
محمد بن عبدالوهاب؛ چهره ای منفور

محمد بن عبدالوهاب بن ســلیمان تمیمی، در 
ســال 1111ق مطابق با 1703 یا 1704م در شهر 
عیینه، از توابع نجد عربستان به دنیا آمد. تحصیالت 
ابتدایی را نزد پدرش فراگرفت، سپس برای ادامة 
تحصیل به شــهر های گوناگونی ســفر کرد. او از 
همان دوران نوجوانی، نظــرات و عقاید خاصی 
را دربارة دین اسالم مطرح می کرد؛ ولی از سوی 
پدرش مورد مخالفت قرار می گرفت. بعد از مرگ 
پدر، مردم را به سوی عقاید باطل خود فراخواند 
و به هر شهری که می رفت، مورد تنّفر مردم قرار 
می  گرفت و از آن شــهر اخراج می شــد.)1) حتی 
مردم شهر »حریمله« قصد کشتن او را داشتند. به 
ناچار از آنجا فرار کرد و به زادگاهش »عیینه« نزد 
حاکم آن شــهر )عثمان بن معّمر) رفت. عثمان از 
او اســتقبال کرد. محمد بن عبدالوهاب نیز نسبت 
به او اظهار وفاداری نمود و او را به تصّرف تمام 

نجد امیدوار کرد.)))
دو طــرف برای تحقــق این امــر، باهم پیمان 
بســتند؛ ولی این معاهده بین آن دو پایدار نماند؛ 
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زیرا »سلیمان بن محمد« امیر احساء که نسبت به 
رفتــار و عقاید انحرافی محمد بن عبدالوهاب به 
شدت حســاس و نگران بود، عثمان را تهدید به 
حمله کرد و او نیز ترسید و محمد بن عبدالوهاب 

را از عیینه اخراج کرد. 
وی پس از اخراج از این شهر، در سال 1160ق 
وارد شهر »درعیه« شد و با امیر این شهر )محمد بن 
سعود، جّد آل سعود) پیمان همكاری امضا کرد. 
به  این  ترتیب، اســاس فرقة وهابیت و حكومت 
آل ســعود، مبنی بر عقایــد انحرافی در »درعیه« 
منعقد گردید و »محمد بن ســعود« در راســتای 
گسترش و استحكام این معجون زهرآگین، برای 
دعوت مســلمانان به سوی اسالم جدید و جنگ 

با مسلمانان و کشتن آنان، با وی بیعت  کرد.)3)
برخی از اعتقادات غلط محمد بن عبدالوهاب
الف) اعضا و جوارح داشــتن خداوند و دیده 

شدن او در قیامت؛)4)
ب) کافــر بودن دیگر فرقه های اســالمی )اگر 
کســی عقاید وی را قبول نداشته باشد، باید توبه 

کند؛ وگرنه باید کشته شود.)؛
ج) عدم حجیت عقل؛)))

د) وجوب تخریب مقابر، بارگاه ها و زیارتگاه ها 
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خوارج هستند.))))
شــیخ محمد بن ســلیمان کــردی: محمد بن 
عبدالوهاب به کفر نزدیک و از راه ایمان منحرف 
شــده است و دروغگویی در لباس مذهب حنبلی 

است.
بنابراین، طبق گفتة  علمای اهل سنت، محمد بن 
عبدالوهاب و پیروانش خوارج ملحد، اهل بدعت، 
گمراه، نجس، متحجر، بی دین و بی سواد، دروغگو 
و فتنه گر با عقایدی فاســد هستند و بر مسلمانان 
واجب اســت از این فرقة ضاله بر حذر باشند و 

فریب آنها را نخورند.
در قرن حاضر که وهابیت تكفیری و گروه های 
افراطی ســلفی تیغ تكفیر را در حوزة نظر و عمل 
بر پیكرة مســلمانان فرود می آورند و کشتارهای 
بی شــرمانه در عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، 
الجزایــر و دیگر مناطق اســالمی انجام می دهند، 
زشــتی و نادرســتی افكار وهابیت و عدم رابطة 
آن با آموزه های اســالمی و ســیره و سنت پیامبر 
عظیم الشأن اسالم بیش از پیش مشهود است.
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و مكانهای تاریخی منســوب به پیامبران، امامان و 
اولیای الهی؛)6)

هـ) عدالت ابوسفیان، ابوجهل، معاویه و یزید؛
و  تكریــم  و   ائمــه فضایــل  انــكار  و) 

فضیلت تراشی برای دشمنان اهل بیت؛)7)
از نگاه محمد بن عبدالوهاب، موارد زیر شرك 

است:
1. توسل به پیامبران، امامان و اولیای الهی و هر 

کس غیر از خدا؛)))
). درخواســت شــفاعت از پیامبران، امامان و 

اولیای الهی؛)))
3. بوسیدن منبر، محراب، مزار و تربت پیامبران، 

امامان و اولیای الهی؛)10)
4. درخواست تبرك و شفا از پیامبران، امامان و 

اولیای الهی؛
). ســوگند دادن خداوند به پیامبران، امامان و 

اولیای الهی؛)11)
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6. نذر قربانــی و اطعام برای پیامبران، امامان و 
اولیای الهی؛

