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 چکیده   

 از نقـل  به الشیطان قرن حدیثاي است در بررسی   اي که پیش رو دارید نوشته       مقاله

 و مسانید و تبیین موضوع ایـن  حسنت مانند صحا    معتبر اهل  کتب در ،اکرم پیامبر

 کـه آیـد   دست می بهسنت   از حاصل نظر علماي اهل    . سنتحدیث از دیدگاه علماي اهل    

 وهابیـت  فرقـه  مؤسس عبدالوهاب  محمد بن  ،الشیطان قرن حدیث اصلی و بارز مصداق

 سـمت  بـه  اکـرم  پیـامبر  طرفی از چونباشد؛    اشیدن سر می  است و عالمتشان تر   

 حـزب  وشود    می آغاز آنجا از فتنه که فرمودند و کردند اشاره نجد سرزمین یعنی مشرق

: گویـد  عبـدالوهاب مـی   تیمیه امام و مقتداي محمد بن      ابن .کند  می خروج آنجا از شیطان

 از آنجا خـروج و ادعـاي   شرق مدینه همان نجد و درعیه است؛ جایی که مسیلمه کذاب    

سـعود اسـت و    عبـدالوهاب و محمـد بـن         و محل پیمان نامبارك محمد بـن       1نبوت کرد 

 و غارت و قتل از وهابیت زیاد   جنایات به توجه با دیگر طرف از. ها از آنجا آغاز شد      فتنه

 عبـدالوهاب  ، محمد بـن ییپیشگو این از حضرت بارز مراد که شود  می معلوم ...و تخریب

  .باشد او می انو پیرو

  

 . تحلیق،وهابیت، عبدالوهاب قرن الشیطان، محمد بن  فتنه،،نجد :کلیدواژگان

                                            
 .، به نقل از نرم افزار مكتبة الشاملة١٢٨، ص اجلواب الصحيح. 1
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 مقدمه  

 اسـالمی  وحـدت  .دارد اسـالمی  وحـدت  بـه  نیـاز  پیش از بیش اسالم جهان امروز

 آن نفـع  کـه  است   جهانی استکبار برابر در شدن واحد ید و مذاهب بین تقریب معناي به

 سـنی،  یـا  سنی ه،عشی که نیستوحدت این    يمعنا البته .رسید دخواه مسلمانان تمام به

 مبـانی  حفـظ  با و شوند جمع هم دور آرام محیطی در مختلف مذاهب بلکه گردد، شیعه

 مبـانی با   تاسازند   مطرح را اختالفی مسائل یکدیگر، معتقدات به احترام و خود اعتقادي

 هـدایت  حـق  مـسیر  یعنـی  یاصـل  هدف به آرام محیط همین در و گردند   آشنا یکدیگر

: نـد بزن چنـگ  لهـی ا ریـسمان  بـه : اسـت  فرمـوده  مبـین  قـرآن  که گونه نهما و شوند

     
 هتک و اسالمی امور در دخالت اجازه و 1

   .ندهند جهان مستکبران و بیگانگان به را اسالمی شعائر و مقدسات به حرمت

هاي فرقه وهابیـت   همچون فتنه بزرگ مانعی با اسالمی وحدت کهافسوس   صد اما

شـده   آنهـا  میـان  وحـدت  و مـسلمین  و اسالم پیشرفتاست که این فرقه مانع       رو هروب

 در سـعود   بـن محمد درعیه امیر از نظامی کمک درخواست با عبدالوهاب محمد بن . است

 پـرچم براي اعـتالي     مسلمانانهرآنچه را که     کرد و  تأسیساین فرقه را     ق1160 سال

  . اند، این فرقه پنبه کرد رشته کرده اسالمی وحدت و اسالم

 سنت اهل معتبر منابع در الشیطان قرن حدیث  

حدیث قرن الشیطان یکی از احـادیثی اسـت کـه در اکثـر کتـب صـحیح و معتبـر                     

سـنت   ماي بزرگ اهـل از عل البته طرق مختلفی دارد و بخاري که       . سنت آمده است   اهل

 و مسلم نیـز بـا   2است و وهابیت تعصب شدیدي در مورد او دارند، با هشت سند صحیح         

                                            
 .١٠٣ان، آيه سوره آل عمر. 1

، باب َما ِقيَل ِىف )١٥(كتاب  االستسقاء. ١: اند از  عبارتصحيح بخاریهشت سند صحيح از كتاب . 2

الَِزل ِو َاآلَياِت  ِق « )صىل اهللا عليه و سلم(الفتن باب َقْول ِالنَّبِيِّ . ٢؛ ٤١، ص٢، جزء)٢٥(الزَّ ، »اْلِفتْنَُة ِمْن ِقبَِل املَْْرشِ

  )صىل اهللا عليه وسلم(الفتن باب َقْول ِالنَّبِيِّ . ٤ سند ديگر در ادامه حديث قبل؛ .٣؛ ١ ، حديث٦٧، ص٩ج 
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انـس   بـن  مالـک  3،حدیث ترمذي سه 2حنبل با چهارده سند،   احمد بن  1پنج سند صحیح،  

از علمـاي حنفـی و رجــالی   ( و همچنـین ذهبـی   4یـک حــدیث ) امـام مـذهب مـالکی   (

  . اند  قرن الشیطان ذکر کرده درباره موضوع5یک حدیث) سنت اهل

                                                                                                  
»  ِق صىل اهللا (فرض اخلمس باب َما َجاَء ِىف ُبيُوِت َأْزَواِج النَّبِىِّ . ٥؛ ٢، حديث٦٧، ص٩، ج»اْلِفتْنَُة ِمْن ِقبَِل املَْْرشِ

، ٤، جزء١١باب ِصَفِة إِْبلِيَس َو ُجنُوِد ِه، بابكتاب بدء اخللق . ٦؛ ١٠٠، ص٤، جزء٤، باب)عليه وسلم

كتاب املغازى، باب ُقُدوُم . ٨؛ ٢٢٠، ص٤، جزء٦كتاب املناقب، باب حدثنا ابو معمر، باب. ٧؛ ١٥٠ص

َني و ََأْهِل اْليََمِن، جزء  .٤، حديث٢٢٠، ص٥األَْشَعِريِّ

 و أرشاط الساعة، باب الفتنة من املرشق، كتاب الفتن. ١:  عبارتند ازصحيح مسلمپنج سند صحيح  از كتاب . 1

. ٣؛ ١٨١، ص)٢ج (٨كتاب الفتن و أرشاط الساعة، باب الفتنة من املرشق، جزء. ٢؛ ١٨٠، ص)٢ج(٨جزء

حديث ديگری در ادامه حديث . ٥حديث ديگری در ادامه حديث قبل؛ . ٤حديث ديگری در ادامه حديث قبل؛ 

 .قبل

 عبـداهللا مـسند. ٢؛ ٣٩٥، ص٣، ج٦١٣٠عمر، حديث مسند عبداهللا بن. ١: مسند أمحدبن حنبلچهارده سند از . 2

 عبـداهللا مـسند. ٤؛ ٦٥، ص٣، ج٤٧٨٢حـديث عمر، بن عبداهللا مسند. ٣؛ ٣١٠، ص٣، ج٥٧٧٥حديث عمر، بن

