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 *سيد علی موسوي

  چکیده

بـه بررسـی    ،عبـدالوهاب  ها و احتجاجات محمد بن نامه قرار دادن این مقاله با محور

ـ او در احتجاجات و ارتباط با مخالفان و تبلیغ عقا يها شیوه  .پـردازد  یخـویش مـ   دی

ها در این مقاله مد نظـر نیسـت    ها و کشتارها و جنایت هاي عملی مانند جنگ روش

طلبد، بلکه به ذکر برخوردهـاي بـه ظـاهر علمـی و      که آن خود بحث مفصلی را می

. وي با استفاده ابزاري از قرآن و سنت، مـردم را بـه   پردازیم میاخالقی او با مخالفان 

دانسـت.   هرگونه مخالفی را مشرك و جنگ با او را واجب می خواند و سمت خود می

به کاربردن تعبیرات زشـت و نـاروا در مـورد     ،تکفیر عموم مردم مسلمان زمان خود

علماي مخالف و تطبیق آیات نازل شده در شأن مشرکین بر مسلمین زمان خـود از  

در اسالم هم که مسلمانان زمان خود را از کفار ص طوري هاي روش اوست؛ به ویژگی

  دانست. تر می گمراه

  

 يهـا  عبـدالوهاب، نامـه   احتجاجـات ابـن   ر،یـ عبدالوهاب، تکف محمد بن کلیدواژگان:

  عبدالوهاب. ابن

   

                                            
 .کالم، مؤسسه امام صادق ٢و سطح  البیت تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهل پژوهشگر مؤسسه *

seamoosavi@gmail.com 
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 مقدمه  

ی یهـا  نامـه و رسـائل   عبدالوهاب، بن در شناخت شخصیت محمدمهم یکی از منابع 

هـا از   در ایـن نامـه  است. وي نوشته ا خود و مخالف ، علمامسلمانان ،به مردماو که است 

و یـا بـا علمـاي    داده  پاسخدرباره خود مطرح شده  تیا به شبهاسخن گفته د خود عقای

  .کرده است مخالف بحث

در این مقاله بـا   است.آشکار و احتجاجات او به خوبی در رسائلش  ها روش استدالل

 هـاي علمـی و اخالقـی وي بـا مخالفـان      عبدالوهاب، برخـورد  بررسی رسائل محمد بن

  بررسی و نقد شده است.

 تفسیر به رأي قرآن کریم  

کوشـید بـراي    عبدالوهاب براي پیشبرد اهداف سیاسی خود در مرحله اول مـی  محمد بن

تحکیم پایگاه قدرت، مسلمانان را به سمت خود جذب کند و اگر در ایـن مرحلـه بـه هـدف     

شد. با توجه بـه اینکـه    ها می رسید، وارد مرحله دوم و عملیات نظامی، کشتارها و جنایت نمی

مردم نجد در زمان او همه مسلمان و به قرآن و سنت نبوي معتقد بودند، بهتـرین راه بـراي   

هـا،   عبـدالوهاب در منـاظره   جذب آنها استفاده از اعتقادات مشترك بود. از این رو محمد بـن 

هاي زیادي  ند. نامهخوا می هاي خود مردم را به تبعیت از قرآن و سنت فرا ها و تبلیغ نگاري نامه

  کرد:  نوشت و آنها را به پیروي از قرآن و سنت دعوت می نشین می به مناطق مسلمان

 ،گویم آنچه بر مردم واجـب اسـت   می من به تمام مخالفین خود

 ،گـویم  هـا مـی  است و همچنین بـه آن  پیغمبر هايتبعیت از دستور

چیـزي   را ببینیـد و از سـخن مـن   هـا  آن ها در اختیار شماسـت.  کتاب

از آن اطاعـت   ،را فهمیدیـد  اما هر وقت کالم رسـول اهللا  ،نپذیرید

  1حتی اگر با عمل اکثر مردم مخالف باشد. ،کنید

                                            
أقـول لهـم الكتـب عنـدكم  أمتـه، و لواجب على النـاس اتبـاع مـا وصـى بـه النبـيني أذكر لمن خالفني أن اا« .1

لو خالفه أكثر  الذي في كتبكم فاتبعوه و ال تأخذوا من كالمي شيئاً لكن إذا عرفتم كالم رسول هللا انظروا فيها و

ــاس ــدالوهاب، محمــد، ابن(» الن ــد بنم عب ــامس ؤلفــات الشــيخ اإلمــام محم ــم الخ ــد الوهــاب، القس : الرســائل عب

  ).٣٢ص ،الرسالة الرابعة، الشخصية
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کند، آنچه بر مردم مسـلمان واجـب اسـت، پیـروي از      طور که وي تصریح می همان

قرآن و سنت است، لکن مسئله این است که دعوت مردمی که به وحـدانیت خداونـد و   

انـد، بـه چـه معناسـت؟      اند و دین اسالم را پذیرفتـه  اقرار کرده امبر اکرمنبوت پی