7. تعمیر قبور و ساختن بنا بر روی قبور، حتی 
قبر پیامبران، امامان و اولیای الهی.))1)

نظر عالمان اهل ســنت نسبت به محمد بن 
عبدالوهاب و پیروانش

شیخ ســلیمان بن عبدالوهاب، برادر محمدبن 
عبدالوهاب نخستین کســی بود که در رد عقاید 
بــرادرش کتابی تحت عنوان »الصواعق االلهیة فی 
الرد علــی الوهابیه« تألیف کرد. شــیخ محمد بن 
ســلیمان کردی، مؤلف کتاب »حواشی شرح ابن 
حجر« و واالمقام ترین اســاتید محمد، خطاب به 
وی می نویسد: »ای محمد بن عبدالوهاب! من به 
تو نصیحت کردم کــه به خاطر خدا، زبانت را از 
گفتار بر ضد مسلمانان نگهداری. تو اگر مسلمانی 
را بیابی کــه در ذهن خود کــس دیگری غیر از 
خدا را کشف کرده، ممكن است راه او را درست 
بپنــداری و به او ملحق شــوی و اگر به نصیحت 
تــو گوش نكرد، می توانی او را مرتد قلمداد کنی. 
می خواهم به تو هشــدار دهم کــه حق نداری به 
انبوه مســلمانان نسبت ارتداد دهی؛ زیرا تو راهی 
را در پیش گرفته ای که موجب جدایی مسلمانان 

شده است.«)13)
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زینی دحــالن می گوید: همچنان که مشــایخ 
محمد بــن عبدالوهاب گفته  اند، او گمراه بوده و 

فتنه  وهابیان بزرگ ترین فتنه در اسالم است.)14)
سلیمان بن عبدالوهاب: محمد بن عبدالوهاب 
تمام مسمانان را کافر می دانست و او دارای عقاید 

فاسدی بود.))1)
شــیخ محمد بن عبداهلل بن فیروز حنبلی گفته 
اســت: در ایجــاد نطفة محمد بــن عبدالوهاب 

شیطان شریک بوده است.)16)
شیخ انورشاه کشمیری حنفی می نویسد: محمد 

بن عبدالوهاب مردی کودن و بی سواد بود.)17)
عالمه ابن عابدیــن حنفی نیز می گوید: پیروان 
محمد بن عبدالوهاب خوارج زمان ما هستند.))1)

شــیخ احمد بن محمد بن صدیــق الغماری: 
شــیطان نجدی )محمد بن عبدالوهاب) مذهبش 

باطل است.))1)
شــیخ عبداهلل هروی: محمد بن عبدالوهاب با 
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افــكار التقاطی خود، بدعت ابــن تیمیه را زنده 
کرد.)0))

شــیخ محمد بن عبــداهلل نجدی: شــعله های 
شرارت دعوت محمد بن عبدالوهاب تمام عالم 

را فرا گرفت.)1))
عالمه صدقی زهــاوی: محمد بن عبدالوهاب 
عقیدة باطلی داشت که فتنه اش عالم گیر شده و او 

عالقه به مطالعة اخبار مدعیان نبوت داشت.))))
محمد عبده: وهابیت گروه متحجر و تنگ نظری 

هستند که به اصول بی توجه اند.)3))
شــیخ احمدرضــا قــادری حنفــی: وهابیت 
نجسهایی هســتند که نجاسات تمام گمراهان را 

خورده اند.)4))
خلیل احمد ســهارنپوری: حكم پیروان محمد 
بــن عبدالوهاب نزد ما همان حكمی اســت که 
نویســندة کتاب »دّر المختار« گفته است که آنها 

20. المقاالت السنیۀ فی کشف ضالالت احمد بن تیمیه، دارالمشاریع، 
تونس، 1423ق، ص 51.

الحنابلۀ، نجدی حنبلی، مکتبۀ االمام  الوابلۀ علی ضرائح  السحب   .21
احمد، بی جا، 1409ق، صص 275 - 276.

22. فجر الصادق فی الرد علی منکری التوسل و الکرامات و الخوارق، 
جمیل افندی، مکتبۀ الواعظ، قاهره، 1977م، صص 11 - 12.

المدینۀ، محمد عبده، دارالحداثۀ،  العلم و  النصرانیۀ مع  23. االسالم و 
قاهره، 1988م، صص 127 - 128.

24. قوارع القهار فی الرد علی المجسمۀ الفجار، شیخ احمدرضا القادری، 
دارالنعمان، دمشق، 2009م، صص 42 - 43.