 عبـداهللا مـسند. ٦؛ ٨٢، ص٣، ج٤٨٥٤حـديث عمر، بن عبداهللا مسند. ٥؛ ١٧٢، ص٣، ج٥٢٢٧حديث عمر، بن

 عبـداهللا مـسند. ٨؛ ٢٥٠، ص٣، ج٥٥٣٧حـديث عمر، بن عبداهللا مسند. ٧؛ ٩٣، ص٣، ج٤٩٠٦حديث عمر، بن

 مـسند. ١٠؛ ٣١٤، ص٣، ج٥٧٩٢حـديث، عمـر، بـن عبـداهللا مـسند. ٩؛ ٢٥٤، ص٣، ج٥٥٥٧حـديث عمـر، بن

. ١٢؛ ٤٠٧، ص٣، ج٦١٧٤حـديث عمـر، بـن عبـداهللا مسند. ١١؛ ٣٧٥، ص٣، ج٦٠٤٦حديث عمر، بن عبداهللا

؛ ٤٦٥، ص٣، ج٦٣٩٥حديث عمر، بن عبداهللا مسند. ١٣؛ ٤١٦، ص٣، ج٦٢٠٧ ديث،ح عمر، بن عبداهللا مسند

 .١١٢، ص٧، ج١٧٥٣٠ابومسعود انصاری، حديث مسند. ١٤

. ٢؛ ٢٣٤٤ح ،٥١ بـاب ،٣٥٠ص ،٣ج الفـتن، كتـاب. ١: انـد از  عبـارتسـنن ترمـذیسه حـديث ترمـذی در . 3

ام َِو اْلـيََمِن،املَْنَاِقـِب َبـا كتـاب. ٣؛ ٢٣٧٠، ح٣٦٢، ص٦٥كتاب الفـتن، بـاب  ،٣٨٩ص ،٥جـزء ب ِيف َفـْضِل الـشَّ

 .٤٠٤٧ح

، بـه ٢٩، ح٥٤، كتـاب االسـتئذان، كتـابموطأ مالـک؛ ١٤٢ـ١٤١، ص٣، جتنوير احلوالک رشح موطأ مالک. 4

 .٤٠٤، صمفتاح كنوز السنةنقل از 

 .٣٨٣، ص٥ ذيل سامل بن عبداهللا، جسريأعالم النبالء،. 5
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  :از جمله آنها روایت ذیل است

ُهـمَّ « ):وسـلم عليـه اهللا صىل(يُّ النَّبِ  رَ َذك َقاَل  ُعمر  ابنَعن  َبـاِركْ  اللَّ

ُهمَّ ، ِمنَاشا يف َلنَا ُهـمَّ  «:َقـاَل . َنْجِدَنا َويف :َقاُلوا. »َيَمنِنَا يف َلنَا َباِركْ  اللَّ  اللَّ

ُهمَّ ، نَامِ شا يف َلنَا َباِركْ   َوِيف  اهللا َرُسـوَل  َيـا :َقـاُلوا. »َيَمنِنَـا يف َلنَـا َباِركْ  اللَّ

الَِزُل  ُهنَاكَ  «:الثَّالِثَة يف َقاَل  َفَأُظنُّه .َنْجِدَنا  َقـْرنُ  َيْطُلـعُ  َوِهبَـا، َواْلِفـتَنُ  الزَّ

يَْطانِ    1؛»الشَّ

خـدایا،  : فرمودنـد  پیـامبر خـدا   : گویـد   عمر می   عبد اهللا بن  

در این حـین اصـحاب بـه     .ام ما و یمن ما را مبارك گردانمنطقه ش 

فرمایید؟ حـضرت   حضرت عرض کردند در مورد منطقه نجد دعا نمی  

باز اصحاب تقاضاي دعـا     . دوباره همان دعاي قبلی را تکرار فرمودند      

در : فرمودنـد   اکـرم  پیـامبر بار  براي منطقه نجد کردند و این     

وجـود دارد و گـروه و قـدرت    هـا     هـا و فتنـه      منطقه نجد سـرگردانی   

  .جا طلوع خواهد کرد شیطانی از همان

                                            
ِق « )صىل اهللا عليه و سلم (ب َقْولِ النَّبِىِّ ، كتاب الفتن، باصحيح بخاری. 1 ، ٦٧، ص٩ ، ج»اْلِفتْنَُة ِمـْن ِقبَـِل املَْـْرشِ

اِم َواْلـيََمِن، جـزءسنن ترمذی، حديث يك؛ ٦٨، ص٩و  ج  يك، حديث ، ص ٥، كتاب املَْنَاِقِب َباب ِيف َفـْضِل الـشَّ

 وجود مسند امحد حديث ديگری در شبيه به اين حديث ،. ٦١٣٠ ح،٣٩٥، ص٣، جمسند امحد ؛٤٠٤٧، ح ٣٨٩

و : فقال رجل. اللهم بارك لنا يف شامنا ويمننا مرتني: قال) صىل اهللا عليه و سلم(عن بن عمر أن رسول اهللا «: دارد

من هنالك يطلع قرن الـشيطان وهلـا تـسعة عـشار ): صىل اهللا عليه و سلم(فقال رسول اهللا . يف مرشقنا يا رسول اهللا

  . )٥٧٧٥ ح،٣١٠مهان، ص(» الرش
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 شناسی حدیث مفهوم 

 از نظر لغت  فتنه  

 2شـود   اطالق میي فتنه بر هر شر و فساد      1. معناي قتل و کفر و عذاب است         به فتنه

 :و از منظر قرآن، از قتل هم بدتر است     3 ین فتنه به هر ابرابن

  . شود  میگفته غارت وشرّ اعم از کفر و قتل 

 قرن کلمه مفهوم   

 صـحیح کلمه قرن الشیطان که در روایت آمده، بر اساس کتـب لغـوي و شـارحین                 

 امت، قدرت شیطانی که انسان را به سجده خود 5 حزب و گروه،   4،شاخمعناي    ، به بخاري

خواند،  و براي گمراهی فرا می    
6

رسـد منظـور، گـروه یـا      و بـه نظـر مـی    معنا شده است     

کنـد و آنهـا را از دیـن منحـرف          گـري مـی     اي خاص باشد که در بین مردم فتنـه            دسته

  .سازد می

 ییجغرافیا نظر از نجد   

  مراد از نجد و شرق مدینه در روایت قرن الشیطان کدام منطقه است؟

 قـرن  یـت روا در و شـرق مدینـه       نجـد  منطقـه  از مـراد  گویند بعضی از وهابیون می   

 حـال  7.عبـدالوهاب و پیـروانش    ، منطقه عراق است، نه منطقۀ ظهور محمد بن        الشیطان

                                            
 .٣١٩ص ،١٣ ، جلسان العرب. 1

 .٢٩٢، ص٦ ، ججممع البحرين. 2

 .١٩١سوره بقره، آيه. 3

 .١٣٠٤، ص٢، ماده قرن، جاملنجد. 4

 .١٨٨، ص١٠، جارشاد الساري؛ ٥٩ص، ٧، جعمدة القاري. 5

 .٣٩، ص٤، جفتح الباري؛ ٣٣١، ص١٣، جلسان العرب. 6

 .٢٣٩، صدعاوى املناوئني. 7
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 المعـارف و    ةدانـان، علمـاي لغـت، صـاحبان دایـر           باید دید این سخن با کالم جغرافـی       