کرد آنها را جذب کند، نه تنها مسـلمان   سؤال مهم اینجاست که مردمی که او سعی می

عبدالوهاب حنبلی مـذهب بودنـد و فراخوانـدن آنـان بـه       که بسیاري از آنها همانند ابن

  تبعیت از قرآن و سنت با چه هدفی بود؟

ی که در پس پرده این سخنان به ظاهر زیبـا وجـود داشـت، ایـن اسـت کـه       قیقتح

شمار زیادي از علماي و تنه در برابر قدرت عظیم  توانست یک عبدالوهاب نمی محمد بن

بخوانـد.   مسلمان و حتی حنبلی بایستد و مردم را به پذیرش نظریات و عقاید خـود فـرا  

وانست قرآن را به نحـوي مطـابق بـا آراي خـود     ت استفاده از قرآن بود. وي می ،تنها راه

 ،مراد او از پیروي قرآن و سـنت تفسیر کند و با حربه قرآن به میان مردم برود. بنابراین 

  بود. خودش پیروي بر اساس تفسیر و نظر 

اگر کسی عالم بـود  ؟ در این بین فهم چه کسی مالك استمهم دیگر اینکه سؤال 

 محمـد  ؟تکلیفـی دارد  چـه  ،را فهمیـد عبـدالوهاب   بـن ا و از قرآن و سنت مطلبی خالف

  دهد: می به این سؤال اینگونه پاسخعبدالوهاب  بن

بـر همـه معلـوم     ،له اجتهادي بودئو مس )براجماع عمل نشد(اگر 

پس هـر کـس    .است که در مسائل اجتهاد مخالفت و انکار راه ندارد

 کـس بـا او مخالفـت    هـیچ  ،به مذهبش در محل والیتش عمل کند

  1کند. نمی

ظاهراً وي این سخنان را نیز با همان هدفی که در دعوت مردم به تبعیت از قرآن 

او چنین اعتقادي در مورد  کرد، ایراد کرده است؛ چراکه اگر واقعاً و سنت دنبال می

ریزي و جنایت  مسائل اجتهادي داشت، دیگر دلیلی براي آن همه جنگ و خون

بندي به این سخنان،  زد. او بدون پاي داماتی نمییافت و هرگز دست به چنین اق نمی

                                            
إن كانت مسألة اجتهاد فمعلومكم أنه ال إنكار في مسائل االجتهاد فمن عمل بمذهبه في محل واليته ال ينكر « .1

  ).  ٤٢همان، الرسالة السادسة، ص(» عليه
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تمام مردم زمان خود را نه تنها کافر و مشرك بلکه از مشرکین قبل از اسالم نیز بدتر 

برابر در به ترس نبودند، هم که در نظر او مشرك را ی دانست و آن دسته از علمای می

به اجتهاد علماي  عبدالوهاب بن چگونه محمد ،با این وصف 1.ساخت حاکمان متهم

سعود  اول حکومت آل که در دوره گذارد در حالی می و تقلید مقلدینشان احترام مخالف

شود به اجتهاد عالم مخالف  صداي مخالفی را در نطفه خفه کردند؟ آیا میهرگونه 

ال اله اال «احترام گذاشت و در عین حال معتقد بود که علماي مخالف معناي اسالم و 

  اند؟ میدهرا نفه »الله

 گوید: عبدالوهاب می محمد بن

من در گذشته قبل از این خیري که خداوند بر مـن منـت نهـاد،    

شـناختم.   دانستم و دین اسالم را نمـی  را نمی »هال اله اال اللّـ«معناي 

کسی نبود که معناي این جملـه   هاي من هیچ همچنین در بین استاد

ال الـه «که معناي  را بداند. پس هر کس از علماي عارض گمان کند

یا معناي اسالم را قبل از این زمان فهمیده است یـا گمـان    »هاال اللّ 

انـد،   را فهمیده »هال اله اال اللّـ«کند یکی از استادانش معانی اسالم و 

  2دروغ گفته و افترا بسته و مردم را فریب داده است.

عبـدالوهاب   ن محمد بنتا این حد مشکل است که تا زما »هال اله اال اللّـ«آیا معناي 

توان ادعـا کـرد کـه محمـد      آن خیل عظیم علماي اسالم آن را نفهمیده باشند؟ آیا می

عبدالوهاب از نظر علمی از همه علماي قبل از خود تا صدر اسالم برتر بوده و بعـد از   بن

 که گفتن آن »هال الـه اال اللّـ«سالیان سال فقط او معناي این جمله را فهمیده است؟ آیا 

چنان معناي دشواري دارد که احـدي در طـول    اولین قدم براي ورود به اسالم است، آن

ترین جمله آن را  قرون مختلف آن را نفهمیده باشد؟ این چه دینی بوده است که بنیادي

                                            
  .٣٢همان، الرسالة الرابعة، ص. 1

هللا به. وكذلك  ، وال أعرف دين اإلسالم قبل هذا الخير الذي منّ أنا ذلك الوقت ال أعرف معنى ال إله إال هللا« .٢

