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  چكيده �

هاي  نگرش. اي در پي داشتهاي گسترده در نجد واكنشعبدالوهاببرآمدن محمد بن
انگيخت؛ ها برهاي فراواني را در ذهنمتفاوت به بنيادهاي فكري و رفتاري او، پرسش

هاي مانند وهابيت چيست؟ اعتراض او به كدامين گفتار و رفتار مسلمانان است؟ آموزه
- د چه كساني تمام مياصلي آن كدام است؟ نتايج سياسي ـ اجتماعي وهابيت به سو

گذاري آن چگونه هاي وهابيت و ارزشسنّت به آموزهشود؟ رويكرد انديشمندان اهل
  است؟ 

هاست و بستري را براي بحثي روشن اين نوشتار در صدد پاسخ به برخي از پرسش
  .    آورددر اين زمينه فراهم مي

  

  .مخالفت نجد، عالمان، عبدالوهاب،محمد بن :كليد واژگان
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  مقدمه ����
م در روستاي 1703/  ق1115عبدالوهاب، پيشوا و شيخِ وهابيان، در سال محمد بن

 شيخ جوان در بيست سالگي براي فراگيري 1.عيينه، در منطقه عارض نجد متولد شد
 او در مدينه از درس شيخ عبداهللا 2.بيشتر، به مدينه و سپس به احساء مهاجرت كرد

عبداللطيف شافعي احسايي بهره و در احساء از عبداهللا بنيوسف يوسف آلابراهيم بنبن
عبدالوهاب، بسيار محدود و هاي ما از جزئيات زندگي شيخ محمد بن  البته آگاهي3.برد

كه اطالعات اندكي از اوضاع سياسي و  گاه حتي در حد اشاراتي مختصر است؛ چنان
  4.اجتماعي داريم

سبب بود و بهآب و علف  حراي بيصهاي وسيعي از شبه جزيره عربستان،  بخش
كه خود را  توزيع ناهماهنگ جمعيت، اعمال حاكميت بر اتباع را براي دولت عثماني ـ

وجود نقاط كور در حوزه . ـ دشوار ساخته بود دانست هاي عربي مي حاكم سرزمين
 و گونه فعاليت حكام، شيوخ  شرايط مناسبي براي هر5حاكميتي دولت تركان عثماني،

هاي منتهي به تولد شيخ محمد  همين سبب در سال به. آورد  قبايل پديد ميامراي
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عبدالوهاب و تا اواسط دوره برآمدن خاندان سعود، تحت امارت امير عبدالعزيز اول،  بن
 براي 1.ها و نبردهاي شديد ميان قبايل نجد و قبايل پيرامون آن جريان داشت درگيري

اي  با همسايه خود رياض، به صورت متوالي در دورهمثال، تنها نبرد ميان امارت درعيه 
  2.ساله تداوم داشت28

پيرايه، مجموعه عواملي موجب شده بود تا اهالي نجد، در همان فضاي ساده و بي
ها همراه با رشك و خشم احساس  سختي جانكاه شرايط زندگي را بسي بيش از گذشته

ايط طبيعت نامناسب صحرايي و ثباتي سياسي، شر هرچند سرزمين نجد دچار بي. كنند
 و اختالفات دروني قبايل بود، اما در مناطق 3هاي واگيردار خشك، شيوع بيماري

هاي  هاي بازرگاني و وجود مكان ساحلي حجاز يا خليج فارس، رفت و آمد كشتي
زيارتي مهم چون حرمين شريفين در حجاز و نيز عتبات مقدس در عراق، اين اقليم را 

  .داد ري قرار ميدر موقعيت برت

عبدالوهاب و رفتارهاي او به گيري باورهاي شيخ محمد بنداوري در باب شكل
شناسي تاريخي آن ادوار نياز دارد؛ زيرا اين جريان عميقاً متأثر از طبيعت خشن و  جامعه
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اي گرچه معيار درستي يا نادرستي انديشه و نظريه. غير منعطف آن مناطق است
 و  مانند آن نيست، اما شناخت دقيق و تحليل درست هر انديشهخاستگاه جغرافيايي و

او كه دين را به دور . رفتاري، بدون توجه به جغرافياي اجتماعي مردمي آن امكان ندارد
پنداشت، از اسالم مي» خالص«فهميد و آن را قرائت هاي عقالني و انساني مياز يافته