   مطابقت دارد یا خیر؟بخاري صحیحشارحان 

و بلنـد گفتـه   مطابق بیان آنان، البته با کمی تفاوت در تعبیر، نجد به مکانی مرتفـع         

 و محـدوده آن را از تهامـه تـا         2اسـت ) دار  گود و شـیب   ( که مخالف زمین غور      1شود  می

نجد اسـم خاصـی اسـت بـراي شـهرهاي           . اند   تعیین کرده  3هاي سرزمین عراق    سیاهی

 4.شود که محدوده آن از حجـاز تـا سـرزمین عـراق اسـت            اي می   عرب، و شامل منطقه   

نجد زمینی است که اعراب در آن سکونت دارنـد کـه   : گویند  و زبیدي می جزري اثیر ابن

 ناجد و نجـد و نُجیـد و مناجـده و        5.باشد  محدوده آن ما بین سرزمین عراق و حجاز می        

عـامر     بـن  ةنَجده اسم هستند و نجدات به قومی از خوارج گویند که منـسوب بـه نجـد                

  6.باشند حروري حنفی می

                                            
، مجهرة اللغة؛ ٩٤٠، صالعني؛ ٤١٣، ص٣، جلسان العرب؛ ٢٦٥، ص٥، جمعجم البلدان؛ ٧، صتاريخ نجد. 1

، ٤، جمنتهـي االرب؛ ٥٠٨، ص٢، جتاج العروس؛ )٤٥١، ص١چاپ قديم، ج (٣٩٩، ص٣، ج٢٦٦، ص١ج

، ٣، ججممع البحرين؛ ٩٧٥، صمعجم مقايس اللغة؛ ٧٩١، صمفردات؛ ٣٠٣، صالقاموس املحيط؛ ١٢٢٧ص

 .٩٠٢، صمعجم الوسيط؛ ٥٩٣، ص٢، جملنريمصباح ا؛ ١٤٨ص

ــاريخ نجــد .2 ــاد الــساري ؛ ٧، صت ــاري؛ ٢٤٧، ص٢، جإرش ــسان ؛ ٩٤٠، صالعــني؛ ٣٩، ص١٣، جفــتح الب ل

ــاج العــروس؛ ٤١٣، ص٣، جالعــرب ــي االرب؛ ٥٠٩، ص٢، جت ــرين؛ ١٢٢٧، ص٤، جمنته ، ٣، ججممــع البح

 .١٤٩ص

؛ ٢٦٥، ص٥، جمعجم البلدان؛ ٣١٢، ص١٧ج و ٥٩، ص٧، جعمدة القاري؛ ٢٤٧، ص٢، جإرشاد الساري. 3

، ٢، جمـصباح املنـري؛ ١٤٩، ص٣، ججممع البحـرين؛ ٥٠٩، ص٢، جتاج العروس؛ ٤١٤، ص٣، جلسان العرب

 .٥٩٣ص

ــاريخ نجــد. 4 ــسان العــرب ؛ ٧، صت ــع البحــرين؛ ٥٠٩، ص٢، جتــاج العــروس؛ ٤١٥، ص٣، جل ، ٣، ججمم

مــصباح ؛ )٤٥١، ص١چـاپ قـديم، ج (٣٩٩، ص٣، جمجهـرة اللغــة؛ ١٢٢٧، ص٤، جمنتهـي االرب؛ ١٤٩ص

 .٥٩٣، ص٢، جاملنري

 .٥٠٩، ص٢، جتاج العروس؛ ٢٩٩، ص٣، جاللباب يف هتذيب االنساب. 5

 .٢٩٩، ص٣، جاللباب يف هتذيب االنساب؛ ٤١٩، ص٣، جلسان العرب. 6
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 ةينـرهاي آن مکه مکرمـه و مـد      العرب واقع است که اهم شه      ةحجاز در غرب جزیر   

الرسول است و از شمال به شام و اردن، از غرب به دریاي احمر، از شرق بـه نجـد و از                 

 بنابراین منطقه نجـد در شـرق حجـاز قـرار            1.شود  جنوب به شهرهاي عسیر متصل می     

 و از همین منطقه، قرامطه و مسیلمه کـذاب و وهـابیون خـروج کردنـد و از دیـن       2دارد

   3.است) ریاض(امروز پایتخت وهابیان . دمنحرف شدن

تـرین شـهرهاي      مهـم و  باشد    نجد اقالیمی دارد و اقلیم عارض، اقلیم وسط نجد می         

                        4.الریاض.4الدرعیه، . 3الجبیله، . 2العیینه، . 1: انداز  عبارتعارض

 او در   .بیـت اسـت    قدیم عربستان در لنـدن و از مـدافعان وها          سفرايحافظ وهبه از    

اي را آورده و محدوده نجد را ما بین عراق و حجـاز کـه در شـرق                     کتابش نقشه  ابتداي

تـرین قـسمت از       نجـد بـزرگ   : گویـد    او مـی   5.گیرد، ترسیم کـرده اسـت       مدینه قرار می  

شهرهاي عربی است که از شمال به قُرَیـات الملـح و از جنـوب بـه وادي الدواسـر و از         

 ذکر این نکته الزم است که وقتـی  6.شود رب به حجاز محدود می  از غ  شرق به أحساء و   

گویـد   وي در ادامـه مـی  .  یعنی نجد در شرق حجاز قـرار دارد      ،حجاز در غرب نجد باشد    

 آلوسـی  7.باشد عبدالوهاب یا نوادگان او می مقر آل شیخ محمد بنو  ریاض پایتخت نجد    

کـه  ذکـر کـرده     را ناحیه عـارض     هاي آن     بندي کرده و از جمله ناحیه       هم نجد را ناحیه   

   8.استبوده و بعداً به ریاض منتقل شده ) سعود اماره ابن(در ابتدا درعیه این ناحیه مرکز 

                                            
 .٧، ص٣، جموسوعة العتبات املقدسة. 1

 .٢٩ ص،می مكه و مدينهآثار اسال ؛٥٤، ص١٠، جدائرة املعارف القرن العرشين. 2

 .٥٤، ص١٠، جدائرة املعارف القرن العرشين. 3

آثار  ؛٢٨، صتاريخ نجد؛ ٤٥، صجزيرة العرب يف قرن العرشين؛ ٤٧٨ ــ ٤٧٧، صدائرة املعارف االسالمية. 4

 .٣٢، صاسالمی مكه و مدينه

 .، ابتداء كتاب در چاپ پنجمجزيرة العرب يف قرن العرشين. 5

 .٤١مهان، ص. 6

 .٤٦مهان، ص. 7

 .٢٦، صتاريخ نجد. 8
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 واقـع اي است با جغرافیا و محدوده مشخص که در شرق مدینه     بنابراین نجد منطقه  

