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 چکیده

سـعود جنـبش وهابیـت را در منطقـه نجـد       محمد بنکمک عبدالوهاب با  محمد بن

هـاي   هـا و جنـگ   عربستان بنا نهاد. او با تکفیر مسلمین راه را براي قتـل و غـارت  

عبدالوهاب به پیروي از او و  موافقان محمد بن .سعود علیه مسلمانان نجد باز کرد ابن

قائل به مشرك و جاهل بـودن مـرم نجـد در    اش، جویانهاقدامات جنگبراي توجیه 

عبدالوهاب این فکر را زیربناي مشروعیت  باشند. در مقابل، مخالفان ابندوران او می

کننـد،  با شـواهدي کـه ذکـر مـی     و دانندهاي وهابیون می غارت و قتلبخشیدن به 

اي بـراي دسـتیابی بـه     مردم نجـد وسـیله   جهلشود که حکم به کفر و فهمیده می

سـخنان  و دستاویزي براي انتقام از مردمی بود که زیر بار قدرت سیاسی و اجتماعی 

  او نرفتند.

عبدالوهاب از منظـر موافقـان و    بن علمی دوران محمدوضع مقاله به بررسی  در این

  م.پردازیفانش میمخال

  

  .، نجد، شركعبدالوهاب محمد بنلیدواژگان: ک

                                            
  و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسالمی. البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهل *

ahmad626788@gmail.com 
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 مقدمه  

در شـهر عیینـه از    1ق1115در سـال   ،سس فرقه وهابیـت ؤم ،عبدالوهاب بن محمد

او بیشتر عمر خود را در  2ق درگذشت.1206و به سال  دنیا آمده منطقه نجد عربستان ب

ـ  به ناچار از عیینه خارج و 4ق1158یا  11573این منطقه گذراند و در سال   5هعازم درعی

چـون محمـد    7قرار گرفت. ه،امیر درعی ،سعود اکرام محمد بن مورد استقبال  و و 6گشت

کـرد  باخبر گشت، او را تصدیق شرك عبدالوهاب در مورد توحید و  سعود از افکار ابن بن

و  8امیر محمد با شیخ محمـد بیعـت کـرد    قول همکاري و جهاد با مخالفان او را داد. و

  9دادند.به او گان درعیه هم قول همکاري بسیاري از بزر

                                            
، تـاریخ نجـد ،سـنت جـون ،فیلبـی(مـیالدی ذکـر شـده اسـت  ١٧٠٣تـاریخ  ،سـنت جـون فیلبـی تـاریخ نجـددر . 1

 ).٥١ص

؛ ٣٣، ص ١، جنجـد تـاریخ يالمجـد فـعنـوان عبـدهللا،  بشر، عثمـان بن ابن؛ ٨١ ، صتاریخ نجد ،غنام، حسین بنا .2

  . و...١٥، صعبدالوهاب دعوته و سیرته االمام محمد بنباز، عبدالعزیز،  بن

ی، عهـد االمـام عبـدالعزیز الجزء الثان ،ولیتاریخ البالد العربیة السعود�ة الدولة السعود�ة األ  ،عجالنی، منیر .3

ذیـل ، دائـرة المعـارف بـزرگ اسـالمی؛ ٣٣٧، صجزیرة العـرب فـی القـرن العشـرین ،وهبه، حافظ؛ ٥محمد، ص بن

  .٢٦سعود، ص آلمدخل 

؛ قحطـانی، ١٨، ص عبدالوهاب عقیدته السلفیه و دعوته االصـالحیه الشیخ محمد بنبوطامی، شیخ احمد،  . آل4

  .٤٤، صالء هم الخوارجؤ ه ،عبدهللا

  از شهرهای منطقه نجد است.�کی درعیه  .5

قبور مورد عبادت  به تخر�ب بناها و ،حمد معمر عثمان بن، زیرا شیخ محمد در عیینه با استقبال حاکم شهر .6

طـوری کـه شـیخ سـلیمان  هبـ ؛هـا بـا او بـاال گرفـت امـا مخالفـت ،پرداخـت  -خطاب ازجمله قبه قبر ز�د بن - مردم

شیخ محمد را �ا به قتل برساند  که نوشتنامه  ،حاکم عیینه ،معمر حمد بن ساء به عثمان بنحمحمد رییس ا بن

شـیخ محمـد از  ،بـدین ترتیـب کند و �ا از عیینه بیرون کند که اگر چنین نکند، خراج آنها را از احساء قطع می و

  ).٤٠ -٣٩، ص١، جعبدهللا، پیشین بشر، عثمان بن : ابنر.ک( عیینه خارج و راهی درعیه شد

السـیرة االمـام ذهبـی، ابوعبـدهللا، ؛ ٨٧-٨٦، ص غنام، حسـین، پیشـین ابن؛ ٦١، ص فیلبی، سنت جون، پیشین .٧

  .١١، صعبدالوهاب محمد بن

 .٨٧صحسین، پیشین،  غنام، ؛ ابن٢٥، صالوهابیة، حامد الگار، :ر.ک. 8

  .٨٧ص پیشین،غنام، حسین،  ابن .9
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سـعود در مقـام حـاکم بـراي      ابـن  عبدالوهاب در مقام مفتـی و  این آغاز آشنایی ابن

قتـل و  زمینـه  سـیس فرقـه وهابیـت انجامیـد و     أکـه بـه ت   1هاي دوجانبه بود همکاري

  2.را فراهم ساختهاي بسیاري از مسلمین منطقه نجد  غارت

 ،اباحه جان و مال آنان وهاب براي جهاد در مقابل مردم وعبدال ترین دلیل ابنبزرگ

خـود   کشف الشبهاتجاي رساله  ایشان است. او در جاي 3شرك کفر وجهل و حکم به 

 نگاشته است، حکم به کفر مسلمین کرده و ،سعود که آن را براي امیر درعیه، محمد بن

اتقیاي امت حمل کـرده  بر  ،ن کفار و مشرکان قریش نازل شده استأکه در شرا آیاتی 

 ریخـتن خـون مسـلمین و   براي سعود  محمد بنفتاواي آن دستاویز این کتاب و  است و

  4.گردید اموال آنان تصرف

عبـدالوهاب و قتـل و    فتـواي محمـد بـن    امروزه با توجه بـه اسـالم مـردم نجـد و    

له مسلمان یا مشرك بودن مردم نجـد در زمـان ظهـور    ئسعود، مس هاي محمد بن غارت

هـا و   درسـتی جنـگ  یـا نا بازگشت آن بـه درسـتی   و بررسی دارد نیاز به عبدالوهاب  ناب

زیرا اگر کفر یا شرك مردم نجد روشن نشـود،   ؛سعود است عبدالوهاب و ابن کارهاي ابن

این همان چیـزي اسـت کـه وهـابیون از      رود و ال میؤوهابیت زیر سعملی مشروعیت 

  5رو شدن با آن وحشت دارند. هروب

له، به بررسـی جایگـاه علمـی و دینـی مـردم نجـد       ئن شدن اهمیت این مسبا روش

  پردازیم. می

                                            
ثقافـة االرهابیـة فـی صـالح،  وردانی، :؛ ر.ک١٨، ص الح فـی العصـر الحـد�ثزعمـاء االصـ مین،ا ،: ، احمدر.ک. 1

  .١٧، صکتب الوهابیة

؛ ٣٦، ص جـذور االرهـاب فـی العقیـدة الوهابیـة ،صبیحی، احمد محمود؛ ١٥، صسعود تاریخ آل. سعید، ناصر، 2

  .٢٦٤-٢٦٣، صتبارشناسی؛ گری و وهابیت سلفیمهدی، سید علیزاده موسوی، 

توحیـد وشـرک در «پور، محمـدعلی،  موحدی: ر.کات بیشتر در مورد توحید �ا شرک مردم نجد برای اطالع. 3

  .١٤٧، ص »عبدالوهاب نجد قبل از ظهور محمد بن

 .١٥و ١٤، ص الرد علی الوهابیة المارقة يالصادق ف الفجر ،صدقی زهاوی، جمیل. 4

  .، مقدمه کتاب١٠٨-١٠٥ص ، هام (تاریخ ابن غنام)فروضة االفکار و االغنام، حسین،  . ابن5



 

 

96 

وم سال �
  / 

ماره  �
۱۱ 

 / 
ز  پا��
 

۱۳۹۲
 

 عبدالوهاب دیدگاه موافقان محمد بن  

عبــدالوهاب بــه پیــروي از او و بــراي توجیــه حرکــت  غالــب موافقــان محمــد بــن

خـود  و  1انـد  مردمـانی جاهـل و مشـرك شـمرده    در دوران او را م نجد دمر ،اش جهادي

با عباراتی مردم زمان خـود را کـافر خطـاب     الشبهات کشفدر کتاب ز نیعبدالوهاب  ابن

  آورد: کند و می می

 ين جهــال الکفـار �عرفـون ذلــک فالعجـب ممـن �ــدعأذا عرفـت إ فـ

؛ما عرفه جهـال الکفـرة ةسالم و هو ال �عرف من تفسیر هذه الکلماإل 
2
 

بهتر از مردم در زمان ما کـه ادعـاي    کفار جاهل زمان پیامبر

  فهمیدند.   معناي توحید (الاله اال اهللا) را می ،کنند یاسالم م

قــاتلهم ليكــون  )صــلى اللــه عليــه وســلم(وتحققــت أن رســول اللــه 

الــدعاء كلــه للــه ، والنــذر كلــه للــه ، واالســتغاثة كلهــا باللــه ، وجميــع 

؛أنواع العبادات كلها لله
3    

با آنها مقاتله کردنـد، تـا آنهـا     کفرشاناین سبب  به پیامبر

خدا انجام دهند و همه عبادات را بـراي  براي ا و نذر و استغاثه را دع

  جا آورند. هخدا ب

عبدالوهاب اینها را توجیهی براي افکار خود و جواز جنـگ بـا مـردم نجـد بیـان       ابن

  کند. می

                                            
بشــر، عثمــان  ابن؛ ٢٢ ـ ١٣ص ،تــاریخ نجــدغنــام، حســین،  ابن؛  ٩٧ص ،١، جقلــب جزیــرة العــرب ،ادؤ حمــزه، فــ. 1