خود شرك و بدعت را از حريم دين بپيرايد، كرد تا به خيال مخالفان خويش را نابود مي
عبدالوهاب را محك زدند، به ناكارآمدي  بن نگرش ا/G�A?&� ©A%اما زماني كه عالمان 

  .   آن اذعان كردند

خواهيم بازتاب اين در اين مقاله به هيچ روي در صدد نقد وهابيت نيستيم، فقط مي
به عقيده آنان، وهابيت دچار . هيمنگرش را در بين انديشمندان سّني معاصر او نشان د

  .تفسير غير دقيق و فهم ناقص در حقايق قرآني و حديثي شده است
  

  عبدالوهاب مخالفان نجدي معاصر محمد بن ����

 راشد احمد بنمحمد بنعلي بنسليمان بنعبدالوهاب بن .1

عبدالوهاب اعتراض كرد و با صراحت و صالبت در نخستين كسى كه به محمد بن
) ق1153م( ايستاد و در مقابل او علم مخالفت برافراشت، پدرش عبدالوهاب برابرش

  1.رفت شمار ميبود كه از استادان برجسته فرزندش هم به
عبدالوهاب در آن روزگار قاضى شهر عيينه، از توابع نجد، و عالم برجسته آن 

دين اسالم  را تكفير كرد و افكار وي را انحراف در  ايشان فرزندش محمد2.منطقه بود
 3.كرد و مردم را از اطاعت وي منع ميدانست  ميوي را گمراه  حتيدانست، مي
همين علت در زمان حيات او پسرش كارى از پيش نبرد و پس از درگذشت او، به  به

از عبدالوهاب از همان دوران كودكي پدر محمد بن. تبليغ افكار انحرافى خود پرداخت
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، آثار گمراهي و انحراف را فرزندشگفتار  ه در رفتار وك  چرا؛آينده پسرش نگران بود
  :نويسد  بشر ميابن 1.ديدمي

د و آنچه كر نزد پدرش شروع به تحصيل ،چون شيخ محمد به شهر حريمالء رسيد
شدت از  دادند، انكار و به  تار انجام ميها و شرك در اقوال و رف  را كه جاهالن از بدعت

و و بين مردم شهر نزاع ن او و پدرش و همچنين بين اكرد، تا آنكه بي آن نهي مي
گاه او   درگذشت، آن ق1153 بود تا پدرش عبدالوهاب درسال او بر اين امر. درگرفت

  2.دعوت خود را علني كرد
  سحيمبن محمدبن احمدبن عبداهللا شيخ .2

سحيم، در شهر مجمعه مركز شهر سدير متولد بن محمدبن احمدبن عبداهللا شيخ
او . جا به تحصيل علم پرداخت و از علماي سدير و غير آن بهره برد  در همانشد و

هاي  كه كتابخانه بزرگي از كتابطوريها داشت؛ بهعالقه خاصي به نوشتن كتاب
حميد نيز از او در  ابن3.دست نوشته خودش را جمع كرده و به كاتب معروف شده بود

 بسيار كتاب نوشت و خط نيكويي گويد كه شيخ عبداهللا كند و مي كتابش ياد مي
ها  او قاضي شهرهاي سدير بود و عمدتاً به تدريس، افتا، تعليم و نوشتن كتاب4.داشت

 5.او پس از رسيدن به شهرت، امام جماعت مسجد حاره در مجمعه گرديد. پرداخت مي
   6.درگذشت وبا بر اثر بيماري ق1175سال او سر انجام در

اند كه در همان ابتداي امر به  عبدالوهاب دانستهحمد بناو را يكي از مخالفان م
سحيم با شيخ عبدالوهاب پرداخت، لكن با وجود مخالفت شديد قبيله آل مخالفت با ابن
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سحيم و خود ايشان نسبت به ديگر مخالفان از قبيله محمد، عشيره عبداهللا بن
  1.سحيم ماليم تر بوده است آل

  

  المويس عيسىبن عبداهللا شيخ .3
عيسي  مه در نجد است نام او عبداهللا بنفقيه اهالي حر) ق1175م (عبداهللا المويس 

شهر  او در. آيد ترين شيوخ اهل نجد به شمار مي تميمي مشهور به مويسي و از بزرگ
وي در ابتدا . جا رشد كرد و در همان شد متولد حرمه، يكي از شهرهاي سدير در نجد،

