
 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 
 

 تکفیر  فرمانداهن

  تتييت و فتاوای بزرگان وهابت و فتاوای بزرگان وهابييی با شخصی با شخصييآشناآشنا

 

 

 

 

 

 ترجمه و گردآوری: حمید محمدی صبور

 



 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 

 

 



 

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 

 

 

 

 

 

  فهرستفهرست

 92 ................... اي خامنه يالعظم اهلل آيت حضرت اسالمي انقالب معظم رهبر بيانات گزيده

 92 ........................................................................... طواغيت مقابل در عبوديت و ها تکفيري

 92 ................................................................... هاست تکفيري خصوصيت ترين مهم جهالت،

 03 ......................................................... !دانندنمي شرک را زنده طواغيت مقابل در عبوديت

 03 ........................................ دشمنان جاسوسي هاي سرويس دست ابزار تکفيري؛ هاي گروه

 03 .................................................... شد خواهد سکوالريزم ترويج باعث خشونت و تحجر

 09 ........................................................................... صهيونيستي رژيم به کمک و ها تکفيري

 09 ..................................................................... کرد خارج اسالمي محيط از را مس اين بايد

 33 ................................................................................................................. سخن سرآغاز

 33 ....................................................................................................................... تيميه؛ ابن

 03 .................................................................................................. تيميه ابن نسب و توالد

 03 ....................................................................................................... نگاه يک در تيميه ابن

 03 ........................................................................................................................ دمشق به کوچ



 هان تکفریفرماند       6

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 03 ........................................................................................................  سخنراني و تدريس آغاز

 03 .............................................................................. تيميه ابن جوي فتنه و پرخاشگر شخصيت

 02 ................................................................................... اسالمي مختلف فرق به هجوم سرآغاز

 02 ............................................................................ عربي ابن به حمله با مسلمانان تکفير اولين

 02 ...................................................................................................... اسالمي آثار تخريب اولين

 02 ............................................................................................ کشي شيعه به تشويق و مشارکت

 03 ............................................................................................................ مکرر هاي شدن زنداني

 03 ..................................................................................................... سازي سلفي پرکار نويسنده

 03 ................................................................................... مجدد شدن زنداني و لطانس با لجبازي

 03 ............................................................................................ شاگرد براي بار اين زندان، بازهم

 09 ....................................................................................................................... زندان در مرگ

 09 ........................................................................ تيميه ابن درباره سنت اهل علماي ديدگاه

 09 ......................................................................................................... بخاري محمد بن محمد

 09 ................................................................................................................ عسقالني حجر ابن

 00 ....................................................................................................................... مکي حجر ابن

 00 ................................................................................................................ نبهاني يوسف شيخ

 03 ................................................................. :بيت اهل با مکرر هاي دشمني و تيميه ابن

 03 ............................................................................................9اکرم پيامبر مقام آوردن پايين

 03 .............................................................................................. :بيت اهل فضائل با دشمني

 03 ........................................................ !ملجم ابن تعظيم و 7ؤمنيناميرالم با دشمني در افراط

 03 ................................................................................................... 3زهرا حضرت به توهين

 02 ............................................................................ !يزيد از تمجيد و 7سيدالشهدا به توهين

 33 .............................................................. وهابيان ستيزي شيعه منشأ تيميه، ابن ستيزي شيعه

 33 ................................................................................................................................. منابع



 7       فهرست

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 33 ............................................................................ تکفيري انديشه تداوم جوزي؛ قيم ابن

 30 ......................................................................................................................... نامه زندگي

 30 .................................................................................................................. شاگردان و اساتيد

 30 .................................................................................................................................. مناصب

 30 ........................................................................................................................ ها کتاب و آثار

 33 .................................................................... تاريخي اسناد در خود، و استاد کردن زندان روانه

 33 .................................................................................................................... جوزي ابن مرگ

 33 ............................................................................... تيميه ابن شاگرد هاي بدعت و باورها

 33 .................................................................................................................. قبور بناي تخريب

 33 ..................................................................................................... 7ؤمنيناميرالم با دشمني

 39 .................................................................... جوزي قيم ابن درباره سنت اهل علماي نظر

 30 ................................................................................. شيعي بزرگ عالم و تشيع با دشمني

 30 ..................................................................................................... جنسي عجيب فتواهاي

 33 ................................................................................................................................. منابع

 92 ........................................................................ تکفير نظريه مجدد عبدالوهاب بن محمد

 33 ................................................................................. وهابيت مخالف عالمان مشهورترين

 92 .............................................................................................................................. باز بن

 33 ......................................................................................................................... نامه زندگي

 33 .................................................................................................................................. کودکي

 33 .............................................................................................................. تحصيالت و استادان

 33 .................................................................................................................................. مناصب

 39 .............................................................................................................. داراالفتاء رئيسه يئته اهداف



 هان تکفریفرماند       8

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 30 ...................................................................................................... وهابيان نزد باز بن جايگاه

 33 .................................................................................................................................. تأليفات

 33 ........................................................................................................................... باز بن مرگ

 33 ......................................................................................... وسطايي قرون فتاواي و باورها

 33 .................................................................................... مالئکه و خدا درباره عجيب اعتقادات

 33 ............................................................................................... باز بن باور مورد اعضا صاحب خداي

 23 .............................................................................................................................. انگشتي پنج خداي

 23 ............................................................................... کنيد ترک را قرآن بوسيدن پسنديده عمل

 23 ...................................................................................................... نبوي حرم تخريب دستور

 23 ........................................................................................................... حکيم اهلل آيت با جدال

 29 ............................................................................................ 7اميرالمؤمنين به بغض شدت

 29 ................................................................................................ !آورد نمي کفر اصحاب از بعضي سب

 20 ..........................................................................................وهابيت اثبات براي همه به توهين

 20 ........................................................................................ !نامسلمان شيعيان با ازدواج حرمت

 23 ................................................................................................... سني و شيعه وحدت دشمن

 23 ...............................................................................زيارت بودن ممنوع درباره فتواها مجموعه

 23 ................................................................................................. ممنوع اوليا و انبيا بزرگداشت مراسم

 23 ...................................................................................................... زنان توسط قبور زيارت منع دليل

 23 ..................................................................................... عجيب هاي يگير موضع و فتاوا ديگر

 333 ............................................................................................ صهيونيستي رژيم غالم و خادم

 339 ......................................................................................................... توسل درباره اي خاطره

 333 ............................................................................................................................... منابع

 



 9       فهرست

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 111 ...................................................................................................... الشيخ آل عبدالعزيز

 339 ....................................................................................................................... نامه زندگي

 339 ...................................................................................................................... کيکود دوران

 339 ........................................................................................................................... تحصيالت

 330 ................................................................................................................................ مناصب

 333 ...................................................................... الشيخ آل مضحک و عجيب فتاواي برخي

 333 ............................................................................................ حرام 9خدا رسول براي ميالد جشن

 333 .......................................................................................... !حرام 9پيامبر از دفاع براي راهپيمايي

 333 ........................................................................................ !حرام يزيد عليه[ 7] حسين[ امام] قيام

 332 ................................................................................................. !حرام[ 7]حسين امام بر عزاداري

 393 ................................................................... بگيريد حتماً! مؤکد مستحب عاشورا روزه شادي، براي

 393 ..............................................................................!عاشورا روز در شيخ پسر عروسي جشن برپايي

 393 ..................................................................................................................!حرام آمريکا کردن نفرين

 399 .............................................................................................................. !واجب سعود آل از اطاعت

 399 ............................................................................................................. بيمارستان تخت روي بيعت

 390 ................................................................................................................... !حرام سعود آل از انتقاد

 390 ........................................................................................................................ !حرام کالً تظاهرات،

 390 ............................................................................................... !حرام منبر و مسجد در سياسي بحث

 390 ........................................................................................................ !حرام ماه هالل رؤيت در شک

 393 ...............................................................................................................!حالل عربستان ملي جشن

 393 ...................................................................................... !حرام ديکتاتورها اخراج و اسالمي بيداري

 393 ................................................................................................... !حرام يمن به ستمکار ايرانِ کمک

 393 ................................................................................................................... !شيعيان به حمله دستور

 393 ....................................................................... ايران و شيعيان برابر در ضعف و شکست به اعتراف



 هان تکفریفرماند       01

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 392 ........................................................................................ !ايران در« آپ واتس» بستن از خوشحالي

 392 .................................................................. !حرام آنان براي دعا و نامسلمان لبنان اهلل حزب به کمک

 303 ..................................................................................................................... مصلحتي مواضع تغيير

 300 ................................................................................................ !حرام هم داعش و القاعده براي دعا

 300 ............................................................................ !مستحب ها تروريست به مالي کمک حرام، جهاد

 300 ................................................................ !ممنوع فلسطين و غزه مردم با بستگي هم براي راهپيمايي

 300 ............................................................................................................ !کنيد خراب را کليساها همه

 303 ..................................................................................................................... !حرام کريسمس جشن

 303 .............................................................................................. !حرام مرده براي رحمت طلب و نماز

 303 .......................................................... !اريدد نگاه را باستاني آثار و کنيد خراب را اسالمي آثار همه

 302 ............................................................ !حرام اي ماهواره هاي شبکه با خودم از غير بقيه وگوي گفت

 303 ......................................................................................... !حرام زنان توسط زنانه زير لباس فروش

 303 .......................................................................................................... !حرام« نقدي فطريه» پرداخت

 303 ..................................................................................................................... کرونا ويروس شهيدان

 303 ........................................................................................................... !حرام ترکيه هاي سريال ديدن

 309 ................................................................................................ !حرام خودمان ساخت کارتون ديدن

 300 ...................................................................................... !مکروه زدن گل از بعد ها فوتباليست سجده

 300 ....................... الشيخ آل عبدالعزيز به شيرازي مکارم العظمي اهلل آيت سرگشاده اعتراض نامه

 303 ............................................................................................................................... منابع

 142 ................................................................................................ الباني ناصرالدين محمد

 302 ....................................................................................................................... نامهزندگي

 333 ................................................................................................................................ کودکي

 333 .............................................................................................................. سوريه به مهاجرت



 00       فهرست

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 333 ........................................................................................................................... تحصيالت

 333 ........................................................................................................ شام در گريسلفي آغاز

 333 .................................................................................................................................. زندان

 339 ............................................................................................................. تبليغي هاي مسافرت

 339 ................................................................................................................................ مناصب

 339 ...................................................................................................................................... آثار

 339 ................................................................................................................................ تأليفات

 333 ...................................................................................................... :وتعليقات تخريجات، تحقيقات،

 333 .............................................................................................................................. شاگردان

 333 ................................................................................... شام در الباني تکفيري ـ سلفي ميراث

 333 .................................................................................................................. جوايز و تقديرها

 333 ........................................................................................... جوايز به پاسخ و درباري مفتيان

 330 ............................................................... عبدالوهاب بن محمد و تيميه ابن از الباني حمايت

 330 .............................................................................................. الباني از وهابي علماي تمجيد

 333 ................................................................... مسلم صحيح و اريبخ صحيح با الباني مخالفت

 333 ................................................................. !نماز در چرانچشم عادل صحابي راز برمالکردن

 333 .................................................................................. سنت اهل علماي به الباني هاي اهانت

 332 ...................................................................................................... ابوحنيفه به الباني توهين

 332 ....................................................................................................... ها حنفي به الباني توهين

 333 ................................................... او ترور تا البوطي سعيد محمد دکتر به زنازادگي تهمت از

 333 ....................................... !سنت اهل عالم السقاف حسن عالمه به زنازادگي تهمت و توهين

 333 ................................................................................................................... بزرگسال رضاع

 339 .......................................................................................................................... الباني مرگ

 339 ................................................. الباني درباره سنت اهل علماي هاي مخالفت و ها مذمت



 هان تکفریفرماند       01

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 330 ............................................................................................. الباني به سنت اهل هاي مذمت

 330 ........................................................................................................ الباني بودن گذار بدعت و خائن

 333 ................................................... احاديث تضعيف و تصحيح در الباني گريحيله و غلط اجتهادات

 333 ................................................................................................ حديث علم در الباني نداشتن تياهل

 333 ............................................................................................................. الباني افکار و آرا

 333 ............................................................................................................ عقل با الباني دشمني

 332 ................................................................... !نيست خداوند مخلوق برترين ،9خدا رسول

 332 ................................................................................................................ تطهير آيه تحريف

 332 ...................................................................................... !است بدعت اسالم، پيامبر قبر ابقاء

 333 .................................... خضرا گنبد تخريب و 9اهللرسول مطهر مرقد زدنآتش به تحريک

 339 ....................................................................... انيالب عجيب فتواهاي و اعتقادات از اي نمونه

 330 ........................................................................... 1خميني امام و شيعه به الباني هاي اهانت

 330 ................................................................................................................ !حرام زنان آرايش

 330 ................................................................................................ !حرام زنان براي طال انگشتر

 330 ............................................................................................................................... منابع

 182 ............................................................................................................. فوزان بن صالح

 332 ....................................................................................................................... نامه زندگي

 332 ................................................................................................................................ کودکي

 323 ........................................................................................................................... تحصيالت

 323 ................................................................................................................................ استادان

 323 ................................................................................................................................ تدريس

 323 ................................................................................................................................ تأليفات

 320 ................................................................................................................................ مناصب



 01       فهرست

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 323 ..................................... يهود خدمت در و سعود آل دربار فقيه عجيب فتاواي و باورها

 323 .............................................................................................. !است قبول ها وهابي حج فقط

 323 ...................................... !معترضان کشتار به دولت بودن مجاز و رامح سعود آل به اعتراض

 323 .......................................................................................................... !ممنوع يهوديان اذيت

 323 .......................................................................................................... وسطايي قرون فتاواي

 323 .................................................................................................... !زمين بودن ثابت به اعتقاد وجوب

 323 ...................................................................................................................... !نمازان بي قتل وجوب

 323 ....................................................................................................................... !حرام سرويس سلف

 322 .......................................................................................................... ثقلين حديث تحريف

 322 ....................................................................................................... شيعه خورده قسم دشمن

 322 ................................................................................................... شيعيان از دوري به دستور

 933 ........................................................................................ لبنان اهلل حزب و شيعيان به توهين

 933 .....................................................................................................زنان تحقير و زنان مسائل

 933 ............................................................................... !ندارند عقل چون حرام، زنان ايبر همراه تلفن

 933 .............................................................................................................. !ممنوع زنان پوشيدن شلوار

 933 ............................................................................................................. !ممنوع زنان موي کردن مش

 939 .......................................................................................................................... روز مسائل

 939 ............................................................................................................... !سوريه در جهاد به دعوت

 939 ....................................................................... !جهاد نه سوريه فتنه: شکست از بعد متفاوت موضع

 933 .........................................................................مصر المسلمين اخوان درباره متفاوت مواضع

 933 .................................................................................................................... کلباني به حمله

 933 ................................................................................................................. دنال بن به حمله

 933 ............................................................................................................................... منابع



 هان تکفریفرماند       01

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 902 .......................................................................................................... جبرين بن عبداهلل

 932 ....................................................................................................................... نامه زندگي

 933 ........................................................................................................................ کودکي دوره

 933 ........................................................................................................... دانشگاهي تحصيالت

 933 .................................................................................................................................. اساتيد

 939 ................................................................................................................................ تأليفات

 939 ................................................................................................................................ مناصب

 930 ...................................................................................غربت در ذلت و عمر پاياني روزهاي

 930 ...................................................................... الهه دادگاه در سعودي مفتي عليه دادخواست

 933 ............................................................................................................................ عمر پايان

 933 .................................................................................................................. فتاوا و باورها

 933 ......................................................................... عراق در :بيت اهل حرم تخريب به فتوا

 933 ............................................................ ...و حسيني حرم تخريب براي وهابيان تحريک ادامه

 993 ........................ !نکرد لعن و سب را 7اميرالمؤمنين هرگز معاويه: تاريخ مسلمات تحريف

 993 ...................................................................................... شيعه کفر اثبات توهم و جبرين بن

 990 ................................................................................ عربستان عيانشي محدودکردن به دستور

 990 ............................................................................................................. ضدشيعه تند فتاواي

 990 .................................................................................................. !حالل شيعيان خون ريختن

 993 ................................................................................................. لبنان اهلل حزب درباره فتوايي

 993 .................................................................................................... ديني تروريسم از حمايت

 993 .......................................................................................................................... الدن بن از حمايت

 993 .................................................................................... لبنان اهلل حزب با دشمني و طالبان از حمايت

 993 ............................................................................................................................... منابع



 01       فهرست

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 992 ................................................................................................................... عثيمين ابن

 992 ............................................................................................................. زندگي بر گذري

 992 ................................................................................................................................. والدت

 903 ........................................................................................................................... تحصيالت

 903 ................................................................................................................................ تدريس

 903 ...................................................................................................................................... آثار

 903 ................................................................................................................................ مناصب

 909 ........................................................................................................................... دربار مفتي

 900 .................................................................................................................. جوايز و تقديرها

 900 ................................................................................................................................... فوت

 900 ............................................................................... !عثيمين ابن از نادر و عجيب فتاواي

 900 ...................................................................................... !قرآن در اشتباه وجود کاشف اولين

 900 ................................................................................................................ عثيمين ابن خداي

 903 ................................................................................................................... !است محدود قطعاً خدا

 903 ............................................................................................................ دار دست و چشم دو خداي

 903 ................................................................................................................................ جسماني خداي

 903 ................................................................................ ممنوع هم کنار در 9پيامبر و خدا نام نوشتن

 903 ......................................................................................................... ...و حوصله بي و خسته خداي

 903 ............................................................................................... !زمين آسمان به خدا آمدن پايين زمان

 903 ...................................................................................................................... درآسمان تنها خداوند

 902 ........................................................................................ حرام 9اهلل رسول قبر به رو دعا

 903 ........................................................................................................... صحابه و عثيمين ابن

 903 ............................................................ نابينا شفاي و توسل حديث درباره عثيمين ابن دروغ

 900 .......................................................................................................................... حرام تبرک



 هان تکفریفرماند       06

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 900 ............................................................................... تبرک حرمت در توهابي علماي فتاواي

 903 .................................................................................................... امروز دنياي براي احکامي

 903 ........................................................................................... !حرام شوهر براي حتي زنان خودآرايي

 903 ............................................................................................................................. !حرام تولد جشن

 903 ......................................................................................................!حرام نوروز و کريسمس تبريک

 903 ............................................................................................................ !حرام فوتبال مسابقات ديدن

 902 ............................................................................................................................... منابع

 931 ............................................................................................. الغنيمان محمد بن عبداهلل

 933 ........................................................................................................................ زندگينامه

 933 ................................................................................................................................ کودکي

 939 ................................................................................................................................ مناصب

 939 ................................................................................................................................ تاليفات

 939 .................................................................................................. تکفيري احکام و باورها

 930 ....................................................................................................... =خميني امام به توهين

 930 ................................................................................................................. شيعيان با دشمني

 930 ................................................... «السنه منهاج» بر اي مقدمه در شيعيان به غنيمان ابن توهين

 933 ............................................................................................................................... منابع

 939 ................................................................................................................المدخلي ربيع

 933 ........................................................................................................................ زندگينامه

 933 ................................................................................................................................ کودکي

 933 ........................................................................................................................... تحصيالت

 933 ................................................................................................................................ بمناص

 933 ...................................................................................................................... تأليفات و آثار



 07       فهرست

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 933 ....................................................................................... قعود پرداز نظريه و دربار مفتي

 939 ............................................................................................................................... منابع

 993 ................................................................................................ الوادعي هادي بن مقبل

 933 .................................................................................................................. فتاوا و باورها

 933 .............................................................................................. خضرا گنبد تخريب به دستور

 933 ............................................................................................................ معاويه از پوشيعيب

 933 ................................................................................................................... يمن دربار مفتي

 933 ............................................................................................... کشي حوثي براي زيسا زمينه

 933 .................................................................................... !اند نامشروع سنت اهل اربعه مذاهب

 932 ........................................................................................................... !حرام تلويزيون ديدن

 932 ............................................................................................................... قرضاوي به توهين

 932 ............................................................................... المسلمين اخوان و قطب سيد به توهين

 933 ................................................................................. قرضاوي يوسف شيخ به توهين بازهم

 933 ............................................................... التحرير حزب و المسلمين اخوان به توهين هم باز

 933 ........................................................................................... عجلوني شيخ به الوادعي توهين

 933 .................................................................................................................. ابوحنيفه بر طعن

 933 .......................................................................................................... ولي اذن بدون ازدواج

 933 ......................................................................................................................... محارم با زنا

 933 .................................................................. الوادعي توسط :بيت اهل فضايل انکار و نقد

 939 ................................ آبادي اسد الدين وجمال رضا رشيد شيخ و عبده محمد شيخ به توهين

 939 ............................................................................................................................... منابع

 993 ....................................................................................................... العباد عبدالمحسن

 930 ........................................................................................................................ زندگينامه



 هان تکفریفرماند       08

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 930 ................................................................................................................................ کودکي

 930 ........................................................................................................................... تحصيالت

 930 ................................................................................................................................ استادان

 930 ................................................................................................................................ مناصب

 930 ...................................................................................................................................... آثار

 933 .................................. مطهري شهيد و خسروشاهي سيدهادي االسالم حجة با ديدار ماجراي

 939 ................................................................................................................. افکار و باورها

 939 ...........................................................................................تشيع و= خميني امام به توهين

 930 .................................................................................................................. شيعيان به تهمت

 930 ............................................................................................................ الدن بن جدي منتقد

 930 ............................................................................. !عربستان در تنها زنان رانندگي منع داليل

 930 ............................................................................................................................... منابع

 983 ............................................................................................................ الخميس عثمان

 933 ........................................................................................................................ زندگينامه

 933 ................................................................................................................................ کودکي

 933 ............................................................................................................. ضدشيعي نامه پايان

 933 ................................................................................................................................ استادان

 933 ................................................................................................................................ تاليفات

 932 ............................................................................................................ تشيع حريم مرزبانان

 923 .................................................................................................................. خندهدار ادعايي

 923 ..................................................................................................... هتاکانه مواضع و فتاوا

 923 ................................................................................................... 7اميرالمؤمنين با دشمني

 923 ................................................................... فدک به نسبت 3زهرا حضرت حقانيت انکار



 09       فهرست

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 929 ................................................................. يزيد گناهي بي و 7حسين امام قاتل زياد ابن و شيعيان

 920 ................................................................................................!معاويه بن يزيد اميرالمؤمنين

 920 ............................................................................................... مهدويت به قامت تمام حمله

 920 ......................................................................... 7زمان امام به اعتقاد و انتظار بودن خرافه

 922 ......................... 3زهرا حضرت محبت ادعاي با همراه 3خديجه حضرت فضائل انکار

 033 ..................................................................................... شود اطاعت مهدي از نيست واجب

 033 ...................................................................................................... رجعت! آميز مسخره باور

 039 ..............................................................................................شيعه مراجع و تشيع به تهاجم

 039 ................................................................................................ قرآن تحريف به شيعه اعتقاد

 030 ........................................................................آن پاسخ و عايشه به شيعه احترامي بي تهمت

 033 .......................................................... شيعه مراجع بزرگترين و فقيه واليت به هتاکي نهايت

 033 .................................................................................. شيعه مساجد در خواندن نماز حرمت

 033 ........................................................................................ روز حوادث درباره مواضع برخي

 033 ....................................................................................................... مصر اسالمي بيداري با مخالفت

 033 ................................................................................................................ نوين فحشاي پرداز نظريه

 033 ............................................................................................. اينترنت از استفاده در زنان تکليفي بال

 033 ............................................................................................................................... منابع

 302 ................................................................................................. الغامدي سعد بن احمد

 032 ........................................................................................................................ زندگينامه

 032 ............................................................................................................ تحصيالت و کودکي

 033 ................................................................................................................................ مناصب

 033 ...................................................................................................................... تأليفات و آثار

 033 ................................................................................................................................... مرگ



 هان تکفریفرماند       11

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 033 ........................................................................................................................ کردهاروي

 039 ..........................................................................................................................مناظرات

 030 ..................................................................................................................... مغالطات استاد

 030 ........................................................................................................................ افکار و فتاوا

 033 ............................................................................................................................... منابع

 319 .................................................................................. عبيکان آل ناصر بن عبدالمحسن

 033 ........................................................................................................................ زندگينامه

 033 ................................................................................................................................ کودکي

 033 ........................................................................................................................... تحصيالت

 033 ................................................................................................................................ مناصب

 033 ................................................................................................................................ تأليفات

 033 ............................................................................................................................................... کتابها

 033 ............................................................................................................................................. مقاالت

 033 .............................................................................................................................. شاگردان

 032 .................................................................................................................. فتاوا و باورها

 032 ............................................................. سعودي هاي خيابان در فحشا ظهور ساز زمينه فتواي

 093 ............................................................. پادشاه دستور برابر در رضاعي هاي ديدگاه بر اصرار

 093 .................................................................................................. درباري جنجال و افشاگري

 099 .................. العمر ناصر و طرطوسي ديجها گري سلفي برابر در عبيکان حکومتي گري سلفي

 093 .......................................................................... حکومت ثروت جذب براي خوکي شهداي

 093 ........................................................................................................... دربار اخراجي مشاور

 093 .......................................................................... شدن التصوير ممنوع و کردن معروف امربه

 093 .................................................................................................................... راديو از اخراج



 10       فهرست

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 093 ......................................................................................................................... رقاص شيخ

 093 ............................................................................................................... گوسفندچران شيخ

 093 ................................................................. اسرائيلي نظاميان گرفتن اسارت به بودن نامشروع

 093 ................................................................................................ نگيريد روزه برق قطع هنگام

 093 ..................................................................................................... حالل سحر تعلم و تعليم

 092 ............................................................................................................................... منابع

 331 ...................................................................................... العريفي عبدالرحمن بن محمد

 003 ........................................................................................................................ زندگينامه

 003 ................................................................................................................................ کودکي

 003 ........................................................................................................................... تحصيالت

 009 ................................................................................................................................ استادان

 009 ................................................................................................................................ تأليفات

 000 ................................................................................................................................ مناصب

 000 .......................................................................................................................... توئيتر فعال

 000 ......................................................................................................................... زنداني شيخ

 000 ............................................................................................................ الصحوة جريان عضو

 003 .................................................................................................. ديگران افکار و آثار سرقت

 003 ................................................................................................................. طلب ثروت شيخ

 003 ............................................................................................. طلب جاه مغرور سواد بي شيخ

 003 ................................................................................................................... يهود خدمت در

 002 ................................................................................................ عجيب فتواهاي و باورها

 002 ......................................................................... (تفاحه) سيب سوره توليد با قرآن به توهين

 002 ....................................................................................................................... شراب ترويج

 003 ................................................................................................................ نکاح جهاد بدعت



 هان تکفریفرماند       11

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 003 ...................................................................................................... آخرالزمان درباره يادعاي

 003 ........................................................................................ پدر و دختر رابطه درباره وي نظر

 009 ............................................................................ سوريه شورشيان از حمايت و جهاد اعالم

 000 ........................................................................................................................ عمل بي عالم

 000 .................................................................................................. اهلل حزب و ايران به توهين

 000 .......................................................................................................... شيعه مراجع به توهين

 003 ................................................................................................................... تفرقهافکن شيخ

 003 .................................................................................. ايرانيان و شيعيان به آتشپرستي تهمت

 003 .......................................................................................... ايران اعراب درباره پردازي دروغ

 003 .................................................................................................... ها حوثي کشتار از حمايت

 003 ....................................................................................... !شيعه مراجع به هتاکي از بازگشت

 003 ............................................................................................. مصر فضايل درباره خطبه ايراد

 003 ............................................................................................................................... منابع

 342 ..................................................................................................................... ناصرالعمر

 002 ........................................................................................................................ زندگينامه

 002 ................................................................................................................................ کودکي

 033 ........................................................................................................................... تحصيالت

 033 ................................................................................................................................ تأليفات

 033 .................................................................................................................................................کتب

 033 ............................................................................................................................................. مقاالت

 039 ................................................................................................................................ مناصب

 039 ..................................................................................................................... سياسي فعاليت

 039 ..................................................................... العمر ناصر هولناک و شنيع مواضع و فتاوا



 11       فهرست

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 039 ......................................................................................... است سرور و جشن روز عاشورا

 030 .................................................................................... 8نعسکريي حرمين انهدام تبريک

 030 .................. 3زينب حضرت و 7ابالفضل حضرت ،7حسين امام حرم انهدام وجوب

 030 ......................................................................................................................... ستيزي شيعه

 030 ..................................................................................................... شيعيان مقدسات به توهين پايگاه

 030 .................................................................................... خوکي آنفوالنزاي از شيعيان بودن خطرناکتر

 033 .............................................................................. شيعيان با دبرخور در العمر ناصر آور شرم فتواي

 033 ................................................................................... شيعيان هاي حسينيه و مساجد تخريب فتواي

 033 ............................................................................................................. اهلل حزب با دشمني وجوب

 033 ....................................................................................................... الالت حزب به اهلل حزب ناميدن

 033 ..................................................................................................... نکنيد دعا اهلل حزب پيروزي براي

 033 ............................................................................................................ شيعيان با سازش هرگونه رد

 032 ................................................................................................................... ها حوثي قيام با مخالفت

 032 ................................................................................................................ حرام بحرين در تظاهرات

 033 ..........................................................................................................................ستيزيايران

 033 ................................................................................................................... 1خميني امام به توهين

 033 ................................................................................................................ ايران به آتشپرستي تهمت

 033 .......................................................................................................................... امحر ايران با رابطه

 033 .......................................................................................... سعودي دربار خدمت در فتاواي

 033 ................................................................................................ حرام سعودي عربستان در تظاهرات

 033 ...................................................................................... محارم با نکاح جهاد فتواي و فحشا ترويج

 039 .............................................................................................................. !سوريه به فاحشه صادرات

 030 ..................................................................................................خواهرش با العمر ناصر زناي جهاد

 030 ........................................................................................................................ !استمنا و لواط جهاد



 هان تکفریفرماند       11

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 033 ................................................................................... شيعيان بر پيروزي براي عورت کشف نسخه

 033 ................................................................................................................ زنان براي مسائلي

 033 .................................................................................................................... نيست زن حق رانندگي

 033 ................................................................................................................................. حرام عسل ماه

 033 ............................................................................................................................... منابع

 392 ................................................................................................................. عرعور عدنان

 032 ........................................................................................................................ زندگينامه

 032 ................................................................................................................................ کودکي

 032 ................................................................................................................................ تأليفات

 033 .................................................................................................................. جوايز و تقديرها

 033 .............................................................................................................. سياسي هاي فعاليت

 033 ...................................................................................................................... عرعور پيشينه

 033 .................................................................... سوريه در المللي بين ناظران حضور در دخالت

 039 ................................................................... وهابي علماي اعتراض مورد و مغضوب عرعور

 039 .................................................. سوريه نظام براندازي براي دلقک شيخ مضحک فتاواي

 039 ............................................................................ اسد بشار سقوط براي اکبر اهلل ذکر اربعين

 030 .............................................................. سوريه نظام اسقاط براي ها بام پشت بر کوبيقابلمه

 030 .................................................................................................جري و تام کارتون مضحکه

 030 ................................................ (شورش) انقالب شيخ به سوري فانمخال اقبال و رويه تغيير

 033 ........................................................................ سوري معارضان معارض بي و ديکتاتور شيخ

 033 ............................................................................ ها ماهواره و شام در عرعور فرزندان جهاد

 033 ................................................................................................ داعش به نسبت موضع تغيير

 033 ........................................................................................................... داعش از عذرخواهي



 11       فهرست

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 033 .......................................... سوري معارضان براي مالي هاي کمک آوري جمع براي مسافرت

 030 ............................................................................................... سوريه در پيروزي از نااميدي

 030 ................................................................ !عرعور به مريدانش و فوزان صالح قاطع اعتراض

 033 .......................................................................................... کويت به روزه يک و ناتمام سفر

 033 ......................................................................................................ستيزيشيعه و عرعور

 033 .......................................................................................... ]مهدي امام وجود به اعتراف

 033 .......................................................................................................... سفياني سرباز و منتظر

 033 ..................................................................................... شيعه مشاهير و بزرگان ترور دستور

 032 ............................................................................................................................... منابع

 321 ................................................................................................. الکلباني سالم بن عادل

 023 ........................................................................................................................ زندگينامه

 029 .................................................................................................................. !سعودي اوباماي

 020 .......................................... !مسجدالحرام آينده جماعت امام لعب و لهو و نمازي بي دهه سه

 020 ............................................................................................................ عربستان به مهاجرت

 020 ..................................................................................................... جماعت امامت از اخراج

 023 ............................................................................................................. مسجدالحرام امامت

 023 .................................................................................................... الدن بن همسفر و دوست

 023 ...................................................................................................... کلباني مواضع و فتاوا

 023 ....................................................................................................................... شيعيان تکفير

 023 .............................................................................. تشيع براي ها محدوديت افزايش پيشنهاد

 023 ...................................................................................... شيعه علماي همه کفر حکم صدور

 022 .................................... شيعه علماي تکفير به اسالم جهان علماي اعتراض به پاسخ در بيانيه

 033 ........................................................................ انيوهاب هاي وقاحت و نفاق درباره افشاگري



 هان تکفریفرماند       16

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 039 ...................................................................................................... عريفي ادعاي با مخالفت

 039 ..........................................................................................................لعب و لهو درباره فتوا

 030 ........................................................ او به انيوهاب اعتراض و موسيقي همراه به م9333 نماز

 030 ...................................................................زنان هاي خواسته از دفاع و تجويز با طلبي مريد

 030 ........................................................... کارتون پخش درباره وهابي هاي مفتي با نظر اختالف

 033 ............................................................................................................................... منابع

 409 ........................................................................................................ الشنقيطي ابومنذر

 033 .................................................... «شام بالد در توحيد و جهاد کانون» يا« ةالنصر جبهه»

 033 ............................................................................................................. النصره جبهة ماهيت

 032 ......................................................................................................النصره جبهة ريگي  شکل

 033 ...................................................................................عراق القاعده زاييده النصره جبهة

 419 ..................................................................................................... الطرطوسي ابوبصير

 033 ............................................................ سوريه بحران مراحل تمام مشترک و ثابت حلقه

 033 ........................................................................................................................ زندگينامه

 033 ......................................................................................................................ها فعاليت آغاز

 032 ............................................................................................................. فرارها و ها مسافرت

 093 ................................................................................................................................ تأليفات

 093 ................................................................................................................ انقالب نماي قطب

 093 ........................................................................................................................ ستيزي شيعه

 090 .................................................. «آزاد ارتش» و «انقالب کننده هماهنگ اتحاديه» معنوي پدر

 090 ........................................................................................................... !سعود آل از تر وهابي

 093 .......................................................................................................... !هجوم و تشکر روش



 17       فهرست

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 492 ................................................................................................................................ اه ضميمه

 003 ................................................................................. معاصر دوران در ها نوسلفي جريان

 003 .................................................................................................................................. مقدمه

 003 ................................................................................ نوسلفي جريان تکوين شناسي زمينه

 009 ................................................ سعودي عربستان در قطب سيد انهگراي مبارزه انديشه تأثير. 3

 000 . فارس خليج دوم جنگ در آمريکا نظامي حضور از سعودي دولت استقبال منفي تأثيرات. 9

 003 ............................................................................. افغانستان چالش و پتامبرس 33 بازتاب. 0

 003 ......................................................................................................... عراق اشغال بازتاب. 0

 003 .................................................................................................... نوسلفي هاي شخصيت

 003 .................................................................................................... الحوالي سفر دکتر شيخ. 3

 003 ................................................................................................................... العوده سلمان. 9

 002 ....................................................................................................................... جبرين بن. 0

 002 ...................................................................................................................... العمر ناصر. 0

 033 .................................................................................................................. القرني عائض. 3

 033 ............................................................. تروريسم و تکفير درباره دولتي وهابيت مواضع

 030 ................................................................................................................................... نتيجه

 030 ............................................................................................................................... منابع

 

 



 

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط



 

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 

 

 

 

 

 
 اي خامنهالعظمي  اهلل تآي حضرت اسالمي انقالب معظم رهبر بيانات گزيده

 هاوعبوديتدرمقابلطواغيتکفيريت

ــاگون اســالمي و   هــاي اســتفاده از اخــتالف ســوء ــذاهب گون ــادي م فکــري و اعتق

بـراي  ن اهـاي ثابـت اسـتعمارگران و مسـتکبر     همواره از برنامـه  ،افکني بين آنان اختالف

پـس از   ويژه تضعيف جهان اسالم و کسب منافع نامشروع بوده است. در ساليان اخير به

نقـاط جهـان    ابيـداري اسـالمي در اقصـ    گرفتن امـواج  پيروزي انقالب اسالمي و شدت

. و اقدامات آنان عليه مسلمانان بيشتر شـده اسـت   تکفيريهاي  هاي گروه فعاليت ،اسالم

هـاي   گـروه  بـاره اي از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در گزيده ،آيد آنچه در ادامه مي

 است:  منافع دشمنان جهان اسالم راستاي و آثار سوء عملکرد آنان در  تکفيري

 هاستترينخصوصيتتکفيريمهم،جهالت

آن کساني که بدون فهم، فهم حقيقت، بدون تقوا جمعيت عظيمي از مسـلمانان را از  

حقيقتـاً  ـ نادان   تکفيريهاي  کنند اين گروه کنند، تکفير مي دانند، خارج مي دين خارج مي

 ،اما جهالت ؛م هستاگرچه در آنها خباثت ه .ترين صفت براي اينها ناداني است مناسب

توانيم، ارشـاد کنـيم؛    اينها را بايستي ما تا آنجايي که مي ـترين خصوصيت اينهاست   مهم
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َرةت َو لترَیَْضوْوُُ َو )مردم را از اينها بترسانيم که مردمِ ما  تاآلْخت تيَن ال يُْؤمتُنوَن ب
ْفئتَدةُ اَّلذ

َ
َْصيغ إتََلْهت أ َو ِلت

َْقََتتفُوا ما ُهْم ُمْقََتت  خـاطر ضـعف    خـاطر ضـعف ايمـان، بـه     ها بـه  بعضي (330)انعام:  (فُونَ َلت

شوند. ما بايد مراقبـت کنـيم. وظيفـه علمـا      هاي دشمنان مي معرفت، مجذوب اين حرف

امروز وحدت دنياي اسـالم، يـک هـدف اعالسـت کـه اگـر ايـن        . وظيفه سنگيني است

ت کامـل و عمـل بـه    توانـد بـه عـز    وقت دنياي اسالم حقيقتاً مي وحدت حاصل شد، آن

هـا بايـد کمـک     تواند اين کار را هم بکند. هم دولـت  احکام اسالمي دست پيدا کند؛ مي

 93/33/3033. ها بايد کمک کنند کنند، هم ملت

!دانندعبوديتدرمقابلطواغيتزندهراشرکنمي

تلخي ديگري که وجود دارد، ايـن اسـت کـه در ميـان مجموعـه مسـلمانان و امـت        

مانده و خرافي خود، تجليل  اني پيدا شوند که با افکار پليد و متحجر و عقبکس ،اسالمي

هاي نوراني صدر اسالم را شـرک بداننـد، کفـر بداننـد؛      از بزرگان و برجستگان و چهره

را در  :قبور ائمـه  ،واقعاً اين مصيبتي است. اينها همان کساني هستند که گذشتگانشان

قاره هند گرفته تا آفريقا، عليه اينها  نياي اسالم، از شبهبقيع ويران کردند. آن روز که در د

کردند، بـا خـاک    کردند، قبر مطهر پيغمبر را هم ويران مي ت ميئقيام کردند، اگر اينها جر

هـاي بدانديشـي،    ببينيد چه فکر باطلي، چه روحيه پليدي، چـه انسـان   !کردند يکسان مي

ف ينند و هتک کنند و اين را جـزو وظـا  جوري بخواهند نقض ک احترام به بزرگان را اين

وقتي که اينها بقيع را ويران کردند، ايـن را بدانيـد؛ سرتاسـر دنيـاي      ديني بشمرند! در آن

تا غرب  ـاز هند   ـاسالم عليه اينها اعتراض کرد. عرض کردم؛ از شرق جغرافياي اسالم  

ـ  اينها به. جغرافياي اسالم، عليه اينها بسيج شدند ن کارهـا پرسـتش اسـت،    عنوان اينکه اي

رفتن سر قبر يک انساني و طلب رحمت کردن بـراي او  ! کنند هاي خبيث را مي اين اقدام

از خداي متعال، و طلب رحمت کردن براي خود در آن فضاي معنوي و روحاني، شرک 

هـاي اينتليجـنس انگلـيس و     است؟ شرک اين است که انسان بشود ابزاردست سياسـت 
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دار کند، آزرده کند. اينها اطاعت و  اين اعمال، دل مسلمانان را غم سي.آي.اي آمريکا و با

دانند، احتـرام بـه بزرگـان را     عبوديت و خاکساري در مقابل طواغيت زنده را شرک نمي

خبيث که امـروز در دنيـاي    تکفيريدانند! خود اين، يک مصيبتي است. جريان  شرک مي

پول و امکانات هم در اختيار دارند، يکـي   اسالم به برکت برخي از منابع مادي، متأسفانه

 33/39/3029. از مصائب اسالم است

 هايجاسوسيدشمنانهايتکفيري؛ابزاردستسرويسگروه

 تکفيريهاي افراطي و  پشت سر اين گروه ،هاي جاسوسي آمريکا و اسرائيل سرويس

يسـت؛ امـا   نظامشان هم خبري ندارند که پشـت سـر قضـيه چ    ولو عوامل و پياده .هستند

. خواهد. لذا آنها هم بايستي بيدار و متوجـه باشـند   دانند. اين را آمريکا مي رؤسايشان مي

هاي واالي اسالمي، يک جان  سمت دستيابي به ارزش امروز بيداري اسالمي و حرکت به

هـا،   ها، باسوادها، دانشـگاهي  خصوص جوان اي گرفته است. در همه دنياي اسالم، به تازه

هـاي   طبقه فهميده و همه عامه مردم، ميلشـان بـه اسـالم و حاکميـت ارزش    دانشجوها، 

اسالمي، با سي چهل سال قبل قابل مقايسه نيست. بيداري اسالمي شـروع شـده اسـت.    

 33/33/3033. خواهند همين را نابود کنند ترسند؛ مي آنها هم از همين مي

 تحجروخشونتباعثترويجسکوالريزمخواهدشد

هـاي اصـيل    ي در کتاب و سنت و وفاداري به ارزشيگرا معناي اصول اگر به« گري لفيس»

شـريعت و نفـي غربزدگـي باشـد، همگـي سـلفي        يو مبارزه با خرافات و انحرافات و احيا

معناي تعصب و تحجر و خشونت ميـان اديـان يـا مـذاهب اسـالمي ترجمـه        باشيد؛ و اگر به

سـازگار   ـانـد    ان تفکـر و تمـدن اسـالمي   که ارکـ  ـي و سماحت و عقالنيت  يشود، با نوگرا

 مطلـوبِ  بـه اسـالمِ  . دينـي خواهـد شـد    نخواهد بود و خود باعث ترويج سکوالريزم و بـي 

گرا، و چه از نـوع متحجـر    واشنگتن و لندن و پاريس بدبين باشيد؛ چه از نوع الئيک و غرب

ب اسـالمي ديگـر   کند، ولي با مذاه و خشن آن. به اسالمي که رژيم صهيونيستي را تحمل مي
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کند، ولي در داخـل بـه    سوي آمريکا و ناتو دراز مي شود، دست آشتي به رحمانه مواجه مي بي

زند و اشدّاء با مؤمنين و رحماء با کفـار اسـت، اعتمـاد     اي و مذهبي دامن مي هاي قبيله جنگ

غـرب و   داري ي و انگليسي بدبين باشيد، که شـما را بـه دام سـرمايه   ينکنيد. به اسالم آمريکا

 30/33/3023. کشانند زدگي و انحطاط اخالقي مي مصرف

هاوکمکبهرژيمصهيونيستيتکفيري

مـذاهب اسـالمي گريبـان     ،دشمنان اسالم[ خوب فهميدند که اگر در دنيـاي اسـالم  ]

يکديگر را بگيرند و کشمکش با همديگر را شـروع کننـد، رژيـم غاصـب صهيونيسـت      

طـرف   لـذا از يـک   .درست فهميدنـد  ،خوب فهميدندنفس راحتي خواهد کشيد؛ اين را 

فقط شيعه را تکفيـر کننـد، بلکـه بسـياري از      اندازند که نه را به راه مي تکفيريهاي  گروه

طرف هم يک عدّه مزدور را به راه بيندازنـد کـه    از آن .فِرق اهل سنّت را هم تکفير کنند

 93/33/3029 د.هيمه فراهم کنند، بنزين روي آتش بريزن ،براي اين آتش

بايداينسمراازمحيطاسالميخارجکرد

ي هـم ندارنـد کـه بگوينـد مـا      يابـا  ،امروز کساني هستند که سالحشان تکفير اسـت 

اند. خب، اين سم را بايد از محيط اسالمي خارج کرد. يکـي او   هستيم؛ اينها سم تکفيري

نبـر يـک حرفـي بزنـد کـه      و در م  اين در سخنراني ،را تکفير کند، يکي او را تفسيق کند

ايـن همـين چيـزي     .تعريض به او باشد، او يک چيزي بگويد که تعريض به ايـن باشـد  

 93/33/3023د. خواه شود که دشمن مي مي
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 سرآغاز سخن

، يکي از رزمندگان حاضر در سـوريه را کـه   (3029)تابستان  ماه رمضان سال گذشته

آنجا از شخصيتي به نام عرعور و موضوع  با جراحتي سنگين برگشته بود، عيادت کردم.

جهاد نکاح سخن به ميان آمد؛ فحشايي که رنگ ديني به آن داده، مساجدي که به زنـاي  

تيراندازي و  هاي معاويه، حرمله و شمر براي تک هايي که با نام مدرن آلوده شده و گردان

وعه مطالـب آن ديـدار   بريدن سر شيعيان سوريه و... از ليبي به آن ديار رفته بودند. مجم

هـا در   اي شد تا پس از مشورت با دوستان، تعـدادي مقالـه دربـاره ايـن شخصـيت      بهانه

 د.بانتشار يا« وزين مشرق»سايت 

عـالوه حـدود ده    شده مطالب پيشين، گاه تا حجم چندين برابر، به اثر حاضر، تکميل

عربي، فارسـي   هاي ها و وبالگ شخصيت جديد است. گردآوري مطالب، بيشتر از سايت

هاي افراد يادشده است. اين اثر هرگز مدعي نيست کـه   و گاه انگليسي و همچنين کتاب

هــاي ايــن افــراد را دربــردارد؛ زيــرا از ســويي، تالشــي جــدي و  همــه فتــاوا و ديــدگاه

بخش هم نبود و از سوي ديگر، حجم کار بايد تـا   مدت نياز داشت و چنان نتيجه طوالني

نوشـته آقـاي   « بـن بـاز و البـاني   »يافت. با مراجعه بـه اثـر ارزنـده     مي ها برابر افزايش ده

هاي فقط دو نفر از ايـن   گونه ديدگاه اصغر رضواني، خواهيد ديد که نمايش فهرست علي
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آقـاي صـالح   « الوهابيـه  »مجموعه، چيزي حدود دويست صفحه شده است. کتاب 

 اجمال و زبان عربي است. الورداني نيز حاوي معرفي تعدادي از اين افراد به

در نوشتار حاضر سعي شده است براي اعتبار بخشيدن و تنـوع مطالـب، گـاه اصـل     

هـا   هـاي مـرتبط بـا موضـوع و شخصـيت      تصوير کتب حاوي مطالب اين افراد يا عکس

اي حاوي چندين فيلم و مستند  نمايش داده، و همچنين به ضميمه مجموعه، لوح فشرده

ي موجود در اين اثر و هـم مطالـب تلـخ و شـيرين دربـاره      ها و کليپ، هم از شخصيت

 وهابيان عرضه شود. 

هـا   تواند براي شناسايي عنـاوين و تعريـف ده   هاي داده شده در اين نوشتار مي سرنخ

ويژه کالم، فقه، تاريخ و... به کار گرفته شود؛ همانطور  هاي مختلف، به نامه در رشته پايان

 کنون صورت پذيرفته است.که موارد محدود و معدودي تا 

 3اميد که اين اثر ناچيز و مختصر، مقبول طبع شريف بانوي دو عالم صديقه کبـري 

 واقع شود.
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 ابن تيميه؛ 

والدتونسبابنتيميه

ــي ــدين تق ــاس ال ــن  ابوالعب ــد ب  احم

 مجدالـدين  بـن  عبـدالحليم  الـدين  شهاب

 محمد القاسم ابي بن عبداهلل بن عبدالسالم

 الحرّانـي  الخضر بن محمد بن رالخض بن

 االول ربيـع  33 دوشـنبه  الحنبلي، الدمشقي

در شهر حرّان ترکيه امـروزي   ق،.  ه 333

درخشان،  پيشينه رغم به به دنيا آمد. حرّان

 آن در ،(ق.  ه 330م.) جبيـر  ابـن  گفته به

 و خشـک  جغرافيـايي  وضـع  در هـا  سال

 است. بوده تمدن مظاهراز  دور و خشن

ميـه در  ابـن تي  .بـود  فالسـفه  و پرسـتان  بـت  صـابئه،  ر زمان ابن تيميـه، مرکـز  شهر حران د

 مدار فرقه حنبلي در اين شهر بود، به دنيا آمد و رشد يافت.اي که يک قرن پرچ خانواده

شـدني نيسـت و    بودن ابن تيميه از حيث تـاريخي اثبـات   نکته قابل توجه اينکه عرب
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توان احتمال صـابئي و در نتيجـه    تناد آن، مياس شواهد و قرائن قابل توجهي هست که به

هـا و   تـوان از آنوسـي   بودن او را پذيرفت. به عبـارت ديگـر او را هـم مـي     اصالتاً يهودي

 زدن به اسالم دانست. داده براي ضربه يهوديان تغيير دين

ابنتيميهدريکنگاه

 و سياسـي  ورامـ  در خاصش رفتار شيوه و ها فعاليت تنوع و کثرت سبب به تيميه، ابن

 شـمار  بـه  برانگيز چالش اسالمي، شخصيتي مذاهب پيروان با گيرانه همچنين رفتار سخت

 کسـاني  سرسـختانه  داري طرفاز  است؛ آورده پديد متفاوت کامالً مواجهه دو رود و مي

 سرسـخت  مخالفـان  تا معاصر دوره در وهابيان و دمشقي، ابن قيم جوزيه کثير ابن مانند

 و تبـرک  و قبـور  زيـارت  دربـاره  او اين، آراي بر افزون. اسالمي اهبمذ بارز علماياز 

 هرچنـد  اسـت؛  گرفته قرار حرمين امور اداره در وهابيان نگرش شفاعت، مبناي و توسل

آميـز   تعصـب  نگـرش  همچنـين  و گفتـه  پيش موضوعات درباره ابن تيميه تندروانه آراي

ـ  سـلفي  جريان در را مؤسس يک اسالمي، نقش مذاهب شبه از  پـيش . اسـت  داده وي هب

 برخـي  و( ق.  ه 092.م) بربهاري محمد و عبدالسالم بن عز چون ييها شخصيت نيز وي

 .اند داشته هايي ديدگاه چنين تندرو حنبليان

 کـالم، ملـل  از  آگاه شناس و لغت و مفسّر، رجالي، حافظ، مفتي، اديب چون القابي با را وي

 در و بـود  تنـدخو  وي. انـد  شجاع سـتوده  و زاهد ونچ اوصافي کنار اصول در و نحل، تاريخ و

 بـن  محمـد  .بـود  برخـوردار  قـوي  حافظه شعر و قريحه از .کرد مي پرخاش خود مخالفان برابر

ابـن   بـه  ملقب فرد نخستين و مذهب حنبلي دانشمنداناز  وي، اعالي جدّ ،(ق.  ه 399.م) خضر

 خطـه،  آن در کـه  خوانده انحصارطلب فردي را او( ق.  ه 330.م) جوزي بن سبط که بود، تيميه

 .داد نمي دانشوري هيچ به فعاليت مجال
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 کوچ به دمشق

شـده مغـول از شـرق و     از اتفاقات مهم آن مقطع تاريخ جهان اسالم، حمله هماهنگ

کننده و خانمان برافکن بـا فرمانـدهي پنهـان     هاي ويران صليبيون از غرب بود. اين جنگ

نند دو لبه يک قيچي، اسالم و جهان اسالم را از صحنه گيتـي  جريان يهود، قرار بود هما

 محو کند که به لطف الهي در تحقق اين امر موفق نشدند.  

 سـالگي رسـيد، مغـوالن شـهر     وقتي ابن تيميّه به سن شـش  م3932 /.ق   ه 333سال 

اش بـه دمشـق    خـانواده  عبدالحليم، به اتفاق همـه افـراد   پدرش و ويران کردند؛ حران را

 اسـتاد  ، کـه خـود   خويش که ابن تيميّه از پدر بود اينجا در. اقامت گزيد آنجا در ت ورف

علي بـن   نزد طور همين.  تربيت بسياري فراگرفت مذهب حنبلي بود، تعليم و بزرگي در

 نـزد  حـديث را  و فراگرفت؛ را« کتاب سيبويه»زبان عربي،  در و عبدالقوي درس خواند

« کتـاب اربعـون  » ميان استاداني که ابن تيميّه در ست درگفتني ا. دويست شيخ تلمذ کرد

 3.شود ديده مي زن نيز ، نام چهارکند مي ياد از آنها
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 نويسد: مي کثير ابن

از  کره ، او پرر   جملره از  حردا   ساله بود. مردد   شش تيميه ابن ق،.  ه 666 سال به

 رينالر  شرها   و کددنرر  تدک  ا شهد مغول حمله تدساز  شهد بود، بز گ علماي

  1شر. دمشق  وانه خانواده همداه به تيميه ابن پر  عبرالحليم

  آغاز تدريس و سخنراني

مسجد  در و السکريه، دارالحديث رئيس شهر دمشق در( تيميه ابن پدر) الدين شهاب

 کرد.   مي  سخنراني آنجا در جمعه روزهاي و شد کرسي صاحب شهر اين جامع

 بـه  السـکريه  دارالحـديث  ميـه نـوزده سـاله در   تي ابـن ، پدر مرگ با ق،.  ه 339 سال

طـور   براي اولين بار، بـه  نمازاز  پس دمشق اموي جامع و سال بعد در 9پرداخت تدريس

 بـه  المنجّا ابن الدين زين وفاتاز  پس سال، همين رفت و از هفده شعبان منبر رسمي به

 0.شد دمشق« الحنبليه» مدرسه تدريس بود، متصدي الحنابله شيخ که او، جاي

 جوي ابن تيميه شخصيت پرخاشگر و فتنه

شخصي عصبي، تنـدخو و پرخاشـگر بـود و شـاگردانش را هـم بـه ايـن         تيميه، ابن

 آن در مسـلمانان  کـه  مسـائلي  براي و نداشت بين واقع شناختند. او شخصيتي وصف مي

 بـه  مسـلمين  که دوراني در زيرا شد؛ نمي قائل داشتند، اهميتي توجه بدان سخت دوران،

درگيـري،   و فتنه بذر افشاندن با داشتند، وي وحدت به شديد نياز ديگر چيز هراز  بيش

 و حکومـت  تـوان از  وسـيعي  بخـش  وکـرد   مي متشنّج چندگاهي ازهر  را مردم اوضاع

 بـا  وکـرد   مي مشغول خود شد، به مي کفار برابر در دفاع صرف بايست مي که را قضاوت

 .داد مي هدر را نهاباطل، آ عقايد نشر و افکار تشويق
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 سرآغاز هجوم به فرق مختلف اسالمي 

شـود و او   سؤاالتي از او مـي  عصر و ظهر نماز بين ،ق.  ه 323يکي از روزهاي سال 

 بـه  اي جمله و ضمن آن، با نويسد مي را «» به آنها کتاب پاسخ در

 دادگـاه  را بـه  ابن تيميه کند. پا مي به بزرگي حمله کرد، در نتيجه جنجال اشعريون عقايد

 . شود نمي حاضر دادگاه در او و کنند مي احضار

 اولين تکفير مسلمانان با حمله به ابن عربي

 و کرد مطالعه را عربي ابن الدين محيي «الحکم فصوص» سالگي 09 ابن تيميه در سن

 النصـوص » نـام  به کتابي و وي پرداخت پيروان و الدين محيي سب و لعن بعد از آن، به

 خانقـاه  شـيخ ، الـدين  کـريم  اي به شـيخ  در نامه سپس نوشت. آن رد در «الفصوص علي

 و قونـوي  صـدرالدين ، الدين محيي عقايد به عربي، ابن پيرواناز  قاهره در سعيدالسعداء

   3.خواند کافر را آنان و تاخت سخت سبعين ابن و تلمساني عفيف

 اولين تخريب آثار اسالمي

 شـهر  مصـالي  جوار در( تاريخ مسجد يا) نارنج مسجد به ق،.  ه 330سال ابن تيميه 

 بـه  مـردم  و آن است بر 9رسول حضرت پاي اثر گفتند مي که را سنگي و رفت دمشق

 9نيست. جايز آن بوسيدن و تبرک گفت و شکست جستند، مي تبرک آن

 کشي مشارکت و تشويق به شيعه

 يهـا  اقـدام  امتـداد  کسـروان، در  شـيعيان  معـا   قتـل  در ق،.  ه 330 سـال  بـه  ابن تيميه

 سـپس  و شـام  و مصراز  آنان راندن و شيعيان عام  قتل براي مماليک و ايوبيان سرکوبگرانه

 خـود  گـاه ( ق.  ه 302.م) عمـري  اهلل فضل ابن گزارش به. داشت مهم لبنان، نقشي مدينه و
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 براي گاهي و کرد مي تشويق کار بدين را جنگجويان گاه و جست مي شرکت جنگ در نيز

 بـا  و رفـت  شـام مـي   ايالتـي  قبايل امراي( از ق.  ه 303.م) عيسي بن مهنّا نزد نيرو تدارک

 براي او( ق.  ه 303.م) کثير ابن گفته به .داشت وامي لشکرکشي به را آنان آلود، خشم تعابير

 علويـان  عـام  قتـل  تـا  کشـتار  اين دامنه .ناميد گمراه و کافر را شيعيان کشتارهايش، توجيه

 کـه  کشـتار، کسـاني   ايـن  پي در. يافت امتداد نيز عکا و لبنان، قنيطره، عاقوره، بترون شمال

 3.کردند کوچ ديگر مناطق بردند، به در به جان

 هاي مکرر شدن زنداني
 مناقشـه  و بحث( تيميه ابن کتب ديگر )از «» درباره سال، اين رجب در

 سـخن  عقايـد  دربـاره  کسـي  داد: فرمـان  السلطنه نايب که گرفت چنان باال کار و آمد پيش

 قـاهره،  جبل قلعه در و کردند احضار مصر به محاکمه براي را تيميه ابن بعد از آن، نگويد.

  در و کرد محکوم زندان به ندادن، پاسخ دليل به را او شد. قاضي برپا محاکمه مجلس

آورده است که هجده تن از اهل « بقات الحنابلهط»ذيل  رجب در ابن. کردند زنداني الديلم

رأس آنـان قاضـي القضـات     کـه در  دادنـد  تيميـه فتـوا   ابن ضد بر مصر هوس در هوي و

هـر چهـار قاضـي    . بـدران اخنـائي بـود    عيسي بـن  بن بکر ابي بن الدين محمد ، تقي مالکي

بـا وسـاطت    هاي بعد حتـي  وي در سال. دادند فتوا به حبس او نيز مصر مذاهب چهارگانه

 9السلطنه حاضر به خروج از زندان نشد. نايب

 رفـت  زندان به عيسي ملک بن مهنا الدين ق، امير حسام.  ه 333 االول ربيع هرچند در

 همين شوال شد؛ در خارج زنداناز  او و بيايد بيرون زنداناز  او با تا داد سوگند را او و

 در را او شـکايت، و  اواز  عربـي  ابـن  به تيميه ابن حمالت سبب به صوفيه بزرگان سال،

 .کردند زنداني قضات زندان
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 سازي نويسنده پرکار سلفي

 را هاي او قطعي کتاب کس نتوانسته است تعداد هيچ. بود اي پرکار ابن تيميه، نويسنده

 و . شـماري بـاقي گذاشـت    هاي بييادداشت ، مکاتبات و ا، فتاوها کتاب او به دست آورد.

 تأليفـات ابـن تيميـه را     ذَهَبـي، شـماره  . که زنداني بـود  ني تصنيف کردزما را اغلب آنها

 .داند نسخه مي تقريبي پانصد طور به

 شدن مجدد لجبازي با سلطان و زنداني

و  رفـت  اسـکندريه  بـه  ،ق.  ه 332شدن مدت محکوميتش، سـال   ابن تيميه پس از طي

 کـه  رسـيد  د وقتـي خبـر  برگشت. چهارسـال بعـ   قاهره به دوباره اقامت، هشت ماهاز پس 

از  پـس  و دمشق، رهسپار سطان با، دارد را شام بالد به حمله قصد مغول، ايلخان اولجايتو،

 بـه  حلـف  مسـئله  در خواستند بعد از مدتي، وقتي از او .شد دمشق وارد دوري سال هفت

 بـن ا امـا  ندهد؛ فتوا که کرد حکم او به اينامه در نيز ناصر ملک طانلس و ندهد فتوا طالق

 را او و سلطان، تـوبيخ شـد   سبب لجبازي با به ،ق.  ه 393رو سال  داد و از همين فتوا تيميه

 .شد آزاد سلطان فرمان با ،ق.  ه 393 عاشوراي وي در. کردند زنداني دمشق قلعه در

 بار براي شاگرد بازهم زندان، اين

 قرار بود ايناز  راماج و شد زنداني دمشق قلعه در ديگر بار ،ق.  ه 393ابن تيميه در 

 ابـن  فتـواي  بـه  را انبيا به توسل و شفاعت قدس، شهر در شاگردش ابن قيم جوزيه، که

 ترويج به که است کسي تنها ابن قيم جوزي، .نشمرد و بلوايي به پا کرده بود جايز تيميه

 پرداخت. تيميه ابن استادش اوهام و افکار

 ابـن  کـه  گرفتنـد  بـه ايـن سـبب از او    زندان در را قلم و کاغذ و کتاب دو سال بعد،

در  تيميـه  ابن و نوشته بود زيارت مسئله در کتابي قاهره، مالکي القضات قاضي االخنايي،

 3.خواند جاهل را او و نوشت آن بر زندان ردي

                                              
 http://www.aparat.com/v/kjLc9         او:  هاي شپش به پيروانش تبرک و تيميه فيلم ابن. 1



 هان تکفریفرماند       11

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 مرگ در زندان

 ابن و مرد دمشق قلعه زندان در سال قعده همان ذي بيست دوشنبه شب در تيميه ابن

 تن مـرد  دويست هزاراز  که متجاوز اند گفته .شد حاضر اش جنازه بر ششاگرداناز  کثير

،  ، کـه از تـرس سنگسارشـدن    سه تن جز به شرکت کردند مراسم خاکسپاري او زن در و

 و شـرکت کردنـد   تشـييع او  مراسم شرکت نجستند. همه در او، در سبب خصومت با به

 3.خواسته شود که از نيروي نظامي براي حفظ توده مردم کمک الزم آمد

ديدگاهعلماياهلسنتدربارهابنتيميه

اهل سنت که در طول قرون متمادي، برادرانـه بـا شـيعيان در منـاطق مختلـف دنيـا       

ماننـد شـيعيان دل خـوني دارنـد و اساسـاً وي و       اند، از ابن تيميه و پيـروانش، بـه   زيسته

دادن  اهل سنت را با نسبت دانند چه رسد به آنکه بخواهند دامن پيروانش را مسلمان نمي

 او به اهل سنت لوث کنند.

 بخاري محمد بن محمد

 تيميـه،  ابن به هرکس کهزند  مي فرياد ق(.  ه 303.)م، مذهب حنفي وي در مقام عالم

 9. است کافر، بگويد االسالم شيخ

 عسقالني حجر ابن

 زمان در سنت اهل قضات کهنويسد  مي «الکامنه الدرر» در کتاب عسقالني حجر ابن

 :کردند اعالم تيميه ابن

 0.است حالل مالش و باشد، خون «تيميّه ابن» عقايد به معتقد هرکس
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و  ديـن  بي و ملحد و درباره زنديق عسقالني حجر هاي ابن در ادامه مطالب به ديدگاه

 3دانستن ابن تيميه خواهيم پرداخت. منافق

 مکي حجر ابن

 :يدگو مي رسد، مي تيميه ابن به وقتي، است تهنوش شيعه که عليه کتابي حجر مکي در ابن

 اسرت، و  کردده  کرد  و کرو   و گمداه و خوا  او  ا کسي است که خرا تيميه، ابن

 افكا  فساد ها، بد حنفي ها و مالكي ها و شافعياز  وي معاصدا  و سنّت اهل پيشوايا 

 2.دا نر تصديح او واقوال

  نبهاني يوسف شيخ

 و نظـر  تيميـه  ابـن  معرفي در » کتاب وي در

 آسـمان،  وسـط  خورشـيدِ  يد که همچونگو مي تيميه درباره ابن سنت اهل بزرگ علماي

 توافـق  بـه  تيميه، ابن هاي بدعت ردّ بر چهارگانه مذاهب علماي که است مسلم و روشن

در  کـه  انـد؛ چنـان   هکـرد  او اشـکال  شـده  نقل مطالب بر صحت آنهااز  برخي اند و رسيده

 اشـتباه  مـورد  در ايشـان  شـديد  تـوبيخ از  نظـر  صرف. اند کرده ترديد نيز او عقل صحت

ويـژه   پرداختـه؛ بـه   مسـلمين  اجماع و دين با مخالفت به آنها در که مسائلي در او آشکار

 .  است گفته پيامبران درباره سرور که مطالبي

 مخـدوش  را او شـده  لنقـ  مطالـب  صـحت  کـه  کسـاني  زمـره  در، گذشـت  که چنان

 مالکيان، امام ميان و از «الشفاء شرح» در خفاجي الدين شهاب، حنفيان ميان، از اند دانسته

 در کـه  گونـه  آن اسـت.  سبکي شافعيان، امام و از ميان «المواهب شرح» کتاب در زرقاني

 توضـيح  بـا  همـراه  کتـاب،  ايـن  در امام سبکي. آمده است «السقام شفاء» نام با او کتاب
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 اثبات براي او که اي شرعي احکام که ساخته هايش، روشن انديشه در( تيميه ابن) خطاي

 دهـد،  مـي  نسـبت  چهارگانـه  مذاهباز  دانشمنداني به را و آنهاکند  مي نقل خود بدعت

 3اند. نگفته چنين دانشمندان و آن نيست، صحيح
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:هايمکرربااهلبيتابنتيميهودشمني

 ،9پيـامبر  بيـت  اهـل  بـا  جـدي  دشـمني  و مخالفت، تيميه بنا بارز هاي خصلتاز 

 و زهـرا  حضـرت ، اميرالمؤمنين به بسياري موارد در وي. است 7اميرالمؤمنين با ويژه به

 کنيم: کند که برخي از آنها را باهم مرور مي مي توهين :بيت اهل ديگر

 9اکرم پيامبر مقام پايين آوردن
 کوشيد و مدعي بـود  مي الهي اولياي و پيامبران مقامات دادن جلوه ابن تيميه در عادي

 را راستا، مسـائلي  اين در ندارند. او عادي افراد با تفاوتي ترين کوچک مرگ،از  پس آنان

 :  گويد در تعارض با ديدگاه علماي جهان اسالم مي

 است؛ حرام پيامبر زيارت براي سفر .3

 کند؛ نمي اوزتج قبور اهل زيارت پيامبر، از کيفيت زيارت کيفيت .9

 باشد؛ مي حرام قبور بر سايبان و پناه نوع هر .0

 است؛ شرک و بدعت حضرت، آن به توسل هرگونه پيامبر، درگذشتاز  پس .0

 باشد؛ مي شرک آنها خدا به سوگنددادن يا قرآن، و پيامبر به سوگند .3

 . رود مي شمار پيامبر، بدعت به تولد در شادي و جشن مراسم برگزاري .3

 :مني با فضائل اهل بيتدش

 درست اند امامت گفته شيعيان»کرد:  را چنين انکار مي :ابن تيميه، فضائل اهل بيت

 در مگـر  باشـد،  نمـي  درسـت  اند پادشاهي گفته يهود و علي؛ فرزندان در مگر باشد، نمي

 3.«داوود ذريه

منهاج »ب خود خواند. او در کتا وي با اين تعبير، شيعيان را مانند يا پيرو يهوديان مي

حتـي در منـابع    :روايات فراوان و معتبر و مسلمي را که در تمجيد اهـل بيـت  « السنه

 خواند. پردازان مي کند و آنان را ساخته دروغ اهل سنت آمده است، رد مي

                                              
 .6ص ،3ج ،السنة منهاج. 1
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 و تعظيم ابن ملجم! 7افراط در دشمني با اميرالمؤمنين 

 کتـاب  در رجـال،  و حـديث  علم در سنت اهل عالم ترين بزرگ، عسقالني حجر ابن

: نويسـد  مـي ، اسـت  سنت اهل رجالي يها کتاب معتبرتريناز  که «الميزان لسان» معروف

 بـه  منجـر  کـه  کـرده  روي زيـاده  قـدري  بـه  حلّي( مهرافضي )عال به پاسخ در، تيميّه ابن»

 3.«است شده 7طالب ابي بن علي مقام آوردن( تنقيص )پايين

ابـن  »: نويسـد  مي 333صفحه « »همو در جلد اول 

 قـرآن  نـص  بـا  و شده اشتباه دچار مورد در هفده( باهلل نستجير) تيميه درباره نوشته علي

 .«است نموده مخالفت

ابن حجر سني، سپس درباره ديدگاه علماي جهان اسالم در اثبـات کفـر ابـن تيميـه     

 خـود  کـه  9اکـرم  رسول به استغاثه و سلتو با او مخالفت سبب به بعضيدهد:  ادامه مي

 ديـن  بـي  و زنـديق  را وي، حضـرت اسـت   عظمـت  بـا  مخالفـت  و، نبوت مقام تنقيص

 .دانند مي

 را کرده است، وي بيان 7مؤمنان وي درباره امير که زشتي سخنان دليل نيز به بعضي

 بـراي  بارهـا  طالـب،  ابـي  بـن  علـي  است که ]ابن تيميه[ گفته وي چون اند. دانسته منافق

 بـراي  اوهـاي   جنـگ  نکـرد.  يـاري  را او کسـي  ولي؛ کرد تالش خالفت آوردن دست به

 در کـه  علـي  اسـالم ، از ابـوبکر  اسـالم  بود. طلبي رياست براي بلکه؛ نبود خواهي ديانت

 دختـر از  علـي  خواسـتگاري  همچنين و است ترباارزش گرفته، صورت طفوليت دوران

 . بود وي براي بزرگي نقص جهل،بوا

 7علي به 9گرامي پيامبر چون؛ اوست نفاق نشانه ،«تيميه ابن» سخنان اين اميتم

  9«.دارد نمي دشمن را تو کسي منافق، جز»: است فرموده
                                              

 .131ص ،6ابن حجر عسقالني، ج ،الميزان لسان. 1

 .11056، ح655، ص33. کنزالعمال، ج2
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 و نويسـد: راه  رود که مـي  تا آنجا پيش مي 7گستاخي ابن تيميه درباره اميرالمؤمنين

 را ايشـان  نظـر  هـا  فرقـه  ]اکثـر  است باب اين در مستقيم و درست راه سنت، اهل روش

 غيـر  و خوارج که است اين آن، دليل و؛ داريد تناقض باهم ]شيعه[ شما اما؛ دارند[ قبول

هـا   مرواني وها  معتزلي يادانند،  مي فاسق ياند پندار مي کافر را علي که اند کسانياز  ايشان

 ايمـان  بـر  دليل که بگويند شما بهاگر ]اما[ ، ايشان غير و، کنند مي شک او عدالت در که

 داشت. نخواهيد دليلي، چيست او عدالت و او بودن امام و علي

وي در منهاج السنه با زيرپاگذاشتن منابع تاريخي، حـديثي و تفسـيري اهـل سـنت،     

 دهد:   هاي خود را چنين ادامه مي هتاکي

 در، ايد آورده کساني که ايمان اي: که است کرده نازل علي مورد در متعال خداوند و

 کـه  هنگـامي  زيـرا ؛ ييـد گو مي چه بدانيد که زماني تا، نشويد نزديک نماز به مستي حال

  9کرد. اشتباه خود نماز در، 3خواند نماز

 و نويسـد:  و در جايي ديگر مـي  0خواند مي 7وي ابوبکر را معلم اميرالمؤمنين

 قضـاوت  و؛ شماسـت  تـرين  قاضـي  علـي (: انـد  فرمـوده  کـه ) خدا رسول کالم اما

 توان نمي و ندارد سند و نيست درست حديث اين پس؛ است دين و علم اش الزمه

 0. کرد استدالل آن به

از  يکـي  را طالـب  ابي بن علي»نويسد:  مي 7ابن تيميه در تمجيد قاتل اميرالمؤمنين

 مقـام  داراي و هـا  انسـان  عابـدترين از  کـه  حـالي  در ملجم بن عبدالرحمن نام به خوارج

 3«.رساند قتل به بود، علمي
                                              

 http://www.aparat.com/v/Pp8Q9    ها:   وهابي خواندن فيلم: نماز. 1

 .62ص ،3ج ،السنة منهاج. 2

 .231ص ،2ج ،همان. 3

 .316ص 3همان، ج. 4

 .31، ص2همان، ج. 5
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در منهـاج السـنه از حـد و شـماره بيـرون       7هاي ابن تيميه به اميرالمـؤمنين  يهتاک

 :  3است

 بتواند و کنند اطاعت اواز  تا جنگيد علي و نويسد: مي 7هاي علي وي درباره جنگ

 و؟ پنداريد مي دين براي جنگ را اين چگونه پس؛ کند تصرف مردم مال و جان در

 را کساني که آنچه با همچنين و بودند شده تدمر اسالماز  که جنگيد کساني با ابوبکر

 اين و؛ شوند اطاعت رسولش و خدا فقط تا؛ بودند کرده ترک بود، کرده واجب خدا

  9نيست. دين براي علي[ امام هاي ]جنگ جنگ

 3توهين به حضرت زهرا

اش نازل شده بود و خداونـد   ، که آيه تطهير درباره3ابن تيميه درباره حضرت زهرا

 ــ  او در»نويسـد:   از هر ناپاکي مبرا و مطهر خوانده بود، در نهايت گستاخي مي ايشان را

  0«.داشت وجود نفاقاز  اي شعبه ـ باهلل نستجير

 نقل محدثان تمام: است گفته حلي[ ]عالمه وي اينکه امانويسد:  همچنين وي مي

 غضب اطمهف خشم براي عزّوجلّ خداوند! فاطمه اي: فرمود 9اکرم پيامبر که اند کرده

 اند نکرده نقل [9اسالم] پيامبراز  و است دروغ گردد، مي خشنود رضايتش به و کند مي

از  معروفي سند باشد. آورده را آن که حديثي معروف يها از کتاب کتابي شناسم نمي و

 0.حسن سند نه و صحيح سند نه ندارد؛ پيامبر

 سـند  بـا  را روايـت  ايـن  سـنت،  اهـل  علماياز  بسياري عده است که حالي اين در

 اند. کرده نقل صحيح

                                              
 http://www.aparat.com/v/ykgnw       کردند:      مي سب را 7علي صحابه اکثر گويد مي تيميه که فيلم ابن. 1

 . 110ص ،6ج ،السنة منهاج. 2

 .313ص ،5ج ،السنة براي مطالعه بيشتر ر.ک: منهاج .532ص ،3ج ،همان. 3

 .536ص ،3ج همان،. 4
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 و تمجيد از يزيد! 7توهين به سيدالشهدا

را ـ نسجيرباهلل ـ با فسـادانگيز خوانـدن قيـام امـام        :ابن تيميه، هتاکي به اهل بيت

 دهد:   چنين ادامه مي 7حسين

 ظالمـان  ايـن  بلکـه ؛ دنيـا  مصـلحت  نـه  و بـود  دين مصلحت نه، ]حسين[ قيام در و

 قيام در و؛ کردند شهيد و مظلوم را اواينکه  تا يافتند قدرت خدا رسول نوه ضد سرکش،

 فسـاد  قـدر  آن بـود،  نشسـته  خـود  شـهر  دراگـر   کـه  بود فساد قدر آن شدنش کشته و او

، بـدي  دفـع  و نيکي آوردن دست بهاز  داشت، را آن قصد او که چيزي آن پس 3شد! نمي

 شـرّ  سـبب  اين، و؛ گرديد کم خير و اد،زي او قيام سبب به بدي، بلکه؛ نشد حاصل اصالً

 عثمان، شدن کشته که چنان؛ گشت بسيارهاي  فتنه سبب حسين، شدن کشته و؛ شد بزرگي

 9.شد بسيارهاي  فتنه سبب

 شود که:  شدن گناه يزيد مي وي مدعي بخشوده

 کا  يا؛ باشنر نكدده توبه کا شا  اين، از ظالما از  او غيد يا يزير که معلو  کجا از

 کره  انرر  نريرره هايي  مصيبت و؛ ببدد بيناز   ا او شا هاي ظلم اين که انر نراشته نيكي

 3؟شودها  ظلم آ  کفا ه

 سازد:  وي تاريخ را چنين از نو مي

از  بلكره ؛ اسرت  نبروده  آ  بره   اضري  و؛ نرراده   ا حسرين  کشتن دستو  يزير

 ابن سوي به هبلك؛ بدده نشر او سوي به حسين سد کدد و د د اظها  او شر  کشته

 4.شر حمل زياد

                                              
 /LO1w8/http://www.aparat.com/v        مصر:   در شحاته حسن شيخ جسد حرمت فيلم هتک .1

 .210ص ،3ج ،السنة منهاج. 2

 .525ص ،5ج ،همان. 3

 .366ص ،3ج ،الفتاوي مجموع. 4
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ستيزيوهابيانستيزيابنتيميه،منشأشيعهشيعه

ناپذيري را دربـاره   آشتي عناد نشان داده و ابن تيميه، تعصب خاصي به شيعه از خود

 3. کرده است اعتقادات شيعه ابراز مذهب تشيع و

: کنـد  ن مـي گونـه عنـوا   گـذاري را ايـن   دليل اين نـام  و خواند خشبيه مي وي شيعه را

 ، جز کنيم جهاد نمي شمشير با ما که آنان معتقدند نامند به اين دليل خشبيه مي شيعيان را»

 «.رکاب امام معصوم باشيم دراينکه 

بـه نقـل    شـيعه را  او .خوانـد  گويان معروف نيز مـي  دروغ غالي و ، شيعه را ابن تيميه

بـه امامـت    شيعه را که معتقـد  او. کند متهم مي پيروي از او روايت از ابي مخنف لوط و

به امامت اهل بيـت   اعتقاد: گفت ناميد و مي هستند، از پيروان يهود مي : ائمه اهل بيت

 .  است هاي يهود از انديشه

هـاي فراوانـي کـرده و     شيعه، اهانت دانشمند ، به علماي صاحب فضيلت و ابن تيميه

کفـر   را :به عصمت اهل بيت اداعتق او.  شمرده است کنندگان آيين يهود ترويج آنان را

 .شمرد مي

منابع
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 تداوم انديشه تکفيري ؛ابن قيم جوزي

نامهزندگي

، ابـن  7هاي وهابيـان و دشـمن اميرالمـؤمنين    سرچشمه خباثتترين شاگرد ابن تيميه،  مهم

 ق.  ه 323 رجـب  هفتم روز حَريز بن سعد بن أيوب بن بکر أبي بن الدين محمد شمس جوزي

. دارد شـهرت  ابن قـيم جوزيـه   به او. به دنيا آمد دمشق کيلومتري 23 فاصله در «زُرع» در منطقه

 بود. جوزيه رسهمد قيم و وجه تسميه او، پدرش است که سرپرست

 قـرن . زيسـت  مـي  شام در هجري هشتم قرن اول نيمه و هفتم قرن اواخر ابن قيم در

از  پـيش  سـال  03 درست. بود اسالم به جهان مغول لشکريان ويرانگر هجوم هفتم، قرن

 «بـاهلل  المستعصـم »بغداد را تصـرف کـرد،    ق، هالکوخان.  ه 333 در قيم، يعني ابن تولد

 .پايان يافت عباسي دوران سلسله ترتيب، بدين و شد کشته عباسي خليفه آخرين

 و نشـر  و بود تيميه چراي ابن چون و حامي بي تابع و عقايد، اقوال و همه ابن قيم در

 را به همين سـبب او  برعهده داشت و پس از مرگش زمان حيات و در او را عقايد بسط

دمشـق زنـداني    قلعـه  تيميـه در ابـن   بـا  و گرداندند شهر در شتر بر سوار و تازيانه زدند

 مخالفـان او  بـا  و بـود  سال مرگ ابن تيميه مـالزم او  م تا3039 /  ق.  ه 339از  او. کردند

 . نام استادش قرين است هميشه با نام او رو اين. از درافتاد
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 شاگردان و اساتيد

 ابـن  و يذهبي، مز مانند افرادي آنها بين در که برد استفاده فراوانياساتيد از ابن قيم 

تيميه، سرچشمه جريان وهابيت است. ابن قيم  ابن ترين آنها مهم شوند که ديده مي تيميه

مطعـم،   عبدالدائم، عيسـي  بن سليمان، ابوبکر الدين نابلسي، تقي شهاب چون از معلماني

 و بعلـي  الفتحبوا نزد را آموخت. او ادبيات دانش جوهر بنت مکتوم، فاطمه بن اسماعيل

 بـن ا اسـماعيل  و تيميـه  ابن و هندي الدين صفياز  را اصول و فقه و سي،تون مجدالدين

 تيميـه  ابـن از  را تـأثير  بيشـترين  کالمي، و فقهي آراي در ولي گرفت؛ فرا حراني محمد

 مدت به عمر پايان تا مصراز  تيميه ابن بازگشت هنگام سالگي، 93 در که چنان پذيرفت؛

 ابـن قـيم جـوزي را   .  پرداخـت  مـي  او ظريـات ناز  دفـاع  به و بود مالزمش سال شانزده

 .  اند ناميده شاگردانش رئيس و تيميه ابن شاگرد ترين اصلي

 بن بغدادي، اسماعيل رجب بن اند از: عبدالرحمن ترين شاگردان ابن قيم عبارت مهم

 فرزنـدانش  و نابلسـي  الـدين  محـي  عبـدالقادر  بـن  ، محمد(مفسر کثير ابن)کثير  بن عمر
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 : برشمرد را زير

3

ابن قيم بـود   روزگار فکري هاي سنتاز  دين اصول و درباره شرع انديشيدن فلسفي

 و فلسفه با . ويکرد مي تلقي نيغيردي فکري سنت يک را آن و شده درگير آن با وي که
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 نصـيرالدين  خواجـه  ويژه به و رازي زکرياي سينا، محمد بن فارابي، ابن چون فيلسوفاني

 اي سطحي داشت. طوسي مواجهه

 پنداشـت  مـي  بـود،  شده آشنا شهرستاني نظرات طريقاز  ابليس شبهات با ابن قيم که

ابـن   اسـت.  برخاسته مذکور اتشبهاز  مذاهب آراي و فلسفيهاي  انديشهاز  بسياري که

 و خداونـد  صـفات  بـه  آشـنا  را او و دانـد  مي موحد را سقراط يونان، علماي قيم از ميان

 حـدوث  بـه  و پرداختهها  بت عبادت انکار به که را افالطون و شناساند مي معاد به معتقد

 نظـر  بيشـتر  ،کند مي رد را يوناني عقليات که آنجا اما کند؛ تأييد مي بوده است، قائل عالم

 فريفتـه  را فالسـفه  ديگـر  و دانسـته  قديم را عالم ابن قيم، ارسطو نظر به دارد. ارسطو به

 خوانـده  اول معلم را وي و کرده اعتنا ارسطو سخنان به که را فيلسوفاني بيشتر او. است

 .خواند مي مالحده اند، از جمله دانسته عقلي استدالل ميزان را منطقش و

 استاد و خود، در اسناد تاريخيکردن  روانه زندان

 در تـا  زنـدان مانـد   در هجـده روز  ابن تيميه در يکي از دفعـات، مـدت پـنج مـاه و    

 و آزادي وي از زندان رسـيد  بر ق، فرماني از سلطان مبني.  ه 393دوشنبه، روز عاشوراي 

ـ  ابـن تيميـه را   ديگر ق، بار.  ه 393دوشنبه، ششم شعبان  روز. زندان خارج شداز  او  اب

 دمشق زنداني کردند. قلعه الدين عبدالرحمان در برادرش زين

مسئله شـفاعت   قدس، در شهر فرمان سلطان، اين بوده که ابن قيم در سبب صدور

 قصـد  مجـرد  و نشـمرد  جايز به فتواي ابن تيميه، آن را سخن گفت و توسل به انبيا و

لمقـدس از ايـن   ا مردم بيت. شد منکر(  آن حضرت مسجد بدون قصد) حضرت را قبر

. به سلطان رسـيد  اين خبر و دمشق نامه نوشتند القضات به قاضي و ناراحت شدند فتوا

 حنفـي، ابـن تيميـه را    القضـات  قاضـي . حنفي ارجاع داد القضات به قاضي مسئله را او

زنـداني   را کـه او  فرمـان دهـد   که ملک ناصـر،  اين موجب شد و سخت نکوهش کرد

 کنند.
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ابن تيميـه   يندگو . ميالسلطنه به ابن تيميه رسانيد جبان نايبيکي از حا را اين خبر

 در و دمشـق بردنـد   اسب بـه قلعـه   بر سوار را او. کرد سرور اظهار از شنيدن اين خبر

  بـراي خـدمت بـه او    الـدين نيـز   بـرادرش زيـن  . اختصـاص دادنـد   اتـاقي بـه او   آنجا

 .  رفت بدانجا

 تور داد جمعي از يـاران ابـن تيميـه را   دس القضات شعبان، قاضي چهارشنبه، نيمه روز

چارپايـان   بـر  کننـد و  تعزيـر  نيـز  جمعـي از آنـان را   و زندان حاکم محبوس سـازند  در

بـه زنـدان    سـاختند و از ايـن ميـان، ابـن قـيم را      آزاد آنـان را  تعزير،از  بعد بنشانند؛ اما

 کتک زدند. و انداختند

 مرگ ابن جوزي

 وي مرد.ق .  ه 333 سال رجب سيزده شب رد سال شصتاز  پس ابن قيم سرانجام،

 در سمت شد. قبرش سپرده خاک به پدرش کنار در الصغير باب قبرستان در دمشق و در

 .واقع است جديد دروازهاز  قبرستان چپ

هايشاگردابنتيميهباورهاوبدعت

 در اجتمـاع  همچنـين  دانسـت و  نمـي  جايز را پيامبران قبر زيارت براي کردن سفر او

 مفاسـد  کـار،  ايـن : گفـت  پنداشته، مي مشرکانه کاري را الهي اولياي و پيامبران قبور نارک

 اطـراف  در کـردن  طـواف  و قبر سمت به نمازخواندن: از است عبارت که شماري دارد بي

 شــدن پرداخـت  و عافيـت  و روزي درخواسـت  و طلبيـدن  کمـک  و آن بوسـيدن  و قبـر 

 کـه  اسـت  هـايي  اينهـا خواسـته  ! قبـر  از صـاحب  هـا  گرفتـاري  شـدن  برطرف و ها قرض

 .ندکرد مي طلب هايشان بتاز  پرستان بت

فرمايـد تنهـا کـافران از اهـل قبـور       اين مطلب، خالف صريح آيه قرآن است که مـي 

 شوند:   مأيوس مي
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يَُّها يا)
َ
ينَ  أ َب  قَْوما   َتتََولذوْا ال آَمنُوا اَّلذ ُ  َغضت َرةت اآْل  متنَ  يَئتُسوا قَدْ  َعلَْیهتمْ  اّللذ ارُ  يَئتَس  َكما خت  متنْ  الُْكفذ
ْصحابت 

َ
تَمنْ  َتُقولُوا ال وَ )اند:  ها که شهدا زنده يا اين آيه؛ 3(الُْقبُورت  أ ْموات اهلل َسبیلت   يف ُيْقتَُل  ل

َ
ْحیاء بَْل  أ

َ
 أ

ينَ  ََتَْسَبذ  ال وَ )، 9(تَْشُعُرونَ  ال لکتنْ  وَ  ْمواتا   اهلل َسبیلت   يف قُتتلُوا اَّلذ
َ
ْحیاء بَْل  أ

َ
نْدَ  أ  0(.يُْرَزقُونَ  َربِّهتمْ  عت

: گفـت  و شـد  مردم موعظه مشغول منبر داشت، بر شريف قدس به که سفري طي او

 در همچنـين . روم نمي ابراهيم حضرت قبر زيارت به و گردم برمي خود وطن به اآلن من

 .رفت نخواهم پيامبر زيارت به من: گفت و کرد مطرح را موضوع همين نابلس

 بناي قبور تخريب

شده،  بنا قبرها روي بر که گفت: مشاهدي استناد اين بدعت او که مي وهابيان پليد، به

 بـاقي  را آنهـا  روز يـک  حتـي  نيسـت  جـايز  و شود تخريب بايد و است شرک از موارد

 0گذاشت، بقيع و ديگر اماکن مقدسه را ويران کردند.