عرف معنى اإلسالم  من علماء العارض أنه عرف معنى ال إله إال هللا أو مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك، فمن زعم 

لة الرساهمان، » (قبل هذا الوقت أو زعم عن مشايخه أن أحداً عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس

  ).١٨٧الثامنة و العشرون، ص
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ناشدنی تشـکیل   که هر مسلمانی باید به آن ایمان و اعتقاد داشته باشد، یک معماي حل

عبدالوهاب قدرت حل آن را نداشته اسـت؟   جز محمد بن ها کسی داده که در طول قرن

آورد؛  با این وصف وي چگونه سخن از احترام به اجتهاد علماي مخـالف بـه میـان مـی    

  دانند؟ را هم نمی »هال اله اال اللّ «کدام از آنها حتی معناي  معتقد است هیچ که درحالی

اهل زیارت قبـور و...   کند که اهل تبرك، عبدالوهاب با صراحت اعالم می محمد بن

سازند و بـر اسـاس    رغم اینکه شهادتین را به زبان جاري می نشینان، به و همچنین بادیه

کنند، کفرشان از یهـود و   کنند، اما چون طبق نظر او عمل نمی نظر علمایشان عمل می

بسیار خوب گفته یکی از سلف که کفر ایـن افـراد (اهـل تبـرك،     «نصارا شدیدتر است: 

  1».و...) از کفر یهود و نصارا شدیدتر است استغاثه

هـایی را بـه    کدام از صحابه و سلف، چنین نسبت این سخنان در حالی است که هیچ

اند. چرا که اگر اهل اسـتغاثه کـافر باشـند و کفرشـان از      اهل استغاثه و تبرك و... نداده

بدهند و او را نیـز   یهود و نصارا هم شدیدتر باشد، باید همین نسبت را به خلیفه دوم نیز

تکفیر کنند؛ چون او در موارد متعـدد از جملـه در زمـان قحطـی نـزد عبـاس، عمـوي        

  2شد.داد و به او متوسل می رفت و او را واسطه قرار می می ،پیامبر

کفر این افراد از کفر یهود به مراتـب  «گوید:  نشینان می وي همچنین در مورد بادیه

گوینـد و بـه آن عمـل     ینانی هستند که ال اله اال اهللا مینش شدیدتر است. مقصودم بادیه

نشینان اطالعی از احکام و مسـائل دینـی ندارنـد و     حال آنکه معموالً بادیه 3؛»کنند نمی

هاي تند و در بعضی مواقع بسـیار دور   مخالفت گونه ایندارد. از  این جهل، حکم را برمی

عبـدالوهاب بسـیار دیـده     مه محمد بناز ادب و شأن مسلمان با علماي مخالف، در کارنا

  شود که در مباحث بعدي با تفصیل بیشتر ذکر خواهد شد. می

نتیجه اینکه هر عـالمی در مقـام اسـتنباط از قـرآن و سـنت و بـا توجـه بـه روش         

هـا در   استنباطش ممکن است نظري غیر از نظر عالم دیگر اتخاذ کند. این اختالف نظر

                                            
، الدرر ، عبدالرحمنعاصمی(» لقد أحسن من قال من السلف: إن كفر هؤالء أغلظ من كفر اليهود والنصارى« .1

  ).٣٥٦، ص٣، جالسنیة فی األجوبة النجد�ة

 .١٠١٠، ح٣، كتاب االستسقاء، باب٢٤٢، ص١، جصحیح البخاریاسماعیل،  بخاری، محمد بن .2

 ).١١٨، ص ٨همان، ج» (أغلظ من کفر الیهود بأضعاف مضاعفة أعنی البوادي کفر هؤالء.«3
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عبدالوهاب نقـل کـردیم،    طور که از محمد بن و همان مباحث علمی کامالً طبیعی است

در مسائل اجتهادي هر کس بنا بر حجتی که دارد، از مرجع تقلید خـود کسـب تکلیـف    

عبدالوهاب به قرآن و سنت، اگر به سبب دلسوزي بـراي دیـن    کند. دعوت محمد بن می

تهادات علمـاي  بایست در مقام عمل به تمام اج و اعتقاد به قرآن و سنت بوده است، می

کـرد،   دلیل داشتن نظر مخالف تکفیر و توهین نمی گذاشت و آنان را به معاصر احترام می

اما اگر دعوت به قرآن و سنّت صرفاً براي تلقین نظر و برداشت خاص به مـردم باشـد،   

آمیز از قرآن و سـنت تلقـی کـرد کـه ایـن دو منبـع        آن را باید استفاده ابزاري و توهین

  اند. در حد وسیله و ابزار تنزل یافته مقدس و شریف

 تکفیر عمومی مردم  

اي را براي تکفیـر و نسـبت دادن    عبدالوهاب در بعضی از رسائلش ضابطه محمد بن

نبودنـد و   شرك به مردم بیان و تصریح کرده که با این ضابطه اکثر مردم زمانش کـافر 

  مسلمان بودند.