؛ ١٤-١٣، ص بوطامی، شـیخ احمـد، پیشـین آل؛ ٣٣٦، صوهبه، حافظ، پیشین؛ ٣٤-٣٣، ص ١، جعبدهللا، پیشین بن

  . و... ٢٣، صباز، عبدالعزیز، پیشین بن

مجمــوع عبــدالوهاب، محمــد،  ابن؛ ٤٧، ص عبــدالوهاب شــرح کشــف الشــبهات محمــد بــنوزان، صــالح، فــ ابن. 2

  .٥٢-٥١، ص ١، جکشف الشبهات ـ عبدالوهاب لفات الشیخ محمد بنؤ م

 .٥١، ص ١، جپیشینعبدالوهاب، محمد،  ابن. 3
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  غنام دیدگاه حسین بن. 1

او در کتـاب   1.اسـت  عبدالوهاب و شـاگرد وي  بنعصر محمد  دان هم غنام تاریخ ابن

عبدالوهاب نه تنهـا مـردم نجـد را بلکـه تمـام       در شرح حال مردم دوران ابن اریخ نجدت

  نویسد:خواند. وي میمسلمین را مشرك می

اکثر مسلمین در طلیعه قرن دوازدهم مشرك شده و به جاهلیـت  

غالب شدن جهـل در درونشـان و   بر اثر  که طوري هب؛ بودندبازگشته 

هایشـان   ا، نـور هـدایت در جـان   و ضاللت بر آنه اصاحبان هوتسلط 

هـاي   خاموش گشته بود. پس کتاب خدا را رها کرده و بـه ضـاللت  

 ن مشـغول بودنـد.  ااولیا و صـالح پرستش پدرانشان روي آورده و به 

بـه امـوات و احیـا اســتغاثه     ،شـدن حاجاتشــان  بـرآورده آنـان بـراي   

 دفع ضرر و جلب منفعـت از آنان کردند، بلکه بدتر از آن بسیاري  می

  2کردند. ها و درختان تقاضا می خود را از سنگ

وي عمل برخی از مسلمین در تقدیس قبـور اولیـا وصـالحین وتبـرك بـه آنـان را       

 گویـد: مـی  کند وآمیز مسیحیت  بیان می تر از عمل شرك بزرگ موجب خروج از دین و

.»واتوا من الشرک اعظم مما فعل النصاری بالمسـیح«
نجد در وصف حال مردم گاه  آن 3

  نویسد: می

به قصـد زیـارت قبـر زیـد       مردم نجد در ضاللت بزرگی بودند و

رفتنـد و از او برطـرف شـدن مشـکالت و      خطاب بـه جبیلـه مـی    بن

کردنـد... زنـان و مـردان بـه     برآورده شدن حاجات خود را طلب مـی 

تـرین افعـال را در آن محـل انجـام      رفتنـد و زشـت   آبادي (فدا) مـی 

 جسـتند... و تبرك مـی  ،به فحال معروف بود به نخلی که دادند و می

نام داشت. مردم برایش نـذر  » تاج«در بینشان مردي از اولیا بود که 

                                            
بررسـی «ور، محمـدعلی: پ غنام بنگر�ـد بـه: موحـدی ابن و حسـین تـاریخ نجـد. برای اطالع بیشتر درباره کتاب 1

 .٩٠، تابستان٢، شسراج منیر، نشر�ه »کتاب تاریخ نجد

 .١٣، صغنام، حسین، پیشین . ابن2

  .٢٢همان، ص. 3
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و اعتقاد داشتند کـه وي مالـک   کردند  میکردند و از او طلب دعا  می

براي برآورده شدن حاجاتشان گروه  کننده ضرر است و منفعت و دفع

  1رفتند.بسیاري نزد او می

  سنت جون فیلبی. دیدگاه 2

خـود ضـمن جاهـل و     تـاریخ نجـد  نگاري مدافع وهابیت اسـت، در   فیلبی که تاریخ

-عبدالوهاب در وصـف ایـن مـردم چنـین مـی      خرافی نشان دادن مردم زمان محمد بن

  نویسد:

کردند. مردمـی کـه   بزرگان قوم در مقابل جهل مردم اهمال می

بـه تـأثیر سـحر و    به اعتقادات خرافی روي آورده بودند، مثل اعتقاد 

ها و شفاعت بعضی از قبـور...   نذر و قربانی و نیروي درختان و سنگ

عبـدالوهاب بـرخالف    و در جهل مانند سامري بودند...، اما محمد بن

-دیگران، اعتقادي به این امور نداشت و از این کارهـا خجالـت مـی   

  2کشید.

اعتنـایی   سکوت و بیطلبی و  فیلبی با متهم ساختن علماي زمان شیخ محمد به رفاه

عبـدالوهاب و   هـاي ابـن   کوشد قتـل و غـارت   می 3آنان در مقابل جهل و خرافات مردم،

دفاع منطقه نجد را اخـالص  سعود را توجیه کند. او هدف وهابیان از کشتار مردم بی ابن

سـعود) و شـیخ    امیـر (محمـد بـن   «نویسـد:  کند و مـی در راه دین خدا و پیامبر بیان می

دالوهاب) با اخالص، براي دین خدا و براي پیامبرش و قتـال (مخلصـانه)   عب (محمد بن

  4».در راه خدا و پیامبرش پیمان بستند

                                            
 .١٥-١٤همان ص . 1

  .٥٤-٥٣، ص. فلیبی، سنت جون، پیشین2

  .همان. 3

  .٦١همان، ص . 4
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  بشر عبداهللا بن دیدگاه عثمان بن. 3

هماننـد   ،عنـوان المجـد فـی تـاریخ نجـد     در کتاب خود با  ق،1210متولد ، بشر ابن

دهـد و  عبـدالوهاب ارائـه مـی    چهره تاریکی از مردم دوران محمد بنو فیلبی،  غنام  ابن

  آورد:می

غیر نجـد گسـترش یافتـه     در زمان شیخ محمد شرك در نجد و

قبـور و تبـرك و    ها و قبور و بنا بـر  بود. بسیاري به درختان و سنگ

ـ  خواستند وها کمک می داشتند. از جناعتقاد نذر به اینها  آنهـا   رايب

بیدند و به غیر خدا طل از اینها شفاي مریضشان را می کردند...نذر می

گ و کوچـک را  رهاي بـز  غیر این امور از شرك کردند وقسم یاد می

  1.دادندانجام می

مصـلح معرفـی و   شخصـیتی  عبـدالوهاب را   بشـر بـراي اینکـه شخصـیت ابـن      ابـن 

  :نویسد میهایش را توجیه کند،  جنگ

تـا   در نجد جهل و ضالل و ظلم و جـور و قتـال فـراوان بـود...    

هـا   بـدعت  اینها را برطرف ساخت و عبدالوهاب آمد و بن اینکه محمد

را از بین برد و توحید آشکار گشت و شرك بعد از آنکه بـالد را فـرا   

هـاي   و سـنت  2پـس او اسـالم را عزیـز کـرد     ل شد...یزا ،گرفته بود

  3آمیز را خراب کرد.  مواضع شرك ها و جاهلی را از بین برد و قبه

  بوطامی آل محمد بن حجر گاه احمد بنددی. 4

  نویسد: او در وصف مردم نجد می

و این امـور محمـد   داشتند د ضاله و عادات فاسد یمردم نجد عقا

هـاي   اینها منکرات و شرك ...ساختبر قیام را مصمم عبدالوهاب  بن

قبور بسیاري بـود کـه ایـن    آنان   شدند. در بینقبیحی را مرتکب می

                                            
 .٣٤-٣٣، ص ١جعبدهللا، پیشین،  بشر، عثمان بن . ابن1

 .٢٧ص  ،همان. 2

 .٢٨ص ،همان .3
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قبـور حاجـات خـود را    کردنـد. از ایـن   قبور را به صحابه منسوب می

طلبیدند و بـراي برطـرف شـدن مشکالتشـان بـه آنهـا اسـتغاثه        می

خطـاب ایمـان داشـتند و از آن     به قبـر زیـد بـن    هکردند. در جبیل می

 کردنـد... در مورد برخی قبور چنین می هخواستند. در درعیحاجت می

 شدند و در درعیه به غاري اعتقاد داشـتند... به نخل خرما متوسل می

ازور شرك و منکر بسـیاري مرتکـب    شعب غبیرا نزد قبر ضرار بن در

  1شدند که قابل تصور نیست.می

  باز عبداهللا بن دیدگاه عبدالعزیز بن .5

بـاز، در سـبب قیـام و     از بـن  عبدالوهاب دعوتـه و سـیرته   االمام محمد بندر کتاب 

  عبدالوهاب چنین آمده است:   دعوت ابن

عبـدالوهاب) بـر حـالتی     مد بن(مح اهل نجد قبل از دعوت شیخ

ـ  ؛پسندد. آنها شرك اکبر داشتندمنی نمیؤبودند که م نحـوي کـه    هب

در نجد سـحر و کهانـت    کردند... وها را عبادت می ها و سنگ درخت

 مردم به سمت دنیا و شـهوات روي آورده بودنـد و   فراوان شده بود...

نیـز  ن کننده دین خدا کم شده بود. مردم حرمین شـریف و یمـ   یاري

 چنین بودند، از شرك و بناي بر قبور و دعا از اولیا و استغاثه به آنهـا. 