 
                                              

 .31ممتحنه: . 1

 .323بقره: . 2

 .361آل عمران:  .3

 http://www.aparat.com/v/sbMk2                      فرهنگي:  آثار تخريب و فيلم وهابيت. 4
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ام زيادي است که حمـص را  اي ،هاي اموي تروريستجالب اينجاست که اين روزها 

اما هيچ تعرضي  ؛در اختيار دارند. همان شهري که معروف است به مدينه الخالد بن وليد

 اند. به قبر خالد بن وليد نکرده

 
قبرخالدبنوليدـدمشق
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قبرمعاويه

 7دشمني با اميرالمؤمنين

پرداخـت و   مي 7علي امام فضايل دشمني و انکار تيميه، به ابن ابن قيم همانند

 جعـل  طالـب  ابـي  بـن  علـي  دربـاره ( شيعيان) ها رافضي که هايي حديث مدعي بود،

 خليلـي  يعليبـو ا قـول از  سپس. شدني نيست شمارش که است زياد قدر آن اند، کرده

 هـزار  سيصـد  :بيـت  اهل و طالب ابي بن علي فضيلت در شيعيان، کهکند  مي نقل

 .اند کرده جعل حديث

 7امام علـي  ، نامکند مي نقل را مباهله قضيه ، وقتي«االفهام ءجال» کتاب قيم، در ابن

 در که کسانياز که  دارند سني، اتفاق و اسالم، از شيعه علماي اينکه گذارد؛ با کنار مي را

 بود. 7حضور داشت، علي مباهله قضيه
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ابنقيمجوزيدربارهسنتاهلعلماينظر

. اسـت  گرفتـه  قـرار  سنت اهل علماي طعن و انتقاد مورد استادش، مانند ابن قيم نيز

 ابـن  هـاي  کتاب در که چيزهايي به مبادا: »يدگو مي استادش و او درباره ميثهي حجر ابن

 خداوند و هستند خود نفس هواي پيرو که ديگراني و ابن قيم جوزي شاگردش و تيميه

. «کنـي  پوشانده اسـت، گـوش   را چشمشان و زده مهر را قلبشان و ساخته گمراه را آنها

 .اند شده خارج ديناز  که نامد مي ملحدي را هيثمي آنها سپس

اما ابـن قـيم    محکوم کرده بود؛ اعدام و کفر را به ابن قيم جوزي مالکي الدين شمس

. اسـت  شـمرده  الدم محقون مرا و پذيرفته را اسالمم و توبه حنبلي يد، قاضيگو مي او به

 کنـد و  مـي  سـوارش  االغ بر و زند مي شالق را قيم، او ابن اظهارات ازپس  مالکي قاضي

 .گرداند مي ها خيابان در

 هستند! خداوند به قرب براي وسيله ترين نزديک انبيا که است معترف بن قيم جوزي،ا

سريبحانه الصطفني من عباده، والرسل أفضلهم. وقد أخري   نه قد سلَّم عىلاّن اهلل سبحا»

ري أنَّه أخلصهم بخالصٍة ذکرى َّّ ني ااخ.ريا،. و يففري    الريدا،، وأ م عنريده مرين اطصريطفا

ناءا عىلفضلهم ورشفهم أنَّ اهلل سبحانه اخت هم بوح.ه، وجعلهم ُأما ،سالته، ووسرياط   صَّ

هم بأنواع کرامته: فمرينهم مرين اهريخه خلري.وم، ومرينهم مرين ک لَّمريه ب.نه وبني عباده، وخصَّ

، ومنهم من ،فعه عىل صريوًم لل.ريه لً مرين سرياطرمم د،جريا . وجي لعريل لعبرياده و تيفل.َما

ا منهم بيفرامة لً عىل من لً  تهوً دخوًم اىل جنطر قهم،  أ دهيم خلفهم، وجي  يفرم أحدم

 ، وأ،فعهم عنده د،جة، وأحبهم لل.ه وأکرمهم عل.ه.فهم أقرب اخللق لل.ه وس.لة

اا اهللُ، ومري نََّم ناله العباد عىلوباجلملة فخ  الدن.ا وااخرة ل  م ُعب ريدا أ ريدهيم. ومريم ُعرير 

  اا،ض، وأعومريريم منةلريريةم أولريريو العريريةم مريرينهم  وُأط.ريري ، ومريريم حصريريله تاّبريريه تعريرياىل

ََ َو موا )اطخکو،ون   قوله:  وَْحْینا إتََلْو
َ
تي أ تهت نُوحا  َو اَّلذ ينت ما َوَّصذ ب َع لَُکْم متَن ادلِّ ََشَ

تهت إتبْراهتیَم َو ُموىس َو عتيىس ْینا ب نا متوَن )ايل: (. و  قوله تعري31)شو،ى: (َوصذ ْْ َخو
َ
َو إتْذ أ
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يىَسوو ابْوونت َمووْریَمَ  ََ َو متووْن نُووورا َو إتبْووراهتیَم َو ُموووىس َو عت ووَ  متیقوواَمُهْم َو متْنوو
 (انلذبتیِّ

( ومؤًء مم الطبقة العل.ريا مرين اخلوطريق، وعلري.هم تريدو، ال ريفاعة حتري  7)اًحةاب:

 9.1 رّدوما لىل خامتهم وأفضلهم

شيعيدشمنيباتشيعوعالمبزرگ
 اسـت، دربـاره   بـوده  ناراحـت  عباسي فاسد حکومت نابودياز  سخت که تيميه ابن

 :  نويسد مي «الرسائل مجموع» در بغداد سقوط در طوسي نصيرالدين خواجه نقش

 فرمانروايـان  ديگـر  و بغـداد  خليفـه  و نبردنـد  يـورش  اسـالمي  کشورهاي بر تاتاران

 ايـن  کـارگردان  و ،(اسـماعيلي ) انملحـد  پشـتيباني  و کمـک  بـا  جز نکشتند، را اسالمي

 کشـتن  دسـتور  کـه  بود او. بود الموت در طوسي نصيرالدين آنان وزير همانا[ رويدادها]

 کرد. صادر را وي حکومت بردن مياناز  و خليفه

نسـبت   بـزرگ  عـالم  به اين آن بود، را خود اليق هرآنچه تمام، شرمي بي با تيميه ابن

 دين در مباالتي بي آدم او»: نويسد مي دروغ السنه، به مشهورش منهاج کتاب در و دهد مي

 در و خوانـد  نمـي  ، نمازشد مي فواحش کرد، مرتکب نمي مراعات را اسالمي بود، شعائر

 9«!کرد مي زنا و نوشيد مي مسکرات و شراب رمضان، ماه

 کـه  هنگـامي »: نويسد مي پيموده، را استادش راه «اللهفان » کتاب ابن قيم هم در

 و[ خـدا ] پيـامبر  پيرامـون از فرصـت يافـت،   ... نصيرالدين... کفر و شرک حامي و لحدم

 خليفه و... گذراند شمشير دماز  را مسلمانان او آري. گرفت خود انتقام کيش به مؤمنان،

 .«بکشت را

 وي درباره گيرد و مي دشنام و اتهام باد به رکيکي الفاظ با را ابن قيم جوزي، خواجه

 0.«کرد مي عبادت را ها بت و بود سحر دهنده تعليم و معاد منکر او: »يدگو مي

                                              
 ق.3113، دار السلفية، قاهره، 120طريق الهجرتين وباب الستعادتين، ص. 1

 http://www.aparat.com/v/YcPQ0               يث: خب تكفيرِى فيلم جريان. 2

 دنيا:  در :بيت اهل مکتب گسترش وهابيان از و عصبانيت فيلم اعتراف. 3
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فتواهايعجيبجنسي
 بعضـي  کرد، غلبه وي بر شهوت و نداشت شوهر زنياگر »: يدگو مي ابن قيم جوزي

 3«!استفاده کند مصنوعي آلتاز  تواند اند مي گفته ما فقيهاناز 

 :  نويسد مي اندلسي حزم بر همين منوال، ابن

 شـايد  هرچند زنند؛ مي شده است، حد حامله که( را شوهري بي زن) ها مالکي: زنا اما

 کند، نزديکي پشتاز  اجنبي زن با که را همسردار مرد باشد، و شده عمل اين به مجبور

. نباشد يا باشد همسردار چه دهد؛ انجام را لوط قوم عملاگر  همچنين کنند. مي سنگسار

دهـد،   مـي  زنا سگ به که را زني همچنين زنند. نمي حد کند، نزديکي حيوانات بااگر  اما

 عاقـل، بـال    زن. اگر دانند مي باطل امر براي فرج کردن حالل آنها را همه و زنند نمي حد

 کـه  خردسـال  دختـر  بـا  مـردي اگـر   اما زنند؛ نمي دهد، حد زنا کودکي نيز به مختاري و

 .زنند مي باشد، حد( داده است زنا او به... و بال  زن که) کودک اين سن هم
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کننـد:   اش را به شاگردان خـود تجـويز مـي    مفتيان وهابي در دوره جديد، نسخه تازه

 «!هاي پورنوي بازيگران صرفاً مسلمان را ببينيدبراي تقويت قواي جنسي، فيلم»

 
 با نوشته مسلم صحيح بر که شرحي الشين، در شاهين موسي وهابي دکتر نويسنده

 جواني به ايشان است و گفته کرده توهين عايشه به« مسلم صحيح شرح المنعم فتح» نام

 شود مي محرميت سبب کبير رضاع که داشت اعتقاد عايشه»: يدگو مي او !است داده شير

 بر غالم آن و داد شير را( بوده است بلوغ سن به نزديک که)را  غالمي او خود قطعاً و

 «!نداشتند قبول را نمؤمنان، آ مادران ديگر اما شد؛ مي وارد او
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 دهند:  ها چنين فتوا مي ديگر همين از سوي

 حضـور  سـعودي،  عربستان وهابيت سرشناس چهره العريفي، محمد شيخ بنابر فتواي

 پـدر  ايـن  اسـت  ممکـن  زيـرا  اسـت؛  حـرام  خلوت مکان يک در پدرش با دختري هر

 کند! تجاوز خود دختر به و باشد اخالقي داشته انحرافات

 گفته شده است: يا اينکه

 بـه  زدن دسـت  حـق  زنان که است داده ، فتواکند مي زندگي اروپا در که وهابي مفتي

 زنـان  تحريـک  مدعي باره اين در خود فتواي در وهابي مفتي اين. ندارند را خيار و موز

 بـود؛  آورده خود مضحک فتواي اين ادامه در مفتي اين .است شده ميوه دو وسيله اين به

ديگـري،   شخصاز  را دارند، بايد ميوه نوع دو اين خوردن به تمايل زنان، که صورتي در

هـا   ميوه اين بخواهند آناناز  و بگيرند کمک خود پدر يا همسر مانند مرد يک مثال براي

 بگذارند! آنان اختيار در و بريده را

 نيز: 

 وهـابي  شـيو   و وهابيـت  فکـري  خط شديد مدافعاناز  که الداود عبداهلل سعودي نويسنده

 اعـالم  حرام را تنهايي به محلي در زيبا نوجوان يا جوان يک با مرد يک رود، حضور مي شمار به

ـ  مـي  زيبـا  نوجوان يا جوان اين حضور او اعتقاد به کند؛ زيرا مي  گنـاه  بـه  را مـرد  آن دتوان

 بـه  خـود  ادعـاي  اثبـات  هدف با الداود عبداهلل! بگيرد کردن او تصميم به لواط بيندازد و

 وهابيهاي  مفتي ديگر فتواهاياز  تعدادي ـ و سنت اهل علماياز ـ  کثير ابناز  وشتارين

 در را زيبـا  نوجوانـان  و جوانـان  نبايـد  اسـاس  همـين  بـر »: گويد مي ادامه در وي. کند مي اشاره

 «.تجاوز شود به آنان است ممکن زيرا داد؛ قرار مردان ديگر با مشترکهاي  سلول

کـه   مـراکش  اهـل  الزمزمـي،  عبـدالباري  نـام  بـه  وهـابي  فتيم يک ديگري از فتواي

 بـراي  را راه بتواننـد  اينکـه  اند، بـراي  نشده به ازدواج موفق که زشت دختران»: يدگو مي

 تـن  بـر  عريان نيمههاي  لباس کنند، بايد جذب خود به را جوانان کنند، مهيا خود ازدواج

 .«بکشانند دخو سمت به و تحريک را جوانان طريق ايناز  تا کنند
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 مجدد نظريه تکفير بن عبدالوهاب محمد

عقايـد   اصـول  در خـاص  مکتبـي  مؤسـس  حنبلـي،  مذهب عالمان از عبدالوهاب محمدبن

 آن فکـري  هـاي  ريشـه  ؛اسـت  گرفته او وهابي نام به مکتب به لحاظ نسبت يافتن اين است که

 جوزي است. قيم ابن تيميه و ابن مانند اهل سنت متقدمان از برخي افکار و ءآرا از برگرفته

ــهر.ق   ه 3333در ســال  وا ــه در ش ــع عُيين ــدر وي،   نجــد از تواب ــد. پ ــد گردي متول

را در زادگـاه خـود    حنبلـي  رفت. محمد، فقه عبدالوهاب از قضات آن شهر به شمار مي

هراسان بود. پـدر،   و از طرز تفکر او کرد يآموخت. پدرش از همان ابتدا با او مخالفت م

 اريرا بسـ  او و دنـد يد يرا مـ  يبرادر و استادان او در گفتار و کردارش ضاللت و گمراهـ 

توسـل،   د،يـ توح دربارهوي  سخنان داشتند يو مردم را از او برحذر م کردند ينکوهش م

 .تندرفيپذ ينم را رؤساي قوم نبود و سخن او نديخوشا رهيقبور و غ ارتيز

 تحصـيل  بـه  آنجـا  در و شـد  منـوره سپس براي تکميل معلومات رهسپار مدينه وي 

 يژگـ يو نيتـر  ياصـل  بود کـه  آمده ديپد نهيدر مد يثيحد يمکتب .پرداخت فقه و حديث

 .بـود  هيمياحمدبن حنبل و ابن ت هاي شهياند اييآنها براي اح لينهضت تالش و تما نيا

با افکـار   ييگذاشت و او بعد از آشنا ريتاث ارياو بس هنديبر طرز فکر آ نهياقامت او در مد

او را  تـوان  يمـ  رو، نيـ خود راسختر و کوشاتر شد. از ا ديدر اظهار عقا هيميابن ت آراي و

 .دانست هيميابن ت هاي شهياند رويو پ مدافع دهنده، گسترش
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ي شـد کـه از عقايـد    گاه مطالبي بر زبانش جاري مـي  مدينه، گه در دوران تحصيل در

گفتنـد:   اش نگران شده و مي خاص حکايت داشت، چندان که اساتيد وي نسبت به آينده

 3اگر اين فرد به تبلي  بپردازد گروهي را گمراه خواهد کرد.

که  امبريرا از استغاثه و تبرک جستن به قبر پ مردم ماند و نهيرا در مد اديياو مدت ز

در آنجـا   کسـال يپس به نجد بازگشـته،  کرد. س يمي نه آمد، ياز نظر او بدعت به شمار م

 .ماند بصره ماند و سپس به سمت بصره به راه افتاد و چهار سال در

 پـروا  يخود ب ديو دعوت آنها به عقا دشانيمردم از عقا يمحمدبن عبدالوهاب در نه

دعـا، توسـل و... آشـکار     د،يـ توح نـه يخود را در زم ديسکونت در بصره عقا هنگام بود.

ـ . ادامه کرد يو با علماي آنها مناظره م خواند يرا به آنها فرا م مردم و کرد يم روش  افتني

مـردم و علمـا    يتيبه مقدسات مسلمانان در بصره، نارضا نيدر توه عبدالوهاب محمدبن

و آزار مـردم قـرار گرفـت و     تيـ داشت؛ به طـوري کـه مـورد هجـوم و اذ     همراه را به

 را از بصره اخراج کردند. روزهاي گرم تابستان او ازي کيسرانجام در 

مسـتر همفـر در    يسـ يفرقه، ارتباط او با جاسوس انگل نيدرباره مؤسس ا گرينکته د

را بـراي   خيکـرد و شـ   جاديرا در او ا يمخالفت با دولت عثمان زهي. همفر انگاست بصره

را به استناد اعترافـات   تيفرقه وهاب نرو،يروانه نجد ساخت. از ا ديجد يحکومت ليتشک

آنگاه از طريـق بصـره   ماند وپنج سال در بغداد  يو دانند، يم سيساخته انگل همفر مستر

 .اقامتگاه پدرش رفت« حُرَيمله»کرد و از آنجا به  احساء آهنگ

امـر،   نيـ علـت ا  ديدرباره استادان محمـدبن عبـدالوهاب اخـتالف نظـر اسـت. شـا      

در اطالق نـام اسـتاد بـه     نياند. همچن از استادانش بر او نوشته يکه بعض استيي ها هيرد

 او از آنها مناقشه جدي وجود دارد. ياستفاده علم و نانياز ا يبرخ

بـراي   ارييبس سهم تياست، درباره سلف تيبرجسته سلف هاي تيکه از شخص يالبان

                                              
 .66زيني الدحالن، ص سيد احمد ،الوهابية فتنة؛ 31. الفجر الصادق، جميل الصدقي الزهاوي، ص1
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ـ امـا در تفـاوت ا   شمرد،يو محمدبن عبدالوهاب برم هيميدو مبل  بزرگ آن ابن ت  دو ني

و علوم مربـوط بـه آن نداشـت. ابـن      ثياز احاد يشناخت: محمدبن عبدالوهاب ديگو يم

ـ براي برحذر داشتن مردم از تمسک به احاد ارييبس تالش هيميت در فقـه و   فيضـع  ثي

 يتوجه ثيبه عکس او، محمدبن عبدالوهاب در امر فقه و حد يول داشت،ي سلف ديعقا

 علوم نداشت. نياز ا يشناخت واقع و در کرد ينم نيبه ا

محمدبن عبـدالوهاب   يافکار انحراف شيدايعبدالوهاب که از ابتداي پبرادر محمدبن 

 يزمـان مـردم گرفتـار کسـ     ني: در اديگو يبا او پرداخته بود، در وصف او م مخالفت به

و  کنـد  يرا استنباط مـ  يو احکام اله سازد ياند که خودرا به کتاب و سنت منتسب م شده

از ده  يکـ ي ياو حتـ  کـه يدر حال زنـد؛  يم تهمت کفر رند،ينپذ که سخن او را يبر عالمان

 .خصلت اهل اجتهاد را ندارد

 او را متفکري جـدي  ه،يميدانستن مواضع ابن ت اساسيبا ب اي، سهيبا مقا زيحامد الگار ن

 . او همه آثـار محمـدبن  شمرد يپرکارتر از محمدبن عبدالوهاب برم اريبس يو عالم قيدق و

ـ اهم را از نظر محتوا و حجم کم عبدالوهاب و مختصـر خوانـده، آنهـا را اثـري سـاده       تي

ـ  هـاي  ادداشـت ياست و به  ثيآوري احاد جمع هيشب شتريب که داند يم طلبـه شـباهت    کي

: بـا مطالعـه   ديـ گو يم ،يوهاب ريياز نقادان جدي مسلک تکف يکيفرحان،  بن دارد. حسن

به خصـوص   نبوده است، يقيبردم که او چندان عالم محقق و دق يمحمد پ خيش هاي کتاب

دو علـم   نيـ عالم مسـلمان بـا ا   نشيو ب داستيهو خيو تار ثياو در حد يعلم که ضعف

و بـراي   کنـد  يم رييوي در محکوم کردن شرک و بدعت، سختگ نرو،يا از .رديگ يشکل م

و در  ديـ جو ياسـتناد مـ   فيو صراحت نصوص ضـع  حينصوص صح اطالق عمل، به نيا

 .کند يم هيفاسد تک اسيو ق يساختگ ف،يضع ثيبر احاد فري،يتک صدور احکام

ـ . تنهـا گـاه م  گفت يکمتر سخن م يبود و اتيح ديکه پدرش در ق يتا زمان او و  اني

ـ بود، او را از ا ياز علماي حنبل يکي. پدرش که گرفت يدر م يپدرش نزاع اعمـال و   ني
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 شـد  ياو مـ  هـاي  شهيو مانع رواج اند داشت يم برحذر و مردم را از او کرد يمنع م ديعقا

 3خود برداشت. ديعقا يق، پرده از رو.  ه 3330پس از درگذشت پدر به سال  يول

اي  تبليغات محمد بن عبدالوهاب در شهر حريمله افکار عمومي را برآشفت، به گونه

که ناچار شد آنجا را به عزم اقامت در عيينه )زادگاهش( ترک کنـد. در عيينـه بـا حـاکم     

و دعوت جديد خود را با او در ميان نهـاد و قـرار   وقت، عثمان بن معمر، تماس گرفت 

هـاي او بـا کمـک     شد که او با پشتيباني حاکم، آيين خود را تبلي  کند. و از جمله اقـدام 

 يبعد از مدت نياحترام مردم بود. او همچن مورد درختان دنيبر نه،ييعثمان بن معمر در ع

ـ بـه و  ميمع شدند، تصمگردش ج انصاري باال گرفت و اعوان و نهييکه کارش در ع  راني

 انيـ جنـگ م  مامـه، يکـه در جنـگ    الخطـاب،  برادر عمر بن ـبن خطاب   ديکردن قبه ز

گرفـت، عثمـان بـن     ـبـود    دهيرسـ  ق به قتل.  ه 39کذاب، در سال  لمهيمسلمانان با مس

عثمان بن معمر را مشـاهده   لهيمردم جب که يآمدند. زمان اشاريي معمر با ششصد نفر به

نزدند و محمدبن عبدالوهاب خود قبه  يدست به اقدام افتند،ي او را آماده جنگکردند و 

آل  شيخ سـليمان بـن محمّـد    ولي طولي نکشيد فرمانرواي احساء، ساخت. رانيرا و ديز

حميد، که مقامي برتر از حاکم عيينه داشت عمـل عثمـان را نـاروا شـمرد و دسـتور داد      

 .هر عيينه بيرون کندهرچه زودتر محمد بن عبدالوهاب را از ش

محمد بن  براي اقامت برگزيند که درعيه بنابراين وي ناچار شد نقطه سومي را به نام

کرد. او دعوت خود را با حاکم درعيه در ميـان   بر آن حکومت ميآل سعود(  جدد )سعو

قدرت و غلبه بر تمام بالد نجد را به او بشـارت   داريد نيمحمدبن عبدالوهاب در ا .نهاد

محمدبن عبـدالوهاب و محمـدبن سـعود در     خيش بيترت نيبد .و هردو پيمان بستند داد

ـ ياز منکـر و اقامـه شـعائر د    يجنگ با مخالفان و امـر بـه معـروف و نهـ     مورد طبـق   ين

ـ از رؤسـاي قبا  يو جمعـ  کننديم عتيب گريکديبا  خود معتقدات و مـردم، گردشـان    لي

                                              
 .331ـ  333ص . تاريخ نجد، آلوسي، ص1
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ـ ا ونديو از پ گردد يسعودي محکومت  لياتحاد منجر به تشک نيا .شوند يجمع م دو  ني

 .شود يم زيير يپ يوهاب اساس حکومت

محمد بن عبدالوهاب تبلي  خود را در پرتو قدرت حاکم آغاز کرد. به زودي هجـوم  

به قبايل اطراف و شهرهاي نزديک شروع شد و سيل غنايم از اطراف و اکناف بـه شـهر   

ايم چيزي جز اموال مسـلمانان  ين غندرعيه که شهر فقير و بدبختي بود، سرازير گشت. ا

 محمـد  سپاه بر ثروتشان و اموال پرستي، بت و شرک به شدن متهم با که نبود نجد ةمنطق

دارد، از  گـري  وهابي تمايالت خود که آلوسي که آنجا تا بود شده حالل عبدالوهاب بنا

 :کند مورخي به نام ابن بُشر نجدي چنين نقل مي

ر و تنگدستي مردم درعيه بـودم ولـي بعـداً ايـن شـهر در      من در آغاز کار، شاهد فق»

 کـه  آنجـا  تـا  درآمـد،  ثروتمنـد  شـهري  صـورت  بـه ( سـعود  بن محمدزمان سعود )نوه 

 شدند مي سوار نجيب و اصيل اسبان بر. بود يافته زينت سيم و زر با آن، مردم هاي سالح

ـ  تمام لوازم ثروت بهره از و کردند مي بر در فاخر هاي جامه و د بودنـد، بـه حـدي کـه     من

  3«.زبان از شرح آن قاصر است

نشين نجد کمک  دو چيز به انتشار دعوت محمد بن عبدالوهاب در ميان اعراب باديه

. دوري مردم نجـد از تمـدن و معـارف و    9. حمايت سياسي و نظامي آل سعود. 3کرد: 

 .حقايق اسالمي

از و يمن و شـام و عـراق(   هايي که وهابيان در نجد و خارج از نجد )همچون حج جنگ

فريب داشت: ثـروت هـر شـهري کـه بـا قهـر و غلبـه بـر آن دسـت           اي دل کردند، جاذبه مي

توانستند آن را جزو متصرفات و امالک خـود قـرار    يافتند، بر مهاجمين حالل بود، اگر مي مي

 9کردند. دادند و در غير اين صورت به غنايمي که به دست آورده بودند، اکتفا مي مي

                                              
 .51، ص3، ج. تاريخ ابن بشر نجدي1

 .133ص ،العرب في القرن العشرين جزيرة. 2
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در روزهـاي   ـعرضـه شـود     «توحيـد » پوشش در اگر خاصه ـ نوظهوريهر انديشه 

کنـد، خاصـه در جـايي کـه مـردم آن از علـم و        نخست توجه مردم را به خود جلب مي

دانش دور باشند. روزي که محمد بن عبدالوهاب کار خود را در نقاب دعوت به توحيد 

جـد و يمـن بـه سـوي وي اقبـال      هـاي ن  و مبارزه با شرک آغاز کرد، برخي از شخصيت

کردند. براي نمونه زماني که موج دعوت او به يمـن رسـيد اميـر محمـد بـن اسـماعيل       

اي بلنـد   قصـيده « سبل السالم في شرح بلوغ المـرام »( مؤلف کتاب .ق  ه 3333 ـ  3322)

 :باال در مدح محمدبن عبدالوهاب سرود که مطلع آن چنين بود

فـي ومنحل َّ نجـدسالمٌعلينجدٍ



وانکانتسليميعليالبُعداليجدي

يعني: درود بر نجد و کسي که در آن قـرار دارد، هرچنـد درود مـن از ايـن راه دور      

 .سودمند نيست

ولي همو، هنگامي که خبرهاي ناگواري از قتل و غارت وهابيـان را دريافـت کـرد و    

ي مال و جان آنها بهايي فهميد که محمدبن عبدالوهاب به تکفير مسلمانان پرداخته و برا

اي نو سرود که با ايـن بيـت    پشيمان گشت و قصيده خود پيشين ةقايل نيست، از سرود

 :شد آغاز مي

رَجَعتعنالقولالذيقلتفيالنجـدي


1وقدصحليعنهخالفالذيعنـدي
يعني: من از گفتار پيشين خود در حق آن مرد نجدي بازگشـتم، زيـرا خـالف آنچـه      

 .شد ثابت برايم پنداشتم مي ويره دربا

. اســت اســالم اي سـياه در تــاريخ  کشـتار وهابيــان در عتبــات عاليـات بــه راســتي صــفحه  

ق امير سـعود بـا   .  ه 3933نويسد: در سال  است مي وهابي که از نويسندگانر الدين مختا صالح

 ، بـه قصـد  و ديگـر نقـاط   تهامـه  و حجاز قشون بسيار متشکل از مردم نجد و عشاير جنوب و

 .رسيد و آنجا را محاصره کرد کربال حرکت کرد. وي در ماه ذي القعده به شهر عراق
                                              

 .6ص ،. کشف االرتياب، سيد محسن امين1
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سپاهش برج و باروي شهر را خراب کرده، به زور وارد شهر شدند و بيشتر مـردم را  

ها بودند به قتل رساندند. سپس نزديک ظهر با اموال و غنايم  که در کوچه و بازار و خانه

آمدند. خمـس امـوال غـارت     ابيض گرد اي به نام ج شدند و در نقطهفراوان از شهر خار

شده را خود سعود برداشت و بقيه، به نسبت هر پياده يک سهم و هر سـواره دو سـهم،   

 3بين مهاجمين تقسيم شد.

.ق   ه 3993نويسـد: در سـال    مـي  نجـف  به وهابيان حمالتنجدي، درباره  ابن بشر، مور 

نجـف   د و اطراف آن، به بيرون مشهد معـروف در عـراق )مقصـود،   سعود با سپاهي انبوه از نج

اشرف است( فرود آمد و سپاه خود را در اطراف شهر پراکنده سـاخت. وي دسـتور داد   

باروي شهر را خراب کنند ولي سپاه او زماني که به شهر نزديک شدند به خندق عريض 

ر جنگي که بين طـرفين  و عميقي برخوردند که امکان عبور از روي آن وجود نداشت. د

ر  داد، بر اثر تيراندازي از باروهاي شهر، جمعي از سپاهيان سعود کشته شـدند و بقيـه   

 9.پرداختند اطراف روستاهاي غارت به نشسته عقب شهر گرد از آنها

نشين را مورد تاخت و تـاز خـود    ممکن است تصور شود که وهابيان تنها بالد شيعه

 منـاطق وجـه درسـت نيسـت و بايـد گفـت کليـه        ور به هيچدادند. ولي اين تص قرار مي

 مورد، اين در تاريخ و داشت قرار آنها حمالت آماج شام، و عراق و حجاز نشين مسلمان

 مختصـر  ايـن  در آنهـا دهد که مجـال شـرح همـه     اي گزارش مي يانهوحش هاي هجوم از

 :کنيم مي اشاره مورد يک به وار نمونه. نيست

نويسـد: از   صوص فـتح طـائف بـه دسـت وهابيـان مـي      در خ جميل صدقي زهاوي

عام مردم است که بر صغير و کبير رحم نکردنـد. طفـل    ترين کارهاي وهابيان، قتل زشت

 قـرآن  فراگـرفتن  مشـغول  که را جمعي. بريدند مي سر مادرششيرخوار را بر روي سينه 

 .کشتند را همه بودند
                                              

 .11، ص1، جالمملکة العربية السعودية. تاريخ 1

 .111، ص3، ج. عنوان المجد في تاريخ نجد2
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اجد رفتنـد و هـر کـه بـود، حتـي      ها و مسها کسي باقي نماند به دکان چون در خانه

ها را که در ميـان آنهـا تعـدادي     گروهي که در حال رکوع و سجود بودند، کشتند. کتاب

هــايي از صــحيح بخــاري و مســلم )از معتبرتــرين  و نســخه)قــرآن(  مصــحف شــريف

هاي حديثي در نزد اهل سنت( و ديگر کتب حديث و فقه بود در کوچـه و بـازار    کتاب

 3اتفاق افتاد..ق   ه 3933ا پايمال کردند. اين واقعه در سال افکندند و آنها ر

اي به علماي مکه نوشته و آنان را به آيين خويش  طائف، نامه عام وهابيان پس از قتل

دعوت کردند. سپس صبر کردند تا ايام حج منقضي شد و حاجيان از مکه بيرون رفتنـد،  

 .آنگاه قصد مکه نمودند

 به تا آمدند گرد کعبه کنار در مکه علماي ،(هندي) ادريق رسول فضل شاهبه نوشته 

 از جمعـي  ناگهـان  آنـان،  مشـاوره  و گـو و گفت حين در گويند، پاسخ نجد وهابيان نامه

ن گذشته بود، بيان داشـتند  آنا بر را آنچه و شدند مسجدالحرام داخل طائف ستمديدگان

 .خواهند کرد و در ميان مردم شايع شد که وهابيان به مکه آمده و کشتار

مردم مکه سخت در وحشت و اضطراب افتادند. علمـا اطـراف منبـر )در مسـجدالحرام(     

 را آنـان  عقايـد  رد در علما جواب و وهابيانجمع شدند. ابوحامد خطيب به منبر رفت و نامه 

. آنگاه خطاب به علما وقضات و ارباب فتوا گفـت: گفتـار نجـديان را شـنيديد و     کرد قرائت

 سـاير  و مکه از سنت، اهل مفتيان و علما همه گوييد؟ مي چه آناندانستيد.درباره  عقايدشان را

 واجـب  مکـه  اميـر  بـر  و کردنـد  حکم وهابيان کفر به بودند، آمده حج مناسک اداي براي که

آنان بشتابد و افزودند که بر مسلمين واجب است او را يـاري کننـد و بـا     با مقابله به دانستند

ايند و هرکس بدون عذر، تخلف کند، گنهکار بوده و هرکس در ايـن  وي درجهاد شرکت نم

راه شرکت کند مجاهد و در صورت کشته شدن شهيد خواهد بود. در ايـن امـر، اتفـاق نظـر     

 9. .بود و فتواي مزبور را نوشتند و همه مهر کردند..
                                              

 .55ص ،صادق. الفجر ال1

 .به بعد 5ق، ص.  ه 3112، شاه فضل رسول قادري، استانبول االعداء. سيف الجبار المسلول علي 2
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ق .  ه 3933و به همان مـرض در سـال    ديمرض بدي دچار گرد محمدبن عبدالوهاب به

 .رفت ايدناز  يسالگ 23ر د

و هـم در قلمـرو    نيـ محمدبن عبدالوهاب تا زمان مـرگش هـم در قلمـرو د    تيفعال

اسـت.   ثيواحاد يقرآن اتيهاي او کوتاه و همراه با آ داشت. اغلب نوشته ادامه استيس

چاپ شده است و در بردارنـده   ديبار تجد نياست که چند ديالتوح کتاب اثر عمده وي

 گـري يکتـاب د  االصـول الثالثـه   کتـاب  است. ياصول مذهب حنبل بقمطا وي ماتيتعل

 اتيرسـاله شـرع   ي. در واقـع نـوع  کرد فيتأل زيعبدالعز رياست که وي به درخواست ام

 است. يرسم

تيعالمانمخالفوهابنيمشهورتر

 .بود اضيو اهل ر هيوي فق ؛نجدي يحنبل ميبن سح مانيسل

از  کـه  است او يوي برادر تن ؛ق(.  ه 3933نجدي )م.  يميبن عبدالوهاب تم مانيسل

 دانش باالتري نسبت به وي برخوردار بود.

ـ  ـ فق و ياز علمـاي بـزرگ حنبلـ    ؛ياحسـائ  يمحمدبن عبدالرحمن بن عفالق حنبل  هي

 .است يفاضل

اهـل نجـد    و يشـ  نيحرمه در نجـد اسـت و از بزرگتـر    ياهال هيفق ؛سيعبداهلل المو

 است.

 نيتـر و از سرسـخت  او دياز اسـات  يکـ ي ؛يياحسـا  فيعبداهلل بن محمدبن عبـداللط 

 نوشت.« االجتهاد يالجهاد لمدع فيس» با نام يکتاب ومخالفان مسلک وي است. 
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 بن باز

ابن  شاگردش و تفکرات ابن تيميه احياي در مهمي نقش که وهابيت، علماياز  يکي

 بـه  وهابيـان  نـزد  کـه  اسـت  باز بن عبدالعزيز، داشته عبدالوهاب محمد بن و قيم جوزيه

 3است. مشهور اعظم، مفتي

 

                                              
 اصغر رضواني، پژوهشکده حج و زيارت. براي مطالعه بيشتر درباره او ر.ک: الباني و بن باز، علي. 1
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 نامهزندگي

 کودکي

 3233 نـوامبر  93 در باز بن عبداهلل بن محمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالعزيز

 دنيـا  به سعودي عربستان رياض شهر در .ق  ه 3003 حجّه ذي چهاردهم با برابر ميالدي

 سـميح  بنـت  حفصه مادرشم  3293 در و عبداهلل بن باز پدرش ميالدي، 3230 در. آمد

 . داد دستاز  را خود بينايي باز، بن عبدالعزيزم  3203 سال. درگذشتند

 استادان و تحصيالت

 را قـرآن  بخـاري، تجويـد   وقـاص  سعد نزد و کرد حفظ را قرآن مدتي بن باز بعد از

 بـن  فطيلعبـدال  بن محمد مانند شيخ نجد علماي مشاهيراز  را شريعت علوم و آموخت

 الشـيخ و الشـيخ   آل بن، حسـين  عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الشيخ، شيخ حسن

 محمـود از  را علمي استفاده از اين ميان، بيشترين که گرفت الشيخ فرا آل حمد بن سعد

 .است الشيخ برده طيفلعبدال بن ابراهيم بن

 را خـود  مدانست، عـز  مي نفس فريب نوعي را اساتيد نزد شاگردي صرف باز که بن

 تمـام  جـديت  بـا  سـنت  اهـل  ترين کتب مهم درباره را خود تحقيقي تالش و کرد راسخ

 داد. ادامه

 بن باز استادانش را چنين فهرست کرده است: 

 بـن  محمـد  شـيخ  بـن  حسـن  بـن  عبـدالرحمن  بـن  عبـداللطيف  بـن  محمد . شيخ3

 عبدالوهاب؛

 بـن  محمـد  شـيخ  بـن  حسـين  بـن  عبـدالرحمن  بـن  عبـدالعزيز  بـن  صـالح  . شيخ9

 رياض(؛ )قاضي عبدالوهاب

 رياض(؛ )قاضي عتيق بن حمد بن سعد شيخ .0
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 رياض(؛ در المال بيت )وکيل فارس بن حمد شيخ .0

 مکرمه(؛ مکه علماياز ) بخاري وقاص سعد شيخ .3

 مجالس در سال ده بن باز حدود شيخ.ال آل عبداللطيف بن ابراهيم بن محمد شيخ .3

 سـال  تـا  3003 سـال  ابتداياز  را شرعي علوم ت و همهوي حضور ياف درس و حلقات

 .شد پيشنهاد قضا برايوي  سوي و از گرفت فرا اواز  ق،3033

 مناصب

 آنـان از  برخـي  کـه  اسـت  داشـته  مختلفـي  حکـومتي  مناصـب  وها  مسئوليت باز بن

 : از اند عبارت

 تـا  3033هـاي   سـال  بـين  مـاه،  چند و چهارده سال مدت به« الخرج» منطقه در . قضاوت3

 .است بوده ق.  ه 3033 سال االخر جمادي قضاوت، به وي تعيين زمان که ق،.  ه 3033

 فقـه  علـوم  در ق.  ه 3033 تا 3039از  رياض علوم آکادمي و دانشکده در . تدريس9

 .وحديث توحيد

 ق..  ه 3023 تا 3033از  منوره مدينه اسالمي دانشگاه رئيس . نايب0

 رئيس وفاتاز  بعد ق،.  ه 3023 تا 3023از  مدينه اسالمي دانشگاه . رياست0

 ق..  ه 3032 رمضان در الشيخ آل ابراهيم بن محمد شيخ دانشگاه،

 در پادشـاه  بـا حکـم   ارشاد و تبلي  و و فتوا علمي هاي پژوهش ادارات کل . رئيس3

 اسـت  گفتنـي . داشت ادامه ق.  ه 3030 سال تا منصب اين که ق.  ه 30/33/3023 تاريخ

 .است وزير رتبه هم منصب، اين که

 اسـالمي. وي رياسـت اداره   علمـاي  بزرگـان  هئيت رئيس و عربستان اعظم . مفتي3

بـر عهـده داشـت کـه      ديگـري  اسـالمي  و علمـي  مجالس در هم را زيادي هاي پژوهش

 : از اند عبارت

 (: العلماء کبار هئيت) اسالمي علماي بزرگان هئيت ـ رئيس
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 هيئـت،  ايـن . سـعودي اسـت   عربسـتان  در فتـوا  صدور تههس ترين عالي هيئت، اين

 بن محمد و تيميه ابن قرائت با حنبلي مذهب پيرو که است ديني بيست عالماز  متشکل

 کـه  سعودي سوم دولت آنکهاز  دارد. پس ديرينه سوابقي تشکل هستند، اين عبدالوهاب

 نظـر از  علمـا  کبـار  هيئت داد، آن را تشکيل سعود آل الفصيل عبدالرحمان بن عبدالعزيز

 .  يافت قوت کشوراز  خارج و داخل در آن تشکيالت پيدا کرد و گسترش فني و اداري

 منصوب الذکر فوق هيئت رياست به آل الشيخ محمد بن ابراهيم شيخ ق.  ه 3023 در

 آل بـن  محمـد  شيخ. داد نام تغيير «االفتاء و علمي تحقيقات ادارات» به هسته اين شد و

 شد.   «عدل وزير»ق، .  ه 3023 در لشيخآل ا ابراهيم

 منصـوب  الذکر فوق تشکيالت رياست به باز بن عبداهلل بن عبدالعزيز پس از او شيخ

 «ارشـاد  و تبليغـات  و فتـوا  و علمي تحقيقات ادارات دبيرخانه» به مزبور هسته گرديد و

 داد. نام تغيير

 داراالفتاء رئيسه هيئت اهداف

 بـن  محمـد  و تيميـه  ابـن  رهنمودهـاي  طبـق  المياسـ  شـريعت  احکـام  تبيين الف(

 .  عبدالوهاب

 و اسـالمي ي هـا  ارزشاز  حفاظـت  و مسـلمين  اعتقـادات  علمي بينش ب( باالبردن

 و اسـالمي  وحـدت  سـاختن  محقـق  و فکـري هـاي   گرايش مقابل در مسلمانان محافظت

 .  اسالم دين به غيرمسلمانان نمودن دعوت

 .عمره حج مناسک صخصو در آنها توجيه و حجاج آگاهي ج(

 .سعودي پادشاهي جايگاه ابراز د(

 .علمي يبراي ارتقا وسائل مهيانمودن ( ه

سازمان مؤسس هيئت رئيس و ـ عضو

 فرهنگـي ـ  هـاي   سـازمان  تـرين  پرقـدرت از  درواقـع  االسـالمي،  العالم  سازمان
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 است. انعربست در وهابيت فرقه تبليغي ارگان و مذهبي

تأسيس کـرد.   اسالمي کنفراساز  صادره مصوبه موجب به سازمان را ملک سعود اين

 مکـه  در آنـان  مشـکالت  و مسلمين اوضاع بررسي براي .ق،  ه 3030 در کنفراس اولين

 .  است مکرمه مکه شد. مقر اين سازمان در برگزار

 در ق.  ه 3030 حجـه  ذي در «االسالمي العالم » و مؤسسان رئيسه هيئت شوراي

 کـرد  تـدوين  را اي نامـه  آيين و مؤسسان، رئيسه هيئت اعضاي حضور با عمومي اي جلسه

 باشد:   مي ذيل شرح به که

 بـراي جـذب   کـه  اسـت  غيردولتي و مستقل، مردمي مؤسسه االسالمي، العالم »

 لفمخـا  نيروهـاي  و خـارجي هـاي   انديشـه  با بتواند تا کوشد صالح، فراوان مي نيروهاي

 سـرلوحه  در را آن اشـاعه  و اسالم رسالت تبلي ، مؤسسه اين همچنين. کند مبارزه اسالم

 ايجاد و مردم، عقيده سرکوب قصد که راهايي  توطئه بتواند تا دهد مي قرار خود اقدامات

 مؤسسـات  ها و دولت همهاز  منظور اين براي. ببرند بيناز  دارند، را مسلمان ميان تفرقه

 همـين  بـه . دست يابد اهداف اين به بتواند تا دارد همکاري و کمک تدرخواس اسالمي

 موانعي بتوانند تا کنند اجرا را ضوابط تمام که شوند مي متعهد سازمان دليل، همه اعضاي

 .«بردارند مياناز  است، تأسيس راه در که را

 .اسالمي علماي برزگان هيئت در فتوا و علمي هاي پژوهش دائمي کميسيون ـ رئيس

 .مساجد المللي بين عالي مجمع ـ رياست

 ق،.  ه 3023 سـال  در مسجد و رسالت سمينار کنفراس تصويب مذکور بنا بر مجمع

 مـذهبي هـاي   نفر از شخصيت 30 با شورا شد. اين پا بر االسالمي العالم  دعوت به

 شصـت  حاضـر  حـال  در شورا اين اعضاي. يافت موجوديت، کشور 03از  نمايندگي به

 کـه  دائـم  عضـو  93 تعداد، اين. از اند جهان اسالمي تجمعات وها  ملت نماينده که رندنف
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. کننـد  مـي مؤسس آنهـا را انتخـاب    هيئت که هستند اعضايي تن، 00 و اند مؤسس هيئت

 .گيرد ميصورت  يکبار سال سه هر انتخاب اين

 لـف مخت موضـوعات  در اسالم عمومي نظر تدوين: از است عبارت شورا اين اهداف

 و تجاوز مقابل در مساجداز  مسجد، حمايت رسالت احياي سنت و کتاب چارچوب در

 کـردن  فعال، اسالمي تجمعات حقوقاز  دفاع، اسالمي اوقافاز  نگهباني، غاصبان تصرف

 .اسالم نشر آزادياز  دفاع و اسالم تبلي 

 «مياالسـال  للعـالم  الرابطـه » سـازمان  زيرمجموعـه  که اسالمي فقهي مجمع ـ رياست

 .است

 اصـلي  محل. شد تأسيس ق.  ه 3023 در مؤسس شوراي تصويب مذکور با مجمع

، رئـيس : از انـد  مرکـب  شـورا  ايـن  اعضـاي  است و عربستان جده شهر در مجمع اين

 مسـائل  دربـاره  تحقيـق ، مجمـع  اهـداف از  و فقها. علمااز  عضو بيست و رئيس نايب

 ديـن  حکـم  بيـان  و آيـد  مـي  يشپ مسلمين و اسالم جهان براي که است اي مستحدثه

 .آنها درباره

 . منوره مدينه اسالمي دانشگاه مديره هيئت ـ عضو

  .سعودي مملکت در اسالمي تبلي  عالي هيئت ـ عضو

 ق، رياسـت .  ه 3033 سـال . بـود  خَـرج  شـهر  ق، قاضي.  ه 3033 تا 3033از  بن باز

 دانشگاه رئيسعنوان  .ق به  ه 3033 در. گرفت عهده بر را رياض شريعت علوم مؤسسه

 بـه  سـعودي  عربستان بزرگ مفتي.ق به عنوان   ه 3030 سال. شد برگزيده مدينه اسالمي

 .گرفت عهده بر را مجلس آن رياست و گرديد معرفي علما مجلس

 وهابيان نزد جايگاه بن باز

و  داخـل  اول مفتي والمسلمين االسالم القدر، شيخ جليل عنوان عالم به وهابيان، از وي

و  بـود  علمـا  باز، مرجـع  بن: يندگو مي و ندکن مي فقيه ياد شور، عالّمه و محدّثک خارج
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 .رفتنـد  براي برطـرف کـردن نـزد او مـي     آمد، مي پيش علمي مشکالت علما براي هرگاه

 و فيصـل  ق، ملـک .  ه 3039 مسجد جامعي به نام او در ظهران عربستان وجود دارد. در

 .کردند قدرداني وهابيت به ماتشبراي خد اواز  فهد ملک 3039 در

 
پـژوهش پايـاني    ،«هـاي سـلفي بـن بـاز     نقد و بررسي ديدگاه»نامه  پايانگفتني است 

 ،، براي اخذ مدرک کارشناسي ارشد دانشگاه اديان و مذاهب قـم اسـت  «ابراهيم قاسمي»

االسـالم دکتـر حميـد ملـک      حجت»دفاع شده و استاد راهنماي آن  3023که در تابستان 

به بررسي و نقـد  و  است«االسالم دکتر مصطفي سلطاني حجت»و استاد مشاور آن « نمکا

فتاواي سلفي بن باز در موضوعاتي چون توحيد و شرک، تأويـل و تجسـيم، اسـتغاثه و    

 پردازد. توسل، شفاعت و بدعت و بحث قبور مي
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 تأليفات

از  مقالـه هـا   ده و کتاب شصتاز  بيش

تفسير، حـديث،   زمينه در باز بن عبدالعزيز

 اسـت  مانـده  جـاي  به غيره و احکام و فقه

کتـاب  33يم: کنـ  مي اشاره نمونه چند به که

هاي حديث،  هاي وي در زمينه  از سخنراني

 و احکـام  تفسـير، فـرائض، توحيـد، فقـه    

 تـاب ک است. از جمله آنها مانده عملي باقي

هـاي تجربـي و    هاي نقلـي و برهـان   برهان

علمي در اثبات
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 مرگ بن باز

( .ق  ه 3093محـرم  يـازدهم ) 3222 مـه  سيزدهم پنجشنبه، روز در باز بن عبدالعزيز شيخ

 بـر  مکـه  مسـجدالحرام  ، درعبـدالعزيز  بن عبداهلل وليعهد و فهد ملک. نودسالگي مرد سن در

 .خواندند نماز او جنازه

باورهاوفتاوايقرونوسطايي

 اره خدا و مالئکهاعتقادات عجيب درب

 خداي صاحب اعضا مورد باور بن باز 

گويـد:   مـي « مجموعه فتـاوي »کتاب از جلد سوم  33صفحه در  ،مفتي وهابي ،بن باز

البتـه خـودش را اهـل سـنت     ) اهـل سـنت  »؛ «نفون عن اهلل اً مانفاه عن نفسريه مل السنه ًا

ودش از خـودش نفـي   مگر آن چيزي را کـه خـ   د؛کن خدا چيزي را نفي نمي( از داند مي

 «.کرده است

ه اهلل سريبحانه عرين  ريتنة: »گفته است ،صابوني که خداوند هدايتش کند»گويد:  سپس مي

 خداوند منزه است از اينکـه جسـم و چشـم و   »؛ «والصَمخ واللسان واحلنجره اجلسم واحلدقة

 «.باشدداشته حنجره  زبان و بيني و

س بمخمب امل السنه بل مريو مرين اقريواه امريل .ومخال» گويد: بن باز در ادامه سخن صابوني مي

 «.استمذمت  مورد بلکه از سخنان اهل کالمِ ،اين سخنان اهل سنت نيست»؛ «اليفوم اطخموم

ايـن از جملـه سـخنان اهـل     » :گويد ذکر سخني از امام بيهقي، مياز  او در ادامه پس

 «.نه سخن اهل سنت ،بدعت است

ن اهـم منکـر   ودانـد   مـي هـم خـدا را جسـم     بـن بـاز   ،در اين دو موردنتيجه اينکه، 

اهـل بـدعت و مخـالف اهـل سـنت       را( بيهقـي  امامـان صـابوني و  ) جسميت خداونـد 

 پندارد. مي
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 انگشتي خداي پنج

 3دارد.پنج انگشت  ،بن باز )مفتي وهابي( بر اين اعتقاد است که خداوند

 عمل پسنديده بوسيدن قرآن را ترک کنيد

هرچنـد برخـي اصـحاب    »گويـد:   باره بوسيدن قرآن مـي وي در پاسخ به پرسشي در

اين کـار   ددليل شرعي ندارد و باي ،نآبوسيدن قر ؛اند بوسيده ن را ميآاهلل عنهم( قر )رضي

 9«!مرا ترک کني

 دستور تخريب حرم نبوي

حکم با عنوان سؤالي «الدرب علي نور» قسمت باز، در بن رسمي سايت در

 گنبـد  وهـا   قبـر  بـر  گنبـد  وجـود  )حکـم  عليعلي

 است. شده پرسيده (9اهلل رسول قبر بر شده ساخته

 

                                              
 باز.  . مسائل االمام، ابن1

 . مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة.2
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 اسـت،  پيامبر قبر روي که گنبدي مورد در اما»: داده سؤال، فتوا اين جواب در باز بن

اگر از  و است شده ساخته نادان حاکمان دست به و متأخر قرون در گنبد اين گفت: بايد

 «.شود نابود گنبد اين که است آن حق بلکه ندارد؛ اشکالي برود، ينب

 هنوز ولي نماز خواندم؛ مسجدالنبي مدينه در چهل سال بود: گفته باز جايي ديگر بن

 «....ام نداده سالم پيامبر به

 اهلل حکيم جدال با آيت

 يـه علم حوزه زعيم و شيعيان مرجع که 1حکيم محسن سيد العظمي اهلل آيت مرحوم

 روز آن مفتـي « بـاز  بـن » بـا  اي جلسـه  در، داشـت  عربسـتان  به که سفري بود، در نجف

 .شد عربستان مواجه

 ايشـان  بـا  داشـت  قصـد  درواقـع  ولـي  بود؛ رفته حکيم آقاي ديدن به باز، ظاهراً بن

 حکـيم  اهلل بـاز از آيـت   بـن ، جلسه اين در. کند مطرح را خود وهابيگري افکار جدال، و

 جـواب  در حکـيم  اهلل آيـت  ؟«کنيـد  نمـي  عمـل  قرآن ظواهر به چرا عيانشي شما»: پرسيد

 .«شود برگزار احوالپرسي به بگذاريد نيست. هايي صحبت چنين جاي ديدار اين»: گفتند

 بـاز  بن به ناچار، حکيم اهلل آيت. شد جواب دريافت خواستار و کرد باز سماجت بن

، دهـيم  قـرار  آن به عمل معيار را همان و کنيم تکيه قرآن ظاهر به باشد قراراگر »: گفتند

 !«رفت خواهيد جهنم به شما که شويم معتقد بايد

 :گفتند حکيم اهلل آيت ؟«چرا» پرسيد: تعجب باز، با بن

ْعیم َو َمْن اكَن فت ): فدماير مي قدآ  چو 
َ
ُت أ ْت َرةت  َفُهَو فت  ه ْعیم اآلْخت

َ
 َسوبتیال   أ

َضولُّ
َ
؛ (َو أ

 نابينا هم آخدت جها  باشر، د  نابينا( حق چهده دير  زا) جها  اين د  که کسي»

 ظراهد  هستير. طبق نابينا چشم دواز  که شما ( و62 )اسداء: «بود. خواهر تد گمداه و

 انرر، قردا    جهنم اهل که گمداها  زمده د  و باشير نابينا هم آخدت د  باير آيه اين

 !يستن قدآ  مقصود آياتاز  بسيا ي ظاهد بنابداين،. بگيدير
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 7شدت بغض به اميرالمؤمنين

 اصـالً  دهـد،  شـفا  را هـايم چشـم  علـي  حضـرت  است قراراگر که  بود گفته باز بن

 .شود بيناها  چشم اين خواهم نمي

 شـکي : کنـد  باز جمله مشهور خليفه دوم )حسبنا کتـاب اهلل( را چنـين نقـض مـي     بن

 و عظمـت  همانـا  و !رود شمار مـي  به اسالم دين دوم اصل پيغمبر، مطهر سنت که نيست

 سنت و !علم اهل اجماع است به کريم قرآناز  بعد رتبه باالترين در پيغمبر سنت مکانت

 !است مسلمانان جميع بر خودکفايي و استوار و پابرجا حجت پيغمبر

ـ  مي که کند فکر اصالً کند يا انکار را بزند يا آن پس را سنت که هرکسي پس  دتوان

 کفر ترين بزرگ به و بعيد گمراهي به او کند. بالشک اکتفا قرآن به فقط اعراض، آناز 

 سـخنش  اين با زيرا او !است اسالماز  مرتد اش او گفته سبب اين به اصالً و! شده مبتال

 و خدا که دستوراتي آن به داند و مي گو دروغ را رسول و خدا خود، فکر طرز اين با و

 را ديـن  اصـول  تـرين  بـزرگ از  يکـي  اصالً و کند مي کجي اند، دهن داده او به رسولش

 اصـل  آن اسـت بـه   گفتـه  و داده را اصـل  آن به التزام به دستور خدا کهشود  مي منکر

 3«.بگيريد آناز  را دين و کنيد اعتماد

 آورد! سب بعضي از اصحاب کفر نمي

تمـام   ،اگـر کسـي  »بن باز در تعليقاتي که بر کتاب صحيح بخاري داشته، گفته است: 

 ،بعضي اصحاب را سب کنـد فقط اما اگر  ؛کافر است ،جويي کند عيبيا  صحابه را سب

 9«.دشو کافر نمي

                                              
 .315، ص6باز، ج بن عبدالعزيز العالمه فتاوی مجموع. 1

 .315، ص1التعليقات البازية، علي صحيح البخاري، ج. 2
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 توهين به همه براي اثبات وهابيت

 را وهابيـت  معنـاي  بن باز، فتوايي هست که عربستان، وهابيت اعظم مفتي سايت در

 آوريم. مي ذيل در را فتوا اين ترجمه دهد. خالصه مي شرح ايشان ديداز 

 ايـن از  نامنـد.  مي وهابي را سعودي عربستان علماي برخي مردم، شيخ! بجنا:سؤال

 هستيد؟ خوشحال گذاري نام

 امام به منسوب که توحيد به معتقد علماي براي است مشهوري لقب اين بله،باز:بن

خوانـد.   خـدا  بـه  را مـردم  دوازدهـم  قرن دوم نيمه در که هستند، عبدالوهاب بن محمد

 مـردم  و کـرد  بيان را توحيد او وسيله به خدا و بيان، را شرک و حيدتو مردم، براي ايشان

 دوازدهـم  قـرن  دوم نيمـه  تـا  بودند سني که عربستان مردم يعني) شدند توحيد به داخل

 مسـلمانان  به عظيمي فايده .(شدند موحد عبدالوهاب بن محمد آمدن با و بودند مشرک

 شـيخ  به نسبت يند. اينگو ميهابي و او به باشد، طرفدارش هرکس. رسيد 

اسـت.   نجيبي و شريف لقب اين، و رستم، بن وهاب نه است عبدالوهاب بن محمد امام

 عربسـتان  سـني  مـردم  يعنـي ) کرد بيان را «اهلل اال اله ال» معناي عربستان، مردم ]او[ براي

 حيـد تو بـه  را مـردم  ريـاض،  نزديـک  عيينـه  ؛ در(بودند مشرک عبدالوهاب آمدناز  قبل

 را اسالم درعيه، در و (بودند مشرک رياض مذهب سني مردم آن،از  قبل يعني)فراخواند 

 درعيـه  مـذهب  سـني  مـردم  آن،از  قبل يعني) کرد پيدا گسترش اسالم .آنجا داد گسترش

 مـردم  و شد پخش مردم بين توحيد و شد خراب قبرها رويهاي  . گنبد(نبودند مسلمان

 مـردم  گنبد کردن خراب «هلل اال اله ال» معني يعني)فهميدند  را «هلل اال اله ال» حقيقي معني

 لقب و (بپرستيم را اهلل فقط که نيست اين «اهلل اال اله ال» معناي است و بوده رياض سني

 . ...است شريفي و معروف لقب وهابيت

 حرمت ازدواج با شيعيان نامسلمان!

 او هـاي  خـدمتي  خـوش از  د.بـو  فهد ملک توجه مورد خدمتي، خوش خاطر به باز بن

 شـيعيان  کافربودن حکم که است وهابي علماياز  او. بود وي ضدشيعي فتواهاي صدور
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جهـان   شـيعيان از  کشـتار بسـياري   حکم، تا به حال شـاهد  اين دنبال به که کرد صادر را

 .هستيم تندرو، وهابيت يعني باز، بن دست پيروان به

 بـا  ازدواج و آمـد  و رفـت  و ارتبـاط  هدربـار  بـه سـؤالي   سـعودي  افتاي عالي هيئت

 صـادر  فتـوا  ينـد، چنـين  گو مـي  «ياحسين و ياعلي» زميناز  بلندشدن هنگام که شيعياني

 کردند:

خوانند،  مي را آنها مانند و :حسين و حسن و علي آنها که است چنين واقعيتاگر 

 انـد؛  رجخـا  اسـالم  ديـن از  که اند شده اکبر شرک دچار و اند مشرک آنها صورت اين در

 خـوردن  و نيسـت  حـالل  مـا  بـا  آنها زنان ازدواج و آنها با ما مسلمان زنان ازدواج پس

 نيست. حالل ما بر نيز اند کرده ذبح آنها که گوشتي

 هيئـت،  رئـيس  که رسيد، سعودي عالي هيئت چهارتن از اعضاي امضاي به فتوا اين

 .بود باز  بن عبداهلل عبدالعزيز بن

 
 نـام  بـه  اخيـر هـاي   سـال  همين در مدينه و مکه حاکمان حمايت با که کتابي در وي

 اثبـات  را شـيعه  بـا  تقريـب  و وحـدت  شـرط  پـيش  شـد، اولـين   منتشر «»

 3!است دانسته شيعه بودن مسلمان

                                              
 كشـور  در اخيـرا   كـه  اسـت  قفـاري  دكتـر  ليسـان   فـوق  رساله ،«والشيعة السنة أهل بين التقريب مسألة» كتاب. 1

 شود. مراجعه کتاب اين مپنج چاپ ، از521ص ،5ج به بيشتر براي آگاهي. است شده چاپ سعودي، بارها
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 وکنـد   مـي  اثبـات  را شـيعيان  کفـر  «اإلسـالم  نواقض»کتاب  عربستان، در اعظم مفتي

 نـاقض  دومـين  :کنـد  مي بيان مطرح، و «نواقض» نام اب ،شود مي کفر موجب را که داليلي

 قـرار  واسـطه  خدا و خود بين که کسي که است ، اينکند مي بيرون اسالماز  را انسان که

 افـرادي  چنـين  ،کنـد  توکل آنها به و بطلبد بخواهد، شفاعت چيزي واسطه، آناز  و دهد

 3.هستند کافر اسالم، دانشمندان و علما اجماع به

 شيعه و سنيدشمن وحدت 

دربـاره   شما نظر شده است که استفتاء باز بن عبدالعزيز شيخ عربستان اعظم از مفتي

 چيست؟ سنت اهل و شيعه ميان تقريب

 ميـان  تقريـب : کرده است ترسيم چنين را سنت اهل و شيعه ميان عقيده اختالف وي

 و دنـدار  سـازگاري  باهمـديگر  دو ايـن  عقايـد  زيـرا  نيسـت؛  ممکن سنت، اهل و شيعه

 و يهـود، نصـارا   بـا  سـنت  اهل شود نمي که چنان نيست؛ پذير امکان آنان ميان بستگي هم

 ميـان  که اي اعتقادي دليل اختالف به شوند. همچنين جمع هم گرد جا يک در پرستان بت

 9.نيست پذير امکان آنان ميان هست، تقريب سنت اهل و شيعه

 دشـمن  برابـر  در امروز ما که کرد اعالم ماًرس منوره، مدينه بزرگ علماياز  قاري عبدالعزيز

 لبنـان  و عـراق  حـوادث  و ،(شـيعه ) روافض و آمريکا، يهود: دارد زاويه سه که هستيم مشترکي

 دشـمنان  ايـن  برابر در بايد ما و اند جماعت و سنت اهل دشمنان، اين اصلي هدف که کرد ثابت

 اسـت، بايـد   مذهب يک سنت، ند اهلباور دار که کساني :يدگو ميوي  که آنجا تا .باشيم متحد

 ايـن  وگرنـه  کننـد؛  خـارج  جماعـت  و سنت اهل محدودهاز  را اربعه مذاهب به بکوشند اعتقاد

 0بود. خواهد جامعه انحراف وسيله فقهي، چهارگانه مذاهب
                                              

 و الشـفاعة  يسـألهم  و يـدعوهم  وسـائ   اهلل بـين  و بينه جعل من» الثاني: 5باز، ص اإلسالم، عبدالعزيز بن نواقض. 1

 .«إجماعا كفر فقد عليهم يتوكل

 .326، ص2ج باز، بن و مقاالت فتاوا مجموع. 2

 .3356 رجب 1 جمعة ،الرسالة جريدة. 3
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 بودن زيارت مجموعه فتواها درباره ممنوع

 مراسم بزرگداشت انبيا و اوليا ممنوع

 پرسشـي دربـاره برپـايي    بـه  پاسـخ  در سـعودي،  افتاي ائمد هيئت و( باز بن) رئيس

آنها،  بزرگداشت مراسم همچنين و صالحان و پيامبران براي سوگواري و مولودي مراسم

 اند: داده فتوا چنين

نيسـت. همچنـين    اند، جـايز  رفته که از دنيا صالحان و انبيا براي جشن مراسم برپايي

 روي هـا  شمع و ها چراغ قراردادن و ها علم برداشتن و والدت ايام در آنان ياد داشتن زنده

 مثـل  يـا  آنهـا  روي پوشـاندن  يا آنان هاي ضريح روي مساجد و ها قبه ساختن و آنان قبر

 ديـن  در کـه  اسـت  هـايي  بـدعت از  شد، ذکر که آنچه تمام زيرا نيست؛ جايز اعمال اين

 کارهـا  ايـن  گذشته، صالحان و انبيا و 9پيامبر چون است؛ شرک وسايلاز  و پديد آمده

 سـه  آن در مسـلمين،  ائمـه از  يـک  هيچ و 9پيامبر با همچنين صحابه و ندادند، انجام را

اسـت، ]ايـن کـار را[ دربـاره      اواز  بعد ها قرن بهترين که داده گواهي 9پيامبر که قرني

 3ندادند. انجام صالحان و اوليااز  يک هيچ

 دليل منع زيارت قبور توسط زنان

 فتـوايي در مـورد زيـارت قبـور    به هابي )عبدالعزيز بن باز( در پاسخ مفتي معروف و

 .کند زنان را از زيارت قبور منع مي ،با استدالل به روايتي ضعيف زنان براي

                                              
 األنبيـاء  مـن  مـات  بمـن  االحتفـال  اليجـوز . »561، ص3، دويش، جواإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى. 1

 القبـاب  ببنـاء  قبـورهم، وال  علـ   والشـموع  السـرج  بوضـع  األعالم، وال ورفع بالموالد ذكراهم إحياء وال والصالحين

 وسـائل  الـدين، ومـن   فـي  المحدثة البدع من ذكر ما جميع ألن ذلك؛ نحو أو كسوتها أو أضرحتهم عل  والمساجد

 اهلل رضي الصحابة فعله وال والصالحين األنبياء من سبقه بمن ذلك يفعل لم وسلم عليه اهلل صل  النبي الشرك، فإن

 عليـه  اهلل صـل   لهـا  شـهد  التي الثالثة القرون المسلمين في أئمة من أحد وسلم، وال عليه اهلل صل  بالنبي عنهم

 .«الحكام أو الملوك أو والصالحين األولياء من بأحد بعده من القرون خير بأنها وسلم
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ث ابن عبريا   ه الصوة والسوم أنه لعن زاطرا  القبو، من حد.ثبه عن ،سوه اهلل عل: جواب

از ا...عري.اهلل عرينهم م ی،ضري یانصريا،ث حسريان برين ثابريه ا رة ومرين حريد مر یث أب ومن حد

سـپس روايـاتي    .اند کننده قبور را لعن کرده زنان زيارت ،اهلل رسيده است که ايشان رسول

وأخخ العلَمء من ذلري  أن گويد:  و در ادامه مي کند که الباني ضعيف دانسته است را نقل مي

هـا را حـرام    ت قبـور بـراي زن  زيـار  ،اين روايات هعلما با استدالل ب؛ ا،ة للنساء ترمة الة

 (.با احاديث ضعيف) اند اعالم کرده

از جلـد اول   020صـفحه  ر ( دمفتـي ديگـر وهـابي سـلفي    )الباني نکته جالب اينکه: 

ايـن   ،احاديـث ضـعيف را معرفـي کـرده    « »کتاب 

 کند. است و آن را رد مي روايت را ضعيف دانسته

 ايـن  ،«ارواء الغليـل »بـه نـام   کتـاب ديگـرش    939و 933 صـفحه  درهمچنين الباني 

 کرده است. معرفي ضعيف را حديث

هريا .ن عل ه وسريلم زاطريرا  القبريو، واطتخريخ.رياهلل عل یقوه ابن عبا  لعن ،سوه اهلل صل .333

 .ف.ضع: (ی،واه أبوداود والنساط) اطساجد والرسج

 هاي عجيب گيري ديگر فتاوا و موضع

 بگويـد  هـرکس »اي قرون وسطايي بن باز اين بود که گفتـه بـود:   از ديگر فتواه

 را اوتـوان   مـي  و)شـود   شـمرده مـي   کـافر  چرخـد،  مي زمين و است ثابت خورشيد

 «.(کشت

 او. ست کرده صادر زيادي متناقض و جنجالي فتواهاي عمر خود طول باز در بن

 فـارس  لـيج خ جنـگ  در ولي دانست؛ ميرا حرام  عربستان سرزمين در کفار حضور

از  و حنبلـي، اينکـه   بـا  او شـمرد.  الزم بالد نجات براي را کفار حضور عراق، عليه

 را الدن بـن  اسـت، اسـامه   سـلفيه  دعـوت  بـه  معتقد و عبدالوهاب بن محمد پيروان

 در «المصـور  مجلـه ». خوانـده بـود   کـافر  نيز را شيعه او. کرد اعالم مرتد و خارجي



 هان تکفریفرماند       98

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

ـ   9333 صفحه پانزده شـماره   را مـيالدي، مطلبـي   3233 آوريـل  33 اريخخـود در ت

 :است کرده منتشر زير صورت به

 در مـاه  دو طي را اي مقاله آنجا در( باز ابن عالمه) اسالمي دانشگاه رئيس نايب»

 کروي زمين بگويد را که هرکسي خون آن، در که است کرده منتشرها  روزنامه تمام

 در او. اسـت  کـرده  اعـالم  لچرخد، حال مي خورشيد دور به و نيست ساکن و است

 وامکـان  االرض وسـکون  والقمـر  الشمس جريان علي والحسيه النقليه االدله» کتاب

( زمـين  بودن ثابت و خورشيد حرکت بر عقلي و نقلي داليل) «الکواکب الي الصعود

 اسـالمي  دانشـمندان  اکثريت و پيامبرهاي  آموزه و کريم، حديث قرآن که کرد اعالم

 ايـن  مخالفـان  و اسـت  ثابـت  زمـين  و چرخش، حال در خورشيد هک اند کرده ثابت

 .«کرد تکفير را عقيده

 : باز مدعي بود بن

باشـد،   داشـته  بـاور  فرضـيه  اين به که کسي و است باطل چرخيدن زمين، به اعتقاد»

ا) کريم قرآن با فرضيه است؛ زيرا اين کافر ْوتَاد 
َ
َباَل أ ت

ْ
 ) عـال  و جل قوله و (َواْل

َ
تََل اْل ْرضت َوإ

َحْت   .دارد منافات (كیَف ُسطت

واضـح   ايـن  و چرخـد،  نمـي  و نيست کروي زمين که است اين آيه، روشن تفسير

باشـد؛   داشـته  حرکـت  يا چرخش تواند خداوند، مي غضب صورت فقط در است؛ اما

متْنتُمْ ): سبحانه قوله في کما
َ
أ
َ
َماءت  يفت  َمنْ  أ نْ  السذ

َ
َف  أ تُکمُ  ََيْست ْرَض  ب

َ
َ  َذاإت وفَ  اْل مْ  ورُ وَتمُ  هت

َ
متْنتُمْ  أ

َ
 أ

َماءت  فت  َمنْ  نْ  السذ
َ
َل  أ ب ا َعلَْیُکمْ  يُْرست يرت  َكْیَف  فََسَتْعلَُمونَ  َحاصت ْت

ْرض فت  اووََجَعلْنَ ) هـوَقَوْل و (نَ
َ
 اْل

 آرامـش  و درنيايـد  حرکـت  بـه  تـا  ايم کرده کوب ها، ميخ کوه با را زمين يعني ؛(َرَواىست 

 نخورد. برهم مردم

 حرکـت از  خداونـد  يعني ؛«فلک في يجريان والقمر الشمس أن سبحانه اهلل ذکر قدو

 آناز  چرخيد، خداونـد  مي خود محور بر نيز زميناگر  و است، داده خبر ماه و خورشيد
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 علمـاي از  بسـياري . اسـت  نـداده  خبـري  زمـين  کردن حرکتاز  خداوند داد؛ اما مي خبر

 اقـوال،  اسـت. ايـن   ثابـت  خورشـيد  و چرخـد  يمـ  زمين اند که گفته شناسي ستاره دانش

 .«است صالح سلف سنت و کتاب انکار و کفرگويي

 کند:   گونه طرح مي خالصه مباحث را اين ،کتابشپايان او در 

ئة. .قوله أکثر من العلَمء اهل آن واحد کَم  یةحوه نفسها ف ال مس ثابتة وجا،بأنَّ ان القوه  ...»

.«...ة.ة، واحلس.قوه باطل خمالف لودلة السمع
3
 

چرخـد   اينکه گفته شود خورشيد ثابت اسـت و در همـان حـال بـه دور خـود مـي      »

شده  شده و حس قولي باطل و مخالف ادله شنيده ،گويند( و منجمين مي که علما چنان )آن

 .«د...باش مي

 بـا  داشـتم،  قدرتمندي چشمان و بودم جوان که هنگامي»: است گفته همچنين باز بن

 حـال  در زميناگر  پس. ديدم مي را خورشيد حرکت نگريستم و مي خورشيد به چشمانم

 هـاي  کشـتي  چگونـه  پـس  آرامشيم؟ در و کنيم نمي حس را آن ما باشد، چگونه حرکت

 «شوند؟ واژگون نمي و کنند مي حرکت درياها در بزرگ

» کتـابش  09ـ   39صـفحات   در نيز الحميد صالح بن عبدالکريم

: است نوشته و پرداخته زمين چرخش نظريه نقض به فتوا ايناز  دفاع ، با«

 بـه  اعتقادات، باور اين جملهاز  است؛ ملحدانه و تباهگر و فاسد ها فرضيه و علوم برخي

از  تـر  بـزرگ  بسـيار  زمين، خطايي دوران به باور و ؛...است زمين چرخش و بودن کروي

 دو،ان علريی والسرينة اليفترياب مرين ل.ريدل کريل»اسـت.   ميمون از انسان تکامل و جهش نظريه

 «.باطل ل تأو فهو اا،ض

 رسـائل  و فتـاوي  مجموع» از جلد سوم کتاب 330صفحه  در «عثيمين ابن» همچنين

 درساز  بخـش  آن تـدريس از  کـه  دهـد  مـي  اخطار معلمان به «العثيمين صالح محمدبن
                                              

 .31االدلة النقلية والحسية علي جريان الشم  و سکون االرض، عبدالعزيز بن باز، ص. 1
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 کننـد؛ زيـرا ايـن    ، خـودداري دشـو  مـي  گفتـه  سخن زمين حرکتاز  که جغرافيا و علوم

 است. آموزان دانش گمراهي و مفسده باعث مطلب،

 خادم و غالم رژيم صهيونيستي

 روابـط  سازي براي عادي اي گسترده تالش که ايامي با مقارن و ش  ه 3039 سال

گرفـت،   مـي  صـورت  قدس اشغالگر رژيم با ويژه عربي به اسالمي، کشورهاي برخي

 سـردبير  الرفاعي عبداهلل دکتر با اي مصاحبه ـ طي عربستان وقت ـ مفتي باز بن شيخ

 ايـن  مضـمون  کـه  داد فراواني پاسـخ هاي  پرسش به «المسلمون» عربستاني نامه هفته

 جهـان  در اي گسـترده  ، بازتـات «اسـرائيل  صلح با فتواي» عنوان به ايام آن در مطالب

 .داشت اسالم

 رژيـم  اقتصـادي  محاصـرة  لغـو  راه در گـام  اولـين  اقـدام،  ايـن  بودند معتقد بسياري

 کار شـده  اين به مجبور آمريکا هاي گيري سبب سخت عربستان، به و بوده قدس اشغالگر

 صـلح  جـواز » درباره المسلمون نامه هفته سؤال اولين به پاسخ در باز بن عبدالعزيز .است

 :  نوشت «اسرائيل با

طور  به دشمن با دتوان مي بداند، مصلحت و ضرورت! مسلمين امر وليّ که صورتي در»

لْمت فَ ): يدفرما مي متعال خداوند. کند صلح موقت يا دائم تلسذ َ َو إتْن َجَنُحوا ل ََ  ْ  اْجَنْح ََلا َو تَوَولذ
یُع الَْعلتویمُ  اهلل مت  خـدا  بـر  و بپـذير  را آوردنـد، آن  روي صلح به دشمناناگر »؛  (إتنذُه ُهَو السذ

 .«داند مي و شنود مي او. کن توکل

 سـال  ده مـدت  بـه  کـرد،  مصالحه مکه اهل با و داد انجام را عمل اين 9خدا پيامبر

. کنـد  جلـوگيري  خـونريزي از  حفظ، و را مردم جان طريق ايناز  تا. کرد ترک را جنگ

 را مکـه  او دسـت  بـه  خداونـد  که زماني ولي کرد؛ صلح عرب قبايلاز  بسياري با پيامبر

   .«کستش مکه اهل با را خود عهد کرد، فتح
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 صـلح  کـه  کند ايجاب اسالم مصلحت و نياز است ممکن»کند:  مي اضافه باز بن

گـردد؛   مـي  فسـخ  نيـاز، صـلح   ايـن  شـدن  برطرف صورت در ولي شود؛ برقرار دائم

 آيـا  کـه  المسـلمون  نامـه  هفتـه  سؤال اين به پاسخ در وي «.کرد عمل پيامبر که چنان

 در نمازگزاردن و مسجداألقصي زيارت: نويسد مي است، جايز مسجداالقصي زيارت

 پيـامبر . دارد بسـتگي  شـرايط  شـدن  فـراهم  بـه  سـنت  ايـن  انجـام  و است سنت آن،

( مدينه مسجد) من مسجدالحرام، مسجد: است واجب مسجد سه زيارت: يندفرما مي

 .مسجداالقصي و

 و عرفـات  سـازش  فلسـطيني  مخالفـان  درباره المسلمون، پرسش به پاسخ در باز بن

 بـا  صـلح  سـر  بـر  که يمکن مي نصيحت ها فلسطيني همه به»: نويسد مي يستيصهيون رژيم

 بـه  کـه  دشمنان، تضعيف و ريزي خوناز  جلوگيري براي و کنند همکاري باهم اسرائيل

 .«باشند داشته همکاري و تعاون ند، باهمکن مي دعوت اختالف و تفرقه

 ـ مفتـي  باز بن عزيزعبدال شيخ فتواي ازصهيونيستي،  رژيم وزير نخست پرز، شيمون

از  مـن »: گفت اظهاراتي طي وي. کرد استقبال اسرائيل با صلح جواز مورد ـ در عربستان

 صـلح  و از خودگذشـتگي  خواهـان  قـرآن، کند  مي ثابت که مسئوالنه بسيار اظهاراتِ اين

 فتـوا  مضـمون  طبق سعودي مقامات که کرد اميدواري اظهار پرز !«مکن مي استقبال است،

 صلحاز  مسلمان و يهود، مسيحي ديني مسئوالناز  بسياري که ورزيد تأکيد و کنند عمل

 و تبعيـت  سـعودي  مفتـي از  لبنـان  اهلل حزب که است خوب گفت، وي. کنند مي حمايت

 !کند پيروي

 اين فتوا اعتراض علمي کردند.به شيعه و سني جهان اسالم اعم از 
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 اي درباره توسل خاطره

، بـاز  بـن  مـرگ از  پـيش  چهارسـال  حدوداست.  الهادي رجعف استاد زباناز  خاطره

 رهبرآخوند  و زماني حسن، خراساني زاده واعظ مانند آقايان قم يعلمااز  تعدادي همراه

 داشـته  اي جلسـه  او بـا  کـه  خواستيم باز بن(، از گلستاناستان  سنت اهل روحانيون از)

 بـا  و داد مثبـت  جـواب  او. کنيم بحث، شيعيان به شرک اتهام و وهابيت درباره و باشيم
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 اوضـاع را  نيـز  ما. کرد استقبال ما از ،عربستان و ايران سياسي روابط شدن عادي به توجه

 سـال  33 حدود او. ديدار کرديم او با دفترش در موعود روز. يافتيم بحث، مناسب براي

 مانند، ندديدار کن او با خواستند مي که افراد برخي ديديم خود ما. بود نابينا و داشت سن

، آغاز در. نشست مي آنها مقابل در صندلي روي او و نشستند مي او برابر در ذليل اي بنده

 شـيعيان  که حالي در دانيد مي مشرک را شيعيان شما چرا که کرديم؛ صحبت او با مقداري

از  و دهنـد  مي انجام خوبي به را اسالمي فرائض؛ اند اسالم پايبند ايران، آن ميان مردماز  و

 حاضـرند ، دارد دفـاع  بـه  نياز اسالم که دهيد تشخيص هرجا شما و کنند مي دفاع اسالم

 اسـالم  بـه ، هـاي اسـالمي   سـرزمين  شيعيان ديگر و ايران مردم کنند! فشاني جان و بروند

 ارادت و انـس از  اي نمونـه  او براي. خدايند پرستشگر و موحديي ها انسان و مندند عالقه

 مجـالس  در آنان پرشور حضور به، براي مثال و شديم را يادآور خدا با ارتباط به شيعيان

 .کرديم اشاره، اعتکاف ايام و قدرهاي  شب

کـرد.   مـي  تعجب اظهار، ظاهر به و داد مي تکان سري و شنيد مي را مطالب اين باز بن

 تـاريخ  در آنهـا  نقـش  و شيعه معرفي در که سبحاني اهلل آيتهاي  کتاباز  عنوان چند ما

 را خود سؤاالت به پاسخ و فتاوااز  نه جلد، مقابل در نيز او و کرديم اهدا باز بن هب، بود

 او و خواسـتيم،  عـذر  ولـي ؛ باشـيم  او مهمان را ناهار که خواست مااز  و کرد اهدا ما به

، کننـد  مـي  تبـرک  او غـذاي از  بـوديم  شـنيده  از آنجا که ما و بياييد فردا که کرد پيشنهاد

 .باشيم نزدش اهارن فردا که پذيرفتيم

 حياط وارد. رفتيم عزيزيه خيابان در او منزل به، ظهر نمازاز  بعد، روز آن فرداي

 مشـغول ، عربـي  شـيوه  به، نفر صد حدود اند و زده سقفي طرف يک ديديم، شديم که

 سـيني  دور نفـر  پـنج  و بود غذا آنها در که بزرگ سيني تعدادي؛ هستند غذاخوردن

 اتـاق  بـه  کـه  گفتنـد  ما به کنندگان استقبال. خوردند ميذا غ دست با و بودند نشسته

 کشـورهاي هـاي   از شخصـيت  نفـر  بيسـت  حدود، شديم که وارد. برويم مخصوص
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 بـر  شما که کردند اشاره ما به دوباره. خوردند مي غذا و بودند نشسته جهان مختلف

 او بـا  غـذا  سـر  کـه  بـوديم  گذاشـته  قـرار  قبالً ما. برويد باز بن شيخ خود سفره سر

 اي طعنه مهمانشان به، خوردن غذا هنگام که ندارند رسمها  زيرا عرب؛ کنيم صحبت

نيز  ما. کنند مي تحمل را مهمان بلکه؛ شود ناراحت مهمان که بگويند چيزي يا بزنند

 کـردم  به صحبت شروع من. مناسب ديديم شيعه عقايد درباره بحث را براي فرصت

 محمـد  ان اشهد» ييمگو مي مرتبه پنج، نماز در روزکم هر دست، شيعيان ما» گفتم: و

، از اعتقـاد  اين با و بدانيم خدا را که پيامبر است ممکن چگونه پس؛ «رسوله و عبده

 ؟«کنيم حاجت درخواست او

 چون؛ گويم نمي را شما و نيستيد روحانيون شما، من منظور»: گفت جواب در باز بن

 .«دارند را باطل عقايد اين، شيعه عوام بلکه ؛دانيد ييد، ميگو مي را آنچه علما شما

 پـاي  و ما مجالس در بيشترشان چون؛ کنند مي فکر ما مانند نيز شيعه عامه»: گفتم من

. دهنـد  نمـي  انجـام  شرکي کار و هستند آشنا اسالم توحيدي فرهنگ با اند و بوده ما منبر

 موافقـت  بـدون  کاري و دارد وجود تقليد رابطه، تقليد مراجع و شيعه عوام بين درضمن

 .«دهند نمي انجام علما

 کـار  مواظـب ، شـيعه  علماي اصالً، باالتر اين؛ از کرد اضافه خراساني زاده واعظ آقاي

 .کرد نقل بروجردي اهلل آيتاز  داستاني و هستند عوام

 شناسـيد،  مـي  را بروجـردي  آقاي آيا پرسيد که باز بناز  زاده واعظ آقاياز اينکه  پس

 .«شناسم مي را بروجردي شيخ بله» :گفت باز بن

 در کـه  خبـر رسـيد   بروجـردي  اهلل آيـت  بـه : کردند نقل چنين را داستان، زاده واعظ آقاي

 تضـرع  و گريـه  و شـوند  مـي  جمع درختي دور هفته،از  شبي در شهرها مردماز  يکي اطراف

 مقـدس  را درخـت  آن، درآمده است نوري درخت ايناز  که شخصي ادعاي بر بنا و کنند مي

 گسـترش  روز بـه  روز، مـاجرا  ايـن  ولـي ؛ نداشـته اسـت   صحت مطلب اين اساساًدانند.  مي

 نوشـتند.  اي نامـه  بروجـردي  اهلل آيت مرحوم. بودند شده توهم دچار، آن به معتقدان يابد و مي
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 کـه  دادنـد  دسـتور  و فرسـتادند  منطقـه  آن بـه  را متـدينان از  نفـر  چند و علم اهلاز  تن چند

 طـرف از  اشـخاص  اين. برهانند موهوم امر ايناز  را مردم و کنند تکه تکه و دبکنن را درخت

 کردند. اجرا را ايشان امر رفتند و منطقه آن به بروجردي اهلل آيت

 تعجب اظهار تحسين، و بسيار را بروجردي اهلل آيت، ماجرا اين شنيدناز پس  باز بن

 چيـزي ، مـرده  افـراد از  يعيانش ولي»: گفت و کرد مطرح سؤال ديگري ولي؛ کرد زيادي

 :گفتم من. «طلبند مي

مؤمنـان   اعمـال  شـاهد ، پيـامبر  که هست قرآن در آياتي؟ دانيد مي مرده را پيامبر شما

َُكونُوا ُشَهد): آيه مانند؛ است مذة  وََسطا  ِلت
ُ
ََ َجَعلْناُكْم أ ت ْل َ َو َك ََ انلذاست َو يَُکووَن الرذُسووُل َعلَویُْکْم  اَء 

 هم پيامبر و باشيد گواه مردم بر تا داديم قرار اي ميانه امت را شما سان، بدين و»؛ (َشوهتیدا  

ُ َو الُْمْؤمتُنوونَ  یَو قُلت اْعَملُوا فََسرَیَ ): آيه يا (300 بقره:) «است گواه شما بر ُُ ُ َعَملَُکوْم َو رَُسوو ؛ (اّللذ

 .(333 توبه:)« بينند مي ار شما اعمال، مؤمنان و او فرستاده و خداوند! کنيد عمل: بگو»

 سـال  کـه  اشـعري  ابوالحسـن  يعني، سنت اهل بزرگ علماياز  يکي، گذشته اين از

 مـن  ارواحهـم  بعـد  االنبيـاء  » نـام  است بـه  کتابي نوشته ،کرده وفات 003

 بنـابراين  جسدهايشـان. از  ارواحشـان  مفارقـت از  پس پيامبران زندگي يعني؛ «أجسادهم

 .شوند نمي سوبمح مرده انبيا

 .«دارند برزخي حيات انبياء، بله»: گفت جواب در باز بن

 :گفتم جواب در

 شاهدش .دارند برزخي حيات هم کفار ندارند. پيامبران به اختصاصي، برزخي حيات

واَعةُ ): است آيه اين هم یًّا َو يَووَْم تَُقووُم السذ  آتـش  آنهـا  عـذاب »؛ (انلذاُر يُْعرَُضوَن َعلَیْها ُغُدوًّا َو َعشت

 غـافر: ) «شـود  برپـا  قيامـت  که روزي و شوند مي عرضه آنان بر شب و صبح هر که است

 و شب، جهنم و بهشت ولي؛ دارد روز و شب، برز  عالم که دهد مي نشان آيه اين .(03

 .ندارد روز
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َو ): است شده قائل را خاصي زندگي انبيا و شهدا براي عنوان امتياز، به، قرآن خدا در
تيَن قُتتلُوا يفت َسبتیلت ال ََتْ 

ْم يُْرَزقُونَ  اهللَسَبذ اَّلذ ْنَد َربِّهت ْحیاء عت
َ
ْمواتا  بَْل أ

َ
 کساني مبر گمان هرگز»؛ (أ

 داده روزي خـدا  نـزد  انـد و  زنـده  آنـان  بلکـه ! انـد  مردگـان ، شدند کشته خدا راه در که

 .(332 عمران: آل)« شوند مي

 دارند برزخي حياتاز  باالتر و واالتر حيات هداش و انبيا که دهند مي نشان آيات اين

 را اي زنـده  افـراد  مـا  پـس  دهنـد.  مـي  پاسخ را ما درخواست و شنوند مي را ما صداي و

 اند. مرده ظاهر به که خوانيم مي

 دعاکردن با فقط و نداشت انکاري، داديم مي او به کههايي  جواب اين برابر باز در بن

 گذاشـته  قـرار  هـم  مابـا  ضمناًکرد.  مي فرار گويي پاسخ ، ازمسلمانان وحدت حفظ براي

 مراعـات  را او خانـه  در حضـور  و مهمـاني  ادب و نکنيم عصباني خيلي را او که بوديم

 .کنيم

 اتـاق  در کـه  نفري تعداد آن باره يک ديديم ،کشيد دست غذااز  باز بن که اثنا اين در

 و برداشـتند  او بشـقاب از  برنج يمشت، هريک و آوردند هجوم، بودند ما گر نظاره کناري

 خانـه  و مسجدالنبي ديوار و در به زدن دست آنان شد. ما شگفتي موجب اين، و خوردند

از  کـه  دهنـد  مـي  اجـازه  مريدانشـان  به وليدانند؛  مي حرام و شرک را 3زهرا حضرت

 .کنند تبرک غذايشان
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 شيخالعبدالعزيز آل 

 محمـد  بن عبداهلل بن عبدالعزيز

الشـيخ، مفتـي    آل عبـداللطيف  بنا

ــواي    ــر فت ــت و وزي ــم وهابي اعظ

ــومت     ــه خص ــت ک ــتان اس عربس

، شيعيان و 7عجيبي با امام حسين

ايران دارد. وي که از نسـل محمـد   

بن عبدالوهاب، مؤسـس وهابيـت   ا

است، پس از بن باز متصـدي ايـن   

هاي منصب شده و از جمله ويژگي

کـه از همـان    اش اسـت  او نابينايي

وي  کنــد. ابتــدا جلــب توجــه مــي

از ناحيـه   ،عالوه بـر کـوري بـاطن   

 باشد. يک چشم نيز کور مي
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نامهزندگي

 دوران کودکي

 آل عبداللطيف بن محمد بن عبداهلل بن عبدالعزيز

در شهر مکه به  ،ق.  ه 3039حجه  سوم ذيدر  شيخال

سـالگي   ق و در سن هشـت .  ه 3033در او  .دنيا آمد

ــه . ويرا از دســت دادپــدرش  از  مــادرزادي طــور ب

جـواني و در   اينکـه در  تـا ، برد مي آزار چشم ضعف

 ق، از ناحيه يک چشم نابينا شد.3033

 تحصيالت

گفته شده  پرداخت و کريم قرآن علم به آموزش سنان بن احمد مسجد در آل الشيخ

 .کرد حفظ سالگي دوازده در را است که قرآن

» ق، به.  ه 3033 در و دکر آغاز الحلق در علمااز  بعضي نزد را او آموختن

بـا   ق.  ه 3030ــ 3030 سـال  در دانشـکده فقـه   در را تحصـيالتش  و شد ملحق «

 کرد. مدرک دکترا تمام
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  مناصب

 بـود و پـس از آن، در   ق.  ه 3029 سـال  تـا  معهد » وي مدرس

 رداخت.به تدريس پ دانشکده فقه رياض

دانشگاه محمد بن سعود شهر  از وبراي تحصيل به رياض منتقل شد  آل الشيخ قتيو

به عضـويت هيئـت علمـاي کبـار      ق،.  ه 3033، از رياض مدرک دکتراي خود را گرفت

 وهابي عربستان درآمد.

سمت رياست اداره  عربستان، بهو با دستور مستقيم پادشاه  ق.  ه 3039در  آل الشيخ

 مي و صدور فتاوا منصوب شده است.مطالعات عل

 بـا مقامي مفتي اعظـم عربسـتان درآمـد.     نيز به مقام نيابت و قائم ق.  ه 3033در وي 

به مقام مفتي  3093محرم 92در  ،مفتي اعظم وقت عربستان ،مرگ شيخ عبدالعزيز بن باز

 .عربستان منصوب شد يکبار علما تن عربستان سعودي و رئيس هيئاعام و اعظم وهابي

 .حکومت عربستان از جايگاه وزارت برخوردار استحال حاضر در در  آل الشيخ

 
از ناحيـه کمـر    ،خـوردن در خانـه   بر اثر زمـين  شمسي، 29آل الشيخ اواخر اسفندماه 

 .شدواقع در طائف عربستان بستري  ،در محل اقامتش و شدهشکستگي دچار 
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؛ او کـار خـود را از سـر گرفـت    در بستر بيماري وي پس از ترخيص از بيمارستان، 

 کـه راديـو قـرآن   را )نوري در مسير(  «نور علي درب»عنوان  اهايش ب يکي از برنامه ضبطِ

 کند، از نو آغاز کرد. پخش مي آن راعربستان 

اند که بر تخت پزشـکي مخصـوص در    تصويري از وي منتشر کرده ،کاربران اينترنتي

 آل الشـيخ سـؤاالت بيننـدگان را از    ،رو مجـري برنامـه مـذکو    اسـت  منزل دراز کشـيده 

دار وي، ايـن   طـرف  اي از فعاالن اينترنتيِ عده. دهد پرسد و او در همان حال پاسخ مي مي

انـد و آن   در نشر تعاليم دين اسالم دانسـته او را نشانه توجه ويژه و حرص شيخ  آلاقدام 

 !اند را ستوده
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خشيالآلمضحکبرخيفتاوايعجيبو
 توان به موارد زير اشاره کرد: دارد که از آن ميان ميجيبي عوي فتاواي 

 

 حرام 9جشن ميالد براي رسول خدا

، گرفتن براي ميالد پيـامبر  جشن»گفت:  «المدينه»با روزنامه سعودي  در مصاحبهوي 

من هيچ پايه و اساسي در خصـوص جشـن گـرفتن    »افزود:  وي«. اساس است بي بدعتي

 شناسـم و  ا، شيوه خلفـاي راشـدين و ائمـه هـدايت نمـي     سنت رسول خد در براي تولد

 «!جشن ميالد پيامبر حرام است ،برهمين اساس

 حرام! 9دفاع از پيامبر برايراهپيمايي 

در  9دليل توهين به رسـول خـدا   هاي جهاني به پس از باالگرفتن اعتراض آل الشيخ

 .«اين مسئله را محکوم کنيم ،بايد بدون خشم»اي تأکيد کرد:  بيانيه
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 ،9آميز عليه پيامبر اسـالم  مفتي عربستان سعودي خاطرنشان کرد، انتشار فيلم توهين

فقـط   ،کـه متضـرر در تظـاهرات    حـالي  درو  رسـاند  به ايشان و دين اسالم ضرري نمـي 

پيمانـان آن   هاي آمريکـا و برخـي هـم    سفارتخانه ،مسلمانان در برخي کشورهاي اسالمي

گنـاه حملـه کننـد يـا      هاي بي مسلمانان نبايد به انسان» :مفتي کل عربستان گفت. اند بوده

 .«اموال عمومي را آتش بزنند و يا تخريب کنند
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 [ عليه يزيد حرام!7]حسين قيام ]امام[ 

در  :که فتواي تخريـب قبـور ائمـه اهـل بيـت     است از کساني عالوه بر آنکه وي 

يزيد، تـرويج شـادي در   ترين وظايف خود را توجيه حرکت  ، از مهمرا صادر کردعراق 

اي کـه از   گونه داند؛ به گرفتن و برپايي مراسم جشن و عروسي و... نيز مي عاشورا با روزه

 3کند. هر ابزار و روشي براي بيان آن استفاده مي

 

در  ،شـد  عربسـتان پخـش مـي    «المجـد »که از مـاهواره   اي همچنين در برنامه زندهاو 

 اين چنين پاسخ داد:  7م حسينيزيد و قيام اما بارهپاسخ خانمي در

گذشته و سـپري شـده اسـت. آنهـا گروهـي بودنـد کـه         ،زمان پرداختن به اين امور

بـراي   ،براي خود کردند و شما هم هرچه کرديد ،هر کار نيک و بدي کردند .درگذشتند

بيعت يزيد بن معاويه، بيعتـي شـرعي    خود خواهيد کرد و مسئول کار آنها نخواهيد بود.

                                              
 فيلم حب يزيد ايمان و بغضش نفاق است:  . 1

 YouTubeـ    من االيمان وبغضه نفاق يزيد مفتي السعوديه حب

► 3:53► 3:53 

www.youtube.com/watch?v=jQ9LtReraQ4  
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و بـه ايـن    نـد ر زمان پدرش معاويه از مردم گرفته شد و مردم هـم بيعـت کرد  که د بود

[ 8] حسن و حسين بن علـي  ،اما هنگامي که معاويه از دنيا رفت ؛گردن نهادند ،بيعت

 و ابن زبير از بيعت با او خودداري کردند.

بيعت زيرا  ؛نکردن به خطا رفتند و ابن زبير در تصميمشان مبني بر بيعت[ 7]حسين

شرعي بود و اين بيعت در زمان زندگي پدرش معاويه و در مقابل چشـم مـردم    ،ا يزيدب

هـا   آن امـت  .حکيم و عليم اسـت  ،فرمايد گرفته شده بود. ولي خداوند در آنچه مقدر مي

شما را بـه خـدا قسـم! مـن دوسـت      . هم بنا به تقدير خداوند درگذشتند و از دنيا رفتند

کنيد. اينها مسـائلي اسـت کـه گذشـته. تـاريخ هـم ايـن        ندارم اين مطالب را از من نقل 

ده است. ولي به هر شکل اين قضايا گذشـته  کرهاي مختلف حکايت  به شکلرا مطالب 

 اند... بيش از هزار و اندي سال است که از دنيا رفته [7] يزيد و حسين . و تمام شده...

را نصـيحت  [ 7]سين ! و حاست شرعي بوده ،بيعت يزيد بن معاويه ،ولي به عقيده من

ولـي او نپـذيرفت.    ؛ند که از مدينه به عراق نرود، او را نصيحت کردند که بيعت کند کرد

ابن عباس و ابن عمر و فرزدق و بسـياري از صـحابه او را از رفـتن بـه عـراق برحـذر       

ايـن  [ 7]مصـلحت او نيسـت. ولـي حسـين      به ،تند که رفتن به عراقفو به او گ ندداشت

 . و... انجام شد ،آنچه مقدر فرموده بود پذيرفت... و خدا هم هرها را ن نصيحت

و بـراي او  کنيم  مياز خداوند درخواست رضايت [ 7]ما براي حسين اين با وجود

هـايي دارد کـه مـا از آن آگـاه      حکمـت  ،عفو و بخشش را خواسـتاريم. مقـدرات الهـي   

براي خود  ،تباهي کردههر اش[ 7] ده نقل اين مطالب چيست؟ حسينياصالً فا نيستيم...

بـا  کسي که  هاي مانکه واجب است تا به فرمعتقدند اهل سنت و جماعت ...است کرده

و از او پيروي گـردد! و   ودگوش فرا داده شاند،  گرد آمدهحول او  ،و مردمشده بيعت او 

عليـه  [ 7]رو خـروج و قيـام حسـين     و از همين استقيام و سرکشي عليه او نيز حرام 

در قيامش عليه يزيد اشتباه کـرد و بـراي او   [ 7] حسين .گوييم ما مي م بود!...يزيد حرا

در مدينه و بر آنچـه مـردم بـر آن اجتمـاع      او ماندن کرد. باقي بهتر بود که اين کار را نمي
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طرفـدار و همـراه    ،عـراق  در هرچه به او گفته شد که تر بود. بهتر و سزاوار ،کرده بودند

 3. ...نکردهي گوش نداد و توجنداري، 

حقيقت اين است که مردم عراق و شام و مصر و حجاز و يمن با يزيد بن معاويه در 

بـه   .زمان زندگي و حيات پدرش بيعت کرده و امامت و رهبـري وي را پذيرفتـه بودنـد   

قيام عليه او و تجاوز به حريم خالفت او جايز نبود. ايـن تمـام مطلـب     ،همدليل همين 

 يم و معتقد به بيش از اين هم نيستيم.يگو خني نمياست بيش از اين هم س

ها ساخته شده اسـت و در مـاجراي حملـه بـه      نکته مهم اينکه، کليپي از اين صحبت

 اند. نهايت سوءاستفاده را از آن در اين ايام کرده 3حرم زينب

 [ حرام!7عزاداري بر امام حسين]

 امـام  بـراي  عـزاداري  کـه  شـد  مدعي خود فتواي جديدترين در الشيخ آل عبدالعزيز

 .نيست جايز شرعاً 7حسين

ــه در خــود  ســخنراني در او  نمــازهــاي  خطب

 کـه  اقداماتي» گفت: شيعيان نام ذکر جمعه، بدون

 انجــام اســالم بــه منتســبان و مــدعياناز  برخــي

 !«است بيزار آناز  اسالم و نيست دهند، جايز مي

 اهـل  روايـات از  دسته آن به اشاره بدون وي

 مصـيبت  بـر  9پيـامبر  گريه و حزن هب که سنت
ــام ــين ام ــاره 7حس ــريح اش ــه دارد؛ ص  و گري

 خوانـد  نامشروع را 7حسين امام براي عزاداري

 روزهـاي  براي کار پسنديده تنها که شد مدعي و
 !است گرفتن روزه عاشورا و تاسوعا

                                              
                         YouTubeـ   !! والحسين غير مصيبشرعية  يزيد السعودية: بيعة مفتي.  1

► 1:21► 1:21 

www.youtube.com/watch?v=v0Yoeg7k1s4  
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 براي شادي، روزه عاشورا مستحب مؤکد! حتماً بگيريد

 7حسـين  امام حضرت رساندن شهادت بهاز  بعد اميه بني است که آمدهها  روايت در
 .گرفتند مي روزه را عاشورا روز شادي، نشانه به

 در گـرفتن  روزه به را پيروانش اظهاراتي، طي نيز الشيخ آل عبدالعزيز حال، همين در
 .کرد دعوت امسال عاشوراي روز

ـ   مـي  سـخن  ريـاض  مرکـز  در عبـداهلل  بن ترکي مسجد در که الشيخ آل  رايگفـت، ب

 عاشـورا  روز نيز پيامبر»: گفت دروغ عاشورا به روز در گرفتن روزه به هوادارانش ترغيب

 دهنـده  نشـان  اميـه،  بنـي از  سـعود  آل وهـابي  مفتي پيروي است گفتني .«گرفت مي روزه

 .است يکديگر به آنها اعتقادات و تفکر نزديکي

 محمـد  رتحضـ از  «ترمـذي  سـنن » کتاب در شريفي اين در حالي است که حديث

 : آمده 9مصطفي

 وأحريب یأحبنري مرين: فقرياه نيوحس حسن د.ب ، أخخه وسلم.اهلل عل یصل اهلل ،سوه أن

 .امة.الق وم  ید،جت فی یمع وأمهَم، کان وأبامها ن مخ

 ايرن  و مرن  هدکس»: گفت و گدفت [  ا8حسين] و حسن دست ،9خرا  سول

 .«بود خواهر من ا کن د  قيامت باشر، د  داشته دوست  ا ماد شا  و پر  و دو

 :است، آمده سنت اهل کتب ديگراز  که صحيحين، مستدرک کتاب در ديگر سوياز 

 ه ري،أ: قالريه.. ک؟.ريبيف  ما: ، فقلهیتبيف یوم سلمة أم علی دخله: قاه سلَمن عن

.. اهلل؟ ،سريوه ا ري لريک ما: الرتاب، فقله ته.وحل ،أسه ، وعلییبيف  اطنام فی اهلل ،سوه

  .آنفا نياحلس قتل شهد : قاه

 تو چيزي چه»: گفتم«. کنر مي گديه که دير  و شر  وا د سلمه ا  بد»: گفت سلما 

 سد ، وکدد مي گديه که دير  خوا  د   ا اهلل  سول»: گفت ؟«انراخت گديه به  ا

 ؟«اهلل  سرول  افتراده اسرت اي   بدايترا   اتفاقي چه»: گفتم«. بود خاکي محاسنش و

 .«دير  ا  آينره د  حسين قتل صحنه»: گفت
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 !در روز عاشورابرپايي جشن عروسي پسر شيخ 

مراسـم ازدواج خـويش را    ،، فرزند مفتي اعظم عربستانآل الشيخعمر بن عبدالعزيز 

وهـابي سـعودي    يهـا  بسياري از مفتي ،. در اين مراسمکردبرگزار  عاشوراي حسينيدر 

 3و اين ننگ را به مفتي اعظم و فرزندش تبريک گفتند. جستندشرکت 

کـه در   ؛ چنـان اي نيسـت  اقدام تازه ،هاي دشمنان خاندان رسالت اين نوع حرکتالبته 

 بخشي از زيارت عاشورا آمده است:  

نَّ مخا 
نُو ُاما  ا   با

ْه ب ه  کا کباد  .ْوم تاربَّ ة  اَلا لني   اْبُن اللَّعنيُ اللَّع ةا وا اْبُن آک لا کا وا ل سريان   ی عا
ل سان 

ب   لَّ .نا لا اهللُ  یکا صا  وا آل ه  .عا
 .ه 

اميه مبرا ک و ميمرو  دانسرتنر و پسرد آ  ز        وزي است که بني ،خرايا اين  وز

شره( بد زبا  تو و زبا  پيامبدت  جگدخوا  )معاويه( آ  ملعو  پسد ملعو  )آ  لعن

 2که د ود خرا بد او و آلش باد.

