اموري كه به آنان نسبت داده شده و . اه بودبه آنها نسبت داده شد، همر
  :صحت ندارند عبارتند از

 و ص حرمتي به پيامبر بن عبدالوهاب و پيروان دعوت او را به بي شيخ محمد )1
كنند و اين را به  ارزش كردن شأن و مرتبه او و ساير پيامبران و اولياء صالح را متهم مي كم

طور كه پيوسته آن را به بسياري از  ند، همانا هنيز نسبت دادامام ابن تيميه و شاگردانش 
خردمندان و مصلحان در هند و غيره، حتي كساني كه از آنان نيستند و هيچ پيوندي با نجد 

  .ندا هنسبت داد، و اهل آن ندارند
ها در مورد حرام بودن   نجدي:اين است كه هاي ناروا و دروغين ريشه اين اتهام

ّال تشد الرحال « :اند كه به اين حديث استناد كرده) هدف توسل به آنانبا(زيارت قبور  ُّ
اعتقاد دارند كه  .)1(»االقىص املسجد هذا وِيِاملسجد احلرام ومسجد: َ ثالثة مساجد إىلَّإال

سفر جهت زيارت قبور پيامبران و صالحين بدعت است و احدي از صحابه و يا 
به آن امر نفرموده، و امام ابن تيميه و شيخ  ص برند، و پياما هتابعين به آن عمل نكرد

 .اند بن عبدالوهاب و بسياري از علماء به اين رأي و نظر اعتقاد داشته محمد
كنند،   ايستادن در هنگام دعا را منع ميص ها رو به روي قبر پيامبر  نجدي  )2

انع مسح و ماليدن كنند، و م همانطور كه سجده كردن در كنار قبر او و قبر ديگران را منع مي
فرياد (شوند، همانطور با هر آنچه در شأن استغاثه  خود به قبر او و نزد قبر او مي

_____________________________ 
 .ً منبع آن قبال ذكر گرديده است−)١(
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٣٨٧   ناباســـــــالم

 و قبور صالحان در مصر ص يا طلب آنچه كه عمل به آن در كنار قبر پيامبر) خواهي كمك
  . مخالف هستند،و بغداد و هند و بسياري از شهرهاي عمده شايع است

حرام  هاي ساخته شده بر روي قبور و باطل وويران كردن گنبدها و بنا )3
 .گيرند ها صورت مي دانستن نذوراتي كه براي قبور و ضريح

 :همخالفت با اين شعر بوصيري در برد )4

 ِبه  من ألوذيا أكرم اخللق ما يل
 

 سواک عند حلول احلادث العمم 
 

و از علوم تو علم لوح و قلم «: گويد  ميص و اينكه خطاب به رسول خدا
 .»تاس

  :گويد همچنين مي
ْإن مل تكن يف  ي آخذا بيدي معادْ

 

َّفضال وإال    القدمة يا ذلْ فقلً
 

هدف و غلو بوده و با نصوص قرآن و احاديث صحيح نبوي  اين سخنان بي
از روي علم (ها را هم  معتقدند كسي ظاهر اين-   باالتر از اين-  مخالف است و آنان

  .شود ميو كافر رك مشمعتقد باشد ) و عمد
 متهم كردند، و به آنان سخناني ص  پيامبرحرمتي به  اين دشمنانند كه آنان را به بي

يك : گويند كنند كه آنان مي را نسبت دادند كه از آن مبرّا و پاك بودند، مثالً ادعا مي
  ! بهتر و سودمندتر است؟ص عصا از پيامبر

ها نامه  ان به تركهاي شمال با آل سعود، آن در ايام وجود دشمني ميان نجدي
د رسول حال اله اال اهللا م(: ندا هنوشتند كه آل سعود پرچمي دارند كه بروي آن نوشت مي
و » هيچكس رسول خدا نيست«حد رسول اهللا ال اَ: يعني) با حذف ميم محمد) (اهللا

دانستند كه  ها عليه طرف مقابل بود و اال خود مي ها براي تحريك ترك همه اين  اتهام
  .گويند ميدروغ د دارن

ها در سال  ها و نجدي برخي از علماي سنگال و تطوان كه در اثناي جنگ حجازي
 ميالدي به مكه مسافرت كردند، پس از مالقات با علماي دعوت اصالحي و )1925(
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٣٨٨ إسالمية ال وهابية

در اسكندريه چيزهاي بسياري را : گفتند آشنايي با حقايق به شدت متاثر شدند و مي
ها را پيدا نكردند و از برخي  شود، كه در حجاز اثري از آن ها نسبت داده مي به نجدي

أشهد أن ال : ها كعبه را منهدم كرده و در اذان فقط ند كه، وهابيا هاز مخافانشان شنيد
  !آورند؟  و شهادت به رسالت پيامبر را بر زبان نمي،گويند إله إال اهللا را مي

  پيشگام هستند،ص پبامبرها در محبت به  دهند كه نجدي اما حقايق شهادت مي
ها از هر نوع و به هر  فند و در مقابل بدعتلولي آنان با غلو و زياده روي مخا

 به ص اهللا محبت به رسول: گويند مي كنند و  مقاومت و پايداري مياي كه باشد انگيزه
اما ايجاد بدعت و .   و پيروي از او و تعاليم اوستص معناي اهتدا به هدايت پيامبر

 شريعت و مقدم داشتن هوا و هوس بر نصوص شريعت عداوت است نه تعطيل
̀  c b a} : آمده است زيرا كه در قرآن كريم،محبت _ ^z  )عمرانآل  :

  .»داريد، از من پيروى كنيد اگر خدا را دوست مى: بگو «).31
ي از ا هشود، بدون ترديد توطئ تكفير غير خودشان كه به اهل نجد نسبت داده مي

نانشان است، هرچند بعضي از اين موارد از برخي از افراد نادان واقع شده جانب دشم
  .ها به اهل نجد از انصاف به دور است  اما نسبت دادن آن،است

اما شيخ ابن عبدالوهاب و شاگردانش كسي را كه ديانتش صحيح و سالم باشد و 
 برخي از كنند، هرچند در مشهور به خير و صالح و سيرت نيكو باشد، تكفير نمي

ولي آنان كسي را كه دعوت حق به او ابالغ شود و حجت . قضايا به خطا بيفتند
برايش واضح و روشن بيان و اقامه گردد ولي از روي غرور از قبول حق امتناع كند، 

  .)1(كنند فير ميتك
  .مسأله قتال و جنگ

وع به  هجري مستقر گرديد شر)هـ1157(زماني كه امام در درعيه تقريباً در سال 
. ها و مكاتبات و فعاليت علمي نمود گسترش دامنة وسايل دعوت كردن و ارسال نامه

_____________________________ 
 ).٣١٤−٣١٢( از حافظ وهبه ٢٠العرب در قرن   جزيرة−)١(
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٣٨٩   ناباســـــــالم

 و اميران )1(سفيدان قبايل امامان مساجد و ريش، دانشجويان، او با دانشمندان و قضات
   :د و آنان را به دو امر دعوت نمودشهرها مكاتبه كر

ق، تحقق مراتب توحيد، التزام به اصول دعوت كه همان بازگشت به دين ح: اول
اقامة فرايض و واجبات و سنتها، و احكام شرع در تمامي مراحل زندگي و دوري از 

  .ها و ترك امور منكر و زشت بود شركيات و بدعت
دعوت به وحدت و همبستگي و دوري از تفرقه، و پيوستن به دولت جديد : ثانياً

 و ه و منفوحه و عرقهماريالع: در درعيه كه غالب شهرهاي مجاور و نزديك مانند
هر چند كه در مورد آن نگراني و . العينيه و حريمالء داوطلبانه اجابت كردند

آنان اهل رياست و جاه و مقام مصلحت  نظرهايي داشتند، زيرا بعضي از اختالف
  . و از اينكه منافعشان را از دست بدهند نگران بودند)2(طلب بودند 

كرد تمامي نجد براساس دعوت توحيد  رزو ميبن عبدالوهاب آ شيخ امام محمد
متحد شوند و در زير يك پرچم و يك دولت باشند و براساس آنچه كه خداوند به 

  .آن امر فرموده متحد باشند و از تفرقه و شكست دين دوري كنند
شيخ عبدالوهاب به اين هدف بلند در گفتارش به ابن معمر هنگامي كه در عينيه 

  : كرده استنزد او آمد تصريح 
قيام نمايي و خداوند تو را پشتيباني ) ال اله اال اهللا(من اميدوارم كه تو به ياري «

نجد به صورت يك كرد كه  آرزو مي و )3(دي آن را مالك گرفكند و نجد و اطرا
  .مملكت واحد باشد

لذا راهكار دعوت در مورد مقابله با دشمنان بصورت تدريجي و مطابق مراحل 
  .هاي شرعي در رشد دعوت و دولت موثر واقع شد عگيريطبيعي و موض

_____________________________ 
 ).١٦, ١/١٤(عنوان املجد :  نگا−)١(
 ).٩١−٩٠(امام حممدبن سعود, دكرت عبدالرمحن العريني :  نگاه كن−)٢(
 ).٩١−٩٠(امام حممدبن سعود, دكرت عبدالرمحن العريني : , و مراجعه كن )١/٩( عنوان املجد, ابن برش −)٣(
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دعوت اصالحي از همان ابتداي دعوت با كسي سر جنگ نداشت و در اصل آن 
را حالل نشمرد، زيرا حكومت و قدرتي نداشت و از اين رو دليل شرعي وجود 

  .نداشت كه به او اجازه استفاده از قدرت را بدهد
بن عبدالوهاب و پيروان و  فت، امام محمداما زمانيكه دعوت كم كم گسترش يا

ها از طرف دشمنان  ها و مخالفت واكنش. يارانش آشكار كردن دعوت را آغاز نمودند
و مخالفين قوي و تندرو باال گرفت و بسياري از دولتها و حاكمان و اميران و سران 

رانش با و انواع خشونت بر عليه دعوت و هوادا. قبائل راه دشمني را در پيش گرفتند
صورتهاي گوناگون از قبيل گرفتن، زنداني كردن و كشتن و قبل از آن سخنان 

  .آميز و بهتان صورت گرفت طعن
بن سعود كه پرچمدار دعوت بود،  هاي شرعي حكومت محمد هدر عين حال پاي

استوار گرديد و يارانش زياد شدند و شوكت او قوي گرديد، و بسياري از مناطق 
  .كه رويارويي با دشمنان دعوت آغاز گرديد  كردند و در اينجا بودنزديك با او بيعت

و از اينجا بود كه دفاع از نفس و كيان ضرورت شرعي پيـدا نمـود و سـازماندهي                   
 با راهنمايي امـام محمـد     ) بن سعود  امير محمد (نيروها الزم گرديد و دولت آل سعود        

و مركز سياسي و     رآمد،بن عبدالوهاب به صورت نيروي مدافع از دولت و كشورش د          
آوري را به خود گرفت و به صورت دولتـي معتبـر              نظامي و اقتصادي آن رشد سرسام     

  .اش درآمد در منطقه و حومه
به توفيق خداوند تعالي اين شرايط مهيا گرديد، كه دولتي صاحب رسالت 
پرچمدار توحيد و سنت باشد و به وظيفة جهاد براي تبليغ دانش دين و ياري حق و 

وجود : مانند: البته بعد از فراهم شدن شرايط شرعي براي جهاد. متش قيام كندا
  ....سپاهيان، و مركز سياسي و ، انصار، بيعت، حكومت، دولت

از موضع دفاع تجاوز جنگ را با ديگران شروع نكردند و در واقع دعوت و دولتش 
محكم و استوار شد و نكردند مگر زماني كه نيرومندتر شدند و در ميدان مبارزه و جنگ 

اين سران برخي از مناطق همسايه، و اميران  و. به مقام امامت و بيعت و قدرت رسيد



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٣٩١   ناباســـــــالم

  .كردند  آغازهدرعيشهر االحساء، و اميران نجد بودند كه جنگ را عليه 
و همينطور اميران مكه بالفاصله موضع دشمني خود را عليه دعوت و امامت و 

ترين حقوق كه همان حج است  ند و آنان را از سادهدولت و طرفداران آن اعالم كرد
  .منع نمودند

ضمن ) البحر الزاخر(محمود فهمي پاشا مهندس مصري در جزء اول از تاريخش 
   :بحث در مورد اين دعوت و اهل آن كه آن را وهابيت ناميد، نوشت

بعد از مدتي، جنگهاي شديد، و وقايع گوناگون دوام يافت، تمامي بالد عرب «
قايد وهابيت را پذيرفتند، يعني عقايد اصالحي براي ديانت اسالمي، و نجد كه محل ع

قبايل و عشاير كوچك بود و دائماً شاهد جنگ بوديم به يك قدرت و مقر دولت 
  .تبديل شد و رئيس آن داراي قدرت ديني و دنيوي شد

 دو هاي عرب به حقوق ها از جنگها و مبارزات در سرزمين با وجود اين وهابي
اشان كه حكومت بغداد و حجاز بودند تجاوز و تعدي نكردند، و  حكومت همسايه

كرد بدون اينكه براي آنان ضرر  هاي آنها عبور مي هاي حجاج از وسط سرزمين كاروان
در حالت برادري  شريف مكه ،بيايد، و با شريف سرورو زيان و يا ناراحتي پيش 

فرصتي جهت اداي حج و طوافشان به دور  ميالدي )1781(قرار داشتند، و در سال 
  .گسترش قدرت آن بود كه بوجود آمدهكعبه پيش آمد و اين ناشي از 

سرور شريف مكه علناً عليه وهابيت اعالم جنگ كرد هرچند اين جنگ همانند 
و زمانيكه مبادله اطالعاتي الشريف غالب .  مدت بود هاي بدوي مقطعي و كوتاه جنگ

ه نظم و نظام يافت به كمترين شيوه كه امكان بود در قدرت با دولت عثماني تركي
بخشيدن به دولت عثماني از وارد كردن نظاميانش به سرزمينهاي عرب به خاطر 

ها و اجراي آن اهمال نكردند و آن را به مرحله اجرا  جنگ و سركوبي وهابي
ان با كه آنان از ملحدين كافر هستند و رفتارش )1(كردند درآوردند و شايع مي

_____________________________ 
 .تواند آن را ثابت كند كند اما نمی  او اينگونه گامن می−)١(
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  . »كاروانهاي حجاج تركيه بسيار نارواست
سپس اين افترا و فسادها ادامه يافت تا اينكه دولت عثماني حكومت بغداد را 

 آن حكومت نيز اين كار را انجام داد زماني كه ،ها بجنگد مأمور كرد كه با وهابي
ب به ها در جنگ با دولت عراق پيروز شده و وارد عراق شدند، الشريف غال وهابي

ها   وهابي نجد يورش برد و روستايي را در آن تصرف كرد و اين همان سبب يورش
  .)1(به حجاز و فتح آن بود
دانيم كه اميران مكه آغازگران عدوات و دشمني بودند، و آنها  به اين ترتيب مي

اند و زماني كه منع و محروميتشان از حج كه  كه مسلمانان را از حج منع كرده بودند
و زمانيكه اشراف و يارانشان جنگ و كشتار را . ز اركان اسالم است طوالني شديكي ا

 نگذاشت جز اينكه به دفاع از خود برخيزند تا ىاي براي آنها باق علني كردند چاره
 سپس جنگ با تجاوزكاران را ادامه دهند و شرّ آنان ،اوالً دشمن را از خود دور سازند

تن و ابالغ دعوت توحيد و سنت را هموار كنند، را از خود دور كنند و راه حج رف
  .اي نمانده بود جز اينكه بر مكّه تسلط يابند پس چاره

سپاهيان دعوت بدون جنگ و خونريزي وارد مكه شدند و در پيشاپيششان امام 
بن سعود كه اهل صلح و اصالح بود شعائر  بزرگوار سعود بن عبدالعزيز بن محمد

ها و تمام مظاهر بدعت را  هو بارگا اقامه نمود و گنبدديني را براساس سنت نبوي 
  .ويران و منهدم كرد

در حاليكه مسلمانان به صورت متفرق پيروان هر مذهب در پشت سر امامشان 
خواندند آنان را پيرامون يك امام گردآورد و منكرات ظاهري را نابود كرد و  نماز مي

  .از بين برد
اما «در دين و عقيده و احكام آموزش دادند نشر علم را آغاز كرد و مردم را 

سعود زمانيكه وارد مكه شدند دست  دشمنان دعوت شايع نمودند كه لشكريان امير

_____________________________ 
 ).٥٩−٥٨(, )حممدرشيد رضا(ها و حجاز   از كتاب وهابی−)١(
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٣٩٣   ناباســـــــالم

  .به كشتار مردم زدند و جوي خون به راه انداختند، كه اين افتراء محض است
اصلي شرعي وجود دارد كه دعوت پس از رسيدن به قدرت و به صورت دولت 

مقابله با جنگ  ن براساس آن عمل نمود و آن جنگ با مخالفين وو حكومت درآمد
افروزان بود، زماني كه بر ضد حق و دين و سنت و عدالت و امنيت موضع گرفتند و 
با باطل و شر و بدعت و ظلم و هرج و مرج و فتنه همراه شدند و تمايل پيدا كردند 

  .»زيرا كه جنگ با مخالفين در اين حالت نوعي جهاد است
 {  ¯®  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦z) 39: نفالاأل.(  
همه مخصوص ) و پرستش(برچيده شود، و دين ) شرك و سلب آزادى(تا فتنه «

  .»!خدا باشد
و معلوم است كه اين دولت با كسى وارد جنگ نشد مگر وقتى كه شرعا و عرفاً 

  امامى و كيانى معتبر داشت و بيعت با او تمام شده بود
   :ردي وجود دارند كه ناچاراً بايد آنها را بيان نماييم از جملههمچنين موا

ها و شركيات حمايت  دشمنان دعوت، آگاهانه يا جاهالنه و مقلدانه از بدعت )1
و  جيرشده هم وجود داشتند آنان افراد مستضعف و انمودندو در ميان و دفاع مي

  .دادند خ منفي ميهاي اصالحي و آشتي رهبران دعوت پاس بسياري از آنان به تالش
بايست به  دعوت و دولت آن ادعاي اصول و مبادي دين حق را داشتند و مي )2

  .و از وجود و كيان خويش دفاع كنند، سوي آن دعوت و از آن حمايت
هاي بزرگي از  عالوه بر آن دعوت و پيروانش و دولتش در معرض ستم )3

و ضروري آنها را  قرار داشت و دين و نفس و مال و حقوق الزم  جانب دشمنانش
اي نبود جز اينكه از حقوق مشروع دفاع كند و  داد، پس چاره مورد هدف قرار مي

 .كيان و حدود آن را مورد حمايت قرار دهد، اگرچه به جنگ منتهي گردد
امام، علما و مبلغان دعوت نصيحت و ارشاد را با ماليمت و آرامي و تدرج و  )4

ها و كتب و گفتگو و مجادله به شيوة  مهبا خطاب و تعليم و آموزش و ارسال نا
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٣٩٤ إسالمية ال وهابية

حل  گرفت كه به عنوان آخرين راه كردند، و جنگ زماني صورت مي احسن شروع مي
هاي  اش كه به شيوه اي جز آن نبود، خصوصاً با وجود قدرت باطل و دشمني چاره

 .كرد بسياري خصومت مي

  .خالصه كالم
ت و برخوردار از نيروي زماني كه دعوت موجوديت پيدا كرد و دولتي با هيب

نظامي براساس آن برپا گرديد و عهد و پيمان بستند كه به اقتضاي شريعت خداوندي 
ها وفادار باشند، خداوند آنان را قدرت  و پيمان مبارزه كنند و در عين حال به عهد

  .اش در مورد نصرت و ياري دينش تحقق پيدا كند بخشيد تا وعده
 {r   q  p  o  nm  l  k  j  s  z  )40: حجال.(  
 ؛كند يارى مى) و از آيينش دفاع نمايند(و خداوند كسانى را كه يارى او كنند «

  .»خداوند قوى و شكست ناپذير است
  .كند اين از فضل خداوند است به هر كس بخواهد عطا مي

گوييم كه، اين دولت از آنجا كه دين حق را ياري داد و پرچم  بر اين اساس مي
و شايسته است كه همچنان . را حمل كرد، قوت و شوكت يافتسنت و دعوت 

اگر چنين كند ، مدافع شريعت باقي بماند و از حق برمبناي شريعت خدا دفاع كند
  .رود هرگز از بين نمي

ها از جانب دشمنان و برخي از هوداران و  ها و شبهه سازي اما زماني كه كارشكني
گ با متخلفان از اداي شعائر ديني و اركان افراد دور از ميدان مبارزه، پيرامون جن

ها، و  اسالم مانند نماز و زكات و مقابله با سرباززدگان از ترك شركيات و بدعت
ها و مانند آن زياد گرديد،  هشرك از جمله گنبد و بارگاه و زيارتگا نابودي مظاهر

يل قرآن و علماي دعوت و رهبران و اميران آن به شبهه افكني و ادعاهاي آنان با دال
سنت و عمل و كردار سلف صالح از صحابه و امامان چهارگانه و غيره كه جنگ با 
تارك نماز را واجب كرده بودند، جواب دادند، از اين رو فقهاء به صراحت جنگ با 

كردند، يا اينكه  تارك نماز و جنگ با كساني كه اذان و يا نماز عيدين را ترك مي
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٣٩٥   ناباســـــــالم

مالك و : و آنان به آراي امامان معتبري مانند. شمردند دادند، روا مي زكات را نمي
  .)1(كردند  استدالل ميناحمد حنبل و ابوحنيفه  شافعي و

ما با احدي جز «: گويد  عبدالوهاب به روشني دربارة اين مسئله مي بنامام محمد
جنگيم، و ما براساس اصل مقابله به مثل  شكني نمي به خاطر قتل نفس و يا حرمت

  .»مجنگي مي
{¡� ~ } |z )كيفر بدى، مجازاتى است همانند آن«).  40: شوريال«.  

همچنين كسي كه آشكارا دين رسول را ناسزا گويد، بعد از اينكه در مورد آن 
  .)2(سالموال .شناخت پيدا كرد، مستحق مقابله است

شيخ به صراحت ، عالوه بر آنچه كه امام و پيروانش در نفي اين شبهه بيان كردند
 حرام - مگر به حق - خداوند آنرا. ن كرد كه يكي از گناهان كبيره قتل نفس استبيا

 مگر به - باب بزرگي قتل نفسي كه خداوند آن را«گويد  كرده است تا جايي كه مي
  .)3(» حرام كرده است-  حق

كردند كه آنان جنگ و  دشمنان و برخي از جاهالن عليه آنان اين اتهام را شايع مي
، در حالي كه خداوند و رسولش غنائم را !شمارند؟ مردم را حالل ميغارت اموال 
  .اند حالل كرده، هاي مشروع تنها در جنگ

  :شيخ عبدالرحمن بن حسن به اين شبهه اينگونه جواب داده است
بر موافقين و مخالفين معلوم است كه، امامان مسلمان كساني هستند كه خداوند «

ه نمود، بعد از اينكه غربتش در ميان ظالمان و فاسدان به واسطة آنان اين دين را اقام
شدت گرفت، تا خداوند با فضل و رحمتش اهل اصالح را به وسيله حق مبين پا 
برجا نمود و آنان ديگران را به توحيد فراخوانده و پرچم جهاد را بدست گرفتند، تا 

_____________________________ 
 ).٣٣٥−١٠/٣٠٤( الدرر السنية −)١(
 ).١/٨٣( الدرر السنية −)٢(
 ).٧٧( كتاب الكبائر, امام شيخ حممد بن عبدالوهاب −)٣(
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٣٩٦ إسالمية ال وهابية

  .شان داخل نمود را به دعوت- اعم از شهري و روستايي - اينكه خداوند تمامي مردم
هللا ا  بحمد– آن اموال را از اهل ستم و فساد بوسيلة شمشير حق و جهاد گرفتند، و

ترين اموال است، زيرا كه خداوند غنائم جنگي را براي اهل  حالل ترين و  از پاك-
  . حالل كرده است،جهاد مشروع
اي هـ  در جنگ (آنكه دچار شك و ترديدي شوند از غنائمي كه            نيز بي  ناصحاب  

هاي از دين برگشته و برند شـده بـه دسـت آورده بودنـد، بـه غنيمـت                    از عرب ) رده
  .گرفتند

همچنـين  . (و هرآنچه كه با دليل اثبات و تاييد نشود نبايد بدان توجه و اعتماد كرد  
نـد و از    ا  هالل گرفتـه شـد    حبسياري از آن اموالي كه به اين شيوه         ) بايد در نظر داشت   

گرديده و در دست كساني كه آنهـا را غـصب و تـصاحب               المال محسوب    تجمله بي 
بـاقي  ) غاصـبان (كردند، هنگاميكه شرايط و احوال دگرگون شد، در دست خود آنـان             

  .نماند
آمدند جـز    هنگامي كه اين واليان به پا خواستند و مردم در اين اوقات بر آنان گرد              

الم آن نسل بر آنـان      مردم ظ  ونچ. اندكي از اموال في چيزي در دست آنان باقي نماند         
  . )1(دغلبه يافتن

  .گان، زنان و كودكان بدست وهابيانادعاي كشتن سالخورد
اين سخن شما كه گويا ما : گويد شيخ عبداهللا بن امام به اين افتراء پاسخ داده و مي

 امر فرموده نبايد ص كشيم، در حالي كه رسول خدا هر پيرمرد و زن و كودكي را مي
ادعايي دروغ و . مشركان كشته شود ن و زن و كودك خردسالي ازهيچ پيرمرد، ناتوا
ما به هيچوجه به كشتن پيرمرد و زن و كودكي از مشركان امر . بدون دليل است

كنيم، هرگاه شخص جاهلي مرتكب چنين اقدامي بشود او را خطاكار و مخالفت  نمي
ز آن گونه اعمال نماييم و ما ا دانيم و مجازاتش مي با شريعت خداوند و رسولش مي

_____________________________ 
 ).٣٢٥−١١/٣٢٤( الدرر السنية −)١(
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٣٩٧   ناباســـــــالم

  .)1(بريم به خدا پناه مي
پيچيد كه دعوت به توحيد و يگانگي خداوند  دانست، و در ذهنش مي امام مي

شر و تبليغ دين و علم و عمل به شريعت خداوندي است و جنگ با ن هبلندمرتب
 مسئولتي بزرگ اريك و با فساد و ظلم و تفرقهها و شركيات و جهل و ناداني  بدعت

كه دشمنان را برخواهد انگيخت ؛ اما روزي از . يچ ترديدي در آن نيستاست و ه
موجوديت و قدرتي برخوردار خواهد بود و اين موضوع به صورت روشن از سخني 

   :گويد شود؛ او مي كه ابن معمر در العيينه گفته است معلوم مي
 چيزي كه من براي حمايت از آن قيام كردم و مردم را به آن دعوت نمودم«

و اركان اسالم و امر به معروف و نهي از منكر است، پس به ) ال اله اال اهللا( حقيقت
آن تمسك پيدا كردي و آن را ياري دادي، قطعاً خداوند سبحان در برابر دشمنانت تو 

من اميدوارم به ! تو را دچار هراس نكند) امير احساء(پس سليمان. كند را پشتيباني مي
  .)2(هايش پيروز شوي م برسي و بر همه سرزمينقدرت و پيروزي و استحكا

ممكن است خداوند : و قول او به محمد بن سعود وقت قدوم او به شهر درعيه
شهرها را بر روي تو فتح گرداند كه در عوض به تو غنايمي عطا نمايد كه از اين 

  .)3(ماليات بهتر باشد

_____________________________ 
 ).٩/٢٤٣( الدرر السنية −)١(
 ).١/١٠( عنوان املجد ابن برش −)٢(
 ).١/١١( منبع سابق−)٣(
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٣٩٨ إسالمية ال وهابية

  موضوع ششم
  

  قضايايي ديگر
  

  :مانند
  

 .تراشند هابيان و اينكه مانند آنان سر خود را ميادعاي خوارجي بودن و -

  
 .ادعاي اينكه منشأ دعوت نجد همان شاخ شيطان است -
 
 .جويي از آنان كه از سرزمين مسيلمه كذاب هستند عيب -
 
دروغ و بهتان كه آنان ديگران را از حج منع كردند و خزائن حجره نبوي را  -

 .غارت نمودند و حرمت مقدسات را در هم شكستند

  
 .ادعاي اينكه دعوت آنان مذهب پنجمي است -

  
 .ادعاي خروج و قيام عليه خالفت عثماني -
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  . و شعارشان سر تراشيدن استبررسي ادعاي خوارجي بودن
از بزرگترين افتراها كه دشمنان دعوت و ناآگاهان از اصول و منهج و واقعيت 

  .ه خوارجي بودن استآنان، شايع نمودند، متهم كردن امام و پيروان و دوستدارانش ب
تكفير بواسطة گناهان، حالل شمردن كشتن بيگناهان، و : به آنان صفات خوارج مانند

دهند و با دعوت و  را  نسبت مي.. و اينكه آنان از منطقه شاخ شيطان و پيروان مسيلمه
دولتش با اين گونه تبليغات مخالفت كردند و بسياري از مسلمانان و سربازان كه با آنان 

 به ص جنگيدند كه رسول كردند كه با خوارج مي كردند گمان و خيال مي گ ميجن
  .اين ادعا كه يكي از گناهان كبيره و بهتاني عظيم است. جنگ با آنان دستور داده است

 و منهج و احكام و معامالت آن و آنچه را كه  آگاهان از حقيقت دعوت در عقيده
اند و آنچه را كه اهل  ها نوشته تگوها و رديهها و گف دانشمندانش از تأليفات و رساله

كند  اند، اين حقيقت را روشن مي طرف و غيرمسلمانان نوشته انصاف و مسلمانان بي
 امام و دانشمندانش و دولت و پيروانش از بودن بر مذهب خوارج –كه دعوت 

  .گناهند  بري و بي؛ همچون گرگ از خون حضرت يوسف
كنند بايد بدانند كه اين دعوت  هابي بودن سرزنش مياگر كساني ما را به خاطر و

 و راه ص مظهر اهل سنت و جماعت و سلف صالح هستند، زيرا كه بر سنت رسول
و روش مؤمنين از جمله صحابه و تابعين و امامت و رهبران دين از امامان چهارگانه 

  .اند، قرار دارند و نيز كساني كه راه و روششان را در پيش گرفته
 بنا به قول صحيح روايت شده است، ص  الهام آنان قرآن و آنچه از پيغمبرمنبع

  .باشد مي
  .باشد  و سلف صالح مين و صحابه صو اسوة آنها رسول خدا 

هاي ورود به  هو هدف آنان تحقق توحيد و مقتضيات آن و نفي شرك و بستن را
  .باشد آن و اقامة فرايض و واجبات دين و شرح فضايل و مكارم اخالق مي

  .امر به معروف و نهي از منكر استدعوت به بندگي خدا و : شعارشان
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٤٠٠ إسالمية ال وهابية

هاي خوارج  هايشان را در مقابل بدعت گيري اي از اقوال و موضع قبل ازاينكه پاره
  :كنم بيان كنم، مقايسه كوتاهي را ميان روش آنان و روش خوارج را عرضه مي

و با امامت او به مقابله كردند   بدگويي مياز علي ) ندا ناصبى( خوارج -
دانند، اما اهل سنت و پيروان اين  برخاستند و او را از جماعت مسلمانان خارج مي

دارند و او را چهارمين خليفه از خلفاي راشدين و از   را دوست مي دعوت علي
  .دانند سابقين اولين و يكي از عشره مبشره مي

و معاويه و ابوموسي اشعري و خوارج با بسياري از صحابه مانند عثمان و علي  -
  و ديگران كه از بهترين صحابه رسول خدا؛العاص و طلحه و زبير بن  عمرو
ند؛ در حاليكه اهل سنت و از جمله پيروان اين دعوت اينم  بودند مخالفت ميص

  .دارند و از آنان خشنود و راضي هستند  را دوست مي همة صحابه
رند و اشم ر كرده و قتلشان را حالل ميخوارج مرتكبين گناهان كبيره را تكفي -

د براي هميشه در آتش ه شود و بدون توبه بميرمعتقدند هركس مرتكب گناه كبير
ماند، در حاليكه اهل سنت خالف آن را باور دارند و همه پيروان اين  جهنم مي

 .دعوت نيز بر خالف آن معتقد هستند
نصوص قطعي كه دارد، خوارج شفاعت و رؤيت ثابت شده خداوند را علي رغم  -

 .كنند، در حاليكه اهل سنت و نيز پيروان اين دعوت به خالف آن معقتدند انكار مي
 .تراشند، در حاليكه پيروان اين دعوت اينگونه نيستند  خود را ميموى سرخوارج  -

هايشان را در ارتباط با مذهب خوارج  گيري در اينجا مواردي از اقوال و موضع
 :كنيم نقل مي

بن معمر سؤال  بن ناصر بن عبدالوهاب، و حمد  كه از فرزندان امام محمدزماني
يعني همانطور كه (ماند يا نه؟  آيا شما باور داريد كه موحد در آتش جهنم مي: شد

  ).كنند خوارج و معتزله گمان مي
چيزي كه به عنوان دين به آن معتقديم و آن را براي : ايشان در پاسخ گفتند

اين است كه خداوند تبارك وتعالي احدي از اهل ، پسنديم  ميبرادران مسلمانان
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٤٠١   ناباســـــــالم

دارد؛ و در اين مورد داليلي از كتاب و  توحيد را بصورت جاويدان در آتش نگه نمي
: دگوي : الدين ابوالعباس ابن تيميه سنت و اجماع امت آورده شده است، شيخ تقي

ْنه خيرج من النار من بأ«:  به صورت متواتر آمده است كهصاحاديثي از رسول خدا  َ ُ ُِ ّ
ُ قلبه من االيامن ما يزن شعريقال ال إله إال اهللاُ ويف  .)1(»ةِ

هر كسي كه ال اله اال اهللا را بگويد و در قلبش ايمان به اندازه وزن دانه جو وجود «
  .»شود خارج مي جهنم داشته باشد، از آتش

و  قيد به قيودآمده است ولي اين شهادت دادن م» ذره«روايت ديگري  و در
َمن قال«: شروطي شده است، مانند ّال اله اال اهللاُ خالصا من قلبه: ْ ْ كسي كه  «.)2(»ً

ْصادقا من قلبه« و در روايتي .خالصانه و از ته قلبش ال اله اال اهللا را بگويد  . تا آخر»ً
  .»صادقانه و از اعماق از قلب بگويد«

ت كه آنها را به نيكي تبعيت  و كساني اسص اصحاب رسول خدا، اين همان مذهب
اما خوارج و معتزله به خالف آن اعتقاد دارند . كنند و عقيده اهل سنت و جماعت است

همان آياتي است : و به جاودانگي اهل گناهان كبيره در آتش معتقد هستند و جواب آنها
  .)3(»هرچند به بحثي گسترده و طوالني نيازمند دارد. كه به آنها استناد كرديم

س اعتقاد به جاويداني و ماندگاري اهل گناهان كبيره در آتش از اصول مشخصة پ
مخالفت اهل سنت و از جملة  نظر دارند و هايشان بر آن اتفاق خوارج است و فرقه

خوارج در اين قضيه و ديگر قضايا مشهور و فراوان  آنان امام محمد و پيروانش بر
رجي بودن يا از روي جهل است يا  و در واقع متهم نمودن وهابيت به خوا،است

  .حقد و كينه ورزي
اما اين  «:گويد و شيخ عبدالرحمن بن حسن بن امام محمد بن عبدالوهاب مي

_____________________________ 
 ).١٩٤(و مسلم ) ٤٧١٢(, )٣٣٦١(, )٣٣٤٠( رواه البخاری −)١(
 .روايت كرده است) ٦٥٧٠, ٩٩( البخاری در −)٢(
 ).١/١٩٤( الدرر السنية −)٣(
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٤٠٢ إسالمية ال وهابية

 خداوند آن را در نجد نمايان كرد و انتشار داد و بسياري از علما  كه)1(دعوت اسالمي
هتي با و خردمندان به صحت و درستي آن اعتراف كرده اند، نه اينكه هيچ مشاب

اهللا پيروان دعوت اصالحي هيچ تشابه  بحمد. خوارج ندارد بلكه با آن در نزاع است
و دين آنان همان دين راستين . ندارند و تناسبي با خوارج و ديگر اهل بدعت

برگرفته از قرآن و سنت صحيح است و مردم را به آنچه خداوند به خاطر آن 
 ، كه تنها او را خالصانه بندگي نمايندكنند  را مبعوث كرد، دعوت ميإل پيامبرانش

 و از به فرياد خواندن مردگان و غائبين و ،خداوندي كه براي او هيچ شريكي نيست
  .»كنند طلب شفاعت از آنان نهي مي

ند، ا ه را تكفير نكردن پيروان نهضت وهابيت هيچيك از صحابه«: گويد او در ادامه مي
يدن مجادله در باره مشاجرات ميان آنان دوري بلكه آنان را دوست دارند و از پيش كش

هاي بسياري هستند كه خداوند به واسطة آن  دانند كه آنان داراي خوبي كردند و مي
  .)2(»گرداند دهد و حسناتشان را چندين برابر مي اشتباهاتشان را مورد بخشش قرار مي

 رسالة فيصل دركنند و همانطور كه  هايشان پرهيز مي تاييد خوارج و بدعت آنان از
 اما اهل بدعت و از جمله خوارج كساني هستند كه بر امام علي«: بن تركي آمده است

 خروج كردند و با او جنگيدند و خون مسلمانان را مباح دانستند و غارت 
تكفير مرتكبين گناهان : اموالشان را براي خود مشروع دانستند و مشهورترين باورشان

 كه او را ص  و بعضي از اصحاب پيامبر طالب بن ابي  كبيره است، همچنين علي
  .)3(»تكفير نمودند و با آنان جنگيدند كردند، همراهي مي

گرايان منتسب به دعوت     شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن برخي از افراط        
از شما چيزهـايي    : باز داشته و فرمودند   ) دادند آميزي كه انجام مي    از كارهاي افراط  (را  

: شويد ، و اين كه در مسائلي در اين خصوص وارد مي          ه است ن دست به ما رسيد    از اي 
_____________________________ 

 . منظور دعوت امام حممد بن عبدالوهاب است−)١(
 ).٥٣٧, ١١/٥٣٣( الدررالسنية −)٢(
 ).١/٤٨٩( الدررالسنية −)٣(
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٤٠٣   ناباســـــــالم

خش اموال و هـدايا و از ايـن         پنگاري،   مثالً پيرامون دوستي و دشمني، مصالحه و نامه       
  . استو گمراهياهل شرك سخنان از كه چيزها 

ن نـشينا  باديهو يا سخن پيرامون حكم به غير آنچه از سوي خداوند نازل شده نزد               
اين مـسائل چيزهـايي هـستند كـه فقـط           . كه خشك و غير قابل انعطافند     و امثال آنها    

علماي صاحب خرد و كساني كه خداوند آنان را از فهم برخـوردار كـرده و بـه آنـان                    
  .)1(شود ، بحث مىحكمت و درايت صحيح بخشيده است

ت اسالم  افربه وسيله اين اموري كه به گمانتان آنها را مك         ) ديگران(و تكفير   : گفت
يه خوارج است همـان كـسانيكه بـر    ريد اين روش و طريق گروه حرو      ا  همحسوب كرد 

  .)2(علي بن ابي طالب و اصحابي كه همراه وي بودند خروج كردند
هاي ترشايده شده آنها آنگونه كه عالمت خـوارج          هاما در خصوص بهتان چهر    

برده و وقف تراشـيدن     ند كه پيروان دعوت خود را       ا  ه دشمنان دعوت شايع كرد    .است
 ايـن عمـل   و. دهنـد  ي براي خود قرار مـي ا نهند و آنان اين عمل را نشا   ا  هموي سر كرد  

 خـود را     درخـصوص آنـان خبـر داده اسـت كـه سـر             صاست كه پيامبر    خوارجي  
  .، ولي اين بهتاني بزرگ است)3(تراشند مى

كنـد ولـي      و وضعيت ظاهري آنان اين بهتان را تكـذيب مـي           تاواچرا كه سخنان، ف   
ر و اهـل    يـ گ شود كـه سـخت      نسبت داده مي   نشين ديه از جاهالن و يا با     ىآنچه به برخ  

از ايـن    ايـشان  وكند   اين قبيل اعمال خطايي است كه كسي آن را تاييد نمي          . اند جنگ
  .كردند كار منع كرده ادب مى

 هـا و افتـراءات     شيخ عبداهللا بن امام محمد بن عبدالوهاب در پاسخ به ايـن بهتـان             
ارد وي كـه  نناينـش  ي از باديها ه تراشيدن موي سر و اين كه عددر موردسخن : گويد  مي

_____________________________ 
 ).٤٦٩, ١/٤٦٨( الدررالسنية −)١(
 .. منبع سابق−)٢(
 . از حديث سهل بن جنيف٢٤٧٢ مسلم −)٣(
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٤٠٤ إسالمية ال وهابية

جنگـد و صـرفاً بـه سـبب          تراشد مـي   شوند با فردي كه موي سرش را نمي        دين ما مي  
 و ايـن كـه كـسي مـوي سـرش را نتراشـد از ديـن                  ،كنند تراشيدن موي سر جنگ مي    

اند هركس كه به خـدا و         و افترا  اين سخنان كذب  : برگشته است؟ جواب اين است كه     
فر و برگـشتن از     كزيرا نسبت   . دهد د چنين اعمالي را انجام نمي     دار ايمان   آخرتروز  

شود كه شخص يكي از ضرورات دين اسالم را انكار كند و             دين تنها به كسي داده مي     
ر  نتراشيدن از زمرة سـ     .م است وبراي اهل علم انواع كفر و ارتداد از قولي و فعلي معل           

نگفتـيم كـه     و حتـي     ،شـوند نيـست    هيچكدام آن اقوال و افعالي كه منجر به كفر مـي          
، و اينكـه  چه رسد بـه ايـن كـه آن را واجـب تلقـي كنـيم            تراشيدن سر از سنتهاست،     

  .موجب ارتداد از اسالم محسوب شودبگوئيم هر كس سرش را نتراشيد 
سمتي از مـوي سـر و       آنچه در سنت از آن نهي شده همان قزع است و آن تراشيدن ق             
يم و انجام دهنده آن ا هرها كردن قسمتي ديگر، و اين چيزي است كه از انجام آن نهي شد         

توانند بـين انـواع كفـر و رده        ند نمي ا  هداريم ولي ناداناني كه به نزد شما آمد        را بر حذر مي   
ان مـا بـه هـيچ كـدام از اميـر         . تشخيص دهند و انگيزة بسياري از آنان غارت اموال است         

دهيم با كـساني   بلكه دستور مي. تراشد بجنگد يم تا با كسي كه سرش را نمي     ا  هدستور نداد 
تا بـه احكـام شـرعي       . زنند، بجنگند  ورزند و از توحيد سرباز مي      كه به خداوند شرك مي    

اسالم، به پاداشتن نماز، دادن زكات و روزه گرفتن التزام يابند، اگر خالف اين انجام دهند 
كنيم بلكه از اين گونـه   خالف به ما برسد آنان را به سبب اين اعمال تاييد نميو خبر اين  

نـد بـه    ا  هدانيم و به ميزان جرائمي كه مرتكـب شـد          اعمالشان نزد خداوند خود را مبرا مي      
  .)1(كنيم دهيم و تربيتشان مي قدرت و قوت خداوند مجازاتشان مي

وص خوارج مبنـي بـر اينكـه        ولي آنچه در خص   : گويد  ميعبدالكريم بن فخرالدين    
 چرا كه رها كردن موي سر و جمع         كنند  ميسيمايشان تراشيده شده است با آنچه ادعا        

و اگـر هـم ادعايـشان       .  است تكردن آن در نزد محمد بن عبدالوهاب و پيروانش سن         

_____________________________ 
 )٢٧٦−١/٢٧٥( الدررالسنية −)١(
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٤٠٥   ناباســـــــالم

 ص اند كما اينكه پيامبر     كه تازه اسالم را پذيرفته     شود  ميصحيح باشد حمل بركساني     
  .)2)(1()كم موي كفر را از خود دور كنفرموده است 

زمانيكه برخي از افتراها و شايعات در مورد اعتقادات امام : گويد شوكاني مي
اعتقادشان «: رسيد كه گويا بن عبدالوهاب به او مي عبدالعزيز بن سعود و امام محمد

كنم كه صحيح باشد، چون  من گمان نمي: فتگ مانند اعتقادات خوارج است؛ او مي
بن عبدالوهاب فراگرفتند،  مير نجد و تمامي پيروانش به آنچه كه آن را از امام محمدا

  .)3(»كند ميعمل 
خالصه سخن اينكه سلف صالح و اهل سنت و جماعت و از جملة آنان امام و 

كنند و آنان آن را به عنوان مشخصه  پيروانش با تراشيدن موي سر تعبد و پرستش نمي
  .كنند  و كسي را از جهت تعبد و بندگي به آن مجبور نميدهند خودشان قرار نمي

  !است» شاخ شيطان«ي مشهور به ا هاين ادعا كه منشأ دعوت منطق
كه كنند اين است  از جمله آنچه دشمنان دعوت و اهل بدعت و تفرقه تبليغ مي

  .در روايتي به آن اشاره شده استاست كه ) شاخ شيطان(نجد همان 
تابعين و امامان سلف محدثين و علما، و غيره از اهل لغت و اما تمامي صحابه و 

  .در آن حديث همان نجد عراق است »مشرق و نجد«معاجم بيان كردند كه مقصود از 
اين روايت براي هر كسي كه اهل نجد و مشرق باشد دليل : گويند چنين ميهم

 است مالمت و مذمت نيست، همانطور كه مذمت يك مكان به معني مذمت اشخاصي
 موجب مذمت مطلق ن مانند خيانت اهل كوفه به علي و فرزندانش(در آن شرايط 

  .شود در همه حاالت و زمانها نمي

_____________________________ 
 ..١٩٠عن دعاو املناوئني ص . ٤٤ احلق املبني يف الرد عىل اللهابية املبتدعني ص −)١(
 از حديث عثيم بن كليب از پدرش از جدش, و آلبانى آنرا حسن دانسته ٣/٤١٥, امحد ١/٥٩ ابوداود −)٢(

 .٣٨٣و صحيح أبوداود .  آورده است١/١٢٠برا شواهد كه در ارواء 
 ).٥٢٦( البدرالطالع −)٣(
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٤٠٦ إسالمية ال وهابية

عراق همان جايي است كه در موردش آن روايت آمده است و منظور اين نيست 
 و اينكه ، و يا اينكه اهالي آن همه بد هستند،كه مطلقاً در آن خير و بركتي نيست

ها  لم و خير و صالح از آن سرچشمه گرفته مردود است، بلكه از آنجا فتنهآنچه از ع
 نه ،شود؛ آن هم از طرف اهل بدعت و فساد مناطق بر پا مي ها بيشتر از ساير و آشوب

زيرا كه بسياري از اهل عراق از رهبران و فرماندهان و . از اهل خير و صالح آن
ت فراوان براي اسالم و مسلمانان در دين دانشمندان اسالم هستند و از آن خير و برك

هاي اصالحي بزرگي و دعوتگران   و از عراق دعوت،و دنيايشان صورت گرفته است
  .اند بزرگي مانند امام ابوحنيفه و امام احمد به پا خاسته

توان پذيرفت كه مذهب هر يك از اين دو امام و امثالشان را به صرف اينكه  آيا مي
  اند، بايد مردود شمرد؟ هور يافته شاخ شيطان ظآنها از محل فتنه و

 در اين مورد و امثال آن به معني مردود دانستن خير و ص خبر منتسب به پيامبر
 اگر فرض كنيم كه اين -   وسط شبه جزيره- حق از آن مكان نيست، همينطور نجد

 منظور اين نيست كه هيچگاه خيري و حق در آن ظاهر و - حديث در مورد آن است
شود و يا در مورد اهل آن هيچ خير و صالحي وجود ندارد و توحيد و سنت  پيدا نمي

  .كنند را ياري نمي
ترين مكان بر روي كره زمين هستند از مظاهر شرك و  مكه و مدينه كه مبارك

آيا . ودند نمانده بنها در اما ها و شهادتگاه ها و زيارتگاه  و گنبدها و ضريح بدعت
توان مكه و  از توحيد و سنت در آن رواست؟ و آيا ميفاع مذمت نجد به سبب د

ها و منكرات در آن مورد مذمت قرار داد؟  مدينه را در آن زمان به خاطر ظهور بدعت
و همه اين موارد به . آورد هيچ انسان عاقلي چه برسد به مؤمن آن را بر زبان نمي

  .گفتگو و مباحثه است جهت كوتاه آمدن در
نظر در احاديث نبوي همان نجد  كنيم كه نجد مورد جعه ميو به گزارشي مرا

  .باشد عراق و مقصود از مشرق مدينه منوره مي
مقصود از : گويد شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ضمن تحقيقي مي



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٤٠٧   ناباســـــــالم

همان عراق است، زيرا كه در موازات جهت ، مشرق و نجد كه ذم آن در حديث آمده
نجد به معني جهت مشرق است و كسي كه در : گويد  خطابي مي.»گيرد شرق قرار مي

باشد چون آنها در شرق مدينه واقعند  مدينه باشد، نجد او بيابان شام و نواحي آن مي
شود كه در ارتفاع باالتري قرار گرفته باشد، بر  در اصل نجد به محلي گفته مي و

  .خالف زمين و محلي كه در گودي قرار داشته باشد
نجد در عراق است و اين را حافظ ابن حجر بيان كرده و بر  «:گويد  ميداودىو 

اي اهل : گفت روايت كرده كه م  و آنچه در مسلم از ابن عمر،دهد آن گواهي مي
شما ) برخي از(كنم در حالي كه عراق از شما در مورد گناهان كوچك سؤال نمي

  .شوند مرتكب گناهان بزرگ مي
شود و با  فتنه از آنجا آغاز مي«: استروايت شده كه فرموده  ص از رسول خدا

 پس معلوم شد كه اين حديث در ارتباط با ،)1(»كرد دست خود به مشرق اشاره مي
 منظورش را با اشاره حسي و با دست بيان كرده است، و ص عراق است؛ زيرا پيامبر

منظور عراق است و سخن : طبراني متني صريحاً آمده است كه )2(»المعجم الكبير«در 
  .)3(كند بن عمر و اهل لغت و شهادت هر يك از اين موارد منظور را معين ميا

  و مكان  بنابراين است كه ذم لزوماً نبايد بر محل       : گويد شيخ عبدالرحمن حسن مي   
 نـه   شـود   مـي ذم در حقيقت فقط بر حال واقـع         : شود واقع شود بلكه بر حال واقع مي      

_____________________________ 
 ).٧٢٩٧( مسلم −)١(
گفت كه ) ٣/٣٠٨(و هيثمی در جممع الزوائد » نجدنا«به جای كلمه » عراقنا«با لفظ ) ١٣٤٢٢( رقم −)٢(

 .الطربانی را آن در الكبري از رجال موثق روايت كرد
, دكرت عبدالعزيز العبداللطيف در مورد آن گفت ٦٢س, ص  روش تأسيس و تقديس در رد بر ابن جرجي−)٣(

الشيخ : گويد زمانی كه در مورد جايگاه رسزمينشان صحبت كرد, می... منظور آن ذم علامء عراق نيست 
گويد زمانيكه بزرگان  مسلامن در مورد ذم علامی عراق چيز نمی«: ٢٣٦بداللطيف يف مصباح الظالم, ص ع

مراجعه كن به . باشند  اهل جرح و تعديل هستند كه بيشرتشان از اهل طريق میاهل حديث و فقيهان امت
 ).١٨٦(, و دعاوی املناوئني ٤٣رساله اكمل البيان در رشح حديث نجد قرن الشيطان ص 
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٤٠٨ إسالمية ال وهابية

ده است، مثـل ايـن فرمـودة پيـامبر           ش واردذم و بدگويي نجد     محل و احاديثي كه در      
د نيـز   نجـ گوينـد درخـصوص       مـي  .ن و شام، بركت قرار بده     يمپروردگارا در   : (ص

نه به وقوع خواهد پيوست و شـاخ شـيطان بـر آن             تها و ف    در آنجا زلزله   ،فرموده است 
  .)1()ظاهر خواهد گشت

ه گفته شده مقصود نجد عراق است چرا كه در برخي الفاظ آن، مشرق مطرح شـد               
 نـه نجـد     ،دهـد   است و واقعيت نيز به همين امر گـواهي مـي            مدينه و عراق نيز شرق   

  .ندا هو اين همان چيزي است كه علما در شرح اين حديث آورد. حجاز
ها و جنگهاي بسياري روي داده، كه در نجد حجاز روي نداده است،  در عراق فتنه
قيام و تمرّد خوارج و شهادت : كهداند   و تاريخ آشنايي داشته باشد مي كسي كه با سيره

 و فتنة ابن االشعث، و فتنه مختار در حاليكه ادعاي نبوت كرده بود و جنگ حسين 
بني اميه با مصعب و كشتن او و آنچه در واليت حجاج بن يوسف از جنگ و خونريزي 

  .شود، در عراق روي داده است روي داد و غيره كه ذكر تمام آن طوالني مي
چون متوجه ساكنان هر زمان و مكان است از ايـن رو            ) بدگويي(ل ذم   هر حا و به   

نه اينكـه بـراي هميـشه متوجـه يـك مكـان و وقـت                (با وضعيت ساكنان متغير است      
 گرچـه ممكـن      و مكـان،   گيرد نه محـل    چرا كه ذم بر حال تعليق مي      ) بخصوص باشد 

 تـداول صـورت   است مكانها نيز نسبت به يكديگر برتريهايي داشته باشـند و در آنهـا       
گردانـد و گـاهي      پذيرد و خداوند در ميان مخلوقات خود آن را دست به دسـت مـي              

  .)2(شود و برعكس  در زماني ديگر محل طاعت مي،محل گناه در يك زمان خاص
بـه    و - زننـد   طعـن مـي    به نجد يمامه  شيخ عبداللطيف نيز در پاسخ به كساني كه         

سـپس  . حـروي يـا قرمطعـي اسـت    آن سـرزمين نجـد    : دنـ گوي مـي  -گمان خودشان   
اينكه نجد حروي و قرمطي در اين سـرزمينها باشـد طبـق معمـول سـخني                 : گويد  مي

دروغ و افترا است زيرا نجدي كه به بدعت و از دين برگشتگي دچار شـده اسـت در                   
_____________________________ 

 .ولفظ از أمحد است). ٥٩٨٧(أمحد ). ٧٣٠١(ابن حبان ). ٣٩٥٣(ترمذي ). ٧٠٩٤( البخاري −)١(
 ).٤/٢٦٤ ( جمموعه رسائل واملسائل−)٢(
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٤٠٩   ناباســـــــالم

و آنجا محل استقرار و وطن اين اعمال است همچنين ثابت شـده اسـت               . عراق است 
ولـي قرمطـي    . بن عباس با او مناظره كـرد توبـه نمـود           هنگامي كه ا   )حرورى(كه وي 
مامـه و نجـد     خط اسـت و جـزء گـستره و حـدود ي           يف و   منطقه قط  انهايش سرزمين
 يا شهر شيخ اسـت      يمامهو اگر هم فرض شود كه از سرزمين نجد يا سرزمين            . نيست

  چه ضرري در آن وجود دارد؟
 به دليل سرزمين يا وطـنش       آيا خداوند و رسولش بر يكي از مسلمانان يا غير آنان          

 يـا مـصري   ى وي زنگي يـا فارسـ  كه يا به اين عنوان    كند؟  ميسرزنش و عيبي متوجه     
آيـا كـسي بـه      . ( به دليل اينكه آن محل سرزمين كفر و زير سلطة فرعون بـوده             ؟است

ابـى  عكرمـه بـن     . )نـد؟ ا  هجويي واقع شـد    ها بودن مورد عيب    دليل ساكن اين سرزمين   
  . )1(ن امت استيبه است در حالي كه پدرش فرعون اجهل از بزرگان صحا

در هنگام طرح رواياتي كه در شأن نجـد         » ه االنسان صيان«شيخ سهسواني در كتاب     
از آن بدگويي شده اسـت ضـمن اينكـه سـخنان علمـا را پيرامـون آن               ) قرن الشيطان (

تـو    بـر  گويـد   مـي سـپس   . مرادشان از نجد همـين جاسـت      . گويد  مي و   كند  ميمطرح  
شيده نيست كه هيچ لفظي از الفاظ اين حديث مقتضاي اين نيست كه فرزندي كـه                پو

  . مصداق اين حديث است تا اينكه ادعاي مؤلف ثابت شودشود ميدر مشرق متولد 
مجرد وقوع فتنه مستلزم آن نيست كـه هـر كـس در آنجـا سـاكن                 : گويد  ميسپس  

از اسامه بن زيد گـزارش  به دليل روايتي كه بخاري و مسلم     . است ذم و بدگويي شود    
و  نظـر كـرد      ،هـاي مدينـه    از قلعـه  از مكاني بلند به يكي       صپيامبر  : ند كه گفت  ا  هكرد

هـا را ماننـد نـزول     بينم؟ مـن محـل سـقوط فتنـه      بينيد آنچه را كه من مي      آيا مي «: فرمود
  .)3)(2(»بينم هاي شما مي قطرات باران، در ميان خانه

_____________________________ 
 .٢٩٥ مصباح الظالم, ص −)١(
كتاب الفتن وأرشاط الساعة, ) ٧٢٤٥(و مسلم . كتاب فضائل املدينة, باب آطام املدينة) ١٨٧٨( البخاري −)٢(

 .باب نزول الفتن كمواقع القطر
 ).٤٩١( صيانة اإلنسان ص −)٣(
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٤١٠ إسالمية ال وهابية

ايـن احاديـث و     «: گويـد   مـي  اسـت و سـپس       مؤلف احاديث ديگري را نيز آورده     
 كننـد   مـي هايي داللت    احاديث ديگري كه در اين زمينه وارد شده است همگي بر فتنه           

هـايي در يـك مكـان         و اگـر وقـوع فتنـه       ،پيونـدد  كه در شهر مدينه نبوي به وقوع مي       
مستلزم بدگويي و ذم ساكنان آن شهر باشـد لزومـاً بايـد تمـامي سـاكنان آن شـهر ذم           

مكـه و مدينـه زمـاني      .  چنين سخني را بگويـد     تواند  نميدر حالي كه هيچكس     . دشون
   كدام فتنه بزرگتر از كفر و شرك؟،محل شركت و كفر بودند

حتي هيچ شهر و روستايي نبوده مگر اينكه زماني در آن فتنه اتفاق افتاده يا اينكـه                 
  .فتنه اتفاق خواهد افتاد

   كه تمامي مسلمانان دنيا را ذم كند؟هدد ميپس چگونه يك مؤمن به خود اجازه 
هايي از قبيل كفر و شـركت و         و ذم شخص معين به دليل اين است كه مصدر فتنه          

  .بدعتهاست
هـاي نجـد      مقـصود از فتنـه     كند  ميسپس سهسواني درخصوص رواياتي كه ثابت       

  .)1(به نسبت مدينه منوره همان مشرق مدنظر است: گويد ميعراق است 
ميان  هيچ بدعتي نيست كه در: گويد مي -  سي در مورد عراقمحمود شكري آلو

كنون در مصيبتي بعد از مصيبت ديگر پيدا نشده باشد و اهل اسالم تا، مردم عراق
اهل حرورا و آنچه از آنها بر اسالم جاري شد بر كسي پوشيده . دست و پا نزنند

دانند در  يرون مينيست، و فتنة جهميه كه بسياري از اهل سلف آنان را از اسالم ب
 و معتزله و آنچه را كه به حسن بصري گفتند و به ،عراق ظهور كردند و جوشيدند

صورت تواتر درباره آنها نقل شده است در بصره ظاهر و نمايان شدند، سپس رافضيه 
بوجود آمد، و سخن زشت  و شيعه و آنچه كه در ميان آنان از غلو در مورد اهل بيت

ام و ساير امامان ديگر و دشنام و توهين به بزرگان صحابه، كه و ناپسند در مورد ام
  .نجا ظاهر شد در آ)2( و فراوانندتمامي اين موارد معروف

_____________________________ 
 ).٤٩٢( صيانة اإلنسان ص −)١(
 ).١٨٩(, به اختصار از دعاوی املناوئني ) ٢/١٤٨( غاية األماين يف الردعلی النبهانی−)٢(
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٤١١   ناباســـــــالم

داند جواب  شيخ بن سحمان بر كسي كه اهل نجد را از نسل مسيلمه كذاب مي
 هاست، زيرا در شرق مدينه واقع شده كند كه، عراق همان جايگاه فتنه دهد و بيان مي مي

 و پيشينيانشان بر جاهليت و ص پدران صحابه رسول خدا«: گويد و يمامه نيست، مي
شرك و عبادت بتها و سنگها و غيره بودند، و عيب اسالفشان متوجه احدي از آنان 

  .)1(گردد در حاليكه خودشان از اولياء و بندگان خاص خداوند بودند نمي
مامه در شرق مدينه نبود، بلكه سرزمين شيخ، يمامه بوده است و ي«: گويد او مي

شرق مدينه، عراق و نواحي آن است، پس يمامه در شرق مدينه واقع نيست و حتي 
در وسط مشرق در ميان مدينه و عراق هم نيست، بلكه يمامه در شرق مكه مكرمه 

  .)2(واقع شده است
 همانا همه«: كند آشكارا بيان مي» حجهمايضاح ال«شيخ حمود تويجري در كتابش 

 نقل شده م اند از عبداهللا بن عمر رواياتي كه در مورد ظهور شاخ شيطان در مشرق آمده
است و در برخي از آنها صريحاً آمده است كه مراد از مشرق زمين عراق است و به 

  .)3(»شود ند باطل ميا هالعرب نسبت داد  سبب آن آنچه را كه ملحدان كه به اهل جزيره
 َّاللهم بارک لنا يف«: گويد تعليق خود بر اين حديث ميشيخ ناصرالدين آلباني در 

بعد از آنكه طرق روايات » خداوندا شام را براي ما پر خير و بركت گردان «.»ِشامنا
از مجموع طرق روايت و نقل اين حديث استنباط «: گويد كند مي آن را بررسي مي

مروز به آن اسم شود كه منظور از نجد در روايت بخاري همان منطقه معروف ا مي
نيست، بلكه تنها منظور عراق است، و امام خطابي و حافظ ابن حجر عسقالني به 

اند و سخن آنان را دربارة آن در شرح كتاب الفتن از صحيح  روشني توضيح داده
رسول اهللا بخاري از حافظ وجود دارد و تحقيق و بررسي شده است كه آنچه را به 

_____________________________ 
 ).٨٧(  األلسنة احلداد يف الرد عىل علوي احلداد −)١(
 ).١٨٩(دعاة املناوئني : , نگا)٩٧( منبع سابق −)٢(
 ).١٩١(دعاوی املناوئني : بطور خمترص, و مراجعه كن به) ١٣٢( ايضاح احلجه در رد علی صاحب طنجه −)٣(
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٤١٢ إسالمية ال وهابية

هاي بزرگ  ن همانا سرچشمة بسياري از فتنه چو، خبر داده است همان استص
 و ميان علي و خوارج، م و معاويه عراق بوده است مانند جنگ ميان بزرگانمان علي

. ميان علي و عايشه و غيره كه شرح آنها و آنچه روي داده در كتب تاريخ آمده است
  .)1( استص هاي غيبي نبوت پيامبر پس اين حديث از معجزات و نشانه

  .مسيلمه كذّاب هستندى آنان به اينكه از سرزمين جوي عيب
گيري آنها به امام و پيروانشان از اهل نجد اين است كه آنجا از  در اشكال و عيب

خداوند هر : گويد ديار و سرزمين مسيلمه هستند، شيخ عبدالرحمن بن حسن مي
ت و در كسي را كه با مسيلمه در قرن اول حاضر و همراه بوده است نابود ساخته اس

نجد كسي باقي نماند كه مسيلمه كذاب را تصديق كند، از اين رو در اواخر عهد 
 پس در نجد از. كردند  مسيلمه را تكفير و او را محكوم مي، و بعد از آناننصحابه 

پس اگر نجد به واسطة مسيلمه بعد از . اي باقي نماند فتنة مسيلمه هيچ اثر و نشانه
توجه به خروج و قيام اسود  ا مانع شدند باشد يمن نيز بانابودي او و كساني كه او ر

  .عنسي كه او نيز ادعاي پيامبري نمود بايد مذمت شود
از شان شهر مدينه به خاطر سكونت يهود چيزي كاسته نشد، و به صورت محل 

مكه به خاطر .  و پناهگاه اسالم درآمدن و اصحابش ص هجرت رسول خدا
آن و شدت دشمني آنها نسبت به پيامبر مورد مذمت  توسط اهالي ص تكذيب پيامبر

  .واقع نشد، بلكه آنجا محبوبترين سرزمين نزد خداوند است
ي به سبب ا هسرزمين يمامه از خداوند نافرماني نكرد و فقط در آن وقت عد

 را از آنها پاك نمود و هر كس از  خداوند آن سرزمين. تصديق مسيلمه مرتد شدند
در امان و سالمت ماند، اسالم را پذيرفت و سرزمين آنها سرزمين آنان كه از نابودي 

اسالم گرديد و در آن مساجد ساخته شد و احكام شرعي اقامه شد و خداوند را در 
  . و بعد از آنها عبوديت كردندن عهد صحابه

_____________________________ 
 ).٩٠( عبدالوهاب از حممود استانبولی  امام حممدبن−)١(
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٤١٣   ناباســـــــالم

ها رفتند، و به همراه مسلمانان  بن وليد به جنگ رومي بسياري از آنان همراه خالد
هاي اسالم به منزلت رسيد، بلكه   اين سرزمين نيز مانند ساير سرزمينجنگيدند و

 وقتى رسول اهللا براساس حديثي كه بخاري آن را در صحيحش روايت كرده است
: , فوصفها ثم قال»أرأيت دار هجرتكم«:  در مكه بود به ياران خود فرمودص

  .برتري بيشتري استداراي فضيلت و  .)1(»َّفذهب وهيل إىل أهنا الياممة أو يثرب«
ان و مگبه : يد، سپس آن را توصف كرده و فرمودا هآيا دار هجرت خود را ديد

  .فكرم رسيد كه اين شهر يمامه يا يثرب است
 فضيلت براي منطقه اليمامه همين وحى و حق است، و صو رؤياى رسول اهللا 

رى است  در خواب حتما اثري در خيص و گمان پيامبر .گر مناطق كافي استبر دي
  ..)2(كه ظاهر خواهد شد

شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن به كسي كه شيخ را به اين علت كه اهل سرزمين 
شيخ به خاطر اينكه اهل سرزمين مسيلمه : مسيلمه كذاب است، سرزنش كرد گفت

تواند امامان هدايت و چراغهاي فروغ  مگر كسي مي. گردد است عيبي متوجهش نمي
ن بهانه كه در سرزمينشان شرك و كفر وجود داشته مورد مالمت علم و دانش را به اي

قرار بدهد، اين سخن به خاطر جسارت به مقام پيامبران و بزرگان مؤمن غيرقابل 
  .)3(تقبول اس

هاي مسلمانان نيست مگر اينكه در آن  فراموش نكنيم كه سرزميني از سرزمين
 يمن اسود عنسي و در. استشرك و بدعت و ستم و يا ادعاي پيامبري وجود داشته 

العرب سجاج و در شمال و وسط آن طليحه  ي، و در شرق جزيرهدر عمان لقيط ازد
  .اسدي ادعاي پيامبري كردند

_____________________________ 
 ..ًباب إذا رأ بقرا تنحر از حديث أبو موسى : كتاب التعبري) ٧٠٣٥(البخار شامره −)١(
 ).٤/٢٦٥(جمموعة الرسائل −)٢(
 ).٢٣٧( مصباح الظالم −)٣(
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٤١٤ إسالمية ال وهابية

ظحور و در خراسان دجال و در هند ميرزا غالم احمد قادياني، در فارس بهاء، 
رواست اند، آيا  هاي اسالمي ظهور كرده و همينطور در بقيه سرزمينخواهد كرد، 

  !گيرند؟ مسلمانان و سرزمين آنان بطور كلي به خاطر اين قضيه مورد مذمت قرار
  .ذاشتن مقدساتگو زيرپا غارت خزائن حجرة نبوي تهمت جلوگيرى از حج، 

زماني كه دولت اوليه سعودي بعد از داخل شدن به مكه قدرت يافت دشمنان 
كه حقيقت اين است كه از دعوت گمان كردند كه آنها حج را منع كردند در حالي 

ها مانند استفاده از كجاوه منع كردند  تنها از تكرار منكرات و بدعت. حج منع نكردند
ها و موارد جديد نوآوريهاي ديگري در دين مانند زيارتگاهها و  و از بدعت

شهادتگاهها و گنبدها منع كردند كه بيشتر حجاج جاهل و نادان و يا اهل بدعت به 
. ها قبل از دولت سعودي نيز بارها منع شده بودند كردند، از اين بدعت آنان توسل مي

 پس رغبتي به ،گفتند مانع حج و انجام مناسك آن شدند، زيرا نزد آنان حج اين است
هايي كه آنان آن را بوجود آوردند، و اين   آن بدعتانجامحج در نزدشان نماند بدون 

 و بزرگاني كه از اين اوضاع كه مملو از شعور و آگاهي نزد آنان قبل از علماء سوء
  .بردند، تغذيه شده بودند ها بود نفع مي بدعت

در حقيقت دولت سعودي هرچند در حرمين قدرت يافتند راههاي انجام حج و 
ها از  مناسك آن آسان گرديد و امنيت شيوع پيدا كرد و براي حجاج فراهم شد و ظلم

 آنچه شايع شده خالف آن است پس مفتريات و ها لغو گرديدند و بين رفتند و ماليات
اساس است يا اينكه از تجاوزات قليلي است كه از جانب  تبليغات مغرضانه و بي

مغرضان و افراد نادان و كساني مانند آن بود كه براساس و روش دعوت و دولتش 
هايشان براساس شريعت خداوند و  نبودند چون آنان در راه و روش) دولت سعودي(

  .كردند  نبوي برخورد ميسنت
ها حجاج را از داخل شدن به سرزمين  اند كه وهابي دشمنان دعوت شايع كرده

كنند، و براي اين تبليغات خصمانه و  مقدس و اداء مناسك حج و عمره منع مي
شايعات دروغين و تأثير آن بر نفوس مسلمانان كه دور از ديدن حقيقت بودند، ديده 
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٤١٥   ناباســـــــالم

هاي اسالمي از حج و رفتن به مكه  ر حجاج در بيشتر سرزمينشد تا آنجا كه بيشت مي
كنيم و  كردند ولي هنگاميكه اين قضيه را موضوعي بررسي مي و مدينه خودداري مي

دهيم به  برخي ابهامات عقيدتي و سياسي و تاريخي و غيره را مورد تحقيق قرار مي
  .شويم حقايق زير نائل مي

گانه حاكميت بر حجاز تا به حال مردم را  هاي سه دولت سعودي از زمان دوره )1
از حج منع نكرده و بر آنان سخت نگرفته است، بلكه عكس آن صحيح است، چون 

هايي كه بر  با تالش و جديت تمام به تأمين امنيت راهها پرداخت و ظلمها و ماليات
كرد را كاهش داد و كمك غذايي و خدمات ويژه را براي  اهل حجاز سنگيني مي

  .هاي قبلي سابقه نداشت ه صورتي فراهم كرد كه در زمانحجاج ب
همانا در آن بين كه برخي از حجاج از حج به سبب تبليغات مغرضانه  )2

هاي اسالمي  و افرادي از ساير سرزميناز مغرب هاي ديگري  منصرف شدند، جماعت
به ها و يا مانع مردم  به جاي آوردند و گواهي دادند كه براي آنان محدوديترا حج 

كرد و بوجود نيامد، بلكه برعكس برقراري امنيت و ظهور سنت و  حج ايجاد نمي
اند و به خاطر اين  احترام به مشاعر حج و مناسب آن و حذف مالياتها را مشاهده كرده

رود و آنان  برندگان از ظهور بدعتها و اوضاع نابسامان از بين مي امور مصالح نفع
  .د كه دولت سعودي مانع حج گرديدهمان كساني هستند كه شايع كردن

كساني كه راهها و مسيرهاي حج را بستند همان سران قوم و شيوخ اهل  )3
ها كه  ها و ظلمها و ماليات ساالران حج بودند كه تداوم بدعت بدعت و متوليان و قافله

 .غالباً همراه با اعتراضاتي بود براي آنان منفعت داشت
: دارم آنگاه كه گفت اين خصوص عرضه ميطرفي را در  شهادت جبرتي مورخ بي