ي ادامه تحصيالت به دمشق رفت و از علماي آن از استادان آنجا بهره جست و برا
 است كه به اعتراف 3 از جمله استادان او در دمشق عالمه سفاريني2.ديار استفاده كرد

 او پس از كوشش فراوان و كسب 4.ترين علماي نجد بود عبدالوهاب از بزرگمحمد بن
ت فكري محمد هاي الزم در فقه به ديار خود بازگشت و در همان زمان با حركمهارت

 به 5.شدت به مخالفت با او پرداخت ب مصادف گرديد و از همان زمان بهعبدالوهابن
�(حميد در گفته ابن��عبدالوهاب   او شديدترين مخالفت را در ابتداي كار ابن�&.�¬ �&

سحيم، از حاميان شيخ، و بسياري  وي همان كسي است كه توانست عبداهللا بن6.داشت
رو شيخ بر او غضب كرد و او را در بازداشتن   از اين7.حمايت او بازدارداز مردم را از 

 و او را متهم به كفر اكبر كه باعث خروج 8كوش دانست مردم از راه دين راستين سخت
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 و 2 او به گفته عثيمين تا هنگام مرگ بر عقيده خود ثابت قدم بود1. كرد شد، از دين مي
   4.ق در گذشت1175 در سال  در شهر حرمه3سر انجام بر اثر وبا

هايي است عبدالوهاب، ترويج كتابترين اقدامات او در مخالفت با محمد بناز مهم
 او همچنين به شهرهاي مختلف سفر .اند كه غير نجديون عليه دعوت سلفيه نوشته

عثيمين، يكي از وهابيان، بعد . كرده است كرده و مردم را از عقايد شيخ محمد آگاه مي
   :نويسدمردن برخي از طرق مخالفت مخالفان، در اين زمينه مياز برش

المويس و برخي از خواص اصحابش به سمت اهالي كواز و قبه 
كند و رجب رفتند و به آنها خبر دادند كه شيخ عقايد آنها را انكار مي

ربيعه همچنين المويس با ابن. كردندآنها را بر ضد شيخ تحريك مي
طالب رفت و آنها را به عدم د اهالي قبه ابياسماعيل به نزو ابن

  . تبعيت از شيخ فريب داد

 قباني بصري؛ و نيز المويس و عبيد كتابالمويس و ابن... 
                                         5.كردندعفالق را نيز بين مردم ترويج مياسماعيل كتاب ابن ابن

ي است كه در مخالفت با شيخ محمد انجام هاينگارييكي ديگر از اقدامات او نامه
   :گويدعبدالوهاب ميهايش خطاب به محمد بن او در يكي از نامه. دادمي

اما به تحقيق در اين گفتارت كه توحيدي را كه پيامبر آورد شما 
و از ما نقض توحيد . اينقض كرديد، به تحقيق دچار اشتباه شده

ي را كه تو از روي ميل خود پيامبر صادر نشده است، بلكه ما توحيد
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كنيم كه توحيد تو همان تكفير مسلمانان و مباح گويي، نقض مي مي
گونه دليلي از خدا و رسول بودن جان و اموالشان بدون هيچ

  1. است و اين راهي جز راه خوارج نيست9خدا
  

 عدوانرزين بنعبدالرحمن بنعبدالعزيز بن .4

لماي ديار نجد است كه در روستاي اثيثيه،  يكي از ععبدالرحمنشيخ عبدالعزيز بن
يكي از روستاهاي وشم، متولد شد و نزد پدرش و ديگر علماي نجد علوم مختلفي از 

 او ديوان شعري در 2.را فرا گرفت... جمله نحو، صرف، بالغت، حساب، اصول فقه و 
نجام در  وي سرا3.تيميه است ابن?#��© �&��C�(�&توحيد دارد كه در واقع نظم كتاب 

  5.ق در گذشت1179 در سال 4حال برگشت از سفر مدينه مريض شد و در وادي عظيم

اي در رد محمد ب بود كه رسالهعبدالوهااو نيز يكي از مخالفان محمد بن
او در اين صفحات به مخالفت با دعوت . عبدالوهاب در هشت صفحه نگاشت بن