 کردن آمريکا حرام! نفرين

 شـده  مطـرح  ضدآمريکايي مطالب به واکنش در الشيخ، آل عبداهلل بن عبدالعزيز شيخ

 ايـن از  بايـد  مسـلمانان »گفـت:   سـاندي  توفاناز  پس عربستان، اجتماعي هاي شبکه در

 بسـياري  مسـلمانان  آنان بين کرد؛ زيرا دعا همه عليه نبايد بگيرند. عبرت طبيعي حوادث

 .«نيست مسلمانان نفع به دعا اين و هستند

                                              
 ... .با فقه وهابيت آشنا شويد مني نج  نيست. مفتي وهابي:: آل شيخ. 1

► 0:43► 0:43 

www.youtube.com 

 فيلم: تنها منافقان از معاويه متنفرند.. 2

 YouTubeـ    إال منافق اليبغض معاوية: عبد العزيز آل الشيخ العالمة

► 6:36► 6:36 

www.youtube.com/watch?v=NM4pBUiDZuE  
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 مسـلمانان از  حمايت در عربستان کل مفتي يادعا»: نوشت العالم شبکه خبري پايگاه

بـراي   منطقـه  مسـلمانان  ضـد  را بسياري فتواهاي کنون تا وي که است در حالي آمريکا

 .  «است کرده صادر آنها تکفير

 اظهـاراتي  متنـاقض، در هـاي   گيـري  موضع ايناز  يکي در عبداهلل بن عبدالعزيز شيخ

ـ  در کـه  ييها گروه شد اهلل، مدعي حزب عليه انـد،   برافراشـته  را اسـالمي  ان، نمادهـاي لبن

 .هستند اسالم دشمنان

 بـراي  عـزاداري  برپـايي » کـرده:  شيعيان، ادعا به حمله با همچنين عربستان کل مفتي

 !«است اسالم و خدا شرع با مغاير شهيدان ساالر

 اطاعت از آل سعود واجب!

 :گفت آل الشيخاز  نقل به سعودي خبرگزاري

 فوايـد  و عظـيم  منافعي اطرافيانش، و وي ـ  تعبير ـ به عبداهلل کمل امر ولياز  اطاعت

 واجبـات  جـزء  آنهـا از  برداري فرمان و اطاعت دارد و همراه به آينده و حال در بسياري

 .است نافرماني و گناهان دليل به کنوني، مصائب! است

 و امـت  دسـتگي  چنـد  را آنهـا  هدف او که دشمناني حيله و مردم مکراز  سپس وي

ــ   باطل شايعاتاز  دوري وي آنها را به همچنين داشت. برحذر خواند، نافرماني ويجتر

 و اسـالم  بـه  او خـدمات  و دولـت  فراخوانـد کـه   مغرضـي هاي  شبکه و، ـ  وي گفته به

 هستند. گمراهي و شبهه و فساد منبرهاي اند و گرفته هدف را مسلمانان

 بيعت روي تخت بيمارستان

 و رفـت  آل الشيخ عيادت به رياض امنيتي نيروهاي مارستانبي در عبدالعزيز بن مقرن

 .گرفت بيعت وياز 

 سـنت  و خدا کتاب براساس مقرن، تو با»: گفت مقرن به خطاب سعودي اعظم مفتي
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 خـواهم  مـي  خـدا از  و کـنم  مي بيعت آن تيامن و اقتصاد، کيان، امت ديناز  محافظت و

 .«سازد استوار را هايت گام

 3003 االول جمـادي  93 يکشنبه، امروز»: گفت مناسبت اين به يسخنان در آل الشيخ

 عبـدالعزيز  بـن  مقـرن  بيعت، با گرفتن بر مبني عبداهلل ملک دستور براساس قمري هجري

 .«کنم مي بيعت در مقام وليعهد

 بـه  عبـدالعزيز  ملـک از  عربستان وهابيت سلسله سردمداران نام ترتيب به سپس، وي

 .«کنيم مي موفقيت آرزوي برايش و بيعت، مقرن با امروز ام»: افزود و شمرد را بعد

 بـن  مقـرن، منصـور   بـن  مقرن، ترکي بن فيصل سعودي:هاي  شاهزاده ديدار، اين در

 مقـرن ؛ فهـد  بن عبدالرحمن، فيصل بن مشعل، سعود مقرن، عبدالعزيزبن بن مقرن، بندر

 .ندکرد مي همراهي را عبدالعزيز بنا

 انتقاد از آل سعود حرام!

هـاي   هـاي گروهـي و شـبکه    نصيحت حاکمان امـر در رسـانه  »اعالم کرد:  آل الشيخ

 «!اجتماعي، رسوايي است نه دعوت به اصالح امور

 روزنامه الشرق اعالم کرد:

 منطقره  پلريس  سرننگوي  الهبرا ، فهرفتواي مفتي سعودي بعر از اظها ات سدهنگ 

توسر  پلريس عدبسرتا      ز ، 11نفد از جملره   161از  بيش بازداشت قصيم، د با ه

 ت.سعودي، صو ت گدف

هاي مربوطه ارجاع داده خواهند  به دستگاه ،شده افراد بازداشت»الهبدان تأکيد کرد: 

نيروهـاي امنيتـي در اجـراي    ». وي متعهد شـد:  «شد، تا به اتهامات آنها رسيدگي شود

 فروگـذار  دستورات در خصـوص سـرکوب تظـاهرات و اعتصـابات از هـيچ تالشـي      

 «.دخواهد کر رفتاربا قاطعيت  ،کرد، و با تمام مخالفان حکومت دنخواه
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 تظاهرات، کالً حرام!

گردانـي از شـرع و    دليل روي ها در دنياي اسالم و عرب را به آرامي وي تحوالت و نا

 !دين خداوند و ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي دانست

ها تـن   المي در منطقه و شهادت دهها در عربستان از آغاز بيداري اس با وجود ناآرامي

عربستان از »از شهروندان به ضرب گلوله نيروهاي امنيتي، مفتي کل سعودي مدعي شد: 

 «.نعمت امنيت و ثبات برخوردار است؛ نعمتي که بسياري آرزوي آن را دارند

از سال گذشته نيروهاي خـود   ،خليفه سعود براي حفظ تاج و تخت آل که آل حالي در

امنيتي که بـا  » :سرکوب مردم بحرين به اين کشور اعزام کرده است؛ الشيخ گفتبراي را 

 «.شوراند ها مي بلکه مردم را عليه رژيم ؛زور سالح ايجاد شود، مؤثر نيست

 بحث سياسي در مسجد و منبر حرام!

از خطباي مساجد خواسـته بـود تـا فکـر      شمسي 29سال ، شيخ عبدالعزيز آل الشيخ

هاي سياسـي   بحثاز رسد، عربستان  به نظر مي. ول امور سياسي نکنندنمازگزاران را مشغ

 ت.هراسان اس ،با توجه به ادامه تظاهرات مردمي عليه اين رژيم

 شک در رؤيت هالل ماه حرام!

عبدالعزيز آل الشيخ، در مصاحبه با روزنامه عکاظ اين کشـور از تشـکيک در ثبـوت    

همـه کسـاني کـه بـه ثبـوت      »کرد و گفت: شدت انتقاد  به ،يت هالل شرعي ماه شوالؤر

خـواهم   هاي مرتبط مي خطاکار و گناهکارند و از سازمان ،ندکنهالل شوال شک و ترديد 

 «.واکنش نشان دهند ،ندا اين افراد که درصدد تشويش اذهان مردم هب

يت هالل را بگيرد تا مـوارد  ؤدولت موظف است جلوي شکاکين در ر»وي افزود: 

 ،ي ايـن کشـور  ااما حـاتم العـوني، عضـو مجلـس شـور     «. کرار نشودمشابه در آينده ت

اخـتالف در ثبـوت هـالل    »ديدگاهي مخالف مفتي عربستان داشـت و تصـريح کـرد:    

 ،کننـد  دليل آرايـي کـه بيـان مـي     امري طبيعي است و نبايد دهان ديگران را به ،شرعي
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شـرعي سـخن   حق دارند درباره هالل منجمان همه فقها و »وي اظهار داشت: «. بست

بـه   فقـط و مردم نيـز   ،هاي رسمي واگذار ولي بهتر است اين امر را به سازمان ؛بگويند

 «.اين منابع توجه کنند

سـوي   ثبوت هالل شرعي ماه شوال ازدرباره سعودي منجمان گفتني است بسياري از 

ماه  عنوان اولين روز شنبه به و اعالم روز سه ندمقامات اين کشور ابراز شک و ترديد کرد

 .شوال را اشتباه خواندند

 امري غيرممکن است و مطمئنـاً  ،يت هالل در غروب دوشنبهؤآنها اعتقاد دارند که ر

 .روز چهارشنبه، عيد سعيد فطر بوده است

 جشن ملي عربستان حالل!

هـاي پيشـين    مفتـي  ـ  ابـن عثيمـين   رساني شبکه خبري العالم، بن باز و پايگاه اطالع

روز ملي عربستان را حرام اعالم کرده و آن را بدعت دانسـته  برگزاري جشن ـ سعودي  

بايـد  »که در روزنامه عکاظ چاپ شد، اظهار داشت:  ،در فتواي خود آل الشيخاما  ؛بودند

هايش بينديشيم و بـراي نعمـت امنيـت     در اين روز با سپاسگزاري از خداوند، در نعمت

 .«نيز از درگاه خدا سپاسگزاري کنيم

)ملک « خادم حرمين شريفين»هاي خود به سخنان  شيخ در گفته»فزود: اين روزنامه ا

 . عبداهلل گفته بود:«پادشاه عربستان( در نشست شوراي وزيران استناد کرده است ،عبداهلل

هاي  هاي کشو  د  زمينه ها، اخالق نيك مدد ، پيشدفت باير از ا زش ،د  اين جشن

شرنوي از   گفرت و برا حرد    پيشدفت فدهنگي و فكدي ممتراز سرنن    و منتلف

 پدستي  ا نشا  داد. دستو ات حاکما  و مقامات کشو ، حس ميهن
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شترپلو!

 بيداري اسالمي و اخراج ديکتاتورها حرام!

اين حوادث را فتنه  ،هاي اعتراضي مفتي بزرگ سعودي با اعتراض به اقدامات جنبش

 شود. که باعث ايجاد تفرقه در دنياي اسالم ميخواند، 
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داري اسالمي در يبهاي  جريانبا حمله به وي 

آل . فريبـي خوانـد   هـا را عـوام   اين انقالب ،منطقه

 ،هـاي اعتراضـي   اقدامات جنبش»الشيخ گفته بود: 

منجــر بــه تفرقــه و شــکاف ميــان آحــاد جامعــه  

 ،حوادثي که در جهان اسالم اتفاق افتاد... شود مي

 هايي است که منجـر بـه تفرقـه    ها و درگيري فتنه

 «.هميان دنياي اسالم شد

هاي خـود   خطبهپيش از اين نيز در  آل الشيخ

مسجد جامع ترکي بن عبداهلل در شهر ريـاض  در 

تحرکاتي که کشورهاي عربي شاهد آن هسـتند، چيـزي جـز هـرج و مـرج و       گفته بود:

ايـن هـرج و مـرج بـراي برپـايي      ... گمراهي و فتنه است ،ريزي نيست و نتيجه آن خون

 امـت  ميان تفرقه و وحدت شکستن بلکه براي درهم ،اصالحات سياسي نيستعدالت يا 

 .است اسالمي

 کمک ايرانِ ستمکار به يمن حرام!

، در مصاحبه بـا روزنامـه   آل الشيخشيخ عبدالعزيز ها،  و در پي انقالب يمني 33سال 

مـذهب يمـن کـرد و ايـن      سعودي الوطن، ايران را متهم به پشتيباني از شورشيان زيـدي 

کـه   بودتوضيح داده  آل الشيخدر همين مصاحبه، همکاري را گناه و ستمکاري دانست. 

 !نبرد حق و باطل است ،زيديه يارويي ارتش سعودي با شورشيان شيعور

 دستور حمله به شيعيان!

 در واقع عبداهلل بن ترکي مسجد در جمعه نماز شانزدهم فروردين هاي خطبه در وي

 عقيـده  مذهب، اين»: کرد تأکيد و فراخواند تشيع با مبارزه هب را اسالم امت همه رياض،

 «!گرفته است هدف را مسلمانان
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 اعتراف به شکست و ضعف در برابر شيعيان و ايران

کنـون مـا و تمـام     تا»حاضر شد و گفت:  تلويزيوني اي برنامه عبدالعزيز آل الشيخ در

 «.مآزموديشيعيان را  ،چه مسلمان و چه غيرمسلمان ،برادرانمان

اگـر   .اين را بدانند ما ديگر توان مبارزه جنگي با شيعيان را نـداريم  ،همه»وي افزود: 

 «.اي کسب نخواهيم کرد نتيجه ،قرار شد با شيعيان بجنگيم

هـاي جهـادي کـه     البته ناگفته نمانـد کـه گـروه   »مفتي اعظم سعودي همچنين گفت: 

ند، نتايج قابل قبولي را بـراي جهـان   کن اکنون در قلب روافض و در عراق فعاليت مي هم

 .«اند اسالم کسب کرده

هـاي   اي که در ميان چنـدين نفـر از شخصـيت    در جلسه»گفت:  خعبدالعزيز آل الشي

برجسته سياسي و مذهبي شکل گرفت، مشخص شـد کـه تنهـا راه مبـارزه بـا شـيعيان،       

 «.مبارزه اقتصادي است

هـا   نتايج اين تحـريم خبر کنيم.  ن حمايت ميما از تحريم عليه ايرا»او در ادامه افزود: 

 «.تر شود ها روز به روز گسترده رسد و ما اميدواريم که اين تحريم به گوش ما مي

مبارزه با روافـض، مبـارزه بـا شـيطان     »مفتي اعظم عربستان سعودي در پايان گفت: 

 «.همه مسلمانان بايد با روافض بجنگند .است
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 !ايران در «آپ واتس» بستناز  خوشحالي

 کشـور  در آپ واتـس  فيلترشـدن  سـعودي، از خبـر   عربسـتان  اعظم مفتي الشيخ، آل

 جمهـوري  آپ واتـس از  گرفتـه  صـورت  رصـدهاي  کـرد. طبـق   خوشـحالي  ابراز ايران،

 در انـد و  داده تشکيل مذهبي گروه ميليون يکاز  بيش شيعيان، که شد اسالمي، مشخص

 .دهند مي انجام خود بمذه براي فراواني تبلي  اجتماعي، شبکه اين

 سـرعت  بـه  آپ، واتس در فقيه واليت افکار نشر و تشيع مذهب نشر»: گفت ادامه در وي

 «.ماست به بزرگي کمک شود، درواقع فيلتر ايران در آپ واتس. اگر است نشر حال در

 اهلل لبنان نامسلمان و دعا براي آنان حرام! کمک به حزب

اهلل را به تالش براي تسـهيل ورود   حزب ،ل الشيخالمحيط، آاز به نقل چندي قبل بنا 

 هاي بزرگ به کشورهاي اسالمي متهم کرد.يهوديان و دولت

مطابق روش وهابيـت کـه   کرد،  سخنراني ميشيخ که در دانشگاه آل سعود در رياض 

کسـاني در آنجـا شـعار اسـالم سـر      »گفت:  ،دانند همه مسلمانان غير از خود را کافر مي

 !«الم از آنها بري استدهند که اس مي

انگيـز و   حـوادث غـم   ،دهـد  شکي نيست که آنچه در لبنـان ر  مـي   :ه بودوي اضافه کرد

ايـن حـوادث را    شود کرد؟ کند اين وقايع را نشنود. اما چه مي دردناکي است. انسان آرزو مي

در هـا را   کسـاني کـه ايـن انقـالب    زيرا  ؛کند شنويم و آينده بدي به ذهن انسان خطور مي مي

 .که اسالم از اينها بري است در حالي ؛شعار اسالم بر زبان دارند ،اند لبنان به وجود آورده
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، کـرد  مـي  خـودداري  هـم  گـرفتن  عکـس از  پـيش  چنـدي  تا که الشيخ آل عبدالعزيز

 بيننـدگان هـاي   پرسش به شخصاً وشود  مي ظاهر تلويزيوني هاي زنده برنامه در تازگي به

 معرفي ايهاب را غيرلبناني، خود لهجه با ها، شخصي برنامه ايناز  يکي در .دهد مي پاسخ

 مطـرح  را سـؤاالتي  تـا  گرفتـه اسـت   تماس برنامه با لبناناز  شود که مي مدعي وکند  مي

رسـد،   مـي  نظـر  به مفتي تمسخر چيز، نوعي هراز  بيش که سخناني در ابتدا ايهاب. کند

 نگـاه  شـما  بشـاش  و زيبـا  چهـره  بـه کنم،  مي خستگي احساس که هرگاه من»: گويد مي

 تابسـتان  جنگ در من»: دهد مي ادامه وي !«است عبادت عالم، چهره به کنم؛ زيرا نگاه مي

 رافضـي  نيروهـاي  به و داشتم حضور( صهيونيستي رژيم با لبنان روزه 00 جنگ) 9333

 نانسـخ  برنامـه،  ؟ مجـري «ديد خواهم کيفر کار اين دليل به آيا. مکرد مي اهلل کمک حزب

 و بـردي  پـي  خـودت  اشتباه به آيا حاضر درحال»: پرسد مي ود گذار ميناتمام  ايهاب را

 اعضـاي  بـه  اسـرائيل  بـا  مبـارزه  نيـت  بـه  من»: يدگو مي پاسخ در ؟ ايهاب«اي کرده توبه

 توانـد  نمـي  بيننـده  وشود  مي قطع تماس ظاهراً حال، همين در «....کردم اهلل کمک حزب

 .کند مطرح را خود سؤال دوم

اهلل  حـزب  نيروهـاي  به فرد اين :يدگو ميسؤال  اين جواب در الشيخ آل عبدالعزيز اما

 کـه  اسـت،  کرده کمک اند، برحق ندکرد مي تصور و جنگند مي اسرائيل با داشتند ادعا که

 کمـک  است؛ زيرا خطرناکي کارِ اين البته .بپذيرد اواز  خدا و کند نصوح توبه اميدواريم

 خداونـد  سـوي  بـه  خـود  کار ايناز  که اميدواريم. دارد تناقض اسالم با غيرمسلمانان، به

 .ببخشد را او هم خدا و کند توبه

 مطـرح  حـالي  در غيرمسلمانان، به ياري حرمت در سعود آل مفتي وقيحانه اظهارات

 بـه  شـان  شـائبه  بـي  خـدمات  سـعودي، از آشکارشـدن   دربـار  در او اربابـان  کـه شود  مي

 کشـتن  بـراي  خـود  نظـامي هاي  پايگاه اختيارگذاردن در و هوديي و مسيحي طلبان جنگ

 .ندارند اشغالگر، هراسي تفنگداران حقوق پرداخت حتي و مسلمانان
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 تغيير مواضع مصلحتي

شيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتـي اعظـم عربسـتان سـعودي، بـراي اولـين بـار و        

ـ   را برخالف مواضع معمولي خود، عامالن حمالت انتحـاري  واي مفتيـان  فتـ  هکـه ب

ورود به سزاوار کنند، جنايتکار و  وهابي با منفجرکردن خود اقدام به کشتن مردم مي

جهنم دانست. مفتي اعظم عربستان سعودي در دانشگاه ترکي بن عبداهلل ريـاض در  

حکم افـراد مسـلماني کـه بـا کمربنـدهاي       ،پاسخ به دانشگاهيان که از وي پرسيدند

 ،کننـد  ه منفجرکردن خود و کشتن ديگـران اقـدام مـي   انفجاري و با ادعاي شهادت ب

گفت: کشتن ديگران از گناهان کبيره است و کساني کـه خـود را بـا ايـن     » ،چيست

کننـد، خـود را    ند که براي رفتن بـه جهـنم عجلـه مـي    ا جنايتکاراني ،کشند شيوه مي

 «.کنند کشند و ديگران را نيز نابود مي مي

برخالف اظهارات هميشگي خـود، نکـات    ،لشيخجالب است که شيخ عبدالعزيز آل ا

 ،شـوند  ساختن افرادي که مرتکب عمليـات انتحـاري مـي    ديگري نيز در تقبيح و محکوم

گفته و موضوع را بسـيار داغ و پراهميـت دانسـته اسـت. وي در ادامـه پاسـخي کـه در        

افکارشـان  انـد،   اين افراد از راه خدا منحـرف شـده  »دانشگاه ترکي بن عبداهلل داد، افزود: 

طوري که فرق ميان حـق و باطـل را    هب ؛تغيير کرده و عقولشان با شر و فساد عجين شده

ل يعمليات انتحـاري از ابـزار و وسـا    . وي اين نکته را هم گفت که:«دهند تشخيص نمي

چنـين افـرادي بـراي    دشـمنان اسـالم از   و  ،دشمنان اسالم عليه جوانان مسـلمان اسـت  

و هـر روز گروهـي از   کننـد   مـي استفاده  ،نوان وسائل و ابزارع به ،هالکت خود و جامعه

   .دهند مردم را با اين اقدام زشت هدف قرار مي

 ؛اين فتواي غيرمنتظره مفتي اعظم عربستان سعودي، هرچند بسيار ديـر صـادر شـده   

کند کـه چـه    اين سؤال مهم را مطرح مي ،توجه است و در عين حالدرخور ولي اقدامي 

هنگـامي   ،ايـن سـؤال   کنـد؟  ميوي مبادرت به صدور اين فتوا است که چيز باعث شده 
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که به سابقه فتواهاي مربوط به عمليات انتحـاري و انـواع و اقسـام    يابد  ميبيشتر اهميت 

ها عليه مسلمانان در کشورهاي عراق، سوريه، افغانسـتان و   کشتارها، تجاوزها و تخريب

 3030مفتي سلفي در سال  93ياد بياوريم که هاي اخير توجه کنيم و به  پاکستان در سال

ي در پوشش وجوب جهاد در عراق، پيروان خود را به کشتار مردم يبا صدور فتوا.ش   ه

 29و  23، 23هـاي   در سال .ترغيب و تشويق کردند ،اين کشور و تخريب اماکن مقدسه

ويـان سـوريه،   اي از مفتيان سلفي عربستان با صدور فتاواي متعدد، کشـتار عل  عده.ش   ه

ها فتوا دستور جهاد  و در قالب ده ،تجاوز به زنان آنها و تصاحب اموالشان را مباح اعالم

هاي مسلمان صادر کردنـد کـه در    ها را عليه ملت نکاح و انواع و اقسام فسادها و خيانت

هـا   ها هزار نفر کشته شدند، هزاران خانه ويـران شـد، بسـياري از خـانواده     نتيجه آنها ده

کمااينکه اين روزها  ؛ها و فسادهاي ناگفتني فراواني ر  داد ها و خيانت اره شدند، ظلمآو

تـر   و از همـه مهـم  گيرنـد   زائر حسيني را ميها  دهجان هر روز  ،ها در عراق نيز انتحاري

ها با اسـتفاده از ايـن اقـدامات خـالف بـه عمـل        چهره اسالم با تبليغاتي که غربي ،اينکه

 شود. در ايـن مـدت و در برابـر ايـن     عمومي جهان مشوه جلوه داده ميآورند، در افکار 

همه فتواي خالف و جنايات ناشي از اين فتواها، آل الشيخ مفتي اعظم عربستان سعودي 

ساکت ماند و در مواردي نيز با مفتيان همراهي کرد. با توجه به اين سکوت و همراهـي،  

تي اعظم عربستان سـعودي فتـوا بـه    ست که چه چيزي موجب شده مفا اکنون سؤال اين

توانـد بـه پيـداکردن     نکته مهمـي کـه مـي    جنايتکاربودن عامالن عمليات انتحاري بدهد؟

ويژه اگر  به ،ييست که در عربستان سعودي، هيچ فتواا اين ،جواب اين سؤال منجر شود

شـود. وجـود مفتـي در     بدون اجازه حاکميت صـادر نمـي   ،با مسائل سياسي مرتبط باشد

تشريفاتي است و مفتيان همواره تـابع دسـتور و مطيـع فرمـان حاکمـان       يامر، بستانعر

کـه فتـواي شـيخ عبـدالعزيز آل الشـيخ عليـه عمليـات        نيست هستند. بنابراين، ترديدي 

و اسـت  هم با چند سال تأخير، به دستور دولت عربسـتان صـورت گرفتـه     انتحاري، آن
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ه دولت عربستان براي گرفتن اين فتـوا از شـيخ   اما اينکه انگيز دارد. حکومتي اي پشتوانه

روز عربسـتان بـه دسـت آورد.    اوضـاع  توان از تحليـل   مي ،عبدالعزيز آل الشيخ چيست

زودي بهـاي   بـه  ،آل سـعود کـه  کننـد   اين روزها با صراحت اعالم مـي  ،تحليلگران غربي

بـه  کـه در سـوريه   هـايي   را خواهند پرداخـت؛ تروريسـت  ها  حمايت خود از تروريست

همه خانه و مسجد و کليسا و اماکن اداري و  اند و آن همه انسان را کشته دستور آنها آن

 ند.ا عمومي را ويران کرده

 دعا براي القاعده و داعش هم حرام!

 ايـن  در کـرد.  اعالم را تروريستيهاي  گروه فهرست پيش، يچند سعودي حکومت

 عراق، جبهـه  در يمن، القاعده در اعدهالعرب، الق  در القاعده، القاعده نام فهرست،

ــت  ــره، دول ــالمي النص ــراق در اس ــام و ع ــش) ش ــزب(داع ــل اهلل ، ح ــتان،  داخ عربس

 هـيچ  سـعودي،  کـه  اينجاست جالب خورد. مي چشم به الحوثي گروه و المسلمين اخوان

 .  است هنياورد ميان به بيانيه اين در)النصره(  اسالمي جبههاز  نامي

 سـعودي  پادشاه دستور همين به الرياض، روزنامه با وگويي تگف در آل الشيخ حال،

از آنهـا نـام    کشـور  وزارت کـه هـايي   گروه براي دعا و مهرباني، همدردياز  و پرداخته

 وگو گفت اين ادامه در آل الشيخ. است داشته برده، برحذراهلل لبنان و...(  )عالوه بر حزب

 اسـالم  بـه  عمـل،  و سـخن  نظـر از  کـه  هسـتيم  مسـلماني  امـت  مـا »: است داشته اظهار

 مصـلحتي  و خيـر  و ندارند اسالم با ارتباطي هيچ شده، اعالمهاي  گروه اين اما! ايم وابسته

 .«نيست آنها در

 ها مستحب! جهاد حرام، کمک مالي به تروريست

 مـالي  حمايـت  به را مردم که خواست سعودي وهابي علمايعبدالعزيز آل الشيخ، از 

 .  کنند ترغيب سوريه رد مسلحهاي  از گروه
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دعـا بـراي   »( به نقل از مفتي اعظم عربستان نوشـت:  3امروز )يکشنبه ،روزنامه مدينه

 .  «ها بهترين کار است هاي مسلح و حمايت مالي از اين گروه گروه

 سوريه جنگ در سعودي آل الشيخ با درخواست براي جلوگيري از مشارکت جوانان

 9«.اي نيست انه سوريه کار شايستههاي مسلح مشارکت در درگيري»گفت: 

هاي مسـلح و دعـا بـراي ايـن      من معتقدم که حمايت مالي از گروه عبدالعزيز افزود:

هاي مسلحانه سوريه است؛ زيرا مشـارکت جوانـان    ها بهتر از مشارکت در درگيري گروه

 !دهد ها آنان را در معرض حمالت دشمنان قرار مي عربستاني در اين درگيري

شايسـته نيسـت کـه جوانـان عربسـتاني بـراي        م عربستان خاطرنشان کرد:مفتي اعظ

 ،عـالوه بـر ايـن    .عنوان کاال فروخته شوند به ،هاي مسلحانه سوريه مشارکت در درگيري

 0.کند راحتي براي دشمنان تبديل ميها آنان را به لقمه  شرکت جوانان در اين درگيري

 طين ممنوع!بستگي با مردم غزه و فلس راهپيمايي براي هم

 مردمـي  گسـترده  خـود، تظـاهرت   عجيـب  فتواهاياز  ديگر يکي در عبدالعزيز شيخ

 اقـداماتي  را غـزه  نـوار  در فلسـطين  در محاصره و مظلوم مردم با بستگي هم اعالم براي

 0.بود خوانده فايده بي مرجي و هرج و برانگيز جنجال

 همه کليساها را خراب کنيد!

 تخريب شوند. ا داد همه کليساهاي م فتو9339در مارس  آل الشيخ

 مفتـي  و وهابي نماي عالم الشيخ، آل عبداهلل بن عبدالعزيز نابخردانه فتواي پي در

 باعـث  العـرب، کـه   کليساهاي تخريب لزوم بر مبني سعودي، عربستان رسمي

                                              
 (.31/30/3113. شبکة االلعالم )1

 .31/30/3113. شبکه العالم تاريخ گزارش 2

 . همان.3

 .56/6/15يخ . سايت مشرق نيوز، تار4
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 شـده  اسـالم  آسـماني  آيين به ابراهيمي اديان پيروان بدبيني و اسالم مبين دين وهن

 را فتوا اين صدور و دادند نشان واکنش اسالم جهان يها از شخصيت است، شماري

 .کردند محکوم

 الشـيخ  آل به کنايه با مصر، االزهر دانشگاه اسالمي شريعت استاد کريمه، احمد دکتر

 حرمـت  کليسـاها، فتـواي   تخريب فتواي صدور جاي به است بهتر عربستان مفتي»: گفت

 .«کند صادر را هاي مسلمانان سرزمين در يکاييآمر اشغالگران حضور

. دهنـد  مـي  تشـکيل  عرب مسيحيان را عربي کشورهاي ساکناناز  بخشي»: افزود وي

 ؟«باشند نداشته عبادت براي جايگاهي آنان که است ممکن چگونه پس

 آيـه  ايـن  در»: داشـت  اظهـار  حـج،  سوره آيه چهلم به اشاره با االزهر دانشگاه استاد

 کليسـاها  و دارد وجـود  «شـود  مي برده زياد خدا نام آن در که مساجدي» ارتعب شريفه،

 اند. از همين رو محترم و شود مي برده آن در زياد خدا نام که هستند اماکنياز  هم

 الشـيخ،  آل فتـواي »: گفـت  زمينـه  ايـن  در بشر، حقوق فعال جبرائيل، نجيب دکتر همچنين

 بـراي  اسالمي نخبگان و علما اقدامات با و دارد نبالد به را اديان وگوي گفت بسترهاي تضعيف

 «.ناسازگار است کامل طور به اديان، وگوي گفتهاي  چارچوب ايجاد

 کليسـاها  و هـا  صـومعه  براي امني سرزمين هميشه اسالمي، هاي سرزمين»: افزود وي

 .  «است نژادپرستانه الشيخ، آل فتواي که حالي در است؛ بوده

 خواسـت  مصـر  االزهر دانشگاه و االسالمي العالم  ازمانساز  حقوقي فعال اين

 اي نژادپرسـتانه  فتـاواي  چنـين  صـدور  از و دهند نشان واکنش فتوايي چنين که در برابر

 بـه  خواست فارس خليج حوزه عربي کشورهاي رؤساياز  همچنين وي. جلوگيري کنند

 .نپوشانند عمل جامه الشيخ، آل فتواي

 در کليساها» :کرد اعالم نيز االزهر، فتواي کميته سابق رئيس اطرش، عبدالحميد شيخ

 در کليسـاها  ايـن  انـد.  بـوده  عرب مسيحيان عبادت براي محلي هميشه عربي، کشورهاي
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 .  «دارند حرمت و حقوق شک، بي و اند داشته وجود تنشي هيچ بدون و مساجد کنار

 ميـان  جنـگ  برپـايي  و اي فـه طاي آتش برافروختن مثابه به فتاوا اين امثال»: افزود وي

 .«است مسيحيان و مسلمانان

 واکـنش  وهابيان بزرگ مفتي خصمانه فتواي به که اسالم جهان يها از شخصيت ديگر يکي

 اسـالم  بـه  مسـيحيت  ديـن از  که شاعر اين .است لبناني، معروف شاعر هاشم داد، ژوزف نشان

 شـود،  مـي  مذهبي و ديني آتش رافروختنب به منجر گونه فتاوا اين اينکه بر تأکيد شده، با مشرف

 !«بخوان دقت به را قرآن لطفاً»: گفت وهابي مفتي اين به خطاب

 :افزود وي

پيرامبد   برود   للعرالمين  ةرحم» ويژگي مو د د  قدآني آيات به وهابي عالما  چدا

 و« 9پيرامبد  دو ا  د  نجردا   مسريحيا   آ امرش  با همداه زنرگي» و« 9اعظم

گونره   اين ماننر و «بود کشته  ا مسيحي سبب بي که مسلماني قاتل قصاص به حكم»

 کننر؟ نمي توجهي اخبا  و آيات

 ايـن  کردن محکوم ضمن شديداللحني، بيانيه صدور با هم :بيت اهل جهاني مجمع

 عربسـتان،  وهابي نمايان عالم و سعود آل رژيم که کرد اعالم جهانيان ارزش، به بي فتواي

 .ستندني حقيقي اسالم نماينده

 :است آمده بيانيه ايناز  در بخشي

 هراي  قرر ت  حمايرت  برا  و سربعانه  خشرونتي  با گذشته قد  ابتراييهاي  سال د  سعود آل

 سردزمين » برد  حاکميرت  مرد به تاکنو ، زما  آ از  و کددنر تصد   ا استعما ي، حجاز

 .کننر مي يجتدو اسال  نا  به  ا خود غيدانساني و انحدافي قدائت ،«شديفين حدمين مقرس

 فتوا اين در اينک که آنچه است، کرده تأکيد بيانيه اين در :بيت اهل جهاني مجمع

 9اکـرم  پيامبر خداوند، سنت دستورات است، با آمده ـ کليساها تخريب لزوم بر مبني ـ

 شـيعيان، آن را  تنهـا  دارد؛ از ايـن رو نـه   صـريح  مخالفت حضرت، آن جانشينان سيره و

 .جويند مي بيزاري فتوا ايناز  نيز سنت اهل لکهب دانند، مي مردود
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از  نماينـدگي  بـه  هيئتي( 3023 اسفند 32) گذشته مارس نه روز که است ذکر شايان

 عربسـتان  رسـمي  مفتـي  «الشـيخ  آل عبـدالعزيز  شـيخ » با کويت االسالمي التراث 

 پارلمـان  يحهال تصويب به راجع الشيخ آلاز  ديدار آن در هيئت اين اعضاي. کرد ديدار

 اليحه اين بودن نامشروع يا کردند و مشروع استفتاء کليساها تخريب ممنوعيت بر کويت

 .شدند جويا را

 جزيرهاز  بخشي کويت :گفت و کرد صادر نادر آنان، فتوايي جواب در نيز الشيخ آل

کليسـاها،   زيـرا وجـود   شـود؛  تخريب کليساها تمام بايد عربي، جزيره در و است عربي

  عـرب  جزيـره  شـبه  در ديـن  دو: فرمـوده  9اکـرم  پيامبر است و آنان تأييد دين و راقرا

 . شود نمي جمع

 جشن کريسمس حرام!

رزق المشفي، سخنگوي رسمي شوراي امر به معروف و نهـي از منکـر   عالوه بر آن، 

اعضـاي ايـن    اي اعالم کرد: که به پليس ديني مشهور است، با صدور بيانيه ،در عربستان

مرد و زن آسيايي بـه همـراه يـک     03به منزل يک تبعه آسيايي که  ،ر شهر جوفشورا د

عربستاني و يک مصري در آن به برگزاري جشن کريسـمس مشـغول بودنـد، حملـه و     

 اند. همگي را بازداشت کرده

يا همکـار هسـتند. ايـن در حـالي      زن و شوهر ،شدگان به گفته وي، برخي بازداشت

بداهلل آل الشـيخ، مفتـي کـل عربسـتان سـعودي برگـزاري       است که شيخ عبدالعزيز بن ع

 ت.جشن ازدواج يا کريسمس را تحريم کرده اس

شيخ محمد العُثِيمين، عضو هيئت علماي عربستان نيـز فتـوا داده کـه تبريـک گفـتن      

 ت.کريسمس يا ديگر اعياد کافران به آنها، حرام اس

 نماز و طلب رحمت براي مرده حرام!

 دو ميتي قبر کنار دراگر  که پرسش اين پاسخ در آل الشيخ بداهللع بن عبدالعزيز شيخ
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 در نماز»: گويد چيست، مي حکمش کنيم، دعا ميت براي نماز در و بخوانيم نماز رکعت

 قبـر  کنار توان در را مي ميت نماز فقط. است شرکهاي  نشانهاز  و نيست جايز گورستان

 3.«خواند

  ار باستاني را نگاه داريد!را خراب کنيد و آث همه آثار اسالمي

 تنهـا مـانعي   نـه  شريفين، حرمين در آثاراز  هريک تخريب»: کرد اعالم آل الشيخ

 و بـرد  نـام  عنوان اشيا به اسالمي، و تاريخي آثاراز  وي. «است ضروري ندارد، بلکه

 وجود آن در اشکالي و است ضروري توسعه براي اشيا اين برداشتن مياناز »: افزود

 . «ندارد

 مدينـه،  و مکـه  در اسـالمي  باقيمانـده  آثار آخرين تخريب براي رسمي مجوز صدور

 فرهنگـي  ميراث که آنچه حفظ بهانه به هاستسال کشور اين مسئوالن که است درحالي

. کننـد  مـي  برگـزار  آواز و رقـص  بـا  را اي جشـنواره  هرسـال  نامند، مي سعودي عربستان

 بـا  ملـي  گـارد  نيروهـاي  و دينـي  پلـيس  يـان م درگيـري  دليل به همواره که اي جشنواره

 شود. مي همراه فراواني هاي حاشيه

 را مکرمـه  مکـه  تـاريخي  و اسالمي آثار تخريب پيش، سال دهاز  عربستاني مسئوالن

 تبديل، عمومي کتابخانه به را 9محمد حضرت تولد محل خانه براي مثال، ند؛ کرد آغاز

 بهداشـتي ي هـا  سرويس آن، جاي به و کردند تخريب را 3خديجه ايشان همسر خانه و

 بـه  نيز بدر جنگ وقوع مانند محل اسالم صدر دوران جنگي هاي ميدان! ساختند عمومي

 .است شده تبديل پارکينگ

 صـنعت  توسـعه  لـزوم  ادعاي با را تاريخي و اسالمي آثار تخريب ،سعودي مسئوالن

 آنهـا  بـراي  را کالني ربسيا درآمدهاي صنعت، زيرا اين کنند؛ مي توجيه ديني گردشگري

                                              
 .ش.  ه 36/6/3112 با برابر 3331.ق   اآلخر ه جمادي 51 مورخ ،633 شماره ،«المسلمون» نامه هفته. 1
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 در هـا  گـزارش  براساسشود.  مي افزوده آن ميزان نيز بر هرسال است که داشته همراه به

 دهـه  دو گـردد، طـي   ميباز پيش سال صدها به آنها عمر که بناهايي درصد 23 عربستان،

 ايـن  انـد  مـدعي  سـعودي،  مقامـات  کـه  اسـت  حالي در اين. است شده تخريب گذشته

 بر عالوه سعودي مقامات .است حجاج نفع به و شهر، نوسازي پروژهز ا بخشي تغييرات،

 نيـز  ايشـان  مطهر آرامگاه و 9اعظم پيامبر مسجد ويژه به منوره، مدينه توسعه مکه، براي

 .دارند برنامه

طـي بازديـد از    ،هاي سـعودي  که عبداهلل بن سليمان المنيع از مفتي بوداين در حالي 

ئن صالح در شمال غرب مدينه منوره، آثار باسـتاني را نماينـده   يک اثر باستاني به نام مدا

ايـن   هاي گذشته و مايه پند و عبرت مردم دانسته و بر حفظ آن تأکيد کـرده بـود.   تمدن

 قرار نگرفت. آل الشيخگاه مورد اعتراض  فتوا هيچ

 حرام! اي ماهواره هاي شبکه وگوي بقيه غير از خودم با گفت

 اي مـاهواره  هـاي  شـبکه  با کشور اين مردم وگوي گفت و ستما عربستان اعظم مفتي

 .کرد قلمداد جنايت و خيانت را عربستان مسائل درباره

 علماي عالي شوراي رئيس و اعظم الشيخ، مفتي آل عبداهلل بن عبدالعزيز شيخ: العالم

 ترکـي  امام مسجد در جمعه نمازهاي  خطبه در خود فتواي ترين تازه در ديروز عربستان،

 داخلـي  مسـائل  دربـاره  اي مـاهواره  هـاي  شبکه با وگو گفت»: گفت رياض در عبداهلل نب

 .«رود مي شمار  به جنايت و خيانت عربستان،

 و مرج و هرج انتشار آنها هدف و اند مغرض ها شبکه اين»: شد مدعي عربستان مفتي

 بودينـا  و مـردم  ميـان  در تفرقـه  ايجـاد  جـز  هـدفي  هيچ و است کشور در انگيزي فتنه

 .«ندارند آنها وحدت

 حـاکم  رژيـم  به منتقد و معترض افراد درباره عربستان، وي عکاظ روزنامه نوشته به
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 و کننـد  معرفـي  ذيـربط  نهادهـاي  بـه  را افـراد  ايـن  بايد شهروندان»: گفت نيز عربستان

 .«رود مي شمار به دشمن به کمک و خيانت افراد، اين با همکاري

 و عربـي  منطقـه  در حـد  ترين پايين در عربستان، در اي رسانه اديآز جملهاز  ها آزادي ميزان

 دويسـت  آخـر  سـوم  يک جزء مطبوعات، آزادي جدول در عربستان. است سوم جهان در حتي

 .است شده فيلتر کشور اين در خبري سايت هزار 933از  بيش است، و جهان کشور

 مجمـع  م، اعضـاي اعظـ  مفتـي از  انتقاد عربستان، در موجود هاي محدوديت براساس

 منـافع  بـه  خـدمت  و ملـي  امنيـت  زدن دولتي، بـرهم  کارمندان و مقامات و ارشد علماي

 .رود مي شمار به جرم و ملي منافع عليه خارجي

 فروش لباس زير زنانه توسط زنان حرام!

را با کارکردن زنـان  د خو اعتراض ،در مخالفت با نظر وزارت کار عربستان آل الشيخ

 هاي مخصوص زنان )لباس زير( ابراز داشت. لباسهاي  در فروشگاه

 نر گردن مـا هسـتند و بـه همـي    بامانتي  ،زنان»گفته است: در توجيه اين فتواي عجيب وي 

 .«گرفت نخواهيم کار به است، ايشان مختص که غيرکارهايي در را ايشان سبب،

 ! حرام «نقدي فطريه» پرداخت

 صـورت  بـه  فطريـه  اده است کـه پرداخـت  رئيس کميته دائمي فتوا، فتوا د الشيخ، آل

 نشـان  9مصطفي محمد حضرتاز  موجود روايات و زيرا احاديث نيست؛ جايز نقدي

بـرنج،   ماننـد  طعـامي  و خـوراک از  را خـود  فطريـه  داده دسـتور  ما به ايشان که دهد مي

 فطريـه  گـاه  هـيچ  نيـز  9پيـامبر  زمـان  در کـه  بينيم مي بنابراين. بپردازيم غيره و کشمش

 فطريـه  نقـدي  پرداخـت  که گفتتوان  مي رو هميناز  شد؛ نمي پرداخت نقدي ورتص به

از  بايـد  مسلماني فرد هر. رود مي شمار به بدعت و است 9اهلل رسول سنت با مخالفت

 است. بدعت آن، با مخالفت و کند پيروي متعال خداوند شريعت



 010       عبدالعزیز آل الشیخ

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 اسـت  بهتـر  يـه، فطر پرداخت کرد که فراموش نبايد :افزوده است همچنين الشيخ آل

 زودتـر  روز دو يـا  يـک  هـم اگـر   امـا  انجـام شـود؛   فطر عيد نماز برگزارياز  قبل دقيقاً

 شـد، ديگـر   پرداخـت  فطـر  عيـد  نمـاز از  بعداگر  ندارد. اما اشکالي شود، هيچ پرداخت

 در را فطريـه  بايـد  فـرد  بنـابراين  .شود مي تبديل صدقه به بلکه رود، نمي شمار به فطريه

 .بپردازد هشد تعيين زمان

 شهيدان ويروس کرونا

باختگان طاعون را در زمره شـهدا بـه    عبدالعزيز آل الشيخ با استناد به حديثي که جان

هايي است که گروهي  اين بيماري هم از طاعون»آورد، به روزنامه عکاظ گفت:  شمار مي

نـه  هـا و شـيو  عربسـتان در زمي    ايـن در حـالي اسـت کـه مفتـي     «. دکناز مردم را مبتال 

 .باختگان بيماري کرونا دچار اختالف هستند شهيددانستن جان

 ،ت شيو  بلندپايه و مشاور دربار عربسـتان ئعضو هي ،شيخ عبداهلل بن سليمان المنيع

 ،اما دکتر علي بن عباس الحکمي ؛شهيد نيستند ،باختگان اين بيماري جانکه معتقد است 

دچـار ترديـد بـوده و معتقـد اسـت       ،ناميدن آنان به چنـين صـفتي  در قبال  ،تئعضو هي

 د.باختگان مزبور شهيدن درصورتي که بيماري مسري و فراگير اعالم شود، جان

  !هاي ترکيه حرام ديدن سريال

طبق فتواي برخي مفتيان وهابي عربستان سعودي از جمله شيخ عبدالعزيز آل الشيخ، 

 است. اقدامي حرام ،هاي ترکيه ديدن سريال

هـا   گونه سريال ، پخش اينآن را صادر کردند علماي وهابي عربستانيي که در اين فتواي

 ت.معرفي شده اس 9مبارزه با خدا و پيامبر اسالم ،اي هاي ماهواره از سوي شبکه

 ،مفتي اعظـم عربسـتان سـعودي    ،در همين راستا شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ

ر آن شـر و بـال وجـود دارد و    زيـرا د  ؛ها جـايز نيسـت   گونه سريال مشاهده اين»گفت: 

ل الهي و اسالمي مبـارزه  يفقط با فضا ،شود و در آن هايي منهدم مي اخالق در چنين فيلم
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 «.شده است

گونـه   ترسـد، خطـر ايـن    مسلمان باتقوا که از خداوند متعال مـي »وي در ادامه افزود: 

نيـز از ديـدن   و فرزنـدان و خـانواده خـود را     ،شـک از آن پرهيـز   يداند و ب کارها را مي

 «.کند هاي ضداخالقي منع مي چنين سريال اين

جمعـي وجـود نـدارد کـه از خـدا       متأسفانه وسايل ارتباط شيخ منيع همچنين گفت:

هـا را تبليـ  کننـد، بـراي      گونـه فـيلم   جاي اينکه نديدن ايـن  بترسد و تقوا پيشه کند و به

هـا افـرادي    گونـه شـبکه   ايـن زيرا بيشـتر مالکـان    ،کنند مشاهده هرچه بيشتر آن تبلي  مي

 .يهودي، مسيحي و سکوالر هستند

 ،نکته قابل توجه اين است که اين فتوا در حالي صادر شد که طي يکي دو سال اخير

هـاي سـاخت ترکيـه روي     بسياري از شهروندان عربستان سـعودي بـه مشـاهده سـريال    

 .کنند شدت از آن استقبال مي اند و به آورده

 دمان حرام!ديدن کارتون ساخت خو

 کـه  «نفـر  22»نام  با کارتوني عربستان، از سريال در فتوا و علمي هاي پژوهش دائم کميته

 ايـن  ديدن فتوايي، صدور با کردند و ، انتقاددکن مي پخش «ام بي سي» کودک و کارتون شبکه

 :کرد تأکيد باره اين در لندن چاپ «العربي القدس» روزنامه .کردند تحريم را کارتون

 کرا توني،  سديال اين قهدما  که شر آغاز آنجااز  ،«نفد 99» سديال د با ه لجنجا

 ايرن  دليرل،  همين به است. انسا  هاي توانايياز  فداتد که دهر مي انجا   ا کا هايي

 .است بدانگينته کميته اين علماي ميا  د   ا هايي جرل و بحث مسئله

ـ  صـفات از  کارتوني سريال اين قهرمانان اسامي  شـيخ »را  فتـوا  ايـن  .اسـت  دخداون

 فتـوا  و علمـي  هـاي  پژوهش دائم کميته اعضاياز  ديگر شش تن و «الشيخ آل عبدالعزيز

و وهـابي   اهـل دبـي، سـعودي    «ام بـي سـي  » شـبکه  است، مالکان اند. گفتني کرده امضا

 در ادامه مطالب به آنها خواهيم پرداخت. .هستند
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 ! زدن مکروه گلاز  بعد ها فوتباليست سجده

 آل الشـيخ از  سـؤال  ايـن  المجـد،  شبکه تلويزيونيهاي  برنامهاز  يکي چندي قبل در

 چيست؟ ورزشي ميادين در ورزشکاران سجده شد که حکم پرسيده

 اسـت؛ زيـرا   باشد، جـايز  مسلمين هعام مصلحت به سجده،اگر »: داد پاسخ آل الشيخ

 خـدا  دادنـد، بـراي   مـي  او بـه  اسـالم  پيروزي مورد در خوشي خبر وقتي 9خدا رسول

 «....بود مسلمانان هعام مصلحت به خبر آن کرد؛ زيرا مي سجده

 : کرد نهي ورزشکاران زير، از سجده داليل ذکر با آل الشيخ پس از آن،

 است؛ کرده نهي کار ايناز  خدا و پوشند مي نما تن هاي لباس ورزشکاران .3

 اينجا در هستند. يعني شان ينيد برادران و مسلماناناز  مقابل حريف مواقع، گاهي .9

 ه.عام مصلحت دارد، نه وجود شخصي مصلحت

 مکـروه  ورزشي ميادين در ورزشکاران سجده»: بود چنين آل الشيخ و سرانجام پاسخ

   3.«است
                                              

 ها به روحانيون ايراني در مدينه منوره  بار تعرض وهابي سفأشيوه ت. فيلم: 1
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  آل الشيخ عبدالعزيز به شيرازي مکارم العظمي اهلل آيت اعتراض سرگشاده نامه

  ه 3023بـه شـيعيان، هجـده ارديبهشـت      خآل الشيهاي  يافتن تهاجم با ادامه و شدت

 بـه  خطـاب  اي سرگشـاده  نامـه  انتشـار  بـا  شـيرازي  مکـارم  ناصـر  العظمي اهلل ، آيت.ش

 بـه  بزرگـي  خدمت را شيعيان تکفير و اساس بي و ناروا هاي الشيخ، تهمت آل عبدالعزيز

 دانست. اسرائيل و ويژه آمريکا به اسالم، دشمنان

 :است آمده شيرازي ارممک العظمي اهلل آيت نامه در

 اي زننرره  و زشرت  و آميز توهين بسيا  تعبيدات خود، با اخيد اظها نظد د  جنابعالي

 مسرلمانا   دشرمن  و «مجوس صفويه»  ا جها  نيست، شيعيا  علم اهل شأ  د  که

 .اير داشته بدحذ  آنهااز   ا مسلمين و اير خوانره

 علمراي از   ا منطرق از  دو  و وانرا   هاي گونه تهمت اين که نيست با  اولين اين

 کننر. اهانرت  مي شاد  ا دشمن و پاشنر مي اختال  بذ  آ ، با که شنويم مي وهابي

 بره  تروهين  و( فرراه  ا واحنرا ) مهري حضدت مقرس پيشگاه به شما ديگد زشت

 ترازگي  کره  است ديگدي ناپسنر کا  ]زما  اما  به اعتقادشا  سبب به شيعيا ،

 هتاکي به دائماً و انر گديزا  منطقي بحثاز  وهابي مفتيا  هک دهر مي نرا د. نشا 

 .بدير مي پناه توهين و

 
                                                                                                          
http://www.aparat.com/v/XpabO 
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 :است آورده خود نامه ادامه در مکارمالعظمي  اهلل آيت

 : شو  مي يادآو  شما خرمت  ا نكته چنر اينجا د 

 شفدامرو   ا مجير قدآ  تعليمات چدا دا ير، قدا  مقامي چنين د  که شمااز  است عجيب. 1

 کنر؛ ولي مي توصيه «حسنه موعظه» و مؤدبانه طدقاز   ا خرا  اه سوي به دعوت که اير کدده

 .است بيزا  آ از  اسال  که اير شره متوسل د وغ و تهمت و توهين آ ، به جاي به شما

 کره  نرا يرر  کرافي  اطرال   متأسفانه خودتا ، حريث کتب و اسال  تا يخاز  شما. 2

 بروده  9 اکد  پيغمبد سوياز  7علي منرا  عالقه و يدوا پ بداي شيعه نا  انتنا 

 صررها . کنيرر  اسال  تا يخ به نگاهي است داشته. خو   واج زما  هما از  و است

 و ايدا  و مصد و شا  و عداق و مرينه و مكه د  7علي صفويه، شيعيا از  قبل سال

 .انر کدده مي ادا ه  ا هايي حكومت حتي و انر بوده ديگد نقاط

نبودنرر،   لبنا  و ايدا  شيعيا اگد  که اير کدده فداموش وهابي، بز گ مفتي شما .3

 آ  د  نيسرت  معلرو   و برود  شره مسل  خاو ميانه منطقه تما  بد آمديكا و اسدائيل

 !بودنر؟ کجا و کددنر مي چه شما مفتيا  زما ،

 عرا   قترل  بودنرر،  سرنت  اهرل  عموماً که  ا هغز مسلمانا  اسدائيل، که هنگامي. 4

 ايرن اگد  که کددنر حمايت آنهااز  همهاز  بيش ديگد نقاط و ايدا  کدد، شيعيا  مي

 .داد مي ادامه خود جنايات به اسدائيل نبود، ها حمايت

 ببيننرر  ترا  کننر مطالعه  ا اسالمي علو  پيرايش وهابي، تا يخ علماي است خو . 1

 آ از  آنها علمي آثا  و انر هبود :بيت اهل شيعيا  غالباً ،اسال  علو  پريرآو نرگا 

 !شما هاي کتابنانه د  دا د، جز وجود جها  معتبد هاي کتابنانه تما  د  زما 

شريعيا ،   تكفيد و اساس بي و نا وا هاي تهمت اين که نشوير غافل حقيقت اين. از 6

 زيردا  کنرر؛  مري  اسردائيل  و آمديكرا  منصوصراً  اسرال ،  دشمنا  به بز گي خرمت

 چيرزي  هما  آ ، نتيجه و هاست وهابياز  جها  شيعيا  شرير تنفدآ ،  العمل عكس

 پيررا  مسرلمين  ميرا   د  مذهبي جنگ و نزا  که خواهنر مي اسال  دشمنا  که است
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 .بدنر غا ت به  ا منطقه عظيم هاي ثدوت  احتي به آنها و شود

 شيعيا  فيدتك حكم وهابي، علماي بعضي سوياز  با ها که کنير فداموش نباير عالي جنا . 6

 نراشته، بلكره  آنها تضعيف د  اثدي کمتدين زده، زنگ و کهنه حدبه شره ]است[. اين صاد 

 .انر اسال  جها  د  فدهنگي پيشدفت حال د   وز به  وز

 :است شده بيان نامه اين پايان در

 اين د   ا شما اشتباهات ما شر، مي تشكيل شما و ما ميا  اي جلسهاگد  ايم گفته با ها

 وحررت  بره  ضردبه  ايناز  بيش تا  سانريم مي اثبات به خودتا  هاي کتا از  ينهزم

 .نكنير وا د است، دشمنا  شادي مايه که اسالمي، جامعه

 هم سوي به دوستي کدده، دست  ها  ا تكفيد و توهين و تهمت پوسيره منطق بيايير

 .باشيم مسلمين و اسال  عظمت و پيشدفت فكد به و کنيم د از
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 لبانيامحمد ناصرالدين 

نامهزندگي

از علمـاي معاصـر وهابيـت    لباني ا

از شـهرت  که در علـوم حـديث   است 

 برخـوردار، و در بين وهابيـان  بسزايي 

رهبـران   3ست.مورد احترام خاص آنها

وهابي از او به عالم، محـدث، فقيـه و   

و درباره او اين تعبيـر   کنند امام ياد مي

بـا وجـود    انـد کـه گويـا    کار برده هرا ب

لباني در اين زمان، عصـر ابـن حجـر    ا

، دو استوانه علمي عسقالني و ابن کثير

 9دوباره تکرار شـده اسـت.  اهل سنت، 

 ضـعف  حيثاز  احاديث مورد در را او آراء و مراجعه، او به حديثي مباحث در وهابيان

ون چـ  تعبيراتـي  او دربـاره  کـه  کننـد  مـي  غلو او حق در قدر آن و کنند مي اخذ صحت و

                                              
 ه حج و زيارت.اصغر رضواني، پژوهشکد ر.ک: الباني و بن باز، علي. 1

 .332. مشاهير أعالم المسلمين، علي بن نايف الشحود، ص2



 فریفرماندهان تک       011

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 سـنت، محـدث   دعوت، ناصـر  عصر، امام سنت، محدث به زمين روي شخص داناترين

 و نکرده علم طلب اودانند  مي که است حالي در اين. برند کار مي به متفنن عالمه و متقن

 است، و نگرفته فرا غيرمتخصص يا متخصص استاد نزد را تعديل و جرح و حديث علم

 کنند. مي مخفي علماز ا را آن او پيروان که است امري اين

 کودکي

آلبـاني   ايتخـت حکومـت  هر اشکودر پدر ش ،م3230ق مطابق با .  ه 3000سال  لبانيا

بعـد از اينکـه دروس   « نـوح نجـاتي  »پـدرش  به دنيا آمد. اهل علم  و اي فقير ر خانوادهد

مـروزي، پايتخـت دولـت عثمـاني     ل ااسـتانبو  ،ديني را در مـدارس دينـي آسـتانه قـديم    

 .آلباني برگشت بهفراگرفت، 

 مهاجرت به سوريه

مسـلط شـد، او بـه    لبـاني  احکومـت  بر  فردي الئيک به نام احمد زوغوپس از آنکه 

کـرد، و  هاي غربي را اجباري  او کشف حجاب و پوشيدن لباس سخت گرفت.مسلمانان 

 ساله به دمشق مهاجرت کردند. لباني نهاجمله خانواده از  رو بسياري از مردم از همين

 يالتتحص

سـعيد  »شـيخ  وي مدتي در مدرسه، سپس نزد پدر و بعضي از دوسـتان پـدر ماننـد    

راغـب  »از شـيخ  . آموخـت را  و فقه مذهب حنفـي  و صرف قرآن، تجويد، نحو «برهاني

 .گرفتجازه روايت حديث ا« طبا 

علـم   شيخ رشيد رضا، به« المنارِ»مجله  همطالعبا اثرپذيري از لباني در بيست سالگي ا

 گويد: لباني مياوي آورد. خود ر حديث

 ا دير ، که د  آ  « المنا »ها يك شما ه از مجله  فدوشي  وزي د  يكي از کتا 

ها و اشكاالتي که  خوبيغزالي، ثد الرين ا احياء علو  کتا  هسير  شير  ضا، د با 

من بداي اولين برا  چنرين نقرر     .ده بودکدبحثي علمي  ،د  اين کتا  وجود دا د

باعث شر تا تما  مجلره  ا بنروانم، و آنگراه تنرديج     امد همين  .دير  ميعلمي  ا 
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مطالعه و بد سي کنم، و چو  خديرر   « احياء علو » ا بد کتا  « عداقي»حافظ 

وقتي که آ  تنديج دقيق  . ا به عا يت گدفتم و خوانر  آ  ،پول کتا   ا نراشتم

کرنم ايرن    گمرا  مري   بددا ي کرنم، و   ا دير ، تصميم گدفتم از آ  کتا  نسنه

مدا تشويق کدد، و به ادامه اين کرا   کا  بدد ،  بهکوشش و تالشي که د  اين  اه 

 .منر ساخت عالقه

د، و از ايـن  شـ استادي ماهر  ،سازي را از پدر آموخت و در اين فن حرفه ساعت وي

 کرد. راه امرار معاش مي

 در شام گري آغاز سلفي

بـراي تـدريس علـوم حـديث در دانشـگاه       ،3وي نـزد وهابيـان  يافتن بعد از شهرت 

وي  9و به مدت سـه سـال در آنجـا مشـغول تـدريس شـد.      ، مدينه فراخوانده به اسالمي

سبب اختالفـاتي کـه پديـد آورد، اخـراج      هسپس به دستور محمد بن ابراهيم آل الشيخ ب

 شد!

و در ايـن   به مبـارزه برخاسـت   گري با صوفي، گري سلفي پس از ورود جريانلباني ا

ديگر کشورها مانند  مانند حلب، الذقيه، حمص، حماه، وسوريه به شهرهاي ديگر راستا 

 اردن و لبنان سفر کرد.

 زندان

 ،در زنـدان . وي ماه زنداني شده بودهفت به مدت  ،م3233 در مجموع تا ساللباني ا

نمـاز جمعـه و   ،  عـالوه بـر سـخنراني   هـا   براي زندانيتلخيص کرد و  را« صحيح مسلم»

 .کرد ت برپا ميجماع
                                              

  و اال با ابراز تفكر وهـابي و بـا نوشـتن كتـاب     ،اينكه شهرت او بين وهابيان بوده است ،اي كه بايد اشاره شود . نكته1

مـردم را از خوانـدن    و ندعلماي شام اين كتاب را از كتب ضاله دانسـت « تحذير الساجد من اّتخاذ القبور مساجد»

 .كردند آن نهي مي

 .332. مشاهير أعالم المسلمين، ص2
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 هاي تبليغي مسافرت

به سوريه برگشـت و   رفت و سپساز سوريه به اردن  ،لباني، بعد از آزادي از زندانا

ـ »بـه اردن رفـت و در شـهر     ،از آنجا به بيروت، سپس بـه امـارات، و در نهايـت    « انعَم 

 .پايتخت اردن مسکن گزيد

 مناصب

 ؛م3233عارف فقه اسالمي المـ مسئول طرح تحقيقاتي پااليش احاديث 

 الحديث، در دوره اتحاد مصر و سوريه براي إشراف بر نشر کتب اهل سنت؛ ـ عضو 

سـبب دوري از خـانواده و از    الحديث دانشگاه سلفي بنارس الهند، که البته بـه  ـ شيخ

 هاي ميان پاکستان و هند آن را قبول نکرد؛ ترس جنگ

اه مکـه بـه پيشـنهاد حسـن بـن عبـداهلل آل       ـ رياست گروه مطالعات اسالمي دانشـگ 

 که شرايط براي آن فراهم نشد!.ق   ه 3033الشيخ، وزير معارف دولت سعودي، 

 ق؛.  ه 3023ـ  3023ـ عضو مجلس اعالي دانشگاه اسالمي مدينه 

 در کشورهاي مختلف غرب آسيا و اروپا.  ـ تدريس و سخنراني

 آثار

ده کـر نيـز تـأليف   فراواني هاي  خريج، و کتابرا تحقيق و ت هاي بسياري لباني کتابا

 .است شده حدود چهل کتاب چاپ که گويا تا کنون است، 

 لباني عبارتند از: اهاي  برخي از کتاب

 تأليفات

 ؛. 3
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 السبيل؛ منار أحاديث تخريج في الغليلِ إرواء .3

در پاسـخ بـه    . 3

 ؛زاد المعاد( دراستدالل ابن قيم 

3

صلي

علي

صلي

عليمنتقي

صلي

علي

 ؛والطرب اللهو آالت  في حزم ابن علي الرد. 90
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 ع؛الرکو بعد القبض  يف( البديع ) يعل الردُّ. 90

علي

علي

علي

علي

إلي
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المصلي

إلي

همناظر

اکستانيپ
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األولي

 تحقيقات، تخريجات، وتعليقات:

علـي علـي 3

يماني معلمي يحيي

صليعلي
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همکاري

األزهر علماي بعضي

غزالي

آلوسي

التبريزي

مودودي

مودوديعلي

منذريعلي

علي
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عليعلي

حلبي

يقاسم

علي

صنعاني

الحنبلـي المستفتيووالمفتيالفتوي

قاسميعلي

أعظميمصطفي

 شاگردان

 اگردان او عبارتند از: معروفترين ش

. 0. دکتـر عمـر سـليمان األشـقر.     0. عبدالرحمن عبدالخالق. 9حمدي عبدالمجيد.  .3

. عبــدالرحمن 3. محمــد ابــراهيم شــقره. 3. محمــد عيــد عباســي. 3خيرالــدين وائلــي. 

. محمـد  33. علي خشـان.  33. زهير الشاويش. 2. مقبل بن هادي الوادعي. 3عبدالصمد. 

. محمـد إبـراهيم   30. أبوإسـحاق الحـويني.   30علي حسن عبدالحميد. . 39جميل زينو. 

 .دکتر عاصم القريوتي .33الشيباني. 

 لباني در شاماميراث سلفي ـ تکفيري 

در را ناصرالدين االلباني ظهـور کـرد. تفکـر سـلفي     دست  بهدر دمشق  ،جريان سلفي شام

ترين ايـن افـراد    مهمآوردند. لبنان تعدادي از طالب مراکز ديني عربستان به  پنجاه،اواخر دهه 
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شيخ سالم الشهال و شيخ عبدالرزاق الزغبي بودند. اين دو نفر طرابلس را بـه مرکـز گسـترش    

ها در لبنـان از طـرابلس    و ترويج تفکر سلفي در تمام مناطق لبنان تبديل کردند. فعاليت سلفي

ادي کـه محورشـان شـيخ    افـر  وسيله به ،نحو چشمگيري سلفيه به م،3233شروع شد. از سال 

يافتـه،   صـورت تشـکيالت مـنظم و سـازمان     بهم، 3233در سلفيه سالم الشهال بود، فعال شد. 

گذاري کردند. ايـن تشـکيالت    فعاليت خود را شروع و جمعيت نواه الجيش اسالمي را بنيان

از جملـه جنـبش   مسلط بودند عرصه بر ر تشکيالت و نيروهاي اسالمي سني که ديگدر کنار 

رنگـي داشـتند. بـا فروپاشـي جنـبش توحيـد        حضور کم ،حيد اسالمي يا جماعت اسالميتو

ها امکان توسعه و گسترش بيشـتري يافتنـد    سلفي م3233اسالمي بعد از حوادث طرابلس در 

ابـراز کننـد. حضـور     ،يک جماعت مستقلدر جايگاه هاي عقيدتي خود را  و توانستند ويژگي

رابلس و برخي مناطق شـمال از جملـه عکـار و الضـنيه بـه      طور متمرکز و قوي در ط آنان به

سسـات سـلفي   ؤها و م شخصيتبيشتر علت استقرار  خورد. در کل، مناطق شمال به چشم مي

هاي اخير کـه در ايـن منـاطق     ها اهميت خاص دارد. همچنين حوادث سال لبناني براي سلفي

هـا   ليساها و حمله به منافع غربيها روي داده مانند حوادث ظنيه، انفجار ک بين دولت و سلفي

هاي دولتي، شمال را به پايگـاه و مرکـز    تحوالت و اقدامات امنيتي دستگاه ،تبع آن و غيره و به

 .ها تبديل کرده است تجمع سلفي

اي شـد کـه    ها و حوادث تعيين کننده جنبش سلفيه دستخوش بحران 23در اواسط دهه 

هـا و جنايـات    گذاري علت بمب اه امنيتي لبنان بهزيرا دستگ ؛به تضعيف فعاليت آن انجاميد

پـس از  در تنگنـا گذاشـتند.   آنهـا را   ،شـدند  و ترورهايي که پيروان اين جنبش مرتکب مي

هـاي سـلفي    امنيتـي بـر گـروه    هاي گيري م، سخت9333سپتامبر در سال  33وقوع حوادث 

دينـي سـلفيه و   ها، مدارس و مراکـز آموزشـي و    ي جمعيتگتشديد شد. با بررسي پراکند

ساخت مساجدي در روستاهاي فقير و استفاده از اين مساجد براي تبلي  مـذهب   همچنين

ها در شمال لبنان پي بـرد. حجـم رشـد و     توان به روند گسترش چشمگير سلفي سلفيه مي

هاي ساده دريافت. بـراي مثـال از    توان با انجام مقايسه مي ،گسترش سلفيه را در اين مناطق
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کـه   در حـالي  ؛هاست مسجد متعلق به سلفي شانزدهد مسجد در شهر طرابلس، مجموع هفتا

مسجد و جنـبش توحيـد و جماعـت     سيزدهفقط  ،داراالفتاء با وجود انبوه امامان تابع خود

مسـجد وجـود دارد کـه     933مسجد را در اختيار دارند. در عکار حدود  هفتهريک فقط 

هاسـت   مسجد متعلق به وهابي 93اين تعداد  اند. از در روستاها و شهرهاي کوچک پراکنده

 د.پردازن که در آن به انجام وظايف نماز جماعت و تدريس مي

االسـالم در لبنـان و تحريکـات نظـامي ايـن گـروه در اردوگـاه         جريان مشکوک فتح

ـ رگـذاري  اثهـاي افراطـي اهـل سـنت بـراي       هاي جريـان  نهرالبارد نيز ناشي از تالش ر ب

ها حاکي از آن بود رهبري اين جريان به عهده  لبنان بود. گزارش هويژ به ،تحوالت منطقه

نام ابوخالد العلمه بود که سابقه عمليات تروريستي در عراق و همکاري با ايمن  هفردي ب

 ،کارانه عليـه شـيعيان   واسطه برخي اقدامات خراب هالظواهري و زرقاوي را داشت. وي ب

 .يه زنداني شدتحت تعقيب قرار گرفت و مدتي نيز در سور

نام شـاکر العبيسـي    هتبار ب وي بعد از آزادي از زندان با همکاري يک اردني فلسطيني

وارد سازمان فلسـطيني فـتح    م3233سالم کرد. العبيسي در السيس گروه فتح اأاقدام به ت

بـه القاعـده   م 3223هاي شورشي عليه عرفات درآمد و در  اما بعدها جزو گروه ،شده بود

مدت سـه سـال در زنـدان بـه سـر بـرد.        بهدر سوريه تحت تعقيب بود و پيوست. وي 

بعـد از توافـق بـا     ،العبيسي بعد از آزادي از زندان با زرقاوي مالقات داشت و در نهايت

اين گروه وارد خاک لبنـان شـد و اقـدامات     داد. االسالم شکل گروهي با نام فتح ،العلمه

زدن  بوس حامل مسافران، بـرهم  انفجار ميني را در اين کشور مانندشماري  بيتروريستي 

 ،االسـالم  اعتصابات ضد سينوره و اختالف بين شيعه و سني انجام داد. پرونده گروه فتح

امـا   ،اهلل لبنـان بسـته شـد    داري حـزب  در نهايت با دخالت دولـت سـينيوره و خويشـتن   

اهلل  ر حـزب ها را در راستاي کـاهش اقتـدا   نظران سياسي اين تالش بکارشناسان و صاح

بخشـي از سـناريوي    ،ارزيابي کردند. براساس نظر تحليلگران، آنچـه در لبنـان روي داد  

روزه در  00اسرائيلي بود که در سياست آزمون و خطا از زمان جنـگ   ـ  ناتمام آمريکايي

 انجام بود.سال گذشته با قوت بيشتر در حال 
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 تقديرها و جوايز

ي دربـاره  لبـان اي که خدمات دليل هب ،ملک فيصلالمللي  جايزه بين ،ميالدي 3222سال 

 ت.به وي تعلق گرف انجام داده بود، هاي حديث و سنت پيغمبر اکرم کتاب

 مفتيان درباري و پاسخ به جوايز

صـراحت قيـام و حتـي کودتـا برضـد       در شرح عقيده طحاويه، بـه  لبانيا ناصرالدين

ـ    3ست.ا هاي عربي را بدعت دانسته حکومت ق(، .  ه 3093تـا   3003از )عبـدالعزيز بـن ب

ق( و عبـداهلل بـن عبـدالرحمن الجبـرين     .  ه 3093تـا   3003محمد بن صالح العثيمـين ) 

   9اند. همگي بر حرمت خروج بر حاکم نظر دادهنيز ق( .  ه 3003تا  3039)

مرجعي مهـم در   ،هاي رسمي شيو  سلفي ي فقهي، امروزه سايتالحاظ منابع فتاو به

فهرسـت   ،«البراهين الواضحات في حکم المظـاهرات »حلبي در کتاب  اند. علي اين زمينه

اسامي مؤسسات افتاء و شيوخي را که حکـم بـر حرمـت خـروج بـر حاکمـان ظـالم و        

 :  0اند، چنين نام برده است ستمگر داده

 ؛. هيئت علماي کبار عربستان سعودي3

 ؛هاي علمي و افتاء عربستان سعودي شوراي دائمي بررسي .9

 ؛لبانياامام  مرکز .0

 ؛عبدالعزيز بن باز .0

 ؛لبانياناصرالدين  .3

 ؛محمد بن صالح العثيمين .3
                                              

 .11الباني، ص ناصرالدين تعليق، محمد و ، شرح الطحاويه العقيده. 1

هـا و مراکـز آموزشـي     ، يکي از منابع ثابت درس اعتقـادات در دانشـگاه  «العقيده الطحاويه». شروح سلفي بر کتاب 2

ق( اسـت کـه شـرح خـود را     115العز، از شاگردان ابـن کثيـر )متـوفي     شرح ابن ابي ترين آنها سلفي است و مهم

 بر آراي ابن تيميه و ابن قيم نگاشته است. مبتني

 بـن  الواقيـه، علـي   الشـرعيه  الشـرعيه  االسـباب  بيان و الجاريه العصريه الفتن من موقفها و الهاديه السلفيه الدعوه. 3

 .36و  32حلبي، صص  عبداهلل بن علي بن الحسن
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 ؛الشيخ  عبدالعزيز آل .3

 ؛عبدالمحسن العباد .3

 ؛عبداهلل بن سليمان المنيع .2

 الفوزان؛ فوزانصالح بن  .33

 ؛. بکر عبداهلل ابوزيد33

 ؛. عبداهلل بن غُدَيان39

 ؛صالح الغصون .30

 ؛لعزيز الراجحيعبدا .30

 ؛الشيخ . صالح آل33

 ؛عبدالوهاب بن ابراهيم أبوسليمان .33

 ؛. عبداهلل بن عبدالمحسن الترکي33

 ؛الشيخ . عبداهلل بن محمد آل33

 ؛. أحمد بن علي سير المبارکي32

 ؛. صالح بن عبداهلل المطلق93

 ؛. محمد بن عبدالکريم العيسي93

 ؛. صالح بن عبدالرحمن الحصين99

 ؛عد الحُصَين. س90

 ؛.عبداهلل بن محمد خُنَين90

 ؛. عبدالکريم بن عبداهلل الخُضَير93

 ؛الشيخ محمد بن حسن آل .93

 ؛. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين93

 ؛علي بن عباس الحکمي .93

 ؛محمد بن محمد المختار الشنقيطي .92
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 ؛لشيخ مبارکا قيس بن محمد آل .03

 ؛سلمان . مشهور بن حسن آل03

 ؛علي بن حسن الحلبي .09

 ؛نصر محمد بن موسي آل .00

 ؛ابواسحاق الحويني .00

 ؛محمد بن علي فرکوس .03

 ؛باسم الجوابره .03

 ؛حسين العوايشه .03

 ؛اکرم زياده .03

 . زياد العبادي.02

ويـژه شـاگردان    از شيو  سـلفي، بـه   ها گيري گونه موضع اينجالب اينجاست که 

مکـرر ديـده    ،هاي فاسـد جهـان عـرب    ي از حکومتآلباني، در راستاي حفظ بسيار

و موقفها من الفـتن   »شود. براي مثال، علي حلبي در کتاب  مي

 33هاي عربي تونس، مصر و ليبي، در  ، که آن را در واکنش به قيام«

بـر   لبـاني مبنـي  اق منتشر کرد، با استفاده از نظر ناصرالدين 3009االول سال  جمادي

اي شـرعي   وسـيله »و خوانده اي اروپايي  پديدهرا اساساً تظاهرات  ،حرمت تظاهرات

داند؛ با اين حال زماني که موضوع رويـارويي بـا بشـار     نمي« براي اصالح حکومت

کنندگان حکم به وجوب  گردد و همين تحريم آيد، ورق برمي اسد در سوريه پيش مي

 دهند.  مي

 بن عبدالوهاب محمد ابن تيميه و لباني ازامايت ح

االسـالم تعبيـر    بن عبدالوهاب بـه شـيخ   تنها از ابن تيميه و محمد محدث وهابيان، نه

د بـن عبـدالوهاب در عقيـده، فـردي     اين قضيه نيز اعتراف دارد که محمکند، بلکه به  مي
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 االسالم ابن تيميـه، اولـين فضـيلت در نشـر دعـوت بـه       و بعد از شيخ است سلفي بوده

 3طور خاص بوده است. حجاز به شهرهاي نجد و طور عام و توحيد در عالم اسالم به

 لبانياتمجيد علماي وهابي از 

لباني يک محدث بزرگ و متخصص علم حديث و فاضل دانشمند اعلماي وهابي از 

از لحاظ صحت و ضعف روايت، بـه آراء و نظـرات او   ، کنند و در مسائل حديثي ياد مي

 کنند. مياو مدح و تمجيد درباره دهند و  و مالک عمل قرار ميد کنن ميمراجعه 

اي در  او اطالعـالت گسـترده  » :لبـاني گفتـه اسـت   اهيئت دائم افتاء عربستان دربـاره  

 ؛حکم به صـحت و ضـعف داشـته اسـت     ،حديث داشته و در نقد آن قوي بوده و بر آن

لبـاني  ادرباره  ،عربستان مفتي اعظم ،همچنين بن باز 9.«کرده است هرچند گاهي خطا مي

در زير آسمان در اين عصر، داناتر از شيخ ناصـر در علـم   » :کند که بر اين نکته اشاره مي

شيخ عثيمين نيـز او را صـاحب علـم بسـيار در درايـه و روايـت        0«.حديث نديده است

 0.شمرد برميثمره بزرگ براي مسلمان او را و  ندک ميحديث، معرفي 
                                              

 ،16افـزار مكتبـة الشـاملة، درس شـماره      دروس للشيخ محمد ناصرالدين األلباني، محمد ناصـرالدين البـاني، نـرم    . 1

 .31ص

فمؤلفه واس  اًطريوع » :303ص ،6واإلفتاء، أحمد بن عبد الرزاق دويش، ج العلميةللبحوث  الدائمة اللجنة ی. فتاو2

 .«ا بالصحة أو الضعف، وقد خيطئ  احلد ث، قوي   نقدما واحليفم عل.ه

ما ،أ ه حته أد م السَمء عاطا باحلد ث   العرصري »: 5. اإلعالم بآخر أحكام األلباني اإلمام، محمد كمال سيوطي، ص3

 .«احلد ث مثل العومة تمد نارص الد ن االباين

 «.مينللمسل كبيرة ثمرة..... وهو ودراية روايةوأنه ذو علم جم في الحديث » . همان4

 و عبارات ديگر بزرگان وهابي درباره او:

فض.لة تدث ال ام ال .خ الفاضل: تمد بن نارصالد ن االباين، فالخي عرفته عرين ال ري.خ »محمد بن صالح العثيمين: 

من خوه اجتَمع  به ري ومو قل.ل ري أنه حر ص جدام عىل العمل بالسنة، وتا،بة البدعرية سريواء کانريه   العق.ريدة أم   

عمل. أما من خوه قراءيت طؤلفاته فقد عرفه عنه ذل ، وأنه ذو علم جم   احلد ث ،وا ة ود،ا ة، وأن اهلل قريد نفري  ال

ف.َم کتبه کث ام من النا  من ح.ث العلم ومن ح.ث اطنهاج واًجتاه لىل علم احلد ث، ومو ثمرة کب ة للمسلمني، وهلل 

 ث.ة فنام.  به عىل تسامل منه أح.انام   ترق.ة بعض ااحاد ث لىل د،جرية احلمد. أما من ح.ث التحق.قا  العلم.ة احلد
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  يح بخاري و صحيح مسلمبا صحالباني مخالفت 

کامل صحيحين )صحيح بخـاري و  اعتبار نظر عموم علماي اهل سنت بر وجاهت و 

 .استمسلم( 

مقدمـه ابـن   »کـه بـه   « علوم الحديث»براي نمونه، عثمان کردي شهرزوري، در کتاب 

 نويسد: معروف است، مي« صالح

نرا ي جعفري    ا نوشت، ابوعبراهلل محمر بن اسرماعيل ب « صحيح»ننستين کسي که 

است و به دنبال او ابوالحسين مسلم بن حجاج نيشابو ي قشيدي است. با اينكه مسرلم  

 .از محضد بنا ي استفاده کدده، د  بسيا ي از شيوخ با وي اشتداک دا د

                                                                                                          
ً تصل لل.ها من التحسني أو التصح.ح وعدم موحظة ما  يفون شاذ اطتن خمالفام احاد ريث کاجلبرياه صريحة ومطابقرية 

و رتك سوى اهلل  لقواعد الرش عة، وعىل کل حاه فالرجل طو ل الباع واس  اًطوع قوي اإلقناع وکل  ؤخخ من قوله

و،سوله. ونسأه اهلل أن  يفثر من أمثاله   اامة وأن لعلنا ول اه من اهلداة اطهتريد ن والقريادة اطصريلحني وأن  علمنريا مريا 

 [«.4 نفعنا و نفعنا بَم علمنا لنه جواد کر م]

ما مخا الرجُل وما عرا حقه العرُب، ،جٌل  نقله اهلل من قلب أو،وبا »،ب.  اطدخيل: 
و ضعه   اطيفتبة الظامر ة أحسن ُظل 

م مخه اجلهود العظ.مة. عرياجي بريا،ع   احلريد ث وعلومريه »وقرياه أ ضريا: « ميفتبة   الرشق و عيفف ف.ها ستني سنة و قدِّ

 «.والعلل و  الفقه، فق.ه النفس عىل طر قة السلف وً  تيفلم ف.ه لًّ أمل اامواء

 [«.5عاطام باحلد ث   العرص احلد ث مثل تمد نارص الد ن االباين]ما ،أ ه حته أد م السَمء »عبد العة ة بن باز: 

ً  قدح   ال ري.خ نريارص الريد ن و  »وقاه أ ضام: « لننا ً نةاه نةداد علَم بسبب کتب ال .خ.»مقبل بن مادي الوادع : 

 «.علمه لً مبتدع من ذوي اامواء، فهم الخ ن  بغضون أمل السنة و نفرون عنهم

ال .خ نارصالد ن االبرياين مرين خريواخ لخواننريا الثقريا  اطعريروفني بريالعلم والفضريل والعنا رية »ة آه ال .خ: عبد العة 

 «.باحلد ث الرش ف تصح.حام وتضع.فام 

 «.لن ال .خ قد ترك لألج.اه ذخ ة ً  ستغن  عنها»حافظ بن عبد الرمحن مدين ري مد ر جامعة ًمو، ري : 

أن العومه ال نق.ط  لل ال .خ االباين لجريوًم رر بريام، »عنه ال .خ عبد العة ة اهلده: اطفرس تمد اامني ال نق.ط : قاه 

 «.حت  لذا ،آه ما،ام ومو   د،سه   احلرم اطدين  قط  د،سه قاطَمم ومسلَمم عل.ه لجوًم له

ومصادمة امريل الباطريل،  نارصالد ن االباين ري ومو صاحب سنة ونرصة للحق»مفت  الد ا، تمد بن لبرام.م آه ال .خ: 

 [«.6وليفن له بعض اطساطل ال اذة]

عندما ،أ ه ال ري.خ علمريه أنريه سريقطه سريهوام مرين القريرون ااوه »تلم.خه ابو لسحاق احلو ن  تدث الد ا، اطرص ة: 

 .«وذمبه عنده تبام للحد ث فرجعه وأنا تب للسنة
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ها بعر از قدآ  کديم اسرت. ولري    تدين کتا  کتا  اين دو، ]نزد اهل سنت[ صحيح

من د   وي زمين کتا  علمري کره   »گفته: آنچه  ا ما از شافعي  وايت کدديم که 

بدخي سنن شافعي  ا با عبرا ت ديگرد   « تد از کتا  مالك باشر، سداغ نرا   صحيح

 انر. نقل کدده

هاي بنا ي و مسلم نوشته شود، گفته اسرت.   شافعي اين سنن  ا قبل از اينكه کتا 

 1تدين آنها و دا اي بيشتدين فوائر است. پس از آ ، کتا  بنا ي صحيح

 تـا  اسـت  کـرده  تخلـف  صحيحين صحت در سنت اهل علماي عامه نظريهاز الباني 

دليـل   بـي  ،اي از سـر تعصـب   عـده »نويسـد:   مي چنين خويش کتباز  يکي در که جايي

   «.صحيح استمسلم صحيح بخاري و  همه مطالبگويند که  مي

 پذيرنـد يـا   وهـابي را مـي  البـاني  علماي اهـل سـنت نظـر    که  جاست حال سؤال اين

علماي چند صـد سـال گذشـته اهـل سـنت را متعصـب و        دانند؟ صحيحين را معتبر مي

 د؟ان منطق دانيد يا وهابيان افرادي هتاک و بي منطق مي بي

 در نماز! چران چشمعادل صحابي برمالکردن راز 

 خـدا  رسـول  صـحابه از  يکـي  کـه  کند مي نقل خود درس جلساتاز  يکي درالباني 

 صـف  در کـه  بـود  زيبـايي  زن اينکه براي؟ چه براي. خواند يم نماز آخر صف در عمداً

 نگـاه  را او بغـل  زيـر از  رفـت،  مـي  به سـجده  که وقتي پس. خواند مي نماز ها خانم اول

 خـدا  عنه؛ اهلل رضي: يدگو مي سپس( خندند مي و شاگردانش خودش کمي بعد. )کرد مي

 مثـل  تـا  گـويم  نمي من. آيد يادتان شايد. است صحابي حق؛ زيرا او به باشد. راضي اواز 

                                              
د بن لسَمع.ل اجلعفري  مريوًمم وتريوه أبريو احلسريني مسريلم برين أوه من صنف الصح.ح، البخا،ي أبو عبد اهلل تم :الثالثة. 1

احلجاج الن.سابو،ي الق  ي من أنفسهم ومسلم م  أنه أخخ عن البخريا،ي واسريتفاد منريه   ريا،که   کثري  مرين شري.وخه 

،ض کتابريا وکتابامها أصح اليفتب بعد کتاب اهلل العة ة وأما ما ،و نا عن ال افع  ،يض اهلل عنه من أنه قاه مريا أعلريم   اا

  العلم أکثر صوابا من کتاب مال  ومنهم من ،واه بغ  مخا اللفظ فإنَم قاه ذل  قبل وجود کتايب البخريا،ي ومسريلم ثريم 

 .31، ص3علوم الحديث )مقدمة ابن الصالح(، ج لن کتاب البخا،ي أصح اليفتابني صح.حا وأکثرمها فواطد.
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 فضـيلت  در آنهـا  مثل ما که بدانيد تا يمگو مي ولي( خندد مي کمي بعد. )دهيد انجام آنها

 کـه  کسـي  پـس کنـد.   مـي  محاسـبه  و سـيئات  حسنات برحسب خدا که و بدانيد نيستيم

 .بـرعکس  هـم  و برعکسـش . بـود  خواهـد  رهيافتگاناز  کند، غلبه سيئاتش بر حسناتش

 خداست. رسول مصاحبت با همان فضيلت ترينو بيش بهترين

 به علماي اهل سنتالباني هاي  اهانت

تنها کتب مهم اهل سنت مانند صحيح  که مورد تمجيد علماي وهابيت است، نهالباني 

علماي مشهور اهل سـنت  به بلکه  ،3مسلم و صحيح بخاري، از تعرض او در امان نمانده

 :  کنيم نه مواردي را ذکر مينموبراي است. کرده نيز تعرض و اهانت 

را بـه خطـا مـتهم     9لباني، افرادي مانند عبدالبر، ابن حزم، ذهبي، ابن حجر، صـنعاني ا

را متعصـب معرفـي کـرده     0و محدث منـاوي  0گويي زده کرده و به ذهبي، تهمت تناقض

دانم، اين اسـت کـه    همانا از عجايب که توجيهي بر آن نمي»گويد:  و درباره او مي 3است

 3.«هاي مناوي تناقض دارد بسياري از اوقات حرف در

از  و 3اوينـد  مخـالف  کـه  اسـت  کسـاني  بـه  دادن دشنام به معروف لباني،ا ناصرالدين

 تـأليف  «شـتائم االلبـاني   قـاموس »نـام   بـه  را کتـابي  سـنت،  اهل علماي رو برخي همين

 سـنت  اهـل  يعلمـا  بـه  او هـاي  اهانـت از  برخـي  به ادعا اين اثبات براي اينک .اند کرده

 : کنيم مي اشاره مخالف

                                              
 .5ارشد سلفي، ص ،. الباني وشذوذه وأخطاؤه1

 .ن. هما2

، 3لبـاني، ج ا ، محمـد ناصـرالدين بـن الحـاج نـوح     االمـة وأثرها السيئ فـي   والموضوعة الضعيفةاألحاديث  سلسلة. 3

 .«لتحرخ عىل العلم الصح.ح، وتنجومن تقل.د الرجاه! فتأمل مبلغ تناقض الخمب » :335ص

 .صاحب كتاب معروف فيض القدير است . مناوي از محدثين مشهور اهل سنت و4

 «.بل مو من تعصب اطناوي عل.ه» :132ص ،5، جاالمةفي  وأثرها السيئ والموضوعة الضعيفةاألحاديث  سلسلة. 5

 «.ولن من عجاطب اطناوي الت  ً أعرا هلا وجها، أنه   کث  من ااح.ان  ناقض نفسه»: 13ص ،3ج ،. همان6

 رضواني. اصغر وهابيان، علي مفتي و محدث باز بن و براي مطالعه بيشتر ر.ک: الباني. 7
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 علـم  بـر  تا کن تأمل ذهبي تناقض مقدار در خوب پس»: يدگو مي ذهبي درباره او. 3

 3.«يابي نجات مردان تقليداز  و شوي حريص صحيح

 تعصـب از  ايـن  بلکـه »؛«یاطنرياو تعصب من مو بل: »نويسد مي مناوي محدث درباره. 9

 .«است مناوي

 در اينکـه  دانم، نمي آن بر توجيهي که مناوي عجايباز  همانا» :يدگو مي او درباره نيز

 9.«است متناقض هايش حرف اوقاتاز  بسياري

 : يدگو مي عوامه دمحم شيخ و بوطي سعيد دمحم شيخ دربارهالباني . 0

 و اصول د  دو آ  بين که اختالفي با شنص، آ  و مقلر اين که است اين من گما 

 بره   ا آنا  که کساني با ما چا ه چيست پس... کو انهکو  تقلير د  جز است فدو 

 گمداهري  و مذهبي تعصباز  آ  سبب به تا کنيم مي دعوت سنت و کتا از  پيدوي

 3.پذيدنر نمي شونر، ولي  ها حيوانيت

 دست خداوند» :يدگو مي سنت اهل علماياز  ابوغده عبدالفتاح شيخ دربارهالباني . 0

 0.«کند قطع را زبانت و شل را تو

: نويسـد  مـي  «»کتاب  مقدمه در صابوني شيخ درباره او. 3

از  زودي بـه  مـن  اسـت، و  دليـل  بي ادعاي کننده، صاحب گمراه گو، جاهل دزد، دروغ او»

 3.«دارم برمي پرده عاربودنش و خواربودن

                                              
، 3، جالضـعيفة  االحاديـث  سلسلة .الرجاه تقل.د من تنجو و الصح.ح العلم عيل لتحرخ الخمب  تناقض مبلغ فتأمل. 1

 .355ص

 .132، ص5؛ همان، جنفسه  ناقض ااح.ان من کث    اّنه وجهام  هلا ًاعرا الت  اطناوي عجاطب من انّ  و. 2

 مري  ح.لتنريا فريَم... ااعمري  التقل.ريد   لًّ  الفريروع و ااصوه   اخلوا من ب.نهَم ما ذاک، عيل و اطقلد مخا انّ  ظنّ  و. 3

 .احل.وان.ة، ف.أبون الغباوة و العصب.ة من ل.نجو السنة و اليفتاب اتباع ليل انا ؛ ندعومم

 .«لسانک قط  و  دک اهلل اشّل ». 4

 .عا،ه و خة ه فا،رة، سأک ف دعوي مضّل، صاحب صادق، جامل رّساق، ر . 5
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 به ابوحنيفهالباني توهين 

 بررسـي  در روايتـي  نقـل از  است، پس وشتهن «» اي که بر در تعليقه لبانيا

 گويد:   ميد و کن مي معرفي الحافظه و ضعيف موثقغير فردي را حنيفه ابي روايت، امام

از  جرال بنرا ي    نرر و ا  جالش همه مو د وثوق .سنرهاي اين  وايت ضعيف است

 دليرل  بره  بز گرا  او  ا  ؛بوحنيفه که با وجودي که د  با  فقه بز گ اسرت اجز  به

 1.داننر مي ضعيف حافظه، ضعف

نقـل   «تهـذيب التهـذيب  »اين در حالي است که امام ابن حجر عسقالني در کتـابش  

 کند که: مي

فظ. حیدث بَم ً حیفظه وً حیث لً بَم  دث باحلدحیثقة ً  فة.أبوحنقوه کان   نيابن مع

برين ث. عرين ا احلريد یفة ثقرية فري. کان أبوحننيعن ابن مع یوقاه صالح بن تمد اًسد

 فه ً بأ  به: .: کان أبوحننيمع

 تهم باليفخب.  وجي  الصدقفه عندنا امل .وقاه مرة کان أبوحن

 حـديث  بزرگـان  به معرفـي  که آنگاه «تاريخ بغداد»در کتابش نيز امام خطيب بغدادي 

گويـد مـن از اسـرائيل بـن      ابوغسـان مـي  »نويسد:  بوحنيفه ميارفي امام مع در پردازد، مي

 احاديـث  ويزيـرا  فرمود: نعمان )ابوحنيفه( انساني بزرگوار اسـت؛   مييونس شنيدم که 

 9.«دارد حفظ خوبي به را فقهي مسائل

 ها به حنفيالباني توهين 

ذيل حديثي که مربوط  ،«مختصر صحيح مسلم»لباني، امام حديث وهابيان، در کتاب ا

 گويد:   مي ،ها اهانت کرده است، به تمام حنفي 7به فرودآمدن عيسي

                                              
 .16کتاب السنة، تعليقات آلباني، ص. 1

المکتبـة  ، 111ص 31، بغدادي، خطيـب، ج تا، خ بغريداد؛ کان نعم الرجل نعَمن، ما کان أحفظه ليفل حد ث ف.ه فقه. 2

 .مدينه منوره السلفية
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کنر و طبق قدآ  و  به شد  ما حكم مي 7ن حريث واضح است د  اينكه، عيسياي

گيدد، و به غيد از اين دو مو د به چيرز ديگردي چرو  انجيرل و      حريث تصميم مي

 1.کنر مذهب حنفي و ماننر آ ،  فتا  نمي

 کند:   چند نکته برداشت مي، را بخواندالباني هرکس که اين مطلب 

 ت؛سال مخالف اسالم مذهب حنفي مانند انجي. 3

 د؛رو انجيل گمراه هستن الهبمقلدين ابوحنيفه همچون کافران، دن. 9

، بـه اسـالم حکـم    7ذهب حنفي، هيچ ارتباطي به اسالم نـدارد، چـون عيسـي   . م0

 ي!کند و نه به مذهب حنف مي

 تا ترور او البوطيدکتر محمد سعيد تهمت زنازادگي به از 

ـ ر، دکتر محمدسعيد رمضان البوطي يس اتحاديـه علمـاي بـالد الشـام و از علمـاي      ئ

دکتـراي خـود را در علـوم     م،3233در  وي سـت. ابرجسته اهل سـنت شـافعي مـذهب    

عنوان کتاب درباره  شصتاسالمي از دانشگاه االزهر گرفت. شيخ سعيد البوطي، بيش از 

بـه  وهابي، اين عالم برجسته اهـل سـنت را مـتهم    الباني اما  است.نگاشته علوم اسالمي 

 9د.ده اطب قرار ميمخ« الدعي» و ايشان راکند  مي زنازادگي

 بـود کـه از دولـت    دمشق اسالمي مطرح دانشگاه استادمحمد سعيد رمضان البوطي، 

هايش را بـه   کتاب اي، بشار اسد، حمايت جدي کرد. در برابر اين فتوا عده نظام و سوريه

يخ در طول عمر خود پاسدار اسـالم  ش... . کردند آتش کشيدند، و او را همواره نفرين مي

سـلفيون بـوده اسـت. بـوطي از      آن ميـان هـاي افراطـي و از    سنتي سني در مقابل گـروه 

کـرد. وي همچنـين    سلفيت معاصر انتقاد مـي « مرجع»لباني، اين اهاي ناصرالدين  انديشه

                                              
 احلنفري  الفقريه او اًنج.ريل مرين بغ مهريا ً والسرينة باليفترياب  قيض برشعنا حیيفم السوم عل.ه ع.يس ان   رص ح مخا. 1

 (.216ص ،لبانيامحمد ناصرالدين  ،مختصر صحيح مسلم) در اين کتاب دقت کنيد 3به پاروقي شماره  .ونحوه

 .300. دفاع عن الحديث النبوي والسيره في الرد علي جهاالت الدکتور السيوطي، محمد ناصرالدين الباني، ص2
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باشـد. شـيخ    مـي « سلفيت مرحله موقت مبارک است و نه مذهب اسـالمي »مؤلف کتاب 

عنـوان وسـيله دسـتيابي بـه      مخالف مصمم توسل به زور به ،يد رمضان البوطيمحمد سع

« جهـاد در اسـالم  » شدر اثـر  بـاره  نظرهاي خود را در ايـن  اهداف سياسي بود. وي نقطه

 .رسيدچاپ به  م3220تبيين کرد که در 

 يـک  تـو  بود که گفتهالباني ناصرالدين  شيخ به البوطي سعيد روزي محمد ،گويند مي

خداونـد يکـي از   »گويـد:   مي البوطيه بالباني  ناصرالدينهستي.  رو دو و افقمن شخص

در نهايت و براي اثبـات نفـرين   . «نسازد ثابت را ما منافقي اينکه راند، تا نمي را من و تو

 حـالي بـود کـه    شد. ايـن در  ترورالباني نود سالگي، به دست مريدان  در البوطي لباني،ا

 سرعت دفن شد. اي به رده بود و به بهانهوي ماز  قبل ها سالالباني 

 توهين و تهمت زنازادگي به عالمه حسن السقاف عالم اهل سنت!