 همچنين اخباري از سرزمين حجاز در مورد مسألة شريف غالب )1(در اين روزها
ها رسيده و آن شدت و سختگيري است كه به خاطر اعمال  نسبت به وهابي

_____________________________ 
 ).٣/١١٦(اجلربتی ) هـ١٢٢١( يا سال −)١(
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٤١٦ إسالمية ال وهابية

هاي سنگين براي آنان حاصل شده و قطع و كوتاه كردن واردكنندگان از  محدوديت
 ريال )500(و منطقه تا جايي كه قيمت يك پيمانه مصري از برنج به آنان از هر ناحيه 

 ريال رسيده است قيمت روغن و عسل و ساير اقالم را بر )300(و پيمانه گندم به 
پس شريف توانايي و قدرت نداشت مگر اينكه با مسالمت با . اين اساس قياس كن

 وادار كند و از دعوتگران و آنان برخورد كند و آنان را به اطاعت و پيمودن راه آنان
بزرگانشان در داخل كعبه عهد و پيمان بگيرد و آنان را سفارش به ترك منكرات و 
تظاهر به آن و نوشيدن خيكهاي پر از شراب و كشيدن تنباكو در هنگام سعي بين 
صفا و مروه و ملزم به حضور به نماز جماعت و دادن زكات و ترك پوشيدن 

ه شده از تارهاي سيم و زر و از بين بردن دهل و مظالم امر لباسهاي خريده و بافت
ريال  پنج تا ده )مرده(كه از ميت شدند تا جايي و آنها از آن محدوده خارج مي. كند

 و در صورتيكه اولياء و خانوادة ميت فتند،رگ فرانسوى بر حسب حال و وضعيتش مي
توانستند او را   نمي،اشتندكردند را ند توانايي پرداخت مبلغي كه براي او مقرر مي

توانست به او نزديك شود  بردارند و يا دفن كنند و غسل كننده جهت شستن او نمي
  . تا اينكه اجازه آن بدست او برسد و چيزهايي از اين قبيل

هايي كه بود و معامالت خريد و فروش  ها و مظالم و ستم ها و دهل زدن از بدعت
هاي مردم گاهي   و مصادره كردن اموال و خانهبر فروشنده و مشتري ايجاد كردند

اش نشسته بود كه ناگهان يارانش او را به خالي كردن خانه و بيرون  كسي در خانه
گفتند همانا سرور همه شما به آن نيازمند است پس يا  كردند و مي رفتن از آن امر مي

 بهايش يا كمتر و  و يا به مقدار،شد  شريف ميامالك و يا از ،شد بايد از آن خارج مي
براساس )يعنى شريف غالب با امير سعود بن عبدالعزيز( و با او ،يا بيشتر مصالحه كند

پيروي كردن از آنچه خداوند تعالي در كتابش از اخالص و توحيد و يگانگي خداوند 
 امر كرده است و آنچه را كه خلفاي راشدين و صحابه و ص و سنت رسول اهللا

 و همچنين ترك ،اند پيمان بست د تا آخر قرن سوم بر آن بودهتابعين و امامان مجته
آنچه كه در ميان مردم بوجود آمده از قبيل پناه بردن به غير خدا از مخلوقات زنده و 
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ها و مصائب و آنچه را از گنبدها كه بر روي قبور بنا كردند  يا مرده، در هنگام سختي
ه فرياد طلبيدن و طواف و نذر و تصاوير و پرستيدن عتبات و خضوع و تذلل و ب

كردن و قرباني كردن و عبد گرفتن و جمع كردن انوع اخالقيات و اختالط زنان و 
 و شركت دادن مخلوقين با خالق در توحيد الوهيت كه ،مردان و باقي مواردي در آن

پيامبران به خاطر آن مبعوث شدند و جنگيدن با هر كسي كه مخالف آن باشد تا همة 
 و بر منهدم كردن ،ن خدا گردد و بر منع همه آنها با او عهد و پيمان بستدين از آ

 زيرا آن جز امور بدعتي است ،ها عهد بستند گنبدهاي بنا شده بر روي قبور و ضريح
كه هرگز در روزگار او نبود و مناظرة با علما آن ناحيه و اقامة حجت بر آنها با آوردن 

پذيرفت،  تابها و سنت و اعترافاتشان بر آن نميداليل قطعي كه هيچ تأويلي را از ك
بعد از آن راهها امنيت پيدا كردند و راههايي ميان مكه و مدينه و ميان مكه و جده و 

هاي  طائف بوجود آمدند و قيمتها بر هم خوردند طعام و غذاها زياد شده و عرب
كردند تا جايكه  ها و گوسفندها و روغنها و عسلها فراهم مي شرق براي حرمين از غله

 و شريف غالب يك دهم مال را از بازرگانان .پيمانه از جو به چهار ريال فروخته شد
گفت اينها مشركند و همانا من  كردند مي گرفت و هرگاه در آن مناقشه و بحث مي مي

  .)2)(1(»دانگيرم نه از موح از مشركان مي
 و عمره و در اين صورت مشكل در اين است كه بيشتر اهل بدعت در حج

ها و از زيارت گنبدها و قبور و اماكن  زيارتشان از اماكن مقدسه از انجام بدعت
شمردند و به گمان  ها و سنگهايي كه آنها را مقدس مي مقدس و آثار و درخت
  .كردند نيازي نمي جستند احساس بي خودشان به آنها تبرك مي

تمامي آثار بدعت پس دعوت دولت سعودي به وصيت پيامبر مبني بر نابودي  )4
هاي صوفيگرايانه و آوازهايشان و  از اين گنبدها و اماكن مقدسه و زيارتگاهها و حلقه

_____________________________ 
 .ف غالب است, و خداوند او را خوار و ذليل گرداند اين متسخر و عيبگريی بر دعوت از جانب الرشي−)١(
 ).٣/١١٧( عجائب اآلثار از جربتی −)٢(
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٤١٨ إسالمية ال وهابية

و . نابودي مظاهر تفرقه از تعدد نماز جماعات در مسجدالحرام و غيره عمل كردند
اهل بدعت اعتقاد به معنا و مفهوم حج نداشتند و بدون توجه به اين بدعتها ارزشي 

شوند آثار  نبودند پس زماني كه دانستند كه همانا آنان به زودي منع ميبراي آن قائل 
ها از بين رفت، از حج كردن منصرف شدند و مورخ عبدالرحمن جبرتي  اين بدعت

اين حقيقت را بيان كرده و به و طرف است گواهي داده است  نيز در حالي كه او بي
خبر )  هجري1222ابتداي سال (در آن : كند گويد و چنين تعبير مي وضوح از آن مي

آمده است كه كاروان حجاج شام از منزل هديه برگشت و در اين سال حج را انجام 
رسيد وهابي به ) هديه(نداد و آن به خاطر اين است كه زماني كه به منزل مذكور 

گويد كه او نبايد بيايد مگر به   يا قاصدي فرستاد كه مي عبداهللا پاشا اميرحجاج نامه
كه ما آن را در سال گذشته با تو شرط بسته بوديم و آن اين است كه بدون شرطي 
 بيايد و نيز آنچه از طبل و ناي و اسلحه كه به همراهشان داشتند و هر آنچه )1(محمل

 آن را شنيدند از ادامه  كه مخالفت با شريعت و احكام آن باشد ترك كنند پس زمانيكه
 در حاليكه آنان منكرات و امور زشتشان را سفر برگشتند بدون اينكه حج بگذارند

  .)2(ندترك نكرد
مين را از انجام حج منع نكرد لبر اين اساس همانا امام سعود هيچ يك از مس )5

 و محملها و منكراتي كه از  تنها از اهانت به سرزمين مقدس با انجام بدعت
بيشتر مسلماناني هاي حج با خود داشتند منع كرد، بنابراين مشكل اينجا بود كه  قافله

توانستند در حج و عمره و زيارت اماكن مقدسه از انجام  كه با اين امور بدعتي نمي
كنند اعم از زيارت گنبدها و قبور و شهادتگاهها و آثار و  ها خودداري  اين بدعت

شمردند و به گمان خودشان به آن تبرك  درختان و سنگهايي كه آن را مقدس مي

_____________________________ 
شد و كسوه كعبه را مهراه داشت, و شيوخ  ا كه هر سال از مرص خارج مى قافله: عبارتست از:  حممل−)١(

 .كرد طرقها صويف و موسيقى و طبل و غريه با اين حممل تا رسيدن به مكه مهراهى مى
 ).٣/١٨٨( عجائب االتار از عبدالرمحن جربتی −)٢(
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٤١٩   ناباســـــــالم

 .ذكر كرديمجستند همانطور كه  مي
همانطور كه دولت سعودي زماني كه خداوند آن را با حكم امارت مكه  )6

 شده و آنچه را از بدعتها و منكراتي كه با آن وجود محمل  قدرت بخشيد مانع بدعت
داشت و شايسته و سزاوار نبود، و با تعظيم شعائر خداوند و مشاعر مقدس، منافات 

 داشتند و آنان از تعدادي از محملداشت اهل بدعت اصرار بر همراه داشتن 
آورند، پس  آيند يا اينكه حج به جا نمي هاي دور و نزديك اسالمي مي سرزمين

بسياري از آنها به اين علت از حج و انجام مناسكش منصرف شدند و بار ديگر 
 آن را بيان كرده است و روشن ساخت كه ابن - طرفي است  او مورخ بي- جبرتي

 .ها گرديدند ج نشده ولي مانع بدعتسعود مانع سفر ح
و از جمله قطع سفر حج اهل شام :  چنين گفت)هـ1223(در مورد حوادث سال 

و در حاليكه اينطور نيست . شود ه مانع سفر حج مردم مي ك)1(يو مصر توسط وهاب
ها نشد، و تنها مانع آمدن كساني شد  كسي مانع حج از راه مشروع و به دور از بدعت

 و دهل و ني و محملهايي را كه با شريعت اسالم سازگاري نداشت، مانند  كه بدعت
 گروهي از حجاج مغربي رسيدند و حج را به جا آوردند و در اين و. حمل اسلحه

  .سال و سالهاي ماقبلش برگشتند و كسي معترض آنان نگرديد
ود به حقيقت شايسته است كه روشن گردد كه امير سع«: گويد دكتر عجيل نشمي مي

اهللا الحرام نگرديد و هر آنچه روي داد تنها  مانع سفر كسي براي انجام مناسك حج بيت
مواردي بود كه به مقتضاي شرايط سياسي و نظامي پيش آمد، و اكنون اين داليل و 

گردد و بايد آن را ثابت كنيم و به تبع اين منع همانطور كه منابع  پذير مي شرايط توجيه
شود  در اينجا مالحظه مي: سپس آن را بيان كرد و گفت. »اند كر كردهمورد اعتماد آن را ذ

  مردمان پايتخت كسي از )هـ1222( چهارم حجكه از آغاز ورود سعود به مكه در 
هاي اسالمي مانند استانبول و شام و مصر و عراق مراسم حج را به جا نياورد، و  سرزمين

_____________________________ 
 . منظور امام سعود بن عبدالعزيز بن حممد  است−)١(



@ @

@ @

 

٤٢٠ إسالمية ال وهابية

 خود را همچون هميشه نفرستادند و اين ها كاروان حج اين بدان معنا بود كه اين دولت
 ماند، و همان سالي بود كه در آن دولت )هـ1226(امر در مورد اداي فريضه حج تا سال 

خالفت محمدعلي پاشا براي جنگ با حركت وهابي آماده گرديد و مفهوم آن اين است 
 .كه پنج سال احدي از آن نواحي حج را به جاي نياورد

 گرديد سرزمينهاشاره كند كه امير سعود مانع ساكنان آن چيزي وجود ندارد كه ا
 بلكه همانا راهها در روزگار او بيشترين امنيت را داشتند در هر ،كه حج به جا بياورند

وضعي كه باشد و شرط امنيت اين نيست كه اهالي مغرب آن را بگيرند همانطور كه 
به نظر ما . گردد ج شرطي و يا قيدي نيست كه مانع آمدن حجاج آن نواحي به ح

باشد،  هاي اندك مي هاي كوچك و جماعت چيزي كه مورد احتياج حاجيان در دسته
دادن امنيت به آنها در اين هنگام عالوه بر تمكين آنها در اداي حج و برگشتي سالم 

هاي دوردست كه عبور از آنها قبل از آن با خطرات بزرگي همراه  است از آن فاصله
  .ه مشخصه است كه هيچ شرط و قيدي در آن نيستپس امنيت وج. بود

باتوجه به اينكه خود امير سعود در معرض اين قضيه به خاطر حساس بودن آن 
اش به سلطان سليم آن را بيان كرد و  قرار داشت و بعد از نگاه و تعمق در آن، در نامه

تيكه شود و در صور روشن كرد كه او به زودي مانع سفر حاجيان شام يا مصر مي
ها و چيزي  ها و ني گري در مناسك حج و حرمت آن را از قبيل دهل مظاهر اخالل

شبيه به اينها را به همراه داشته باشند و علتش اين است كه اين موارد جايگاهي در 
  .شود شريعت الهي ندارند و بيان نكرد كه تنها به خاطر منع، مانع آنان مي

 كه قبل از -  قابل لمس است در نامهو اين چيزي است كه به وضوح و روشني 
بر تو واجب : گويد كند، و مي  زمانيكه خطاب به سلطان سليم مي- اين بيان گرديد

 و دهل و ني محملاست كه مانع والي دمشق و مصر از آمدن به اين شهر مقدس با 
  .گردي، چون اين موارد خارج از چهارچوب موازين ديني است

عت در مورد حج در طول اين مدت بوجود آمد ايجاد اي كه به دليل ممان نتيجه
نوعي دشمني با حركت وهابيت بود كه در اذهان عموم مردم در مناطق گوناگون 
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٤٢١   ناباســـــــالم

نقش بست و چنين برداشت شد كه آنان مانع حج هستند، و همانا راههاي آن پر از 
و به خاطر اين نقش . گردد خطراتي است كه مسئوليت آن متوجه حركت وهابيت مي

هايي به سوي دولت خالفت كردند و  شريف غالب و ديگران اقدام به ارسال نامه
. شود چنين رديف كرده بودند كه امير سعود مانع حجاج آستانه و يا ديگران مي

ها را به زبان امير كه در بر گيرندة اين مفاهيم و مانند آن  بنابراين شريف غالب نامه
  .)1(يم كرد را معلوم خواههمانطور كه بعداً آن. آراست بوده مي

از روشهاي ديگري كه براي رسيدن : گويد خضيري ميالبن سليمان  دكتر محمد
ها بود و حقيقتاً  به اين هدف طي كردند، شايعة منع مردم از سفر حج توسط سعودي

اند كه دولت سعودي مانع سفر حج كسي  همانطور كه مورخان باانصاف بيان كرده
اما كسي كه اصرار داشته . جهت انجام مناسك حج بيايدنشد كه به روش شرعي 

باشد بدعتهايي مانند دهل و ناي و حمل سالح را انجام دهد و با خود در سفر حج 
داشته باشد، پس واجب است او را آگاه كرد كه كار او خالف اسالم و احكام شرعي 

هي برهاند و است، پس همانا، اگر راضي باشد خود را از قيد مخالفت با شريعت ال
در صورت عدم پذيرش در ميان حجاج مسلمان كه به ضوابط عقيده اسالمي پايبند 

  .)2(هستند، جايي ندارد
  .ها ادعاي نامناسب كردن وضعيت معيشتي اهل حرمين توسط وهابي

. فراوان بودند... كردند در مكه و  ها زندگي و ارتزاق مي كساني كه از محل بدعت
متوليان گنبدها و شهادتگاهها و زيارتگاهها، و حاجبان و كليدداران، خادمان و 

كنندگان و همسايگان و مسئولين اوقاف و مراسم آن و غيره و  خادمان و زيارت
نفع از برپايي و انجام اين بدعتها و منكرات و همه اينها با نابودي  بسياري از افراد ذي

 و با برپايي دولت سعودي و اين بدعتها و نوآوريها، و چيزي را كه از آن حاصل شده
_____________________________ 

 ).٣٩−٣٧ص  (٥١٧ جمله املجتمع شامره ٥٣دوره ) مقاله( اعاده ترتيب اوراق سقوط اخلالفه −)١(
 ).٣٥٣( دولت سعودی اول و دولت عثامنی −)٢(
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٤٢٢ إسالمية ال وهابية

پيروان دعوت سلفي و نابود كردن گنبدها و شهادتگاهها و از بين بردن بدعتها و آنچه 
گردد همچنين در امتناع اهل بدعت از آمدن به حجاز منافعشان قطع  سبب مي

  .گرديد همانطور كه گذشت مي
م امتناع كردند از هاي حج از مصر و شا زمانيكه كاروان: گويد جبرتي در مورد آن مي

رسيد از صدقات و خوراكهاي دام و  اهل مدينه و مكه بريدند و تنها چيزي كه به آنان مي
و زمانيكه از سرزمينهايشان با فرزندان و زنانشان بيرون . زيستند غالت بود كه با آن مي

 و از رفتند و درنگ نكردند مگر كسي بر او به خاطر آن ايراد نبود و به مصر و شام آمدند
كردند و از دولت  ها شكايت مي جمله آنان كساني بود كه به استانبول رفتند و از وهابي

جهت رهايي حرمين كمك طلبيدند تا اينكه دوباره به وضعيت سابق برگردند وضعيتي 
  .)1(كه از اجراي روزيها و رساندن بخشها براي آنان بود

  .اما ادعاي غارت خزائن حجرة نبوي
ولت سعودي نخست در مدينه قدرت يافت منكرات و بدعتها و چون زمانيكه د

محدثات را از بين برد و از جملة آنچه كه افراد جاهل و اهل بدعت آن را ايجاد 
كردند از انداختن اشياء گرانبها در داخل حجره بود، پس امام سعود بن عبدالعزيز آنها 

كردن آن در مصالح و منافع را برداشت و كار آن را به علماء سپرد پس آنها به خرج 
مسلمين فتوا دادند و اين چيزي است كه به خاطر آن بايد مورد تمجيد و ستايش 
قرار گيرد، ولي اهل بدعت آن را چنين به تصوير كشيدند كه آن از جمله گناهان 

  .بزرگ است
ها زماني كه بر مدينه مسلط  كنند كه وهابي بيان مي«: گويد جبرتي در مورد آن مي

د آنچه را در حجرة شريف از ذخائر و جواهرات بود آن را انتقال داده و شدن
  .معتقد بودند كه برداشتن آن از جمله گناهان بزرگ استاهل بدعت  و ،برداشتند

سپس جبرتي به روشني گفت كه، اصل وجود ذخائر در حجره از بدعتها و 
_____________________________ 

 ).٣/٢٤٧(اجلربيت −)١(



@ @

@ @

@ @
@ @

  

 پادشاهان و سالطين عقل از ثروتمندان و اين اشياء را كه افراد بي«: خرافات است
عجم و غيره آورده بودند و حريص بر دنيا بودند كساني كه بعد از آنان آمدند كراهت 

كردند براي  داشتند كه آن را بردارند و براي حوادث زمان آن را ذخيره و حفظ مي
وقتي كه به آن احتياج پيدا كنند و از آن در راه جهاد و دفع و نابودي دشمنان دين 

د پس زماني كه بر آن زمانهايي گذشت و ساليان متوالي بر آن سپري شد كمك بگيرن
و در حاليكه افراد عوام نيز زياد شدند و آنها معنا و مفهوم آن را برگرداندند كه هيچ 
حقيقتي نداشت و در اذهان آنها حرمت استفاده از آنها را ترسيم كردند و اينكه آنها 

ارد و يا از آن انفاق  اجازه ندارد آن را بردباشند و كسي  ميص جزو اموال پيامبر
 و چيزي از مال و ثروت دنيا در ، از آن پاك و منزه استص ليكه پيامبركند، در حا

طول زندگيش را براي خود ذخيره نكرد و خداوند بزرگترين شرافت را به او عطا 
يامبري فرمود كه همان دعوت به سوي خدا و نبوت و كتاب او بود و او برگزيد كه پ

  . نه اينكه پيامبري پادشاه باشد،بنده باشد
ْاللهم اجعل «: ثابت است كه در صحيحين و يا در غير آن دو آمده است كه فرمود َّ

ًرزق آل حممد قوتا  رمق، د سةآل محمد را به انداز! خدايا «:  فرمودصرسول اهللا  «.)1(»ٍ
  . »دهبروزي 

 آورده كه ص است و او از پيامبرو ترمذي با سندش از ابي امامه روايت كرده 
َّعرض عيل«: چنين فرمود َ ريبَ ِّ ذهبا قلت ال يا رب, وةَ بطحاء مك يلّ ُ ًلكن أشبع يوما ً

َوأجوع يوما, أو قال ْ َثالثا أو نحو ذلک فإذا: ًُ ْ ْ ُجعت ترضعت إليک وذكرتک وإذا شبعت  ً ُ َُ َُ ْ ّ
َشكرتک ومحدتک َُ ْ ُ ْ : از طال به من عرضه كرد، گفتم مكه را پر پروردگارم سرزمين «.)2(»ُ

_____________________________ 
  وأصحابه, ومسلم شامرهصباب كيف كان عيش النبي : كتاب الرقاق) ٦٤٦٠(ره  البخاري شام−)١(

 .باب الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر: كتاب الزهد) ٧٤٤١(
, و گفته اين حديث حسن است علريغم اينكه در سندش علی بن يزيد )٢٣٤٧( به روايت ترمذی شامره −)٢(

= 

٤٢٣   ناباســـــــالم
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٤٢٤ إسالمية ال وهابية

 سه:  يا اينكه فرمود،خواهم روزي سير باشم و روزي گرسنه نه اي پروردگارم، من مي
كنان بيايم و تو را ياد  روز و چيزي مانند اين، پس هرگاه گرسنه شدم به سويت تضرع

  .» سير باشم شكر و حمد تو را به جاي بياورم،كنم و زمانيكه
 و محبت به او ص و جواهر را به عنوان صدقه به رسولسپس اگر اين ذخاير 

َّن أ«:  كه فرمودص اهللا  ، بنا به فرمودة خود رسول)1(گذاشتند پس اين فاسد است
ّ آلل حممد إنام هيّالصدقة ال تنبغ ّ أوساخ الناسَيٍ  همانا صدقه براي خاندان محمد «.)2(»ْ

و . »ند اموال مردم هست برازنده و شايسته نيست، چون همانا آن جزو چركهايص
هاشم را از گرفتن صدقه منع كرد و بر آنان آنرا حرام دانست و مقصود بهره بردن  بني

  آوري مال در حجره جمع: س فرمود سپ،)3(ناز آن در زمان حيات است نه بعد از آ
 محروم كردن مستحقين از قبيل فقراء و مساكين و باقي اصناف هشتگانه صپيامبر 

آوري كرد تا  آن را براي نائيان زمان جمع: ورتيكه شخص ذاخر گفتاست، و در ص
: از آن براي جهاد با كفّار و مشركين در هنگام نياز به آن كمك گرفته شود، گفتيم

ايم در منافع غالبين بر آنان، از  احتياج شديد پادشاهان زمانمان و اضطرار آنها را ديده
 اموالي كه به خاطر سوء تدبيرشان و همتايان فرنگي و خالي كردن خزائنشان از

كردند، با غالبين بر خود و به خاطر كسب مال، از  فخرورزي كه مصالحه مي
ها و طلبها و استيالي به ناحق بر  هايشان با افزودن عوارض و مصادره رعيت

كردند تا اينكه بازرگانان و رعايايشان دچار فقر و  آوري مي  اموال جمع،اموالشان
ند و از اين ذخاير چيزي را برنداشتند بلكه چه بسا آنچه را داشتند يا تنگدستي شد

     =
_____________________________ 

اما ترمذی حديث را با . اند نی هستند كه تضعيف شدهاألهلانی وجود دارد در حاليكه ايشان از راويا
 .شواهدش حتسني نموده

 . در اصل چنني است وىل مثل اين اين مجله از زيادات است−)١(
 ..باب ترك استعامل آل النبي عىل الصدقة: كتاب الزكاة) ٢٤٨٢( رواه مسلم −)٢(
 ).٢٤٨, ٣/٢٤٧( عجائب اآلثار, اجلربيت −)٣(
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٤٢٥   ناباســـــــالم

جواهرات گرانبها از بقاياي ذخاير، كه به عنوان هديه آن را (نزد آخوندهايشان بود كه 
كردند در حاليكه بهتر  فرستادند و از آن در كارهاي مهمشان استفاده نمي به حجره مي

  .شد و نيازمندان از آن استفاده مياين بود در راه اعطاي به مستحقين 
برد مگر آنچه را كه بردگان  و هرگاه در آن مكان باشد كسي از آن سود نمي

 افراد فقير  مشهور بودند، ولىكردند و به آنها اغوات الحرم  اختالس ميمخصى شده
 و دانشمندان و نيازمندان و مسافران در راه مانده ص و تنگدست از فرزندان پيامبر

 در حاليكه از اين ذخاير محروم هستند و از آن منع ،نددرم اطر گرسنگي ميبه خ
  .)1(اند تا وقتي كه وهابيت آمد و بر مدينه مسلط شد و آن ذخائر را گرفت شده

ها اين افتخار كافي است كه اين اموال را در اختيار علما قرار  و براي سعودي
  . كردنددادند و آنها آن را در مصارف شرعي هزينه و خرج

اند كه اهل نجد زماني كه بر بالد حرمين مسلط شدند  برخي دشمنان گمان كرده
هتك حرمت به مقدسات حرم نمودند و اهل آن را خوار و سبك شمردند و همه 
اينها بهتان است بلكه عكس آن صحيح است و عجيب اين است كه غيرمسلمانان در 

  .نداين مورد انصاف بيشتري نسبت به مسلمانان دار
  : گويد  راهب چنين مي(Huges)هيوجس 
 بعد از اينكه ، حرم به شهروندان هيچ اذيت و آزاري نرسيدمقدس بودنبه خاطر 

اهل نجد بر آن حكومت يافتند مساجد را آباد كردند تا جائيكه اين صحنه از زهد و 
  .)2(داطاعت را در اين شهر امين بعد از عهد نبوت كسي ندي

  : كه برك هارت نام دارد چنين نوشتمعاصر اروپايي ديگر
كنند تاكنون پيوسته رفتار  پيوسته اهل مكه اسم سعود را با شكر و رضايت بيان مي

 خصوصاً رفتار آنان را در ايام ،كنند نيكوي سربازان را با ثناء و مدح و ستايش ياد مي
_____________________________ 

 ).٢٤٨, ٣/٢٤٧(, اجلربيت  عجائب اآلثار−)١(
 .٦٦٠, ص )����� �� ����������( قاموس اسالم−)٢(
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٤٢٦ إسالمية ال وهابية

ربازان حج و زيارات و نتوانستند آن رفتار عادالنه را فراموش كنند كه از آن س
  .)1(ردندمشاهده ك

و عالوه بر اين همة مردم را مجبور كردند كه نماز را به جماعت بخوانند و 
هاي حرير را نابود ساختند و عوارض گمركي و نيز آداب و  وسايل تنباكو و جامه

  .)2(ردشناسند، لغو ك رسومي را كه شريعت اسالمي آن را به رسميت نمي
يان رسيد و مردم پشت سر يك امام شروع به نماز تعدد جماعات در نمازها به پا

خواندن كردند و علماي مذاهب مختلف با مردم در اوقات مختلف شروع به نماز 
  .)3(ردندخواندن ك

  .مذهب پنجم بودن دعوتادعاي 
 از ديدگاه بسياري از دشمنان دعوت و افراد جاهل چنين شايع شد كه امام محمد

آورده است يعني همانا او از مذاهب چهارگانة اهل بن عبدالوهاب پنجمين مذهب را 
سنت خارج شده است و به واسطة آن منظورشان ايراد و تصريح به اين موضوع 

  .است كه او مذهب جديدي را در دين آورده است
گويد زيرا واقعيت حال اين  توز نمي اين دروغ را كسي جز جاهل يا مغرض كينه

 علماي دعوت صريحاً اعالم كردند در فروع بن عبدالوهاب و است كه امام محمد
گانه، اعم از حنفي و مالكي و   و به باقي مذاهب سه،تابع مذهب امام احمد هستند

دهند زمانيكه  ها را ترجيح مي گذارند، بلكه چه بسا غير قول حنبلي شافعي احترام مي
  .دليل محكم در يكي از مذاهب ديگر باشد

  .هادي استو اين از جهت امور فرعي و اجت
 منظورم امام محمد بن عبدالوهاب و -  اما در عقيده و اصول دين، مانند آنان

_____________________________ 
 ).٢/١٤٩( برک هارت −)١(
 ).٤٣( اهلدية السنية −)٢(
 ).٨٩, ٨٨( الدعوة الوهابية وأثرها يف الفكر اإلسالمی احلديث −)٣(
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٤٢٧   ناباســـــــالم

 هستند و ،كنند  تنها بر روشي كه منهج امامان چهارگانه سير مي- پيروانش است
ايشان مطابق همان چيزي است كه آنان بر آن بودند، زيرا سنت همان چيزي  عقيده

ابعين و سلف صالح بر آن بودند، و اين اش و ت  و صحابهص است كه رسول خدا
  .مطلب به روشني در عقيدة امام و پيروانش آمده است

شود كه آنها به امامان چهارگانه و ساير سلف  يو براساس آن به ضرورت دانسته م
  .گيرد صالح است و از تكلف و حصول موارد اثبات مطالب زير صورت مي

رو و اهل تبعيت هستند تا مبتدع و  هبن عبدالوهاب دنبال بنابراين امام محمد
گذار، و دشمنانش كساني هستند كه آنچه را از حق و سنّت كه به آن دعوت  بدعت

آنان كساني هستند كه بر غير . ها و امورات جديد قبول نكردند كرد ترك بدعت مي
باشند و اين حقيقتي است كه در آن  مذاهب چهارگانه و راه و روش سلف صالح مي

كاري وجود ندارد و براي كسي كه عادل و منصف باشد و كيفيت آن قابل هيچ ريا
هايش و واقعيت حال او به آن   پس دعوت امام و كتابها و رساله،بررسي دقيق است

 و همينطور واقعيت دانشمندان دعوت و پيروانش تا به امروز به آن ،دهد گواهي مي
  .دهد گواهي مي

سلف هستند و آنچه كه امامان چهارگانه پس آنان در عقيده و اصول بر مذهب 
بن حنبل هستند، پس چرا   و آنان در فروع بر مذهب امام احمد،مذهب بر آن هستند

  كنند؟ دشمنان اين اوهام و افتراها را نسبت به آنان مطرح مي
بن عبدالوهاب ادعا كردند و نسبت  و به خاطر همين زمانيكه دشمنان امام محمد

همانا او مذهب پنجم را : ها را بيان كردند از جمله اينكه تهمتبه او بعضي افترا و 
: آن را انكار و نفي كرد و گفت. مود آورده و مذاهب چهارگانه را باطل اعالم

{¯ ® ¬ «z )1()16: النور(.  
شود، پس او عموم مسلمانان را  التزام پايبندي او به مذاهب چهارگانه تأكيد مي

_____________________________ 
 ).١/٣٤( الدرر السنية −)١(
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٤٢٨ إسالمية ال وهابية

لي كه ادعاهاي اهل بدعت عليه خود را تكذيب دهد در حا مورد خطاب قرار مي
  :گويد كرد و چنين مي مي

عقيده و دين من همان چيزي است كه اهل سنت و جماعت از آن پيروي كرده و 
  .)1(دامامان مسلمان مثل امامان چهارگانه و پيروانشان تا روز قيامت بر آن هستن

رو و پيرو  ا من دنبالهكنم كه همان تو را با خبر مي: و همچنين به سويدي گفت
  .)2(سپس سخن سابق را بيان كرد... اهللا اهل بدعت و مبتدع نيستم و  هستم بحمد

سپس به روشني سبب برانگيخته شدن اين افتراها از جانب دشمنان دعوت را 
عوام را به اشتباه انداختند كه اين برخالف چيزي است كه مردم قبول : چنين بيان كرد

  .)3(ر بزرگ شد و با گروه شيطان و مردانش بر ما يورش آوردنددارند و فتنه بسيا
  . عثمانىبر خالفتدعوت ادعاي خروج 

هاي  كند كه از قرن سوم هجري قدرت  مالحظه مي را محقق وضعيت نجدشخص
پرداختند و او از تبعيت مستقيم از دولت خالفت عباسيان  مختلفي با او به منازعه مي

اخيضر  ى  هجري تقريباً دولت بن)251(د و از سال ها جدا گردي و سپس عثماني
 و نجد و يمامه به آن ،در حجاز از خالفت عباسي مستقل گرديدند) شيعة زيديه(

هاي باطني تا نيمة قرن پنجم   سپس نجد و يمامه در برابر نفوذ قرمطي،ضميمه شده
كوچك بر سر و بعد از آن اين ديار متروكه باقي ماند و دولتهاي . هجري تسليم شدند

آن به نزاع پرداختند و در آن رهبران و سران محلي بود تا اينكه تركها به احساء و 
يمن و حجاز آمدند و نجد زير سلطة واليان ترك احساء يا حجاز بود، در همة احوال 
اين نظارت و سلطه به صورت غيرمستقيم بود، البته به صورت صوري و نمادي 

  .رت بالفعل باشدنزديكتر بود تا اينكه به صو
الد براك بن خو با اين وجود نظارت بطوركلي قطع گرديد زماني كه زعيم بن 

_____________________________ 
 ).٧٩, ١/٦٤( الدرر السنية −)١(
 ).٧٩, ١/٦٤( الدرر السنية −)٢(
 ).١/٦٥( الدرر السنية −)٣(
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٤٢٩   ناباســـــــالم

  .هجري مستقل گرديد) 1080(غرير در احساء از سال 
 دعوت مباركش را در حدود قرن دوازدهم هجري شروع كرد ،هنگامي كه امام

ر در نزاع اميران و شيوخ كوچك كه پيوسته با همديگ) از جمله يمامه(همه نجد 
 و آنان از ديگران تبعيتي نداشتند مگر تبعيت نمادي ،كردند بودند بر آن حكومت مي

و هر امير و شيخي در نجد ) و او هم عمالً از خالفت مستقل بود(از حاكم احساء 
  .كرد احساس استقالل مطلق را مي

عقد و اين امارات و واليات مستقل در نجد ضعيف و ناتوان بودند، و اهل حل و 
در هر سرزميني همان كساني بودند كه امورات داخلي و روابط خارجي آنها را در 

كردند  جنگ و صلح و در قضاوت و امر به معروف و نهي از منكر منظم و مرتب مي
و هر چند در نفوس برخي مردم چيزي از واليت نمادي نسبت به خالفت گاهاً ديده 

  .ر منبرها و مانند اينها مانند دعا براي سالمتي سلطان د،شود مي
ديد تا در خور اهتمام و عنايت  دولت تركيه نجد و اهل آن را چيزي مهم نمي

هاي اسالمي تقسيم شدند، تحت نفوذ هيچ  باشد و به خاطر همين زمانيكه سرزمين
 سپس زماني كه ،ها در نيامد، چون نجد چيزي نبود كه قابل ذكر باشد يك از ايالت

 در اول عهد آن، دولت عثماني به آن مباهات و مباالتي نكرد دعوت به پا خواست و
فرستادند و  ها به سوي دولت خالفت مي نامه با وجود آگاهي به آن كه دشمنان دعوت

اش را  كردند، و نزد او آوازه آنها دولت خالفت را بر عليه او به دشمني دعوت مي
ش دولت عثماني به  و تغيير صورت دعوت در پي،دادند تخريب و زشت جلوه مي

 و آن از طريق ،طلبي ممكن بود رسيده بود حداكثر آنچه از دروغ و بهتان و عداوت
ها و ساير وسايل كه دعوت يك دهم  ها و گزارشات رسمي و غيررسمي و هيئت نامه

فهمد كه او  و اهل تفكر در كالم امام راجع به اين قضيه مي. آن را در اختيار نداشت
ديد كه   بلكه مي،بر عليه خالفت را نداشت و نه مخالفت با آنقصد خروج و قيام 

آنچه از دعوت مشغول به انجام آن است امري واجب و شرعي است كه هيچ رابطي 
به رضايت و خشنودي خالفت ندارد و اينكه در مورد آن بر خالفت توجهي نكرد و 
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٤٣٠ إسالمية ال وهابية

) هالدرعي(عود در سپس ابن س) ابن معمر(و حاكمش ) العينيه(اينكه امير سرزمين او 
، ندبودمباشر اين شهرها كردند در حاليكه والي و امير  او را كمك و حمايت مي
اعتبار قرار دهيم كه امام معتقد به اصول اهل سنت  اي از خصوصاً هرگاه آن در درجه

و جماعت در وجوب اطاعت از امام در امور معروف و پسنديده باشد و اينكه او 
  .داند  جايز نمي،نيكوكار و يا فاجر باشدخروج بر خليفه را چه 

ها و تأليفاتش بيان نموده است و ما  او اين اصل را مقرر نموده و آن را در نامه
  .اي از آن را در اين كتاب بيان كرديم گوشه

سپس دولت تركيه در آن وقت و در عهد امام رو به سقوط بود و به واقعيت 
نمود و طرق  ها را ايجاد مي شت و او بدعتتأثير نيروي بدعت و تصوف قرار دا تحت

كردند و امكانات  دادند و آن را تبليغ و حمايت مي مي صوفيه آن را مورد حمايت قرار
و واليان و اميران به طرف آن از . گرفتند مي و ادارات و اوقاف را به خاطر آن به كار

ها  بدها و زيارتگاهها و گن  كردن بدعتها اعم از ضريح در راسخ. گرفتند هم سبقت مي
  . يا سهيم بودند،هاي بدعتي سهم داشتند و صحنه

تأثير بزرگان طرق بدعت قرار داشتند، پس قلوبشان به غير  خلفاي متأخر تحت
خدا معطوف شد و نفسهايشان در ميدان تزكيه حقيقي و فهم دقيق دين شكست 

  نفع و دفع ضرر و متوجه غيرخدا در طلب،اشان دچار انحراف شد  و عقيده،خوردند
ترين نمونه بر آن   و صادق. عبادات و اعمالشان به درد تصوف گرفتار گرديد،گشتند
 و يدا شده بود،پ سلطان سليم ى از خليفه عثمانص اي است پيرامون قبر پيامبر نامه

 تضرع و توسل كرده بود و در آن آمده ص در آن به جاي خداوند به رسول خدا
 ما را ضرر و زيان در ص اهللا  يا رسول: لطان سليم و بعداز بندة كوچك تو س: است

برگرفته است و امور ناخوشايند بر ما فرود آمده كه قادر به دفع آن نيستيم و بندگان 
اند و از تو براي پيروزي بر آنان كمك  صليبي بر بندگان رحمان سلطه پيدا كرده

آميز و صريحي كه  ات شركا آخر عبار ت.)1(دخواهيم كه آنان از ما شكست بخورن مي
_____________________________ 

 ).١/٣٠٤( الدرر السنية −)١(
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٤٣١   ناباســـــــالم

 و اين بزرگترين دليل براي تسلط ، هستندص در تضاد با دين خدا و رسول او
خواند و به  اهللا را مي   چون او رسول،هاي مسلمان است بندگان صليبي بر سرزمين

 و اين اولين علت در شكست و ،كرد جاي خداوند از او طلب پيروزي و ياري مي
 و با وجود اين ،ته شكست و خواري عموم مسلمانان بودخواري دولت تركيه و الب

 نخست به چيزي روي ،امام و پيروانش خروج و قيام بر خالفت را علني نكردند
 و زمانيكه دولت و ،نياوردند كه داللت بر خروج و قيام بر عليه دستگاه خالفت باشد

ردند، بلكه كيان و قدرت هم يافتند، همچنين خروج بر خالفت عثماني را علني نك
آنان دشمنان مسلح را مورد تعرض قرار دادند با تمام وسايل كه بطور مكرر از جانب 

 پس ،همسايگانشان از اميران احساء و حجاز و نجران و غيره مورد حمله واقع شدند
مشروع و امري طبيعي بود كه دشمن را با استفاده از لشكريان و جنگ سر جاي خود 

دولت ( و زمانيكه رويارويي عملي ميان دولت دعوت ،سازند و از خود دور ،بنشانند
ت (بن عبدالوهاب  و ميان اشراف مكه بعد از وفات شيخ امام محمد) سعودي اول

اين رويارويي به منظور قيام و تمرد از دستگاه خالفت نبود بلكه .  بوجود آمد)هـ1206
ه دفعات گوناگون بر فقط به منظور سركوب دشمن اعم از اشراف مكه و ديگران بود ك

  .دولت سعودي و رعايايشان و مناطقي كه زير نظر آنها قرار داشت هجوم آوردند
ها از جمله منع آنان از حج در سالهاي طوالني و در  براي رفع ظلمي كه به نجدي

 به دليل نابودي مظاهر شرك و ،ها قرار گرفتن ها و دشمني توزي معرض انواع كينه
 لذا ،و عدالت و امنيتي كه همان هدف شرعي دعوت بودبدعت و گسترش توحيد 

  .سپاهيان دعوت به حجاز يورش بردند تا اينكه بدون جنگ وارد مكه شدند
 در واقع به )هـ1218(وارد شدن به مكه از جانب امير سعود بن عبدالعزيز در سال 

 به آميز صلحي بدون جنگ بود، بلكه ايجاد امنيت براي آنان و اقرار طور مسالمت
حاكم مكه بعد از فرار شريف غالب به جده و تأييد ) عبدالمعين(حاكميت شريف 

  .قاضي تعيين شده آن از طرف دولت عثماني بود
امير سعود به نزد سلطان سليم شخصي را فرستاده و به لقب سلطان بودن او 



@ @

@ @

 

٤٣٢ إسالمية ال وهابية

حيد و اعتراف كرد و او را باخبر كرد كه مظاهر شرك را نابود و مالياتها را لغو و تو
  .امنيت و سنت و عدالت را انتشار داد

 و محملو از او خواست حاكم دمشق و مصر را از آمدن به اين شهر مقدس با 
مانطور  ه.)1(تندها منع كند چون اين موارد خارج از احكام دين هس لبك ها و ني دهل

  .دكنند آنان را از سفر حج منع نكر ميكه دشمنان گمان 
بن عبدالعزيز وفات يافت و فرزندش عبداهللا بن سعود و زمانيكه امير سعود 

 ولي شريف ،كند واليت يافت به خليفة عثماني تأكيد كرد كه واليت او را تأييد مي
ها و  انداخت چرا كه ثابت شد كه نامه غالب ميان او و تأكيد اين حقيقت حايل مي

به دروغ سعودي كه خالف واقعيت در آن وجود بود  مكاتبات را به اسم امير
  .كرد فرستاد و جعل مي مي

فرستاد كه در  ها را به خليفه مي بنابراين ثابت كرد كه پدرش سعود بن عبدالعزيز نامه
  .شد  و شريف غالب مانع رسيدن آن به خليفه مي،آن پند و اندرز خالصانه و دوستي بود

ولت زمانيكه دولت تركيه در مورد قدرت خود احساس خطر كرد خصوصاً زمانيكه د
سعودي وارد حجاز شد و بر امور با شايستگي هرچه تمام نظارت و سرپرستي كرد و 
مظاهر بدعت و شرك را از بين برد و امنيت را گسترش داد، انقالبيون ترك و حاكمانشان 

و از اينجا بود كه رويارويي . در مصر و شام و عراق و غيره شروع به قيام و آشوب كرد
وجود آمد و دولت تركيه با دعوت علناً وارد جنگ شد كه آن به با تركها و پيروانشان ب

هاي خالف دين و مظاهر شرك بود و قصد  ها و نوآوري هدف ياري دادن به بدعت
 ،كردند دولت توحيد و سنت را از بين ببرند و آنچه را كه در توان داشتند بسيج نمودند

وستانه فرستاده شد تا دولت اول توزانه و غيرد پس ابراهيم پاشا به خاطر اين هدف كينه
هاي مردم و احساساتشان زنده  سعودي در ظاهر از بين ببرند ولي آن در حقيقت در قلب

  . و به خاطر همين بار ديگر سريعاً به پا خاستند،باقي ماند
_____________________________ 

−٣٧(, ص ٥٢٢, جمله املجتمع, شامره ٥٥اثر عجيل النشمی, حلقه ) مقاالت(اعاده ترتيب اخلالفه :  نگا−)١(
٣٩.( 
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٤٣٣   ناباســـــــالم

يك توجيه كافي » بعد از وفات امام«اين وضعيت براي برخي از علماي دعوت 
 و بازداشتن از دين او و ص بارزه با خدا و رسولشاست كه اين اقدام را نوعي م

بن عبدالوهاب اهل جنگ و قيام و تمرد از دولت تركيه   اما امام محمد،كفر بدانند
  . و تا زمانيكه ضرورت به ميان بيايد،نبود و جنگ با آنها را مباح نكرد

) دولت فعلي كه خداوند آن را محفوظ دارد(همچنين زمانيكه دولت سعودي هم 
بدست ملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود برپا شد، امور براساس همين اصل در 

شناسد و به آن  ملك عبدالعزيز اعالن كرد كه دولت خالفت را به رسميت مي. جريان بود
اش  عاليه در نامهاش را نسبت به دولت  كند و ناصحي براي آن است و دوستي اقرار مي

 ملك خالفت، تأكيد كرده است و دولت 1/9/1322 د در مورخهيحمبه سلطان عبدال
عبدالعزيز را با حكومتش و آنچه كه زير قدرت حاكميت او قرار داده است به رسميت 

  .روند گردد و اشكاالت از بين مي  و به واسطه آن شبهه منتفي مي.)1(شناخت
به هرحال، در نجد دولتي با رهبري مستقل و كيان و موجوديت شرعي تشكيل 

  .كه خالفت بر آن قدرت كنوني را نداشتشد 
همانا اين امر كه من مورد بعض و كينه : امر دوم«: گويد  در مورد آن مي: امام

آنان قرار گرفتم و به خاطر آن با من به جنگ و دشمني پرداختند، هر دانشمندي در 
اين همان حق است و همان : گويند خواستند مي شام و يمن و يا ديگران آن را مي

به خاطر اينكه : دين خدا و رسول اوست، ولي نتوانستم آن را در زادگاهم آشكار كنم
 و ابن عبدالوهاب آن را ظاهر و آشكار ،دولت عثماني نسبت به آن رضايت نداشتند

حق را حاكم  زماني كه بلكهساخت زيرا حاكم منطقه او از اين عمل ناراضي نبود، 
كنم سخن آنان به تو  ماء است و گمان ميشناخت از آن پيروي كرد و اين سخن عل

  .)2(درسيده باش
باشد و سخنش در  يابيم كه مسأله مربوط به حاكم كشور مي پس در اينجا در مي

_____________________________ 
 .٣٩−٣٨, ص )٥٢٧( جمله املجتمع شامره ٦٠, دوره منبع سابق: انگ −)١(
 ).١/٩٠( الدرر السنية −)٢(
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٤٣٤ إسالمية ال وهابية

: كند و آنچه كه اين سخن مرا تصديق مي«: سازد اين مورد آن را تبيين و آشكار مي
: گويد ء شام ميتواند آن را آشكار كند حتي يكي از علما اين است كه هيچ كس نمي

كند مگر كسي كه با دولت وارد جنگ  اين همان حق است ولي آن را آشكار نمي
بيند كه در مورد حل آنچه كه برخي از علما شام از  ن داللت كه او مي و در اي.)1(شود

ترسيدند زماني كه اعتراف كردند كه او حق را آورده است ولي آنان در  آن مي
  .ني بودند كه قدرت مستقيم بر آنان داشتندكشورشان زيرنظر دولت عثما

كرد تا جاييكه دشمني  و خالصه همانا دعوت حقوق دولت عثماني را رعايت مي
كردند شروع شد و دولت  از واليان در احساء و حجاز كه از دولت عثماني تبعيت مي

عثماني به طرفداري از دشمنان دعوت پرداخت و حمايت خود را از شركيات و 
  . علني كردها بدعت

دكتر عجيل نشمي اين مسأله را به صورت فراوان مورد بحث و مناقشه قرار داده 
 سرزمين رشد و -  العرب سرزمين نجد و جزيره«: آيد هايي از آن مي است كه چكيده

 18هاي اسالمي خصوصاً در قرن  نمو حركت وهابيت وضعيتي بهتر از بقية سرزمين
سالمي ضعيف گرديد و اوضاع داخلي آن و هجري داشت زمانيكه دولت خالفت ا

هاي اسالمي او را به خود مشغول كرد، اين مشغوليت  مشكالت فراواني از سرزمين
گيري علت بوجود آمدن  سبب ضعف سلطه او در آن منطقه گرديد و بدون پي

ور شدن  هاي آن كنار نشست كه منجر به شعله اختالفات و مشكالت در سرزمين
  . گرديدجنگهاي خانمانسوز

و شايد از بخت بد سرزمين نجد عنايت كافي در مورد آن صورت نگرفت بلكه 
 پس منطقة نجد در برابر - هيچ توجه و عنايتي از طرف دولت عثماني به آن نشد

تر دولت عثماني به خاطر به زير  تر و صحيح  يا به تعبير روشن،دولت عثماني تسليم نشد
عي و تالش نكرد و در ضمن ليست تقسيمات فرمان درآوردن آن به صورت كامل س

_____________________________ 
 ).١/٩١( الدرر السنية −)١(
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 به همين 19اداري كه در اوايل قرن هفدهم هجري وضع شد، ديده نشد و تا قرن 
 و هيچ ،صورت باقي ماند و در منطقه واليان عثماني ديده نشدند كه به آنجا بيايند

  .بايست جوابگوي نيازهاي آن ديار باشد در كار نبود حمايتي از جانب تركيه كه مي
گيري دولت عثماني در آن پوشيده نيست زماني كه آن را به اعتبار ضعف  موضع

دولت به صورت عموم درنظر بگيريم، و به شكل عمومي اهميتي براي سرزمين نجد 
هاي ديگر كه از اهميت بيشتري برخوردار  قائل نبود هرگاه با ساير نقاط و سرزمين

ماني حريص گرديد كه صداي او در  و به خاطر همين دولت عث،بودند مقايسه شود
احساء به خاطر موقعيت استراتژيك . اطراف نجد و خصوصاً در احساء و حجاز باشد

 و حجاز به خاطر موقعيت ديني كه داشت چون حجاز ،الجيشي نظامي و سوق
 را در داخل خود داشت كه ص ترين سرزمين و قبله مسلمانان و مسجد النبي مقدس

  .شان بود مسلمانان در هنگام انجام مناسك حج و يا عمرهمحل مالقات و ديدار 
نجد متشكل از دولتها و امارات كوچكي بود كه رئيس هر خانواده يا قبيله 

كرد و روابط ميان آن امارات برمبناي حب تسلط و  بصورت مستقل عمل مي
ها و جنگهاي مداوم در ميان  طلبي براي گسترش سرزمين امارت بود و آشوب فرصت

هاي نجد، خانواده سعودي در درعيه و  ور بود و مشهورترين اين خانواده نان شعلهآ
  .آل زامل در خرج و آل معمر در عيينه و خانواده دهام بن دواس در رياض بود

كردند و همچنين  هر خاندان و يا سرزمين تعدادي از روستاها از آنان تبعيت مي
گرفت و اين  ها صورت مي ها و جنگ  نزاعدر ميان آن روستاها و شهرنشيان بلده غالباً

گيري دولت عثماني در پايان دادن به  وضعيت سياسي در ابتدا به سبب موضع
 و بدون شك چنين وضعيتي سبب پيدايش ،اي در نجد بود دولتهاي كوچك قبيله

هاي زندگي مردم و انتشار هرج و مرج و آشوب و  راهزنان و اضطرابات و نگراني
مندان از حمله آنها در امان نماندند بلكه نصيب و ي واعظان و دانش و حت،ظلم بود

  .)1(بهرة آنان چيزي جز اهانت و قتل نبود
_____________________________ 

, جمله جمتمع ٤٦, ص ٣٠دوره ) الوهابيت اولني حركت اسالمی( بازگشت ترتيب اوراق سقوط خالفت −)١(
= 

٤٣٥   ناباســـــــالم
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٤٣٦ إسالمية ال وهابية

دولت خالفت و حركت (اش تحت عنوان  نشمي در مقالهالدكتر عجيل جاسم 
احدي از مسلمانان غيرتمند و هوشيار نبود كه راه عالجي را : گويد چنين مي) وهابيت

  . با اعالن جنگ بر عليه آن و قطع كردن پيوند ببيندبراي دولت خالفت
بن عبدالوهاب صاحب اولين حركت اسالمي معاصر  پس موضعگيري شيخ محمد

در مرحلة سقوط چه بود؟ آيا موضع جنگ و خروج بر خالفت را داشت، آيا او 
 داشت كه به واسطة حركتش در   يا اعتقاد به بقاء و ماندگاري،مجتهدي خطاكار بود

 اين ، و برگشت به پاكي و صفاي عقيده و سالمت او بود،ر تجديد صورت آن بودفك
هاي آتي، به آن جواب  كوشيم در اين نشست و نشست همان چيزي است كه ما مي

هاي  توانيم با اطمينان بگوييم كه نوشته  مي)1(بعد از تحقيقات«: سپس گفت. بدهيم
گيري غيردوستانه بر عليه دولت  بن عبدالوهاب در آن تصريح به موضع شيخ محمد

 و در نهايت چيزي كه ممكن است عليه او در نظر محقق بيايد ،خالفت نيست
هايي در اين خصوص است كه به حد تكوين رأي و نظر خصمانه نسبت به  اشاره

  .)2(سدر دولت خالفت نمي
گيري او را  و سياست شيخ و موضع: سپس داليلي را بر آن ذكر كرد و چنين گفت

هاي حجاز و مكه و مدينه در طول زندگيش همين بود و هيچ  ر برابر سرزميند
تشويق و تحريك يا دعوت براي جنگ با دولت خالفت و يا استيالء بر آن به خاطر 

كنند مبني بر  و آن فعل او را گاهي تفسير مي. آگاهي كه داشت او را تحريك نكرد
ليكه او به پند دادن و رساندن  قيام كرد در حااينكه عليه دولت خالفت خروج و

  .)3(كرد دعوت و انكار منكرات اكتفا مي

     =
_____________________________ 

 .٤٩١شامره 
 .٥٠٦ شامره ٤٢, ص ٤٤ مصدر سابق دوره −)١(
 .٥٠٦, شامره ٤٣, ص ٤٤ مصدر سابق, جمله جمتمع, دوره −)٢(
 .٥٠١, شامره ٣٩, ص ٤٧ مصدر سابق دورة −)٣(



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٤٣٧   ناباســـــــالم

بن عبدالوهاب در جنگ و  هاي علمي شيخ محمد گيري اين چنين موضع: و گفت
العرب بود و او قصد  هاي مجاورش در داخل جزيره نشر دعوت با قدرت در سرزمين

هاي حجاز دست  نجنگ عليه دولت خالفت را نداشت پس او بطور مطلق به سرزمي
  .)1(درازي نكرد و سياست او در طول زندگيش چنين باقي ماند

همچنين بعد از وفاتش دعوت و دولتش بر اين روش حركت خود را : )2(گفتم
ادامه داد تا زماني كه دشمن مسلحانه از جانب اميران حجاز و مبارزه آنان و ممانعت 

ها  تركها و ديگران را عليه وهابي آنان ،از حق شرعي كه همان اداي فريضه حج بود
هاي اسالمي عليه  آماده كردند و به حملة تبليغاتي زشت و شومي در ساير سرزمين

حلي جز جنگ جوابگوي  آنان اقدام كردند كه در اين زمان و مرحله ناچاراً هيچ راه
  .كردند نبود آنچه كه آنان مي

_____________________________ 
از دكرت عجيل النشمی, دوره ) دولت خالفت و حركت وهابيت( بازگشت ترتيب اوراق سقوط خالفت −)١(

 .٥١٠, شامره ٤٧
 . سخن حمقق−)٢(



@ @

@ @

 

٤٣٨ إسالمية ال وهابية

  فصل چهارم
  

  تا حالها به نفع نهضت از گذشته  شهادت شخصيت
  

  .ها نگاهي به شهادت :موضوع اول
  

ارائه نام بعضي از عالمان و متفكران عرب مسلمان و غيرمسلمان  :موضوع دوم
  .اند كه به نفع نهضت شهادت داده

  
   .هايي از شهادت مسلمانان عرب و غيرعرب نمونه :موضوع سوم

  
  .هايي از شهادت غيرمسلمانان نمونه :موضوع چهارم

  
التحصيالن أقصي  هايي از ديدگاههاي دانشجويان و فارغ مونهن :موضوع پنجم
  .نقاط مختلف جهان
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٤٣٩   ناباســـــــالم

  :موضوع اول
  ها نگاهي به شهادت

  
پس از محول نمودن قضاوت به اصول شرع و داليل عقلي يكي از مهمترين 

بسياري از اهل . وسايل حل و فصل اختالف ميان دو طرف، شهادت ديگران است
به نفع اين دعوت، ... ا، انديشمندان، سياستمداران و مبلّغان و علم و انديشه اعم از ادب

اند كه در ميان آنها موافقان، مخالفين و اشخاص  امام، علما و پيروان آن شهادت داده
طرف مسلمان و غيرمسلمان در تمامي كشورهاي دنيا از همان زمان ظهور دعوت  بي

  .تا به امروز وجود دارند
اند  اين دعوت امام، علما، حكومت و پيروان آن شهادت دادهتمامي كساني كه به نفع 

اند كه هيچ آدم  هاي خود را برپاية داليل و براهين غيرقابل انكاري قرار داده شهادت
  .پذيرند ناپذير آنها را نمي هاي حق تواند آنها را قبول نكند و تنها آدم منصفي نمي
اولين آن داليل، . نطقي هستندهللا آن داليل همه داليلي شرعي، علمي و م الحمد

هاي عقيده،  حقايقي است كه دعوت مبلّغان، عالمان، حاكمان و پيروان آن در عرصه
ها، عملكردها، امور و مسايلي  ها، نوشته در گفته. اند احكام و رفتار و منش بر آن بوده

  .سازند ميرسانند و شبهات و اتهامات را برمال  وجود دارند كه حقايق آن را به اثبات مي
بايد دانست اين موضوع كه دعوت و دولت حامي آن از وسايل تبليغاتي و پول 

اي كه تركان عثماني و اشراف مكه از  الزم براي تطميع ديگران به آن حجم گسترده
  .مند نبوده است آن برخوردار بودند، بهره

طرف و بسياري از  چنانچه در ميدان دفاع از دعوت به سخنان اشخاصي بي
خالفان منصف بسنده كنيم، همين براي بيان حق و افشاي باطل و اقناع كساني كه به م

  .نمايد كنند كفايت مي دنبال حق هستند و از هواپرستي اجتناب مي
گرايي و ديگر  هاي هواپرستانه، حسادت، مذهب اما با كساني كه براساس انگيزه

همانگونه كه . توان كرد نميكنند، هيچ كاري  پذيري عمل مي عوامل بازدارنده از حق
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٤٤٠ إسالمية ال وهابية

x  w  v  u   t  s  r  q  p    } :فرمايد خداوند متعال درباره آن اقشار مي
i  h  g        f  e  d  c  b  a`  _     ~    }  |  {  z  yz 

  .)5- 4: األنعام(
آيد، مگر اينكه از آن  اى از آيات پروردگارشان براى آنان نمى هيچ نشانه و آيه«

ولى ! آنان، حق را هنگامى كه سراغشان آمد، تكذيب كردند! شوند  مىرويگردان
و از نتايج كار خود،  (؛رسد گرفتند، به آنان مى بزودى خبر آنچه را به باد مسخره مى

  .»)شوند آگاه مى
هاي علما و نويسندگان آن و شهادت  گيري ها، موضع ها، نوشته زماني كه گفته

شود به چيزي ديگري  دهند تصور نمي  گواهي ميخردمندان و عالمان به نفع نهضت
نياز باشد، كسي كه پس از ديدن حقايق، در راه گمراهي گام بردارد، هيچكس او را 

ُ حسبنا ونعم الوكيلواهللا. تواند راهنمايي نمايد نمي ِ َِ ْ َ ُ ََ ْ.  
هايي كه بسياري  يادآوري اين موضوع در اين رابطه مفيد خواهد بود كه شهادت

اند، صادقانه و برخاسته از وجدان   متفكران به نفع اين نهضت مبارك دادهاز علما و
ها، فشار سياسي،  بيدار خويش بوده، به هيچوجه در اثر تطميع، تبليغات رسانه

هاي آن هيچ يك از آن  اند، زيرا پيروان دعوت و شخصيت شايعات و تهديد نبوده
 برهان شرعي و عقلي براي وسايل را در اختيار نداشته و تنها از قدرت حجت و

هاي  اند، به همين سبب است كه شهادت اند برخوردار بوده آنهايي كه گوش فرا داده
آنان با صداقت، شفافيت و شور و شعف خالص همراه بوده و از هر گونه 

  .هاي تطميع و تهديد پاك بوده است كارانه يا انگيزه راهكارهاي سازش
بن  ا و آثار بسياري كه در مورد امام محمدها، داوريه كسي كه دربارة شهادت

عبدالوهاب، علما، دولت و پيروان نهضت وجود دارند تأمل نمايد، برخي از آنها را 
اما تمامي آنها در اين مورد كه . نمايد جانبه و بعضي را هم جزئي مالحظه مي همه

 و دعوت و نهضت آنگونه نيست كه جاهالن و دشمنان در موردش قيل و قال كرده
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٤٤١   ناباســـــــالم

  .كنند مشترك هستند به آن اتهام وارد مي
طرف و منصف مسلمان و غيرمسلمان در  هاي بي حاصل شهادت دادن شخصيت

  :شود موارد زير خالصه مي
اند كه نهضت، مظهر اسالم راستين است و سنت را به همان  آنها شهادت داده - 1

ن و  فرموده اجرا نموده، در راه سنت خلفاي راشديص صورتي كه رسول خدا
. سلف صالح گام برداشته و با تمامي اشكال و مظاهر بدعت به مقابله پرداخته است

دهندگان روشن بوده و بيشتر توجه  اين حقيقت بيش از حقايق ديگر براي شهادت
  .آنان را به خود جلب نموده است

اند كه نهضت براي بيماريها و ناهنجاريهاي امت اسالم در  آنان شهادت داده - 2
اكثريت . هاي شفابخشي ارائه داده است عقايد، عبادات و معامالت، نسخههاي  عرصه

اند به يقين در جامعه و حكومت نهضت، به ويژه  كساني كه اين شهادت را ادامه داده
اند،  هايي كه تحت نفوذ دولت حال حاضر سعودي هستند استناد كرده در سرزمين

 در عقيده، گسترش اقامه شعاير هللا داراي ويژگيهاي خالص بودن واقعيتي كه الحمد
 .باشد ديني و از بين رفتن مظاهر بدعت مي

 فراگير بودن و پاك بودن ،آاليش بودن نهضت همچنين آنان به اصالت و بي - 3
آن و تقويت و تبليغ ويژگيهاي دين اسالم مانند توحيد، فراگير بودن، عدالت و امثال 

 .اند آن اذعان نموده
ه است به اهدافي مانند اختصاص عبوديت به اند كه توانست شهادت داده - 4

، اقامه واجبات ديني، امر به معروف و نهي ص خداوند، اطاعت از خداوند و پيامبر
از منكر، اجراي حدود، حاكم گردانيدن شريعت در تمامي امور و شؤون زندگي، 

  .طلب رضايت خداوند و سعادت در آخر، جامه عمل بپوشاند
اند كه نهضت توانسته است ستم، غصب اموال و  همچنين ايشان شهادت داده - 5
كردند برطرف كند و از طريق سپردن  هايي را كه بر دوش مردم سنگيني مي حالت

حاكميت به شريعت خداوند و اجراي سيستم قضايي براساس شريعت الهي، در 
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٤٤٢ إسالمية ال وهابية

 .جهت تحقّق عدالت تالش نمايد
ها را از دلبستگي به اند كه نهضت توانسته است عقلها و جان آنان شهادت داده - 6

 .رهايي بخشد... غير خداوند و وابستگي به خرافات و بدعت و اوهام و 
هاي نهضت نوين علمي،  اند كه دعوت در ايجاد اسباب و زمينه شهادت داده - 7

العرب و اطراف آن و ديگر كشورهاي عربي و اسالمي  فكري و معنوي در جزيره
 .پيشقدم بوده است

اند كه اين دعوت اولين راهنما  ديشمندان شهادت دادههمچنين آن عالمان و ان - 8
اي  گرا و آزاديبخش دنياي اسالم بوده است و نمونه هاي نوين اصالح و الگوي حركت

باشد، زيرا اين موضوع به حد تواتر  درست از دعوت و تبليغ در عصر حاضر مي
صر، نهضت هاي معا طلبانه و دعوت هاي اصالح رسيده كه در مقايسه با ديگر حركت

مشي دعوت سالم و  از اين ويژگي برخوردار است كه تبلور دين راستين و خط
ها، اصالح عقايد و افراد و  باشد و بر امور مهمتر و در نظر گرفتن اولويت فراگير مي

مشي  جوامع، رهايي از بدعت، هواپرستي، تفرقه، تقليد و تعصب و التزام به خط
 .ورزد و مقاصد دعوت تأكيد ميسلف صالح در روح، اسباب، اهداف 

اند كه باتوجه به اصول، راهكارها و  همچنين بسياري از ايشان شهادت داده - 9
ها، اين دعوت در موقعيتي قرار دارد كه بتواند رهبري قيام و نهضت امت  تجربه

 و براساس ،اش بازگرداند  و آنها به عزت و سربلندي گذشته،اسالم را به دست بگيرد
 .و روش سلف صالح تفرقَ بين ايشان را به وحدت مبدل كندقرآن و سنت 



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٤٤٣   ناباســـــــالم

  :موضوع دوم
 و )1(ارائة نام بعضي از عالمان و متفكران عرب مسلمان

  اند  كه به نفع نهضت شهادت داده)2(غيرمسلمان
  

استقبال عقال و متفكران مسلمان و غيرمسلمان از نهضت سلفيت، چنان بوده كه 
. نين تأييد و استقبال برخوردار نشده استهيچ حركت و نهضت ديگري از چ

ها و عداوتها، شاهد شهادت بسياري از مسلمانان و  رغم انبوه دشمني علي
  .غيرمسلمانان سرتاسر جهان به نفع نهضت سلفيت هستيم

  .علما، متفكران و ادباي عرب
  .)مصر(أبوالسمح عبدالظاهر المصري 

  .)مصر(أحمد أمين 
  .أحمد العسه

  .)صرم(أحمد حسين 
  .)مصر(أحمد شلبي 
  .)شام(أمين سعيد 
  .)مصر(حافظ وهبه 

  .)يمن(حسين بن مهدي النعيمي 
  .)عراق(بن دحيل الجاراهللا   صالح

  .)مصر(طه حسين 
  .)مصر( الجبرتي نعبدالرحم

_____________________________ 
تيبانى به طرف آنان متهم ام تا با مهكار و پش  هيچ يك از علام دعوت و يا افراد از نجد را ذكر نكرده−)١(

 .ونشوند
 .إلمام الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف التاريخ, اثر الرويشدا: رجوع شود به كتاب−)٢(
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٤٤٤ إسالمية ال وهابية

  .)شام(عبدالرّزاق البيطار 
  .)يمن(عبدالفتّاح الغنيمي 

  .)مغرب(أبوراس الناصر المغربي 
  .)حجاز(أحمد السباعي 

  .)أحساء(بن مشرف األحسائي  أحمد
  .)عراق(أحمد سعيد البغدادي 

  .)حجاز(أحمد عبدالغفور عطّار 
  .)شام(الدين القاسمي  جمال

  .)أحساء(حسين بن غنام األحسائي 
  .)شام(خيرالدين الزركلي 

  .)شام(الجزائري  طاهر
  .)مصر(عباس محمود العقّاد 

  .)مصر(عبدالرحمن راتب عميره 
  . عبدالرحمن عبدالرحيمعبدالرحيم
  .)عراق(بن عبداهللا الشاوي  عبدالعزيز

  .)مصر(عبدالكريم الخطيب 
  .)مصر(ي دعبدالمتعال الصعي

  .)عراق(السويدي   علي
  .)مصر(علي عبدالحليم محمود 

  .)مصر(الغزالي خليل عبد 
  .فؤاد حمزه

  .)مصر(محمد أبوزهره 
  .)يمن(ي محمد بن اسماعيل الصنعان

  .)يمن(شوكاني محمدبن علي ال
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٤٤٥   ناباســـــــالم

  .)عراق(محمد بهجه األثري 
  .)عراق(محمد جميل بيهم 
  .)مصر(محمد حامد الفقي 
  .)شام و مصر(محمد رشيد رضا 

  .)عراق(ضياءالدين الريس  محمد
  .)مصر(محمد عبده 

  .)مصر(فتحي عثمان  محمد
  .)مصر(محمد محمدحسين 

  .)عراق(محمود شكري األلوسي
  .اهرمحمد كامل ض
  .ويمصطفي الحفنا
  .)شام(منير العجالني 

  .عبدالقادر التلمساني
  .)هند(عبدالكريم بن فخرالدين الهندي 

  .)عراق(عثمان البصري الوائلي 
  .)شام(علي طنطاوي 
  .)مصر(عمر أبوالنصر 

  .)مصر(محب الدين الخطيب 
  .)يمن(بن أحمد الحفظي  محمد
  .)حجاز(بن علي السنوسي  محمد
  .)حجاز(بن ناصرالشريف التهامي  محمد

  .)مغرب(محمدتقي الدين الهاللي 
  .محمدجالل كشك

  .)مصر(جميل غازي  محمد
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٤٤٦ إسالمية ال وهابية

  .)مصر(محمد خليل هراس 
  .محمد شويل المدني
  .)عراق(محمد عبداهللا ماضي 

  .)يمن(محمد عبده ناشر 
  .)شام(محمد كامل القصاب 

  .)شام(ناصرالدين األلباني  محمد
  .)شام(محمود مهدي االستانبولي 

  .)مصر(قطان منّاع ال
  .)شام(وهبه الزحيلي 

  
  .متفكران و أدباي غيرعرب

  .)شام(أمير شكيب أرسالن 
  .)هند(شاه ولي اهللا الدهلوي صديق خان 
  .عمران بن علي بن رضوان الفارسي

  .)هند(محمد إقبال 
  .)ايترك(تركي  جودت باشا

  .)أفريقيا(بن فودي األفريقي  عثمان
  .)هند(غالم رسول مهر 

  .)هند(السهسواني الهندي بشير  محمد
  .)شام(محمد كرد علي 
  .)هند(مسعود الندوي 

  .)هند(يوسف  محمد
  .)هند(منح هارون 
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٤٤٧   ناباســـــــالم

  .)1(متفكران و ادباي غيرمسلمان
  .مورخ آلماني داكوبرت فون ميكوس
  .خاورشناس آلماني كارل بروكلمان

  .خاورشناس لهستاني گولد زيهر
  .پرفسور آلبرت حوراني

  .فيليپ حتّي
  .فرانسي مانجانمورخ 

  .خاورشناس دانماركي كارستل نيبوهر
  .سپرفسور فرانسوي برنارد لوي

  .جواهر لعل نهرو
  .بركارت
  .برانچس

  .هنري الوست
  .لوثروب ستودارد
  .تولاستاد ويلفرد كان

  .خاورشناس بريطانيايي جب
  .المعارف بريطانيا دائره

  .فرنو. و. نويسندة آلماني ف
  .بلگريف

  .أوليفييه كورانسيزنويسندة فرانسوي 
  .مورخ روس والديمير لوتكس

_____________________________ 
های ناصواب و  رغم اذعان به امهيت هنضت, ديدگاه  شايان ذكر است كه برخی از افراد مذكور, علی−)١(

 .اند نامناسبی را نيز در مورد آن مطرح كرده
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٤٤٨ إسالمية ال وهابية

  .دوزي اهل بلژيك
  .ويلمز
  .باديا

  .روسو
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٤٤٩   ناباســـــــالم

  :موضوع سوم
  هايي از شهادت مسلمانان عرب و غيرعرب نمونه

  
اند از مسلمانان عرب و غيرعرب  كساني كه بر درستي اين دعوت شهادت داده

اند يا آنانكه بر  بسيار زياد هستند چه آنان كه از اصول اين دعوت متأثر شده
اند، و من در اين موضوع فقط  اند، اما گواهي حق داده گيري مخالف باقي مانده جهت
  :ام از جمله هايي از اين شهادتها را ذكر كرده نمونه

ي سهسواني كه  نوشته» صيانه االنسان«شهادت محمد رشيد رضا در مقدمه كتابِ 
شد تأثير پذيرفته و عامه  اين دعوت ميدر آن بيان كرده كه او از تبليغاتي كه عليه 