پیـامبر  کنم که دین  می من کسانی را تکفیر ،له تکفیرئاما در مس

 و مـردم را از عمـل بـه آن بـاز     و بعد از آن سبش کننـد بشناسند را 

کسانی هسـتند کـه مـن    ها و با عامل به دین دشمنی کنند. این دارند

  1کنم و الحمد هللا اکثر امت این گونه نیستند. می تکفیرشان

ـ با وجود آگاهی از با این مبنا وي باید با کسانی مبارزه کند که   ا آن مخالفـت دین ب

هاي زیـادي در مـورد    و در نامه بند نبود چنان به این ضابطه نیز پاي وي آناما  ،کنند می

  گوید: سخن می گونه اینکفر و شرك مردم مسلمان زمانش 

پرستی زمین را پـر   بر شما پوشیده نماند که شرك اکبر یعنی بت

 اي عـده  ،اي نزد قبر صـحابی  عده پیامبر،اي نزد قبر  عده .کرده است

نـزد  هـا   روند. بعضی در مشکالت و سـختی  می نزد قبر مردي صالح

. کننـد  مـی  کنند و بعضی برایشان نذر و برخـی قربـانی   می آنان دعا

                                            
و أما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو . «1

 ).٣٨ة ، ص الرسالة الخامسعبدالوهاب، پیشین،  (محمد بن» الذي أكفره وأكثر األمة و� الحمد ليسوا كذلك
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اکنون اگر دریافتید که  .خواهند ها میبعضی خیر دنیا و آخرت را از آن

و هـر مسـلمانی را از   است پرستی شرك  این اعمال همگی مانند بت

آلـود   دانیـد کـه ایـن اعمـال شـرك      می وکنند  می خارجاسالم  رهیدا

چنان شیوع پیدا کرده که خشکی و دریا را از خود پر کـرده اسـت    آن

شـوند و   مـی  ی که بسیاري از کسانی که از صـالحین شـناخته  یتا جا

 .شـوند  مـی  عبادت و روزها روزه دارند نیز مرتکب این اعمالها  شب

  1کنید؟ نمی ت را براي مردم افشاو حقیق )پیوندید نمی به ما(پس چرا 

شدند، همه مسـلمان و در شـبه جزیـره     روشن است کسانی که مرتکب این امور می

سنّت و به طور کلی این جماعت عظیمی کـه از دم تیـغ تکفیـر     عربستان عمدتاً از اهل

عبدالوهاب گذشتند، جماعتی موحد و معتقد به قرآن و سنت نبوي بودند. این در حالی  ابن

اند که هر کس شهادتین را بر زبان  سنّت و شیعه روایات فراوانی نقل کرده ت که اهلاس

جاري کند و نماز بخواند و زکات بدهد، مال و جان و عرضـش در امـان اسـت و تمـام     

ال هر کس «و نیز در حدیث معروف نبوي آمده است:  2شود احکام اسالم بر او جاري می

  3».یمان در قلبش باشد، از آتش جهنم خارج خواهد شداي ا بگوید و ذره اله اال اللّه

عبدالوهاب اعمال مردم را که برخاسته  کنید که چگونه محمد بن اکنون مالحظه می

پرسـتی خوانـده و چگونـه بـه اجتهـاد       از برداشت علماي آنها از قرآن و سنّت است، بت

  عالم مخالف احترام گذاشته است؟!

مـردم   خواند که همه آمیز را اموري عمومی می ركور شاین ام ،در گفتاري دیگر يو

خطـاب بـه یکـی از    اي  در نامـه کـه   چنـان  4؛را به خود گرفتـار کـرده اسـت    سرزمینش

                                            
ال يخفى عليكم ما مأل األرض من الشرك األكبر عبادة األصنام هذا يأتي إلى قبر نبي و هذا إلى قبر صحابي  « .1

كالزبير وطلحة و هذا إلى قبر رجل صالح و هذا يدعوه في الضراء و في غيبته و هذا ينذر له و هذا يذبح للجن، 

هذا يسأله خير الدنيا و اآلخرة. فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشرك وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا و اآلخرة، و 

كعبادة األصنام الذي يخرج الرجل من اإلسالم، و قد مأل البر و البحر و شاع و ذاع حتى إن كثيراً ممن يفعله يقوم 

رسالة التاسعة ال(همان، » الليل و يصوم النهار و ينتسب إلى الصالح و العبادة فما بالكم لم تفشوه في الناس

  ).١٢٥عشرة، ص 

  .١٢٨؛ کتاب العلم، باب من خص بالعلم، ح ٢٥کتاب اال�مان، ح اسماعیل، پیشین، بخاری، محمد بن .2