در .ق   ه 3033سـت کـه در   امذهب  ، از علماي برجسته شافعيعالمه حسن السقاف

)حديث، فقه، توحيد  عنوان کتاب درباره علوم اسالمي هشتاداردن به دنيا آمد و بيش از 

 .استنگاشته و...( 

کننـد، جنـاب    لباني، پيشواي حديث وهابيت که از او به بخاري دوران يـاد مـي  ا

 مخاطـب   «الـدعي »و ايشـان را  کنـد   مـي عالمه حسن السقاف را متهم به زنـازادگي  

 3د!ده قرار مي

 رضاع بزرگسال

از  روايتـي  ويـژه  ؛ بـه هاي درس خويش با استناد بر روايـاتي  جلسهاز  در يکيالباني 

پسر رضاعي  شکالي ندارد وانامحرم از  حتي شيخ بزرگ ويد که شيرخوردنِگ عايشه مي

تر باشد! دليلش بـر جـواز هـم روايـت عايشـه       شيردهنده بزرگاز حتي اگر ؛ شود آن مي

                                              
 .333ص، 1ج ،. سلسله االحاديث الضعيفه و الموضوعه1
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 3.انگيز نيست مر شهوتاين اينکه اهم  است و

، بر اساس فتـواي  لبانياناصرالدين شاگرد عثمان الخميس 

توانـد   از نـامحرم مـي   سـال بزرگ رضـاع »يد: گو استاد خود مي

توانند شير او  بدون شيرخوردن مستقيم از پستان زن باشد. مي

 9«.بنوشداو  را بدوشند پس در ليوان به او بدهند و

 الباني  مرگ

غـروب آفتـاب    ت،نهايـ در هاي سختي شـد و   در اواخر عمرش دچار بيماريالباني 

مرد و ظاهراً از بـيم  سالگي،  33در  م3222اکتبر  9مطابق با  3093االول  جمادي 99شنبه 

 سرعت او را دفن کردند. بروز درگيري، به

لبانياهايعلماياهلسنتدربارههاومخالفتمذمت

و او را تـا حـد   کننـد   ميدرباره شيخ ناصرالدين، غلو  يوهاب بزرگانهرچند برخي 

حمايت از ابن تيميه و  ليلد را بهالباني اي از اهل سنت،  عده ؛برند ه و امام باال ميعالم

تخصص در تصحيح و تضعيف روايات و اعتقادات ضدديني و اهانت به علما نداشتن 

هايي در رد ناصـرالدين   ميان آثار ابن غماري و پيروان وي نوشته . دراند کردهسرزنش 

                                              
 http://www.ansarweb.net                                                                            براي استماع كالم او: .1

http://uk.youtube.com 

 http://www.ansarweb.net                                                                                          براي دانلود :

 لباني كه عنوانش رضاع بزرگ است:آز كاست اچهار عك  

http://albrhan.org 

http://albrhan.org 

http://albrhan.org 

http://albrhan.org 

 http://www.ansarweb.net                                                                            . براي استماع كالم او:2

 http://www.ansarweb.net                                                                                           براي دانلود:
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لبـاني  الـرد المقنـع علـي اال   »خورد. ابن غماري کتابي را بـا عنـوان    به چشم مي الباني 

 هـايي   ن ابـن غمـاري نيـز کتـاب    اطرفـدار نشد. ظاهر چاپ  که بهتحرير کرد  «دعالمبت

 وصـول التهـاني فـي الـرد علـي األلبـاني، محمـود         »مانند:  اند؛ تحرير کردهالباني بر رد 

 «.سعيد ممدوح

 نقدهاي زيادي نيز بر آثار و افکار وي تدوين شده است؛ از قبيل:  

 ،صحيح و ضعيف، محمود سعيد ممدوح، دبـي ـ التعريف باوهام من قسم السنن الي 

 .ج3م، 9333ق/3093

 

يعلالي

شافعي

علي

 .شافعي سقاف علي بن حسناز  «األلباني شتائم قاموس» -

از  «الخـتالف ا و العقيـدة  فـي لبـاني  اال و تيميـة  ابن بين ما في االتحاف و البشارة» -

 .همان

 .هماناز  «تخليط و تخبطات من مقدماته فيلباني اال به يهذي ما في الشماطيط» -

 .اعظمي الرحمان حبيب شيخ محدث ، از عالمه«اخطاؤه و شذوذه االلباني؛» -

 مهـدي  محمـود  شـاگردش از  «االلبـاني  الـدين  ناصـر  الشـيخ  الـي  مفتـوح  کتاب» -

 .استانبولي

 .ي، از عالمه شيخ عبداهلل بن صديق غمار«المبتدعلباني دّ علي االالقول المقنع في الر
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 لبانياهاي اهل سنت به  مذمت

 بودن الباني گذار خائن و بدعت

ايـن چنـين اقـرار    البـاني  علماي معاصر اهـل سـنت، دربـاره    از  3ابن صديق غماري

 کند:   مي

بلكره د    ؛تاعتماد نيسر او  بهالباني، شنصي است که د  تصحيح و تضعيفش،  الف(

ت ئر اين زمينه، انواعي از ترليس و خيانت د  نقل و تحديف کلمات علما دا د و جد

بد منالفت اجما  و بد ادعاي نسخ برو  دليل دا د که اين به ناداني او به علم اصول 

 .گددد و قواعر استنباط باز مي

 9همچرو  توسرل بره پيرامبد     هرا  شيخ ناصدالرين مرعي است که با برعت  (

ولري   ؛و قدائت قدآ  برد ميرت منرالف اسرت     9جنگر و با د ود بد پيامبد مي

داد  منالفرا  خرود برا     ها با تحديم حالل الهي و دشنا  تدين برعتمدتكب زشت

ها شره است که حال او د  اين مو د هماننر حال ابن تيميه است؛ و  برتدين دشنا 

است، ولي خوانره گذا   رعتاي ديگد  ا ب فهياي از علما  ا تكفيد کدده و طا فهيطا

ترد از آ  وجرود نررا د: يكري اعتقراد او بره        خودش دو برعت گذاشته که قبيح

و ديگدي انحدافش ر   پناه به خراي متعال ر  بود  عالم که برعت کفدي است قريم

 دليرل  انر؛ بره  است که علماي عصدش او  ا منافق خوانره سببو برين  7از علي

جرز مرؤمن و دشرمن     دوست نرا د تو  ا »مودنر: که فد 7به علي 9قول پيامبد

 «.جز منافق تو  ا  نرا د

که معتقرر   د  حالي ؛االسال   ا به ابن تيميه داده است چگونه اين لقب شيخالباني  ج(

گوير: مرن گمرا     از نقل اين قضايا مي به تناقض د  عقاير اسال  است. غما ي بعر

                                              
كتـاب ارغـام    ،از جملـه آن  ؛لباني نگاشته استآبر نظرات  يهاي محدث و اصولي اهل سنت است كه رديه ،. غماري1

 .دانست است كه الباني جايز نمي 9از توسل به پيامبرالمبتدع است كه درباره جو
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و آنچه مفاسرر  بود اگد از عقيره او مطلع کنم بلكه يقين دا   که حافظ ابن ناصد  مي

نوشت؛   ا د  دفا  از او نمي« الددّ الوافد»کتا   ،بد آ  متدتب است، آگاهي داشت

هاي تعديف د با ه او برود.   او اين کتا   ا د  حالي نوشت که مغدو  به گفتهزيدا 

قري  طرو  حقي  نيز نعما  آلوسي فدزنر صاحب تفسيد، اگد عقيره ابرن تيميره  ا بره   

 2نوشت.  ا د با ه او نمي 1«جالء العينين»کتا   ،دانست مي

 در تصحيح و تضعيف احاديثالباني گري  اجتهادات غلط و حيله

و البـاني   اين عقيـده اسـت کـه اجتهـادات غلـط      بر ،لبانياغماري، درباره اجتهادات 

 پيروي وي از هواي نفـس  سبب در تصحيح و تضعيف احاديث، به شگري و خيانت حيله

 :اين باور است است. همچنين اين محدث اهل سنت، بر

فضالي مسلمين، همگي عقوبتي است از  يه علما ود ازي او بد عل و زبا الباني اهانت 

کنرر کره    کتابش به اين نكته نيز اشا ه مري  و د  ،دانر که نمي خراونر بد او د  حالي

د   ؛دهرر  جرا  مري  کا  خرو  ان  ،کنر شيخ ناصدالرين، از کساني است که گما  مي

خواهيم تا ما  ا از آنچه او به آ  مبرتال   که گما  اشتباهي دا د و از خراونر مي حالي

 3بديم. نجات دهر و از هد بري به خرا پناه مياست، شره 

                                              
كـه از علمـا دربـاره ابـن     را هايي  اين كتاب شروع به تمجيد از ابن تيميه كرده و مدح . نعمان بن محمد آلوسي در1

 .را جمع كرده ؛تيميه شده است

 و 53ص ابن الصديق غماري، صـ  ، عبد اهلل بن محمد الغماري الحسني9ل،رام اطبتدع الغب  بجواز التوسل بالنب . 2

  ذل  أنواعا من التدل.س واخل.انة   النقل، والتحر ريف  االباين ر  مؤمتن   تصح.حه وتضع.فه، بل  ستعمل»: 55

جهله بعلريم ااصريوه،  جرأته عىل خمالفة اإلماع ، وعىل دعوى النسخ بدون دل.ل، ومخا  رج  ليل   کوم العلَمء، م 

و دع  أنه حیا،ب البدع مثل التوسل بالنب  صىل اهلل عل.ه وسلم وتسو ده   الصريوة عل.ريه فريأکفر  وقواعد اًستنباط،

منهَم: لحدامها قوله بقدم العرياجي ومري  بدعرية  طاطفة من العلَمء، وبدع طاطفة أخرى، ثم اعتنق مو بدعتني ً  وجد أقبح

 .«کفر ة

ر ه وخ.انته   التصح.ح والتضع.ف حسب اهلريوى، واسريتطالته شواذ االباين   اجتهاداته اَلثمة، و»: 51ص ،. همان3

 .«عىل العلَمء وأفاضل اطسلمني. کل ذل  عقوبة من اهلل له
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 در علم حديثالباني اهليت نداشتن 

 :گونه است اينالباني علماي شافعي، نظرش درباره از  3سقاف

بود   ا د  تصحيح و تضعيف پيموده و با علم جدح و  مزاجي اه هواي نفس و الباني 

آ  اسرت   دهنره کنر و اين نشا  يدا د، بازي م حسب آنچه  أيش ابداز مي به ،تعريل

که او اهليت اشتغال به اين علم شديف )علم حريث(  ا نرا د که تصحيح و تضعيف 

 2، و جايز نيست بد کسي که بد قول او اعتماد کنر.کنر

گذاري  حمايت وي از ابن تيميه و بدعت سبب را بهالباني ين علماي اهل سنت، بنابرا

 .اند در دين و آراء و فتواهاي ضددينيش، مورد طعن و مذمت قرار داده

 لبانياآراوافکار

 با عقلالباني دشمني 

»يعنـي   خـود  حـديثي  بـزرگ  موسـوعه  و کتـاب ، لبانيا

 نظـر از آنهـا  اعتبار تعيين و بررسي به و کرده شروع عقل احاديث نقد با را 

 هـو  الـدين » سازنده و محکم احاديث، روايت آن نخستين. است پرداخته سقم و صحت

 0است.« ن له ال عقل لهالدي من و العقل

همـه   بـودن  جعلي و کذب به گوناگون، حکم منابعاز  احاديث اين تتبعاز  بعدالباني 

 در عقـل  فضـيلت  مـورد  را که در آنچه تمامالباني  که رسد مي نظر به چنين. کند ميآنها 

ن تمام آنچـه را کـه   م»: يدگو مي و داند مي ساز دست يا است، ضعيف شده بيان احاديث

                                              
هـاي فراوانـي در ايـن زمينـه      جمله علماي معاصر است كه در رد بر وهابيت تالش زيادي كرده و كتاب . سقاف، از1

 .نگاشته است

فتريأملوا ک.ريف  سريل  االبرياين سريب.ل اهلريوى » :103ص ،5ج ،علي السـقاف  حسن بن . تناقضات األلباني الواضحات،2

وکريل مريا قريدمناه  ريربمن  والتضع.ف ف.توعب بعلم اجلرح والتعد ل حسب ما  ميل عل.ه ،أ ه! واطةاج.ة   التصح.ح

 .«ف.صحح و ضعف وً حیل ًحد أن  عتمد قوله طا تقدم بأنه ل.س أمو ًن   تغل مخا العلم الرش ف

 .21، ص3، جاالحاديث الضعيفه ةسلسل .3
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دم و همـه ايـن احاديـث را فاقـد     کرآورده تتبع « العقل و فضله»الدنيا در کتابش  ابن ابي

به عقل با عبارات گوناگوني روايـت شـده کـه    احاديث مربوط  3«.حجيت تشخيص دادم

ها اين حـديث   از نمونه يکي. است کرده نقد سپس ، ونوعي گزارش همه آنها را بهالباني 

 ارزيـابي  را روايـت  ايـن  موضوعالباني  9.«قوام المرء عقله و الدين لمن العقل له»است: 

 .است کرده

 و بـوده  «العقل» کتاب صاحب محبر، بن  دواحاديث، داو اين راوي که است معتقد او

يکـي از   حـال  در عين 0.نوشت کتاب را نمي اين دوداو کاش اي که کرده آرزو نيز ذهبي

   0براي انتقاد از احاديث و آرا، مخالفت آنها با عقل است.الباني معيارهاي 

اصالت با نقل است و اگر چيزي از منقـوالت   ،لبانياحقيقت اين است که در مکتب 

هرچند با عقل کـامالً مخـالف    ؛وي و مکتبش آن را خواهد پذيرفت ،ت شودبراي او ثاب

بلکـه   ،وجه اعتراف نخواهد کرد که اين مسئله با عقل مخالف اسـت  هيچ اما آنها به .باشد

که اين امـر در صـفات خبريـه و اثبـات علـو،       چنان کرد؛به وجهي آن را توجيه خواهد 

همـه ايـن   الباني  .کامالً واضح و آشکار استاستعالء و يد و سمع و بصر براي خداوند، 

داند. همچنين معتقد  ولي آن را خالف عقل نمي ؛صفات را براي خداي متعال قائل است

توانـد درسـت    مـي  ،است که رؤيت خدا در آخرت و اينکه کسي خدا را در خواب ببيند

 3باشد.

از  ت، کالمـي دانسـ  گيري نتيجه اين بر شاهد را آنتوان  مي که انگيزي شگفت مطلب

نَّ ف: »است آدم خلقت حديث ذيلالباني 
دم مضغة اذا صلحه صلح ساطر جسريده و اذا آابن  یا 

                                              
 .21، ص3، جاالحاديث الضعيفه ةسلسل. 1

 .26همان، ص. 2

 همان.. 3

 .561، ص1و ج 112، ص5همان، ج. 4

 .25، صةالسنفي تخريج کتاب  ةالجن. ظالل 5
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تکه گوشتي است که اگر  ،در وجود فرزندان آدم» ؛«القلب یفسد  فسد ساطر جسده أً و م

تمام جسدش فاسد خواهـد شـد کـه     ،و اگر فاسد شود ،تمام جسدش سالم ،سالم باشد

 .«قلب است اين عضو همانا

 گفت اعتراض با پزشکاناز  يکي گرچه گويد: ده مييادش حديث خصوص درالباني 

قلـب،   کـه  معتقـدم  من است؛ انساني جسد به خون قلب، پخش کار و عقل مقر مغز که

ون): يـد فرما مـي  هـم  خداوند زيرا است، عقل مرکز و ت  الُْقلُووُب  َتْعویَم  َولَکت
وُدورت  فت  الذ  (الصُّ

طو   »فرمايد و لکن  و نمي( 03:)حج   3.«تاعما  القلوُب اّلت    الرُّ

 الزم يـا  مفيـد  انسـان  دنيـاي  و ديـن  براي که را آنچه روايات، که است معتقدالباني 

 و بشـويم  هاي عقلي فلسفي يا کالمي وارد بحث به که ندارد لزومي و اند کرده بيان بوده،

 سؤال آن جواب که داشت وجود اخد رسولاز  ثابتي مسائل، حديثاز  اي مسئله دراگر 

 اصـالً  و نهـيم  نمي وقعي آن پيرامون عقلي هاي بحث به ديگر و پذيريم مي بود، مسئله يا

 .  ايم شده منع مباحث گونه ايناز  ما

 در کـه  را روايـاتي  تمـام  و ندانسته معتبر را عقل لباني،اطور خالصه بايد گفت که  به

 محبـر،  بـن  ودودا وي. است کرده ارزيابي مجعول و ساز شده، دست صادر عقل فضيلت

 بـه  توجـه  با که حالي در خوانده است؛ حديث کننده جعل و غيرثقه را احاديث اين راوي

 اش هـاي اعتزالـي   گـرايش  سـبب  فردي ثقه بوده و به ،که ويشد مشخص  ،يرجال منابع

م انجـام  علـم کـال  با که  رادفاع عقالني از دين الباني مغضوب رجاليون واقع شده است. 

دانـد. ايـن    ل کـافي مـي  ئگـويي بـه مسـا    و روايات را در پاسـخ داند  مي، مقبول نشود يم

مضمون آنهـا را   ،که عقل قطعيرا بسياري از احاديث او که شده است موجب  ،رويکرد

م جسـ ؛ مانند داشتن دست و تبشمردالزم و واجب  ارو اعتقاد به آنها ، بپذيرد کند رد مي

 خداوند.  

                                              
 .103، ص3ه، جاالحاديث الصحيح ةسلسل. 1
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از  اسـت، بلکـه   گريـزان  عقلي مباني و عقلاز تنها  نه که است ستيزي لعق سلفي وي

  3.ل را تکذيب کردهعق به مربوط روايات زيرا تمام است؛ متنفر نيز نقل

 ، برترين مخلوق خداوند نيست!9رسول خدا

از همـه   9دليلي نـداريم بـر اينکـه رسـول خـدا حضـرت محمـد       »يد: گو ميالباني 

9«.مخلوقات افضل است

 ف آيه تطهيرتحري

 گويـد:  لباني، در اتهامي ديگر، شيعيان را به تحريف در آيات قرآن متهم کرده است و ميا

و اينکه شيعيان آن را بـه   هستند 9طبق صريح آيه تطهير، درواقع همان زنان پيامبر ،اهل بيت

داننـد، از   نمـي  9دهند و شامل زنان پيامبر اختصاص مي :علي و فاطمه و حسن و حسين

 0آيات خداست تا هواهاي نفساني خود را ياري دهند.درباره فات شيعه تحري

 !بدعت است ،ابقاء قبر پيامبر اسالم

بـه مـواردي کـه در مدينـه منـوره بـدعت        «مناسک الحج و العمـره »در کتاب الباني 

کند و در يکي از اين موارد از ابقاء القبر النبوي فـي مسـجده    اشاره مي ،شوند شناخته مي

 برد! ذاشتن قبر نبي اکرم در مسجدالنبي( نام ميگ )باقي

را نـوعي بـدعت بـه شـمار      9گذاشتن قبر پيـامبر اسـالم   اين بدان معناست که باقي

اين قدرت را داشـته باشـند، آن را نيـز تخريـب     که او و مريدانش  آورد و در صورتي مي

 د!خواهند کر
                                              

 براي مطالعه بيشتر ر.ک: منزلت عقل نزد الباني.. 1

 .331ل أنواعه و أحکامه، االلباني، ص. التوس2

وهصري.ص ال ري.عة )أمريل الب.ريه(   » :121ص ،3جالباني، من فقهها وفوائدها،  وشيء الصحيحةاألحاديث  سلسلة. 3

اهلل عنهم دون نساطه صريىل اهلل عل.ريه وسريلم مرين حترير فهم َل ريا  اهلل تعرياىل اَل ة بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،يض

 .«مو مرشوح   موضعه امواطهم کَم انتصا،
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 راو تخريب گنبد خض 9اهلل زدن مرقد مطهر رسول آتشتحريک به 

مغنـي المريـد الجـامع لشـروح     »عبدالمنعم ابراهيم، وهابي تندرو، کتابي دارد به نـام  

محمد بن عبدالوهاب. اين شـخص،   «التوحيد»که شرحي است بر کتاب  ،«کتاب التوحيد

، 9پس از نقل سخن ابن قيم، شاگرد ابن تيميه در مورد تخريـب گنبـد شـريف پيـامبر    

شـدن و   خواسـتار خـراب   ،جلـوه داده و بـا کنايـه    زدن حجره پيامبر را امري عادي آتش

 .زدن حرم ملکوتي آن حضرت شده است آتش

گويد: آن اتـاق بايـد در آتـش بسـوزد،      نويسد: ابوحفص مي شرمي تمام مي وي با بي

بلکه بايد ويران شود. پس وقتي که نظر او درباره حجره چنين باشد، )يعني: اگـر حکـم   

بـردن گنبـد    )يعني: حکم از بـين  پس گنبد چگونه است؟ زدن اتاق پيامبر بدهيم( به آتش

 3(.واضح است نيز کامالً

اگر دولت عربستان سعودي داعيه دفاع از توحيد را دارد، بايـد  »گفته بود:  هملباني، ا

 «.پيامبر را ويران کند يگنبد خضرا

و  9لباني، فتوا به تخريب گنبـد و بارگـاه رسـول خـدا    اآورترين فتواهاي  از تأسف

در اين فتوا از لزوم  خراج قبر شريف آن حضرت از داخل مسجدالنبي است که صراحتاًا

کشيدن ديـواري بـين    ،آور خدا سخن گفته و براي دولت سعودي تخريب گنبد سبز پيام

تحذير السـاجد مـن اتخـاذ    »وي در کتاب . داند قبر شريف و مسجدالنبي را ضروري مي

 نويسد:   مي« القبور مساجد

هاي گذشـته   اين است که اين بنا در قرن ،بايد براي آن تأسف خورد که ياز چيزهاي

اطراف قبر شـريف  د. ش ساخته شده، و اگر اين نبود، بايد اين گنبد سبز و بلند خراب مي

از جنس مس، نقاشي شده و داراي پرده و... احاطه شده است که صـاحب   يهاي با پنجره

 .قبر از آنها راضي نيست

                                              
مغني المريد الجامع لشـروح کتـاب    حفص: حترق احلجره، بل هتدم. فاذا کان کومه   احلجره فيف.ف بالقبه؟وقاه اب. 1

 .3603ص، 3ج، التوحيد
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براي عـرض سـالم    ق.  ه 3033ارت مسجد نبوي، هنگامي در سال بلکه در زمان زي

به رسول خدا رفته بودم، در پايين ديوار شمالي قبر، محـراب کـوچکي را ديـدم کـه در     

وجود داشت و اشاره داشت به ايـن   ،پشت آن سکويي که کمي از سطح مسجد بلند بود

 ،ر ايـن هنگـام  مطلب که اينجا مکان مخصوص نماز در پشت قبر شريف اسـت؛ پـس د  

 !پرستي در زمان دولت توحيد باقي مانده است زده شدم که چگونه اين نماد بت شگفت

زيرا کنم که هيچ فردي را نديدم که براي نمازخواندن در اين مکان بيايد؛  اعتراف مي

شدت از سوي نگهباناني که مردم را از انجام کارهاي خالف شرع در کنار قبر شـريف   به

اما ايـن   .اين کار از دولت سعودي تشکر کردبراي شد و بايد  ، حراست مي کردند منع مي

احکـام الجنـائز و   »کند و دواي درد نيست. من سه سال پـيش در کتـابم    تنها کفايت نمي

پس واجب است مسجد نبوي به همان شکل سابق خـود برگـردد و بـين    »گفتم: « بدعها

طوري کـه   کشيده و فاصله شود؛ به مسجد و قبر پيامبر از طرف شمال تا جنوب ديواري

 .خالفي که مؤسس مسجد از آن راضي نيست، ديده نشود چيزِ در داخل مسجد هيچ

خواهنـد   اعتقاد دارم که اين مسئله بر دولت سـعودي واجـب اسـت؛ اگـر آنهـا مـي      

شنيدم که دولت سعودي دستور توسـعه مجـدد مسـجد را    . پشتيبان واقعي توحيد باشند

شنهاد من اعتنا کننـد، و مسـجد را از طـرف غـرب و     يد آنها به اين پداده است؛ پس شاي

افتـد،   ديگر جاها توسعه دهند و جلوي اين نقصي را که با گسـترش مسـجد اتفـاق مـي    

ي ددارم که خداوند آن را به دسـت دولـت سـعو    شنهاد پذيرفته شده، اميديبگيرند. اگر پ

 !تحقق بخشد و چه کسي سزاواتر از آنها به اين کار

اينکه آن را به همان صـورتي   يسال پيش، مسجد را گسترش دادند ب ولي نزديک دو

 3.د که در زمان صحابه بوده استنبرگردان

                                              
رب وأحري.  القري. قله: ومما  ؤسف له أن مخا البناء قد بن  عل.ه منخ قرون لن جي  يفن قد أز ل تل  القبة اخلرضاء العال.ة. 1

الرش ف بالنوافخ النحاس.ة والةخا،ا والسجف ور  ذل  مما ً  رضاه صاحب القرب نفسه صىل اهلل عل.ه و سلم؛ بل 
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گنبد رسول خـدا را  نشدن دليل تخريب  ،لبانيانکته عجيب در اين فتوا اين است که 

 د!.دان هاي گذشته مي شدن اين گنبد در قرن ساخته

 لبانيا عجيب هاياي از اعتقادات و فتوا نمونه

ي بـا ايـن حـال فتواهـاي     ؛عنوان يک محدث معروف است نـه مفتـي   بهبا اينکه الباني 

 يم: کن نمونه مواردي را ذکر ميبراي کند که  صادر مي عجيب

 3خداوند داراي دو صفت تعجب و خنديدن است.ـ 

 و بـا حـال کفـر از دنيـا     نـد پرست بود عبدالمطلب، بت 9پدر و مادر و جد پيامبرـ 

 9اند و اهل آتش هستند. رفته

                                                                                                          
،أ ه   م 8661قد ،أ ه حني ز،  اطسجد النبوي اليفر م وترشفه بالسوم عىل ،سوه اهلل صىل اهلل عل.ه و سلم سنة 

سدة مرتفعة عن أ،ض اطسجد قل.و لشا،ة لىل أن مخا اطيفان خرياخ   أسفل حاط  القرب ال َميل ترابا صغ ا وو،اءه 

 .للصوة و،اء القرب فعجبه ح.نئخ ک.ف ضله مخه الظامرة الوثن.ة قاطمة   عهد دولة التوح.د

ا  أقوه مخا م  اًعرتاا بأنن  جي أ، أحدا  أيت ذل  اطيفان للصوة ف.ه ل دة اطراقبة من قبل احلر  اطوکلني عىل من  النري

من  أتوا بَم خيالف الرشع عند القرب الرش ف فهخا مما ت يفر عل.ه الدولة السعود ة وليفن مخا ً  يفف  وً   ريف  وقريد 

 «:اأحيفام اجلناطة وبدعه» کنه قله منخ ثوث سنوا    کتايب

تريد مرين ال ريَمه لىل فالواجب الرجوع باطسجد النبوي لىل عهده السابق وذل  بالفصل ب.نه وبني القرب النبوي بحرياط   م»

  .اجلنوب بح.ث أن الداخل لىل اطسجد ً  رى ف.ه أي تالفة ً ترىض مؤسسه صىل اهلل عل.ه و سلم

اعتقد أن مخا من الواجب عىل الدولة السعود ة لذا کانه تر د أن تيفون حام.رية التوح.ريد حقريا وقريد سريمعنا أّريا أمرير  

وجتعل الة ادة من اجلهة الغرب.ة ور مريا وتسريد بريخل  الرينقص الريخي بتوس.  اطسجد جمددا فلعلها تتبن  اقرتاحنا مخا 

 ؟«س.ص.به سعة اطسجد لذا نفخ اًقرتاح أ،جو أن حیقق اهلل ذل  عىل  دما ومن أوىل بخل  منها

تحـذير السـاجد مـن    ) وليفن اطسجد وس  منخ سنتني تقر با دون ل،جاعه لىل ما کان عل.ه   عهد الصحابة واهلل اطستعان

 (66، ص3اذ القبور مساجد، جاتخ

صفتان هلل عز وجل  «فهَم التعجب والضح » :11ص ،6ج ،وشيء من فقهها و فوائدها الصحيحةاألحاديث  سلسلة . 1

 «.السنةعند أهل 

واطقصود أن عبد اططلب ما  عىل ما کان عل.ه من د رين اجلامل.رية ک.ريف ً » :56و  51ص ، صالسيرة النبوية. صحيح 2

 .«جده عل.ه الصوة و السوم مخه الصفة   اَلخرة وقد کانوا  عبدون الوثن حت  ماتوا يفون أبواه و
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 3نيست!اذان در مساجد در برابر بلندگوي صوتي )ميکرفون( مشروع ـ 

خطيب نماز جمعه   جويان و مرزبانان و مدافعان از وطن از جانب دعا براي جنگـ 

 9.حرام است

 0بدعت است.دانستن، روز جمعه را روز تعطيلي ـ 

بـدعت   ،بلکـه بـدون شـک    ؛بـا سـنت   خواندن فاتحه براي ارواح مردگان، مخالفـ 

 0رسد. ها نمي به مرده ـ بنابر قول صحيح ـ خصوصاً آنکه قرائت ؛است

 1به شيعه و امام خمينيالباني هاي  اهانت

( به شيعه و علماي آنها در آثار )چه کتب و چه نوارهاي درسيالباني هاي تند  اهانت

ليـه  عاي که  و درباره حکم فرقهدر ضمن پاسخ به سؤالي که از االباني وي مشهود است. 

کند کـه نـزد مـا     ، به اين نکته اشاره مي3دکنن و بر آنها هجمه مي اند رديه نوشته ،وهابيت

شود، در اينکه بيشتر علمايشان ماننـد   وهابيان، شيعه و کساني که به آنها رافضي گفته مي

 3شک نداريم. ،ندا امام خميني در کفر و گمراهي

  حرام! آرايش زنان

رويد و همسـرش   هايش موي زيادي مي زني که روي دست شود: مثالً زياد سؤال مي

 از اين موضوع ناراضي است، آيا زن اجازه دارد موها را بردارد؟

جواب: اين کار تغييردادن در خلقت خداوند است که او را با موي زياد خلـق کـرده   

                                              
 .36، صالجامعةمسجد  لجنة اسألةعن  النافعة االجوبة. 1

 .15، ص. همان2

 .62. همان، ص3

 (.)حاشيه 13. أحكام الجنائز، ص4

ـ  اين اسـت كـه گمـراه    ،اين فرقهدرباره ايي كند كه حكم نه ال به اين نكته اشاره ميؤ. الباني در پاسخ به اين س5  .دان

 .داند طور كلي آنها را گمراه مي هولي ب ،تك افراد فرقه ضاله، ظلم و جفاست هرچند حكم نهايي به تك

ومـن   الشـيعة مـثال   »، 6ص ،51درس شـماره  محمد ناصرالدين األلباني، دروس للشيخ محمد ناصرالدين األلباني،  . 6

 «.كثير من علمائهم ال نشك في كفرهم وضاللهم كـ الخميني مثال ، الرافضةيقال فيهم 
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داوند تغييري ايجاد واجب است که به اين خلقت خداوند راضي باشد و در خلقت خ و

 3.نکند

 !انگشتر طال براي زنان حرام

داند! در  لباني، پيشواي حديث وهابيت، انگشتر و دستبند طال را براي زنان حرام ميا

 .آن را حالل دانسته است 9که رسول خدا حالي

بودن انگشتر طال و امثال آن  ها نيز به همراه مردها، در حرام بدان که زن»گويد:  او مي

 9«.نند، دستبند و گردنبند طال، مشترک هستندما
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آداب الزفـاف فـي    .خمبواعلم أن النساء   رتکن م  الرجاه   حتر م خاتم الخمب عل.هن ومثله السوا، والطوق من ال

 .555ص ،لبانيا ،السنه المطهره



 081       حممد نارصادلين ابلاین

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 إلي

7. 

 

8. 

 

9. 

11. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

إلي .15

16. 

17. 



 فریفرماندهان تک       086

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

18. 

19. 

21. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 



 087       حممد نارصادلين ابلاین

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

31. 

31. http: //maaref.ac.ir 

32. www.alalbany.net/ 

33. http: //shamimshia.com 

34. http: //alsoal.ir 

35. http: //www.fanzar.net 

36. http: //salafi-vahabi.blogfa.com 

37. http: //mohakeme.com 

38. http: //globemuslims.com 

39. http: //eslahe.com 

40. http: //www.ahmadbeheshti.ir 

41. http: //vahhabiyat.net 

42. http: //pers.iran.ru 

43. http: //14mah.parsiblog.com 

44. http: //vista.ir 

45. http: //www.apmkadeh.com 

46. http: //science.ahlabaht.org  



 

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط



 

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 

 

 

 

 

 
 صالح بن فوزان

 

نامهزندگي

 کودکي

مطابق با اول  م3203سپتامبر  93 صالح بن فوزان بن عبداهلل بن علي آل فوزان، متولد

.ق در منطقه شماسيه حوالي شهر بريده در منطقه قصيم عريستان اسـت.    ه 3030رجب 

دهد و بـا سرپرسـتي اقـوام و خويشـان روزگـار       او در کودکي پدر خود را از دست مي

 گذراند. مي
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 تحصيالت

 إبـراهيم  بـن  اش را در شهر بريده زير نظـر صـالح   وي تحصيالت ابتدايي و متوسطه

مقبـل،   عبـداهلل  بـن  ضالع، صـالح  سليمان بن سکيتي، علي عبدالرحمن بن صالح بليهي،

گذارنـد و سـپس تحصـيالت     مـي  المشـيقح  محمـد  بـن  فهد محيميد و محمد بن حمد

کنـد.   طي مي .ق  ه 3020آکادميک خود را تا مقطع دکترا در دانشکده فقه رياض تا سال 

« تحقيقات مرضي درباره امور فرضـي مباحـث ارث  »شد او نامه کارشناسي ار عنوان پايان

 است.« ها در اسالم احکام خوراکي»نامه دکتري او نيز  و پايان

 استادان

 اند:  گيري شخصيت وي اثرگذار بوده عالوه بر افراد يادشده، اين افراد نيز در شکل

 السعدي؛ . عبدالرحمن3

 ؛مين شنقيطيامحمد . 9

 ؛عبدالعزيز بن باز. 0

 ؛عبداهلل بن حميد .0

 ؛عبدالرزاق عفيفي. 3

 البليهي؛ إبراهيم بن . صالح3

 ؛صالح سکيتي. 3

 ؛محمد السبيل. 3

 ؛عبداهلل بن صالح خليفي. 2

 ؛براهيم بن عقالء شعيبي. ا33

 العبدالمحسن؛ عبيد بن . ابراهيم33

 المنصور؛ صالح بن . محمد39

 .صالح العلي ناصر. 30
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استادان دانشگاه االزهر مصر نيز در زمـره اسـتادان او نـام     عالوه بر اينان، تعدادي از

 شوند.   برده مي

 تدريس

ق، در دانشـگاه اسـالمي   .  ه 3093تـا سـال    3039وي از نيمسال دوم تحصيلي سال 

محمد بن سعود مشغول تدريس بوده است و از آن تاريخ به بعـد، برخـي دروس را در   

و مناظرات و... مشـغول   ءاً در جلسات افتاکند و غالب اش تدريس مي مسجد نزديک خانه

 به فعاليت است.  

 تأليفات

گفته شده وي بيش از سي جلد کتاب و کتابچه منتشـر کـرده اسـت کـه از آن ميـان      

 توان به موارد زير اشاره کرد: مي

 نامه کارشناسي المواريث، پايان في  
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 درسي
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 مناصب 

پژوهشـکده   دانشـکده اصـول ديـن و   ، دانشکده فقهض، اعلمي ري آکادميمدرس ـ 

 ؛علميهاي  و بحثفتوا  دائم هيئت ، عضوعالي قضا

 ؛کبار العلماء تضو هيئـ ع

 ه؛مکرم هعضو مجمع فقهي مکـ 

 ؛حجبر داعيان و مبلغان شراف ا گروهضو ـ ع

 ؛جامع امير متعب بن عبدالعزيز ملزمسجد مام و خطيب ـ ا

 .نور علي الدرب راديويي هبرنامـ کارشناس 

 بن باز وصيت کرده بود که بعد از من، مسائلتان را از صالح بن فوزان بپرسيد.
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باورهاوفتاوايعجيبفقيهدربارآلسعودودرخدمتيهود

ين فقهاي در خـدمت آل سـعود اسـت کـه هـر نـوع انتقـاد علنـي بـه          تر وي از مهم

حکومت را در حکم بغي و طغيان دانسته، و آن را حرام اعـالم کـرده اسـت. وي حتـي     

داند و مـدعي اسـت تنهـا حـالتي کـه مصـداق        اعتراض قلبي را هم مصداق شورش مي

 3است. تواند باشد، انتقاد غيرعلني و پنهاني مي« لولي المسلمين »

 ها قبول است! فقط حج وهابي

 تنها و داند ميباطل  ديگر مذاهب و اديان تمام در را حج مناسک انجام فوزان، صالح

 .  است کرده معرفي کامل دين را وهابيت

 جـز  بـه  مـذاهب،  و اديـان  تمـام  تعـاليم  برطبق حج مناسک او، انجام فتواي براساس

 .حرام است وهابيت،

 :گفت باره اين در اتياظهار طي «فوزان صالح»

 حج را مناسک اعمال مورد خود در مذهب که تعاليم خواهيم مي مسلمانان همهاز  ما

 ما روايات و احکام طبق داريم، دست در که شرعي ادله گرفتن درنظر با بگذارند و کنار

 امـا  کنـيم؛  تحميل آنها به را عقايدمان زور به توانيم نمي ما. آورند جاي به را حج مناسک

 را خـود  شرک، مناسـک  و بدعت با مذاهب ديگر ببينيم که توانيم نمي هم حال همين در

 9.بفهمانيم آنها به ااشتباهاتشان ر بايد ما. بياورند جا به

 اعتراض به آل سعود حرام و مجاز بودن دولت به کشتار معترضان!

 کشــتار کشــوري، منــافع حفــظ کــه بــراي کــرد اعــالم فتــوايي طــي فــوزان صــالح

 .ندارد ايرادي حاکم وسيله به هرکنندگانتظا

                                              
 http://www.youtube.comفيلم گريه صالح فوزان بر احمد بن حنبل:                                                  . 1

2   . www.shia-online.ir 
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 توجيـه  در و کـرد  تشـبيه  «خـوارج » به را عربستاني مخالفان طلب اصالح جنبش وي

 .«است بوده خوارج با مبارزه موافق 9پيامبر» افزود: خود مضحک فتواي

قيمـت گـزاف و بـاال کـه      جشنواره خريد شتر به»صالح الفوزان در پيامي اعالم کرد: 

باطـل، قبـيح و نـوعي     د، عملي کامالًکنن برپا ميآن را رتبه دولت عربستان  ليمسئوالن عا

 «.قمار و فخرفروشي جاهلي است

بـاره گفـت:    شيخ عبداهلل المنيـع از اعضـاي شـوراي علمـاي عربسـتان نيـز در ايـن       

و برگرفتـه از غـرور    ،ها و مسابقات جشنواه خريد شتر، اسراف و تبذير در اموال برنامه»

اين جشنواره، نـوعي  »کرد:  وي تأکيد«. ي اميران و دولتمردان عربستان استکذب جاهل

هاي منسو  عربستان است که با تعاليم و مبادي ديـن   تفاخر جاهلي و از عادات و سنت

 «.اند کافر و گمراه ،دهند مي دارد و کساني که اين کار را انجام مبين اسالم منافات

هـا و   بـاال و هنگفـت، از جملـه جشـنواره     خريد شتر به قيمـت بسـيار  گفتني است، 

دولتمـردان و اميـران    ،شـود و در آن  ساله در عربستان برگزار مي مسابقاتي است که همه

حتـي بيشـتر بـراي خريـد شـتر       يـا عربستان، مبالغي حدود يک ميليون ريـال سـعودي   

 پردازند. مي

 اذيت يهوديان ممنوع!

ــوزان عربســتان ســعودي در  اعضــاي سرشــناس هيئــت علمــاياز  شــيخ صــالح ف

هاي يهودي را اقدامي غيرشـرعي و   جديدترين فتواي خود جهاد الکترونيکي عليه پايگاه

 .فايده دانست بي

در ادامـه  اسـت،  که عضو داراإلفتاي عربستان سـعودي نيـز بـوده     شيخ صالح فوزان

ـ  پايگاه به ،برخي مسلمانان خود در شهر رياض گفت:  سخنراني ان هاي الکترونيکي يهودي

 ؛رسـاند  هـا نمـي   کنند. اين کار هيچ آسيبي به صاحبان اين پايگـاه  ک ميهرا  و آن، حمله

انـدازي کننـد. آسـيب و ضـرر ايـن کـار بـه خـود          توانند پايگاه ديگري راه زيرا آنان مي
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 .گردد مسلمانان برمي

ناميده بـود، در ادامـه افـزود:     «جهاد و شرايط آن»خود را   که عنوان سخنراني فوزان

هاي الکترونيکي يهـودي   بيشتر شبکه تروريستي القاعده عليه پايگاه را گونه حمالت اين»

 «.کاري بناميم بلکه بايد آن را خراب ،توان جهاد ناميد د. اين حمالت را نميده انجام مي

 فتاواي قرون وسطايي

 بودن زمين! وجوب اعتقاد به ثابت

بودن زمين است و همچنـين وي،   بتصالح بن فوزان از قائالن به وجوب اعتقاد به ثا

داند! کـه   را کافر مرتد زنديق مي« شفا با ادرار شتر!»منکر صحت و اعتبار حديث جعلي 

 ديگر مفتيان وهابي به اين فتوا اعتراض کردند.

 نمازان! وجوب قتل بي

 آنـان،  قبـال  در افـراد  وظيفه و الصال تارک افراد درباره سؤالي پاسخ صالح فوزان در

اگـر   و کـرد  دور بايـد  را افراد اين که شد توايي از جنس فتاواي خوارج، مدعيضمن ف

 است. واجب نيز آنان کشتن نکردند، توبه

علماييکهصالحفوزانعضوآناستهيئتتوسطگلياهداتحريم

 93032: فتوا شماره

 93/0/3093: تاريخ

 عبـدالرحمن  محمـد  مستفتي سؤالاز  علمي فتواهاي و ها پژوهش دائم بعد، کميته و

 شـماره  بـا  ارشـد  علمـاي  هيئت دبيرکل سوياز که شد آگاه کل مفتي حضرتاز  العمر

 .است شده مطرح کميته اين براي 93/0/3093 تاريخ در و 3003

 مــا دارد، و وجــود گــل فــروش بــراي هــا، امــاکني بيمارســتاناز  بعضــي در :ســؤال

 چـه  کـار  کنند. ايـن  مي تقديم بيماران به را گلهاي  دسته که بينيم مي را کنندگاني عيادت
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 دارد؟ حکمي

 تسـن  جـزء  گـاه  هيچ مصنوعي، يا طبيعي گل اهداي متمادي، قرون طول در جواب:

 ايمـان  کـه  اي هعد و شده وارد کفر بالداز  که است عادتي اين و نبوده بيماراناز  عيادت

 کـه  است اين حقيقت اند. داده انتقال را عادت اين و اثر پذيرفته اند، از آنها داشته ضعيفي

 چيـز  هيچ نه است و ارکفاز  محض تقليد و تشبّه ندارد؛ بلکه بيمار براي نفعي گل، بردن

 دنبـال  بـه  را فاسـد  اعتقاد اين، که است درست راه غير در پول کردن خرج فقط ديگر، و

 تفادهاس مذکور مورد در گلاز  نبايد اساس، اين برشود!  مي شفا باعث ها گل اين که دارد

 اهدا... . نه و خريد نه و فروش صورت به کرد، نه

 اميران کهشود  مي صادر وهابيت فتواسازيهاي  کارخانه طرف از حالي در سخنان اين

، کفر بالدهاي همان به بالعوض هاي کمک اهداي و ميلياردي قراردادهاي امضاي با آنان

 3.رسانند...  مي اثبات به متفاوت شکلي به را خويش نوکري

 سلف سرويس حرام!

 بـه  پاسـخ  راديويي، در اي برنامه در الفوزان که نوشت عربستان سبق اينترنتي روزنامه

 رسـتوران  وارد کـه  کسـي  :گفـت  بـاز  بوفه هاي رستوران درباره شنوندگاناز  يکي سؤال

 حـال  در خـورد؛  مـي  خواهـد  مـي  هرچـه  مشخص، مبلغي پرداخت با وشود  مي باز بوفه

 مـورد  دو هـر  مقـدار  که است آن فروش و خريد شرط. است ناآگاهانه کاري دادن انجام

 .باشد مشخص فرد براي

 ده پرداخت مقابل در گويند که مي او به و رود مي باز بوفه به که کسي»: داد ادامه وي

شـود،   مشخص غذا نوع آنکه بخورد، بي خواهد مي هرچه دتوان مي سعودي ريال پنجاه يا

 .«نيست جايز و است ناآگاهانه او کار اين

                                              
 http://www.buraydahcity.net                                                               فيلم مفاسد رانندگي زنان:. 1
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 تحريف حديث ثقلين

کتـاب  »صالح فوزان در کتاب خود حديث ثقلين را تحريف کرده و به جاي عبارت 

 3را گذاشته است.« کتاب اهلل و سنتي»عبارت « اهلل و عترتي

 خورده شيعه دشمن قسم

خوانـد کـه    االيـام مـي   صالح فوزان، شيعيان را دشمنان هميشگي مسـلمانان از قـديم  

ي سياه در برابر اسالم و مسلمين دارند! و اين روزها سياهي آنـان، ايـران و لبنـان    تاريخ

 براي دفاع از حکومت سوريه، بيشتر ر  کرده است.

هـاي   کردن اماکن مقدس سوريه و خانه پوشي از اقدامات سلفي در ويران وي با چشم

حـزب  »ن را که آنان را اهلل لبنا درباره حزب آل الشيخآميز عبدالعزيز  مردم، عبارت توهين

االن شيعيان، عامل ويراني خانـه  »شود:  کند و مدعي مي خوانده است، تأييد مي« بت الت

 9«!اند و کاشانه مردم سوريه

کننـد،   اگر جايي ديديد شيعيان به اسالم و دوستي با مـا اظهـار مـي   »گويد:  او در ادامه مي

 0«.نتقام مسلمانان نجات دهندبدانيد نيرنگ و فريبي است براي اينکه خود را از ا

هـا را   هـا و نصـيري   هاي ذبح شده به دست شيعيان مانند دروزي وي خوردن گوشت

 0داند. علت مشرک خواندن آنان، حرام مي به

 دستور به دوري از شيعيان

 عنـوان  با ضدشيعي همايشي در رياض، منطقه امير عبدالعزيز، بن چندي قبل، سلمان

 سياسـي هاي  عربستان، چهره مناطق برخي اميران حضور با که« ما وحدت... ما مملکت»
                                              

  http://www.youtube.com                                             فيلم تحريف حديث ثقلين توس  صالح فوزان:. 1

 http://www.aparat.com                                             ها: وهابي توس  سوريه در مسجدي فيلم تخريب. 2

 http://www.aparat.com                             وهابيان: توس  افريقا در دين بزرگان و علما قبور فيلم تخريب. 3

4. http://www.alfawzan.af.org 
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 برخـي  و جبـرين، ناصـر العمـر    بـن  الفـوزان، عبـداهلل   صـالح  جملـه از  سلفي مفتيان و

 مذهب به عربستان التزام سخناني شده بود، در برگزار ديگر ضدشيعي مشهورهاي  چهره

 صـحيح  انديشه عنوان تنها به اي، انديشه چنيناز  و دانست خود کشور اصولاز  را سلفي

 برد! نام اسالمي

 بـه  را اسالم، حاضران جهان در وحدت به دعوت جاي به سخنرانان همايش، اين در

 !  کردند ترغيب پسندند، نمي را سلفي انديشه که مسلماناني قتل حتي و دوري

 پيـروان  و شـد  شـيعيان از  دوري خواسـتار  سـخناني  در الفوزان زمينه، صالح اين در

 . دانست عربستان براي اصلي خطر را شيعه مذهب

 منـاطقي  مقيم عربستان، شيعيان کشور حاکمه هيئت که شد آن خواستار ادامه در وي

در  و کنـد  دعـوت  سـلفي  انديشـه  اسـالم  بـه  را نجـران  و منـوره  القطيف، مدينـه  چون

 3!کند مجبور سلفي انديشه پذيرش براي را آنان نپذيرفتند، که صورتي

 اهلل لبنان يان و حزبتوهين به شيع

 9اهلل را حزب الالت! خواند و حزب وي شيعيان را برادران شيطان مي

 مسائل زنان و تحقير زنان

 تلفن همراه براي زنان حرام، چون عقل ندارند!

 سؤال به پاسخ در فوزان بن صالح العالم، شيخ شبکه رساني اطالع پايگاه گزارش به

 ارتبـاطي  و اجتماعيهاي  شبکه و جديد همراهي ها تلفن خصوص در المدينه روزنامه

 بـين  غيرشـرعي  روابـط  ايجـاد  و نوجوانـان  بـراي  آنهـا  خطرات و تأثير و اينترنت در

 بـه  کـرد؛  اسـتفاده  درسـتي  بـه  تجهيـزات  ايـن از  بايد»: جوان، گفت پسران و دختران

                                              
 http://14mah.parsiblog.com           الفوزان: صالح توس  ترمذي سنن در موجود ثقلين حديث فيلم تحريف. 1

 http://www.youtube.com             يلم شيعيان برادران شيطان:                                                     ف. 2
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 . «باشند سودمند که صورتي

 زنـان  باشد، نه مردان و دين ، اهلعاقل افراد دست در بايد تجهيزات اين»: افزود وي

 .«کودکان و

 شلوار پوشيدن زنان ممنوع!

دليـل   و حتي اگر شلوار گشاد باشد، بـازهم بـه  وي در پاسخ به سؤالي گفته است که 

، ]پوشيدن آن داردنبودن  وجهي از پوشيده، از پاها از يکديگر يکدادن هر اينکه تشخيص

دارد که ]پوشيدن شلوار گشاد[ تقليـد زنـان    جايز نيست[ و ديگر اينکه اين ترس وجود

 3.هاي مردانه است از مردان باشد، به اين دليل که شلوار از لباس

 کردن موي زنان ممنوع! مش

کردن موي سفيد مستحب  رنگ گويد: صالح فوزان در مورد رنگ موي سر زنان مي

ي سـفيد جـايز   کـردن مـو   ي سـياه ... ولمگر با رنگ سياه، مثالً با حنا و وسمه و ،است

در مورد موهايي که سفيد نيستند، پس به همان شکل و  9نيست، بنا به فرموده پيامبر

ولـي اگـر    ؛شـوند  ماننـد و تغييـر داده نمـي    وضعيت اصلي و طبيعي خودشان باقي مي

کردن، اين زشتي مو را از بين  آوردن رنگ مناسب، با رنگ دست هبدرنگ باشند، براي ب

عي که، رنگ آن زشت نيست، آن را به حالت طبيعي خـود بـاقي   برند. اما موي طبي مي

کردن مو بـه روشـي    کردن آنها وجود ندارد. اگر رنگ زيرا دليلي براي رنگ ؛گذارند مي

بـودن آن   باشد که تقليد از زنان کافر و مدهاي وارداتي شمرده شـود، شـکي در حـرام   

رنگارنـگ باشـند )کـه     نيست و فرقي ندارد که کل موها يک رنگ زده شده باشند يـا 

 9.کردن است( همان مش

                                              
 .( مراجعه شود1/625، )«المسلمه ةللمرأالفتاوى الجامعه ». به تفصيل فتوي در کتاب 1

 .250، ص5، جالمسلمه، صالح فوزان ةالمرأ. فتاوي 2
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 مسائل روز

ويـژه دربـاره سـوريه و     صالح فوزان مواضع متناقضي درباره موضوعات روز دارد؛ به

 مصر:  

 دعوت به جهاد در سوريه!

ها و مردم را بـراي برطـرف شـدن فتنـه سـوريه بـه جهـاد         وي روزي تمام حکومت

عرصه نبرد با گمراهان حاکم در سوريه را  کساني که امکان حضور دربراي و  3فراخواند

 .کردواجب سوريه را ندارند، دعا براي سقوط حکومت 

 موضع متفاوت بعد از شکست: فتنه سوريه نه جهاد!

 را سـوريه  در جهـاد  سابقه، بي اظهاراتي در عربستاني سرشناس الشريان، مجري داود

 فرزنـدان  نيسـتند  حاضـر  ورکش اين مبلغان و مفتيان حتي که کرد توصيف دروغ ادعايي

 .بفرستند جهادي چنين به را خود

 اعضـاي از  الفوزان صالح فتواي به استناد ام بي سي، با شبکه در الثامنه برنامه مجري

 انسـان، نبايـد   کـه  کـرد  فتنـه توصـيف   را سـوريه  سعودي، تحوالت ارشد علماي هيئت

 .شود مشغول آن

. خوانـد  دروغ را سـوريه  در جهـاد تـويتر،   در خـود هـاي   پسـت از  يکي در الشريان

از  و سـعودي  عربسـتان  حمايت مورد وهابي عرعور، از مفتيان به خطاب سپس الشريان

 امثـال  و تـو  اگر: »نوشت سوريه، جنگ در شرکت براي مردم کنندگان تحريک ترين مهم

 را خـود  کسي، فرزنـدان  هراز  پيش داريد، چرا ايمان سوريه در جهاد وجود به واقعاً تو

 ؟«فرستيد نمي جهاد رايب

 :کرد تأکيد الشريان
                                              

 http://www.youtube.com                    د عليه حکومت سوريه:  فيلم وجوب جها. 1

  http://www.youtube.com                     فيلم لزوم جهاد همه جانبه مسلمين عليه حاکميت سوريه:  
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 کشو  اين د  جنگ ؛ زيداکنر مي تحديك سو يه به  فتن بداي  ا جوانا  مفتي، اين

 ادامه جنگ اين آتش د  دمير  به هموا ه سبب، همين به است. کدده معدو   ا او

هراي   کمرك  کننره آو ي جمع و تلويزيوني اي عنوا  ستا ه به همچنا  تا داد خواهر

 بمانر. باقي مددمي

 دربـاره  شخصـي  به پاسخ فتوا، در موضوع با راديويي اي برنامه در ايناز  فوزان، پيش صالح

 :و بعد از شکستي که در سوريه متحمل شده بودند، گفت سوريه در جهاد حکم

 بايد بلکه کند؛ فتنه درگير را خود نبايد انسان و است گذرد، فتنه مي سوريه در آنچه»

 خانواده مسلمان، آنجاکه. از کند دعا مسلمانان فرج و پيروزي براي و ورزد دوري آناز 

 امـر  ولـي  و پـدر  اجازه نيازمند جهاد، به رفتن زيرا برود؛ جهاد اين به نيست دارد، جايز

 .«کرد دوري آناز  بايد و است فتنه اي مسئله چنين و است

 انـد و  مانـده  در شـگفت  سـعودي  نعربسـتا  تازه تحليلگران از رويکردهاي ميان، اين در

 بازتـاب  کـه  درگرفتـه  حاکم خاندان ميان در قدرت سر بر داخلي جنگي که دهند مي احتمال

 در تغييـري  آيـا  پرسـند  مـي  تحليلگـران  ايـن . اسـت  انجاميدهها  رسانه در مواضع تغيير به آن

 آن سـؤال  ايـن  شـدن  مطـرح  علت آمد؟ خواهد وجود به سعودي عربستان خارجي سياست

 .است تکفيريهاي  جريان همه اصلي پشتيبان و عربستان، حامي که است

 اقـدامي  سـي، در  بـي  ام سـعودي  شـبکه  در الثامنـه  برنامه در همچنين الشريان داود

 سـوريه  در جنگ براي عربستاني جوانان تحريک موضوع به بار نخستين براي سابقه، بي

 .پرداخت

 حـالي  جنجـالي، در  موضـوع  ايـن  کـردن  مطرح در سعودي شبکه اين سابقه بي اقدام

 و داعـش  ويـژه  بـه  تروريسـتي،  و مسـلح  يها گروه اصلي حامياناز  کشور اين که است

 .است سوريه در النصره جبهه

 کرد، کساني اذعان برنامه اين در عربستان دانشگاهي مسئوالناز  الميمن ابراهيم دکتر

 را سـال  و سـن  کـم  هنـد، افـراد  د مـي  فريب سوريه به اعزام براي را سعودي جوانان که
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 .بگذارند اثر آنان بر ندتوان مي سادگي به کنند؛ زيرا مي انتخاب

 :افزود وي

 گذا نر و د  تنگنا مي  ا آنا  مقابل، د  ولي ،کننر مي تأمين  ا جوانا   واني نيازهاي افداد اين

 و دهنرر  مي حو العين و بهشت وعره آنا  به. دهنر مي آموزش مشنصي کا هاي انجا  بداي

 .آو نر مي جواني دو ا  د  اسال  تا يخ  هبدا از   ا هايي مثال آنا  بداي

 انـد، کسـاني   بازگشته سوريهاز  که آنهايي کرد، بيشتر خاطرنشان سعودي مسئول اين

 .کنند مي اند، نفرين کرده تحريک سوريه در جنگ به رفتن براي را آنان را که

 :کرد تأکيد وي

 صرو ت هرا   نشسرت  يرا  فتروا  صرو  يا دعوت طديقاز  ستقيمم صو ت به تحديك،

 د  جنرگ  تصراويد  يرا  و ها فيلمها،  شبكه طديقاز  غيدمستقيم صو ت به يا گيدد مي

 جنرگ  برداي  عراطفي  اثدگرذا ي  برا   ا جوانا  که هستنر کساني بنابداين. سو يه

 .کننر مي تحديك

 به بايد که دارد اعديقو و اصول جهاد،: »کرد اذعان سعودي دانشگاهي مسئول اين

 .«بود پايبند آنها

 در مبلغـان  سـوي از شـده  مطـرح  مطالباز  شدت به الشريان داود برنامه، اين ادامه در

 محمـد ، العـوده  سلمان مانند سعودي مبلغان که گفت و کرد انتقاد توييتر شبکه اجتماعي

 فرسـتند. در  مـي  سـوريه  و افغانستان، عـراق  به را فرزندانمان العريفي، محمد و العواجي

 .کنند مي زندگي رفاه در آنان خود فرزندان که حالي

 خواهيـد، خودتـان   مي را بهشت اگر: »گفت سعودي وهابي هاي مفتي به خطاب وي

 .«آييم مي شما دنبال به نيز برويد. ما آن سوي به

 در کـه  سـوريه  هـا در  تروريسـت  معنـوي  پـدر  عرعـور،  عدنان به همچنين الشريان

 شـر از  را ما؟! اي آمده ما کشور به کجااز  عرعور اي تو: »گفت ،کند مي گيزند عربستان

 .«کن راحت خودت
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 المسلمين مصر مواضع متفاوت درباره اخوان

المسلمين اين کشور را پـاره تـن وهابيـت     صالح فوزان، پيش از انقالب مصر، اخوان

ـ   ه خـود منکـر   خوانده بود و پس از جداشدن از حکومت سعودي نسبت آنها را بـه فرق

ــوان  ــده و اخ ــي از   ش ــر را يک ــلمين مص ــالمي    39المس ــه اس ــراه و غيرناجي ــه گم  فرق

 3خوانده بود.

 حمله به کلباني

کـه شـنيدن و خوانـدن آواز و موزيـک را     را نماز خواندن پشت کسي  ،صالح فوزان

هـاي آمـوزش    کـه در حـال تـدريس در يکـي از دوره    وي  .تحريم کـرد  ،داند حالل مي

هرکسـي کـه شـنيدن و    »ير نظر هيئت علماي عربستان بود، در ادامـه گفـت:   تابستاني، ز

کـردن   گناهکار است و آشـکارا در حـال گنـاه   ، داند خواندن آواز و موزيک را حالل مي

بدون اشاره بـه   فوزان«. رو نمازخواندن پشت سر چنين فردي حرام است از همين ؛است

 نام کسي، در ادامه افزود:

داد و کسـي از ايـن    صورت پنهاني گوش مي در خفا و بهقي را يموسحاال اگر فردي 

صـورت   آيد و به اما نه اينکه فردي مي ؛تر بود باخبر نبود، شايد مسئله کمي آسان وضوعم

داند و خود را  کند و آن را حالل مي آشکارا از شنيدن و خواندن آواز و موزيک دفاع مي

 !داند مينيز امام جماعت 

که مـدتي نيـز    ،قاري سرشناس عربستانيکارمند سابق فرودگاه و  ،شيخ عادل کلباني

 ،مت امام جماعت مسجدالحرام تعيين شـد در سِ ،صداي زيبا و رسايي که داشت سبب به

، 9آن را فتوا ناميد، با تکيه بر داستاني از پيامبر اکرم ،طي اظهاراتي که خود ي قبل،چند

 .ل دانستشنيدن و خواندن هر نوع آواز و موزيکي را حال

                                              
 http://altaghyeer1.3abber.com           فيلم موضع صالح فوزان قبل از انقالب مصر درباره اخوان المسلمين:. 1

 http://akhbaar24.argaam.com                                                           فيلم از فتنه مصر بايد حذر کرد:
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 حمله به بن الدن

تـوان بـه    صالح بن فوزان در برخي موارد، فتاواي جالبي هم دارد که از آن ميـان مـي  

هـاي انفجـاري، شـهر و کاشـانه      خواندن اسامه بن الدن و کساني که در عمليـات  خوارج

پـس   گيرند، اشاره کرد. البته اين فتاوا ها را مي کنند و جان آنان و پليس مردم را ويران مي

 اند. شده در عربستان بيان شده از انفجارات انجام
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 عبداهلل بن جبرين

نامهزندگي

عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبداهلل بـن إبـراهيم بـن    

بـن  »مشهور به  ،فهد بن حمد بن جبرين من آل رشيد

وهابيــت و بزرگـان  از خـانواده بنــي زيـد از    «جبـرين 

که فتاواي مشـهور و  درباري در عربستان سعودي بود 

ــ ــه هکين ــزب  ورزان ــيعيان، ح ــاره ش ــان  اي درب و اهلل لبن

   داشت. :هاي اهل بيت حرم

 علـوم  مؤسسه در خاورميانه امور آلماني کارشناس و شناس شرق ،«اشتاينبرگ کايدو»

 :گفت چنين وي مورد در برلين، سياست و

 هرايي  ها، گردوه  اقليت است: معتقر وهابي نژادپدستانه هاي آموزه بداساس جبدين بن

 شنصي. اگد انر گدفته فاصله حقيقي اسال از  زيدا باشنر؛ مي سزاوا  مدگ که مدترنر

 برداي  آلمرا   اطالعات سازما  داشت، قطعاً  ا جبدين بن افكا  و آلما ، جايگاه د 

 انگيرزي  فتنه علت به او عليه قضايي دادخواست کم تنظيم دست يا کشو از  اخداجش

 .کدد مي اقرا  مدد  ميا  د 
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 دوره کودکي

بـه دنيـا    منطقه رياض عربستان سـعودي در روستاي قويعيه در  ،.ق  ه 3039وي در 

سـبب نبـود مـدارس     دهـد کـه ظـاهراً بـه     آمد. تحصيالت خود را در شهر رين انجام مي

بـه همـراه    .ق  ه 3030متوسطه، مـدتي در تحصـيالت وي وقفـه افتـاده اسـت. وي در      

رود و بـه تحصـيالت    الشثري به رياض مـي  محمد بن استادش ابوحبيب شيخ عبدالعزيز

دهد. وي در جواني، چندان به رعايت احکام شرع مقيد نبود و با صـورت   مي خود ادامه

 3شد. تراشيده در مجامع عمومي حاضر مي

 

 تحصيالت دانشگاهي

، تحصيالت دانشگاهي خـود را از مقطـع   .ق  ه 3033تا  3033هاي  وي در طول سال

قضــا کارشناســي تــا دکتــرا در پژوهشــکده امــام الــدعوه، ســپس در پژوهشــکده عــالي 

کند. يادنامه او را بـا   )کارشناسي ارشد( و در دانشکده فقه رياض )مقطع دکتري( طي مي

 اند. منتشر کرده« اعجوبه دوران»عنوان 

 پردازد. را به تبلي  وهابيت در مناطق مرزي مي .ق  ه 3033بن جبرين، چند ماه آغازين سال

                                              
 فيلم، عريفي: بن جبرين چهل سال است به قرآن دست نزده است:. 1

  YouTubeـ    بالمصحف ابن جبرين لم يمسك سنة 30العريفي 

► 3 :01► 3 :01 

www.youtube.com  
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 اساتيد

 برين از اين قرار است: ترين استادان او بنابر نقل سايت شخصي بن ج مهم

 ترين استاد او(؛ الشثري)مهم حبيبأبو محمد بن ـ عبدالعزيز

 مطلق؛ بن ـ شيخ صالح

 ؛آل الشيخ إبراهيم بن ـ شيخ محمد

 األنصاري؛ ـ شيخ إسماعيل

 رشيد؛ بن ناصر بن ـ شيخ عبدالعزيز

 األنصاري؛ محمد بن ـ شيخ حماد

 البيحاني؛ محمد ـ شيخ

 الجزائري. رعما عبدالحميد ـ شيخ
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 تأليفات

 کارشناسي

 

 علي

 

 علي

 علي

 

 

 

 

 

 مناصب

 ؛.ق  ه 3023ـ  3033مدرس معهد امام الدعوه: 

ـ مدرس کتـاب توحيـد در دانشـکده فقـه:     

 ؛.ق  ه 3023

گوي شـفاهي   عضو شوراي فقهي و پاسخـ 

 ؛.ق  ه 3039و تلفني سؤاالت فقهي: 

ـ امام جماعـت مسـجد آل حمـاد ريـاض:     

 ؛.ق  ه 3032

ـ خطيـب موقـت و علـي البـدل جمعـه و      

 هاي مختلف؛ جماعت مساجد و مناسبت
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 ؛.ق  ه 3023ـ امام جايگزين بن باز در مواقع غيبت او در مسجد جامع کبير از 

 ؛.ق  ه 3039ت مسجد برغش از ـ امامت جماع

 ؛.ق  ه 3032ـ تدريس در مسجد بازار سبز به دستور بن باز از 

 کرده است. ـ تدريس در مساجدي که نماز اقامه مي

 روزهاي پاياني عمر و ذلت در غربت

کند و پس از عملـي کـه بـراي بـازکردن      اي قلبي مي ق، سکته.  ه 3003وي در صفر 

شـود و بـه دسـتور ملـک عبـداهلل       ، دچار عفونت ريه ميگيرد هاي قلبش صورت مي رگ

 شـود؛ امـا   رود و براي تکميل درمان راهي آلمان مي براي اولين بار از عربستان بيرون مي

 خواسـتار  و کردند عليه وي شکايت کشور اين هاي دادگاهاز  يکي در شيعياناز  گروهي

 .شدند اش محاکمه

 

  الهه دادگاه در سعودي مفتي عليه دادخواست

، «السـالم  صوت» خبري پايگاهاز  نقل همان روزها و با خبر سفر بن جبرين به آلمان، به

 ، ايـن «جهاني صلح» سازمان اعضاي «الربيعي حسين» و «الکعبي عقيل»، «الصافي مصطفي»

 .کردند الهه المللي بين دادگاه اي، تسليم ويژه مراسم طي را دادخواست
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 تنـدروي  بن جبرين، مفتي تا اند خواسته الهه از دادگاهدادخواست،  اين کنندگان تهيه

 و مقدسـه  اماکن عمد، انفجار، انهدام قتل کننده تشويق فتاواي صدور اتهام به را سعودي

 .  کند محاکمه و اديان، احضار ديگر و مسلمانان فرهنگي ابنيه

 اعضـاي  وبـود،   شـده  وي تسـليم  پرونـده  اين که الهه، دادگاه گزارش، وکيل اين براساس

 .کردند اعالم را پرونده اين کامل خبري، جزئيات نشستي جهاني، در صلح سازمان

سـعودي بـه تشـويق و     يدر دادخواست قضايي ضد بن جبرين، اين روحاني تندرو

اي از مدارک و فتواهاي بـن   مجموعه .ترغيب افراد به اقدامات تروريستي متهم شده بود

ضـميمه   ،درکـ  کـه ايـن اتهامـات را ثابـت مـي      ،مجبرين اعم از صوتي و تصويري و فيل

 ه بود.دادخواست قضايي شد

از مـذاکرات   دادخواست قضايي عليه بـن جبـرين، او سـاعاتي بعـد     دادناز  بعد

طـور ناگهـاني از    بـه  ،رسمي بين وزيران کشور عربستان سعودي و آلمان در رياض

 آلمان فرار کرد. 

 چگونگي سبزها حزب به وابسته آلمان سمجل آن روزها در اخبار آمد که نمايندگان

 در آل سـعود  خانـدان  نقش و آلمان به عربستاني وهابي تندروي عالم جبرين، ورود بن

 .کرد خواهند مطرح را قضيه اين

 در را وي دادخواست که اروپا در مهاجران قضايي هاي کميته مسئول ،«السراي علي»

 .داشت خواهد حضور لمانپار جلسه است، در کرده مطرح قضايي پرونده اين

از  يکي در «جبرين بن» شدن بسترياز  اشپيگل آلماني روزنامه که است حالي در اين

 نوشته و کرده شگفتي ابراز «کامل آرامش» با کشور اين در اقامت و آلمان هاي بيمارستان

 حـوادث  در کـه  اسـت  هـايي  تروريسـت  و تندروها نماينده سعودي، شيخ اين که است

 پارلمـان : »نوشـت  اشـپيگل  آلمـاني  روزنامـه  راستا همين در .است بوده تامبرسپ يازدهم

 روز چنـد  طي را «جبرين بن عبداهلل» عليه قضايي دادخواست موضوع خواست مي آلمان

 .«گريخت جبرين بن بررسي، اين آغازاز  پيش کند؛ اما بررسي
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 پايان عمر

زند و او را به اسـاتيد   رقم مي ها مرگ او را در رجب همان سال نتيجه بودن درمان بي

اش،  بيمـاري  گـرفتن  شدت با جبرين بن عبدالرحمن بن کند. عبداهلل و اوليايش ملحق مي

 در مـرد و ( ش.  ه 3033 تيـر  99 با مطابق) ميالدي 9332 جوالي 30 دوشنبه، ظهرازبعد

 .دفن شد رياض شهر در «العود» گورستان
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خواننـد، بـه    را شرک مـي  9خاندان رسول اهلل سرايي و عزاداري بر ها که مرثيه همان

 3سرايي براي مرگ بن جبرين پرداختند. اقامه عزا و ماتم و مرثيه

 

باورهاوفتاوا

داد. بـراي نمونـه، او    وي در حمله به بزرگان اهل سنت نيز ترديدي به خود راه نمي

 کرد:   صراحت داراي ديني فاسد معرفي مي امام طحاوي را به

 در عراق :ريب حرم اهل بيتفتوا به تخ

 است.شدن مردم مسلمان عراق  محرک بزرگي در به خاک و خون کشيده بن جبرين،

کـرد  نماي وهـابي صـادر    عالم نيز اينرا همچنين فتواي تخريب حرم مطهر امامان شيعه 

                                              
 :YouTubeـ   ابن جبرين مرثيةفيلم . 1

► 3:35► 3:35 

www.youtube.com/watch?v= ـ fH5 ـ i3XRlo  

 YouTubeـ    رحمه اهلل المنشد أبو علي ابن جبرين رثاء

► 3:22► 3:22 

www.youtube.com/watch?v=rlsV5L55uPM 

 YouTubeـ    رحمه اهلل ابن جبرين في رثاء الشيخ أنشودة

► 1:01► 1:01 

www.youtube.com/watch?v= ـ   yJo6UjtDQs  



 107      عبداهلل بن جربین

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

افراطيـون وهـابي   دست  به 8منجر به تخريب حرم مطهر امامين عسکريين ،که سرانجام

 شد. در سامرا

 «سـعود  بـن  محمد» وهابي دانشگاه دانشجوياناز  جمعي استفتاي پي در که فتوا اين

 و وهابيـت  هـاي  حوزه تابستاني تعطيالت آغازاز  پس و پيش مدتياز  شده است، صادر

 هـر از  آن، در و توزيـع  اي گسترده سطح سامرا، در در عسکريين بارگاه به حمله دومين

شـده،   خوانـده  کـربال  شـهر  و عراق کشور ويژه در هب شرک، آثار آنچه محو براي اقدامي

 .شده است استقبال

عربسـتان،   العواميـه  منطقـه  در مطلـع  منـابع از  نقـل  بـه  نيز نت النهرين خبري پايگاه

 مفتيـان از  ديگـر  تـن ها  ده همراه به گذشته سال که وهابي روحاني اين بود داده گزارش

 حـرم  هـاي  گلدسـته  انهدام پي در بود، ردهک صادر شيعيان تکفير در را اي سعودي، بيانيه

 هـاي  مفتـي  ديگـر  بـراي  کتبـي  و شـفاهي  تبريکـات  ارسـال  سامرا، بـا  در :عسکريين

 را اقـدام  ايـن  و کـرده  خشـنودي  ابراز :عسکريين حرمين بقاياي سعودي، از تخريب

 . بود گفته شادباش و تبريک

 وهـابي  ي از پيـروان فتـواي  صـدور  با تازگي به بن جبرين، گزارش، شيخ اين براساس

 برجـاي  گذشـته  سـال  انفجـار از  کـه  را 8عسکريين حرم که بقاياي بود خواسته خود

 . کنند يکسان خاک با نيز بود مانده

 اسـت کـه   کـرده  ياد هايي عنوان بت به شيعه، امامان حرماز  که فتاوا ايناز  بخشي در

 او حـرم  اما است؛ ورد به شيعيان شرکاز  حسين»: شود، آمده است يکسان خاک با بايد

 3«.شود ويران عراق در شرک نماد ترين عنوان اصلي به بايد

 بـا ( واس) سـعودي  عربسـتان  رسـمي  را خبرگـزاري  ديـدارهايش  و خبرهـا  که وي

 بناها اين نبايد»: شد ، مدعيددا مي پوشش کشور اين اسالمي امور وزارت مالي پشتيباني

                                              
 .1/1/3111. مشرق نيوز 1
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 آورد؛ شـمار  بـه  اسـالمي  اماکن جزء و مياسال ميراث جزء شان هنري سبب زيبايي به را

 قبـول  را بناهـايي  چنـين  شـرع  است، اسالمي کشورهاي در ها ساختمان اين اگرچه زيرا

 3.«است داده را آنها نابودي دستور اسالم، و ندارد

 غدير خم عيد جشن گرفتن و عاشورا عزاداري هايش، برگزاري بيانيه در همواره وي

 کـرده  9پيـامبر  اصـحاب  عليـه  فحاشي به متهم را آنان و برشمرده شيعي هاي بدعت را

 .است

 يداراالفتـا . شـد  مواجـه  ويژه شـيعيان  غيروهابي، به مسلمانان تند واکنش با فتوا اين

 سـگان  و عصر خوارج را دين بزرگان قبور کنندگان تخريب شديداللحني، بيانيه در مصر

 9.ناميد دوز 

 سيني و...ادامه تحريک وهابيان براي تخريب حرم ح

ويـژه   بـه  دانشـجويان، از  تنها  ده کردند که اعالم سعود بن محمد دانشگاه کارمندان

 عنـوان  بـا  حرکتـي  در طـور داوطلبانـه   شريعت، به دانشکده در باالهاي  سال دانشجويان

 و قبـور  و مراقـد از  شدن خالص براي ويژه عراق، به و امت ميان در ناب توحيد فرهنگ

 .  اند کرده فتاوا اين توزيع به اقدام، آنهااز  المياس کشورهاي پاکسازي

اينترنتي،  هاي پايگاه اندازي راه حال در داوطلبانه هاي کميته تشکيل با دانشجويان اين

 کشـورهاي  ديگـر  و فـارس  خلـيج  حاشيه کشورهاياز  نيرو جذب و تابستانه هاي دوره

 را 7العباس بوالفضلا حضرت حرم و 7حسين امام حرم وسيله، بدين تا هستند عربي

 .  کنند ويران مجاهد موحدان آينده اهداف عنوان به 8عسکريين حرم مانند

 در استفتائي به پاسخ در وهابي مشهور مفتي الحوالي در ادامه فتواي بن جبرين، سفر

 احمد سيد حرم و دمشق در زينب حرم که است کربال، واجب بر عالوه: »گفت باره اين

                                              
 .1/1/3111. مشرق نيوز 1

 .1/1/3111. مشرق نيوز 2
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 خـداي  جـاي  بـه  کـه  هـايي  عنوان بـت  به نيز مصر در[ 7]هادي ماما نوادگاناز  البدوي

 «.يکسان گردند خاک با شوند، مي پرستش تعالي و تبارک

 تـأمين  تـرين منـابع   مهـم از  کـه  سـعود،  بن االمام وهابي دانشگاه ارشاد و وعظ دفتر

ـ   لبنـان  نهرالبارد اردوگاه در االسالم فتح تروريستي گروه و عراق در تروريست  زاسـت ني

 ديگـر  و الحربـي ، البراک، الحوالي، جبرين بن فتاواي توزيع به اقدام اخير، روزهاي طي

، :ائمـه  مراقـد  گرفتـه عليـه   صـورت  هاي عملياتاز  آنها در که کرده وهابي هاي مفتي

 .  است شده تمجيد عراق در اوليا و امامزادگان

شـديداللحن،   اي يهبيان صدور با انگليس ديني علماي فتاوا، انجمن اين صدور پي در

 . کرد محکوم شدت به را دست ايناز  تکفيري فتاواي صدور

 امـام  حـرم  انهدام به سعودي هاي مفتي تشويق»: اند کرده تأکيد بيانيه، اين نويسندگان

 مسـلمانان  همـه  عليـه  جنگـي  بلکـه  شـيعيان،  عليه آشکار جنگ اعالم تنها ، نه7حسين

 .«است

فـوري،   و سريع اقدامي در تا است خواسته ديسعو عربستان حکومتاز  انجمن اين

 و کنـد  محکـوم  طـور رسـمي   بـه  را فتاوا، آنهـا  اين قبال در روشن موضعي اتخاذ ضمن

 بـراي  هـا  دانشـگاه  در داوطلبانـه  هـاي  کميتـه  تشـکيل  و صدور، تکثيـر  در که را کساني

 کند. محاکمه دارند، فعاليت فتواها اين کردن عملي

 :است افزوده مهادا در ديني علماي انجمن

 کره  سرعود  برن  محمرر  ويژه دانشرگاه  به سعودي، عدبستا  د  شديعت هاي دانشكره

 کرافد   ا هرا  تكفيدي مذهب به مؤمنا  جز به قبله اهل همه آ ، استادا  و دانشجويا 

 و عرداق  د  گناها  بي کشتا و   يزي خو  د  که هستنر خطدي مداکز پنرا نر، مي

 .دا نر دست نيز پاکستا 

 :کرد تأکيد نت نهرين با وگو گفت در تجمع اين برگزارکنندگاناز  ييک
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 عليره  فدهنگري  و اي، ديپلماتيك، اجتمراعي   سانه گستدده تحدک آغاز تجمع، اين

 عداقري  هرزا   صررها  کشتا  خود، زمينه فتاواي با که است سعودي تكفيدي علماي

 1.کددنر فداهم  ا 8عسكديين حد  جملهاز  مقرسه مداقر انهرا  همچنين و گناه بي

 را سب و لعن نکرد! 7معاويه هرگز اميرالمؤمنينتحريف مسلمات تاريخ: 

در منابر و مساجد در زمان معاويه و بعـد   7بدعت سب و لعن اميرالمؤمنين بارهدر

 ـ الهاويه عليه ـايم که معاويه    ايم و نشان داده در اين سايت مطالبي را عرضه کرده ،از او

 و سـب  مبدع لحاظ، ايناز  را او. نهاد بدعت، عمومي صورت به کار را اين که بود کسي

زيرا وي اولين کسي بود که اين رذيله اعتقادي و اخالقـي   ؛دانيم مي 7اميرالمؤمنين لعن

سال اين امر ادامه داشـت. وگرنـه    هشتادصورت سنت عمومي درآورد که تا حدود  را به

بايـد پـرده از اعمـال    ، بپـردازيم ن موضـوع  ايـ صورت تاريخي به تحليل  اگر بخواهيم به

باشد... بگذريم. بـن   برخي کساني برداريم که معاويه، نتيجه اعمال و اعتقادات ايشان مي

جبرين )عبداهلل بن عبدالرحمن بن جبرين( عالم وهـابي و تکفيـري مشـهور، کـه شـايد      

« الطحاويه علي شرح  الرياض »در کتاب  ،کمتر کسي باشد که او را نشناسد

گويد: اولين  هاي وي در باب شرح عقيده طحاويه است، چنين مي  که مجموعه سخنراني

زيـرا او از   ؛معاويه است و او بهتـرين و برتـرين پادشـاهان اسـالم اسـت      ،پادشاه اسالم

و سيرت او سيره حسنه است. اال اينکه او مورد مالمت قـرار   ،فرزند صحابيو اصحاب 

 هنگـام  (7سب علي)واسطه اين عمل او،  هو ب 7توارکردن سب عليسبب اس گرفت به

وجود آمدنـد...   هب ،دارندتعصب اي که بر علي  فهيخالفت معاويه در عراق و شام، اين طا

جا بلکه در برخي مساجد عـراق   در دوران خالفت بني مروان، نه در همه 7سب علي. 

 9و شام ادامه داشت.

                                              
 http://www.aparat.com/v/zgcet                 وهابيان: توس  آفريقا در دين بزرگان و علما قبور فيلم تخريب. 1

 شرح العقيدة الطحاوية.. 2
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شـرح الطحاويـه البـن    »کتـاب  از جلـد پـنجم    93صفحه اين سخنان بن جبرين در 

ده )و در کـر آوري  هاي او جمـع   الشبکه االسالميه براساس نوارهاي سخنرانيکه « جبرين

 :است ود است( چنين آمدهجمکتبه الشامله مو

وابرين  ی ملريوکهم؛ وذلري  انريه صريحاب ة، ومو أفضل وخ وأوه ملوك اإلسوم معاو

ام، .ريسريب عل ث أمرير أو أقرير مرين .ري أنريه أخطريأ حة حسنة، لً ته س ، وان سیصحاب

 یال ام حدوث مخه الطاطفرية التري یالعراق أو ف یخوفته سواء ف یف یوحصل بسب عل

 یکل اامرياکن، بريل فري یيفن ف العراق، ولن جي  یاستمر ف یسب عل... یتعصبه لري عل

 ... مروان یال ام مدة خوفة بن یبعض اطساجد، وکخل  ف

زيردا او از اصرحا  و    ؛و بدتدين و بهتدين ايشرا   استسال  ا اولين پادشاه ،معاويه

اال اينكه او اشتباه کردد وقتري بره     ؛حسنه بوده هاو سيد هفدزنر اصحا  است و سيد

 رد  خالفت معاويه   7سبب سب علي سب دستو  داد يا اين امد  ا استوا  کدد و به

 ...آمرنر وجود به ا نر،د تعصب علي بد که اي طايفه اين ر عداق د  چه و شا  د  چه

جرا بلكره د  بدخري     ، نه د  همهمدوا  بني خالفت دو ا  د  7علي کدد  سب. 

 مساجر عداق و شا  ادامه داشت.  

 ا د  زما  خالفرتش بنيرا  نهراد و آ   ا     7بحث سب اميدالمؤمنين ،پس معاويه

 استوا  کدد و اين برعت او د  زما  بني مدوا  نيز ادامه داشت!

جا نبوده و فق  د  بعضي از مساجر بروده؛ و   او مبني بد اينكه د  همه يها بقيه حد 

اساس  صدفاً توجيهات بي شر؛ و... 7وجود آمر  متعصبين بد علي هاين عمل سبب ب

  ب  است. و بي

 بن جبرين و توهم اثبات کفر شيعه

افرنـد.  ک شک بدون شيعيان،» خواند: داليلي عجيب، شيعه را کافر مي بن جبرين بنا به

 شـده  حـذف  قـرآن  دوسـوم  از بـيش  که کنند مي ادعا چنين و زنند مي طعن قرآن به آنها

 غيـر  و کافي کتاب در و نوشته قرآن تحريف اثبات درباره کتابي نوري که همچنان است؛
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 و کــافر بزنــد، طعــن قــرآن بــه هــرکس و اســت آمــده قــرآن طعــن در روايــاتي آن،از 

 3.«کنيم مي محافظت قرآناز  ما: فرموده ليتعا خداوند است؛ زيرا شده تکذيب

 اهلل رحمـت ، سـنت  اهـل  مشـهور  علماياز  اين در حالي است که براي نمونه، يکي

 نـام  بـه  کتـابي  قـرآن،  نشـدن  تحريف اثبات درباره ـ3033ـ متوفي حنفي هندي کيرانوي

 بـه  و گرفـت  قـرار  سـنت  اهل بزرگان و علما توجه مورد کتاب اين. نوشت الحق اظهار

 تحريـف  در شـيعه  رأي درباره سنت، اهل بزرگ عالم شد. اين ترجمه مختلف هاي زبان

 نويسد:   مي قرآن

 محفرو   تبرريل  و تغييرد  هدگونره از  مجير قدآ  که انر آ  بد اثناعشدي شيعه علماي اکثد

 .  است مددود آنا  نزد پذيدنر، مي  ا قدآ  د  نقصا  که کساني نظد و است مانره

 سـيد ، طبرسي، صدوق شيخ مرحوم) شيعه علماي اقوال مطلب، ينا بياناز  پس وي

 نهايـت  در وکنـد   مي ذکر را تحريف نشدن بر مبني...( و شوشتري نوراهلل قاضي، مرتضي

 نويسد:   مي

 قدآني، است اين بد اثناعشديه اماميه فدقه علماي نزد شره تحقيق نظد که شر مشنص

 د  کره باشرر   مري  موجود قدآ  همين ،کدده نازل پيامبدش بد متعال خراونر که  ا

 پيرامبد  حيرات  زمرا   د  قردآ   اين و نشره اضافه آ  به چيزي و است مدد  دست

از  اي عرره  و انر کدده نقل  ا آ  صحابي هزا ا  و شره حفظ و آو ي جمع 9اکد 

 د   ا قردآ   ديگردا   و کعرب  برن  ابي و مسعود بن عبراهلل همچو  پيامبد اصحا 

 تدتيرب  همرين  برا  قردآ   اين انر و کدده قدائت آخد تا اولاز  د اک پيامبد پيشگاه

 ظراهد  ]المهرري  الحسرن  برن   حضردت  دوازدهم اما  ظهو  زما  موجود،

                                              
 فيلم نظر بن جبرين درباره شيعه:. 1

 YouTubeـ    !!! الروافض الشيعةفي  بن جبرين عبداهلل العالمةرأي 

► 3:32► 3:32 

www.youtube.com/watch?v=37B2N39wHaQ 
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 و اسرت  انر، مددود پذيدفته  ا قدآ  د  تغييد نظديه که انرکي گدوه قول و ،شود مي

 گاه هيچ ت،اس موجود کتبشا  د  که ضعيفي  وايات و شود نمي آ  به اعتنايي هيچ

 چنرين  نيرز  حق و شونر ( نميتحديف عر  بد مبني) يقيني و قطعي  وايات جايگزين

 کنر، نميتأيير   ا آ  يقيني ادله که آمر دست به مطلبي واحر خبداگد از  است؛ زيدا

 د ( حلري  عالمه) حلي مطهد ابن که چنا  برانيم؛ مددود  ا خبدي چنين است واجب

 و کردده  تصرديح  مطلب اين به «االصول علم الي لوصولا مبادئ» نا  به خود کتا 

 توضريح  است، د  شيعه علماي نزد معتبدي کتا  که «المستقيم الصداط» تفسيد د 

ُ ََلافتُظونَ ) مبا که آيه َُ ْكَر َو إتنذا  نْلَا اَّلِّ   ا قدآ  مااينكه  يعني»: نوشته چنين (ََنُْن نَزذ

 «.کنيم مي ظحف نقصا  و زياده و تبريل و تحديفاز 

 دستور به محدودکردن شيعيان عربستان

 با دشمني خواستار «ما وحدت... ما مملکت» ضدشيعي همايش در جبرين بن عبداهلل

 نماز مساجد در تا داد اجازه شيعيان به نبايد»: گفت و شد آنان تحقير و اهانت و شيعيان

 «.شدت واکنش نشان داد به آنان به بخوانند، بايد

 شيعيان و داد ادامه شيعيان مقابله با را در عبدالعزيز ملک روش بايد اد کهد ادامه وي

 را مهمـي هـاي   سمت تا نداد اجازه آنان به و نپذيرفت نظامي و ديپلماتيک مقامات در را

 هـا  دانشـگاه  در شـيعه  فرزندان با! اهلل الي  بايد آنکه گيرند. ضمن دست به کشور در

 !است واجب شيعيان کشتار حتي وم،لز صورت در و کرد گيري سخت

 حضـور  بـا  کـه  ضدشـيعي  اين همـايش  در رياض، منطقه امير عبدالعزيز، بن سلمان

 صـالح  جملـه از  سـلفي  مفتيـان  و سياسـي هـاي   عربستان، چهـره  مناطقاز  برخي اميران

در  ديگـر  ضدشيعي مشهورهاي  چهرهاز  برخي و جبرين، ناصر العمر بن الفوزان، عبداهلل

 اصـول از  را سـلفي  مـذهب  به عربستان التزام سخناني شد، در برگزار.ش   ه 3033سال 

 .برد نام اسالمي صحيح انديشه عنوان تنها به اي، انديشه چنيناز  و دانست خود کشور
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 فتاواي تند ضدشيعه

 توان اشاره کرد:   از جمله فتاواي تند ضدشيعي او به اين موارد مي

 برخـي  بـا  و هسـتم  شـرکت  يک کارمند که من پرسد مي وياز  شخصيفتواياول:

 پـردازم؛ امـا   مـي  وگفت گپ به و خورم مي غذا آنها با و همکارم( يعني شيعيان) روافض

 مـرا  لطفاً کنم. محدود آنها با کار در را ارتباطم بايد يا است درست من کار اين دانم نمي

 کنيد؟ راهنمايي

 نيستند، آن در روافض اين که گريدي جايي به بايد تو: يدگو مي پاسخ در بن جبرين

. اگـر  نخنـد  آنهـا  روي بـه  هرگـز  کني، و تمسخر و تحقير را نتوانستي، آنهااگر  و بروي

 که تو است بر و برسند حسابشان به تا بده گزارش رئيس به ديدي، آنهااز  العملي عکس

 !کني ثابت آنها بر را ما تااعتقاد درستي و آنها عقيده بطالن

 برخـي  کـه  اسـت  رافضـي  قصابي ما محله که در پرسد مي اواز  خصيشفتوايدوم:

 ايـن  آيـا  کننـد.  مي حاضر را کردن او ذبح براي سنت اهل به مربوطهاي  رستوران و مردم

 است؟ حالل او دست به ذبح

 .هستند مشرک روافض و است حرام کامالً ذبح اين: يدگو مي پاسخ در جبرين بن

 ريختن خون شيعيان حالل!