شدند. همچنین در شهرهاي نجد  در یمن بسیار مرتکب این امور می

شـد کـه   هـا مـی   قدري از این کارها مابین قبرها و غارها و درخت هب

طلـب کـردن از    . و از استغاثه به غیـر خـدا و  کردشمارش توان  نمی

ترسـیدن از شـر    استغاثه از آنان و ذبح حیوانات بـراي آنهـا و   اجنه و

در مـردم  را چـون شـیخ ایـن شـرك و ظهـور آن       اجنه بسیار بود و

، بـراي خـدا قیـام    انکار کندکه این امور را نیافت کسی را  دید و می

  2ناچار به جهاد شد. کرد و

                                            
  .١٤ -١٣، ص پیشینبوطامی، شیخ احمد،  آل. 1

 .٢٣، ص باز، عبدالعزیز، پیشین . بن2
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 عبدالوهاب جواب از دیدگاه موافقان ابن  

ــان فکــري وهابیــت، بــراي اي کــه اکثــر موافقــا نکتــه ــوه دادن ن جری موجــه جل

سـعود در کتـب    عبـدالوهاب و ابـن   ابندست  بهها و تصاحب اموال مردم نجد  ریزي خون

 ؛اند، این است که بیشتر مردم نجد گمراه و مشرك و کافر بودنـد  خود بدان استناد کرده

 ت به دین خدا ونهی از منکر و دعو پس وهابیون براي اصالح و اقامه امر به معروف و

  اند، نه براي رسیدن به حکومت و تصاحب اموال مردم. قیام کرده سنت پیامبر

هـا و تصـاحب    روي وهابیـت در کشـتن انسـان    این مطلب عالوه بر اینکه با زیـاده 

 معارض است، شواهد زیادي هم بـر خـالف آن قـائم اسـت و     1فراوان اموال مردم نجد

من و داراي ؤا جاهل ومشرك نبودند، بلکه موحد و مـ کند که مردم نجد نه تنهاثبات می

  کنیم:که ما به برخی از این شواهد اشاره می 2،فضل بودند

  ایمان و اخالق مردم نجد. 1

 ،منـاطق مختلـف نجـد    شـهرها و بیان وضع خود بعد از  تاریخ نجدآلوسی در کتاب 

  نویسد:میاین سرزمین دیانت مردم  اخالق ودرباره 

اهـل نجـد    !بدان و 3...اي است اخالق پسندیده اخالق اهل نجد،

اینهـا در همـان عصـر اول اسـالم      همه مسلمان و موحد هسـتند و 

 ؛تمام اهل نجد معتقد به رسول و آل و اصحابش هسـتند  4. ...آوردند

بـه آنچـه در کتـاب و سـنت      چنین بودند ونیز کما اینکه در گذشته 

  5.نداست، معتقد

                                            
، الوهابیـة بـین المبـانی الفکر�ـة و النتـائج العملیـةسبحانی، جعفر، ؛ ١٣٨ ـ ١٣٥، ص قحطانی، عبدهللا، پیشین .1

  .٥٤ص

  .١٢٦، ص ١ج ،ء نجد خالل ثمانیة قرونعلمابسام، عبدهللا،  آل؛ ٦٧ ـ ٥٦، ص تاریخ نجدآلوسی، محمود،  .2

  .٥٦، ص پیشینآلوسی، محمود،  .3

 .٥٩ص  ،همان .4

صـحاب، مـا اآلل و األ  يهل نجد علی اخـتالفهم فـی القبائـل کمـا انهـم �عتقـدون مـا سـبق کـذلک فـأو جمیع « .5

 ).٦٣ -٦١ص  ،مانه» (وتار الباطل و اطنابه...من األ  يه يالت العصیبةوردت به السنة و الکتاب... وترکوا 
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کنـد کـه   و علم مردم نجد مطـالبی را بیـان مـی    سپس آلوسی در باب فهم و درك

 دهـد: ایشان ادامه مـی  1رساند اکثر مردم نجد بري از تهمت جهالت و شرك هستند. می

سـخن  ایـن   ،انـد  سال پیش تا کنون مشرك بودهششصد اینکه گفته شود مردم نجد از 

  2بهتان است. کذب محض و

انحرافـی را شـروع کنـد،    هر کس خواسته باشد حرکتـی   طور که معموالً پس همان

کنـد،  یا دیگران را رمی به شرك و کفر می انکار و ،در بین مردم وجود داردرا که آنچه 

بـه سـبب اینکـه    که مسـلمانان  است در حالی این چنین کرد. نیز عبدالوهاب  محمد بن

 وکنند قبور سجده میبر روند و نه به زیارت آنها میاند،  احترام قائلبراي صاحبان قبور 

مقایسـه  با عمـل مشـرکان قـریش    توان  نمیهرگز را این عمل  وپرستند  مینه آنها را 

مشرك و کافر بودن مردم نجـد  به اتهام که احمد زینی دحالن در جواب  همچنانکرد؛ 

  دارد: چنین بیان می

کفـار و مشـرکین   کـه  عبـدالوهاب (  از استدالل باطل محمد بـن 

انـد: همانـا    چنـین نوشـته   ) برخیقیاس کرده مردم نجد ابرا قریش 

بلکـه   ،داننـد من، انبیا و اولیا را اله و شریک خـدا نمـی  ؤهاي م انسان

اینهـا را شایسـته    وینـد  مخلـوق او  آنها معتقدند اینها بندگان خـدا و 

هـا   اما مشرکان (قـریش) معتقـد بودنـد کـه بـت      دانند وعبادت نمی

امـا   کردنـد...  ها را تعظیم ربوبیت می را دارند و بت تاستحقاق الوهی

داننـد و آنهـا را   نمی تانبیا و اولیا را مستحق عبادت و الوهی ،منینؤم

بلکه معتقدند اینها بندگان خدایند و خداوند  ،کنندتعظیم ربوبیت نمی

به برکت اینها بـر  و عنوان دوستان خود برگزیده  به و اینها را انتخاب

حمـت الهـی   منین براي رسیدن به رؤکند. پس مبندگانش ترحم می

                                            
 يهـ يهل السـنة والجماعـة و ان طـر�قهم طر�قـة السـلف التـأصول الدین مذهب أ يوالحاصل ان مذهبهم ف. «1

  . )٦٥ -٦٤ص ،همان» (حمد بن حنبل...أمام الفروع علی مذهب اإل  يسلم، بل االحکم....وانهم فطریق األ 

والقصـد بمـا ذکرنـاه التنبیـه علـی « :کنـد ه بیان میگون ا�شان در ادامه  هدف خود را از بیان این مطالب این. 2

لی القوم ما هم بر�ئون منه مما �خل بالد�انة حتـی اسـاء الظـن بقسـم عظـیم مـن االمـة العربیـة و إخطا من نسب 

 ).٦٧ص ،همان» (انطوی علی بغضهم الذی هو من اعظم اسباب النفاق
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ید أیجویند که این موضوع در کتاب و سنت مورد تبه اینها تبرك می

  1است.

  عبدالوهاب   عالم بودن خاندان محمد بن. 2

اند  ، بر این نکته اذعان کردهآن چه موافق وهابیت و چه مخالف ،اکثر تاریخ نویسان

می صـالح و  پدر محمد که استاد اصلی او در علوم دینی هم اسـت، عـال   ،که عبدالوهاب

  3.»قدیراً  و عالماً  کبیراً  کان فقیهاً « باز و به تعبیر بن 2قاضی شهر عیینه بود

در مورد  ،علماء نجدبسام در کتاب خود،  صالح آل عبدالرحمن بن همچنین عبداهللا بن

او فرزنـد سـلیمان    بـدالوهاب و عمحمـد فرزنـد   « آورد:عبدالوهاب می خاندان محمد بن

ایـن خانـدان،    پس پدرش در علـم از جـدش ارث بـرده و   « اید:افز سپس می 4.»است...

شـیخ   ،جـدش . 1 :بـرد  نام میبرخی از آنها چنین آنگاه از » ندیتمامشان بزرگ و از علما

گ و رعالم بـز  ،عبدالوهاب ،پدرش. 2. بزرگ و رئیس و مرجع علماي نجد بود ،سلیمان

. 4 و کاتـب مشـهور بـود.    عـالم  ،سلیمان شیخ ابراهیم بن ،عمویش. 3 قاضی عیینه بود.

ــن ــود. عمــویش شــیخ احمــد ب ــم ب ــرادرش. 5 ســلیمان از اهــل عل شــیخ ســلیمان  ،ب

  5». و.... ،عبدالوهاب بن

                                            
توانیـد بـه کتـب  رای مطالعه بیشتر در این زمینه مـیب .٧ -٦، ص ةوهابیال ةفتن ،ز�نی دحالن، سید احمد بنا .1

الـرد علـی و  نوشته بغـدادی نقشـبندی،، ابطال دعوی االجتهاد يشد الجهاد فأو رد الوهابیة يالمنحة الوهبیة ف

  .کنیدعالمه بالغی مراجعه نوشته  ،الوهابیة

ــاریخ .٢ ــة الســعود�ةفاســیلیف، الیکســی، از جملــه ت ــاز، عبــدا بن؛ ٨٧، ص العربی صــدقی ؛ ٢، ص لعزیز، پیشــینب

بسـام، عبـدهللا،  آل ؛٦ص ، حرکتـه المجـدده بحوث حـول شـیخ محمـد وابوایوب، ؛ ١٠، ص زهاوی، جمیل، پیشین

؛ ١٢، ص کشــف االرتیــابامــین، ســید محســن، ؛ ٤، ص ز�نــی دحــالن، احمــد، پیشــین ابن؛ ١٢٩، ص ١جپیشــین، 

  .١، صعبدالوهاب نشاة شیخ محمد بنحمداوی، جمیل، 

  .١٦، ص باز، عبدالعزیز، پیشین . بن3

  .١٢٧-١٢٦، ص ١جبسام، عبدهللا، پیشین،  آل .4

  .١٢٨-١٢٧، ص١ج . همان،5
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نجـد خـالل علمـاء در کتاب  ،عبدالوهاب برادر شیخ محمد بن ،در مورد شیخ سلیمان

اضی شیخ سلیمان عالمی فقیه و ق« این چنین آمده است: بشر به نقل از ابن ثمانیة قرون

  1.»داشت درایت شهر حریمال بود که معرفت و

شـیخ   ،تر از بـرادرش  شیخ سلیمان عالم« گوید:می الکیم فرحان همچنین حسن بن

  2.»لیف کردأرا ت هالصواعق االلهیدر رد برادرش کتاب  و مخالف او بود و ،محمد

از  دهنده این است که این خاندان عالمانی اسـالمی بودنـد و بـري    این موارد نشان

اي  عبدالوهاب عالم بزرگ و فقیه بلند مرتبـه  باز وهابی، پدر ابن به اعتراف بنو  اند كشر

کـه پـدر محمـد بـا او     کنـد   مـی بیـان  نیز  ،نگار مورد قبول وهابیت تاریخ ،بشر ابن 3بود.