   6. را مورد هجمه قرار دادعبدالوهاب و ديگر رجال وهابيتپرداخت و محمد بن
  

��  �� �6&:6 �( ��:6  &N�V���.��N�N$�� V 
در نجد و شام كسب علم كرد و منصب قضاوت ) ق1171م(احمد تميمي مربد بن

 يكي از علماي بزرگ قرن خويش، در 7صنعاني،. در حريمالء را به عهده داشت
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ه نجد رسيد، مربد  اين اشعار بكه زماني. اي شيخ و دعوت او را ستوده بودقصيده
احمد به صنعاء سفر كرد و با عالمه محمد امير صنعاني مالقات كرد و حدود هشت  بن

هاي شيخ آشنا كرده از آنجا كه شيخ مربد خود صنعاني را با كتاب. ماندماه نزد صنعاني 
اي بود، وي را قانع كرد تا از آن قصيده اعالم برائت كند و صنعاني با سرودن قصيده

دليل   وهابيان به1.، آن قصيده را نقض و از ديدگاه اول خود اعالم برائت كردديگر
اند كه در انتساب قصيده دوم به او جايگاه علمي و بس بزرگ صنعاني تالش كرده

تشكيك ايجاد كنند، اما قصيده وي مستند و در ديوان صنعاني موجود است و بسام، 
احمد و سرانجام مربد بن. اندي تأييد كردهحمد جاسر و ديگران انتساب آن را به صنعان

  2.در شهرك رغبه به دست وهابيان به قتل رسيد
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   سحيمحمد بنأمحمد بنبن سليمان شيخ .6
 از) ق1181- 1130(نجدي حنبلي سحيمبن حمدأبن محمدبن سليمان شيخ
ز او بعد از فراگيري علوم مقدماتي ا. بود عبدالوهاببن محمد دعوت سرسخت مخالفان

دواس مدرس، امام،  رفت و در زمان دهام بن1پدر و ديگر علماي نجد، به شهر رياض
 شهرك به رياض بر وهابيان استيالي از او پس .مفتي و خطيب شهر رياض گرديد

   2.درگذشت جا در همان و رفت زبير
 ترويج 3سحيم از طرق مختلف از جمله مناظره با علماي موافق دعوت،سليمان بن

 ارسال نامه به علما و سياستمداران حرمين 4ني بصري در بين اهالي نجد،كتاب قبا
سازي  براي مقابله با شيخ و يا به منظور آگاه5شريفين، بصره، احساء و شهرهاي نجد

ترين مخالفان دعوت سلفيه رو يكي از سرسختاز اين.  به مقابله با او پرداخت6آنها
 شيخ محمد او را مردي جاهل، مشرك و همين دليل است كهآيد و بهشمار مي به

كفر اكبر كه باعث خروج از دين مبغض دين خدا معرفي كرد و او و پدرش را به 
شد، متهم ساخت و با به كار بردن واژه بهيمه در مذمت او افراط كرد و به وي  مي

 عيسي و پسرشاي كه به عبداهللا بنعبدالوهاب درنامه محمد بن7.ناسزا گفت
  :گويد نوشته است، ميعبدالوهاب
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ايي نيست، اگر مردم واقعيت را قسم به خدايي كه جز او خد
سحيم و امثال او و دانستند، هر آينه به حالل بودن خون ابن مي

كه اهل علم بر اين طوري دادم؛ همانوجوب قتل آنان فتوا مي
  1.مطلب اجماع دارند، و هيچ حرجي از انجام اين كار ندارم

ها و  در آشكار سازي گمراهيسحيم اهميت نامه سليمان بنعلتدر ذيل به
غنام نيز آمده است، بدان  ابنتاريخ نجدعبدالوهاب كه در كتاب هاي محمد بن بدعت

  :كنيم اشاره مي
اش هدف خود را نصرت دين رسول و مقابله با  سحيم در ابتداي نامهسليمان بن

. شمرد ادامه پانزده مورد از آنها را بر ميكند و در  هاي شيخ بيان ميها و گمراهيدعتب
خواهد كه وارد ميدان شوند و شك و شبهه را از دل عوام او در نهايت از علما مي

  :اند از گانه عبارت برخي از اين موارد پانزده. بزدايند
 بدون هيچ دليل 2 در جبيله9خراب كردن گنبد و بارگاه اصحاب رسول خدا