مسلمانان نيز چنين بودند و او از كتابها و احوال اين دعوت تحقيق كرده و به اين 
  .بندند  و دشمنان بر آن دروغ مي،نتيجه رسيده كه تبليغات دروغ است

شنيديم كه برگرفته از كتاب  ما از كودكي اخبار وهابيت را مي«: چنانچه گفته است
كرديم و   و امثال او بود و به پيروي از بزرگساالن و پدرانمان آن را تصديق ميدحالن

پذيرفتيم كه دولت عثماني حامي دين است و به همين خاطر با آنان جنگيده و  مي
هم شكسته، و من حقيقت اين گروه را بعد از هجرت به مصر و اطالع  شوكتشان را در

از اين دو كتاب » ستقصا في اخبار مسجد االقصيتاريخ اال«و » تاريخ جبرتي«يافتن از 
 همچنين نشست با ،تاريخي دريافتم كه تنها آنان بر هدايت اسالم هستند نه مخالفانشان

 به خصوص تاريخ فرنگ كه حقيقت امر را جستجو كردند و آنرا ،آگاهان از تاريخ
 را تجديد كنند و آنرا خواستند كه اسالم) وهابيها(دريافتند و اعالم داشتند كه اين مردم 

تمدنش به آن  به حالت صدر اسالم برگردانند و اآلن عظمت خود را بازيافته و قدرت و
برگشته و دولت عثماني تنها به خاطر ترس از تجديد پادشاهي عربها و بازگشت خالفت 

  .جنگد اسالمي به حالت اوليه خود با آن مي
بيروت كتابي در تاريخ اسالم به عالوه عالمه شيخ عبدالباسط فاخوري مفتي 

خواند  نوشته كه در آن از دعوتي كه شيخ محمد بن عبدالوهاب به سوي آن فرا مي
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٤٥٠ إسالمية ال وهابية

اين دعوت همان چيزي است كه پيامبران و «: سخن به ميان آورده و گفته است
گفته است كه وهابيها در زمان وي در دين  اما. اند رسوالن به آن دعوت كرده

 كه او چگونه جرأت كرده در عهد سلطان عبدالحميد آنان را شگفتم سختگيرند و در
  .ستايش كند

 را – شيخ محمد عبده –استادمان : هنوز سخن از استاد محمد رشيد رضا است
ديدم كه در مصر هم نظر او بود و عقيده داشت كه گذشتگان آنان بر هدايت بودند 

اصالحشان بزرگ بود و و اگر چنين نبود . در حالي كه خلفشان در دين سختگيرند
 از – خدا او را توفيق دهد –فيصل الملك عبدالعزيز . گير باشد رفت كه همه اميد مي

ي  رود مقدمه دو سال قبل افراطگرايان آنان را با شمشير چنان تربيت كرد كه اميد مي
  .اصالح بزرگي شود

و كتابها ها و فتواهايش  سپس بر اكثر كتابهاي شيخ محمد بن عبدالوهاب و رساله
هاي علماي ديگر نجد در زمان اين نهضت  هايش و رساله هاي فرزندان و نوه و رساله

تجددگرا آگاهي يافتم و دريافتم كه هيچ اعتراض و طعني به آنان رو نكرده مگر اينكه 
َسبحانک «: اند اند و در برابر آنچه به دروغ بر آنان بسته شده گفته به آنان پاسخ داده َ ْ ُ

ٌن عظيمُهذا هبتا ، و آنچه »خدايا تو پاك و منزهي، اين بهتان بزرگي است«:  يعني»ٌ
و . اند اند و آنرا به اصل برگردانده صحيح بود و يا اصلي داشت، حقيقت آنرا بيان كرده

  .)1(اند اكثر كتابهايشان به چاپ رسيده و هزاران نفر اصل اين افتراها را دانسته
  .ت سعودي اول به حجازگواهي علماي مكه بعد از ورود دول

هنگامي كه دانشمندان مكه و ديگران از طريق كتابها و گفتگو با دانشمندان و امير 
بر اين دعوت و راه و روش آن اطالع يافتند و ) سعود بن عبدالعزيز(اين دعوت 

  :دريافتند كه اين دعوت حق است، به اين حقيقت اعتراف كردند و گفتند
دهيم كه ديني كه  ايم، گواهي مي مار را نوشته و مهر زده مكه كه اين طوعلماىما «

_____________________________ 
 ).٩, ٨(, ص »صيانة االنسان« مقدمة كتاب −)١(
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٤٥١   ناباســـــــالم

 سعود بن -   به اجراي آن اقدام كرده و امام مسلمانان:شيخ محمد بن عبدالوهاب 
پرستي و نفي شرك است و در اين   را به آن فرا خواند، و مشتمل بر يگانه- عبدالعزيز

. دهم  امر گواهي ميبر اين. كتاب آنرا بيان كرده، حق است و شكي در آن نيست
عبدالمك بن عبدالمنعم قلعي، حنفي، مفتي مكه : نوشته شده به دست نيازمند به خدا

  .)1(مكرمه خدا او را بيامرزد
محمد صالح بن ابراهيم مفتي شافعيها در مكه، و محمد بن : سپس هر كدام از

بدالحفيظ محمد عربي بناني مفتي مالكيه در مكه مشرفه، و محمد بن احمد مالكي و ع
 علي بن محمد البيتي، و زين العابدين جمل الليل، و بن درويش العجيمي، و

  .)2(دان ن جمال، و بشر بن هاشم الشافعي، بر آن شهادت دادهعبدالرحم
شريف در حالي كه از شديدترين دشمنان اين دعوت بود بر آن گواهي داده و 

دهم  يان است، گواهي ميحمد و ستايش خدايي را كه پروردگار جهان«: گفته است
كه؛ ديني كه شيخ محمد بن عبدالوهاب به اجراي آن اقدام كرده و امام مسلمين 
سعود بن عبدالعزيز ما را به آن فرا خوانده، و مشتمل بر يكتاپرستي و نفي شركت 

نوشته شده توسط .  آنرا آورده استصاست، همان دين حقي است كه محمد 
  .)3(بشريف غال. آمين. را بيامرزدشريف غالب بن مساعد خدا او 

و عالمه شوكاني گواهي داده كه اين دعوت در سرزميني كه تاريكيها و بدعتها و 
ها آنرا فرا گرفته بود، مردم را به سوي بر پا داشتن واجبات ديني و شعاير  جاهليت

به بعضي از سخناني كه در مورد اين ) شوكاني(با عنايتش . اسالمي، بيرون آورد
قدرت عظيمي صاحب نجد را پشتيباني : شود، گفته است ت و امير آن گفته ميدعو
ايم كه بر  شنيده. يابد نان قدرتي دست نمي به چ)4(كند كه صاحب اين زندگينامه مي

_____________________________ 
 ).٣١٤( الدرر السنية −)١(
 ).٣١٥( الدرر السنية −)٢(
 ).٣١٦( الدرر السنية −)٣(
 . مقصودش رشيف غالب است−)٤(
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٤٥٢ إسالمية ال وهابية

حسا و قطيف و دواسر و بيشتر سرزمينهاي حجاز چيره شده و كساني أسرزمينهاي 
زه و ساير شعاير اسالم را بجا اند نماز و زكات و رو كه تحت قدرت او در آمده

عده يا از روي ميل و يا از ترس، به و اعراب شام ساكنين ميان حجاز و صآورند  مي
آورند بعد از آنكه چيزي از اسالم  اند، و فرايض ديني را بجاي مي اطاعت وي درآمده

دادند مگر مجرد بر زبان آوردن  دانستند و هيچ يك از واجبات آنرا انجام نمي نمي
شهادتين با كجي و كژي كه در تلفظشان بود و به طور كلي آنان در جاهليت مطلق به 

ن نمازها را در وقت ر در اين مورد به ما رسيده، و اآلبردند چنانكه اخبار متوات سر مي
دهند اما چنان  آورند و ساير اركان اسالمي را به بهترين وجه انجام مي خود بجاي مي

تحت حكومت و دولت صاحب نجد نباشد و اوامر او را اعتقاد دارند كه هر كس 
  .)1(تاطاعت نكند از اسالم خارج اس

سر كاروان حجاج يمن سيد محمد بن حسين المراجل الكبسي به من خبر داد كه 
اند و از اينكه نزد صاحب  كافر دانسته جماعتي از آنان و حجاج يمني همراهش را

، معذور نيستند و تنها با تالش فراوان از )2( كنداند تا در اسالم آنان نظر  نجد نرفته
دست آنان نجات يافتند و لشكريان صاحب نجد به سرزمينهاي يام و سراه كه مجاور 
سرزمين ابي عريش است رسيدند و ساكنين اين سرزمينها كه پيرو او شدند از پيروي 

ه همين سبب او خسته شدند و با همسايگاني كه از اطاعت او خارج بودند جنگيد، ب
رسد كه خداوند  بيشتر اين سرزمينها به او روي آوردند و خبرهايي از او به ما مي

خون كسي را كه از غير : از جمله اين خبرها اينكه. نسبت به صحت آنها آگاهتر است
دانست و شكي نيست كه  خواست، حالل مي خدا اعم از نبي يا ولي يا غيره ياري مي

 از روي اعتقاد به تأثير آن نبي يا ولي همچون تأثير اين موضوع زماني است كه
 ،شود  و كسي كه چنين كند مرتد مي،خداوند باشد، در اين صورت كفر است

_____________________________ 
 .در اين بحث مراجعه كند» ادعای تكفري« اين گفته به طور مطلق نيست, به −)١(
 .زنند كنندگان باشند كه بر دعوت افرتا مى  اين از روش آنان نيست و ممكن است اينها از اعرابى و عجله−)٢(
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٤٥٣   ناباســـــــالم

 ،خواهند  و انجام نيازهايشان را از آنان مي،همچون كساني كه به مردگان اعتقاد دارند
خوانند مگر   را نمي و خدا،كنند بيشتر از اعتمادكردنشان به خدا و به آنان اعتماد مي
خواندند،   و چه بسا به خصوص آنان را بدون نام پروردگار فرا مي،همراه با اسم آنان

اي در آن نيست و كسي كه چنين كند اگر توبه  اين كيفري است كه شك و شبهه
  .نكند خون و مالش حالل است مانند ساير مرتدان

كه ريختن خون كسي را كه و از جمله مسائلي كه از صاحب نجد به ما رسيده اين
 مسأله اگر صحت داشته باشد ، و اين)1(اردشم در نماز جماعت حاضر نشود حالل مي

با قانون شرع مناسبت ندارد، بله هر كسي نماز را ترك كند و به صورت فرادا و 
جماعت آنرا بجاي نياورد، داليل صحيحي بر كفر او داللت دارد، و داليل ديگري 

كند پس ايرادي بر آن كسي نيست كه  ف اين مطلب را ثابت ميوجود دارد كه خال
مسأله آنجا مورد اختالف است كه اعتقاد به حالل بودن خون . اعتقاد به كفر وي دارد

  . نه نماز فرادا را ،كسي داشته باشيم كه فقط نماز جماعت را ترك كند
ضي از مردم ايم كه خداوند به صحت آنها آگاهتر است، بع امور ديگري را شنيده

كنم كه اين  اعتقاد خوارج را دارد و من فكر نمي) صاحب نجد(معتقدند كه وي 
ي آنچه از محمد بن  ي پيروانش به همه درست باشد چرا كه صاحب نجد و همه

كنند و وي حنبلي بود سپس حديث را در مدينه  اند عمل مي عبدالوهاب ياد گرفته
اجتهادات جماعتي از متأخرين حنابله منوره فرا گرفت و به نجد بازگشت و به 

همچون ابن تيميه و ابن قيم و امثال آنها كه شديدترين مردم عليه اعتقاد به مردگان 
  .نمود بودند، عمل مي

ن صاحب اين ديدگاه است، ديدم كه در آن به و كتابي از صاحب نجد كه اآل
ته بودند كه اعتقادات تعدادي از دانشمندان كه به او نامه نوشته بودند و از او خواس

_____________________________ 
ين از افرتاهای دشمنان است و هر كس اقوال و اعامل دانشمندان اين دعوت را پيگريی كند خالف اين  ا−)١(

 .شود امر برای وی اثبات می
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٤٥٤ إسالمية ال وهابية

خود را بيان كند، پاسخ داده بود، و جوابش را ديدم كه در برگيرنده اعتقادي درست 
  .و موافق قرآن و سنت بود و خداوند به حقيقت حال آگاهتر است

 شنيديم كه يكي از  و)1(فتندگ دانستند و به او كافر مي اما اهل مكه او را كافر مي
ه به مكه رفت و در حضور شريف در مورد مسائلي با دانشمندان نجد براي مناظر

  .علماي مكه مناظره كرد كه دليلي بر ثبات قدم او و همفكرانش در دين بود
از طرف صاحب نجد دو جلد كتاب خوب به دست ما رسيد ) هـ1215(در سال 

يكي از آن ،  فرستاده بود-  خدا حفظش كند-  و امام ماناكه آنها را به حضور موال
هايي از محمد بن عبدالوهاب بود كه تماماً راهنماي اخالص  بها در برگيرنده رسالهكتا

  .دادند در توحيد و برحذر كردن از شركي بود كه مردمان معتقد به قبرها آنرا انجام مي
ي  هايي خوب و پر از داليل كتاب و سنت بودند، و جلد ديگر در بردارنده آنها رساله

قصر صنعا و صعده بود كه در مورد مسائل مربوط به اصول رد بر گروهي از فقهاي م
دين و گروهي از صحابه با او به گفتگو پرداخته بودند و وي جوابهاي روشن و قوي و 

دهنده از دانشمندان محقق و آگاه به  استوار داده بود كه داللت بر اين داشت كه پاسخ
ه بودند و هر آنچه را كه نوشته ي آنچه را كه ساخته و پرداخت كتاب و سنت است، و همه

بودند نابود و باطل گردانيد چرا كه آنان كوته فكر و متعصب بودند پس آنچه را انجام 
صعده، و چنين است وضع كسي كه قدم  داده بودند ننگي شد بر خودشان و اهل صنعا و

  .جلو گذارد و توان و قدرت خود را نشناسد
 فرستاده بود، -  امام– اي به سرور و مواليم هصاحب نجد همراه دو كتاب نامبرده نام

فرستاده  -  خدا حفظش كند- اي را كه به مواليم امام  آنها را به من داد و نامه و امام همه
بود از زبان وي پاسخ دادم و محتواي نامه اين بود كه گروهي كه براي مذاكره نزد وي 

شان داللت دارد بر اينكه آنان دانيم چه كسي هستند و سخنان فرستاده شده بودند نمي

_____________________________ 
شامرند, چه كسی را  ِطرف و موثق و دانشمند است كه خمالفان اين دعوت كافر می  اين گواهی يک فرد بی−)١(

 ..شامرند شامرند? اهل سنت را كافر می كافر می
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٤٥٥   ناباســـــــالم

  .و اصل نامه و جواب در مجموعه كتابهاي من موجود است. نادانند
سرزمين ابي عريش و بزرگان آن به اطاعت صاحب نجد در ) هـ1217(در سال 

آمدند و بر اثر آن سرزمين يمن به لرزه در آمد و وقايعي روي داد كه شرح آنها به 
قايع در سريان در حال وقوع است، و حوادثي را كه در ن اين وانجامد، و اآل طول مي

گير و مهم  هام چرا كه اين واقعه هم اين مورد به ما رسيده در يك كتاب مستقل نوشته
بود و سرزمينهاي شام و مصر و عراق و روم تحت تأثير آن به لرزه در آمد و بزرگان 

  .رساند نجام ميآن از آن رانده شدند و امر در دست خداست و او آنرا به ا
 نزد -  سعود بن عبدالعزيز- گروهي از طرف صاحب نجد) هـ1222(سپس در سال 

هايي از جانب سعود به امام منصور باهللا  ما آمدند كه بعضي از آنان بسيار دانا بودند و نامه
جماعت ديگري ) هـ1227( و همچنين به من همراه خود داشتند و سپس در سال :

آمدند و با اين گروهها و ديگران ) هـ1228(ديگري در سال آمدند و بعد جماعت 
  .)1(»مكاتباتي صورت گرفت كه در اين مقام جاي بسط و توضيح آنها نيست

دان مشهور عبدالرحمن جبرتي بر حقانيت دعوت و صاحبان اين دعوت  تاريخ
  :گويد مي) هـ1221(دهد و در مورد حوادث سال  شهادت مي

مين حجاز خبرهايي در مورد مسأله شريف غالب در حق در اين روزها از سرز«
هاي شديد و قطع واردات از آنان  وهابيها رسيده است و اين به دليل سختگيري

ي كه قيمت هر پيمانه برنج به پانصد ريال و هر پيمانه گندم سيصد و  تا جاي)2(تاس
پس شريف . ده ريال رسيد و روغن و عسل و ديگر كاالها را با اينها مقايسه كن

اي جز صلح با آنان و داخل شدن به اطاعتشان و رفتن بر راهشان و پيمان بستن  چاره
  .با داعيان و بزرگشان را در داخل مكه، نداشت

و دستور داد كه منكرات و تظاهر به آن و كشيدن سيگار براي كساني كه بين صفا 
_____________________________ 

 ).٥٢٧−٥٢٥( البدر الطالع −)١(
 . يعنی اهل مكه قبل از ورود امام سعود−)٢(
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٤٥٦ إسالمية ال وهابية

ر نماز جماعت و همچنين دستور داد كه مردم ب. روند، منع شود و مروه راه مي
هاي زربافت نپوشند و مالياتهاي  مداومت كنند و زكات بپردازند و ابريشم و پارچه

  .گمركي و ستمگريها را لغو كرد
مردم مكه قبل از ورود امام سعود از حدود شرع خارج شده بودند تا آنجا كه از 

قدار گرفتند و اگر صاحبان ميت م  فرانسه ميريالمرده به حسب حالش پنج يا ده 
توانستند مرده را بردارند و دفن كنند و تا  كردند، نمي تعيين شده را پرداخت نمي

  .شست شور او را نمي شد، مرده اجازه داده نمي
بدعتها و مالياتها و ستمگريهاي ديگري كه بر اجناس خريد و فروش شده و 

 به هاي مردم همچنين مصادره كردن اموال و خانه. خريدار بوجود آورده بودند
اش نشسته ناگهان مردان شريف به  خبر در خانه اي كه شخص بدون اطالع و بي گونه

گفتند كه سرور همه  دادند كه خانه را تخليه كند و از آن بيرون رود و مي او دستور مي
به اين خانه نياز دارد و يا بايد به طور كلي از آن بيرون رود و جزو امالك شريف 

  .و قيمت آنرا كمتر يا بيشتر بپردازدشود و يا اينكه صلح كند 
ي اين كارها را ترك كند و از آنچه  پس شريف غالب با سعود پيمان بست كه همه

كه خداوند در قرآن به آن فرمان داده، همچون اخالص در توحيد و پيروي از سنت 
 و آنچه خلفاي راشدين و صحابه و تابعين و امامان مجتهد تا آخر قرن صپيامبر 
  .اند، پيروي كند  آن عمل كردهسوم به

همچنين ترك آنچه در ميان مردم بوجود آمده بود همچون پناه بردن به مردگان و 
آالت بر قبرها و  ها در هنگام بروز مشكالت و ساختن قبرها و عكسها و زينت زنده

بوسيدن عتبات و خضوع و فروتني و به كمك خواندن و طواف و نذر و قرباني و 
كردند و جمع شدن  هايي كه براي آنها برگزار مي ر عيدها و مراسمكارهايي كه د

 و ساير مسايلي كه شريك بودند بندگان ،درهم آميختن زنان و مردان ي مردم و همه
با پروردگار در الوهيت است كه خداوند پيامبران را براي مبارزه با مخالفان اين 

  .ي دين فقط براي خدا باشد توحيد روانه كرده تا همه
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٤٥٧   ناباســـــــالم

هايي كه بر قبرها ساخته  ي اين كارها و نابود كردن قبه شريف غالب براي منع همه
اي است كه در زمان   شده شده با سعود پيمان بست چرا كه اين كارها از امور ساخته

  . نبوده استصپيامبر 
بعد از مناظره با علماي آن ناحيه و استدالل كردن عليه آنان با دليلهاي قطعي از 

سنت كه قابل تأويل نيست و اعتقاد پيدا كردنشان به اين مسائل، راهها امن كتاب و 
متها شد و راههاي بين مكه و مدينه و بين مكه و جده و طائف دوباره آباد شد و قي

ت و چهارپايان و روغن و عسل كه كاروانهاي شرق به پايين آمد و خوراكيها و غالّ
  .ر پيمانه گندم چهار ريال شدآوردند، زياد شد تا آنجا كه ه  حرمين مي

اگر كسي به اين كار او  شريف غالب به گرفتن يك دهم از بازرگانان ادامه داد و
گيرم نه از  اينها مشرك هستند و من از مشركان عشر مي«: گفت كرد، مي اعتراض مي

  .)1(»رستانيكتاپ
اينكه استاد محمود شكري آلوسي در مورد عقيده اهل نجد و راه و روش آنها و 

  : گويد آنها بر راه سلف صالح هستند مي
نتيجه سخن اينكه مذهب آنها در اصول دين مذهب اهل سنت و جماعت و «

 و روششان اين ،ترين راه است ترين و محكم راهشان راه سلف صالح است كه سالم
كنند و معناي آنرا به خدا  است كه آيات و احاديث صفات را بر ظاهرش حمل مي

قرار گرفتن خدا بر روي (نمايند همانگونه كه امام مالك در مورد استوا  واگذار مي
  .»و عقيده دارند كه هر خير و شري با خواست خداست. فرمود) عرش
بندند كه آنها قرآن را با رأي و نظر خود تفسير  اما آنچه به دروغ بر آنها مي«
م آنان باشد بدون كنند و از ميان احاديث آنهايي را قبول دارند كه موافق فه مي

مراجعه به شرحي يا اعتماد به شيخي، و اينكه آنان مرتبه و منزلت پيامبر را پايين 
آورند و پيامبر صاحب شفاعت نيست و زيارت وي مستحب نيست و به اقوال  مي

_____________________________ 
َ تاريخ اجلربتی, ص −)١( َ)١١٧, ٣/١١٦.( 
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٤٥٨ إسالمية ال وهابية

برند چون در  هاي اهل مذاهب را از بين مي كنند و آنان نوشته دانشمدان اعتماد نمي
معتقد به جسم بودن خدا هستند و ) اهل مذاهب(د دارد و آنها آنها حق و باطل وجو

شمارند  ي مردم را كافر مي  تا به حال به طور مطلق همه)هـ600(آنان بعد از سال 
كنند مگر  ي آنان باشند و آنان بيعت هيچ كس را قبول نمي مگر كساني كه بر عقيده

و آنان صلوات اند،  هاقرار كند كه او مشرك بوده و پدر و مادرش بر شرك مرد
نمايند و حقي  كنند و زيارت قبور را مطلقاً منع مي  را منع ميصفرستادن بر پيامبر 

و . كنند براي اهل بيت قائل نيستند و آنان را وادار به ازدواج با غيركفؤ مجبور مي
ي اينها ستمي است در حق آنان و بهتان و  افتراهاي ديگري غير از اينها، كه همه

ها و  اند، بلكه گفته حض است از جانب مخالفانشان كه اهل بدعت و گمراهيدروغ م
كردارشان و كتابهايشان تماماً برخالف اين است، پس هر كس چيزي از اين موارد را 

 و هر كس ،آنها روايت كند يا به آنها نسبت دهد به آنان دروغ بسته و افترا كرده از
شان تحقيق كند به   شود و در مورد عقيدهحال آنان را ببيند و در مجالسشان حاضر

اند و به دروغ به آنان  داند كه همه اينها را دشمنان دين براي آنان ساخته علم يقين مي
  .اند نسبت داده

هدف از آنچه بيان داشتيم آگاهاندن بر اشتباه كساني است كه «: تا اينكه گفت
هايي   چنان نسبت، بدور هستنداند كه آنان از آن چيزهايي را به اين گروه نسبت داده

رساند و باعث ايجاد سوءظن به قسم بزرگي از امت اسالمي  كه به ديانت زيان مي
  .»اي را در خود پنهان كرده كه از بزرگترين اسباب نفاق است شده و چنان كينه

اند اهل بدعت و هوا هستند آنان كه دين  اكثر كساني كه اين تهمتها را رواج داشته
اند، و با قول و فعل خود چنان دروغي به دين  بازيچه قرار داده رگرمي وخود را س

اند كه دين بسيار از آنها دور است و اينها دجالند و هر ننگي را متوجه اسالم  بسته
دهند و بهترينش را پيروي  كنند وگرنه اهل اسالم آنانند كه سخن را گوش مي مي
  .)1(كنند مي

_____________________________ 
 .با كمى اختصار و ترصف) ٤٩−٤٥( تاريخ نجد, آلوسى −)١(
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٤٥٩   ناباســـــــالم

  :گويد استاد امين سعيد مي
ي امام شيخ محمد بن عبدالوهاب تميمي بيشترين پندها را دارد و  اما بعد، سيره«

ترين سيره براي تحقيق و جستجو و تفسير و تأويل  سرشار از فضائل است و شايسته
 ،ترين اصالحگران و مجاهدان است ي گرامي است و سيره اصالحگري است در زمره

ترين دانشمندان، خداوند  برگزيده از ،از بزرگترين مجاهدان و دانشمندان است
بصيرت وي را نوراني گرداند و او را به راه خويش هدايت كرد و تقوا را در قلب 

 پس اُمت را براي بازگشت به خدا و عمل به كتاب وي و سنت ،وي افكند
 و مردم از وي ،اش و دور انداختن شرك و پرستش قبرها فرا خواند فرستاده

 پس خداوند آنان را ،بالش رفتند و دعوتش را اجابت كردندفرمانبرداري كردند و دن
 و پاكترين ،از تاريكيها به سوي نور بيرون آورد و نجات يافتند و سرفراز شدند

  .)1(»دها را چيد و به مقام برگزيدگان رسي ميوه
او آرزوهاي نجد را به انجام رساند و براي اولين بار در محيط نجد رشد «: و گفت

اي اسالمي و سالم را بوجود آورد كه به توحيد ايمان دارد و آنرا گرامي  كرد و جامعه
خواند و تا بحال  كند و همراه خداوند هيچ كس را نمي دارد و بر هدايتش حركت مي مي

كند و به آن  بر اين حال مانده و از زمان شيخ تا زمان ما تغيير نيافته و حق را آشكار مي
  .)2(»ايمان دارد
 كه از روي علم و دورانديشي و ميل صادقانه به اطالع از حقيقت و كسي«: گفت

اين دعوت و رسيدن به عمق آن و احاطه به تحوالت و دگرگونيهاي آن به مطالعه آن 
يابد كه اخالص كامل و عشق صادقانه در پاك كردن دين از بدعتها و  بپردازد در مي

 احمد كه مذهب سلف خرافات و بازگشت به اسالم صحيح و عمل به مذهب امام
صالح است تنها انگيزه حقيقي است كه صاحب اين دعوت را وادار به فراخواني به 

_____________________________ 
 ).٧(سرية امام شيخ حممد بن عبدالوهاب «  كتاب−)١(
 ).٩, ٨( مصدره پيشني, −)٢(
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٤٦٠ إسالمية ال وهابية

  .)1(»آن كرده است
اي را نيافريده و چيز  شيخ بدعتي را بوجود نياورده و چيز تازه«: تا آنجا كه گفت

  بلكه رأي و نظري است كه در آن دقت و تدبر نموده،جديدي را از خود در نياورده
بازگشت به خدا و عمل به آنچه در كتاب (توان آن را در اين جمله خالصه كرد  و مي

  .)2()خدا آمده و پيروي كردن از فرستاده خدا و حركت كردن بر سنت و راه اوست
دانشمندان با انصاف شرق و غرب بخصوص آنان كه در «: در جاي ديگري گفت

اند بعد  زرگداشت آنان را بجاي آوردهاند حق احترام و تعظيم و ب زمانهاي اخير آمده
اند و به نتايج بزرگ و  اند و در اعماق آن شنا كرده از آنكه بدرستي آنرا مطالعه كرده

اند و بعضي از آنان فقط به  ثمرات پاكي كه براي اسالم و عرب ببار آورده اطالع يافته
 را به رشته سخناني گذرا اكتفا نكرده بلكه در توصيف اين دعوت فصلهاي طوالني

توان گفت كه احترام مردم براي اين دعوت و  شك مي تحرير در آورده و بي
ي  يابي به سيره شدن مطالعه در مورد آن و دست شان به بلندي مقاصد آن با زياد عالقه

بنيانگذار آن به عنوان بزرگترين حركت اصالح ديني و اجتماعي كه در شرق عربي و 
  .شود كرده، بيشتر ميدر عصرهاي اخير ظهور پيدا 

خواهم در اين مناسبت آنرا بنويسم و آن  در اينجا حقيقت ديگري است كه مي
اند در تعظيم آن مبالغه  اينكه بيشتر دانشمندان غربي كه در مورد اين دعوت نوشته

اند در اين مورد فرقي بين دانشمندان انگليسي  اند و در وصف نتايج آن زياد گفته كرده
اند وجود ندارد و همه  مريكايي كه در مورد شرق و اسالم جستجو كردهو آلماني و آ

اتفاق نظر دارند كه اين حركت، حركت رستاخيز اسالمي است و طليعه نهضت 
  .)3(»دهاي شرق اسالمي را روشن كر بزرگي است كه كرانه

_____________________________ 
 ).١٣( مصدر پيشني −)١(
 ).١٤, ١٣( مصدر پيشني −)٢(
 ).١٩١) (سرية امام حممد بن عبدالوهاب( كتاب −)٣(
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٤٦١   ناباســـــــالم

استاد منير العجالني بعد از آنكه چندين تعريف را براي اين دعوت ارائه داده 
  : استگفته
به نظر ما دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب بازگشت به اسالم اوليه است و اگر «

  .»ايم نتيجه رهانده اين سخن را بگوييم خود را از رنج جدل بي
خواند كه در  چرا كه كسي كه به اسالم اوليه فرا خواند به همان اسالمي فرا مي

  .شدين بود و سپس در عهد خلفاي راصمدينه و در زمان رسول اهللا 
 و احاديث ،خواندند نه كتاب دالئل الخيرات را در آن زمان مسلمانان قرآن را مي

با » ال اله اال اهللا«: گفتند و مي... كردند نه قصه طاغوتيان و خرافات را  را روايت مي
فهميدند و به محتواي آن عمل   نه بر گوشه زبانشان و معناي آن را مي،قلبشان

كردند و صالحان و شياطين را  ا معبود ديگري را پرستش نميكردند پس بجز خد مي
ها را بر روي ضريح صالحان بنا  و ساختمان و قبه. دادند با او شريك قرار نمي

كردند تا صاحبان اين قبرها را بخوانند و براي آنها نذر كنند و آنان را شفيع قرار  نمي
وانايي دارند در حالي كه دهند به اين منظور كه آنان بر جلب خير و دفع ضرر ت

  .اي بيش نيستند استخوانهاي پوسيده
رفتند و روزه  پرداختند و به حج مي گذاردند و زكات مي مسلمانان نماز مي

  .نمودند كردند و امر به معروف و نهي از منكر مي گرفتند و جهاد مي مي
 و آنان كردند  مردم را رهبري مي،امامان در سرزمينهاي اسالمي به وسيله شريعت

ي  سپس اين چهره. داشتند دادند و از منكر باز مي را به دستورات شرع دستور مي
زيباي اسالم اوليه ناپديد شد و به جاي آن چهره زشتي جاي گرفت كه ساخته جهل 

  .قبل از اسالم بود» جاهليت«اي برگشتند كه همانند  و فساد بود و مردم به مرحله
تجديد و زنده . كردن بود تجديد و پاكحركت محمد بن عبدالوهاب حركت 

كردن امور و اوامر اسالم بود كه مسلمانان آنرا رها كرده بودند و پاك كردن اسالم از 
  !شركيات و بدعتهايي بود كه به آن وارد كرده بودند
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٤٦٢ إسالمية ال وهابية

نبود كه در اتاق خود » فيلسوف«دعوت محمد بن عبدالوهاب دعوت يك 
كرد و  اش دفاع مي الحگر بود كه از عقيدهگيري كرده بلكه دعوت رهبري اص گوشه

  .نمود با زبان و دست و با تمام دل و عقل و توانش به آن عمل مي
و كتابي نبود كه آنرا نوشته باشد تا مردم آنرا » نظريه«دعوت محمد بن عبدالوهاب 

مطالعه كنند بلكه راهي بود كه آن را رسم كرده بود و از آن دفاع كرد و مردم را به 
 سپس با قدرت دولتي اسالمي كه ، كردن به آن فرا خواند، ابتدا با موعظه نيكوعمل

  .تنها بر اساس شرع بنا شده بود
منهج و روش شيخ تنها اصالح ديني به همان معنايي كه امروزه اروپائيان آنرا 

چرا كه آنان بين دين و دنيا فرق قائلند و دين را ارتباطي مخصوص . فهمند،  نبود مي
  .شوند مردم با زور و قدرت وادار به پيروي از آن نمي دانند و نده و آفريننده ميبين ب

گويند كه دولت مردم را  و قانون فرق قائلند و مي) يا شرع(سپس آنان بين دين 
 اما آنان را ملزم به ،كند كه خود براي آنان وضع كرده وادار به اجراي قانوني مي

  !نون آنها با شرع مخالف استكند بلكه چه بسا قا اجراي شرع نمي
اسالم به تنهايي دين و دنياست و دعوت شيخ به اسالم دعوتي است در 

  .ي دين و سياست برگيرنده
وهابيت حركتي است كه اقدام به نشر توحيد كرد و با شركت  :و خالصه سخن آنكه

ناي شرع و بدعت مبارزه نمود و جهاد را از نو شروع كرد و دولتي اسالمي كه تنها بر مب
گويند روش حكومت  بود برپا نمود، و ما از اين به بعد اتفاق نظر داريم با آنانكه مي

 و »السياسية الرشعية«وهابيه در بسياري از كارهايش برگرفته از افكار ابن تيميه در كتاب 
  .)1(»كتابهاي ديگر او و از افكار شاگردانش به خصوص ابن القيم است

  : گويد عجالني ميو همچنين استاد منير ال
حال چيزهاي زيادي در مورد وهابيها نوشته شده و در آن ستايش و  در گذشته و«

_____________________________ 
 ).٢٤٢−١/٢٤٠( تاريخ البالد العربية السعودية −)١(
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٤٦٣   ناباســـــــالم

  .نكوهش وجود دارد
هاي ستمگرانه و ظالمانه بود و سپس مردم  ها تقريباً حمله هاي زمان عثماني نوشته

هاي شخصي را كه  در حقيقت اين كتابها به شك افتادند و اسباب سياسي و انگيزه
  .فهميدند كرد، مي  كتابها را به نويسندگانش ديكته مياين

اند اگر چه از پيروان و  ه با انصاف حق اين حركت را منصفانه ادا كردعلماىاخيراً 
كردند فضل و مزاياي  همكاران آن نبودند، و اگر در مواردي با آن اختالف پيدا مي

ز افراط گراياني شناختند و آنان تنها نسبت به اين دعوت ا اين حركت را مي
گرايانه خود را بر ديگران تحميل كنند چون  خواستند نظرات افراط ترسيدند كه مي مي

  .)1(»كردند كه تنها حق با آنان است و بس گمان مي
  :گويد مي» دعوت وهابيه چيست؟«: استاد حافظ وهبه تحت عنوان

كي ادعا كرد بلكه شيخ محمد بن عبدالوهاب پيامبر نبود همانگونه كه نيبهر دانمار«
 و شيخ محمد تعاليم و ،دعوتگر براي بازگشت به دين حق بود اصالحگري مجدد و

شود طبق مذهب امام  نظرات مخصوص نداشت و فروعي كه در نجد به آن عمل مي
كنند و با غير از   آنان از سلف صالح پيروي مي،احمد بن حنبل است، اما در عقايد

يباً عقايد و عبادتهايشان تماماً مطابق آن چيزي است كه ورزند و تقر آنان مخالفت مي
اند اگرچه در مسائل مشخصي از فروع  ابن تيميه و شاگردانش در كتابهايشان نوشته

 آنان معتقدند كه عقايد و عباداتي كه ،ورزند و باالتر از اينها دين با آنها مخالفت مي
  .)2(»تطبق نيساكثر مسلمانان بر آنند با اصل دين اسالمي صحيح من

ها به آن شهرت دارند و همچون خصلت و خوي  در ذيل مسائلي را كه وهابي
  .)3(كنيم ها است، خالصه مي مخصوص نجدي

_____________________________ 
 ).١/٣٦١( تاريخ البالد العربية السعودية −)١(
 ).٣٠٩, ٣٠٨( جزيرة العرب يف القرن العرشين −)٢(
 .سلف صالح هستندها دين خمصوص ندارند و آنان بر روش   نجدی−)٣(
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٤٦٤ إسالمية ال وهابية

دند  معتق)1(صالحنه و ديگر سلف به استناد سخنان امامان چهارگا، )توحيد(: اوالً
ص كردن توجه دوري جستن از هر معبودي غير خدا و خال»  اهللاإالَّال اله «كه معناي 

تنها به خداست و عبادت هر گاه براي غير خدا انجام گيرد آن غير خدايي همراه 
 خواه ، اگر چه فاعل آن چنين اعتقاد نداشته باشد، مشرك است،شود مي خداوند

و نزد آنان شكي نيست كه هر كس بگويد يا . شرك او شرك ناميده شود يا توسل
قادر و يا غير آنان از آفريدگان و بدين وسيله رسول اهللا، يا ابن عباس، يا عبدال

، خواهان دفع شر يا جلب سودي در مواردي كه غيرخدا بر آن توان ندارد، باشد
  .)2(مشرك است و خون او هدر است و مالش حالل است

 را در قيامت طبق آنچه در شرع آمده، انكار صشفاعت پيامبر » شفاعت«: ثانياً
اعت را براي ساير پيامبران و مالئكه و اوليا و كودكان كنند و همچنين آنان شف نمي

كنند، اما از صاحب آن كه خداوند است و به  طبق آنچه در شرع وارد شده، ثابت مي
خدايا : شود و گفته مي. شود اذن او براي فرد موحدي كه اراده كند درخواست مي

د را براي ما  را در روز قيامت شفيع ما گردان، خدايا بندگان صالح خوصمحمد 
  .شفيع گردان يا امثال اينها

يا رسول اهللا، يا ولي : گويند شود مانند اينكه مي اما آنچه بر زبان مردم جاري مي
ها، شرك است چرا كه نصي از قرآن  خواهم يا از اين قبيل گفته از تو شفاعت مي! اهللا

  .و سنت و سلف صالح در اين مورد نيامده است
   .»قبرها«: ثالثاً
  :شود ن در مورد قبرها شامل موارد زير ميسخ

  .ساختن ساختمان بر آنها و زيارت آنها - 1
  .دهند دعا و نمازي كه مردم نزد قبرستانها انجام مي - 2

_____________________________ 
 .ً اوال به استناد داليل رشعی−)١(
 .. با رشوط و ضوابط رشعی و هر كس اجازه ندارد كه بدون دليل و قدرت, اين كار را انجام دهد−)٢(
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٤٦٥   ناباســـــــالم

 .شود قبرها و مسجدهايي كه بر روي آنها ساخته مي - 3
 .سفر به سوي آنها - 4

ي راما زيارت قبرها به منظور عبرت گرفتن و پندپذيري و دعا براي ميت و يادآو
 براي زيارت پيش روي ما قرار داده است ص آخرت و با رعايت روشي كه پيامبر

  .مستحب است
اما قرباني كردن براي مرده و كمك خواستن از او و سجده كردن برا او شرك 

و گچكاري كردن قبرها و ساختن ساختمان و نوشتن بر آنها همه از كارهاي . است
  .بدعت و نهي شده است

ت اين عقيده به احاديثي كه در اين مورد وارد شده و اقوال و عمل آنان براي اثبا
به همن خاطر در مكه و مدينه قبرهايي را كه از زمين . كنند سلف صالح استدالل مي

 همانطور كه هنگامي كه در ،تر بودند، نابود نمودند و با زمين يكسان كردند مرتفع
و همانطور كه براي بار . ا برداشتندها ر قرن گذشته بر حرمين شريفين چيره شدند قبه

 و قصد كردن  انجام شد،)م1926 و 1925 (،)ـه1344 و 1343(ديگر در فتح كنوني 
  .و سفركردن به سوي قبرها بدعت است

جمع شدن در وقت : إعالن جنگ عليه بدعتهاي شايع در سرزمينها، مانند: رابعاً
خواند با اين اعتقاد كه  نان ميي ميالد پيامبر را براي آ مخصوص نزد شخصي كه سيره

  .اين كار نزديكي به خداست و همانند چيزهايي كه در اذان شرعي اضافه شده است
و به طور كلي آنان عالقمند هستند كه عبادات شرعي طبق سنتي باشد كه از پيامبر 

  .به ما رسيده بدون زياد و كم ص
است مانند بيرون رفتن آنچه در بسياري از شهرها شايع شده از جمله اين بدعته
 ،صاالنه ميالد پيامبر زنان دنبال جنازه و براي زيارت قبرها و حضور در جشنهاي س

بر پا داشتن جلساتي براي اذكار بدعت و رقص و آوازخوانيهايي كه دراويش انجام 
  .و آنچه را در حجاز موجود بود منع كردند. ي اينها حرام است دهند، همه مي

 و محملف بين حكومت سعودي و حكومت مصر در مورد به همين سبب اختال
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٤٦٦ إسالمية ال وهابية

  .پذيرفتن آن در حجاز بوجود آمد
 بدعت است و درست نيست اين كار در محملكردند كه  ها استدالل مي نجدي

گفتند اين كار عادت و رسمي در   و مصريها مي،سرزمين وحي و دين استقرار يابد
  .)1(و بسمراسم حج است 

ابل بحث و جدل نيست اينكه شيخ محمد بن عبدالوهاب آنچه ق» جهاد«: خامساً
آورد و به همين دليل  شد، اسالم به حساب نمي عباداتي را كه براي غير خدا انجام مي

و . او كار خود را با دعوت به توحيد و اجراي اوامر خداوند بدون نرمش، شروع كرد
شمني كند خون و  و هر كس مخالفت ورزد يا د،ماند كرد سالم مي هركس اطاعت مي

مالش حالل است و جنگهايشان در نجد و خارج نجد در يمن و حجاز و اطراف 
  .سوريه و عراق بر اين اساس بود

در صورت امكان  شدند برايشان حالل بود و هر شهري كه با جنگ وارد آن مي
 نمودند و اگر ماندن برايشان ممكن نبود به غنايمي كه به آنرا به امالك خود ملحق مي

و اينجا اختالف ميان آنان و مخالفانشان شروع . كردند رسيد اكتفا مي دستشان مي
» ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا«: هر كس بگويد: گويند شود، چرا كه ديگران مي مي

گويند كه سخن اعتباري ندارد مادامي كه  ا آنان مي ام،)2(مال و خونش محفوظ است
در حالي » ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا«: س گفت سپس هر ك،عمل آنرا تأييد نكند

خواهد و انجام نيازها و رفع  خواند و از آنان كمك مي كه هنوز مردگان را مي
 و ، و خون و مالش حالل است،خواهد، كافر و مشرك است مشكالتش را از آنان مي
سنت دارند و آنان بر اين نظر خود داليل زيادي از قرآن و . سخن او اعتباري ندارد

_____________________________ 
گذاران هنگامی كه از بدعت حممل منع شدند حج را به طور كلی ترک نمودند و چنان پنداشتند   اما بدعت−)١(

 .اند زحج منع كردهكه سعودهيا آنان را ا
كند, اما آنان اين مجله را به طور مطلق قرار   اين نص است و نصوص ثابت ديگری آنرا تفسري و تقييد می−)٢(

ّو عملكرد پيامرب ص و صحابه وی مفرس . باشد اند و اين برخالف آنچه در نصوص رشعی ديگر آمده می داده
 .هد آمدّو مبني نصوص مطلق است مهانگونه كه بيان آن خوا
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٤٦٧   ناباســـــــالم

  .كه اينجا جاي تفصيل آنها نيست
نگرد   از حقوق امام است كه به مصلحت يا دفع ضرر مي-  يا اعالن جنگ-  جهاد

 و بر ساير مردم و ،پس اگر مصلحت را در آن ديد اعالن جهاد بر وي الزم است
ي سربازان وي در آيند  زيردستان واجب است كه از او پيروي كنند و در زمره

  .آيند ي گذشته و حال جزو جهاد شرعي به حساب مي ي جنگها ن همهبنابراي
هايي در مورد دعوت به  شيخ محمد بن عبدالوهاب رساله: »االجتهاد«: سادساً

اجتهاد و رد بر اهل تقليد و مخالفان دارد كه در اكثر آنها به آنچه ابن القيم در كتاب 
  .اعالم الموقعين نوشته استناد كرده است

 ريال به 800 محمد اگرچه تعدادي مسائل اجتهادي همانند قراردادن اما شيخ
رو امام احمد است و  عنوان ديه مسلمان بجاي صد شتر، دارد، اما در حقيقت او دنباله
و شكي نيست كه . كند به كتابهاي فروعي كه در مذهب وي نوشته شده اعتماد مي

ت و علوم شرعي احاطه دانشمندان نجد در ابتداي نهضت اصالحي بيشتر به سن
  .)1(داشتند و معلومات وسيعتري داشتند و در فهم احكام شرعي بلندنظرتر بودند

شيخ امام «: گويد احمد عبدالغفور عطار در مورد دعوت و امام و دولت آن مي
اصالحگري ديني و اجتماعي و رهبري سياسي است و اصالحگر ديني در اسالم آن 

ا سياست يا حكومت و دولت باشد، بلكه اصالح كس نيست كه بدور از جامعه ي
شود، پس اصالحگر ديني ظاهر و باطن  هاي آن مي شامل تمام اسباب زندگي و پايه

  . و اصالح درون همان اصالح عقيده است،كند زندگي امت را اصالح مي
امام محمد بن عبدالوهاب به اين معنا اصالحگر ديني بود و در كارهاي حكومتي 

 چرا كه بر نظامهاي حكومت اسالمي و غيراسالمي آگاه بود ،تي نافذ بودداراي بصير
ريزي نمود   آن را ايجاد كرد و پايهصو حكومت اسالمي صحيحي را كه رسول اهللا 

ي راشد و سپس عمر بن عبدالعزيز و حكومت خلفا و  و بعد از وي خلفاي چهارگانه
_____________________________ 

 ).٣١١−٣٠٨( جزيرة العرب يف القرن العرشين ص −)١(
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٤٦٨ إسالمية ال وهابية

  .پادشاهان ديگر را بطور دقيق شناخت
 سنت او را بر نظامهاي حكومتي گوناگون كه قبل از اسالم بود اعم مطالعه قرآن و
ترين حكم اسالمي  ي اينها صحيح و از ميان همه. آن مطلع ساخت از جاهليت و غير

 و تا جايي كه ، و خلفاي راشدين استصرا برگزيد كه آن همان حكم رسول اهللا 
  .آنرا اجرا نمود ،زمان و قدرت دولتي كه بنا نهاده بود به او اجازه داد

ميان شيخ و محمد بن سعود اتفاق كاملي بود و ديدگاهشان يكي بود و شيخ با 
نمود و روش اسالم را در سياست و كارهاي  علم و رأي خود حاكم را انتخاب مي

داد، و حاكم، خود بدون رأي شيخ هيچ كاري در دولت انجام  حكومتي به او نشان مي
ها به اميران و حاكمان و  ها و نامه  فرستادن فرستاده اعالن جهاد و،داد مانند نمي

  ...دانشمندان و قاضيان در شهرهاي خارج از حكم او 
گانه اسالم بنيان  هاي سه ابن عبدالوهاب حكومتش را  بر پايه«: تا آنجا كه گفت

گرداند، پس به ايمان حقيقي به خدا فرا خواند كه به انجام همه عبادات  نهاد و استوار
 إلي خدا و به امر به معروف و نهي از منكر و ايمان به رسالت رسوالن خدا برا

 نظامها و قوانين و  كه دعوت به چنگ زدن به اين قواعد و ساختن جامعه و همه
  .كند باشد، حكم مي تصرفات جامعه بر اين قوانين و نظامها مي

 دانا و صالح هنگامي كه ايمان در معرض فساد يا خطري قرار گيرد بر فرد مسلمان
  .واجب است كه براي اصالح به پا خيزد و خطر را از عقيده دور نمايد

اش فاسد است،  ي جامعه اين كاري بود كه امام شيخ انجام داد، او ديد كه عقيده
پس اقدام به اصالح نمود سپس مشاهده كرد كه عقيده صحيح و سليم و درست در 

گان است لذا براي دفاع از آن به روش كنند گذاران و گمراهان و گمراه خطر بدعت
ي نيكو   اما حكمت و موعظه،خود اسالم با حكمت و موعظه حسنه به پا خاست

ي  گذار و دانشمندان گمراه و توده همراه عقيده در معرض جنگي كه حاكمان بدعت
ي   پس امام مجبور شد كه اسلحه،كننده عليه آنها شروع كردند، قرار گرفت گمراه

  . براي دفاع از عقيده و صاحبان اين عقيده بر داردخودشان را
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٤٦٩   ناباســـــــالم

دولت  خداوند امام اصالحگر محمد بن عبدالوهاب را ياري آشكاري كرد و
هاي صحيح بنا كرد و او امام اين دولت شد و   آن دولتي كه بر پايه،اسالمي بر پا شد

  .مسؤول حمايت و مراقبت آن شد
وت است كه حكم اسالمي را بر پا اگر امام محمد بن عبدالوهاب صاحب اين دع

نمود، محمد بن سعود هم رأس حكومت اسالمي بود، چرا كه امام براي واليت امر 
با او بيعت نمود و دعوت در ابتداي شروعش فكري بود در ذهن چند نفر از 

  .كنندگان اين دعوت قبول
  محمد بن سعود دعوت را به صورت واقعي آشكار كرد بعد از آنكه فكريامام

اسالمي و  جامعه ) محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود(آن دو  بود در ذهنها و
  .)1(»برپا كردنددولتي اسالمي 

  : گويد  مي»قلب جزيرة العرب«استاد فؤاد حمزه در كتابش 
و در قرن گذشته اشتباهاً اسم وهابي بر اهل نجد اطالق شد و در حق آنان گفته شد «

ن حقيقت براي مردم شناخته شده ولي اآل. الم هستندكه داراي مذهب جديدي در اس
بن حنبل تقليد  است چرا كه اهل نجد سلفي هستند و در مسائل اجتهادي از امام احمد

كنند، و دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب در قرن گذشته دعوتي اصالحي و خالصاً  مي
و ترك بدعتها و براي رضاي خدا بوده است كه تار و پود آن بازگشت به اسالم صحيح 

كردن آثار شرك و خرافات و اوهام بود، اما نسبت دادن مذهب جديد به آنان به  نابود
دليل درهم آميخته شدن تبليغاتي بود كه به داليل سياسي عليه آنان به راه افتاد به منظور 

كردن مردم از آنان و به حساب آوردنشان به عنوان خارج از اسالم، اما آنان  متنفر
  .)2(»هستندي سلفي و ايمان خالص  انان سني و موحد و داراي عقيدهمسلم

عصرهايي كه عقل در آن جمود پيدا كرده بود به  :گويد شيخ محمد ابو زهره مي
_____________________________ 

 ).٩٢, ٨٨(ی حممد بن عبدالغفور عطار   حممد بن عبدالوهاب, نوشته−)١(
 ).١٠٥, ١٠٤(ی فؤاد محزه   قلب جزيرة العرب, نوشته−)٢(
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٤٧٠ إسالمية ال وهابية

تقديس : و از مظاهر آن. تقديس آراء امامان مجتهد متصف شد همانطور كه اشاره كرديم
يشان و طواف پيرامون آن صالحان در حال حيات و بعد از مرگشان و زيارت قبرها
اي پيدا شدند كه با اين كار  همچون طواف كردن دور بيت اهللا الحرام و بر اثر اينكار طايفه

افكار ابن دادند و تابع آراء ابن تيميه بودند و  جنگيدند و در جنگ آن شدت بخرج مي مي
  .)1(آوردندرا بعد از دفن از زير خاك بيرون تيميه 

 صحراي عربي پيدا شد و آن نتيجه افراط در تقديس اشخاص وهابيه در«: سپس گفت
و تبرك جستن به آنها و تقرب جستن به خدا به وسيله زيارت آنها و همچنين در نتيجه 
زيادشدن بدعتهايي كه از دين نبود و اين بدعتها در مراسم ديني و اعمال دنيوي جاي يافته 

  .)2(»ا و مذهب ابن تيميه را زنده كردي اينه پس وهابيه آمد براي مقابله با همه. بود
محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي «: گويد مي» األعالم«زركلي در كتابِ  و

  .»النجدي رهبر نهضت جديد اصالح ديني در جزيرة العرب است
آنرا علني كرد جرقه اوليه بود براي بيداري ) م1730) (هـ1143(دعوتش كه در سال 

 اسالم و مردان اصالحگر در هند و مصر و عراق و شام و ديگر ي جهان جديد در همه
كشورهاي از آن تأثير گرفتند، در بغداد الوسي كبير و در افغانستان جمال الدين افغاني و 
در مصر محمد عبده و در شام جمال الدين قاسمي و در تونس خيرالدين تونسي و 

شدند و نام اشخاص ديگري هم صديق حسن خان در بهوبال و در كلكته اميرعلي ظاهر 
دهندگان اين دعوت در قلب جزيره العرب به اهل توحيد  و هواداران و ياري. درخشيد

شناخته شدند و دشمنانشان آنان را وهابي ناميدند به خاطر نسبت به » برادران مطيع خدا«
يدشان محمد بن عبدالوهاب و نام اخير نزد اروپاييها شايع شد و وارد كتابهاي معجم جد

ها به پيروي از افتراهاي دشمنان به اشتباه آنرا مذهب جديدي به حساب  گرديد و بعضي
  .)3(»اند بخصوص داعيان خلفاي ترك عثماني آورده

_____________________________ 
 ).٢١٢, ٢١١( املذاهب االسالمية −)١(
 .منبع سابق −)٢(
 ).٧/٢٥٧ ( األعالم تأليف خريالدين زركلی−)٣(
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٤٧١   ناباســـــــالم

ي توحيد  خداوند ياري دعوت و حركت عقيده« :گويد دكتر محمد فتحي عثمان مي
دست شيخ محمد بن را كه عموم مردم و دانشمندان و حاكمان را به لرزه درآورد به 

  .)م1791 - 1703 (،)هـ1206-1115. (مهيا كرد: عبدالوهاب
در ميان دانشمندان  اين حركت وسيع و عميق و فعال ويژگي و خصوصيت اين مرد

راستين و معلمان خير كه مدت زيادي براي اصالح عقايد و اقوال و افعال فرياد 
تي كردند پس علت موفقيت دعوت  چه بسيار اصالحگراني كه چنين دعو،برآوردند، بود

  وهابيه و عدم موفقيت ديگران چه بود؟ 
دليل اين امر ظروف و شرايطي بود كه دعوت وهابيه را احاطه كرد و براي ديگران 

  .مهيا نشد
مقر (سركوب شد و مجبور شد كه از آنجا به درعيه ) عيينه(دعوت وهابيه در شهر خود 

آنجا محمد بن سعود عرضه كرد و او دعوتش را برود و دعوتش را به امير ) آل سعود
پذيرفت و براي دفاع از دين صحيح و جنگ با بدعتها و نشر دعوت در شبه جزيره عرب با 

  .)1(»زبان براي كسي كه بپذيرد و با شمشير براي كسي كه آنرا نپذيرد، هم پيمان شدند
. مصر شروع شدنهضت اسالمي در اوايل قرن نوزدهم در «: گويد و استاد عقاد مي

اما در جزيره العرب حدود شصت سال قبل به وسيله دعوت وهابيه كه به شيخ محمد بن 
شود و حدود همين سالها به وسيله دعوت امام شوكاني  عبدالوهاب نسبت داده مي

در يمن شروع شد و هر دو براي اصالح يك صدا بودند و » نيل االوطار«صاحب كتاب 
م و ترك بدعتها بدون نرمش است، و مردم به حركت شيخ بازگشت به سنتهاي قدي: آن

 ولي دعوت شوكانيه در قرائت كتابهاي فقه و ،محمد بن عبدالوهاب گوش فرا دادند
ها و ضريحها را در حجاز نابود كردند و زماني با  حديث خالصه شد چرا كه وهابيها قبه

 كه بر تقسيم آنان اتفاق نظر دولت عثماني برخورد كردند كه عثمانيها با دولتهاي اروپايي
داشتند وارد جنگ شدند و اين برخورد دولت علي بك كبير را در مصر به نابودي كشاند 

_____________________________ 
 ).٣٢(های معارص   سلفيه در جامعه−)١(
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٤٧٢ إسالمية ال وهابية

در نتيجه ياران از اطرافش پريدند و بعد از مخالفتش با روسيه در مورد جنگ با خالفت 
  .اسالمي، بد خواهان بر او غلبه كردند

نتيجه  هاي جهان از مشرق تا مغرب بي  گوشهفرياد ابن عبدالوهاب در جزيره العرب و
نماند چرا كه بسياري از حجاج و زائران حجاز از او پيروي كردند و تعاليمش به هند و 

  .و مسلمانان را به شگفت واداشت. عراق و سودان و ديگر كشورهاي دور دست رسيد
 نه در اند ناشي از ترك دين بود زماني كه شنيدند علت شكستهايي كه تحمل كرده

د با اجتناب از ان خود دين، و شايسته است كه آنان قوت و قدرتي را كه از دست داده
  .)1(»هسته خود دوباره بدست آورند بدعتها و بازگشت به دين سلف صالح در جوهر و

اي كه به حسين بن علي بزرگ مكه نوشت و   در نامه)2(حسن بن علي آل عايض
و دانشمندان اين ) :ملك عبدالعز (ه ابن سعود ي آن اوصاف زشتي را كه ب بوسيله

  :گويد دعوت نسبت داده بود، تكذيب نمود، مي
اي كه او عربي  اي و گفته ات گمان كرده مسألة ابن سعود آنطور نيست كه تو در نامه«

كند كه غذايشان ملخ و اصليتشان از ذي  شعوري را رهبري مي است كه افراد بي
ها و دانشمندانش افراطي هستند و هر  زمينش سرزمين فتنهالخويصره است، و اينكه سر

كنند و با  شمارند و مال و خونش را حالل مي كسي را در اطاعت وي در نيايد كافر مي
 و بني ،ي كذاب هستند  و آنان از فرزندان مسيلمه،نگرند چشم تحقير به غير خودي مي

 اين دست، اما مسأله برخالف اين اند و سخناني از حنيفه و بني تميم اطراف او را گرفته
اند و آنها قبائلي داراي قدرت و نيرو   اكثر آنهايي كه اطراف او هستند قحطاني،است

  .»پردازند هستند و داراي اخالق و ديني هستند كه در راه آن به دفاع مي
آمدند   نجد از زماني ارتباط داريم كه آنان به عسير ميعلماىما با «: گويد سپس مي

يافتيم و بچه  تند و ما در جلسه درس آنان حضور ميسنش ا پدر و عمويم ميو ب

_____________________________ 
 ).٦٠٩, ٤/٦٠٨( موسوعة العقاد االسالميه −)١(
 . از امريان عسري قبل از اينكه به دولت سعوديه بپيوندد, بود−)٢(
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٤٧٣   ناباســـــــالم

آنان در مورد ذات خدا شديدند و هيچ فريب و . ان خوبي هستندمدربوديم، آنان م
ها عليه عثمانيها   با انگليسيزدانستند كه عبدالعزي نيرنگي در كارشان نيست و اگر مي

  .)1(»كردند و او را تكفير ميايستادند  هم پيمان شده در مقابل او مي
اي اين سرزمين شاخ شيطان است، بدان كه  اما اينكه گفته«: گويد تا آنجا كه مي

ايم و   و ما جز خير از آنان نديده،خوبي و بدي سرزمين بستگي به ساكنان آن دارد
الزم است كه نسبت به مسلمانان بدگمان نباشيم بلكه بر ما الزم است كه از 

  .)2(» آنهاعلماىپوشي كنيم بخصوص از  شمبديهايشان چ
البحر (در جزء اول كتاب تاريخش به نام ) مهندس مصري(محمود فهمي پاشا 

مدتي بعد از جنگهاي شديد و وقايع «: گويد هنگام گفتگو در مورد وهابيها مي) الزاخر
 ،سالمدشوار تمام سرزمينهاي عربي در عقايد وهابيه درآمدند، يعني عقايد اصالحي دين ا

ن يد قرار گرفت و بجاي آنكه قبايل آو همچنين نجد در حالت سياسي و اجتماعي جد
 تقسيم شود و به جنگها و گير و دارهاي ،به چند عشيره و گروه كوچك و از هم جدا

 ، مانند سلطنت خلفاي پيشين شديفيمابين ادامه دهند، مقر دولتي قوي و سلطنتي سياس
  .»ني و دنيوي داراي قدرت و سلطه بودو رئيس اين دولت در امور دي

با وجود جنگها و مبارزاتي كه وهابيها در سرزمينهاي عربي داشتند، به حقوق دو «
حكومت هم جوارشان يعني حكومت بغداد و حجاز تجاوز ننمودند و كاروانهاي 

گذشتند بدون اينكه هيچ نگراني و ضرري براي  حجاز از وسط سرزمينشان مي
.  با شريف سرور بزرگ مكه بودندهيد و در احوالي برادرانه و دوستاناي پيش آ قافله

طرف او اجازه يافتند كه حج بگذارند و كعبه را  بعد از ميالد از) 1781(و در سال 
طواف كنند و قدرت يافتن آنان و نفوذ قدرتشان آتش حسد را در قلب شريف غالب 

ت و گماردن شريف بر بوجود آورد و در مدت چند سال از بدست گرفتن حكوم
_____________________________ 

 ).٣٦٠−٣٥٨(ی حفظی   تاريخ عسري,  نوشته−)١(
 .منبع سابق −)٢(
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٤٧٤ إسالمية ال وهابية

  .)1(»كردمكه بعد از شريف سرور عليه وهابيه اعالن جنگ 
زماني كه ارتباطات شريف غالب با دولت عثماني منظم شد از هيچ راه «: گفت

ممكني كه توانست اجرا كند براي واردكردن سربازان عثماني به سرزمين عربي 
ملحد و ) وهابيها(رد كه آنها و چنان گمان كدريغ نكرد بمنظور نابودكردن وهابيها 

ترين اعمال فاسد و مضر  هاي حجاج تركي از زشت كافرند و برخوردشان با قافله
  .)2(»بوده است

كسي كه « :گويد دكتر طه حسين در مورد تأثير اصالحي و ادبي اين دعوت مي
تواند حركت مهمي را كه  در مورد زندگي عقلي و ادبي جزيره العرب تحقيق كند نمي

 كه جهان جديد در شرق و غرب به آن ، اثناء قرن هيجدهم بوجود آمد ناديده بگيرددر
 و - ود آوردـهم شمارد، و آثار بزرگي در آن بوجمآورد و مجبور شد امر آن را  روي 

 در اين ايام قدرت گرفت و از نو نه دوباره اما - مقداري از شأن و منزلت آن كاسته شد
ارتباطاتش با ملتهاي اروپايي تأثير گذاشت اين حركت حركت در جزيره العرب بلكه در 

  .وهابيها بود كه محمد بن عبدالوهاب يكي از شيوخ نجد آنرا بوجود آورد
 و فرهنگ را از  كردمحمد بن عبدالوهاب در خانواده علم و فقه و قضاوت رشد

پدرش فرا گرفت سپس به عراق كوچ كرد و از دانشمندان و فقهاي بصره علم 
موخت و در آنجا نظرات جديد و قديم خود را با هم آشكار نمود و مردم بر او آ

خواست به شام برود ولي فقر و  خشم گرفتند و از بصره بيرون رانده شد و مي
پدرش در آنجا اقامت نمود و  تنگدستي مانع او شد پس به نجد بازگشت و مدتي با

 كارش آشكار شد و ه تا اينكنمود كرد و مردم را به آرامش دعوت مي مناظره مي
  .مذهبش انتشار يافت

 و ،اي انصار و ياور او شدند عده: مردم در مقابل او به دو دسته تقسيم شدند

_____________________________ 
 )٥٩, ٥٨(نوشته حممد رشيد رضا » الوهابيون واحلجاز«به نقل از كتاب ) ١٧٤, ١/١٧٣( البحر الزاخر −) ١(
 . منبع سابق−)٢(
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٤٧٥   ناباســـــــالم

پس نزد اميران و رؤساي . اش با خطر مواج شد اي دشمن، و در آخر كار زندگي عده
ي درعيه رفت تا به او پناه دهند و از دعوتش حمايت نمايند تا به روستا عشاير مي

رسيد و نزد امير آنجا محمد بن سعود رفت و او پناهش داد و با وي پيمان بست كه 
از آنروز به بعد مذهب جديد مذهبي رسمي شد كه بر . او را ياري و كمك كند
 بلكه آنرا در تمام ،كرد نمود و حمايت مي كرد آنرا تأييد مي قدرتي سياسي اعتماد مي

  .داد ر اوقات با شمشير و جنگ انتشار مينجد گاهي با دعوت نرم و بيشت
 سياسي پيدا شد كه ياز اين هم پيماني بين دين و سياست در جزيره العرب دولت

كارش باال گرفت و خطرش شديد شد تا جايي كه تركها به شدت از آن هراس 
 و هنگامي كه موفق ، و تا جايي كه در توانشان بود با آن مقاومت نمودند،داشتند

 مصريها كمك خواستند كه در آنزمان محمد علي كبير بر آن حكومت نشدند از
 و مصريها در تضعيف اين دولت جديد و بازگرداندن آن به ضعف و فروتني ،كرد مي

قبل توفيق يافتند، لذا الزم است كه توقفي كوتاه نزد اين مذهب جديد بنماييم تا 
  زمان جديد چه بوده است؟بفهميم آن چيست و تأثير آن در زندگي عقلي و عربي در 

در واقع به نسبت معاصران جديد . كه اين مذهب هم قديم و هم جديد است: گفتم
حقيقت امر قديم است زيرا چيزي جز دعوت قوي به اسالم خالص و ناب   اما در،است

دعوت اسالم است همانگونه كه محمد . پرستي نيست و پاكيزه از هر شائبه شرك و بت
ي هر واسطه بين خدا و بين  تنها براي خدا و ملغي كننده الصانه و خ.  آنرا آوردص

مردم و زنده كردن اسالم عربي و پاك كردن آن از نتايج جهل و نتايج اختالط با 
  .بود غيرعربها

 به آن عادت ه كىمحمد بن عبدالوهاب مردم نجد را از جاهليت در عقيده و روش
 و بعضي از مردگان را ،داشتند بزرگ مي و آنان قبرها را ،كرده بودند برحذر داشت

 و اعتقاد داشتند ،داشتند  و درختان و سنگها را گرامي مي،دادند نزد خدا شفيع قرار مي
  . آنها قدرت نفع و ضرر را دارندهك

 و در تاخت و تاز و ،در راه و رسم زندگي به زندگي عرب جاهلي برگشته بودند
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٤٧٦ إسالمية ال وهابية

. سمي بدون مسمي شدا و دين ،وش نمودند و زكات و نماز را فرام،زيستند جنگ مي
 مسلمانان ،محمد بن عبدالوهاب خواست از اين عربهاي جفاكار و خشن و مشرك

  . يازده قرن قبل با اهل حجاز چنين كردص حقيقي بسازد به همان صورت كه محمد
عجيب آنكه شرايط ظهور اين دعوت جديد را احاطه كرده بود كه يادآور ظهور 

 در ابتداي كار يارانش را با نرمي  بن عبدالوهاب چرا كه محمد، بوداسالم در حجاز
رو او شدند، دعوتش را آشكار نمود پس دچار نگراني يكرد و بعضي از مردم پ دعوت

 همانطور كه ، و رؤساي عشاير رفتءشد و با خطر مواجه گشت، سپس نزد امرا
كرد و اهل آنجا بر  سپس به درعيه هجرت ، خود را به قبايل عرضه كردصپيامبر 

ن ب اما ا. به مدينه هجرت كردص ياري با وي بيعت كردند همانطور كه پيامبر
عبدالوهاب نخواست كه به امور دنيوي مشغول شود پس سياست را براي ابن سعود 

ي  رها كرد و خود به علم و دين مشغول شد و سياست و سياستمداران را وسيله
كار را به اتمام رساند شروع به دعوت مردم به دعوت خويش نمود، هنگامي كه اين 

ورزيد   و هر كس امتناع مي،پذيرفت نمود از او مي مذهبش كرد و هر كس اجابت مي
انداخت، اهل نجد به اطاعت اين  كشيد و عليه آن جنگ به راه مي بر او شمشير مي

د را مذهب جديد در آمدند و خالصانه از او اطاعت كردند و در راه آن زندگي خو
  .او هجرت نمودند  در آمدند و باص  به اطاعت پيامبرهافدا نمودند همانطور كه عرب

ي  شدند و در خانه اگر تركها و مصريها براي جنگ عليه اين مذهب جمع نمي
جنگيدند كه اهل باديه با آن آشنا نبودند اميد  هايي با وي نمي خود با قدرت و اسلحه

د همانطور نك ر قرن دوازده و سيزده هجري متحد رفت كه اين مذهب عربها را د مي
  .)1(»كه ظهور اسالم در قرن اول عربها را متحد نمود

دعوت سلفيه جدل زيادي « )2(:گويد من عبدالرحيم ميحدكتر عبدالرحيم عبدالر

_____________________________ 
 ).٣٧−٣٢( احلياه االدبيه يف جزيره العرب −)١(
 .ها از اوست  نص اين سخن و حاشيه−)٢(
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٤٧٧   ناباســـــــالم

انگيزد، بسياري آن را تأييد نمودند و تعداد زيادي با  را برانگيخت و هنوز هم بر مي
 و از اصول ،رداختند، و در حقيقت چيز جديد در دين اسالم نياورده بودآن به مقابله پ
ذهب م بلكه دعوتي سني و سلفي است و صاحب آن و پيروانش به ،آن خارج نبود

 صفات بر راه سلف مورد آيات و احاديث و در ،اهل سنت و جماعت ايمان دارند
دو منبع اصلي   خود براين دعوت در اصول«: تا آنجا كه گفت. »كنند صالح حركت مي

  .)1(»استتكي م كه قرآن و سنت است عتشري
اما دشمنان اين دعوت آن را به چيزي متهم كردند كه در آن وجود «: گفت

ال «، و اينكه شعار )2( بهتر استصگويند عصا از پيامبر  م اينكه مينداشت، مثل اتها
گيرند و به اين معني است  يرا با حذف ميم محمد بكار م» اله اال اهللا محمد رسول اهللا

كه رسولي وجود ندارد، و شكي نيست كه هدفشان از پشت اين اتهامات به راه 
، انداختن تبليغات بد عليه دعوت و پيروانش و اظهار اينكه بدعت جديدي است

  .)3( تا مردم را نسبت به آن متنفر كنندباشد مي
در اين خالصه ويژگي سياسي حركت وهابيه « :گويد محمد جالل كشك مي

خواند، اما چرا  شود كه به فكر اسالمي صحيح منتسب است و به توحيد فرا مي مي
اين دعوت آن تأثير سياسي را گذاشت كه دعوتهاي سلفي ديگري كه قبل و بعد از 
 آن آمدند نتوانستند چنين تأثيرگذار باشند در حالي كه فكر توحيدي و رد اولياء و

رائي است كه در فكر اسالمي وجود دارد همچنان كه گفتيم تبرك خواستن از قبرها آ
اند، و دعوت  و دانشمندان زيادي در هر قرن و شهرهاي زيادي از آن دفاع نموده

توحيدي كه شيخ آنرا بيان كرد، دانشمندان كشورهاي اسالمي زيادي آنرا قبول كردند 
ش بر اين اتهام توان گفت كسي نتوانست آنرا رد كند بلكه برعكس دشمنان يا مي

_____________________________ 
)١(−Burkhardt, Notes on Bedoukns, p. ٢٧٨.. 
 ).٢٣٠(ن ص  خالصه الكالم فی بيان امراء البلد احلرام, نوشته امحد بن ذينی دحال−)٢(
 ).٣١٤( جزيره العرب فی القران العرشين, حافظ وهبه −)٣(
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٤٧٨ إسالمية ال وهابية

تأكيد كردند كه چيز جديدي در آن نيست و بيشتر به مناقشه مسائل شكلي و بستن 
اتهامات توجه كردند در حالي كه دانشمندان و فقها و مستشرقان زيادي اعالن 

  .اند كه بر اصول صحيح اسالم منطبق است  كرده
در دعوت ابن « :گويد راست گفته آنگاه كه ميوجود نيت بدش، با  )1(دابن سن