 ،هـاي بـرادرش   عثیمـین بـه مخالفـت    بسیاري وهابیان از جمله ابن و 4کرد میمخالفت 

گیریم که در بین ایـن  پس نتیجه می 5.اند اعتراف کردهعبدالوهاب  بن با محمد ،سلیمان

خود محمد قرار گرفت، ها  بدعتدر مسیر خاندان آن کسی که از اسالم فاصله گرفت و 

  .ه استعبدالوهاب بود بن

  علماي نجد .3

کـه   انـد  عالوه بر خاندان عبدالوهاب، از دیرباز در منطقه نجد علماي فراوانـی بـوده  

هـا   کردند. وجود چنین علمایی کـه در تمـام دوران  هدایت و از معاصی نهی میمردم را 

در بسـیاري از کتـب   است و صورت مستمر بودند، خود گواهی بر دیانت مردم منطقه  هب

علمـاي نجـد   بـاره  خـود در  تـاریخ نجـد  ازجمله آلوسـی در   اند؛ نیز به این نکته پرداخته

کردند که در علوم دیـن   ریمی زندگی میدر نجد علماي بزرگ و فضالي ک« نویسد: می

                                            
  .٣٥١، ص ٢ج همان،  .1

عبـدالوهاب مـن  ابـنالشـیخ محمـد نقـد :عمـاد، عصـام، ؛ ر.ک١٢٨، ص لـیس نبیـاً  داعیـة وفرحان، حسـن،  . ابن2

  .١٥، صالداخل

 .١٦، ص باز، عبدالعزیز، پیشین بن .3

  .٣٧، ص بشر، عثمان، پیشین ابن .4

عبدالوهاب، عثیمین، ص  شیخ ابن از نقل ه ب .٥٠ص ،دعاوی المناوئین ،محمد عبدالعزیز بن ،اللطیفعبد آل .5

  .١٠١ و ٦١
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قدري زیادند) که ممکن نیست همـه آنهـا   ه بو فعال بودند ( و شریعت سید المرسلین

  1.»را در این کتاب بیاورم

از  فقـط در شـهر اشـیقر   : «آمـده  نجد خالل ثمانیة قرون ءعلمادر مقدمه کتاب  نیز

هم در  (آن وت داشتندعالمی که همگی صالحیت قضا چهلمنطقه نجد در وقت واحد 

در «کنـد:  . وي اضـافه مـی  »کردندوقتی که قضاوت، منصب کبار علما بود)، زندگی می

عالمی که مدرس هشتاد که فقط در یک زمان  طوري هب ؛شهر عیینه علماي بسیار بودند

  2.»پرداختندعیینه به تدریس میدر  ،علوم بودند

عالم هم عصـر   51با شمردن نام  اداعیة و لیس نبیفرحان مالکی در کتاب  حسن بن

کـه   سلک الدرر فی تراجم علمـاء القـرن الثـانی عشـر    و ذکر نام کتاب  3عبدالوهاب ابن

اینهـا خـود   « نویسـد: می، عبدالوهاب است معاصر ابن يمشهورترین کتاب در مورد علما

چـه رسـد بـه     ،عبـدالوهاب اسـت   دلیلی برعدم جهل امت اسالمی در دوران محمد بـن 

  4!»شرك امت

  در نجدعبدالوهاب  ابنتحصیل علمی محمد . 4

نجد گذرانده است و فقـط بـراي    علمی خود را دردوران عبدالوهاب بیشتر  محمد بن

علمـی او از  کـار   و مقداري هـم دربصـره بـوده و    5حج در مکه و مدت دو ماه در مدینه

بـه  نیز  مال اوو بعد از انتقال پدرش به حری 6استمرار یافتهعیینه  يپدرش و علماطریق 

پس باید به وجود عالمانی بزرگ در منطقـه نجـد اعتـراف     7کرده است.آنجا نقل مکان 

  ال برد.ؤعبدالوهاب را زیر س ا باید علمیت محمد بنوالّ ،کرد

                                            
 .١٤٧، ص آلوسی، محمود، پیشین .1

 .١٥، ص ١جبسام، عبدهللا، پیشین،  . آل2

  .١٤٩ ـ ١٤٦، ص فرحان، حسن، پیشین . ابن3

 .١٤٩ص  ،همان. 4

  .١٢٩، ص١جبسام، عبدهللا، پیشین،  آل؛ ٨٢، ص حسین، پیشینغنام،  ابن. 5

 .همان. 6

 .٣٧، ص ١، جبشر، عثمان، پیشین ابن ؛٨٤، ص غنام، حسین، پیشین . ابن7
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 الؤچند س  

مسـلمان   نویسان از جمله آلوسی به دیانت مردم نجـد و  با وجود اقرار برخی از تاریخ

عبـدالوهاب، بـه نحـوي کـه      با وجود عالم بودن خاندان ابن و 1بودن آنها از صدر اسالم

هم در روزگاري که قضـاوت   قاضی بودند، آن 3و برادرش 2و پدربود جدش رئیس علما 

اینکه در سرزمین نجـد علمـاي    ترین استادش بود و و پدرش بزرگ 4جایگاه کبار العلماء

ره علمـی محمـد   بیشـتر بهـ   و 5بسیاري بودند که به قول آلوسـی قابـل احصـا نیسـت    

تـوان گفـت مـردم ایـن     چگونه میبا این همه، عبدالوهاب هم در منطقه نجد بوده،  بن

اند و روزگار مردم منطقه محمد پر از گمراهی و جهـل   منطقه دچار شرك و کفر گردیده

به کفر و شرك گرویـده  نیز اند؟ آیا خود این علما  آیا این علما عالم و عامل نبوده بوده؟

  ؟بودهدر این منطقه  محمد چگونه بیشتر رشد علمیبودند؟ پس 

 عبدالوهاب دیدگاه مخالفان محمد ابن  

را جهـل مـردم منطقـه نجـد     هرگـز   ،کسانی کـه افکـار وهابیـت را قبـول ندارنـد     

عبدالوهاب ایـن فکـر    شمارند. مخالفان ابنرا بهتانی بزرگ میدیدگاه و این پذیرند  نمی

هـر  گوینـد   میدانند و هاي وهابیون می و غارت قتلبخشیدن به را زیربناي مشروعیت 

تفسیر مراجعـه کنـد، خواهـد دیـد کـه علمـا و دانشـمندان         کس به کتب تاریخ، فقه و

اسالمی با وجود اختالفاتی که دارند، همگی اذعان دارند کـه هـر کـس بـه شـهادتین      

مـال   و احکام اسالمی از قبیل ازدواج، ارث، حرمت خـون و  6اعتراف کند، مسلمان است

                                            
  .٥٩ ، ص. آلوسی، محمود، پیشین1

 .٨٢، صآلوسی، محمود، پیشین؛ ١٦، ص . الگار، حامد، پیشین2

  .٣٥١، ص ٢ج   پیشین، عبدهللا،  بسام، . آل3

  .١٥، ص ١ج. همان، 4

  .١٤٧، ص . آلوسی، محمود، پیشین5

، صـحیح مســلمنیشـابوری، مســلم، ؛ ٢٥، ح١٧کتــاب اال�مـان، بــاب ،صــحیح بخـاریعبـدهللا،  بخـاری، ابو  :ر.ک .6

یز�ـد،  ابـن؛ ٢٤٤٤، ح ١٠، کتاب السـیر، بـاب ٢، جسنن دارمیمحمد،  دارمی، ابو ؛  ٨کتاب اال�مان، احاد�ث باب

، کتاب الزکاة، باب وجوب ٢، جداوود سنن ابی ،سلیمان ،ودودا ابی؛ ٣٩٢٧و  ٦٣،ح١، جماجه سنن ابنعبدهللا،  ابو 

 ، ٨، جسـنن نسـائی نسائی،؛ ٢٦٠٦، ح١، کتاب اال�مان، بابسنن ترمذی ،عیسی وترمذی، اب؛ ١٥٥٦الزکاة، ح 
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آمـده اسـت: مـردي از     2قدامـه  ابن مغنیهمچنین در کتاب  1شود. در مورد او جاري می

که نه شهادتش صحیح بود و نه نمازش.  اجازه کشتن شخصی را خواست رسول خدا

و کننـد   میفرمودند: خدا مرا از کشتن چنین کسانی که به وحدانیت او اعتراف  پیامبر

اي به ارتداد و کفـر   عده اگر« گوید:قدامه می سپس ابن 3باز داشته است. ،خوانندنماز می

، بـه  کنـد شخصی شهادت دهند، ولی او به کلمه ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا اقرار 

  4.»کنندشود و او را آزاد می شهادت گواهان اعتنا نمی

  پردازیم:هاي مخالف با وهابیت می دیدگاه حال در اینجا به برخی از

 عبدالوهاب سلیمان بندیدگاه . 1

 عالمی فقیه و قاضی شـهر حـریمال بـود کـه معرفـت و      او برادر تنی محمد است و

ـ  سلیمان اولین مخالف محمد بود که کتاب 5درایت داشت. را در رد او  6هالصـواعق االلهی

بـراي مخالفـان   ترین کتب مرجـع مـورد اسـتناد     امروزه از مهم 8این کتاب 7لیف کرد.أت

                                                                                                  
کتاب ٤، جالسنن الکبریبکر،  بیهقی، ابو ؛ ١١٧، ح١ج ،مسندحنبل، احمد،  ابن؛ ٥٠١٨، ح١٥کتاب اال�مان، باب ،

 و... ٥٢٤٢تم مسلم بکافر، ح أالصالة، باب ال �

 .١٥٣، ص این است وهابیتهمو، ؛ ١١٣و ١١٢، ص هذه هی الوهابیة. مغنیه، محمد جواد، 1

سـاس مـذهب حاوی فتاوای فقهی بـر ا ها و است. این کتاب مورد اعتماد وهابی هقدام اثر ابن المغنیکتاب . 2

 حنبلی است.