 از هواي نفس؛شرعي و فقط به سبب پيروي 

و موالنا به كار  جهت قول مؤلفش كه تعبير سيدنا بهالخيرات دالئلسوزاندن كتاب 
 ؛روض الرياحينو سوزاندن كتاب ) و نشانه توسل است(برده 

 و كندن ناودان خانه خدا در صورت دسترسي به 9خراب كردن حجره پيامبر
 آنها؛

 اند؛ او زيسته     مسلمان ندانستن كساني كه ششصد سال قبل از 

 تكفير مخالفان خود و موحد شمردن موافقان خود؛

ادعاي اينكه او حقيقت مفهوم ال اله اال اهللا را بدون درك استاد فهميده، اما 
1اند؛ ديگران نفهميده
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 عربي؛فارض و ابنتكفير ابن

 دليل اخذ نذر؛ به9تكفير سادات و ذريه رسول خدا

 درباره 9ب روايات مروي از رسول خداقائل به بطالن و فساد وقف و تكذي
 وقف؛

 جمعه؛ شب و در روز پيامبر بر فرستادن بدعت دانستن درود

2.ات حتي در صورت قضاوت كردن به حق قضالزحمه رشوه دانستن حق
 

 

 الصائغ  عبداهللا  محمد بنبن صالح .7

 جا رشد كرد و عبداهللا در شهر عنيزه متولد شد و در همانمحمد بن بنشيخ صالح
 او نزد 4. و منصب قضاوت را در شهر عنيزه برعهده گرفت3به تحصيل علم پرداخت

به ) عبدالوهاب در مدينهيكي از استادان محمد بن(سيفعضيب و ابراهيم بنعبداهللا بن
اي كه در علم فقه مهارت يافت و از شهرهاي مختلف گونهفراگيري علم پرداخت؛ به

عبداهللا با وجود نابينا بودن، شاگردان  صالح بن5.دندآمبراي گرفتن پاسخ به نزد او مي
شبانه، سليمان ن، احمد ب�&���H��V)	b سلوم علي بن آوري مانند محمد بن نام

...  و ��,��A¨&� \��.�� LhS& ¬&�C&� ©A¬ابراهيم الفداغي نويسنده كتاب فقهي  بن

  7.ق در عنيزه در گذشت1184 او سرانجام در سال 6.داشت
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عبدالوهاب است كه به اشعار  ديگر از عالمان معاصر مخالف محمد بنيوي يك
عبدالوهاب واكنش نشان داد و اشعاري در رد اشعار صنعاني در مقابل مدح محمد بن

  : چنين استصنعاني سرود كه مطلع آن قصيده اين

 $@A&� $: Xc����� �                    �fh&� $: � ���A� ¬�� ¼.�� ��V $: 
	&� � 
| �?: �&  �a ��F  �\�                        ��'8 �   � \�   �
�
�   I?�   ¼&j  
� $: 

 �   �?�   �#�   D��/ |&��	 ���&                        ) �y  qK 	�F 	�(E9��( ��& $:  1  

 العتيقي احمدبن سيف .8

شهر حرمه، يكي از ق در 1106 در سال  احمد، فقيه و عالم نجدي،سيف بن
جا قرآن را فرا گرفت و در علوم شرعي  او در همان. شهرهاي منطقه سدير، متولد شد

كه فرزندش صالح در شهر احساء  و از آنجا 2خصوصاً مذهب حنبلي مهارت پيدا كرد
 محمد 3.ق در احساء از دنيا رفت1189بود، به آنجا رفت و بعد از اندك زماني در سال

...  به نيكي ياد كرده و او را فردي سخي، زاهد، حافظ كتاب خدا و فيروز از وي بن
  4.معرفي كرده است

عبدالوهاب بود كه تمام ردودي را كه او يكي از مخالفان دعوت سلفيه و محمد بن
آوري كرد كه مع االسف عليه شيخ محمد نگاشته شده بود، را در كتاب ضخيمي جمع

  5.آن مجموعه از ميان رفته است
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 عبدالوهاب تميمي نجديبنيخ سليمان ش .9

 شيخ  او1 تنيالوهاب كتاب نوشت، برادرعبد بر محمد بنرددر نخستين كسى كه 
وي در شهر عيينه متولد شد و در شهر . الوهاب تميمي نجدي استعبدبنسليمان 