  .»سعود چيز جديدي وجود ندارد كه عوام اهل مكه آنرا نشناسند
او را از اينكه وهابيها غالب اگر اطرافيان شريف همچنين ابن بشر عقيده دارد كه 

، ولي كرد  موافقت ميترساندند، با افكار شيخ خواهند نه قلب او را، نمي مكه را مي
  .پريدترسيد و 

اند كه در   وارثان بعد از او بسيار بر اين امر تأكيد كردهمحمد بن عبدالوهاب و
دعوتش چيز جديدي وجود ندارد و مذهب پنجمي بوجود نياورده و اين طبيعتاً 

 مذهب پنجمي را نفي كنند ولي ناند كه تهمت آورد صحيح است اگرچه آنان حريص
 شده نيستند بلكه هب به خودي خود اديان نازلاذماند چرا كه  در اين كار مبالغه كرده

  .)2(»اجتهادات هستند و آنان مرد هستند و ما هم مرديم
  :گويد شيخ احمد ناصري سالوي مغربي مي

 فرزندش استاد : )3( مولي ما سلطان سليمان)هـ1226(در اين سال يعني سال «
 ابا اسحاق ابراهيم بن سليمان را به منظور اداي فريضه حج به همراه ىفاضل مول
بندي شهر  نظيري كه با جشن و آذين وي كه طبق عادت در رأس هيأت بيكاروان نب

  . و آراستن خود همراه بود، به حجاز روانه كرد)4( طبلبا گلدانها و كوبيدن

_____________________________ 
 . او عثامن بن سند برصی است, يكی از دشمنان اين دعوت−)١(
 ).٩٤( السعوديون واحلل االسالمی −)٢(
 . پادشاه مغرب بود−)٣(
اه است و دولت  كوبيدن طبل شايسته مراسم حج نيست و از بدعتها و عبادهتای جاهلی و ملتهای گمر−)٤(

 .سعودی هنگامی كه وارد مكه و مدينه شد به منظور تعظيم شعاير خدا آنرا منع نمود
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٤٧٩   ناباســـــــالم

 ابراهيم به حج ىت نمود هنگامي كه مول حكاي)1(رئيس لشكر«: تا آنجا كه گفت
 كار آنان و تمام رفت جواب سلطان را به همراه داشت و اين كار سبب آسان شدن

حجاجي كه از شرق و غرب همراه آنان بودند شد تا جائيكه مناسك و زيارت خود 
جماعت زيادي از آنان كه : گويد من و امان و نيكي و خوشي انجام دادند و ميارا با 

 ابراهيم حج گذاردند براي ما بازگو كردند كه آنان از آن ىدر آن سال همراه مول
چيزي را كه مخالف ظاهر شريعت باشد مشاهده نكردند و ) عوديعني ابن س(پادشاه 
يارانش نماز و طهارت و روزه و نهي از منكر و حرام و پاك كردن  و واتنها از 

حرمين شريفين از بديها و زشتيها و گناهاني كه در آنجا آشكارا و بدون مخالفت 
  .شد، مشاهده نمودند انجام مي

حال تك تك مردم بود و زينت و مركب و لباس بيان داشتند كه حال او همانند 
 ابراهيم نشست  مولىشريف با) ابن سعود(اي نداشت و او هنگامي كه  انهجداگ

شود به او گذاشت و با او همچون يكي از   گزارده ميآل بيتاحترام الزم را كه براي 
  .ياران و اطرافيان خود نشست

ابو اسحاق ابراهيم زداغي كسي كه مسؤول سخن گفتن با وي شد فقيه و قاضي 
كنند  مردم گمان مي«: د به آنان گفت اين بود كهوبود و از جمله چيزهايي كه ابن سع
 شما چه چيزي از ما مشاهده كرديد كه با سنت ،كه ما مخالف سنت محمدي هستيم

  ايد؟ مخالفت كرده باشيم؟ و قبل از اجتماعتان با ما چه چيزي از ما شنيده
ذاتي كه مستلزم جسم ) قرار گرفتن(ايم كه اعتقاد به استواء  شنيده: قاضي به او گفت

پناه بر خدا، ما همچون امام مالك : به آنان گفت. است، دارديد) قرار گرفته(بودن مستوي 
معلوم است، و كيفيت مجهول، و سؤال از آن بدعت ) قرار گرفتن(استواء «: گوييم مي

  .گوييم نه، و ما هم اينچنين مي: ؟ گفتندبينيد آيا در اين رأي مخالفتي مي. »است
ايم كه اعتقاد به زنده نبودن پيامبر  در مورد شما شنيده: سپس قاضي به او گفت

_____________________________ 
 .كرد  منظور لشكری است كه كاروان حجاج مغربی رامهراه می−)١(
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٤٨٠ إسالمية ال وهابية

   در قبرشان داريد؟إل و ديگر پيامبران برادرش ص
 برده شد برخود لرزيد و با صداي بلند بر او صلوات ص همين كه نام پيامبر

قبرشان  او و همچنين ديگر پيامبران در: گوييم يما م! پناه بر خدا: فرستاد، و گفت
  .اند و زنده بودنشان مافوق زندگي شهدا است زنده

ايم كه مردم را از زيارت  و همچنين در مورد شما شنيده: گفت سپس قاضي به او
كنيد در حالي كه در كتابهاي صحيح حديث ثابت   و ساير مردگان منع ميص پيامبر

  شده كه جاي انكار نيست؟
پناه بر خدا كه چيزي كه در شرع ما اثبات شده، انكار كنيم، و آيا شما را : گفت

ايم؟ ما تنها عامه  دانيد منع كرده بعد از آنكه متوجه شديم كيفيت و آداب زيارت را مي
هايي را  خواهند خواسته ورزند و از مردگان مي مردم را كه در عبادت شركت مي
و هدف از  ،كنيم منع ميند قادر به انجام آن نيست، برايشان انجام دهند كه جز خداو

كننده هم در مسير  زيارت تنها عبرت گرفتن از حال مردگان و يادآوري اينكه زيارت
رود سپس براي او دعا كند و از خدا بخواهد كه او را شفيع قرار دهد و  آن مرده مي

 كند اگر از كساني چيزي را عطا كند يا منعبه جاه آن مرده از خداوند بخواهد كه 
 است و : اين قول امام ما احمد بن حنبل. باشد كه شايسته شفيع قراردادن است

ي مردم از درك اين معنا بسيار دورند آنها را بخاطر پيشگيري از بهانه منع  چون عامه
  ! پس چه مخالفتي در اين كار است؟،كرديم

اند كه آن را به  هاين چيزي است كه افراد مذكور گفت: سپس رئيس لشكر گفت
 سپس بصورت انفرادي از بقيه سؤال كرديم و ،ايم صورت جمعي از تعدادشان شنيده

  .»جواب همه مثل هم بود
بعد از اين خبر بحثي در مورد زيارت قبور بيان كرده ) ي االستقصاء نويسنده(مؤلف 

ست ترجيح داده كه در آن نظري را كه معتقد به منع زيارت اوليا براي پيشگيري از بهانه ا
 سليمان ىو علت آنرا بيان داشته و به مردم اعالم كرده و بيان كرده كه سلطان مغرب مول

  .)1(»ديد و رساله مشهور خود را در اين مورد نوشته است اين را مي :
_____________________________ 

 ).٣٩−٣٧(ی حممدرشيد رضا   الوهابيون واحلجاز, نوشته−)١(
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 در كتاب تاريخش به نقل از بعضي از بزرگان لشكر عبدالرحمن جبرتي
حجاز شكست   در )هـ1227(ها را در سال پاشا كه طرفداران اين دعوت آنمحمدعلي 
 به من كردند مي صالح و پرهيزگاري  ادعاىبعضي از بزرگانشان كه« :گويد دادند، مي
چگونه پيروز شويم در حالي كه اكثر سربازان ما به اسالم معتقد نيستند و : گفتند كه

وقهاي در ميان آنها كساني هستند كه به هيچ دين و مذهبي پايبند نيستند و صند
ي بر پا ا رسيد و فريضه مشروبات همراه داشتيم و در لشكر ما اذاني به گوش نمي

 فرا رسيدن مگا هن)1(هكرد، و آن گرو شد و شعائر دين به فكرشان خطور نمي نمي
گفتند و در صفهاي منظم و با خشوع و خضوع پشت   ميناذايشان مؤذنهانماز وقت 

رسيد و جنگ ادامه داشت مؤذن   وقت نماز فرا ميايستادند و هنگامي كه سر يك امام مي
شدند و گروهي  خواندند و گروهي مشغول جنگ مي گفت و نماز خوف مي اذان مي

كردند چرا كه اين را نشنيده  خواندند و لشكر ما از آن تعجب مي رفتند و نماز مي مي
ه جنگ مشركاني زدند بشتابيد ب  و در پادگانهايشان فرياد مي،بودند چه رسد به ديدن آن

نوشند و نماز  شمارند و شراب مي تراشند و زنا و لواط را حالل مي كه ريشهايشان را مي
و . ندنك كشند و حرمات خود را حالل مي خورند و مردم را مي كنند و ربا مي را ترك مي

  .اند هاي لشكر را لخت كردند و ديدند كه ختنه نشده بسياري از كشته
يد و بر آن و روستاها و آباديها چيره شدند و در به بدر رس )2( لشكرو هنگامي كه

آنها مردمان خوب و اهل علم و نيكوكار بودند آنها را غارت كردند و زنان و دختران 
كردند و آنان را به همديگر  گرفتند و به آنان بدي ميرا و فرزندان و كتابهايشان 

 و اتفاق افتاده كه يكي از )3(دستنگفتند كه اينها كافر و خوارج ه فروختند و مي مي

_____________________________ 
 . منظور سعودهيا هستند−)١(
 .است منظور لشكر دشمنان دعوت −)٢(
برند, صفتی كه به مقتضای   بيشرت دشمنان برای طرفداران اين دعوت صفت كفر و رشک را به كار می−)٣(

 مهانطور −دليل رشعی بايد به كسی اطالق شود كه مستحق آن است, و در بكار بردن كفر و خروج از دين 
= 

٤٨١   ناباســـــــالم
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٤٨٢ إسالمية ال وهابية

جواب گفته  نيكوكاران بدر از سربازي خواسته كه همسرش را به او برگرداند او در
  .)1(»دهم بگذار امشب نزد من بخوابد و فردا تحويلت مي

  : گويد مي» دعوت وهابيه و تغيير و دگرگوني«: محمد كامل ضاهر زير عنوان
رغم مشكالت  شده كه در خالل آن عليحدود دو قرن از دعوت وهابيه سپري «

شديدي كه با آن روبرو شد، توانست موجوديت خود را حفظ كند و منبع روحي 
عثمانيها بعد از آنكه بزرگي . شود براي بيشتر حركات تجديدي در جهان اسالم نو

خطر آنها عليه خود را از دو ناحيه سياسي و ديني احساس كردند كوشيدند از نظر 
 پس شروع به تشويق مردم عليه آنان در ، را نابود كنند اما ناكام ماندندنظامي آنان

تمام جهان اسالم كردند بعد از آنكه آنان را به كفر و خروج از اطاعت خليفه عثماني 
  .متهم نمودند

ي رسواگرانه شركت كردند بعد از  بسياري از دانشمندان مسلمان در اين حمله
ان مردم نابود كرد و خرافات و بدعتهايي را كه اصل آنكه دعوت جايگاهشان را در مي

  .آوردند از بين برد دين به شمار مي
انگلستان هم با زشت نشان دادن اصول اين دعوت در اين حمله رسواگرانه 
همكاري كرد به خصوص كه بعضي از هنديهايي كه از تعاليم اين دعوت  متأثر شده 

پس منبع مشكالت فراواني . أسيس كردندبودند دعوتهاي مشابهي را در كشور خود ت
  .براي انگلستان شدند

ندي انتشار افكار اين دعوت در بين مسلمانان و شناخت ي اين اسباب در كُ همه
ي اين شرايط دشوار را پشت سر گذاشتند، و   اما وهابيها همه،حقيقت آن سهيم شدند

  .  آن دولت داشتي معاصر توانستند دولتي تأسيس كنند كه نقش بزرگي در جامعه
  : داليل زير را بر شمرد،توان براي زنده ماندن دعوت وهابيه و استمرار يافتن آن مي

     =
_____________________________ 

 .ان در واقع از اين اوصاف بدورند عليه اتباع اين دعوت تقوايی ندارند در حالی كه آن−كه در اين نص آمده 
 ).٣٤٢, ٣/٣٤١( به نقل از جربتی در كتاب تارخيش −)١(
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٤٨٣   ناباســـــــالم

 زيرا كه با صدق و اخالص، تعاليم حقيقي اسالم را همانگونه كه از منابع اصلي -1
.  و يارانش آنرا عمل كردند، عرضه كردص خود يعني قرآن و سنت آمده بود و پيامبر

ردن اين تعاليم از بدعتها و خرافاتي كه از منابع غريب به آن وارد شده بود و ا به پاك كذل
  .آنرا زشت نموده و از معاني حقيقي خود منحرف ساخته بود، دعوت نمود

 زيرا اولين حركت اسالمي در زمانهاي جديد بود كه سعي در بازگرداندن - 2
 مذهبي تنگ و اتوحدت ديني و سياسي مسلمانان داشت بعد از آنكه اختالف

برگرفته از تعصب هر گروه به مذهب خود صرفنظر از آراء و افكار برتري كه در بين 
  .مذاهب ديگر وجود داشت، ارزش و اعتبار آنها را شكسته بود

افتادگي فكري و تمدني مسلمانان بود انقالب   عليه تقليد كه يكي از اسباب عقب-3
 مردم را به جنگ با تقليد در هر شكل و صورت  و به پيروي از امامان چهارگانه كه،نمود

 ،نمودند كه حقايق را از سرچشمه خود بگيرند ميق ي و تشو،كردند ميكه باشد دعوت 
  .)1(ي مذاهب اسالمي باز است هر جا يافت شد، اعالم نمود كه درها بين همه

با اين انقالب عليه مظاهر جمود و تقليد و تعصب كه ويژگي مشخص اكثر 
ان در عهد عثماني بود، بنيانگذار اين دعوت در طليعه كساني قرار گرفت كه مسلمان

 براي بازكردن درها بين مذاهب چهارگانه اهل سنت كه فقهاي جامد ددر عصر جدي
از قرن پنجم هجري آنرا بسته بودند، اقدام نمود، و اولين كسي بود كه بر اصول 

  .دانست ه توان داشته باشد واجب مي و آنرا بر هر مسلماني ك،كرد اجتهاد تأكيد مي
ه دخالت عقل در قضاياي وندر زمانيكه شيخ محمد بن عبدالوهاب با هر گ

عقيدتي بدليل اينكه از سرچشمه الهي است كه براي عقل جايز نيست آنرا لمس كند، 
مبارزه نمود، در همان حال دعوت او به اجتهاد و انقالب عليه تقلدي، اعتبار نقش 

ياي ديني و دنيوي كه نصي از قرآن و سنت در مورد آنها نيامده بود، را عقل در قضا
_____________________________ 

, )٣٢٥(ص .  به جمموعه رسائل ومسائل نجد, نوشته شيخ امحد بن نارص بن عثامن بن معمر مراجعه شود−)١(
 ).حممد كامل(
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٤٨٤ إسالمية ال وهابية

  .به آن بازگرداند
اجتهاد عمل مهمي از اعمال عقل در دگرگوني و تداوم اسالم است، و رهبران 
اصالح اسالمي جديد آنرا راهي مطمئن براي تغيير و اصالح اجتماعي در داخل خود 

  .)1(دانند  جهان معاصر و در آينده مياسالم و در جاودانگي دين اسالم در
 دعوت ،با اقرار به اصل اجتهاد كه با تغيير در جامعه انساني در حركت است

وهابيه قبل از ديگر دعوتهاي اسالمي و اصالحي جديد استدالل كرد كه از ابتدا در 
  . بدون ناديده گرفتن قواعد و اصول اساسي آنتعاليم اسالمي استحكامي وجود دارد 

 كمك گرفتن از قدرت سياسي و جنگي به منظور ضمانت انتشار و فعاليت - 4
تواند تنها با قدرت و صداقت  اصول اين دعوت، چرا كه نظرات نمونه و واال نمي

خود پيروز شود، بلكه به وسيله قدرتهاي سياسي و اقتصادي و نظامي كه آنرا تأييد 
ر درعيه محمد ي عبدالوهاب با امبه همين خاطر شيخ محمد بن. شود كند پيروز مي مي

بن سعود ارتباط برقرار كرد و با وي پيمان بست كه جهاد و امر به معروف و نهي از 
 و با شمشير نزد كسي كه ،پذيرد منكر كنند و دعوت را با زبان نزد كسي كه مي

  .»پذيرد در جزيره العرب انتشار دهند نمي
ن به حركات اصالح  آزاه و بعد يكي از اسباب ناكامي كه قبل از دعوت وهابي

و اين دليل بر دورانديشي شيخ محمد . اسالمي روي آورده مهيانشدن اين اصل بود
و اين اتحاد بين دو قدرت ديني و . بن عبدالوهاب و ياورش امير محمد بن سعود بود

سياسي پيوسته در حال رشد و تأثيرگذاري بود تا مملكت عربي سعودي بوجود آمد 
 و بر ،ثير ديني و سياسي و اقتصادي آن بر جامعه اسالمي و عربي از طرفيكه حجم تأ

  .جامعه دولتي و تمدن آن از طرفي ديگر روز به روز در حال افزايش است
در همان حال كه تمدن غرب شروع به مطرح كردن خود به عنوان راه و روشي براي 

اري شد، مملكت عربي هاي عقب افتاده ج  و وسائلش به جامعه، كرددگرگوني ملتها

_____________________________ 
 ).حممد كامل) (٧٣. (ه كنيدترمجه اسحاق موسی احلسينی, مراجع» االسالم يف نظر الغرب« به كتاب −)١(
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٤٨٥   ناباســـــــالم

 كه به تعاليم اسالم با مفهوم وهابي آن چنگ زده بود در طليعه جوامعي قرار )1(سعودي
گرفت كه درهايش را به روي آن گشود و از آن براي تغيير زندگي ملتش بدون اينكه به 

  .)2(»اش ضرر رساند يا با آن در تعارض باشد، كمك گرفت عقيده ديني
ي دشمن  از اين موارد است گفته  و، بر آن گواهي دهندحق آن است كه دشمنان

 عثمان بن سند البصري كه در مورد تأثير اين دعوت گفته و امين بن :اين دعوت
  :حسن الحواني به صورت مختصر از وي نقل كرده

ها اين است كه بدعتها را محو و نابود  از محاسن وهابي«: ابن سند گفته است
كه بدست آوردند امنيت را برقرار نمودند و تمام مناطق هايي  سرزميندر كردند و 

بياباني و بدون سكنه كه تحت حكم آنان در آمده بود چنان امن بود كه شخص تنها 
و .  به خصوص بين حرمين شريفين،گذشت بر روي االغش بدون نگهبان از آن مي

 حضرموت جنگ اعراب با هم را منع كردند و همه عربها با وجود اختالف قبايل از
  . »تا شام مثل برادر پدر و مادري شدند

 راهها به نو با اين دو حيله يعني محو بدعت و امن كرد«: گويد سپس مي
خصوص بين حرمين شريفين مردم عوام را فريب دادند و ساير ملتها آنها را دوست 

  .)3(»ردندداشتند و از بقيه اعتقاداتشان غفلت ك

_____________________________ 
 ).حممد كامل) (٧٢. (ی اسحاق موسی احلسينی مراجعه كنيد ترمجه» االسالم فی نظر الغرب« به كتاب −)١(
 ).٢١١, ٢٠٩( الدعوه الوهابيه واثرها فی الفكر االسالمی احلديث −)٢(
 ).٥٦(ه انتشار دعوت الشيخ حممد بن عبدالوهاب, حممد كامل مجع« به نقل از كتاب −)٣(



@ @

@ @

 

٤٨٦ إسالمية ال وهابية

  :موضوع چهارم
  واهي غيرمسلمانانهايي از گ نمونه

ها از كشورهاي غربي مختلف به نفع اين دعوت و امام و  يتعداد زيادي از غرب
 و تعداد زيادي از آنان يا با چشم خود آنرا ديده يا به ،اند پيروان و دولتش گواهي داده

  .  استروش علمي درست در مورد آن تحقيق كرده يا بر حقيقتي اطالع پيدا كرده
اند، آن  ن و محققان و مستشرقاني كه به حقيقت اين دعوت پي بردهو اغلب جهانگردا

و جاي تأسف دارد كه اين بيگانگان كه بيشتر آنان غير . اند و امامش را ستايش كرده
 و در حكم بر ، و در ستايش آن زبان راستگوتر،مسلمانند در ارزشيابي آن انصاف بيشتر

  . هل بدعت و هوا بودند، هستندتر از دشمنان مسلمان اين دعوت كه ا آن عادل
ترين سبب آن باشد كه اين دعوت با بدعتگذاران رويارويي كرد و  و شايد مهم

عيب آنان را آشكار نمود و با مصالح آنان كه بر رواج بدعت و تابع شدن گروهي از 
مردم كه به آنان جاه و مال و حكومت بر مصالح كشور و مردم را بخشيده بود، 

  . برخورد نمود
از درگيري مستقيم با دعوت دور بودند و به همين دليل ) غير مسلمانان(اما آنان 

هنگامي كه دولتشان تشكيل شد و توسعه يافت دولتهاي غربي و سياستمدارانشان در 
مقابل آن ايستادند و در تشويق مردم عليه آن و جنگيدن با آن با تمام وسايل سهيم 

طرفي و انصاف و منطقي  ققانشان بيشتر بر بيفكران و محتاما بسياري از م. شدند
  . بودن در نظرات و احكامشان باقي ماندند

  : )1(گويد مي) بوركهارت(جهانگرد سويسي األصل 
اصول محمد بن عبدالوهاب اصول ديانت جديدي نبود، بلكه تالش او فقط به 

ميان اصالح مفاسدي كه بين مسلمانان رواج يافته بود و انتشار عقيده پاك در 
 اما نسبت به دين جاهل و نسبت به ، كه فقط رسماً مسلمان بودنديصحرانشينان

_____________________________ 
 . اين مطلب و حواشی مربوط به آن را كه دكرت عبداهللا العثيمني بر آن نوشته, مرتجم كتاب نقل نموده است−)١(
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٤٨٧   ناباســـــــالم

  .)1(توجه بودند، متوجه بود  كرده بود بيي واجباتي كه واجب همه
ي اصالحگران ديگر از جانب دوستان و  محمد بن عبدالوهاب همانند همه

الع يافتند كه بر شمنانش هنگامي كه از گروه جديد او اطد. )2(دشمنان شناخته نشد
 همانند آنان با ديد تقديسي ص تازد و به پيامبرشان محمد انحرافات تركها مي

ي جديدي را بر گزيده و به همين خاطر  نگرد به آساني پذيرفتند كه عقيده نمي
ي نيرنگ  ين اعتقاد اوالً به وسيله و ا)3(ستند بلكه كافر هم ه،وهابيها تنها گمراه نيستند

ي   و ثانياً ترس از خطري بود كه همه.نزد آنان قوت گرفت) لبغا(شريف مكه 
ا كه شريف مكه دشمن سر سخت حكومت چر. )4(ته بودرؤساي مجاور را فرا گرف

. ي شكاف اختالف بين آنان و امپراطوري تركي حريص بود ها بود و بر توسعه يوهاب
مبني بر اينكه آنان ي وهابيها  و به همين خاطر با مهارتي مداوم گزارشهايي درباره

گيرد خنثي  تا هر تالشي را كه براي مذاكره با آنان صورت ميمنتشر نمود كافر هستند 
_____________________________ 

بلكه در ميان . كند ها شيخ حممد مطالبی وجود دارد كه سخن مؤلف را تأييد می  در بعضی از رساله−)١(
به روضه االفكار, جلد اول ص . نداشتندصحرانشينان كسانی بودند كه به رستاخيز بعد از مرگ ايامن 

 ).العثيمني. (بنگريد) ١٤٤−١٠٨(
ی پريوانش كسانی بودند كه نسبت به   اكثر دوستان شيخ حممد او را به خوبی شناختند اما در ميان عامه−)٢(

ه اما بعضی از دشمنان او را شناختند ولی از روی دشمنی با او به مبارز. اصول آن به نوعی جاهل بودند
پرداختند و بعضی ديگر او را نشناختند و به استناد مواردی كه به اشتباه در مورد او شايع شده بود با وی 

 ) .العثيمني. (مقابله كردند
كنند اما هيج  دارند و از وی پريوی می او را دوست می: نگرند  وهابيها با ديد رشعی به پيامرب ص می−)٣(

 ).العثيمني(. گردانند عبادتی را متوجه او نمی
 اصول دعوت شيخ حممد بيش از چهل سال قبل از به حكومت رسيدن رشيف غالب, به حجاز رسيده −)٤(

و بزرگان حجاز از ابتدا در برابر آن . بود, و از طريق دشمنانش در نجد به صورتی زشت به آنجا رسيده بود
 طوالنی آنان را از حج منع نمودند و موضعگريی خصامنه كردند چرا كه پريوانش را زندانی كردند و ساهلای

 .  رشوع به جنگ نظامی عليه آن نمودند ه١٢٠٥سپس از سال 
 .ی دكرت عبداهللا العثيمني نوشته: نگا). ٦٩−٦٦(به توضيحات آن در كتاب شيخ حممد بن عبدالوهاب ص 
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٤٨٨ إسالمية ال وهابية

و رؤساي بغداد و دمشق و قاهره كه نزديك صحرانشينان سهمناك بودند، . )1(كند
ي تركي با سياهترين روش،  هاي دشمنان مفاسد تركي و عقيده نسبت به اظهار نقشه

  .)2(او نبودحرصشان كمتر از 
عالوه بر آن گزارشات زيادي از حجاج كه از راه دريا به جده و مكه رفته بودند 

 و بعضي اوقات ،وجود داشت كه از سختگيري سربازان وهابي به رنج افتاده بودند
و بعد از بازگشت به كشورشان در به . شد اجازه انجام حج هم به آنان داده نمي

توان گفت كه  و به تأكيد مي. د مبالغه كردندتصوير كشيدن آنچه چشيده بودن
لذا عجيب نيست كه در تمام . طرفانه باشد توصيفشان از وهابيت ممكن نيست بي

 و ،كوشيدند ديني كامالً جديد بوجود آورند  اين عقيده رايج شد كه وهابيها مي،شرق
د؛ و عملكرد كنند چرا كه آنان مسلمانن اندازه با تركها رفتار مي آنان با سنگدلي بي

كه چنين عملكردي بعالوه افرادي . )3(كند  ميبسياري از وهابيها اين اعتقاد را ثابت
داشتند از صحرانشيناني بودند كه قبل از شناخت وهابيت كامالً نسبت به دين جاهل 

لذا اصول جديد همچون دين .  و هنوز هم شناختشان از اسالم ناصحيح است،بودند
 به خصوص بعد از آنكه عادات و اصول مختلف حجاج ، شدجديدي برايشان نمايان

و . ترك و ساكنان شهرهاي عربي را شناختند و با اصول مخصوص خود برابر كردند
روحيه تعصبي كه رئيسشان با تمام توان به آنان چشانده بود مانع آن شد كه بين 

_____________________________ 
ف غالب قاضی  در عهد رشيف مسعود بن سعيد; يعنی بيش از چهل سال قبل از به حكومت رسيدن رشي−)١(

رشع مكه حكمی صادر نمود كه در آن حممد بن عبدالوهاب و پريوانش را كافر دانسته بود لذا ساليان متامدی 
 ).العثيمني. (از حج منع شدند

در حالی كه عقيده تركها با عقيده ديگر مسلامن متفاوت .  آشكار است كه مؤلف تركها را دوست نداشته−)٢(
 ) العثيمني. (رافات در ميان آنان و ديگر مسلامن به طور مساوی رواج داشتچرا كه بدعتها و خ. نيست

 تبليغات مغرضانه عليه وهابيها و تكفري آنان از جانب ملوک عرب و ديگران از اموری است كه بيش از −)٣(
ها را نيم قرن قبل از چريه شدن آنان بر حجاز روی داد, اما چريه شدن و وقايعی كه از آن ناشی شد عثامني

 .تر كرد برای نابودی آنان مصمم
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٤٨٩   ناباســـــــالم

 به روشني و اين مسأله. اموري كه شناخت نادرستي از آن دارند تفاوت قائل شوند
 و تركها هم به ،كردند سازد كه آنان چگونه تركها را به كفر متهم مي مشخص مي

ي اندكي از مردم باهوش سوريه  اما عده. نمودند ي خود آنان را به كفر متهم مي نوبه
كه به اداي فريضه حج پرداختند فرصتي يافتند تا با آگاهان از وهابيه صحبت كنند و 

با وجود آنكه . )1(ي اسالم است ي صحرانشينان همان عقيده عقيدهتماماً پذيرفتند كه 
 كه دي موارد با وهابيها متفق نبود ولي احساس كردن چه بسا آرا و نظراتشان در همه

 اگر جسارت - ولي شهادت همچون افرادي. كافر دانستن آنان بدور از انصاف است
 در برابر تبليغات عمومي -  كنندكنند كه به قيمت متهم شدنشان به نامسلماني آنرا ادا

هنگامي كه كاروانهاي ) م1803( به خصوص بعد از سال ،شود سودمند واقع نمي
ا دشمنان سر گردانده شدند و رأي عمومي بر آن قرار گرفت كه وهابيهحجاج بر

  .)2(»سخت دين اسالم هستند
هاي  ه نمود و حيلمحكماز آن زمان كه لشكر محمد علي جايگاهش را در حجاز «

 غالب ديگر سودمند نبود، و ارتباطات مستقيم با رهبران وهابيها و فرماندهان شريف
كردند،  شان حركت مي رده پايينشان شروع شد و كاروانهاي حج در راههاي قبلي

  .  حتي در مناطق دور دست تركها،حقيقت وهابيها بهتر از قبل شناخته شد
اند تماماً بر  كوتاهشان ابراز داشتهشك احترامي كه اهل مكه در مدت حكومت  بي
  . تأثير گذاشته است. شود ي حجاجي كه در مورد اين گروه از آنان سؤال مي همه

ان شم باشد، كتابهايزاگر دليل ديگري بر اينكه وهابيها مسلمان و حافظ اسالمند، ال
ابها هايي از اين كت هنگامي كه ملك سعود بر مكه چيره شد نسخه. كند آن را بيان مي

_____________________________ 
و در واقع پايه دعوت شيخ حممد از . دارد كه وهابيها فقط صحرانشينان بودند ً احيانا مؤلف اظهار می−)١(

 .ی تأسيس حكومتی كه براساس آن اجياد شد شهرنشينان نجد بودند به خصوص در مراحل اوليه
سعود بن عبدالعزيز تنها متوجه آنانی بود كه با قوانني دينی و  منع كارواهنای حج از رفتن به مكه توسط −)٢(

 ).العثيمني. (ًشدند, مهانگونه كه بعدا آشكار خواهد شد دانست مهگام نمی سياستى كه سعود آنرا حق می
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٤٩٠ إسالمية ال وهابية

آموزان آن  و دستور داد كه در مدارس عمومي دانش. )1(ودميان ساكنان آن توزيع نمرا 
و محتواي كتابها مطالبي بود كه هر تركي ناچار است كه به حقانيت آن . را حفظ كنند
و سعود داراي تفكر نادرستي بود و آن اينكه ساكنان آن شهر با جهل . اعتراف كند

اند و به همين خاطر عالقمند بود كه اصول دينشان  رگ شدهتمام نسبت به دينشان بز
  .)2(را به آنان بياموزد

در نظام وهابي هيچ اصول اخالقي جديدي وجود ندارد و محمد «: تا آنجا كه گفت
و اختالف بين گروه . بن عبدالوهاب قرآن و سنت را تنها راهنماي خويش قرار داده بود

ي آن گفته شده باشد، اين است كه وهابيها احكامي را  او و تركهاي سنّي، هر چه درباره
. كنند اند، به دقت پيروي مي اند يا به طور كلي از انجام آن سر باز زده كه ديگران رها كرده

به همين خاطر توصيف ديانت وهابيت چيزي جز پاك كردن عقيده اسالمي نيست، و 
ازم است برگي از لدارند الف براي روشن شدن نقاطي كه اين گروه با تركها در آن اخت
  . مفاسدي كه اين گروه ديگر به آن عادت دارند ارائه كرد

در پاييز سال . كند رأي دانشمندان بزرگ قاهره اين قول را با قوت تأييد مي
وانه كرد كه يكي از آنان دانشمند ر رهبر وهابي دو نماينده را به اين شهر )م1815(

 را براي نشا ي پاشا از آنان خواست كه عقيده علو محمد. )3(ودوهابي بزرگواري ب

_____________________________ 
ی اصول سه گانه بود; و آن   كتابی كه سعود بعد از ورود به مكه در ميان اهل مكه توزيع نمود, رساله−)١(

 و. ی شيخ حممد است و چندين بار چاپ شده اين رساله نوشته.  بودصپروردگار و دين و پيامرب شناخت 
 ) العثيمني. (ای از آن را در ميان ملحقات كتابش آورده است بوركهات ترمجه

 . با ترمجه و حاشيه دكرت عبداهللا العثيمني) ١٧−١٣( مواد لتاريخ الوهابيني, تاليف بوركهارت −)٢(
ی دخرتی شيخ حممد بن  و او نوه. ّمند بزرگوار نامربده عبدالعزيز بن محد بن ابراهيم از آل مرشف بود دانش−)٣(

 به دنيا آمده و در درعيه قاضی بود و آخرين مسؤوليت او اين بود  هـ١١٩٠عبدالوهاب است و حدود سال 
به .  وفات يافت ه١٢٤٠ از سال دار بود و بعد كه در شهر سوق الشيوخ عراق مسند قضاوت را عهده

ی  ی عبداهللا البسام بنگر, كتابخانه دانشمندان نجد در خالل شش قرن نوشته«ی وی در كتاب  زندگينامه
 ).العثينني) (٤٤٣−٢/٤٤٤ (,هـ١٣٩٨٩النهضه احلديثه در مكه 
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٤٩١   ناباســـــــالم

  . دانشمندان بزرگ قاهره شرح دهند
دانشمند وهابي چندين بار با آنان مقابله كرد و گوي مسابقه را از آنان برد چرا كه 

كرد كه طبيعتاً امكان رد  اي دليلي از قرآن يا سنت ارائه مي او از حفظ براي هر مسأله
و . مندان اعالم كردند كه هيچ نوع بدعتي نزد وهابيها نيافتندو آن دانش. آنها نيست

چون اين اقرار از جانب دانشمندان ياد شده صادر شده جاي كمترين شكي در آن 
هاي مختلف در موضوعات  و همچنين كتابي به قاهره رسيد كه شامل رساله. نيست

قرار كردند كه اگر همگي اجماعاً ا. گوناگون ديني و نوشته محمد بن عبدالوهاب بود
  . ي وهابيها اين است آنان خودشان هم به آن عقيده ايمان دارند عقيده

 بنيانگذارش ياز روح حقيقاي  و فرقهي غيرتمندان در هر گروه  به دليل اينكه عامه
كنند، چه بسا اتفاق افتاده كه بسياري از پيروان ابن عبدالوهاب  كامالً اطالع پيدا نمي

و اين مسأله باعث شده . اند  از امور اساسي در عقيده به حساب آوردهامور ثانويه را
  . اند كه دشمنان فكر جديدي را بسازند مبني بر اينكه اينها دين جديدي را آورده

 بطور كلي متوجه لباسها و كشيدن )1( بعد از جنگ با اولياء- هجوم شديد وهابيها
ر موارد اندكي با تعاليم سنت كه چرا كه لباس تركهاي ثروتمند جز د. تنباكو است

داند، موافق نيست، همانطور كه پوشيدن نقره را  پوشيدن ابريشم و طال را حرام مي
و وهابيها به لباسهاي ابريشمي و زربافت تركها با . داند مگر به مقدار كم حرام مي

  . نگريستند رانه ميينظره خرده گ
ند آنان پوشيده و لباسهاي گرانبها عبايي همان ص دانستند كه پيامبر چون آنان مي

دانستند كه از روش او در لباس پوشيدن پيروي كنند  را حرام دانسته لذا الزم مي
و در جزيره العرب فوراً . نمايند همانگونه كه در اصول اخالقي از وي پيروي مي

_____________________________ 
 گونه عبادت برای اما با متوجه كردن هر. اند اند و كرامات آنان را انكار ننموده  وهابيها با اولياء نجنگيده−)١(

− ١١٣(اند به تفصيل اين مطلب در كتاب شيخ حممد بن عبدالوهاب ص  اند و انكار نموده آنان مبارزه كرده
 ).العثيمني. (بنگر) ١١٤
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٤٩٢ إسالمية ال وهابية

چرا كه عربي كه دعوت آنان را . توان وهابيها را از روي لباسشان شناخت مي
نهد با  بر سر ميكه  يا پوششي را ،باشد ه حتماً قسمتي از لباسش از ابريشم مينپذيرفت

  . كرد  و يا عبايش را با آن زربافت مي،نمود آن آراسته مي
اما در مورد كشيدن تنباكو، مشخص است كه بسياري از دانشمندان ترك بارها در 

كي كه يكي از مذاهب و در مذهب مال. اند كه عملي حرام است كتابهايشان بيان داشته
اي از  و بسياري از دانشمندان در هر گوشه. چهارگانه اهل سنت است مكروه است

و رهبر وهابيها همچنين . كنند تركيه بنا به اصلي از اصول ديني كشيدن آنرا ممنوع مي
شد منع  عالقمند بود كه كشيدن گياهان مست كننده را كه در شرق زياد استعمال مي

 و البد. ن كار كامالً موفق شوداو نتوانست در اي، اما خالفت آن با قرآنكند به خاطر م
دانست كه پيروان او در فداكاري بزرگشان براي  ابن عبدالوهاب در همان حال مي

شدند براي آنان كه  امتناع از كشيدن سيگار به طور طبيعي دشمنان سر سختي مي
  .)1(اند ا نپذيرفتهان رورند و هنوز دعوت آن پيوسته در اين عياشي غوطه

. تحريم سيگار يكي از وسايل اصلي براي برانگيختن اذهان وهابيها عليه تركها بود
ي  اي بود براي گرويدگان جديد به دعوت، اما از ميان همه چرا كه سخن سرزنش كننده

  . ترين چيز بر نفوس عربها بود گر به آن فراخواند پيوسته سخت اصولي كه اصالح
عا با تسبيح را كه امر شايعي در ميان مسلمانان بود منع كردند با وجود وهابيها د

شود كه آنها همچنين  و گفته مي. )2(آن كه نصي در شرع در مورد آن وجود ندارد
نوشيدن قهوه را حرام كردند اما اين نادرست است چرا كه آنها هميشه به مقدار زياد 

_____________________________ 
 مست كننده است; −١: اند   پريوان شيخ حممد بن عبدالوهاب كشيدن سيگار را بنا به دو اصل حرام دانسته−)١(

و بدهيا . كند  بوی بد اجياد می−٢ز مدتی طوالنی از كنار گذاشتن كشيده شود به خصوص هنگامی كه بعد ا
) ٦٥٢(, ص ١, ج  ه١٣٤٦به جمموعه رسائل ومسائل نجديه بنگر, قاهره . بنا به نص قرآن حرام هستند

 ) حمقق. (علت حتريم آن رضر آن است كه مهه بر آن اتفاق نظر دارند گويم كه مهمرتين  می) العثيمني
 پريوان شيخ حممد عقيده دارند كه تسبيحات با دست هبرت است چرا كه از پيامرب ص به ما رسيده و مهچنني −)٢(

 ).العثيمني. (شود باعث حضور قلب بيشرتی می



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٤٩٣   ناباســـــــالم

  . نوشيدند از آن مي
اب در هنگام شروع فراخواني به اصالح در درعيه، به فكر ايجاد اينكه آيا ابن عبدالوه

، بوده يا نه، )1(حكومت جديدي كه پيروانش در جزيره العرب به زير چتر آن در آيند
چرا كه قدرت خانواده و خانواده اقوامش به او امكان برداشتن چنين . جاي شك است

  .داد كان توفيق يافت، نميگامي كه فقط در زمان عبدالعزيز بن محمد بن سعود ام
ي دعوت به اصول جديدش فضل  جاي انكار نيست كه ابن عبدالوهاب به وسيله

شكل حكومتي كه براساس : توان گفت كه زيادي بر عربها داشت، همانطور كه نمي
  . دعوت او تشكيل شد براي مصالح و رفاه امت عربي مفيد نبوده است

كارانه است دين صحيح  شود محافظه ه ميي رايج كه گفت هداما اينكه آيا عقي
  . محمدي است يا وهابيت، امر مهمي نيست

از بين شركي كه در همه جزيره العرب و در قسمت زيادي از تركيه انتشار يافته اما 
  .)2(مهم گرديد، بوده ديني اشتباه بزيانبارتر از اعتراف بود و تأثيرش بر اخالق ملت 

 به خاطر اين نيست كه دين موجود را پاك كردند به همين خاطر فضيلت وهابيها
رب را به چنان حالتي رساندند كه با دقت به اخالق كه عبلكه به خاطر اين است 

رغم آنكه  و اين بدان سبب است كه علي. نمودند  يك دين واحد عمل مينيك
ي اند اما اصول الهي به تنهاي صحرانشينان در هر زمان خدا را با اخالص عبات كرده

  . براي تعليم ملتي خشك و پر قدرت براي اجراي فضيلت و عدالت، كافي نيست
_____________________________ 

رسد كه حممد بن عبدالوهاب در ابتدا عقيده داشت كه نجد مدار دولتی است كه بر اساس   به نظر می−)١(
ّآن به اين دليل كه هنگامی كه با امري عيينه, امريعثامن بن معمر روبرو شد به او و . دعوت او به پا خواهد شد

من اميدوارم كه اگر به كمک ال اله اال اهللا بشتابی خدا تو را موفق گرداند و صاحب نجد و اعراب آن «: گفت
 . گفتشوی و هنگامی كه بعد از انتقال به درعيه با حممد بن سعود روبرو شد سخن مشاهبی به او

 ). العثيمني٢٤ و ٢٢(, ص ١عنوان جلد : نگاه كن به 
تأثريی كه انتشار رشک بر : ً عبارت به اين صورت آمده ولی احتامال بوركهارت خواسته است كه بگويد−)٢(

 .جای گذاشته رضورتش بيشرت از خمالفت با موارد اشتباهی است كه شيخ حممد بن عبدالوهاب آورده است



@ @

@ @

 

٤٩٤ إسالمية ال وهابية

عالقه ابن عبدالوهاب و جانشينانش در بر گرداندن اعراب به حالتي كه در هنگام 
 تنها به اين ،شان كرد ظهور بنيانگذارش بر آن بودند، او را وادار به تغيير وضع سياسي

و خلفاي وي رهبران  ص اد شدن هستند و محمدديد پيروانش در حال زي دليل كه مي
و كتابهاي فقه اسالمي در هر صفحه از صفحاتش . سياسي و ديني پيروانشان بودند

  . دهند كه وجود رهبري بلندپايه در شؤون ديني و دنيوي ضروري است توضيح مي
نجد كه مركز اصلي قدرت وهابيت شده بود به چندين منطقه و شهر و روستاي 

 ونو دائماً در حال جنگ بود و در آن جز به قان. مستقل تقسيم شده بودكوچك و 
و امنيت فردي جز به . شد قدرتمند خواه در صحرا يا داخل شهرها اعتراف نمي

  .)1(تياف حساب مالكيت شخصي تحقق نمي
عالوه بر آن آزادي براي قبايل صحرانشين نامحدود بود و جنگها و زد و 

د و اطراف آن را به ميداني براي هرج و مرج هميشگي و پايانشان نج خوردهاي بي
و عبدالعزيز بن محمد ديانت خود را با جنگ و رويارويي . خونريزي تبديل كرده بود

 بلكه رئيس منطقه بود و چرا كه او رهبر قبيله نبود. زياد در نجد گسترش داد
  . اد قرار دص  حكومت عالي شد و حكمش را همانند پيروان محمددار عهده

دانست لذا آنان را  اي مي عبدالعزيز به بندگي كشاندن خويشاوندان خود را كار بيهوده
 اما آنان را وادار كرد كه در امنيت زندگي ،مند شوند آزاد گذاشت تا از آزادي خود بهره

  .)2(كنند و مالكيت خصوصي را محترم شمارند و به قوانين حكومت گردن نهند
ناميده و در مراسم حج ) علي بك عباسي(كه خود را يكي از جهانگردان غربي 

 هنگامي كه حجاز زير سلطه دولت سعودي اول بود، شركت نموده )م1807(سال 

_____________________________ 
اده عبدالعزيز بن حممد كه قبل از وی حكمرانی كرده بودند, رهرب قبيله نبودند بلكه امري شهر  امريان خانو−)١(

بودند و زمانی كه حكومتشان بعد از اتفاق با شيخ حممد بن عبدالوهاب توسعه يافت امري مناطق متعددی 
 ).العثيمني. ( بودندپس خاندان سعود در درعيه قبل از عبدالعزيز و بعد از آن امريان قبيله بزرگ. شدند

 ).٢٨−٢٣( منبع سابق −)٢(



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٤٩٥   ناباســـــــالم

شان دلها  زمينهاي اطراف آن پوشيده از وهابيها بود و صحنهو كوه عرفات : گويد مي
كند صفات نمود، اما زماني كه انسان بر اين سرشت اوليه غلبه  را لبريز از ترس مي

 ،كنند نه با قدرت و نه با نيرنگ آنان هرگز دزدي نمي: يابد اي در آنان مي پسنديده
و آنان بهاي هر . مگر زماني كه معتقد باشند كه كاال متعلق به دشمن يا كافري است

شود،  خرند و دستمزد تمام خدماتي كه توسط كارگران به آنان ارائه مي آنچه مي
كنند و بدون حرف زدن هر مشقتي را  از رهبرانشان پيروي ميچشم بسته . پردازند مي

نمايند و آمادگي دارند كه براي رفتن به دورترين نقطه زمين از رهبرانشان  تحمل مي
  . اطاعت كنند

گرداند كه اعتراف نمايم تمام وهابيهايي كه با آنان صحبت  حقيقت بر من الزم مي
اند  در مورد مذهبشان ارائه كردهكه علوماتي را  و تمام م)1(دندام عاقل و معتدل بو كرده
رغم اعتدالشان ساكنان حجاز و حجاج به محض شنيدن   ياد گرفتم، اما علياناز آن

پنهاني در مورد آنها صحبت  و جز به صورت )2(كند اسمشان لرزه بر قلبشان غلبه مي
صحبت كردن با گريزند و حتي االمكان از  به همين خاطر مردم از آنان مي. كنند نمي

بايست با مشكالت  خواستم با آنان صحبت كنم مي كنند و هرگاه مي آنان اجتناب مي
  . »كردند، غلبه كنم زيادي كه اطرافيان برايم ايجاد مي

ي اول معني اصالحي نابودي  اولين علت اين دشمني اين است كه مردم در وهله
رام و بزرگداشت زيادي برايشان مزارها و منهدم كردن ضريح اوليا را كه مؤمنان احت

فهميدند و نزديك بود كه اين احترام و بزرگداشت به نوعي عبادت  قائل بودند، نمي
  . تبديل شود كه جز براي خدا الزم نيست

د گذاشتن كاكل هنگام ندادند لغو شد مان بعضي از عادتهايي كه حجاج انجام مي
كن مقدس كه قبالً جزو آداب حج اصالح موي سر طبق تقاليد، و زيارت بعضي از اما

_____________________________ 
 . اين مجله تبليغات خمالفان است با توجه به مجالت بعد−)١(
 ترسند?  پس چرا می−)٢(
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٤٩٦ إسالمية ال وهابية

شود جبرئيل در آنجا  و همچنين مزار كوه نور كه به تقليد گفته مي. بود ممنوع گرديد
 و در پايين كوه مانع ، منهدم گرديدامال كرد ص ي قرآن را بر پيامبر اولين سوره

  و،بزرگي قرار داده شده تا مانع باال رفتن حجاج براي نماز خواندن در آنجا شود
  . همچنين نابود كردن مزار كوه عرفات

بر عكس آن، وهابيها نصوص شريعت را به همان صورت كه در قرآن آمده است 
  . اي كامل اجرا نمودند با شدت و حماسه

و ملك سعود . تا جايي كه هيچ يك از حجاج جرأت سيگار كشيدن را نداشت
 كه شريف آن را در  شودييك قاضي وهابي را فرستاد تا جانشين قاضي سياه پوست

به سربازان . و از آن زمان به بعد نظام جديد بر مكه حكمفرما بود. مكه گمارده بود
زني كنند و مردم را  ي محافظت از اوقات نماز دستور داده شد كه در شهر گشت ويژه

و صنعتگران و بازرگانان مجبور . وادار به حضور در نمازهاي پنجگانه روزانه نمايند
  .  و مغازه خود را براي اداي اين فرائض رها كنندبودند كار

ما «: گويد مي» العربيه السعوديه في القرن التاسع عشر«ندر در كتابش يو. ب.ر
تواند با عصر اتم و تسخير فضا روبرو شود اما هيچ كس  دانيم كه وهابيت نمي مي

انست از  و اينكه تو،كند ارزش و تأثير آن را بر فكر اسالمي معاصر انكار نمي
 و ، و از آنچه اسالم در آن است به آنچه بايد باشد انتقال يابد،»عينيت«به » واقعيت«

  . »هستي و فكر آزاديخواهانه خود را حفظ نمايد
الدين افغاني و   از بيان حركت جمالدبع) ي الوستنره(مستشرق فرانسوي 

  : گويد ده ميبمحمد ع
شود چرا كه خواست اسالم را به پاكي  يهم اطالق م» سلفيه«بر حركت وهابيت نام «

مخصوص » سلفيه«ه م يعني عهد سلف صالح، اما كل،و صفاي اوليه خود بر گرداند
  .)1(» مذاهب اهل سنت سلفي وجود دارندةوهابيها يا حنبليها نيست چرا كه در هم

_____________________________ 
 .)٢٠٣−٢٠٢( اكتشاف جزيرة العرب, نوشته جاكلني بريين −)١(
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٤٩٧   ناباســـــــالم

: نوشت» وهابيت«در نسخه انگليسي خود زير عنوان ) معلمه االسالم(و مجله 
ن آن از بدعتهايي است كه بعد از قرن دابيت پاك كردن اسالم و دور كرهدف وه«

بيني كه آنها مذاهب چهارگانه و   به همين خاطر مي،سوم هجري بر آن داخل شد
  .)1(» دارندابهاي حديث ششگانه را قبولكت

  : گويد مي) حاضر العالم االسالمي(در كتابش » لوثروب استودارد« آمريكايي ةنويسند
ي  ترين درجه ن هيجده هجري جهان اسالم به باالترين حد ضعف و پاييندر قر«

هاي  پستي و ضعف رسيده بود، پس جو آن تيره شد و تاريكي بر هر گوشه از گوشه
 و آنچه از آثار تهذيب ، و فساد اخالق و آداب در آن انتشار يافت،آن مستولي شد

المي در پيروي از هواها و عربي باقي مانده بود از هم گسسته شد، و امتهاي اس
هاي   و شعله، و فضيلت در ميان مردم مرد و جهل حكمفرما شد،شهوات غرق شد

 ،اي سياه دين را پوشانده بود پرده: تا آنجا كه گفت. »م نور علم خاموش شدك
ي  اي از خرافات و پوسته  پردهة آورده بود بوسيلصوحدانيتي كه صاحب رسالت 

 و تعداد ،و مسجدها از عالقمندان به نماز خالي شده بود. صوفيانه پوشيده شده بود
هاي فقرا و مساكين طلسم و افسون و تسبيح به  زيادي از مدعيان جاهل و طايفه

 و مردم را به باطل و شبهات فرا ،رفتند  از جايي به جايي ديگر مي،آويختند گردن مي
 و التماس شفاعت از ،ندنمود  و آنانرا براي حج قبور اوليا تشويق مي،خواندند مي

 و شراب و ، و فضايل قرآن از نظر مردم دور ماند،آراستند در نظر مردم ميرا مردگان 
ي حرمات بدون   و پرده،ل انتشار يافتي و رذا،شد افيون در هر جايي استعمال مي

ي منوره به همان وضعي گرفتار شد كه   و مكه مكرمه و مدينه،ترس و حيا دريده شد
 بر كسي كه ص پس حج مقدسي كه پيامبر. اي اسالمي گرفتار آن بودندديگر شهره

 و بطور كلي ،توانايي داشته باشد واجب كرده بود، به نوعي مسخره تبديل شده بود
 و اگر صاحب ، و به پرتگاه عميقي سقوط كرده بودند،مسلمانان نامسلمان شده بودند

_____________________________ 
 ).١/٣٥١( تاريخ البالد العربية السعودية; نوشته العجالنی −)١(
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٤٩٨ إسالمية ال وهابية

م به آن گرفتار شده، گشت و آنچه اسال مي در آن زمان به زمين برصرسالت 
 ،كرد  و مسلمانان مستحق لعنت را لعنت مي،شد نمود خشمگين مي مشاهده مي

  .)1(شوند  لعنت ميپرستان همانگونه كه از دين برگشتگان و بت
 كرد حركت ميو در تاريكي بود در همان هنگام كه جهان اسالم غرق در خواب 

كرد   را بيدار ميانشنيده شد كه مسلمانصدايي از قلب صحراي جزيره العرب و مهد اسالم 
 و صاحب اين صدا ،كرد و به اصالح و راه درست و صراط مستقيم دعوتشان مي

بود كه آتش وهابيت را برافروخت و در نتيجه » محمد بن عبدالوهاب«اصالحگر مشهور 
س سپ.  و تمام زواياي جهان اسالم را فرا گرفت،ور شد و زبانش از كام بيرون آمد شعله

بازگرداندن مجد و عظمت و اين دعوتگر شروع كرد به تشويق مسلمانان به اصالح درون 
 پس صبح اصالح ظاهر شد و سپس بيداري بزرگ در ،و عزت قديم و ماندگار اسالم

  .جهان اسالم شروع شد
دعوت وهابيه دعوتي اصالحي و خالص است كه هدف آن «: تا آنجا كه گفت

 و رد كردن تفسيرهاي گوناگون و ، و ابطال اوهام، و نسخ شبهات،اصالح پارگي
. هاي مياني اسالم بوجود آوردند تعليقهاي متناقضي است كه صاحبان آن آنرا در سده
 و بطور كلي بازگشت به اسالم و ،و همچنين نابود كردن بدعتها و پرستش اوليا است
ن به  يعني وهابيت دست گرفت،عمل به اصل و ريشه و مغز و جوهر آن است

وحي  صاي است كه خداوند آنرا بر صاحب رسالت  يكتاپرستي صاف و ساده
 اما غير آن باطل ، و تنها هدايت پذيري و پيروي از قرآني است كه نازل شده،نمود

ت گرفتن به اركان و واجبات  و اين مسأله مقتضي دس،است و ربطي به اسالم ندارد
  .)2(»ير اينها استو اصول و آداب دين همانند نماز و روزه و غ

_____________________________ 
خواست حالت  مسلامن زبردست يا تارخيدان نابعه و آگاه به متام بيامرهيای اجتامعی می اگر يک فيلسوف −)١(

ی آمريكايی  های اخري تشخيص دهد برای او ممكن نبود كه مهانند اين نويسنده جهان اسالم را در اين سده
 ).شكيب ارسالن: تعليق. (استودارد, به هدف بزند

 .شكيب ارسالن: تعليق. ج نوهيضی عجا  حارض العامل االسالمی ترمجه−)٢(
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٤٩٩   ناباســـــــالم

  :گويد مستشرق هلندي كريستين اسنوك هود خرونيه مي
 )2( ظهور كرد كه اميران)1(در سرزمين شرق جزيره العرب اصالحگري اسالمي«

 سپس به صورت ،درعيه كه او را در دعوتش پشتيباني كردند و دور خود جمع كرد
  .»تدريجي تمام مراكز جزيره العرب دعوتش را پذيرفتند

 اصالحگر قصد داشت كه با تمام نيروي سخن حيات را نه فقط در جزيره اين
  .)3(العرب بلكه در هر جا كه امكان دسترسي به آن باشد به اسالم برگرداند

ويژگي ممتاز محمد بن عبدالوهاب آن بود كه دانشمندي بود «: تا آنجا كه گفت
 و توانست با ،فهميده بودمقاصد و اسرار آن را   و،مند بود كه از علوم اسالمي بهره

آورده  ص شايستگي كامل اسالم را به صورت محكم و پاك همانگونه كه پيامبر
  .بود، نشان دهد

 آورده صختالف ميان اسالمي كه رسول اهللا محمد بن عبدالوهاب ا«: و گفت
  .)4(» بود  با اسالمي كه مردم در عصر وي به آن پايبند بودند، درك كرده،بود

يخ محمد بن عبدالوهاب به دعوت به اصالح و هدف قراردادن ش«: سپس گفت
و زبان و قلمش را در كنار .  و راهبرش اخالص در قول و عمل بود،آن ملتزم بود

 و شمشيرش كه اين حركت اصالحي را بنيان نهاد و تقويت نمود، ،نيروي ابن سعود
  .براي اين كار مسخر كرد

برافراشت و آنرا پايه فكري اصالح قرار شيخ پرچم مدرسه امام احمد بن حنبل را 
ترين و نزديكترين مدرسه به قلب ساكنان بود كه  و چه بسا اين مدرسه ساده. داد

رايج بود، به سر  صاكثرشان در جهل كامل همانند جهلي كه در زمان رسول اهللا 

_____________________________ 
 . منظور امام حممد بن عبدالوهاب است−)١(
 .ی اول و پشتيبان دعوت است  منظور, امام حممد بن سعود بنيانگذار دولت سعوديه−)٢(
 ).٢٥٤−٢٥٣( صفحات من تاريخ مكه −)٣(
 ).٢٥٧−٢٥٦( منبع سابق −)٤(
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٥٠٠ إسالمية ال وهابية

وز سهل كه هر ر بردند، با اين تفاوت كه اين ساكنان در مقابل تأثير ديني ساده و مي
شد  نمود، تبليغ مي از طريق وسايل مادي كه همچون قدرتي مؤثر و محرك عمل مي

  .بازتر از پيشينيان بود
 و -  كنندگان دعوت سلفيه   حمايت- عدالت سادة همراه با قدرت آل سعود

همچنين پيروزي آشكاري كه بدست آورده بودند و غنائم زيادي كه بر پيروان توزيع 
 و در مواقعي ديگر باعث ،كرد  مردم را به سوي آنان متمايل ميشد در مواقع معيني مي

و در مدت سالهاي اندكي دولت سعوديه رشد و نمو كرد تا . شد ترس از آنان مي
  .قدرت اصلي در جزيره العرب شود

جهان فرصت اندكي براي موفقيت دعوت سلفي در اختيار گذاشت و چه بسا 
ينه براي پيروزي اين حركت كمتر از مد ارزيابي ساكنان دو شهر مقدس مكه و

 چرا كه آنچه دعوت اصالحي بر آن استوار و يا خواهان الغاي آن بود، از ،ديگران بود
زيرا قبرها و ضريحها و . هاي زندگي نزد ساكنان اين دو شهر مقدس بودند خواسته

  .آور بود هاي مقدس براي راهنمايان و خدمتگزاران مال خانه
شد زيارت قبرش   عيدي با صداهاي خوش نامش برده ميكه در هر ص پيامبر

ي اين امور برعكس آنچه رهبران جديد اصالح به آن  همه. ها بود بزرگترين بهره
رسد، آنانكه عقيده دارند اكثر گروههاي اسالمي در مكه و  معتقدند، به نظر مي

و . استي مردم زندگيشان با بدعتهاي زيادي احاطه شده  لشكريان و همچنين توده
انگاري  سهلاينكه بعضي از دانشمندان در اينجا در قبول چنين امور بدعتي 

  .)1(»كنند مي
  :گويد ي نجد را گشته، مي  همه)م1921( كه در سال »آرمانو«مستشرق اسپانيولي 

 چرا ،ارزش و دروغهايي كه به وهابيت چسبيده به طور كلي صحت ندارد امور بي
 ص خواهند اسالم را به عصر اصحاب پيامبر ميكه وهابيها گروهي هستند كه 

_____________________________ 
 ).٢٥٩, ٢٥٨( منبع سابق −)١(
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٥٠١   ناباســـــــالم

برگردانند و براي رسيدن به اهداف مقدسشان به مردان روشنفكر و با فرهنگ نياز 
كردن   و همچنين براي ظاهر،اند دارند كه متأسفانه چنين افرادي در اين سرزمين كم

  .)1(»اند هبهر حقيقت پاك و شريفشان از تبليغات بي
  بعد از آنكهطرف كه وليعهد واليت برليس مالزي است يكي از معاصرين بي

را خوانده است » مجموع رسائل شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب«ترجمه كتاب 
  :گويد مي

متوجه شدم كه هر آنچه در آن است مستدل به آيات  آن ترجمه را خواندم و«
به و ديدم كه محمد بن عبدالوهاب ما را . قرآن و احاديث صحيح نبوي است

و آيا چنين تعاليمي اشتباه . پرستي و دوري از شرك و خرافات فراخوانده است يگانه
شود؟ و من معتقدم كه هر كس آن كتاب را   و منجر به اختالف و تفرقه مي؟است

گمراهي  بخواند خواهد يافت كه شيخ خواسته است ما بين حق و باطل و هدايت و
  .)2(»فرق قائل شويم

_____________________________ 
نوشته » بني الديانات واحلضارات«به نقل از كتاب ) ليربتينی(شته مسترشق ايتاليايی نو» االسالم« كتاب −)١(

 ).١٤٢. (ّطه مدور
ی آموزش برای معلامن زبان عربی و  مالزی در دوره) برليس(هايی از سخن ولی عهد واليت   گزيده−)٢(

در دست دكرت عبداهللا بن . كرد آنرا برگزار   ه١٤١٥فرهنگ اسالمی كه دانشگاه اسالمی مدينه منوره در سال 
 .حممد الطريقي
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٥٠٢ إسالمية ال وهابية

  :موضوع پنجم
التحصيالن أقصى  هايى از ديگاههاى دانشجويان و فارغ نمونه

  نقاط مختلف جهان
دانشجويان و محققان  در خالل اين بحث براي آگاهي يافتن از نظرات شماري از

ها و دارندگان مدارك كارشناسي ارشد و دكتري از طريق  و فارغ التحصيالن دانشگاه
گذاري آن به وهابيت و اصولي طرح سؤاالت گوناگون پيرامون اين دعوت و علت نام

ي جهان و شبهاتي كه  كه اين دعوت بر آن بنا شده و واقعيت و تأثير آن در همه
كنندگان در اين  شود و جواب آنها و مالحظاتي كه شركت پيرامون آن ايجاد مي

نظرسنجي در رابطه با دعوت و پيروانش دارند و از نصايح و پيشنهادات و 
  .اقدام نمودمهايي كه دارند،  توصيه

فرم نظرسنجي را به صورت تصادفي و بدون انتخاب نامها و اشخاص و شهرها و 
  .گروهها و مؤسسات و دانشگاهها، توزيع كردم

چنانچه اكثر اين نخبگان از دانشجويان نمونه در دانشگاه سعوديه و تعداد زيادي 
  .از ديگران هستند

بودم اين بود كه اينها داراي علت اينكه بر اطالع از نظرات اين افراد حريص 
فرهنگ شرعي و تحقيق علمي، و استقالل : ويژگيهاي مورد اعتمادي بودند از قبيل
طرفي و انصاف و توانمندتر بودن  تر بودن به بي رأي، و رشد فكري و عقلي و نزديك

  .براي درك حقيقت دعوت
 مانع كشف كردند و نظر به تنگنا و مشكالتي كه بعضي از پاسخگويان احساس مي

كامل حقيقتي بود كه به آن اعتقاد داشتند، ذكر اسم اختياري بود و به همين دليل 
  .تعدادي از سؤاالت بدون ذكر نام است

قبل از آنكه نتيجة نظرسنجي را در ملحق عرضه كنم الزم است به صورت اجمال 
  .به خالصه نتائج اشاره نمايم

مد بن عبدالوهاب يا آنچه در مورد دعوت شيخ مح(: پاسخهاي سؤال اول - 1
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٥٠٣   ناباســـــــالم

همگي در مورد شناخت شيخ و دعوتش ) دانيد؟ ، چه ميدشو ناميده مي» وهابيت«
 و اكثر پاسخها بر اوصاف دعوت يا ،اتفاق نظر داشتند و در موارد بعد اختالف داشتند
  .اصول و اهداف يا همچون مواردي متمركز بود

كه اكثر پاسخها بر . بود» توهابي«سؤال دوم در مورد ناميدن اين دعوت به  - 2
ناصحيح است و از طرف دشمنان » وهابيت«اين رأي بود كه ناميدن اين دعوت به نام 

اند ناميدن اين دعوت  و تعداد كمي گفته. به صورت عيبجويي و استهزاء به كار رفته
و تا زماني . نعي ندارد چرا كه نامي براي دعوت اسالم و سنت شده استابه اين نام م

  .مضمون و محتوا صحيح باشد اصطالحات و الفاظ اعتباري نداردكه 
آيا اين دعوت در شهر شما شناخته شده است؟ و به چه اسمي : سؤال سوم - 3

 شود؟ ناميده مي
كنندگان  ساير پاسخها بيان داشت كه اين دعوت در هر شهر از شهرهايي كه شركت

 كه طبق نظر دو نفر )ين و يوربابن(ساكن آن بودند شناخته شده بود به استثناي دو شهر 
از پاسخگويان نظرسنجي كه هر كدام ساكن يكي از اين شهرها بودند، اين دعوت در 

  .شده بودناين دو شهر شناخته 
بيان داشتند كه اين دعوت به نام وهابيت، و سنت، و سلفيه و اهل حديث و اهل 

با بدعتها مبارزه كند و و بر هر كس كه به سنت پايبند باشد و . شود سنت ناميده مي
يعني پنجمي » خامسيه« و ،شود از آن دوري نمايد يا به اين امر دعوت كند اطالق مي

دارد كه   و اغلب پاسخها بيان مي،شود و امثال آن كه تفصيل آن خواهد آمد ناميده مي
  .شود اين نامها به صورت مسخره و دشمنام و عيبجويي بر آنان اطالق مي

آيا دوست داري كه به اين دعوت منسوب شوي يا به (:  بودسؤال چهارم اين - 4
  ؟»وهابي«: تو گفته شود

اكثر پاسخها بر اين باور بود كه انتساب به اين دعوت مورد عالقه است و شرفي 
» وهابيت«آيد چرا كه دعوت به اسالم و سنت است، اما بدون وصف  به حساب مي



@ @

@ @

 

٥٠٤ إسالمية ال وهابية

بجويي است و در بردارنده مفاهيم چون اين نام مورد عالقه نيست و دشنام و عي
  .نادرستي از دعوت در اذهان مردم است

انتساب به وهابيت با نام وهابيت اشكالي ندارد چرا كه مضامين و : ها گفتند بعضي
 و اين نام به صورت وصفي براي اين دعوت در آمده و ،مفهوم مورد توجه است

  .اشكالي در اصطالحات نيست
به نظر شما مهمترين اصولي كه اين دعوت بر پايه (: و سؤال پنجم اين بود - 5

  )آن استوار است، چيست؟
و بر قرآن و . اكثر پاسخها اتفاق داشتند كه اين دعوت دين حق و اسالم است
ي اهل سنت  سنت تكيه دارد و راه و روش سلف صالح است و اين دعوت نماينده

 تعداد اصول اين دعوت و در غير اين موارد، در مورد. ها است و امثال اين گفته
پاسخها متفاوت بود و مهمترين اصل آن اين بود كه دعوتي سلفي و اصالحي و 

خواند و سخنهايي اينچنين كه در  مبارزه با شرك فرا مي  و به توحيد وـنوگرايي است
 .صفحات آينده به تفصيل خواهد آمد

ورد اين مهمترين دروغها و شبهات و افتراهايي كه مردم در م(: سؤال ششم - 6
 گويند، چيست؟ مي» وهابيت«دعوت يا 

كنند كه وهابيت اعتقاد به جسم  داشت كه مردم شايعه مي اكثر پاسخها بيان مي
 و تبرك .و اوليا را دوست ندارند ص و رسول اهللا .)مجسمه(بودن خدا دارند 

 دانند؟ جستن از آنها را حرام مي
 يا اينكه ،نزد مسلمانان استاين دعوت خارج از مذاهب چهارگانه و معتبر 

  . و امثال اين مسائل، و پيروانش غُلُو و تندروي دارند،مذهب پنجم است
دارد كه اتهامات و شبهاتي كه گفته  قابل مالحظه است كه نظرسنجيها بيان مي

  . نه خود دعوت،شد، متوجه پيروان دعوت بود مي
روغها؟ اكثر پاسخها كنندگان در مورد اين د نظر شركت: سؤال هفتم در مورد - 7

سپس تعبيرها در مورد . دانستند تهمتهايي را كه پيرامون دعوت گفته شده نادرست مي
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٥٠٥   ناباســـــــالم

 و بر دليل تكيه ،از جمله اينكه اين تهمتها باطل است. وصف اين دعوت متفاوت بود
 . و دروغ و بهتان است،ندارد

دعوت و سوء اند اين اتهامات به دليل جهل و ناآگاهي نسبت به  ها گفته بعضي
يا به سبب عملكرد نادرست بعضي از منتسبين و هواداران . فهم نسبت به دين است

 . و امثال اين،است
اند؟ پاسخها  كساني كه از اين دعوت تأثير پذيرفته: سؤال هشتم در مورد - 8

ترين گروههايي كه در زمان حاضر از اين  بيشتر بر اين اتفاق داشت كه مشخص
جويان و  ند، جوانان و طبقات فقير و متوسط و دانشا دعوت تأثير پذيرفته

 .التحصيالن دانشگاهها هستند فارغ
انصار السنه، جماعتهاي اهل حديث و اهل سنت : ها و دانشگاهها از ميان مؤسسه

و اغلب پاسخها اتفاق دارند . اند و سلفيه و مخالفين بدعت، از اين دعوت متأثر شده
و اگر از .  و پذيرش آن رو به ازدياد است، استكه اين دعوت پيوسته در حال رشد

تأثيري  تخلفات و اشتباهات بعضي از منسوبين به آن سالم بماند شأني واالتر و
 .بزرگتر خواهد داشت

مقدار تأثير اين دعوت در كشورهاي پاسخگويان به : سؤال نهم در مورد - 9
 .نظرسنجي و ديگر كشورهاست

 و همچنين اتفاق نظر ،عوت تأثير مثبت داشتهي پاسخها اتفاق نظر دارند كه د همه
ي اين دعوت تحقق  داشتند كه بعضي از اصول بزرگ و اهداف عمومي به وسيله

چنگ زدن به قرآن و سنت، انتشار علوم شرعي، تصحيح عقايد و : يافته از جمله
شعاير ديني، نابودي بدعتها، افتخاركردن به احكام شرعي و شعاير اسالمي و انتشار 

اب و زيادشدن مدارس و مساجد و مراكز و مؤسسات دعوتي و تعليمي و موارد حج
 .ديگري كه تفصيل آن خواهد آمد

 .افراد و مؤسسات و هيأتهاي مخالف اين دعوت و غيره: سؤال دهم در مورد -10
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٥٠٦ إسالمية ال وهابية

غالباً پاسخها صريح بود و در بعضي اوقات غيردقيق بود و در آن آميختگي و 
 .بوداحياناً سوء فهم روي داده 

ي ذكر نام اشخاص و هيأتها و مذاهب و  نظر به اينكه پاسخها در بردارنده
هاي موجود بود، ديدم كه انتشار آنها حكيمانه نيست چرا  جماعتها و گروهها و طايفه

كه احتياج به بررسي دارد و از آراي شخصي ناشي شده كه ديدگاه مردم در مورد آن 
  .معلومات را حفظ كنم و آن را منتشر نسازماختالف زيادي دارد، ترجيح دادم كه 

كه پاسخگويان در » هايي بود پيشنهادها و وصيت«: سؤال يازدهم در مورد -11
  .مورد اين سؤاالت داشتند

هاي با ارزش و گوناگون و بسيار مفيدي  پاسخها در بردارنده پيشنهادها و وصيت
ت و دعوتگرانش به نرمش ي پيروان اين دعو بود و بيشتر آنها اتفاق داشتند كه توصيه

و حكمت و بردباري و صبر و گفتگو و مجادله به روش نيكوتر و نيكوكاري و 
اي برخوردار است  دوري از روشهاي شديد و خشك و عجله كردن، از اهميت ويژه

  .آوريم و پاسخها را به صورت مفصل در ملحقي در آخر كتاب مي
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٥٠٧   ناباســـــــالم