این است همو، ؛ ١١٤ص  ،هذه هی الوهابیةمغنیه، محمد جواد، ؛ ١٤١و  ١٢٧، ص ٧، جالمغنی قدامه، : ابنر.ک. 3

  .١٥٥ص  ،وهابیت

 .همان. 4

  .٣٥١، ص ٢ج   پیشین،بسام، عبدالله،  آل. 5

دعـاوی از نقـل  هبـ انـد. کـردهبیـان  عبـدالوهاب محمـد بـن علـی فصل الخطاب فی الردگاه این کتاب را با نام . 6

  .٥١، صوهابیت عامل تفرقه مسلمانانالدین،  طبسی، نجم ؛٥٠ص  ،المناوئین

؛ ١٥ -١٤، ص الوهابیــة فــی صــورتها الحقیقیــةعبدالحمیــد، صــائب، ؛ ٣٥٣، ص ٢، جپیشــینبسـام، عبــدهللا،  آل .7

الشــــیخ  از نقــــل  هبــــ .٥٠ص پیشــــین، ،محمـــد عبــــدالعزیز بن ،اللطیفعبــــد آل؛ ١٥، صعمـــاد، عصــــام، پیشــــین

  .١٠١و ٦١عبدالوهاب، عثیمین، ص  ابن

  .٥٩، ص »، نقدها و �اسخ هاالصواعقکتاب «پور، محمدعلی موحدی: ر.کبرای اطالعات بیشتر در مورد این کتاب . 8
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 2مصر و ترکیه به چـاپ رسـیده اسـت.    ،که بارها در هند 1فرقه است رد ایندر وهابیت 

  نویسد: می ،عبدالوهاب محمد بن شیخ سلیمان در رد بر افکار برادرش،

یگانگی خدا و به عبد و رسول  چگونه کسی را که به وحدانیت و

دهـد و  خواند و زکات مـی  دهد و نماز میشهادت می بودن محمد

چگونه کسـانی را کـه    دانی؟ وکافر می ،ودرگیرد و حج میروزه می

ملتزم به تمـام شـعائر    و رسول خدا من به خدا و مالئکه و قرآن وؤم

سرزمینشان را سرزمین کفـر و حـرب    دهی واند، کافر قرار میاسالم

پرسم پیشواي شما در این امـر کیسـت و    از شما می کنی؟اعالم می

ز نیست بـراي مـا و بـراي    یجا و اید؟...این روش را از کجا اخذ کرده

گونـه   روز جـزا دارنـد، ایـن    شما و براي کسانی که ایمان بـه خـدا و  

امت، اجماع به اسالم  استنباط کردن و کافر اعالم کردن کسانی که

را کـه   3و نزد عوام و خواص روشن است که این افعـالی  آنها دارند...

اهـل   وپنداري، بالد اسالمی را پر کرده اسـت  موجب کفر مردم می

سـال اسـت   صد  هفتدانند این امور در بین امت اسالمی مینیز علم 

یک از اهل علم، صاحبان این افعال را  گیرد، ولی هیچکه صورت می

بلکه اهـل   ،احکام ارتداد را بر آنها جاري نکرده است کافر ندانسته و

خالف قول شـما کـه    هب ،کنندعلم احکام اسالم را بر اینها جاري می

کنیـد و بـالد اینهـا را،    بالد مسلمین جاري می ارتداد بر ر وحکم کف

کنید، تا جائیکه حتی این احکـام را بـر حـرمین    بالد حرب اعالم می

در مـورد حـرمین    پیـامبر که  حالیدر سازید؛شریفین هم جاري می

                                            
معتقد است کتاب  شمندان جهان اسالم که قبل از گرو�دن به مذهب شیعه وهابی بوده،�عصام العماد از اند دکتر. 1

د وهابیت بوده و این کتاب بهترین دارو بـرای مقابلـه بـا وهابیـت اسـت. او �شیخ سلیمان سبب نجاتش از عقا لصواعقا

دانـد کـه ایـن امـر کند و مطالعه آن را حـرام مـیکه دولت سعودی از مطالعه این کتاب جلوگیری میگو�د  میهمچنین 

  . )١٩ـ  ١٥، ص ، پیشینعصامعماد، ؛ ٦٨همان، ص (ر.ک:  دارد. الصواعق االلهیةبدیل کتاب  حکا�ت از اثرگذاری بی

  .٥٠ص  ، پیشین،محمدآل عبداللطیف، عبدالعزیز بن؛ ١٢٨، ص فرحان، حسن، پیشین . ابن2

  .به قبورمسح کردن و اولیا، تبرک و  و اولیا، نذر برای نبی مثل استغاثه به نبی. 3
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صریح خبر داده کـه ایـن دو شـهر بـالد      صحیحِ شریفین در احادیث

و  سالم از این بالد زائل نخواهـد شـد.)  (ا اسالمی باقی خواهند ماند

  1پرستی نخواهد شد. فرموده: همانا در این دو بالد بت

  عفالق گاه ابنددی .2

ق)، از علمـاي بـزرگ   1164-1100ی (یعفالق حنبلی احسا عبدالرحمن بن محمد بن

فقـه و   ری دیهـا  و کتابداشت ی یاحساء و فقیه فاضلی بود که در عصر خود دانش باال

تهکـم المقلـدین   عبدالوهاب کتـاب   او در مخالفت با محمد بن 2م نوشته است.علم نجو

معمـر   هایی بـه عثمـان بـن    همچنین با نوشتن نامه 3را نگاشت. فی مدعی تجدید الدین

او  4عبـدالوهاب گشـت.   امیر عیینه، با استدالالتی بسیار قوي باعث جدا شـدن او از ابـن  

تیمیـه   در مسائل توحیدي، حتی با نظر ابنعبدالوهاب  محمد بن هايمدعی بود که نظر

 عفالق در ضمن رد جاهل و مشرك بودن مردم نجـد و  ابن 5قیم هم مخالف است. و ابن

معمـر   نامه خود به ابـن  ضاللت آنها، دربا رد کردن اتهام همچنین  و امت پیامبر

    بیان داشت:

ــت باأل  ــراهین القاطعــة عصــمة األ قــد ثب ــی دلــة و الب مــة، و مــن نف

    6؛لی الکفر اقربإمة عنهم العص

 شود که امت اسالم عصمت دارند با ادله و قرائن قطعی ثابت می

هرکسی که این عصمت را نفـی   و اند) مصون از شرك و ضاللت(و 

  کند، به کفر نزدیک شده است.

                                            
 .٢٤ ـ ٢١، ص د علی الوهابیةالصواعق االلهیة فی ر عبدالوهاب، سلیمان،  ابن. 1

  .١٧٥ص  ،مبلغ نه پیامبرهمو، ؛ ١٢٩-١٢٨صفرحان، حسن، پیشین،  ابن؛ ٣٨٢، ص السحب الوابلةحمید،  . ابن2

  .٥٣-٥٢، صپیشین ،محمد عبدالعزیز بن ،اللطیفعبد . آل3

 .١٧٥ص  ،رمبلغ نه پیامبهمو، ؛ ١٢٩، ص داعیة ولیس نبیاً فرحان، حسن،  ابن؛ ٥٤-٥٣ص  ،همان: ر.ک. 4

 .٥٤و  ٥٣صپیشین،  ،محمد عبدالعزیز بن ،اللطیفعبد آلعفالق به ابن معمر؛  نامه ابن. 5

  .٢٨٣ص . همان،6
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  دیدگاه عبداهللا المویسی. 3

تـرین   گق) و از بـزر 1175عیسی تمیمی مشهور به مویسی ( نام کامل او عبداهللا بن

شیوخ اهل نجد بود. وي ابتدا نزد علماي نجد دانش آموخت و سپس بـه شـام رفـت و    

 ،ترین علماي نجد بـود  عبدالوهاب از بزرگ که به اعتراف محمد بن 1نزد عالمه سفارینی

سـحیم، از حامیـان    کسب علم کرد. مویسی همان کسی است که توانست عبـداهللا بـن  

  عبدالوهاب در یکی از کتبش نوشت: او در رد ابن 2د.را از حمایت او بازدار ،شیخ محمد

آورده اسـت   ست که پیـامبر ا اما قول تو در اینکه توحید همان

پس خـود بـه خطـا رفتـی از      ،اندو دیگران این توحید را نقض کرده

 ،گـویی  زیرا پنداشتی آنچه خود می ؛آنچه بر این مطلب صادر کردي

(زیـرا گفتـی    ود راپس نقض کـردي نوشـته خـ    توحید است.همان 

رسول آورده است، اما در عمـل نظـر خـود را    چیزي است که توحید 

پرداختـی و مـال و   مسـلمانان  توحید واقعی دانسـتی!) و بـه تکفیـر    

جانشان را مباح اعالم کردي، بدون هـیچ برهـانی از جانـب خـدا و     

  3رسولش. و این روش همان منطق خوارج است.