 ايشان 2.ق وفات يافت1208سدير اقامت جست و در نهايت در شهر درعيه در سال 
او فقيه حنبلي و از قضات و علماي معتدل . تري نسبت به برادر خود داشتدانش باال

نجد بود و در زمان حيات پدرش در حريمال تحصيل كرد و قاضي آن شهر بود و پس 
  3 .دست وهابيان به سدير رفت به ءسقوط حريمال از

شيخ سليمان در شهرهاي مجاور از جمله عيينه و درعيه پيرواني داشت كه آنان را 
براي برحذر داشتن مردم از شيخ محمد و خودداري از تكفير مردم، به مناطق اطراف 

يافتند، چنانچه پيروان شيخ به فرستادگان او دست مي. فرستاد محل سكونت خود مي
وي بعد . اندرساندند؛ زيرا معتقد بودند كه از دارالحرب و دارالكفر آمدهآنان را به قتل مي

شيخ . دير نقل مكان كرد و بيش از سي سال در آنجا ماند، به سءسقوط حريمالاز 
يافتن دامنه دعوت شيخ به مركز نجد، با اكراه به درعيه آمد و سليمان بعد از گسترش

او دو سال بعد از مرگ برادرش در درعيه از .  را در آنجا سپري كرد خويشباقي عمر
�X��a� 4 كتاب وي با  .دنيا رفت�5&� [���� 
A&� m ) [����هاي كه در رد ديدگاه (� �&

  4.هايي است كه عليه وهابيت نگاشته شده استترين رديهبرادرش نوشته شده، از قوي
جاي كتاب خويش به برادرش حمله كرده و با عبارات مختلف عملكرد او  او در جاي

، درباره او در ابتداي كتابش بعد از بازگويي شرايط اجتهاد. را در بوته نقد قرار داده است
  :نويسد ميبرادر خويش
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اند كه گفتار خود را  انا امروز مردم به كسي مبتال شدهپس هم
كند كه از علوم كتاب و داند و گمان ميمنتسب به كتاب و سنت مي

به هاي غلط از كتاب و سنت، او در برداشت. برده استسنت بهره 
خواست  هنگامي كه از او در.دهداهميتي نميهاي ديگري  مخالفت

كند و زير بار شود كالمش را بر اهل علم عرضه بدارد، ابا ميمي
كند تا به صراحت گفتارش يا به  بلكه مردم را مجبور مي،رودنمي

هركس كه با او به مخالفت برخيزد، تكفيرش . مفهوم آن عمل كنند
وي شخصيتي است كه حتي يك .  اين روش و مرام اوست؛كندمي

 در او اين ،به خدا سوگند. هل اجتهاد را نداردهاي اويژگي از خصلت
 !...دهم اين خصلت هم نيست  يك، به خدا قسم!يك خصلت نيست

 اما او همه را كافر ،اي واحد دارند عقيدهوامت اسالم همه يك زبان 
اين گمراه را هدايت كن و او را به راه ! پروردگارا. داندو جاهل مي

  1!حقيقت بازگردان

عبدالوهاب از چون و چراي محمد بن جاي ديگر كتابش، تبعيت بيشيخ سليمان در
قيم در تكفير مسلمانان و جاري ساختن احكام مرتدين بر بالد آنان را تيميه و ابنابن

  :گونه نوشته مذمت كرده و اين

دانند و از آن به  هر چند آن دو تن از علما، اين اعمال را شرك مي
ايد، آنان دهم آنچه شما گفتهكنند، ولي يكشدت جلوگيري مي

شما از گفتار آنان آنچه براي خود روا دانستيد، اخذ كرديد، . اندنگفته
كند اين نوع بلكه در كالم اين علما چيزي وجود دارد كه داللت مي

از . ها منحصر به شماستاين برداشت... . اعمال شرك اصغر است
ا شما امت حضرت اين رو از اجماع و اتفاق امت بيرون شديد؛ زير

گوييد هر كس اين اعمال را كنيد و مي را تكفير مي9محمد
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انجام دهد، كافر است و كسي كه تكفير نكند، خودش نيز كافر 
به خدا سوگند، اين روش و شيوه شما جنگ با خدا و رسول ... است 

  1. و تمامي علماي مسلمان است9خدا
 قبيل نذر، ذبح براي ر موارد مختلف ازقيم د تيميه و ابن او در ادامه به سخنان ابن