 هیدرعو  ) عبدالوهاب  زادگاه محمد بن  (از جمله شهرهاي آن ریاض و عیینه         و   است شده

تیمیـه امـام و مقتـداي محمـد          الـدین ابـن     که تقـی    چناناست؛  ) سعود  زادگاه محمد بن  (

ی است که مسیلمه کذاب خروج و ادعـاي  جای گوید شرق مدینه همان عبدالوهاب، می  بن

بنابراین ادعاي اینکه منطقه نجد همان منطقه عراق است، خیالی باطـل و              1.نبوت کرد 

  .نظران است مخالف نظر صاحب

 روایت سند     

، ترمـذي ،  حنبـل   بن احمد،  مسلم،  بخاري( سنت اهل بزرگ عالم شش را حدیث این

، عمـر   بـن  اهللا عبـد  (صـحابی  سـه  از مختلـف  هـاي  عبـارت  بـا ) ذهبی و   انس  بن مالک

 مبنـاي  طبـق  وباشد     می حدیث 32 جمعاً کهاند    کرده نقل) انصاري ابومسعود،  ابوهریره

 رجالی تحقیق طبقزیرا   ؛اند  صحیح ،کنند  می قلن مسلم و بخاري که احادیثی سنت اهل

 ذیـل  در ترمـذي  خـود  و باشـند   می صحیح بخاري گانه هشت اسناد سنت اهل مبناي بر

 قرن حدیث اسناد صحت در شکی بنابراین. دارد روایت سند صحت به تصریح روایاتش

 قطعـی  اسـالم  پیـامبر  مقدس ساحت از حدیث این صدور و ندارد وجود الشیطان

  . است

 حدیث داللت نیتبی   

توان به سـه دسـته تقـسیم     هاي مختلف بیان شده است که می  این روایت با عبارت   

 ولـی  ،اند  کرده دعا را یمن و شام اهل رسول اکرم  حضرتدر برخی روایات    . کرد

 کنـد   می طلوع آنجا در نیز شیطان شاخ و آنجاست از فتنه فرمایند  می نجد اهل مورد در

 بـه  اشاره حضرت در برخی دیگر آن    .باشد   می مورد پنجمذکور   ادیثاح در صورت این و

 که آید،  می پدید آنجا در شیطان شاخ و آنجاست از فتنه ندافرموده و کرده مشرق سمت

 اشـاره  کـرم ا رسول و در برخی دیگر حضرت   است آمده مورد انزدهش صورت این

                                            
 از نرم افزار مكتبة الشاملة، به نقل ١٢٨، ص٦جاجلواب الصحيح، ؛  ١٠٠، صفصل اخلطاب. 1
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 طلـوع  آنجـا  در شـیطان  شـاخ  و آنجاسـت  از فتنـه اند   فرموده  نکرده و  خاصی مکان به

  .است آمده بار سه صورت این که، کند می

  : سؤال پاسخ دهیمچند به است الزم روایت بهتر فهم براي

 اهل یمن و شام مشمول دعـاي خیـر خـود قـرار               مانند را نجد اهل حضرت چرا. 1

اي دعا، نه تنها دعا نفرمودند بلکه خبري دادنـد          بر اصحاب اصرار   بار سه از پس ونداده  

  که صددرصد مغایر درخواست اصحاب بود؟

یابیم گروهی از اهل نجد که در    درمی با تأمل به این نحو از پاسخ پیامبر خدا        

ایـن مطلـب را بـه     اند و پیـامبر خـدا    هاي آینده باشند، ریشه فتنه    شرق مدینه می  

خواستند با این نحوه پاسخ، اصحاب و امـت اسـالمی را متوجـه         دانستند و می    خوبی می 

  .آن خطر بزرگ که موجب شکاف در امت اسالم است، بازگو کنند

  چرا حضرت اهل نجد را به شاخ شیطان تشبیه کردند؟ . 2

رسد براي فهم ایـن قـسمت از روایـت الزم اسـت نقـش شـیطان را در                به نظر می  

تـرین  شده از درگاه الهـی، اولـین و بـزرگ   گري بیان کنیم و آن اینکه شیطان رانده  فتنه

لذا . کشاند سوي باطل می کند و به ها را از مسیر حق منحرف می        ر است که انسان   گ  فتنه

     : دهـد   گونـه هـشدار مـی     ها این   خداوند به انسان  

بنابراین ما باید از شیطان     . »همانا شیطان همیشه دشمن آشکار انسان است       «1؛

خورده ماست، دوري جوییم و از او تبعیت نکنیم و چون گروهی از اهـل    من قسم که دش 

تـوان  بنابرین می. باشند گر و اهل قتل و غارت هستند، جزء پیروان شیطان می   نجد فتنه 

گفت مراد حضرت این بوده که آنها مثل شاخ که کارش ضربه زدن به دیگـران اسـت،            

زنند و بـا نـام اسـالم، اسـالم را         ن ضربه می  از روي هواهاي نفسانی به دین و مسلمانا       

  .کنند نابود می

  چه کسانی هستند؟) پیروان شیطان(مراد از اهل نجد . 3

                                            
 .٥٣سوره ارساء، آيه .  1
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ترین منطقه عربـستان سـعودي      ابتداي مقاله گفته شد، نجد بزرگ      در کهطور  همان

 منـوره  مدینـه  شـرق  درو    اسـت  1عـراق  سرزمین تا تهامه عرض از آن محدودهو   است

 و با توجه بـه  3باشد  میهرعید و عیینه و ریاض آن، شهرهاي جمله از و 2ستواقع شده ا 

سـعود     و در شهر درعیه با محمـد بـن         4عبدالوهاب در عیینه به دنیا آمده       اینکه محمد بن  

پیمان بست که مخالفان خودشان را با بهانـه تکفیـر سـرکوب کننـد و جـان و مـال و                 

 پس مصداق روایت قرن الـشیطان و ایـن         ناموسشان را حالل شمرند و به غارت ببرند،       

             : باشند آیه شریفه می

 هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتـل یـا فـساد در روي زمـین                 «5؛

  . »ها را کشته است بکشد، گویی همه انسان

کننـد   کنند و بیان می اهل نجد را دعا نمی  اکرم رسول بنابراین وقتی حضرت  

اند، در واقع ذهن مخاطبان را متوجـه مـسئله مهـم یعنـی     هاي گمراه که اهل آن انسان  

دارند تا گرفتار آنها نگردیم و    کنند و ما را از آن برحذر می         هاي آینده این منطقه می     فتنه

  .سوي شیطان نرویم مسیر الی اهللا، بهبه جاي 

                                            
؛ ٢٦٥، ص٥، جمعجم البلدان؛ ٣١٢، ص١٧ و ج ٥٩، ص٧، جعمدة القاري؛ ٢٤٧، ص٢، جإرشاد الساري. 1

، ٢، جمـصباح املنـري؛ ١٤٩، ص٣، ججممع البحـرين؛ ٥٠٩، ص٢، جتاج العروس؛ ٤١٤، ص٣، جلسان العرب

 .٥٩٣ص

آثـار اسـالمی مكـه و ؛ ٥٤، ص١٠، جدائـرة املعـارف القـرن العـرشين؛ ٧، ص٣، جموسوعة العتبـات املقدسـة. 2