 قصـابي  کـارش  ، کـه (شيعه)رافضي  است شخصي ما شهر در... بعد و.. . :ؤالس متن

 بـراي  داليلـي  همـين،  براي اند. داشته نگه حيواناتشان ذبح براي را او سنت اهل و است

 و رافضـي  شـخص  ايـن  بـا  تعامل حکم... دارد وجود شغل اين در رافضي اين با تعامل

 اسـت  حالل آيا چيست، شده است شتهک او دست به که حيواني حکم و چيست او امثال

 .دهيد فتوا مسئله اين در ما به حرام؟ يا

 گوشـت  و دانـم  نمـي  حالل را رافضي آن ذبح من مسلماً... بعد و. .. :استفتاء جواب

 در دائم را طالب ابي بن علي و اند مشرک غالباً رافضيان، اين زيرا؛ خورم نمي را او قرباني
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 او فرزنـدان  و خوانند مي مروه و صفا سعي و طواف و عرفات در حتي آساني، و سختي

 در ارتداد و شرک ترين بزرگ اين و ايم شنيده آناناز  بارها که دانند؛ چنان مي امامانشان را

 کنند مي غلوّ( عنه اهلل رضي) علي وصف در زيرا باشند؛ مي سزاوار قتل پس. است اسالم

 عرفات در که کنند؛ چنان مي ، توصيفنيست صحيح خدا براي جز که اوصافي با را او و

 و خـالق  و ربّ را( علـي ) او زيـرا  شـوند؛  مي شمرده مرتد آنها بنابراين. ايم شنيده آنهااز 

 دارد، تـأثير ... و آنها نفع و ضرر در و داند مي غيب که ، کسيدانند مي هستي در متصرف

 تحريـف  را آن پيـامبر  حاباص که کنند مي گمان و بندند مي افترا کريم قرآن به آنها نيز و

 بـوده اسـت،   بزرگانشـان  و بيـت  اهـل  بـه  مربوط که را آناز  زيادي چيزهاي اند و کرده

 آنهـا  و ،داننـد  مـي گمراهي  مايه را آن و کنند نمي پيروي قرآناز  بنابراين اند. کرده حذف

 هصـحاب  مشـاهير  و المـؤمنين  أمهات و عشره بقيه و گانه سه خلفاي مانند صحابه بزرگان

 يـا دانند،  مي دروغ را احاديثشان و ندارند نيز قبول را... و هريره ابي و جابر و انس مانند

 يندگو مي و کنند مي بلند را سرشان اين باوجود. بينند ، نمييندگو مي که آنچه براي دليلي

 و کننـد  مـي  دارنـد، پنهـان   اعتقـاد  کـه  را آنچـه  درونشـان  در و نيست دلشان در چيزي

 و ما برادران مورد در آنان ادعاي. ندارد دين باشد، نداشته تقيه دين در کسهر يندگو مي

 .است نفاق آنان عقيده... نيست پذيرفته شان دوستي دين

 !!!سلّم و صحبه و آله و محمد علي اهلل صلّي و کند کم را شرّشان خدا

 .هجري 99/0/3039

 اهلل لبنان حزب درباره فتوايي

 :بود گفته اهلل لبنان حزب درباره ياستفتاي پاسخ در جبرين بن

 و رفـت  آنـان  فرمـان  تحت نيست جايز. نيست جايز رافضي، حزب اين کردن ياري»

 ايـن  سـنت  اهـل  بـه  مـا  نصيحت. کرد دعا آنان قدرتمندشدن و پيروز براي نيست جايز

 و کننـد  پيوندنـد، رهـا   مـي  حـزب  ايـن  به که را بجويند، کساني بيزاري آناناز  که است
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 روشـن  سنت اهل به را آنان جديد و کهن ضررهاي و مسلمانان و اسالم با آنان دشمني

 انـد  کوشـيده  توان حد در و اند داشته دل در را سنت اهل دشمني همواره رافضيان،. کنند

 .«بورزند خدعه آنان براي و کنند انتقاد سنّت آشکار، و از اهل را سنت اهل عيوب

 حمايت از تروريسم ديني

 الدن حمايت از بن

 دهد: وي در پاسخ به استفتايي درباره مفسدبودن بن الدن پاسخ مي

اين اتهام درباره او وارد نيست. بن باز و هيچ مسلماني، چنـين مطلبـي را قبـول ندارنـد.     »

اسامه، مجاهـدي اسـت کـه در افغانسـتان،     

هايي داشته. خداوند به او  اقدامات و تالش

را بـا  اش کند و ديگران  توفيق دهد و ياري

او نصرت دهد. او مجتهدي است که مـدام  

 3.«به جهاد همت گماشته است و...

اين در حالي است که بن الدن مـورد  

انتقاد رسمي بن باز و عموم مسـلمانان و  

 9حتي اهل سنت بوده است.

 اهلل لبنان حمايت از طالبان و دشمني با حزب

ي تنـد و عجيـب عليـه    اوبه صدور فتااست، ن اکه از اعضاي اصلي وهابي بن جبرين

 00جنـگ   ماجرايمذاهب مختلف و مسلمانان مخالف خود مشهور بوده و از جمله در 
                                              

 داند. فيلم بن جبرين، اسامه بن الدن را مجتهد مي. 1

 YouTubeـ    الدن مجتهد ابن أن یير ابن جبرين

50:2►50:2►

www.youtube.com 

2. http://www.binbaz.org 
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هرگونـه دعـا بـراي     ،دار با صدور فتوايي عجيـب و خنـده   ،روزه لبنان در مقابل اسرائيل

 نها حرام دانسته بود. آبودن  صرف شيعه اهلل لبنان را به پيروزي حزب
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 عثيمين ابن

 

 تميمـي  عثيمـين  عبـدالرحمن  بـن  سـليمان  بـن  محمّد بن صالح بن محمد وعبداهللاب

 عثيمين. ابن به معروف نجدي،

گذريبرزندگي

 والدت

 شـهر  در .ق  ه 3003 رمضـان  93 بـا  م، برابـر 3293 ژوئـن  چهاردهم ابن عثيمين در

 .شد متولد سعودي عربستان پادشاهي در قصيم ايالت در واقع عنيزه
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 تحصيالت 

. آموخـت  را عربي نحو و فقه و سنت اهل عقايد عبدالعزيز، بن دمحماز  عثيمين ابن

عثيمـين  ابـن  . کـرد  تحصيل فرائض و اصول و تفسير السعدي، ناصر بن عبدالرحمن نزد

مـدتي را از شـاگردان او درس    ،قبل از اينکه پاي درس عبدالرحمن بن سـعدي بنشـيند  

بايـد نـزد شـاگردانش درس     بتـدا ا ،دفـر  که آموخته است )چون روش سعدي اين بوده

 .کـرد(  آنگاه اجازه ورود به درس سعدي را پيدا مي ،تا در صورت صالحيتآموخت  مي

شاگردي امثال علي حمـد صـالحي و محمـد بـن عبـدالعزيز      نخست  ،عثيميناز اين رو 

عثيمين در شـهر  ابن همچنين يافت. مطوع را کرد و بعد اجازه ورود به درس سعدي را 

 به مدت نه سال شاگرد عبداهلل بن علي بن عودان بوده است.عنيزه 

 و رشـيد  ناصـر  بـن  شـنقطي، عبـدالعزيز   امين دعودان، محم بن علي بن عبدالرحمن

 . بودند عرب ادبيات و بالغت در وي سانمدراز  افريقي عبدالرحمن

کتـاب صـحيح بخـاري و بعضـي کتـب فقهـي را نـزد         ،عثيمين بعد از انتقال به رياضابن 

 .عبدالعزيز بن باز فراگرفته است. او همچنين در اين شهر از شنقيطي درس آموخته است

 تدريس

 ،در زادگاه خود شروع به تدريس در موضوعات فقه.ق   ه 3033از سال  عثيمينابن 

زمـاني کـه    «شرح رياض الصالحين»در مقدمه کتاب  .تفسير و حديث کرده است، عقيده

آمـده از بـس در کـالس درس شـيخ      ،ين را معرفـي کننـد  خواهند شاگردان ابن عثيم مي

حتي گفته شـده در بعضـي از   ازدحام بوده است، شمارش تعداد شاگردان ممکن نيست. 

 .رسيده است نفر نيز مي پانصدتا انش تعداد شاگرد او، دروس

 آثار

 الکرسي
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 مناصب 

ه اطفرسري، الريو،ع الةامريد، .لة العاجي اطحقق، الفق.مو صاحب الفض

 «.خ.دة، سَمحة ال .ف النافعة اط هو،ة، واطآثر احلم.ومة صاحب التآلالع

 خطيب و سعدي، به امامت عبدالرحمن فوتاز  هجري، پس 3033 عثيمين دربن اـ 

 .شد منصوب عنيزه جامع مسجد جمعه
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 . شد منصوب مکه در مسجدالحرام به خطيبي عثيمين ابن مدتي،از  ـ پس

 .تا زمان فوتش.ق   ه 3033تان سعودي از عضو هيئت کبار علماي عربسـ 

 ..ق  ه 3033تا  3023عضو هيئت علمي دانشگاه امام محمد بن سعود از ـ 

 دين. اصول و شرعيه عضو مجلسـ 

 .تا زمان فوتش .ق  ه 3029عضو در لجنه توعيه عربستان در موسم حج از سال ـ 

 در مکه ياالقر ام دانشگاه در  سخنراني ايراد به ،.ق  ه 3033 و 3030هاي  سال در ـ او

 القـيم  ابـن  و تيميـه  ابـن  آثـار  شـرح  و پرداخت تفسير و فقهي، عقيدتي، حديث مسائل

 .کرد آغاز جوزي را

 .شد برگزيده قصيم در سعود بن محمد امام شريعت به رياست دانشگاه ـ وي سپس

 کبـار  علمـاي  هيئـت  و قصـيم  دانشـگاه  اصـول  و شـريعت  مجلس در همچنين ـ او

 .  داشت عضويت ستانعرب

 مفتي دربار

بايد همراه يک امير باشـد )منظـور ايـن     حتماً ،اقامه حج معتقد است که عثيمينابن 

 يسرپرست بهکسي را  ،است که بايد حاکم اسالمي براي سرپرستي حجاج در موسم حج

حتـي اگـر آن اميـر     ،هرچند آن امير فاسق باشـد  .امير حاج باشد( ،اصطالح و بهبرگزيند 

بايد مسلمين تابع و مطيـع او باشـند و هرگـز     ؛رپرست( در موسم حج شراب بخورد)س

 آنها عقيده ؛ زيراکنيم نبايد بگويند اين امام و سرپرستي فاجر است و ما از او پيروي نمي

 سـر  اواز  گناهـان  انواع و باشد فاجر هرچند است، واجب امر ولي اطاعت که است اين

خوار بودن امـام و   دليل شراب وان بهت نمياست.  صورت نهمي به هم نماز در باب. بزند

 3خوانم. سق است و من پشت سر او نماز نميابودن او گفت که اين فرد ف حاکم يا ظالم

 گويد: مي «شرح رياض الصالحين»در کتاب ديگرش  عثيمينابن 

                                              
  www.nbasirat.ir                                           . ر.ک: سايت موسسه نداي بصيرت                                1
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 ،گونـه اعتراضـي را ندارنـد    حالتي بايد از حکام تبعيت کنند وحق هـيچ  مردم در هر»

هاي مجلـل زنـدگي    سالطين به آنها ظلم کنند. اگر سالطين در کا  حتي اگر حاکمان و

ها را بپوشند و بهترين امکانات  و بهترين لباسبهره ببرند ها  ترين ماشين کنند و از لوکس

بهره باشـند و از گرسـنگي رنـج     که مردم از کمترين امکانات بي در حالي ،باشندرا داشته 

ــد  ــرپناهي نو ببرن ــته س ــندداش ــان    ،باش ــد از حاکم ــد و باي ــراض ندارن ــق اعت ــاز ح  ب

 3.«اطاعت کنند

 

 تقديرها و جوايز

 اسـالم  بـه  خـدمت  نشـان  فيصل ملک سوياز  م،3220 فوريه هشتم ابن عثيمين در

 گرفت.

                                              
 .332ص ،سليمان بن عبداهلل الفقه، في عثيمين ابن الشيخ جهود. 1
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 فوت

 ژانويـه  دهـم  بـا  برابر قمري هجري 3093 شوال پانزدهم چهارشنبه روز بن عثيمينا

 باز بن عبداهلل بن عبدالعزيز و شد دفن مکه در او. گذشت در سالگي 30 سن در م9333

 .گزارد نماز وي جنازه بر

بنعثيمين!افتاوايعجيبونادراز

 توان برشمرد:  مجموعه شاهکارهاي او در فتوادادن را چنين مي

 اولين کاشف وجود اشتباه در قرآن!

 «ي کتـاب التوحيـد  القول المفيـد علـ  »اي از کتاب  محمد بن صالح عثيمين در صفحه

 گويد: اي مي پس از مقدمه

ُ  یَفَسرَیَ َوقُْل اْعَملُوا )اين آيه از  ُُ خواهيرر   و بگو: هدچه مري » (؛اهلل َعَملَُکْم َوَرُسو

  «.زودي خرررا و  سررول او و... عمررل شررما  ا خواهنررر ديررر عمررل کنيررر کرره برره

 وبينرر   نر ميفق  خراوبلكه توانر ببينر،  پس از  حلتش مي 9 سولآير  برست نمي

 ! ود به شما  مي 9بستن بد پيامبد د وغ)دير  اعمال امت پس از مدگ( اين 

اين است که چگونه نوشـتن يـک    ،سؤالي که در اينجا بايد از اين شيخ وهابي پرسيد

خواهـد ايـن    که در متن قرآن موجود است؟ آيا اين شيخ مي در حالي ،شود آيه ممنوع مي

آگـاه و   ،کـه در روز قيامـت   بينـد در حـالي   چگونه نمي 9امبر را از قرآن بردارد؟ پيآيه 

 3.جز گمراهي است شاهد بر تمام اعمال امتش است؟ آيا اين به

 عثيمينابن خداي 

 درباره خدا از اين قرار است:   ابن عثيمين اعتقادات عجيب

                                              
 .235ص، 3. القول المفيد علي کتاب التوحيد، ج1
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 خدا قطعاً محدود است!

. استمکان خاصي و در  ،که خدا حد دارد و محدودمعتقد است  ابن عثيمين محمد

هرچنـد   .خدا حـد دارد » :کند بيان مي «شرح »ابن عثيمين در کتاب خود 

 3«.اي فرض کنيم اما مانعي ندارد خدا را در محدودهاست؛ در قرآن و سنت وارد نشده 

از »کنـد:   بيـان مـي   «اثبـات حـد هلل  »کتاب صفحه سي از همچنين ابومحمد دشتي در 

هرگـز در جهـان اسـالم    مطلبي کـه  «! ن به محدودبودن خدا معتقد بودنددانشمندا ،قديم

 .نبوده است

واجب است بگوييم براي خدا حدي وجـود  »آمده است که  «اثبات حد هلل»کتاب در 

و هرکس با اين عقيده مخالفت کند، جزو جماعت و اهل سنت  ،دارد و او محدود است

 9رند!مشرک و کاف ،و شيعه يعني تمام برادران اهل سنت ،. اين سخن«نيست

عبدالعزيز ابن فيصـل راجحـي نقـل شـده اسـت:      « »همچنين در کتاب 

 ،بايد دانست که در حددانستن براي خدا، قـرآن و سـنت متـواتر و آثـار علمـي سـلف      »

بينيم که وهابيت عقيده دارد که خدا در جهـت   در جاي ديگر مي«. کند همگي داللت مي

صـفحه  ابن تيميـه و  « منهاج »کتاب از جلد سوم  930نند صفحه مافوق و باالست؛ 

هـا   آسـمان  .ابر فـوق هواسـت   .هوا فوق زمين است«: التوحيد ابن خزيمه»کتاب از  302

. باشـد  مـي هاست و خدا فـوق همـه اينهـا     فوق ابرها و زمين است و عرش فوق آسمان

 0.بر عقيده فوقيت است ،درواقع اين تصريح

 و دست دار خداي دو چشم

 دست خدا:   بارهصالح بن فوزان بن عبداهلل الفوزان در نظر شيخ

                                              
 .530. شرح العقيدة السفارنيية، ص1

 .353. اثبات حدهلل، ابومحمد دشتي، ص2

 .331توحيد ابن خزيمه، ص. 3



 هان تکفریفرماند       116

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

عقيده اهـل  »جناب شيخ محمد بن صالح العثيمين، از علماي معاصر وهابي در کتاب 

آوريـم بـه    . ايمـان مـي  03»نويسـد:   مي سيتحت عنوان عقيده شماره  «سنت و جماعت

 3«.دارد اينکه خدا دو دست گرامي و عظيم و بزرگ

مثـال   ،دانيم که مراد از دست خدا چيست و آيـا ايشـان   نمي ،ما در ظاهر کالم ايشان

و اسـت  ها داراي جسم  خداوند مانند ما انسان اند يا واقعاً اند و از کنايه استفاده کرده زده

 دست حقيقي دارد؟

 نوشته صالح بن فوزان بن عبداهلل الفـوزان مراجعـه   ،«»به کتاب 

 «مراد از دست خدا، همان معنـاي لغـوي آن اسـت   » :اند کرديم و ديديم که ايشان نوشته

 9.(دارددست  )يعني خداوند حقيقتاً

خداونـد   قطعاً»گويد:  خويش چنين مي «شرح العقيده الواسطيه»در کتاب بن عثيمين ا

 0«.دارددو چشم 

از قول ابن عثيمـين   «اعهو الجم اهل  »در کتاب  ،حتي باالتر از اين مسئله

ايمان داريم کـه خداونـد دو دسـت    . ايمان داريم که خدا دو چشم دارد»آمده است که: 

 0«.دارد

 خداي جسماني

اشکالي ندارد کـه   ،ستوجسم بودن ا ،اگر الزمه ديدن خداوند»گويد:  بن عثيمين مي

جسـماً، فلـيکن   اهلل تعـالي أن يکـون    إِن کان يلزم مـن  »؛ «مخداوند را جسم بداني

 3«.ذلک
                                              

 .33عقيدة اهل سنت و جماعت، ترجمه اسحاق دبيري، ص. 1

 .33شرح المنظومه الحائية، ص. 2

 .135ص، 3ج ،العقيدة الواسطية. شرح 3

 .33. عقيدة اهل السنه والجماعه، ص4

 .326ص ،العقيدة الواسطية . شرح5
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 در کنار هم ممنوع 9نوشتن نام خدا و پيامبر

 فتواي ابن عثيمين:بنابر 

شـود   ا که اين کـار باعـث مـي   زير نوشتن نام اهلل و محمد در کنار هم، جايز نيست؛»

شکلي که اگر کسي اين نوشته را ببينـد   به. راز خداوند و مساوي با او گرددت هم 9پيامبر

پـس واجـب    .نـد ا کند که آن دو با يکديگر مسـاوي و يکسـان   يقين مي ،و معنا را نفهمد

هـا   از آنجاکـه صـوفي   ؛و اما درباره نوشتن نـام اهلل  ،ل و محو شوديزا 9است نام پيامبر

نام اهلل نيز از ديوارهـا  بايد  ،دهند گويند و اين نام را ذکر خود قرار مي همواره اهلل، اهلل مي

 .«و کاغذها محو شود

در  9، پيـامبر است کتاب معتبر اهل سنت روايت شدهپنجاه در بيش از که  در حالي

ََ ذتْكَركَ )حديثي قدسي در تفسير آيه شريفه:  َ  فرمود: (َو َرَفْعنا ل

داني چگونه نا  تو  پدو دگا   فدموده: آيا مي»جبدائيل نزد من آمر و عدضه داشت: 

خرايت فدمود: »عدضه داشت:  جبدائيل «خرا داناتد است»پاسخ داد :  ؟« ا باال بدد 

 1«.هدکجا نا  من باشر، نا  تو نيز باشر

 حوصله و... خداي خسته و بي

 
                                              

 .312، ص6. صحيح ابن حبان، ج1
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 گويد:  خود مي« هالعقيد» کتابدر صفحه پنجاه ابن عثيمين 

مگـر بـا    ،شـود  خدا به مکـر توصـيف نمـي   ... شود خدا را به مکر توصيف کرد نمي»

 که خدا به اين صفت موصوف شود وجور ممکن است  اگر گفته شد که چه ضوابطي، و

حيلـه در محلـش    يم: مکـر و يگو اين کار را انجام دهد با اينکه اين کار مذموم است، مي

 3.«خوب است

ولـي   ؛شود حوصله مي بي خدا هم خسته و: »يدگو همان کتاب مي 33فحه در صوي 

 «!ق استيحوصلگي خدا طوري است که به ذات او ال بي

کسـاني کـه    ابن تيميـه گفـت: و  » :گويد مي همان کتاب 393فحه در صهمچنين وي 

کنند، اين قول معروف سلف پيشين  مؤمنين را به ذات خدا اثبات مي شدن عباد و نزديک

 9.«است )وهابيت( ائمه و

خدا در وسط شب خـم  »: نويسد مي« شرح حديث النزول»کتاب  323صفحه در وي 

، نوشته نـوه محمـد   «»کتاب  333صفحه در «! شود تا آسمان دنيا مي

خـدا هرجـوري    حقيقت اسـت، و  صل واخنديدن خدا يک »بن عبدالوهاب آمده است: 

بـه صـراحت از    ،همچنين ابن عثيمين در کتب و فتاواي ديگرش«! خندد مي ،که بخواهد

 .بودن خداوند سخن به ميان آورده است جسم

 آمدن خدا به آسمان زمين! زمان پايين

 تنها درآسمان خداوند 

هرکس کـه بگويـد خداونـد همـه      و !خداوند در آسمان است» :يدگو ميمن يبن عثا

 0«.جاست کفر ورزيده است

                                              
 .20ابن عثيمين، العقيده، ص. 1

 .350همان، ص. 2

 .22ال شماره ؤس ،311 و 315ص ص، 3ج ،مجموع فتاوي و رسائل. 3
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شـود خـدا    زماني کـه از آنهـا سـؤال مـي    ـ برخي از مردم  او اين مطلب را در پاسخ 

گويـد خـدا در همـه جـا      ر کسي کـه مـي  منظواگر »گويد:  کند و مي ؟ ـ بيان مي کجاست

 «.همانا اين کفر است ،خدا باشد ذاتهست، 

َو ََنْوُن ) م:تـري يه را نخوانده که خدا گفته ما از رگ گردن به شما نزديـک آاين  گويا
ْقَرُب إتََلْهت متْن َحْبلت الَْورتیدت 

َ
 1(أ

 حرام 9دعا رو به قبر رسول اهلل

. اسـت  بـدعت و مشـرکانه   9ها، دعا کردن رو به قبر رسول خـدا  طبق اعتقاد وهابي

  :ابن عثيمين در اين باره چنين استواي فت

ي در اين مسـجد )مسـجدالنبي( رو   يشود که برخي از مردم از هر جا ديده مي سؤال:

دهند، آيا چنين کاري مشـروع   ايستند و بر آن حضرت سالم مي مي 9به قبر رسول خدا

 است؟

گـويم   به او مـي  ،است 9اگر هدف او از اين کار، سالم کردن به رسول خدا  پاسخ:

   .که نزديک قبر برود؛ چرا که براي زيارت بايد نزديک قبر شد

 اما اگر هدف او دعا کردن باشد، دو حالت دارد:

اول: اگر هدف از رو به قبر کردن و دعا، درخواست از خود آن حضرت باشد، ايـن  

 کند؛ و شخص را از امت رسول خدا خارج مي !عمل شرک اکبر است

اي  تند و از خداوند طلب کمک کند، اين کار بدعت و وسيلهيسادوم: اگر رو به قبر ب

 خداوند منزه است از چنين کاري. !به سمت شرک است

آيا عاقالنه است که خداوند صورتش را از سمت خانه خدا بچرخاند و به سمت قبر 

 ؟پيامبرش نمايد

کـار  گويم که اين  کند، من مي کند و از خداوند درخواست مي کسي که رو به قبر مي

                                              
 .32. ق: 1
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بدعت، وسيله به سوي شرک، اشتباه، گمراهي در دين، ديوانگي و بي عقلي است؛ زيـرا  

رو کردن به سوي خانه خدا بهتر از رو کردن به سوي قبر رسول خدا است. و اگر رو به 

قبر رسول خدا از خود آن حضرت درخواستي نمايد، اين شـخص مشـرک و شـرک او    

 3.کند خارج مي 9دا شرک اکبر است و او را از ملت رسول خ

 !ملک عبـداهلل، اميرمؤمنـان مـردم عربسـتان    بدانيد جالب است که با وجود اين فتوا، 

 .آن استزير نشانگر مشرکانه را انجام داده است که عکس  دقيقاً همين عمل

 
                                              

النريا  السؤاه: نريرى بعريض ن. لشيخ: محمد بن صالح العثيميا ،هـ3336سال  ،الحرم المدني یدروس وفتاور.ک: . 1

 عل.ه من أي ميفان   اطسجد فهل مخه الصفة مرشوعة؟ 9  مخا اطسجد  قف مستقبوم قرب النب 

دن من قرب؛ فإن ز ا،ة قرب ًبد ف.هريا مرين الريدنو، واذا کنريه ه: انقو 9اجلواب: اذا کان  ر د بخلک أن  سلم عىل الرسوه

 : تر د ان تدعو فهو عىل قسمني

 فهخا رشک اکرب خيرجک عن ملة الرسوه عل.ه الصوة والسوم. ؛9هاًوه: ان توجه الدعاء للرسو

 الرشک و ا سبحان اهلل ! فهخا بدعة ووس.لة اىل ؛الثاين : ان تدعو اهلل متوجها نحو القرب

 مل من اطعقوه أن نترصا عن ب.ه اهلل عةوجل اىل قرب الرسوه؟

رک، وخطريأ وضريوه   ريلة لىل ال ري.وسري قوه: مخا بدعرية والواقف عىل مخا الوجه  دعو اهلل عة وجل متوجهام لىل القرب ن

 توجهک لىل ب.ه اهلل أوىل من توجهک لىل قرب الرسوه عل.ه الصوة والسوم. سفه   العقل؛ انّ  الد ن، و

 .فهو مرشٌک رشکام أکرب خيرجه من ملة الرسوه عل.ه الصوة والسوم ؛ثالثام: لذا کان  توجه مخا التوجه ل.دعو الرسوه
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شـرک اسـت، چـرا     9گوييم: اگر دعا کردن رو به قبر شريف رسـول خـدا   حال مي

 کند؟ ي مييچنين پذيراجناب عثيمين از يک مشرک اين 

 

 بن عثيمين و صحابها

شرب  ،شکي در اين نيست که گروهي از صحابه سرقت کرده»گويد:  ابن عثيمين مي

ولي تمامي ايـن اعمـال    ،زناي محصنه و غير محصنه انجام دادند ،قذف کرده ،خمر کرده

ي شـد کـه   در کنار فضايل و محاسن ايشان پنهان بوده و بر برخي از ايشان نيز حد جار

 3 .«به مثابه کفاره آنها است

 توسل و شفاي نابيناحديث درباره ابن عثيمين دروغ 

آمد و عرض کرد: اي رسول خدا! از خدا بخـواه   9مرد نابينايي خدمت پيغمبر اکرم

اگـر بخـواهي مـن دعـا     »پيغمبـر فرمـود:    که مرا شفا دهد و چشمم را به من بازگرداند.

                                              
وً شک أنه حصل من بعضهم رسقة ورشب مخر وقخا وزن  بإحصان وزن  بغ  لحصان، ليفن کريل مريخه ااشري.اء . 1

 5شرح العقيـده الواسـطيه، ج   .تيفون مغمو،ة   جنب فضاطل القوم وتاسنهم وبعضها أق.م ف.ه احلدود ف.يفون کفا،ة

 .515ص
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. اين صبر براي تو بهتر است. )و شـايد مصـلحت تـو در    کنم و اگر بخواهي صبر کن مي

بـه او   9پيغمبـر اکـرم  ! ولي پيرمرد بر خواسـته خـود اصـرار کـرد     «همين حالت باشد(

دستور داد وضوي کامل و خوب بگيرد و دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز اين دعـا  

 یأتوّجريه بريک للري یا تّمد لّنري الرمحة  یبک تّمد ن.ک بنب.اسئاُلکا و أتوّجه لل یالّلهم لنّ »را بخواند: 

عه فیلُتقض یحاجت یف ی،بّ  فِّ ه خوانم و به سوي تو متوجـ  تو را ميمن  !؛ خداوندای، اللهم شا

شوم بـه سـوي    ه ميمن متوج !دسيله پيغمبرت محمد نبي رحمت، اي محمشوم به و مي

 «.ن قرار بدهاو را شفيع م !پروردگارم در حاجتم که حاجتم برآورده شود، خداوندا

مرد دنبال آن برنامه رفت تا وضو بگيرد، و نماز را بخواند و دعايي را که پيغمبـر بـه   

 3د.او تعليم داده بود، انجام ده

ان »آيا روايت توسـل اعمـي بـه رسـول اهلل     : از ابن عثيمين سؤال پرسيده شده است

گروهـي  را وايـت  گويد اين ر ميخير؟ وي در پاسخ  يا است صحيح «،سوه اهلل یات یاعم

 9اند. دانسته حسناي ديگر  عدهضعيف و 

زيـرا هـيچ يـک از علمـاي      ؛اين ادعاي ابن عثيمين قطعا دروغ و تهمتي بيش نيست

ـ اند. تـا جـايي کـه ابـن تيميـه        اين روايت را تضعيف نکرده سنت و حتي وهابيتاهل 

 ،ي روايات توسـل بررسهنگام به ؛ وي هم به اين مسئله اقرار کرده استکننده ـ   تضعيف

: همـه  گويد مي ،رسد اما زماني که به روايت اعمي مي ،شمارد ميبرکه روايات را ضعيف 

                                              
، : 316، ص3مسند احمد، ج. 1 را ُن ْبُن ُعما ناا ُعْثَما ثا دَّ ، حا ريةا ةا ْبرينا ُخةا ما ،ا ْعُه ُعريَما ريم  رياها : سا ريٍر، قا ْعفا ريْن أايب  جا ا ُشْعباُة، عا نا ا ْخربا

أا

ُجوم َضا  را اْلبارصا  أاتا  النَّب   نا ْبن  ُحنا.ٍف، أانَّ ،ا ْن ُعْثَما ُث عا ريْوُ  9حیادِّ عا ريْئها دا رياها : ل ْن ش  رياف .ن  ، قا اها : اْدُع اهللَّا أاْن  عا قا ، فا

ل ْن  ، وا تاني  لاکا ْکعا يلِّ ،ا ُه، وا صا نا ُوُضوءا
.ْحس  أا، فا ضَّ ُه أاْن  تاوا را أاما اها : اْدُعُه، فا قا ٌ . فا ُهوا خا ، فا اکا ْرُ  ذا ْئها أاخَّ ا ش  ريخا ا ، وا ريْدُعوا م 

،  ا ُتا 
ة  مْحا ب   الرَّ ٍد نا ُه ل لا.کا ب ناب .کا ُتامَّ جَّ وا أاتا ، وا ُهمَّ ل ينِّ أاْسأاُلکا  : اللَّ

اء  عا ه ، الدُّ ريخ    ما
ت  رياجا يبِّ    حا ْهُه ب ريکا ل ىلا ،ا جَّ وا ُد، ل ينِّ تا مَّ

ْعُه     فِّ ُهمَّ شا ، اللَّ  يل 
تاْقيض   .فا

هذا الحديث اختلف اهل العلم في صحته فمنهم من قال انه ضـعيف و مـنهم مـن    : 136، ص1مجموع الفتاوي، ج. 2

 .قال انه حسن
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اسريألک و »گويد:  اين نوع احاديث ضعيف و ساختگي است غير از حديث نابينايي که مي

 3«.اتوجه ال.ک

اين حديث را ترمذي و نسائي و احمـد  »گفته است:  شدر کتاب ديگرهمچنين  يو

9.«اند و ترمزي آن را صحيح دانسته است دهنقل کر

بلکـه   ،اين دليلي بـر توسـل نيسـت    :البته ابن تيميه در توجيه اين روايت گفته است

اي از معجزات رسول اهلل بوده است که با دعاي رسول اهلل اين شخص نابينا شـفا   معجزه

 !پيدا کرده است

 اده است و چنين گفته است:  البته ابن حجر هيتمي به اين ادعاي ابن تيميه پاسخ د

0«!پيامبر براي او دعا نکرد و بلکه به او دعا کردن را آموخت»

ذيـل روايـت چنـين    الباني اند؛  دانستهاين روايت را صحيح نيز علماي سلفي معاصر 

 0«.صحيح»نگاشته است: قال الشيخ األلباني: 

ألرنـؤوط:  شعيب ارنووط هم ذيل اين روايت چنـين نوشـته اسـت: تعليـق شـعيب ا     

 3«.إسناده صحيح رجاله ثقات»

انـد ايـن حـديث     که گروهي گفتـه را ـ  ابن عثيمين اين ادعا  که حاال سؤال اينجاست

 ؟از کجا برداشت کرده استـ ضعيف است 

                                              
ليفن ما ،وي عن النب    ذلک کله ضع.ف. بريل موضريوع. : 301تيميه، صفي التوسل و الوسيله، ابن  قاعدة جليلة. 1

اسريالک و اتوجريه ال.ريک » :و ل.س عنه حد ث ثابه قد  ظن ان هلم ف.ه حجه اً حد ث اًعم  الخي علمريه ان  قريوه

 «.بنب.ک تمد نب  الرمحه

أمحد و صريححه الرتمريخي و لفظريه و حد ث ااعم  ،واه الرتمخي و النساط  و اإلمام : 56، ص3الرد علي البکري، ج. 2

 .النب  صىل اهلل عل.ه و سلم علم ،جو ف.قوه اللهم لين أسألک و أتوجه لل.ک بنب.ک تمد نب  الرمحة

 .اهلل عل.ه و سلم ذلک و جي  دع له و انَم علمه النب  صىل: 311الجوهر المنظم، ص. 3

 .261ص، 2ج ،. سنن ترمذي4

 .316ص، 3ج ،. مسند احمد5
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 تبرک حرام

معناي زيادت و رشد يا سعادت  معناي طلب برکت است و برکت به تبرک در لغت به

 3.است

يـا  و چيـز  طلـب برکـت از طريـق آن    معناي  ح، بهدر اصطالبه چيزي جستن  تبرک

هـاي خاصـي    هايي است که خداوند متعال براي آنها امتيازها و مقام يا حقيقت ، وچيزها

يـا برخـي از آثـار آن     9قرارداده است؛ همانند لمس کردن يـا بوسـيدن دسـت پيـامبر    

 حضرت بعد از وفاتش.

 تاواي علماي وهابيت در حرمت تبرکف

توجّه پيدا کردن مردم به ايـن مسـاجد و   » گويند: ي مفتيان وهابيان ميشوراي دائم. 3

ها و تبرک به آنها بدعت و نوعي شرک و شبيه بـه عمـل    مسح نمودن ديوارها و محراب

 9.«کفار در جاهليّت است

هاسـت؛   از بـدعت  ،تبرک جستن به پارچه کعبه و مسح آن» گويد: ابن عثيمين مي. 9

 0.«چيزي نرسيده است 9مبرزيرا در اين باره از پيا

رخي از زائرين دست به محراب و منبر و ديوار مسجد ب» گويد: ابن عثيمين نيز مي. 0

 0.«کشند، تمام اينها بدعت است مي

حُکمِ قرار دادن قرآن در ماشين به جهت دفـع چشـم   »گويد:  . و نيز ابن عثيمين مي0

 3.«کردند ميزدن يا محافظت از خطر، بدعت است؛ زيرا صحابه چنين ن
                                              

 .3012، ص3صحاح اللغه، الجوهري الفارابي، ج؛ 110، ص30منظور، ج ن العرب، ِابنلسا. 1

 .1031 االفتاء، ح و العلمية للبحوث الدائمة اللجنة. 2

 .166 العثيمين، رقم صالح بن محمد الشيخ ،فضيلة ورسائل فتاوى مجموع. 3

 .301عثيمين، ص والمعتمر، ابن الحاج فيها يقع التي االخطاء دليل. 4

حيفم وض  اطصحف   الس.ا،ة دفعام للعني أو توقّ.ريام للخطرير بدعرية؛ فرياّن : 521البدع و المحدثات، ابن عثيمين، ص. 5

 ،اهلاتف دفعام للخطر أو للعني؛ السؤاه عىلالصحابة جي  يفونوا حیملون اطصحف 
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قرار دادن قرآن در ماشين به جهت تبرک به آن، اصل و »نويسد:  . شيـخ بـن بـازمي3

 3.«اساسي ندارد و مشروع نيست

 احکامي براي دنياي امروز

 درباره مسائل روز هم جالب است:   ابن عثيمين هاي ديدگاه

 !حرام شوهر براي حتي زنان خودآرايي

است از ايـن قـرار    حرام آنها وسيله به خودآرايي که مواردي ابن عثيمين بنابر فتواي

 است:  

 ابروهـا  کـه  وقتـي  مخصوصـاً  ابرو برداشتن حکم درباره که اند: هنگامياز او پرسيده

 خـود  آراسـتن  منظـور  به کار اين شوند، آيا مي شوهر شدن ناراحت باعث و هستند پهن

   است؟ درست شوهر براي

 داده: جواب

 بـر  را ديگـران  بـروي ا کـه  را کسـي  9خـدا  رسول و ستني جايز ابرو برداشتن»

 کـار  اين خودش يا و بردارند، را او برويا تا خواهد مي ديگراناز  که کسي و دارد مي

 کـه  آنچـه  براي خداوند و است حرام عمل اين ، واست  کرده دهد، نفرين مي انجام را

 ديگر بعضي ند، ودار زيبايي ظاهر مردماز  بعضي پس. دارد حکمتي ،است  کرده مقدر

 بـر  و گيـرد  مـي  صورت ـ عزوجل ـ خداوند دست به کارها همه نيستند، و چنين اين

 و بگيـرد  ــ  عزوجـل  ــ  خداونـد از  را خود أجر کند، و صبر که است واجب شخص

 بکنـد  را ابـروي  مـوي  کس هيچ نبايد. نيفتد حرام به هايش خواسته به خاطر رسيدن به

 آن روي کـه  خـالي  باشد، مثل روييده ابرواز  خارج هايي قسمت در مو که زماني مگر

 بردن بيناز  صورت اين در ببرد، که بيناز  را موها اين دتوان مي است، پس روييده مو

                                              
 بمشروع. للتبرک بذلک لي  له أصل و لي  السيارةوضع المصحف في   :51، ص3، جاسالميةفتاوي . 1



 هان تکفریفرماند       116

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 3.«نيست خودآرايي است، و زشت نقص يک

 جشن تولد حرام!

بـراي فرزنـد کـه در آن تشـبّه بـه       برپايي مراسم جشن تولـد »گويد:  ابن عثيمين مي

از ديگران به ارث گذاشته شـده اسـت.     از عادت مسلمين نبوده، بلکه ،استدشمنان خد

 .«آيد فرمود: هر کس به قومي شبيه شود از زمره آن قوم به حساب مي 9پيامبر

 تبريک کريسمس و نوروز حرام!

کفار  نوروز بهو  و همه پيروان و مريدانش، تبريک کريسمس ابن عثيمين بنابر اعتقاد

تا در گناه آنان شريک نشـوند و بـه آنـان شـباهت نيابنـد!. اينـان       و مجوس حرام است 

 ؛تبريک گفتن عيد کريسمس يا ديگر عيدهاي ديني آنها به اتفاق حـرام اسـت  گويند:  مي

 گويد: مي =قيم ابن

يشـان  اتبريک گفتن شعائر مختص کفار، به اتفاق حرام است، مانند: تبريک عيـد و روزه  »

اگـر گوينـده ايـن     !و يا اين عيد بر شما مبارک باد و مانند اينهـا که بگويد عيد بر شما مبارک 

)تبريک( از کفر سالم بماند، اين عمل از محرمات اسـت، چنـين تبريکـي بـه منزلـه تبريـک       

خـدا  تـر و دشـمني اش بـر     بزرگخدا خاطر سجده بر صليب است، حتي گناهش در نزد  هب

!زنا و.... است خاطر شراب خواري، قتل، هتر، از تبريک گفتن ب سخت

 ،شـوند  مرتکـب ايـن چنـين گناهـاني مـي      ،بسياري از کساني که از دين آشـنايي ندارنـد  

خبر است و اگر کسي بر انجام دهنـده گنـاه، بـدعت يـا کفـر       درحالي که از زشتي عملش بي

.تعالي قرار داده استخداي تبريک بگويد، خودش را در معرض خشم و غضب 

حـرام اسـت.    ،با فرد مسلمان همکار باشـند يـا نباشـند    تبريک گفتن عيد به آنان چه

ما نبايد جواب تبريک شان را بدهيم؛ چـرا کـه    ،حتي اگر اعيادشان را به ما تبريک گفتند

                                              
 .165، ص1االسالم، ج منار الفتاوى. 1
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چرا که ايـن   ؛تعالي نيستخداي از اعياد ما نيست و عيد آنها عيدي است که مورد تأييد 

وسـيله ديـن    که بـه بوده شان  ينو اگر در دبدعت است ، پس شان نبوده عيدها يا در دين

منسـو    ـ  را با آن براي تمام بنـدگان مبعـوث کـرده    9تعالي محمدـ خداي اسالم که  

شان به اين مناسبت حـرام   اجابت دعوت ،به اين ترتيب براي فرد مسلمان؛ گرديده است

چرا که مشارکت با آنها ]در  ؛تر است چون اين عمل از تبريک گفتن به آنها بزرگ ،است

ارکـردن  ز[ است و هم چنين بـر مسـلمان تشـبيه بـه کفـار در برگ     نيست ين عمل جايزا

ها يا رد و بدل کردن هدايا يـا توزيـع حلـوا، غـذا دادن، تعطيـل       جلسات به اين مناسبت

ُهريوا » فرمايـد:  مي 9خداکردن کارها و... حرام است، به دليل اينکه پيامبر ريوٍم فا ريبَّها ب قا رين تا ا ما

نُهم  3«.آنها است به قومي تشبيه کند از را دهرکس خو» ؛«م 

مشابهت بـه آنهـا در بعضـي از اعيادشـان موجـب شـادي و       »گويد:  مينيز ابن تيميه 

 9.«گردد سرورآنان در عمل باطل شان مي

حتي چه بسا که آنها را به طمع بياندازد تـا فرصـت را   »و در جاي ديگر گفته است: 

د، هر کس چيزي از اين گونه اعمال را انجام غنيمت بشمارند و ضعفا را به ذلت بکشانن

خاطر سازش، دوستي، از روي شرم يا ديگر اسباب  فرقي ندارد که به .دهد گناهکاراست

باشد. چون اين سازش با کفار در دين است و از اسباب تقويت روحـي کفـار اسـت و    

0.«ددگر موجب افتخار کردن به دين شان مي

 ديدن مسابقات فوتبال حرام!

 شود، چه حکمي دارد؟ مسابقات فوتبال که در تلويزيون پخش مي ل:سؤا

شـود،   هايي که در تلويزيون و غيره پخـش مـي   به نظر من حکم مشاهده بازي پاسخ:
                                              

 333، ص3، ابن قيم، جذّمة. احکام اهل 1

 .531. اقتضاء الصراط المستقيم، ص2

 .33، ص1، جشيخ ابن عثيمين، . مجموع فتاواي و رسائل3
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کند و انسـان عاقـل زيـرک بـه      اين است که ديدن مسابقات آنها وقت انسان را تلف مي

کنـد.   تلـف نمـي   ـ  ايش ندارداي بر که هيچ فايدهـ هيچ وجه وقت خود را با اين چيزها  

ننده ياينها اگر يک شرّ نداشته باشند، دچار شرّ ديگري هستند، به طوري که مثالً در دل ب

آورنـد، کـه ايـن     احساس تعظيم نسبت به شخصيت بازيکن که کافر است، به وجود مي

 ار را تعظيم کنـيم، هـر قـدر کـه    ا ابداً براي ما جايز نيست که کفزير ؛شک حرام است بي

ها ران جوانان آشکار است و اين باعث  و همچنين در اين مسابقه ؛پيشرفت داشته باشند

گري است، پس به نظر من ارجح آن است که براي جوانان جايز نباشد که به هنگـام   فتنه

 .به سبب آنکه اين کار فتنـه گـري اسـت    ؛هاي خود را آشکار سازند بازي با توپ باسن

ورت نيست، باز هم ابداً خوب نيست که جواني باسن خود حتي اگر گفته شود، باسن ع 

را نمايان سازد، اما اگر گفته شود که باسن عورت است، چنانکه همين در مـذهب امـام   

احمد حنبل مشهور است، امر واضح است که در هر حال جايز نيسـت و نصـيحتي کـه    

زيرا وقت ارزشـمندتر  اين است که اوقات خود را قدر بدانند؛  ،کنم من به برادرانمان مي

 .از مال است
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 الغنيمان محمد بن عبداهلل

 بري   معررف   الشيخالثاقب،  الفهم الورع، ذا الزاهد العالمة، العلم الشيخ، الفهامة البحر

، فمرنهجهم  فالجماعرة  السنة أهل اعتقاد باب في الفهم، السيما بدقة له العلم، مشهود أهل

 برند. به کار مي الغنيمان از جمله عناويني است که وهابيان براي شيخ عبداهلل

زندگينامه

 کودکي

 به دنيا آمد و اکنون در همين شهر سکونت دارد.« بريده»غنيمان در شهر 
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 بمناص

دانشگاه  پيشين تحصيالت تکميلي )رئيس اسالمي دانشگاه عقيده بخش رياست وي

 کـه  بـود  وهابيت عالي سطح اساتيداز  آن کنار در و داشت عهده را مدينه شهر اسالمي(

 ادامـه  به آنجا در برگشت و زادگاهش به مدتياز  بعد اما .کرد مي تدريس مسجدالنبي در

 .پرداخت خود هاي فعاليت

 و درس التوحيـد  کتـاب  شـرح  بـه توان  مي ،کند مي تدريس وي که دروسي هجمل از

 .کرد اشاره داود أبي سنن 

 تاليفات

3

علي

 

باورهاواحکامتکفيري

همفکـرانش  از  ديگـر  اي عـده  همراه به که است وهابي تندروي فتيانم جملهاز  وي

عـراق بـه    مظلـوم  و گناه بي شيعياناز  بسياري خاطر همين به و داد شيعيان کفر به حکم

 .رسيدند شهادت به سنگدل و ظالم مفتي اين مزدوران دست خصوص به
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 =توهين به امام خميني

 ان.ريو ب الرافضرية قرية.حق» نام با اي مقاله نوشتن بهتوان  مي وي، سخيف نظرات ديگر از

ايـران،   مردم و =خميني امام به جسارت و هتاکي با مقاله اين در که کرد اشاره «خطرمم

 قاتـل  را اسـالمي  انقالب فقيد رهبر و ايران و شيعيان و کرده قلمداد کفار شريک را آنها

 . کرده بود معرفي سنت اهل

 دشمني با شيعيان

( شـيعيان ) روافض مانندشود  مي پرسد: آيا تلويزيوني از او مي   برنامهيکي از بينندگان 

 بگوييم؟ «ه السالميعل»ـ  وي ـ امامان شيعه اوالد و بعد از نام علي

 «.آن گفتن نيست جايز پس است، رافضيان شعارهاياز  چون»: جواب گفت در وي

ران از عبـارات  ديگـ  و مسلم و بخاري مانند سنت اهل اين در حالي است که بزرگان

 :  اندبراي ايشان به کار برده «صلوات اهلل عليه»و « عليه السالم»

 : :ائمه درباره به عليه السالم بخاري تصريحاتاز  برخي

ی عل.ريه عل    عن  عبدالرمحن یأب  عن  دة.عب بن سعد  عن  ااعمش  عن   .وک  حدثنا  .یحی  حدثنا. 3 

 عند. جلوسا کنا قاه  السوم

 عن  تمد  عن  ر جر  حدثنا  تمد بن نيحس  یحدثن قاه  م.لبرام بن نياحلس بن تمد  یثنحد . 9

 ... . عل.ه السوم نياحلس برأ   اد ز بن اهلل د.عب  یأت  عنه اهلل ی،ض  مال  بن أنس 

 أن   نيحس بن یعل  یأخربن قاه  شهاب ابن  عن ونس   أخربنا  عبداهلل  أخربنا  عبدان  حدثنا. 0

 .قاه  السوم ه.عل   ا.عل  أن أخربه  عنهَم اهلل ی،ض  یعل بن نيحس 

 حدثنا قاه  یل.ل یأب ابن  سمعه  احليفم  عن  شعبة  حدثنا   رند،  حدثنا  ب ا، بن تمد  یحدثن. 0

 .عل.ها السوم  فاطمة  أن یعل 

 ...و
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 : سنت اهل کتب ديگراز  نمونه چند

 یفري مريا علريم أو  وسلم ه.عل اهلل یصل  اهلل ،سوه ه.لل أرسه ئا.ش یأد، فو  عبداهلل  قاه: : مسلم . صحيح3

 ... .ه.عل اهلل صلوا     طالبیاب بن یعل  مو والرجل قاه  وسلم ه.عل اهلل صلی  اهلل ،سوه نفس

 ابرين مريو ر ثو  عن  ل.لرساط  حدثنا  تمد بن نياحلس  حدثنا   .من بن أمحد  حدثنا : ترمذي سنن .9

    فقاه  موسی أبا  عنده فوجدنا  نعوده  احلسن  یلل بنا انطلق قاه ب.دی  یعل  أخخ  قاه  ه.أب  عن  فاختة یأب

 ... .السوم ه.عل   یعل

 السوم... . ه.عل   یعل   م  کانوا ن الخ ش.اجل یف کان أنه: داود ابي . سنن0

 برين عبريدالرمحن  عن  ة حر  حدثنا  القاسم بن ماشم  حدثنا عنه قوه حنبل:  بن أحمد . مسند0

 شريفته قرياه أو  لسانه مص   وسلم ه.عل اهلل یصل  اهلل ،سوه ه ،أ  قاه  ة معاو  عن  یاجلرش عوا یأب

 ... . ه.عل اهلل صلوا     یعل بن احلسن  یعن  

 «منهاج السنه»اي بر  توهين ابن غنيمان به شيعيان در مقدمه

گيرم که با وجود تحقيـق   ا گواه ميخدا ر»او در مقدمه اين کتاب چنين نوشته است: 

مذهب شيعه اماميه متهم به فراوان و اطالع براقوال و مذاهب مردم، شخصي را نيافتم که 

باشد، و امت اسالمي از او به نيکي ياد کنند، چه برسد به کساني که از صـميم قلـب بـه    

 «د!مذهب اماميه معتقدن

 نويسد:   ميهمين کتاب  93و در صفحه 

در دست داريد تداوم همان مبارزه و پيکار بين حق و باطل اسـت، آنگـاه   کتابي که »

که باطل پرستي چون ابن مطهر حلي رافضي، قد علـم کـرده بـود و بـر خـالف عقيـده       

کنـد، و بـا زيـر پـا گذاشـتن       توحيديان و شاگردان راستين پيامبر اسالم قلم فرسايي مـي 

ا و افتراهــاي زيـادي را بــه  هـ  امانـت علمــي و اهانـت بــه مقـام علــم و دانـش، تهمــت    

 دهـد، شخصـيت مبـارز و فـارس ميـدان علـم و        راستگوترين فرزندان اسالم نسبت مـي 
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، شيخ االسالم ابن تيميه، با احساس ايماني و وجداني، و بـا هـدف دفـاع از کيـان     3ادب

نظيـر منهـاج    کتـاب بـي   ،اسالم و پاسداري از حريم ياران صميمي و قهرمان رسول خدا

را به امت اسالمي هديه نموده و براي هميشه دهـان ابـن مطهـر رافضـي و      

بندد، و اين کتاب از آن زمان به بعد، سپري بـس بـزرگ در مقابـل     رافضيان ديگر را مي

زنيم که براي هـيچ قـومي امکـان     جهان رفض و تشيع است، و با اطمينان کامل فرياد مي

زيـرا کـه    ؛اي بر اين کتاب بنويسـد  قانع کنندهپذير نيست که تا روز قيامت جواب و رد 

 .اين حق و حقيقت را روشن نموده است

يا بايد از شرک و باطـل پرسـتي خـويش دسـت      ،اين کتاب بلکه گمراهان با مطالعه

باشد،  کشيده و به دامن توحيد بازگردند، که اين خواسته شيخ االسالم، و خواست ما مي

 ازند، و راه سومي هرگز وجود ندارد.  و يا در گمراهي خويش بسوزند و بس

 دانشـگاه  تحصـيالت تکميلـي  رئيس بخـش   وهابي اساتيداز ـ  الغنيمان عبداهلل شيخ

 در کـه  مذهبي اند، تنها دريافته يقين به وهابيان» :يدگو ميـ در جاي ديگر  اسالمي مدينه

 شـيعه  مـذهب  کـرد، همـان   خواهـد  جذب خود طرف به را وهابيت و سنت آينده، اهل

 9.«است امامي
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 ربيع المدخلي

 

زندگينامه

 کودکي

، از قبيلـه مشـهور   .ق  ه 3033، متولـد  عميـر المـدخلي  ربيع بـن هـادي بـن محمـد     

و روستاي جراديه در غـرب شـهر    سعوديعربستان جنوب ـ جازان   همنطق در« مداخله»

صامطه ـ به دنيا آمد؛ يک سال و نيم پس از تولـدش، پـدرش را از دسـت داد و تحـت      

 تکفل مادرش رشد کرد.

 تحصيالت

 ،شـيبان عريشـي  افرادي همچـون   ر نظر، زيق.  ه 3033وي از هشت سالگي تا سال 

محمـد  ـ،   صبياء شهراز ـ قاضي أحمد بن محمد جابر مدخلي،  محمد بن حسين مکي  
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محمد بن ، حافظ بن أحمد حکمي، طياش مبارکي هناصر خلوف، بن محمد جابر مدخليا

محمـد صـغير   و  محمـد أمـان بـن علـي جـامي     ، ي نجمييأحمد حکمي، أحمد بن يح

 تحصيل کرد. خميسي

وارد شـد و پـس از افتتـاح دانشـگاه     ريـاض  بـه دانشـکده فقـه     .ق  ه 3033 او سال

به دانشکده فقه آنجا رفت و سـه سـال بعـد بـا رتبـه ممتـاز بـه مـدرک          ه،إسالمي مدين

 کارشناسي دست يافت.

محمد ناصـر  ، عبدالعزيز بن عبداهلل بن بازاستادان وي در اين مدت عبارت بودند از: 

عبـدالغفار  و  صـالح العراقـي  ، محمد األمين الشـنقيطي ، دالمحسن العبادعب، الدين األلباني

 ي.حسن الهند

المدخلي پس از مدتي تدريس در دانشگاه اسالمي، در رشـته حـديث ـ شـعبه مکـه      

 3033ـ کارشناسي ارشد خود را گرفتـه و سـال     ق.  ه 3023 دانشگاه عبدالعزيز در سال

 .نيز در همان دانشگاه به دکترا نائل آمد

 مناصب

وي دو نوبت رييس بخش تحصيالت تکميلي دانشـکده سـنت دانشـگاه عبـدالعزيز     

 بوده است.

 آثار و تأليفات

کارشناسي

علي

إلي

إلي
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علي
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الـدعوي 

مفتيدربارونظريهپردازقعود

کتاب و مقاله در موضوعات روز و به خصوص پاسخ و توهين  333مدخلي بيش از 

ها  کتاب و هتاکي به ديگر علماي غير همسو با خود نوشته و منتشر کرده است. بيشترين

 در کـه  اسـت  حـالي  در اين .است قطب سيد هاي انديشه و تفکرات عليه وي قاالتم و

 و مارکسيسـت، بودائيسـم، بهائيـت    رد هـا ـ در   هاي او ـ مانند ديگـر وهـابي    نوشته ميان

 مسـلمانان  عليه فقط آنان هاي نوشته تمام. بينيم چيزي نمي آمريکايي و اسراييلي تفکرات

 .است

تأييد بن باز و از جمله مفتيان درباري بود که قائل است مدخلي بسيار مورد توجه و 

تحت هر شرايطي بايد از حاکم دفاع کرد. او به همه نوع جهاد چه از نـوع سـيد قطـب،    

تازد. وي دشمني جدي با جهاد و هر نوع اعتراضي دارد و  چه امثال عرعور و عريفي مي

 همـين  داند و بـر  يد قطب ميهمه اعتراضات و جهادهاي وهابيان را تحت تأثير افکار س

 شـکوه  و دانـد  مي تاسف  مايه را وهابي جوانان رفتن دستاز  خود هاي نوشته در اساس

 خونريزي و جنگ در هم اکنون داديم، اما آموزش مورد را جواناني بسيار چه کهکند  مي

 .ماست کوتاهي سبب به اين و برند مي سر به حاکمان خون شمردن مباح و

 جريانـات  در شديم! ما بزرگي اشتباه دچار ما يد:گو مي خودهاي  کتاب در المدخلي ربيع

 بـه  را المسـلمين  اخـوان  کـه  خواستيم فيصل شاه و عبدالناصر جمال اختالف و مصر سياسي

 و غزالـي  شـيخ  نتيجـه  در و کرديم دعوت عربستان به کنيم، از همين رو آنان را جذب خود

از  بـيش  المسـلمين  اخـوان  علمـاي  علم کردند، اما هجرت منطقه اين به اخوان علماي ديگر
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 بود. آنان بر ما تاثيراز  بيش ما، بر آنها تاثير نتيجه در و بود ما علم

 شيخ که است آن حقيقت گشتند، اما متأثر وهابيت تفکراز  المسلمين اخواناز  برخي

 بـه  و رفتنـد  مـا  ميـان از  وهـابي  رهبـران از  بسـياري  کـه کند  مي شکايت المدخلي ربيع

 .پيوستند المسلمين اخوان

 االمم تحذير» عنوان با کتابي و قطب سيد نقد در جلدي پنج هاي او اثر يکي از کتاب

 انديشـه  و شخصـيت  نقـد  در وهابيـت  متعصـبين از  يکـي  کـه  اسـت  «العجـم  کلب من

 .است نوشته سيدجمال

 :گويد شاگرد شيعه شده او مي العماد عصام

 هاي انديشه ورود و سيدقطب با ها عربستاني آشناييز ا پيش تا معتقدند وهابي شيو 

 بـه  کالسـيک  وهابيـت  و نداشـت  مشـکلي  آمريکـايي  اسـالم  بـا  ديـار، کسـي   آن به او

 عربسـتان،  به سيدقطب تفکرات و آثار ورود با گذاشتند، اما مي احترام غربي هاي سفارت

 ربيـع  شـيخ  رفتنـد؛ گ قـرار  هجمـه  مورد نشين وهابي مناطق در ها خانه سفارت اين کم کم

 هـم  بـه  را عربسـتان  جامعـه  همـه  سـيدقطب  بـود:  معتقد وهابي تندروهاياز  المدخلي

 چون کساني ؛«است ملعون سيدقطب تفکرات علت شود، به نابود وهابيت اگر» و ريخت

ـ  باز بن شاگرد ـ که الدن بن  و نبودنـد  آمريکـا  عليـه  سيدقطب با آشنايياز  پيش تا بوده 

 را سـيدقطب،  قـرآن  هـاي  درس کتـاب  که روزي تا ندکرد مي همکاري آمريکا با هميشه

 خـود  دشمن را سيدقطبي هاي وهابي آمريکا رو همين. از کرد قيام آمريکا عليه و خواند

 .را عبدالوهابي محمد هاي وهابي نه داند مي

اجـازه روايـت دارد، طـي    او احمد بن قاسم غامـدي، يکـي از شـاگردان وي کـه از     

بـوده و بـراي ديگـران     9مدعي شده حجاب تنها خاص همسران پيامبرفتوايي عجيب 

 3الزامي نيست.

                                              
 www.wikipedia-who.com                                                       ويکي پديا                                 . 1
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 مقبل بن هادي الوادعي

 

يمني االصل است. وي  ومقبل بن هادي الوادعي از جمله عالمان وهابي سلفي است 

غـي و تدريسـي خـود را در    هـاي تبلي  پس از اتمام تحصيالت خود در عربستان، فعاليت

يمن آغاز کرد و در مراکز علمي مختلف عربستان بـه تحصـيل پرداخـت و از دانشـگاه     

شناسي با درجه کارشناسي ارشد فارغ التحصيل شـد. وي   اسالمي مدينه در رشته حديث

 وعبدالمحسـن العبـاد   در عربستان شاگرد استاداني چون الباني و عبـدالعزيز بـن بـاز و    

و برخي ديگر از اساتيد سـلفي بـوده اسـت. پـس از فراغـت از       الشنقيطي محمد األمين

تحصيل به يمن بازگشت و به ترويج افکار وهابيت در آنجا پرداخت. وي درشهر دمـاج  
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اي بـا نـام دارالحـديث تأسـيس و بـه       از شهرهاي يمن که زادگاه وي بود، مدرسه علميه

شيو  سلفي بسياري در آنجـا  جذب و تربيت طالب از شهرهاي مختلف يمن پرداخت. 

درس خواندند و فارغ التحصيل شدند. وي همچنين با کمـک شـاگردان خـود مـدارس     

گوناگوني را براي ترويج افکار سلفيون وهابي در شهرهاي مختلف يمن ايجاد کرد. وي 

 کتب مختلفي را در موضوع عقايد، حديث، رجال و فتوا نوشته است که عبارتند از:

 .الشفاعة. 3

 .الجامع الصحيح في القدر .2

 .الصحيح المسند م  دالئل النبوة. 3

 .صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض فاالعتزال. 4

 .السيو  الباترة إللحاد الشيوعية الكافرة. 5

 .رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. 6

 .الطليعة في الرد على غالة الشيعة. 7

 .سول اهلل صلى اهلل عليه فسلمبحث حول القبة المبنية على قبر ر. 8

 .اإللحاد الخميني في أرض الحرمي . 9

 .فتوى في الوحدة مع الشيوعيي . 01

إرشاد ذفي الفط  إلبعاد غالة الرفافض م  اليم ، حاشية على الرسرالة الواععرة   . 00

 .للمعتدي  ليحيى ب  حمزة

 .ردفد أهل العلم على الطاعني  في حديث السحر. 02

 .  الفتنةالمخرج م. 03

 .هذه دعوتنا فعقيدتنا. 04

 .إيضاح المقال في أسباب الزلزال. 05

 .الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحي . 06

 .تتبع أفهام الحاكم في المستدرك. 07
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باورهاوفتاوا

 دستور به تخريب گنبد خضرا

يمـن اسـت، در دو   جريان تعليمي و غيـر جهـادي   از مفتيان مشهور وهابي وي 

و برگردانـدن مسـجد بـه     9کتاب خويش، فتوا به وجوب تخريب گنبد رسول خدا

« فـي الـرد علـي أعـداء      رياض »حالت سابق خويش دارد؛ او در کتاب 

ز اين سخنان، گمان ندارم که يقين کـرده باشـي کـه بـر مسـلمانان      بعد ا»نويسد:  مي

را به همان صورتي کـه در زمـان پيـامبر، در     9واجب است که مسجد رسول خدا 

جهت شرقي آن بوده است بازگردانند، تا قبر داخل مسـجد نباشـد و بـر مسـلمانان     

 3«واجب است که گنبد را برچينند!

نويسد:  مي« الحاضر والغريب يب علي المج »همچنين در کتاب ديگرش 

آرزو داريم، آرزو داريم که  ـ که گنبد پيامبر در کنار ما است درحالي ـگوييم  ما مي»

 9«ها به جان آن افتاده است، تا آن را با خاک يکسان کند! ببينيم کلنگ
                                              

وبعد مخا ً لخالک ترتدد   أنه لب عىل اطسلمني لعادة اطسريجد النبريوي کريَم کريان   عرصري : 521ص ، الجنةرياض . 1

 ة تلک القبة!النبوة من اجلهة الرشق.ة حت  ً  يفون القرب داخل اطسجد! وأنه لب عل.هم لزال

نحن نقوه وتليفم قبة اهلادي بجوا،نا نتمن  نتمن  أن قد ،أ نا اطساح    : 306المجيب )دار االثار صنعاء(، ص تحفة. 2

   .ظهرما لىل أن تصل لىل اا،ض
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 پوشي از معاويه عيب

سـعد بـن أبـي وقـاص      بعضي از امويين، از»نويسد:  المجيب ميوي در کتاب 

را سب کند، وي از اين کار خودداري کرد، آنها گفتند: چـه چيـزي    7خواستند که علي

 3«کني؟ را سبّ نمي 7باعث شده است که علي

از جمله مسلم، ترمذي، ذهبي، ابن أثيـر، ابـن کثيـر     ،با اينکه ديگر علماي اهل سنت

تحريـف و بـراي جانبـداري از    روايـت را  وي امـا   .انـد  تصريح کـرده  هبه نام معاويو... 

 کرده است!« بعض األمويين» را تبديل به« همعاوي»خاندان اموي، کلمه 

 يمن دربار مفتي

هـاي اسـالمي، قـانون     قانون در ايـن نظـام  اين عقيده است که  برشيخ مقبل الوادعي 

بر ما واجب است که از »نويسد:  کفر و شرک اکبر است و پس از آن مي ،زندقه ،طاغوت

 «.م!!!م نظام اطاعت کنيحاک

از  برائـت  مراسـم  تظاهرکننـدگان  شـعارهاي  صريح شکل به توانست نمي که وادعي

 نـه » و «اسـرائيل  بـر  مـرگ »، «شـوروي  بر مرگ»، «امريکا بر مرگ» شعار چون مشرکين،

 «الحـرمين  االرض في الخميني االلحاد» کتاب در کند، گستاخانه رد را «غربي نه و شرقي

 چـه  را تظـاهراتي  هرگونه عام طور نامد! به مي «شيعيان خبيث نيت» آنچه کشيدن پيش با

 :  است نوشته و برده  سؤال زير سنت اهل يا شيعه سوياز 

 اهلل صـلي  نبـي از  چيـزي  ما به و نيست اسالمي تظاهرات، عملي اين که دانست بايد

 يـرون ب دهنـد  واحـد  شـعاري  کـه  حـالي  در جماعتي که است نرسيده سلم و آله و عليه

 اهلل صلي رسول آنان، که به تشبه و اسالم دشمناناز  تقليد جز نيست چيزي اين و. بيايند

                                              
 ؟  ودعا بعض األمويين سعد ابن وقاص ليسّب عليا، فما فعل، قالوا: ما منعک أن تسب عليا . 1المجيب، ص تحفة .1
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از  درآورد قـومي  شـبيه  را خـود  که کسي»: است فرموده وصفشان در سلم و آله و عليه

 3.«است آنان

 سازي براي حوثي کشي زمينه

ي عبـداهلل صـالح   مقبـل الـوادعي بـا علـ    ـ از قرن ميالدي گذشته  ـ  23در اوايل دهه 

کـه  ـ ديکتاتور سابق و سرلشکر علي محسن االحمر فرمانده سابق نظـامي شـمال يمـن     

در اين مالقات الـوادعي   د؛مالقات کرـ به علي شيميايي يمن معروف شد  پس از مدتي 

نمايي کند و در ايـن زمينـه مـدعي شـد کـه       تالش کرد تا خطر شيعيان الحوثي را بزرگ

گـاه قصـد دخالـت در     ها هيچ با اينکه الحوثي ،شيعيان ايران هستند ها امتدادي از الحوثي

بـا  ـ ها   رهبر معنوي حوثيـ ساختار سياسي يمن را نداشتند، اما شيخ بدر الدين الحوثي  

مجموعـه الشـباب المـومن و     ،درک توطئه مشترک علي عبداهلل صالح و رژيم آل سـعود 

 .گذاري کرد حزب الحق را پايه

 اند! سنت نامشروع مذاهب اربعه اهل

 )شافعي، مالکي، حنبلي و حنفـي(  مذاهب اربعه» گويد: شيخ وهابي مقبل الوادعي مي

 9!«ما انزل اهلل بها من سلطان هستند يعني هيچ دليلي براي مشروعيت آنها نيست

گويند که ارتباطي با اسالم دارند، يک دليـل از   اگر اهل سنت راست مي»گويد:  او مي

 0«!بياورند 9ت رسول اهللکتاب خدا يا سن

قبل از اينکه به شيعه طعن بزنند، اهل سـنت را هـم از دايـره اسـالم خـارج       وهابيان

                                              
)کاميـار صـداقت ثمـر حسـيني( )سـايت زمانـه(        10االلحاد الخميني في االرض الحرمين، ماهنامه زمانه، شماره  .1

www.zamane.info/1390 

 . )دار الحرمين، القاهرة(131اجابة السائل علي اهم المسائل، مقبل بن هادي الوادعي، ص .2

 همان. .3
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فهمند و ديگر  دانند! و فقط ايشان قرآن را مي دانند، گويا فقط خودشان را مسلمان مي مي

 !مسلمين از قرآن خبر ندارند

 ديدن تلويزيون حرام!

تحفة المجيبة ااادر کتـاب  دانـد؛ وي   نمـي جـايز  را  الوادعي نگاه کردن بـه تلويزيـون  

 نويسد: مي

: حكم  وشن کدد  و نگاه کدد  به تلويزيو  به منظو  آگراهي  (11ه )سؤال شما 

 از اخبا  چيست؟

خاطد فسق و فجو ي کره از   خاطد )حدمت( تصويد سازي و به پاسخ: جايز نيست. به

 1.خاطد ياد داد  دزدي و به شود آ  حاصل مي

ت به اين وهابي بگويد که تلويزيون فقط استفاده حرام نـدارد، ايـن شـما و    يکي نيس

کننـد! بـا همـين     م ميزشت و حرا یها اطرافيان شما هستند که از تلويزيون فقط استفاده

 يد.شبکه واليت و برنامه کلمه طيبه را د شود تلويزيون مي

 توهين به قرضاوي

و عـ سگ )کلب العاويال خ قرضاوي راشيگذاري کتابي در رد قرضاوي،  با ناموادعي 

 9داند. مي ايشان را گمراه خطاب کرده و (و کنندهع

 توهين به سيد قطب و اخوان المسلمين

و پرهيـز داده   مردم را از مطالعه کتب سـيد قطـب  ، فضائح و نصايح در کتاب وادعي

کـرده و   ادي خوان المفلسينبا تعبير ا اخوان المسلميناست؛ او از ايشان را ملحد دانسته 

 !دانند دکترهاي اخواني را همچون گاو مي بزرگان و
                                              

 ق.3351؛ داراآلثار، يمن، 510تحفة المجيب، ص. 1

 اسکات الکلب العاوي يوسف بن عبداهلل القرضاوي.. 2
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 شيخ يوسف قرضاوي بازهم توهين به 

 االسـالم  القرضـاوي   اي که بر کتاب رفع اللثام عن  ر مقدمهد وادعي

گران بـه   از جمله دعوت»کند:  مي گونه معرفي اين وشته است، شيخ يوسف قرضاوي ران

گـوي   کـه سـخن  ، همو يوسف ابن عبداهلل قرضاوي مفتي قطر استگمراهي در زمان ما 

 3 «.قلم خود را در جنگ با اسالم قرار داده است دشمنان اسالم بوده و زبان و

 اخوان المسلمين و حزب التحرير باز هم توهين به 

گـذار و   وادعي در پاسخ به سـؤالي، اخـوان المسـلمين و حـزب التحريـر را بـدعت      

 9داند. ترين دشمنان سنت مي د و بزرگخوان پرست مي مرده

  عجلوني توهين الوادعي به شيخ

را  وي با توهين بـه امـام اسـماعيل العجلـوني    ... المقترح في  کتابدر  وادعي

بزرگان اهل که  د! درحاليدان شخصي خِرِف، اهل اوهام وخرافات وگوينده خزعبالت مي

 :  اندکردهگونه معرفي  اينعجلوني را سنت وجماعت، 

 طعن بر ابوحنيفه 

از چنـد تـا   در اينجـا  ؛ امـري واضـح و مبـرهن اسـت     ،دشمني وهابيت با پيروان ابوحنيفـه 

 شود. به او، بيان ميوادعي طعنه شذوذات فقهي ابوحنيفه براساس برخي مصادر اهل تسنن و 
                                              

و من دعاة الضولة   زماننا مخا  وسف بن عبداهلل القرضاوي مفت  قطر، فقد أصبح بوقريام اعريداء اًسريوم، فسريخر . 1

 .لسانه وقلمه طحا،بة د ن اإلسوم

لنا وجه انحريرافهم و جريةاکم  اب.نو ؟تحر رمن اًخوان اطسلمني و حةب الالسنة واجلَمعة ما مو موقف امل  اه:السو. 2

من اخوان اطسلمني أّم حیيفمون عيل منهجهم بأنه منهج اطبتدع وعرييل السنة واجلَمعة موقف امل : اجلواب اهلل خ ام؟

ر اًسريوم واطسريلمني ريفأنه مبتدع ومن کان ً  علم منهج ومو  ظن أنريه  نصري ؛اافرادمم بأنه کان  علم بمنهج و لةم به

 ة واصل دعوة اًخوان دعوة قبو،. رب خمطام ف.عت

 : گويد او در ادامه مي

 . فدعوة اًخوان اطسلمني تعترب عيل الدعوا  ًن اکرب اعداطهم عيل السنة
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 ازدواج بدون اذن ولي

 ي نيست.فرمود: عقد و نکاح بدون اذن ولي جا 9برده گويد: پيامبر ابي

وذکرأن أبا حنيفة کان يقول: جائز اذا »گويد:  مقبل الوادعي به نقل از ابن ابي شيبه مي

توانـد ازدواج کنـد    گفت: تنها حالتي که بدون اذن ولـيّ، زن مـي   ابوحنيفه مي« کان کفوءً

 3«.آنجاست که کفو )همسان( باشد. در اين صورت جايز است

 زنا با محارم

را فرستاد تا سر مردي را کـه بـا زن پـدرش ازدواج کـرده بـود      براء گويد: پيامبر او 

 برايش ببرد.

روي؟ گفـت پيـامبر مـرا     براء گويد: دائيم را ديدم که با او پرچم بود. گفتم کجا مـي 

 فرستاده است مردي را که با زن پدرش ازدواج کرده است بکشم يا گردنش را بزنم.

ه لً .ريس عل.فرية قرياه: لري.وذکر أن أبريا حن»يد: گو مقبل الوادعي به نقل از ابن ابي شيبه مي

فقـط بـر او بايـد    به کسي که براي ازدواج با همسر پدرش رفته، ابوحنيفه گفت: »؛ «احلد

 9.«حد جاري کرد

 توسط الوادعي :فضايل اهل بيت نقد و انکار

توانسـت فضـائل اهـل     بر مستدرک حاکم تـا آنجـا کـه مـي     در حاشيه خودالوادعي 

 رد.را انکار ک :بيت

 در صفحه اول کتاب چنين نوشته است:  

گيردي   الصحيحين... چاپي حاوي انتقادات ذهبي و د  ذيرل آ  پري   عليمستر ک 

اوها  حاکم نيشابو ي که ذهبي به آنها نپدداخته نوشته ابوعبرالدحمن مقبل بن هادي 

 الواعي.
                                              

 .365نشر الصحيفة في ذکر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل وانکار في أبي حنيفة، الوادعي، ص. 1

 .361، صهمان. 2
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 شيخ محمد عبده و شيخ رشيد رضا وجمال الدين اسد آباديتوهين به 

، يد جمال الـدين اسـد آبـادي   سالمخرج من الفتنه بزرگاني همچون  کتاب در وادعي

 9افرادي گمراه ونا آشنا و جاهـل نسـبت بـه سـنت نبـوي      را رشيد رضا، محمد عبده

 !کند معرفي مي

 منابع

الطبعرة  -ترجمة أبي عبد الرحم  مقبل بر  هرادي الروادعي، بقلرم صراحب الترجمرة       .0

 .دار اآلثار صنعاء-الرابعة

 .صنعاء-قبل فدار الحديث بدماج، معمر ب  عبد الجليل القدسي، دار االثارالشيخ م .2

 .الجزائر-نبذة يسيرة م  حياة أحد اعالم الجزيرة، أبوهمام الصومعي، مجالس الهدى .3

نبذة مختصرة م  حياة نصائح فالدي العالمة مقبل ب  هادي الوادعي فسيرته العطرة،  .4

 .صنعاء-لوادعي، دار اآلثارأم عبد اهلل بنت الشيخ مقبل ب  هادي ا

5. http: //ghaem16.persianblog.ir 

6. http: //www.tebyan.net 

7. http: //anti666.ir 

8. http: //zamane.info 

9. http: //www.iwna.org 

10. http: //www.valiasr-aj.com 
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 عبدالمحسن العباد

 لبدرآعبدالمحسنبنحمدبنعبدالمحسنبنعبداهللبنحمدبنعثمان

 

زندگينامه

 کودکي

 رياض عربستان به دنيا آمد.شمال در ـ منطقه زلفي ـ .ق   ه 3030 وي در سال

 نامند. ساب پدربزرگش عَبّاد ميعبدالمحسن را به انت
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 تحصيالت

در زلفي مشغول تخصـيل بـود و پـس از آن    .ق   ه 3033عبّاد دوره ابتدايي را تا سال

. در رياض به پژوهشکده علمي ريـاض و پـس از آن بـه دانشـکده فقـه      به رياض رفت

 دانشگاه محمد بن سعود رفت.

 استادان

  ؛محمد بن إبراهيمـ 

  ؛وعبدالعزيز بن بازـ 

   ؛محمد األمين الشنقيطيـ 

   ؛عبدالرحمن األفريقيـ 

 .عبدالرزاق عفيفيـ 

 مناصب

 ؛)هـ 3032مدرس پژوهشکده علمي بريده )ـ 

 ؛)هـ 3033مدرس پژوهشکده علمي رياض )ـ 

 هـ(؛ 3033مدرس دانشگاه اسالمي مدينه )ـ 

 .(. ه3033) مدرس مسجد نبويـ 

سـنن أبـي داود، سـنن النسـائي، جـامع      اند از: الصـحيحين،   منابع تدريسي او عبارت

ابـن أبـي زيـد      ، السـيوطي ـ در اصـطالحات ـ     ماجـه،  االترمذي، سنن بن 

وکتـاب   القيرواني، تطهيراالعتقاد صنعاني، شرح الصدور شوکاني، شـرح شـروط   

 .محمد بن عبدالوهاب آداب المشي إلي 

 آثار

ا02 
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علي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدي 

  

ها و مقاالت او عالوه بر آنچه در باال ذکر شد، در يازده جلـد بـا    مجموعه تمام کتاب

 3عنوان مجموعه آثار عبدالمحسن العبّاد گردآوري و منتشر شده است.

 طهرياالسالم سيدهادي خسروشاهي و شهيد م ةحجماجراي ديدار با 

 نويسد:   االسالم خسروشاهي در کتاب مصلح جهاني خود مي 

 شـاهچراغي، دکتـر   علـي  سـيد  مطهـري، مرحـوم   اسـتاد  شهيد حج، همراه موسم در
                                              

1. http://www.al ـ abbaad.com 
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 مدينـه  اسـالمي  دانشـگاه » بازديد براي ديگر نفر چند و سعيدي غالمرضا سيد شريعتي،

 رئـيس  ــ نائـب  « العبـودي  رناص شيخ» با داد ر  مالقاتي. رفتيم دانشگاه اين به«  منوره

 کـل  الي نصيحتي» عنوان تحت که ابوبکرجابرالجزائري ـ  رساله شيخ نشراز  دانشگاه ـ و 

 بـا  و« برادرانـه » محيطـي  ناصر، در شيخ با بود ـ گله شد، مذاکره  شده چاپ«! شيعي ا 

 قيافـه . بـود  وي اتـاق  در «العبّـاد  عبدالمحسـن  شـيخ » اتفاقـا . يافت پايان« تفاهم حسن»

 دربـاره  جـالبي   سـخنراني  او: کـه  گفـت  ناصـر  شيخ! بود کرده سکوت و داشت بوسيع

 بــه و برداشــت خــود ميــز روياز  را مجلــهاز  اي نســخه ســپس دارد، و منتظــر مهــدي

 اي مقالـه ... زدم ورق جـا  همـان  داد بـودم، تحويـل   شـده  گروه گوي سخن که جانب اين

 کـرديم  تشکر «المنتظر المهدي في رواالث  اهل : »عنوان مبسوط، تحت داشت

. برگشـتيم  خيابـان ابـوذر ـ    اول ــ در  ارشـاد  حسـينيه  کـاروان  مقـر  بـه  جمعي دسته و

 از شـيخ  جالـب  و مفيـد، تحقيقـي   واقعا بحث. کردم مطالعه اتاقم در را بعدازظهر، مقاله

 گـپ و  در شـب ! شيعه ضد بر گزنده همراه با نيشي و تأييد بحث در العباد عبدالمحسن

 شـدند  مسـرور  خيلي. کردم تعريف دوستان بر را مقاله کلي علمي، محتواي هيات گفت

مسـئله   بـه  آقايان اين اعتقاد چون. کنيد ترجمه را آن است خوب: گفت مطهري استاد و

 پيشـنهاد . داشـت  خواهـد  تفـاهم  ايجاد در مثبتي مردم، تاثير ميان در آن نشر و مهدويت

 شماره دو در را آن خالصه نخست و آوردم ايران به خود با را مجله و پذيرفتم را استاد

 کـه  آن ترجمـه  ولـي  کـرديم  ـ چـاپ   شد مي منتشر عربي، از قم به ـ که الهادي مجلهاز 

 حـق  توفيق که گذشته سال تا افتاد تاخير به قرن ربع بود، يک من عهده بر تعهدي تقريبا

« اطالعات» شريفه جريدهاز  رهشما چند شعبان، در نيمه مناسبت به آن ترجمه و شد يار

 قـم  در بودنـد،  مستقل کتابي شکل به آن چاپ خواستار دوستاناز  بعضيگرديد؛  منتشر

 عبّـاد  شـيخ : م، گفـت کـرد  مـي  صحبت جعفريان رسول جناب گرانمايه و محقق برادر با

 در و باشـد  بحـث  همـين  مکمـل  دتوان مي که دارد زمينه همين در ديگري مشروح مقاله

ـ  را است. کتاب شده شده، نقل چاپ بيروت در که السنه اهل عند المهدي ماماال: کتاب
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 در شـيخ  بحـث ... گـرفتم  ايشاناز  امانت طور است ـ به  ناياب يا و کمياب ايران در که

 انکراالحاديـث  من علي الرد: عنوان تحت بود جديد کتاب يک واقع

 يافت پايان ترجمه ق.  ه 3030 رجب نيمه تا و مپرداختي آن ترجمه به ما که المهدي في

 سوياز  مستقل طور به ق.  ه 3030 شعبان نيمه مناسبت اول، به بخش همراه شد قرار و

 .گردد منتشر و چاپ اطالعات مؤسسه

 بحـث  دو و العبـاد  عبدالمحسـن  شـيخ  کتـاب  دو ترجمه گذشته از مقدمه، مجموعه

اطالعـات   مؤسسـه  بـه  چينـي  حـروف  براي ـ بود پيش سال 03 به مربوط را ـ که  خودم

 سلب سال دهاز  اين، پس و آمد پيش اي غيرمترقبه عمره زيارت ناگهان و... دادم تحويل

 العبّـاد  عبدالمحسن شيخ کتاب دنبال به مدينه در من که بود، چرا غيباز  توفيق، امدادي

 جديـد  کتـاب  هـا  ده ــ  مکه سپس و ـ مدينه در گرديد موجب امر همين ولي گشتم، مي

 تـاليف  گذشـته  سال 33 در آنها اغلب که آورم دست به لمساع  اشراط يا و مهدي درباره

 شـيخ  بحـث  دو مجموعـه  کـه  شـد  معلوم بررسي و تحقيق همين در اند و شده چاپ و

 طـور  بـه .ق   ه 3039 سـال  بـه  منـوره  مدينـه  «الرشـيد  مطابع» در هم العباد عبدالمحسن

 فـي    باالحاديث کذب من علي الرد: وانعن تحت کتابي شکل به مستقل

 عبدالمحسـن : قلـم  بـه  المنتظر، هر دو المهدي في واالثر  اهل : ويليه المهدي

از  نخسـت  رسـاله . اسـت  صـفحه  999 در جمعا کتاب. است شده حمدالعباد، چاپ بنا

 داراي وشـود   مـي  شـامل  را کتـاب  999 تا 330 صفحهاز  دوم رساله و 339 تا 3 صفحه

 !آورد خواهم مقدمه اين در را آن ترجمه که است اي صفحه دو مقدمه

 اسـالمي  دانشـگاه  قبلـي، بـه   وقـت  تعيـين  بدون، .ق  ه 3030 شعبان 0 شنبه روز... 

 شـد  معلوم ولي ،...رفتم العباد عبدالمحسن شيخ و العبودي ناصر شيخ ديدار مدينه، براي

 و اسـت  مکرمـه  مکـه  در« االسـالمي  العالم » رئيس نائب اکنون ناصر، هم شيخ که

 در«  الفيصــليه حــي» در و شــده بازنشســته 3کــوري علــت بــه هــم عبدالمحســن شــيخ
                                              

 اي قابل تأمل و تحقيق است.موضوع کوري علماي وهابي نکته. 1
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 در هـم هـا   شـب  بعضـي  و! اسـت  مشـغول  امامـت  و وعظ به«  القدوس مسجدالسالم»

 دارد. درس جلسه«  مسجدالنبي»

 به که گفتم تاکسي راننده به! ودب شب، دير تا عبدالمحسن، انتظار شيخ با ديدار براي

 وگـو  گفـت  به وي با و کرديم پيدا را شيخ منزل و مسجد باالخره و... برود الفيصليه حي

 :  پرداختيم

 کنيم؟ چاپ خواهيم مي و ام کرده ترجمه را شما ) (. بحث

 !بفرستيد را ترجمه نخست )ع(. نه! ايران ) ( در )ع(. کجا؟

 دانيد؟ نمي فارسي هک شما! شيخ جناب چي براي )ع(.

 دانند! مي فارسي که هستند کساني! باشد شده داده تغييراتي است ممکن )ع(.

 خود ما. يمکرد مي تاليف مستقل کتابي خود بود تغييرات قصد! اگر جناب نه ) (.

 ...داريم اي ترجمه و تاليفي کتاب پنجاه تاکنون حداقل و! استاديم

 !ندهيد تغيير خوب، پس )ع(.

 در مهـدي  مورد در را سنت اهل ديدگاه تا ايم کرده ترجمه را شما مطالب ما! نه ) (.

 بـراي  ـ کـه  را فني و تخصصي صرفا مطالب است ممکن البته... دهيم قرار عموم اختيار

 کـل  در که باشيم نياورده ترجمه در - شناسي حديث بحث مانند نباشد، فهم قابل عموم

 نظـري اگـر   و ايـم  کـرده  ترجمه را مطالب صلا حال هر به و نيست توجهي قابل درصد

 بـه  شـما  بحـث  کـه  شـنيدم ! شيخ جناب!... متن در نه آوريم مي پاورقي در باشيم داشته

 داريد؟ مستقل چاپ در هم اضافاتي ياآشده،  چاپ کتاب شکل

 !کوتاه اي مقدمه فقط! نه )ع(.

 بگيريم؟ يادگار به عکسي يمتوان ! ميجناب ) (.

 !نه، اليجوز )ع(.

 بياوريم؟ کتاب در تا گوييد نمي چيزي خود زندگياز  ) (.

 !معلومات و ذکريات: عنوان ام، تحت آورده کتاب آخر در! نه )ع(.
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 نداريد؟ اضافاتي که گفتيد پس )ع(.

 .نيست مهم که! آخر در صفحه دو و اول در صفحه دو نه، فقط ) (.

 ناشر نيافتم، حتي مدينه در فروشي کتاب هيچ در را شما کتاب من! شيخ جناب ) (.

 داريد؟ شما. ندارد اي نسخه است «للنشر طيبه دار» که هم آن

 !دارم خود براي فقط نسخه يک نه، من )ع(.

 اي نسـخه  بوديـد،  آن رئـيس  نائب شما که مدينه اسالمي دانشگاه خانه کتاب در ) (.

 ؟شود مي يافت

 !يجوز! يجوز! دانم نمي )ع(.

 سـوي  به تاکسي با و کنم مي خداحافظي اواز بود،  پيش سال 93 عبوس شيخ همان شيخ

 سـوي  بـه  تاکسـي  بـا  اسـت! بـاز   مدينه کنم. شرکت جماعت نماز در تا روم مي مسجدالنبي

 برخـورد  رويي خوش با و نيستند عبوس خانه کتاب مسؤولين روم، مي مدينه اسالمي دانشگاه

 را آن آخـر  صفحه دو و اول صفحه دو دهند، فتوکپي مي قرار من اختيار در را کنند، کتاب مي

 .دهد اجازه بايد«  دانشگاه عميد» کهشود  مي خواهم، معلوم مي

 در روز همان که است رفته کتاب نمايشگاه بازديد به شيخ. روم مي عميد مکتب به

 بازديد به! است مغتنمي دهد! فرصت اجازه تا برگردد است، بايد شده افتتاح دانشگاه

 جديد کتاب چند. دارند غرفه آن سعودي، دراز  ناشر چهل فقط .روم مي نمايشگاه

 صفحه 333 و جلد دو در سعودي ريال پنجاه به کتابي و  اشراط و مهدي درباره

 داشت، اما جالبي نام که خرم مي   اهل التقريب بين  عنوان تحت هم

 افزودن و پيشينيان ناسزاهاي رافترا، تکرا و تهمت شيعه، ضد بر محتوا، اکاذيبي

 ايجاد براي و صهيونيسم و امپرياليسم اهداف راستاي در واقع در و بود جديد هاي دروغ

 است! شده تاليف اختالف

چاپي است ـ  کتاب چون ـ که دهد مي گردم، اجازه برمي عميد مکتب به ظهر نزديک

 به گردم و برمي کاروان يسو به! فتوکپي صفحه چهار با و کنم مي بدهند! تشکر فتوکپي
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 زندگي شرح ـ که عبدالمحسن شيخ کتاب آخر صفحه دو پردازم. خالصه مي آن ترجمه

 : است ـ چنين باشد مي وي

 حمـد  بن عبداهلل بن عبدالمحسن بن حمد بن خداوند، عبدالمحسن نيازمند من»

 مـاه  در و هسـتم  عدنانيهاي  قبيلهاز  يکي به وابسته بدر، از خانداني آل عثمان بنا

 دنيـا  بـه  ــ  ريـاض  شـمال  کيلومتري سيصد ـ« الزلفي» شهر ، درق.  ه 3030 رمضان

 نخسـتين  به ،.ق  ه 3033 سال در و گرفتم قرائت سپس و نوشتن و خواندن. امآمده

 بـه  را ابتـدايي  دروس تحصـيل  ،.ق  ه 3033 سـال  در و رفتم الزلفي ابتدايي مدرسه

ريـاض،   دانشـکده  در رياضي ـ علمي مؤسسه به دبيرستان، دوره براي و بردم پايان

 ميـان  حقـوق، در  دانشکده نهايي، در امتحان در سپس و شدم اول شاگرد و پيوستم

 علمي مؤسسه در تدريس به ،.ق  ه 3033 سال در و! شدم اول شاگرد نفر، باز هشتاد

 محمـد  شـيخ  توسط منوره، مدينه اسالمي دانشگاه تاسيساز  پس. پرداختم رياض

 3033 سالاز  و شدم انتخاب« » در تدريس براي آل الشيخ ابراهيم بن

 ،.ق  ه 3020 سال دراست.  داشته ادامه امروز تا که پرداختم تدريس به آن در ،.ق  ه

 سـال  تـا  و شدم اسالمي، منصوب دانشگاه رئيس عنوان نائب به« فيصل ملک» توسط

آل انتقـ از  پـس  و دوم مسـؤول  را آن اول لسا دو که بودم مقام اين در ،.ق  ه 3022

 هم مدت همان در و شدم اول افتاء، مسؤول و علمي مراکز رياست به باز بن الشيخ

 دانشـگاه  در شـماري  بي سال، خدمات شش اين طول در البته. نماندم باز تدريساز 

 علمـي  مؤسسـه  يک به دولتي نهاد يکاز  دانشگاه تبديل جمله آناز  که دادم انجام

هـاي   دانشکده و نهادم بنيان را دانشگاه دکتراي و ليسانس دوره برگزاري سپس. ودب

 پـذيرش  بـراي  و کـردم  تاسـيس  را عربي لغت و اسالميهاي  قرآن، حديث، بررسي

 را دانشـگاه  خانـه  چاپ و نمودم ريزي دانشگاه، برنامه سوياز  دانشجو هزار بيست

 برگـزار «  مبلـ   تربيت و دعوت» هدربار را جهاني کنفرانس نخستين و کردم تاسيس

 زندگياز  مختصري اين. دارم پسر و دختر فرزند چندين و مؤلفات تعدادي و نمودم
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 و گـويي  راسـت  متعـال  خداونـد از  و نمـودم  الهـي، بـازگو   نعمت ذکر براي که بود من

 .«مجيب سميع انه. دارم مسئلت را آن به عمل و علم تحصيل و اخالص

 .رسد مي او اي صفحه دو مقدمه به نوبت! شيخ مقامات شناختاز  پس اکنون و

 کتاب، چگونگي تاليف علت درباره صفحه دو اين! شود دير «ايران» در شايد آن ترجمه

 : است آن مستقل چاپ بر «باز بن» چون شيوخي اصرار و آن نخست چاپ

 ،سوله و عبده یعل با،ک و سلم و اهلل یصل و نيالعاط ،ب احلمدهلل م،.الرح الرمحن اهلل بسم

 .ن الد وم  یباحسان، ال هم.تابع و اصحابه و آله یعل و تمد نا.نب

 به اي پست، بسته هجري، توسط چهارصد و هزار سال االول ربيع ماه در: بعد اما

 و بود شده ارسال من آدرس به قطر شرعي هاي دادگاه رياست سوياز  که رسيد دستم

 قطر شرعي هاي دادگاه رئيس «محمود آل زيد بن عبداهلل شيخ» رسالهاز  نسخه سه شامل

 .بود «خيرالبشر ينتظر، بعدالرسول مهدي ال» آن نام و بود

 بعضـي از  آشـکار  طـور  بـه  آن نويسـنده  کـه  کـردم، ديـدم   مطالعه را آن که هنگامي

 گونه خبـري  هيچ آنان که حالي نموده، در روي دنباله و تقليد چهاردهم قرن نويسندگان

 بـر  تکيـه  بـا  و ندارنـد  را آنهـا  غيرصـحيح  و صـحيح  شـناخت  و 9 يامبرپ احاديث در

 انـد و  پرداختـه  مهدي درباره وارده احاديث تکذيب و انکار به عقلي اساس هاي بي شبهه

 ادعـا  و ورزيـده  جسارت پسين و پيشين علماي شامخ مقام به و نکرده بسنده نيز اين به

 دنبالـه  نـوعي  ايـن  اند و هکرد مي نقل ديگرپيشين، از يک محدثان و فقها و علما که نموده

 راويـان  دربـاره  همواره پيشين علماي که نموده ادعا باز سپس و! است پيشينياناز  روي

عمد،  طور به ايمان، بتواند با فرد يک اند که نکرده باور و برده کار به ظن حديث، حسن

 آنهـا  کـه  حـالي  ، درانـد  کرده نقل را ظهور مهدي و! کند نقل خدا رسول قولاز  دروغي

 را آنهـا  شـرط  و قيـد  بي و گستا  قلمي با که ديگري پايه هاي بي گفته و! است ساختگي

از  بسـياري  و بنويسـم  را مطالـب  اين که گرفتم تصميم رو، من است؛ از اين داشته بيان

 ظهـور  بـه  اعتقـاد  کـه  کـنم  اثبـات  و سازم روشن رساله اين در را او اوهام و اشتباهات
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 سـنت  اهل و دارند داللت آن به صحيحي احاديث که است آخرالزمان، مطلبي در مهدي

 .نيستند اعتنا قابل که اندکي تعداد دارند، مگر اعتقاد آن امروز به و گذشته اثر، در و

 نمـوده  تکرار خود رساله متعدد موارد در مختلف هاي عبارت با را مطالب او چون و

 هرکـدام  بـراي  و داده قـرار  بررسـي  وردمـ  عنـوان  چهـل  تحت را بحث نقاط است، من

 کـه  ام کـرده  سـعي  البتـه  و! باشم کرده جبران کمي را «تکرار» تا کردم انتخاب اي شماره

 دهم. توضيح شماره يک زير را، در موضوع يک در وي متعدد و گوناگونهاي  عبارت

 تيـب تر اين شد، به چاپ منوره مدينه« » مجله در نخست پاسخ اين

 در 03 تـا  90 شـماره از  و ، ه 3033 رجـب  ماه مور  03 شماره در 90تا 3 شمارهاز  که

 .گرديد درج ، ه 3033 محرم مور  03 شماره

 و کنيم چاپ مستقل طور به را بحث اين که کردند پيشنهاد بزرگاناز  گروهي سپس

هـاي   بررسـي  مراکـز  کـل  باز، رئـيس  بن عبداهلل بن عبدالعزيز شيخ جناب آنها طليعه در

 مجلـس  حميـد، رئـيس   بـن  محمـد  عبداهلل شيخ ارشاد، جناب و دعوت و افتاء و علمي

 مـورد  در بـار  چنـدين  حتي و نمودند ترغيب امر اين به مرا که داشتند قرار قضاء اعالي

مـوارد،   بعضـي  در کوتـاه  اضـافاتي  با را بحث آن اکنون و! کردند سؤال مناز  آن چاپ

 نبـوي  سـنت  بـه  کـه  دهـد  توفيـق  مرا که خواهم مي عزوجل ندخداواز  و کنم مي تقديم

ديـن،   در تفقه توفيق همگان بر دارم مسئلت اواز  و بپردازم آناز  دفاع به و کنم خدمت

 مجيب. سميع انه.فرمايد عنايت را آناز  پيروي و شريعت تعظيم

 . ه 3039 ـ العباد عبدالمحسن: منوره مدينه

باورهاوافکار

 و تشيع =خميني توهين به امام

نويسـد کـه او    اي در رد حسن مـالکي نـامي مـي    هـ مقاله33/39/3000وي به تاريخ 

معاويه صحبت کرده بـود. وي  به نسبت = اي از فضيلت امام خميني اي ماهواره دربرنامه
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کنـد. وي   )سرگردان و حيران( ياد مي در اين مقاله مکرر از امام با تعابيري مانند تائه تافه

کند تا مخاطبش را به پـذيرش   معرفي مي =ياسر حبيب را از پيروان امام خميني در ادامه

 مطالبش تحريک کند.