پايه پردازد و بر اساس سخنان آنان سستي و بي مي... خواست از غير خدا و غير خدا، در
او در موارد مختلف به اثبات . كندعبدالوهاب را ثابت ميبودن استدالالت محمد بن

حكم را رها عبدالوهاب با اجماع امت مخالفت ورزيده و سخن مرساند كه محمد بن مي
تر آنكه بدين وسيله به ساخته و به سخن متشابه تمسك جسته است، حتي عجيب

  2.كند كه خالف گفتار گوينده و ناقل آن سخن استچيزي استدالل مي
 را درباره دست برداشتن او از مخالفت با 3در مقابل برخي از وهابيان شبهاتي

ود كه علمش مايه قدرتمندي او او عالمي ب. اند كه صحيح نيستبرادرش مطرح كرده
 و بهترين دليل بر عدم رجوعش از عقايد 4بود و تا آخر عمر بر عقيده خود باقي ماند

. خويش كتاب، سخنان او در مورد برادرش و مبناي فكري او و اعترافات علماست
 همچنين او .مبناي فكري او در مورد مسلمانان مشرك نشدن آنان تا روز قيامت است

شود و پيوسته امر اين  نمي9گير امت رسول خدا ست شرك هرگز گريبانمعتقد ا
 حديث از 52  كتاب خويش،در پايان او همچنين 5 .امت تا قيامت مستقيم خواهد ماند

كند بيان ميصحاح سته و ساير كتب معتبر اهل تسنن نقل و به موجب همين روايات 
 ن و انجام ضروريات دينمالك مسلمان بودن، بر زبان جارى ساختن شهادتيكه 
  6.است
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گونه عقايد، از  توان تصور كرد كه چنين فردي با اينحال سؤال اين است كه چگونه مي
  ؟!گفتار خويش برگردد؛ و به باطل بگرود؛ باطلي كه در نزد او اظهر من الشمس بوده است

ر از سوي ديگر اعترافات علما به وجود كتاب مذكور و نزاع ميان آنان و عدم ذك
 و حتي در برخي موارد تصريح به مخالفت تا پايان 1برگشت سليمان از عقايدش،

 همگي به صراحت بر عدم رجوع سليمان داللت دارد كه از باب نمونه فقط به 2عمرش،
 :نويسدزيني دحالن از مفتيان بزرگ اهل تسنن مي. شوديك مورد اشاره مي

اى  خواند و در هر خطبه الوهاب در مسجد درعيه خطبه مىعبدمحمد بن
برادرش شيخ سليمان، سـخنان او را       . توسل به پيامبر كفر است    : گفت مى

  .درك هايش از وى پيروى نمى يك از بدعت كرد و در هيچ سخت انكار مى
د،      : روزى سليمان از برادرش محمد پرسيد      اسالم چند ركن دارد؟ محمـ

 هر كس وهابى نباشد ،گويى ولى تو مى: سليمان گفت پنج ركن: جواب داد
 3 . اى و از تو پيروى نكند، كافر است و اين را ركن ششم اسالم قرار داده

 

  4هفيروزبن عبداهللا محمدبن.  10

 )ق1216- 1142(فيروز احسائي عبداهللا بنعبدالوهاب بنمحمد بنعبداهللا بنمحمد بن
حنطله،  از نسل بنيخاندان فيروز. استعبدالوهاب  محمد بناز ديگر مخالفان معاصر 

فيروز در شهر مبرز،  محمد بن5.آيندشمار ميتميم، بهچهارمين نسل بزرگ قبيله بني
ق در حالي كه پدر و پدربزرگش از علماي 1142يكي از شهرهاي احساء، در سال 
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هاي رشد و ترقي را طي كرد و به جايگاه  او به سرعت قله1.حنابله بودند، متولد شد
حميد او را فردي باهوش با ابن.  در ميان علماي آن زمان نايل گرديدعلمي بس رفيعي

   2.كند اي قوي و وحيد زمان خويش وصف ميدرك و فهم باال، داراي حافظه
عفالق، فيروز، محمد بنپدرش عبداهللا بن: اند از برخي از استادان او عبارت

الشافعيه در عصر شيخ (نصاري اعبداللطيف   عالمه عبداهللا بنابوالحسن سندي،
او در علوم مختلف از جمله فقه، اصول، حديث، تفسير، . ، محمد حيات السندي)خويش