 .٢٩ ص،مدينه

آثـار ؛ ٢٨، صتاريخ نجد؛ ٤٥، صجزيرة العرب يف قرن العرشين؛ ٤٧٨ــ ٤٧٧، صدائرة املعارف االسالمية. 3

 .٣٢، صسالمی مكه و مدينها

، مـشاهري علـامء نجـد؛ ١٢٩، ص ١، جعلامء نجد ؛٣٣ص ،نجد خيتار یف املجد عنوان؛ ١١١، صتاريخ نجد. 4

؛ ٢٥٧ص ،٦ج ،)النـساء و جـالرال تـراجم قـاموس (االعالم ؛٧، صدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب؛ ٢١ص

 .٣١، صتاريخ نجد؛ ٣١٩، صجزيرة العرب يف قرن العرشين

 .٣٢ سوره مائده، آيه .5
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 عبدالوهاب با روایت قرن الشیطان رابطه محمد بن  

ق در شهر عیینه واقع در شمال شـهر ریـاض از         1115 سال   درعبدالوهاب     بن محمد

 وي منکر عقاید مسلمین بود و به حدي افراط کـرد      1.توابع اقلیم بزرگ نجد به دنیا آمد      

گفتنـد   که آنها مـی حدين و پدرش و برادرش واقع شد؛ به      که مورد توبیخ و انکار استادا     

طور هم   کشاند و همین    هاي جاهل را به گمراهی می       زودي گمراه خواهد شد و انسان     به

 او در ابتدا عالقه زیادي به مطالعه تاریخ مـدعیان دروغـین نبـوت مثـل مـسیلمه                   2.شد

قـع در درون ادعـاي   در وا . کذاب و سجاح تمیمی و اسود عنسی و طلیحه اسدي داشت          

عبـدالوهاب در      بـن  محمدق  1160 در سال    3.نبوت داشت، ولی قدرت ابرازش را نداشت      

 که مخالفان را از میـان بردارنـد و فرقـه          5 هم پیمان شد   4سعود  شهر درعیه با محمد بن    

   6.خود را گسترش دهند

عبدالوهاب معتقد به کفر جمیـع مـردم زمـین مگـر معتقـدین بـه اعتقـاد                   محمد بن 

دانـست و در پـی آن غـارت کردنـد و            لذا خون و مال مسلمین را مباح می       . ودش بود خ

   7.کشتند و تخریب کردند و سوزاندند

                                            
، مـشاهري علـامء نجـد؛ ١٢٩، ص١، جعلـامء نجـد ؛٣٣ص ،نجـد خيتار يف املجد عنوان؛ ١١١، صتاريخ نجد. 1

 ؛٢٥٧ص ،٦ج ،)النـساء و جـالرال تـراجم قـاموس (االعالم؛ ٧، صدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب؛ ٢١ص

 سال سكر الوهاب عبد( ،٣٧ص ،االسالم اعالم؛ ٣١، صتاريخ نجد؛ ٣١٩، صجزيرة العرب يف قرن العرشين

 .٣٣٤، ص٤، جامللل و النحل؛ ٩، صكشف اإلرتياب؛ )داند ق می١١١١تولد او را 

؛ ١٢٠، صتاريخ نجد؛ ١٧، صالفجرالصادق؛ ١ صفتنة الوهابية،؛ ٤٦، صالدرر السنية يف الرد عىل الوهابية. 2

 .٣٨ص ،االسالم اعالم

 .١٧، صالفجر الصادق. 3

 .٢١ص ،عودس آل تاريخ. 4

 .٣٩ص ،االسالم اعالم؛ ٩، صكشف االرتياب؛ ١١٥، صتاريخ نجد. 5

و هذا الرجل خليفة حممد ...  كان الشيخ عبد اهللا بن بليهد عامل نجد يسعی ممتطاً جواداً ( ١١٤، ص يف منزل الوحی. 6

 ). تدوا به يف اتباع ابن حنبلبن عبد الوهاب احلنبيل جمدد املذهب يف نجد، و الذي خلع اسمه علی الوهابيني الذين اق

 .٣٩ص ،االسالم اعالم. 7
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  : او دو اشکال بزرگ دارد: گوید سند البصري می عثمان بن

   .دلیل بدون زمین اهل تکفیر. 1

   1.دلیل بدون مظلوم خون ریختن در جسارت. 2

 اذان از پـس  و منـابر  روى بـر  گرامـى  پیـامبر  بـه  فرسـتان  درود از ها وهابى

 رسـول  بـه  اذان از پـس  و گفـت  مـى  اذان کـه   را نابینایى صالح مرد .کردند مى ممانعت

 نابینـا  مـؤذن  او دستور به و آوردند عبدالوهاب  بن محمد نزد فرستاد صلوات اکرم

 بـه کمـک    عبدالوهاب    بدین ترتیب ابن   2.کشتندآن حضرت    برفرستادن   درود جرم به را

 ایجاد کردند و در این فتنه هـزاران مـسلمان   عود فتنه بزرگی را در میان مسلمانان   س  ابن

   3.و بدعت به خاك و خون کشیده شدند گناه به جرم کفر، شرك  بی

  قرن الشیطان«نظر علما درباره روایت«  

عبدالوهاب و پیـروانش خـروج نکـرده بودنـد، شـارحان کتـب               که محمد بن  تا وقتی 

دانستند که اهـل کفـر و تفرقـه میـان      مصداق روایت را اهل شرق آن زمان می        حدیثی

 6 خـروج دجـال،    5کردند فتنه در این روایت، قتل عثمان،       و یا گمان می    4،مسلمین بودند 

                                            
 .٤٣ــ ٤٢ص مهان،. 1

، الــدرر الــسنية يف الــرد علــی الوهابيــة؛  ١٤، ص فتنــة الوهابيــة؛ ٢٤٤، صالتوســل بــالنبي و جهلــه الوهــابيون. 2

 .٤٤ص

 ؛١١٩ـــ١١٦، ص تـاريخ نجـد؛ ٦٨ـــ ٣٤، ص١ج ،نجـد تـاريخ يف املجـد عنـوان: برای نمونه مراجعه شود به. 3

 ،نجد علامء إلخواننا نصيحة؛ تاريخ و نقد وهابيت  و ترمجه آن با عنوان ٨١ــ٥٠ و ٣٦ــ١٣ ص ،االرتياب كشف

 .٢٤١ــ١٥٣، صالوحي منزل يف؛ ٤٠٨ص ،طالبی مسري ؛٢٥ــ٢٠، صتاريخ آل سعود؛ ٨٦ــ٢٨ص

حاشيه صحيح ؛ ١٩٩، ص٢٤، جعمدة القاري؛ ١٨٩، ص١٠، جإرشاد الساري؛ ٣٩، ص١٣، جفتح الباري.  4

 .١٨٠، ص٢، ج٨، جزءمسلم

 .١٩٩، ص٢٤، جعمدة القاري؛ ١٨٨، ص١٠، جإرشاد الساري. 5

 .١٨٨، ص١٠، جإرشاد الساري. 6
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هاي جنگ جمـل و صـفین اسـت و یـا مـراد ظهـور           و فتنه 1هاي قوم مضر و ربیعه    فتنه