  فصل پنجم
  ه مخالفان استآثار و نتايج دعوت، بهترين پاسخ ب

  

ط با آثار و نتايج حركت  در ارتباكوتاهمطالبي : موضوع اول
  نهاصالحگرا

  بارزترين آثار ارزشمند و نتايج نيك نهضت: موضوع دوم
  .تحقق عبوديت براي خداوند يكتا -1
  .گسترش سنّت و مقابله با بدعت -2
 .التزام به روش سلف صالح و اشاعة آن -3
 . زوائدپااليش و پاك نمودن منابع دين از -4
 . روش استدالل اصالح -5
 .ترويج علم و مبارزه با جهل -6
 .مشاركت در نهضت نوين علمي -7
 .اشاعة نمادها و شعاير ديني و فضايل اخالقي و حمايت از آنها -8
 .اي اسالمي تأسيس حكومت و جامعه -9

اي پايبند به سنّت و ترويج فرهنگ حفظ  تحقق بخشيدن به تشكيل جامعه -10
 .دينوحدت و اطاعت از بزرگان 

 .ايجاد امنيت -11
 .ها ها و جان ها، دل رهايي بخشيدن انديشه -12
 .حاكميت بخشيدن به دين خداوند -13
 .اقامه حجت بر مردم -14
 .از ميان بردن مظاهر و رفتارهاي جاهالنه و غيرديني -15

  

ها درباره آثار نهضت در  اي از سخنان و شهادت پاره: موضوع سوم
  عربستان و خارج از آن
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٥٠٨ إسالمية ال وهابية

  :موضوع اول
   حركت اصالحگرانه در ارتباط با آثار دعوت و نتايجوتاهكمطالبي 

  
كتـاب  (زماني كه اين دعوت مبارك براساس اصول و مبـاني ديـن حـق و وحـي                  

 سلف صالح و مـصون از       - قد علم نمود و راه مؤمنان      ص خداوند و سنت پيامبرش   
 را در پــيش گرفــت، پــرچم توحيــد را - تحريــف و اشــتباه اهــل ســنت و جماعــت

 و با از ميان بردن شـرك و بـدعت، احكـام             ،ها استوار گردانيد    ه، آن را در دل    برافراشت
آنگاه امنيت، عدالت و الفت گسترش يافـت، علـم و           . شريعت خداوند را به اجرا نهاد     

  .دانش منتشر گرديد و مظاهر ستم و تفرقه، جهل، بدعت و خرافات پنهان گرديدند
هـا ارزانـي    پاك و تازه را به انساناي  آري درخت اين دعوت به بار نشست و ميوه 

استوار بود، وعـده    » ال اله اال اهللا ومحمد رسول اهللا      «داشت و چون براساس كلمه طيبه       
Ê É È Ç Æ  Å  Ä      }: فرمايد  انگونه كه مي  خداوند بزرگ تحقق يافت، هم    

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ëz )24: ابراهيم.(  
اى  را به درخت پاكيزه) و گفتار پاكيزه(»  طيبهكلمه «آيا نديدى چگونه خداوند «

  .»ثابت، و شاخه آن در آسمان است؟) در زمين(تشبيه كرده كه ريشه آن 
همچنين وعدة خداوند به بندگان پاك و پرهيزگارش را تحقق بخشيد، آنگونه كـه              

ــي ــد م  m  l kjn q  p o r vu  t s   w}: فرماي
 {  z  yxa ` _ ~ }bf   e d cz 

  ).41-40: الحج(
 ؛كند يارى مى) و از آيينش دفاع نمايند(و خداوند كسانى را كه يارى او كنند «

همان كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت . خداوند قوى و شكست ناپذير است
دهند، و امر به معروف و نهى از منكر  دارند، و زكات مى بخشيديم، نماز را برپا مى

  . ها از آن خداستكنند، و پايان همه كار مى
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٥٠٩   ناباســـــــالم

عنايت و اهتمام اين دعوت و اتباع و دولت آن به اعالي كلمه توحيـد، مقابلـه بـا                   
شرك و بدعت، اقامه نماز، روزه ماه رمضان، پرداخت زكات، حج خانه خدا و امر بـه                 

 و همـين    ،معروف و نهي از منكر، مهمترين ويژگي آنها از آن زمان تا به امـروز بـوده                
_  `   d  c       b  a  } : شمنان و دنياپرستان بوده اسـت      د سبب خشم و مخالفت   

  h  g  f  ez )8: بروجال.(  
هيچ ايرادي بر مؤمنان نداشتند جز اينكه به خداوند عزيز و ) گران شكنجه(آنها «

  .»حميد ايمان آورده بودند
آن دعوت پربركت از چنان آثار عظيمي برخوردار بوده كه روند تاريخ را دچار 

ل نموده و مسير حيات امت اسالمي را در تمامي ابعاد ديني، علمي، سياسي، تحو
  .دگرگون نموده است... اجتماعي و 

كه در سرتاسر آن پرچم توحيد را به اهتزاز ) به ويژه نَجد(العرب  آثار آن به جزيره
درآورد، مظاهر سنت را اوج بخشيد، آثار بدعت، تفرقه و جهل را از بين برد و امنيت 

  .و وفاق را حاكم گردانيد، محدود نگرديد
العرب و بقية ممالك اسالمي  بلكه آثار و پيامدهاي آن به ديگر مناطق جزيره
هاي بسياري بر پايه راهبردهاي  گسترش يافت و عالمان، مصلحان، نهضتها و حركت

هايي را آغاز كردند و در حجاز،  آاليش اصالحگرايانه سلفي، تالش دعوت پاك و بي
سير، يمن، شام، عراق، مصر، مغرب، سودان و بسياري از كشورهاي آفريقايي، ع

همچنين در پاكستان، افغانستان، هند، بنگالدش، جاوه، سوماترا و ديگر جزاير 
 و مبارزه با بدعت و شرك و خرافات را ،اندونزي به ترويج تفكر توحيدي پرداختند

  .آغاز نمودند
هضت بر جاي گذاشت، تأسيس حكومتي اي كه اين ن يكي از آثار برجسته

اسالمي، قوي و پرصالبتي است كه در ميان كشورهاي جهان سوم و به ويژه جهان 
از . بود) آل سعود نخستين( و آن دولت ،اسالم به جايگاه رفيعي دست يافته است
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٥١٠ إسالمية ال وهابية

طلبانه، در راستاي اعالي كلمه اهللا حمايت  زماني كه بنيانگذار آن امام نهضت اصالح
 را برافراشت و شريعت )1(اين نهضت پرچم توحيد. خداوند به آن عزت بخشيدكرد، 

هايي كه با اين نهضت و دولت حامي  رغم دشمني  و علي،خداوند را حاكم گردانيد
  .آن صورت گرفت، در نهايت پيروز و سربلند از ميدان رويارويي بيرون آمد

عرض تهاجمات و اين نهضت و دولت سعودي در مراحل نخستين كار خود در م
حمالت سختي قرار گرفتند، اما از زماني كه افكار، راهكارها و اهداف خود را برپايه 
توحيد، دين خالص، عدالت و سنت قرار دادند روز به روز به توانايي و پويايي و 

ها جاي خود را باز كرد و  هاي بسياري از انسان شادابي آن افزوده شد و در ميان دل
  . آن مردم مسلمان طعم ايمان، امنيت، علم و و حدت را چشيدنددر سايه حاكميت

حاميان آن در سرزمين عربستان  خداوند را سپاسگزاريم كه نمونه زنده اين نهضت و
هاي آن را  سعودي همچنان وجود دارد، حكومتي كه ملك عبدالعزيز، طَيب اهللاُ ثَرَاه، پايه

س نمود، حكومت مدرني كه در عين بر اصول و مباني توحيد، شريعت و علم تأسي
پايبندي به سنت و حاكميت شريعت و دعوت به آن و تعظيم شعاير ديني، نوگرايي و 

 بدون آنكه ،گيري از وسائل قدرت و پيشرفت را در خود جمع نموده است بهره
  .اي به دين وارد شود خدشه

آن را خواهيم كه اين نهضت توحيدي و حاميان صادق و مخلص  از خداوند مي
 و آنان را براي ايجاد وحدت در ميان ،عزت و توانايي و پيروزي بيشتري عطا فرمايد

  .مسلمانان بر پايه حقّ و سنت توفيق دهد
اي كه مدت دو قرن و نيم است ادامه دارد، عبارت  جانبه آثار مبارك و ثمرات همه

اي دشمنان، و در است از مقابله علمي، عملي، شرعي، منطقي و واقعي در برابر افتراه
اما زماني . نمايند نياز مي عين حال داليلي وجود دارند كه ما را از ارائه و استدالل بي

_____________________________ 
 بسياری از عاملان و متفكران معارص بر اين باورند كه حاكامن صهيونيستی شده آمريكا و انگليس فرعون و −)١(

 .پرستی مدرن است طاغوت و دجال عرص حارضند و مهكاری و والی آهنا اوج رشک و بت
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٥١١   ناباســـــــالم

 و زماني كه ميان ،كه چشمان دنياطلبان از درك حقيقت و اعتراف به آن ناتوان است
اي جز بيان حقيقت  ها ديواري بلند وجود دارد، چاره جاهالن و حقايق و ارزش

  .جوييم ن راه از خداوند استعانت مينيست و در اي
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٥١٢ إسالمية ال وهابية

  :موضوع دوم
   و ثمرات نيك نهضت ارزشمندبارزترين آثار

هاي قيام نهضت و مهمترين اهداف آن  در آغاز كتاب به برخي از عوامل و زمينه
ها و اهداف هرگاه تحقق پيدا كنند به صورت ثمرات و نتايج  اشاره كردم؛ زيرا انگيزه

  : آنها عبارتند ازآيند كه تعدادي از درمي
  . يكتا خداوند براىعبوديتتحقيق  -1

 و تحقق هـدف اساسـي از آفـرينش         ،خالص گردانيدن عبوديت براي خداوند يكتا     
g  f  e  d  }  :فرمايـد   و ارسال انبياء آنگونه كه خداوند متعال مـي   ،مخلوقات

n  m   l  k  j  i  h  z) 36: النحل.(  
 و از طـاغوت     ؛خـداى يكتـا را بپرسـتيد      : يم كـه  ما در هر امتى رسولى بـرانگيخت      «

  .»اجتناب كنيد
اين نهضت مبارك در ايجاد و تقويت اين هدف بزرگ و خواسته واال و با ارزش 

هايي كه پيام  اند و در تمامي سرزمين تأثير آن قرار گرفته در تمامي كساني كه تحت
ا براي خالص گردانيدن ه ها و راهنمايي انسان نهضت به آن رسيده در ميدان ارشاد دل

عبوديت خداوند يكتا، بزرگ شمردن اسماء و صفات آن ذات بلندمرتبه و عبادت او 
  .تنها از طريقي كه خود مقرر فرموده و پيامبرش بيان نموده، پيروز و موفق بوده است

  . گسترش سنّت و مقابله با بدعت-2
ر منزلت سنت را اين نهضت مبارك توانسته است كه در اعتقاد، گفتار و كردا

ها و   ارتقاء بخشيده، با بدعت و شرك مقابله نمايد و انسانها را از شرك و زمينه
گنبد و : همچنين توانسته است مظاهر شرك و بدعت مانند. عوامل آن برحذر دارد

كنار قبر اوليا، شطحيات صوفيان و  گرفته در هاي صورت ها، بدعت هبارگاه و زيارتگا
  .هاي كالمي و فلسفي را از ميان بردارد  فرقههاي شيعيان و بدعت

هاي شعارهاي فكري، سياسي  نهضت توانسته است از آلودگياين از طرف ديگر 
  .گرايي در امان بماند و قومي
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٥١٣   ناباســـــــالم

  . و اشاعه آن به روش سلف صالحالتزام -3
 و خط مشي سلف صالح ص اين دعوت مبارك در پايبندي به سنت رسول خدا

 پيروان ايشان مانند ائمة أربعه و اهل حديث و ديگر علماي و اصحاب و تابعين و
يافته و تبعيت از سيرت ايشان و گام نهادن در راه آنان بدون اينكه دچار هيچ  هدايت

  .نوع افراط يا تفريطي شود، پيروز و سربلند بوده است
  .پااليش و پاك نمودن منابع دين از زوائد -4

قرآن و (بع دين راستين و دو سرچشمه زالل آن اين مهم از طريق بازگشت به منا
هاي ساخته و  مشي سلف صالح و پااليش منابع معرفت دين از بدعت خط) سنّت

پرداخته اهل بدعت و دنياطلبان و كساني كه به دنبال ايجاد تفرقه در ميان امت 
همچنين از تكيه بر اوهام و تراوشات ذهني غيرعلمي، . هستند، صورت گرفته است

اساس و ادعاي  ب و رويا، ذوق و سليقة اشخاص، احاديث جعلي و حكايات بيخوا
و تقليد كوركورانه و امثال اينگونه مسائل خودداري كرده ) ص(عصمت غيرپيامبر

است، اموري كه اهل بدعت آن را پايه و خميرمايه عقايد پر از بدعت و خرافات 
  .اند خويش گردانيده

اسالمي را در راه اتكا بر وحي معصوم و بروز اين نهضت مبارك توانست كه امت 
  .از خطا و دوري از فلسفه و كالم و خرافات و ظنيات و اميال نفساني، سوق بدهد

  . روش استداللاصالح -5
اين نهضت همچنين امت اسالمي را به راه استدالل سالم و برگرفته از قرآن، سنت 

ملي به فهم صحابه و ائمه سلف صالح، مطابق نصوص با يكديگر، اتكاي علمي و ع
  .سلف و اهتمام به قواعد و استدالل معتبر از نظر علماي اهل تحقيق بازگردانيده است

انگيزان  از طرف ديگر امت اسالمي را به دوري از راهكارهاي اهل بدعت و تفرقه
هاي ظن و گمان، اوهام و ظنيات، تحريف نصوص، دروغ، احاديث  كه بر پايه

  .باشند، تشويق نموده است ركورانه و تأويالت فلسفي و باطني ميمجعول، تقليد كو
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٥١٤ إسالمية ال وهابية

  . علم و مبارزه با جهلترويج -6
هاي نهضت بر روي آموزش قرآن، سنت، آثار سلف صالح و آموزش  پايه

ضروريات دين به تمام زنان و مردان مسلمان، تشويق طالب و دانشجويان به تحقيق 
 چون فقه، تفسير، حديث، عقيده، اصول فقه، و تعمق در علوم شرعي و معارف ديني،

  .زبان و علوم عربي، فرايض و ديگر علوم مفيد قرار گرفته است
  .علمي نوين مشاركت در نهضت -7

اين دعوت مبارك، عامل پويايي علمي گرديد، با ركود و سكون علمي به 
ن هاي مفيد و نهضت نوي رويارويي پرداخت و در ميدان تقويت و شكوفايي دانش

هاي بسياري را نوشتند و  عالمان و متفكران آن كتابها و رساله. علمي مشاركت كرد
ها پاسخ دادند و در عرصه شعر و ادبيات، خطابه و ديگر علوم مفيد و مشروع  به شبه

  .اند فعال بوده
  .اخالقي و حمايت از آنها فضايل  شعائر ديني واشاعه نمادها و -8

خار به دين و گسترش شعاير آن مانند برائت از اين نهضت پربركت، احساس افت
شرك و مشركين و اهل بدعت، گسترش توحيد و سنت، برپايي نماز، روزه و ديگر 

ها و  اركان اسالم، امر به معروف و نهي از منكر، حمايت و تقويت از ارزش
ها، ترويج جهاد، احسان و عدالت و  ها و رذيلت ها و مقابله با ضد ارزش فضيلت

  .ي حدود شريعت را تقويت و اشاعه نموده استاجرا
  . اسالميجامعه  و تأسيس حكومت-9

ها آنها را در  اين نهضت مبارك حقايقي را تحقّق بخشيد كه بسياري از انسان
اي  هايي مانند حكومت و جامعه ديدند و در مدتي كوتاه واقعيت خواب و رويا مي

ها زمان نياز  ي كرد كه گاه به قرنگذار اسالمي را براساس اصالت و نوگرايي پايه
  .دارند

اي اسالمي برپايه   و حكومت و جامعه،آن اميد و آرمان به واقعيت تبديل شد
كرد و حدود شرعي را  توحيد و سنت تأسيس گرديد كه احكام شريعت را اجرا مي
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نمود و بر ديگر ابعاد زندگي فردي و اجتماعي دين، فضايل، امنيت و عدالت  اقامه مي
  اكم بودح

 بن عبدالوهاب و محمد تمامي آن امور از همان زمان دو پيشواي بزرگوار محمد
بن سعود كه نهضت از دولت و حاكميت برخوردار گرديد تاكنون مورد اهتمام جدي 

  .قرار داشته است
 سنّت و ترويج فرهنگ  بهاي پايبند  تحقّق بخشيدن به تشكيل جامعه-10

  . دينحفظ وحدت و اطاعت از بزرگان
 در رابطه با ضرورت التزام به همبستگي و صنهضت فرمان خداوند و پيامبرش 

اي اسالمي برخوردار از وحدت كه  فرمانبرداري كه عبارت است از تأسيس جامعه
اهل حلّ «هاي آن جامعه از  هاي سنت استوار شده و اشخاص و مجموعه براساس پايه

كساني كه استحقاق اطاعت و مشورت را دارند علما و امرا و : كه عبارتند از» و عقْد
و نيز از حكامي كه خداوند زمام امور مردم را در اختيارشان قرار . و اهل رأي هستند

كنند و گرد  نمايند، اطاعت مي  عمل ميص داده و براساس قرآن و سنت رسول خدا
ه كفر همچنين قيام عليه حاكم و اهل ايمان را جز در مواردي ك. شوند هم جمع مي

آشكاري از آنها روي بدهد و بتوان در پيشگاه خداوند به آن استدالل كرد، حرام 
براساس همين خط مشي شرعي و سلفي اصيل بوده است كه وحدت و . شمارد مي

  .محبت و صداقت متقابل ميان حكّام و مردم تحقّق پيدا كرده است
  . ايجاد امنيت-11

گري در هر   همان ميزان كه نهضت سلفيهللا بهدهد كه الحمد  واقعيت شهادت مي
سرزميني سيادت يافته، امنيت و آرامش در آنجا گسترش پيدا كرده است؛ زيرا تحقق 

كه دين براي محافظت از ) حفظ دين، عقل، جان، نسل و مال(هاي پنجگانه  ضرورت
در واقع مهمترين عامل ايجاد امنيت در . آنها آمده، مشروط به تحقّق امنيت است

نشانيدن نهال دينداري در دلهاي مردم ) شبيه جزيرة عربستان(مين نهضت سرز
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 امر به معروف و نهي از ،براساس روشي سالم، اجراي احكام شريعت و حدود آن
منكر و اجراي عدالت براساس شرع و امثال اين موارد بوده كه از اصول و اركان اين 

  .آيند نهضت مبارك به شمار مي
  .، دلها و جانهاها نديشه رهايي بخشيدن ا-12

بن عبدالوهاب از تمامي توان خود براي گسترش  طلبانه امام محمد نهضت اصالح
ها را از دام  اند كه عقل دين و سنت بهره گرفته است؛ چون به واقع اين دين و سنت

سازند، آنها را از عبوديت غيرخداوند و دلبستگي  اوهام و گمراهي و خرافات رها مي
ها را از عذاب و پريشاني و   انسان و جان  دارند و دل به غير او باز ميو وابستگي 

  .دهند پلشتي و نابودي نجات مي
  .خداوند حاكميت بخشيدن به دين -13

اي كه نهضت حاكميت پيدا نموده احكام شريعت را در  در هر مملكت و منطقه
ي حاكميت دين تمامي ابعاد زندگي مردم به اجرا گذاشته و همة تالش خود را برا

راستين بر تمامي اوضاع و احوال مردم در تمامي امور زندگي آنها به كار گرفته و از 
هاي زندگي جلوگيري به  يا جدايي دين از واقعيت» جدايي دين از سياست«بدعت 

  .عمل آورده است
  . اقامه حجت بر مردم-14

كتابها، گفتگوها نهضت اصالحي از خالل الگويي كه از طريق علما و پيروان آن، 
اي پويا در رابطه با دين، جامعه و دولت و  ها و همچنين تجربه ها و رسانه و رساله

ها به ويژه مسلماناني كه از  ساير احوال آنها كه از آن برخوردار بوده بر تمام انسان
اند، همچنين بر غيرمسلمانان، اقامه حجت  سنت فاصله گرفته و از آن رويگردان شده

 در مورد ايشان صدر واقع وعده خداوند و خبر رسول خدا . ته استصورت گرف
َال تزال طائفة من أمتی علی احلق ظاهرين «: تحقق پيدا نموده است َ ِْ ِِّ َْ َ َّ ُ ٌ َ ُ َ َ...«)1(.  

_____________________________ 
 .. ختريج آن گذشت−)١(
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٥١٧   ناباســـــــالم

  .»هميشه گروهي از امت من در سنگر دفاع از حق قرار خواهند داشت«
  .نييغيردجاهالنه و  رفتارهاى مظاهر واز ميان بردن  -15

العرب حاكميت  زماني كه اين نهضت و دعوت اصالحي در بيشتر مناطق جزيره
پيدا كرد و از طريق دولت سعودي از ساختار سياسي و اجتماعي كه اكنون جامعه 

 تمامي ،دهد، برخوردار شده با نور شريعت و سنت عربي سعودي را تشكيل مي
هاي طاليي و ارزشمند  قرنمظاهر تاريك بدعت و جاهليت را كه بعد از سپري شدن 

اي مانند تعصبات نژادي، عرف و   و بيماريهاي كشنده،اولية اسالم حاكم گرديده بودند
 ستم و تجاوز، ،اي، تفرقه و پراكندگي اي، جنگ و منازعات قبيله عادات عشيره

راهزني و رويگرداني از دانش و دينداري را كه در ميان مردم به وجود آورده بودند، 
  .ان برداشتاز مي
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٥١٨ إسالمية ال وهابية

  :موضوع سوم
 در عربـستان    اي از سخنان و شهادتها درباره آثار نهضت         بيان پاره 

  و خارج از آن
  

ها ارائه  وقتي خواستم آثار و نتايج نيك و سودمند نهضت را در تمامي عرصه
هاي اين كتاب از خالل بيان اهداف و  ها و بحث بدهم، متوجه شدم بيشتر بخش

امام و علماي آن و نيز مواضع و ديدگاههاي متفكران روش نهضت و ذكر سخنان 
در واقع . نمايند مسلمان و غيرمسلمان نسبت به نهضت، بر آن حقيقت تأكيد مي

الي اين كتاب آمده بيانگر آثار و نتايج سودمند اين نهضت مبارك  تمامي آنچه در البه
  .آيند به شمار مي

هايي از   نتايج نهضت و ذكر نمونهبه همين سبب در اين بخش به بيان كلّي آثار و
  .نمايم آن آثار از زبان رهبران دعوت و ديگران بسنده مي

شيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن، از پيشوايان بنام نهضت، در مقام 
يادآوري لطف و احسان ديني و دنيوي خداوند بر پيروان دعوت، خطاب به ايشان 

   :گويد مي
 كه جاهليت و جاهالن و گمراهي و گمراهان در آن خداوند در اين عصر و زمان«

بر شما منّت نهاد و كسي را در ميان شما به وجود آورد كه، امور و . غلبه داشتند
احكام دين را پااليش نمايد و بازسازي كند، و شما را به سوي قرآن و سنت روشنگر 

بن  ن، شيخ محمداإلسالم و المسلمين و احياگر دي او شيخ.  فراخواندص پيامبر امين
كردگان  خداوند او را وسيله بينايي نابينايان، هدايت راه گم. است - : - عبدالوهاب

نيازي نيازمندان گردانيد، علم و دانش گسترش يافت، علم و دانشي كه در ميان  و بي
شما معموالً غريب بوده، تا اينكه صراط مستقيم كه مسلمانان نخستين و أئمه دين در 

 و قدر وقضا يد و از طريق ايمان به صفات كمال و اوصاف جالل و ميدان توح
  .اش، معتقد به آن بودند، بار ديگر ظهور پيدا كرد اعمال و افعال حكيمانه
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٥١٩   ناباســـــــالم

او با اميد به لطف و عنايت خداوند براي رويارويي با كساني كه آگاهانه و عامدانه 
اند و  و ضاللت گام برداشتهاند و در راه بدعت  سركشي را در پيش گرفته راه عناد و

اند،  از خط مشي كه سلف صالح و اهل ايمان در دوران طاليي اسالم بر آنها گام نهاده
با اتكا بر حديث و سنّت به ميدان مبارزه قدم نهاد و به چيزي ديگري خود را 

 بعد از آنكه گرد و خاك خرافات چهره - مشغول ننمود و اعتقادات سلف صالح را
نشينان  آلوده نموده بود پاك گردانيد، عقايدي كه بسياري از شهريان و باديهپاك آن را 
اي از  مانده اطالع باقي مانده بودند و تنها فطرت و سرشت آنان بود كه ته از آن بي

  .حقايق برايشان به جا گذاشته بود
ضرورت : هاي توحيد كه عبارتند از او همچنين مردم را به مقتضيات و مسؤوليت

 و خودداري از عبادت و استعانت از غيراو و ،شائبه خداوند  خالصانه و بيعبادت
 و إعالم برائت از تمامي اشياء و اشخاص كه به جاي خداوند به ،هاي دروغين الهه

  .خواند خدايي گرفته شده بودند، فرا مي
در زمان او به سبب عبادت اوليا، صالحين و اصحاب قبور در تمامي مناطق و 

ها و شريكان بسياري براي خداوند يكتا  طرف اهل بدعت و متصوفه الههممالك از 
هاي متعددي وجود داشتند كه هر يك با ديگري  رواج يافته بود و گروهان و مسلك

اي باتوجه به باورهاي خود برخي از ستارگان  مثالً دسته. هاي بسياري داشت تفاوت
شدند، برايشان آتش  وسل ميپرستيدند و براي حل مشكالت خود به آنها مت را مي

افروختند و بر اين باور بودند كه خير و بركت را براي آنان و جهانيان فرو  مي
  .نمايند كنند و باليا را از آنان برطرف مي ريزند، نيازهاي ايشان را برآورده مي مي

دانستند و از ايشان  اي ديگر نيز اگرچه بر آن باور نبودند و اهل آن را كافر مي عده
كردند، اما خود در گرداب عبادت اوليا و صالحين گرفتار آمده و  اعالن برائت مي

توان به آنها پناه برد و ايشان را  اعتقادشان بر اين بود كه به هنگام مشكالت و باليا مي
از ميان خود و خداوند براي پذيرفته شدن دعا و درخواست از او براي حل مشكالت 

آوردند و عمالً خداوند و آنان را در  ه ايشان روي ميآن مردم ب. واسطه قرار داد
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٥٢٠ إسالمية ال وهابية

بزرگ شمردن، توكّل، استجابت دعا، استعانت، فريادرسي و ديگر انواع عبادات 
خبر عصر جاهلي  اين دقيقاً همان دين مردم عرب نادان و بي. دانستند يكسان مي

  .تهاي كنعاني بوده اس است، همانگونه كه تعظيم ستارگان همان دين صابئي
 را همراه با دين راستين و هدايتگر برانگيخت تا ص اما خداوند حضرت محمد

هاي اديان و مكاتب ديگر از ميان برود و دين خداوند بر آنان  با نور آن تمامي تاريكي
  .غالب آيد و در سرتاسر جهان فراگير شود

ين خدا هاي خود را محقّق سازد و مردمان بسياري را از د اما شيطان توانست نقشه
  .و سنّت انبيا منحرف و پيرو منويات خود نمايد

سپس خداوند متعال، از ميان علماي سـرزمين نجـد، فـردي را فرسـتاد كـه غبـار                   
شبهات و خرافات را از عقايد راستين دين بزدايـد و مـردم را بـه سـوي راه و روش                     

ابهـاي  اين دانشمند رادمرد با نوشـتن مقـاالت و كت         .  فراخواند ص رسول خدا محمد  
. متعدد به مقابله با اباطيلي پرداخت كـه بـه دروغ، اسـالم بـدانها متـصف شـده بـود                    

گروهي از مسلمانان و مؤمنان نيز از او تبعيت كرده و در راه دفاع از قرآن و سـنت و                    
پا خاستند و بدين ترتيب، خداونـد بـار ديگـر ديـن پـاك و                  آاليش به   عقايد پاك و بي   

با نور آن تمامي اباطيل و اراجيف را از ميان برد كه خداوند             راستين را اعتال بخشيد و      
V  U    }  :كنـد   ل مـي  اين چنين به وعده خود بر حمايت و نصرت بندگانش عمـ           

  `  _  ^  ]       \  [  Z  Y  X  Wz )51: غافر.(  
در (انـد، در زنـدگى دنيـا و          ما به يقين پيامبران خود و كسانى را كه ايمـان آورده           «

  .»!دهيم خيزند يارى مى وزى كه گواهان به پا مىر) آخرت
ــي  ــين م ــد همچن \  [  ^    _  `   d  c  b   a  }  :فرماي

  j  i  h    g  f   ez )55: النور.(  
اند وعده  خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده«
 همان گونه كه به پيشينيان دهد كه قطعا آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد، مى
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٥٢١   ناباســـــــالم

  .»آنها خالفت روى زمين را بخشيد
ها و غارها و درختاني كه مردم به آنها  ها، بارگاه هللا تمامي گنبدها، زيارتگاه الحمد
شدند و از آنها انتظار كسب خير و دفع شر را داشتند از ميان برداشته شدند و  متوسل مي

  .ها، خرافاتها و شركيات ارسال نمود بارگاهداوطلباني را براي محو آثار جاهالنه و 
اهللا الحرام  داي زكات، روزه ماه رمضان، حج بيتااو مردم مسلمان را به اقامه نماز، 

نمود و قضات و مفتيان را به تبعيت از سنت صحيح و  و ديگر واجبات دعوت مي
 كالمي  اقتدا به أئمه دين و سلف صالح و پرهيز از گفتن،ص ثابت شده رسول خدا

  .كرد كه امامي بيشتر آن را نگفته و علمي كه سودي در آن نيست، تشويق مي
اعياد و ، تعظيم گنبد و بارگاه: دادند مانند او با آنچه مردم در آن ممالك انجام مي

نمايد،  مواليد كه در دين داراي دليلي نيستند و حجتي شرعي از آنها حمايت نمي
هاي گمراه مشابهت داشتند و  و مراسم مسيحيان و فرقهكرد؛ زيرا با اعياد  مخالفت مي

  .آمدند از نظر شريعت خداوند باطل به شمار مي
گذار كه شيطان  ها، رقص و ساز و آواز جاهالن متصوفه و بدعت همچنين او با بدعت

نمود،  كرد، شديداً مخالفت مي از آنها براي رويگرداني از استماع قرآن استفاده مي
پرستان مشابهت بسيار داشت، كساني كه خداوند درباره ايشان   با كار بتهايي كه بدعت

̂ _}  :فرمايد مي  ] \  [ Z Y X z )35: االنفال.(  
  .»نبود»  كف زدن«و سوت كشيدن «، چيزى جز )خدا(نمازشان نزد خانه «

 شناخت داشته باشد به اين نتيجه ص هر كس نسبت به قرآن و سنّت رسول خدا
باشند و  ها مي ترين فرقه ترين گروهها و خبيث ها از جمله گمراه  آدمرسد كه، آن مي

بسياري از ايشان عمالً منافقند و با شنيدن كالم خداوند و رسول او و عمل به آنها 
  .مخالفند

آميز عوام و اوباش كه معتقد به وجود بركت و خير و  او با عملكردهاي بدعت
 بودند و ايشان را به جاي خداوند به هاي فاسق و فاجر و طاغوت صفت صالح آدم
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گرفتند و به نام واليت و صالحيت به ايشان دلبستگي و وابستگي پيدا  خدايي مي
ها براي دين و دنياي  نمود؛ زيرا ايشان را جزو مضرّترين انسان كردند، مخالفت مي مي

وان آنها ت ترين حالت مي بينانه آورد، اشخاصي كه در بهترين و خوش مردم به شمار مي
 كه بعضي از مردم ايشان را در مقام واليت و صاحب - خردي برشمرد هاي بي را آدم

كننده به شمار  كرامات قرار داده بودند؛ اما در واقع اشخاصي ماجراجو و گمراه
  .آمدند مي

 به ويژه شناخت صاو مردم را به پيروي از قرآن و سنت صحيح رسول خدا 
او براي بيان صفات و . كرد  اولياي رحمن راهنمايي ميتفاوت ميان اولياي شيطان از

نمود، داليلي كه اهل  تمايزهاي هر يك از آنها با ديگري داليل شرعي را ارائه مي
پذيرفتند؛ زيرا خداوند متعال صالحان را به سبب  ايمان و تحقيق آنها را به سادگي مي

ر است كه بر كسي صفات پسنديده ايشان ستوده و حال و وضع ايشان چنان آشكا
همچنين خداوند اولياي شيطان اعم از مشركان و . شود پنهان نيست و مشتبه نمي

اي كه حال و وضع   آن هم به گونه،كافران را با اوصاف ايشان معرفي فرموده است
  .ماند ايشان بر هيچ انسان اهل ايمان و تحقيقي پنهان نمي

هها و قبايل راهزن كه به دزدي و نشينان جاهل و رؤساي گرو او همچنين با باديه
پرداختند، وارد مبارزه سختي شد و جامعه را از  راهزني و قتل و غارت اموال مردم مي

هاي اخالقي  وجود ايشان پاك نمود، امنيت و استقرار را تحقق بخشيد، ايمان و ارزش
ند به كرد را گسترش داد و تمامي كساني را كه در نجد و ديگر مناطق از او پيروي مي

  . تقويت امنيت و ايجاد عدالت ملزم نمود
هر خير و مصلحتي كه در اين رابطه عمالً به وجود آمدند در رسالت رسوالن 

اند و اهل علم  بوده» امنيت و عدالت، توحيد، ايمان«ريشه دارند؛ زيرا ايشان پيشگامان 
سايل انتقال و مصلحين كارشان ابالغ آن اهداف ايشان به مردم است؛ زيرا عالمان و

  .باشند علم و هدايت به مردم مي
 و تعدادي :بن عبدالوهاب  اإلسالم محمد به همين خاطر شيخ و استادمان شيخ
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و تمسك به تعاليم دين  ص از انصارش به همان تبعيت از سنت رسول خدا
به هر ميزان كه اعوان و انصار او بيشتر به دين خداوند . حكومت و قدرت يافتند

 به همان اندازه بر ميزان عزت و قدرت و ،كردند داشتند و بهتر پيروي ميدلبستگي 
هرچند دشمنان . شد  و پيروزيشان بر مخالفان افزوده مي،حمايتشان از جانب خداوند

هاي دشمنان درست به همان اندازه  هايي را به ايشان وارد كردند، اما آن پيروزي ضربه
هايي از شريعت خداوند و سنّت  ضت انحرافبوده كه در ميان اتباع و هواداران نه

 و آنچه را كه خداوند مورد عفو قرار داده به ، صورت گرفته بودصرسول خدا 
  .مراتب بيشتر بوده است

هدف و منظور اين است كه به اين حقيقت برسيم كه تمامي خير و منافع و 
 پيروي از سنّت اند، به علت هايي كه پديد آمده ها و شادماني ها و سربلندي پيروزي

 و مقدم داشتن رهنمودهاي او در اصول و فروع دين بر سخنان صرسول خدا 
هايي را بر شما ارزاني داشته  خداوند در اين عصر و زمان نعمت. ديگران بوده است

  هايي كه هم ديني كه بر ديگر مردم در ديگر ممالك ارزاني نفرموده است، نعمت
  . مان و توحيد و امنيت و عدالتهستند و هم دنيوي، به ويژه اي

هايش او را  خداوند را ياد كنيد تا او نيز شما را ياد فرمايد و بخاطر نعمت
  .سپاسگزاري كنيد تا بر آنها بيفزايد

 {  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «z )6: التحريم.(  
 آن  خويش را از آتشي كه هيزمءخود و خانواده! ايد اى كساني كه ايمان آورده«

  .»انسانها و سنگهاست نگه داريد
اين ذكر و شكر تنها از طريق شناخت خداوند و محبت، اطاعت و بزرگ شمردن 
او، فراگرفتن اصول دين، پايبندي به توحيد، اقامه نماز، دادن زكات و گرفتن روزه ماه 
مبارك رمضان، حج خانه خدا، جهاد در راه دفاع از دين، امر به معروف و نهي از 

هاي آشكار و پنهان و اجتناب از وسايلي كه شما را به  منكر، ترك گناه و معصيت
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٥٢٤ إسالمية ال وهابية

نمايند،  كشانند و زمينه را براي ارتكاب گناهان فراهم مي سوي نافرماني خداوند مي
  .)1(آيد حاصل مي

  : بن حجر آل أبوطامي زير عنوان سخنان شيخ احمد
  .آثار نهضت در مناطق نجد

 بزرگ شمردن قبور، نذر براي آنها و: خرافاتي ماننداين دعوت مبارك تمامي  - 1
اعتقاد به مؤثر بودن تعدادي چوب و سنگ را كه در نجد وجود داشت، از بين برد و 
اصول و مباني شريعت را كه به دست فراموشي سپرده شده بود، بار ديگر زنده 

  .گردانيد
ن را از مردم نجد بار ديگر بر صراط مستقيم توحيد خالص بازگشتند و آ - 2

همچنين به مرجعيت قرآن و سنت بازگشتند و در ، پرستي پاك نمودند شائبه و بت
  .تمامي امور ريز و درشت احكام شريعت را مبنا قرار دادند

مردم اين سرزمين دچار تفرقه بودند، هيچگونه حكم شرعي با قانوني آنان را  - 3
ها با يكديگر اختالف  نگيزهداد و به تمام معني در رويكردها و ا به يكديگر پيوند نمي

آفرين گرديد و آنان را زير يك پرچم  اما اين نهضت مبارك بار ديگر وحدت. داشتند
حكام قرآن و سنت صحيح رسول و تحت حاكميت يك قدرت درآورد كه براساس ا

 .نمود  امور ايشان را اداره ميصخدا 
و امثال آنها انتظار خردي قرار داشتند، زيرا از درختان  در منتهاي ناداني و بي - 4

 .كسب خير و دفع شرّ را داشتند
اما اين نهضت اصالحي اقدام به ترويج علوم شرعي پاك و روشنگر در ميان 

را در ميان ... تفسير، حديث، توحيد، فقه، تاريخ، نحو و : ايشان نمود و علومي مانند
 .ايشان گسترش بخشيد

ارف درآمده بود و طالبان علم از در واقع منطقة درعيه به صورت مركز علوم و مع
_____________________________ 

 .با اختصار) ٥٦٦−١/٥٤٤( الدرر السنية −)١(



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٥٢٥   ناباســـــــالم

 كه رفتند، تا جايي ديگر مناطق نجد، يمن، حجاز، خليج براي كسب علم به درعيه مي
بسياري از مردم در حالي كه به مراقبت از گوسفندان : گويند تعدادي از مورخين مي

  .پرداختند، لوح آموزش خود را به همراه داشتند خود مي
م به تعليم و تربيت، علماي زيادي ظهور كردند و پس از مدتي بر اثر اهتما

كتابهاي ارزشمندي را در علوم مختلف نوشتند، به نحوي كه ديگر از آن جهل و 
راه اوهام و  ناداني كه سايه شوم خود را بر آن سرزمين افكنده بود و مردم را در كوره

  .خرافات سرگردان كرده بود، خبري نبود
ار گرديد و پياده و سوار گاهي شب و روز در در جاي جاي نجد امنيت برقر - 5

و اموال گرانبهايي را به همراه . نهادند هاي طوالني را پشت سر مي راه بودند و مسافت
  .نرسيد داشتند، اما به بركت اين امنيت، گزندي به آنان نمي

 نجد سرزميني گمنام ،قبل از شروع نهضت و روي كار آمدن چنين حكومتي - 6
كرد، نه حكومتي   بود كه هيچكس براي آن حسابي باز نميارزش و ضعيف و بي

مقتدر وجود داشت و نه حاكمي مشهور، جز چند امير ضعيف كه هر يك بر چند 
اما به فضل خداوند و همت بنيانگذار و حاميان اين نهضت . روستا حاكم بودند

اصالحي، نجد از يك حكومت يكپارچه برخوردار گرديد، شهرت آن در همه جا 
 . و در ميان ديگر حكومتها جاي خود را باز كرد،چيدهپي

زمام امور حكومت در آن زمان بدست دولت عثماني بود و از دولت جديد بسيار 
 .كن نمودن آن بسيج نمود برد، در نهايت سپاه بزرگي را براي نابودي و ريشه حساب مي

شرق تا تأسيس دامنة نفوذ و قدرت خود را از خليج در  اما آن دولت تازه  - 7
دولت قرآن، سنت، توحيد، امر به معروف و . درياي سرخ در غرب گسترش بخشيد

 .نهي از منكر كه عدالت، امنيت و صلح را گسترش بخشيد
حكومتي كه مراكز علمي و آموزشي را تقويت نمود، علم و دانش را در ميان همه                

قبال كـرد،  مردم گسترش بخشيد و با آغوش باز از طالب و دانشجويان خـارجي اسـت         
ها و مدارس بسياري را تأسيس نمود و براي حمايت از اسـتادان               ها، دانشگاه   دانشكده
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٥٢٦ إسالمية ال وهابية

 .هاي بسياري را به كار گرفت و معلمان سرمايه
خواهنـد پـاي خـود را جـاي پـاي          مـي  - بعـضي از مـسئوالن آن      - حكومتي كـه  

 احكام  هاي  مسلمانان نخستين و سلف صالح قرار بدهند و حكومت خويش را بر پايه            
  .شريعت، اخالق، كتاب و سنت استوار كنند

آورد و در راستاي  حكومتي كه خود را حافظ مصالح و منافع مردم به شمار مي
ه با فقر و باال بردن سطح معيشت ايشان زفراهم نمودن رفاه و آسايش مردم و مبار

ج و ز تمامي توان خود براي فراهم آمدن آسايش و راحتي حجانمايد و ا  ميتالش
برد، در واقع حكومت تالش  برداشتن تمامي مشكالت پيش روي آنان به كار مي

 الصاله  كند آنان را به تكرار حج ساليانه و طواف كعبه و زيارت مسجدالنبي عليه مي
  .والسالم تشويق نمايد

هاي عرب به تحكيم شريعت،  در مجموع اين حكومت بيش از ديگر حكومت
هاي  هاي آدم ، مبارزه با اهل بدعت، ممانعت از فعاليتگسترش امنيت، علم و عدالت

اميد است كه خداوند ايشان را در راه خدمت به . هرزه و فاسد، اهتمام و توجه دارد
  .)1(»شريعت و ملت توفيق عطا فرمايد

   :گويد او سپس در رابطه با گسترش آن در خارج از نجد مي
ت آل سعود بر مكّه مكرّمه دعوت شيخ در خارج از نجد در جهت تسلّط حكوم«

حجاج .  مكّه بدون جنگ و خونريزي به تصرّف درآمد)هـ1218(در سال . توسعه يافت
ديدند و  آمدند و خود از نزديك اوضاع را مي گروه به مكّه مكرّمه مي ممالك اسالمي گروه

 هاي ارزشمند  راهنماييها، ارشادات حكيمانه و ها، موعظه آراي علماي نهضت، خطابه
همچنين آنان عملكرد دولت سعودي در آن . شنيدند علماي طرفدار نهضت را مي

نمودند كه چيزي جز تمسك به قرآن و سنت، گسترش امنيت، و  زمان را مشاهده مي
  .عدالت نبود

_____________________________ 
 ).٢(, چ )٧٥−٧٤( الشيخ حممدبن عبدالوهاب, اثر امحد ابوطامی ص −)١(
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٥٢٧   ناباســـــــالم

بن عبدالوهاب قرار گرفتند   تحت تأثير عقايد و دعوت شيخ محمد،بعضي از حجاج
تبليغ توحيد و مبارزه با شرك و خرافات را آغاز و پس از بازگشت به كشور خود كار 

  .كنندگان گنبد و بارگاه به مقابله پرداختند كردند و با گورپرستان و تقديس
اصول و مبناي معتقدات دعوت شيخ به سودان، سوماترا، هند، عراق، شام، مصر، 

  .الجزاير، جاوه، عمان و ايران منتقل گرديد
پرچمدار مبارزه با فساد عقيدتي، ،   عقايد سلفيدر تمامي آن كشورها مبلغين اين

بدعت و خرافات بودند و براي اصالح عقايد مردم از هيچ تالش مشروعي كوتاهي 
  .)1(»نمودند نمي

  :گويد استاد امين سعيد درباره اثرات نهضت مي
ها جامة عمل بپوشاند و قبل از هر  نهضت توانست به اهداف و آرزوهاي نجدي«

گذاري كند كه به توحيد ايمان داشت  ط، جامعه اسالمي سالمي را پايهچيز در آن محي
گذاشت و جز خداوند كسي و  داشت و در راه آن گام مي و شعاير آن را پاس مي

اكنون نيز وضع به همين صورت . نمود چيزي ديگر را كعبه آمال و دعاي خويش نمي
از درون .  به آن ايمان دارددهد و است، از زمان شيخ تا به امروز بانگ حقّ را سر مي

آن جامعه، حكومت عربي برومندي برخاست، حكومتي كه در سايه نهضت نشو و 
 ود كه اعراب در داخل شبه جزيرة عربستانـنما نموده و اولين دولت عربي بزرگي ب

اين حكومت نيز راه آن بزرگواران را . كردند  تأسيس مي- بعد از خلفاي راشدين -
روز به روز بر ميزان توانايي و تسلطش افزوده شده، بر دامنه و . در پيش گرفت

گرديد و مناطق حجاز، عسير، تهامه را جزو قلمرو خويش قرار  مرزهاي آن اضافه مي
هاي عراق نزديك شد و مرزهاي آن را درنورديد، سپس خود را به  داده به دروازه

هاي غربي   بر كرانهمرزهاي شام رسانيد و بعضي از اجزاي آن را تصرف كرد، نيز
هاي  جزيره مسلط شد، تا اينكه به حدي رسيد كه مرزهاي آن از جنوب تا كرانه شبه

_____________________________ 
 .  منبع سابق−)١(
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اقيانوس هند، از شمال تا شام، و از شرق تا خليج گسترش يافت كه طول آنها به 
بخشيد و  جاي آن را زيبايي مي رسيد، سرزميني كه پرچم توحيد جاي هزار مايل مي

  .آمد  به اهتزار درميبر تمامي اركان آن
همانگونه كه گفته شد نهضت اصالحي در ممالك عربي و سرزمين شام گسترش 
يافت و پيامش در تمايم نقاط آن درخشيدن گرفت، بسياري از مردم با آغوش باز از آن 

  .استقبال كردند و به آن گرويدند و خود را با عقايد فطري اين نهضت هماهنگ كردند
هاي بزرگي در ممالك   عمالً محور و الهام بخش نهضتبه اين ترتيب نهضت

هاي مرده را دوباره زنده نمود و  يد، اين نهضت همت و ارادهدعربي و اسالمي گر
  .روح را روشنايي و پويايي دوباره بخشيد هاي بي جان

هدف او چيزي جز . بنيانگذار نهضت در اخالص و پرهيزگاري، الگو و زبانزد بود
د و اصالح اوضاع و احوال امت و رشد و پويايي و رهايي آن كسب رضايت خداون

هاي جهالت كه آن را فراگرفته و دست و پايش را بسته و مانع هرگونه  از تاريكي
  .گرديد، چيزي ديگر نبود تالش و تكاپوي آن مي

هاي آن و برطرف شدن خطرات تهديدكننده  او پس از استقرار نهضت و تقويت پايه
 با هدف پرداختن به عبادت خداوند و )هـ1187( حاميان در سال و گسترش انصار و

و تا پايان عمر . گيري نمود هاي سياسي كناره شكرگذاري از نعمت و نصرت او از فعاليت
كرد، تا   و خالصانه خداوند را عبادت مي، و شبها را به نماز مشغول بود،روزها را روزه
ز آنچه انجام داده و از خود برجاي نهاده بود،  با اظهار رضايت ا)هـ1206(اينكه در سال 

  .به سراي ديگر و ديدار پروردگارش شتافت
خود دعوت به صورتي كه : شود كه بگوييم البته اين سخنان مانع از اين نمي

. شايسته آن است مورد اهتمام و توجه علما، ادبا و نويسندگاني نجد قرار نگرفته بود
العرب و كمبود وسايل  شتن نجد در قلب جزيرهشايد يكي از عوامل آن قرار دا

اند و اسباب و  اما تمامي آن عوامل اكنون از پيش پا برداشته شده. ارتباطي بوده است
ابزار الزم وجود دارند، درهاي نجد بر روي ديگر مناطق گشوده شده و درخت دانش 
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شتري به اين اما اميدوارم كه در شرايط كنوني آنان اهتمام بي. به بار نشسته است
زندگاني . هاي خود را باال بزنند دعوت بدهند و براي معرفي هرچه بهتر آن آستين

بن عبدالوهاب دربرگيرندة پربارترين درس و عبرتها و ارزشمندترين  شيخ محمد
اضافه بر آن شيخ، گنجينة گرانبهايي از كتاب و رساله . ها در ابعاد مختلف است آموزه

هاي زنده دنيا نياز   كه به تجديد چاپ و ترجمه شدن به زبانرا از خود بر جاي نهاد
اي  مند شوند و از درياي پربركت آن جرعه ها از آن بهره دارند تا ديگر ملت

  .)1(»بنوشند
   :دهد او در مقام توضيح بيشتر چنين ادامه مي

: در رابطه با اثرات تمسك به شريعت يا رويگرداني از آن در زندگي بايد گفت«
اي كه در دل نجد و علما و امراي آن محكم و استوار گرديده اين است كه،  هعقيد

العرب ايشان را نصرت و حكومت داده است و قدرت ايشان  خداوند در جزيره
ايست براي احياي شريعت و تقويت و گسترش دين خداوند و حاكميت  وسيله

  .كبخشيدن به آن در آن سرزمين و برداشتن تمامي آثار و مظاهر شر
ما «:  گفته است)هـ1218(امام سعود در خطبه پس از وارد شدن به مكه در سال 

ترين اعراب بوديم، زماني كه خداوند اراده فرمود دينش را حمايت  از جمله ضعيف
فرمايد و حاكميت بدهد ما داعي و مبلغ آن شديم، در آن زمان همه ما را مورد 

  .»شدند دادند و با ما وارد جنگ مي تمسخر قرار مي
كرد و فضل   در هر مناسبتي به اين موضوع اشاره مي:همچنين ملك عبدالعزيز 

شد و مصائبي را كه در آغاز براي آل  خداوند را نسبت به خود و اجدادش يادآور مي
دانست كه به خاطر قصور در محافظت از دين و  سعود پيش آمد، مجازاتي الهي مي

ملك سعود نيز بر . آوردند ن مجازات بشمار ميروي آوردن به دنيا، خود را مستحق آ
  .همين باور بود

_____________________________ 
 .١١−٩ سريه إمام حممد بن عبدالوهاب, ص −)١(
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بر همين اساس بزرگان و عالمان دين هر از چندگاهي حكّام خود را در رابطه با 
كردند نصيحت  ضرورت محافظت از دين و مقابله با آنهايي كه در اين راه كوتاهي مي

  .كردند  در برابر آن سكوت نميديدند نمودند و هرگاه سستي و كوتاهي را از حكّام مي مي
 شــيخ عبــدالرحمن بــن حــسن، پــدر شــيخ :در ايــام حكومــت ملــك فيــصل 

و هميـشه   . كـرد   عبدالطيف، از هيچ نوع ارشاد و اندرزي نسبت به حكّام كوتاهي نمي           
نظر ملك فيصل را نسبت به ضرورت نظـارت بـر عملكـرد كـارگزاران خـود جلـب                   

شد و اين آيه را       ر در اجراي شريعت متذكر مي     كرد و ايشان را درباره عواقب قصو        مي
   :)1( كرد آنان يادآور ميبارها به 

 {¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |  z)11: الرعد.(  
دهد مگر آنكه آنان آنچه را در        را تغيير نمى  ) و ملتى (خداوند سرنوشت هيچ قوم     «

  »خودشان است تغيير دهند
هاي ديني، علمي،  قش نهضت اصالحي بر حركتپيشتر به اين سخن در رابطه با ن

  .)2(اشاره كرديمكه دكتر طه حسين ذكر كرده بود زندگي فكري، ادبي و ديگر جوانب 
   :گويد شيخ محمد جالل كشك نيز مي

اما از ، بن عبدالوهاب از نظر عقيدتي بدعتگر نبوده باتوجه به اين اصل كه محمد«
نوگرايي بوده و به خوبي توانست چرخ  و  جهت سياسي او به راستي مرد اصالح

تاريخ را به سويي ديگر به حركت درآورد و رشته رويدادهايي را كه جهان اسالم را 
در كنار شكست فراگيري كه جهان اسالم در . برد پاره كند زدگي مي به سوي غرب

اي آن را تقديري حتمي به شمار  ها به آن دچار گرديده و عده برابر تهاجم اروپايي
آوردند و ظن غالب اين بود كه جهان اسالم در برابر فرهنگ و قوانين غربي سر  مي

تسليم فرود بياورد و در واقع به صورتي ذليالنه در فرهنگ تمدن پيروز ذوب شود، 
_____________________________ 

 .٣١٥ مهان, ص −)١(
 )..٤١−٣١( احلياة األدبية −)٢(
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٥٣١   ناباســـــــالم

بن عبدالوهاب از اعماق نجد اعالم نمود كه تنها راه دفاع، بازگشت به  شيخ محمد
شود، بلكه انحراف از روح حقيقت و  ياسالم است و مشكل در ظواهر خالصه نم

هاي آن نهفته است و بازگشت به حقيقت آن  قصور در پذيرش مسؤوليت
  .هاست جانبه غربي كنندة قدرت يافتن مسلمين براي رويارويي با تهاجم همه تضمين

و نبرد با ها نجنگيد، نه او و نه فرمانروايانش،  هرچند شيخ مستقيماً با غربي
هاي ايشان در از  و اعراب او را به خود مشغول ساخت، اما موفقيت مسلمانان مخالف
پيروزمندانه، هايي  افتادگي و تواناييشان بر مديريت و فرماندهي جنگ ميان بردن عقب

 را وادار به شكست و تسليم نمود و اين فرضيه را تا به  مسلمان و عربدشمنان
علمي، سياسي، نظامي و اقتصادي هاي  امروز تقويت كرد كه امت اسالمي بايد توانايي

اي را براي دفاع از دين و كرامت و هويت خود كسب نمايد، همانگونه كه  گسترده
  .جستند مسلمانان نخستين از همين روش سود مي

اين اصل، نقش و اهميت نهضت وهابيت را در دو مرحله به وضوح نشان 
ه دوم در نيمه دوم حكومت  و مرحل،بن سعود مرحلة اول در زمان عبدالعزيز: دهد مي

جانبه جهان  در هر دو مرحله اين تالشها در فضا و شرايط شكست همه. عبدالعزيز
اسالم روي دادند و توانايي اسالم را براي مقاومت و پيروزي به اثبات رسانيدند و 

تواند از  اين امكان را فراهم نمودند كه حل و فصل فراگير مشكالت دنياي اسالم مي
ترين و فقيرترين مناطق جهان اسالم  آميزي كه در عقب افتاده اي موفقيته حل راه

اي براي  حلي فراگير و ريشه اما آن دو تالش نتوانست راه. اند، الگو بگيرد مطرح شده
مشكل ارائه دهد، به همين خاطر نزاع و اختالف را همچنان باقي گذاشت؛ زيرا 

حلّي اسالمي متوقف  شمردن راهاگرچه روند تاريخ را از حركت به سوي مردود 
مشي قاطعي را ارائه ننمود و ما  حل خط نمود، اما در عين حال به هواداران اين راه

  .همچنان در همان وضع قرار داريم
هاي  هاي قيام اسالمي، جامعه اسالمي، داعيان اصالح ديني و نهضت بنابراين نهضت
 باور بازگشت به اسالم ها در واقع چيزي جز پذيرش ضرورت مهديون و سنوسي
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٥٣٢ إسالمية ال وهابية

  .)1(جانبه مسلمانان گرديد نهضت اصالحي نبود كه مانع از شكست و فروپاشي همه
  :گويد او در جايي ديگر در مقام بيان اعترافات دشمنان اين نهضت مي

افتاده   عقببا اين گوهر ارزشمند و اين گرانبهاترين باورها بود كه اعراب بدوي و«
نكتة ديگري كه سبب شگفتي . در موفقيت و برتري تبديل شدندنظير  اي بي به نمونه

ها شده است،  هايشان دربارة تجربة سعودي گيري تمامي ناظران، عليرغم تفاوت موضع
  .قضيه امنيت است

يكي ديگر از نقاط مثبت اين نهضت اين است كه بدعتها را از بين برده و در 
اگر كسي صحرايي دورافتاده را .  استمناطق تحت نفوذ خويش امنيت را برقرار كرده

 كسي مزاحم سفر و -  به ويژه در ميان مكه و مدينه- پيمود سوار بر استرش مي
اي پايان دادند و اعراب  هاي قبيله همچنين وهابيها به جنگ. شد تجارت او نمي

اي، از حضْرَموت تا شام همچون برادران و فرزندان يك  عليرغم اختالفات قبيله
.  و عادات متوحشانه اعراب به اخالق و فضايل انساني تبديل گرديد،اده درآمدندخانو

... الحربي و  هاي عنزي، عتيبي و بيت در بعضي از مناطق سرسبز و حاصلخيز خانواده
برادروار به كشاورزي و دامداري اشتغال داشتند و حتي داراي شعري بودند متضمن 

  :مضمون يكي از آن اشعار اين است. بر داشتندها هم آن را از  برعقايدي كه چوپان
   .»ها و صحراها نيست دين چيزي بجز اجراي شعاير دين و برقراري امنيت راه«

  .»آوردند ها را ركني از اركان ديني به شمار مي انگار آنان حفظ امنيت راه
همه چيز از «بن عبدالوهاب اين قانون متمدنانه را فهميده بود كه  شيخ محمد

 و تنها در سايه امنيت است كه مردم براي كار، تجارت، ،شود يت آغاز ميامن
 و زماني به كسب و كار حالل اقدام ،كنند كشاورزي و دامداري انگيزه پيدا مي

سپس به طور خالصه اين . »غارت و قتل قرار نگيرند نمايند كه در معرض سرقت، مي
يك رابطه مستقيم برقرار است، در اين قضيه «: مسأله را چنين بيان نموده است كه

_____________________________ 
 ).١١٠−١٠٩( السعوديون واحلل اإلسالمى −)١(
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٥٣٣   ناباســـــــالم

... زمينه كار و تجارت و . بدين معني كه به هر ميزان كه امنيت وجود داشته باشد
اند، اكنون  شود و بيشتر اشخاصي كه قبالً به دزدي و غارت مشغول بوده بيشتر مي

 و هرگاه به اين كار اشتغال داشته ،گزينند براي تأمين معيشت خود راه حالل را برمي
  .»نمايند اشند، امنيت تحقق پيدا ميب

بن سند بصري فيلكاوي كه ظاهراً بيش از آنكه مورخي عراقي باشد،   شيخ عثمان
ها  بر اين گمان است كه، امنيتي را كه سعودي. هاست كويتي و از دشمنان وهابي

ظاهراً دولت . توانستند به وجود بياورند براي فريب دادن مردم عوام بوده است
اند و در نتيجه امنيت از بين  و والي بصره به سياستي اين چنين محتاج نبودهعثماني 

  .رفته و اوضاع ميهن اسالمي بدان صورت درآمده بود كه همه از آن اطالع داريم
ابن بشر در رابطه با امنيت و آرامشي كه در سايه حكومت سعودي گسترش يافته 

 خود را روزها بدون نگاهبان رها بسياري از مردم، اموال و دارايي: گويد بود مي
  .كردند و هيچكس كاري به كار آن نداشت مي

ها را كه امنيت به صورت كامل تأمين شده  مردم آن سال«: گويد او همچنين مي
ناميدند، زيرا از ستم و غارتهاي بزرگ و كوچك در امان  هاي بابركت مي بود، سال

هاي  صميميت تبديل شده بود، سالمانده بودند و تجاوز و غارتگري به برادري و 
ها و محصوالت كشاورزي مردم در همه جا بدون  جاهلي سپري گرديده و اموال، دام

 و چهارپايان در دشت و صحراها زاد و ولد ،خوردند هيچ نوع خطري به چشم مي
كردند و بدون چوپان و نگاهبان رها بودند و تنها صاحبانشان براي دادن آب و  مي

  .»رفتند ها به ميان آنها مي ابر گرگحفاظت در بر
 و حكومت حامي آن در تمامي مراحل آن بر اين موضوع حىتجربة دعوت اصال

نمايد كه، اجراي شريعت اسالم هر چند به صورت محدود و در حد  تأكيد مي
اي سالم كه  امكانات موجود در هر جامعه زمينه را براي تحقق يكي از شروط جامعه

نمايد، امري كه وجود آن،  يت فردي، مالي و حيثيتي فراهم ميعبارت است از امن
زمين به شدت  شرط هرگونه دگرگوني و حركت اجتماعي و پيشرفت است و مشرق
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٥٣٤ إسالمية ال وهابية

هاي به قول  اين همان چيزي است كه غربيان ايجاد آنرا در ميان ملت. به آن نياز دارد
رت ثروتها و به اي براي تهاجم استعماري و غا زمين، بهانه ايشان وحشي مشرق
ها تا به امروز هم  اي از حكومت متأسفانه دسته. ها نموده است بردگي گرفتن انسان

  .ستايند اين اقدامات فريبكارانه استثمارگران را مي
اما وهابيت در قالب نخستين حكومت خويش در زمان حاكميت ملك عبدالعزيز 

ت رسانيد كه شريعت نشيني، اين موضوع را به اثبا حتي در شرايط ضعف و عقب
طلبي در درون اهل ايمان و إعمال حاكميت  اسالم باتوجه به تقويت روح عدالت

تر  تر و انساني تواند امنيت و آسايشي به مراتب بهتر و عميق قانون از طريق قدرت مي
  .اند، به وجود بياورد هايي كه در طول تاريخ وجود داشته از تمامي تمدن

 مملو از موارد دهشتناك و شگفتي از ايجاد رعب و كتابهاي نويسندگان غربي
هاي خويش است كه حتي در بدترين شرايط ناامني  ها در جامعه وحشت توسط غربي

در واقع شهرهاي بزرگ و كوچك . در ممالك ما آنگونه اقدامات سابقه نداشته است
يد اند كه ساكنان آنها با هاي وحشتناكي درآمده كشورهاي غربي به صورت جنگل

هاي آن رفت   و خيابان دل و جرأت باشند كه بعد از غروب آفتاب در كوچه بسيار پر
ها  ها و مراكز عمومي و حتي بسياري از خانه از طرف ديگر تمامي هتل. و آمد نمايند

  .كنند هاي الكترونيكي مجهز مي را با غل و زنجير و قفل
ود، تعجب غربياني را اند، خ ا ايجاد كردهامنيتي را كه سعودهديگر  ىسواز 

 به عنوان مثال پليس انگلستان چنان ،كردند برانگيخته كه به امنيت خود افتخار مي
قدرتمند بود كه افراد آن تنها با همراه داشتن باتوم و بدون حمل اسلحه به برقراري 

  .پرداختند امنيت مي
ومتي آنان نظام حك: اند به صراحت بگويند كه ها توانسته در شرايط كنوني سعودي

 و به قوانين غربي هيچگونه نيازي ندارند، زيرا آنان، خود بهترين ،بهترين نظام است
  .»...حل را در اختيار دارند  راه

  :گويد ها شهادت داده و مي ع وهابيهاي عثماني به نف در برابر ترك» بوركهارت«
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ل وهابيت را اگر بخواهيم توصيف كنيم چيزي به غير از اسالم پاك و زال«
ها را بيان كنيم كافي  ها و ترك  و اگر بخواهيم تفاوت ميان وهابي،نخستين نيست

  .»اند، اشاره نماييم ها مرتكب شده هايي كه ترك ها و زشتي است كه به انحراف
اگر بخواهيم مذهب وهابيت را توصيف كنيم بايد «: گويد او همچنين در ادامه مي

بر همين اساس بود كه علماي قاهره . اييمهمان عقايد صحيح اسالمي را توصيف نم
ها هيچگونه  عقايد وهابي جانبه به اين نتيجه رسيدند كه در پس از تحقيق همه

ها پديدة  حتي پس از سقوط دولت سعودي. اند انحرافي را از اسالم مشاهده نكرده
  .توجه مردم بوده است بيداري و نهضت اسالمي همچنان مورد

: گويد ها مي  در مورد سعودي)م1848-1845(هاي  سالدر بين » جورج والين«
نامند، اين نام را دشمنان براي آنان به كار  آنان به هيچوجه خود را وهابي نمي«

  .»نامند اند، آنان، خود را مسلمان يا موحد مي برده
ها  كنند كه وهابي تعدادي از نويسندگان معاصر فكر مي«: گويد او همچنين مي
اند، اما اين ظن و گماني نادرست است،  ي را به وجود آوردها هزمذهب خاصي و تا

اي اصالحي است و از نظر احكام فقهي از مذهب حنبلي  زيرا وهابيت صرفاً انديشه
  .»كند پيروي مي

 روزهاى آخر در وسپس سفير سياستمدار كه در خليح مقيم است،  :گويد ميو 
كه بقيه وهابيان را مشاهده ) هـ1297م 1879(زندگى فيصل بن تركى، و ليدى بلنت 

هاى شمر و در حكم ابن رشيد هستند و اين تدفق تا زمان  هخواهى كرد كه در كو
  .)1(و تا بحال ادامه دارد... شكسبير و فيلى 

ها بوده   حاكميت سعودي نقش و تأثيرگذاري اين نهضت بر ممالكي كه تحت
ها و حتي به اقليتهاي  يگر قارهمحدود نگرديد؛ بلكه به ديگر ممالك اسالمي در د
كشور يمن كه با عربستان . مسلمان در كشورهاي غيراسالمي نفوذ كرده است

_____________________________ 
 ).١٣٤−١٣٢(اإلسالمی, ص ّ السعوديون واحلل −)١(
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٥٣٦ إسالمية ال وهابية

دكتر . ها قرار گرفته است تأثير نفوذ وهابي همجوار است، بيش از ديگر ممالك تحت
اي درخور توجه، اين موضوع را مورد بررسي قرار  بن محمد ابوداهش به گونه  عبداهللا
  : گويد  ميداده و
موضوعي كه همگان از آن خبر دارند اين است كه، مردم يمن در آن زمان در «

 و بر روي قبور صالحان )1(شدند امور زندگي خود به غير خداوند متوسل مي
دادند،   مي، قرار)2(هايي را كه متضمن عبارات استعانه و پناه بردن به ايشان بود پرچم

 به آن مبتال شده و حتي گاهي انبوه زائران آن قبور، امري كه بسياري از اقشار مردم
از طرف . كردند  را به ذهن تداعي مي)3(تهايي همچون حضور حجاج در عرفا صحنه

ديگر مردم يمن به سجده بردن در برابر چيزي كه به آن اعتقاد داشتند عادت كرده 
بر روي قبرها . )5(دادند نيز بخشي از اموال خود را براي آن اختصاص مي. )4(بودند

  .)6(»بردند كردند و زنان را به همراه خود به زيارت قبور مي چراغ روشن مي
كردند و به خاطر خلوت  تعدادي از علماي يمن مردم را از انجام آن امور نهي مي

ها را آراسته  گرفتند، حال آنكه آنان گنبد و بارگاه شدن مساجد بر ايشان خرده مي
  .)7(»زدند معيت موج ميبودند كه شب و روز از ج

پرستي، تعدادي از علماي يمن  علي رغم گسترش بدعتها و خرافات به ويژه مرده
ها به مقابله پرداختند و در برابر آنها  در قرن دوازدهم هجري با آن گمراهي

بن  يكي از مشهورترين آنها شيخ محمد. هاي سختي اتخاذ كردند گيري موضع
_____________________________ 

 .٢٤, ١١, ٤ حممدنارص اخلازمی, إيقاظ الوسنان, ص −)١(
 .١٥٦ حسني بن مهدی النعمی, معارج األلباب, ص −)٢(
 .١٦١ مهان, ص −)٣(
 .١٦٠ مهان, ص −)٤(
 .١٩٢ مهان, ص −)٥(
 .١٦ حممدنارص اخلازمی, إيقاظ الوسنان, ص −)٦(
 .١٦٥بن مهدی النعمی, مهان, ص   حسني−)٧(
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)  ه187( به امير و شيخ حسين بن مهدي النعمي مشهور) هـ1182-1099(اسماعيل 
 )م1748/هـ1161(بن اسماعيل درباره آن بدعتها از سال  ديدگاه شيخ محمد. اند بوده

تشويق نمود، » مخا«زماني كه حاكم وقت يمن را به نابودي بت موجود در منطقه 
  .)1(»اي را نوشت و در ارتباط با آن رسالهآغاز شد 
او مردي بود كه حقّ « :وچي در مورد او چنين گفته استبن حسن القن  صديق

  .)2(»نمود و با بدعت مخالف بود گفت، از سنّت تبعيت مي مي
النعمي نيز با نوشتن كتابهاي متعددي مخالفت خود را با چنين عقايد باطلي اعالم 

  .)3(نمود
 حمدهاي امام م تأثير انديشه شايد رشد چنان افكاري در ذهن نعمي و امير تحت

 بن اسماعيل مورد گيري محمد  عبدالوهاب بوده باشد، به ويژه اگر اين موضعبن
  :گويد مالحظه قرار بگيرد كه در ارتباط با دعوت اصالحي مي

رسد كه در نجد مردي قيام  هايي به ما مي  تاكنون گزارش)هـ1160(از سال «
د و آنان را از اميد و خوان نموده و مردم را به پيروي از سنت و پرهيز از بدعت فرامي

دارد، همان  استعانت به زندگان و مردگان و ساختن بنا بر روي قبور برحذر مي
  .)4(»ت از آنها نهي فرموده اسصاموري كه رسول خدا 

كه در جواب » معارج األلباب«همچنين سخن او در مورد دليل تأليف كتاب 
_____________________________ 

كتاب تطهرياالعتقـاد مـن أدران اإلحلـاد, كتـاب خـود امـري, در : , نگا٩١٥, ص ٢ حممد حممد زباره, نرش العرف, ج−)١(
تأليف آن را بـر . بعد از محد و ثنای پروردگار اين كتاب تطهري االعتقاد عن أدران االحلاد است: مقدمه اين كتاب گفته است

مينها و روستاها به طور يقني پی بردم و دانستم كه مردم رشيک و مهتايانی بـرای خود واجب ديدم هنگامی كه در متامی رسز
های اسالمی برای خداوند مهتـا  اند و ديدم كه در رسزمينهايی از يمن و شام و نجد و هتامه و ساير رسزمني خداوند برگزيده

 ).١٩٩(ص . ها و مكاشفات هستند  غيباند و آن هم اعتقاد بر قبور و يا اعتقاد بر زندگانی كه مدعی علم بر گرفته
 .١٩٢ أبجدالعلوم, ص −)٢(
 .معارج األلباب, و مدارج العبور عىل مفاسد األمور:  نگاه شود به −)٣(
 .٣٩٣ّ إرشاد ذوی األلباب إىل حقيقه أقوال ابن عبدالوهاب, ص −)٤(
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٥٣٨ إسالمية ال وهابية

هاي  ردن گنبد و بارگاه راجع به ويران ك)م1763/هـ1177(پرسشي است كه در سال 
موجود بر روي قبور از او پرسيده شده و نيز كتابي كه پيش از آن از مكه براي او 

هاي  ها، مفتي در رابطه با نابودي مقابر و زيارتگاه«: آورده بودند و در آن آمده بود
ر نمايند فتوا صاد مذاهب اربعه عليه كساني كه اقدام به ويران نمودن گنبد و بارگاه مي

  . باشد ليلي بر متأثر بودن اين دو از نهضت مي، خود، د)1(»دكرده بودن
تأثير دعوت  بعد از آن دو عالم كه در قرن دوازدهم هجري تا به اين حد تحت

و ) هـ1213-1141(مير الابراهيم بن محمد ا: توان گفت كه سلفيت قرار داشتند، مي
تأثير  يده بيش از ديگران تحتدر ميدان عق) هـ1250-1173(بن علي شوكاني  محمد

هايش در برابر  گيري األمير به خاطر موضع ابراهيم. اند دعوت سلفيت قرار گرفته
 نيز اقدامات متوسلين به غيرخداوند را مورد  شوكاني.)2(ت داشتگورپرستان شهر