  ین)عابد (ابن دیدگاه عالمه شامی. 4

  ، چنین گفته است:باشدمیسنّت دیوبند  بزرگ اهلمورد احترام و علماي  او که از

و مخالفان  اند بر این عقیده هستند که فقط آنها مسلمان انوهابی

سنت و کشـتن  با همین تصورات کشتن اهل ند وا دشان مشركیعقا

. تا اینکه خداوند قدرت آنها را درهم شکسـت  ،اند علما را مباح دانسته

عبدالوهاب و پیـروانش در   گویم که محمد بن از این رو به وضوح می

مشایخ ما نیستند.  ءتصوف جز سلسله علمی، فقهی، حدیث، تفسیر و

حـق اسـت یـا     یـا بـه   ،حالل شمردن خون، آبرو و امـوال مسـلمین  

                                            
 مبلـغ نـه پیـامبرهمـو، ؛ ١٢٩داعیة ولیس نبیـا، ص فرحان، حسن،  ابن؛ ٣٦٤، ص٤جپیشین، بسام، عبداللّه،  آل. 1

 .١٧٦-١٧٥ص

  .١٧٦ص ،نه پیامبر مبلغهمو، ؛ ١٢٩، ص داعیة ولیس نبیا. همو، 2

  .٣٦٥، ص ٤، جبسام، عبدهللا، پیشین . آل3
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 ،ویل اسـت کـه در ایـن صـورت    أیا بدون ت ،ناحق. اگر ناحق باشد به

ویلی است که شـرع مقـدس   أیا با ت وگردد  موجب خروج از دین می

امـا در  ، شـود... موجب فسق می ،در این صورت که اجازه نداده است

کنیم. کسی کـه  مورد مسلمانان پیشین، ما هرگز کسی را تکفیر نمی

اهـل   تکفیر کند، بدعت کرده و عمل او موجب خروج از دین است و

از دیـن را  تـا وقتـی کـه ضـرورتی      ،مبتدعه باشنداز قبله را هر چند 

  1کنیم.انکار نکرده باشند، تکفیر نمی

  فرحان مالکی دیدگاه حسن بن. 5

عبــدالوهاب  در مـورد ابــن  . ويایشـان از علمــاي حنبلــی مـذهب عربســتان اســت  

  نویسد:   می

تـاریخ   شیخ محمد با توجه به اینکه ضعف علمی او در حـدیث و 

در  ،گیـرد  بینش عالم مسلمان با این دو علم شـکل مـی   هویداست و

گیـرد  کار می هها را بگیري بدعت تمام سخت محکوم کردن شرك و

و براي این عمل به اطالقات نصوص صحیح و به صـریح نصـوص   

مبنـاي   در صدور احکام کیفري صـریح بـر   و جویدضعیف استناد می

 ...کنـد  مـی روي  زیـاده  ساختگی یا قیاس فاسد و... احادیث ضعیف و

دهد و ضوابط تکفیر را خود قرار میبیشتر کلمه شرك را مورد توجه 

استشـهاد  کند و براي اثبات دیـدگاه خـود بـه آراي نـادر     رعایت نمی

گـاه بـراي    . آنداردسـطحی   گیرانـه و  سخت هاي استنباط و کند می

و زنـد   مـی (جلب نظر) عوام مقلد و علماي خاضع آنها را با هم پیوند 

ه اغلـب پیـروان او   دل ک  خواننده ساده ،کند؛ در نتیجهجمع بندي می

آن دیدگاه، دانـش عظیمـی اسـت     که پنداردمی ،دهندرا تشکیل می

که علماي گذشته به امانت آنهـا خیانـت کـرده و آنـان را از شـرك      

                                            
ــا. ســهارنپوری، خلیــل احمــد، 1  هــا و د�ــدهرجبــی، حســین، ؛ ٥٩-٥٨ص ، اهــل الســنة الدیوبند�ــة ءعقائــد علم

 .١٠٢ص ،ها در�افت
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گـاه   انـد...آن اند و مردم به دوران جاهلیت اولی بازگشتهبرحذر نداشته

 به طمع رسیدن به مال و مقـام دنیـا،   بدویان از وي پیروي کردند و

خون مردم را با شمشیرهاي خود به زمین ریختند و با زبان الکنشان 

  1به تکفیر مردم پرداختند.

  دیدگاه احمد زینی دحالن. 6

عبـدالوهاب را نقـد کـرده و مـردود      ها و اعمال محمـد بـن   زینی دحالن نیز اندیشه

  شمرده است:

وهابیون با نسبت دادن کفر به مردم، هنگام ظهـور در بالدشـان   

به قدري که قابـل   ؛ها کردند ریزي خون ایی را راه انداختند وه جنگ

سس و مؤ کردندمی اسیرها را  احصا نیست. اموال مردم را مباح و زن

او ... 2تمـیم بـود   فه بنییعبدالوهاب از طا این مذهب خبیث محمد بن

جسـت کـه آن ادلـه    تمسـک مـی   اي دش بـه ادلـه  یبراي اثبات عقا

گفـت و  دش را اثبات کنند و سخنانی مییتوانند هیچ یک از عقا نمی

آنـان را پیـرو خـود     برد که مردم عوام را بفریبد وکار می هتعبیراتی ب

توانست مردم عـوام   هایی نوشت و دش کتابیسازد. وي در مورد عقا

طوري که آن مردم  هب ؛و آنان را با خودش همراه سازددهد را فریب 

اهل توحید کافر هستند. وي  ناآگاه قبول کردند که اکثر مسلمانان و

با حاکمان مشرق که اهل درعیه بودند، ارتباط برقرار کرد و نزد آنان 

ش اتوانست نظرشـان را جلـب کنـد. ایـن حکـام بـه یـاري        رفت و

دعوتش را پذیرفتند. البته قصـد آنـان از پـذیرش دعـوت      پرداختند و

یـدار  عبدالوهاب این بود که بدین وسیله سلطنت خـود را پا  محمد بن

هـاي   و حکومت خود را گسترش دهنـد. از ایـن رو بـر عـرب     زندسا

و آنان را تحت انقیاد یافتند ایشان تسلط  و بر ندنشین حمله برد بادیه

                                            
 .١٩٣-١٩٢ص ،مبلغ نه پیامبرهمو، ؛ ١٤٢-١٤١، صداعیة ولیس نبیافرحان، حسن،  . ابن1

  .٤-٣، صپیشینن، احمد، ز�نی دحال ابن. 2
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لشکریان خـود  آنان را در شمار هیچ اجر و مزدي  و بی ندآوردخود در

. کارشان به آنجـا رسـید کـه اعـالم کردنـد هـر کـس بـه         درآوردند

بدالوهاب اعتقاد نداشته باشد، کافر و مشرك اسـت و  ع هاي ابن گفته

 و ...1هایش مباح است ییریختن خونش حالل! و گرفتن اموال و دارا

کردنـد و خمـس آن را   مالش را اخذ مـی  ،کشتندهر کسی را که می

بـه بهانـه کـافر و    پس  2کردند. گرفت و مابقی را تقسیم میامیر می

هاي  و قتلکردند تصاحب  هر چه را خواستندمشرك شمردن مردم، 

  .مرتکب شدندزیادي 

 دیدگاه جمیل صدقی زهاوي. 7

  گوید: وي می

د مردم به مخالفت برخاست و هـر  یشیخ محمد با بسیاري از عقا

حکـم قتـل آنهـا و     خوانـد و  کافر می ،د او را نداشتیکه عقارا کس 

 صلوات فرستادن بـر نبـی  از  او 3کرد.اباحه اموال آنها را صادر می

او  4کـرد. نهـی مـی   در شب جمعهآن حضرت  از یادراهت داشت و ک

کشـف الشـبهات عـن خـالق االرض و     سعود رسـاله   سپس براي ابن

را نگاشت و در آن جمیع امت اسـالمی را کـافر دانسـت و     السماوات

قتـل  نیـز بـه   سـعود   ابن 5سال کافر شده اند.صد  ششپنداشت مردم 

عبدالوهاب  بن پس محمد 6مردم و تصاحب اموالشان سرعت بخشید.

بسـیاري از علمـا و مـردم را بـه قتـل       بسیاري از کتب را آتش زد و

                                            
  .٥ص  ،همان. 1

 .١١٤، ص ی الرد علی الوهابیةة فالدرر السنیز�نی دحالن، احمد،  ابن. 2

 .١٢ص ،پیشینصدقی، زهاوی، جمیل، . 3

 .١٣همان، ص. 4

  .١٥ص ،همان. 5

 .١٧همان، ص. 6
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و کـرد  و قبور اولیا را ویران  دانسترساند و جان و اموالشان را مباح 

  1برخی از قبور در احساء را محل قضاي حاجت قرار داد.

کـرد کـه محمـد     باید به این نکته اذعانسنّت درباره وهابیت،  با توجه به آراي اهل

 داعیة و لیس نبیـاکه حسن فرحان مالکی در کتاب دارد عبدالوهاب مخالفان فراوانی  بن

اشـاره کـرده    2،عبـدالوهاب بودنـد   عصر خود ابن ترین آنها که هم نفر از بزرگ 22به نام 

  3است.

 نتیجه  

و ما الوهابیـة إ« ترین اساس و پایه مذهب وهابیت و یگانه شعار آنان این است: مهم

لذا هر کس به مذهب وهابیـت گـرایش    ».یا وهابیت را بپذیر، یا شمشیر را ؛ما السیفإ

، اسـت  خـونش مبـاح   ،هرکس از قبول آن سر بـاز زنـد   واست جانش در سالمت  ،یابد

محال است که وهابیت جـز ایـن    و رود میغارت به و مالش شوند  میفرزندانش کشته 

و خـون و مالشـان    ،خود، دیگر مسلمانان را کافرجز از این رو و بنگرد به دیگران نگاه، 

  4.داند میرا حالل 

شود که حکـم بـه کفـر و شـرك مـردم نجـد       فهمیده می ،با شواهدي که ذکر شد

امـوال مـردم و کـم کـردن     به یغمـا بـردن   براي دستاویزي این حکم  ونیست صحیح 

                                            
 .١٨همان، ص. 1

  .١٣١ -١٢٧، صلیس نبیاً  داعیة وفرحان، حسن،   . ابن2

 عبــدالوهاب ســلیمان بــن. ٢ق)؛ ١١٨١-١١٣٠ســحیم حنبلــی نجــدی( بــن ســلیمان. ١نــداز: ا ان عبارتایــن مخالفــ .3

احمد  عبدهللا بن. ٥ق)؛ ١١٧٥م( مو�س عبدهللا بن. ٤ق)؛ ١١٦٤-١١٠٠( عفالق عبدالرحمن بن محمد بن. ٣ق)؛  ١٢٠٨م(

عبـدهللا  محمـد بـن. ٧هاب)؛ عبـدالو  (اسـتاد محمـد ابـن عبداللطیف احسـائی عبدهللا بن. ٦ق)؛ ١١٧٥ م( سحیم بن

 .١٠ق)؛ ١٢٨٢ م( منصور ناصری عثمان بن. ٩ق)؛ ١٢٤٦ م( سلوم علی بن محمد بن.٨ق)، ١٢١٦ م( فیروز احسائی بن

ق)؛ ١١٧١م( احمـد تمیمـی مربـد بـن. ١٢ق)؛ ١١٩٤م( سلیمان کردی محمد بن. ١١ق)؛ ١٢٥٠م( سند بصری عثمان بن

علی البصـری قبـانی؛  احمد بن. ١٥ق)؛ ١١٨٣ م( عبدهللا صائغ الح بنص. ١٤ق)؛ ١١٨٩م( احمد عتیقی سیف بن. ١٣