   2.خوارج است که در منطقه نجد و عراق بودند

اینکـه مـراد از نجـد را بادیـه عـراق      : گوینـد   حجر عـسقالنی و قـسطالنی مـی         ابن

   3.اند، توهمی بیش نیست دانسته
عبدالوهاب و پیروانش، بعضی از علما مـصداق   هاي محمد بن اما بعد از خروج و فتنه     

انـد کـه ذیـالً     گر و شاخ و پیرو شیطان را در حدیث به او و پیروانش تطبیـق کـرده      فتنه

  :کنیم رخی از علما را ذکر میسخن ب

 نجدي عبدالوهاب بن سلیمان شیخ .1

  : گوید  میعبدالوهاب  برادر محمد بنسلیمان شیخ

 ییهـا  حـدیث  ،کنـد   مـی  باطل را وهابیت مذهب که ییچیزها از

 شـده  نقـل  اکرم پیامبر از مسلم و بخاري صحیح در که است

 در و 4اسـت  مـشرق  طـرف  از کفر رأس :فرمود حضرت آن که است

 سـمت  ایـن  از فتنه واست   یمن سمت از ایمان :فرموده دیگر روایت

  5.آیند پدید شیطان تابعان که ییجا از

   :گوید  میاحادیث این نقل از پس سلیمان شیخ

 تبلیـغ  و امانـت  يادا و بـود  گـو  راست اهللا رسول دهم  می گواهی

ـ  کـه انـد؛ زیـرا       مصداق این روایت   ها وهابی بنابراین. کرد رسالت  هب

 و اکـرم  پیـامبر  به استغاثه و قبور زیارت قبیل از اموريسبب  

 اول نجـد  شـهر و از طرفـی    داننـد   مـی  کافر را مسلمانان ،اینها مانند

                                            
 .٤٢٣، ص٦، جفتح الباري. 1

 .١٨٠، ص٢، ج٨، جزءحاشيه صحيح مسلم؛ ١٩٩، ص٢٤، جعمدة القاري. 2

 .١٨٩، ص١٠ جارشاد الساري،؛ ٣٩، ص١٣، جفتح الباري. 3

 )١٣٧چاپ بريوت، ص (٤٤ص ،الوهابية علی الرد يف اإلهليه الصواعق. 4

 )١٣٨ص بريوت، چاپ( مهان. 5



  

 

189 

 �
� ی �د

� �ر
»

ان
���ط ن ا

��
 «

�ل ی ا
ع�ما دگاه 

ز دی
ا

 
�

��
 

 هیچ مسلمین شهرهاي بین در و برخاست آن از فتنه که بود شهري

 نجـد  شـهر  زیادي به حال تا گذشته زمان از آن فساد و فتنه شهري

  1. این شهر ظهور کردندو وهابیت از است نبوده

 ، مفتی مکه مکرمه دحالن زینی  بناحمد. 2

  : گوید  میدحالن زینی

 کـه  چـرا  ؛اسـت  اسـالم  اهـل  بـزرگ  مـصائب  از وهابیـان  فتنه

 ؛بردنــد غــارت بـه  کثیــري امــوال و ریختنـد  را زیــادي هــاي خـون 

 احادیـث  ازبسیاري   بنابراین .شد گیر عالم شرّشان و ضرر که طوري به

 ایـن  ماننـد  ؛داردهـا   هفتنـ همـین    به تصریح ،فتنه باب در اخد پیامبر

 قـرآن که   خیزند میبر مشرق سمت از مردمی: فرمود کهاو   فرمایش

کننـد؛    عمل نمـی   آن به و است زبان لقلقهقرائتشان   ولی ،خوانند می

 ،رود  مـی  بیرون کمان از تیر که طور همان ،روند  می بیرون دین از لذا

     2.باشد  میسر تراشیدن آنها نشانه و

  زهاوي صدقی افندي جمیل. 3

 بـه  استناد با و داند  می الشیطان قرن مصداق را عبدالوهاب  بن محمد عراقی دانشمند این

 3.کند  میمعرفی کافر و ملحد را عبدالوهاب  بنمحمد، برادرش و پدر استادان و سخنان

 قاضی عبدالرحمن قوتی . 4

  :گوید  میة الزيغ و الضالل أهلة عن بدعةسبيل النجا مقدمه در

                                            
 ).١٤١ـ١٤٠چاپ بريوت، ص(، ٤٥، صمهان. 1

 .١٩ــ١٨، صفتنة الوهابية. 2

 .٢٢ــ٢٠ص ،الصادق الفجر. 3
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 تتزلـزل شـيطان نجد من سيظهر«: اند فرموده اسالمپیامبر گرامی   

ـــر ـــن العـــربة جزي ـــ م ـــذا الـــّشيطان حممـــد ... ةفتن ـــاملراد مـــن ه ف

 کـه  کـرد  خواهـد  ظهـور  شـیطانی  نجـد  از زودي به ؛عبدالوهاب بن

 از مـراد  ...کـرد  خواهـد  متزلـزل  و مضطرب را العرب ةجزیراش    فتنه

  1.»عبدالوهاب است  بنمحمد، روایت این رد شیطان

  شباهت وهابیان به خوارج  

 كـانوا الـذين اخلـوارج يـشتبهون فكـانوا«: گویـد   طورکـه محمـد ابـوزهره مـی         همان

هایی به فرقه منحرف خوارج دارد و از       فرقه وهابیت شباهت   2.»الـذنب مرتكب يكفرون

ماجه با الفـاظ مختلـف از     ابنکنیم که بخاري و مسلم و باب نمونه یک مورد را ذکر می    

ابوسـعید خـدري   .  و مفهوم آنها خروج وهابیت از دین است    3اند  هفت صحابی نقل کرده   

  :کند نقل می

ــيِّ  َعــن ــُرُج « :)صــّلی اهللا عليــه وســّلمَ (النَّبِ ــلِ  ِمــنْ  َنــاٌس  َخيْ ِق  ِقبَ ــْرشِ  املَْ

ينِ  ِمنَ  نَ َيْمُرُقو، َتَراِقيَُهمْ  ُجيَاِوزُ  الَ  اْلُقْرآنَ  َوَيْقَرُءونَ  ْهمُ  َيْمُرُق  َكَام  الدِّ  ِمنَ  السَّ

ِميَّةِ  ْهمُ  َيُعودَ  َحتَّى فِيهِ  َيُعوُدونَ  الَ  ُثمَّ ، الرَّ  ِسـيَامُهْم؟ َمـا قِيـَل . »ُفوِقـهِ  إَِىل  الـسَّ