داد و بر اين باور بود كه ايشان با آن كارهاي خود برخالف  انتقاد شديد قرار مي
  .)3(»دان عمل كرده» و اخالص در عبادت خداوندتوحيد «

اما تأثيرگذاري عملي نهضت سلفيت در يمن بيشتر در نيمه پاياني قرن سيزدهم 
كم به حقيقت نهضت و دعوت ايشان به  هجري ظاهر گرديد، زماني كه علما كم

خالص گردانيدن توحيد پي بردند، اضافه بر آن رفت و آمد تعدادي از علما و مبلغين 
همچنين . از شهرهاي يمن در خالل آن مدت تأثير بسزايي در اين گسترش داشت

  و)4(رديدگ  رد و بدل ميمنطقه رجال ألمعهاي زيادي ميان علماي نجد و علماي  هنام
 را  و زمينهاي بسياري را صورت داده براي تأثيرگذاري عملي نهضت در يمن تالش

ردم نيز متوجه شدند كه بيشتر علماي به تدريج م. براي گسترش آن فراهم گردانيد
_____________________________ 

 ).٥−٤( معارج األلباب ص −)١(
 .٢١ احلسن بن أمحد عاكش, عقود الدرر, −)٢(
 .اثر خود شوكانی» ّالدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد«, مهچنني نگاه شود به ١٦٨ أدب الطلب, ص −)٣(
ّ املكتبه الغربيه بجامع صنعاء ١٨٦ّمكتبة الرياض السعودية, وجمموعه ) ٥٦٧/٨٦(جمموعه :  نگاه شود به−)٤(

 .٨٥نفحات من عسري ص : الكبري, نگا
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٥٣٩   ناباســـــــالم

يمن و حكام آن در مورد گسترش اصول دعوت سلفيت و ترويج آن در آن سرزمين 
  .ورزند اصرار مي

شايد يكي از مهمترين اثرات دعوت سلفيت در رابطه با عرصه پااليش عقيده، 
مذمت بدعت و قانع شدن علماي آن مملكت در مورد ضرورت مقابله با اسباب و 

دهند  اسناد تاريخي نشان مي. ها و برداشتن آنها بوده است هوامل آن مانند زيارتگاع
 اقدام به ويران كردن زيارتگاه مشهور )م1807/هـ1220(كه، امام منصور در سال 

ها و   بسياري از گنبدها و بارگاه)هـ1224(و تا پيش از سال  )1(عابدين در صنعا نمود
  .)2(»يدندر و ديگر مناطق ويران گردهاي صنعا، منطقه ذما زيارتگاه

همين موضوع سبب شد كه امام متوكل بعداً به خود جرأت بدهد و موافقت 
خويش را در مورد ويران كردن آنها به علماي يمن اعالم كند و اين مسأله زماني رخ 

اقع  در و.)3(د هيئتي از علماي سلفي به صنعاء آمدن)م1813/هـ1229(داد كه در سال 
گيري علماي يمن بود كه زمينه را براي ويران كردن آن زيارتگاه فراهم  ضعاين مو

گردانيد، اگرچه دعوت و نهضت سلفيت پيشتر تأثير خود را بر روي فكر و دل ايشان 
  .)4(نهاده بود

_____________________________ 
 ).درر نحور العني (٣٩١اهللا جحاف, مهان,   لطف−)١(
 .٢٦٣−٢٦٢, ص ٢ حممدعلی الشوكانی, البدرالطالع, ج −)٢(
ّ جمهول, حوليات يامنيه, ص −)٣( ّ٧. 
مجـاعتی از دعـوگران سـلفی : هــ گفـت١٢٢٩حوليات يامنبة در اخبار سـال : صاحب كتاب. ٨١ مهان مرجع, ص −)٤(

يی كه بر روی قبور صاحلني و پيشوايان هدايت است, مورد ها متوكل را در جهت ختريب قبه. گروهی را به صنعاء فرستادند
ًپس امام رسان حكومت و علامی حارض را گرد آورد علام در پاسخ به وی گفتند اگر ايـن عمـل حقيقتـا . خطاب قرار دادند

هـت ها و باال بـردن قربهـا نـوآوری اسـت كـه وجا برای رشيعت باشد نه چاپلوسی برای نجدی و قبول سخن او, اين قبه
پس متوكـل . مهانطوری كه از امرياملؤمنني مبنی بر از بني بردن و مهسطح كردن آهنا با زمني نيز خرب داده است. رشعی ندارد

هايی كه در صنعاء و اطرافش بود منهدم كرد مثل قبه صالح الـدين, قبـه منـصور  از بني بردن آهنا را ترجيح داده و متامی قبه
قبه امحد بن حسن در غراس نيز منهـدم شـد و بـه مهـني . به املهدی العباسی كه در آن قرب استحسني در اهبر, قبه فليحی و ق

 ).٨, ٧ص (منظور افرادی را به ديگر نواحی فرستاد 
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٥٤٠ إسالمية ال وهابية

دهد كه،  سخن عبدالرحمن بن عبداهللا الزميلي اين موضوع را مورد تأييد قرار مي
 در سال راي او نقل كرده كه، در شهر إب،استاد او قاضي احمد العنسي ب

هاي ويران شده و سوزانيده شده را كه از   آثاري از گنبدها و بارگاه)م1940هـ1359(
اگر .  باقي مانده بودند، ديده است)هـ1229- 1218 ()1(زمان امام سعود بن عبدالعزيز

تأثير  شود كه بيشتر مناطق يمن كم و بيش تحت اين سخن صحيح باشد، معلوم مي
اند و اين تأثيرگذاري به ثلث اول قرن سيزدهم هجري  دعوت سلفيت قرار گرفته

  .گردد برمي
به همان ميزان كه نهضت سلفيه بر علما، حكام و مردم صنعاء و حومة آن تأثير 
گذاشت، بر علما و مردم تهامه يمن و حضرموت نيز تأثيرگذار بوده است، زماني كه 

ده به بالي دلبستگي به گنبد و گور مبتال شده بودند و مردم تهامه به صورتي گستر
تعدادي از علما تمامي انواع شرك و بدعتهايي را كه ديده و شنيده بودند، مورد تأييد 

 در ثلث اول قرن سيزدهم هجري، اين سرزمين به تمام معني از آن .)2(دادند قرار مي
داد غير  جازه نميشرك و بدعت ها پاك گرديده بود و ديگر هيچكس به خود ا

  .)3(»اي را مورد خطاب قرار بدهد خداوند را به فريادرسي بخواند يا مرده
با وجودي كه شوكاني در رابطه با عامل مستقيم گرايش مردم به سلفيه، تنها اعمال 

رسد كه آيا اين  ، با اين وجود اين سؤال به ذهن مي)4(برد زور و شمشير را نام مي
 يا نتيجه فعاليت و تبليغ )5(امرا در آن مناطق گسترش يافتنهضت بر اثر اقدامات 

  تأثير نهضت قرار داشتند؟ علماي صنعاء بود كه تحت
_____________________________ 

 ).هـ٩/٧/١٣٩٩شوحط يف ( مقابلة شخصية مع عبدالرمحن بن عبداهللا الزمييل −)١(
 .١٧٢−١٧١ أدب الطلب حممدعلی الشوكانی, ص −)٢(
 .١٧٢−١٧١لطلب حممدعلی الشوكانی, ص  أدب ا−)٣(
 .١٧٢ منبع سابق, ص −)٤(
كنـد, هنگـامی كـه تـصميم بـر از بـني بـردن   هـ تاكيد می١٢٤٦ اين گفته علی امري علی بن جمثل املغيدی را در سال −)٥(

 ).٢١٨(ربوع عسري حممد عمر رفيع, ص : های قبور و يا كارهای از اين دست, گرفت نک قبه
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٥٤١   ناباســـــــالم

هر دو احتمال ممكن است و هر دو گروه در تبليغ آن : در پاسخ بايد گفت
اند، به ويژه اگر اين واقعيت را به خاطر  اعتقادات و مبارزه با مظاهر شرك نقش داشته

هايي از تهامة يمن قبالً از دعوت سلفيت استقبال كرده بودند و  ه بخشبياوريم ك
حمايت و مجاهدت علماي يمن آن را گسترش بخشيده و در راه از بين بردن مظاهر 

  .شرك ياري داده است
زماني كه مبلّغين نهضت در : گويند اما راجع به حضرموت منابع تاريخي چنين مي

تابوتها، و  ها، اقدام به ويران كردن گنبدم شدند،ن مناطق اعزا به آ)هـ1224(سال 
به خاطر اينكه مردم حضرموت در  .)1(پستها را گرفتند معاشها را از مردم منع كردند و
  .»كردند يگمراهى و جهل عميق زندگى م
اقدام به ويران كردن بناها و  اند كه مبلغان سلفى بعضى از مصادر ذكر كرده
، تا نشان بدهند كه گنبدها داراي شأن )2(كردند قبور ميگنبدهاي ساخته شده بر روي 

  .و منزلتي در دين نيستند و بايد از بين برده شوند
كردند، بلكه  ها اكتفا نمي در آن زمان مبلّغين تنها به ويران كردن گنبدها و بارگاه

طقه كردند تا عقايد سلفيان را در آن من داعيان و مبلّغيني را از خود منطقه، تربيت مي
ن بيانگر ميزان گسترش دعوت در  اي.)3(ندتبليغ كنند و مردم را به آن فرابخوان
شايد همين موضوع سبب شده باشد كه يكي . حضرموت و اطراف آن در آن شرايط

اگر خداوند آنان را به ميان مردم «: از علماي حضرموت با اشاره به آن مبلّغين بگويد
  .)4(»دادند  گورپرستي خود ادامه ميفرمود تاكنون آنها هم به مأمور نمي

هاي ساخته  ظاهراً اهتمام امرا و مبلغين دعوت به ويران كردن گنبد و زيارتگاه

_____________________________ 
 . ١٤١اجلزيرة العربيه, صالح البكری ص  فی جنوب −)١(
 ). ١١٥( عبداهللا بن حممد السقاف, در كتابش ص −)٢(
 .١٤١ صالح البكري مرجع قبلی, ص −)٣(
 )..٨٢٧( ص ١٣٢٤ ذوالقعده ٩, مج ١١ جمله املنار ج−)٤(



@ @

@ @

 

٥٤٢ إسالمية ال وهابية

شده بر روي قبور در جنوب جزيره العرب تمامي مناطق كشور يمن را شامل گرديده 
منابع تاريخي در اين . و به صورت يكي از اقدامات مطلوب آن مبلغين درآمده بود

 وارد تهامه يمن شدند )هـ1221(زماني كه امراي عسير در سال : كنند ه بيان ميرابط
آن : كنند  همچنين آن منابع بازگو مي.)1(الفقيه نمودند اقدام به تخريب گنبد جامع بيت

گرفتند و از هيچ  امرا و مبلغين از تمامي توان خود براي پااليش توحيد به كار مي
  .كردند دم در مناطق كوتاهي نميتالشي براي اصالح باورهاي مر

 امير علي بن مجثل المغيدي تمامي أبنية ساخته شده بر روي )هـ1247(در سال 
هاي موجود   زيارتگاه)م1834/هـ1250( و در سال .)2(قبرهاي منطقه مور را ويران كرد
  .)3(در منطقه تعز را ويران گردانيد

براي مثال .  پيشقدم بوده استدعوت سلفيت در ميدان مبارزه با ديگر بدعتها نيز
كتاب بن عبدالوهاب به آتش دادن  االمير از اقدام امام محمد بن اسماعيل شيخ محمد

بن علي الشوكاني افعال و كارهاي   همچنين محمد.)4(كرد ميحمايت » الخيرات داليل«
 اي را به نام هاي متصوفه را نامشروع شمرد و درباره ايشان رساله آميز طريقه بدعت

  .)5(نوشته است» ارم الحدادوالص«
العرب در آن  تمامي اين امور بر ادامه گسترش اثرات دعوت در مناطق جزيره

  .شرايط داللت دارد
حدودي مانع از گسترش  هاي مصر و عثماني با دعوت سلفيه تا مخالفت حكومت

ما از تعدادي از عل: گويند ها بود، به نحوي كه منابع مي مطلوب نهضت در آن سرزمين
هايشان در  يگير آن وضعيت كه پيش آمده بود ناراحت بودند و پس از مدتي موضع

_____________________________ 
 .٥٨ الرساج, املنري, عبداهللا بن مسفر, ص −)١(
 .)١٧٩( هاشم سعيد النعمي, تاريخ عسري ص −)٢(
 .٢١٠ أمحد أمحد النعمي, تاريخ ورقه −)٣(
 .٥٦ ديوان حممد اسامعيل االمري ص −)٤(
 .١٧٥−١٧٣ أدب الطلب, ص −)٥(
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٥٤٣   ناباســـــــالم

تعدادي از آن . كند ها وجود آن نارضايتي را ثابت مي رابطه با ويران كردن زيارتگاه
ها  ها براي ويران كردن آن گنبدها و بارگاه كردند كه انگيزه اصلي سلفي علما فكر مي

 آنان در اين ارتباط به آياتي از .)1(موجود در آنها بوده استهاي  دستيابي به گنجينه
ناپذيري زمينه را براي تضعيف   اين تعصب و حق.)2(كردند قرآن نيز استدالل مي
  . اي از مناطق فراهم گردانيد فعاليت مبلّغين در پاره

واقعيت اين است كه ساختن زيارتگاه بر روي قبور صالحان و تبديل آن به 
خود، يكي از « بلكه )3(ي ندارد با حقيقت شريعت اسالم هيچ سازگارعبادتگاه

 و هر كسي به اوليا و صالحين، براي جلب منفعت )4(»آيد هاي كفر به شمار مي نشانه
 نوع  اين.)5(يا دفع مضرت يا امثال آنها متوسل شود، مرتكب عمل شرك شده است

مالك شد، تا اينكه بار ها سبب تضعيف و اضمحالل حركت سلفيه در آن م مخالفت
  .ديگر در نيمه اول قرن چهاردهم پديدار گشت

ظاهراً نتايج و اثرات حقيقي دعوت سلفيه در عرصه اصالح عقيده و مقابله با «
در آن . بدعت در مناطق مختلف يمن در نيمه دوم قرن چهاردهم اوج گرفته است

ط علماي ايشان با علماي شرايط مردم يمن به علت ارتباط نزديكتر با علما و ارتبا
نهضت از دين خود بصيرت بيشتري پيدا كردند و تعداد زيادي از جوانان ايشان براي 

شايد گسترش . كسب علوم و معارف ديني به خارج از كشور خود سفر كردند
، تعدد مساجد )6(صنعاءبزرگ مسجدجامع كتابهاي حامي سنت و تدريس آن در 

_____________________________ 
 ).١٣٨(املكتبة الغربية بجامع صنعاء ص ) ١٢٩( جمموعه −)١(
 . منبع سابق−)٢(
 .١٠٠−٩٥ كتاب التوحيد, حممد بن عبدالوهاب, ص −)٣(
 .١/٢٤٦جديه,  جمموعه الرسائل واملسائل الن−)٤(
 ..٤٩−٤٨, ص ٤ مهان, ج −)٥(
 .هـ١٤٠٢ − ١٤٠٠ گردش علمی در صنعاء در سال −)٦(
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٥٤٤ إسالمية ال وهابية

  .)1(انگر گسترش و تأثيرگذاري آن دعوت بوده استها در صنعاء به وضوح، بي سلفي
يكي از اثرات دعوت سلفي در يمن اين بوده كه بسياري از طالّب علوم ديني به 

بن سنان يماني  ادامه تحصيل در نجد عالقمند شدند و تعدادي از آنان مانند احمد
س از چند پ. به نجد آمد )2( همراه با تعدادي از مردم شهر كوچك قَهالن)هـ1339(

التحصيل شده  سال تعداد طالبي كه از يمن براي ادامة تحصيل به نجد آمده و فارغ
حاصل . رسيد كه بيشترشان از قبيله حداد بودند بودند به بيش از پانصد نفر مي

حضور آن طالب در نجد بسيار خوب و مثمر ثمر بود؛ زيرا مردم را پس از بازگشت، 
پس از مدتي . كردند  توحيد، كفر و بدعت آشنا ميبا تعاليم خالصانه دين، حقيقت

ها پاك شدند، عقايد باطل را كنار نهادند و هرچه را كه  تمامي روستاها از زيارتگاه
  .)3(»زمينه و سبب تقديس مزار و بارگاه بود از بين بردند

همچنين يكي ديگر از پيامدهاي دعوت سلفي در يمن اين بود كه، مردم مناطق 
آميز روي  آلود و اعمال بدعت الح عقيده و رهايي از باورهاي شركمختلف به اص

را » يمن«، مردم همدان  أبو حيدربن حسين  از نيمه دوم قرن چهاردهم صالح. آوردند
. داشت  و دفع باليا از ايشان برحذر مي،جويي به گورها و انتظار كسب خير از تبرك

ا كه در مسجد عبيد بود برداشت، همچنين يكي از مردان اهل غيل همدان تابوتي ر
» يا عبيده«زيرا بسياري از مردم همدان به آن دلبستگي پيدا كرده بودند و آن را با لفظ 

  .)4(دادند مورد خطاب قرار مي
ها بدون ترديد بخشي از آثار دعوت سلفيه در يمن و در ميدان  آن رويدادها و اقدام

نيز بروز اين بخش از دعوت سلفي . استاصالح عقيده و مقابله با شرك و بدعت بوده 
_____________________________ 

 ).هـ١٧/١١/١٤٠٢صنعاء ( زيارة شخىص با امحد حممد زيارة −)١(
, و )٧٠(هـ ص ١٣٩٩, ٦, ص٢٠ صالح حممد الغفييل, الشيخ حممد بن عبدالوهاب, جملة اجلندي املسلم ع−)٢(

 .اند هـ با مجعى از دوستانش به نجد آمده١٣٢٥ گفته كه پدرش در سال حممد بن أمحد بن سنان
 ).٧٠, ٦٨, ٦٧( منبع سابق ص −)٣(
 ).هـ١٨/٥/١٤٠٢الرياض ( لقاء خاص با حييى أمحد صالح أبوحيدر −)٤(
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٥٤٥   ناباســـــــالم

در آن مناطق بيانگر اهتمام مبلغين و مسؤولين آن براي جلوگيري از ادامه تأثيرگذاري 
 در بقيه انواع بدعتها  بزرگى بسيارتأثير، كه گورپرستي بر توحيد و يكتاپرستي بوده است

  .)1(دكردن مى پاك  آلودگىكه مردم در يمن خود و جامعه را از آنداشته 
هاي بزرگ  باتوجه به مطالبي كه گذشت، نقش و تأثير نهضت اسالمي در جامعه

هاي  وجود فراواني ديدگاه اين امر با. شود العرب مسلّم و واضح مي جنوب جزيره
هرچند زمان و . خداوند بود» عقيده توحيد«ديني و تعدد باورهاي باطل درباره 

ز اوايل قرن سيزدهم آغاز شد و پس از مراحل آن تأثير متفاوت بوده است؛ زيرا ا
 و تنها در عسير و اطراف آن وجود داشت؛ اما ديري ،مدتي گسترش، فروكش كرد

نپاييد كه بار ديگر در اوايل قرن چهاردهم قيام خود را در يمن آغاز كرد و اين بر اثر 
ا به هاي ملك عبدالعزيز آل سعود بود كه همگان ر طلبانه و تالش هاي اصالح فعاليت
خواند كه با روح و حقيقت توحيد در  ميادن تمامي كردار و گفتارهايي فراكنار نه

العرب فراگير كرد، بر روي  تضاد بود و آثار نيكوي آن را در تمامي مناطق جزيره
باورهاي مردم تأثير گذاشت، مردم از بدعت و باورهاي باطل خويش دست برداشتند، 

مل به عرف و عادات جاهالنه نمودند و عمل به كتاب و سنت را جايگزين ع
  .)3)(2(»پرستي نهادند خداپرستي را بر جاي اشخاص و گنبد و بارگاه

اهر ضكامل  گرا در جهان اسالم، دكتر محمد در ارتباط با نقش نهضت اصالح
تأثيرگذاري دعوت وهابيت بر حركت اصالح ديني در مصر محدود « :گويد مي
ي از روشنفكران مسلمان در كشورهاي اسالمي ديگر شود، بلكه بر روي بسيار نمي
سوريه، عراق، كشورهاي مغرب، يمن و هند نيز تأثير نهاده بود و تعدادي از : مانند

_____________________________ 
 . مانند بدعت ماه رجب و غريه−)١(
 )..٣٠( عطية حممد سامل, دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب وأثرها, ص −)٢(
 أثر دعوه الشيخ حممدبن عبدالوهاب يف الفكر واألدب بجنويب اجلزيرة العربية, دكرت عبداهللا بن حممد −)٣(

 ., با پاورقى با ترصىف كم٩٦ – ٨٨أبوداهش, ص 
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٥٤٦ إسالمية ال وهابية

المقدس و  آنها مقامات بااليي را در ميدان آموزش در حلب، دمشق، طرابلس، بيت
  .اند هند كسب نموده

آمد تا عقايد و   به شمار ميها  ايام حج فرصت ساليانه گرانبهايي براي سلفي
راهكارهاي خود را در ميان حجاج ديگر ممالك اسالمي در شرق و غرب جهان 

نظر نمايند، از اين طريق  تبليغ كنند و در ارتباط با امور ديني و دنيوي با آنان تبادل
توانستند تعدادي از شخصيتهاي مهم تأثيرگذار را مجذوب عقايد خود بنمايند كه 

 ديني بسياري در خالل قرن نوزدهم ميالدي و  أسيس حركتهاي اصالححاصل آن ت
  .اوايل قرن بيستم بود

 )م1834-1758/هـ1250- 1172(بن عبداهللا شوكاني  شخصيتهايي مانند امام محمد
و همانند او مردم  بن عبدالوهاب بوده است؛ عصر شيخ محمد كه زيدي مذهب و هم

كرد و با پديده تقليد به مقابله پرداخت و   ميرا به مقابله با بدعت و خرافات ترغيب
منادي گشوده بودن باب اجتهاد گرديد و همه مسلمانان از جمله اهل يمن را به 
بازگشت به عقيده سلف صالح، شناخت صفات خداوندي براساس همان صورت 

در آنها دعوت » تأويل و تحريف«اند و كنار نهادن  ظاهري كه در قرآن و سنت آمده
  .نوشت است» التحف بمذهب السلف«اي را با نام  او در اين ارتباط رساله. دكر مي

ها اطالعاتي گسترده داشت؛  ظاهراً امام شوكاني از اصول و مقدمات نهضت وهابي
اين . هاي دعوت سلفيه است زيرا عقايد و نظرات او تقريباً همان عقايد و آموزه

شود كه در  وهاب سروده معلوم ميبن عبدال اي كه در رثاي محمد موضوع در قصيده
آن با احترام فراواني از او ياد كرد؛ اما مورخين در مورد مالقات آن دو امام هيچ 

  .»اند مطلبي را نقل نكرده
  .تأثيرگذاري دعوت سلفي در هند

هند باتوجه به تعدد قومي و مذهبي ساكنين آن در ميدان رشد افكار ديني جايگاه 
توجه   براي ترويج افكار خود در ميان مسلمانان هندوستان باها وهابي. اي دارد ويژه

هاي ديگر اديان  به گسترش انواع بدعت و خرافات برگرفته شده از باورها و مراسم



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٥٤٧   ناباســـــــالم

  .هندي، بستر بسيار مناسبي را يافته بودند
 ها به وسيله يكي از رهبران مسلمان هندي به نام سيد ها و عقايد وهابي آموزه

او در . به ميان مسلمانان هند برده شد) م1831-1786(حمن برلوي بن عبدالر احمد
ها به مذهب آنان  اوايل قرن نوزدهم به حج رفته بود، پس از آشنايي با عقايد وهابي

ترين مبلّغين مذهب  پيوست و پس از مدتي به صورت يكي از مهمترين و فعال
و توانست در آنجا دولتي او در پنجاب بيش از مناطق ديگر موفق شد . وهابيت درآمد

كه غالباً ساكنين آن  - وهابي را تأسيس نمايد كه دامنه نفوذ آن به بخش شمالي هند
  .گسترش كرد - پيرو مذهب سيك بودند

سيد احمد برلوي انساني بسيار پرشور و نشاط و از غيرت ديني زيادي برخوردار 
و بازگشت به همان بود، او از هيچ تالشي براي پااليش اسالم از مظاهر شرك 

او در ميان . كرد  و اصحاب او دريغ نميصآاليشي عصر رسول خدا  سادگي و بي
داد و تا حدود زيادي  اي را براي گرويدن به اسالم انجام مي هندوها تبليغات گسترده

 در شمال )م1831(ى سيك در سال اي از هندوها او در درگيري با عده. موفق بود
كار ديني او در ميان مسلمانان هند از تأثيرگذاري وسيعي اما اف. هند وفات يافت

طلبانه او را همچنان ادامه دادند و  برخوردار گرديد و شاگردانش حركت اصالح
هاي بسياري را به زبان  آنان كتاب. توانستند فرهنگ ديني عظيمي را به بار بياورند

عظيمي از مردم گسترش اردو نوشتند و توانستند افكار وهابيت را در ميان قشرهاي 
هاي تجاري و عدم استخدام در ادارات دولتي در  همچنين پيروان او به فعاليت. بدهند

  .زمان استعمار انگليس شهرت داشتند
  .اثرات دعوت سلفي در ممالك شام و عراق

هاي آغازين ظهور نهضت وهابيت در ميان علماي بالد شام داراي حاميان  در سال
الدين قاسمي است كه دولت عثماني او  ورترين آنان شيخ جمالبسياري بود كه مشه

همچنين . را به اتهام تالش براي ترويج افكار وهابيت در ميان مردم محاكمه كرد



@ @

@ @
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 جزائري، محمد كامل قصاب، حسين شيخ عبدالرزاق بيطار، طاهر: عالماني مانند
 طور كامل در سر، عبدالقادر مغربي و امير شكيب ارسالن وجود داشتند، كه بهج

ها تحقيق نموده و براي آن احترام بسياري قايل بودند، زيرا در آن چهره  عقايد وهابي
هاي خود براي گسترش آن در  كردند و از همه توانايي حقيقي اسالم را مشاهده مي

  .نمودند سوريه تالش مي
وسي الدين محمود آل در كشور عراق نيز دو عالم مشهور آن ديار، ابوالثناء شهاب

به متأثر شدن از عقايد ) 1924- 1856( و محمود شكري آلوسي )م1802-1853(
آلوسي اول كه مردم » المعاني روح«اين تأثيرپذيري در تفسير . ها شهرت داشتند وهابي

آميز، پرهيز از توسل  را به تبعيت از عقايد سلف صالح و پااليش اسالم از امور بدعت
  .كرد، كامالً مشخص است صحاب قبور دعوت ميبه غير خداوند و طلب شفاعت از ا

ها را در پيش  مشي سلفي محمود شكري آلوسي نيز احياگري ديني بود كه خط
هاي متصوفه از  او معتقد به اصل بازگشت به قرآن و سنت و محاربه با بدعت. گرفت

يك طرف و از طرف ديگر اهتمام به مباني نهضت علمي جديد در توجه به علوم 
يكي . باور داشت... مهندسي و شيمي، ، مانند تاريخ و اخترشناسي، پزشكيغيرديني 

بن  نام دارد كه در آن به اوضاع نجد و نهضت امام محمد» تاريخ نجد«از كتابهاي او 
  .پردازد عبدالوهاب مي

  .تأثيرگذاري دعوت سلفي در سودان و مغرب
 به كشورهاي - هابيت يا به قول مخالفان و- از طريق حجاج افكار و عقايد سلفيه

بن علي السنوسي  محمد عربي شمال آفريقا راه يافت و عالم بزرگواري به نام سيد
هايي كه هنگام حج به همراه برده و گفتگوهايي كه با  با مطالعه كتاب) 1787-1859(

  .علماي وهابي انجام داده بود به ميهن خود بازگشت و به تبليغ آن در ميان مردم پرداخت
در ليبي نقل مكان نمود و در آنجا جماعت ديني » برقه«ز مدتي به شهر او پس ا

توان به  خاصي را تأسيس كرد كه در آن بسياري از عقايد وهابيت وجود داشت؛ مي
آاليشي اوليه اسالم كه رسول خدا  افكاري مانند ضرورت بازگشت به سادگي و بي
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. اشاره كرد...  خرافات و اند و پااليش عقيده از بدعت و و اصحاب بر آن بوده ص
اي از افكار صوفيه  تأثير پاره حدودي تحت اي كه او تأسيس كرد، تا اما سنوسيه، طريقه

  .قرار گرفت و به مرور زمان آن را از دايره تعاليم و اهداف وهابيت دور نمود
البته دعوت سنوسي و دعوت وهابيت در اهتمام به اجتهاد و مقابله با انواع بدعت 

باشند و آن اينست  ديگر مشابهت دارند؛ اما در يك مسأله با يكديگر متفاوت ميبه يك
كه حركت وهابيت در شرايطي براي مقابله با دشمنان و گسترش تعاليم خود به 

  .معتقد هستند؛ اما حركت سنوسيه به روش بي تفاوتي متصوفه باور دارند» جهاد«
تأثير افكار  دودي تحتبن عبداهللا، سلطان وقت مراكش، تا ح محمدي سيد

او به صراحت گفته بود كه من از مذهب مالكي و عقايد . وهابيت قرار گرفته بود
  .)1(»نمايم وهابيت پيروي مي
بنيانگذار دعوت مهديه در ) م1885(سيد عبداهللا البن  بن احمد همچنين محمد

انديشمند  و تأثيرپذيري مالك بن نبي، .تأثير وهابيت قرار گرفته بود سودان تحت
  .توان دريافت مشهور الجزايري، از نهضت را از كتابهاي او مي

  .تأثير نهضت وهابيت بر ادبيات جزيرة العرب
العرب عقايد و افكار وهابيت را پذيرفتند و گاهي در مورد آن  غالب مردم جزيره

اين گرايش مردم از آن جهت بود كه وهابيت . گرفتند راه افراط را در پيش مي
ه بود تا حدود زيادي سطح فرهنگ و معلومات ايشان را باال ببرد، فرهنگ و توانست

معلوماتي ديني با محوريت مباني فكري نهضت سلفيت و افكار ابن تيميه و مذهب 
هاي آن توانست مردم را براي حل و فصل مشكالتشان به  بن حنبل كه آموزه احمد

آميز و عادات  رهاي خشونتالتزام به احكام شريعت سوق بدهد و از ادامه رفتا
ها و كوچ كردنهاي در باديه پايان  همچنين توانست به سرگرداني. اي باز دارد قبيله

بدهد و دست دزدان، غارتگران و مجرماني را كه در بسياري از مناطق به جان و مال 
_____________________________ 

 .CH.A.Julien:Histoire de l,Afrique du nord payot-paris ١٩٦٦. P:  ٢٤٣٠:  نگا كتاب−)١(
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٥٥٠ إسالمية ال وهابية

  .شدند، ببندد مردم متعرض مي
ها را با خداوند به  نساندر واقع مهمترين موفقيت دعوت وهابيت اين بود كه رابطه ا

اي مستقيم تبديل نمود و به ايشان آموخت كه از غير خداوند هراسي را به دل راه  رابطه
ندهند، تمامي اشكال اوهام و خرافات را از خود دور كنند و آنان را از توسل و تواضع 

داد كه ذليالنه در برابر گنبد و بارگاه و مزارهاي اوليا برحذر داشت، ايشان را عادت 
به اسبابي كه خداوند آنها را قرارداده ... ها و  يبراي حل و فصل مشكالت و بيمار

  .متوسل شوند
شد، بلكه بر  نتايج و آثار نهضت اصالحي سلفي به همين مسايل محدود نمي

در . العرب در طول قرن هيجدهم ميالدي بسيار مؤثر واقع شد نهضت فكري جزيره
بن عبدالوهاب  نويس به اصول عقايد محمد ر و تاريخمراحل اوليه آن تعدادي شاع

گرويدند و كار دفاع از آن را آغاز نمودند كه در پيشاپيش ايشان مورخين مشهوري 
  .)1(اشتندبن غنام قرار د  بن بشر و حسين  مانند عثمان

اين آثار ارزشمند و ثمرات سودمند زبانزد جهانيان گرديد و موافقان به آن تسليم 
ناپذيران و ادامه  عليرغم انكار و عناد حق. خالفان زبان به اعتراض گشودندشدند و م

همين . شد دامنه نفوذ آن روز به روز بيشتر ميالفت و دشمني حسودان و سودجويان مخ
ها و استقبال گسترده عالمان و انديشمندان و عامه مردم، خود، پاسخي علمي،  موفقيت

اندازهايي بود كه در مورد نهضت  مها و سنگعملي، منطقي و واقعي به تمامي اتها
  .گرفت دولت حامي آن و پيروان نهضت صورت مي علما،، اصالحي سلفيه، بنيانگذار

حقيقت را بيان كرده، به آن عمل بحمد اهللا اي است كه  دعوت سلفيه شجره طيبه
  .نموده، ديگران را به حق فراخوانده و ثمر و حاصل آن حق بوده است

  .كالم آخر
هاي معاصر خود و پس از آن تا به امروز  ها و نهضت أثير دعوت سلفي بر دعوتت

_____________________________ 
 . به اختصار٢٠٥−١٩٩حممد كامل طاهر .  الفكر االسالمي احلديث, د الدعوه الوهابيه وأثرها يف−)١(
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٥٥١   ناباســـــــالم

تأثيري روشن و غيرقابل انكار است؛ كه باتوجه به نوع تأثير برخورد، موافقت و 
  .مخالفت، داراي درجات متفاوت و قوت و ضعف بوده است

ها  تباشد اين است كه تعدادي از نهضتها و جماع چيزي كه براي من معلوم مي
مشي دعوت سلفي را  السنه در مصر و سودان درست خط اهل حديث و انصار: مانند

  .اند در پيش گرفته
رو در ديگر كشورهاي دنياي اسالم نيز روش و  هاي سلفي ميانه هتعدادي از گرو

 در مقام - ها از طرف اهل بدعت هنمايند كه بيشتر آن گرو اهداف نهضت را دنبال مي
شود، در حالي كه چنين لقبي نوعي اعتراف   وهابيت ناميده مي-  تحقير و استهزا

  .اند مشي سلفيه راستين را در پيش گرفته ارزشمند براي كساني است كه خط
اما كساني هستند كه در ارتباط با تأثيرگذاري دعوت سلفي بر بعضي از اشخاص 

ريقا، حركت در شمال آف) سنوسيه(در سودان، ) مهديه(گرا مانند  و حركتهاي اصالح
 ديني در هند،  هاي اصالح بن فودي، حركت محمد عبده و تعدادي از حركت  عثمان

ها آنها را كامالً پيرو امام  اند، تا جايي كه بعضي راه افراط و مبالغه را در پيش گرفته
  .اند بن عبدالوهاب به شمار آورده محمد

 و اعمال و اهداف به اما حقيقت آن است كه حركتي را سراغ نداريم كه در عقايد
ها از  بلكه آن نهضت و حركت. تمام معني از نهضت امام محمد پيروي بنمايد

تعدادي از اصول نهضت مانند اصالح عمومي، مبارزه با منكرات، رهايي از تقليد و 
تعصب مذهبي، تالش براي اجراي شريعت، امر به معروف و نهي از منكر و جهاد، از 

  .)1(اند سلفيه الگو گرفته
بن عبدالوهاب عبارت است از، دعوت به  اما مهمترين ويژگي نهضت محمد

حقيقت توحيد و عقيده پاك و سالم سلف صالح، دور انداختن مظاهر شرك و بدعت 
_____________________________ 

) عقيدة الشيخ حممد بن عبدالوهاب السلفية: ( اين مسأله دكرت صالح بن عبداهللا العبود در كتاب−)١(
 ).٢٤(دعاة املناوئني, دكرت عبدالعزيز بن حممد العبداللطيف : نگا. بررسى كرده است). ٢/٩١٨(
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٥٥٢ إسالمية ال وهابية

و مقابله سفت و سخت با آن و كساني كه حامل اين رسالت باشند، در ميان مبلغين و 
  .ها بسيار اندك هستند حركت

  .حقيقت لفين با حقّ وكاستن از فاصلة مخا
يكي ديگر از دست آوردهاي ارزشمند دعوت مبارك سلفيه اين بوده كه تعدادي 

. گرفتن راهكارهاي حقيقي و راستين نزديك نموده است از مخالفين را به درپيش
براي مثال نهضت، توجه ايشان را به اهميت و منزلت استدالل به نصوص شرعي و 

اي از خرافات در فهم و  ت به آنها و كنار نهادن پارهآثار سلف صالح و سپردن حكمي
  .مشي نزديك كرده است استدالل جلب نموده و ايشان را به آن خط

رؤيا و همچنين از دامنه اهتمام آنان به معيار قراردادن اموري چون، ذوق، وجد و 
ث الهام، خوارق و ادعاي عصمت براي اوليا و مشايخ و استدالل به حكايات و احادي

بسياري از اشخاص و گروههاي اهل بدعت برخالف . ضعيف و مجعول كاسته است
همچنين نهضت . گذشته از ميزان استدالل به آن موارد غيرعلمي و موهوم شرم دارند

هاي متعصب را به ترك تقليد و تعصب كوركورانه  توانسته است تعدادي از جماعت
ا متوجه اهتمام به كتاب و سنت از آراء مذاهب و اشخاص وادار نمايد و ايشان ر

اما هر چند تعداد . صحيح رسول خدا و تحقيق و تأليف و استنباط از آنها سوق بدهد
هاي مختلف حاضر به  مذاهب و طريقه، اشخاص، زيادي از مخالفين اعم از گروهها

اند و تعدادي از آنها بر عناد و پيروي از راه  پذيرفتن تبعيت از سنت صحيح نشده
ورزند، اما تعداد بسيار ديگري از آنها آمادگي گفتگو و كاستن از  ود اصرار ميباطل خ
اي از عقايد خود تجديدنظر نموده و  هاي خود را اعالن كرده، عمالً در پاره تندروي

  .اند ها و اهداف خود را تغيير داده مشي بعضي از خط
 هدف بدون شك چنين چيزي كاسته شدن از دامنه شر و تباهي است و اين

بخشي از اهداف و مقاصد گام به گام نهضت است، همانگونه كه خداوند متعال 
  ).119-118: هود( P  O  N  M  L   K  J  I z}  :فرمايد مي

  .»مگر كسى را كه پروردگارت رحم كند ولى آنها همواره مختلفند«
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٥٥٣   ناباســـــــالم

  فصل ششم
  كشور عربستان سعودي سيستمي موجود و نفي اتهامات

  
  

  .شور عربستان سعودي و دعوت وهابيتك: اولموضوع  -1
مشي ملك عبدالعزيز، بنيانگذار كشور، پاسخي به  خط: موضوع دوم -2

  اتهامات
نظام ديني عربستان نظامي فراگير است كه به : موضوع سوم -3

 .شود مذهبي خاص محدود نمي

 المللي كشور پاسخي به اتهامات التزامات بين: موضوع چهارم -4

م اسالم و نسبت دادن آن به كشور ايراد بر احكا: موضوع پنجم -5
 :عربستان سعودي وهابيت كه عبارتند از 

  عربستان سعودي و عمل به شريعت خداوند-

   قطع دست سارقين و اعدام مفسدين-
   اعدام مرتد-
   جلوگيري از ورود غيرمسلمانان به حرم مكه و مدينه-
   جلوگيري از ساخت كليساها و معابد براى غيرمسلمانان-
  ايل متعلق به زنان و حقوق آنها در كشور عربستان مس-

 

 )خشونت و تروريسم(مبارزه جامعه عربستان با فساد : موضوع ششم -6

 . سپتامبر در آمريكا11عربستان و رويداد : موضوع هفتم -7
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٥٥٤ إسالمية ال وهابية

  :اولموضوع 
  كشور عربستان سعودي و ادعاي وهابيت

  
اند  اطالع  سعودي بيحقايق موجود درباره كشور عربستان بسياري از كساني كه از

 و يا قصد اهانت ، يا كساني كه دچار حسادت هستند،زنند اطالعي مي يا خود را به بي
  .نامند مي» حكومت وهابيت«دارند، همچنان آن را 

پيش از وارد شدن به پاسخ به اين توهين، اين موضوع را الزم است مورد تأكيد 
عي اعتراف ارزشمند به حقانيت قرار بدهم كه توصيف جامعه سعودي به وهابيت نو

آن است، زيرا هدف ايشان از توصيف آن به وهابيت نسبت دادن جامعه به نهضت 
بن عبدالوهاب است كه در حقيقت چيزي به غير از اسالم و سنت و  امام محمد

  . نيستص روش سلف صالح و التزام به قرآن و سنت رسول خدا
نمايند و آنرا مذهبي پنجم يا  م وارد مياما وهابيت آنگونه كه دشمنان به آن اتها

افكني و  جماعتي خارج از چارچوب سنت و جماعت يا از نظر اهل بدعت و تفرقه
توزي  پيروان غوغا ساالر ايشان نهضت سلفيه با رسول خدا و اوليا سر دشمني و كينه

از دهند در واقع برگرفته  دارد و افتراهاي نادرست بسيار ديگري كه به آن نسبت مي
اوهام و خياالت و ساخته و پرداخته ذهن دشمنان و شايعاتي كه بدون تحقيق آنها را 

  .باشد اند، مي پذيرفته
نمايد كه  كسي كه رويدادها و پيامدهاي آن را زيرنظر دارد و مالحظه مي

هاي بسياري با هدف متهم نمودن جامعه و مردم عربستان سعودي به اموري كه  تالش
  .گيرند ها پاك است صورت ميدامن ايشان از آن
كه ) فريبانه و ماجراجويانه سياسي، تبليغاتي و عوام(هاي ستمكارانه  البته آن تالش

گيرند و آن را به وهابيت متهم  عليه كشور عربستان سعودي و مردم آن انجام مي
نمايند، قبل از هر چيز در چارچوب تحريكات دشمنان اسالم و با همكاري  مي

هاي مديدي است عليه جامعه عربستان سعودي تبليغات  باشد كه مدت يدنياپرستان م
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٥٥٥   ناباســـــــالم

دهند و اطالعات دروغيني را در مورد آن به  نمايند و افتراهايي را به آن نسبت مي مي
به گمان من اين رويكرد ظالمانه يكي از مهمترين عوامل ايجاد . دهند ديگران مي

ه صورت خاص و اهل سنت و تبليغات و تحريكات عليه كشور عربستان سعودي ب
  .طور عام است جماعت به

بسته آن  نمايند و آنهايي كه چشم تمامي كساني كه آن نوع اتهامات را وارد مي
هاي ايشان را ثابت  كنند داراي هيچ دليل و برهاني نيستند كه گمان شايعات را باور مي

  .بينند هاي ايشان ميهاي اهل تحقيق و منصف حقيقت را برخالف افترا كند، بلكه انسان
 جامعه متحد و -  اعم از حكومت و مردم- اينك كشور عربستان سعودي

هاي ديني، سياسي،  اند و باتوجه به ويژگي سربلندي هستند كه زبانزد جهانيان شده
المللي و تمامي اوضاع و احوال و دستاوردهاي علمي،  اجتماعي، بين، اقتصادي

در . گرداند تمامي آن اتهامات را باطل مي... ري و رساني، معنوي، فرهنگي، فك اطالع
نمايند،  نتيجه تمامي اتهاماتي كه عليه وهابيت و دولت حامي آن و اتباعش وارد مي

الحجه سال  ملك عبدالعزيز در سخنراني اول ذي. پايه و برخالف واقع است كامالً بي
   :ها را تكذيب نموده و گفته است  در مكه مكرمه آن اتهام1347
نامند و آن را مذهبي خاص ما به شمار  ما را وهابي و مذهب ما را وهابيت مي«
آوردند، اما در واقع اين اشتباه فاحشي است كه از تبليغات دروغ دشمنان و  مي

  .شود دنياطلبان ناشي مي
بن  ايم و محمد ما داراي مذهب جديدي نيستيم، عقايد نويني را از خود نساخته

اي را مطرح نكرده است، عقايد ما درست همان عقايد سلف  زهعبدالوهاب چيز تا
  .صالح و برگرفته از قرآن و سنت رسول است

 گذاريم و از نظر ما مالك، شافعي، احمد و ابوحنيفه با ما به ائمه أربعه احترام مي
  .هم تفاوتي ندارند و همه آنها براي ما محترم هستند

بن عبدالوهاب را تشكيل   نهضت محمداين همان عقايد و افكاري است كه پايه
اي  دهند و او داعي آنها بوده است و عقيده ما نيز چيزي غير از اين نيست، عقيده مي
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كه بر پايه توحيد، عبادت خالصانة خداوند و پاك نمودن دين از هرگونه شائبه بدعت 
 نجات از خوانيم و تنها راه اي كه ما ديگران را به آن فرا مي و خرافات است، عقيده

  .)1(»آيد ها و محنتها به شمار مي گمراهي
  :گويد ملك فهد خادم حرمين شريفين بر اين حقيقت تأكيد نموده و مي

 عربستان سعودي از مذهبي غير از مذاهب كشور: شود اين سخن كه گفته مي«
در واقع . نامند، سخن صحيحي نيست نمايد و آن را مذهب وهابي مي أربعه پيروي مي

 مذهبي فقهي نيست، بلكه حركت و نهضتي اصالحي ديني است كه در وهابيت
شرايطي كه گمراهي و خرافات فراگير شده بود پديد آمد و با بدعتها به رويارويي و 
به اصالح امور پرداخت و هيچگاه مذهبي فقهي نبوده است كه كشور عربستان از آن 

  .)2(»ستكنند دروغ و غيرواقعي ا تبعيت نمايد و آنچه بيان مي
كشور عربستان سعودي در عين نفي اين موضوع كه وهابيت مذهبي فقهي اسـت،              
از سياست ارزشمند خود در حمايت از اسالم و دعوت ديگران به آن، خـود را كنـار                  

  .»نماييم  اما به آن افتخار مي،بنامند» وهابيت«كشد هرچند كه ديگران آن را  نمي
و گسترش نفـوذ ملـك عبـدالعزيز مؤسـس          ها   يداند كه پيروز    كشور عربستان مي  

 و  ص دولت آن، حاصل حمايت آنان از دين خداوند و نصرت سـنت رسـول خـدا               
آنان پيشتر مردمي مستـضعف     . ها بوده است   برافراشتن پرچم توحيد و مقابله با بدعت      

ايـشان منـت نهـاد، آن        و سركوب شده بودند، اما خداوند به وسيله نهضت سلفيه بـر           
ا ياري دادند و تبليغ كردند و خداوند نيز از ايـشان حمايـت فرمـود،                مردم دين خدا ر   

º  ¹  ¸  ¶  µ  «      ¼  ½  ¾  }  :فرمايــد گونــه كــه مــيهمان

_____________________________ 
 ).م١٩٢٩مايو ( هـ ١٣٤٧ّاحلجه,  لقری شامره ذیا  جريده أم−)١(
 از سخنان خادم احلرمني الرشيفني ملك فهد بن عبدالعزيز در روزنامه األهرام مرص, −)٢(

عن كلامت (وكالة األنباء السعودية, والصحافة املحلية, وجريدة الرشق األوسط : منبع.هـ٣٠/١٠/١٤٠٦
 ).١٩٤تاذ عبدالرمحن الرويشد ص منتقاه من خطب خادم احلرمني الرشيفني لألس



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٥٥٧   ناباســـــــالم

   Â  Á  À  ¿z )5: القصص.(  
خواهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى  ما مى«

  .»زمين قرار دهيم
ه تحقّق وعدة خداوند مبني بر نصرت حاميان دين براي قيام و تأسيس دولت نتيج

اي از زنجير نزاع ميان حق و  حاكميت بر زمينيان و منت نهادن بر مستضعفان بوده و حلقه
حلي شرعي، سياسي و تاريخي براي  در واقع اين حركت تنها راه. آيد باطل به شمار مي

  .آيد  به شمار مياوضاع و احوال نابسامان تمامي ممالك اسالمي و بشريت
حكومت توحيد در شرايطي تأسيس گرديد كه، امت اسالمي از بازگشت حاكميت 

هايش اين حقيقت را به اثبات رسانيده كه  دين نااميد شده بودند و اين دولت و تجربه
  .ها سازگاري دارد ها و مكان حل است و احكام آن با همه زمان اسالم تنها راه

س دولتي نوين و برخوردار از ساختار سياسي، اسالم به هيچوجه با تأسي
اقتصادي، مدني و متحد كه بر پايه عقيده و شريعت ناب بنيان گذاشته شده نه تنها 

  .كند مخالف نيست، بلكه از آن حمايت هم مي
اين دعوت و حكومت حامي آن در واقع بزرگترين و بارزترين طرح عملي و الگويي 

م براي اصالح تمامي امور فردي و اجتماعي است، به واقعي براي اثبات توانايي اسال
اي گرديده و در برابر تهاجم  جانبه ويژه در شرايطي كه مسلمانان دچار شكست همه

اسالم ديني است كه اعتبار و زمان آن به سر آمده و «جانبة بيگانگان برپايه باور كه  همه
آيد و  زين آن به شمار ميبراي زندگي امروزي سازگار نيست و تمدن غرب بهترين جايگ

  .نشيني گرديد قرار گرفته، ناچار به عقب» اين نظريه، حقيقت تاريخي است
بودن متهم كنند، » وهابي«ي را كه حامي و ناصر دين و توحيد باشد به ا هاگر جامع

  !بودند اي كاش همه امت اسالم، وهابي مي
يستي و ليبراليستي هاي نژادپرستانه، الئيسم، بعثي، سوسيال شعارها و حركت

اند و تمامي آنها دچار  ها زمان امور را در دست داشته بسياري در جهان اسالم سال
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٥٥٨ إسالمية ال وهابية

زيرا تمامي آنها با عدم شناخت اسالم آنرا كنار . اند بست رسيده شكست شده و به بن
  . يا حتي با آن به رويارويي پرداختند،نهادند

ن از اعاده حاكميت اسالم دچار وضع به صورتي درآمد كه بسياري از مردم مسلما
يأس شدند، اما ناگهان در آن شرايط سخت ملك عبدالعزيز حكومتي را برپايه توحيد 

نامند، نظامي كه از اعتبار  و سنت تأسيس كرد كه بسياري آن را دولت وهابيت مي
ديني، سياسي، اقتصادي بسياري در جهان اسالم، در ميان اعراب و در جامعه 

  .خوردار گرديدالملل بر بين
روي  جانبه اسالم باتوجه به فراگيري و ميانه پيروزي آن حكومت در اجراي همه

زدگي  عاملي كه دامنه گسترش غرب. باشد آن، عزت و ابهتي دارد كه مايه مباهات مي
را به شدت كاهش داد و سبب شد بالد اسالمي بر مسلمات دين خود باقي بماند و 

 حكومت و ملّت باقي ماند و قرآن و سنت به عنوان دو اسالم همچنان به عنوان دين
  .منبع قانونگذاري شناخته شد

هاي اسالمي حاكم  احكام و ارزش... هاي سياسي، قضايي، فرهنگي و  در سيستم
گرديد، شعاير ديني گسترش يافت و مورد حمايت قرار گرفت، به امر به معروف و 

  .گرديدنهي از منكر اهتمام داده شده و وحدت محقق 
گرايي وهابيت را، بنابر مفهوم خاص آن، از كشور  يكي از داليلي كه اتهام فرقه

نمايد اين است كه، به مسايل و مشكالت مسلمانان در تمامي  سعودي برطرف مي
اي  اهتمام و توجه كشور سعودي به مسايل مسلمين قضيه. دهد نقاط جهان اهميت مي

هايي است كه حكومت بر آن  و يكي از پايهاست فراگير كه واقعيت گواه آن است 
  :گويد م در جده ايراد كرد مي1926اي كه سال  ملك عبدالعزيز در خطابه. استوار است

كنم كه براي  ما اضافه بر تمامي آن امور بر ديگر كشورها حقي داريم و فكر مي«
خواهران ما از هر چيز ديگري اهميت بيشتري دارد و آن اين است كه ما برادران و 

مسلماني در ممالك مختلف داريم كه خواهان حفظ حقوق ايشان از طرف 
هايي كه با ممالك عربي  من از اعماق قلبم اميدوارم كه حكومت. باشيم ها مي حكومت
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٥٥٩   ناباســـــــالم

و اسالمي داراي روابطي حسنه هستند از هيچ تالشي براي حفظ حقوق مشروع 
  .)1(نمايندمسلمين در كشورهايشان كوتاهي ن

شويم كساني كه از كشور عربستان سعودي انتقاد  صورت متوجه ميبدين 
دهند، در  نمايند يا بهانه وهابي بودن آن را هدف حمالت همه جانبه خود قرار مي مي

  .دهند واقع خود اسالم و مقدسات دنياي اسالم را مورد تهاجم قرار مي
  

_____________________________ 
 .٢٢ السعوديون و احلل اإلسالمی, ص −)١(
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٥٦٠ إسالمية ال وهابية

  :موضوع دوم
  ها ع به اتهامپاسخي قاطبنيانگذار كشور خط مشي ملك عبدالعزيز 

  
مشي ترسيم شده به وسيله ملك عبدالعزيز، بنيانگذار كشور عربستان سعودي،  خط

كنند،  هايي كه اهل افترا در مورد كشور سعودي شايع مي زني ها و گمانه به آن اتهام
  .پاسخ قاطعي است

ملك عبدالعزيز بر اين موضوع تأكيد نموده كه كشور عربستان، كشوري اسالمي 
مشي سلف صالح، تبليغ و ترويج توحيد، حق،  در راه قرآن و سنت و خطاست كه 

  .نمايد خير و فضيلت تالش مي
  .نمايد المللي خود عمل مي حكومت به تعهدات اسالمي، عربي و بين •
  .گذارد المللي احترام مي هاي بين نامه به معاهدات و توافق •
  .نمايد شاركت ميدر راه تحقّق صلح، امنيت و تأمين مصالح تمامي بشريت م •

من در اينجا بخشي . ملك عبدالعزيز بارها اين اصول و اهداف را بيان نموده است
  .نمايم ي از او را در اين زمينه ذكر ميا هاز نام
ِبسم« ْ ِاهللاِ الرمحن الرحيم ِ ِ َّ َِّ ِاحلمداهللاِ رب العاملني و الصالة و السالم علی أرشف . ْ َ ْ ُ َّ ََ َّ َ ِِّ َ ْ ُ

ِاملرسلني, و  َ ْ ِسيد األولني و اآلخرين, نبينا حممد, و علی آله و صحبه أمجعنيُ َِ ْ ََ ِ ْ َ ّ َ َّ ِّ ِ ِّ َ َ« 
 نجد ،بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود به تمامي برادران در حجاز از عبدالعزيز

  .نمايند، سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاتُه و يمن كه اين نامه را مالحظه مي
  .ندي يادآوري نعمت اسالم و اكمال

خداوند تمامي امور را بر شما مبارك بگرداند و ما و شما را براي أداي آنچه 
دارد و بدان راضي است توفيق دهد و همه ما را از جملة بندگان و  دوست مي

دانيد كه خداوند متعال به خاطر نعمت  مي. دوستان پاك و پرهيزگار خود بگرداند
 :فرمايد ل گردانيده است، همانگونه كه مياسالم بر ما منت نهاده و آن را برايمان كام

{kl u  t s r q p  o n  m z .)3: مائدهال.(  
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٥٦١   ناباســـــــالم

 و اسالم را ؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛امروز، دين شما را كامل كردم«
  .»شما پذيرفتم) جاودان(به عنوان آيين 

خود و فرو هايي كه به ما داد برانگيختن پيامبر بزرگوار  يكي از بزرگترين نعمت
  .عيب و نقصش است فرستادن كالم بي

  .فراخواني به توحيد
خالصه و روح آنچه را كه خداوند در كتاب خود و در رسالت پيامبران پيشين و 

شريك است  النبيين فرو فرستاده، دعوت به عبادت و اطاعت خداوند بي سنت خاتم
  .اثبات است» إالّ اهللا«نفي و » ال إله«است؛ كما اينكه ) ال اله اال اهللا(كه، همان معني 

  .لوازم ايمان به ال إله إال اهللا
هر انساني كه ال اله اال اهللا را بگويد، معني آن را بداند، به مقتضي و مسؤوليت آن 
عمل كند، به تمامي آنچه كه خداوند به آنها امر فرموده دلبستگي و پايبندي داشته 

ز آنها نهي فرموه پرهيز نمايد، چنين باشد و از تمامي سخنان و كردارهايي كه ا
  .)1(هللا استشخصي اهل ال اله اال ا

اما اگر كسي آن را بر زبان بياورد، ولي با معناي آن آشنايي نداشته باشد، به 
مقتضايش عمل نكند، خير و منافع موجود در آن را دوست نداشته باشد و شر و 

ت بدارد، چنان شخصي اهل ال اله اال اند، دوس هايي كه او را از آنها برحذر داشته بدي
  .تر از آن است اهللا نيست و او همچون حيوان بلكه گمراه

دانيد كه اگر بخواهيم آيات و احاديث قاطع و محكمي كه در قرآن و  شما مي
 در ارتباط با اثبات سخنان و افعال نيك و برحذر داشتن از ص سنت رسول خدا

  .كنيم، سخن به درازا خواهد كشيداند را ذكر  سخنان و افعال بد آمده

_____________________________ 
 .١٤/٣٩٧ الدررالسنية, −)١(



@ @

@ @

 

٥٦٢ إسالمية ال وهابية

  .حقيقت تبعيت از اوامر الهي و پيامدهاي آن
مند گرديدن و فرمانبرداري از دستورات خداونـد اسـت،            هدف از اين تبعيت بهره    

u  t  |  {    z  y  x  w  v }  :فرمايـد   ونه كه مي  گ  همان
a  `  _  ~  }b  f   e  d  c   z )41: الحج.(  

دارند، و  هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مىهمان كسانى كه «
كنند، و پايان همه كارها از آن  دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى زكات مى
  .»خداست

  .»الدين النصيحه«معني 
َّالدين النصيحة«: اند رسول خدا فرموه ُ   .»اش نصيحت است دين همه «»ِّ

  براي كي؟] يحتنص[: خدمت ايشان گفته شد
ُهللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني «:  فرمودص رسول خدا ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ُ َُْ َ ِعامتهموِ ّ«)1(.  

  . »نسبت به خداوند، قرآن، رسول خدا، رهبران مسلمان و عامه مردم مسلمان«
  .»اخالص براي اهللا«معني 

ر از غير خلوص براي خداوند اين است كه تنها او عبادت گردد، در سخن و رفتا
  .ه عمل آيدعمل شود و از منهيات او اجتناب ب و به دستوراتش ،او اعالن برائت

معني نصحيت براي كتاب نيز عبارت است از عمل كردن به محكمات آن و ايمان 
  .آوردن به متشابهات قرآن

  .صمعني اخالص نسبت به رسول خدا 
 او بر گذشتگان و ، آن است كه به برتريصاخالص در ارتباط با پيامبر خدا 

آيندگان، صادق بودن او و تصديق شدنش از جانب پروردگار و معصوم بودن او 
ايمان داشته باشيم و هر كس خداوند و قرآن و پيامبرش را از جان و مال و خانوادة 

_____________________________ 
 ).٤/١٠٢(, و أمحد )٢/١٨٦(, والنسائی )٤٩٤٤(, و أبوداود )١/١٦٦( مسلم −)١(
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٥٦٣   ناباســـــــالم

خويش بيشتر دوست نداشته باشد، به آنها ايمان نياورده و به آنچه در قرآن آمده عمل 
  .ننموده است
  .سي كه قرآن و سنت را از هم جدا بداندحكم ك

هر كسي قائل به جدايي ميان قرآن و سنت باشد، يا در اين مورد كه قرآن و سنت 
صحيح با يكديگر تضاد ندارند، دچار شك شود و يا حكمي از احكام قطعي قرآن يا 

  .شود سنت را مردود بشمارد، مرتكب كفر مي
  .حكم انكار نبوت و شفاعت

، را پس از إذن خداوند، انكار كند و به آن اميدوار ص اعت پيامبرهر كس كه شف
 ايمان ندارم، ص نباشد، يا اينكه بگويد، به قرآن ايمان دارم اما به پيامبري حضرت محمد

  .گردد كافر مي
  .وجوب تدبر در قرآن و سنت و عمل به آنها

ه آنها بر ما واجب است پس از آگاهي از مطالب فوق، استقرار آن در دلها و صحت اعتقاد ب
 تأمل و تحقيق بنماييم به مطالعه و بررسي ص كه در قرآن بينديشيم، در سنت رسول خدا

هايمان عمل كنيم و هرچه  مشي سلف صالح اقدام كنيم، به آنها عمل نماييم، به مسؤوليت خط
و زشت به را كه خداوند و پيامبر و سلف صالح معصيت و زشت بدانند، ما نيز آنها را معصيت 

  .شمار بياوريم
  .اعتراف به اشتباه، نشانة شجاعت است

پناه  بينيم، به خداوند از فساد و گناهاني را كه در ميان مردم عصر حاضر مي
  .نماييم كنيم و از او طلب بخشش مي بريم توبه مي يم

  .هايشان در رابطه باحق يگير ها و موضع انواع انسان
  :اند ته تقسيم شدهدر اين زمانه مردم به چندين دس

بعضي از آنان به خداوند و قرآن معرفت دارند و از عقايد سلف صالح پيروي  - 1
نمايند و از اندرز ديگران و اداي  كنند؛ اما در عمل و التزام به آنها كوتاهي مي مي
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٥٦٤ إسالمية ال وهابية

  .ورزند مسؤوليت دريغ مي
دانند كه خداوند، پروردگارشان است، اسالم، دينشان و  گروه ديگري مي - 2
دانند  هاي خود آشنا نيستند، نمي باشد، اما با مسؤوليت مي صبرشان محمد پيام

 صمسؤوليت خداشناسي چيست و با روح و حقيقت اسالم و رسالت رسول خدا 
  .آگاهي ندارند

اي ديگر آرزوها و هواهاي نفساني را خداي خويش نموده و از آن  عده - 3
هاي باطل  مشي ها و خط از انديشهاي هم  نمايند، برخي از آنان ملحد و عده پيروي مي
هايي كه خداوند و پيامبرش ما را از آنها برحذر  كنند، راه كننده پيروي مي و گمراه

 .داشته است
دهند، با اين وجود  اي هم راه حق را از باطل و ضاللت تشخيص نمي دسته - 4

 .دانند خود را مسلمان مي
. كنند طل برايشان فراهم مي خياالتي با،هاي پيدا و پنهان اي ديگر شيطان دسته - 5

 .نامند مي... آنان نيز آن مفاسد را زندگي نوين، آزادي، تمدن و 
خواند، با  خود او از آن باورهاي باطل پيروي كرده و ديگران را نيز به آن فرا مي

بايد به پيش رفت و به پشت نگاه : گويد پردازد و مي مخالفين آن به رويارويي مي
تمدن، افسارگسيختگي است و پيروي از كالم خداوند و روش فهم او را از . نكرد

 .داند ماندگي مي مشي سلف صالح را عقب  و عقيده و خطصرسول خدا 
  .أداي مسؤوليت اخالص

با اين حال و وصف ابتدا پاك و خالص نمودن تمامي مسلمانان و پس از ايشان 
در . ده واجب استتمامي كساني كه خداوند زمام امورشان را در دست ما قرار دا

واقع هم خالص گردانيدن و محاسبه نفس و هم پاك و خالص گردانيدن ديگران بر 
  .ما واجب است

  .توصيه به تبعيت از قرآن، سنت و جماعت
 باز گرديم و همه ما به ص بدين صورت كه به كتاب خداوند و سنت پيامبرش
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٥٦٥   ناباســـــــالم

ن جن و انس ما را به هدايت الهي متوسل شويم و از تفرقه دوري نماييم، تا شياطي
  .راه گمراهي نبرند

  .پرهيز از كفران نعمت
خداونـد  . در اين مورد بايد با انديشيدن در اين آيه، از ايـن عمـل اجتنـاب نمـود                 

  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  AO  Q  P}  :فرمايـد   مي
  T  S  Rz )53: نفالاأل.(  

متـى را كـه بـه گروهـى داده، تغييـر            اين، بخاطر آن است كـه خداونـد، هـيچ نع          «
  .» و خداوند، شنوا و داناست؛ جز آنكه آنها خودشان را تغيير دهند؛دهد نمى

Å  Ä  Ã  Â  Á  }  :همچنين بايد در مورد اين كالم خداوند تأمل نمـاييم كـه           
  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  È  Ç  Æz )16: االسراء(.  