قاسـم بـن  عمـر بـن. ١٨ق)؛ ١٢٣٢ م( احمـد حـداد حضـرمی علوی بـن. ١٧ق)؛ ١٢٢٥م( د زبیریو داو عبدهللا بن. ١٦

ق)؛ ١٢٩٥م( حمیـد عبدهللا بـن محمد بن. ٢٠ق)؛ ١٢٢٧ م( کیران مغربی عبدهللا بن محمد بن .١٩محجوب تونسی؛ 

 ق)١٢٧٤ معمر شطی دمشقی(  حسن بن. ٢٢ق)؛ ١١٧٩م( عدوان عبدالرحمن بن عبدالعزیز بن .٢١

 .٢٠٥، ص )هذه هی الوهابیةترجمه ( این است وهابیت. مغنیه، محمد جواد، 4
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هاي  یر بار بدعتاز مردمی بود که زگیري  انتقامبه منظور و وهابیت هاي درونی  حقارت

عبدالوهاب  بنقدري در محمد  هها ب ها و ضاللت این بدعت 1عبدالوهاب نرفتند. محمد بن

 3داشـتند از همان ابتدا مردم را از مراجعه به او باز میاستادانش و  2آشکار بود که پدرش

   5لیف کرد.أکتابی مستقل در رد او و افکار منحرفش ت 4و برادرش

باید دانست که  6،اید به مسلمان بودن مردم نجد اذعان داشتپس عالوه بر اینکه ب

ـ زیـرا او بـا عقا   ؛عبدالوهاب بود وجود خود محمد بن ،فتنه اصلی منطقه نجد د و افکـار  ی

شت. گ نبیاءگذار فرقه وهابیت و انحرافی بزرگ در دین خاتم األ اش پایه انحرافی

تنـه در سـرزمین نجـد اشـاره     در اخباري غیبی به وجود فنیز  پیامبر وجود نازنین

 حنبـل  مسند احمد بـن  (بخاري و مسلم) و اند و برخی از این احادیث در صحیحینکرده

عبدالوهاب و فرقه وهابیت) حمـل   توان این فتنه را بر این خوارج (محمد بن آمده که می

  7کرد.

  کنیم:براي حسن ختام به برخی از این روایات اشاره می

 8؛ء الفتنـة مـن ههنـا مـن المشـرقيتجـ« شـرق فرمودنـد:  با اشاره به م پیامبر

  ».دهدفتنه از این سمت مشرق رخ می

  فرمایند:تفسیر از این شرق دانست، می توان آن رادر حدیثی که می و

                                            
، بسام، عبـدهللا، پیشـین آل؛  نامه ابن عفالق به ابن معمر؛ ٢٤ -٢١، ص پیشین عبدالوهاب، سلیمان، ابن :ر.ک. 1

فرحان، حسـن،  ابن؛ ١٠٢ص رجبی، حسین، پیشین،  ؛٥٩ -٥٨، صسهارنپوری، خلیل احمد، پیشین ؛٣٦٥، ص ٤ج

الدرر همو، ؛ ٥ -٣، صةوهابیال ةفتن ،ز�نی دحالن، احمد ؛١٩٣-١٩٢ص ،مبلغ نه پیامبرهمو، ؛ ١٤٢-١٤١، صپیشین

  .١٨ ـ ١٢ص  ،صدقی زهاوی، جمیل، پیشین؛ ١١٤، ص السنیة فی الرد علی الوهابیة

  .٥١، صالدین، پیشین طبسی، نجم؛ ٣٧، ص بشر، عثمان، پیشین ابن .2

  .١١٢، صر السنیة فی الرد علی الوهابیةر الدهمو،  ؛٤، صةوهابیال ةفتنز�نی دحالن، احمد،  ابن. ٣

  .١٦، ص. الگار،حامد، پیشین4

، سـید مرتضـی، رضـوی؛ ١٢٨، ص لیس نبیـًا  داعیة وفرحان، حسن،  ابن؛ ١٢ص  ،پیشینصدقی زهاوی، جمیل،  .5

 .٣٦، ص حاضرهم ماضی الوهابیین و

  .٥٩، ص. آلوسی، محمود، پیشین6

  .١٢٣، ص پیشینز�نی دحالن، احمد،   ابن؛ ٩ ـ ٧، ص مصباح االنام و جالء الظالمحداد، علوی بن :ر.ک .7

؛ ٧٠٩٣، ح١٦، کتـاب الفـتن، بـاب پیشـین  : بخـاری، ابوعبـدهللا،؛ ر.ک٤٧٥٤، ح ٢جحنبل، احمـد، پیشـین،  . ابن8

 .٢٩٠٥، ح نیشابوری، مسلم، پیشین
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ــا  :قــالوا !�مننــا ياللهــم بــارک لنــا فــ :اللهــم بــارک لنــا فــی شــامنا �

لهم بارک لنـا ال !شامنا يقال: اللهم بارک لنا ف .نجدنا يرسول الله وف

: هنـاک الزلـزال و الفـتن و بهـا �طلـع قـرن ةالثالثـ يو قـال فـ !�مننـا يف

.الشیطان
1  

شـاخ   ،آن فتنـه  سـبب و بـه  دهـد فرمایند: در نجد فتنه رخ میمی رسول اهللا

  .تفسیر از شرق دانست)نجد را باید (که  آیدشیطان پدید می

  از آن حضرت حدیث دیگر نیز نقل شده:

ون القــرآن ال �جــاوز تــراقیهم ءبــل المشـرق و �قــر �خـرج نــاس مــن ق

�مرقـون مــن الــدین کمـا �مــرق الســهم مــن الرمیـة ثــم ال �عــودون فیــه 

قـــال: ســـیماهم  ؟قیــل: مـــا ســیماهم .لـــی فوقـــهإحتــی �عـــود الســهم 

؛التحلیق
2  

و  ...کننـد آیند که به قرآن عمل نمیبرخی از مردم از مشرق می

سـت کـه سرهایشـان را    ا ایـن عالمت آنهـا   ....گردندبه دین برنمی

عبـدالوهاب ایـن بـود کـه      (یکی از خصوصیات محمد بن تراشند می

  3.کرد سرهایشان را بتراشند)میرا مجبور پیروانش 

                                            
  .٧٠٩٤، ح ١٦، کتاب الفتن ، باب عبدهللا، پیشین . بخاری، ابی1

  .٣٥٦٦ح  نسائی، پیشین،؛ ١١٦١٤، ح ٣، جحنبل، احمد، پیشین ابن؛ ٧٥٦٢، ح ٥٧، کتاب التوحید، باب . همان2

، خالصة الکالم فی بیـان امـراء البلـد الحـرام ز�نی دحالن، احمد، ابن؛ ٩ ـ ٧، ص حداد، پیشینعلوی بن :ر.ک. 3

صـدق الخبـر فـی خـوارج القـرن علـوی، عبـدهللا، ؛ ١٢٧-١٢٦، صفی الرد علی الوهابیة الدرر السنیةهمو، ؛ ١٥ص 

  .٥٩، ص الوهابیة نقد و تحلیلهمتی، همایون، ؛ ١٢٢، صالثانی عشر
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 منابع  
چاپ ، الملک عبدالعزیز دارةمطبوعات ر�اض:  ،عنوان المجد فی تاریخ نجد :عبدهللا بن بشر، عثمان بنا .١

 .ق١٤٠٢چهارم، 

دارالفکـر، بیـروت: ، تحقیق: محمـد صـدقی محمـد جمیـل عطـار، مسند احمد :هللا احمدعبد وحنبل، اب بنا .٢

  .ق١٤٣٠-١٤٢٩چاپ اول، 

دار غار  :، تحقیق: دکتر جبر�ک حداد، دمشقالدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة :احمد ز�نی دحالن، بنا .٣

  .ق١٤٢٤حراء، چاپ اول، 

  .ق١٤٢٣مکتبة الحقیقة، استانبول:  ،مراء البلد الحرامأبیان  يخالصة الکالم ف ــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤

  .م١٩٧٨فاتح، استانبول: سعید استانبولی،  بن ، تحقیق: حسین حلمیالوهابیة ةفتن :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۵

المجمع العالمی المبلغین، چاپ دوم، ، الرد علی الوهابیة يلصواعق االلهیة فا :عبدالوهاب، سلیمان بنا .٦

 .ق١٤٣٢

 ، تحقیـق: رائـدکشف الشبهات ـ عبدالوهاب لفات الشیخ محمد بنؤ مجموع م عبدالوهاب، محمد: ابن .٧

  .م٢٠١٠ملیار لالستثمار، چاپ اول،  :ابی علفه، بیروت بن صبری بن

  .تا بی داراحیاء التراث العربی، چاپ اول،بیروت: ، یح سنن الترمذیالجامع الصح عیسی:ترمذی، محمد بن .٨

  .ق١٤١٥دارالشروق، چاپ اول،  :قاهره-تحقیق:دکتر ناصرالدین اسد، بیروت،تاریخ نجد :غنام، حسین بنا .٩

 ، تحقیق: سـلیمانالسالمهام لمرتاد حال االمام و تعداد غزوات افروضة االفکار و اال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: .١٠

 .ق١٤٣١دارالثلوثیة، چاپ اول، ر�اض: صالح خراشی،  بن

دار الرازی مرکز الدراسات التار�خیة، چاپ اول، عمان ـ اردن: ، لیس نبیا داعیة و :فرحان مالکی، حسن بنا .١١

  .ق١٤٢٥

ــ: .١٢   .ش١٣٨٧نشر اد�ان، چاپ دوم، قم: سید یوسف مرتضوی، ، مترجم: مبلغ نه پیامبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ق١٤٢٢سسة الرسالة، چاپ اول، ؤمبیروت: ، عبدالوهاب شرح کشف الشبهات محمد بن :صالحفوزان،  ابن .١٣

بیـروت: ، تحقیـق: محمـود محمـد محمودحسـن نصـار، ماجـه سـنن ابن :عبدهللا محمـدو یز�د قزو�نی،اب بنا .١٤