 .٤٤همان، باب ز�ادة اال�مان و نقصانه، ح .3

 .١١١، ص الرسالة السابعة عشرةعبدالوهاب، پیشین،  محمد بن .4
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کنم که تو و بسیاري از اهل زمـان مـا از خـدایان     می اما گمان«: نویسد می مخالفینش

چگونـه   1.»دشناسی نمی را تمعبود جز هبل و یغوث و یعوق و نسر و الت و عزي و منا

پرستی و شرك هم بـه   داشت و نسبت بت» احترام به اجتهاد مخالفین«توان ادعاي  می

آنها داد؟ آیا کسی را که شهادتین بر زبان جاري کرده، نماز خوانده و روزه گرفته اسـت  

مسلمان است و از آتش جهنم نجـات خواهـد    و بر اساس فرمایش پیامبر اسالم

توان  وت از قرآن سنت و اعتقاد به جواز توسل و استغاثه، میدلیل برداشت متفا به  یافت،

  پرستی متهم کرد؟ به بت

عبدالوهاب  هاي به ناحق و دور از شأن مسلمان، در آثار محمد بن نسبت گونه ایناز 

شود. همچنین تکفیر مردم مکه و مدینه به صورت جداگانه، قبیله  فراوان دیده می

در درعیه و عیینه و بسیاري دیگر از مردم را که همه عنزه، قبیله ظفیر، مخالفین او 

  2اند نیز در آثار او فراوان است. سنّت بوده مسلمان و اکثرشان از اهل

 توهین به علماي مخالف و تکفیرشان  

عبدالوهاب نقل کردیم، وي در برخـورد بـا    عالوه بر تکفیرهاي عام که از محمد بن

یرد. او با نادیده گرفتن مقام علمی و وجاهـت  گ می علماي مخالف نیز همین شیوه را پی

گذرد و بـه آنـان حملـه     دینی علماي مخالف، آداب و اخالق اسالمی را نیز زیر پاي می

آمیز به زعم خـودش چـون    اي به اهل ثرمدا، بعد از ذکر امور شرك کند. وي در نامه می

عبـاد و تمـام    ابن 5،یلیعد 4،اسماعیل ابن 3،اگر مویس«گوید:  تبرك و بنا بر قبور و... می

                                            
 الالت و نسرا و يعوق و يغوث و يعرف من اآللهة المعبودة إال هبل و كثير من أهل الزمان ما لكن أظنك و و« .١

 ).١٦٩ص، الرسالة الخامسة والعشرون(همان، » مناة العزى و

  .١١٣-١١٢، ص١٠؛ ج٥٧، ص٨، ج، الدرر السنیة، عبدالرحمنعاصمی .2

، قاضـی، مفتـی، )١٢٩ ، صداعیـة و لـیس نبیـاترین علمای اهل نجـد ( ق): �کی از بزرگ١١٧٥عبدهللا المو�س (  .3

عبدالعزیز، هنگام محاصره شهر از  بعد از حمله سعود بن ١١٧٥استاد و معتمد مردم شهر حرمة بود که در سال 

  ).٤٠٢، صعلماء الحنابلةعبدهللا ابوز�د،   ؛ بکر بن٣٦٨، ص٤، جعلماء نجد خالل ثمانية قرونبسام،  دنیا رفت (آل

ق): از علمای بسیار بزرگ، قاضی و مفتی شهر عنیزه و از مخالفین ١١٩٦(اسماعیل  احمد ابن شیخ عبدهللا بن .4

  ).٤٠٧عبدهللا ابوز�د، پیشین، ص  ؛ بکر بن٤٨٨، ص٥بسام، پیشین، ج آلمحمد بن عبد الوهاب بود. (

بسـام، پیشـین،  آلق): قاضی، مفتی، فقیه و استاد در شهر مجمعه. (١١٨٠عبدهللا عدیلی ( شیخ عبدالقادر بن .5

  ).٤٠٣عبدهللا ابوز�د، پیشین، ص ؛ بکر بن٥٣٧ص ،٣ج
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کافر و ها اید به اینکه آن پس تصریح کرده )،...تبرك و(کنند  می گونه عمل تابعینشان این

اش بـا علمـاي مخـالف را بـیش از      وي در ادامه همین نامه کینه و دشـمنی  1.»ند.مرتد

یقین دارم کفـر کسـی کـه قبـه ابوطالـب را عبـادت       «گوید:  سازد و می پیش آشکار می

    2.»رسد دهم کفر مویس و امثال مویس هم نمی د، به اندازه یککن می

له ئمسـ  3،عبـداهللا  بـن  در مورد تابعین مویس و صالح« نویسد: می اي دیگر در نامهاو 

هستند؟ جواب این است کـه   پرستان یا با بت ند؟ اهل توحید ها همراهاین است که آیا آن