   4؛»التَّْحِليُق  ِسيَامُهمُ « :َقاَل 

کنند که    خروج می ) خوارج(مردمی از شرق    : فرماید  پیامبر خدا می  

که قرآن فقط لقلقه زبان آنها است و از دین          انند؛ درحالی خو  قرآن می 

                                            
 .١٣٠، صصفحة عن آل سعود الوهابيني. 1

 .٢٣٦، ص١، جدتاريخ املذاهب اإلسالمية يف سياسه و العقائ. 2

؛ ١١٧ــ١١٠، ص٣، جصحيح مسلم؛ ١٥٥، ص٩؛ ج٢٩١، ص٦؛ ج ٢١٧و ١٦٧، ص٤، جصحيح بخاری. 3

 .؛ رشوح بخاری ٧١٩، ص١، جتاريخ اسالم ؛ ٧٤ــ٧٢ص، ١ج ،ماجه ابن سنن رشح

 .٢٤٤ص ،٦ج، صحيح بخاری. 4
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شوند مثل خارج شدن تیـر از کمـان، و سـیما و شعارشـان                خارج می 

  . تراشیدن سر است

   :گوید درباره این شباهت می دحالن ینیز

ـ مایس فرمـود  کـه  اکـرم  پیامبر کالم  سـر  دنیتراشـ  شانی

خروج  مشرق سمت از که است) وهابیت( فرقههمین   بر ینص ،است

 داد  مـی دستور عبدالوهاب  بنمحمد:) گوید  وي در ادامه می   . (کنند  می

سـر  : که به زنی گفت     ، تا جایی  کنند قیتحل مرداننیز مانند    زنانکه  

موي زن به منزلـه محاسـن      : خودر را بتراش، آن زن در جواب گفت       

عبـدالوهاب را بـه سـکوت وادار     مرد است، و با این جواب، محمد بن      

   1.کرد

 بندي جمع  

 شـرق  از مـراد سنت روشن گردید که از سوي علماي اهل  با بررسی حدیث یاد شده      

 تیمیـه   ابـن  کـه  همچنـان است که در عربستان سـعودي قـرار دارد؛           نجد منطقه   ،مدینه

 محمـد  زادگاه منطقه آن 2.است کذاب مسیلمه محل خروج    همان مدینه شرق گوید می

ـ  پیمان محل   و است عبدالوهاب نب  وهـا    فتنـه  آغـاز  و سـعود   بـن  محمـد  بـا  او اركنامب

عبـدالوهاب    و نیز روشن شد که مصداق بارز این حدیث محمد بـن      است بوده ها انحراف

 .باشد و پیروان او می

                                            
 .١٢٥ـ ١٢٤ ص،كشف االرتياب؛ ١٣، صة الوهابيةفتن: ک.با اين مضمون ر. ٢١، صالفجر الصادق. 1

 ).از نرم افزار مكتبة الشاملةبرگرفته (، ١٢٨، ص٦، جاجلواب الصحيح؛  ١٠٠، صفصل اخلطاب. 2
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 کتابنامه  

، االمرييه الكربیة مطبع: ، مرصقسطالنی حممد  بنامحد الدين شهاب:  لرشح صحيح البخارييارشاد السار .١

 .ق١٣٠٤

 .تا ، بیةالعربية املكتب: ، حلبعبدالوهاب حممد بن: ماعالم االسال .٢

، زركلی خريالدين: قاموس تراجم الشهر الرجال و النساء من العرب و املستغربني و املسترشقني؛ االعالم .٣

 .تا ، بیششم چاپ، للماليني دارالعلم: بريوت

 .ش١٣٨٧، مشعر: ، هترانجعفريان رسول :آثار اسالمی مكه و مدينه .٤

 .م١١٩٣ة، احلياة مكتب دار: ، بريوتحنفی زبيدی مرتضی حممد: وس من جواهر القاموستاج العر .٥

 الغرب  دار:  ، بريوتمعروف عواد بشار: ، حتقيقذهبی الدين شمس: تاريخ اسالم و وفيات املشاهري و االعالم .٦

 .تا ، بیاالسالمی

 .تا ، بیالعربی كردارالف،  ابوزهره حممد:  السياسة والعقائداملذاهب االسالميه يفتاريخ  .٧

 .ق١٤٠٤ة، املكرمة مك دار منشورات: ، مكة املكرمةسعيد نارص: تاريخ آل سعود .٨

  .تا ة، بیاالهلية املكتب: بريوت، فيلبی جون: تاريخ نجد .٩

 .ق١٣٤٧ة، السلفية املطبع: ، قاهرهآلوسی شكری حممود سيد: تاريخ نجد .١٠

 .ش١٣٨٧، كبري امري: ، هترانعلوی ابراهيم سيد: هترمج، امني حمسن سيد :ها تارخيچه نقد و بررسی وهابی .١١

 .م١٩٧٣، الثقافيهة مكتب: ، بريوتسيوطی الدين جالل: تنويراحلوالک رشح موطأ مالک .١٢

 .ق١٣٩٦، ايشيقة مكتب: ، استانبولمرزوق  بنابوحامد:  الوهابيونةالتوسل بالنبي و جهل .١٣

:  بـريوت،العطـار مجيـل صـدقي: حتقيـق عـسقالنی، حجـر علـی بـن  بـنامحـد الـدين شـهاب: هتذيب التهـذيب .١٤

 .تا ، بیدارالفكر

 عـواد اربـش: حتقيـق، مـّزى يوسـف احلجـاج ابـى الـدين مجـال: هتذيب الكامل يف أسامء الرجـال للحـافظ املـتقن .١٥

 . ق١٤١٨ ة،الرسالة مؤسس: بريوت، معروف

 و ليفأالتـة جلنة مطبع، )بلندن السعوديه العربيه اململكه سفري( وهبه حافظ: جزيرة العرب يف القرن العرشين .١٦

 .ق١٣٨٧، پنجم چاپ، النرش وة رتمجال

 .تا ، بیدار العلم للماليني، چاپ قديم: دريد ازدی، بريوت حسن بن ابوبكر حممد بن: ةغمجهرة الل .١٧

 ).ةالشاملة مكتبنرم افزار  (،يهتيم  ابناحلليم عبد  بنأمحد: اجلواب الصحيح .١٨
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 ميابـراه، شـنتاوی امحـد، قنـدی ثابـت حممـد :نية و اإلنجليزية و الفرنسيةدائرة املعارف االسالمية أصدر باالملا .١٩

 .جهان انتشارات: ، هترانيونسی احلميد عبد، خورشيد زكی

 .سوم چاپه، املعرف دار: ، بريوتوجدی فريد حممد: دائرة املعارف القرن العرشين .٢٠

 .ق١٣٨٦، سوم چاپ مصطفی البانی، همطبع: ، مرصدحالن زيني  بنامحد: الدرر السنيه يف الرد عيل الوهابيه .٢١

، العبـداللطيف عـيل  بـنحممـد  بـنعبدالعزيز: عرض و نقد عبدالوهاب دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن .٢٢

 .ق١٤٢٧، نارشون ـ الرشدة مكتب: رياض

دار : مجيل زينو، مكـة مكرمـة حممد بن:  بني املعارضني و املنصفني و املويدينعبدالوهاب دعوة الشيخ حممد بن .٢٣

 .احلديث اخلرييه

 اجلديـده الفجالـه مطبعـه( باملدينـه الـسلفيه املكتبـه: قـاهره ی،ترمـذ سـوره  بـنیعيـس  بـنحممـد: سنن ترمذي .٢٤