 تهمت به شيعيان

 9وي در چندين مقاله خود شيعه را متهم به هتاکي و سـب اصـحاب رسـول خـدا    

دهد که بدترين مردم نزد آنان اصحاب پيامبرند! وي  کند و چنين به شيعيان نسبت مي مي

ايشـان    و شيعيان را صرفا غلو کننده درباره :را دوستداران واقعي اهل بيتاهل سنت 

 3کند. معرفي مي

 منتقد جدي بن الدن

تـوان او   ـ که آيا مجاهد بوده و مـي   ق.  ه 3009پرسند ـ سال  از او درباره بن الدن مي

 او مجاهـد در راه شـيطان بـود. او شـر بزرگـي را بـراي      »دهد:  پاسخ مي را شهيد ناميد؟

 .«کشند جامعه اسالمي به ارمغان آورد و با رفتنش همه نفس راحتي مي

 به ياد داشته باشيم عباد رابطه بسيار نزديکي با بن باز داشت.

 داليل منع رانندگي زنان تنها در عربستان!

پردازد و اهم داليل او از اين  صفحه به پاسخ اين پرسش مي 33وي در کتابي ضمن

 قرار است: 

دي تنها دولتي است که براي اقامه دسـتورات ديـن در دنيـا برپـا شـده      دولت سعوـ 

 است!

 .تنها در اين کشور وزارت امر به معروف وجود داردـ 
                                              

 هاي معاصر ر.ک:براي مطالعه بيشتر درباره مواضع او درباره موضوعات روز و شخصيت. 1

 متنوعـة  إصـالحية  مجـاالت  فـي  كلمـة  وخمسون البدر: اثنتان العباد حمد بن المحسن و كلمات عبد و رسائل كتب

 .مختلفة يلأباط ودحض
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 .ضرورت ترک اختالط زن و مردـ 

 دهد. حجابي سوق مي رانندگي، زنان را به بيـ 

 .مفاسد بديهي رانندگي زنان بسيار بيش از مصالح آن استـ 

 ست!ين ديار دال بر حرمت رانندگيفتواي علماي اـ 

اين ديار قلب عالم و قبله مسلمانان اسـت و حـرمين شـريفين در آن قـرار دارد و     ـ 

 گيرانه تر باشد. طبيعتا قوانين بايد سخت

رانندگي زنان و اختالط زنان و مـردان از مظـاهر دموکراسـي اسـت و بايـد از آن      ـ 

 پرهيز نمود.

 لت است!منع رانندگي زنان حق اين دوـ 

شود آنـان بـدون محـارم خـود بيـرون       گويد رانندگي زنان باعث مي وي در ادامه مي

 3 بروند و دچار اختالط حرام شوند.

 و...
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 .ق.  ه 3335م/ 55/6/5033و روزنامه المدينه مورخه « فتاوي المرأة»شبکه العالم به نقل از برنامه تلويزيوني . 1



 

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 

 

 

 

 

 
 عثمان الخميس

عثمان بن محمد بن حمـد بـن عبـداهلل بـن     دکتر 

که نسـبش   بن محمد الخميس ناصري تميمياصالح 

 بـن  عبـاد  بـن  عمر بن نسل مسوراز  نواصر هبه قبيل

 بنـي  هقبيلـ  کـويتي  سـني  آخرين امير تميمي حُصين

   رسد. مي تميم

زندگينامه

 کودکي

 سـعود  بـن  محمـد  اسالمي در کويت است و در دانشگاه 3233ژانويه  33متولد  وي

 .رياض درس خوانده است

 پايان نامه ضدشيعي

موضوع پايان نامه او نقد کتاب شريف المراجعات سيد شرف الدين عـاملي بـوده و   

تــرين تخصــص و فعاليــت او هــم منــاظره بــا شــيعيان در فضــاهاي مختلــف و  اصــلي

وهابيـان   3اي و اينترنت است و از همين رو او را شير)؟!!( هاي ماهواره خصوص برنامه به

                                              
 دانند نه بيشتر: اي از وهابيان او را رد مي کنند و برخي نيز او را صرفا به درد مناظره و محاجه با شيعيان مي. البته عده1
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ال .خ: و الله  ؟الساطل : ما ،أ يفم ف  ال .خ عثمان الخم.سريريريريري : حفظه اللهريريريريري  د الجابريکوم ال .خ العومة عب.. 3

؟ الساطل: تا، خ تخصصه .تخصصه تا، خ، جملة ما أعرفه عن الرجل أنه ل.س من ذوي التخصص ال رع ..  عن 

 .رة ر.ر ال رع  عن ال .خ: الس ؟ف  الس.رة "السلسلة الخمب.ة"الساطل: له  ا ش.خ أشرطة بعنوان . ال .خ: نعم

تعامله فإذا .. المتخصص ف.ها  ف  عبادته و ف ريريريريري  صل  الله عل.ه وسلمريريريريري  الس.رة م  ما  تضمن ب.ان أخوق النب 

 .ف.ه لل  المتخصص.ن ف.ه ال رع  رج  ،ال رع ف  لل.ه  رج  ً ليفن نعم. ذل  ف  ااخبا، من صح ما ى تحر

مثو ف  الحج ً نرج  لل  المتخصص ف  الس.رة أو ف  ريريري  مقاطعا:ريريري  ال .خ ...الساطل: با،ك الله ف.يفم ط.ب ال .خ

معرفة علل الحد ث  . ف  ااحيفام الحد ث.ة من ناح.ة معرفة صح.ح الحد ث من ضع.فه وءاللغة نرج  لل  الفقها

ساطل: ال .و ميفخاري صل  الله عل.ه وسلم ري  أمل العلم بحد ث ،سوه الله، الصنعة الحد ث.ة أمل، نرج  لل  أمل الفن

فمثو أنا ف  التا، خ لسه متخصصا  عن  ف  التا، خ لسه متخصصا ريري  مقاطعا:ري ال .خ  ..الله  جةاکم خ.ر  ا ش.خ

کان صح.حا و ما کان ضع.فا ف  القصص ليفن المرج  لل  التا، خ من ح.ث مو. مخا  عندي جملة  عن  أفهم ما

. مخا ال رع ءالتا، خ م  ال رع المرج  لل  علما تعا،ض التا، خ م  ال رع. تعا،ض لل  المتخصص.ن ف.ه لً لذا

و قاه  https://www.bo*****m/shared/zm58boo1lrـ    : مداه اللهريريري ،اب  ف.ه کوم ال .خ ف  عثمان الخم.س 

ل.لق   ااخ جاسم لبرام.م المنصو،ي ف  شبيفة سحاب السلف.ة: ( من شهو، عدة أت  عثمان الخم.س اإلما،ا 

أعن  ري  الرجل مخا عن الجابري عب.د العومة وسئل)  وصفاته الحسن  الله ءالنافعة ف  أسمادو،ة بعنوان (القواعد 

أ،اد  الرجل لخوان  محترق و أخبر ال باب أً  حضروا له ) ومنريري ( حفظه الله : ري فأجاب ال .خ ري عثمان الخم.س 

 http://www.sahab.net:كالمه  ومخا مو ،ابري  ). حفظه اللهري الدل.ل فل.تصل ف  ال .خ العومة عب.د الجابري 

قاه ال .خ عل  ،ضا: ( عثمان الخم.س  ستفاد منه جدام ف  الرد عل  الروافض اانجا   :کوم ال .خ عل  ،ضا. 5

   http://www.albaidha.net:ومخا مو ،اب  کومه). المنهج فو وأما؛ اا،جا  اليففا،

 العت.ب  حفظه الله عل  عثمان الخم.س،د ال .خ  :کوم ال .خ أب  عمر أسامة بن عطا ا العت.ب . 1

:http://www.archive.org م ام  : سأه الساطل عن م ام الب.ل  وعثمان الخم.س والساطل من فرنسا: )والتفر غ

عثمان  أما ،ً أعرا م ام الب.ل  مخا ،الب.ل : للمرة الثالثة أقوه أنا ً أعرفه وً أعرا کتاباته ومخا تقص.ر من 

ثم  ،وقالبامقلبام  معهم ومو) التراث ءن الخ ن ما زالوا متمسيف.ن بالجمع.ة الحةب.ة( جمع.ة لح.االخم.س من النا  م

فتيفلم بيفوم ، بدعتهم ف  ووق  حميفهم عل.ه ىجر فقد المبتدعة ءب.نه اا ام أن مخا الرجل بسبب مخالطته لهؤً

م  الجمع.ا   المتعلقة بالتعامل وکخل  تيفلم بيفوم قب.ح ف  بعض اامو، ،قب.ح ف  حق تعامل السنة م  الروافض

 ءباق  أعضا فاليفوم ف.ه کاليفوم ف  ،و الرجل سمعه له باقعت.ن أخ.را تده عل  انحرافه ف  عق.دته ،او ااحةاب

معهم وف  أنه  دام فما، حةب  فهو التراث إلح.اء  نضم من کل ليفن، د،کا  عل  مم کان ولن، التراث لح.اء

ومن عق.دة أمل السنة  ..س والنجدي ور.رمما کلهم  لحقهم مخا الحيفموعثمان الخم ،حةبهم ف.أخخ حيفمهم

الله والبغض ف  الله ف   الحب اإل مان ىعُر )أوثق:  قوه والسوم الصوة عل.ه والرسوه والبراء ءوالجماعة الوً

 هم ومم أمل وً  عاد وال.هم  لنه، مؤًء عل  الخم.س عثمان وبراء ءفأ ن وً (والمواًة ف  الله والمعاداة ف  الله
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 عـدنان ، الخمـيس  خوانند. او يکي از چهار مـدافع جـدي جريـان وهابيـت ـ عثمـان       مي

 بلوشي ـ است. المنتصر بأبي ملقب البلوشي و عبدالرحيم هالدمشقي عرعور، عبدالرحمن

 استادان

 اند: استادان وي را چنين برشمرده

  باز؛ بن عبداهلل بن عبدالعزيز 

  العثيمين؛ صالح بن محمد 

  المسباح؛  ناظم 

  الالحم؛ إبراهيم عمر أبي 

  ؛حميد ناصر محمد أبي 

  اليحي؛ علي إبراهيم أبي 

  الجعيثم؛ عبداهلل علي أبي 

  الميان؛ صالح محمد أبي 

  ؛هالجمع علي عبداهلل أبي 

  العقال؛ حمود 

                                                                                                          
و والونه ومو مبتدع  وش.خه عبد الرحمن عبد الخالق قد أظهر مخاز ه مؤخرام وکلهم  بجلونه ،بدعة وأمل انحراا

معهم ف  حةبهم مخا والدخوه  التراث لح.اء حةب فمواًة ،بعض أول.اء بعضهم، ءضاه مما  ده عل  أنهم أول.ا

 .بتصرا  س.ر .س السلف.ة الفلسط.ن.ةقامه بالتفر غ : أم أن(.  جعل الحيفم ف.هم واحدام

کنه اطلعه عل  کوم  (: قاه ااخ مال  السلف  ف  منتد ا  الب.نة السلف.ة کوم ال .خ أحمد بن عمر بازموه. 3

، السوم عل.يفم و،حمة الله وبرکاته لل .خ أحمد بازموه من أکثر من سنة حوه عثمان الخم.س عبر سؤاه وجه لل.ه

و مل مو عل   ؟أسأليفم عن حاه عثمان الخم.س مل مو مرجع.ة لنا أحسن الله لل.يفم با،ك الله ف.يفم  ا ش.خ و

مخا الرجل ل.س عل  المنهج : الجواب. جةاکم الله خ.را؟أمل العلم و مل لد ه تةک.ة من لدنيفم؟ المنهج السلف 

والله . ده ور.رممأمل بل السلف  فو  ؤخخ منه العلم وً  عتبر من المرجع.ة السلف.ة کما حيفم بخل  جماعة من

مخا سؤاه وجه للعومة عب.د اجلابري حفظريه اهلل  :المصد، http://dc09.arabsh.com:ىومخه صو،ة الفتو). أعلم

وفقه الله ريري و مخا مقاه لألخ الفاضل عبد الله الخل.ف   ري شبرييفة البّ.نرية السلفري.ة "عثَمن اخلم.س  "سئل ف.ه عن حاه 

  .ف  الرد عل.هري 
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  المرشد؛ محمد 

  ساميأبو. 

 يفاتتال

هـا و تاليفـات وي در طـول     ترين کتاب مهم

 هاي گذشته از اين قرار است:   سال

)بررسي تـازه    . المراجعات3

 کتاب المراجعات( پايان نامه دکتراي وي؛

 اي از تاريخ(؛ التاريخ )دوره من . 9

التيجاني؛ اين کتـاب   محمد الجاني . کشف0

ــاب:  تيجــاني  «آنگــاه هــدايت شــده»در رد کت

 نوشته شده است؛

 ؛7المنتظر )مهدي منتظر کيست؟( در رد انتظار امام زمان المهدي هو . من0

 گشت و گذار در کتاب کافي( مرحوم کليني؛)الکافي  کتاب في . 3

 نقد )بررسي و نقد کتاب کافي(؛ و عرض الکافي؛ . کتاب3

 ها(؛ وردود )شبهات و پاسخ . شبهات3

کند؟( در رد انتظـار   )اي منتظر کي نورت طلوع مي ؟المنتظر ايها نورک يشرق . متي3

 ؛7امام زمان

 القلب )از قلب به قلب(؛إلي  القلب . من2

درباره امام حسن و امام  السبطين )احاديث جعلي)؟؟( شأن في  . األحاديث33

 ؛(:حسين

 هاي سيره نبوي(؛ )گنج  . کنوز33

حکام و آداب دعا(.وآداب )ا أحکام . الدعاء39
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 مرزبانان حريم تشيع

هـاي خـود عليـه شـيعه، اتهامـات       عثمان خميس در البـه الي منـاظرات و صـحبت   

شـوراند. در اينجـا برخـي از     خبران را نيز بر ضد شيعه مـي  مختلفي را مطرح کرده و بي

شـويم کـه    کنـيم. پـيش از آن يـادآور مـي     موارد از ادعاهاي باطل او را با هم مـرور مـي  

 اند از:  اند، عبارت هاي شيعي که پاسخ شبهات او را داده شهورترين شخصيتم

هـا و   . آيت اهلل العظمـي جـوادي آملـي کـه عـالوه بـر جلسـات مختلـف کـالس         3

اند؛ کتاب مهم و ارزنـده امـام    هاي خود، به تاليف آثاري چند در رد او پرداخته سخنراني

ناي شيعه، در رد کتـاب عحيـب تـرين    موجود موعود، از اين عالم پرکار و توا 7مهدي

 دروغ تاريخ اين وهابي کويتي، نوشته و منتشر شده است.

در عرصـه اينترنـت و     . عالمه علي کوراني نيز عالوه بر انجام مناظرات و سخنراني9

اند که از جمله آثار  هاي ماهواره، به تاليف آثاري در پاسخ به شبهات او اقدام کرده برنامه

توان بـه مجموعـه مفصـل و چندجلـدي شـبهات و       شان در اين راستا، ميمنتشر شده اي

هاي عالمـه کـوراني    ردود )پاسخ به شبهات( ايشان اشاره کرد؛ جالب است بدانيم پاسخ

هاي خود از اين محقق  ها و وبالگ براي مريدان خميس چنان دردناک بوده که در سايت

ـ  7فعال و خادم واقعي امام عصر شـود آثـار    کننـد. يـادآور مـي    اد مـي ، با تعبير زنـديق ي

و نيـز ويـرايش اول    7محققانه عصر ظهور، المعجم الموضوعي الحاديث االمام المهدي

ـ که با همکاري جمعـي از محققـان و فضـالي حـوزه       7معجم احاديث االمام المهدي

ترين آثار مهدوي اين محقق لبنـاني االصـل و    علميه قم تاليف و منتشر شده بودند ـ مهم 

 هستند. 7باخته امام زمان شق دلعا

هاي متعدد، به طور مسـتقل  هو مناظر  . استاد حسيني قزويني نيز عالوه بر سخنراني0

مغالطات و ايرادهـاي او را برشـمرده    7سسه تحقيقاتي حضرت ولي عصرؤدر سايت م

 اند. و پاسخ داده
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ها را بـا عثمـان    مناظرهترين  اي که مفصل . استاد عصام العماد وهابي يمني مستبصر و شيعه0

 3اي منتشر شده است. صفحه 233خميس انجام داده و بخشي از اين مناظرات در کتاب

،  گـران متعـددي در قالـب کتـاب، سـخنراني      عالوه بر اساتيد ياد شده، محققان و پـژوهش 

 اند.   پرداخته 7هاي متعدد به مطالب اين دشمن قسم خورده امام عصر سايت و وبالگ

 دارهادعايي خند

گـو بـا محمـد جبررشـيد     و در رياض و در گفـت « احديه»هاي  وي در يکي از برنامه

ام بسياري از شيعيان را در مناطق مختلف دنيا وهـابي کـنم    من توانسته»مدعي شده بود: 

نفر در عربسـتان سـعودي؛    0333نفر در کويت؛  033که برخي از آنها از اين قرار است: 

)صدهزار( نفـر از شـيعيان عـرب اهـواز؛ هـزاران نفـر از        333333نفر در بحرين؛  333

 .«شيعيان در تهران و صدها نفر در عراق

( نفـر از شـيعيان   0333) بـي شـک حـداقل سـه هـزار     » شود: وي در ادامه مدعي مي

توانند وهابيت خود را اظهار کنند ـ و البتـه    ام که از ترسشان نمي عربستان را وهابي کرده

اند؟! ـ   اند که بگويند وهابي ترسيده بي اينان از چه چيز و چه کس نگفته در عربستان وها

نفر در بحرين و هزاران نفر ديگر  3933نفر ديگر در کويت، و  033و عالوه بر آنان هم 

 .«در اهواز نيز از اظهار وهابيت خود هراسناکند
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بفرماينـد  اش  جا دارد خوانندگان عزيز اين مطلب، تنها در تهران با جمعيت ميليـوني 

گـو و نـه حتـي ادعاهـا و      تا پيش از خواندن اين مطلب، آيـا از اسـم ايـن مـدعي دروغ    

يا نه؟! و آيا اساسا تنها و تنهـا يـک    ه بوداعتقاداتش، چيزي به گوش و چشمشان خورد

نفر در شهرها و کشورهايي که نام برده با تخيالت و اوهام او از فرهنـگ شـيعي دسـت    

رحم وهابي گرويده است؟ تنهـا يـک نفـر هـم      و خونريز و بيبرداشته و به آيين خشن 

 کافيست چه رسد به صدها هزار مورد ادعاي او!

 

فتاواومواضعهتاکانه

 7دشمني با اميرالمؤمنين

وي ضمن پاسـخ دادن بـه مطالـب دکتـر تيجـاني در کتـاب کشـف الجـاني محمـد          

ه نکـردن ايشـان در دوره   ، بر بت سجد7التيجاني، عالوه بر انکار عصمت اميرالمؤمنين

 داند! جاهليت را هيچ فضيلتي براي ايشان نمي

 نسبت به فدک 3انکار حقانيت حضرت زهرا

 نحرين» جعلي: حديث به «الصفا» اي ماهواره شبکه در خود برنامه الخميس، در عثمان

 3زهرا فاطمه حضرت حق را فدک و کرده استناد «صدقة ترکناه ما، ًنوّ،ث اء.اًنب معارش
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 کـه  کنـد  ثابـت  متعـدد  داليل با تا کرد تالش خود زعم به ها برنامه اين در وي. دانستن

 .است «نبوت و علم»تنها  گذاشتند باقي انبياء که ارثياز  قرآن آيات منظور

 گناهي يزيد و بي 7شيعيان و ابن زياد قاتل امام حسين

ـ   7شود شيعيان، امام حسـين  اي مفصل مدعي مي وي در خطبه ه دعـوت  را بـه کوف

کردند و سپس تحت فرمان ابن زياد خبيث و به رغم عـدم تمايـل يزيـد! در حـق امـام      

خيانت کردند و ايشان را به شهادت رساندند! وي که فراموش کرده در سـپاه   7حسين

يک شيعه حتي حضور داشتند و  7ابن زياد تعداد زيادي از دعوت کنندگان امام حسين

داران واقعـي امـام    شـود مـا وهابيـان دوسـت     مدعي مـي شد!  امامي در سپاه او ديده نمي

 کنيم. هستيم و قاتالن ايشان را هميشه لعن مي 7حسين

اند که متاسفانه  اي را منتشر کرده هاي وهابي نيز اين روزها جمله ها و مجموعه سايت

عنـوان   بـه  7به سبب ضعف مطالعات تاريخي عامه مردم، در ايام عـزاداري سيدالشـهدا  

منتظران به هـوش حسـين را   »چرخد:  ورايي بين مردم ما دست به دست ميپيامکي عاش

 «.منتظرانش کشتند

غافل از اينکه ميان منتظر، مدعي و دعوت کننده، حالي به حالي از زمين تا آسمان 

تـوان   فرق است. با مطالعه آثار متعدد تاريخي از منابع اهل سنت و شيعه، به خوبي مي

بودنـد يـا در زنـدان     7م شيعيان يا در سپاه امـام حسـين  دريافت که روز عاشورا تما

يزيديان و بقيه مردم کوفـه عثمـاني مـذهب بودنـد و در مقـام مقايسـه رهبـري امـام         

هـا هـم    دانستند. در ميان اينان يهودي و خوارج و ناصبي را بهتر از يزيد مي 7حسين

 کم نبودند.

به همه باورمندان شيعه ـ به امام   به اينها اضافه کنيد اين مطلب را که ما همين االن ـ 

تـرين   دانيم که بهترين و نـاب  گوييم و مقام منتظران را مقام بااليي مي منتظر نمي 7زمان

خوانيم. حال جا دارد از خود بپرسيم آيـا واقعـا    ترين شيعيان تاريخ را منتظر مي و خالص
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 3د به ايشان؟؟! يا اينکه صرفا جمعي مدعي غير معتق«را منتظرانش کشتند 7حسين»

 اميرالمؤمنين يزيد بن معاويه!

بـه   9من التاريخ از قاتل فرزنـد پيـامبر   عثمان خميس، شيخ وهابي، در کتاب 

 .کند اميرالمؤمنين! ياد مي

را نکشته، و  7از جد خود دفاع کنند و بگويند: يزيد، امام حسين وهابيانالبته شايد 

   :گويد اما ذهبي مي !به اين کار هم راضي نبوده

نوشير و افعال  و بداد ا  و خانواده اش  ا کشت و شدا  مي 7يزير، حسين

خراونر به عمد او بدکت نراد و همه مدد  بد عليره   داد! قبيح و منكد انجا  مي

د بأمل  ة قله: وطا فعل ، یه حنظل ابوبوه مردا  بن اد ر از جمله راو قيا  کدده 

اء منيفريرة، .د اخلمر، وا،تيفب أش ة ه وآله، ورشب  ولخوتنينة ما فعل، وقتل احلس اطد

ه أبريوبوه .ريعمريره، فخريرج عل یبا،ک اهلل فري  واحد، وجي  ه ر.بغضه النا ، وخرج عل

 2.یة احلنظل مردا  بن أد

 مهدويتبه حمله تمام قامت 

دارد که از البه الي آثار و گفته هـايش بـه    7وي بغض عجيبي نسبت به امام عصر

 است.خوبي قابل مشاهده 

 7خرافه بودن انتظار و اعتقاد به امام زمان

خميس در ادعايي عجيب ضمن قبول واعتـراف بـه احاديـث متـواتر امامـان دوازده      

معاويـه، يزيـد،   ، عثمـان، علـي  ، را ابوبکر، عمر گانه دوازده ، ائمه9جانشين رسول خدا

. وي معتقـد  کنـد  بيان مي مهدي امام دوازدهمين و مروان بن حکم، عبدالملک بن مروان
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 3هستند. اموي ائمه است اکثر

                                              
 :9. توجيهات علماي اهل سنت در اسامي خلفاي دوازده گانه پيامبر1

انـد کـه بـراي ايـن     القاري و سيوطي و ديگران تـالش کـرده   عمدةابن حجر عسقالني در فتح الباري و عيني در . 3

 :اق معين کنند، اين آقايان گفتندحديث مصد

را درسـت کردنـد، بعـد خودشـان گيـر       ... و سپ  معاويـه و يزيـد و   7و بعد امام حسن ،راشدين یچهار نفر خلفا

صحابه در مدينـه، آيـا مـي توانـد      100و قاتل  7کنند که يزيد شارب الخمر و ميمون باز و قاتل امام حسين مي

 !باشد؟ 9خليفه پيامبر اکرم

 .«كنند )خلفاي دوازده گانه( هدايت به حق مي يعني تمام اينها .كلهم يهدون إلي الحق»د: فرمو 9يامبر اكرمزيرا پ

پـذير نيسـت چـون خلفـاي بنـي      ائمه دوازده گانه بياورند باز هم امکان وبعد ديدند چون اگر خلفاي بني اميه را جز

و اگر خلفاي بني عباس را بياورنـد کـه حـدود     «رزده نفدوا» :فرمود 9نفر هستند و پيامبر اكرم 51اميه حدود 

 د.نفر بودند و اين هم نمي شو 16تا  16

عاقبـت، خيلـي راحـت گفتنـد كـه مـا       . بياورنـد  9پ  نتوانستند مصداق صحيحي براي ائمه دوازده گانـه پيـامبر  

 فهميم معناي حديث چيست؟ نمي

 :گويداز ابن جوزي نقل مي کند و مي 361، ص31جالب اينکه خود ابن حجر عسقالني در فتح الباري، ج

من نهايت تالش را کردم تا معناي اين روايت را بفهمم و از افراد متعدد پرسيدم تا بفهمم معناي روايت چيست کـه  

کسـي   هيچه، فما رأيت احدا وقع علي المقصود ب :گويدنفر هستند؟ مي 35مي فرمايد خلفاي من  9پيامبر اکرم

 .را فهميده باشد 9پيامبر اکرم را پيدا نکردم که مقصود

مقصود دوازده خليفه از ابو بکر تا عمر بن عبـد العزيـز اسـت؛ البتـه خالفـت       :بازهم ابن حجر عسقالني مي گويد. 5

 :ند ازا کند. پ  خلفا در نظر وي عبارتبن يزيد و مروان بن الحکم را استثنا مي معاوية

عبـداهلل بـن   . 6 ؛يزيـد بـن معاويـه   . 1، معاويـه . 6؛ 7امام حسـن . 2 ،7امام علي .3 ؛عثمان. 1 ؛عمر. 5 ؛أبو بكر. 3

 .532ص، 31ج ،عمر بن عبد العزيز. فتح الباري. 35، سليمان. 33، الوليد. 30 ،لملك. عبدا1، الزبير

 :صدرالدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي مي گويد. 1

( و معاويه و يزيد و عبـد الملـک بـن    7کر، عمر، عثمان و حضرت عليند از خلفاء اربعه )ابو با اين دوازده نفر عبارت

 (....مروان و

 .361ص ،السلفية العقيدةفي  الطحاويةشرح 

 :ابن عربي در شرح صحيح ترمذي گفته است. 3

ْدنا بعد ،سوه اهلل دا عا برين  ة ريد  اثن  عرش أم ام، فوجدنا أبا بيفر وعمر وعثَمن وعل.ام واحلسن ومعاو ة و ة د ومعاو ة 9فا

 9ما جان .نان پس از ،سوه خريداة؛ مروان وعبد اهلل بن مروان والول.د بن عبد اطل  وسل.َمن وعمر بن عبد العة  و

ابوبكر، عمر، عثمان، علي، حسن، معاويه، يزيد، معاويـه بـن يزيـد، مـروان،      :را شمارديم؛ آنان بدين ترتيب هستند

 زيز... .ن، عمربن عبد الععبداهلل بن مروان، وليد بن عبدالملك، سليما
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 د:گوي تا آنجا كه مي

: الخلفـاء  خمسـة إل  سليمان، وإذا عددنا بالمعن  كـان معنـا مـنهم     بالصورةدنا منهم اثني عشر انته  العدد وإذا عّد

زماني كه ايـن دوازده تـن را بـه ظـاهر     ث؛ وعمر بن عبد العزيز، ولم أعلم للحديث معن ، ولعله بعض حدي األربعة

شد و چون به معنا شمارش كرديم پنچ تن شدند: چهار خليفه و عمـر بـن عبـد     كرديم به سليمان ختم شمارش 

 .العزيز. من براي اين حديث معناي ديگري سراغ ندارم و شايد اين بخشي از حديث باشد

 .61 و 66 صص ،1ج ،األحوذي في شرح صحيح الترمذي عارضةأبو بكر بن العربي المالكي، 

 :سير روايت فوق گفته استنووي در تف. 2

ه صريىل اهلل عل.ريه ه قد ويل أکثر من مخا العدد؟ قاه: ومريخا اعريرتاض باطريل؛ اّنريوقاه القايض ع.اض   جواب القوه: لنّ 

 ...رري مم بعريدمم وجريد کونريه  رضري وسلم جي  قل: ً  يل لً اثنا عرش خل.فة، ولنَم قاه:  يل، وقد ويل مخا العدد، وً

بـيش   9قاضي عياض در پاسخ به اين سؤال كه آيا بعد از رسول خدا؛ واهلل أعلم بمراد نب.ه وحیتمل أوجهام أخرى،

اند؟ گفته است: اين اعتراض و سؤالي باطل و غير صحيح است؛ چـرا كـه رسـول     از اين تعداد به جانشيني رسيده

كـه فرمـوده اسـت: پـ  از     بل !آيد آيند و بيش از آن نمي  نفرموده است: پ  از من فق  دوازده جانشين مي 9خدا

آيند و اين سخن منافات ندارد كه افرادي غير از اين تعـداد نيـز بياينـد... و احتمـال دارد      من اين تعداد حتما  مي

 .تر است براي تفسير اين روايت وجوه ديگري نيز باشد كه خداوند به مراد و منظور پيامبرش آگاه

 .505 و 503ص ص ،35ج، النووي، شرح صحيح مسلم

نهايت تحّير و سرگرداني خـود را بـا مـتهم     ،اي براي روايت فوق نيافته ابن جوزي نيز زماني كه تفسير قانع كننده. 6

هـذا الحـديث قـد أطلـت البحـث عنـه       ت: نمودن راويان احاديث به خل  روايات با يكديگر نشان داده و گفته اس

ال أشـك أن التخلـي  فيهـا مـن      مختلفةه، وألفاظه وطلبت مظانه وسألت عنه، فما رأيت أحدا  وقع عل  المقصود ب

بحث و سخن پيرامون اين حديث به درازا كشـيده و  ء؛ ال يقع لي فيه شيء، ثم وقع لي فيه شي مدة، وبقيت الرواة

هاي فراواني پيرامون آن مطرح گشته؛ اما كسي را نيافتم كه توانسته باشد به مـراد و منظـور    زني سؤاالت و گمانه

پي برده باشد؛ چرا كه به حّدي الفاظ اين روايت مختلف است كه مـن شـكي در خلـ  ايـن روايـت از       اين روايت

سوي راويان اين حديث ندارم. من مدت زمان زيادي را براي فهم ايـن روايـت مصـروف داشـتم ولـي هـيچ از آن       

 .[بيان شداي كه اندكي قبل و باالتر  ها به اين نتيجه رسيدم. ]نتيجه نفهميدم تا اين كه بعد

 .320ـ 331ص ،3كشف المشكل من حديث الصحيحين: أبو الفرج بن الجوزي، ج

 :است  گونه توصيف نموده بعد از ناكامي ابن جوزي در تفسير روايت، ابن حجر عسقالني تالش وي را اين

 .ي نبرده استتالش و كوشش ابن جوزي ... بيهوده بوده و راه به جايالتکلف؛  ابن الجوزي... ظاهر محاولةوأما 

 .362ص ،31ج، فتح الباري

بـدين سـبب كـه موفـق بـه تصـّدي امـر خالفـت         ـ گانـه شـيعه را     چنين ابن كثير بعد از آن كه ائمـه دوازده  هم. 1

 :رد نموده و همان راهي را پيموده كه اين جوزي رفته و گفته استـ اند  نگرديده

مة متتابعام ومتفرقام، وقد وجد منهم أ،بعة عىل الريوًء ومريم: أبريو ً   رتط أن  يفونوا متتابعني، بل  يفون وجودمم   اا
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ثم کانه بعدمم فرتة، ثم وجد منهم من شرياء اهلل، ثريم قريد  وجريد مرينهم مرين بقري     ۲بيفر ثم عمر ثم عثَمن ثم عيل

اينـد؛  الزم نيست اين دوازده نفر يكي پ  از ديگـري و پـي در پـي بي   ؛ يالوقه الخي  علمه اهلل تعاىل ومنهم اطهد

بلكه امكان دارد برخي پي در پي و برخي ديگر متفرق و با فاصله از هم بيايند. چرا كه چهار تـن از آنهـا: ابـوبكر،    

است و پ  از گذشت مدت زماني هـر كـدام از آنهـا را كـه خداونـد اراده كنـد بـه          7عمر، عثمان و سپ  علي

 .ه است باقي گذارد كه از جمله آنان مهدي استقدرت برساند و برخي ديگر را براي زماني كه خود بدان آگا

 .  135ص ،1ج ،اتفسير ابن كثير

گانـه   از كلمات و تعابير وي به خوبي آشكار است كه وي نيز مصداق مشخصـي بـراي تفسـير روايـت خلفـاي دوازده     

 .نداشته و از روي حدس و گمان سخن گفته است

  :چنين گفته است و در اين باره البته وضعيت سيوطي نيز بهتر از ابن كثير نبوده . 6

فقد وجد من اًثن  عرش خل.فة: اخللفاء اا،بعة واحلسن ومعاو ة وابن الةب  وعمر بن عبد العة ة مؤًء ثَمن.ة، وحیتمل 

ه ف.هم کعمر بن عبد العة ة   بن  أم.ة، وکخل  الطامر طا أوت.ه مرين العريده، أن  ضم لل.هم اطهتدي من العباس.ني؛ انّ 

از دوازده نفـر خليفـه ايـن افـراد قطعـي هسـتند:       ؛ 9مدق  اًثنان اطنتظران أحدمها اطهدي؛ انه من آه ب.ه توب

شـوند   خلفاي چهارگانه؛ سپ  حسن بن علي، معاويه، ابن زبير و عمر بن عبد العزيز كه در مجموع هشت نفر مي

مانـد دو نفـر    ه صاحب عدالت بود؛ اما باقي ميچنين طاهر ك و احتمال دارد مهتدي عباسي را نيز اضافه كنيم؛ هم

 .است 9رود كه يكي از آنان مهدي است و او از خاندان رسول خدا ديگر كه انتظار آمدن آنها مي

 .535، صالمحمدية السنةأضواء عل  ؛ 35ص ،3السيوطي، ج ،تاريخ الخلفاء

 :ابو رّيه به سخن سيوطي اين چنين حاشيه زده است

سيوطي دومين شخصي كـه انتظـار آمـدن وي    ؛ لالثاين!! و،حم اهلل من قاه   الس.وط : لنه حاطب ل.وجي  بني اطنتظر 

او حاطب ليل بـوده  »رود را بيان نكرده است!! و خداوند رحمت كند كسي را كه راجع به سيوطي گفته است:  مي

د همـراه بـا هيـزم مـاري را     رود و امكان دار ها براي برداشت هيزم مي )حاطب ليل به كسي گويند كه شب« است

جا مراد كسـي اسـت كـه در كـالم و سـخن او       ها به دوش كشيده و موجب گزيدن وي گردد و در اين ميان هيزم

 .)خل  و تشويش وجود دارد

 .512، صريةمحمود أبو  ،السنة المحمديةأضواء عل  

 :گويدفقهي اهل سنت ـ مي ههاي برجست ابن بطال از مهلب ـ از شخصيت. 1

 از اين روايت چيست؟ 9كسي را نيافتم كه قطعا  بگويد مراد پيامبر اكرم؛ ثألق أحدا  قط    مخا احلد جي 

 .563، ص53القاري، ج عمدة؛ 360، ص31فتح الباري، ج

يا ماننـد ابـن    قاضي عياض و بيهقي كه بسياري از علماي اهل سنت بدان متمايل بوده اند و يا آن را پذيرفته و. 30

 :ند ازا اند، عبارتي با کمي تغيير قبول کردهحجر عسقالن

دوازده نفري است که در زمان ايشان خالفت عزت داشته و اسالم داراي قدرت بوده اسـت و   ،منظور از دوازده خليفه

 .اندمردم در مورد خليفه اختالف نکرده
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 . ...ن معاويه، عبد الملک وخلفاي ثالثه، علي بن ابي طالب، معاويه، يزيد ب: ند ازا اين دوازده نفر عبارت

 .326ص، 5ج، مناوي، فيض القدير

   .535ص، 31ج، فتح الباري

؛ 250ص، 6ج ،بيهقـي  ،النبـوة دالئـل  ؛ 30ص، 3ج، تـاريخ الخلفـاء   ؛22ص، 3جابن حجر هيثمي،  ،المحرقةلصواعق ا

  .531ص، 6ج ،والنهاية البداية

 :ي که شيعه شد( درباره ائمه اثني عشر چنين گفتاي با دکتر عصام عماد )وهابعثمان خمي  در مناظره. 33

، عثمان، علي، معاويه، يزيد، مروان بن حكم، عبدالملك بـن مـروان و دوازدهمـين امـام     رائمه دوازده گانه ابوبكر، عم

 مهدي است.  

 :بعد از اين سخن، دکتر عصام العماد در پاسخ به وي گفت

ولي چطور ممكن است كـه معاويـه، يزيـد،     ،هل بيت هستند درستاين تناقض است؛ امام علي و امام مهدي كه از ا

 .عبدالملك و ديگران كه قاتلين اهل بيت پيامبر هستند از ائمه دوازده گانه باشند

 :گويدسپ  دکتر عصام عماد مي

و  ماهي كه مناظره ما طول كشيد مدام اصرار داشتند كه معاويـه، يزيـد، عبـدالملك    6متأسفانه ايشان در اين مدت 

 .گفت كه اكثر ائمه اموي هستند و قائل بود كه عباسيان گمراه بودند ديگران از ائمه دوازده گانه هستند و مي

 :هاليل بحثحت

همواره در معرض مشاهده علماي اهل سنت و محدثان آنـان   (9گانه پيامبر)خلفاي دوازده در حالي كه اين روايت

بايست امورات جامعه اسـالمي    كه ميـ  9م فرمايان پ  از رسول خداقرار داشته تا براي خلفاء، جانشينان و حك

تفسيري واقعـي و حقيقـي   ـ را به دست گرفته و با حكم فرمايي خويش مايه عزت و شكوه اسالم را فراهم سازند  

قعيـت و  بينيم كه هر آنچه از تاويالت و سخناني كه از سوي آنان صادر گشته دور از وا اما مي ،براي آن ارائه كنند

و اين بدان سبب است كه رويكـرد آنهـا نسـبت بـه ايـن دسـته از        .برانگيزاننده حيرت و تعجب بيشتر بوده است

گونه بوده است كه خداوند حكومت را با نبوت و رحمت آغـاز نمـوده سـپ  بـه خالفـت ادامـه        احاديث نبوي اين

 .اند ده كه كاري جز فساد بر روي زمين نداشتهراناني ستمگر و اهل فساد ختم نمو يافته و در انتهاء نيز به حكم

لن اهلل عة وجل بدأ مخا اامر نبوة و،محرية وکاطنريام خوفرية و،محرية وکاطنريام مليفريام » :اند روايت كرده 9چون از رسول خدا

خداوند عّز وجّل خالفت را بـا نبـوت و رحمـت آغـاز كـرد كـه       »؛ «عضوضام وکاطنام عنوة وجرب ة وفسادام   اا،ض

 «.دآن نيز با رحمت بود و سپ  خالفت به خصومت به زور، جبر و فساد در روي زمين كشيده شخالفت 

؛ 132ص ،6الطبرانـي، ج  ،المعجـم األوسـ    ؛311ص ،5ج ،مسـند أبـي يعلـ     ؛313ص ،مسند أبـي داود الطيالسـي  

و نيـز   361ص 2الهيثمـي، ج  ،مجمع الزوائـد  ؛551ص ،55جو  21ص ،50ج و 321ص ،3جهمو،  ،المعجم الكبير

 .مصادر ديگر

 :و نيز اين كه

خالفت پ  از من سي سال خواهد بود و سـپ  بعـد از آن بـه پادشـاهي     ؛ اخلوفة بعدي ثوثون سنة ثم تيفون مليفام »
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 .«مبّدل خواهد گشت

 .و نيز مصادر ديگر 631ح ،351ص ،5ج ،السنة ،الخالل ؛115ص ،32ج ،صحيح ابن حبان

اند كـه هـيچ    رانان داشته شديدي كه به واسطه عملكرد بسياري از امرا و حكم اين از يك سو و از سوي ديگر تنگناي

هاي اسالم نداشته و بدين جهت آنان را در تفسير روايت فـوق بـيش از پـيش دچـار      سازگاري و تناسبي با آموزه

تاده اسـت  تحير و سرگرداني ساخته است. و اين دقيقا  به خالف آن چيزي است كه از سوي علماي شيعه اتفاق اف

 .اند كه اساسا  شيعيان به مذهب دوازده امامي اشتهار يافته

گـردد كـه تطبيـق روايـت      زني، نظر شيعه در تفسـير ايـن حـديث بهتـر واضـح مـي       بعد از اين همه حدس و گمانه

 داند كه از سـوي امـت اسـالم مـورد بـي      گانه رسول خدا صلي اهلل عليه وآله را به اهل بيتي مي جانشينان دوازده

 9كـه از رسـول خـدا    برداري كافي صورت نگرفته است؛ چنـان  و از هدايت آنها بهره  مهري و مخالفت قرار گرفته

خلفـا دوازده نفـر   هم؛ ، كّلهم يعمل بالهـدى وديـن الحـق، ال يضـرهم مـن خـذل      خليفةاثنا عشر »نقل شده است 

 «.درسان خالفان به آنان ضرري نميكنند و مكر و آزار م هستند، كه تمامي آنان به هدايت و دين حق عمل مي

 .526و 316ص ،5ج ،؛ المعجم األوس 503ص ،1ج، ؛ المعجم الكبير311ص ،31ج ،فتح الباري

نمايد كـه اهـل بيـت     اين روايت به همراه رواياتي كه قبال  بيان شد اين نظريه و ديدگاه را در معارف اسالمي ارائه مي

از سـوي   9امتداد همان خـ  سـيري هسـتند كـه رسـول خـدا      ـ سالم اهلل عليهم اجمعين  ـ عصمت و طهارت  

خداوند سبحان براي جامعه بشريت ترسيم فرموده كه آن عبارت است از بـه دوش كشـيدن پـرچم ديـن مبـين      

اسالم و سّكان داري كشتي نجات و هدايت امت و سوق دادن آنان به ساحل و سر منـزل مقصـود كـه بـه دور از     

است؛ بديهي است كه گروندگان به ايـن خانـدان و سـوار شـدگان بـر ايـن        ا و هوس هرگونه تفرقه، اختالف و هو

ها نخواهند گرديد و با امنيت كامل در ساحل نجـات لنگـر خواهنـد     كشتي، دستخوش طوفان حوادث و گمراهي

  .گرفت

فق  پيروي از اشخاصـي عـادي همچـون سـاير اشـخاص       ،:حقيقت تبعيت و پيروي از خاندان عصمت و طهارت

نيست كه در پي آن فلسفه و حكمتي نهفته نباشد؛ بلكه حقيقت آن، پيروي، امتثـال و گـردن نهـادن بـه همـان      

باشد. حال با اين وصف آيـا معقـول بـه نظـر      به ما رسيده، مي 9سنت و هدايتي كه از سوي خاندان رسول خدا

كَبُرََْ   )جاست كـه بايـد گفـت:     نماييم؟! اين 9گرداني از سّنت شريف نبوي رسد كه شيعه را متهم به روي مي

 (.2: )كهف« شود! سخني ب  گزاف از دهانشان خارج م »؛  (كَلِمَةً تَخَُْجُ مِنْ أَفْواهِهِم

اثنـا  »شود، در منابع اهل سنت، به طور اجمال، جانشينان رسول خدا را با تعبيـر   گونه كه مالحظه م  بنابراين همان

هـا،   با ذكر برخ  از ويژگي« اثنا عشر قيم»و « اثنا عشر رجل»، «عشر نقيباثنا »، «اثنا عشر امير»، «خليفةعشر 

دوازده تن معرف  شده است؛ اما طبق روايات صحيح و موثق مذكور در منابع شيعه، به صـورت روشـن و شـفاف    

سـت.  هاى شريف آنان نيز باز گو نمـوده ا  داند و نام م  :رسول خدا مصداق اين دوازده خليفه را امامان معصوم

 :همانند ييها ويژگي

ا ل ىلا اْثنا  عا  ة  ةم ُم عا اُه اإْل ْسوا ًا  ةا  ، ةم .فا
ل  ا خا رشا ْم اْثناا عا .ه 

ًا  نْقايض  حت   ْميض  ف  ا الريدِّ ُن ل نَّ مخا اْااْمرا  ريخا اُه ما ًا  ةا  ، ةم .فا
ل  ا خا رشا
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به اعتقـاد شـيعه و تعـداد     است. تنها اختالف ميان شيعه و اهل سنت در تولد امام زمان

اهـل   عنـد  7که اسامي آنان در کتاب االمـام المهـدي   ـ  قابل توجهي از علماي اهل سنت

 ـ  ابشان آمده استالسنه، نوشته استاد مهدي فقيه ايماني به همراه تصوير دست نوشته و کت

به اعتقاد بخشي از علمـاي اهـل سـنت و    در قرن سوم هجري متولد شده است امام مهدي 

؛ به قدري شـيعه و اهـل   چهل سال پيش از ظهور متولد خواهد شدامام مهدي نه همه آنان 

اند که بزرگان شيعه مانند عالمه سيد بن طاووس، آيت  سنت در اين موضوع به هم نزديک

هايي منتشـر   ي سيد صدرالدين صدر، آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني و... کتاباهلل العظم

اند که همه يا بخش قابل توجهي از آنها روايات مشترک شيعه و اهـل سـنت دربـاره     کرده

و  3، مـادر ايشـان  7است. با اين حال خميس موضوع والدت امـام زمـان   7امام زمان

ترين دروغ  هاي متعدد تلويزيوني و... بزرگ رنامهو ب  انتظار را ضمن چند کتاب و سخنراني

 3گيرد. و خرافه تاريخ خوانده و شيعيان را به سبب باور به ايشان به سخره مي

 3همراه با ادعاي محبت حضرت زهرا 3انکار فضائل حضرت خديجه

 مگـر  نخوابيـدم  شـبي  هيچ : منکند مي تصريح و گويد که مي وي با تعرض به مالک

بـودم، تمـام فضـائل نقـل شـده دربـاره اهـل         سخن هم 9پيامبر با رويا عالم در اينکه

 خواند. را افرادي خوب و معمولي مي :را غلو خوانده و صرفا امامان :بيت
                                                                                                          

اُه مخا اْاا  ًا  ةا  ، ةم ل .فا ا خا رشا ا ل ىلا اْثنا  عا .عم
ن  ا ما ة  ةم ةم عا ل .فا ا خا رشا ا لىل اثن  عا ة  ةم  .ْمُر عا

كند؛ زيرا پايدارى دين اسـالم   كه در قسمت روايات اهل سنت ذكر شد، دقيقا  بر امامان معصوم اهل بيت تطبيق م 

ري»تا روز قيامت وابسته به وجود اين خلفاء است:  لا ُة أو  يُفريونا عا رياعا ُقريوما السَّ َمم حتري  تا
اط  اُه الدِّ ُن قا ري ًا  ةا ا رشا .يُفْم اْثناريا عا

ةم  ل .فا . پ  طبق اين روايات، بايد اين دوازده خليفه وجود داشته باشد تا دين سـرپا باشـد و اگـر خلفـاى اهـل      «خا

بينـيم   كـه مـ    در حـالي  ،شد بايست با انقضاء آنان، اسالم هم منقض  م  سنت مصداق اين دوازه نفر هستند، م 

 .اند؛ اما اسالم پايدار و قدرتمندتر از گذشته است االن خلفاى آنها نيست و از دنيا رفته

 به واسطه تعدد القاب 7فيلم: تمسخر مادر امام زمان. 1

http://video.kralmp3.org 

http://www.youtube.com 
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 8گويد محبت به علـي و فاطمـه   اي صراحتا مي اي ماهواره عثمان خميس در برنامه

تيم. دختـرم را فاطمـه   داران واقعي ايشان هسـ  ايمان است و منکر آنان کافر! و ما دوست

محشـور شـود و از سـوي ديگـر فضـائل حضـرت        9ناميدم تا با دختـر رسـول خـدا   

را انکار کرده و به رغم آنچه در منابع مسلم تاريخ شيعه و اهل سـنت آمـده،    3خديجه

 خواند. را برتر از ايشان مي 9ديگر همسران رسول خدا

 فيلم: اشک تمساح: چرا دخترم را فاطمه ناميدم!

http: //www.muslimvideo.com 

http: //soubory.com 

 واجب نيست از مهدي اطاعت شود

 گويد:  مي عثمان خميس، در مقايسه مهدي شيعه و مهدي اهل سنت!

 .مهدي شيعه: اطاعت از او اطاعت از خداست و مخالفت او مخالفت خداست

 !مهدي اهل سنت: مهدي اهل سنت چنين نيست

تظِر مهدي نامي که لقب منتَظَر دارد، نيستند کـه بيايـد و   اهل سنت منانکار مهدويت: 

 د!دين آنها را کامل کن

 کنـد کـه اهـل سـنت مهـدي را بـا نـام منتظَـر         شيخ وهابي، عثمان خميس ادعا مـي 

نيستند که بيايد و دين آنها را  ـ مهدي ـگذارند و آنها منتظِر کسي   شناسند و نام نمي نمي

 .ن يفمل هلم الد.ا ل نتظرون مهد باطنتظر، وذلک اّم ً  یدهاطسمون  امل السنه ً: کامل کند

متاسفانه باز هم ادعاي ايـن   آيا واقعا اين شيخ وهابي در ادعاي خود، صادق هست؟

که نامش منتظَر ـ فکران او، مهدي را   چرا که بسياري از هم ؛ها دروغ از آب درآمد وهابي

 گويد: مي وهابيانن باز، مفتي اعظم دقت کنيد: ب دانند! را ثابت شده ميـ هست 

 یس.آخر الةمان، قرب خروج الدجاه ونةوه ع یق  ف ح، وسوا .اطنتظر صح یاطهد

د  آخدالزمرا    يح هسرت و بره زود  يمنتظرد صرح   يمهر؛  النريا نيعند اختوا ب
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 3.خدوجش واقع خواهر شر

مفتـي   گويـد؟ عثمـان خمـيس يـا     حال در اينجا کدام يک از اين وهابيان درست مي

و بـن بـاز و ديگـر     !احتمال دارد که عثمان خميس فقط اهل سنت هست !اعظم بن باز؟

 !اند شناسند، رافضي شده کساني که مهدي اهل سنت را با نام منتظر مي

که مهدي آخرالزمان را با نام منتظَر قبول دارند و در کتـب   سنت اهلاما ديگر بزرگان 

 اند: خود، او را با لقب منتظَر ياد کرده 

فـي ضـوء األحاديـث     المهدي المنتظر :دکتر عبدالعظيم البستوي کتابي دارد به نام. 3

 ؛  هواآلثار الصحيح

عقـد   :اإلمام يوسف بن يحيي بن علي المقدسي الشافعي السلمي کتابي دارد با نام. 9

 ر؛الدرر في أخبار المنتظ

 ؛ر فِي عَلَامَات الْمهْدي المنتظرالقَوْل الْمُخْتَص :ابن حجر الهيتمي کتابي دارد با نام. 0

االحتجاج باألثر علـي مـن أنکـر     :حمود التويجري کتابي دارد با ناماالشيخ . 0

 ر؛المهدي المنتظ

 آميز! رجعت  باور مسخره

هرچند موضوع رجعت به صراحت در قرآن کريم آمده، ولي شـيعيان از ايـن بابـت    

 مورد تمسخر عثمان خميس هستند.

ُب  متّمنْ  َفوْجا   أّمةا  ُكِّ  متنْ  ََنُْشُ  يَْومَ  وَ ): يدفرما مي 30 آيه، نمل سوره در نهبراي نمو ِّْ  يَُکو
ـ  مـي  محشـور  را اي دسـته  يـک  ملتـي  هـر از  مـا  کـه  روزي»؛ (يُوَزُعونَ  َفُهم بآياتتنا  و يمکن

 .«گردانيم برمي

 : يدفرما يم 03 آيه، کهف سوره شوند، چنانکه در مي حاضر مردم همه قيامت در روز

 را نفـر  يـک  و يمکنـ  مي محشور را مردم تمام قيامت ؛ روز(أحدا   منهم نغادتر  فَلَن َحَشناُهم وَ )

                                              
 .122باز، ص فتاوي نور علي الدرب، بن . 1
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رجعت هاي متعددي درباره داليل قرآني، استداللي و روايي  کتاب. گذاريم نمي جاي هم

 و  توان کتاب  ترين آنها مي توسط علماي بزرگ شيعه نوشته شده، از جامع

 بــه آن اثــر ارزنــده  نــدتوان منــدان مــي مرحــوم آيــت اهلل طبســي را دانســت کــه عالقــه

 مراجعه نمايند.

 تهاجم به تشيع و مراجع شيعه

داران واقعـي اهـل    کند خود و ديگـر وهابيـان را دوسـت    خميس از سويي تالش مي

ن و سپس قرآن نشان دهد، و از سوي ديگر به بهانه غلـو و ارائـه اسـالم راسـتي     :بيت

بندد. از جملـه شـبهات و اتهامـات او بـه شـيعه       چشم بر حقايق مسلّم قرآن و سنت مي

 توان به اين موارد اشاره کرد:  مي

 اعتقاد شيعه به تحريف قرآن

وي به استناد چند روايت انگشـت شـمار ضـعيف و جعلـي در منـابع شـيعه، همـه        

فتـي کـويتي کـه فرامـوش     کند که به تحريف قرآن باور دارند! ايـن م  شيعيان را متهم مي

کرده قرآن شيعيان همان قرآني است که در عربستان و مصـر و سـوريه و لبنـان منتشـر     

 که است اماميه ثابت عقائداز  اين»نويسد:  بزرگ وهابيان ميتيميه شود، به نقل از ابن  مي

 اضافه آن بر آياتاز  بسياري اينکه هم و شده حذف آياتشاز  بسياري هم موجود، قرآن

 پيغمبـر  بـر  منـزَل  قـرآن  آن مسـلمانان  بـين  در موجود کتاب اين واقع در و است، دهش

 .«نيست

 : يدگو ميدر اين راستا  ،.ق  ه 030متوفاي مفيد شيخ

 د  کره  آنچره  معتقرريم  ما، بله؛ است نشره کم قدآ از  اي سو ه و آيه و کلمه هيچ

 حقيقرت  حضدت که يمطالباز  بودنر عبا ت که شره حذ  بوده اميدالمؤمنين قدآ 

 1.شر نمي آيات خود به مدبوط که بود فدموده بيا   ا آيات تفسيد و تأويل

                                              
 .26ـ  23. اوائل المقاالت، صص 1
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 در موجـود  قـرآن »گويـد:   مي به صراحت طوسي شيخ .دارد را تعبير نيز همين مرتضي سيد

 هشـتم  و هفـتم  قرن ـ در حلّي عالمه 3.«است 9خدا رسول بر منزَل قرآن همان مسلمين، ميان

 9.«باشد قرآن تحريف به معتقد که أمتياز  بريم مي هپنا»: يدگو ميـ 

 خيـالي  و خرافي داستاني قرآن تحريف داستان»گويد:  نيز مي خوئي آيت اهلل مرحوم

 0.«ندارد حقيقت و است

 همـان  خـدا،  رسول بر منزَل کتاب»: يدفرما ميـ  عليه تعالي اهلل ـ رضوان امام مرحوم

 روايتـي  بـه  کنـد  نمـي  توجـه  و نظـر  عاقلي هيچ و است مردم اختيار در که است کتابي

 0.«قرآن تحريف به مربوط

 صاحباناز  روايت اين به توجه و است ها ديوانه و مجانين عقيده قرآن تحريف يعني

 .شيعه بزرگان سخنان و عقيده اين؛ نيست قبول قابل عقول

اتي دارد در اي را که از نظر آنان چنـين اعتقـاد   پرسيديم شيعه شد از اينان مي کاش مي

معتقـد، وهابيـان حکـم وجـوب نسـل       اند؟! و چرا به جرم اين اعتقاد بي کجاي دنيا يافته

تنها شيعيان که بـا دوسـتان شـيعيان نيـز رفتارهـاي       کنند؟! و نه کشي شيعيان را صادر مي

 دهند؟! بينيم انجام مي اي مانند آنچه در سوريه مي وحشيانه

 پاسخ آنعايشه و  هاحترامي شيعه ب تهمت بي

 بايـد  شـيعه  و داريم شيعه مذهب به ما اي که شبهه پنجمين يدگو مي الخميس عثمان

 رعايـت  را ادب 9اکـرم  رسـول  نـاموس  بـه  نسـبت  شـيعه  کـه  است بدهد، اين پاسخ

 : يدگو مي که 7اميرالمؤمنين اند از قول کرده نقل بحاراألنوار در را روايتي. کند نمي

 تنهـا  و بـود  9اکـرم  رسـول  همراه هم عايشه و رفتم سفر به 9اکرم رسول با من»
                                              

 .3، ص3. تبيان، ج1

 .31، مسأله 353المسائل، ص اجوبة. 2

 .512. البيان، ص3

 362ص، 5ج، األصول . تهذيب4
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 9اکـرم  رسـول  نداشـتيم، و  بيشتر هم لحاف يک و بودم من 9اکرم رسول خدمتگذار

 و خوانـدن  شـب  نمـاز  براي شد بيدار صبح 9اکرم رسول. خوابيد مي عايشه و من بين

 و گذاشـت  فاصله عايشه و من بين را لحاف اين آمد 9اکرم رسول و بودم خوابيده من

 3.«عايشه و من بين باشد فاصله تا کرد معج

 لحـاف  يـک  زيـر  عايشـه  و 7علـي  يدگو مي شيعه ببينيد يد:گو مي الخميس عثمان

 يـک  زيـر  را زنـي  يـک  و مـردي  يـک  اگر»: که دارند کافي کتاب در که حالي در بودند، 

 9.«بزنند شالق صد آنها به بيابند، بايد لحاف

 در نه و باشد بررسي قابل که دارد سند آورده، نه بحاراألنواراز  ايشان که را روايتي

. است اعتبار هرگونه سند، فاقد فاقد روايت دارد؛ شده، سند نقل که ديگريهاي  کتاب

 .ندارد اعتباري شيعه نزد اصال که حديثي مورد درکند  مي وارد اي شبههوي 

 روايـات  مـا  امـا  است؛ اعتبار فاقد که کرديد نقل بحاراألنوار کتاباز  را روايتي شما

، 9مکـرم  نبـي  اخـالق  و احتـرام  و موقعيـت  بـه  نسبت که زمينه اين در داريم متعددي

هـاي   کتـاب  در شـما  کـه  را مطـالبي  ايـن  هـم  مجانين کنند، بلکه نمي تنها عقالء قبول نه

 .کنند نمي ايد، قبول آورده صحيح سند با خود سنن و مسانيد يا صحاح

 و تعريـف  را او حجر ابن و ذهبي که شماست علميهاي  استوانهاز  نيشابوري حاکم

 نـام  بـه  دارد انـد، کتـابي   دانسـته  رجال فن در خريط و متخصص را او اند و گفته تمجيد

 شـرايط  و مانـده  مسـلم، جـا   و بخـاري  صحيح نظراز  آنچه يعني الصحيحين؛ مستدرک

 :  گويد مي رزبي قولاز  ايشان است؛ آورده کتاب اين دارد، در را مسلم و بخاري حجيت

 او ديـدم  و 9اکرم رسول خدمت فرستاد، آمدم من دنبال سردي روز 9اکرم رسول
                                              

 له ل.س حلاا له کان ر ي، و خادم له ل.س وسلم آله و عل.ه اهلل صىل اهلل ،سوه م  سافر : 5، ص30بحاراالنوار، ج. 1

 ر ه، فريإذا حلاا ثتناثو عل.نا ل.س عاط ة بني و ب.ن   نام آله و عل.ه اهلل صىل اهلل ،سوه کان و عاط ة معه و ر ه حلاا

 .عاط ة بني و ب.ن  وسطه من اللحاا ب.ده حی  الل.ل صوة لىل قام

 .جلدة مائةفي لحاف واحد، جلدا  المرأة و الرجل وجد : إذا363، ص1کافي، ج. 2
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 کـرد  لحاف داخل مرا 9اکرم است، رسول خوابيده لحاف زير در همسرانشاز  يکي با

 3.شديم نفر سه ما و

 رفـت، ولـي   لحـاف  زيـر  7علي است گفته بحاراألنوار کتاب در مرسله روايت اگر

 زبير که نيست معلوم و است نگفته هم را اين شما ابيد، روايتخو وسط 9اکرم رسول

 يـد گو مي هم نيشابوري حاکم ييد؟گو مي چه روايت اين به نسبت شما نه! يا بوده وسط

 .است صحيح سنداً که است حديثي اين

 نهايت هتاکي به واليت فقيه و بزرگترين مراجع شيعه

يـت اهلل سيسـتاني از آل سـعود    الخميس ضمن کافر خواندن مقام معظم رهبـري و آ 

 خواهد مانع ورود ايشان به حرمين شريفين شوند! مي

 حرمت نماز خواندن در مساجد شيعه

دهد و معتقـد اسـت    وي به مريدان خود اجازه خواندن نماز در مساجد شيعه را نمي

 مساجد شيعه محل شرک ورزي به خدا، توطئه عليه اهل سنت و سب اولياي خداست!

 ع درباره حوادث روزبرخي مواض

 مخالفت با بيداري اسالمي مصر

هاي غير مصري، بيـداري اسـالمي و قيـام عليـه حسـني       وي نيز همانند ديگر سلفي

 9مبارک را امري دنياطلبانه و غير ديني اعالم کرده بود.

وي مدعي است انقالب مردم مصر امري غير شرعي است و کشته هايشان شهيد بـه  

اند، نـه پيـاده کـردن     دهد مردم براي دنياي خود بيرون آمده دامه ميآيند. وي ا شمار نمي

                                              
 مريخا.. . ثوثرية اللحرياا، فرصرينا   حلافريه، فريأدخلن    نسرياطه بعض م  مو و فأت.ته با،دة رداة   اهلل ،سوه أ،سلن . 1

 .163، ص1نيشابوري، ج حاکم الصحيحين مستدرک .اإلسناد صح.ح حد ث

  https://www.youtube.com                                                فيلم: جنبش مردم مصر دنيا طلبانه است:. 2
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طور کلي اجازه خروج و قيام عليه  ! دموکراسي امري ديني نيست؛ ما بهآنو دفاع از دين 

حاکم را نداريم و وظيفه ما اطاعت و پيروي است و اال روي زمين فساد بـزرگ پديـدار   

 خواهد شد.

 نظريه پرداز فحشاي نوين

و  3خميس نظام سوري را هم مرتد و دفاع از آن را حـرام اعـالم کـرده بـود.     عثمان

 مبلغـين ، از دمشـقيه  و عرعـور  عريفـي،  ماننـد  افـرادي  همزمان نام او، هم در کنـار نـام  

فتواي شـنيع و هوسـرانانه    اصلي عنوان مرجع به مختلف هاي سايت در وهابي سرشناس

 9شود!! ديده مي جهاد نکاح

 در استفاده از اينترنت بال تکليفي زنان

 عربسـتان، در  احسـاي  در سـعود  بـن  محمـد  دانشـکده  فقه العلي، استاد محمد شيخ

 حضور بدون اينترنتاز  زنان استفاده حرمت خصوص در فتوايي صدور خبر به واکنش

 صادر هماگر  فتوايي چنين و ندارند هم با تفاوتي زمينه اين در مرد و زن: محارم، گفت

 .است اعتبار باشد، بي شده

 و القـبس، الريـاض   جملـه از  عربـي  معتبرهاي  روزنامه برخي که است حالي در اين

 و «الخمـيس  عثمـان »از  نقـل  بـه  اخيـر  روزهاي ايالف، در جملهاز  اينترنتيهاي  پايگاه

. بودنـد  کـرده  منتشر را فتوايي چنين( عربستان مشهور شيو از  تن دو) «الغامدي سعد»

 خمـيس  عثمـان  به نزديک منابع سوياز  فتوا اين صدور تکذيب در نيز اخباري هرچند

 .شد منتشر

 

 
                                              

 http://brka1.com                                                                              فيلم: ارتداد حکومت سوريه. 1

 http://velayattv.comاند                     داده تن نکاح جهاد به که مرداني و زنان وحشتناک فيلم: اعترافات. 2
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 احمد بن سعد الغامدي

زندگينامه

 کودکي و تحصيالت

به دنيا آمده است. تحصيالت ابتـدايي و متوسـطه را   « باحه»وي در شهر ظفير منطقه 

طي کرد. کارشناسـي فقـه خـود را از دانشـگاه اسـالمي      « طائف»در همان شهر و سپس 

 ي مکه گرفت.«ام القرا»مدينه و کارشناسي ارشد و دکترايش را از دانشگاه 
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 مناصب

دانشـگاه   هعقيـد و مشـاور دانشـجويان و مـدرس دانشـکده     تـدريس  ت ئعضو هيـ 

 ق؛.  ه3030ـ  3039سالمي ا

 ؛.ق  ه3093ـ  3033م القري ا مدرس مقطع تحصيالت تکميلي دانشگاه ـ

 دانشگاه اسالمي؛مجلس  عضوـ 

 ها پايان نامه مقطع ارشد و دکترا؛ راهنمايي، مشاوره و داوري دهـ 

 ؛القريحصيالت تکميلي دانشگاه ام استاد مباحث اعتقادي تـ 

 هاي آموزش عربي در بريتانيا و بنگالدش؛ برگزاري دورهـ 

 هاي مختلف. حضور فعال در همايشـ 

 آثار و تأليفات

کارشناسي

ريدکت

علي
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األولـي 

االثني

 

 

 مرگ

 درگذشت. .ق   ه 3000اول جمادي االولي  ،دکتر احمد بن سعد الغامدي

رويکردها

ال از تفکـر تکفيـري وهابيـت حمايـت     وي يکي از علماي سلفي بوده که ساليان سـ 

جايي که پس از شنيدن خبر کشته شـدن   تا آن ،کرده و از حاميان القاعده و بن الدن بوده

 .ناميد «شهيد»بن الدن، گريست و او را 

عنوان يـک ديـن سـاختگي و خـارج از اسـالم، از هـيچ        وي در نشان دادن تشيع به

 تالشي فروگذار نکرد.
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از به رسميت شناخته شـدن   بود ـ  نشگاه ام القري در مکه مکرمهاز اساتيد دااو ـ که  

مانند ديگر مذاهب فقهي، به شدت همذهب شيعي در موسسه االزهر و تمسک به آن به 

 بود. انتقاد کرده و خواستار به رسميت شناخته نشدن آن شده

ـ  ث و آثار او مملو از مغالطات، روايات ضعيف منابع شيعي و هر نوع مطلبي از احادي

باورهاي شيعيان است که بتواند آن را به سخره و استهزاء بگيرد. که اين آثار نيازمنـد رد  

 توان از آن به سادگي گذشت. و پاسخ جدي محققان شيعه است و نمي

مناظرات

حسـيني قزوينـي منـاظرات و    االسالم و المسلمين  حجةبا  ش.  ه 3039وي در سال 

؛ چاپ و منتشـر کـرد  « حوار هاديء»تحت عنوان کتاب را آنها ي داشت که نتيجه اتمکاتب

پـس از تـذکر    ه بـود را در اين کتاب تحريف نمـود قزويني برخي از سخنان دکتر  او که

اصـالح   ،در چاپ دوم بسياري از موارد تذکر داده شـده توسـط ايشـان را   قزويني، دکتر 

رســـم  هـــم بـــاز امـــانمـــود، 

ــت ــداقت را  امانــ داري و صــ

ايشـان  رو  د؛ از ايـن رعايت نکر

 کتـاب  اول جلد چاپ به مجبور

 در و شـد  «»

آن کتاب تمام آنچه در مکاتبات 

و منــاظرات اتفــاق افتــاده بــود، 

صورت دقيق بيان کـرد و بـه    هب

شبهات واهي او نسبت به عقائد 

کوبنـده و   ،مـتقن  يشيعه پاسـخ 

 .منطقي داد
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 استاد مغالطات

احاديث استدلت بهـا شـيعه   »راي نمونه در کتاب وي در مغالطه تبحر خاصي دارد. ب

، ضمن اشاره به مـاجراي دعـوت خويشـان و اقـوام رسـول      3 و 3ص ، ص«اثني عشريه

اين حـديث را  » گويد: در ابتداي امر، ضمن رد کردن سند و راويان، در پايان مي 9خدا

في امام است اند اين در حالي است که در پايان آن معر انذار يعني تهديد نامگذاري کرده

   «و اين تناقضي آشکار است!

 فتاوا و افکار

احمد بن سعد حمدان الغامدي استاد آموزش عالي دانشگاه أم القري در مکه مکرمـه  

ف و نهي از منکر مکه مکرمه و يکي از چهره هاي سرشناس وو رئيس کميته امر به معر

 .وهابيت است

ـ     دين جهـت مـورد عتـاب و    وي به دادن فتاواي عجيب و غريـب مشـهور بـوده و ب

منجيـه  »سرزنش همکيشان خود واقع شده است. بـه طـور مثـال وي بـه همـراه خـانم       

استاد علوم قرآن دانشگاه تونس به طـور مشـترک در برگـزاري همايشـي در      «السويحي

 .جدّه شرکت کرده بودند

اين چهره وهابي طي اظهاراتي در اين همايش از حکم ممنوعيت اختالط بـين زن و  

وت زنان شرکت کننده در سدر اماکن عمومي انتقاد کرد و در ميان تشويق و کف و  مرد

گفـت: زن مـي توانـد از نظـر      «همايش مشارکت زنان در توسعه ملـي در غـرب جـدّه   »

 .شرعي رانندگي کند و واجب نيست صورتش را بپوشاند

ف وي همچنين در مورد پوشيدن نقاب گفت: در تفسير آيه قـرآن بـين علمـا اخـتال    

وجود دارد، و به همين سبب برخي از علما به وجوب پوشيده بودن تمام بـدن زن فتـوا   

داده اند و در مقابل، برخي ديگر به جواز باز بودن صورت و کفّين تا آرنج، و حتّـي بـه   

 .جواز آشکار بودن موي زنان فتوا داده اند
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سـالم بـراي   الغامدي حجاب را مخصوص زنان پيـامبر دانسـت و در ادامـه افـزود: ا    

بودن بدن او دستور داده، نه بـراي   هکمک به مشارکت زن در زندگي اجتماعي به پوشيد

با تشويق و کف و سـوت فـراوان زنـان     «الغامدي»اين سخنان . منع او از فعاليت هايش

حاضر در جلسه همراه بود که همه آنهـا عباهـاي سـياهي کـه در سـعودي پوشـيدن آن       

 .واجب است، بر تن داشتند

 عد از اين فتوا، تعدادي از شيو ، علماي ديني و چهره هاي سرشناس کويت فتوايب

 .مفتي سعودي را به شدت مورد حمله و انتقاد قرار دادند «احمد الغامدي»

رئيس جمعيت کويتي مدافع حقوق بشر طي اظهاراتي  «عادل دمخي»در همين راستا 

طالب علم نيست تـا بتوانـد در   اصال يک عالم ديني و حتي يک  «احمد الغامدي»گفت: 

د فتوا صادر کند يا نظر بدهد. او نبايد به هيچ وجه در امور ديني دخالـت  راين گونه موا

دقيقا چيزي اسـت کـه مستشـرقين بـه دنبـال آن هسـتند. اينکـه         «الغامدي»کند. سخنان 

حجاب بر تمام زنان مسلمان و مؤمن واجب است، از امور بديهي در دين مبـين اسـالم   

استاد رشته شريعت اسالمي در دانشگاه کويت در اين  «سعود ربيعه»ست.از سوي ديگر ا

با سخنان ديگر علماي ديني تفاوت دارد و از منطـق هـم    «الغامدي»باره گفت: اظهارات 

به دور است. اينکه بگوييم آيات حجاب که در قرآن کريم نازل شـده فقـط مخصـوص    

از جملـه افـرادي    «الغامدي»رسد. متأسفانه  ه نظر ميزنان پيامبر بوده، امري غير منطقي ب

 .است که در گودال دنيا افتاده و اظهارات ديني وي به هيچ وجه قابل قبول نيست

جالب است بدانيد فتواهاي اين مفتي به همين جا خـتم نشـده و وي بـا نشـان دادن     

ثـال وي بـا   به طور م ؛روي ديگر و واقعي خود پرده از هويت اصلي خود برداشته است

ها را اينگونـه توصـيف    ه، اعمال زائران اين مکانمنام بردن شش مکان در شهر مکه مکر

آميز انجـام داده، بـه آن    ! در کنار اين اماکن، اعمال شرک«گذاران نادانان و بدعت»کرد که 

 .گزارند تبرک جسته و به سوي آن نماز مي
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را تخريـب کردنـد، محـل     ترين مکاني که وي و نيـز هيئـت تحـت االمـر او آن     مهم

اهلل الحرام است که اکنون کتابخانه مکـه بـر روي آن    در کنار بيت 9والدت پيامبر اعظم

 .قرار دارد

خـاردار   هايي که الغامدي خواستار تخريب يا ديوارکشـي آن بـا سـيم    در ليست مکان

 .توان نام برد مي« نور»و « جبل الرحمه»، «ثور»هاي  شده بود، از کوه

« حـواء »و آرامگـاه  « ميمونه»، قبر «معالة»همچنين خواستار تخريب قبرستان الغامدي 

ها بايد در تمامي ايام سال بسته باشـد و هـيچکس    در جده شده است و اينکه اين مقبره

 .اجازه ورود به آن را نداشته باشد

وي مدعي شده که هنوز بودن قبر حواء )ام البشر( در جده اثبات نشده و تـا زمـاني   

چنـين خواسـتار    مليات تخريب انجام نشده، خواستار تغيير نام آنجـا شـد. وي هـم   که ع

« آمنه بنـت وهـب  »کيلومتري در اطراف آرامگاه حضرت  3خاردار از فاصله  کشيدن سيم

شمال مکه شد تا کسي نتواند به آنجا وارد شود.  «ابواء»مادر پيامبر اعظم)ص( در منطقه 

در مشعر شد که به تازگي و در خالل طرح « البيعه»چنين خواستار بسته شدن مسجد  هم

 .توسعه محل رمي جمرات، کشف شده است
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 بيکانع آل ناصر بن عبدالمحسن

 

زندگينامه

 دکيکو

 در سـال  عنـزه  قبيلـه ، از عمران آل عبيکان آل عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالمحسن

 در شهر طائف به دنيا آمد..ق   ه 3039

 تحصيالت

وي تحصيالت ابتدايي و متوسطه خود را در طائف گذراند، سپس به دانشـکده فقـه   

 رفت. و پس از آن دانشکده فقه رياض مکه

 مناصب

و مسـجد   در ريـاض  العبيکان عبدالرحمن بن محمد وخطيب مسجد عمويش إمامـ 

 رياض؛ 
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 ، قاضي تجديدنظر دادگاه السيل.ق  ه 3023 عام دادگاه بزرگ رياض قضايي مالزمـ 

 ...؛(نجد أهل ميقات) ـ الکبير

 قضاء؛ دانشکده عالي مدرسـ 

 ؛.ق  ه3030العدل از سال  بازرس قضائيـ 

 ؛.ق  ه3093ل از عدمشاور ارشد وزير ـ 

 .  شورا مجلس عضوـ 

 تأليفات

 هاکتاب

جلـد   03جلد آن تا کنون منتشر شده و تـا   3 األفهام؛ يذو مغني شرح المرام . 3

 قرار است ادامه يابد.

 المختصرات؛ أخصر کتاب . شرح9

 ؛ شرح  . کتاب0

 سحور؛الم عن بسحر السحر حل أنکر من علي المشهور . کتاب الصارم0

 المتجدد؛ والفکر الخوارج .3

 العصر. . خوارج3

 مقاالت

 المشرکين؛  . حکم3

ْنُفَسُکمْ )
َ
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 .9. ... العرب من المشرکين أخرجوا: درباره حديث . تأمالت0

 شاگردان
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هيئتدائمي

هيئتدائمي

قاضي

عموميقاضي

الکلباني

قاضي

الفيفي

باورهاوفتاوا

 هاي سعودي ساز ظهور فحشا در خيابان فتواي زمينه

 شـير  مـورد  در عجيـب  أبوهريره، فتـوايي از  روايتي به استناد با عبيکان عبدالمحسن

 . کرد صادر را بزرگ مردان به زن دادن
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 زن وهابي، هر مفتي اين فتواي اساس بر

 در ناچـار  بـه  و هسـتند  نامحرم که مردي و

 آنـان  ميـان  سـومي  فرد که دارند قرار محلي

 عمل ارتکاب يا و گناه به اينکه نيست، براي

 مقـداري  زن است وند، جايزنش دچار حرام

 او محـرم  بـه  تـا  دهد شير نامحرم مرد آن به

 .  شود تبديل

عجيـب،   فتـواي  ايـن  بـه  پـرداختن  مصر، با چاپ «المشهد» روزنامه راستا همين در

 اخالقـي  غيـر  يرفتارهـا  بـراي  فراري راه به فتوا اين»: آن، نوشتاز  شديد انتقاد ضمن

 .  «ستا شده تبديل عرب جهان در افراد برخي

 :نوشت ادامه در روزنامه اين

 خلريج  کشرو هاي  ويرژه  بره  عدبي کشو هاي د  شره منتشدهاي  گزا ش اساس بد

 بازداشرت  اخالقي غيد و نامناسبهاي  حالت د  افداد مو د چنرين ، تاکنو [فا س]

 انر کره  کدده ادعا فتوا اين کدد  بيا  شر ، با بازداشتاز  پس بالفاصله انر؛ اما شره

 .هستنر محد  ريگدهم به

توانـد دامنـه    برخي نويسندگان سعودي طي مقاالت خود اخطار کردند: اين فتوا مـي 

ها بکشاند و به راحتي همه با محـرم شـده و در    فساد موجود عربستان را به کف خيابان

 ها زنان حجاب بردارند تا بقيه را محرم خود کنند! خيابان

 ستور پادشاههاي رضاعي در برابر د اصرار بر ديدگاه

در فتوايي عجيب اعالم کرده بود که مردان و زناني که در ادارات دولتـي   کهعبيکان 

در صورتي کـه زن بتوانـد بـه مـرد شـير بدهـد،        ،کنند و خصوصي در يک مکان کار مي

 .تواند به مرد محرم شود مي
ايـن   به نقل از روزنامه القدس العربي، عربستان سعودي در پيامي که در راديو قـرآن 
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 کشور پخش شد اعالم کرد:

، فتواي عبيكا  مفتي اين کشو   ا «ملك عبراهلل»به دستو  پادشاه عدبستا  سعودي 

واسطه شيد داد  زنرا  بره مرددا  ملغري      سال به د  خصوص محد  شر  افداد بز گ

 .دانر کدده و اين فتوا  ا قابل اجدا نمي

قرآن عربستان گفت: به اين دليل، کـه   همچنين خبرگزاري آلمان پنجشنبه به نقل از راديو

باعث ايجاد اختالف و اعتراضات گسـترده   ،فتواي عبيکان در خصوص شير دادن بزرگساالن

ميان علماي وهابيت و حتي با اعتراضات علماي اهل سنت در خارج از عربسـتان   ،در کشور

بـزرگ علمـاي   ت ئهي ،حکمي که از سوي ملک عبداهلل صادر شده ؛ بنابراينروبرو شده است

 .باشد اند، پس اين فتوا قابل اجرا نمي را تأييد کرده وهابيت نيز آن

پس از فتواي اين مفتي وهابي، موج اعتراضات از جانب علماي اهل سـنت بـه ايـن    

هـا بـا نظـر و     عبيکان همچنين مدعي شد که بسياري از مفتـي . مفتي متعصب شروع شد

تـرس  ولي از آنجا کـه   ،موافقند« رگساالنشير دادن به بز»فتواي وي در خصوص مسئله 

 .اند اين را دارند که مورد حمله و اعتراض قرار بگيرند، سکوت کرده

تبصره هم گذاشت و اعالم  ،حکم شرعيـ به اصطالح  ـ اين وهابي تندرو براي اين  

کيشـانش گفـت:    با انتقاد از هـم او «. بار شير دادن نياز است 3براي محرم شدن به »کرد: 

را تحمـل  ـ شـود    که از سوي علماي ديگر بـراي تغييـر فتـوايم وارد مـي    ـ فشارها   اين»

 «!گردم کنم و به لطف خدا از نظرم برنمي مي

ايـن فتـوا را   را بر آن داشت تا نتيجه پافشاري عبيکان بر فتواي خود، پادشاه سعودي 

 لغو کند.

 افشاگري و جنجال درباري

هـايي همچـون فسـاد اقتصـادي،      بحـران  هاسـت  درحالي که در جامعه عربستان سال

باره عبيکان، مشاور شـاه سـعودي و اعتـراف او بـه      ، بيدار شدن يککند بيداد ميسياسي 
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 .وجود فساد در جامعه، نشان از آغاز جنگ قدرت در اين کشور است

سخنان عبيکان به وضـوح نشـان دهنـده آن اسـت کـه وي اختالفـات و مشـکالت        

هـا سـکوت کـرده     در طـول ايـن سـال   چـرا  ه است و گرنه شخصي با درباريان پيدا کرد

با اشاره به برکنـاري عبيکـان نوشـت:    « نهرين نت» در همين راستا، پايگاه خبري؟! است

بـه رژيـم   ـ پـس از يـک دوره خـدمت طـوالني      را عبيکان  ،ملک عبداهلل بن عبدالعزيز»

 .«کرد برکنار ـ سعودي

هاي  خود نسبت به اينکه ديگر عکس عبيکان در سخنان» نهرين نت در ادامه نوشت:

 «!شود، ابراز تعجب کرده بود پادشاه عربستان بر روي خودروها ديده نمي

عبيکان در يک برنامه راديويي، از دستگاه قضايي سعودي انتقاد و برخي اشخاص را 

 ه بود.به غربزده کردن جامعه عربستان متهم کرد

دستگي در تصـميم گيـري و    به دليل دوبرخي ناظران معتقدند که انتقادهاي عبيکان 

بنـابر گـزارش   . کاسته شدن از اختيارات ملک عبداهلل از سـوي وليعهـد عربسـتان اسـت    

 ،هرين نت کارشناسان امور عربستان معتقدند که با توجه به نفـوذ عبيکـان  ن پايگاه خبري

ور احتمال درگيري ميان نهادهاي ديني وهابي وجود دارد و جنگ قدرت را در اين کشـ 

 .بيش از پيش افزايش خواهد داد

 گري جهادي طرطوسي و ناصر العمر گري حکومتي عبيکان در برابر سلفي سلفي

ها و بـه   تفاوت اصلي سلفيت حکومتي با سلفيت جهادي، فلسفه سياسي اين گرايش

هـا نسـبت بـه انحـراف حاکمـان سياسـي از        شکل مشخص نوع موضع گيري اين گروه

هـا در اعتقـاد بـه جـواز انقـالب و سـرنگوني        وت اين گـروه تفا ؛شريعت اسالمي است

 .باشد هاي فاسد مي حکومت

حکومتي که مسـتند بـه برخـي متـون روايـي و فتـاواي اهـل سـنت          ،بنا به ديدگاه سلفيت

تا هنگـامي کـه آشـکارا کفـر خـود را       ،باشد، حاکم سياسي به هر شکلي که به قدرت رسيد مي
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 .باشد عه اسالمي است و اطاعت از او واجب شرعي ميامر جام اعالم نکرده باشد، وليّ

امر و حاکم سياسي، خالف شرعي انجام داد، مـردم   در اين تفکر، در صورتي که وليّ

افشـاگري عبيکـان هـم در ايـن      ؛زباني را دارنـد نهي از منکر و عالمان ديني تنها وظيفه 

ايـن نگـاه بسـيار    هـايي در   قيام عليه چنـين حکومـت  چارچوب و نه بيشتر بوده است. 

باشد. اين گرايش در حقيقت سلفيت سنتي است که به  مذموم، خالف شرع و ناپسند مي

کنـد و   گيـري مـي   کنـاره  ،شکل مستقيم از درگيري با صحنه عمومي فرهنگي و سياسـي 

گير است و  هاي فقهي سخت دهد، در زمينه توجه به مسايل علمي و شرعي را ترجيح مي

 .معاصر، احتياط دارد نسبت به گفتمان انديشه

گوي ايـن   نماينده و سخن ؛نام سلفيت احياييه از متن اين جريان گرايشي برخاسته ب

 باشد. ميالباني شيخ محمد ناصرالدين  ،گرايش

و بـوده  اين گرايش معتقد به پـردازش پايگـاه مسـتحکم و مسـتند بـه افـراد صـالح        

عملکرد سياسي و  ،عاليت گروهيو فباشد  ميداراي دغدغه نجات افراد  ؛گرا نيست گروه

معتقـد اسـت تربيـت و تزکيـه      ؛دانـد  جهادي را به شکل جمعي و تشکيالتي، حرام مـي 

جامعه، در نهايت منجر به تشکيل حکومت اسالمي خواهد شد، بدون اينکه با حاکميـت  

عبارت مشهور آنان  ؛...و شود يا در مشروعيت سياسي آن تشکيک نمايدر در موجود رو

 «.سياست، ترک سياست است»که اين است 

باشـد،   اين گرايش معتقد به تحريم وسايل و اماکن تفريحي، سينما، موسيقي و. .. مي

هـا بـر خـالف متـون      برخالف جريان اصالحي سلفي که معتقد است تا وقتي اين پديده

شرعي و مقاصد شريعت اسالمي عمل نکرده باشند، استفاده از آنها جـايز اسـت. بيشـتر    

اين جريان از طبقات فقير و حاشيه نشين جامعه هستند. شعار و انديشـه اساسـي    پيروان

توان در اين بيت شعر خالصه نمود که بارها در گفتـار و نوشـتار آنـان     اين جريان را مي

 مطرح شده است:
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  اتبريريرياع مريريرين سريريريلف یو کريريريل خريريري  فريريري

 

  ابتريريريداع مريريرين خلريريريف یو کريريريل رّش فريريري

هـاي   و تمامي شـرور در بـدعت  ، نيان استتمامي خيرها در پيروي از سلف و پيشي» 

 «.کساني که بعدها آمدند

سعود، آغـاز بـه    بار در رياض و توسط عبدالعزيز آل ، براي اولينهيأت امربه معروف

 .شيخ است آل کار کرد و در حال حاضر رهبري آن به دست عمربن حسن

 033که در  هزار وهابي هستند 3بال  بر  ـ  ضد شيعي عمدتاًـ اعضاي اين تشکيالت  

همچنين، عالوه بر کادر رسمي ايـن سـازمان، اشخاصـي    د؛ ان عربستان تقسيم شدهمنطقه 

که به صورت داوطلبانه با آن همکاري کـرده و بـه عبـارتي ديگـر بـراي آن جاسوسـي       

 .کنند، نيز پاداش خوبي را دريافت خواهند کرد مي

ه يک شهروند شيعي بـه  افرادي از اين هيئت وهابي در مدين ميالدي 9333در آوريل 

را جوارحرم نبوي بازداشت کـرده و بـه طـرز غيـر انسـاني در       «الغدير طالب صالح»نام 

 .انظار عمومي شکنجه کردند و پس از آن نيز وي را به محل نامعلومي منتقل کردند

االصـل بـا    عراقـي ـ پليس وهابي عربستان يک زائر شيعي  ميالدي  9333اکتبر  03در 

تنهـا گنـاه   کـه   اي شکنجه کـرد  به نام اسامه العطار را به طرز وحشيانهـ ي  تابعيت کاناداي

 .نامه در جوار قبرستان بقيع بود خواندن زيارتوي 

 
 اسامهالعطار،شهروندشيعيعراقيکهدرعربستانشکنجهشد
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همان محل به حدي بود که موجب واکنش برخـي از حجـاج     شدت شکنجه وي در

ماموران هيئت امر به معروف عطار را در حـالي کـه صـورتش    ! بودبيت اهلل الحرام شده 

 .غرق خون بود، از محل تجمع حجاج دور کردند

ميزان غيرانساني و شنيع بودن اقدامات اين سازمان در عربستان به حـدي اسـت کـه    

حتي واکنش برخي مقامات آل سعود را نيز به دنبال داشته است، به طوري که دست بـه  

 .اند ها زده اين گروهافشاي ماهيت 

برخي افراد منتسب به هيئت امر به معروف و نهـي از   عبدالمحسن عبيکان، گفته بود

منکر، معتاد به مواد مخدر يا افراد سارقي هستند که توبه کرده و به امر به معروف ونهـي  

اند.  از منکرات روي آورده

 
از منکـر عربسـتان از سـطح     با بيان اينکه اکثر اعضاي هيئت امر به معروف و نهي او

خواستار به کارگيري افرادي داراي مدارج علمي بـاال در   ،علمي پاييني برخوردار هستند

 !اين هيئت شد تا بتوانند وظايف خود را به شيوه مناسب ايفا کنند

بـا نهادهـاي   ـ بـه اصـطالح دينـي     ـ گفتني است به دليل ارتباط تنگاتنگ اين مراکز  

سعودي، اطالعات چنداني از آنها در دست نيست، اما منابع آگـاه از  امنيتي و استخبارات 

 .دهند دانشگاه علوم ديني و مدارس تربيت ديني وابسته به آنها خبر مي 0نقش فعال 
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 شهداي خوکي براي جذب ثروت حکومت

زماني که از مقامات بلندپايه وزارت دادگسـتري عربسـتان بـود،    عبدالمحسن عبيکان 

خوکي بميـرد  آنفوالنزاي کسي که بر اثر »وزنامه رياض عربستان گفت: وگو با ر در گفت

به حديثي منسوب بـه   ،براي اثبات گفته خودوي «. نزد خداوند اجر شهيد را خواهد برد

گويد: احاديثي از پيامبر اسالم به ما رسيده است مبني بر  کند و مي پيامبر اسالم استناد مي

اجـر   ،در شـکم مـادر خـود بميرنـد    يا بر اثر طاعون و  يااين که کساني که در راه اسالم 

 ت.شهيد را خواهد داش

نخستين بيماري اسـت کـه    ،: اين بيماري بعد از طاعون و وباءاو در ادامه گفته است

 .به صورت گسترده در ميان تمام مردم جهان گسترش پيدا کرده است 93در قرن 

اري در عربسـتان، سـفر حـج    گفتني است برخي کشورهاي اسالمي با شيوع اين بيم

رسد اين قبيـل فتواهـا از سـوي مفتيـان      اند و به نظر مي سال لغو کردههمان عمره را در 

زيـرا بـه اعتقـاد     ؛شرايط باشدآن براي جذب پيروان وهابيت به حج عمره در  ،حکومتي

 د!خوکي هم بگيرند و بميرند، شهيد هستن آنفوالنزايآنها، اگر در اين سفر 

 جي دربارمشاور اخرا

را ـ مشـاور کـا  سـلطنتي      ـ  برکناري عبدالمحسن عبيکان بهانه ،ها که رسانه درحالي

هـاي عبيکـان    گفتـه امـا  انتقاد او از اختالط زن و مرد و اوضـاع کشـور عنـوان کردنـد،     

کـه حتـي شـاه     يطـور بـه  بـود  کند که وي با درباريان دچار اختالف شـده   مشخص مي

 ت.پذيرف نمي سعودي نيز او را ديگر به حضور

هايي آشکار مانند فساد اقتصادي  هاست که از بحران که جامعه عربستان سال حالي در

برد، بيدار شدن ناگهاني عبيکان و سـخن گفـتن    و سياسي و مشکالت اجتماعي رنج مي

 .برد مي سؤالهاي گذشته را زير  جامعه، سکوت او طي سال او در خصوص فساد اين

کنم با شـاه ديـدار    گفته بود: از چند ماه قبل تالش مي اش وي چندي قبل از برکناري
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ک اي به وي خواستار ديدار و توضيح درباره ايـن موضـوع خطرنـا    کنم، و با نوشتن نامه

کنم کـه نامـه بـه دسـت شـاه       شدم، ولي اين ديدار ميسر نگشت. فکر مي «فساد جامعه»

 .نرسيد

که متعلق به خانـدان  ـ مه الجزيره  خالد المالک سردبير روزنادر پي اظهارات عبيکان، 

را احمقانه توصيف کرد و مدعي شد که اين شـيخ سـعودي   او اظهارات  ـ  سعودي است

در اين انتقاد به صراحت اعالم شـد کـه   د؛ کن از دين براي تحقق اهداف خود استفاده مي

خورد و طولي نکشـيد کـه    چنين شخصي به درد مشاوره و رايزني در امور مملکت نمي

 .اهلل بن عبدالعزيز وي را برکنار کردعبد

 امربه معروف کردن و ممنوع التصوير شدن

 احتمـال از  گفـتن  سـخن  و حکومـت  اداره در عبـداهلل  ملـک از  انتقاد عبيکان در پي

 شد التصوير ممنوع کشور اين هاي رسانه تمام سعود، در آل عليه انقالب

 اخراج از راديو

يـن برنامـه در   . ارا متوقف کـرد  ي اوبرنامه فتوا راديو القرآن الکريم عربستان، پخش

 د.گردي طول ماه مبارک رمضان، هر روز، پخش مي

 شيخ رقاص

جنجـالي   عبيکـان هاي افراطي عربستان با پخش کليپ تصـويري از رقصـيدن    سلفي

در وي  ،در اين کيليـپ جنجـال برانگيـز    اند. بزرگ در عربستان سعودي به وجود آورده

 .رقصد ت، به صورت علني در ميان مردم ميدس هحالتي شمشير ب

 شيخ گوسفندچران

براي گذراندن تعطيالت تابستاني به باغ شخصـي خـود سـفر    پس از اخراج، عبيکان 

در « عبدالمحسن عبيکان»ضمن اعالم اين خبر، نوشت:  ،عربستان« الوطن»روزنامه ؛ کرد

ايـن سـفر را انجـام    برد و در حـالي   حال حاضر در آرامش و خونسردي کامل به سر مي



 هان تکفریفرماند       118

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

ها به فتـواي جنجـاليش در شـهرهاي مختلـف سـعودي       دهد که اعتراضات و واکنش مي

هـا و اعتراضـات، در تعطـيالت     اما او با ناديده گرفتن تمـام جنجـال   ،همچنان ادامه دارد

 .تابستاني خود است

الوطن در ادامه اين مطلب خود، با انتشار عکس گوسفند چراني اين مفتي سرشـناس  

نوشـت: عکسـي کـه از     ـ  که مشاور امور ديني کا  پادشاه عربستان نيز هسـت ـ هابي  و

دهد او در حال گوسفند چراني است، حاکي از آن  عبيکان به دست ما رسيده و نشان مي

هـاي جـاري در مـورد فتـواي وي، او را از گذرانـدن وقـت و        است کـه حتـي جنجـال   

 .هوا منع نکرده است تعطيالت در باغ شخصي در يک روستاي خوش آب و

 نظاميان اسرائيليگرفتن نامشروع بودن به اسارت 

 رد را فلسـطيني  اسـراي  با مبادله براي صهيونيستي نظاميان گرفتن اسارت عبيکان، به

 دانست! صحيح غير شرعي لحاظاز  را آن و کرد

 هنگام قطع برق روزه نگيريد 

عـدم وجـوب    ـ  ستان منتشر شدکه در روزنامه الخليج چاپ عربـ عبيکان در فتوايي  

وي دليـل ايـن فتـوا را     روزه براي مناطقي که قطعي مکـرر بـرق دارنـد را صـادر کـرد.     