  4.»با این افراد هستند پرستان بت

حقیقت زیـارت و توسـل   درباره ب اصرار زیادي دارد بدون اینکه سخنی عبدالوها ابن

که چنـین عملـی را   را همه این اعمال را عبادت غیر خدا بنامد و فردي  ،به میان بیاورد

زیارت قبـر  » عبادت قبه ابوطالب«. در اینجا نیز مراد او از بشمارد کافر ،شود مرتکب می

نکته شایان توجـه ایـن اسـت     شان است.به ایمسلمانان و توسل  حضرت ابوطالب

د، نـ ده عبدالوهاب با این شدت به آنها نسبت کفر می که مویس و امثال او که محمد بن

 اند. همگی از علماي حنبلی مذهب و قاضی شهر و دیار خود بوده

عبدالوهاب به شـدت بـا او برخـورد و تکفیـرش      یکی دیگر از علمایی که محمد بن

  اند: سحیم نوشته است. در مورد سلیمان بن سحیم کرده، سلیمان بن

کـه بـه   بود ی یاز علماسحیم  بن احمد بن محمد بن شیخ سلیمان

 ،احمـد  بـن  محمد ،همراه پدر خودو  کرد می شدت با محمد مخالفت

. سـلیمان  عبدالوهاب از هیچ تالشی فروگذار نکـرد  ابن مخالفت بادر 

کـه در  ریاض  هاي(یکی از روستاامام و مفتی و خطیب مردم معکال 

                                            
فإذا كان المويس و ابن إسماعيل و العديلى و ابن عباد و جميع أتباعهم كلهـم علـى هـذا فقـد صـرحتم غايـة «  .١

  ).٢٦، ص٦عبدالوهاب، محمد، پیشین، الرسالة الثالثة، ج (ابن» التصريح أنهم كفار مرتدون

 (همان).» طالب ال يبلغ عشر كفر المويس وأمثالهمن عبد قبة أبي  أقطع أن كفر« .2

بکـر ق) قاضی عنیزه و قصیم و اهـل علـم و فقاهـت بـود (١١٨٤ابوالخیل (م محمد بن عبدهللا بن عالمه صالح بن .3

  ).٥١٦-٥١٣، ص٢عبدهللا ابوز�د، پیشین، ج بن

مع األوثان ؟ بل أهل األوثان  في أتباع المويس، و صالح بن عبد هللا هل هم مع أهل التوحيد؟ أم هم«...  .٤

 ).٢٠٥عبدالوهاب، محمد، پیشین، الرسالة الحادية و الثالثون، ص (ابن» معهم
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و  بـا علمـاي شـهرهاي مختلـف مکاتبـه     او  .بـود  والدت یافت)آن 

  1تا مردم را از خطر حرکت محمد آگاه کند.کرد سفرهاي زیادي 

اگر منظور تو ایـن اسـت   « گوید: می سحیم بن در مورد سلیمانعبدالوهاب  محمد بن

کننـد و   اظهـار مـی   سحیم، که کفـر و نفـاق را   که من در مقابل کسانی مانند فرزند ابن

اند سکوت کنم، پس این درخواست سزاوار تـو   شمشیر بغض بر دین و کتاب خدا کشیده

سـحیم را   هاي سـلیمان بـن   عبدالوهاب مخالفت جالب اینجاست که محمد بن 2.»نیست

  کند! داند و نظر و موضع خود را موضع رسمی دین تلقی می مخالفت با دین می

  گوید: چنین با او سخن می سحیم، این یمان بناي دیگر خطاب به سل در نامه

گویم که تو و پدرت بـه کفـر و شـرك و     قبل از جواب به تو می

اید... تو و پدرت تا به اآلن معناي شـهادت ال الـه    نفاق تصریح کرده

روز در راه دشمنی و عـداوت   اید... تو و پدرت شبانه اال اهللا را نفهمیده

تو مردي معاند، گمراه (با آگـاهی بـه   کنید...  با دین اسالم تالش می

  3اي.  گمراهی خود) و کسی هستی که کفر را بر اسالم ترجیح داده

عـدو اهللا  «سحیم با نام  سحیم، از سلیمان بن اي به عبداهللا بن عبدالوهاب در نامه ابن

گویـد: شـیطان سردسـته     همچنین در یکـی از مکاتبـاتش مـی    4کند. یاد می» سحیم بن

نـام  » شیطان امـت «و گاهی از مویس به عنوان  5ریعر و ابوذراع استسحیم، مویس، ع

  6برد. می

                                            
 .٣٨١، ص٢بسام، پیشین، ج آل .1

إن كان مرادك أني أسكت عمن أظهر الكفر و النفاق، و سل سيف البغض على دين هللا و كتابه و رسوله مثل « .2

  ).٣١٩عبدالوهاب، محمد، پیشین، الرسالة الخمسون، ص  (ابن» ي منكولد ابن سحيم ... فهذا ال ينبغ