كه با وجود  طوريمهارت كسب كرد؛ به... حساب، هندسه، نجوم، نحو، صرف، بالغت و
   3.آمدنداستادانش، طالب علوم ديني از دور و نزديك براي بهره جستن به نزد او مي

مكتوبي از خود به جاي نگذاشت؛ گرچه در صورت  اثر   علمشبا وجود فراواني
. توان كتابي جامع تدوين كردهايش به سؤاالت شرعي ميها و پاسخآوري نامهجمع

اي نفيس وجود داشت كه در جاي ديگر نظير آن يافت همچنين براي وي كتابخانه
: اند از از آنها عبارتنامي را تربيت كرد كه برخي ه با اين حال او شاگردان ب. شدنمي

اخصر جامع قاضي شهر بحرين و شارح سلوم، عثمان بنعالمه الفرضي محمد بن
سليمان شيد العفالقي، ناصر بنررزين، احمد بنعدوان بن ، عبدالعزيز بنالمختصرات

 او سر انجام در 4.احمد العتيقيياسين شاعر و عالم، سيف بنسحيم، عبدالجليل بن بن
عوام به خاك  بصره وفات يافت و در شهرك زبير كنار مرقد زبير بنق در1216سال

  5.سپرده شد
 فيروز با داشتن چنين جايگاه علمي و اجتماعي، در آن روزگار نجد يكي ازمحمد بن

وي بعد از استيالي وهابيت بر احساء در  .عبدالوهاب بود مخالفان سرسخت محمد بن
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او جايگاه . به گرمي از او استقبال كردندق به بصره رفت و علماي بصره 1208سال 
 1.رفيعي نزد سلطان عثماني داشت و با تمام نيرو با شيخ محمد به مخالفت برخاست

هاي مختلف علوم شرعي،   جايگاه علمي عظيم او در حوزهدليل  مخالفت او با وي، به
�� �&�&NA�� )&��A�] او كتابي با نام . بسيار تأثيرگذار بود� 
A&� m ) [���� در رد محمد (

اي در ذم اهالي نجد و دعوت  همچنين وي در فتح احساء قصيده2.عبدالوهاب نوشتبن
  :سلفيه سرود كه ابتداي آن چنين است

£ ��A� Xc� [�M Xc� �,�� ���                    )� � ��� �):��&� �	 
  :گويدتا آنجا كه مي

&� ��� $�� $: �         IS�&� e�/ I�?         � $:� ��� �	�: X	 $� ��*�F �3 
ترين آنان به فيروز با عنوان يكي از علماي حنابله و نزديك شيخ محمد كه خود از ابن

شود، متهم كرده  او را به كفر اكبر كه باعث خروج از دين مي4كند،اسالم ياد مي
 عبداهللا درباره ،المناوئين دعاوي كتاب نويسنده اللطيف،  همچنين عبد5.است

  :گويدمي فيروز بن

 اين ضد بر دشمن اين قيام و دشمني )فيروز بن محمد( لكن و
 دشمنان از يكي لذا و وصف شدني نيست كه رسيده حدي به دعوت

  .است كرده مدح را او حداد يعني دعوت، اين

  :گويد مي فيروز ابن همچنين در جاي ديگر در رابطه با
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 نهضت و قيام شديدترين محمد، شيخ دعوت رد بر فيروز بن محمد
 در كتابي جمله كرد و از كوشش راه اين در طريقي هر از و داشت را
عنوان با دعوت اين رد  [�NA�� )&��A&� [����&� ��� [
A&� m )) تأليف 

  1.كرد

  نتيجه ����
عبدالوهاب از درون منطقه از مجموع مطالبي كه از علماي حنبلي معاصر محمد بن

عبدالوهاب به شود كه از آغاز دعوت محمد بن گونه استفاده مييننجد ذكر شد، ا
تفكراتش، علماي حنبلي موجود در نجد، تفكرات او را مخالف سيره سلف و مذهب 

شدت به  در جامعه اسالمي تلقي كردند و بهحنبل يافتند و آن را نوعي انحراف احمد بن
به . بيداري بسيار از مسلمانان گرديدساز  مقابله با آن برخاستند كه مخالفت آنان زمينه

اميد آنكه علماي معاصر نيز به اين وظيفه خود عمل كنند و با انحرافات اعتقادي 
 .اسالمي به مقابله برخيزند
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