بار بودن روزه براي ساکنان اين مناطق و گرمـي بـيش از حـد هـوا در روزهـاي       مشقت

تابستان ذکر کـرده اسـت. عبيکـان توضـيح نـداد کـه آيـا مسـلمانان صـدر اسـالم هـم            

قت بار توصيف کردن روزه، از زير بار انجام ايـن فريضـه الهـي شـانه     توانستند با مش مي

تعـدادي از سـاکنان منـاطق حائـل و      ياين فتواي او در جواب اسـتفتا  خالي کنند يا نه؟

 باشد. ميشود،  القصيم که به صورت مکرر برق در اين مناطق قطع مي

 تعليم و تعلم سحر حالل

هـاي درآمـدزايي افـراد     ا يکي از دکانوي همزمان با آنکه سحر و شعبده بازي ر

دهد کسي که دچار سحر و جادو شـده باشـد، بـراي حـل      کند، اجازه مي معرفي مي
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مشکلش به ساحر مراجعه کند و معتقد است نبايد چنين ساحراني را که به ديگـران  

 کنند، کشت! خدمت مي
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 عريفيمحمد بن عبدالرحمن ال

 

گينامهزند

 کودکي

 جـوالي  33 در که است سعودي جوان عالم و مبل  «العريفي عبدالرحمن بن محمد»

 .  آمد دنيا به عربستان شرقي استان در واقع دمام شهر در 3233

 تحصيالت

 در سـعود  بـن  محمد دانشگاهاز  دين اصول رشته در 3223 سال در را خود ليسانس وي

 مـذاهب  و عقيـده  گـرايش  بـا  ديـن  اصول در 3223 سال در را خود ليسانس فوق و رياض،

» بررسـي  و پـژوهش  وي نامه پايان عنوان. کرد اخذ دانشگاه هميناز  معاصر
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 را خـود  تحصيالت عريفي. کرد دفاع ممتاز رتبه با که بود «

 مـذاهب  و عقيده گرايش با دين اصول در را خود دکتراي 9333 سال در توانست و داد ادامه

 نيـز  وي دکتـراي  رسـاله  عنـوان . برسـاند  پايـان  بـه  سعود بن محمد دانشگاه هماناز  معاصر

 باشد.   مي «صوفيه درباره هتيمي بنا االسالم شيخ نظريات»

 استادان

 ؛باز بنـ 

  ؛جبرين بن عبداهللـ 

 ؛قعود بن عبداهللـ 

 .براک ناصر بن عبدالرحمنـ 

 تأليفات

کارشناسي

إلي
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. دارد اينترنـت  در شـده  ضـبط   سخنراني پنجاهاز  بيش و خطبه 393 بر بال  همچنين عريفي

امـارات،   کشـورهاي  در و رسـانده  چاپ به عربي مجالت و ها روزنامه در متنوعي مقاالت وي

 .دارد تلويزيوني هاي برنامه رمضان ماه ويژه در به کويت و عمان و قطر

 مناصب

 ؛«» به وابسته اسالمي هاي رسانه عالي کميته امنايهيئت  . عضو3

 اسالمي؛ يها انجمن و تبليغي دفاتراز  تعدادي . عضو9

 اسالمي؛ مراکزاز  تعدادي در . مشاور0

 آن؛ خارج و عربستان در ها دانشگاهاز  تعدادي مدعو . استاد0

 اسالمي؛ امور وزارت . عضو3

 دفاع، دانشکده ملي، وزارت کشور، دفاع امنيت ديني و عقيدتي هاي . همکار بخش3

 پرورش؛   و آموزش وزارت و ملي گارد و فيصل ملک هوايي

 رياض؛ جنوب در «بواردي» جامع مسجد طيبخ .3

 رياض؛ در معلمين دانشکده اسالمي مطالعات بخش علميهيئت  . عضو3

 فهد. ملک امنيتي دانشکده مسجد خطيب و . امام2

 يترئفعال تو

 افـزوده   طرفـدارانش  بـر  روز بـه  روز و دارد تـويتر  در نيـز  فعالي حضور که عريفي

 هـزار  ششصـد  و ميليـون  3 بـا  فـارس  خليج حاشيه کشورهاي ساکنان ميان ، درشود مي
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 0 بـا  العـوده  سلمان نيز وياز  پس. است داده اختصاص خود به را اول جايگاه طرفدار

 .دارد قرار طرفدار ميليون

 

 شيخ زنداني

سروصـداهاي  پـس از  و کـرد  دفاع علني از گروه القاعـده   م9330در اوائل سال وي 

 پـنج  و بـوده  متاهل عريفي .س با اخذ تعهد آزاد شدزنداني و سپ ،تلويزيوني ايجاد شده

 بـر  خـود  فتواهـاي  در عريفي. دارد بزرگش دختراز  دختري نوه يک و پسر سه و دختر

 . ورزد مي تأکيد زنان باردارياز  جلوگيري عدم و زياد فرزندان داشتن لزوم

  الصحوةعضو جريان 

 العـوده، عـائض   سلمان لهجماز  عربستاني شيو از  برخي همراه به همچنين عريفي

ـ  القرني، محسن  شـوند ـ بـه    مـي  تعريـف  «» به موسوم جريان ذيل که العوجي 

 اتحاديـه  ايـن . انـد  پيوسـته  قرضـاوي  يوسف رياست به مسلمانان علماي جهاني اتحاديه

 سـعودي  فکري جريان  جريان. است اخوان المللي بين سازمان اي رسانه ويترين

 وهـابي  تفکر ميان سازش دنبال به و شد ايجاد گذشته قرن هشتاد دهه يلاوا در که است
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 را اخـواني  تفکـر  و اعتقـادي  زمينه در را وهابي تفکر که اي گونه بود، به اخواني تفکر و

 .  پذيرفت سياسي زمينه در

 وابسته سنتي علماي سلطه تحت را خود که  گذشته، علماي قرن نود دهه از

 منظومـه  درون  شـيو  . خاسـتند  پا به آنان ديدند، عليه مي ابيتوه ديني نهاد به

 سـعودي  هـاي  دانشـگاه  به وابسته ديني هاي دانشکدهاز  و يافته تربيت سعودي آموزشي

 درون را مـذهبي  بـازيگران  نقـش  رونـد  ايـن . انـد  گرفته را خود دکتراي و ليسانس فوق

 تحميـل  دينـي  عرصـه  بر را خود اند هتوانست آنان و بخشيده آنان به سعودي ديني عرصه

 تـدريس  به سعودي هاي دانشگاه به وابسته ديني هاي دانشکده در  علماي. نمايند

 نهادهـاي  درون متوسـط  هـاي  پست برخي و بوده تاثيرگذار آموزشي نظام در و پرداخته

 امـا  انـد؛  گرفتـه  اختيار در را منکراز  نهي و معروف به امر هاي تئهي نظير مختلف، ديني

مسـئله   همـين  و مانـده  بـاقي  اينـان  دسـترس از  دور دينـي،  عرصه وجود، کانون اين با

 اسالمي مهم نهادهاي تمامي رياست که چرا است؛ برانگيخته را صحوه علماي نارضايتي

 و افتـاء  و علمـي  هـاي  پـژوهش  مجمـع  بزرگ، قضايي، هيئت علماي عالي شوراي نظير

 . دارد قرار وهابيان سنتي علماي انحصار در چنانهماستثناء  بدون ارشاد و دعوت

 در  شـيو   هستند، اما برخودار تشريفات و امتيازات تمامياز  سنتي علماي

 قلـه  به رسيدن که خواهند مي  علماي. دارند قرار ثانويه جايگاه در ديني پروتکل

 شايسـته  وهابيت سنتي علماي صرفاً اينکه باشد، نه فراهم همگان براي ديني هاي عرصه

 اي  چهـره  تا ندکن مي تالش العوده و العريفي نظير افرادي رو اين باشند؛ از امتيازي چنين

 جـذب  کننـد، بـراي   برخاسـت  و نشسـت  جوانـان  بگذارند، با نمايش به خوداز  جوان

 تلويزيـوني  و اي مـاهواره  هـاي  کانال نيز و مجازي فضاي در اي گسترده حضور مخاطبان

 جايگـاه  و نمـوده  فـراهم  را خـود  طرفـداران  افـزايش  زمينه ترتيب بدين تا اشندب داشته

 .آورند بدست سعودي ديني نهادهاي در را باالتري
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 سرقت آثار و افکار ديگران

 بـه  و کـرده  سـرقت  را ديگران افکار و آثار کهدانند  مي فردي را عريفي، وي منتقدان

 و هـا  پـژوهش  و شـعري  متون و افکار بار چندين تاکنون ويکند.  مي منتشر خودش نام

. اسـت  خـودم  ابـداعات از  که است گفته خود مخاطبان به و ربوده ديگراناز  را مقاالتي

 محمـد  دکتـر  سـعودي  پژوهشـگر  مقاالتاز  نيز «مصر فضائل» عنوان با وي خطبه حتي

 مصـر  فضائل» عنوان تحت «جامعه» سعودي مجله در که است شده ربوده شريف موسي

 .  است هشد منتشر «آن مردمان زايايم و

 انتقادات با ايران عليه وي جوسازي و جنجالي  سخنرانيو  مصر به العريفي سفرهاي

از  يکـي . اسـت  شده روبرو عربستان در منتقدين برخي و مصري محافل سوياز  زيادي

 : يدگو مي باره اين در ها مصري

 سروي  بره  و شره خود مرل آخدين اتومبيل بد سوا  خود، خطبه اتما از  بعر العديفي

  ا خود تا خواست مدد  عمو  و فقيد مسلمانا از  که حالي د  کدد حدکت قصدش

 کننر. آماده جهاد بداي

 شيخ ثروت طلب

 و اي مـاهواره  مختلـف  هـاي  برنامـه  در حضور براي وي که معتقدند عريفي مخالفان

 عضـو  زلفـه  آل دکتـر . سـت ا درآمـد  خاطر کسب به اين و دارد زيادي عالقه تلويزيوني
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 جـايي  بـه  عمرش طول در بپرسيد عريفي از: »يدگو مي سعود ملک دانشگاه علميهيئت 

 .«باشد! نبوده پولاز  خبري که است رفته

 سواد مغرور جاه طلب شيخ بي

. ندکن مي متهم ديگران به توهين و بيني بزرگ خود به را عريفي بسياري حال عين در

 :گفت و کرد انتقاد عريفياز  سعودي نويسنده يسبوق عمار رابطه همين در

 بهانره  اين و زير، به شود، اجتنا  ظاهد تلويزيو  د  من با اينكهاز  عديفي متاسفانه

 تحمرل   ا وي توهين اين است، من نامناسب تلويزيو  د  حضو  بداي من ظاهد که

 نشو . د گيدي وا د وي با تا کدد  تالش و

 :افزود وي

 اشرتباه  يرر گو مي صداحت به وي دير  اينكه تا است، شره تما  موضو  کدد  فكد

 د  اسرت؛  مبلغ مثال وي چداکه شر ! زده شگفت وي  فتا  ايناز  من و است نكدده

 !کنر مي بدخو د من با زشت  وش اين با که حالي

 را چيـز  همـه  و اسـت  دهـر  عالمـه کند  مي ادعا کهدانند  مي کسي را عريفي منتقدان،

 فقيـه، شـاعر، محـدث، واعـظ، انديشـمند      را خود. دارد احاطه علوم تمامي هب و داند مي

 بـه  رسـاندن  يـاري  جهـت  در کـه  عـالمي  و شناس اقتصادي، جامعه سياسي، کارشناس

 بيمـاري  دچـار  عريفـي . پنـدارد  ايسـتد، مـي   مـي  آنـان  کنـار  در وکنـد   مي تالشها  ملت

 دقيقـه  پـنج از  کمتـر  در را ديافرا کهکند  مي ادعا جا يک. است غرور و بيني خودبزرگ

 عربسـتان  جنـوب  هاي کوه در نظامي هاي لباس با ديگر کرده، جاي هدايت راست راه به

 و گيـرد  مي که است عکسي همان نيز وي هدف وشود  مي ظاهر ها حوثي با مبارزه براي

 مـرد  تنهـا  مـن  بگويـد  مـردم  بـه  خواهد مي وکند  مي پخش اينترنتي هاي پايگاه در را آن

 اخالق به توهين که دهد مي غريبي و عجيب فتواهاي وي. عملم مردم بلکه نيستم فحر

 .  است جامعه هاي ارزش و
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 در خدمت يهود

 المقدس بيتاز  دارد قصد کرد اعالم کهدانند  مي سعودي ديني مبل  اولين را عريفي

 بيـت  کـه  مطلـب  ايـن  بـر  تأکيـد  بـراي : گفـت  سخناني در پيش چندي وي. کند ديدن

 .کنم ديدن مقدس مکان ايناز  دارم است، قصد مسلمانان حق دسالمق

 ايـن  هـاي  رسـانه  و صهيونيسـتي  رژيـم  خارجه وزرات گرم استقبال با اظهارات اين

: گفـت  اسـرائيلي  مقامـات از  نقـل  به اسرائيل «پست اورشليم» روزنامه. شد همراه رژيم

 و بياينـد  اينجا به ندتوان مي مختلف ادياناز  افراد تمامي و است اسرائيل به متعلق قدس»

 .«ببرند لذت آناز 

 . کرد استقبال عريفي درخواست ايناز  نيز اسرائيل خارجه وزارت

 شرعاً صهيونيستي هايپايگاه و هاسايت که که کرد بيان فتوايي در همچنين عريفي

ــن در کــه خواســت جماعــت و ســنت اهــلاز  و نيســت جــايز ــاره اي ــاناز  ب  و ايراني

 .نکنند تقليد کافر هاي مجوسي

 مواجـه  تندي حمالت و شديد، انتقادات واکنش با ديگر بار عريفي اظهارات اين

 در االقصـي  مسـجد  خطيب و فلسطين علماي انجمن رئيس بيتاوي حامد شيخ. شد

 :گفت باره اين

گيردد،   مي صو ت اشغالگدا  با  واب  سازي عادي چا چو  د  که مالقات اين

 مشايخ و علما سايد کهشود  مي باعث و نيست مهيا لگدا اشغا با هماهنگي برو 

 حاکميت پذيدش بداي  ا زمينه ديرا ي چنين. نماينر اقترا عديفي شيخ به ديني

 بنيرا    ا اي سريئه  سرنت  و نمروده  فرداهم  اشرغالي  قررس  بد صهيونيستي  ژيم

 .گذا د مي

 جتهـادت ا امـا  کـردي  اجتهاد ما شيخ اي: »کرد تأکيد عريفي شيخ به خطاب وي

 .«بود اشتباه
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عجيبباورهاوفتواهاي

 فتواهـاي  تـرين  جنجـالي  که است کرده صادر غريب و عجيب فتواي چندين تاکنون عريفي

 و کوتـاه  ازدواج زنـان  بـا  تـا  دهـد  مـي  سـوري، اجـازه   شورشيان به آن در که است همان وي،

 نکـاح  جهادهـا، جهـاد   بهتـرين  کـه  است گفته فتوا اين در عريفي شيخ. باشند داشته چندساعته

ـ  مـي  زنان و مجاهدين اين بين ازدواج و است  را جويـان  جنـگ  ايـن  شـهواني  تمـايالت  دتوان

 .دهد افزايش اسد بشار دولت با جنگ براي را آنها عزم و کرده برآورده

 توهين به قرآن با توليد سوره سيب )تفاحه( 

 صـالح  نظيـر  سـعودي  افراطـي  هـاي  مفتي واکنش که جنجالي اقدامي در همچنين عريفي

 جعـل ( سـيب  سوره) «تفاح» نام به اي سوره و گرفته تمسخر به را برانگيخت، قرآن را فوزان

 عربـي  زبـان  بـه  جعلـي  سوره اين در وي. نمود قرآني، قرائت آهنگ و لحن با را آن و نمود

 . وضري شريقته یللري ،جري  ااتريوب.س، ثريم ،کريب ثريم، تفاحة واشرتی، السوق یلل امحد ذمب: »يدگو مي

خريـد،   سـيب  رفت، يـک  بازار به احمدا،تاح و ب.ته یلل ودخل ج اّم ب.ه یلل دخل اطفتاح، ثم

 بـه  کـرد، سـپس   گم را کليدش و بازگشت خود آپارتمان به شد، سپس اتوبوس سوار سپس

 .«پرداخت استراحت به و شد خود منزل وارد و رفت همسايگانش خانه

 ترويج شراب

 تلويزيـوني  شـبکه  يک در آميز توهين اظهاراتي در و نکرده اکتفا قرآن تمسخر به وي

دادنـد،   مـي  هديـه  شـراب  پيـامبر  بـه  افـرادي  شـراب،  تحريماز  قبل شد اماراتي، مدعي

 مدعي همچنين وهابي مفتي اين. داد مي هديه يا و فروخته مي را شراب اين نيز 9پيامبر

 معـابر  در را شـراب اي ه بطري مردم شراب تحريماز  پس زيرا نيست؛ نجس شراب شد

 نمـاز  بـراي  مسجد به رفتن هنگام صحابه پاي دليل همين کردند، به مي خالي ها کوچه و

 نمـاز  و رفتـه  مسـجد  بـه  شـراب  بـه  آلـوده  لباس همين با ، وليشد مي آغشته شراب به

 !.نيست نجس شراب که است آن گر بيان امر اين خواندند؛ مي
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 اي بـا  بيانيـه  در سـرانجام  عريفـي  هـارات، محمـد  اظ اين به شديد هاي واکنش اثر در

 خـاطر ايـن   اسـت، بـه   کرده توهين 9اسالم پيامبر به خود اظهارات در اينکه به اعتراف

 اشـتباه  دچار خود اظهارات در که دريافتم تأملاز  پس» :گفت و کرده عذرخواهي اشتباه

 بـه هـا   سـني  کـه  د دارمتأکي. کنم مي توبه اظهارات خاطر اين به خداوند درگاه به شدم، و

 .«دانند مي را ايشان قدر و گزارند مي احترام 9پيامبر مقام

 بدعت جهاد نکاح

 دختـران  و زنـان  نامد، شـامل  مي موقتي يا مناکحه هاي ازدواج را آن وي که ها ازدواج اين

از  دسـته  آن بـه  را فتوا، بهشت اين در همچنين اوشود.  مي ها بيوه و ها باال، مطلقه به سال 30

 .  است داده دهند، وعده مي رضايت نظاميان شبه با ازدواج نوع اين به که زناني

از  بسـياري  حتـي  و فراگرفـت  را اسالم جهان خشماز  عظيمي موج فتوا ايناز  پس

 فحشـا  و فساد ترويج و زنا نوعي را و آن گرفتند موضع فتوا اين عليه سنت اهل علماي

 پـس  را خود فتواي شد ناگزير عربي و اسالمي هايفشار تحت عريفي اينکه تا دانستند،

 آناز  مـانع  عريفي انکار اين اما. است نشده صادر وياز  فتوا اين که کند اعالم و گرفته

 فتـوا  ايـن  بـه  آنهااز  بسياري همچنان بلکه کنند، تحريم را آن سوري شورشيان که نشد

 .  ندکن مي عمل
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 بسـياري  و گرديد سوري شورشيان يانم در فحشا و فساد گسترش به منجر فتوا اين

 وگرنـه  دهند قرار آنان اختيار در را دخترانشان تا ندکن مي مجبور را سوري پدران آناناز 

 .هستند مرگ مستحق و بوده خدا دشمن

 
 لـواط  پديده ظهور به منجر بلکه نشد، خالصه جهاد به موسوم نکاح به تنها فتوا اين

 شـده  منتشـر  تصـاويري  اخيـرا . گرديـد  نيز شورشي هاي گردان ميان در بازي همجنس و

 . دارد سوري شورشيان ميان در شوم پديده اين گسترشاز  نشان که است

 درباره آخرالزمان يادعاي

 تعجب ادعاهايي «جهان پايان» عنوان اي تحت برنامه در پيش مدتي العريفي همچنين

از  جهـان  پايـان  دثحـوا  و آخرالزمـان  مـورد  در حـديثي : گفـت  و کـرد  مطرح برانگيز

 «سـادات  انـور » و «عبدالناصـر  جمال» همچون افرادي نام آن در که دارد وجود أبوهريره

 .  است آمده عراق سابق ديکتاتور «حسين صدام» نيز و مصر سابق جمهور رؤساي

 نظر وي درباره رابطه دختر و پدر

ـ  اذيت و آزار درباره سؤالي به پاسخ در ديگري عجيب فتواي در وي  سـوي از  ردخت

 نيـز  بـرادرانش  يـا  مـادر  آنکـه  مگر بنشيند پدرش با تنهايي به نبايد دختر گفت، پدرش

 نامناسـب  لبـاس  پـدرش  برابـر  در نبايـد  دختـري  هيچ» :گفت وي. باشند داشته حضور
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 بـا  و پوشـند  مـي  تنـگ  لبـاس . هسـتند  زيبايي اندام داراي دختران برخي که بپوشد، چرا

 .«دهند مي قرار گناه معرض در را آنها و شوند مي ظاهر پدرشان مقابل در لباس همين

 جـوان  اسـت  ممکـن  پدر» :يدگو مي که است وي سخنان بقيه است آور شگفتي آنچه

 شـايد  گيـرد،  مي بغل در يا بوسد مي را او يا دهد مي سالم دخترش به که هنگامي و باشد

 .«بياندازد گناه به را او شيطان

 بـه  و کنـد  خلـوت  پدرش با نبايد دختر»: يدگو مي دختر به خطاب نهايت در عريفي

 .«باشند داشته حضور وي برادران يا مادر بايد بلکه بنشيند! او با تنهايي

 

 اعالم جهاد و حمايت از شورشيان سوريه

 و جـان  و مـال  بـا  جهاد خواستار قاهره، در اسالمي علماي نشست در همچنين وي

سـوريه،  از  حمايـت  کنفرانس در عريفي.شد بناناهلل ل حزب و اسد بشار نظام عليه سالح

 .کرد جهاد اعالم ايران و اهلل، سوريه حزب عليه

 سـوريه  عليه فتوا صدور به دارد ـ تنها  سلطان بن بندر با نزديکي روابط ـ که عريفي

 سـوي از  کمـک  آوري جمـع  سـازماندهي و  امـر  بـه  گذشـته  سـال  دو در و نکرده اکتفا

 ايـن . اسـت  بـوده  مشـغول  سوريه در شورشي يها از گروه مالي حمايت براي ها وهابي

 و سـوريه  دربـاره  و اسـت  سوريه هاي شورشي سرسخت حامياناز  سعودي وهابي مبل 
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 بـا  و هسـتند  او کنـار  در جنيـان  کـه  شـد  مدعي جنجالي اظهاراتي در اسد بشار نظاميان

 نظـام  با مبارزه ترس از وهابي هاي جنيان، فرشته مبارزه با و کنند مي ها مبارزه تروريست

 بـر  سـوار  جنيـان  کـه  شـد  مدعي سعودي وهابي مفتي اين! اند گذاشته فرار به پا سوريه

 .دهند شکست را مسلح افراد تا آيند مي سوريه ارتش کمک به سفيد اسب

 تـن  دو فوزان صالح و الکلباني عادل. شد همراه وهابي علماي واکنش با باز اظهارات اين

 فرشـتگان  نـزول  درباره العريفي محمد سوياز  شده روايت داستان ابيوه برجسته علماياز 

 در کلبـاني . کردنـد  ناميـد، محکـوم   سوريه «انقالبيون» را آنها که کساني کنار در آنها جنگ و

 آيـا . بيندازيـد  کـار  بـه  را خود مغز اندکي فقط مردم! اي: تأکيد کرد عريفي سخنان به واکنش

 ناتوانند؟! آن برابر در نيز فرشتگان که است قوي حد آن تا سوريه ارتش

 عمل عالم بي

از  خـروج  هنگـام  عريفـي  محمـد  که دادند خبر عربي هاي رسانه برخي پيش چندي

از  شـديد  حملـه  مورد لندن در است ـ  اسرائيلي رستوران يک ـ که دونالدز مک رستوان

ـ  اجتمـاعي  شـبکه  کـاربران . گرفـت  قرار عراقي شيعه جواناناز  تن دو سوي  نيـز  وئيترت

 چند به مربوط عکس آن شد مشخص بعداً که کردند منتشر بيمارستان در اواز  تصويري

 جهـاد  براي العريفي فراخوان در موجود تناقض به اشاره با ها سايت اين. است قبل سال

 شده منتشر خبرهاي. کردند توصيف «عمل بي عالم» را لندن، او به وي سفر و سوريه در

 تعطـيالت  گذراندن براي العريفي محمد شيخ که بود آناز  حاکي ديسعوهاي  رسانه در

 لندن، هـزاران  به العريفي سفر خبر انتشار پي در. است کرده سفر لندن خود، به تابستاني

 در خـود  شخصـي  صـفحات  در بـاره  ايـن  در مطـالبي  انتشـار  با اينترنتي کاربراناز  تن

 .  گرفتند تمسخر باد به را وهابي هاي مفتي ديگر و اجتماعي، او هاي سايت

 لنـدن  بـه  نکـاح  جهـاد  براي وي که گفتند و گرفته تمسخر باد به را عريفي اينترنتي کاربران

 :يدگو مي که است اين باره اين در شده نوشته مطالب ترين جالباز  است. يکي کرده سفر
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!  ود يمر  لنر  به «نكاح جهاد» بداي العديفي و  ونر مي سو يه به جهاد بداي جوانا 

 سرو يه  به جهاد بدايها  مفتي اين خود آيا کهشود  مي مطدح پدسش چنر اين اکنو 

 وظيفره  و واجرب  ايرن  به است، خودشا  واجب سو يه د  جهاداگد  آيا!  ونر؟ مي

 توانرايي  و هستنر هم جوا  که العديفي محمر ماننرها  مفتي اين چدا! کننر؟ مي عمل

 د  شرر   کشرته  بداي  ا مدد  جوانا  چدا! ونر؟  نمي سو يه دا نر، به هم جنگير 

  ونر؟ مي لنر  به گذ اني خوش بداي خودشا  اما کننر، مي دعوت سو يه

 شـيخ  قـول از  ديگـر،  خبـري  هاي سايتاز  تعدادي که شد مطرح حالي در خبر اين

 .است نگرفته قرار کس هيچ حمله مورد که نوشتند سعودي تکفيري

 توهين به ايران و حزب اهلل

، کـرد  مـي  ايفـا  ايران اهلل براي حزب دبيرکل که نقشي است، شده مدعي حتي العريفي

 سـيد  ايـران  دانـم  نمـي  اسـت، بعيـد   رفته بيناز  وي عربي است، تاثيرگذاري يافته پايان

 شـرمانه  بي توهين با وهابي شيخ اين! بميرد اسرارش با وي تا کند ترور را نصراهلل حسن

است،  ما خون دانستن مباح و ما بودن کافر به معتقد کرده، او ادعا نصراهلل حسن سيد به

 را نـواميس  و کشد مي را است، کودکان کرده رسوا را او( سوريه به اشاره در) شام امروز

 .جويد مي تقرب( ايران به اشاره)مجوس  به کارها اين با وکند  مي حرمت هتک

 توهين به مراجع شيعه

 الفـاظ  بـا  بـار  چنـدين  تـاکنون  و دارد عيانشـي  بـه  نسـبت  منفـي  ديـدگاهي  عريفي

 دولـت  کـه  هنگـامي  وي. اسـت  داده قرار خطاب را شيعي مراجع و شيعيان آميز، اهانت

 برابر در يمن هاي حوثي مقاومت نمودن محکوم برد، ضمن حمله حوثي شيعيان به يمن

 صـورت  عربسـتان  دولـت  مسـتقيم  دخالـت  و حمايت با که کشور ـ  آن دولت حمالت

 در را سيسـتاني  العظمـي  اهلل آيـت  و ناميـد  مجـوس  را شـيعه  مـذهب  ت ـ اساس پذيرف

.خ: »نمود توصيف گونه  اين آميز اهانت جمالتي ب  شا ند  ق کا ق وا  ز  اس  ٍا  ف ی فا را ن طا اا   م   أطريرا

اق   را
 «برد! مي سر به عراق کشوراز  اي گوشه در که زنديقي و کافر، فاسق مرد پير ؛الع 
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 افکنشيخ تفرقه

 انتشـار  با «اينديپندنت» انگليسي لندن، روزنامه به عريفي سفراز  پس راستا همين در

 مفتي «العريفي محمد» و پرداخت لندن در سني و شيعه ميان شکاف موضوع به گزارشي

 و سـنت  اهل ميان تفرقه و اختالف به زدن دامن عامل را عربستان در وهابيت سرشناس

 اقدامات و اظهارنظرها، افکار، فتواها مفصل، به زارشگ اين در. کرد معرفي آنجا شيعيان

 در کـه  اصلي عوامل جملهاز  است؛ شده ـ اشاره افراطي شيخ اين عريفي ـ  گرايانه افراط

 بخشـي  در گـزارش  ايـن . اسـت  العريفي جهادي شده، فتواهاي اشاره آن به گزارش اين

 شـهرهاي  ديگـر  و لنـدن  در سنت اهل و شيعيان ميان داده ر هاي  درگيري به نيز ديگر

حـوادث،   ايـن  بيشـتر  در. است کرده بيان را کدام هر اصلي علت و کرده اشاره انگليس

 دادن ر  موجـب  العريفـي  محمـد  ماننـد  افـرادي  مستقيم غير گاهي و مستقيم اظهارنظر

 .  است شده سني و شيعه ميان درگيري

 پرستي به شيعيان و ايرانيان تهمت آتش

 دانسـته  «زرتشت» آيين را تشيع مذهب خود، اساس ديگر پايه يب اظهارات مانند وي

 را تشـيع  پيـروان  وي. بـود  جاري ايران سرزمين در اسالماز  قبل آيين اين شد، مدعي و

 وي. برنـد  مـي  باال الوهيت بلکه و نبوت مرتبه تا را خود امامان که دانست «بدعت اهل»

 و اسـت  کـرده  توطئـه  اسـالم  ليهع تاريخ طول در شيعه شد، مدعي سخيف اظهاراتي در

 شـيعيان  دربـاره  وي. است شده متحد عباسي خالفت عليه ها مغول با مثال کار اين براي

 عجيبـي  کارهـاي  چه افراد اين نبود امنيتي دستگاه هوشياري اگر» شد مدعي نيز سعودي

 .«کردند نمي که

 نشان کنشوا عريفي اظهارات اين به شيعي و سني اسالمي يها از شخصيت بسياري

 به عريفي وروداز  مانع تا خواستند خود هاي دولتاز  فارس خليج شيعيان حتي و دادند

 .شود  سخنراني ايراد جهت کشورشان
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 پردازي درباره اعراب ايران دروغ

 مـردم  يـاري » عنـوان  با م9330 ژانويه 33 در ايراني ضد هاي کنفرانس هميناز  يکي

 اصـلي  العريفي، از سـخنرانان . شد برگزار مصر گبزرهاي  هتلاز  يکي در «!اهواز عرب

 دولـت  عملکـرد  ضد بر تندهاي  حرف ديگري سخنران هراز  بيش که بود کنفرانس اين

از  بـاالتر  ايران در اعدام موارد و فشار» :گفت او. آورد زبان بر کشور اين داخل در ايران

ـ  حق در ها يهودي آنچه و هستيم شاهد فلسطين در ما که است آن  مـا  فلسـطيني  رادرانب

 .«برند مي رنج آن در مسلمانان که کشورهااز  ديگر بسياري در دهند، يا مي انجام

 ها حمايت از کشتار حوثي

 کشور جنوب مرزهاي در ـ واقع عربستان سربازاناز   ه30/3/3003 تاريخ در عريفي

 ايـن از  وي هـدف  کـه  گفتنـد  بسـياري . کـرد  بودند ـ ديدن  ها حوثي با نبرد حال در که

 بـوده  مبارز فرد عنوان يک به خود دادن نشان و سربازان با يادگاري عکس ديدار، گرفتن

 دوسـت  قلـب  صميماز  که گفت و کرد تشکر! قهرمانان ايناز  ديدار اين در است؛ شيخ

 لبـاس  کـه  کـرد  اصـرار  سـفر  ايـن  در عريفي شيخ. باشد سربازان ايناز  يکي که داشت

 عکـس  ارتـش  نيروهـاي  و سـربازان  بـا  و بگيـرد  دسـت  به سالح و کرده تن بر نظامي

 . بگيرد يادگاري

 بازگشت از هتاکي به مراجع شيعه!

از  عـدول  بـه  مجبـور  گذشـته  ماننـد  اسالمي، و عربي فشارهاي تحت ديگر بار وي

 فرمايشـات  مـدار  بـر  سيسـتاني  اهلل آيت» :گفت متفاوت اظهاراتي در و شد خود سخنان

 سـنت  اهـل  علمـاي از  بسـياري  بر را ايشان که است دليل همين هب و دارد برمي گام الهي

 .«دهم مي ترجيح

 شـيعه  عالمان شخصيت که تأکيد کرده خود مواضع به نسبت آشکار چرخشي با وي

زهـد،   در ايشـان  فرمايشـات  و اهلل رسـول  هـدايت  سـنت، بـه   اهـل  علمـاي  به نسبت را
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 حاشـيه  کشـورهاي  شـيعيان  واکنشاز  ترس دليل به ويشود  مي گفته. داند مي تر نزديک

 ايـن  در خـود  تلويزيـوني  هـاي  برنامـه  و هـا  تريبـون  دادن دستاز  ترس و فارس خليج

 .است کرده عدول خود پيشين اظهاراتاز  کشورها

 ايراد خطبه درباره فضايل مصر

 و افکـار  نشـر  بـراي  را فرصـت  مصـر، عريفـي   المسـلمين  اخوان آمدن کار روي با

 ايـراد  بـا  و ديـد  مناسب مصر در تشيع و ايران عليه تبلي  و خود وهابي مخرب هاي ايده

 وي. نمـود  مسـتحکم  کشور اين در را خود پاي جاي مصر فضايل درباره خطبه چندين

 شيعي ضد کنفرانس چندين خود هاي تالش با و پرداخت شيعيان عليه ها سلفي بسيج به

 .نمود برگزار سوري ضد و ايراني ضد و

 ايـن  و اسـت  شـده  تبديل ها مصري ميان در شده شناخته چهره کي به عريفي اکنون

 ايـن  و کرد ايراد مصر فضايل اي درباره خطبه «بورادي» مسجد در وي که بود آناز  پس

 هـا  مصـري  استقبال مورد و شد پخش جمعي ارتباط هاي پايگاه در برق سرعت به خطبه

 ايـن  متن ويشود  مي گفته هالبت. رفت مصر به خطبه چندين ايراد براي وي. گرفت قرار

 .است برده سرقت به ديگري فرداز  را خطبه
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 ناصرالعمر

از  و سـعودي  عربسـتان  مسـلمانان  بنيـاد  دبيرکـل « العمـر  سـليمان  بـن  ناصـر » شيخ

 .است وهابي افراطي و تندرو سرشناس هاي چهره

 

زندگينامه

 کودکي

 «» روسـتاي  در م3239/ .ق  ه3030 متولد العمر محمد بن سليمان بن ناصر

 . آمد دنيا به القصيم منطقه در بريده شهر به وابسته
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 تحصيالت

 رسـاند.  پايـان  به رياض علمي مرکز در ،.ق  ه3023 سال در را خود دبيرستان وراند

 و بـرد  پايان به فقه دانشکده در را خود دانشگاهي تحصيالت ،.ق  ه3020 سال در سپس

 اسـالمي  دانشـگاه  در قرآني ـ  علوم بخش ـ دين اصول دانشکده در عنوان مربي به سپس

 را خود دکتراي م3230ليسانس و  فوق م3232 لسا گرديد؛ در انتخاب سعود بن محمد

 بـه .ق   ه 3033و  عنـوان اسـتاديار،   بـه .ق   ه3030 سـال  در. نمود اخذ دانشکده هميناز 

 . گرديد نائل تمامي استاد درجه به.ق   ه 3030 و دانشياري،

 تأليفات

 کتب

 : از اند عبارت آنهاترين  مهم که است داشته متعددي تأليفات ناصر العمر تاکنون

نگاهي
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 مقاالت
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 مناصب

 سعودي؛ عربستان مسلمانان بنياد دبيرکل ـ

 کند. مي فعاليت نت مسلم اينترنتي پايگاه کلي ناظر سمت در اکنون هم وي ـ

 فعاليت سياسي

  جريـان  اسـت؛  نزديک  جريان به العمر ناصر شيخ سياسي لحاظ به

. سـازد  برقـرار  ونـد پي المسـلمين  اخـوان  و وهابيت ميانکند  مي تالش که است جرياني

 .  کنند مي حمايت شدت به وياز  قطري مسئوالن

 شود:   مي تقسيم دسته سه به سعودي عربستان در ديني جريان

 درباري؛ . علماي3

 العمـر  ناصـر  و الحوالي العوده، سفر العريفي، سلمان محمد مانند  . علماي9

 بعضـاً  حتـي  و ندارنـد  رژيـم  بـا  ندرافتـاد  به تمايلي اما هستند، مردمي پايگاه داراي که

 دارند؛ مي اعالم را عربستان در تاتظاهر هرگونه با خود مخالفت

 ناصـر  و الراشـد  العلوان، عبدالعزيز الطريفـي، خالـد   سليمان شامل انقالبي، . شيو 0

 .هستند الفهد

فتاواومواضعشنيعوهولناکناصرالعمر

 است سرور و جشن روز عاشورا

 بـه  تبديل را عاشورا کهکند  مي متهم را شيعيان، آنها به آشکار ارتيجس در عمر ناصر

 شـيخ  ايـن ! اسـت  شـادماني  و پيروزي روز عاشورا واقع در اند، اما کرده ماتم و عزا روز

 امـت  تمـام  به( ها ايراني نبودن مسلمان) موضوع اين فهماندن است معتقد وهابي افراطي
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 و هـا  زن چه اسالمي امت افراد تمام وباشد  مي ديني علوم طالب و علما اسالمي، وظيفه

 هـاي  ملت ساير براي امر اين وضوح براي بايد و دارند دوش بر را وظيفه اين مردها چه

 !کنند تالش مسلمان

 8عسکريين حرمين انهدام تبريک

 8عسـکريين  امامين حرم انهداماز  پس که بود هايي مفتي جملهاز  العمر ناصر شيخ

 .گفت تبريک سنت اهل و سعودي مفتيان ديگر به را ايتجن سامرا، اين در

 ارشـاد  و وعظ ، دفتر8عسکري حسن امام و هادي امام شريفين حرمين انفجاراز  پس 

 تـرويج  اسـت ـ بـه    نزديـک  عمـر  شـيخ  به ـ که نيز وهابي سعود بن امام دانشکده به وابسته

 بـراي  وهـابي  ديگـر  علماي و يالحرب و الحوالي، بارک العمر، سفر برين، ناصرج ابن فتواهاي

 عوامـل شـود   مـي  گفتـه  همچنين. پرداخت شيعيان مقدس مرقدهاي و ها ضريح ساير نابودي

 انفجـار  و نـابودي  به که عراق شهرهاي در تکفيري وهابيان عملياتها  ده در تاکنون دفتر اين

 .  اند داشته شده، دست منجر 9اکرم رسول فرزندان و ءاوليا مرقدهاي

 خوانـده  درس همانجـا  در نيز عمر ناصر که سعود ـ  بن محمد دانشگاه به نزديک هآگا منابع

 درس هـاي  کـالس از  گذشته سال چند طول در طالباز  گويند، شماري ـ مي  باشد مي استاد و

 نـام  کـه  اي گونـه  به. اند کرده عراق در تروريستي هاي مجموعه به پيوستن به اقدام و کرده غيبت

 .خورد مي چشم به عراق هاي درگيري هاي کشته يستل در آنهااز  تعدادي

 3زينب حضرت و 7ابالفضل ، حضرت7حسين امام حرم انهدام وجوب

 خواسـتار  فتـاوايي  صـدور  بـا  وهـابي،  ديگـر  مهم مفتيان برخي همراه به العمر ناصر

از  جمعـي  اسـتفتاي  پـي  در که فتاوا اين. بودند شده :شيعه امامان مطهره مراقد انهدام

 بارگـاه  بـه  حملـه از  پـس  شـد،  صـادر  سـعود  بـن  محمـد  وهـابي  دانشگاه ياندانشجو

 محـو  بـراي  اقـدامي  هـر از  آن در و توزيع اي گسترده سطح سامرا، در در 8عسکريين

 در. بـود  شده شده، استقبال خوانده کربال شهر و عراق کشور ويژه در به شرک آثار آنچه
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 بـا  بايـد  و کـرده  يـاد  هـايي  عنوان بت هب :شيعه امامان حرماز  ـ که فتاوا ايناز  بخشي

 بايـد  او حـرم  اما است، دور به شيعيان شرکاز  حسين» :است شود ـ آمده  يکسان خاک

 .«شود ويران عراق در شرک نماد ترين عنوان اصلي به

 ضـريح  به تعدي برايرا  تروريستي هاي نقشه عراق، امنيتي نيروهاي راستا همين در

 گفتـه . کردنـد  کشـف  7علـي  امام ، ضريح7علي بن عباس حضرت و 7حسين امام

 .است ها بوده تروريست کار دستور در نيز 3زينب حضرت مقبره به حملهشود  مي

 ستيزيشيعه

 شيعيان مقدسات به توهين پايگاه

 در کـه باشـد   ( ميhttp://almoslim.net) نت المسلم نام به سايتي داراي العمر ناصر

 تشـويش  در سـعي  سـخيف  بسيار عباراتي با و ردهک اهانت شيعه مقدسات تمامي به آن

 .دارد اسالمي مذاهب ديگر ميان در شيعيان وجهه تخريب و اذهان

 در خطرنـاک  و مهـم  موضـوع  دو: اسـت  کرده ادعا است، مشهور تندروي به که وي

 افکـار  بنگرنـد، يکـي   آنهـا  به بيشتري تأمل با بايد مسلمانان که دارد وجود اسالم جهان

 بـين  در هـا  ايرانـي  اسـت، نفـوذ   تر خطرناک بسيار که دومي و ،باشد مي ئيکال و ليبرالي

 صـورت  اي فقيهانـه  و شـديد  مبـارزه  دو، ايـن  با بايد کهباشد  مي اسالم جهان مسلمانان

 !شيعه نه است مجوسي کشوري ايران که است کرده تأکيد ادامه در وي! گيرد

  خوکي آنفوالنزاياز  بودن شيعيان ترخطرناک

 شـيعيان  عليـه  تنـدي  مقـاالت  همواره عمر ناصر رياست به مسلم الکترونيکي اهپايگ

 إبـن » عنـوان  تحت آميز توهين اي مقاله بهتوان  مي مقاالت، اين جملهاز  کهکند  مي منتشر

 .نمود اشاره پايگاه اين در شده منتشر «!خوکي آنفوالنزاي و رافضه و جبرين

، از «جبـرين  بـن »از  شـکايت  دليـل  بـه  ار تشـيع  مـذهب  پيـروان  مقاله اين نويسنده

 سرشـناس هـاي   چهـره از  جبـرين  دانـد! بـن   مـي  تر خطرناک خوکي آنفوالنزاي ويروس
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 قتـل  برانگيـز، بـه   جنجال فتوايي صدور با پيش سال چند سعودي، عربستان در وهابيت

 يبـرا  که زماني وي رو بود، از همين دانسته بودن، جايز کافر دليل به را شيعيان رساندن

 مـورد  آلمـان  مقـيم  عراقـي  شـيعيان از  تعـدادي  بود، از سوي کرده سفر آلمان به درمان

 .گرفت قرار اعتراض و شکايت

 را تشـيع  مـذهب  مقالـه، پيـروان   جبـرين، نويسـنده   بناز  شکايت اين به واکنش در

. کـرد  معرفـي  تـر  خطرناک خوکي آنفوالنزاي ويروساز  را آنان و خوانده کافر و رافضي

 مـتهم  «اسـالم  واقعي پيروان کشي نسل» به را آنان و خواند« ترور اربابان» را انشيعي وي

گفتـه   و خوانـده  نـادان  افـرادي  را شيعيان خود، آميز توهين مقاله در ادامه نويسنده. نمود

 .«اند منافقين مانند آنان. هستند فجور و فسق خيانت، دروغ، اهلها  رافضي»: است

 رفتـار  سـعود،  آل خاندان توسط شيعيان سرکوب و ستم و ظلم به اشاره بدون ادامه در وي

 سـعودي  منکـر از  نهـي  و معـروف  بـه  امـر  هيئـت  اعضاي و سعودي عربستان امنيتي نيروهاي

 قبـر  نزديکـي  در آنـان هـاي   گـري  آشـوب  شـاهد  منـوره  مدينه شهر در پيش چندي ما»: گفت

 .«هستند کاري خراب و وبآش دنبال به هميشه آنان. بوديم بقيع نزديکي در و 9پيامبر

 شيعيان با برخورد در العمر ناصر آور شرم فتواي

شـيعيان،   بـا  مقابلـه  راهکارهـاي  بـر  مبنـي  ءاستفتا يک به پاسخ در العمر ناصر شيخ

 اوج و وهابيـت  تکفيـري  مکتـب  توحش اوجاز  حکايت که نمود بيان دهشتناک مطالبي

 :اسـت  آمـده  اسـتفتاء  ايـن  رد .دارد تشـيع  بـه  نسـبت  وي کينـه  و خصـومت  و دشمني

 بيشـتر  اسالم براي ها نصراني وها  يهودي خطراز  ها رافضي خطر دانيد مي که طور همان»

 «نماييم؟ کنترل را ها رافضي اسالم، خطر نجات براي يمتوان مي چگونه ما و است

 :  نويسد مي پاسخ در عمر شيخ

 کـن  ريشـه  جهـادي  اسـالمي  حکومـت  يـک  بـا  جـز  شـيعيان  که بدانيم بايد در ابتدا

 را اسـالم  اينکـه  يـا : دارنـد  راه دو اسـالمي  حکومـت  برپـايي از  بعد شوند، شيعيان نمي
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 آنهـا  بـا  بماننـد  باقي خود مذهب بر کردند شوند، اگر اصرار بريده سر اينکه يا! بپذيرند

 :کنيد برخورد چنين اين بايد

 را آنهـا  پـاي  ر تـا س خون تا ببريد گوسفند، سر بريدن سر چون را شيعيان همه: اول

از  دريـايي  در شـيعيان  اجسـاد  بيني مي تو زماني که است بديعي منظره چه بگيرد، و فرا

 و دهــد مــي نــوازش را هايــت گــوش رافضــي خــون امــواج صــداي و شــناورند خــون

 .آورد مي وجد به را هايت هايشان، چشم جنازه

 .کنيد تقسيم عادالنه رتصو به رزمندگان ميان در و ببريد اسارت به را آنها زنان: دوم

 و توحيـد  و داريـد  وا صـحيح  اسـالمي  تعليمـات  فراگيري به را شيعه کودکان: سوم

 اسالمي فتوحات در تا دهيد نظاميهاي  آموزش آنها به دهيد، و آموزش آنها به را عقيده

 .شود استفاده آنهااز 

 .کنيد ويران و نابود را شيعه آلود شرکهاي  ضريح و معابد: چهارم

 .ببريد بيناز  را آنها آلود شرکهاي  وکتاب کنيد تفتيش را آنهاهاي  خانه: نجمپ

 .کنند شرکت در آن کنيد مجبور را شيعيان و بگيريد جشن را عاشورا روز: ششم

 عايشـه،  و معاويه، يزيـد  هايي مانند به اسم را خود کودکان کنيد مجبور را آنها: هفتم

 کنند. گذاري نام... و حفصه

و...  سيستاني و خميني مانند هستند، رهبرشان کنند مي ادعا که اماماني به ايدب: هشتم

 3.جويند بيزاري آنهااز  و نموده توهين

 شيعيان هاي حسينيه و فتواي تخريب مساجد

 در شـيعي  ضد و ايراني ضد هاي همايش عمده در که است هايي چهرهاز  العمر ناصر

 .  است هايي همايش چنين حاميان و برگزارکنندگاناز  و کرده شرکت عربستان

                                              
1. www.almoslim.net 
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 «ما وحدت... ما مملکت» عنوان با رياض در پيش چندي که شيعي ضد همايشي در

 جملـه از  سـلفي  مفتيـان  و سياسيهاي  عربستان، چهره مناطقاز  برخي اميران حضور با

 برگـزار  ديگـر  شيعي ضد مشهورهاي  چهرهاز  برخي و جبرين بن الفوزان، عبداهلل صالح

 علمـاي  ايـن . پرداخـت  شـيعيان  عليـه   سـخنراني  به و داشت حضور نيز عمر ناصرشد، 

 :  رسيدند بندي جمع چند به همايش اين در وهابي تندروي

 گيرند. دست به کشور در را مهميهاي  سمت تا داد اجازه شيعيان به نبايد: اول

 . دکر گيري سخت ها دانشگاه در شيعه فرزندان با! اهلل الي قربة بايد: دوم

 .!است واجب شيعيان کشتار حتي لزوم صورت در: سوم

 .عربستان براي اصلي خطر شيعيان و شيعياناز  دوري لزوم: چهارم

 منوره القطيف، مدينه چون مناطقي مقيم عربستان، شيعيان کشور حاکمه هيئت: پنجم

 را آنـان  نپذيرفتنـد،  کـه  صـورتي  در و کنند دعوت( سلفي انديشه) اسالم به را نجران و

 نمايند. مجبور سلفي انديشه پذيرش براي

 برخـورد  آنـان  بـا  بخواننـد، بايـد   نماز مساجد در تا داد اجازه شيعيان به نبايد: ششم

 داشت. شديد

عـراق،   شـيعيان  بـا  برخـورد  خواسـتار  مشـخص  طور به همايش اين در العمر ناصر

از  ن جلـوگيري همچني و شيعيانهاي  حسينيه و مساجد شيعيان، تخريب حجاز  ممانعت

 دادگـاه  دارند، تعطيلي نقش آن نگارش در شيعيان که مجالتي يا و ، روزنامه کتاب انتشار

 مشـاغل  چون مشاغلي در شيعيان شدن مشغولاز  جلوگيري و القطيف منطقه در شيعيان

 در داد، شـيعيان  اجـازه  نبايـد : داشـت  اظهار پايان در وي. شد درمان و امنيتي، بهداشت

 .باشند مشغول تدريس هب مقطعي هيچ

 اهلل حزب با دشمني وجوب

اسـت؛   واجـب  همگـان  اهلل بـر  حزب با دشمني که است کرده اعالم فتوايي در العمر

 مسـتمر  عمليـات از  همچنـين  وي انـد.  بـوده  سـنت  اهـل  هميشـگي  دشـمنان  زيرا آنهـا 
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 ايـران  و سـوريه هاي  نظام ظلم و کفر ماشين را آن آنچه عليه مسلح افراد ها و تروريست

 .است کرده خواند، ستايش

 الالت حزب اهلل به ناميدن حزب

 م،9333 سـال  در صهيونيستي رژيم عليه روزه 00 جنگ اهلل در حزب پيروزياز  پس

 را هـا ـ   سلفي مياناز ويژه  اهلل ـ به  حزب مخالفاناز  بسياري حتي پيروزي اين که هرچند

 بـا  مخالفـت  طبـل  بـر  مچنـان ه العمـر  امـا  واداشـت،  سکوت کم دست يا و تحسين به

 .اهلل کوبيد حزب

 اهلل بـه  حـزب » :ناميـد، گفـت   «الشـيطان  حـزب / الـالت  حـزب » اهلل را حزب که وي

 در اسـت  اهلل ابـزاري  حـزب  کند، بلکـه  نمي مقاومت فلسطين در سنت اهلاز  نمايندگي

 .«ايران پاسداران سپاه دست

 اسـالمي  امـت  دشـمنان  ايران و اسرائيل، آمريکا: »کرد تصريح الجزيره شبکه در وي

 «.هستند

 نکنيد اهلل دعا حزب پيروزي براي

 بـراي  دعـا » کـه:  داد فتـوا  العمر صهيونيستي، ناصر دشمن اهلل عليه حزب روزه 00 جنگ در

 .«است حرام اسرائيل با جنگ در حزب اين به کمک هرگونه ارائه اهلل يا حزب پيروزي

 شيعيان با سازش هرگونه رد

 مصـالحه  و سـازش  شـدت  تسنن، بـه  و تشيع ناپذيري سازش بر تأکيد با العمر ناصر

 کـه:  اسـت  داشـته  اظهـار  رابطـه  ايـن  در دهـد؛ وي  مي قرار حمله مورد را سني و شيعه

 مـا  اخـتالف . شود نمي اي محدود فرقه مباحث به فقط( شيعيان) روافض با ما اختالفات»

 نقطـه  هـيچ  واقـع  در. ديناز  يهاي بخش است، نه ديني اساسي و بنيادين موردمسائل در

 .«ندارد وجود شيعيان و ما بين مشترکي
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 برگـزار  رياض در م9330 ژوئن در ـ که مذاهب وگوي گفت همايش در همچنين او

 شيوهاز  پيروي و واقعي اسالم به را( شيعيان) روافض خواست کنندگان شرکتاز ـ  شد

 .کنند دعوت سنت اهل

 ها حوثي قيام با مخالفت

 يمـن  دولـت  عليه ها حوثي قيام با مخالفت به که بود وهابي علماي جملهز ا العمر

 فتنـه  اي بيانيـه  در وهـابي  علماي برخي همراه به و برخاست م9333ـ   9332 سال در

 در. کرد انتقاد يمن دولت با الحوثي مبارزان يمن، از درگيري شيعيان به حمله با انگيز

 کـه  بـود  حـالي  در ؛ ايـن کرد معرفي ها درگيري ينا عنوان مسئول را به ايران بيانيه اين

 يمـن  دولـت از  و نمـوده  مداخلـه  يمـن،  در هـا  حـوثي  قيام فرونشاندن براي عربستان

 هـاي  افـروزي  آتش ـ به بلکه ايران به ـ نه وهابي علماي و بايد آورد عمل به پشتيباني

 .کردند مي اعتراض ها سعودي

 رافضي مذهب انتشار جلوي که بود شده تهخواس مسلماناناز  همچنين بيانيه اين در

 .شود بيني پيش کار اين جهت نظر مورد تبليغي و اي امنيتي، رسانه تدابير و شده گرفته

 حرام بحرين درتظاهرات 

 را کننـدگان  تاتظـاهر  وي. دانـد  مي رافضي حرکتي يک را بحرين انقالب عمر شيخ

 موضـع از  وي. کنند واگذار ايران به را بحرين خواهند مي که داند مي مزدوراني و خائنان

 اهـل  کشـور  يک ترکيه است معتقد که چرا ؛کند مي تشکر بحرين حوادث قبال در ترکيه

 را سـني  کشـورهاي  بـا  خـود  روابـط  بايـد  ما کهکند  مي پيشنهاد نتيجه در و است سنت

 تـا  کنـد  مـي  داده و تالش قرار شديد انتقاد مورد اهلل را حزب همچنين وي. دهيم افزايش

 .نمايد معرفي شيعيان به محدود و گرايانه فرقه انقالبي را بحرين انقالب
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 ستيزي ايران

 1توهين به امام خميني

 کـه کنـد   مـي  مـتهم  را آن، ايرانيان بنيانگذار و ايران اسالمي انقالب به حمله با ناصر شيخ

 بـه  شـيعيان، عشـق   هکـ  گونـه  اند، همـان  داده قرار مسلمانان دادن فريب براي اي بهانه را تشيع

 سـخناني  در وي! دهنـد  مـي  قـرار  اسـتفاده  مـورد  افکارشان نشر براي اي بهانه را :بيت اهل

 فرانسـه از  هواپيمـا  بـا  =خمينـي  امـام  کـه  چـرا  نبود؛ ايران، اسالمي انقالب يدگو مي عجيب

 .!است آمريکا و غرب مزدور واقع در ايران و شد ايران وارد کافر کشور عنوان يک به

 پرستي به ايرانت آتشتهم

 ايـران  حکومـت  که کرد اعالم خود، ايراني ضد اظهارات ترين جديد در العمر ناصر

 نفـوذ  بنـابراين  است؛ پرست آتش همان يا مجوس واقع در و نيست شيعه حکومت يک

 شـريعت  اصـطالح ـ   ـ بـه هاي   دانشگاه اساتيداز  است؛ وي که خطرناک کشوري چنين

 دارند الييک تفکري آنها» :گفت ايران کشور تفکرات و ئولوژيايد است، درباره اسالمي

 بسـيار  مسـئله  ايـن  در بايد ما پرورانند؛ بنابراين مي سر در را دين کردن منحرف قصد و

 .«باشيم نگران و کنيم دقت

 آنهـا . نـدارد  شيعه مذهب به ربطي هيچ ايران حکومت» :افزود ادعاهايش ادامه در او

 دوبـاره  اسـالمي  کشورهاي به خود نفوذ با خواهند مي و ندهست پرست آتش و مجوسند

 دوران بـه  را اسـالمي  کشـورهاي  و اندازنـد  راه به منطقه در را پرستان آتش امپراطوري

 .«برگردانند جاهليت

 با ايران حرام رابطه

ايران  مجوسي حکومت با عربي کشورهاي برخي روابط سازي عادي عمر ناصر شيخ

 الوليد بن خالد ـ مسجد خود درس کالس در وي. کرد شد! ـ رد ک مي را سنت اهل که ـ
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 تـالش  ايـران  گفـت  و داد هشدار مسلمانان و اسالم بر ايران خطر به نسبت رياض ـ  در

 خـود  استعماري اهداف تحقق براي و شده نزديک اسالمي و عربي کشورهاي بهکند  مي

 سياسي هاي بهانه به ايران با روابط ايجاد: نمود اشاره وي. دهد گسترش را تشيع مذهب

 .  است مسئله باطلي

 فتاواي در خدمت دربار سعودي

  حرام سعودي عربستان ت درتظاهرا

خودکامـه،   حـاکم  چنـدين  سـرنگوني  و عرب جهان در اسالمي بيداري آغازاز  پس

 کـه  رفـت  مـي  و شـد  کشـيده  نيـز  سـعودي  عربسـتان  به اعتراض و تتظاهرا هاي شعله

 علمـاي  برخـي  ميان اين در اما. نمايد فروپاشي دچار را استبدادي حکومت اين هاي پايه

 ميان اين دانستند؛ در حرام را سعودي عربستان در تتظاهرا هرگونه فتوا دادن با درباري

  داد: فتوا که اي بود چهره برجسته العمر ناصر

ويـژه   است، بـه  حرام دارد همراه به که مفاسدي دليل به سعودي عربستان در  تتظاهرا»

 توحيـد  کلمه بر عربستان... ندکن مي استفاده سوء آن( از شيعيان) روافض و سکوالرها آنکه

 .«زنند هم بر را اجماع اين خواهند مي روافض و سکوالرها و است کرده اجتماع

 ترويج فحشا و فتواي جهاد نکاح با محارم

 در تنـدرو  تکفيـري هـاي   گـروه  بـه  نزديک که اي وصال ماهواره شبکه در عمر ناصر

 افـراد  برخـي » :گفـت  و کـرد  گله «نکاح جهاد» فتواي به وارده است، از انتقادات سوريه

دهـد،   مـي  نکاح جهاد اجازه مجاهد برادران به که دارند فتواهايي به را شديدي انتقادات

 آناز  و آورد نمـي  ياد به را سوريه توسط گرفته صورت کشتار کسي که است جالب اما

 .«کند اي نمي گله

 ايـن  که گفت و کرد متهم سوريه در اخير جنايات به را سوريه و ايران همچنين وي

 ندارنـد  تمـايلي  و هستند شيعي هالل کردن رنگ پر و تشکيل براي تالش در کشور دو
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 مجاهـدين  کـه  داشت اظهار ادامه در العمر ناصر. کنند ايفا را نقشي منطقه درها  سني که

 .کنند ازدواج خود محارم با نامحرم مجاهد زنان غياب در ندتوان مي سوريه در

 و محـارم  بـا  نـد توان مـي  نباشد، مجاهدين آسان نامحرم به دسترسياگر  کرد اعالم او

 توزيـع  و شـيعي  زنان اسارتاز  او ايناز  پيش. باشند داشته «نکاح عقد» خود خواهران

 کـرد  اعالم سوريه «پرس خبر» سايت راستا همين دربود؛  گفته سخن مجاهدين بين آنها

 جهاد و کرده عمل العمر ناصر فتواي به «» به وابسته تروريست جويان جنگ

 3 اند. کرده آغاز را محارم با نکاح

 سـوي از  وسيعي شکل به محارم با جهاد فتوا، اين صدوراز  پس است گفتني

 تسـلط  تحت مناطقاز  تعدادي ها، در گزارش برخي اساس بر اجراست؛ حال در 

 مـادران  و خـواهران  بـا  بسـياري  هاي رسوايي و جنايات مرتکب افراد ها، اين تروريست

 بيشـتر  کـه  اسـت  ايـن  آنها دليل کند! نمي باور را آن کس هيچ که نحوي به اند شده خود

 و قتـل  افـزايش  و جنـگ  گـرفتن  شدت با اند و کرده فرار مناطق ايناز  نکاح جهاد زنان

 .آيد نمي مناطق اين به يزن ديگر کشتار

 صادرات فاحشه به سوريه!

 فريضـه  ايـن  اداي بـراي  چچـن  و آفريقـا  شمالاز  زناناز  بسياري گروه قبل چندي

 شدند. سوريه خاک وارد شرعي! و تاريخي

زن چچنـي از انگلـيس    23هاي وهابي درباره جهاد نکاح، تعداد  به دنبال فتواي مفتي

از  ايـن زنـان  د؛ ستانبول شده تا بـه سـوريه اعـزام شـون    و ديگر شهرهاي اروپايي عازم ا

 وارد زمينـي  مرزهـاي  طريـق از  و رفتـه  «هاتـاي » مرزي شهر استانبول به فرودگاه طريق

 9اند. پيوسته سلفيهاي  گروه به و شده سوريه

                                              
 ش.35/6/3115به نقل از سايت مسلمانان جهان،  .1

 .56/2/3115خبرگزاري فارس مورخ  .2
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کـه عليـه   ـ هاي تروريستي   چندي پيش نيز از تونس خبر رسيده بود که برخي گروه

دختران و زنان مطلقه  ،وهابي مفتي يک فتواي با ـ  اند انه کردهنظام سوريه شورش مسلح

 حـدي  بـه  فاجعه اين؛ کنند تشويق مي سوريه در( جنسي جهاد) نکاح جهاد تونسي را به

، نکـاح  جهـاد  مجاهـده  زن هزار سهاز  شد، مدعي تونس کشور وزير که يافت گسترش

هاي تونسي نيـز اعـالم    ن خانوادهدر همان زما .بازگشتند وطنشان به باردار آنها نفر هزار

انـد تـا نيازهـاي جنسـي      کردند که دختران نوجوانشان داوطلبانه به سـوريه سـفر کـرده   

 3 جنگند، برطرف سازند شورشياني را که با نيروهاي نظامي سوريه مي

افروزي ميان مسلمانان و دامن زدن به تفرقه و  در جهت آتش ،علماي تکفيري وهابي

هاي شوم دشمنان امت  اعالم جهاد عليه مقاومت در راستاي نقشهو  ،جنگ شيعه و سني

در همين راستا با صدور فتوايي عجيب از دختران و زنان عـرب  د؛ دارن اسالمي گام برمي

جويان مسلح به سوريه سـفر   خواسته شده تا براي جهاد نکاح يعني تن فروشي به جنگ

يز هستند که بـراي جهـاد نکـاح بـه     کنند. بر اساس اين فتوا حتي زنان شوهردار هم جا

 .سوريه بروند

 بـراي  کشـور  ايناز  خارج به سوري شورشيان سفر اينکهاز  ، بعدرالخب گزارش اساس بر

 آنهـا  ميـداني  فرمانـدهان  وهـا   گـروه  ايـن از  زيادي شده، تعداد منع جنسي تمتع و مرخصي

 افسـران از  ن رو يکياند؛ از اي شده شورشيان جنسي مشکالت حل خواستار و کرده اعتراض

 کشـور  ايـن  دارد ـ بـه   ترکيـه  جاسوسـي  دستگاه با قوي ارتباط ـ که «س.أ» نام به آزاد ارتش

هـاي   شـبکه از  يکـي  مـدير  بـا  را نشسـتي  آن، معـروف  شـهرهاي از  يکـي  در و کـرده  سفر

 9.دارد اختيار در روسپي 333از  بيش شبکه اين. است داشته ترکيه هاي کافه در گري روسپي

 يـک  مـدت  بـه  روسپي 00 اول، مرحله براي که کردند توافق طرف دو نشست اين در

 هـاي  فعاليـت  نر  البته کنند،  تغيير زنان اين متناوب صورت به و شوند اعزام سوريه به ماه
                                              

 .56/2/3115برگزاري فارس مورخ خ .1
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 در حضـور  بـه  تشـويق  آنهـا  تا است ترکيهاز  بيشتر بسيار سوريه در ها روسپي اين جنسي

 333 تـا  933 بـين  هـا  روسـپي  ايـن از  جنسي فعاليت هر براي است قرار. شوند کشور اين

 اسـاس  گرفـت؛ بـر   خواهد تعلق مرکز اين مدير به مبل  ايناز  نيمي شود، البته هزينه دالر

 ايـن  مـدير  بـه  پرداخـت  عنوان پيش به دالر هزار 93 مبل  آزاد، ارتش افسران گزارش، اين

 3.شود پرداخت اول ماهه کي مرحلهاز  بعد نيز مقدار همين است قرار و داده مرکز

 ايـن  که رسيده توافق به ترکيه جاسوسي عناصر با آزاد ارتش افسر توافق، ايناز  بعد

 جاسوسـي  سـازمان  بـه  اقـدام  اين بابت نيز دالر هزار 3 کند، وي سوريه وارد را دختران

 بـين  و شـده  سـوريه  وارد ترتيـب  ايـن  بـه  دختـران  ايـن  و اسـت  کرده پرداخت ترکيه

 .اند شده تقسيمها  گروه فرماندهان

 جهاد زناي ناصر العمر با خواهرش

 درخواسـت  خـواهرش از  نيز العمر ناصر وهابيت شيخ، عراقي شيعيهاي  رسانه ادعاي به

 9.است داده مثبت جواب او تقاضاي به خواهرش و کرده نکاح فريضه جهاد اداي

 جهاد لواط و استمنا!

 سـلفي  مفتي فتواي اند، به کرده اعالم اًرسم النصره  نظامي شبه گروهک اعضاي

 ايـن  بـه  اسـتناد  با تکفيريي ها آورد؛ تروريست خواهند در اجرا به را آن و دارند ايمان

 نزديکـي  خـود  محـارم  با دارند را حق اين ديني نظراز  آنها امروز اند که کرده اعالم فتوا

 امـر  ايـن  کرد؛ چـرا کـه   دنخواه ثبت نزديکانشان و آنان براي را گناهي خداوند و. کنند

 0.است شده حالل شانشيخ توسط

 و ناشايسـت  عمـل  ايـن از  پرده تنها العمر ناصر که، فتواي است آناز  حاکي برهاخ

                                              
 .53/6/3115مشرق نيوز، مورخ  .1

 .1/33/15همان، مورخ  .2
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 مرسـوم  گـروه  ايـن  اعضـاي  ميان در پيش ها مدتاز  عمل اين و برداشته اخالق خالف

 نظـر از  شـکالتي م و انـد  آمـده  دنيـا  بـه  ارتبـاط  ايناز  کودکاني که شکلي به. است شده

 3.است وجود آمده به... و هويت

 محـارم  بـا  ازدواج و النکـاح  جهاد به محدود تنها عجيب است، فتواهاي ذکر به الزم

 نکـاح  جهاد و لواط جهاد نظير سلفي شيو  حکم و راي به استناد با افراد اين شود، نمي

 شخص هم، لواط با هک اند دهند؛ اينها قائل مي گسترش شام سرزمين در را فحشا النفس،

 شود. مي بهشتي

 نسخه کشف عورت براي پيروزي بر شيعيان

 شـام  و عـراق  در مجاهـد  نيروهـاي  اگـر »: العمر، به مريدان خود توصيه کـرد  ناصر

 کننـد؛ زيـرا   عورت کشف( شيعيان) آناناز  رهايي براي است شدند، بهتر شيعيان گرفتار

 نجـات  را خود جان و داد انجام 7ليع شيعيان پيشواي جلوي را کار اين «عمروعاص»

 9.«داد

 کشـور  دو ايـن  هاي دولت عليه عراق و سوريه در که هايي تروريست به خطاب وي

 هـا  رافضي جلوي که است واجب مجاهد رزمندگان شما بر» :تأکيد کرد اند کرده شورش

 .«دهيد نجات را خود جان بتوانيد تا کنيد عورت کشف

 مسائلي براي زنان

 نيست زن قح رانندگي

 خواسـتار  کـه  را کسـاني  شد، همه منتشر نيز اينترنت در که وييئويد در العمر ناصر

 و دينـي  بي کنند، به مي تشويق و ترويج را آن و هستند زنان رانندگي براي مجوز صدور

                                              
 همان. .1

 همان. .2
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هـاي   جريـان  بـه  را زنـان  رانندگي براي مجوزدهندگان ويدئو اين او در. کرد متهم نفاق

القرضـاوي،   يوسـف  که است حالي در ناميد؛ اين منافق را آنان و کرده منسوب سکوالر

 ـ کـه  زلفه آل محمد و القحطاني محمد و القرني العواجي، عائض العوده، محسن سلمان

 و هستند قائل رانندگي حق زنان براي هستند ـ   وهابي مشهور شيو  و غانمبلاز  همگي

 .دانند مي زنان حق را کار اين

 حرام عسل ماه

 تفـريح  براي عسل ماه به اند، از رفتن کرده ازدواج تازه که را مردي و زن العمر ناصر

 مرتکب را گناهاني سفر اين در مرد و زن است معتقد چراکه دارد؛ مي حذر بر گردش و

 شود. مي محسوب عجيب بدعت يک اين و است خطرناک و آور زيان که شوند مي
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 تقديرها و جوايز

وي با انتقاد از تشيع و تصوف، با مباني جريان سلفي ـ تکفيري عربستان، براي خود  

هاي خود، جـايزه بـين المللـي     ره بحثتوانست شهرت نسبي کسب کند و در اولين دو

بسـياري از نـاظران او را شـيخي تکفيـري     نايف بن عبدالعزيز را هـم بـه دسـت آورد؛    

امـا مواضـع او در تکفيـر مـردم عـراق       ،داننـد کـه مـدعي حمايـت از اسـالم اسـت       مي

 .استدر تضاد با اسالم حقيقي  ،هايش  خصوص در سخنراني هب

شرب فقهي خاصي ندارد و فتاوايش ـ به تصـريح   نکته جالب اينجاست که عرعور م

 مبناست. باري به هرجهت و به قولي بيـ اش  مريدان و شاگردان و سايت شخصي

هايي نيز از او منتشـر شـده کـه در موضـوعات فقهي)احکـام قنـوت، وصـيت         کتاب

هايي را نيز در دست انتشـار دارد.   شرعي و...(، حديثي و مسائل روز بوده است و نوشته

اي صـفا، وصـال،    هاي مختلف تلويزيـوني و مـاهواره   ي حضوري نسبتاً فعال در شبکهو

 شود، دارد. بيان سوريا الشعب و شدا که از لندن پخش مي
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 هاي سياسي فعاليت

هاي خود به مخالفت شديد با نظام سـوريه    زماني که وي با سخنراني م9333در سال 

سـوريه اسـنادي از سـابقه او در     «الدنيا»پرداخت و سران آن را تکفير کرد، شبکه خبري 

 ارتش سوريه به معرض نمايش گذاشت که او را براي هميشه رسوا ساخت.

شبکه الدنيا در اين مستند که اکنون ديگر روي شبکه يوتيـوب در دسـترس قـرار نـدارد،     

اعالم کرد که اسناد نمايش داده شده ثابت کـرده اسـت کـه وي بـه هنگـام گذرانـدن دوران       

قطاران خود رابطـه شـنيع و نامشـروع     با برخي از هم ،سربازي خود در ارتش سوريه خدمت

 شدت توبيخ و در دادگاه نظامي سوريه محکوم شده است. داشته و به همين دليل به

 پيشينه عرعور

ــ   کنـد  زندگي ميدر سعودي اين روزها که ـ پدر معنوي مخالفان حکومت بشار اسد  او 

و  بـود کـه اخـراج شـد     مسئوليخراجي ارتش سوريه بود، شخصيت به دليل فساد اخالقي، ا

عنـوان يـک    سال غيبت از انظار، در عربسـتان بـه   33 حدوديک مدت در صحنه نبود، بعد از 

 .االن مرجع فکري نيروهاي سلفي سوريه است . اوشيخ سلفي ظاهر شد

 دخالت در حضور ناظران بين المللي در سوريه

عرعـور کـه در چنـد    نوشت:  چاپ دمشق «الوطن»نامه روز.ش   ه 23در بهمن سال 

بـه  اي به شيخ تبديل شـده   زير نظر عده ،جنايت دست داشت و به عربستان پناهنده شد

هيئـت   رئـيس  الـدابي  مصـطفي  احمد محمد .صدور فتوا ضد نظام سوريه پرداخته است

 انعـدن  خـاطر فتـواي   بـه  هيئـت، مأموريـت   توقف تصميم» :گفت عرب اتحاديه ناظران

 .«شد اتخاذ هيئت اعضاي خون بودن مهدورالدم درباره عرعور

فتواي مزبور تهديدي براي امنيت و سالمت ناظران است و » :الدابي خاطر نشان کرد

 .«آميز را نيز افزايش يافت هاي خشونت همزمان اقدام

 :وي افزود
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د  وضعيت البته اگد تغييدي  ،اين عوامل فضاي منفي  واني بداي ناظدا  ايجاد کدد

از مرأمو    ديگرد  شو اي اتحاديه عد  د  نشست آتي خود هيئت  ا با  ،ايجاد شود

کنر و ناظدا  نيرز آمراده اسرتقدا  د منراطق      سدگيدي مأمو يت خود د  سو يه مي

  .متشنج و معتدض هستنر

 :در مطلبي نوشت «دام پرس»با اين حال، پايگاه خبري 

اي است کره برد خرال      نو  خود پريرهتدديري نيست که شيخ عرنا  عدعو  د   

اختالفات د با ه حقيقت تاثيدگذا ي او و اينكره نماينرره چره کسري ]از مردد  و      

هاي سياسي سو يه[ است توانست به بنشي از آنچه انقرال  سرو يه ناميرره     جديا 

شود،  نگ و بويي خاص برهر و به آ  مشنصره شنصري خرود  ا ببنشرر ترا       مي

و اصطالحاتي که از اسم او مشتق شرره اسرت، وا د زبرا      که خيلي از اسامي جايي

 هوادا ا  و منالفا  نظا  سو يه و وا د جمالت مرح و ذ  آنا  شر.

 عرعور مغضوب و مورد اعتراض علماي وهابي

، 9غير از فتاواي وحشيانه عرعور درباره شيعه کشـي و تـوهين او بـه رسـول خـدا     

ربيت، تاريخ، فقـه و... حتـي مـورد اعتـراض     هاي اخالق، ت ديگر مطالب او نيز در حوزه

 توان به اين افراد اشاره کرد:   ديگر وهابيان قرارگرفته که از آن جمله مي

. شيخ احمد بـن يحيـي   0. شيخ صالح بن فوزان، 9. شيخ محمدبن صالح العثيمين، 3

شـيخ  . 3. شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن البسام، 3. شيخ عبداهلل بن صالح الغديان، 0نجمي، 

 . شيخ زيد بن هادي المدخلي.3عبيد بن عبداهلل الجابري، 

فتاوايمضحکشيخدلقکبرايبراندازينظامسوريه

 اربعين ذکر اهلل اکبر براي سقوط بشار اسد

« اهلل اکبـر »آرا و نظرها درباره تاثير شيخ عرعور هرچه که باشد، معـروف اسـت کـه    
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وست. به طوري که از هواداران خود خواست هاي ا گفتن براي براندازي نظام، از ساخته

شب مداومت کننـد تـا نظـام سـوريه      03شب هر شب اهلل اکبر بگويند و به مدت  تا نيمه

شب را هم اجرا کردنـد ولـي نظـام     03سقوط کند. مخالفان به اين نسخه عمل کردند و 

کـرد   نميهاي مخالفان سوريه شد و فرق  اين نسخه يکي از ويژگي ،سقوط نکرد تا اينکه

 ها. گراها يا الئيک هاست يا دين که گرايش آنان به سوي ليبرال

 ها براي اسقاط نظام سوريه کوبي بر پشت بام قابلمه

تجـويز کـرد و از هـواداران    « قابلمه کوبي»پس از نسخه اهلل اکبر، شيخ عرعور نسخه 

ها بـر   خيابان هاي منازل خود يا در خود خواست تا در اوايل بحران در سوريه، در بالکن

ها بکوبند و بيشترين سر و صدا را توليد کنند و به آنان وعده کرد کـه ايـن    پشت قابلمه

 سر و صدا در سرنگوني نظام سوريه تاثير خواهد داشت.

ميزان تاثير اين شيخ سني سلفي افراطـي را انـدک و او    ،برخي هواداران نظام سوريه

هـاي   نگـار معـروف در يکـي از برنامـه     مـه روزنا «رفيـق لطـف  »دانند. حتي  را دلقک مي

کننـد و   شـيخ عرعـور را مسـخره مـي     ،اعالم کرد که مخالفان نظام« هاي باباعمرو ناگفته»

گويند، هرچند که بايد گفت کـه   اما اين امر را آشکارا نمي ،احترامي براي او قائل نيستند

 گزارند. شيخ عرعور احترام مي ، بهبرخي از مخالفان

 تام و جري مضحکه کارتون

هاي او را البـه   جالب اينجاست که فتاواي تمسخرآميز وي، گاه باعث شده سخنراني

هاي تام و جري بگنجانند به شکلي که فتاواي او درباره تحريم تـام و جـري،    الي کليپ

 شود.   باعث خنده تام هم مي

 تغيير رويه و اقبال مخالفان سوري به شيخ انقالب )شورش(

هاي شيخ عرعور سبب خنـده و تمسـخر برخـي هـواداران      ن، حرفاگر تا قبل از اي
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را  آنهـا، ها و عمل کنندگان به  شد او را به دليل اين نسخه شد و سبب مي نظام سوريه مي

که نشـانه ضـعف عقلـي     ـ  هايش را يک مشت خزعبل بدانند به تمسخر بگيرند و حرف

دهـد کـه    ن مـي امـا حقـايق بـه دسـت آمـده نشـا       ـ  شيخ عرعـور و هـوادارانش اسـت   

شـد و چنـدان    مـي رو  هاي مختلف مخالفـان روبـه   هاي او در ابتدا با اقبال طيف فراخوان

شيخ عرعور بـر روان و  تاثيرگذاري ها نبود. اين حقيقت، از  ها يا متدين فرقي ميان الئيک

روحيه مخالفان و نشان از توانايي عرعور در کنترل کردن بخشي از رفتار مخالفـان دارد؛  

 کرد. خواست باشد فرقي نمي قيده هوادارانش هرچه ميحال ع

هـاي دينـي    شيخ عرعور در ميان کساني که هوادار او هستند و منتسب بـه جريـان  

فرمانـده  »يـا  « شيخ انقالب»مانند اخوان المسلمين ]سوريه[ هستند، داراي القابي مانند 

اننـد و دسـتورات   د را رکن اساسي ارکان انقالب ميوي شيخ هواداران است. « ميداني

کند و به عقيـده خودشـان سـبب جريـان آن در مسـير       اوست که اتفاقات را ايجاد مي

 شود. درست مي

 
عرعوردرمياننظاميانسوريباسالحيدرکناردستانش
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تعصـب دينـي و    ،گرايـي  اما در ميان هواداران نظام سوريه، شيخ عرعور سمبل افراط

مرجعي براي فتـاواي قتـل و    و اي بي و تحريک فرقهکنندگان به فتنه مذه يکي از دعوت

خشونت است. استناد اين افراد هم، برخي سخنان شيخ عرعور است که در آن به مـردم  

کند. همچنـين ديگـر سـخنان     شيعه و سران سياسي آن در لبنان، عراق و ايران حمله مي

ـ  ،وي که نشان داده است ريخته شدن خون مردم براي او اهميتي نـدارد  خصـوص آن   هب

اهميـت   هزار نفر از مردم شهر حلب يا ديگر جاهـا بـراي او بـي    333سخن او که مرگ 

هاي مسلح تروريستي مانند گروهک ارتـش آزاد سـوريه    است. عالوه بر اين او از گروه

دفاع کرده و اين گروهک را تنها نماينده قانوني و شرعي مردم سوريه و انقالب ]![ ايـن  

 داند. کشور مي

به هر حـال   وراين سادگي است که عرعور را به تمسخر و استهزاء محدود کنيم. ابناب

ياران و مريداني دارد. او از جماعت اخوان المسلميني است که مخالفان خارج از سوريه 

کند و نقشي مهـم در عمليـات مسـلحانه و تشـکيل گروهـک ارتـش آزاد        را هدايت مي

 دانسـتند، بـا   الفـاني کـه خـود را الئيـک مـي     داشت. عالوه بر اين او توانست بيشـتر مخ 

 اش بر آنان سلطه پيدا کند. هايش جذب کند و با کلمات ابتکاري  سخنراني

 معارض معارضان سوري شيخ ديکتاتور و بي

ثر بودن سخنان عرعور، ايـن اسـت کـه    ؤدليلي است بر م کهتر از آنچه بيان شد  مهم

ه اسـت کـه هـيچ يـک از معارضـان      شيخ عرعور تنها شخصيت در ميان مخالفان سـوري 

از او انتقاد کند؛ چه سياسي چه ديني. حال اين مخالفان چـه اشـخاص    آشکاراتواند  نمي

 ها چه شوراها. باشند چه هيئت

هاي انقالب، شيخ  به هنگام تاسيس اتحاديه هماهنگي ،ناگفته نماند که يک سال پيش

اين اتحاديه نماينده هيچ کسـي  وقتي که گفت  ،عرعور سيلي محکمي به اين اتحاديه زد

 نيـز   پـس از آن از مردم نيست و اين اتحاديه تنهـا سـکوت کـرد و جـوابي نـداد بلکـه       
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کـه سـخن   ـ اي مانند وصال   هاي ماهواره در شبکه ،برخي اعضاي وابسته به اين اتحاديه

 گفتنـد و در بزرگداشـت و اظهـار نهايـت احتـرام خـود        تملـق شـيخ را مـي    ـ  گفتند مي

فراتـر از ايـن، برخـي افسـران و     ؛ کردند رعور و انديشه و شخصيت او دري  نميبراي ع

و نقـش رهبـري و    کردنـد فرماندهان گروهک ارتش آزاد با شيخ عدنان عرعـور بيعـت   

 از ريـاض االسـعد فرمانـده ايـن گروهـک       ،دنشناسـ  گونه او را به رسـميت مـي   هدايت

 تـر   و ديگران که افسـران رده پـايين   گرفته تا سروان فراري عمار الواوي و خالد الحمود

ــان در شــبکه ؛آن هســتند ــرار   هــاي مــاهواره آن  اي ماننــد وصــال در حضــور عرعــور ق

 گيرند. مي

 ها  جهاد فرزندان عرعور در شام و ماهواره

عرعور همانند عريفي ـ مفتي ديگر معارضان سوري ـ از دور، دستي بـر آتـش دارد.     

نظر دارند. در اين ميـان جـابر فرزنـد خردسـال او،      چهار فرزند وي درباره پدر اختالف

 کند:   اي زنده چنين از پدر انتقاد مي بيشترين اختالف را با پدر دارد. وي در برنامه

 تواند در سوريه مانند رئيس جمهور حکومت کند؟   مجري: جابر پدرت مي

 خوام! جابر)فرزند عرعور(: نه! اين رو نمي

 خواهي؟! براي چي؟! مجري: نمي

جابر: براي اينکه دنيا رو )همه چيز رو( تغيير خواهد داد! جلوي نصف مواد غـذايي  

 گيره! صابون شامپو شکر چاي. رو مي

 خواهي زندگي کني اگر همه اين چيزها رو ممنوع کنه؟  مجري: پس چطور مي

 جابر: نميدونم!

 مجري: تو خودت رو جدا کردي؟  

 مجري: از چي؟  جابر: بله!

 عدنان!جابر: از شيخ 
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 ميزنه شيخ!بزرگي )با حالت شوک شده! به شيخ عرعور(: حرف خيلي  مجري

 کني؟   مجري براي بار دوم: از شيخ عدنان خودت رو جدا مي

 جابر: بله!

 مجري: چرا؟  

شـيخ رو صـندلي    ،جنگه جابر: )اداي پدرش رو در مياره ميگه( بشار اسلحه داره مي

! اما بشار سالح رو بکـار  بريزيدبپاخيزيد! بيرون نشسته دستور ميده فالن شهر قيام کنيد 

ـ   کنه! )و همين گيره کار رو تمام مي مي خـدا  ه طور ادامه ميده به تقليد کارهاي پـدرش( ب

 خـواهي مـردم پيـروز بشــن از     )کـارش درسـت تــره!( چطـور مـي     بشـار از تـو بهتـره!   

 روي صندلي!

 خيزه شيخ! مي ها هم بپا مجري: بعضي وقت

خيزه! اما از روي صندلي! نه اينکه بره سالح دست بگيره! بلند ميشـه   مي جابر: بله بپا

حرف ميزنه! بلند ميشه گريه ميکنـه!)اداي گريـه کـردن پـدرش رو درميـاره!( ايـن چـه        

 طوري پيروز بشه! رفتاريه؟ غير ممکنه سوريه اين

 مجري: حاال جدا شدي به کي پيوستي؟  

 .انقالبيونجابر: در وسط! نه بشار نه اين! فقط با 

العربيه اعالم کرد که يکي از مخاطبان اين شبکه، يک شيخ مشـهور را بـا   چندي قبل 

سؤال خود در انفعال قرار داده و از او پرسيده که چـرا چهـار پسـرش بـراي جهـاد بـه       

 .اند؟، و منظور وي، شيخ عدنان عرعور بود سوريه نرفته

مـورد حمـالت    ،في و عرعورگفتني است اخيرا بعضي شيو  تکفيري از جمله العري

اند و بسياري از کاربران و فعاالن اينترنتي آنان را به خيانـت و   اي قرار گرفته شديد رسانه

 .دهند کنند و مورد تمسخر قرار مي نفاق متهم مي
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حازمعرعورپسرشيخعرعور

تـوان بـه ميـزان حضـورش در      از تميزي صورت و لباس و خط اتـوي لباسـش مـي   

 رد!ها پي ب جبهه

حازم عرعور در ميان فرزندان عدنان عرعور، بيش از ديگـر بـرادران، بـا پـدر خـود      

هاي تلويزيوني و مساجد به تبيـين و توضـيح مطالـب پـدر      کند و در برنامه همراهي مي

 پردازد. مي

 تغيير موضع نسبت به داعش

 را شداع گروه اينکهاز  پس روز چند عربستان افراطي عرعور، از مفتيان عدنان شيخ

 ايـن  اکنـون  اش، همقبلي مواضعاز  اي درجه 333 چرخش با کرد، توصيف خود برادران

 نامد! مي سوريه در کاراني جنايت و کاران جنايت را گروه

 داعـش  گـروه  نيروهـاي » :بـود  گفتـه  سـعودي  تلويزيوني هاي شبکهاز  يکي در وي

 جهـادگر  و مخلـص  و،راسـتگ  مسلمان، مؤمن، آناناز  درصد 22/22 و هستند ما برادران

 مخلصـي  نيروهـاي  داعـش  گـروه  زيـرا  کـنم؛  مي بيعت البغدادي ابوبکر با من و هستند
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 ايـن  بـه  سـوريه  خـارجي  و داخلـي  نيروهاياز  سوريه مردماز  حمايت براي که هستند

 .«اند آمده کشور

 مجـرم  داعش گروه» :کرد اعالم تلويزيوني ديگر برنامه يک در تازگي به عرعور شيخ

 زيـرا  اسـت؛  شده برداشته کار جنايت گروه ايناز  پرده ديگر اکنون و است کار يتجنا و

 کمربنـد  آنهـا  بـه  و فرسـتد  مـي  جنـگ  به آموزش بدون را جوانان که است کسي خائن

 بدانيـد  ها احمق اي. ببرد بيناز  را آنها تا فرستد مي مختلف مناطق به و بندد مي انتحاري

 .  «است خائنان صفت همه اينها

 حمايت عربستان اطالعات دستگاه سوياز  ـ که «ادش» شبکه با وگو گفت دررعور ع

 داعـش، جـايزه   گـروه  در ساحل فرمانده العراقي ابوايمن دستگيري ـ براي  شود مي مالي

 .کرد تعيين

 گمـان  و اسـت  عـراق  اطالعـات  سازماناز  فرد، افسري اين که کرد خاطرنشان وي

 .باشد گو پاسخ شرعي ادگاهيد برابر در شود حاضر که کند نمي

از  کـه هايي  انتحارياز  يافتن خالصي براي که کرد متهم را ابوايمن عرعور، همچنين

 .دهد مي کشتن به و فرستد مي عمليات به آيند، آنها را مي سوريه به عربستان

 آنها دستاز  بسياري اما کنم، نمي متهم را داعش اعضاي همه من» :افزود عرعور

 قـوانين  کـه  داعـش از  عناصـري  ترتيب اين به اند. زده توصيف غيرقابل اقداماتي به

 عناصـر  يـا  جهـنم هـاي   ، آنهـا سـگ  هسـتند  خوارج حکم نکنند، در اجرا را خداوند

 .«هستند اطالعات سازمان

 بـرادران  بـه  حمله با داعش» :گفت و برداشت خود خشم علتاز  پرده ادامه در وي

 .«اند شده تجاوز و جرم مرتکب الشام احرار گروه در ما

 در کـه  اسـت  سنگينيهاي  شکست نگران عرعور کهشود  مي مشخص ترتيب اين به

 وارد سـعودي  عربسـتان  بـه  وابستههاي  گروه مسلحهاي  گروه ميان داخليهاي  درگيري
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 داعـش، قاتـل   سـران از  العراقـي  وائـل أبو که کنند ميتأکيد  مسلحي ها است؛ گروه شده

 خـدا  سـوي  بـه  هجرت به موسوم گروه سابق فرمانده بايرلي لجال و الالذقاني ابوبصير

 شـش  و کشـت  را ربيعه روستاي نزديک صحرايي بيمارستان پرسنلاز  شماري که است

 .کرد اعدام را بايرلي جالل شيخ جملهاز  ديگر شخص

 تنگنـا  در براي سعودي داعش، تالشي ضد عرعور اتهامات که باورند اين بر سياسي ناظران

 بـه  وابسـته  مسـلح هـاي   گروه با درگيري در گروه اين است؛ زيرا خارجاز  گروه اين دندا قرار

 .است کرده وارد آنها به سختيهاي  ضربه سوريه در سعودي عربستان

 عذرخواهي از داعش

 کـه  کردنـد  منتشر را عرعور عدنان وهابي مفتياز  داعش، نواري طرفداران و پيروان

 .يدگو مي سخن داعش با برخورد چگونگي از دوستانش با خصوصي جلسه دريک

 آنهـا  بـراي  کـه  کسـاني  بـه  قـدر  آن عرعور که است اين نوار اين در توجه قابل نکته

 گويـا  وکنـد   مـي  صـحبت  راحتي و صراحت کمال با که دارد اطمينان ،کند مي  سخنراني

 هاينک به برسد چه شود نمي منتقل ديگر جايي به وجه هيچ به سخنانش که است مطمئن

 .شود منتشر مجازي فضاي در

 نحـوي  بـه  دارد ميروا  داعش به نسبت واضح تمسخر با همراه تند انتقاداتي عرعور

اي  گربـه  به را داعش حضار هميناز  يکي جايي که تا ،شود مي همراه حضار خنده با که

 .دهد نمايش شير را خود خواهد مي که يدنما مي تشبيه

 متنفـر  و داعـش  بـا  جنگ به را حاضر رعور، جمعع که است اين ،تر مهم موضوع اما

 جلوتربـه  گـامي  در وکنـد   مـي  دعـوت  تخريبشـان  بـراي  تـالش  و آنهااز  مردم ساختن

 کند. مي اعالم مباح را خونشان ريختن و کرده توصيف را فاسد آنها علني صورت

 بسـياري  وانـد   خوانده فتنه راس را عرعور داعش ويدئويي، طرفداران نوار اين انتشار پي در

 اند. شده وي شراز  شدن خالص و قتل خواهان اينترنتي اجتماعيهاي  شبکه در آنهااز 

 وشـام  عـراق  اسـالمي  دولـت  به موسوم تروريستي گروه طرفداران امر اين دنبال به
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 اجتمـاعي  ارتبـاط  هـاي  پايگـاه  در را عرعـور  شيخ به منتسب ويدئويي فايل نيز( داعش)

 .شمرد مي مباح را داعش عناصر خون آن در وي که کردند منتشر

 صحت توئيتر ـ  سايت در خود، ـ  صفحه موضوع، در اين به واکنش در عرعور شيخ

 مبـاح  ادعـاي  و شـده  منتسـب  مـن  بـه  آنچـه » :است نوشته و کرده تکذيب را فايل اين

 .است ساختگي و دروغ من سوياز  مجاهدان خون شمردن

 فايـل  ايـن  در کمـي  هـرکس .. انـد.  ساخته را آن اند و کرده سرهم مرا پراکنده سخنان

 خون به هرکساز  بيش که هستيم مردمي ما... برد مي پي آن بودن ساختگي به کند دقت

 را مسـلمان  مجاهد يک خون ريختن است ممکن چطور پس گزاريم، مي احترامها  انسان

 خـون  که انيکس بر خدا لعنت .بداند کافر مارا و کند مخالفت ما بااگر  حتي بدانيم مباح

 .  «بندند مي دروغ ما به ودانند  مي مباح را اينان

 عليـه  خـود  حمالت به توئيتر در اي خاص صفحه ايجاد با داعش طرفداران و عناصر

 .بگيرد باال زمينه اين در منازعاتشود  مي بيني پيش و دهند مي ادامه عرعور

 هاي مالي براي معارضان سوري آوري کمک مسافرت براي جمع

 فوريه گفته بود: 30 سخنگوي انقالبيون« دالرؤوف الشايبعب»

اکنو  خبدهايي از و ود عرنا  عدعو  از حاميا  منالفا  مسلح د  سو يه به بحدين 

هاي مالي و لجستيكي به عناصرد مسرلح    منتشد شره و او قصر دا د بداي ا ائه کمك

 .آو ي کنر هاي مالي بيشتدي جمع د  سو يه، کمك

هـاي مـالي، وي بـه تحريـک و تشـديد سـرکوب        آوري کمـک  بر جمعظاهراً عالوه 

 شيعيان بحرين نيز پرداخته است.