أبوك ال  أنت إلى اآلن أنت و...  النفاق، و الشرك و أباك مصرحون بالكفر و قبل الجواب نذكر لك أنك أنت و. «3

أنك رجل معاند  ... نهارا أبوك مجتهدان في عداوة هذا الدين ليال و أنت و و... تفهمون شهادة أن ال إله إال هللا 

 ).٢٢٥(همان، الرسالة الرابعة و الثالثون، ص» الكفر على اإلسالم مختارُ  ضال على علمٍ 

 .٦٣ص همان، الرسالة الحادية عشر، .4

 .١٧٢همان، الرسالة الخامسة و العشرون، ص .5

 .١٧٣همان، ص .6
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سـنّت و مخـالف محمـد     طور که بیان شد، افراد مذکور همـه از علمـاي اهـل    همان

دلیل جایز شمردن تبرك و توسل و ساخت بنا بر قبور و مانند  عبدالوهاب بودند که به بن

گرفتنـد. بنـا بـر گفتـه محمـد       رار میعبدالوهاب ق آن، هدف حمالت سنگین محمد بن

گذاشـت و   بایست به اجتهاد این علما احترام مـی  عبدالوهاب که ذکر کردیم، وي می بن

داند، فقـط بـه    کرد، اما دیدیم که چطور آنها را از دایره اسالم خارج می آنها را انکار نمی

هـا مشـاهده    انـد! حتـی در هـیچ یـک از نامـه      این دلیل که بر خالف نظر او فتـوا داده 

عبدالوهاب ابتدا دالیل طرف مقابل را ذکر کند و بحثی علمی را  کنیم که محمد بن نمی

در نقد عالم مخالف مطرح سازد، بلکه از همان ابتدا به این اتهـام کـه مخـالف نظـر او     

دهد. او نه تنها نظر اجتهادي علماي مـذکور   پرستی به آنها می هستند، نسبت کفر و بت

د، بلکه آن را اجتهاد و تالش براي جلـوگیري و منـع مـردم از رسـیدن بـه      تاب را برنمی

  1داند. خداوند می

 تشبیه مسلمانان به مشرکان صدر اسالم  

عبدالوهاب بر خالف ضابطۀ خودش در تکفیـر مـردم    توضیح داده شد که محمد بن

کرد و در رسائل مختلف خود به صـراحت عمـوم مسـلمانان زمـان خـود را از       عمل می

دانسـت؛ امـا وي بـه ایـن حـد از تکفیـر مـردم         یره اسالم خارج و کافر و مشرك میدا

  شود: مسلمان بسنده نکرده و وارد مقایسه بین مسلمانان و مشرکان صدر اسالم می

... أن المشركون في زماننا أضل من الكفار في زمـن رسـول اللـه

  اساً ال يوازنون عيسى والمالئكة؛مشركي زماننا يدعون أن

.. .ترنــد گمــراه ن زمــان مـا از کفــار زمــان رسـول اهللا  اکمشـر 

خواننـد کـه در سـطح عیسـی و      مـی  ن زمان مـا مردمـانی را  امشرک

  2.نیستندهم مالئکه 

عبدالوهاب در مشرك شـمردن مسـلمانان بـین سـنی و شـیعه و       بنابراین محمد بن

نان اهـل  سنّت هم فرقی نگذاشته؛ چرا که به تصریح او همه آ حتی در بین مذاهب اهل

                                            
  .١٦٧همان، الرسالة الرابعة و العشرون، ص .1

  .١٢٥شرة ، ص الرسالة التاسعة عهمان،  .2
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آمیزند و چنین کسـانی   زیارت و توسل و تبرك هستند که به پندار او اینها اموري شرك

  اند. از دایره اسالم خارج

 خشونت و جنگ با مخالفین  

 عبدالوهاب با استناد به آیه  محمد بن
ٌ

ـة
َ

ن
ْ

 فِت
َ

ون
ُ

�
َ

 ت
َ

 ال
َّ

 حَىت
ْ ُ

و�
ُ

اِتل
َ

جنگ و کشـتار   1،ق

داند و از آنجا که همه مسلمانان عصر خـود را   میاي شرعی و واجب  مشرکان را وظیفه

شود. وي در ایـن   داند، پس جنگ با تمام مخالفانش واجب می در دایره کفر و شرك می

  گوید: زمینه می

فهذا هو الذي أوجب االخـتالف بيننـا و بـين النـاس حتـى آل بهـم 

ا األمر إلـى أن كفرونـا و قاتلونـا و اسـتحلوا دماءنـا و أموالنـا حتـى نصـرن

الله عليهم و ظفرنا بهم، و هو الذي ندعو النـاس إليـه و نقـاتلهم عليـه 

بعــد مــا نقــيم علــيهم الحجــة مــن كتــاب اللــه و ســنة رســوله و إجمــاع 

  السلف الصالح من األئمة ممتثلين لقوله سبحانه و تعالى:
ْ ُ

و�
ُ

اِتل
َ

ق وَ

 
ّ

 ِهللا
ُ

ــه
ُّ

ل
ُ

 ک
ُ
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ٌ
ــة

َ
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ْ
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ــون