 .ق١٤١٩دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 

  ق.١٤١٩ ،، ر�اض بحوث حول شیخ محمد وحرکته المجدده :ابوایوب .١٥

دارالمعرفة، بیروت: ، خلیل مامون شیحا، داوود سنن ابی :شعث سجستانی ازدریا ابن سلیمان ،ودودا ابی .١٦

  .ق١٤٢٢چاپ اول، 

  .م٢٠٠٦منشورات الجمل، چاپ اول، آلمانیاـ بغداد: ، ترجمه: عباس خضیر کاظم، الوهابیة :الگار، حامد .١٧

  .ش١٣٨٧آستان قدس رضوی، چاپ دوم، مشهد: ، مترجم: احمد نمایی، وهابیگری ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: .١٨

  .تا بیدارالکتاب العربی، بیروت: ، زعماء االصالح فی العصر الحد�ث :، احمدامین .١٩

حیه و ثناء العلماء عبدالوهاب عقیدته السلفیه و دعوته االصال  الشیخ محمد بن: شیخ احمد، یبوطام آل .٢٠

 .تا بی جا، بی باز، بن عبدهللا بن عبدالعزیز  ، مقدمه:علیه

دارالعاصمة الملکة العربیة ر�اض: ، علماء نجد خالل ثمانیة قرون :صالح بن عبدالرحمن بن عبدهللا ،بسام آل .٢١

 .ق١٤١٩السعود�ة، چاپ دوم، 
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 .م٢٠٠٧چاپ اول، ، دارالوراقبغداد: تحقیق: محمد بهجة االثری،  ،تاریخ نجد :آلوسی، محمود شکری .٢٢

چاپ  :تحقیق: حسن االمین، بیروت ،عبدالوهاب کشف االرتیاب فی اتباع محمد بن :امین، سید محسن .٢٣

  .ق١٣٨٢دوم، 

  .ق١٤١٩دارالسالم، ذوالحجة ر�اض:  ،صحیح البخاری :اسماعیل بن عبدهللا محمدو بخاری جعفی، اب .٢٤

 دار قاهره: اد عبدالباقی، ؤ ، ترقیم و ترتیب: محمد فصحیح البخاری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٥

  .ق١٤٢٩حزم، چاپ اول،  ابن

مکتبـة اسـتانبول: ، المنحة الوهبیة فی رد الوهابیـة :السید سـلیمان بن بغدادی نقشبندی خالدی، داوود .٢٦

  .ق١٤٢١الحقیقة، 

مکتبـة اسـتانبول:  کتاب اشد الجهاد فی ابطال دعوی االجتهاد، :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٧

  .ق١٤٢١الحقیقة، 

ـــی الوهابیـــة :بالغـــی، محمـــد جـــواد .٢٨ ـــی حکـــیم، الـــرد عل ـــق: ســـیدمحمد عل ـــروت: ، تحقی سســـة آل ؤمبی

  .ق١٤١٩لتراث، الحیاء االبیت

دارات الرئاسة العامة إل ر�اض: ، عبدالوهاب دعوته و سیرته االمام محمد بن: عبدهللا بن باز، عبدالعزیز  بن .٢٩

المکتبـة (نـرم افـزار  ق١٤١١دارة الطبع والترجمة، چـاپ دوم، إ رشاد فتاء و الدعوة و اإل البحوث العلمیة و اإل

 ).الشاملة

  بیـروت:مکتـب البحـوث و الدراسـات،  اشـراِف ه ، بـالسنن الکبـری :علی بن حسین بن بکر احمدوبیهقی، اب .٣٠

  .ق١٤٢٦-١٤٢٥دارالفکر، 

بیـروت: احمـد عنا�ـة، -، تحقیـق: احمـد زهـوة(الجامع الصحیح) سنن الترمذی :عیسی بن ترمذی، محمد .٣١

  .ق١٤٢٦دارالکتاب العربی، چاپ اول، 

  .تا بی جا، بی ،عبدالوهاب نشاة شیخ محمد بن :جمیل حمداوی، .٣٢

  .تا بی جا، بی ، مکتبة الثقافة الد�نیة،قلب جزیرة العرب :ادؤ حمزه، ف .٣٣

  .ق١٤٢٦-١٤٢٥دارالفکر، بیروت: ، سنن دارمی :بهرام بن محمد عبدهللا ودارمی، اب .٣٤

مرکز دائرة المعـارف  :، تهران٤٢٥سعود، شماره  آل، مدخل دائرة المعارف بزرگ اسالمیسجادی، صادق:  .٣٥

  .ش١٣٨٣بزرگ اسالمی، چاپ اول، 

 )مکتبة الشاملة. (نرم افزار تا بی جا، بی، عبدالوهاب السیرة االمام محمد بن :ذهبی، ابوعبدهللا .٣٦

  .ش١٣٨٩آثار نفیس، چاپ اول، تابستان قم: ، ها ودر�افت هاد�ده :رجبی، حسین .٣٧

  .م١٩٨٦االرشاد للطباعة و النشر، بیروت ـ لندن: ، ماضی الوهابیین وحاضرهم :رضوی، سید مرتضی .٣٨

، چاپ اول، سسة االمام الصادقؤمقم: ، الوهابیة بین المبانی الفکر�ة و النتائج العملیة :نی، جعفرسبحا .٣٩

  .ق١٤٢٦

  .تا بی ،بیروت: مطبعة االتحاد، تاریخ آل سعود :سعید، ناصر .٤٠

، تحقیق: دکتـر سـید اهل السنة الدیوبند�ة (المهند الی المفند) ءعقائد علما :وری، خلیل احمدپسهارن .٤١

  .ق١٤٢٦سعود االسالمیة،  بن جامعة االمام محمدر�اض: حمن، طالب الر 

بیـروت: سـید والـی الزاملـی،  اشـراِف بـا ، جـذور االرهـاب فـی العقیـدة الوهابیـة :صبیحی، احمد محمود .٤٢

  .ق١٤٢٩دارالنصر، چاپ اول، 
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  .تا بی ، دارالصدیق االکبر،الصادق  فی الرد علی الفرقة الوهابیة المارقة الفجر :صدقی زهاوی، جمیل .٤٣

  .ش١٣٨٩برگ فردوس، چاپ اول، قم: ، وهابیت عامل تفرقه مسلمانان :طبسی، نجم الدین .٤٤

  .ق١٤١٥الغدیر، بیروت: ، الوهابیة فی صورتها الحقیقیة :صائب ،عبدالحمید .٤٥

مکتبة ر�اض: ، عبدالوهاب دعاوی المناوئین لدعوة الشیخ محمد بن :محمد بن عبدالعزیز  ،اللطیفعبد آل .٤٦

  .ق١٤٢٩م، الرشد، چاپ دو

عهد االمام عبدالعزیز ، تاریخ البالد العربیة السعود�ة الدولة السعود�ة االولی،الجزء الثانی :عجالنی، منیر .٤٧

  .ق١٤١٣دارالشبل، چاپ دوم، ر�اض: ، محمد بن

مطبعـة  صـدق الخبـر فـی خـوارج القـرن الثـانی عشـر، :فضـل بن حسن بن علوی حسینی حجازی، عبدهللا .٤٨

  .تا بی جا، بی کومین،

  .ق١٢١٦جا،  بی، نام و جالء الظالممصباح األ  :عبدهللا الحداد بنحبیب  ،علوی .٤٩

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، قم: ، تبارشناسی؛ گری و وهابیت سلفیمهدی: علیزاده موسوی،  .٥٠

  .ش١٣٩٠چاپ سوم، 

هاد، چاپ اول، منشورات االجتقم: ، عبدالوهاب من الداخل ابنشیخ محمد نقد  :عماد، عصام �حیی علی .٥١

  .ق١٤٢٩

  .م١٩٩٥شرکة المطبوعات، چاپ اول، بیروت: ، تاریخ العربیة السعود�ة :فاسیلیف، الیکسی .٥٢

قـاهره: ، تعر�ب: عمر الد�سـراوی، عبدالوهاب تاریخ نجد و دعوت الشیخ محمد بن :سنت جون ،فیلبی .٥٣

  .ق١٤١٤مکتبة مدبولی، چاپ اول، 

  .تا بی جا، بی کتبة التخصیصة للرد علی الوهابیة،، المهوالء هم الخوارج :قحطانی، عبدهللا .٥٤

دارالکتـاب االسـالمی، چـاپ  ةسسـؤمقـم: ، مترجم: اکبر مقدسی، این است وهابیت :مغنیه، محمد جواد .٥٥

  .ش١٣٨٧اول، 

چـاپ االسـالمی،  دارالکتاب ةسسؤم قم:  ، تحقیق: سامی غریری،الوهابیة يهذه ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: .٥٦

  .ق١٤٢٧اول، 

  ش.١٣٩١، تابستان ٦، شسراج منیر،  مجله »ها ، نقدها و �اسخالصواعقکتاب « :محمد علی موحدی پور، .٥٧

،  سراج منیرمجله  ،»عبدالوهاب شرک در نجد قبل از ظهور محمد بن توحید و« ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: .٥٨

  ش. ١٣٩٠، �اییز ٣ش

 .م١٩٨٩مکتبة االمام احمد، چاپ اول،  ،السحب الوابلة علی ضرائح الحنابله :حمید ابن .٥٩

چـاپ هفـتم، دارالمعرفـة،  بیـروت:، با شـرح: جـالل الـدین سـیوطی، حاشـیه: السـندی، سنن نسائی نسائی، .٦٠

  .ق١٤٢٩

حـزم،  ابـن دار قـاهره: لباقی، اد عبـداؤ ، ترقیم و ترتیب: محمد فصحیح مسلمالحجاج،  بن مسلم ،ابوریشنی .٦١

  .ق١٤٢٩چاپ اول، 

  .تا بی جا، بی ، المکتبة التخصیصة للرد علی الوهابیة،الوهابیة نقد و تحلیل :همتی، همایون .٦٢

  .ق١٤٣٣دار مشعر، چاپ اول، تهران: ، ثقافة االرهابیة فی کتب الوهابیة :وردانی، صالح .٦٣

 .ق١٣٥٤لیف والترجمة  والنشر، چاپ اول، أالت، لجنة جزیرة العرب فی القرن العشرین :وهبه، حافظ .٦٤