 هالك كنيم، نخست اوامر خود را براى و هنگامى كه بخواهيم شهر و ديارى را«
داريم، سپس هنگامى كه به  آنجا، بيان مى) و ثروتمندان مست شهوت(»  مترفين«

  .»كوبيم مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات يافتند، آنها را به شدت درهم مى
  .توبه از گناهان

بنماييم ايم از خداوند طلب عفو و بخشش  بايد به سبب گناهاني كه مرتكب شده
ايم آن را از فضل و توفيق خداوند بدانيم و  و هرگاه كار خيري را كه انجام داده

اي يا به هر يك از مخلوقات  هر نعمتي را كه بر ما ارزاني داشته! خداوندا: بگوييم
 و هر كار ،همتاي خودت بوده است اي از روي فضل و كرم بي خود عطا فرموده

نفس و شيطان بوده و به خاطر آن از پيشگاهت طلب ايم از  شري را كه انجام داده
  .نماييم عفو مي

ما خداوندي را سپاسگزاريم كه هرگاه بندگانش به بالي گناه مبتال شوند يا مورد 
دهد و پس از توبه و  وسوسه شيطان قرار بگيرند، به ايشان فرصت بازگشت مي

  .دهد استغفارشان آنان را مورد بخشايش قرار مي
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  .رداني از دين و پراكندگي مسلميناسباب رويگ
آن اوضاع و احوال، حاصل وسوسه شياطين و پيامد گناه و تفرقه در دين و مقابله 

ها  باشد؛ زيرا آن طريقه كننده مي آميز و گمراه هاي بدعت با آن از طريق مقابله با طريقه
ارد و روشن اي كه بر صراط مستقيم قرار د دليلي در دين خداوند ندارند و تنها طريقه

 و ص و آنچه در قرآن، سنت رسول خدا» ال اله اال اهللا«و آشكار است، معنا و روح 
  .مذهب سلف صالح است
  .اقرار به مذاهب اربعه

شماريم و اعتراضي بر آنها نداريم،  باتوجه به اينكه ما مذاهب اربعه را مردود نمي
يان راه حق و حقيقت هدف اند و جز ب مذاهبي كه پيشوايان آن پيشوايان بزرگي بوده

اند، اما بايد دانست تنها  اند و جز به حق، زبان نگشوده ديگري را دنبال ننموده
  .دانيم  را از خطا و اشتباه مصون ميص حضرت محمد

هاي جداي از يكديگرند و يا  از طرف ديگر ما با اين باور كه مذاهب اربعه فرقه
  . حق برشمردن، مخالف هستيماجتهاد ائمه مذاهب را گمراهي و انحراف از

  .از شعارتا عمل
مشي مدعيان تجدد و نوگرايي در عصر حاضر است كساني  اين چيزي غير از خط

توان پذيرفت همه آنان كساني هستند كه در رابطه با كشور و مردم احساس  كه نمي
مسؤوليت دارند و پرچمدار پيشرفت و حريت هستند، در واقع بسياري از آنها عمالً 

  .نمايند رخالف آن شعار را عمل ميب
  .بيان حقيقت و خطر شعارزدگي بر جوانان

هايي كه تعدادي از جوانان را به گمراهي و سرگرداني كشانيده و حاصل  انگيزه
هاي شياطين پيدا و پنهان و دشمنان دين و مسلمين هستند و با تمامي كساني  تالش

ورزند و عليه اين فرموده رسول خدا  كه به فضايل اخالقي پايبند هستند، دشمني مي
ِإنام بعثت ألتم مكارم األخالق«: نمايند كه  عمل ميص ْ َ َُ َ َِّ ِ ُِ ْ ُ َّ من تنها براي كامل «: )1(»ِ

_____________________________ 
و ) ٢/٣١٨(, أمحد )٢/٦١٣(, احلاكم )١/١٩٢(, ابن سعد )٢٧٣( به روايت بخاری در األدب املفرد −)١(

= 
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٥٦٧   ناباســـــــالم

  .»ام هاي اخالقي برانگيخته شده كردن ارزش
هر دانش و تجربه و راهكاري كه مايه عزت و كرامت مسلمان باشد، چه از جانب 

ر كسي ديگر به شرطي كه با قرآن و سنت صحيح در تضاد عرب باشد يا عجم و يا ه
اسالم با آغوش باز از آن استقبال نمايد و يقين داريم كه اصل آن در قرآن و ، نباشد

همانگونه . نمايد  وجود دارد، بلكه بهتر از آن ما را تشويق ميصسنت رسول خدا 
و احوال و علم و هاي اعزامي ديگر ملل در مورد اوضاع   از هيئتصكه رسول خدا 

  .نمود فرمود و بهتر از آن را به ايشان ارائه مي تجاربشان سؤال مي
شناسد و خود را به آن نسبت  اكنون اگر هر انسان مسلماني كه اسالم را مي

هاي آن غوغاساالران و خودباختگان معتقد شود و  مشي دهد، به باورها و خط مي
ن نمودن آن به وسيله اموري كه تنها با همچون ايشان از كنار نهادن دين و جايگزي

هواها و آرزوهاي نفساني ايشان سازگاري دارد، اميال و آرزوهايي كه هيچ دين و 
هاي با اخالق عصر  كند و حتي انسان اي آن را تأييد نمي مكتبي علمي و خردمندانه
اند و صالحان و پرهيزگاران و خردمندان و  پسنديده جاهليت هم آن را نمي

چنان شخصي از راه حق و صواب . نمايد تمندان با آن به شدت مخالفت ميشراف
  .منحرف گشته است

  .ادعاي دروغ متمدن بودن
اين موضوع بر كسي پنهان نيست كه در اين عصر و زمان شعار و ادعاي تمدن در 

گروهي از مسلمانان . بندوباري و به انحراف كشيدن بشريت است عمل به معناي بي
كنند كه مسلمان هستند، اما به چيزي اعتقاد  خورند، اگرچه ادعا مي ا ميهم فريب آنر

دهند، بلكه بالعكس عمالً به باورهاي  اي ديني را انجام نمي ندارند و هيچ وظيفه
دهند و آن را فرهنگ  ملحدين و مفسدين گرويده، اعمال ناروايي را انجام مي

     =
_____________________________ 

 .داند  آن را صحيح می٤٥البانی در السلسله الصحيحه, شامرة 
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٥٦٨ إسالمية ال وهابية

  .آورند كشورهاي متمدن به شمار مي
  .وند بدترين انحرافعبادت غير خدا

هيچ چيز بدتر از شرك و انحراف از توحيد نيست، امري كه با عقل سالم و علم 
اينكه انساني غيرخداوند را به ياري و فريادرسي بطلبد يا . حقيقي نيز ناسازگار است

عمر و روزي و نفع و ضرر خود را از غير خداوند بداند، او كه توانا و صاحب كبريا 
باشد، بر گذشتگان و آيندگان تواناست و تمامي  ها مي امي آفريدهو آفريدگار تم

آيند،  مستكبران و خودكامگان در برابر قدرت و عظمت او چيزي به شمار نمي
خداوندي كه بهشت را خانه رحمت و مهرباني خويش گردانيده و آن را براي اهل 

ار داده و آن را براي خير و عبادت آماده فرموده و دوزخ را جايگاه عذاب و انتقام قر
  .اهل شرك و كفر و عناد آماده نموده است

  .آزادي زنان
در عرصه اخالق نيز بدترين نوع فساد از اختالط زنان و مردان نامحرم حاصل 

ها و بردگان فرهنگ آنان با ادعاي آزادي و حفظ حقوق زنان با  غربي. شود مي
براي سوءاستفاده از آنان و فسق و اختالط آنان در محل كار و اماكن ديگر، زمينه را 

اند، آنان را از مسؤوليتشان در خانه و تربيت فرزندان دور نموده و  فجور فراهم نموده
  .اند هاي اخالقي بيگانه كرده با دين، ميهن و ارزش

  .مسؤوليت حقيقي زنان
هاي اخالقي و خانوادگي  زنان فريب خورده فرهنگ غرب، عمالً مسؤوليت

هاي بشري  ايبندي به خانواده و شوهر و فرزندان كه پايه تمامي جامعهخويش مانند پ
است را به دست فراموشي سپرده، در دام خودنمايي و هرزگي گرفتار آمده و به 

 آن را تمدن و آزادي ،و با تمام وقاحت ايشان. اند هاي فساد كشانيده شده النه
دات و رسوم هيچ جايگاهي اما بايد دانست آن عادات زشت در دين و عا. نامند مي

هيچ انساني كه در قلب او يك ذره ايمان و غيرت وجود داشته . ندارد و مطرود است
اش را در چنان موقعيت  شود كه همسر و يا يكي از اعضاي خانواده باشد راضي نمي
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٥٦٩   ناباســـــــالم

در واقع اين راه پر از خفت، باتالقي است كه گام نهادن در . باري ببيند زشت و خفّت
  .دهد ها را به سوي نابودي سوق ميآن انسان

هيچكس، غير از كساني كه دين، عقل و انسانيت خود را كنار نهاده باشند، اجازه 
اش كه پايه ايجاد امت و محافظت از هويت آن است در چنان  دهند كه خانواده نمي

  .اي گام بردارند راه نابودكننده
  .اسالم و حقوق زنان

كردن حقوق زنان و جلوگيري از حضور و قصد ما از آن سخنان، پايمال 
نظر  مشاركت مثبت آنان با امور جامعه نيست، زيرا حقوقي را كه اسالم براي زنان در

  .ها وجود نداشته و ندارد ترين جامعه گرفته تاكنون در قوانين هيچكدام از متمدن
 اگر قوانين اسالم را به صورتي شايسته مورد بررسي قرار بدهيم، در احكام و

هاي آن   و هيچ يك از ارزش،هاي آن هيچ چيز قابل انتقاد و ايرادي وجود ندارد آموزه
هاي خود ضامن  عمل زنان به مسؤوليت. نمايند تراشي نمي در مسير رشد و ترقي مانع

هاي آگاه و انديشمند  بسياري از غربي. رشد، سالمت و حفظ خانواده و جامعه است
  .نمايند يو منصف، به اين حقيقت اعتراف م

  .ادي افسارگسيخته زنانپيامدهاي آز
ايم و بسياري ديگر از مسلمانان  هايي را ترتيب داده ها نشست با بسياري از غربي

اند، همه آنان از فروپاشي اخالقي و  مورد اعتماد گفتگوهايي را با ايشان داشته
يت داشته و هايشان شكا هاي خانواده بر اثر فساد اخالقي در جامعه فروريختن پايه

  .اند اظهار نگراني كرده
  .اعتراف خردمندان به حقيقت

ها و فرهنگ رفيعي كه رسول  هاي غربي با احترام به ارزش خردمندان و آگاهان جامعه
دين و فرهنگي كه اگر . كنند  آنها را براي بشريت به ارمغان آورده نگاه ميص خدا

 سعادت و ساحل امنيت رهنمايي خواهد بشريت از آن پيروي نمايد، او را به راه هدايت و
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٥٧٠ إسالمية ال وهابية

نمايند كه اي كاش از عهده اصالح اوضاع و احوالي كه  آنان از صميم قلب، آرزو مي. كرد
  .آمدند اند و جامعه و حيات ايشان را در معرض نابودي قرار داده، برمي در آن گرفتار آمده

ستي آن پرچمداران عرصه انديشه و دانشمندان و نويسندگان غرب به در
اند كه در لبه چه پرتگاهي قرار دارند و در چه اوضاع و احوال نابساماني قرار  دريافته
اند، آنان در رابطه با دادن اطالعات به مردم خود از طريق كتاب و نشريات  گرفته

  .خواهند كه در آن راه مهلك ويرانگر گام برندارند كوتاهي نكرده و از آنان مي
  .انتقاد از مدعيان تمدن

كنم؛  من از آنهايي كه مدعي روشنفكري و متمدن بودن هستند بسيار تعجب مي
هاي غرب را غرق در فساد و فروپاشي اخالقي و  در حالي كه با چشمان خود جامعه

نمايند، باز هم از فرهنگ و تمدن ايشان دفاع  بيماريهاي جسمي و رواني مشاهده مي
ير اميال و هواهاي نفساني خود به سوي تأث كنند و در اين راه كوركورانه و تحت مي

اي براي تهاجم عليه  دارند، از هر فرصتي و وسيله پرتگاهي بس خطرناك گام برمي
و از بازگشت به صراط مستقيم و . كنند هاي مسلمان استفاده مي دين و فرهنگ ملت

 كه خير و رحمت براي ص هاي اسالم و رهنمودهاي رسول خدا شاهراه آموزه
  .ورزند يت است، اجتناب ميتمامي بشر

نمايد،  بر هر انسان مسلمان و غيرتمندي كه به دين و اسالم خود افتخار مي
واجب است كه با اصول و مباني دين خود و اوامر الهي مخالفت نكند و در جهت 
تأمين امور دنيا و آخرتش تالش نمايد و از انجام اموري كه خير و صالح اسالم و 

  .از هيچ تالشي دريغ ننمايدمسلمين در آنهاست، 
  .حقيقت پيشرفت و تمدن

اي  پيشرفت واقعي نه از طريق تقليد كوركورانه از غرب بلكه تنها از طريق اراده
هاي درست، پايبندي به فضايل و دوري از رذايل، پايبندي به اصول و  صادقانه، تالش

ذشتگان كه مباني دين و حفظ هويت اسالمي و گام نهادن در راه و روش صحيح گ
به سبب تبعيت از شريعت و عبادت خالصانه خداوند و صداقت در اقدامات تاريخي 
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٥٧١   ناباســـــــالم

پايه و ريشه . توان به پيشرفت واقعي و حقيقي دست يافت اند، مي بزرگي را رقم زده
رشد و نموي كه بتواند در خدمت آرامش روح و آسايش فرد و جامعه باشد در گرو 

بخش پيامبر  هاي ارزشمند و سعادت از آموزهشناخت خداوند، اسالم، آگاهي 
ها به اين حقيقت دست پيدا   است و اينكه انسانص بزرگوارمان حضرت محمد

كنند كه عزت و سربلندي از آن خداوند و پيامبر و مؤمنين است، همچنين در راه 
استوارگردانيدن اركان خانواده و اصالح امور آن تالش نمايد و از حاصل كار 

هاي خود در راه  انه خويش زندگي كند؛ كه اگر چنين كند به مسؤوليتشرافتمند
  .پيشرفت جامعه و خدمت به ميهن خويش عمل كرده است

  .عزم قاطع ملك عبدالعزيز در عمل به مسؤوليت خود در برابر دين و مردم
دانم كه اين نصايح را  من، به عنوان يك مسلمان و يك عرب، بر خود الزم مي

، ص ه خداوند مرا متولي امور ايشان فرموده، با اقتدا به رسول خدابراي كساني ك
مشي او گام بردارم و  بيان نمايم، پيامبري كه اميدوارم در گفتار و كردارم در راه و خط

من در رابطه با انتقادات و شايعاتي كه . در زندگي و مرگم از سنت او خارج نگردم
دهم و  گيرم و به آنها اهميتي نمي يش ميگويند راه بردباري را در پ اين و آن مي

  :دهم، همانطور كه شاعر گفته هراسي به دل راه نمي
َّإذا كان الذ َ ْ بينيَ ُ وبني اهللاِ عامريَ َْ َ 

 

َفعس  ْ بينيَّ الذىَ ُ وبني الناس خرابيَ َِ َّ َ ْ 
 

هرگاه روابط من و خداوند برقرار و آباد باشد، ممكن است كه روابط من و مردم «
  .»)اما هيچ مهم نيست(و نابسامان باشد ويران 

همه اين امور به خاطر برتري يافتن كالم خداوند، نصرت دين او، سعادت و 
اميدوارم خداوند ما را از جمله كساني قرار بدهد كه رسول . سربلندي مردم است

ّال تزال طائفة من أمت«:  دربارة ايشان فرموده استص خدا ُ ْ ْ احلق منصورة, الَ عىليُ َ ّ 
ُيرضهم من خذهلم وال من خالفهم إىل َْ ََ َ ْ َ َْ ُ ِ أن يأيتُّ ْ َ َ أمر اهللاِ تبارک وتعاىلْ ََ ََ ْ, وهم عىلُ ُ   .)1(»َ ذلکَ

_____________________________ 
 . ختريج آن در صفحات قبل بيان شد−)١(
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٥٧٢ إسالمية ال وهابية

اند مورد نصرت خداوند  اي از امت من كه در دفاع از حق به پا خواسته عده«
كنند زياني را  هستند و كساني كه ايشان را تنها گذاشته و يا با ايشان مخالفت مي

رسد آنان  فرا) روز رستاخيز(نمايند، تا آنكه فرمان خداوند  متوجه آنان نمي
  .»اند گونه همان

دانم كه اين نصايح را خطاب به ملت عزيزم و تمامي  من بر خود واجب مي
  .و ديدة احترام به آن بنگرند مسلمين جهان بيان كنم و اميدوارم همه مردم با انصاف

  :دانم يبند مياصولي كه خود را به آنها پا
  .شمارم من مسلمانم و خود را به عمل به دستورات دينم ملزم مي - 1
  .نمايم عرب هستم و در برابر عرب بودن خود احساس مسؤوليت مي - 2
 .دانم  ميص خود را پيرو رسالت و سنت رسول خدا - 3
 .گيرم ، الگو و سرمشق ميناز سلف صالح،  - 4
 .شمارم  پايبند ميخود را به تمامي عادات و رسوم اخالقي فرهنگ خود - 5
 .كنم  و از نواهي آن نهي مي،دهم به انجام اوامر اسالم امر مي - 6
تعصب نسبت به آباء و اجداد، يا اختالفات جاهالنه قومي يا مذهبي، به غير  - 7

 .دانم از قرآن و سنت، را روا نمي
به ياري خداوند من از همه چيزم در راه خدمت به اين نهضت مبارك  - 8
 اميدوارم كه خداوند آن را وسيلة خير و سعادت همگان .نظر خواهم كرد صرف
 و هر چه شري ،تمامي خير و مصلحتي كه در آن است از آن خداوند است. بگرداند

 .در آن باشد، از نفس من و شيطان سرچشمه گرفته است
كنند، به  بندم كه تمامي كساني را كه از من اطاعات مي من با خداوند پيمان مي - 9

 .و سنت سفارش كنم و در اين راه آنها را ياري بدهماطاعت از قرآن 
 و ص همچنين من با تمام توان، با كسي كه با قرآن و سنت رسول خدا -10

 .مذهب سلف صالح مخالفت بنمايند، مقابله خواهم كرد
 .موفقيت و عنايت خداوند را براي خود و تمامي برادران مسلمان خواستارم
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٥٧٣   ناباســـــــالم

َوال حول و« ْ َّال قوة إالََ ِ َّ َّصلی اهللاُ عىلَاهللاِ وِ بُ ٍ حممد وعىلَ َّ َ َ آله وصحبه أمجعني, سال ُ َ ِْ َِ ْ َ
 .)1(»هـ١٣٥٦
مشي كه ملك عبدالعزيز آن را از زمان تأسيس حكومت خود در پيش گرفت  خط

بن سعود و فرزندان و نوادگان  بن عبدالوهاب و محمد در واقع ادامه نهضت محمد
  .را همچنان در پيش گرفتاو بوده و در تمام مراحل آن اين روش 

بينانه مشكالت امت اسالم است، كه بدترين  حل واقع اين راهكار همچنان تنها راه
ماندگي، تقليد و  بدعت، تفرقه، جهل، عقب: ها عبارتند از ها و انحراف آن چالش

  .درماندگي در برابر غرب
هاي بنيانگذار آن ملك  كشور عربستان سعودي به ياري خداوند و تالش

بدالعزيز، فرزندان او و علما و فرزندان مخلص و مسلمان آن توانسته است بر ع
تمامي مشكالت پيروز شود، به احكام ديني ملتزم باقي بماند و متوسل شدن به قرآن 

  .و سنت و تبليغ و تقويت شعاير ديني را گسترش ببخشيد
 محمد جالل نمايند، براي مثال استاد تمام مردم منصف به اين حقيقت اعتراف مي

  :گويد كشك مي
اي كه برخالف قوانين تاريخ  ملك عبدالعزيز، در عصر حاضر، به عنوان پديده«

او . حلي اسالمي بود و در راه آن تالش كرد ظهور پيدا كرد پرچمدار ارائه راه
دانستند، اما همان شعارها در  ها را كهنه مي شعارهايي را مطرح نمود كه بسياري آن

ها آفريد و ثابت كرد كه تنها آن شعارهاست كه  بدالعزيز شگفتياردوگاه ملك ع
در حاليكه تمامي أوهام و خياالت كساني كه . آفرين و ماندگار باشد تواند پيروزي مي

از اسالم رويگردان شده و در سالهاي آغازين قرن بيستم به اميد نجات، چشمان خود 
  .رفتند  و از بين ميرا به سراب فكر و فرهنگ غرب دوخته بودند، آشفته

_____________________________ 
 .٤٠٨−١٤/٣٩٧ الدرر السنية −)١(
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٥٧٤ إسالمية ال وهابية

در زير پرچم ملك عبدالعزيز كه حامل شعار توحيد بود، مردم سپاهي را ديدند كه 
. كرد هرچند سپاه صحابه نبود، اما براي بازگردانيدن سيره و سلوك ايشان تالش مي

هاي سختي دچار آمده بوديم، پيشوايي  حالي كه در تمامي ميادين به شكست در
هاي خويش را تغيير بدهند و در  ها و ضعف نش توانست عيببلندهمت همراه پيروا

نتيجه خداوند اوضاع و احوال ايشان را دچار دگرگوني نمود و آنان را بر كساني كه 
  .خوف خداوند را در دل نداشتند، پيروز گردانيد

حل اسالم، نه تنها راه حلّ ممكن است، روشي بسيار  اين بدان معناست كه راه
اي كه براي ملك عبدالعزيز فرستاده به اميدهايي   حافظ وهبه در نامه.فعال و پوياست

من و تمامي «: گويد كه سلطان نجد در دل مردم جاي داده بود، اشاره نموده و مي
شنويم، امام فرزند سعود قيام و  شويم كه مي مردم از اين موضوع بسيار شادمان مي

 و آنان را به عزت و افتخار پيشين نهضت نويني را در اسالم و شبه جزيره آغاز كرده
جهان اسالم به پيشوايي اصالحگر نيازمند است كه آن را به راهكار . بازگردانيده است

هرچند در عصر حاضر تعدادشان اندك  - حق و حقيقت هدايت كند، مسلمانان آزاده
هاي   اما فردا نيروي بزرگي را پديد خواهند آورد، اميد مسلمين به ترك- است
اميد است كه . به نااميدي تبديل شد و از شريف نيز به سختي دلسرد شدنداني عثم

مسلمانان گم شده خود را در تو بيابند و به اميد و آرزوهاي ايشان جامه عمل 
  .)1(»بپوشانيد

تواند شور و غيرت مسلماناني را برانگيزاند كه رفتار  ملك عبدالعزيز چگونه نمي
شنوند كه او پس از فتح مكه و در  بينند و مي او را ميپرهيزگارانه سربازان و قضات 

روم و قصد تسلط بر آن را  من مسافري هستم كه به مكه مي«: گفت راه آنجا مي
. ام كند، آمده من به خاطر برداشتن ستم و چپاولي كه بر دوش مردم سنگيني مي. ندارم

اجرا بگذاريم، از امروز ام تا احكام شريعت معطل مانده خداوند را به  من به مكه آمده

_____________________________ 
 .٢٩−٢٨ّ السعوديون و احلل اإلسالمی, ص −)١(
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٥٧٥   ناباســـــــالم

به بعد قدرت تنها از آن شريعت خداوند است، شريعتي كه همه مسلمين موظف 
  .»باشند در برابر آن سر تسليم فرود بياورند مي

همچنين او مردم را به اصالح رفتارها و باورها و توجه به تمدن و پيشرفت فرا 
ها در  ها و ناهنجاري ماندگي شد كه سرچشمه عقب خواند، به مسلمانان يادآور مي مي

  : گفت خود ايشان نهفته است و به ايشان مي
يكي از مسايلي كه بايد به آنها عمل كنيم و در پيشاپيش خدمت به دين قرار «

هاي بدعت و خرافات است كه جفاكارانه آنها را به  دارد، پااليش اسالم از آلودگي
اند كه براي چپاول مردم  طلب بوده هاي سودجو و فرصت اند، اين آدم دين نسبت داده

  .»اند آنها را به دين چسبانيده
حقيقت تلخي كه به آن بايد اعتراف كرد اين است كه، «: همچنين گفته است

دارند، حتي در حضور  مسلمانان به صورتي كه شايسته است يكديگر را دوست نمي
حساس شرم نمايند و از اين كار زشت ا چيني مي دشمنان عليه يكديگر توطئه

شما ميان مسلمانان حلقه ارتباطي كه روابط ايشان را استوار بگرداند . كنند نمي
كنيد، شاهان از   و انس و الفتي كه عادات ناپسند را از بين ببرد احساس نمي،بينيد نمي

 و ديگران ،كنند  و تجار عليه يكديگر عمل مي،شوند در دشمني با يكديگر وارد مي
  .»ستندنيز به همين صورت ه

توجهي در مورد عمل به قرآن  مسلمانان، امروز، به خاطر بي«: گويد او همچنين مي
  .)1(»اند اي تبديل شده هاي متفرقه  به گروهها و طريقهصو سنت رسول خدا 

_____________________________ 
 . منبع سابق−)١(
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٥٧٦ إسالمية ال وهابية

نظام ديني عربستان نظامي فراگير است و محدود : موضوع سوم
  .به يك مذهب نيست

  
كه نهضت و دولت در بر گرفته گفتيم كه، همانگونه كه در موضوع بيان راهكاري 

هرچند گاهي در عرصه اجتهادات بيشتر به مذهب . چيزي به غير از اسالم نيست
نمايد كه  حنبلي توجه صورت گرفته است، اما اين موضوع بر اين حقيقت تأكيد مي

اي است كه مسلمانان در مورد معتبر بودن  مذهب حنبلي يكي از مذاهب چهارگانه
با اين وصف سيستم و نظام ديني در كشور عربستان . نظر دارند ماع و اتفاقآنها اج

داراي ويژگي فراگيري، اصالت و تعهد به اسالم بدون محدوديت به يك مذهب، 
  .شعار يا حزب واحد است

همچنين باتوجه به اينكه نظام اجتماعي در عربستان سعودي برپايه شريعت الهي 
هاي  هايي برخوردار است كه در هيچ يك از نظام يقرار دارد، از قوانين و ويژگ

  .معاصر وجود ندارد
  :نماييم به عنوان نمونه به موادي از آن قوانين اشاره مي

  :ماده اول
كشور عربستان سعودي كشوريست عربي و اسالمي و برخوردار از حاكميت 

 زبان رسمي زبان، ص كامل، دين آن اسالم و قانون آن قرآن و سنت رسول خدا
  .عربي و پايتخت آن شهر رياض است

  :ماده ششم
 و اطاعت و فرمانبرداري ص هموطنان براساس كتاب خداي متعال و سنت پيامبر

  .نمايند در شرايط سخت و در شرايط عادي با رهبر كشور بيعت مي
  :ماده هفتم

حكومت در كشور عربستان سعودي، قدرت خود را از كتاب خداوند و سنت 
هاي  ها و سيستم آن دو بر اين نظام و تمامي سازمان. گيرد  مي برص رسول گرامي
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  .باشند دولت حاكم مي
  :ماده هشتم

كشور عربستان سعودي بايد براساس عدالت، شوري، مساوات و مطابق با 
  .شريعت اسالم اداره شود

  : ماده دهم
حكومت تمامي تالش خود را براي تقويت اركان خانواده، پاسداري از هويت 

 و اسالمي آن، حمايت از تمامي افراد آن و فراهم كردن شرايطي مناسب براي عربي
  .گيرد هايشان به كار مي رشد استعدادها و توانايي

  :ماده يازدهم
هاي التزام و تمسك افراد آن به دين مبين اسالم،  جامعه عربستان سعودي بر پايه

  .ار گرفته استهمكاري در جهت خير، نيكي، پرهيزكاري و دوري از تفرقه قر
  :ماده بيست و سوم

كند، به  نمايد، شريعت اسالم را اجرا  حكومت موظف است از عقيدة اسالمي حمايت 
  .كند خداوند عمل ) به دين(نمايد و به مسؤوليت دعوت  معروف امر و از منكر نهي مي

  :ماده بيست و چهارم
و امنيت و نمايد  فين مييحكومت اقدام به بازسازي و خدمت به حرمين شر

  .كند تا امكان حج و عمره فراهم شود كنندگان تأمين مي مراقبت را براي زيارت
  :ماده بيست و پنجم

حكومت در ارتباط با به واقعيت درآمدن اميدهاي امت عربي و اسالمي درباره 
تفاهم و همكاري و وحدت كلمه و تقويت روابطشان با كشورهاي دوست تالش 

  .نمايد مي
  :ششمماده بيست و 

  .نمايد حكومت از حقوق انسان، مطابق با شريعت اسالم محافظت مي
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٥٧٨ إسالمية ال وهابية

  :ماده بيست و نهم
كند، تحقيقات علمي را  حكومت به گسترش و توسعه فرهنگ و دانش اقدام مي

كند و در تمدن عربي،  نمايد، از ميراث امت عربي و اسالمي پاسداري مي تشويق مي
  .نمايد اسالمي و انساني مشاركت مي

  :ده چهل و پنجمما
ست و  اص مرجع فتوا در كشور عربستان سعودي قرآن و سنت رسول خدا

هاي علمي و داراإلفتاء  و مركز پژوهش» هيئت علماي بزرگ«نظام، ساختار و اعضاي 
  .كند و حدود كار آنها را تعيين مي

  :ماده چهل و هشتم
الم و مطابق با قرآن، ها مسايل مطرح شده به آنها را براساس احكام شريعت اس دادگاه

  .كنند سنت و دستورات ولي امر كه با قرآن و سنت در تضاد نباشد، حل و فصل مي
  :ماده پنجاه و پنجم

ردازد، بر اجراي بپمطابق با احكام شريعت اسالمي به اداره امور مردم شاه بايد 
  .دنماي هاي حكومت نظارت كند و از ميهن حمايت و دفاع  شريعت اسالم و سازمان
  :ماده شصت و هفت

ها و تدوين لوايح در روابط با امور دولت  تنها مرجع ايجاد سازمان» قوه مقننه«
 مجلس وزراء و حدود كار آنها را. است و بايد با قواعد شريعت اسالم سازگار باشد

  .كند و مجلس شوراى اسالمى تعيين مى
  :در قوانين قضايي آمده است

 برخوردار هستند و غير از احكام شريعت اسالم قضات از حق استقالل: ماده اول
هاي ناظر، هيچكس بر آنان تسلطي ندارد و هيچكس از حق دخالت در  و دستگاه

  .امور قضايي برخوردار نيست
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٥٧٩   ناباســـــــالم

  :در قوانين مجلس شوري نيز چنين آمده است
  N  M  L   K  J  IO  P}  :بر پايه عمل به ايـن فرمـودة خداونـد          :ماده اول 

S  R      QW   V  U  T  X_  ̂   ]  \  [  Z  Y   `   b  a  
e  d  cf  k  j  i  h  g  z )159: آل عمران.(  

و اگر خشن   ! شدى) و مهربان (نرم  ) مردم(رحمت الهى، در برابر آنان      ) بركت(به  «
پـس آنهـا را بـبخش و بـراى آنهـا            . شـدند  و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراكنده مى       

قاطع (اما هنگامى كه تصميم گرفتى،      ! ا، با آنان مشورت كن    و در كاره  ! آمرزش بطلب 
  .»زيرا خداوند متوكالن را دوست دارد! بر خدا توكل كن) و! باش

q  p  o  n   m  l   k  j  i  }  :و اين فرمودة خداونـد كـه      
  t  s  rz )38: شوريال.(  

رنـد و   دا و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابـت كـرده و نمـاز را برپـا مـى                 «
ايم انفاق   كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده             

  .»كنند مى
در راستاي تبعيت از سنت رسول خدا در ارتباط با مشورت با صحابة بزرگوار و 

هاي محوله  و به مسؤوليت. گيرد ترغيب امت به مشورت، مجلس شوري شكل مي
زام به قرآن و سنت رسول گرامي و تالش در جهت مطابق قوانين حكومت و با الت

حفظ پيوندهاي برادري و برقراري تعاون و همكاري در نيكي و پرهيزكاري، عمل 
  .كند مي

داند و اعضاي  مجلس شورا خود را به التزام به دين خداوند متعهد مي :ماده دوم
امعه و آن همه تالش خود را براي خدمت به مصالح كشور و پاسداري از وحدت ج

  .گيرند ساختار حكومت و مصالح امت به كار مي
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٥٨٠ إسالمية ال وهابية

  : موضوع چهارم
   كشور پاسخى به اتهاماتالمللي  عربستان به تعهدات بينالتزام

  
هاي بارز كشور عربستان سعودي وفاداري آن به تعهدات  يكي از ويژگي

 المللي و احترام به معاهدات و هاي بين ها، سازمان المللي در قبال دولت بين
  .نمايد ها را تكذيب مي باشد كه تمامي اتهامات و گمان ها معتبر مي نامه توافق

هاي مستقيم خود  المللي و تالش هاي بين كشور عربستان سعودي از طريق سازمان
در جهت فراهم نمودن تمامي اموري كه زمينه را براي همكاري، عدالت، صلح، 

كنند، اقدام  فتگو فراهم ميامنيت و دعوت به دين خداوند براساس حكمت و گ
  .نمايد مي

هاي بشردوستانه در  رساني و فعاليت كشور عربستان در عرصه اقدامات كمك
تمامي نقاط جهان به ويژه جهان اسالم مدام پيشگام بوده است و در تمامي آن امور، 

 بن عبدالعزيز در  شماريم، همانگونه كه امير سلطان خود را به تعاليم اسالم ملزم مي
سخنراني خود در چهلمين اجالس مجمع عمومي سازمان ملل، آن را يادآور شده 

  :است
سپري شدن چهل سال از تأسيس مجمع عمومي سازمان ملل مناسبت مهمي «

است كه انديشيدن در اقدامات مسؤوالنه براي تقويت التزام به اصول اين سازمان و 
  .گرداند ر ما واجب مياستوارگردانيدن اهداف و مقاصد خيرخواهانه آنرا ب

المللي براي بناي جهان بر       اين فرصت گرانبهايي است تا تمامي اعضاي جامعه بين        
هاي اخالقي و جـايگزيني آن بـه جـاي            پايه نيات صادقانه و حاكميت اصول و ارزش       

طلبي، دست بدست يكديگر بدهند و زمينه را براي گسترش صلح             زورگويي و قدرت  
هـا    طلبانه فراهم نمايند، به بهترين شكل ممكن، نزاع         ي جنگ ها و از بين بردن سياست    

حل و فصل شوند، روابط ميان كشورها در راستاي عمران و سـازندگي پـيش بـرود،                 
ها و امكانات موجود در جهت پيشرفت زنـدگي بـه كـار گرفتـه شـوند و در                     توانايي
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٥٨١   ناباســـــــالم

روابـط بـين    مسابقه تسليحاتي بكار نروند، تا زمينة گسترش عـدالت فـراهم گـردد و               
مبناي برابري، برادري و همكاري قرار بگيرند، همانطور كه خداوند متعال            كشورها بر 

  Â  Á  À  ¿ÃÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÉË  Ê  Ì  Î     Í}  :فرمايـــد مـــي
   Ñ  Ð  Ïz )2: المائده(.  

در راه گناه و    ) هرگز(و  ! در راه نيكى و پرهيزگارى با هم تعاون كنيد        ) همواره(و  «
خدا بپرهيزيد كه مجازات خـدا شـديد        ) مخالفت فرمان (و از   !  همكارى ننماييد  تعدى
  .»است

المللي كه هدف آن  هاي بين هاي تمامي سازمان كشور عربستان سعودي از فعاليت
هاي هر يك از  حمايت از حقوق انسان است، به شرط حسن نيت و احترام به ويژگي

  .)1(»يدنما جوامع و فرهنگ و تمدن آن، استقبال مي
بن عبدالعزيز به موضوعي اشاره نموده كـه كـشور عربـستان سـعودي               سلطان امير

هاي مختلف يادآوري نموده و آن ايـن         المللي و در مناسبت     بارها آن را در محافل بين     
هاي ديني، جغرافيايي و اجتماعي اسـت كـه           است كه عربستان سعودي داراي ويژگي     

نمايد كه احترام به آنها       ضاع و تعهدات خاصي مي    آن را ناچار به مراعات و پذيرش او       
كـشور عربـستان    . المللي و ديگر كشورهاي جهان ضرورت دارد        به وسيلة محافل بين   

  Â  Á  À  ¿Ã     Ç  Æ   Å  Ä}  :سعودي با الهام از اين فرمـودة خداونـد        
È  z)2: المائده(.  

 كشورهاي اي را در سطح كشورهاي خليج، ضرورت اقدامات مثبت و سازنده
هاي ديني، سياسي، اقتصادي و نظامي در جهت  عربي و اسالمي، در تمامي عرصه

  .تحقّق عدالت، امنيت، تعاون و مقابله با جرايم مختلف مطرح نموده است
در اينجا براي مثال به عضويت كشور عربستان سعودي در چند سازمان و كميته 

_____________________________ 
 .٥٤−٥٣طالل حممدنورعطار, ص : َّ واملنظامت الدوليهّ اململكة العربيه السعوديه−)١(
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٥٨٢ إسالمية ال وهابية

  :يم كه عبارتند ازكن المللي وابسته به سازمان ملل اشاره مي بين
  .(ITU)المللي ارتباطات تلفني و راديويي  اتحاديه بين - 1
  .)يونسكو(المللي علمي و فرهنگي  سازمان بين - 2
 .)فائو(سازمان خوار و بار جهاني  - 3
 .(WEO)سازمان بهداشت جهاني  - 4
 .(IAEA)المللي انرژي اتمي  سازمان بين - 5
 (IMO)المللي كشتيراني  سازمان بين - 6
 (WMO)شناسي سازمان جهاني هوا - 7
 (UNIDO)سازمان جهاني توسعه صنعتي  - 8
 (ECOSOC)شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل  - 9

 (ICAO)سازمان جهاني هواپيمايي غيرنظامي  -10
 (UPU)اتحاديه جهاني پست  -11
 (UNEP)برنامه محيط زيست سازمان ملل  -12
 (WEP)برنامه جهاني غذا  -13
 (ACSTD)كميته مشورتي علوم و تكنولوژي  -14
 (CCPC)شناسان كنترل جرايم شوراي كار -15
 ).ايال(المللي عاليم دريانوردي  شوراي اجرايي سازمان بين -16
. ـه1421كميسيون حقوق بشر كه كشور عربستان سعودي توانست، از سال  -17

اين كشور با .  به عضويت كميسيون حقوق بشر درآيد)م2003 (.هـ1423تا ) م2001(
كنندگان توانست به اين  ي شركت رأ)54( رأي از مجموع )48(كسب اكثريت آراء 
 .مهم دست پيدا كند

كشور عربستان سعودي از ميان هشت كشور كانديد عضويت در كميته حقوق 
  .بشر كه شش كشور از آنها رأي آوردند، توانست بيشترين رأي را از آن خود كند

پيروزي عربستان سعودي در عضويت در آن كميسيون، در واقع بيانگر ميزان نقش 
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٥٨٣   ناباســـــــالم

 كشور در سطح جهان و فعاليت آن در زمينه حقوق بشر كه از اصول عقائد اسالم اين
اصولي كه كشور عربستان سعودي تالش دارد در تمامي امور خود . باشد است، مي

  .آنها را به اجرا گذارد
الملل به ادعاهاي ظالمانة  همچنين آن پيروزي پاسخي بود از جانب جامعه بين

كنند، بدون آنكه   عربستان را به نقض حقوق انسان متهم ميها كه تعدادي از سازمان
  .)1(»دبه صحت آن اتهامات يقين داشته باشن

ها براي آن تالش  و تمامي سازمانهاي دنيا  ها و دولت مهمترين موضوعي كه ملت
در واقع اولين موفقيت ملك عبدالعزيز تحقّق امنيت، به . نمايند، تحقّق امنيت است مي

  .جاج خانه خدا بود كه خود از فضل و الطاف خداوند بوده استويژه براي ح
سرزمين حرمين به خاطر وجود مقدسات و كثرت حجاج خانه خدا كه از تمامي 

شوند، بيش از هر مكان ديگري به امنيت احتياج داشت،  دنيا به آنجا رهسپار مي
نعمت هللا از همان زماني كه تحت حاكميت دولت سعودي قرار گرفت از  الحمد

  .امنيت برخوردار گرديد و همگان به اين موضوع اذعان دارند
عد از عصر ملك عبدالعزيز يكي از حجاج در مقام مقايسه اوضاع قبل و ب

دل دوست  هاي ساده اشخاصي بودند كه در گذشته با حجاج، به ويژه انسان« :گويد مي
گفتند، سپس   ميشدند و سخناني خرافي و منافي شريعت و عقالنيت را برايشان مي

اما اكنون وضع به صورت ديگري است و . دزديدند در فرصتي مناسب اموالشان را مي
ارزش را از بين برده و آنان را تحت  نظام جديد تمامي آن جرايم و بدعتهاي بي

كمترين شكايت حجاج از آنان كافي است كه . كنترل و نظارت دقيق قرار داده است
  .»واف باز دارندايشان را از ادامه حج و ط

در رابطه با پديدة اخالل در امنيت عمومي كه محور تمامي مشكالت و در رأس 
همه جرايم قرار دارد، به ويژه براي مسلماناني كه قصد حج را داشتند بيش از هر 

_____________________________ 
 .٧٦−٧٤ّ اململكه العربيه السعوديه واملنظامت الدوليه, ص −)١(
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٥٨٤ إسالمية ال وهابية

ترين روش آن را حل و فصل  چيزي اهميت داشت، حكومت جديد توانست به ساده
جاي قوانين مدني را گرفت و سردمداران جرم از از زماني كه احكام شرعي . نمايد

حكم شرع درباره خود باخبر شدند، پيراهن ناپاك پيشين را از تن بيرون آوردند، از 
كارهاي گذشته خويش دست برداشتند و عمالً بسياري از مشكالت خود به خود 

  .حلّ و فصل شد
 بركند و راهزنان شايد يكي از عوامل اساسي كه ريشه آن پديده شوم را از جامعه

و دزدان را از راهزني و دزدي بازداشت، بعد از اجراي قاطع احكام شريعت، اين بود 
نشينان كمك  كه ملك عبدالعزيز به صورتي سخاوتمندانه به فقرا، به ويژه باديه

هاي تجاري كه كاال و مواد غذايي را به همراه داشتند  صورت كاروان كرد، بدين مي
. ي حجاج نسبت به جان و مال خود در امنيت قرار گرفتندها همچنين كاروان

هاي حجاج  رساند اين است كه سرپرستان كاروان موضوعي كه آن را به اثبات مي
مصر يك سال بعد كه به حج آمدند بعد از بازگشت به مسؤولين مافوق خود گزارش 

دادند و   ميها را مورد حمله قرار كردند كه از باندهاي راهزن كه معموالً كاروان
نمودند، امسال خبري نبود و ما امسال به هيچوجه مورد تعرض  اموالشان را غارت مي

وضع به صورتي امن شده كه « :ايم، حتي يكي از حجاج به ما گفت قرار نگرفته
تواند به قلب حجاز برود و حجش را ادا كند و بدون  خانمي مصري به تنهايي مي

همچنين وضعيت مطلوب امنيتي . »ازگرددكمترين مزاحمتي به كشور خويش ب
: كه رسماً اعالن كند كهعربستان يكي از اعضاي مجلس سناي مصر را بر آن داشت 

و نگهبانان آن يك نوع ) فرستادند و در آن كسوه كعبه بود محمل كه براى كعبه مى(
  .)1(»بدعت است كه بايد از بين برود، و كميسيونى در اين باره تشكيل شد

_____________________________ 
 . بطور خمترص٨٤−٨٢ فی قلب احلجاز, حممد شفيق أفندی مصطفی, ص −)١(
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٥٨٥   ناباســـــــالم

  .مخالفان اجراي احكام اسالم :پنجمموضوع 
  

مشي كشور عربستان را در اجراي احكام شريعت مورد  بسياري از كساني كه خط
نامند، از اين قضيه غافل هستند كه خود اسالم  دهند و آن را وهابيت مي انتقاد قرار مي

: اننداز مسأله زنان، آموزش ديني، اجراي حدود شرعي م. دهند را مورد انتقاد قرار مي
قطع دست دزد، مجازات شرابخواران، كشتن اشخاص مرتد، قضاوت برمبناي 

گويند و مورد انتقادشان  شريعت، امر به معروف و نهي از منكر و امثال آنها سخن مي
دهند، در حاليكه آن احكام جزو احكام قطعي و مسلمات شريعت اسالم  قرار مي

عودي به عنوان دولتي اسالمي و باشند كه تمامي مسلمين و كشور عربستان س مي
حاكم بر جامعه و مملكتي كه قبله اسالم و مقدساتش در آن قرار داده به آنها ايمان 

كنند اين  اين انتقادها را مطرح ميكه هايي  ظاهراً هدف افراد، سازمانها و دولت. دارند
ن، است كه، عمل به شريعت خداوند و اجراي آن و پاسداري از حرمت و كرامت زنا

  .زير پا نهادن حقوق انسان است
اين موضوع ناشي از ناآگاهي ايشان از موقعيت ديني، جغرافيايي و اجتماعي 

در . عربستان، به عنوان قلب و روح ديني، جغرافيايي و سياسي جهان اسالم است
مشي ناشي از در پيش گرفتن مسلك و مذهبي خاص نيست،  پيش گرفتن اين خط

  .اي آن را وهابيت به شمار بياورند هرچند عدهبلكه عين اسالم است، 
هاي تبليغاتي عليه عربستان  به سبب حساسيت مسايلي كه از آنها به عنوان سوژه

وضوعي قرار كنند، تعدادي از آنها را به عنوان نمونه موردبررسي م استفاده مي
  :دهيم مي

اجراي شريعت به صورت عام و اجراي حدود به طور خاص، مانند قطع  - 1
  .دست دزد، اعدام مفسدين و مرتدين

جلوگيري از ورود غيرمسلمين به مكه و ممانعت از ساختن معابد  - 2
  .غيرمسلمان
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٥٨٦ إسالمية ال وهابية

ن نصف ميراث  اينكه زحجاب، تعدد همسران، و: مسايل مربوط به زنان مانند - 3
 . شهادت زنانبرد و در مقابل مرد مى

  .عربستان سعودى و عمل به شريعت خداوند
تان سعودي در تمامي امور خود، احكام شريعت را به اجرا زماني كه كشور عربس

نهاد و قرآن و سنت را مرجع قانونگذاري نمود، برخالف گمان اين منتقدان به علت 
وهابي بودن نبود بلكه به خاطر آن بوده كه كشوري اسالمي است و بر ملت و 

در آن كند، كشوري كه مقدسات اسالمي  اي صد در صد اسالمي حكومت مي جامعه
اي است كه  عمل به احكام اسالم پايه. آيد قرار دارد و منبع و مركز اسالم به شمار مي

 ي ديگر از قانون اساسي كشور به صراحت ) 7 و 1(بر آن تأسيس شده و موادو مواد
اي جز عمل به احكام شريعت پيش روي  در واقع هيچ چاره. نمايند آن را بيان مي
  .)1(»دادحكومت قرار ن

نماز و روزه بر تمـامي مـسلمانان واجـب          : يرش و اجراي احكام شريعت مانند     پذ
اي    مسلماني كه از اجراي شريعت اسالم خـودداري نمايـد، جامعـه             است و هر جامعه   

v u t  w }: فرمايـد   ، همانگونه كه خداوند متعال مي     آيد  گناهكار به شمار مي   
| { z y x } z )44: المائده.( { Á À ¿z )هالمائد :

45.(  {  m  l  kz )47: هالمائد.(  
و » ظـالم « (كننـد، كافرنـد    و آنها كه به احكامى كه خـدا نـازل كـرده حكـم نمـى               «

   .»هستند) »فاسق«
زيرا شريعت اسالم، قوانين الهي است كه خداوند آن را براي تمامي بشريت فرو 

يعت اسالم از آنجا كه شر. فرستاده و با هيچ قانون و نظام بشري قابل مقايسه نيست
تر است، در شريعت خود، همه نيازها و  نظامي الهي است و او به نيازهاي انسان آگاه

_____________________________ 
 .٣٠−٦ يادداشتهای دكرت حممد بن عبداهللا, السحيم ص −)١(



@ @

@ @

@ @
@ @

  

٥٨٧   ناباســـــــالم

شريعت همچنين اين موضوع را . امور زندگي ايشان را مورد توجه قرار داده است
تضمين نموده كه ميان نژادهاي مختلف هيچگونه تبعيض و تفاوتي را تاييد نكند، 

  .يدگار همه است نازل گرديده استزيرا از طرف خداوندي كه آفر
اي ثابت است كه  از طرف ديگر احكام قطعي و محكم شريعت اسالم به گونه

در حاليكه .  و بالعكس،اندبدروا آنرا فردا و امروز چيزي را روا نداند، ممكن نيست 
نمايند  هاي قانونگذار، امسال چيزي را ممنوع و سال ديگر، آزاد اعالم مي ديگر سيستم

كند، عاملي كه ويژگي ثبات و  اهي قوانين يك شهر به نسبت شهر ديگر فرق ميو گ
  .نمايد فراگيري را از قوانين بشري منتفي مي

مسلماناني كه امروزه خواستار اجراي شريعت اسالم هستند در خواسته خود محقّ 
ي المللي است كه براساس معيارهاي نوين دمكراسي مورد ادعا  بين هستند و بر جامعه

  .تراشي ننمايند خود از اين خواسته ايشان حمايت و براي تحقق آن اشكال
بايد دانست كه شعارهاي آزادي و دمكراسي كه منتقدين كشور سعودي آن را سر 

بدون شك اكثريت قاطعي . نمايد دهند ايشان را ملزم به پذيرش انتخاب جامعه مي مي
باشند و براساس  شريعت ميهاي خود خواهان اجراي  از امت اسالمي در جامعه
توانند اين خواسته خود را عملي نمايند، جامعه سعودي  اصول دمكراسي، ايشان مي

  .كه صد در صد مسلمان است جاي خود دارد
  .كند  را بر همين منوال اجرا مىقانون مجازاتهاي اسالميعربستان سعودى 

 شريعت اسالم هاي بدني و غيربدني، احكامي هستند كه اجراي حدود و مجازات
نمايند، و همچون احكام و مجازاتهايي هستند كه ديگر قوانين در  بر آنها تأكيد مي

هر . اند ميان ديگر كشورها به عنوان مجازات مجرمين و خطاكاران آنها را وضع نموده
ها و راهكارهاي قانوني و سيستم قضايي  هاي دنيا داراي ويژگي يك از ملتها و دولت

  .باشند مي... زمينه مجازات و عقوبت مجرمين و خاص به خود در 
ماند توجه به مصالح موردنظر در قانون و ميزان مفيد بودن آن  چيزي كه باقي مي
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٥٨٨ إسالمية ال وهابية

  .به عنوان عاملي محوري براي حفظ امنيت اقتصادي، اجتماعي، اخالقي است
سيستم مجازاتها و اجراي حدود شرعي در اسالم كه كشور عربستان سعودي به 

حفظ دين، (نمايد، در ميدان محافظت از ضرورت هاي پنجگانه  آن افتخار مياجراي 
و در زمينه پيشگيري از ستم و جرم و اجراي حق و ) عقل، نفس، مال و نسب

  .عدالت، كارايي و سودمندتر بودن خود را در عمل به اثبات رسانيده است
 يا حكمي از اي از قوانين انگشت نهادن بر يك مادة قانوني در ميان مجموعه

احكام شريعت و بقيه قوانين را همچون آن نگاه كردن كاري منصفانه نيست، براي 
 اسالمي، قطع دست دزد، اعداد مفسدين و  مثال از مشهورترين قوانين مجازات

  .مرتدين است
در رابطه با قطع دست دزد و اعدام مفسدين در جامعه بايد گفت كه، اين مسأله 

م تنها در موارد محدودي اتفاق افتاده است، زيرا بسيار نادر در تاريخ طوالني اسال
است و تنها به خاطر ايجاد امنيت و آسايشي است كه محور اهداف شريعت در 

البته اجراي حدود داراي شروط خاص . باشد قاطعيت احكام و حدود خويش مي
 قطع نمايد، در واقع اي اجراي آن را متوقف مي خويش است و كمترين شك و شبهه

  .ها انسان است دست سارقان يا اعدام مفسدان در جهت حمايت از امنيت ميليون
پيش از تمامي اين امور بايد گفت كه، اين خداوند است كه در قرآن به قطع 

U T S R Q P O         } :ين امر فرموده استدست سارق
X   W  VY  ]   \    [  Z  z )38: مائدهال.(  

اند، بعنوان يك مجازات  د را، به كيفر عملى كه انجام دادهدست مرد دزد و زن دز«
  .»و خداوند توانا و حكيم است! الهى، قطع كنيد

هاي معاصر  براي اينكه واقعيت موضوع بيشتر معلوم شود، به قوانين و سيستم
  .نماييم اي مي اشاره

 هاي هاي ويرانگر و سيستم دنياي معاصر به ويژه كشورهاي غربي داراي اسلحه
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٥٨٩   ناباســـــــالم

پيشرفته و ابزارهاي بسيار دقيق، به ويژه در ميدان مبارزه با جرايم هستند، همچنين در 
زمينه كنترل و مراقبت و تعقيب مجرمين داراي تحقيقات و راهكارهاي علمي 

اضافه بر آن از وسايل ارتباط جمعي براي دادن اطالعات به . باشند متعددي مي
هاي تربيتي و علمي  گيرند و براي آموزش يشهروندان، به صورتي بسيار وسيع بهره م

رغم تمامي اين امور،  اما علي. كنند به افراد و گروهها از هيچ تالشي كوتاهي نمي
شود و مجرمان از راهكارها و فنون  دامنه پديدة جرم و جنايت روز به روز بيشتر مي

  .شود كنند و طغيان و سركشي آنها بيشتر مي نويني استفاده مي
يگر بسياري از كشورها همه امكانات خود را براي اصالح مجرمين و از طرف د

ها را به اماكني براي اصالح و  اند كه زندان گيرند و تالش كرده اشرار به كار مي
آموزش تبديل كنند و به مجرمان به عنوان اشخاص بيماري كه پيش از مجازات به 

، محيط و فساد اجتماعي را كنند، حتي گاهي عوامل ژنتيك معالجه محتاجند نگاه مي
  .اند در بارآوردن آن افراد مقصر دانسته

توان به تمامي انكار كرد، اما اسباب و عوامل به همانها  نقش آن عوامل را نمي
شوند، زيرا گاهي مصلحت محافظت از ادامه زندگي و سالمت بقيه بدن،  محدود نمي

قيه اعضاي آن سرايت نكند و اين گرداند، تا بيماري به ب قطع عضوي از آن را الزم مي
  .قبول قرار گرفته است امر از نظر عقل و شرع مورد

  شود؟ فساد اجتماعي از كجا ناشي مي
برخالف بسياري از قوانين وضع شده كه زندان را بهترين راه براي جلوگيري از 

دانند، زنداني شدن بسياري از مجرمين، باعث تقويت خشونت و انگيزه  جرم مي
و غالباً پس از آزادي با شدت و شقاوت .  جرم بيشتري در آنها شده استارتكاب

  .اند بيشتري اقدام به جرم و جنايت كرده
توانند محيط زندان را به محلي براي تبادل  مجرمان و خالفكاران بسيار آسان مي

يافته تبديل نمايند و در  اطالعات و تجارب يكديگر و گاهي تشكيل باندهايي سازمان



@ @

@ @

 

٥٩٠ إسالمية ال وهابية

  .نمايند دي هم دوستان خارج از زندانشان با آنان همكاري تنگاتنگ ميموار
كنيد كه براي اصالح مجرمين و مداواي آرام ايشان گاهي دهها  شما مالحظه مي

شود اما در موارد كمي توانسته مؤثر واقع شود و تعداد اندكي اصالح  سال تالش مي
در واقع برنامه . شود ز بيشتر ميدر عين حال ميزان جرم و جنايت روز به رو. اند شده

  .اصالح زندانيان جز توهم و سراب چيز ديگري نيست
اي، زندان را به صورت تفريحگاه و  از طرف ديگر تعدادي از مجرمين حرفه

اند در واقع در بسياري از  ريزي مجدد درآورده مكاني براي استراحت و برنامه
پشت سر نهاده و تعرض به جان و هاي معاصر، مجرمين همه خطوط قرمز را  جامعه

ها در قوانين وضع  از ديگر سو مجازات. اند مال مردم را حرفه و تفريح خود نموده
  .شده در برابر كميت و كيفيت كار مجرمان، كارايي خود را از دست داده است

اي و  هاي حرفه رسد كه، آيا مجرمين و خالفكار در اينجا اين سؤال به ذهن مي
برند و راهزناني كه مثل آب خوردن آدم  ز كشتن و هتك حرمت لذت ميقاتالني كه ا

كشند، استحقاق مهرباني و دلسوزي را دارند؟ آيا آنان به قربانيان خود رحم كرده  مي
  بودند؟ آيا در برابر امنيت جامعه كمترين احساس مسؤوليتي در آنها وجود دارد؟

 علمي و صنعتي، روش كار هاي حتي كار به جايي رسيده كه همگام با پيشرفت
مجرمين نيز متحول شده و گاهي از تشكيالت، امكانات و وسايلي به مراتب 

دانم قانونگذاران مهربان در برابر  نمي. تر از امكانات يك حكومت برخوردارند گسترده
اند؟ كار آنها به حدي  باندهاي بزرگ موادمخدر و مافياي قتل و جنايت چكار كرده

يى كه به شرع خداوند ها گسترش يافته كه آشكارا با برخي از حكومتقوت گرفته و 
  .شوند وارد مذاكره ميكنند  عمل نمى

باتوجه به آنچه كه گفته شد، علم، فرهنگ، تمدن و پيشرفت در چهره كنوني آن 
هاي سخت و بازدارنده خودداري نموده، عمالً در برابر  از همان زماني كه از مجازات

كند ناتوان مانده و نتوانسته است ترس و نگراني  ها را تهديد مي انخطرهايي كه انس
  .از ميان بردارد و امنيتشان را فراهم كنددر زمين و آسمان و دريا و خانه مردم را 
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همانگونه كه گفتم مجرمان امروزي همگام با مجهز گرديدن پليس به دانش و 
اند و براي رهايي از  گرديدهتكنولوژي، به فنون و وسايل و امكانات نويني مجهز 

گيرند و با  ها و وسايل مختلف بهره مي  و برنامه تعقيب و بازداشت و مجازات از طرح
هاي سخت و بازدارنده  اند كه تنها مجازات نيروهاي امنيتي و پليس وارد رقابت شده

  .تواند ايشان را سر جاي خود بنشاند مي
ها مانند مجازات اعدام كـه تعـداد         تبعضي از اشخاص و سازمانها از برخي مجازا       

حتي برخـي از كـشورهايي      . گيرند  نمايند، خرده مي    زيادي از كشورها آن را اعمال مي      
گيـري خـويش تجديـدنظر       تـصميم  كه آن را ملغي اعالم كرده بودند پس از مدتي در          

در قرآن، در همين خصوص، عبارات جامع و قاطعي وجود دارد كـه عبارتنـد               . كردند
  ).50: مائدهال( Ô   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  z}  :از

  .»كند؟ و چه كسى بهتر از خدا، براى قومى كه اهل يقين هستند، حكم مى«
ــي  ــد م ــين خداون ــد همچن ¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª  } :فرماي

  ¬  «z )179: بقرهال.(  
شايد شما تقوا   ! و براى شما در قصاص، حيات و زندگى است، اى صاحبان خرد           «

  .»پيشه كنيد
  .مرتديناعدام 

نمايد كه  كشور عربستان سعودي زماني حكم اعدام اشخاص مرتد را صادر مي
تمامي اقدامات، تحقيقات، شروط و لوازم شرعي و قضايي آن كامل گرديده باشند و 

گذارد، زيرا در حديث  با اين اقدام خود در واقع شريعت اسالمي را به اجرا مي
ُمن بدل دينه فاقتلوه«: ت كهروايت گرديده اس) ص( صحيحي از رسول خدا ْ َُ َُ َّْ َ َ ِ َ«)1(.  

_____________________________ 
, و )٢٧٦−١/٢٧٥(, و الرتمذی )٢/١٧٠(, و النسائی )٤٣٥١(, و أبوداود )٢/٢٥١( روايه البخاری −)١(

 ).١/٢٨٢(, و أمحد )٢٥٣٥٥(ابن ماجه 



@ @

@ @
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هر كس دين خود را ترك كرده و دين ديگري اختيار نمود، او را به قتل «
  .»برسانيد

نمايـد، زيـرا خداونـد        در عين حال اسالم هيچكس را مجبور به قبول اسالم نمـي           
  ).256: بقرهال( Ô  Ó    Ò  Ñ z}  :فرمايد مي

  .»اجباري در كار نيستدر پذيرش دين اسالم هيچ «
  :اين بدين معناست كه

حكومت حق ندارد هيچكس را وادار به مسلمان شدن نمايد؛ اما اگر كسي از : اول
هاي آن را  پذيرفت و آن را اعالم كرد، بايد مسؤوليت روي اختيار و آگاهي اسالم را

  .كه يكي از آنها حكم اعدام مرتد است، بپذيرد
 آگاهي از اصول و مباني اسالم و قبول آن از روي تنها پس از آمادگي و: دوم

 و به صورت جدي نه شوخي است كه مسلمان شدن ،رغبت نه به سبب ترس
شود، زيرا هرگاه كسي آگاهانه مسلمان شود و با قلب و روح  غيرمسلماني پذيرفته مي

  .خود لذت ايمان و عبادت را احساس كند، امكان ندارد مرتد شود
: كه هراكليوس، حاكم وقت روم، خطاب به ابوسفيان گفتبه همين سبب بود 

اند و يا بر او خشم گرفته است؟  تاكنون يكي از پيروان محمد از دين خود برگشته«
اين همان ايماني است كه پرتو آن قلب را : هراكليوس گفت! نه: ابوسفيان گفت

  .»نمايد روشن مي
خواهد مسلمان  سؤوليت ميكسي كه با نيتي غيرصادقانه و بدون احساس م: سوم

كند، بعد از آن به اسالم و مسلمانان ستم روا  شود، قبل از هرچيز به خود بد مي
  .نمايد دارد، در واقع استحقاق مجازات را پيدا مي مي

المللي بر اعدام كسي كه در مقابل مصالح درجه اول يك ملت  تمامي قوانين بين
 را مورد تهديد قرار بدهد، مثالً به نفع قرار بگيرد، يا فساد و انحرافش آن مصالح

كند يا بخواهد فسادي را در جامعه  بيگانگان عليه كشور و ملت خود جاسوسي 
  .گذارند گسترش بدهد، صحه مي
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شود، پيش از مسلمان  دهد و مرتد مي همچنين كسي كه دين خود را تغيير مي
گيرد ديني را بپذيرد  ميداند كه مجازات ارتداد اعدام است، پس چرا تصميم  شدن مي

گيرد به خيانت  كه مجازات رويگرداني آن اعدام است؟ وقتي چنان تصميمي را مي
خواسته با مسلمان شدن براي اقدام و توطئه عليه آن سرپوشي  شود كه مي متهم مي
  .پيدا كند

چون اعدام مرتد در اسالم به هيچوجه زير پا نهادن حقوق بشر نيست، : چهارم
  .ن راه را انتخاب كرده و داسته كه آينده اين دين چيستخود شخص اي

زيرا اسالم دين  خروج از دايره اسالم خروج از نظام و قوانين عام است، :پنجم
دهد به  كاملي است و همانگونه كه به رابطه انسان با آفريدگار خويش اهميت مي

عبادي و هاي  ها، جامعه و حكومت، در تمامي عرصه روابط او با ديگر انسان
هايي كه در قوانين و مقررات دنيا  بندي معامالتي، جنايي و قضايي و ديگر تقسيم

به همين سبب بايد اسالم را در كليت آن مورد مالحظه . دهد وجود دارند، اهميت مي
ها، تنها به رابطه انسان با  هها و غربزد ليبرال، قرار داد كه برخالف ديدگاه سكوالرها

زماني كه قضيه بدين صورت است و اسالم سيستم و . شود خداوند محدود نمي
باشد، ارتداد، در واقع به معناي قيام عليه مصالح  نظامي سياسي و حكومتي نيز مي

  .آيد درجه اول جامعه مسلمانان به شمار مي
خواهند به دروغ و از روي  مجازات مرتد هشداريست به كساني كه مي: ششم

آنان پس از آگاهي از . و مسلمانان، به اسالم بگروندنفاق جهت توطئه عليه اسالم 
حكم مرتد و قبل از مسلمان شدن بارها به بررسي تصميم خود خواهند پرداخت و 
همه جوانب را مدنظر خواهند داشت، و بدون شناخت و بصيرت به آن اقدام 

هايي وجود دارند كه  از طرف ديگر در اسالم تكاليف و مسؤوليت. نخواهند نمود
فرسا  گر، بسيار سخت و طاقت انجام آنها به وسيلة مفسدين و جاسوسان توطئه

  .خواهد بود
و ايمان بياورد، بايد اين  خواهد مسلمان شود پيش از آنكه كسي كه مي: هفتم
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تواند آزادانه هر دين ديگري را با هر هدفي بپذيرد، اما چنانچه  موضوع را بداند كه مي
د بايد همراه با معرفت و بصيرت و صداقت و التزام به بخواهد دين اسالم را بپذير
  . اصول و احكام اسالم باشد

اين كه كسي عليه دين مورد قبول جامعه قيام كند و اصول و مباني آن را : هشتم
مردود بشمارد، شعاير و مقدسات آن را مورد تمسخر قرار بدهد و با پيروان آن از در 

نام آزادي ديني بر آن نهاد، زيرا چنين چيزي در توان  دشمني درآيد به هيچوجه نمي
  .واقع خيانت به دين و مردم است

اي مواد  مجازات اعدام مفسدين و مجرمين درجه اول و قاچاقچيان حرفه: نهم
در بسياري از قوانين تعداد زيادي از كشورها وجود دارد و با هدف ... مخدر و 

تأثير و . شود يت جامعه اعمال ميكن نمودن جرم و محافظت از مصلحت و امن ريشه
ها و فسادهاي ديگر در جوانب زندگي  توطئه عليه دين نسبت به بسياري از فتنه

گويد كه اعدام مفسدين و قاچاقچيان  هيچكس نمي. تر است جوامع، بدتر و بزرگ
اي مواد مخدر زير پا نهادن حقوق بشر است و با اصل آزادي منافات دارد، زيرا  حرفه

هاي ديگران تعرّض  هاي خود پا را فراتر نهاده و به آزادي  محدودة آزاديآنان از
  .اند كرده

  .ز ورود غيرمسلمين به مكه و مدينهجلوگيري ا
  .و ممانعت از بناي معابد غيرمسلمانان در عربستان

اين موضوع نيز همچون قضيه پيشين حكمي شرعي دارد كه تعاليم اسالم آن را 
سعودي يا به قول ايشان مذهب وهابيت آن را از طرف الزامي نموده و حكومت 

ها را  خود، وضع ننموده است، زيرا نص صريح آية قرآن و حديث نبوي آن ويژگي
  .بيان نموده است

درباره ممانعت از ورود غيرمسلمانان به شهرهاي مقدس مكّه و مدينه بايد 
 نمود و اين قانون و ، اسالم وارد شدن غيرمسلمانان به آن دو شهر را حرامگفت كه

مقرراتي نيست كه مسلمانان خود آنها را وضع كرده و اعمال كرده باشند؛ بلكه قانون 
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  .و حكمي الهي است و مسلمانان درباره آن هيچگونه حق تغيير و تعطيلي را ندارند
العرب به طور عام و حرمين شريفين به صورت خاص از  هايي كه جزيره ويژگي

تا آنجا كه اگر يك مسلمان در . فته از احكام شريعت اسالم استآن برخوردارند برگر
شهر مكه گناهي را مرتكب شود، به سبب حرمت و منزلت آن مكان، مجازات آن 
چندين برابر است، يا براي مسلمانان شكار و كندن گياهان صحرايي آنجا ممنوع 

ه و مدينه داده شهرهاي مكبر اين اساس به غير مسلمانان اجازه ورود به . باشد مي
ها  ها به مدينه، و بعضى شود، بعضى از اين احكام خاص به مكه است، و بعضى نمي

  .، و اين احكام تا روز قيامت باقى استالعرب جزيرهها به  به هر دو، و بعضى
  .)1(بناي معابد براي غيرمسلمانان در جزيره العرب در اسالم جايز نيست

د و كليسا و كنيسه براي غيرمسلمانان كشور عربستان سعودي از بناي معاب
كند، زيرا شريعت اسالم چنان اقدامي را  براساس احكام شريعت اسالم جلوگيري مي

توانند  حرام و ممنوع نموده است، همچنين غيرمسلمانان در شبه جزيرة عربستان نمي
  .از حق تابعيت و شهروندي برخوردار گردند
ني خود و به عنوان حكومتي اسالمي كه عربستان سعودي باتوجه به مسؤوليت دي
كند، شرعاً مكلف است كه از بناي معابد  بر سرزمين حرمين شريفين حكومت مي
اين موضوع براي همگان روشن است كه . غيرمسلمان در كشور خود جلوگيري كند

المللي در عصر نوين از تعدادي از كشورها كه هر يك بر سرزمين و  جامعه بين
ها از  اي تسلط دارند، تشكيل شده است و هر يك از آن دولت شدهمرزهاي شناخته 

اين حق برخوردارند كه سيستم و نظام و قوانين خود را در چارچوب مرزهايش بر 
همچنين از اين حق . شهروندان و كساني كه در آن اقامت دارند، به اجرا بگذارد

_____________________________ 
 بسياری از اين مباحث اين بخش از كتاب حقوق غري املسلمني فی بالد االسالم اثر دكرت صالح بن حسني −)١(

 با مراجعه است و تذكره دكرت حممد بن عبداهللا سحيم كه در اول كتاب به آن اشاره شد نيز از ٨٥ الی ٧٣عايد 
 .باشد آن می
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ه با قانون اساسي  جز در مواردي ك-  برخوردار است كه از اجراي قوانين ديگران
  .جلوگيري كنند -  سازگاري دارد

هاي  گيري اما روند تعهدات آن كشور در ارتباط با معاهدات و مواثيق جهاني و تصميم
المللي به ويژه در رابطه با حقوق بشر، مشروط به اين است كه با نظام،  جامعه بين

ها و  اعالميهدين، امنيت و مصالح كشور در تضاد نباشد، همانطور كه محتواي 
  .نمايد المللي حقوق بشر بر آن اصل تأكيد مي معاهدات بين

. گيرد شريعت اسالم جلوي حق آزادي عقيده و اداي شعاير ديني ديگران را نمي
هاي داخلي و خارجي، خود  بر همين اساس كشور عربستان سعودي كه در سياست

المللي حقوق بشر  قرّرات بينداند، با معاهدات و م را به احكام شريعت اسالم مقيد مي
اي از مفاهيم و اجراي  و آزادي عقيده مخالفتي ندارد، هرچند گاهي در رابطه با پاره

نظرهايي وجود دارند، اما هيچكس حق ندارد كه امور و مسايلي را  آن اصول اختالف
  .كه برخالف شريعت اسالم هستند به ما تحميل كند

يرة عربستان اماكني براي عبادت غيرمسلمانان دهد كه در شبه جز اسالم اجازه نمي
ساخته شوند و شعاير ديني غيرمسلمين آشكار برگزار گردند، زيرا امام مالك در 

 ال« : فرموده استص روايت نموده كه رسول خدا ك از عايشه» الموطّا«كتاب 
ِيبقني دينان يف َ ْ ْ َِ َّ َ ِ جزيرة العربَ َ ََ ْ َْ ِ«)1(.  

  .»رب نبايد با هم بمانندالع دو دين در جزيره... «
آميز عليه غيرمسلمانان و پيروان ديگر اديان  گيري تبعيض هدف از اين حكم موضع

همچنين شريعت . شود نيست، زيرا اين حكم اعراب غيرمسلمان را هم شامل مي
العرب حرمت خاصي را قايل شده كه هيچ  اسالم براي بعضي از مناطق جزيره

_____________________________ 
كان آخر « حديث مرسل است از عمر بن عبدالعزيز و لفظش بدين گونه است ٥٥٦ به روايت مالک ص −)١(

 قاتل اهللا اليهود والنصاری اختذوا قبور انبيائهم مساجد وال يقني دينان:  أنه قالص ما تكلم به رسول اهللا
 .ث ابن عباس دارد شواهدی از حدي٤٢٣٢ و مسلم ٣١٦٨و اين حديث در بخاری شامره » بأرض العرب
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. را ندارد» حرم مكه«قّ ورود به آن اماكن مانند غيرمسلمان عرب و غيرعربي ح
همچنين مسلمانان نيز از اين حق برخوردار نيستند كه از طريق شكار حيوان يا كندن 
گياهي به حرمت آن متعرض شود و اگر چنان كاري را انجام بدهد گناهي را مرتكب 

  .شده است
 طول تاريخ اين العرب است كه در در سايه اين ويژگي ديني و تاريخي جزيره

وضع جريان پيدا نموده و احكام آن در كشور عربستان سعودي راه يافته است و 
معابد و اماكن عبادت ديگري غير از مساجد ساخته نشده و اداي شعاير ديني 

  .غيرمسلمان به آنها اجازه داده نشده است
 به همين سبب كميته دائم تحقيقات علمي و فتوا در كشور عربستان سعودي

ميالدي صادر ) 3/7/2000مطابق با (هـ 1/4/1421 را در تاريخ 21413فتواي شماره 
العرب،  نموده و در آن بر عدم جواز تأسيس معابد ديني براي غيرمسلمانان در جزيره

  .تأكيد كرد
 در نشست تاريخ  در قاهرهرساني همچنين شوراي عالي، دعوت و كمك

اي را صادر نمود كه در آن به طور صريح  يهم به رياست شيخ األزهر بيان10/10/2000
العرب و قلب آن يعني كشور عربستان سعودي  بر اين موضوع تأكيد شده كه جزيره

قلمرو جغرافيايي اسالم است و شرعاً وجود ديني ديگر در آن روا نيست و به 
  .هيچوجه غير از اسالم نبايد دين ديگري در آن سرزمين حضور آشكار داشته باشد

رساني در نشستي كه به رياست رئيس  ين شوراي جهاني تبليغ و كمكهمچن
م تشكيل داد و در آن 2000 اكتبر سال 10در تاريخ در قاهره دانشگاه األزهر 

، اسقف بولونيا و ديگر مسؤوالن كليساي كاتوليك »بيفي«هاي كاردينال  گيري موضع
كاردينال در . ر گرفت اسالم و مسلمين مورد بررسي قرا ايتاليا و واتيكان عليه

اظهارات خود از حكومت سعودي خواسته بود به مسيحيان اجازه داده شود كه در آن 
رساني به  بيانيه شوراي جهاني تبليغ و كمك. كشور اقدام به ساختن كليسا نمايند

  :شرح زير است
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جزيرة عرب و قلب آن، كشور  شود كه شبه قاطعانه بر اين موضوع تأكيد مي«
عودي، قلمرو جغرافيايي اسالم است و شرعاً وجود دو دين در آن جايز عربستان س

نيست و در هيچ شرايطي غير از دين اسالم نبايد دين ديگري در آن حضور آشكار 
رئيسه شورا با درخواست كليساي كاتوليك مبني بر ساختن معبد  هيئت. داشته باشد

 آنكه در گفتگويي طوالني با كند، به ويژه پس از در خاك عربستان اعالم مخالفت مي
واتيكان كه از طريق هيئت جهاني گفتگوي اديان صورت پذيرفت، موضوع به وضوح 
مورد بررسي قرار گرفت و در مورد بستن اين پرونده و عدم طرح مجدد آن توافق به 

  .)1(»دعمل آم
بلكه به شريعت خداوند و سنت رسول . اين موضوع ارتباطي با نظام مدني ندارد

همين ويژگي است كه .  ارتباط دارد و يك ويژگي خاص ديني استصدا خ
تعهدات و التزاماتي شرعي را براي كشور عربستان سعودي پديد آورده و خود را 

تواند به پيروان ديگر اديان   و نمي،داند ملزم به محافظت از تقدس مكاني كشور مي
 و به همين ،بد خود بنماينداجازه بدهد كه در كشور عربستان اقدام به احداث معا

صورت اجازه ندارد به پيروان ديگر اديان اجازه بدهد كه به طور آشكارا شعاير ديني 
  .خود را برگزار نمايند

حكومت عربستان سعودي در رابطه با آن موضوع، صاحب اختيار نيست، زيرا آن 
شري كه قابليت توان آن را ناديده گرفت و قانوني ب گردد كه نمي به اصلي ديني برمي

  .تعديل و تجديدنظر را داشته باشد نيست و هيچ دولتي حق تغيير و تعديل آنرا ندارد
از طرف ديگر اين موضوع با نظام كشور عربستان سعودي و امنيت ملي آن ارتباط 

ديگر  ىسواند، از  نمايد كه هر دوي آنها براساس شريعت اسالم استوار شده پيدا مي
دي اساساً شهروند غيرمسلمان وجود ندارد و كساني هم كه در كشورعربستان سعو

باشند و براساس قراردادهاي كاري، آنان مكلّف  هستند داراي مجوز اقامت موقت مي

_____________________________ 
 .٨٣−٨٢ حقوق غرياملسلمني, فی بالد اإلسالم, ص −)١(
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كنند، تبعيت كنند، زيرا در  هستند كه از قوانين و مقررات كشوري كه در آن كار مي
كنند  وقت زندگي ميها نفر غيرعربستاني به صورت م كشور عربستان سعودي ميليون

و در آن به كار و تجارت اشتغال دارند كه از كشورها و پيروان اديان مختلف 
و صدور مجوز بناي معابد ديني يا اداي شعاير مذهبي آنها به صورت . باشند مي

  .انجامد به آشوب و در معرض خطر قرار گرفتن امنيت و نظام كشور مي، آشكار
  . در كشور عربستانزنان و حقوق آنانمتعلق مسايل 

كشور عربستان سعودي، با تأسي از باورهاي اسالمي حاكم بر كشور، حقوق 
مشروع زنان را مراعات نموده است و براي شهروندان خود، اعم از زن و مرد، اسباب 

اند، فراهم گردانيده  عمل به شريعت خداوند كه آن را به عنوان دين خود برگزيده
 نيست كه دولت عربستان عادات و رسومجزو  اين ،حجابدر رابطه با قضية . است

ايشان واجب  بلكه شريعت اسالم آن را بر. حجاب را بر زنان تحميل كرده است
` d c b a  } :فرمايد داوند مينموده است، همانگونه كه خ

m  l  k    j  i       h  g  f  enr  q  p  o  s   u  t   
 �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v¢    ¡    £  

  µ   ́     ³  ²  ±  °  ̄      ®   ¬  «  ª     ©   ̈   §      ¦  ¥  ¤
Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »  º   ¹   ̧ ¶Ã     Ç  Æ  Å  Ä   

Ë  Ê  É  ÈÌÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í     Õ  z )نورال :
گيرند، و دامان فرو) آلود از نگاه هوس(نان با ايمان بگو چشمهاى خود را زو به  «).31

 آشكار - جز آن مقدار كه نمايان است - خويش را حفظ كنند و زينت خود را
چهره و تا گردن و سينه (هاى خود را بر سينه خود افكنند  روسرى) اطراف(ننمايند و 

، و زينت خود را آشكار نسازند مگر براى شوهرانشان، يا )با آن پوشانده شودرا 
ان، يا پسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا پدرانشان، يا پدر شوهرانش

كيششان، يا بردگانشان  پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا زنان هم
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٦٠٠ إسالمية ال وهابية

، يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند، يا كودكانى كه از امور جنسى )كنيزانشان(
د را به زمين نزنند تا زينت  و هنگام راه رفتن پاهاى خو؛مربوط به زنان آگاه نيستند

و همگى ). و صداى خلخال كه برپا دارند به گوش رسد(پنهانيشان دانسته شود 
  .»بسوى خدا بازگرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويد

 m l k j i hg fn   o} :فرمايد همچنين مي
u  t  s  r  q  pv     |  {    z  y  x      w  

  a  `   _  ~  }z )33: حزاباأل.(  
) در ميان مردم(هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين  و در خانه«

ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت 
خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامال شما   خداوند فقط مى؛كنيد

  .»را پاك سازد
جاب برخالف گمان ايشان جزو عادات خاص اين كشور و جزو به همين دليل ح

  .هاي وهابيت نيست تعاليم و آموزه
ُالنساء « :فرمايد  از نظر اسالم زنان با مردان يكسانند، همانگونه كه رسول گرامي مي           

ِشقائق الرجال ِّ   .»زنان با مردان همسانند «.)1(»ُ
 c b ae dz } :انـد   و در اين رابطه خداوند متعال فرمـوده       

  .»يكديگرند) و يار و ياور(مردان و زنان باايمان، ولى  «).71: التوبه(
ًستوصوا بالنساء خرياا« :اند  فرمودهص همچنين رسول خدا ْ َ َْ ِ ِّ ِ ْ ُ ْ َ«)2(.  