ُ
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َ
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َ
 ال

َّ
فمــن لــم يجــب الــدعوة  .حَــىت

  ؛بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف

باعث اختالف بین ما و مـردم   )ما با مظاهر شركهاي  مخالفت(

و جـان و مـال مـا را حـالل      هـا مـا را تکفیـر کردنـد    شد تا اینکه آن

بعـد  . گرداندپیروز ها ما را بر آنمان کرد و  دانستند. تا اینکه خدا یاري

نت و اجماع سلف بـراي مـردم آوردیـم و    که دلیل از قرآن و ساز این

بجنگیـد   با مشـرکان «که فرموده بنا به دستور قرآن  ،نپذیرفتندآنان 

هـا  بـا آن  ،»و تمـام دیـن از آن خـدا باشـد    گـردد  کـن   تا فتنه ریشـه 

با شمشـیر   ،و هر کس با دلیل و سخن دعوت ما را نپذیردجنگیم  می

  .کنیم با او مبارزه می

                                            
  .٣٩)، آ�ه ٨سوره انفال( .1
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عبدالوهاب در مورد احترام به نظر اجتهادي مخـالف   مد بنرغم سخنانی که از مح به

کنید که چطور او هر کسی را که بـا دعـوتش مخالفـت کنـد،      نقل کردیم، مشاهده می

دانـد! جالـب توجـه اسـت کـه او مسـئولیت        شمرد و جنگ با او را واجب می مشرك می

ـ  ها را به گردن مخالفان می شروع جنگ هـا   گ و کشـتار اندازد و آنها را مقصر شروع جن

هـا   بشر در مورد تمام جنـگ  غنام و ابن نگارانی چون ابن داند؛ حال آنکه روایت تاریخ می

  کند. خالف این مطلب را ثابت می

نکته در خور توجه دیگر این است که این لحن تند و آتشین که هیچ گونه مخـالفی  

ـ     را بر نمی عبـدالوهاب بـه    نتابد، مربوط به زمانی است که حامیـان و پیـروان محمـد ب

قدرت رسیده بودند و ابزار و امکانات الزم براي جنگ داشتند، اما خوب است ببینید کـه  

عبدالوهاب در عیینه بود و هنوز قـدرت و نفـوذ الزم را نداشـت،     در زمانی که محمد بن

  چگونه بود:

فإذا تحققـتم الخطـأ بينتمـوه ولـم تهـدروا جميـع المحاسـن ألجـل  

  ؛ائتين أخطأت فيهن فإني ال أدعي العصمةمسألة أو مائة أو م

را بـه  هـا   خـوبی  بیان کنید اما همـه  ،ی مشاهده کردیداگر خطای

خطـا  در آنها که  (!)لهئله یا دویست مسئیا صد مسمسئله یک جهت 

  1چون من معصوم نیستم. ؛نادیده نگیریدکردم، 

 نتیجه  

ـ  ات را دارد و بـا  کسی که ادعاي اصالح دینداري مردم و پاك کردن جامعه از خراف

شود، اگر واقعا هدف مقـدس و خالصـی در    شعار دفاع از قرآن و سنت به میدان وارد می

جهت قرآن و سنت داشته باشد، براي رسـیدن بـه ایـن هـدف مقـدس نبایـد بـه هـر         

اي تمســک جویــد. از آنچــه تــاکنون گفتــیم، روشــن شــد کــه هــدف محمــد   وســیله

بلکه دعوت به تبعیـت از خـود بـود. او نـداي     عبدالوهاب نه دعوت به قرآن و سنت،  بن

داد، ولی هـر مجتهـدي را کـه بـا او      آزادي اندیشه و پذیرفتن اجتهاد مجتهدین سر می

                                            
 .٢٤٠عبدالوهاب، پیشین، الرسالة الخامسة و الثالثون، ص ابن .1
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هایی کـه   ها و توهین ها، تکفیر گري کرد. سرکوب کرد، سرکوب و تکفیر می مخالفت می

رساند کـه   ه میشود ما را به این نتیج عبدالوهاب دیده می هاي محمد بن در سرتاسر نامه

وي در برخورد با مخالفان، اعم از سنی و شیعه، عالم و عامی، روشی رادیکالی، افراطـی  

اندیشـد. او در روش   نظرانه داشت و به چیزي جز حذف رقیب و سرکوب او نمـی  و تنگ

عملکردهاي خشـن و   گونه اینبرد.  اي بهره می خود براي رسیدن به هدف از هر وسیله

  للعالمین بود، جایی ندارد. رحمةر سنت پیامبر که گرایانه د سرکوب
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