 .ق١٣٨٧، )القاهره

 .ق١٤١٧، دارالفكر: ذهبی، بريوت الدين  شمس:سري أعالم النبالء .٢٥

 .ق١٣٧٨حلبی، ة مصطفی بانی مطبع: قاهره، جعفی بخاری اسامعيل  بنحممد: صحيح بخاري .٢٦

 .ق١٣٣٤، علی حممد مطبعه مرص زهرالا چاپ ی،ابورشني قشريی حجاج  بنمسلم: صحيح مسلم .٢٧

 .قاهره، رضوی مرتضی سيد: صفحة عن آل سعود الوهابيني و آراء علامء السنة يف الوهابية .٢٨

 چاپ( االزهر ذيبهت مكتبه: ، مرصینجد عبدالوهاب  بنسليامن شيخ: الصواعق اإلهليّة يف الّرد عىل الوهابيّة .٢٩

 .)م١٩٩٨، چاپ اول، الرساوی حتقيق با لبنان بريوت ذوالفقار دار چاپ ديگر

دار العاصـمه، چـاپ دوم، : صـالح آل بـسام، ريـاض عبد الرمحن بـن عبداهللا بن: علامء نجد خالل ثامنية قرون .٣٠

 .ق١٤١٩

 .العريب الرتاث احياءدار: بريوت ی،عين امحد  بنحممود بدرالدين: عمدة القاري رشح صحيح البخاري .٣١

چاپ چهارم، : ، رياضعبدالطيف  بنعبدالرمحن: حتقيق، عبداهللا  بنعثامن برش ابن: عنوان املجد يف تاريخ نجد .٣٢

 .ق١٤٠٢

 .ق١٤٢٦، العربی الرتاث داراالحياء:  فراهيد، بريوتامحد  بنخليل: العني .٣٣

 الرتاث داراالحياء: ، بريوتسقالنیع حجر  بنعيل  بنامحد الدين شهاب: فتح الباری برشح صحيح البخاری .٣٤

 .ق١٤٠٢، العربيه

 .ق١٤٠٧، استانبول فست اچاپ، دحالنزينی   بنامحد: فتنة الوهابيّة .٣٥

، افست  چاپ، زهاوى صدقى افندى مجيل: الفجر الصادق يف الرد عىل منكري التوسل و الكرامات و اخلوارق .٣٦

 . ق١٣٢٣:استانبول



 

 

194 

 سـازمان: ، هتـراندوانـی علـی: ترمجـه، قزوينـی حـسن حممـد سيد مهعال: فرقه وهابی و پاسخ به شبهات آهنا .٣٧

 .ش١٣٦٨، سوم چاپ، انتشارات و چاپ

 .ش١٣٦٥، اسالم انتشارات: ، هترانسياح امحد: فرهنگ بزرگ جامع نوين؛ ترمجه املنجد .٣٨

ــن .٣٩ ــذهب اب ــی م ــامء ف ــالم العل ــول و ك ــديث الرس ــاب اهللا و ح ــن كت ــاب م ــصل اخلط ــدالوهاب ف ــليامن :عب  س

 .تا ، بیقاهره: مرصلوهاب، عبدا بن

 .م١٩٥٧چاپ سوم،  ،هي املرصةمكتبه النهض: ، مرصهيكل حسني حممد: فی منزل الوحی .٤٠

 .ق١٤٢٤، دوم چاپ، العربيه الرتاث احياء دار: ، بريوتفريوزآبادی: القاموس املحيط .٤١

 .تا ، بیسوم اپچ اسالمی، بزرگ بخانهاكت، امني حمسن سيد :عبدالوهاب كشف االرتياب يف أتباع حممد بن .٤٢

 .تا ، بیصادر دار: ، بريوتجزری اثري  بنعزالدين: اللباب يف هتذيب االنساب .٤٣

 .تا ، بیصادر دار:  مرصی، بريوتافريقی منظور  ابنمكرم  بنحممد الدين مجال: لسان العرب .٤٤

، دوم چـاپة، املرتـضوية املكتبـ:  حـسينی، هتـرانامحـد سـيد: ، حتقيـقطرحيـي فخرالدين شيخ: جممع البحرين .٤٥

 .ق١٣٩٥

 .ق١٣٨٨، صادردار :  محوی، بريوتعبداهللا  بنياقوت الدين شهاب: جممع البلدان .٤٦

 .ق١٣٩٦ة، االسالمية اجلامع مطبوعات: همنوره مدين عبدالوهاب،  بنحممد: مسائل اجلاهلية .٤٧

 . م٢٠٠٨، ةالعلمي دارالكتب: ، بريوتالقادر عبد حممد: قيقحت ،حنبل  بنامحد: حنبل مسند امحد بن .٤٨

 .ش١٣٨٣، هتران، اصفهانی حممد بن ابوطالب: مسري طالبی يا سفرنامه مريزا ابوطالب خان .٤٩

، چــاپ دوم، ةعبــداهللا آل شــيخ، دار الياممــ عبـد اللطيــف بــن عبــد الــرمحن بــن: مـشاهري علــامء نجــد و غــريهم .٥٠

 .ق١٣٩٤

 .ق١٤٠٥، ةاهلجر دار: ، قمفيومی مقری علی  بنحممد  بنامحد: مصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعی .٥١

 دار: ، اسـتانبولنجـار علـی حممـد، القـادر عبـد حامـد، الزيات حسن امحد، مصطفی ابراهيم: معجم الوسيط .٥٢

 .تا ، بیالدعوة

 .ق١٣٨٨ ، للماليني العلم دار: بريوت ،كّحاله رضا عمر: معجم قبائل العرب القديميه واحلديثه .٥٣

 .ق١٤٢٩ة، العربي الرتاث داراالحياء: ، بريوتذكريا ن بفارس  بنامحد احلسن واب: معجم مقايس اللغة .٥٤

 . م٢٠٠١ة، العربي الرتاث احياء دار: بريوت، عبدالباقی فؤاد حممد: مفتاح كنوز السنة .٥٥

 . ق١٤٢٩، چهارم چاپ، نور طليعه: ، قماصفهانی راغب: مفردات .٥٦

، سـالميهاإل النـرشة سـسؤم :، قمسبحانی جعفر: امللل و النحل دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب اإلسالميه .٥٧

 .ق١٤١٤
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 .ش١٣٧٧، اسالمی  كتابفروشی:  ، هترانپوری  صفی  الكريم  عبد  بنالرحيم عبد:  العربة االرب يف لغيمنته .٥٨

 .ق١٤٠٧، دوم چاپ، للمطبوعات االعلمیة سسؤم: ، بريوتخليلی جعفر: ةموسوعة العتبات املقدس .٥٩

دار الشعب رئيس املكتب : اموی، زكی نجيب حممود، قاهرهابراهيم مدكور، سهري قل: املوسوعة العربية امليرسة .٦٠

 .سيد حسن جالل

ة مكتبـ، البـوطی رمـضان سعيد حممد دكرت: مقدمه، رفاعى هاشم سيّد  بنيوسف: صيحة إلخواننا علامء نجدن .٦١

 .ق١٤٢٠، الرشيد

 .ق١٤٣٣، چاپ اول، الرتاث حياءإل اهلدی دار، طائی نجاح: هل نجد أرض الشيطان .٦٢

  

  