  .»به رفتار نيك با زنان توصيه و سفارش كنيد«

_____________________________ 
 ).٧٩١(, والدارمی )٢٨٢−٣/١٩٩( امحد −)١(
 ).٣٦٤٤(و مسلم ) ١٨٦( بخاری −)٢(
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٦٠١   ناباســـــــالم

  .چندهمسري
z } | {  } :تعدد زوجات يا چندهمسري را خداوند مشروع فرموده است        

b  a  ̀   _  ~cl  k  j  i  h    g   f  e  d  mr  q  p  o  n  z 
  ).3: النساء(

ترسـيد   ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهـار همـسر و اگـر مـى              ) ديگر(با زنان پاك    «
رعايت نكنيد، تنهـا يـك همـسر بگيريـد، و يـا از              ) درباره همسران متعدد  (عدالت را   

  .»كند اين كار، از ظلم و ستم بهتر جلوگيرى مىزنانى كه مالك آنهائيد استفاده كنيد، 
اسالم با مراعات شروطي مشخص كه عدالت، حمايت از كرامات، حيثيت و 

اين كار از . شمارد كنند، چندهمسري را جايز مي تأمين لباس و مسكن را تضمين مي
هاي اخالقي با زنان كه مردان از زنان تنها براي لذت جنسي  نظر عقل و ارزش

اسالم به داليل زيادي . كنند، قابل مقايسه نيست ه كرده و سپس آنها را رها مياستفاد
  :تعدد همسران را جايز گردانيده كه بعضي از آن داليل و اسباب عبارتند از

از طريق آمار معلوم گرديده كه در بسياري از جوامع، تعداد زنان از مردان  - 1
مرگ ... ها، مهاجرت، حوادث و  فرسا، جنگ بيشتر است، زيرا به سبب كارهاي طاقت

تنها راه براي حفظ حيثيت و كرامت و . و مير مردان به مراتب از زنان بيشتر است
  .تأمين معيشت زنان، ازدواج است

بسياري از مردها باتوجه به شرايط خاص خود و اوضاع اجتماعي و  - 2
مان بلوغ، رغبت نمايند، اما دختران از همان ز اقتصادي، ديرهنگام اقدام به ازدواج مي

بيشتري براي ازدواج دارند در واقع زنان و دختران كه آمادگي ازدواج را دارند، 
در چنين . تعدادشان از تعداد مرداني كه آمادگي آن را دارند به مراتب بيشتر است

شرايطي ازدواج بهترين راه براي حفظ شرف و كرامت زنان و گرفتار نيامدن در 
دهد  ري كه آنها را در معرض نابودي و سرگرداني قرار ميگرداب گناه و فسق و فجو

  .باشد مي
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٦٠٢ إسالمية ال وهابية

شوند و به همين  گاهي زنان قبل يا بعد از ازدواج دچار ناهنجاري نازايي مي - 3
اما جايز . يابد خاطر، هدف اصلي از ازدواج كه به دنيا آوردن فرزند است، تحقق نمي

انواده و برخورداري از بودن چندهمسري ادامه زندگي مشترك و استقرار نهاد خ
نمايد، اين هدفي ديني و اجتماعي است كه اهميت  نعمت فرزندان را تضمين مي

 .خاص خود را دارد
اي به  شوند و جوانان عالقه بعضي از زنان به داليلي از شوهران خود جدا مي - 4

توان از  اگر آنان به چند همسري تن ندهند، چگونه مي. ازدواج با آنها را ندارند
 يت و كرامتشان محافظت نمود و زندگيشان تأمين كرد؟حيث

از طرف . توانايي جنسي مردان غالباً از توانايي و آمادگي زنان بيشتر است - 5
خون (ديگر زنان هر ماه، مدتي را در حال عادت حيض و يا ساليانه در معرض نفاس 

ود در آن مدت مردان چگونه از حق فطري خ. قرار دارند) بعد از والدت فرزند
دهد تا براي  برخوردار بشوند؟ اين تعدد همسران است كه به نياز مردان پاسخ مي

باري را براي خود و خانواده به  هاي مهلكي كه عواقب خفت تأمين آن به دنبال راه
 .دنبال دارد، نرود و به بيماريهاي جسمي و رواني مبتال نشود

كشد، در   او طول ميتوانايي مرد براي باردار نمودن همسرش تا اواخر عمر - 6
توانند  حالي كه در زنان اينگونه نيست، اگر چند همسري روا نباشد، مردان چگونه مي

، و راهى جز تعدد نيست يا به عالقمندي خود براي برخورداري از فرزند برسند
 .ارتكاب زنا

كساني كه به علت روا بودن چندهمسري در اسالم، احكام آن را مورد انتقاد  - 7
ند، غالباً طرفدار روابط نامشروع هستند و حتي ديگران را به آن دعوت ده قرار مي

ها قوانيني را براي حمايت از روابط خارج از ازدواج  نمايند و گاهي حكومت مي
 .كنند تصويب مي

  :گويد گارودي، متفكر مسلمان فرانسوي مي روژه 
ها  در ميان غربيباشند، اما  مندي براي ازدواج مي مسلمانان داراي قوانين ضابطه«
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٦٠٣   ناباســـــــالم

در واقع ازدواج با زن دوم، . »كند سروساماني جنسي بيداد مي افسارگسيختگي و بي
تعرض به حقوق همسر يا همسران قبلي نيست، زيرا از نظر شرعي شوهر بايد تمامي 
حقوق آنها را مراعات نمايد و ميان آنها عدالت را در همه چيز مراعات كند؛ اما كسي 

ت در ميان آنها ناتوان بود، انتخاب همسر جديد براي او جايز كه از رعايت عدال
نيست، زيرا تعدد در جهت حفظ مصلحت فرد و جامعه روا شمرده شده نه فقط به 

بنابراين همانگونه كه به درخواستهاي همسر اول بايد توجه كرد، . خاطر كامجويي
اني كه جوانان به زنان و دختر بايد به شرايط همسران دوم و سوم و چهارم و بيوه

در نهايت چندهمسري براي كسي . ازدواج با ايشان رغبتي ندارند، نيز بايد توجه كرد
كه توانايي اخالقي، مالي و رعايت عدالت در ميان چند همسر را دارد جايز است نه 

  .واجب
  برند؟ چرا زنان نصف مردان ارث مي

ت، همانگونه كه خداوند    اسالم مقرر داشته كه سهم ارث زنان نيمه سهم مردان اس          
  ).11: نساءال(k  j  i   h  z}  :فرمايد مي

  .»استپسر، به اندازه سهم دو دختر ) ميراث(سهم «
اين حكم به هيچوجه زير پا نهادن حقوق زن به معناي قرار دادن آنان در مرتبه 

 بلكه حكم خداوند آگاه و ،دوم بعد از مردان، از نظر كرامت و حرمت، نيست
  :داليل تفاوت سهم مردان و زنان در رابطه با ميراث عبارتند از. استخردمند 

ها و  ميراث بخشي از سيستم و قوانين كلّي اسالم و تحت عموميت مسؤوليت - 1
نظرهايي كه در رابطه با بعضي از  اما اختالف . احكام متعلّق به زنان و مردان قرار دارد

برخورداري يكسان كارمندان و احكام آن وجود دارند به قاعده كلّي عدم لزوم 
گردد، زيرا حقوق آنان با توجه به نوع كار و  كارگران از حقوق مادي برمي

ها در تمامي  ها و شركت اگر كارمندان از نظر حكومت. كند هايشان فرق مي مسؤوليت
كشورها و جوامع از حقوق ماهيانه يكساني برخوردار نيستند و آن تفاوتها به طبيعت 
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٦٠٤ إسالمية ال وهابية

اين تفاوت حقوق و دستمزد به . هاي ايشان ارتباط دارد  و تواناييكار و تخصص
  .عدالتي نيست هيچوجه به معناي عدم مراعات اصل مساوات و بي

در تمامي شرايط آنگونه نيست كه به زنان هميشه نصف مردان ارث تعلق  - 2
 گيرد و در بعضي از موارد اي از موارد تمامي ارث به زنان تعلق مي در پاره. بگيرد

برند، حاالت  حاالتي كه زنان كمتر از مردان ارث مي. رسد نيمه ارث به آنان مي
  .هاي محوله به آنها ارتباط دارد محدودي است و آن هم به تفاوت مسؤوليت

همانگونه كه گفته شد بيشتر بودن سهم مردان، آنهم فقط در بعضي از موارد، به  -3
هاي   به تنهايي مسؤول مخارج و هزينهگردد، زيرا مرد هاي او در جامعه برمي مسؤوليت

 .ازدواج مانند مهريه، جهيزيه، مسكن، مخارج روزانه، خوراك و پوشاك است
براي توضيح و بيان بيشتر اين موضوع فرض كنيد مردي فوت كرده و دختر و 

سپس هر . اند و به پسر دو برابر دختر ارث رسيده باشد پسري از او به جاي مانده
پسر مسؤول دادن مهريه، تهيه .  خود را گرفته و بخواهند ازدواج كننديك از آنها سهم

جهيزيه، هزينه خورد و خوراك و لباس و مسكن در طول زندگي است، اما خواهر او 
گيرد و در برابر نفقه و مخارج زندگي مسؤوليتي ندارد، زيرا  از همسر خود مهريه مي

رد و آن خانم هيچ نيازي ندارد كه ها را بر دوش دا اين شوهر اوست كه آن مسؤوليت
 .سهم خود را براي آن موارد به مصرف برساند

از طرف ديگر پرداخت دية قتل غيرعمد به عهده مردان خانوادة قاتل است و زنان 
شود كه ميزان  در اينجا معلوم مي. خانواده در اين مورد مسؤوليتي ندارند

به همين علت بايد بدانيم . شتر استهاي مادي مردان در مقايسه با زنان بي مسؤوليت
كه شريعت اسالم با مكاتب و قوانين بشري كه در بسياري از كشورهاي جهان امروز 

متفاوت است؛ زيرا در بسياري از آن كشورها وقتي دختران به سن  شوند، اعمال مي
سالگي رسيدند پدرانشان در برابر تأمين معيشت آنها هيچگونه مسؤوليتي  هيجده 

د و عمالً آنان را براي تهيه مايحتاج زندگي خود ناچار به كار بيرون از خانه ندارن
دهند و اقدام به  غالباً آن دختران شرف و كرامت خود را از دست مي. نمايند مي
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٦٠٥   ناباســـــــالم

اما دختران در جامعه اسالمي تا . شوند خودفروشي نموده و بازيچه مردان هوسران مي
يت مادي و معنوي پدر و ديگر اعضاي كنند در كنف حما زماني كه ازدواج مي

 .خانواده قرار دارند
اي كه در  در ميراث، جنبه مادي آن مورد مالحظه قرار گرفته است و اضافه - 4

گيرد به خاطر تفضيل نيست، بلكه صرفاً براي  ميراث به يكي از وارثين تعلق مي
 .تعويض و جبران مادي است

رث، حكمي از جانب خداوند قبل از تمامي آن اموري كه ذكر شدند، حكم ا - 5
عليم و حكيم است و به تمام معني عادالنه و حكيمانه و در جهت تضمين حقوق هر 

 .ها و مصالح آشكار و نهان حال و آيندة ايشان است يك از انسان
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٦٠٦ إسالمية ال وهابية

  :موضوع ششم
  )1()خشونت و تروريسم(فساد با حكومت سعودي مبارزه 

  
لت عربستان سعودي را به تروريسم ورزان و ناآگاهان، حكومت و م برخي از كينه

  .كنند گرايي متهم مي و افراط
آنان هرچند در اين اتهامات و جعل اكاذيب با يكديگر مشتركند، اما هر يك 

  .باشند داراي مقاصد و معيارهاي متفاوتي مي
تعدادي از آنها اجراي احكام شريعت اسالم و حدود شرعي را تروريسم و 

كنند  داف اين دسته پنهان نيست و آنان خود اسالم را متهم مياه. دانند گرايي مي افراط
دهند كه به آن  انتقاد قرار مي  مورد،و كشور عربستان سعودي را در مورد اموري

  .نمايد افتخار مي
_____________________________ 

ارهـاب : ها و افراد از حيث حـد و مـرز و تعريـف متفـاوت اسـت ها, امت  اين مفاهيم در سطح رسزمني−)١(
كنند مـسلامنان دفـاع مـرشوع و جلـوگريی از  كه برخی غريمسلامنان تصور میآنطوری ) هتديد و اجياد وحشت(

فـراهم . آورنـد جتاوز و جهاد در راه خدا و امر به معروف و هنی از منكر را ترور و اجياد وحشت به حساب نمـی
 ).كنند ترور حمسوب نمی(كردن نريو و توان نظامی را نيز 

توان به منظور اجياد رعب و وحشت برای دفع دشـمن و محايـت از ديـن فراهم كردن نريو )  انفال٦٠(در اين آيه 
ولی ارهاب اگر به معنای اجياد فساد در زمني باشد در رشيعت خداوند حرام است و جمازات آن تـا . رشوع است

 . مائده خداوند بدان اشاره كرده است٣٣رسد كام اينكه در آيه  حد كشته شدن هم می
توانيد نريو و اسبهای ورزيده آماده سازيد تا بدان  آنان تا آنجا كه می) مبارزه با(برای «: لانفا٦٠: ترمجه آيات باال

كـه ايـشان را . دشمن خداو دشمن خـويش را برتسـانيد و كـسان ديگـری جـز آنـان را نيـز بـه هـراس اندازيـد
م و كـامل بـه شـام داده شناسد هرآنچه را در راه خدا رصف كنيد پـاداش آن بـه متـا شناسيد و خدا آنان را می نمی

 .شود گونه ستمی به شام نمی خواهد شد و هيچ
زنند اين است كه كشته شوند  جنگند و در روی زين دست به فساد می كيفر كسانی كه به خدا و پيامربش می: ٣٣مائده

ديگر تبعيد يا به دار زده شوند يا دست و پای آنان در جهت عكس يكديگر بريده شود و يا اينكه از جايی به جای 
 .اين رسوايی آنان در دنياست و برای ايشان در آخرت عذاب بزرگی است. گردند و يا زندانی شوند
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٦٠٧   ناباســـــــالم

گويند و به ناحق كشور  اي نيز دچار توهم شده، و يا به عمد دروغ مي عده
  .آورند يي به شمار ميگرا عربستان سعودي را منبع تروريسم و افراط

دهد، زيرا  اما واقعيت موجود در عربستان سعودي عكس آن اتهام را گواهي مي
گرايي و  دولت عربستان سعودي همچون گذشته همچنان در ميدان مبارزه با افراط

ها و  اي است و نه تنها در تمامي زمينه جانبه هاي همه داراي طرح و برنامه تروريسم،
بستان بلكه در تمامي كشورهاي حوزه خليج و ممالك اسالمي هاي مختلف عر بخش

المللي ضد تروريسم به صورتي فعال عمل كرده  هاي بين ها و كميته و عربي و سازمان
  . است

هاي علماي عربستان و فتاواي ايشان در زمينه وجوب اعتدال و  گيري موضع
تجاوز نسبت به طلبي و همچنين تحريم ستم و  اجتناب از تندروي ديني و آشوب

  .مسلمانان و غيرمسلمانان بسيار روشن است
مشي  هاي ارتباط جمعي و نظام آموزشي در عربستان براساس خط اما رسانه

صحيح اعتدال و ميانه رويي قرار دارد، اما اقدامات نادري كه به وسيله بعضي از 
جريانات اي از  اند و پاره اشخاص فريب خورده كه راه گمراهي را در پيش گرفته

قبول  مشي و اصول مورد نمايند برخالف خط برداري مي مشكوك از ايشان بهره
  .جامعه و دولت است

كشور عربستان سعودي اعم از دولت، ملت، عالمان و مسؤوالن آن رويكردهاي 
دهند و  ها درباره فرزندان خود هشدار مي گرايانه را محكوم نموده و به خانواده افراط

  .گيرند ها به كار مي را براي مقابله با آن در تمامي ميادين و زمينهتمامي تالش خود 
وجه بر  از طرف ديگر كشور عربستان برپايه تعهدات اسالمي خود به هيچ

طلبي و ديگر اصطالحات جديد، صحه  باورهاي اشتباه تروريسم و خشونت
  .گذارد نمي

داند و     مشروع خود مي   مقاومت در برابر تجاوز و آمادگي براي مقابله با آن را حق           
آورنـد،    هاي انساني و الهي آن را تروريسم به شمار نمي           تمامي قوانين بشري و ارزش    
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٦٠٨ إسالمية ال وهابية

 :بقرهال(f  e  d  c  b    a  ` _ ~  z} :فرمايد  خداوند متعال مي  
  .»هر كس به شما تجاوز كرد، همانند آن بر او تعدى كنيد) به طور كلى(و « ).194

{      Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ  Ç É  Î  Í  Ì  Ë    Ê  
   Ïz )190: بقرهال.(  
، و از حد تجاوز نكنيد!  نبرد كنيدجنگند، و در راه خدا، با كسانى كه با شما مى«

  .»دارد كنندگان را دوست نمى كه خدا تعدى
هاي تحت ستم مانند مردم فلسطين است كه  دفاع حق مشروع تمامي ملت

  .آيد يچوجه تروريسم و خشونت به شمار نميمقاومت آنان در بيشتر اشكال آن به ه
همچنين به اجرا گذاشتن احكام شريعت اسالم، با مراعات قواعد و ضوابط و 

  .شروط آن، به هيچوجه خشونت و تروريسم نيست
برخالف گمان جاهالن، امر به معروف و نهي از منكر، تروريسم و خشونت 

ند آنرا در جهت تحقّق مشي اصالحي است كه خداو شود، بلكه خط محسوب نمي
  .ها مقرر فرموده است عدالت، امنيت، فضيلت و مبارزه با ستم، فساد و پستي
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  : موضوع هفتم
   در آمريكا سپتامبر)11(كشور عربستان سعودي و رويداد 

  
اي را سر هم كرده و  توز، افسانه هاي كينه اي افراد و جريان شنوم عده زماني كه مي

 هم كه با حقيقت دين، دولت، علما و ملت عربستان آشنايي اند و كساني شايع نموده
هاي پشت  اند، كه گويا كشور عربستان در عوامل و انگيزه ندارند، آن را باور كرده

  !شوم زده مي صحنة رويداد يازدهم سپتامبر آمريكا مشاركت داشته است، بسيار شگفت
كه  -فتن آن ادعاها را ها و ديگران گاهي آمادگي پذير متأسفانه بسياري از غربي

آميز در رابطه با  هاي نادرست و تصورات توهم هاي كهنه و برداشت بر پايه افسانه
  . دارند-نامند  مي» وهابيت«اسالم و مسلمانان و آنچه را كه خود، 

هاي نادرست، پس از رويداد يازدهم سپتامبر، در قالب  آن تصورات و ذهنيت
ربستان سعودي و مردم آن شكل گرفت و از آن به اوهامي آزاردهنده درباره كشور ع

  .)1(»عنوان كشوري حامي تروريسم ياد شد
بينانه  دهند، اگر واقع را مورد اتهام قرار مي» وهابيت«آنهايي كه كشور عربستان و 

يافتند كه ستم و اتهام بزرگي را در حق  كردند، به روشني درمي با مسايل برخورد مي
  .اند آن كشور مرتكب گرديده

كشور عربستان سعودي آن اقدام زشت را محكوم كرد، علماي بزرگ، انديشمندان 
آن اين اقدام را نادرست شمردند و اين موضوع را بيان نمودند كه اسالم اعمال و 

  .پذيرد اقداماتي را كه غيرنظاميان مسلمان و غيرمسلمان را هدف قرار بدهد، نمي
 به تعاليم اسالم، همچون گذشته در كشور عربستان سعودي به حكم پايبنديش

انگيزي، ستم و تعرض به ديگران  پيشاپيش كشورهايي قرار خواهد داشت كه با فتنه
كنند و همچنان در جلوگيري از فساد مفسدين و برخورد با آنها، اگر  مبارزه مي

_____________________________ 
 .هـ٢٩/٣/١٤٢٣−١٤٣٥٦ سخنرانی دكرت غازی القصيبی در لندن روزنامه احلياه شامره −)١(
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٦١٠ إسالمية ال وهابية

كند، حتي تعدادي از كشورها و  شهروند عربستان باشند، با قدرت تمام عمل مي
المللي در مورد شدت عمل و قاطعيت در اجراي حدود شرعي و  اي بينه سازمان

. اند مبارزه با فتنه و فساد در تمام كشور، دولت عربستان را مورد انتقاد قرار داده
  .دهد واقعيت بر صحت اين موضوع شهادت مي

اين به .  سپتامبر افرادي از عربستان وجود دارند)11(اگر در ميان عامالن عمليات 
گيري رسمي حكومت و يا رأي و فتوايي شرعي علما نيست، بلكه  ناي موضعمع

مشي شرعي  آيد و برخالف خط ها و آراي صاحبان آنها به شمار مي گيري صرفاً موضع
  .كنند است كه دولت و جامعه براساس آن حركت مي

ورزي و كشتن اشخاص غيرنظامي را حتي در زمان  انگيزي، فساد، ستم اسالم فتنه
همه اين احكام براساس نصوص و قواعد شرعي قرار دارند و . داند ، حرام ميجنگ
  .مشي برگزيدة كشور نيز همين است خط

واقعيت اين است كسي كه اهل انصاف و تحقيق بوده و با اوضاع و رويدادها 
داند كه كشور عربستان، همانگونه كه گفته شد،  برخوردي كارشناسانه داشته باشد، مي

اي با اسباب و عوامل آن  انگيزي، فساد و تالش براي برخورد ريشه با فتنهدر مبارزه 
 و علما و ملت آن اسالم راستين را به عنوان دين ،در ميان كشورها پيشگام است

كاري، دشمني و خيانت مخالفت  اند، ديني كه با فساد، سركشي، ستم خويش برگزيده
  .كند مي

يا مغرض هستند كه كشور و مردم عربستان هاي جاهل  بر اين اساس، اين تنها آدم
اما در برابر آنان بايد . نمايند جويي و حمايت از تروريسم محكوم مي را به ستيزه

َواهللاُ حسبنا و« :گفت ُ َ ُنعم الوكيلَْ ِْ َِ َْ«.  
  .»كند و او بهترين ولي و سرپرست است حمايت خداوند ما را كفايت مي«
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٦١١   ناباســـــــالم

  :بخش پاياني
  :هايي چند ت و توصيهماحصل و نتايج موضوعا

  
  .ها گيري نتيجه: اول

العرب و نجد  در ضمن بررسي تاريخ امت اسالم به طور عام و تاريخ جزيره - 1
اي  شود كه اوضاع آن در قرن دوازدهم هجري به مرحله به صورت خاص، معلوم مي

ماندگي، جهالت، بدعت و بيگانگي با سنت رسيده  بحراني و پر آشوب، آكنده از عقب
  .اي احتياج داشت جانبه  به اصالحات و بازسازي همهبود و

بن عبدالوهاب براساس وعدة رسول خدا كه  در آن شرايط بود كه نهضت محمد
خداوند در هر قرن كسي را براي تجديد و احياي دين برخواهد انگيخت، ظهور كرد، 

ُإن اهللاَ يبعث هلذه األ« :فرمايد  در اين رابطه ميص رسول خدا ْ ِ ِ ِ ُ ََّ ْ َ َمة عىلِ ِ رأس كل مائةَّ ِ ِّ ِ ْ َ 
َسن َ من جيدد هلا دينهاٍة ٍَ ْ ُ ِْ َ َ ِّ َ ُ خداوند در آغاز هر سده، كسي را براي اين امت « .)1(»َ

  .»انگيزد تا دين او را اصالح و بازسازي كند برمي
بن عبدالوهاب و دعوت او،  الي تحقيق در سيرة امام محمد همچنين در البه - 2
ها و واقعياتي كه دعوت  دگي علما و تأليفات و گفتهبن سعود و حكومتش، زن محمد

شود كه اين دعوت مظهر اسالم،  اند، معلوم مي و پيروان آن تا امروز در آن قرار داشته
  .اهل سنت و جماعت و بر قرآن و سنت و آثار سلف صالح اتكا نموده است

كنند و آن را براساس اصول  كساني كه در مورد حقيقت دعوت تحقيق مي - 3
يابند كه، اين دعوت  دهند، درمي رعي و قواعد علمي سالم مورد ارزيابي قرار ميش

برپايه حق و عدالت قرار گرفته و در كليات و جزئيات، چيزي به غير از اسالم 
 .نيست، در واقع ادامه سنت پيامبر، خلفاي راشدين، ائمة دين و سلف صالح است

ام و پيروان و دولت حامي آن تمام شايعاتي كه دشمنان از حقيقت دعوت، ام - 4
_____________________________ 

 ).٤/٥٢٢(, و حاكم فی املستدرک )٤٢٩١( ابوداود −)١(
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٦١٢ إسالمية ال وهابية

دهد در مقام بحث و بررسي منصفانه، به  و شايعات و افتراهايي كه به آنها نسبت مي
باشند و واقعيت و علمكرد نهضت، تمامي آنها را  اساس مي تمام معني دروغ و بي

ها و رسايلي كه علما  سيره و سلوك علماي نهضت و دولت، كتاب. نمايد تكذيب مي
ها، رويدادها و حقايقي كه وجود  گيري اند، موضع دان نهضت آنها را نوشتهو انديشمن

 .دهند ندارند به نادرست بودن آن اتهامات شهادت مي
بسياري از منتقدين دعوت بر اشتباهات تعدادي از علما يا اقدامات تعدادي از  - 5

مند، در نا انديشي و ارتجاع مي نهند و آنها را تندروي و دگم  پيروان آن انگشت مي
حالي كه آن منتقدين در عرصة روح اصول، اهداف و راهكارهاي نهضت چيزي را 

 .يابند براي انتقاد نمي
هايي از  اين موضوع صحت دارد كه در ميان بعضي از طرفداران دعوت نمونه

خردي و ناشكيبايي وجود دارند، اما علما و عقالي  گيري، كم تندروي و سخت
ها عواملي  مشي كنند، زيرا آن خط ي با آن تالش ميا نهضت براي برخورد ريشه

دروني هستند كه به كثرت بدعت و فسق و فجور و اصرار اهل آنها بر ادامه آن نوع 
آميز از طرف آنها اهل حق  نمايند، كه گاهي اين اقدامات تحريك كارها ارتباط پيدا مي

 .نمايد العمل عاطفي و نسنجيده مي و دين را ناچار به عكس
هاي   و ناپختگي تعدادي از جوانان متدين واكنش،هي هم ضعف معلوماتگا

شود، اما آنچه مهم و مورد اعتبارند اصول، راهكارها، و روش  ناصوابي را سبب مي
هاي  گيري عالمان و خردمندان حركت است و سبك مغزي و اقدامات و موضع

رها گذاشت، نامطلوب تعدادي از طرفداران را نبايد به حساب اصول و راهكا
  .اي از آن در امان نيست اي كه هيچ دين، مكتب، نهضت، ملت و جامعه پديده
اين موضوع نيز مشخص شده كه اثرات مثبت دعوت، تنها بر پيروان و  - 6

هاي مخالفين نيز  گيري حاميان آن محدود نشده است، بلكه بر راهكارها و موضع
گذاري،  تندروي و افراط، بدعتتأثيرگذار بوده و زمينه را براي كاستن از دامنه 

گسترش مظاهر شرك و فريبكاري فراهم نموده و تا حدود زيادي از ميزان و تعداد 
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هاي ساخته شده بر روي قبور كاسته شده و از تعداد زائران و  ها و بارگاه زيارتگاه
  .كنندگان آنها كم شده است مراجعه

خود را به سوي اصول و حدودي دشمنان و مخالفان  اين دعوت توانسته است تا
مباني حق و دوري از أباطيل و أراجيف سوق دهد، همچنين توجه بسياري از پيروان 

ها را به اهميت بازگشت به هدايت قرآن و سنت و تقويت ارتباط با آنها  ها و طريقه فرقه
جلب كند، آنان را به تالش براي رهايي از منابع و مراجع ساختگي وادار كند و باعث 

هاي خود به اموري مانند كشف، ذوق، حالت خلسه،  آنان براي اثبات ديدگاهشود 
هاي ثابت نشده و احاديث مجعول استدالل  قول العاده، نقل حكايات، رؤيا، امور خارق

ها  اين تنها تعدادي از سران سودجو و مقلّدين ناآگاه و افرادي كه از بقاي بدعت. ننمايند
 .دهند د هستند كه همچنان آن روش را ادامه ميشون مند مي و گسترش آنها بهره

جمع زيادي از علما، انديشمندان، ادبا، سياستمداران، مورخان مسلمان و  - 7
نظر  هاي معتبري داده و در اين مورد اتفاق طرف شهادت غيرمسلمان منصف و بي

آور  دارند كه اين نهضت، مظهر اسالم و سنتي است كه رسول خدا و سلف صالح پيام
  .ندا هبودآن 

همچنين نهضت امام محمد بن عبدالوهاب نهضت اصالحي فراگيري است كه 
خواند، تمامي آنان در اين   آن را آورده، فرا ميص مردم را به حقيقتي كه رسول خدا

القول هستند كه نهضت توانسته است در ميان اصالحات ديني، و عقيدتي،  مورد متفق
 .رگي را بدست بياوردهاي بز عدالت، امنيت و وحدت موفقيت

هاي باطلي همچون هواپرستي،  هاي مخالفان اين دعوت انگيزه ادعاها و انگيزه - 8
حسادت، حب مقام و موقعيت و قدرت، تقليد، تعصب، عدم معرفت حقيقت آن و 

 .باشند عدم تحقيق دربارة تبليغات و شايعات دشمنان دعوت، مي
ها، به ويژه  ر تمامي عرصهنهضت توانسته است بيداري و نهضت بزرگي را د - 9

در ميدان اصالح عقيده و عبادات، احياي سنت و شعاير ديني، امر به معروف و نهي 
مشي سلف صالح، حاكميت شريعت خداوند در تمامي  از منكر، جهاد، احياي خط



@ @

@ @

 

٦١٤ إسالمية ال وهابية

اي كه در  اي اسالمي پديد بياورد، جامعه امور زندگي و تأسيس حكومت و جامعه
 .تر دارد حوال امروزي امت اسالم، وضعيتي به مراتب مطلوبمقايسه با اوضاع و ا

باشد كه  كشور و جامعه عربستان سعودي يكي از نتايج آن نهضت مبارك مي -10
راهكارهاي مطلوبي براي اداره امور كشور و جامعه در تمامي ابعاد آن دارد و در 

توانسته .. .زمينه قضاوت، اجراي حدود، امر به معروف و نهي از منكر و آموزش و 
 .است گامهاي بلندي را بردارد

جامعه عربستان سعودي واقعيتي است كه در آن اسالم، در امور حيات بشري 
 يا ناآگاه و يا حاسداني كه هواي نفس را خداي ،تبلور يافته و غير از افراد منكر حق

 .كند اند هيچكس ديگر آن را انكار نمي خويش نموده
واهم به طور كامل حكّام و مردم عربستان را از هر خ من با اين سخنان خود نمي

ها و  ها، مرزشكني دانم كه در ميان ما كوتاهي من مي. عيب و نقصي پاك بدانم
هللا همچنان به اصول دين و نهضت، امنيت، وحدت  مشكالتي وجود دارند، اما الحمد

بر راه حق خواهم كه ما را  از خداوند مي. و تعاون ميان نظام و مردم وفادار است
  .قدم فرمايد ثابت

طرف در مورد حكومت و جامعه عربستان و  اگر اشخاصي منصف و بي -11
نهضت سلفي و پيروان آن، انتقاداتي داشته باشند، اين چيزي است كه اصل موضوع 

شود، زيرا به غير از خداوند  كس از آن دلخور نمي برد و هيچ سؤال نمي را زير
  .توان كسي را معصوم شمرد  نميص  خداهيچكس كامل نيست و به جز رسول

ها و  مقصود اين است كه در رابطه با حكومت و جامعة عربستان خيرخواهي
انتقادات سودمندي وجود دارند كه، الزم است علما و پيروان دعوت از آنها به خوبي 

شوند، خداوند مورد رحمت  هايمان را به ما يادآور مي كساني كه عيب. استفاده كنند
 .قرارشان بدهدخود 

گاهي انتقادهاي مفيد و هدفمندي، نه تنها از طرف دوستان بلكه گاهي از جانب 
طرف شنيده   و در مواردي هم از طرف اشخاص منصف و بي،دشمنان و مخالفان
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٦١٥   ناباســـــــالم

شوند كه بايد به همة جوانب آنها توجه كرد و آنها را در عمل به كار گرفت، زيرا  مي
 تبعيت را دارد و اعتراف به حق، نشانه فضل و حق از هر چيزي بيشتر شايستگي

  .بلندنظري است
كنند كه گويا دين، جامعه و  اين شايعه را كه حسدورزان و جاهالن پخش مي -12

حكومت عربستان در پيدايش تروريسم مشاركت دارند، اتهام بزرگي است كه در 
ر نيز گفته شد شود؛ اما همانگونه كه پيشت برابر دليل و برهان، نادرستي آن ثابت مي

اينكه افراد يا گروههايي از جاده حق و اعتدال منحرف شوند، چيزي است كه هيچ 
 .اي از آن در امان نيست دين و جامعه

دهند، در  من در اين رابطه اطمينان كامل دارم كه اقدامات نادرستي كه روي مي
و گران و حسادت حسدورزان  بسياري از موارد، پشت سر آنها توطئه توطئه

ريزي دشمنان و مفسدان قرار دارند، كساني كه به هيچ وجه با دين، جامعه و  برنامه
ُحسبنا اهللاُ و نعم الوكيل. سرزمين ما ارتباط درست و مشروعي ندارند ِْ َِ ْ َ ُ ََ ْ. 

  .ها و اندرزها هيتوص: دوم
  .گذاري  بازنگري در معيارهاي ارزش- 1

  :شوند  ميامور متعلق به نهضت در كلّ به دو دسته تقسيم
در اين . مشي آن در ارتباط است آنچه كه با مفاهيم و اصول دين و خط: دسته اول

كاري و تغيير و تبديل  باشند، هيچ جايي براي مالحظه امور كه تبلور اسالم و سنت مي
ٍكل حمدثة« :وجود ندارد، زيرا بر آنها اين قاعده حاكم است كه َ ْ ُ ُّ ٍ بدعةُ َ ْ ٍ وكل بدعةِ َ ْ ِ ُّ ُ َ 

َضال بدعت ) اي در دين ندارد كه ريشه(اضافه كردن هر چيز جديدي به دين « .)1(»َلةَ
  .»است و هرگونه بدعتي گمراهي است

. باشند اموري هستند كه با راهكارها، ابزارها و اجتهادات در ارتباط مي: دسته دوم

_____________________________ 
 .ولفظ از اوست) ١٥٧٧(, و نسائى )٧٦٧( رواه مسلم −)١(
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٦١٦ إسالمية ال وهابية

در اين رابطه بر تمامي كساني كه به مسايل اسالم، مصالح مسلمين، سنت رسول خدا 
و مسايل نهضت اهتمام دارند، الزم است تمامي تالش و توان مادي و معنوي خود را 

گيري از وسايل نوين، با مراعات  در زمينه بررسي و بازنگري راهكارها، ابزارها و بهره
  .ضوابط شرعي، به كار بگيرند

  . حمايت و حراست-2
عام با نهضت و پيروان آن به صورت خاص و اسالم و مسلمانان به صورت 

رو هستند كه به حمايت و حراست بيشتر نياز  ها و خطرهايي روبه ها و توطئه چالش
ها و سپس  ها و اتهام افكني دارند و اين كار را ابتدا از طريق مقابله با تمامي انواع شبهه

توان  اند مي جبران معايب و كمبودهايي كه در عرصة اجراي احكام دين وجود داشته
 ها و  نقايص و اشتباهات و اختالفات پيش آمده به وسيلة حكومتتمامي. صورت داد

  :هاي زير برطرف كرد توان با روش ها را مي هيا جامع
ي علمي و فعال در زمينه راهكارها و راهبردهاي تقويت علم و ا هتهيه برنام - 1

 اي كه به ها و عوامل بازدارنده ها و شبهه ايمان مردم و حمايت از آنها در برابر چالش
كارها،   به ويژه در زمينه راه- داري در ميان مسلمانان دنبال متالشي كردن دين و دين

  .باشند مي -ها  مشي ابزارها و خط
رساني نوين در زمينه عملي نمودن  گيري از وسايل تحقيقاتي و اطالع بهره - 2

  .اهداف ارزشمند دين اسالم
ومت عربستان نمايم كه حك براي انجام اين مسؤوليت بزرگ، پيشنهاد مي - 3

سعودي به عنوان نظامي كه بار اين رسالت بزرگ را بر دوش دارد و قلعه سنت و 
هاي اداري،  مركز اسالم و سرزمين مقدسات است، سازمان و يا مركزي را كه در زمينه

يافته باشد براي انجام مسؤوليتي كه به آن اشاره شد، تأسيس  علمي و مالي سازمان
اكنون وجود دارند، محول  ها و مؤسساتي كه هم ر را به سازماننمايد؛ يا اينكه اين كا

اي كه بتواند به خوبي  كند و تمامي امكانات انساني، اداري، مالي و علمي را به گونه
 .از عهده آن بر بيايد، براي آن فراهم بگرداند
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٦١٧   ناباســـــــالم

رساني، مراكز تحقيقات و ديگر  ها، مؤسسات علمي و اطالع همچنين دانشگاه - 4
 دولتي و مردمي را براي كمك به آن طرح و پروژه بزرگ كه پايه حكومت هاي بخش

ها  و مملكت است، مورد تشويق و حمايت قرار دهد و براي بررسي عملي آن، كنگره
 .هايي را ترتيب بدهد و گردهمايي

ها ضرورت اين موضوع براي من معلوم گرديده كه  در ضمن بحث و بررسي - 5
ها و مراكز   را در دانشگاهها بيشتري از جوانان كشوردولت بايد امكان تحصيل تعداد

تواند در عرصه آگاه كردن هر چه  فراهم كند، زيرا چنين امري ميعربستان علمي 
بيشتر مردم از حقايق دعوت، سنت، دولت و جامعه، بسيار مؤثر واقع شود و در 

چه رابطه با ايجاد وحدت كلمه بين مسلمانان و يكپارچگي صفوف و كاستن هر
بيشتر مظاهر تفرقه و نزاع وگردآوردن آنان بر محور حق و سنت، به صورتي فعال 

 .مشاركت داشته باشند
  . توصيه به مبلغين-3

ها كه در  اي از مالحظات و توصيه در ضمن توضيحاتي كه پيشتر داده شدند و پاره
جه قرارشان آنها آمدند، به اين نتيجه رسيديم كه، بايد آنها را به كار بست و موردتو

  :لب كالم ما در اين مقوله عبارت است از. داد
قابل انكار نيست كه تعدادي از مبلغين و داعيان منتسب به سنت و دعوت، گاهي 

ها با دستورات  تضاد آن روش. اي هستند هايي خشن، خشك و شتابزده داراي روش
 حكمت و گيري، مهرباني، عمل سنجيده، خداوند و شريعت اسالم مبني بر آسان

دورانديشي، موعظة پسنديده، گفتگوي نيكو، تقدم پيشگيري از مفاسد بر كسب 
  .مصالح، شكيبايي و بردباري و كار تدريجي بر كسي پنهان نيست

همچنين قصد و نيت مبلغ بايد اصالح، خيرخواهي و هدايت مردم باشد و با 
ند و خود در رابطه با خواند، عمل ك بصيرت و معرفت به آنچه ديگران را به آن فرامي

  .آن براي ديگران الگو باشد
اين موارد حاصل آراء يا تجارب ديگران نيست، بلكه توصيه و سفارش خداوند و              
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٦١٨ إسالمية ال وهابية

در اين فرصت كوتاه برخي از نـصوص موجـود در رابطـه بـا ايـن                 .  است ص پيامبر
  .شوم موضوع مهم و حساس را براي شما خواننده گرامي يادآور مي

  |  u     t  s  r   q  pv{  z  y  x  w} : فرمايـد   يخداوند متعال مـ   
  c  b   a  `  _  ~   }z )108: يوسف.(  

اين راه من است من و پيروانم، و با بصيرت كامل، همه مـردم را بـه سـوى                   : بگو«
  .»و من از مشركان نيستم! منزه است خدا! كنيم خدا دعوت مى

 {  y  x   w  v|  {   z}¢  ¡  �  ~  £ ¤     ¥ 
«  ª  ©  ¨  §   ¦¬   ±  °  ¯  ®  z )125: نحلال(.  

و با آنهـا بـه روشـى كـه          ! با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما         «
داند چه كـسى     پروردگارت، از هر كسى بهتر مى     ! نيكوتر است، استدالل و مناظره كن     

  .»يافتگان داناتر است  و او به هدايت؛از راه او گمراه شده است
 {  y  x  w     v    u  t  s  r  q   p  o  n  m  lz 

چه كسى خوش گفتارتر است از آن كس كه دعـوت بـه سـوى خـدا                 « .)33: فصلت(
  .» من از مسلمانانم: گويد دهد و مى كند و عمل صالح انجام مى مى

{M  L    K     J  I  H  G  F  E  D  C    B  NP  O    Q  
  W  V  U    T  S  R   \  [   Z  Y  Xz )46: عنكبوتال(.  

با اهل كتاب جز به روشى كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد، مگر كسانى از آنان                 «
ما به تمام آنچه از سوى خدا بر ما و شما نازل شـده              «: بگوييد) به آنها ( و   ؛كه ستم كردند  
  .»سليم هستيماو ت ايم، و معبود ما و شما يكى است، و ما در برابر ايمان آورده

 {N  M  L   K  J  IOW   V  U  T  S  R      Q  P  X  Z  Y   
_  ^  ]  \  [`e  d  c   b  a  f  k  j  i  h  g  z ) آل

! شـدى ) و مهربان (نرم  ) مردم( رحمت الهى، در برابر آنان      ) بركت(به  « .)159: عمران
 پـس آنهـا را بـبخش و         .شدند و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراكنده مى          
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٦١٩   ناباســـــــالم

امـا هنگـامى كـه تـصميم        ! و در كارها، با آنان مشورت كـن       ! براى آنها آمرزش بطلب   
  .»زيرا خداوند متوكالن را دوست دارد! بر خدا توكل كن) و! قاطع باش(گرفتى، 

 براي تبليغ اسالم با مردم مسلمان و غيرمسلمان مهربان و بردبار ص رسول خدا
ِما كان الرفق يف« :فرمود نمود و مي له پرهيز ميبود، از تندخويي و مجاد ُ ْ َِّ ْ يشَ ُء إال زانه َ َ َ َّ ِ ٍ

ْال نزع من يشَو ِ ِْ َ ِ َء إال شانهُ َ َّ ِ در هر چيزي باشد، حتماً آن را خويى  نرمى و نرم« .)1(»ٍ
  .»نمايد هد و اگر از آن برداشته شود، نابسامان و معيوبش مي سروسامان مي

خواهيم كه حق را آنگونه كه هست به ما  رش كريم مياز خداوند بزرگ و مالك ع
بنماياند و ما را براي پيروي از آن ياري فرمايد، باطل را آنگونه كه هست به ما نشان 
بدهد و توفيق دوري از آن را به ما عطا فرمايد، وحدت كلمه ميان مسلمان را 

ن را ياري براساس حقيقت و هدايت تحقق ببخشد، اسالم را عزت دهد و مسلمانا
ها و شرارت تمامي دشمنان و حاسدان  فرمايد، دين و امنيت را حفظ كند، از شر فتنه

ما را در امان قرار بدهد، اولياي امور و عامه مسلمانان را به آنچه خير اسالم و 
  .مسلمانان در آن است موفق فرمايد و ما و ايشان را به صراط مستقيم هدايت نمايد

ها و  جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل، اي پديدآورندة آسماناي خداي ! پروردگارا
زمين، اي داناي نهان و آشكار، تو ميان بندگانت در اموري كه در آن اختالف دارند 
داوري خواهي فرمود، در اين امور مورد اختالف، ما را به آنچه كه حق است هدايت 

  .ماييفر بفرما؛ زيرا تو هر كه را خواهي به راه راست هدايت مي
َ َصلی اهللاُ وو َ َسلم عىلَّ َ َ َ نبينا حممد وعىلََّ َ َ ٍ َّ َِّ ُ ِ َ آله, وَ ِ َريضِ ِ ِ عن صحابته أمجعني, عن الَ َ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َتابعني, َ ِ ِ َّ

ِمن تبعهم بإحسان إىلَو ٍِ َ ْ َْ ِْ ُ ِ َ يوم الدين, وعنا معهم بفضلک َ ِ ْ َ ِ ْ َ ْ َُ َ َ َ َّْ ِِّ َإحسانک, ووِ َْ َ َ َسالم عىلِ َ ٌ َ املرسلني ََ ْ َ ِْ ُْ
َاحلمدهللاِ رب العاملنيَو ْ َ ِْ َ ََْ ِّْ ُ. 

  بن عبدالكريم العقْل ناصر

_____________________________ 
 .ك از حديث عائشه).١٢٥, ٦/١٧١(و أمحد ) ٦٦٠٢( مسلم −)١(
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٦٢٠ إسالمية ال وهابية

  :پيوست
  نتايج نظرخواهي در مورد نهضت سلفي

  
 كشور اسالمي و غيراسالمي نظرخواهي صورت )34( نفر صاحبنظر در 60از  - 1

گرفت كه شامل كشورهاي اتيوپي، اريتره، افغانستان، ازبكستان، اوگاندا، اندونزي، 
ودان، بنين، بوسني و هرزگوين، تونس، چاد، تايلند، بوركينافاسو، سودان، پاكستان، س

سنگال، گينه، ساحل عاج، گينه كوناكري، مالي، كامرون، كنيا، مراكش، كنگو، 
سنگاپور، نپال، نيجريه، قرقيزستان، هند، سومالي، تاجيكستان، قزاقستان، يمن، سوريه 

  .و ليبي بوده است
 نظرخواهي صورت گرفته دانشجوي دانشگاه و بيشتر كساني كه از آنها - 2

 .اند دارندگان كارشناسي ارشد و مدرك دكترا بوده
در بيشتر موارد پاسخ عيناً نقل شده يا در آنها اندكي دخل و تصرف صورت  - 3

گرفته و در برخي از موارد به سبب تفاوت عبارت و تعبيرات مفهوم موردنظر آنها 
  .آمده است

 تمالحظا پرسش و پاسخ م
 دانيد؟ خ محمد بن عبدالوهاب يا وهابيت چه ميياز دعوت ش 1س 

 

  :ر استيخالصه پاسخها به صورت ز
عني دعوت يقي آن يد از نام حقيز بايقبل از هر چ -1

 ىت برايرا نام وهابيبن عبدالوهاب استفاده نمود، ز محمد
  .ستيآن درست ن

دعوت به قرآن و سنت براساس فهم و قرائت سلف  -2
  . استصالح

 .سنّي و سلفي است -3
 .د  اسالمي استيدعوتي براي اصالح عقا -4
 .اگري استيدعوتي اصالحي و اح -5
 .كتاپرستي استيد و يدعوت به توح -6
روان يت نامي است كه آنرا مخالفان نهضت پيوهاب -7

اند كه آن را  همه گفته
شناسند، اما همانگونه  مي

ن بند مالحظه يكه در ا
ف آن يد در تعريكن مي
 .تفاوت دارند گريكديبا 
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٦٢١   ناباســـــــالم

 تمالحظا پرسش و پاسخ م
بن عبدالوهاب براي آنان به كار گرفته شده  خ محمديش

 .است
 .دا سازگاري داردمشي رسول خ با روش و خط -8
 .العرب به وجود آمده است رهيدر جز -9

شود كه به قرآن و سنت تمسك  به كساني گفته مي -10
 .نديجو مي
به معني بازگشت به قرآن و سنت است اما چهره آن  -11

 .اند را وارونه نشان داده
گذارند،  ش مييند كه ريگو به كساني وهابي مي -12

 و در نمازها دست خود را بر كنند شلوار كوتاه به تن مي
 .دهند نه قرار مييروي س

 .نديگو ها وهابي مي به سعودي -13
 كارگيري نام وهابيت چيست؟ نظر شما درباره به 2س 

 

  :شوند ر خالصه مييد زپاسخها در موار
  .ستنديروان دعوت به آن راضي نيست و پيخوب ن -1
 .ستين نهضت ني اهستيرا شايپسندم ز آن را نمي -2
را آن را به عنوان يبهتر آن است به كار برده نشود، ز -3

 .برند تمسخر به كار مي
 .ستيك شخص خوب نينام نهادن آن به نام  -4
 .ستيح نيبه كار بردن آن صح -5
ز درآمده يبرانگ در اندونزي به صورت اسمي هراس -6

 .است
 .خي استياسي و اشتباهي تارينامي س -7
.گرفتند ها و دشمنان نهضت آن را به كار مي سييانگل -8
گر دشمنان نهضت آن را يع و دياهل تصوف، اهل تش -9

 .رنديگ به كار مي

ت كساني كه از ياكثر
شان نظرخواهي شده يا

ي نام ريكارگ با به
ت براي دعوت يوهاب

را آن ياند، ز موافق نبوده
نام از طرف دشمنان و 

ن به كار يدر مقام توه
برده شده است و چهره 
دعوت را در ذهن مردم 

 .مشوه كرده است

 نامند؟ آيا اين دعوت در كشور شما نام و نشاني دارد و آن را چه مي 3س 

 
  :ر خالصه شده استيپاسخها در موارد ز

  .ت و گروه و هواداران آنيوت سلفعد -1
ن يشتر پاسخها ايب -1

ادآور يموضوع را 
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٦٢٢ إسالمية ال وهابية

 تمالحظا پرسش و پاسخ م
 ).ها يسن(اهل سنت  -2
 .هيأَنصار السنه المحمد -3
 .ثيجماعت اهل حد -4
 .گروههاي اهل سنت و جماعت -5
شود كه به سنت عمل  ت به كساني گفته مييوهاب -6

 .نديكنند و از بدعت دوري نما
گران را به مقابله با بدعت فرا بخواند يهر كس كه د -7

 .شود ده ميي ناموهابي
ت نام گروهي است كه حكم كفر و اهل بدعت يوهاب -8

 .كنند گران را صادر مييبودن د
هاي  الن دانشگاههاي اسالمي و دانشگاهيالتحص فارغ -9

  عامىتعدادي از مردمنزد آموخته و  سعودي، قشر دانش
 .اسم وهابي مشوه است

هر كس از مملكت سعودي برگشته باشد وهابي  -10
 .تاس
 .نديگو ها وهابي مي به تندروها و افراطي -11
 .نامند مي) روان مذهب پنجميپ(ه يآنان را خامس -12
ن و يت نامي است كه دشمنان آن در مقام توهيوهاب -13

 .رنديگ تمسخر براي آن به كار مي
ت يشود كه وهاب ان مردم تصور مييگاهي در م -14

غات و يل تبلكه حاص(كننده است  گروهي گمراه و گمراه
 ).باشد افتراهاي دشمنان مي

 .نامند ادگرا مييست و بنيگاهي آنها را ترور -15
في يگر كشورها حضور ضعيسه با ديدر تونس در مقا -16

 .دارند
ق و نظرخواهي در كشور يباتوجه به مطالعه و تحق

 .ستيت شناخته شده نيوهاب» يوربا+نيبن«
ت يا را وهابها آنه وبندييد: نديگو ها مي بعضي -17
 .نامند مي

شوند كه دعوت پس  مي
از بازگشت 

 النيالتحص فارغ
هاي اسالمي و  دانشگاه
ث مكه و از يدارالحد

زبان تعدادي از حجاج 
  .شناخته شده است

ت را به عنوان يوهاب -2
 .رنديگ اتهام به كار مي

ند كه يگو بعضي مي -3
ت يت، عمومينام وهاب

ا كرده و ذكر آن ديپ
اي كمتر از  دهياكنون فا

 .ان آن دارديز
ن ياري بر ايبس -4

ت مردم يباورند كه اكثر
ي يقت دعوت آشنايبا حق

ندارند و در مورد آن 
ش يذهنشان دچار تشو

 .شده است

 آيا راضي هستي تو را طرفدار وهابيت بدانند و تو را وهابي بنامند؟ 4س 
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٦٢٣   ناباســـــــالم

 تمالحظا پرسش و پاسخ م

 

  :زند ير دور ميپاسخها حول محورهاي ز
ن باشد كه آنان سلفي هستند و بر راه ياگر منظور ا -1

  .دارند، مانعي ندارد سنت و جماعت گام برمي
نسبت داده شدن به آن جماعت افتخار است، اما نه  -2
 .ن وهابي بنامندينكه او را از روي توهيا

 .جاد نفرت باشد، نهيوقتي هدف از آن ا -3
ت كه نام وهابييرا به ست، زيم مهم نياد برازي -4

 .ام ند، عادت كردهيگو مخالفان آن را مي
 .تيكنم نه وهاب به هوادار بودن آن افتخار مي -5
 .ست، اما معني آن خوب استيت خوب نينام وهاب -6
ها پايبندي به قرآن و سنت باشد  مشي وهابي اگر خط -7

 .كنم من به وهابي بودن افتخار مي

 شركتت ياكثر -1
ي كنندگان در نظرسنج 

انتساب به نهضت را 
دانند اما از  افتخار مي

ت يري نام وهابيكارگ به
ستند و يراضي ن

ند كه انسان يگو مي
د به يمسلمان با

مشي و  خاطر به خط تعلق
مذهب اهل سنت و 
جماعت كه دعوت 
مظهر آن است افتخار 

  .كند
بعضي از پاسخها با  -2

ت يآنچه كه آن را وهاب
نامند ارتباط دارد نه  مي

 .عوتخود د
 از نظر شما مهمترين اصول دعوت شيخ محمد بن عبدالوهاب چيست؟ 5س 

 

  :باشند ر مييپاسخها به شرح ز
اتكا به قرآن و سنت براساس فهم و معرفت سلف  -1

  .صالح
 .معرفت و مراعات حقوق خداوند بر بندگان -2
اند   و اصحاب بر آن بودهص با آنچه رسول خدا -3

 .سازگاري كامل دارد
 .ت در برابر رسول خدايمعرفت مسئول -4
 .جانبه از رسول خدا ت همهيتبع -5
 .ني به عموم مردميآموزش د -6
 .ات و خرافاتيدن مردم از بدعت و شركيدور گردان -7
 .ل محكميان حق براساس داليب -8

پاسخها در مسألة  -1
: نظر دارند ر اتفاقيز

دعوت بر اصل بازگشت 
به قرآن و سنت و روش 

  .د دارديسلف صالح تأك
بعضي در دادن  -2

كردند و  پاسخ دقّت مي
گفتند اصول آن  مي

ت همان اصول اسالم اس
و نه تنها روش سلف 

 .صالح
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٦٢٤ إسالمية ال وهابية

 تمالحظا پرسش و پاسخ م
 .د خالصيد، دعوت به توحيدعوت به توح -9

ت از سنت ين خداوند و تبعيدن ديخـالص گردان -10
 .ـامبريپ

هاي  ران نمودن گنبد و بارگاهيمقابله با بدعت و و -11
 .ساخته شده بر روي قبور و امثال آن

 .عت خداونديت دادن به شريحاكم -12
 .وحدت مسلمانان -13
 .رها كردن شعارها و ادعاهاي جاهالنه -14
 .ليارتباط دادن مردم به برهان و دل -15
 .عتهاي اهل بد افشاي باطل بودن شبهه -16
 .ر آنيي در مسيباين خداوند و شكيدعوت به د -17
 .گشودن باب اجتهاد -18
 .تالش براي رفع خواري و درماندگي از مسلمانان -19
 .ل جهاني مسلمانانياهتمام به مسا -20
 .نيير ديت سنت و گسترش التزام به شعايتقو -21
 .د و تعصب مذهبييكنار نهادن تقل -22
 .واي علمامرجع قرار دادن فتا -23
 .احترام به صحابه و سلف صالح -24
 .اي اسالمي س جامعهيتأس -25
امر به معروف و نهي از (» حسبه«ضه ياي فرياح -26

 ).منكر و جهاد
 .مقدم داشتن نقل بر عقل -27
 .مانيوالء اهل ا -28
 .ه نفسيتزك -29
 .كپارچگي حكومت عربستان سعوديي -30
 .شانياه يحت حكام و عدم شورش علينص -31
جاد يد مانع ايي با كساني كه در راه توحيارويرو -32
 .كنند مي
 .دين توحير مخالفيتكف -33

شنويد،  مهمترين شبهه و افتراهايي كه در مورد دعوت و وهابيت مي 6س 
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٦٢٥   ناباســـــــالم

 تمالحظا پرسش و پاسخ م
 كدامند؟

 

  :پاسخها
  .هستند) خداوند(م يقائل به تجس -1
را با برگزاري يمحبت رسول خدا را در دل ندارند، ز -2

 .مراسم مولودي مخالف هستند
 تش را انكارنة رسول خدا را در دل دارند، شفاعيك -3

ستند، بر او صلوات يل به عظمت نيكنند و براي او قا مي
 .اند ران كردهيفرستند و قبه النبي را و نمي

 .دارند ت را دوست نميياهل الب -4
ا را در دل دارند و حق آنها را مراعات ينه اوليك -5

 .كنند نمي
 .دانند ارت قبور و تبرك به صالحان را حرام مييز -6
شان يان  ايكپارچه بودند، اما آنان در مين مسلمانا -7

 .تفرقه به وجود آوردند
ست هستند و از نظر آنها همه يجماعتي تندرو و ترور -8
 .ز حرام استيچ
شان خارج از مذاهب أربعه و مذهبي پنجم يدعوت ا -9

 .مذهبي است است، ال
كنند، خوارج هستند،  حكم كفر مسلمانان را صادر مي -10
 .دانند ن را جاهل و مشرك ميه مسلمانايبق

ي، قطع يطبعي، تندخو ي مانند خشكيهايژگياز و -11
 .كنند برند و براي اموات دعا نمي صله رحم رنج مي

 .خوانند نمازهاي مستحب را نمي -12
دانند، تنها راي علماي  خود را از استادانشان برتر مي -13

دعوت خود را قبول دارند، به فرهنگ و عادات كشور 
 .گذارند ترام نمياح

وي است و به دنبال قدرت و يدعوت و نهضتي دن -14
 .حكومت است

 .دارند قرائت قرآن را دوست نمي -15
 .دانند زي نميياست چيروان آن از سيپ -16

ي را كه يافتراها -1
كنند  شتر تكرار مييب

  :عبارتند از
.مخالفت با مذاهب) الف
  .ايعدم احترام به اول) ب
  .ري هستنديتكف) ج
ر ياهل قبله را تكف) د

  .كنند مي
ند كه يگو بعضي مي -2

و ن دعوت يان ايمردم م
ه و ية رسميت إِباضيوهاب
ن يه، خوارج نخستيالوهب
ن وهب يروان ايو پ

ل به تفاوت يراسبي، قا
ستند و به اشتباه آنها ين

 .دانند كي مييرا 
شود كه  مالحظه مي -3

ها و  تمامي شبهه
راد يي كه ايافتراها

ر از يكنند به غ مي
مواردي اندك به امام و 
اتباع دعوت ارتباط دارد 

 .تقت دعوينه حق
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٦٢٦ إسالمية ال وهابية

 تمالحظا پرسش و پاسخ م
ت مذهب و دعوت رسمي حكومت عربستان يوهاب -17

 .خواهد آن مردم را بر قبول وادار كند است كه مي
شوند و خود  ت مالي مييحمااز طرف دولت سعودي  -18

 .كنند ك مييرا به حكومت نزد
 :نديگو  بن عبدالوهاب ميخ محمديدرباره ش -19
 .اهل بدعت -1
 .جادوگر -2
 .طلب جاه -3
 .ادعاي اجتهاد مطلق داشته -4
 .جزو فرقه خوارج بوده است -5
شمارد و  داند، قتل آنان را روا مي اهل قبله را كافر مي -6

 .داند ود را واجب ميهجرت به سوي خ
د را مردود يم و تقليكتابهاي مذاهب اربعه را تحر -7

 .شمارد مي
 نظر شما درباره آن اتهامات چيست؟ 7س 

 

  :شود ر خالصه مييپاسخها در موارد ز
  .باطل هستند -1
 .لي ندارنديبراي اثبات آنها دل -2
 .چوجه صحت ندارنديبه ه -3
 .را اطالع درستي از او ندارنديشناسند، ز او را نمي -4
 .باشند دروغ و بهتان مي -5
 .ن استي مردم با داري ازيگانگي بسيل بين دليا -6
ت آن پي يكردند، به حقان ها را نگاه مي تياگر واقع -7

 .جه سوء فهم استيها نت برند، آن گمان مي
ادي در پاسخ به آن اتهامات يل زيدر قرآن و سنت دال -8

 .وجود دارند
ن اتهامات آن است كه بعضي از يعلت برخي از ا -9

عمل اي  مانهيمشي درست و حك ن دعوت در خطيمبلغ
 .كنند نمي
ان مردم يسي در مرا جاسوسان انگليآن اتهامات  -10

تمامي آنان آن اتهامات 
را دروغ و باطل 

 .دانستند مي
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٦٢٧   ناباســـــــالم

 تمالحظا پرسش و پاسخ م
 .ع كرده بودنديشا

 اند؟ تأثير اين دعوت قرار گرفته كدام قشرهاي جامعه بيشتر تحت 8س 

 

  :ر بوده استپاسخها به صورت زي
  .جوانان -1
 .ف و متوسطيطبقات ضع -2
 .السنهأنصار  -3
 .ها الن دانشگاهيالتحص فارغ -4
 .گروههاي دعوت به قرآن و سنت -5
 .گروههاي وحدت اسالمي -6
 .ثيگروههاي اهل حد -7
 .گروههاي اهل سنت -8
 .ج سنتيگروههاي طرفدار نابودي بدعت و ترو -9

 .دين توحيمبلغ -10
 .گروههاي جوانان مسلمان -11
 :ني مانند از گروهها و سازمان معي تعدادي از پاسخها-
 .ي رستگارينهضت اسالم -1
 .سازمان اتحاد اسالمي -2
 .هيجماعت محمد -3
 .گروه جوانان اسالم -4
 .منيه حكمت يريت خيجمع -5
 .ه اإلحسانيريت خيجمع -6
 .وحدت اسالمي -7
 .ارشاد اسالمي -8
 .دارييمؤسسه ب -9

 .ميغ و تعليمؤسسه تبل -10
 .دانشكده ارشاد -11

پاسخها بر حول  -1
ن يمحور بارزتر

ي بود كه يها هگرو
ر دعوت قرار يتأث تحت
  .اند هگرفت

در كل، پاسخها بر  -2
ن دعوت ينده ايرشد فزا

د يدر تمامي مناطق تأك
 .كرده است

نقش و تأثير اين دعوت در كشور شما و ديگر كشورها چگونه بوده  9س 
 است؟

 
  .ت از كتاب و سنتيدعوت به تبع -1
 .آموزش قرآن و سنت و روش سلف صالح به مردم -2

اند كه  ها گفته بعضي -1
ي وجود دارند يها فرقه
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٦٢٨ إسالمية ال وهابية

 تمالحظا پرسش و پاسخ م
 .دياصالح عقا -3
 .ديوحقت تيآشنا نمودن مردم با حق -4
ل يل و حجت در مسايت دليتوجه مردم به اهم جلب -5
 .نييد
م و تعلم فقه و معرفت يروي آوردن مردم به تعل -6
 .نييد
زان اوهام و ين بردن بدعت، كم كردن از مياز ب -7

اري از بدعتها مانند بدعت مولودي، يخرافات، ترك بس
ت كردن نماز با صداي بلند يز، نيآم هاي بدعت ييجو تبرك

 .آنهاو امثال 
 .ان جوانان را فراهم نموده استيداري در مينه بيزم -8
 .ستقبال عمومي جامعه از دعوت سلفيا -9

هاي اسالمي  تيها و شخص هاري از گرويبس -10
 .اند ر آن قرار گرفتهيتأث تحت

 .ت قرآن و سنتيش به قبول حاكميگسترش گرا -11
ارت مزارها و يني و دوري از زير ديبندي به شعايپا -12
 .ز در كنار آنهايآم ال بدعتها و اعم هبارگا
ف نموده و يهاي مخالف با سنّت را تضع قهيطر -13

 .ناكارآمدي آنها را معلوم كرده است
زان يها و كاسته شدن از م منزوي شدن صوفي -14
ت تصوف و جادوگري و يغات آنها و كشف ماهيتبل
 .بكارييفر
ت و يگسترش كتابهاي علوم شرعي و دعوت سلف -15

 .دروس مربوط به آن
 .نهادن تعصب مذهبيكنار  -16
ني و مدارس يش تعداد مساجد و مراكز ديافزا -17

 .ن و سنتيآموزش د
 .بكارييگري و فر كاهش دجالي -18
هاي  شهيت انديره فعاليمحدود كردن دا -19

 .برالييستي و لياليستي، سكوالريسوس

كه ادعا دارند وهابي 
هستند اما داراي 

حي نبوده يمشي صح خط
و انحرافاتي در آنها 

  .وجود دارد
تمامي پاسخها  -2

ند كه، دعوت يگو مي
 مثبت بوده داراي اثرات

 .است
بعضي از  -3

: نديگو دهندگان مي پاسخ
قت ياگر مردم از حق

دعوت اطالع داشتند و 
غات و شك و يبه تبل

دها پاسخ داده يترد
شد، همه به آن  مي
 .دنديگرو مي
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٦٢٩   ناباســـــــالم

 تمالحظا پرسش و پاسخ م
ان جوانان، شناخته شده مورد يدعوت سلفي در م -20
 . چنداني نداردان سالمندان هوادارانيد است، اما در مييتأ

رگذار بوده و با ياي تأث رمنتظرهياد و غيزان زيبه م -21
 . مردم رو به رو شده استهاستقبال گسترد

 .شود به حجاب و پوشش زنان محدود نمي -22
به ) سلفي(ري از ممالك جماعت اهل سنت ايدر بس -23
 .ت شناخته شده استيرسم
بن عبدالوهاب در  خ محمديهاي ش س كتابيتدر -24

 .لييصمقاطع مختلف تح
ها  گر فرقهياري از مردم پس از تجربه نمودن ديبس -25
 ).لنديتا(اند  ها روي آورده نك به سلفييا

.بن عبدالوهاب ي همنام با اسم محمديظهور اسم ها -26
بن  س مدارسي به نام محمديتأس ش ويدايپ -27

 .عبدالوهاب
 .نافاسويانه در بوركياي دوسال برگزاري كنگره -28
 .ه استفي داشتير ضعيدر سنگاپور تأث -29
كس  چير، هيناپذ هاي ناآگاه و حق ر از آدميبه غ -30
 .كند رات و نقش آن را انكار نمييتأث

 نظري درباره دعوت سلفيت و پيروان آن داريد؟ چه نقطه 10س 

 

  :ر بودندين پاسخها به صورت زيمهمتر
ن دعوت در حد ين و مبلغي از فعالمشي تعدادي خط -1

  .مطلوب نبوده است
ن به دعوت در امور فرعي يگاهي بعضي از منتسب -2

 .اند ري نمودهيگ سخت
شان چون خشونت و و خود يتعدادي از برخوردهاي ا -3

 .راخالقي بوده استيمحوري غ
 .ستين نيت، جزو ديك شخصيت از يتبع -4
 .افراط در مورد تعدادي از علما نهضت -5
ره يهاي علماي خارج از جزي به تالشياعتناكم -6

نظرها و  تمامي نقطه -1
روان يانتقادها متوجه پ

ان آن يدعوت و حام
قت يه حقياست و عل

دعوت و امام و علماي 
 آن انتقادي وجود نداشته

  .است
اري از آنها يبس -2

اند كه از آنجا  گفته
ه كتاب و يدعوت برپا
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٦٣٠ إسالمية ال وهابية

 تمالحظا پرسش و پاسخ م
 .العرب

در مورد دعوت نظر خاصي ندارم اما در مورد بعضي  -7
 .از افراد آن انتقاداتي وجود دارد

ن به دعوت براي آن يان منسوبيوجود اختالف در م -8
 .ند استيناخوشا

بعضي از كشورها، اشخاص و سازمانهاي اهل سنت  -9
 .كنند ت ميين سنت حمايگاهي از اهل بدعت و مخالف

بعضي از هواداران دعوت، ظاهر سنت را گرفته و  -10
 .اند توجهي قرار داده ت آن را مورد بييروح و ماه

 .دارم شان را دوست مييبه خاطر خداوند ا -11

سنت است از آن 
 .انتقادي ندارند

اري از يدر ضمن بس -3
شنهادهاي يها و پ هيتوص

ر، مالحظات و يز
 .انتقاداتي وجود دارد

 هايي داريد؟ چه پيشنهادات و توصيه 11س

 

  :شوند ر خالصه مييپاسخها در موارد ز
خ و يمشي ش ري به اصول خطاهتمام جدي و محو -1

  .دين و توحيقت ديروش عمومي دعوت براي كشف حق
نه آموزش يمي در زميهاي آموزش دا ي دورهيبرپا -2
 .قت دعوتيح حقيده و توضين، عقيد
ون و يزيو، تلويل امروزي مانند رادياستفاده از وسا -3
 .غ اصول و مباني دعوتيگر امكانات براي تبليد
 .حكم به ما أَنْزَلَ اهللاپايبندي به كتاب و سنت و  -4
 .د و سنتياي عملي براي دعوت به توح ه برنامهيته -5
 .وند دعوت با اشخاصيعدم پ -6
يقت دعوت را قاتي كه حقيچاپ و نشر كتاب و تحق -7

ي كند و يشان را به حق راهنمايد و ابراي مردم بيان نماي
 .ديهاي آنان را برطرف نما شبهه

ني و از يدر ياصالح اوضاع مسلمانان، گسترش شعا -8
ي يها ن و مقابله با تالشين بردن مظاهر انحراف از ديب

 .رديگ ت صورت مييجاد نفرت از كلمه وهابيكه براي ا
بن  خ محمديچاپ و انتشار اطالعاتي از زندگي ش -9

 .عبدالوهاب
بحث و بررسي امور با مخالفان و گفتگوي پسنديده  -10

ها  هياري از توصيبس -1
مربوط به ضرورت 
تسامح، بردباري و 

ت حكمت در دعوت يرعا
هاي  و دوري از روش

تند و خشن با مخالفان 
  .است

اري از كساني يبس -2
اند،   كه پاسخ داده

 انتقادات در مورد دعوت
ها و  هيرا با توص

شنهادها در هم يپ
 .اند ختهيآم
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٦٣١   ناباســـــــالم

 تمالحظا پرسش و پاسخ م
 .ده با اهل تصوفيبا دشمنان و برخورد خوب و پسند

ي يها، مدارس و سازمانها تين، جمعيت از مبلغياحم -11
 .ت از سنت هستنديكه مبلغ تبع

 .تيهاي دعوت سلف تيان موفقيب -12
 .رانه و تند و خشنيگ كنار نهادن روشهاي سخت -13
ها با  دن طرح و برنامهيتالش براي سازگار گردان -14

 .ژه مخاطبانيفضاي و
ت ين موضوع به مردم ابالغ شود كه دعوت سلفيا -15
 .ستي نىدين جديد

ن يدارهاي متقابل، ساختن مدارس، تأميب ديترت -16
ان در يه به دانشجوين و دادن بورسيمخارج زندگي مبلغ

 .هاي سعودي هدانشگا
بن  خ محمديدتي و كتابهاي شيهاي عق ترجمه كتاب -17

 .رعربييعبدالوهاب و چاپ و نشر آنها به زبانهاي غ
دار علماي كشور عربستان از ممالك عربي و يد -18
 .مياسال
 هگران درباريخي ديع كتابي دربارة اشتباهات تاريتوز -19
 .تيوهاب
ي در يبايي و شكيتوجه به إخالص، تسامح و نرمخو -20

 .دعوت
 .دن ثمرة دعوتيدوري از شتابزدگي در چ -21
دهندگان بر ضرورت خودداري از  اري از پاسخيبس -22

د يي و تسامح تأكيت نرمخويعجله و شتابزدگي و رعا
 .اند كرده

 .تين استفاده از نام وهابكنار گذاشت -23
خ يها براساس روش ش در خواست همكاري از دولت -24

 .بن عبدالوهاب محمد
  