بـه صـورت علنـي در مسـجد شـيخان در منطقـه        در اين سـفر عباي عدنان عرعور 

عبـدالحليم  »اين مزايده با پيشـنهاد هـزار دينـاري    ؛ بحرين به مزايده گذاشته شد «الرفاع»

هـزار دينـار    33، آغاز شد. در نهايت اين عبا به مبلـ   از نمايندگان مجلس بحرين« مراد
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 خريداري شد.« عارف الکوهجي»توسط فردي به نام 

ــه بحــرينعرعــور ورود  ــر کشــته شــدن يکــي از    ،ب ــس از انتشــار خب ــک روز پ ي

برگـزار کننـدگان   ؛ هايي صورت گرفت که از بحرين به سوريه اعزام شده بود تروريست

وش اين عبا براي کودکان سوريه مصـرف خواهـد شـد!    اين مزايده مدعي شدند پول فر

هـاي   اين درحالي است که کودکان سوريه يکي از قربانيان اصلي جنگي هستند که گروه

اي آن به ويژه عربستان، قطـر و   مسلح و تروريستي با حمايت غرب و هم پيمانان منطقه

 اند. ترکيه به راه انداخته

 ،هاي مالي به دست کودکـان سـوري   و کمک ها آوري و رساندن اين پول ادعاي جمع

در حالي است که حدود دو ماه قبل نماينده سازمان جهاني بهداشـت در سـوريه اعـالم    

هايي که کشورهاي عربي براي کمک به آوارگان و مردم سـوريه   کرد، هيچ کدام از کمک

 وعده داده بودند، به دست اين سازمان نرسيده است.

تأکيد کرده بـود کـه هـيچ     ،ازديد از بيمارستاني در دمشقدر جريان ب« اليزابت هوف»

کمکــي از شــرکت کننــدگان در کنفــرانس کمــک کننــدگان بــه مــردم ســوريه دريافــت 

 است. نکرده

 وي خاطرنشان کرد:

بيشتد اعضاي فعال اين سازما  د  سو يه از شهدونرا  سو ي هستنر و آنها همچنا  

 تلف اين کشو  هستنر.د  حال ا ائه خرمات به مدد  د  مناطق من

 نماينده سازمان جهاني بهداشت در سوريه گفت:

هاي غدبي د يافت کردده   هايي از بدخي طد  سازما  جهاني بهراشت امسال کمك

ولي هيچ کمكي از کشو هاي حوزه خليج فا س کره د  کنفردانس کويرت     ،است

 و يه ايرن سرازما  از مردد  سر     حمايرت شدکت داشتنر، د يافت نكدد. با اين حال 

 يابر. ادامه مي
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با حضور کشورهاي عربي برگزار .ش   ه 23که در بهمن ـ در جريان نشست کويت  

هـاي مسـلح و تروريسـتي در     که برخي از آنها حاميان اصلي گـروه ـ اين کشورها   ـ  شد

مدعي شدند مبال  هنگفتي را براي کمک بـه مـردم سـوريه و آوارگـان      ـ  سوريه هستند

 د.ان سوري اختصاص داده

 نااميدي از پيروزي در سوريه

هاي اجتماعي قـرار   بر شبکه فعاالن اينترنتي، ويدئويي از عدنان عرعورپس از چندي 

 گويد. هاي ارتش سوريه مي اند که از داليل پيروزي داده

 
ها به نوعي نااميدي دچار  هاي مکرر تروريست گويا اين مفتي وهابي پس از شکست

دليل پيروزي ارتش سوريه و باقي ماندن حکومـت فعلـي   وي در اظهاراتش  ،شده است

 داند. هاي الهي مي تبعيت از سنت ،اين کشور را

انتقـاد   ،انـد  هايي که از خارج سوريه به اين کشور آمـده  در ادامه از تروريست عرعور

خواهند سوريه را بـه   اينها مي» گويد: داند و مي کند و آنها را مسئول شکست همه مي مي

 .«ن دوم تبديل کنندافغانستا
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 اعتراض قاطع صالح فوزان و مريدانش به عرعور!

 را سـوريه  در سابقه، جهاد بي اظهاراتي در عربستاني سرشناس مجري« الشريان داود»

 فرزنـدان  نيسـتند  حاضـر  کشور اين مبلغان و مفتيان حتي که کرد توصيف دروغ ادعايي

 بفرستند! جهادي چنين به را خود

از  الفـوزان  صـالح  فتـواي  بـه  اسـتناد  سـي، بـا   بي ام شبکه در «ثامنهال» برنامه مجري

انسـان،   کـه  کـرد  فتنه توصـيف  را سوريه سعودي، تحوالت ارشد علمايهيئت  اعضاي

 .شود آن درگير نبايد

 خوانـد و  دروغ را سـوريه  در تـويتر، جهـاد   در خـود هاي  پستاز  يکي در الشريان

 عرعور نوشت:   به خطاب

 هرد از  پريش  دا يرر، چردا   ايما  سو يه د  جهاد وجود به واقعا تو امثال و تو اگد

 فدستير؟ نمي جهاد بداي  ا خود کسي، فدزنرا 

 :کرد تأکيد الشريان

 کشو  اين د  ؛ زيدا جنگکنر مي تحديك سو يه به  فتن بداي  ا جوانا  مفتي، اين

 ادامه گجن اين آتش د  دمير  به هموا ه سبب همين به است؛ کدده معدو   ا او

هراي   کمرك  کننرهآو ي  جمع و اي تلويزيوني عنوا  ستا ه به همچنا  تا داد خواهر

 .بمانر باقي مددمي

 اقـدامي  سـي، در  بـي  ام سـعودي  شـبکه  در الثامنـه  برنامه در همچنين الشريان داود

 سـوريه  در جنـگ  براي عربستاني جوانان تحريک موضوع به بار نخستين براي سابقه بي

 .پرداخت

 حـالي  جنجـالي، در  موضـوع  ايـن  کردن مطرح در سعودي شبکه سابقه اين بي اماقد

 و داعش ويژه به تروريستي و مسلح يها گروه اصلي حامياناز  يکي کشور اين که است

 .است سوريه در 
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! اي؟ آمده ما کشور به کجااز  عرعور اي تو: »گفت عرعور عدنان به همچنين الشريان

 .«کن راحت ودتخ شراز  را ما

 سفر ناتمام و يک روزه به کويت

 بـه  وصـال  تکفيري شبکه مالک عرعور، عدنان سفر العالم، جزئيات شبکه گزارش به

 امنيتـي  منـابع از  نقل به «السياسه» کويتي روزنامه است، ولي نشده مشخص هنوز کويت

 با کشور اين به ورود هنگام و شد کويت وارد خصوصي دعوت با عرعور که کرد اعالم

 .نشد مواجه مشکلي هيچ

 ايـن  در عرعـور  حضـور  کـه  بودنـد  معتقد کويت امنيتي منابع، مسئوالن اين گفته به

از  خـروجش  کـه  دانسـت  مي نيز عرعور وشود  مي آشوب و اختالف بروز باعث کشور

 توانـد  نمي است، نکرده تغييري منطقه اوضاع که زماني تا و است حل راه بهترين کويت

 .کند فرس کويت به

 و نگرفته صورت عربستاني گذرنامه با کويت به عرعور گزارش، ورود اين اساس بر

 ايـن  ــ وارد  کويـت  مجلـس  سابق نماينده هايف ـ  محمد دعوت با وي قوي احتمال به

مسـئله   و کنـد  شـرکت  سوريه انقالباز  حمايت به موسوم مرکز جلسه در تا شد کشور

 .کرد بدرقه را وي فرودگاه در کويتاز  عرعور خروج هنگام هايف اينکه، توجه قابل

 :کردند اعالم نيز آگاه منابع

 برا  کويرت،  مجلرس  سرابق  نماينرره  «الجمهو  غنا » دفتد د  پيش  وز دو عدعو 

 اوضا  ديرا  اين د  که کدد ديرا  مبلغا  و مجلس اين سابق نماينرگا از گدوهي 

 شرر،  داده تحويرل  عدعو  به و آو ي جمع نيز مالي يها کمك و شر بد سي سو يه

 آ  برود   علت غيدقانوني به  ا مالي يها کمك آو ي جمع امنيتي منابعاز  يكي ولي

 .کدد تكذيب

 بـه  وي سـفر  و توصـيف  انگيز فتنه و تکفيري را عرعور اجتماعي هاي شبکه کاربران
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 .کردند محکوم را کويت

 عـالم  عنـوان  با عرعور ناميدن «الهاشم صفاء» نام به کويت مجلس نمايندگاناز  يکي

 :گفت و دانست نادرست را

 بره  عدعو از  بيشتد من و دانر نمي ديني مسائلاز  چيزي نيست، و دين عالم عدعو 

 .دا   آگاهي ديني علو 

 :گفت نيز کويت مجلس نماينده ديگر «المبارک معصومه»

 عررنا   انگيرزي  فتنره  و تروزي  کينه، تكفيدي عقاير، کديه ماهيت يوتيو  سايت

 .کدد فاش همگا  بداي  ا عدعو 

 :افزود المبارک

 عقايرر  که فددي چنين به منطقه کنوني ناآ ا  اوضا  د  چدا کويت کشو  وزا ت

 دهر؟ مي  ا کشو  به و ود دا د، اجازه مندبي

 :کرد اعالم کويتي نماينده «التميمي عبداهلل»

 مسرئوال  اگرد   و اسرت  شره تبريل سو يه آزاد ا تش و ها اخواني مقصر به کويت

 بره  دست خودما  نكننر، کويت به افداد اين و وداز  جلوگيدي بداي اقرامي امنيتي

 .شويم مي کا 

 مسـلمانان از  بسـياري  خـون  ريخـتن  در داشـتن  دست به را عرعور التميمي، عبداهلل

 :گفت و کرد متهم

 به پيوسته مه ها  سانه و نرا نر قبول  ا عدعو  نيز سو يه نظا   و ميانه منالفا  حتي

 .کننر مي حمله عدعو 

 :داشت اظهار کويت مجلس نماينده ديگر «الصالح خليل»

 موفقيرت  مرانع  بايرر  مرا  وکنر  مي تهرير  ا منطقه قوميتي و مذهبي اختالفات خطد

 .شويم گدا  فتنه

 :کرد اعالم نيز کويت نمايندگان مجلس عضو «عاشور صالح»
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 به و ود بداي عدعو  به داد  اجازه و  انرگذ مي سد پشت  ا خطدناکي مدحله منطقه

 .است غيدمنطقي اقرامي شداي  اين د  کويت

ستيزيعرعوروشيعه

 ]اعتراف به وجود امام مهدي

هاي تلويزيوني در فتوايي محکم و قاطع و مخالف بـا بسـياري    وي در يکي از برنامه

 .«د و زنده استموجو 7من معتقدم االن )امام( مهدي» کند: از اهل سنت تأکيد مي

گويا به نحوي قصد دارد اين موضوع نيز در ميان ديگـر مطـالبش بـه سـخره گرفتـه      

گويـد پيونـد و اتفـاق شـيعه و سـني در موضـوع امـام         اي ديگـر مـي   برنامـه  شود و در

؛ در همين برنامـه بـراي تمسـخر روايتـي     3است نه بيشتر« م ه د ي»( تنها در ]مهدي)

ـ را ايرانـي و    3)حضرت زهراــ   7و مادر امام حسين( هم جد ]درباره امام زمان)

 (.  9داند هم جد پدري ايشان را )رسول خدا نعوذ باهلل کافر مي

 منتظر و سرباز سفياني 

 گفت: ،موسوم به شبکه شذا ،عدنان عرعور، در سخناني از تريبون تبليغاتي خود

 اي شايسرته  سدبازا  ا  اميرو .اميروا يم انشاء اهلل زيد لواي پدچم لشكد سفياني باشيم

 .بدسانيم اعمالشا  سزاي به  ا شيعيا  تا باشيم سفياني ا تش بداي

 دستور ترور بزرگان و مشاهير شيعه

قـاتلين شـهيد شـيخ     ،مقامات امنيتي سوريه «ابنا» :به گزارش خبرگزاري اهل بيت

بـر اسـاس ايـن    ؛ را بازداشـت کردنـد   3عباس لحام امام جماعت حرم حضـرت رقيـه  

اند: دستوراتي را از عـدنان عرعـور    اين گروه تروريست در اعترافات خود گفته ،رشگزا

                                              
1. http://s3.picofile.com 
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امـوالي را   ،وي تـرور مفتي برجسته وهابي، دريافت کردند و در قبـال اجـراي عمليـات    

هـا و   که مدعي لزوم اتحاد اديان بوده است، هرکس را در آشوبعرعور . دريافت کردند

اي به  هاي ماهواره پيش از اين در برخي شبکهوي  داند. ها شرکت نکند، کافر مي شورش

 .شدت به شيعيان اهانت و آنان را مشرک خوانده بود

، از سـوي عناصـر   3شيخ عباس لحام امام جماعت حرم حضرت رقيه ،گفتني است

تروريستي وابسته به وهابيت در دمشق به شهادت رسيد. وي پس از اقامه نماز جماعت 

، از سوي گروهي که خـود را در  3از حرم حضرت رقيه وجهنگام خر ، بهمغرب و عشا

 .هاي اطراف حرم مخفي کرده بودند، هدف گلوله قرار گرفت يکي از کوچه

خطيـب و امـام جماعـت حسـينيه     ـ حجت االسالم والمسلمين سيد ناصـر العلـوي    

نيز در منطقه زينبيه دمشق با مسلسل مورد هـدف قـرار گرفـت و بـه شـهادت       ـ  العلويه

 د.رسي

ــروان     ــيعيان و پي ــوريه را ش ــتي در س ــوادث تروريس ــهداي ح ــادي از ش ــمار زي ش

 .دهند تشکيل مي :بيت اهل

تاکنون بـا اجـازه فتـوا از     ،روند هاي تروريستي مسلح که از سلفيان به شمار مي گروه

اقدامات تروريستي فاجعه باري را عليه شـهروندان سـوري    ،هاي وهابي و تکفيري مفتي

 د.ان رتکب شدهبه ويژه شيعيان م

 بـه  تهديـد  را سـوريه  شيعيان ويدئويي، نوار يک در خود عدنان در يکي از اظهارات

 .کند مي وحشتناک عامي قتل

 جسـد  کشته، گوشت آنها را چر  کرده و شيعيان بايد» :يدگو مي خود تهديد در وي

 .«بدرند را آنها تا شود انداخته ها سگ جلوي آنها

 ايسـتاده  حـاکم  نظام عليه سوريه در سلفي، و وهابي ايتندروه درکنار عرعور عدنان

 بـا  جهت هم شيعي ضد حکومت يک ايجاد رؤياي اسد، بشار دولت مخالفان ديگر با و

 .پروراند مي سر در را وهابيت
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 عادل بن سالم الکلباني

ينامهزندگ

اولـين  شيخ سيه چرده، درشت هيکل، ساختارشکن وهابي،  «عادل بن سالم الکلباني»

بـه   «رأس الخيمه»از  ي زيبا،و لحن ، با صدايي بمتبار مسجدالحرام امام جماعت آفريقايي

 عربستان سعودي مهاجرت کرده است.  

کـافي  هـاي   به فقدان وزن علمـي و نداشـتن آگـاهي    ،در محافل فرهنگي عربستان او

 شود. طلب قلمداد مي مشهور بوده و به لحاظ شخصيتي، يک فرد متزلزل و فرصت
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 اوباماي سعودي!

کـه ترجمـه   به دنيا آمده ـ در گزارش خود ـ    .ق  ه 3033نيويورک تايمز، کلباني را ـ که در  

اوبامـاي  »ـ   روزنامه الشرق االوسـط منتشـر شـد   م 39/0/9332عربي آن در شماره روز يکشنبه 

خـود را   ،باشـد  مـي  ]فـارس[  اين مرد که فرزند مهاجر فقيري از منطقه خلـيج  خواند.« وديسع

به تصريح خودش در رياض به دنيـا آمـده و در مـدارس سـعيد بـن       .نامد اوباماي سعودي مي

اي از  )متوسطه(، تحصيالتي کامال معمولي داشـته و هـيچ خـاطره    )ابتدايي(، و ابن زيدون جبير

 آورد.   خاطر نمي ه و تنها نام يک معلم را بيشتر بهدوران تحصيل نداشت

هنگـامي کـه شـيخ عـادل الکلبـاني در مـاه سـپتامبر         در گزارش ياد شده آمده است:

گذشته به تلفن منزلش پاسخ داد، شخصي به وي گفت: خـادم حـرمين شـريفين، ملـک     

سـت. شـنيدن   عنوان امام جماعت مکه مکرمـه برگزيـده ا   عبداهلل بن عبدالعزيز، شما را به

  .اين خبر وي را کامال غافلگير کرد

 به نوشته نيويورک تايمز:

ن شـتافت و  يشيخ عادل الکلباني پـس از دو روز بـه مالقـات خـادم حـرمين شـريف      

خواست خود را بـه او معرفـي    به پيشواز وي آمد، هنگامي که مي الفيصلشاهزاده خالد 

 «.شما مشهور هستيد: »کند، شاهزاده با لبخند حرف او را قطع کرد و گفت

 
عکسنيويورکتايمزازکلباني
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پس از آن شيخ عادل به ملک عبداهلل معرفي شد و در مکاني که پادشـاه و جمعـي از   

جاي گرفت. وي که با ادب و تواضـع آميختـه بـه شـرم بـا پادشـاه        ،وزرا نشسته بودند

منظـور احتـرام و    به - ]فارس[ ها در منطقه خليج به شيوه سنتي عرب -کرد  صحبت مي

 د!قدرداني به ملک عبداهلل بر بيني وي بوسه ز

مشـغول   ،آفريقايي و صداي بـم خـود   با چهره کامالً ،پس از چند روز شيخ عادل و

هـاي   تالوت قرآن مجيد از پشت بلندگوهاي مسـجدالحرام شـد کـه از طريـق ايسـتگاه     

 د.شو تلويزيوني در سراسر جهان پخش مي

شيخ عادل براي شوخي با اشـاره بـه بـاراک     ارش خود افزود:نيويورک تايمز در گز 

 .نامد خود را اوباماي سعودي مي ،جمهور آمريکا اوباما رييس

 نمازي و لهو و لعب امام جماعت آينده مسجدالحرام! سه دهه بي

 آمده است: اودر بخش ديگري از گزارش نيويورک تايمز درباره 

ي وي نبوده است، از سوي ديگر پـدر وي  پوست سياه شيخ عادل تنها مانع اجتماع

است به ـ که هم اکنون يکي از امارات متحده عربي  ـ الخيمه   سأکه در دهه پنجاه از ر

مشغول بـه   ،عنوان يک کارمند ساده دولتي کم درآمد کشور سعودي مهاجرت کرد و به

 شيخ عادل نيز پـس از گذرانـدن مرحلـه دبيرسـتان بـه اسـتخدام هواپيمـايي        ؛کار شد

پادشاهي سعودي در آمد و همزمان با آن تحصيالت شبانه را در دانشگاه ملک سـعود  

آغاز کرد، ولي سپس به تحصيل علوم شرعي، حفظ قرآن مجيد و علـوم فقـه اسـالمي    

 .روي آورد

 :  يدگو مي «العالمي اسالم المنتدل» او خود در مصاحبه با سايت

 نمـاز  و خـدا  و ديـن  که فهميدم ينم و بودم گمراهي آدم جواني، يک دوران در من»

 سـالگي  93 سـن  تـا  حتي. بود رفتن سينما و گرديدن بازار و کوچه کارم، در چه؟ يعني

 ديـدم  و کردم باز را ماشين، راديو در روزياينکه  تا. بودم نخوانده نماز هم بار يک براي
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 را اي آيـه . اسـت  منشـاوي  آقـاي  صـداي  که شدم متوجه بعد و خواند مي قرآن کسي که

 ببيـنم  کـه  افتـادم  فکر به ايناز  بعد. خوردم تکان مقداري (َو جاَءْت َسْكَرةُ الَْمْوتت ): خواند

 و خوانـدم  مـي  نمـاز  روز يـک  و رفتم مي مسجد به گاهي چه؟ نماز، يعني و خدا و دين

 .مکرد مي فرار نداشتم و از نماز عبادي، توجهي مسائل به. خواندم نمي روز يک

خـاطر   بـه  کـردم.  حفـظ  را آياتاز  تعدادي و دادم گوش نوار قرآن تعدادي اينکه تا

 جـامع  مسـجد  در جماعـت  عنـوان امـام   بـه  کردند معين داشتم، مرا خوبي صداياينکه 

 قـرآن، بـراي   روياز .ق   ه3033 سـال  در. سـعودي  عربسـتان  سليمانيه در الدين صالح

 ايـن  بـا  ولـي . خواندنـد  مـي  نماز من سر پشت هم مردم و خواندم مي تراويح نماز مردم

 3«.نبودم مذهبي آدم زياد حال، خيلي

 مهاجرت به عربستان

عنوان کارمند شرکت هواپيمايي سعودي در عربستان مشغول به کار شـد،   وي ابتدا به

در امتحان اداره اوقاف براي تصـدي امامـت جماعـت قبـول و      م3230تا اينکه در سال 

 عيين گرديد.نماز مسجد فرودگاه رياض ت عنوان پيش به

 «سـليمانيه ريـاض  »عنوان امام جماعت مسجد صالح الدين در منطقه  کارش را بهاو 

گونه مساجد، حـافظ   پايتخت عربستان ادامه داد در حالي که بر خالف ائمه جماعت اين

 خواند. ها را از روي قرآن مي قرآن نبود و سوره

 اخراج از امامت جماعت

در شـهر ريـاض    «جامع ملک خالد»جماعت مسجد عنوان امام  به ،سال 0وي پس از 

از اين منصب  ،اما با دستوري که از سوي دختران ملک خالد صادر گرديد ،منصوب شد

 !عزل شد! دليل اين برکناري، همچنان نامعلوم است
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 امامت مسجدالحرام

از سـوي پادشـاه سـعودي بـه امامـت جمعـه و        فاقد تحصيالت ديني! سپس کلبانيِ

تنهـا بـه   او تا پـيش از ايـن،   الحرام در شهر مقدس مکه منصوب گشت. جماعت مسجد

از « بـن جبـرين  » ؛برخي شيو  وهـابي اسـتفاده کـرده اسـت      شکل غير رسمي از درس

 هـايش   هـا و خطبـه    ترين اساتيد وي بـوده و تأثيرپـذيري کلبـاني از او در سـخنراني     مهم

 واضح است.

طلبانـه و   خاطر فتاواي خشـونت  ه بهترين شيو  سلفي است ک از متعصب ،جبرينبن 

اش عليه پيروان ديگر مذاهب اسالمي ـ از جمله شيعيان ـ حتي تحت تعقيب    کننده گمراه

ـ   :فتواي وجوب انهدام حرم ائمه اطهار ـ وي  ؛هاي قضايي اروپا نيز قرار دارد دستگاه

 3را نيز صادر کرده بود.

کـه بـه    اطالعـي ـ   سوادي و بـي  يل بيبه دل عنوان امام مسجدالحرام کلباني بهانتصاب 

هـا و   العمـل  عکس ـ  طلبد غير از صوت و لحن شرايط ديگري مانند عالم بودن را نيز مي

هاي زيادي را در خود محافل علمي وهابي نيز برانگيخـت. خـودِ وي در همـان     واکنش

عنـوان امـام مسـجدالحرام را دليلـي بـر       ش بـه انتخـاب  ،«بي.بي.سـي »مصاحبه معروف با 
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چرا که عالوه بر برخوردار نبودن از تحصـيالت متناسـب    ؛جاعت ملک عبداهلل دانستش

جايگـاه   ازپوستان در جامعـه عربسـتان    با اين مقام، داراي پوست سياه نيز هست و سياه

 برخوردارند.اجتماعي پاييني 

 دوست و همسفر بن الدن

 33اسـت و در دهـه   « اسامه بن الدن»فکران نزديک  کلباني همچنين از دوستان و هم

امـا پـس از آنکـه از     ؛به افغانستان هم سـفر کـرد   ،ميالدي به منظور همراهي با بن الدن

 سوي وزارت کشور سعودي جذب شد از طرفداران حاکميت گرديـد. وي دو همسـر و  

 فرزند دارد. 39 حداقل

 

فتاواومواضعکلباني

 تکفير شيعيان

 تـوانم  نمي من» و گفت: يان را تکفير کردشيع ،کلباني در مصاحبه با شبکه بي.بي.سي

 عـداوت  و بغض با و يدگو مي ناسزا را او، داند مي را اول خليفه جايگاه که کسي بپذيرم

 تـوانم  فـردي، نمـي   چنـين  بـه  مـن کنـد،   مـي  لعن را او و جويد مي تقرب خداوند او، به

 .«نيست او کفر در شکي و بگويم مسلمان
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 ،پخـش شـد  .ش   ه 3033ارديبهشـت   30وشـنبه  وي در اين مصاحبه کـه شـامگاه د  

انـد، دائمـا از وضـعيت     در حالي که شيعيان بيشتر از حقشـان را دريافـت کـرده   »گفت: 

 .«کنند موجود شکايت مي

پادشـاه عربسـتان بـا    « عبـداهلل بـن عبـدالعزيز   »او در استدالل اين اظهارات، به ديدار 

اشـاره کـرد و    ،ت شـده بودنـد  بازداشت شدگان شيعه که در پي حوادث مدينـه بازداشـ  

 «.شيعيان در اقليت قرار دارند و بايد از وضع موجود راضي باشند»افزود: 

 

.ش   ه 3033ارديبهشت  03افکنانه را در روز  وي اين اظهارات تفرقه ،با کمال تأسف

اين موضوع به هيچ وجه جديد نيست. پـيش   !کنيد؟ چرا تعجب مي» تکرار کرد و گفت:

ياري از علماي اهل سنت و خلفاي راشدين حکـم بـه تکفيـر شـيعيان داده     از من نيز بس

 !«بودند

؛ او باره شيعيان، از مسلمانان خواست آنها را مانند مسيحيان بدانند با تکفير سهکلباني 

بر مـن واجـب اسـت    »گفته است: ـ که در چند سايت وهابي منتشر شده  ـ در اظهاراتي  

 !«کننده رافضيان تبيين و اظهار کنم فر علماي گمراهکه راي و عقيده خود را درمورد ک
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 ها براي تشيع پيشنهاد افزايش محدوديت

 و فرهنگـي  امـور  گـذاري  سياسـت  )هيئـت  علمـاء  کبار هيئت در ورود شيعيان، حق

 وطنـان  هم سعودي، جزء عربستان در شيعياناينکه  با. ندارند را سعودي عربستان ديني(

 بـر  و گذشـته  دوران سياسـت  سعودي، همـان  عربستان سياست و منهج هستند، ولي ما

 عربسـتان  در کـه  دهـيم  نمي اجازه شيعيان به و است ديني آزادي مشروعيت عدم اساس

 .شوند داخل ديني و فرهنگي گيري تصميم مراکز در يا کنند فعاليت سعودي

 

 صدور حکم کفر همه علماي شيعه

 :  دپرس مي اواز  در مصاحبه ياد شده وقتي خبرنگار

 کنيد، مخالف مي محدود را شيعيان و داريد سعودي عربستان در شما که اي برنامه آيا

 نيست؟ اسالم و هاي جهاني سياست

 بسـازند؟  مسـجد  مسلمانان که دهند مي اجازه واتيکان در آيا»: دهد مي کلباني جواب

عودي، س عربستان در هم دهند، ما نمي ساختن مسجد واتيکان، اجازه در که طوري همان

 .«دهيم مي قرار محذوريت در را شيعيان

 ديـن  دو مسلمانان، برخورد به نسبت واتيکان برخورد پرسد مي دوباره از او خبرنگار

 است! مذهب دو با دين يک شيعيان، برخورد با شما برخورد است، ولي
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 کليسـا  آنجـا  در کـه  دهـد  مي اجازه پروتستان مسيحيت به واتيکان مگر»: گويد او مي

 هـيچ  دهـيم  نمـي  ، اجازهدانند مي مسلمان را شيعيان، خودشاناينکه  با هم نه، ما زد؟بسا

 .«باشند داشته سعودي عربستان در فعاليتي

 مقـداري  شـان، بايـد   عـوام  تکفيـر  به نسبت ما» دهد: وي در نهايت وقاحت ادامه مي

 فيـر تک خصـوص  در ولي. نه يا هست شيعه عوام کفر، در مالک که کنيم بررسي و دقت

 .«هستند شيعه، کافر يعلما تمام که است اين من شيعه، نظر علماي

ست که علماي اهـل سـنت و شـيعه بـرخالف وهابيـان همـديگر را        و اين در حالي

 سيسـتاني  العظمـي  اهلل آيـت  داننـد و علمـاي شـيعه ماننـد حضـرت      صراحتاً برادر مـي 

 اهـل  بـرادران  نگوييـد «السرينة أمل ناأنفس قولوا السنة، بل أمل لخواننا تقولوا ً: يندفرما مي

 .«سنت عزيزان و جان ما: اهل بگوييد سنت، بلکه

 وگوي يادشده را در آدرس سايت زير بخوانيد:   پاسخ جامع به گفت

http: //www.valiasr-aj.com 

 بيانيه در پاسخ به اعتراض علماي جهان اسالم به تکفير علماي شيعه 

شـيعه و برخـي از اهـل سـنت نسـبت بـه ايـن        وي پس از اعتراض عمومي علماي 

 !دانست عجيب و نامعقول را سخنانش به نسبت شيعيان العمل ها، عکس صحبت

 :گفت اش بيانيه در او

 مـن  که حرفي زيرا دانم!؛ مي عجيب را شيعياناز  بعضي العمل عکس من حقيقت در»

ويـژه ـ    ـ بـه  و سنت علماي درباره آنان خود که است حکمي اين نيست، و جديد گفتم

 مقالـه  بـه  نـد توان مـي  دهنـد، مسـلمانان   ( مياحمد و شافعي مالک، ابوحنيفه،) اربعه ائمه

 «هـا  رافضـي  نظـر از  آنان مذاهباز  اطالع و اربعه ائمه ديدگاه» نام به مهمي دانشگاهي

 کـه  بخواننـد  کسـاني  دربـاره  را علماء اقوال کنند، تا رجوع االرو عبدالرزاق دکتر نوشته

 .«پذيرند مي باز آغوش با را رافضه شيعه عقيده
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 :گفت او

 گمـراه  بـراي  تـالش  بـه  گمراهـان  تـا  کـرد  مهم موضوع دو متوجه بايد را افراد اين

 :ندهند ادامه کردنشان

 ايـن  بـه  قائـل  کـه  هسـتند  دادم، کساني کافر حکم آنها به من اي که شيعه . علماي3

 :  اند باطل عقيده

از  پـس  آنهـا  اينکـه  و عثمـان؛  و عمـر  و ابوبکر آنان رأس در و صحابه الف( تکفير

 .شدند مرتد 9پيامبر وفات

عايشه )که معلوم نيست چه کسي در جهان اسـالم و نـه    المومنين ام به زنا ب( اتهام

 .حتي شيعه چنين چيزي گفته است(

 را آناز  مقـداري  صـحابه  اينکـه  آن، و بودن کامل غير يا قرآن تحريف به ج( اعتقاد

 اند!. ردهک مخفي

 اند. نکرده منتقل را آن، سنت علماء آنکه دليل سنت، به به اطمينان د( عدم

 و بـوده  غيـب  علـم  داراي آنهـا  کننـد  مـي  ادعـا  که آنجا اشان، تا ائمه درباره ( غلو  ه

 3.الخ... هستند معصوم
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 طـور  بـه  کلباني ـ  به ـ متعلق www.aalkalbani.com ها، سايت در پي اين گستاخي

جالـب اسـت بـدانيم     .بـرده شـد   بـين از  آن محتويـات  و شده خارج دسترسيز ا کامل

محتويات سايت، فتواهاي عجيب و غير وهابي، و حتي غير اسالمي و عجيب و غريـب،  

در حالل کردن رقص و غنا و... بود و مورد اعتراض بسياري از اهل سنت و وهابيان نيز 

 کـار از  را سـايت  ايـن  7حيـدري  يشـيرها  انجمـن  نـام  بـا  که قرار گرفته بود؛ هکرها

يـا   بنـد  پيشاني که بحريني شيعه مظلوم کودکاناز  عکسي آن صفحه باالي اند، در انداخته

 .اند داده دارد، قرار سر بر را 7الحسين أباعبداهلل

 بـه  کمـک  بـراي  وهابيان هاي   سايت که: »چون جمالتي کلباني شده که سايت در

 شـريف  احاديـث  نيز و «ما براي خداوند طرفاز  تاس اي هديه شهادت»، «بحرين مردم

 روياز  مسـلمان  و مظلـوم  خون ريختن حرمت بيان در کريم قرآناز  اي شريفه آيات و

 .خورد مي چشم به تعدي و ظلم

از  ــ  7حسـين  يـا  لبيـک  ـ جهان شيعيان سياسي ـ اعتقادي و شيعي مشهور جمله

 .تاس کلباني پايگاه در موجود اصلي هاي گزاره ديگر

 وهابيانهاي  افشاگري درباره نفاق و وقاحت

 مبلغـان  ]سياست[ برخي» اعتراف کرد: تلويزيوني اي برنامه العالم، کلباني در شبکه نقل بنا به

 .«ديگر چيز خارج در و يندگو مي چيزي کشور داخل در هستند؛ هوا دو و بام يک سعودي

 تحـريم  را زدن دسـت  حتـي  کـه  افراطـي  علمـاي از  گروهـي  همراه به» :افزود وي

 موسـيقي  آنهـا  کـه  ديـدم  امـا  کـردم؛  شرکت عربستاناز  خارج در مراسمي در اند، کرده

 .«کردند شرکت رقص مراسم در و کرده گوش

 مـن  بـه  بـود  مـن  همراه مراسم اين در که «العشماوي عبدالرحمن» :داد ادامه کلباني

 3نرقصيم؟! گفت، چرا
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 مخالفت با ادعاي عريفي

مدعي شد که جنيـان سـوار بـر اسـب سـفيد بـه        ،وهابي سعوديگر وقتي عريفي دي

او را کلباني و صالح فـوزان   ،آيند تا افراد مسلح را شکست دهند کمک ارتش سوريه مي

 محکوم کردند.

قدرتمند و قدر  يعني ارتش بشار اسد آن» بود:در جواب اين شيخ وهابي گفته  کلباني

کمي عقلت را به کـار   !نند شکستشان بدهند؟توا قوي هستند که مالئکه خداوند هم نمي

ولـي چـرا    ،بينداز. درست است که مردم به سوي چيزهاي عجيب و غريب تمايل دارند

 .«؟ يا در مصر و يمنداين مالئکه مثال در ليبي و بر ضد ناتو کاري نکردن

 فتوا درباره لهو و لعب

گـوش دادن بـه   وگو با يک شـبکه تلويزيـوني عربـي دربـاره حکـم       کلباني در گفت

نظرات متفاوتي درباره گوش کردن به موسـيقي وجـود دارد، ولـي ايـن     » موسيقي گفت:

 .«قدر مهم نيست که اين همه جنجال و تنش درباره آن ايجاد شود مسئله آن

داننـد و   علماي بزرگي از عربستان گوش دادن به موسيقي را حـالل مـي  » وي افزود:

 .«رند که قابل توجه استداليلي براي گوش کردن به موسيقي دا

 دهد: کلباني ادامه مي

ــن يکــي از دموکراســي» ــرين  م ت

پدران هستم. فرزندانم مانند ديگـران  

دهند، نوارهـاي   به موسيقي گوش مي

موســـيقي را در خودروهـــاي آنهـــا 

بينم و راديو را براي گوش کـردن   مي

ام،  بـار نکـرده  کنند. من آنان را بـه آمـوختن مسـائل دينـي هـم اج      به موسيقي روشن مي

 .«خواهد باالخره مملکت دکتر و مهندس هم مي



 111        اعدل بن سالم اللکباین

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 .«دادم اما بعدها توبه کردم من در جواني به اموري مانند نماز اهميت نمي» وي ادامه داد:

هـايش خاتمـه    ماهه سـخنراني  30 کند به ممنوعيت پايان مصاحبه وي التماس مي در

 دهند. 

 به او  بيانوهاو اعتراض  به همراه موسيقي م0202نماز 

 ، شـنيدن 9اکـرم  پيامبراز  داستاني بر تکيه باکلباني  نوشت:روزنامه الوطن عربستان 

داده که مانعي از اقامه نماز در  فتوادانست و  حالل را موزيکي و آواز نوع هر خواندن و

 ت.نيس ،شود محيطي که موسيقي نواخته مي

شـدت در مقابـل او    شيخ صالح الفوزان عضو هيئـت مرکـزي علمـاي عربسـتان بـه     

تـوان نمـاز را    چگونه مي» ايستاده و او را متجاهر به فسق )فاسق علني( خوانده و افزود:

دهم که نمـاز او   فتوا مي چنين فتوايي صادر کرده، اقامه کرد و من به امامت کسي که اين

 .«ن به امامت او باطل استاو نمازگزار

نمازبـه   از فتـواي تحـريم  » نيز گفت: ديگر عضو هيئت علماي عربستان «حمود الشمري»

 .  «بينم زماني نماز و موسيقي نمي براي هم هيچ دليل شرعي؛ زيرا کنم امامت کلباني دفاع مي

 حـالل  را موزيک و آواز خواندن و شنيدن که کسي پشت خواندن نماز فوزان صالح

 تاني، زيرتابس آموزش هاي دورهاز  يکي در تدريس حال در که وي. کرد تحريم داند، مي

 و آواز خوانـدن  و شـنيدن  که کسي هر» :گفت ادامه بود، در عربستان علماي هيئت نظر

از  اسـت،  کـردن  گنـاه  حـال  در آشـکارا  و است گناهکار يک داند، مي حالل را موزيک

 .«است حرام فردي چنين سر پشت خواندن نماز رو همين

 صـورت  به و خفا در فردياگر  حاال» :افزود ادامه کسي، در نام به اشاره بدون فوزان

 امـا  بود، تر آسان مسئله کمي نبود، شايد خبر مسئله با ايناز  کسي و داد مي گوش پنهاني

 دفـاع  موزيـک  و آواز خوانـدن  و شـنيدن از  آشـکارا  صورت به و آيد مي فردي اينکه نه

 .«داند مي جماعت امام يک نيز را خود و داند مي حالل را آن وکند  مي
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 هاي زنان با تجويز و دفاع از خواسته مريد طلبي

بسـياري از مراجعـه   » افـزود:  «سـعوديون »روزنامه الحيات به نقل از پايگاه اينترنتـي  

کننـد کـه    کنندگان به پايگاه اطالع رساني کلباني استفتاهايي درباره جواز غنا مطـرح مـي  

 .«لحن برخي از آنان تمسخرآميز است

و در پاسخ به مخالفـان خـود    ،خرآميز از لحن طنزکلباني در پاسخ به استفتاهاي تمس

 .جويد از زباني آتشين بهره مي

: فتواي تو را بودنوشته  ناميده است، براي کلباني «فتون»در اين ميان زني که خود را 

خواهم بدانم آيا  درباره مباح دانستن غنا شنيدم. من استعداد فراواني در رقص دارم و مي

 .ال من پاسخ گوييدؤانه مجاز است، خواهشمندم به اين سرقص همراه با شنيدن تر

همه انواع رقص حرام نيست، برخـي  » :کلباني در پاسخ به اين زن فتوا داده است که

 «.از انواع آن مجاز و برخي غيرمجاز است

مـن بـه   »کلباني که از امامت مسجدالحرام عزل شده بود در پاسخ خبرنگاران گفـت:  

اب نشدم تا عزل شوم و من فقط براي اقامه نماز تراويح در ماه امامت مسجدالحرام انتخ

 .«رمضان سال جاري انتخاب شدم

 وي که زنان را ابزار سوء استفاده دشمنان ليبرال نظام سعودي خوانـده بـود، چنـدي   

بعد براي به دست آوردن جايگاه از دسـت رفتـه اش، پـس از دفـاع از آزادي ورزش و     

عربسـتان،  هـاي   با اشاره به رانندگي چندين زن در خيابان، وگوهايي شناي زنان در گفت

کنم که ديوار فتواهاي صادر شـده بـراي تحـريم راننـدگي      احساس مي»خاطرنشان کرد: 

 .«ها رانندگي کنند د و زنان بتوانند در خيابانززنان به لرزه افتاده، و به زودي فرو بري

 نکارتو پخش درباره وهابي هاي با مفتي نظر اختالف

اي درباره وجود احاديـث جعلـي ـ     نيوز، وي ـ که در پاسخ به مقاله  تشيع گزارش به

 وهـابي  مبلـ   العريفـي  محمـد  با علماي بزرگ سعودي را به واکنش دعوت کرده بود، ـ 

 .شدند نظر اختالف کارتوني، دچار شبکه يک نبودن يا بودن برانگيز فساد درباره
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 :  نوشت عريفي به پاسخ درتوئيتر  در مطلبي در ماجرا از اين قرار است که کلباني

روتانـا، دريـم،    ماننـد  هـايي  شبکه باشد، پس فساد شبکه MBC شبکه که صورتي در

LBC .چـه  شـوند ـ   مـي  اداره کشـور  آن امـوال  با يا هستند آنها عربستاني همه ـ که.. و 

 .ارمبيز بدهيم ديني بوي و رنگ شخصي اختالفات بهاز اينکه  واقعا بود؟ خواهند

 
 و هـا  وها، تصـاوير، فـيلم  ئويـد  پخـش  حـال  در سـاعته  90 صـورت  به ها شبکه اين

 دنيـا  در زبـان  عـرب  مخاطبـان  اسالمي، بـراي  عقايد با مخالف کامال غربي، و هاي برنامه

 .هستند

 مواجه، العريفي طرفداران سوياز  ويژه به اي گسترده هاي واکنش با يادداشت کلباني

 :که کند ـ اعالم بود مسجدالحرام جماعت امام زماني ـ که کلباني تا شد باعث و

 کننـدگان  نصـيحت  روش و راه ام، تـا  نکـرده  حـذف  را کـس  هـيچ  هاي پيام بار اين»

 اخـالق  کـردن  فاسـد  بهانه به اي ماهواره هاي شبکه با که افرادي اخالق و شود مشخص

 ؟«ييدگو مي سخن اخالق کداماز  شود کنند، برمال مي مبارزه مردم
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 وي موضـع  که نوشتتوئيتر  در اش شخصي صفحه در نيز عريفي چندي بعد محمد

 شخصـي  خصـومت  دليـل  به وجه هيچ به بوده، و قديمي اي مسأله MBC3 شبکه درباره

 3.نيست
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 ابومنذر الشنقيطي

النصـره را   در شام پاشيد و الباني ر تکفير را هاي قبل اشاره شد که بذ در بخش

رحم به  هاي وهابي به شمار نياورد. در اينجا با اين جريان بي شيخ در زمره تروريست آل

 م.شوي آشنا مي« شنقيطي»فرماندهي 

سـوريه وارد مرحلـه مسـلحانه     م9333در مارس  ،هاي آغاز شده از زماني که ناآرامي

هاي مختلـف   هاي مسلحي که همواره در عرصه ترين گروه ترين و قوي شد، يکي از مهم

اين جماعـت  ت؛ اس« النصره »شده، گروهي به نام  ها از آن نام برده  درگيري و نزاع

نمايـد، بـه    هاي مخالف مسلح سوريه مهم و قوي مـي  گروهبه همان اندازه که در عرصه 

شود تا نگاهي  همان اندازه بحث برانگيز و وحشت برانگيز بوده است. همين موجب مي

 .ها و اهداف داشته باشيم به ماهيت اين جماعت و نحوه شکل گيري و ديدگاه

«کانونجهادوتوحيددربالدشام»يا«ةجبههالنصر»

به ديگران شناسانده شده و  اين جماعت تحت عنوان  برخالف آنچه که

شود، بايد گفت که نـام واقعـي ايـن جماعـت کـانون جهـاد و        ها از آن ياد مي در رسانه

هـاي   هـا و اطالعيـه   براي اسـتفاده در بيانيـه   توحيد در بالد شام است و نام 

در داخل سازمان و در ميـان عناصـر   منتشره توسط اين جماعت براي آن برگزيده شد و 

 .شود ياد مي« کانون جهاد و توحيد در بالد شام»از اين سازمان با عنوان  ،آن
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 النصره جبهةماهيت 

تکفيري است. به ايـن معنـا کـه ديـدگاه سـلفي،       ـ  يک سازمان جهادي  

يا با »در اين مکتب ترين اصول حاکم  اي بر آن حاکم است و يکي از مهم وهابي، القاعده

ها و  اعضاي اين جماعت تنها ديدگاه ،است. به بيان رساتر« من باش يا برعليه من هستي

باورهاي خود را قبول دارند و هر ديدگاه و آيين و اعتقادي با آنها مطابقت و همسـويي  

کاتـب  ها و م کشتار و قتل پيروان آيين ،و آنها با تکفيرخود دانسته، نداشته باشد، برعليه 

 .دانند ديگر را جايز مي

هـا دشـمنان آنهـا     ها يـا اسـماعيلي   تنها شيعيان يا علوي ،هاي تکفيري از ديد جهادي

د، نسنت نيز کـه پايبنـد بـه اعتقـادات آنهـا نباشـ       نيستند، بلکه بخش قابل توجهي از اهل

 .خصم آنها شمرده شده و پيروان آن مکتب واجب القتل هستند
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 لنصرها جبهةگيري    شکل

به زمان آغاز مرحله مسـلحانه در بحـران    ،النصره را بسياري دوره شکل گيري 

ها پيش  هاي شکل گيري اين جبهه به سال که پيش زمينه دهند، در حالي سوريه ارجاع مي

 .گردد باز مي

هـايش   ، نويسنده و مجري سوري که خود بـه دليـل افشـاگري   «محمد السعيد»شايد 

هاي تشکيل ايـن جبهـه را    ط اعضاي آن ترور شد، بتواند پيش زمينهتوس ،عليه اين جبهه

 گويد: به خوبي براي ما تشريح کند، او مي

گردي و   به سمت خشرونت و نظرامي    2111سال  که حوادث سو يه د  مي از زماني

منتلف سو يه پيش  فت، من برداي   هاي مسلح د   وستاها و شهدهاي وهانتشا  گد

اي پناه بدد  که د  يكي از  وسرتاهاي  يرف    و مدج به خانهدو  مانر  از اين هدج 

قدا  داشت و هد از چنرگاهي بداي گرذ ا  اوقرات   « حتيته التدکما »دمشق به نا  

 .کدد  فداغت مرتي  ا د  آنجا سپدي مي
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هايشرا  بردايم جالرب     کدد ، بسيا ي از ديرگاه وقتي با اهالي اين  وستا صحبت مي

هايشا   عايت  ا مسائلي همچو  عر  کشير  قليا   ا د  خانهبود، از جمله اينكه آنه

وهابيشا   - اعتقادات سلفي به کددنر و دليل آ   ا نه به حفظ سالمتي خود، بلكه  مي

دادنر که کشير  سيگا   ا حدا  دانسته و قليا   ا گناه کبيده و از اعمرال   ا جا  مي

 نر.شيطاني بيا  کدده بود

 مريالدي 2116دا ها و کشاو زا  حتيته التدکمرا  از سرال    هبدخو دهايي که با مغاز

داشتم و البته اين وضعيت شامل مناطقي همچو  شعبا، عقدبا، ببيال، الحجيده و غيرده  

شر و  فت و آمرهايي که مسجر ايرن  وسرتا و  وسرتاهاي     د   يف دمشق نيز مي

س از تجراوز  تدين شنصيت نزد آنهرا پر   جوا  داشتم، به من نشا  داد که محبو  هم

هاي   ،  هبد القاعره د  عداق است و سننداني«ابومصعب الز قاوي»آمديكا به عداق 

شرر، همروا ه برا     هاي لبناني، عداقي و سعودي پنش مري  مذهبي او که توس   سانه

 .استقبال گد  ساکنا  اين مناطق مواجه بود

 
 محمدالسعيدمجريسوري
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اي و مذهبي بود که عربستان سعودي بـا   جنگي رسانهاين  ،اينکه بياناين نويسنده سوري با 

هـاي وهـابي پراکنـده در لبنـان و عـراق و کشـورهاي        هاي وابسته به خود و گروه کمک رسانه

کنـد کـه    ها پيش در سوريه آغاز کـرده بودنـد، تأکيـد مـي     آن را سال ،عربي حوزه خليج فارس

الفـات مـذهبي و دامـن زدن بـه     گرايي و اخت ترين هدف اين جنگ تعميق و گسترش فرقه مهم

 .ها ميان طوايف و قبايل مختلف ساکن سوريه بود ها و دشمني کينه

 :براي وي تعريف کرده بود که« الذقيه» يکي از دوستانش از ساکنان ،گويد السعيد مي

بره دليرل گروش داد   وزانره بره       ،شما  زيادي از اهالي  وستاها و مناطق اطدا  الذقيره 

بره افردادي وهرابي تبرريل      ر  که تبليغ کننره اين مكتب بودنرر وهابي   هاي  اديويي شبكه

 .گدا بود  آنهاست هاي اعتقادي آنها تكفيدگدا و فدقه انر که از مشنصه شره

 
 م9333تـا   9333هـاي   کند که طي سال ياد مي« الزوراء»اي به نام  وي در اين ارتباط از شبکه

هاي وهابي ربـوده بـود و    انه در سوريه از ديگر شبکهگراي گوي سبقت را در انتشار مباحث فرقه

حـامي مـالي    ]فارس[ گويد که يکي از افراد متمول منطقه خليج درباره حامي مالي اين شبکه مي
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هاي ثروتمند حـوزه خلـيج فـارس از سـال      کند، بسياري از وهابي شبکه الزوراء بود و تأکيد مي

از کرده بودنـد. آنهـا بـراي جلـب نظـر مـردم و       اي را در سوريه آغ هاي گسترده فعاليت م9333

 .برحق جلوه دادن خود در بسياري از مناطق و روستاها مسجد ساخته بودند

اي مناسب براي  عنوان نمونه هايي وجود داشتند که تفکر القاعده را به همچنين جنبش

ايي بـه  همواره هداي ،کردند و براي نفوذ بيش از پيش در ميان مردم ايمان مردم مطرح مي

تـرين   و اين براي روسـتايياني کـه يکـي از مهـم     ،کردند که اکثرا مالي بود آنها تقديم مي

مشکالت آنها فقر و نداري بود، بسيار مهـم و محـرک و مشـوقي قـوي بـراي پـذيرش       

 .ها بود ها و افکار و اعتقادات وهابي ديدگاه

 
 

 کند: السعيد تأکيد مي

شرنر، به سدعت به مداکز سردي برداي    مي مساجري که توس  افداد ناشناس ساخته

تر يس تفكد وهابي تبريل شرنر. آنها حتي به مرا س دولتي نيز نفوذ کدده و افكا  

و عقايرشا   ا د  آنها بس  دادنر، به خصوص که بسريا ي از اهرالي آ   وسرتاها    

دانسرتنر و يرادگيدي    دانش آکادميك  ا دوست نراشتنر و آ   ا علمي سكوال  مي
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وهرابي   ردادنر که همگري  نرگ و بروي سرلفي       شدعي  ا بد آنها تدجيح مي علو 

هرايي برا تفكردات     داشت. بدخي از  وستاها نيز شاهر حضرو  و سركونت وهرابي   

 ،جنروبي و شردقي   همتعصبانه و افداطي بودنر. همچنين د  بدخي از  وستاهاي غوطر 

 ر.ابسته بودنهاي وهابي تكفيدگداي جهادي و افدادي وجود داشتنر که به گدوه

 گويد: السعيد مي

تدين عواملي بودنر که د  نفوذ آيين وهابيت د   اي و فقد از جمله مهم وابستگي فدقه

اي کره د    نقش داشت، به گونه  2112تا  2111هاي  مناطق منتلف سو يه طي سال

هراي سرياه    توانستير  وستاهايي  ا د  سو يه مشاهره کنير که با  نرگ  آ  زما  مي

 ست.شره بودنر که منتص سازما  القاعره ا آ استه

 
در « النصـره  »جهت گفته شد تا تأکيد شود، آنچه که هم اکنون اين تمام اينها به 

هـايي   کند، داراي پيش زمينه شود و به راحتي در اين کشور فعاليت مي سوريه خوانده مي

هـا   فارس از سـال گردد و کشورهاي عرب حوزه خليج  هاي قبل باز مي است که به سال
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 .ريزي کرده بودند پيش براي نفوذ خود در سوريه برنامه
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 النصرهزاييدهالقاعدهعراقجبهة

ترين فعاالن آن به  را بايد زاييده سازمان القاعده در عراق و يکي از مهم 

ه دارد. به شمار آورد که هم اکنون رهبري اين جبهه را بـر عهـد  « ابومحمد الجوالني»نام 

  .او داراي تابعيت سوري و از رهبران امارت اسالمي يا همان القاعده در عراق بود

و  م9333به اوايل سـال   ،النصره هاي الجوالني جهت جذب اعضا براي  فعاليت

گردد. آنچـه موجـب راهـي     خاص در ميان پيروان سوري و عراقي القاعده بازمي طور به

وج وي از عراق شد، به اختالفات به وجود آمده بـين او  شدن الجوالني به سوريه و خر

 ،اين اختالفـات  أگردد و سرمنش ، رهبر امارت اسالمي در عراق باز مي«ابوبکر بغدادي»و 

مخالفت بغدادي با دادن مجوز صـدور حکـم در برخـي مسـائل شـرعي و مـذهبي بـه        

در شـرق  « ر الزوردي»اين موجب شد تا وي پس از ورود به سوريه راهي د؛ الجوالني بو

هـاي تکفيـري ايـن     سوريه شود. چون خبر ورود الجوالني به دير الزور رسـيد، جهـادي  

در نزديکي مرزهاي سوريه و عراق را بـه  « قامشلي»منطقه به او ملحق شدند و او منطقه 

 .اش انتخاب کرد عنوان مقر فرماندهي به ،هاي امنيتي سوريه از آن دليل دوري دستگاه

کـه از   ـ  از طريق يک ويدئو کليپ م9333ژانويه  90براي اولين بار در  النصره 

موجوديـت خـود در    ـ  هاي اطالع رساني جهادي تکفيري پخـش شـد   ها و پايگاه  سايت

 .هايش در اين کشور را به طور رسمي اعالم کرد  سوريه و آغاز فعاليت

خـود    سـخنراني از شـعارهاي جهـادي در    ،در اين ويدئو کليپ ابومحمـد الجـوالني  

ايران و غرب را بـه همکـاري بـا نظـام سـوريه       ،ترکيه ،اتحاديه عرب ،و آمريکا ،استفاده

 .براي ضربه زدن به مسلمانان متهم کرد که مد نظر وي اهل سنت سوريه بودند

آي »هـاي   ها عضو اين جبهه در حالي کـه مسلسـل   اين نوار همچنين نشان داد که ده

اي بياباني در حال تمرين و آمـوزش نظـامي بودنـد و     منطقهبر دوش داشتند، در « 03کي

هايي در دست داشتند که جمله شهادتين بر روي آن نوشته شـده بـود کـه پـرچم      پرچم

 .القاعده است



 هان تکفریفرماند       106

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

هـا    در سوريه نگذشته بود که سايت هنوز چند روز از اعالم موجوديت 

حـد خـود از تشـکيل ايـن جبهـه       بـي  خرسندي ،هاي وابسته به سازمان القاعده و پايگاه

، از نظريـه  «ابوسـعد العـاملي  »نـد و افـرادي ماننـد شـيخ     کردجهادي در سوريه را اعالم 

، رهبـران بسـيار بـا    «ابوالمنذر الشـنقيطي »پردازان و نويسندگان برجسته تکفيري و شيخ 

 ابـوالزهراء »، سـلفي برجسـته اردنـي و شـيخ     «ابومحمد الطحـاوي »نفوذ القاعده و شيخ 

هايي از تمـام   ، جهادي لبناني از تشکيل اين جبهه استقبال کرده و با انتشار بيانيه«الزبيدي

چه بـه صـورت مـالي و يـا پيوسـتن بـه آن بـراي         خواهند از  مسلمانان مي

 .هاي نبرد حمايت کنند حضور در ميدان
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 ابوبصير الطرطوسي

را بازي کـرده  « مفتي انقالب»ران سوريه، نقش از زمان آغاز بح« ابوبصير الطرطوسي»

به رغم اينکه بسياري از تظاهرکنندگان، اسم او را نشنيده بودند، امـا در عمـل در    ؛است

حال اجراي فتاواي او بودند. فتاوايي که طبق گفته يـک منبـع جهـادي، خـواص، آن را     

. در ايـن نوشـتار از   دادنـد  کردند و از طريق آن فتاوا به مردم عادي جهت مي دريافت مي

 ،هـاي سـلفي جهـادي    روزنامه االخبار لبنان، صهيب عنجريني کارشناس برجسـته گـروه  

مروري داشته است بر زندگي و راه و روش ابوبصير الطرطوسي؛ کسي که او را يکـي از  

 شمارند. مي« مجاهدين السابقون»

حلقهثابتومشترکتماممراحلبحرانسوريه

شـاهد صـعود و افـول     ،افل مخالفين چه سياسي و چه نظاميدر اوضاعي که در مح

آميز تا رسيدن بـه مرحلـه    هاي مسالمت تااسامي هستيم، الطرطوسي از زمان آغاز تظاهر

اي  ، حضوري همواره ثابت داشته است. اگرچه اسـم او چنـدان رسـانه   «جهاد»موسوم به 

« مفتـي انقـالب  »که لقب دائمي و پررنگي دارد، تا جايي  تاوايش حضورولي ف ،شود نمي

 برازنده اوست.  
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زندگينامه

در سـوم اکتبـر   وي اسـت.   عبـدالمنعم مصـطفي    ،نام اصلي ابوبصير الطرطوسـي 

فرزنـد   0ازدواج نمود و از او داراي  يدر طرطوس به دنيا آمد و بعدها با زني فلسطين م3232

هم به عقايـد جهـادي    ائماًاي سلفي رشد کرد و د شد. طبق قول يک منبع جهادي در خانواده

 کند: بالد. اين منبع از قول او نقل مي خود که از کودکي همراهش بوده است، مي

اينکـه اسـالم ديـن     ،افتـاد: اول  از وقتي ادراک پيدا کردم، دو حقيقت عميقا برايم جا

 د.وزن آن يا موازي آن تلقي شـو  تواند هم خدا است و حق مطلق است و هيچ ديني نمي

تواند برپا گردد و نيرويي به دست بياورد مگر بـا قـدرتي    نکه اين حق مطلق نمياي ،دوم

 که از او حمايت کند و با جهاد في سبيل اهلل.

 ها آغاز فعاليت

کـه  ــ  « انقالب اخواني»بر همين مبنا، ابوبصير مشارکتي فعال در جريانات موسوم به 

 ت.داش ـ م به اوج خود رسيد 33در دهه 

به دليل نوشتن برخـي عبـارات    ـ  سال داشت 33در حالي که تنها  ـ م3233در سال 

ماه زنـداني شـد. او در آن زمـان، در     0جهادي روي ديوارهاي شهر طرطوس، به مدت 

]پيشـاهنگان مبـارز[ و   « »ارتباط مستقيم با فرماندهان گروه موسـوم بـه   

 بود. « هعدنان عقل»خصوصا 
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 ها و فرارها مسافرت

فرار م، ابوبصير يکي از مجاهديني بود که از سوريه به اردن 3233ا فرا رسيدن سال ب

 اردن؛ کـرد  اردني که در آن زمان نقشي شبيه نقش ترکيه در بحران فعلي بـازي مـي   کرد.

و از آنجا در سال  شود راهي عراق و پاکستان که يک ايستگاه موقتي بود براي طرطوسي

. گفته شده کـه او از اولـين مجاهـدين عـرب حاضـر در      راهي افغانستان گرديد م3233

آشـنا شـد و در يکـي از     «عبـداهلل عـزام  »افغانستان بوده است. در پيشـاور پاکسـتان بـا    

 او را همراهي کرد. ،به افغانستان شسفرهاي جهادي

کردنـد و سـپس بـه آنجـا      مرخصـي تـرک مـي   بـراي  افغانسـتان را   ،ها در آن زمان جهادي

يکـي از بـارزترين   « شـيخ جميـل الـرحمن افغـاني    »همين سفرها بود کـه بـا   در  ؛گشتند بازمي

آشنا گشت. ابوبصير خود در يکي از کتبش درباره شـيخ جميـل   ـ آن دوره  ـ فرماندهان جهادي  

اش ماندم و شـروع بـه همکـاري     در کنار او و در منزل شخصي» نويسد: الرحمن و آن دوره مي

اينکـه توفيـق وارد شـدن بـه      ي پنج ماه طول کشيد. کمابا او و گروه خاصش کردم. اين همکار

 .«را هم پيدا نمودم ـ که تحت فرماندهي شيخ بودـ ها  برخي جبهه
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 م3233ميالدي به اردن بازگشـت و در سـال    33ابوبصير الطرطوسي در اواسط دهه 

 شهر زرقاء اردن، با ابومصعب الزرقاوي همسايه شد. او خود در يکي «معصوم»در محله 

منزل ابي مصعب فقط چند ده متر با منزل من فاصـله داشـت.   » کند: از کتبش روايت مي

در همان اولين برخوردمان، با من و برخي کتبم انس گرفـت. از آن پـس در بسـياري از    

 .«کرد مسائل به من رجوع مي

 تأليفات

الطرطوسي در اردن چند کتاب منتشر کرد تا آنکه دسـتگاه اطالعـاتي اردن از او   

ن يخواست هيچ کتابي منتشر نکند مگر آنکه قبلش آن را بـه گـروه اخـوان المسـلم    

سوريه و دستگاه اطالعاتي اردن نشان بدهد و اجازه بگيرد. ولي او بـر خـالف ايـن    

]برخـي قواعـد و   « کفيـر الت يقواعـد فـ  »دستور اقدام به انتشار کتابي ديگر با عنوان 

زمان،  اين در خراجش از اردن گرديد.اصول تکفير کردن ديگران[ نمود که موجب ا

 در آنکـه  تا شد ساکن آن در سال سه حدود که کرد، جايي انتخاب را يمن به رفتن

خراج گرديد. سپس راهي مالزي شـد و چنـدماهي بـه صـورت     ا و دستگير هم آنجا

غيرقانوني در آنجا ماند و بعد از آن، راهي تايلند و از آنجا راهي بريتانيا گرديد. يک 

کشور کفـار کـه در آن   » گويد: بع جهادي درباره بريتانيا و حضور او در آن جا ميمن

آزادي دعوت به دين خدا را ديد، چيـزي کـه در بـالد مسـلمين بـه دليـل حضـور        

 .«حاکمان کافر آنها، از آن محروم شده بود

ابوبصير براي « شيخ براي جهاد به سوريه هجرت کرد.»، م9339در نهايت در آوريل 

اينکـه بسـياري از    اش منتظر بحران سـوريه نبـود، کمـا    کردن راه و روش جهادي عملي

اي  هاي جهـادي  شمردند، مثل برخي از سازمان هاي ]جهادي[ او را مرجع خود مي جنبش

که در الجزاير و سومالي فعال بودند. چنانکه او فتاوايي هم در تأييد جنبش طالبان صادر 

 نموده بود. 
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 نماي انقالب قطب

شد، فتاواي ابوبصير آمـاده بـود و    از همان روزهايي که بحران سوريه داشت آغاز مي

بايد فضل بسياري از ترتيباتي که انقالبيون عملي کردند را مربـوط بـه او دانسـت! او در    

نمـود، از جملـه سـايت     هـاي مختلفـي اسـتفاده مـي     نشر نظرات و فتـاوايش از تريبـون  

مخالفين »ر بريتانيا ايجاد نموده بود و همچنين صفحه اي که از دوره حضورش د اينترنتي

ايجاد نموده  ميالدي 9333مارس  93بوک که آن را در  در فيس« گراي نظام سوريه اسالم

بـوک کـه    کرد، به اضافه يک حساب محـدود در فـيس   آن را مديريت مي و خود شخصاً

 همه اعضايش از فعالين جنبش بودند.

 شيعه ستيزي

اي در ايـن   گرايانه و طائفه کسي بود که اقدام به تعميق اشارات مذهبر اولين يابوبص

يعني تنها چنـد روز پـس از شـروع حـوادث      م ـ 9333او در اواخر مارس  .بحران نمود

اي قرمطي سـوريه را تهديـد    بيشترين چيزي که وجود نظام طائفه» :فتوا داد کهـ سوريه   

 .«گرايي آن است کند، اشاره به عمق طائفه مي

ساختار را سـاقط کنـد:    خواهد سه انقالب سوريه مي» :او از همان وقت اعالم کرد که
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اهلل  گراي سوريه، نظام رافضي ايران و نفـوذش در سـوريه و منطقـه، و حـزب     نظام طائفه

 .«رافضي لبنان

برخاسته از همين پايه بود که او در آن دوره شروع کرد به بحـث از ايـن مقولـه کـه     

دانـيم او   لبنان در قتل تظاهرکنندگان سوري مشارکت دارد. هرچند مـي اهلل رافضي   حزب

 کرد. اهلل حمله مي به صورت دائم به حزب م9330از سال 

هـاي   هـا از پرداخـت ماليـات و هزينـه     وجوب امتناع سـوري »طرطوسي همچنين به 

نـه  » و به ضرورت تعطيل نظام آموزشـي فتـوا داد و اعـالم کـرد:    « دولتي تا سقوط نظام

]ال ادراس و ال تـدريس قبـل اسـقاط     ؛رس خواندن نه درس دادن، تا سقوط بشار اسدد

 .«الرئيس[

سازي تبـديل بـه يکـي از شـعارهاي تظاهرکننـدگان شـد. او        چيزي که با کمي ساده

 کرد: همچنين بر وجوب ساختن سرودهايي براي تظاهرکنندگان تأکيد مي

دا  خود  هاي خود و کلمات هر  دهها  ا با سدو تاکجاينر آ  سداينرگا  تا تظاهد

 همداهي کننر؟
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 « ارتش آزاد»و « کننده انقالب اتحاديه هماهنگ»پدر معنوي 

کننـدگان   ]اتحاديه هماهنگ« »افراد کمي اطالع دارند که فکر تشکيل 

 هـا و  در سطح شـهر  هايي انقالب[ متعلق به ابوبصير است و او بود که پيشنهاد داد هيئت

روستاها تشکيل شود و با استقالل عمل کنند و سرنوشتشان و تصميماتشـان مـرتبط بـا    

اينکه او جزو شـديدترين حاميـان تشـکيل     يک شخص يا يک حزب خاص نباشد. کما

 يک نيروي نظامي انقالبي در ميدان بود. 

خواهند ]اين قضايا[ مسالمت آميز و به روش گانـدي   مي» و در همين باره گفته بود:

 .«اشد، ولي خدا ابا دارد از اينکه ]اين قضايا[ چيزي جهاد در راه او باشدب

در همين راستا حتي به مجاز بودن دخالت نظـامي خـارجي در ليبـي هـم فتـوا داد،      

هر مسـلماني کـه مـواالت    » چيزي که متناقض با فتواي قديمي خود او بود که گفته بود:

 .«اشد، از دايره اسالم خارج استمشرکين کافر را ضد اسالم و مسلمين داشته ب

ور فتـوا و  داز زمان آغاز بحران سوريه، ابوبصير شروع به فعاليت در دو مسير نمود: اول، ص

بـراي جمـع کـردن حمايـت      ـ  هـاي کويـت   و در رأسشان سلفيـ دوم، ارتباط با حاميان جهاد  

 گويـد:  االخبـار مـي  مادي و معنوي در انتظار شروع مرحله جهادي انقالب. يک منبع جهادي به 

 .«نقشي که او در تأمين حمايت براي مجاهدين ايفا نمود، نقشي اساسي بود»

 ،ابوبصير احساس کرد وقت هجرت براي جهاد فرا رسـيده اسـت   م،9339در آوريل 

 حـامي  دوستان بعضي با جلسه چندـ    طبق گفته همان منبعـ راهي ترکيه شد و در آنجا  

 جنـبش  آنجـا  در و شـد  سـوريه  راهي ترکيه مرزهاي قطرياز  سپس نمود برگزار جهاد

از کــرد و ســپس آغــ را کــارش «ادلــب ريــف»از  کــه نمــود تأســيس را فجــر اســالمي

 هايش تا حلب هم گسترش يافت.  فعاليت

در « تيـپ حـق  »روزنامه االخبار نوشت: ابوبصير همچنين نقش اساسـي در تشـکيل   

جنـبش احـرار   »پيمان اساسي  و همحمص ايفا نمود و اين دو تشکيالت چندي بعد به د
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به صورت سـري و بـا اشـراف عقائـدي      م9333 هايش از مي تبديل شد که هسته« الشام

 مستقيم خود او در حال تشکيل و آماده شدن بودند.

الطرطوسي تا همين االن هم پـدر معنـوي و مفتـي جنـبش احـرار الشـام محسـوب        

بش نـ هاي جبهه اسالمي ]که ج فعاليت شود و از خالل آن، يکي از مؤثرترين افراد در مي

 آيد.   اش است[ به حساب مي احرار الشام يکي از تشکيل دهندگان اصلي

 

 تر از آل سعود!  وهابي

معروف بود. ـ کرد   که آل سعود را تکفير ميـ ميالدي با فتاوايش   23ابوبصير از دهه 

تن وزيـر خارجـه   ولي حتي اين فتاواي خودش هم مانع نشد که پس از قضيه بيرون رفـ 

ل از کنفرانس دوستان سـوريه در تـونس بـراي آل سـعود درودي     صسعودي، سعود الفي

تشکر و تقديرآميز بفرستد. گرچه بعد از آن و پـس از موضـع منفـي آل سـعود دربـاره      

 .  کرد انتقاد آنهااز  دوباره مرسي، محمد مصر معزول جمهور رئيس

 بـه  نسـبت  اخـالص  در سعود آل قيده اوع به» :يدگو مي االخبار به جهادي منبع يک

فراوان شده که با راه و روش  و اند کرده کوتاهي عبدالوهاب بن محمد شيخ روش و راه
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شيخ محمد بن عبدالوهاب با توجيه منافع سياسي، مخالفت کرده باشـند. اگـر آل سـعود    

و  هم براي خودشـان بهتـر بـود    ،کردند، اين راه و روش صحيح وهابي را پيشه خود مي

 .«هم براي امت اسالمي

اين نقل، دقيقا مطابق است با سخناني که طرطوسي مطـرح کـرد و وهابيـت خـود و     

بلـه مـن   »اي طوالني با عنوان  افتخارش به آن را اعالم نمود، در آن زمان طرطوسي مقاله

هاي جديد کـه بـه    گذاري به رغم اينکه من از اسم» نوشت که در آن آمده بود:« ام وهابي

کند گريزانم، ولي به صـراحت   بخشي به مسلمين در بين آنها ايجا تفرقه مي وحدتجاي 

ام و جزو کساني هسـتم کـه توفيـق حـب شـيخ       کنم که من وهابي و به وضوح اعالم مي

 .«محمد بن عبدالوهاب و حب دعوت او را دارم

 و سپس به تفصيل از فضائل وهابيت سخن رانده بود. 

 

 روش تشکر و هجوم!  

هـاي مختلـف تحـت اختيـارش از      ميشگي طرطوسي آن است که در تريبونروش ه

« آزادگان و افراد شريف کويت»دوستان جهاد و حاميان آن تشکر کند؛ از جمله ترکيه و 
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انقـالب سـوريه ضـد    »و شبکه وصال و شيخ عدنان عرعـور و صـفحه    هو شبکه الجزير

ملـي انتقـالي ليبـي(. در    بوک و مصطفي عبدالجليل )رئـيس شـوراي    در فيس« بشار اسد

ها از جملـه شـيخ    همين حال، طرطوسي اصرار دارد بر حمله به برخي اشخاص و طرف

ميالدي بارها به او حمله کرده بود و بعد از شهادت  23از دهه ـ  «سعيد رمضان البوطي»

« شيخ گمـراه »که او را ـ و شيخ االزهر شيخ احمد الطيب   ـ  او باز هم از او بدگويي کرد

)امام مسجد االقصي(. او بارها هم به اهالي حلـب   هو شيخ صالح ابوعرف ـ  نده استخوا

حمله کرده است، کما اينکه به هـر کـس هـم کـه خواهـان محـدود شـدن انقـالب بـه          

 نمايد.   حمله مي ،آميز است هاي مسالمت گزينه

در مخـالفين سـوري اسـت،    « خـط سـکوالر  »هاي حمالت طرطوسي  از ديگر هدف

ئـت التنسـيق[، بـه    يرئيس هيئت همـاهنگي ملـي در مهـاجرت ]ه    «ثم منّاعهي» خصوصاً

 اضافه برهان غليون زماني که رئيس شوراي ملي مخالفين بود.

نمود و خواستار آن بـود کـه    از هيثم المالح تمجيد مي طرطوسي در عين حال شديداً

 او در رأس ساختارهاي سياسي مخالفين قرار بگيرد. 

منتشر کرد،  ميالدي 9339و  9333هاي  هاي خود را که در سال وي تعدادي از گفتار

 د.داده بورا محور سخنانش قرار حمله به سکوالريسم 

 

 

 

 

 



 117      ابوبصری الطرطوىس

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

هر کاري که » :چراکه به قول او ؛داند آميز[ مي رطوسي دموکراسي را حرام ]و شرکط

نبايـد   ،اگذار حقيقي يا دين آورنده[ به مخلوق برسد ر به حد اعطاي سفت مُشَرّع ]قانون

پذيرفت و نبايد به هيچ شکلي از اشکال در آن مشارکت کرد؛ چرا که اين کار برخاسـته  

 3.«از شرک است

  

                                              
 511363: خبر . سايت مشرق: کد1
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 3هادردورانمعاصرجرياننوسلفي

 مقدمه

ترين منبع براي تکوين و صـدور وهابيـت و    عنوان مهم در دنياي معاصر، عربستان به

ه دنياي اسالم است. بررسي ابعاد مختلف اين جريـان دينـي ـ سياسـي، در      گري ب سلفي

دوراني که سطح و تنوع درگيري وهابيان با ديگر مسلمانان بيشتر شـده اسـت، اهميـت    

 شناسي تکوين جريان سياسي ـ ديني نوسلفي   خاصي دارد. در بحث حاضر، ضمن زمينه

شناسـي   بـه شخصـيت   ـعاصرـ مهـم سياسـي وهابيـت در دوران م    هعنوان يک شـاخ  بهـ 

 .ايم پيشتازان اين نهضت پرداخته

 شناسيتکوينجرياننوسلفيزمينه

هاي فکـري و سياسـي    فرايند طوالني داشته است. برخي زمينه ،گري تکوين نوسلفي

 ند از: ا اند، عبارت که به اين امر کمک کرده

 گرايانه سيد قطب در عربستان سعودي؛ تأثير انديشه مبارزه. 3

 مريکا در جنگ خليج فارس؛آدولت سعودي از حضور نظامي استقبال تأثيرات منفي  .9

 سپتامبر و چالش افغانستان؛ 33بازتاب . 0

 .بازتاب اشغال عراق. 0
                                              

 .اهلل نعيميان ذبيح .1
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 گرايانه سيد قطب در عربستان سعودي تأثير انديشه مبارزه. 0

ميـان  هاي فاسـد را در   سيد قطب، شخصيت تأثيرگذاري بود که روح مبارزه با دولت

کشورهاي اسالمي زنده ساخت. ابواالعلي مودودي با طرح انديشه جاهليت نوين، آن را 

کـه سـيد قطـب بـا الگـوبرداري از ايـن انديشـه،         دانست، درحالي حاکم بر تمدن غربي 

 3محدوده شمول جاهليت را چنان گسترش داد که اکثريت مسلمانان را در بر گرفت.

اکميت انحصاري خداوند متعـال شـکل گرفتـه    کانون انديشه سيد قطب بر اساس ح

تـر و تنـدتري در    و سپس به صورت صـريح  «ظالل القرآن يف»بود. او اين انديشه را در 

دهندگان به سـيد قطـب معتقـد بودنـد کـه وي       بيان کرد. همه پاسخ «الطريقي معالم ف»

ه برخـي  وسـيل  اين نگاه منفي بـه مسـلمانان، بـه    9.انديشه خود را از خوارج گرفته است

 ت.هاي منشعب از اخوان المسلمين اوج گرف گروه

پس از چند دهه سلطه خاندان سعودي و همکاري ديني ـ سياسي وهابيت با آنها در  

توانسـت ايـن    هاي تأثيرآفرين سيد قطب به عربستان سعودي مي اين مدت، ورود انديشه

کوشيد تا در برابر  ميحاکميت بالمنازع را متزلزل سازد. در دوراني که عربستان سعودي 

موج ناصريسم بايستد، ورود محمد قطب، برادر سيد قطب به عربسـتان کـه بـا اسـتقبال     

سـزايي در درازمـدت بـر جـاي گذاشـت،       رو گشـت، تـأثير بـه    مردم ايـن کشـور روبـه   

که محمد قطب توانست شاگرداني را بپروراند که براي آنان توحيد قصـور بـر    اي گونه به

 ت.پرداختند، ترجيح داش هابيت سنّتي بدان ميتوحيد قبوري که و

ها  ولتبا دوي ساز درگيري پيروان  جويانه قطب در دراز مدت، زمينه تعاليم مبارزه

 ؛پسـنديد  تي، حتي نصيحت آشکار بـه حـاکم را نيـز نمـي    که وهابيت سن بود، درحالي

                                              
 .13و  10صص : 3161. رضوان السيد، 1

 .313و  310صص : 3161. نک: ابوزيد، 2
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ا از منظري ديني نان اين مسئله رند. آدانست رو، هرگز مبارزه با حاکم را جايز نمي ازاين

شـود و تـا    اين عامل، سبب ارتباط مستمر آنان بـا دسـتگاه حـاکم مـي    . کنند توجيه مي

اي براي برخورد با دستگاه  زماني که اين انديشه ديني بر آنان حاکم است، هرگز زمينه

کـه   ميان علماي وهابي و پيروان آنان با نظام سياسي به وجود نخواهـد آمـد، درحـالي   

دهـد   اي قوي براي مقابله با دستگاه در اختيار کساني قرار مي طب، زمينهانديشه سيد ق

 يفـ »گرايانـه سـيد قطـب در تفسـير      هاي مبارزه خوانيم. انديشه که آنان را نوسلفي مي

آمـوز تقابـل بـا     ، همـواره درس «الطريـق ي معالم فـ »و در کتاب مشهور  «ظالل القرآن

 .هاي غيرملتزم به شريعت است حکومت

ن تقابل عربستان سعودي با جريان ناصريسم، محمد قطب با اسـتقبال مـردم   در جريا

و  «سفر الحـوالي »عربستان، به اين کشور وارد شد. او توانست با تربيت شاگرداني چون 

 ، پايه جريان نوسلفي را بنيان نهد.«سلمان العوده»

که  آنجا جويي خوارج تلقي شد. از گرايي سيد قطب در مصر از گونه مبارزه مبارزه

در باورهاي ديني خوارج، مرتکب کبيره کافر است، آنان حاکماني را کـه بـه شـريعت    

گري به سـيد قطـب و پيـروان او،     راندند. اتهام خارجي پايبند نبودند، به تي  تکفير مي

ها نيز محوري است  جاي بسي تأمل است، ولي طرح ضمني اين شائبه درباره نوسلفي

توان به کنه جريان نوسلفي پي برد. حتي اگر اين  ره آن، نميکه بدون تحليل دقيق دربا

اتهام را درباره آنان نپذيريم، اصل اين مسئله قابل تأمل است که آموزه اطاعت کامل از 

آنکـه لزومـاً آنـان از ديگـر      حاکم و پادشاه در جريان نوسلفي مورد ترديد اسـت، بـي  

ختن افراطـي بـه مسـئله توحيـد از     اند، چنانکه پـردا  هاي وهابيت چشم پوشيده انديشه

طريق مذمت مقابله با زيارت قبـور در قالـب تعبيـر تحقيرآميـز توحيـد قبـور، مـورد        

عنوان توحيـد قصـور بـر     نکوهش آنان است و آنان مبارزه با مفاسد نظام سياسي را به
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در هر حـال، محمـد قطـب کـه بـيش از شصـت کتـاب         ؛دهند توحيد قبور ترجيح مي

گذارد که توحيد وهابيـان بـراي آنهـا     ن تأثيري بر مخاطبان خود مينگاشته است، چنا

 .کند معنا جلوه مي بي

کـرده دانشـگاه محمـد     وهابي پيشين يمني و تحصيلـ به گزارش دکتر عصام العماد  

هـاي سـيد قطـب و بـرادرش، انتشـار       جـدا از انديشـه   ـ  السعود که شـيعه شـده اسـت   

د سعيد رمضان البوطي، بيشترين تـأثير را در  هاي ضد وهابي محمد غزالي و محم انديشه

تقسيم وهابيت به دو شاخه درباري و انقالبي داشته اسـت. در ايـن ميـان، کسـي ماننـد      

هـاي   اسامه بن الدن نيز نزد شاگردان محمد قطب درس خواند و از اين طريق بـا کتـاب  

 .سيد قطب آشنا شد

کـه بـه نـوعي در مدينـه      ربيع المدخلي، از مشهورترين پيشـتازان جريـان جاميـه،   

محصور بود، کسي است که از آغاز نسبت به حضور محمد قطب در عربستان هشدار 

داد، ولي به اين هشدار او چندان توجهي نشد. به گزارش دکتـر عصـام العمـاد، ربيـع     

الدن در افغانسـتان حساسـيت    مدخلي نسبت به توحيد حاکم بر جنـبش سياسـي بـن    

آنان را متمايز از توحيد محمد بن عبدالوهاب دانست. در  نشان داد و توحيد حاکم بر

سپتامبر کشـته شـد ـ     33هاي افغان ـ که پيش از حوادث   مقابل، عبداهلل عزام، از عرب

هـا   نيز به مقابله با ربيع مدخلي برخاست. حساسيت ربيع مدخلي در مقابل اين جنبش

پـذيرد،   ي که ربيع مدخلي نميهاي مورد پذيرش بن باز نيز بود. به گفته بن باز، جنبش

 .پذيرد او نيز آنها را نمي

 تأثيرات منفي استقبال دولت سعودي از حضور نظامي آمريکا در جنگ دوم خليج فارس. 0

مريکا خواهـان  آم، 3223مريکا به منطقه خليج فارس در سال آدر جريان لشکرکشي 

واي موافق هيئت کبـار  حضور در عربستان بود که اين امر با پذيرش دولت سعودي و فت
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علما ميسر گشت، هرچند اين مسئله شکافي درونـي ميـان علمـاي وهـابي ايجـاد کـرد.       

کساني مانند سفر الحوالي، سلمان بن فهـد العـوده، شـيخ ناصـر العمـر و شـيخ عـائض        

وسـيله   القرني، به مقابله با اين مسئله همت گماردند. اين اقـدام در سـطوح مختلـف بـه    

، تأثيرگـذار بـود.   ...هـا و   نوارهاي کاست، نوارهاي ويـدئو، سـخنراني   ها، نشريات، کتاب

سرانجام اين درگيري به اخراج چند تن از علماي وهابي نوسلفي از هيئـت کبـار العلمـا    

 انجاميد، چنانکه کسـاني ماننـد سـفر الحـوالي و سـلمان بـن العـوده بـراي چنـد سـال           

 .به زندان افتادند

بر تجويز استقرار سـربازان غيـر مسـلمان در عربسـتان،     با صدور فتواي بن باز مبني 

هــاي مختلــف در عربســتان شــکل گرفــت. در ايــن مجادلــه،  اي ميــان گــرايش مجادلــه

که کساني چون سـفر   عبدالرحمن غازي القصيبي از تصميم پادشاه حمايت کرد، درحالي

رداختنـد  ، ناصر العمر، عائض القرني و سـلمان العـوده بـه نقـد ايـن تصـميم پ      3الحوالي

 .تاآنجاکه ناصر العمر، غازي القصيبي را سکوالر و کافر خواند

، ايـن  «حتـي التکـون فتنـه   »قصيبي نيز در مقابل، با انتشار مجموعه مقاالتي با عنوان 

ادعا را رد کرد و خواستار اثبات آنها در دادگاه شد، ضمن آنکه گرايش مقابل خود را به 

هـاي   گـرا، فقهـاي سياسـي و خمينـي     آنها را قدرتربط داد و  «جهيمان العتيبي»جنبش 

اي  نگاه منفي کساني مانند قصـيبي بـه شـورش جهيمـان، نکتـه      9عربستان سعودي ناميد.

فراموش ناشدني است، چنانکه بسته بودن فضاي فکري و سياسي عربسـتان سـعودي را   

مبر نه جهيمان عتيبـي در دسـا  جويا توان در سرکوبي خشن جنبش اعتراضي و عدالت مي

هـاي نظـري    وجو کرد. شورش جهيمان، تنها شورشي کور و بدون زمينـه  جست م3232

                                              
 .62و  63صص تا:  . نک: الحوالي، بي1

 .561ـ  563صص : 3161. نک: دکميجان، 2
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هـاي دينـي ـ     ، برخـي انگاشـته  «»اي با عنوان  نبود؛ او در رساله

سياسي خود را طرح کرده بود. براي نمونه، وي معتقد بودن به اسـالم، قرشـي بـودن و    

دانست. توجـه خـاص بـه ايـن عناصـر       براي امام مي تطبيق شريعت را سه شرط اساسي

جـو   هاي ستيزه توانست زمينه نظري مناسبي براي جريان ويژه شرط تطبيق شريعت، مي به

توانـد   هاي وهابيت باشد. در هر حال، تأثيرپـذيري از جهيمـان نيـز مـي     در داخل جريان

ز حضـور نظـامي   تـر ا  هـايي پـيش   هاي فکري بخشي از جريان نوسلفي را در زمان زمينه

 د.آمريکا در عربستان نشان ده

اي سرگشـاده خطـاب بـه     چهل و سه روشنفکر ليبـرال طـي نامـه    م3223در دسامبر 

در . پادشاه عربستان، خواستار اصالحاتي دموکراتيک در ساختار سياسي عربستان شـدند 

مي، دوازده از طريق پيـا  م3223 گرايان در ماه مي از اسالمنفر  39واکنش به اين شکواييه، 

 .درخواست اصالحي به پادشاه ارائه دادند

را بـه دليـل    م3223 هيئت کبار العلما، پيام مـي سازمان ديني تحت نظر بن باز، يعني 

يادداشـتي   م3229احترامي به پادشاه محکوم کـرد. پـس از آن، در سـپتامبر     تعرض و بي

بـر ابعـادي از پيـام     صفحه خطاب به بن باز نگاشـته شـد کـه در آن،    03آميز در  توصيه

ايـن اقـدام نيـز از سـوي     د. م تأکيد و درباره برخي ديگر ابعاد، توضيح داده شـ 3223 مي

رو گشـت.   گرايانه خوانده شد و با محکوميت فوري روبه هيئت کبار العلما، اقدامي تفرقه

 گانه اين نهاد از تأييد آن خودداري ورزيده که اين امـر  البته هفت عضو از اعضاي نوزده

دار رژيم به جاي آنها  به برکناري آنها از سوي پادشاه و نصب ده نفر ديگر از افراد طرف

در هيئت کبار العلما انجاميد. در مقابل، سه تن از علماي جنـبش مخـالف )حمـد عقلـه     

اي سرگشاده خطاب به بن بـاز،   الشعيبي، عبداهلل المصعري و عبداهلل بن جبرين( طي نامه

 را نفــي و وي را تهديــد کردنــد کــه بــه دليــل ايــن افتــرا، او را بــه افکنــي  اتهــام تفرقــه
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 3کشانند. دادگاه مي

خطاب به علمـاي برجسـته وهـابي      م ملک فهد در يک سخنراني3229در دسامبر 

هـا را بـا عنـوان     خواستار پايان دادن به تبليغات مخرب ضد دولت شد و اين فعاليـت 

م شش تـن از مخالفـان کـه    3220 در مي گرايانه محکوم کرد، ولي هاي خارجي گرايش

م را تأييد کرده بودند، کميته حمايت از حقـوق شـرعي   3229پنج تن از آنها يادداشت 

رو گشـت.   المللي روبه هاي حقوق بشر بين تشکيل دادند که اقدام آنها با حمايت گروه

اي گوي اين کميته و سليمان الرشودي به زندان افتادند و اعض محمد المصعري، سخن

ديگر نيز از کـار برکنـار شـدند. البتـه گفتـه شـده اسـت شـيخ عبـداهلل بـن جبـرين،            

ترين عضو اين کميته، حمايت خود را از کميته پس گرفت و محمد المصعري  معروف

عنوان منتقد دولت سعودي از  م به3220 پس از آزادي از زندان مخفي شد و در آوريل

 9لندن سر درآورد.

م و 3229ون اساسي )النظـام االساسـي للحکومـه( در مـارس     ملک فهد با توشيح قان

يکـي   ،عضو آن )همراه با عضويت دکتر جميل الجشي 33تشکيل مجلس شورا و نصب 

هـاي اصـالحي زد تـا بتوانـد فضـاي       دست به يک سري اقـدام  (از شيعيان استان شرقي

يـداري در آن  که هيچ يک از رهبران و پيروان جنـبش ب  اي گونه جديد را مديريت کند، به

م دولـت سـعودي تابعيـت و شـهروندي     3220عضو نبودند. از سوي ديگر، در آوريـل  

اش لغـو کـرد. او نيـز در مقابـل، در آوريـل       اسامه بن الدن را به اتهام رفتار غيرمسئوالنه

م اعالم کرد از گروه مصعري در لندن، از طريق سازمان مستقر خـود در خـارطوم،   3220

 0، حمايت خواهد کرد.«»يعني 
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باز، تحت فشار آل سعود فتـوايي   االسالم وقت عربستان سعودي، عبدالعزيز بن  شيخ

 کند: درباره اسامه بن الدن صادر مي ق.  ه 3033به اين مضمون در سال 

 هراي شرد و   اسامه بن الد  از مصاديق مفسرين بد  وي زمين است که به دنبرال  اه 

 .انگيز است و از اطاعت ولي امد خا ج شره است مفسره

م شيخ دکتر سفر الحوالي و شيخ دکتر ناصر العمر آزاد شـدند  9333سرانجام در سال 

» م کتابي با عنـوان 3229و اجازه تدريس يافتند. شيخ ناصر العمر در سال 

از حکومـت سـعودي   خطاب بـه هيئـت کبـار علمـا نوشـت و در آن      « 

هاي شيعه، تخريب، علمـاي شـيعه، دسـتگير و همـه کارمنـدان       خواست تا همه حسينيه

 .شيعه ادارات اخراج شوند

 سپتامبر و چالش افغانستان 00بازتاب . 3

هـاي افغـان    اي که به عـرب  گيري مبارزات داخلي افغانستان با شوروي، عده با شکل

ان خـود، از کشـورهاي مختلـف اسـالمي، از     کيشان مسـلم  موسوم شدند، براي ياري هم

جمله عربستان، راهي افغانستان شدند. پس از پيـروزي بـر نيروهـاي شـوروي و ايجـاد      

هاي درازمدت در آنجا، نيروهاي طالبـان شـکل گرفتنـد. بـا حملـه آمريکـا بـه         درگيري

احسـاس  البتـه  . افغانستان، نيروهاي وهابي نيز در مبارزه القاعده بـا آمريکـا وارد شـدند   

هـاي سياسـي دولـت عربسـتان و      مشترک ميان آنان با مسلمانان افغاني، لزوماً با گـرايش 

 ت.علماي وهابي همسويي نداش

در اين ميان که دولت آمريکا خواهان همکاري دولت سعودي در مبارزه بـا القاعـده   

هاي نوسلفي نيز حساسـيت خاصـي نسـبت بـه      با عنوان مبارزه با تروريسم بود، گرايش

کـه   مي داشتند، درحـالي جويي آن در کشورهاي اسال هاي سياسي آمريکا و سلطه عاليتف

تي عربستان همسو و بلکه تابع دولت عربستان و پادشاه عربستان است. البتـه  وهابيت سن

 .ها و القاعده لزوماً با يکديگر تطابق کامل نداشت مواضع نوسلفي
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ان بـراي توسـعه سياسـي ـ دينـي      هاي عربست م تالش9333سپتامبر  33پس از واقعه 

کـه بـه ايجـاد هرچـه      اي گونـه  خود در جهان، از جمله در افغانستان دچار مشکل شد، به

هـاي   هـاي مختلـف وهـابي انجاميـد. توسـعه فعاليـت       بيشتر شکاف دروني ميان گرايش

در داخـل عربسـتان   . رو گشت تروريستي در ميان وهابيت جهادي، با مقابله جهاني روبه

هاي مختلفي در برابر آن شکل گرفت. بخشي از وهابيت جهادي، براي حفظ  نشنيز واک

نشـيني   هاي تنـد خـود عقـب    موقعيت خود در جهان و درون عربستان از برخي گرايش

 کردنــد، همچنانکــه دولــت ســعودي نيــز نــاگزير از مقابلــه بــا گــرايش تنــد جهــادي و 

 .تکفيري شد

تعصـب دينـي از سـوي دولـت و      م عربستان سعودي شاهد افزايش9330در سال 

هاي ديني بود که بارزترين آنهـا، تعـرض بـه مسـجد اصـلي شـيعيان        برخي شخصيت

هـا و مسـاجد    اسماعيلي در شهر نجران جنوبي، اعمال تضييق بر تعـدادي از حسـينيه  

کــه آزادي  شــيعيان دوازده امــامي و بازداشــت بســياري از علمــاي شــيعه بــود، چنــان

زدنـد، در ايـن سـال     ه تعصبات ديني ميان طوايـف دامـن مـي   هاي اينترنتي که ب سايت

 .افزايش يافت

وگـوي رو در رو ميـان انديشـمندان     نخستين سمينار تقريب فکري سعودي و گفـت 

. م9330از پـنجم آگوسـت   « للحوار الفکري يالملتقي الوطن»عنوان  مختلف اين کشور، به

ليمان بن ناصر العلوان آغـاز  شيخ محدث س  شکل گرفت. در اين سمينار که با سخنراني

وگوهايي ميان دکتر سفر الحوالي با ترکـي الحمـد، شـيخ     گشت، براي نخستين بار گفت

سلمان العوده با دکتر عبداهلل الغذامي، دکتر ناصر العمر با ترکي السديري و دکتـر سـعيد   

 .الزعير با دکتر عبداهلل الفوزان شکل گرفت

عبداهلل بن عمر نصيف، دبيـر کـل سـمينار عـالم      اين سمينار سه روزه، به ياري دکتر
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اسالمي، و دکتر راشد الراجح، مدير پيشين دانشگاه أم القري، به رياست دکتر صالح بـن  

عبدالرحمن الحصين، رئيس عمومي شؤون مسجدالحرام برگزار شد و با ديـدار بـا ولـي    

 .عهد عربستان سعودي، امير عبداهلل بن عبدالعزيز به پايان رسيد

 بازتاب اشغال عراق .4

م و سقوط امارت اسالمي طالبان و نيـز  9339با پيروزي آمريکا در افغانستان در سال 

م القاعـده کوشـيد عـراق را بـه صـحنه      9330آوريـل   2پس از شکست دولت صدام در 

م از 9333رو، القاعـده در مـارس    جويي ديني خود تبديل کند. ازاين جديدي براي مبارزه

ق سخن گفت و به دليل اين مسئله که اطالق عنـوان امـارت اسـالمي    دولت اسالمي عرا

آورد که اين حکومت از نوع حکومت خالفت بـوده   عراق، اين شبهه شرعي را پيش مي

کـارگيري   آيد، از به اي است که اجماع امت پشتوانه او به شمار مي و نياز به وجود خليفه

کـه در ايـن    م پوشـيد، درحـالي  دولت اسالمي عراق به جاي امارت اسالمي عـراق چشـ  

خود بـه جـاي تعبيـر اميرالمـؤمنين از واژه اميـر بهـره        ،کشور و ديگر مناطق تحت نفوذ

گيرد؛ به اين معنا که سازمان القاعده در نظر دارد واحدهاي سياسي محـدودي را کـه    مي

 .توانند به بخشي از امارت اسالمي تبديل شوند، افزايش دهد مي

آميـز القاعـده تـا انـدازه      هاي ديني سياسي تکفيـري و خشـونت   در هر حال، فعاليت

رو گشـت،   زيادي ـ به صورت شفاف يا همراه با تقيه ـ با حمايت جريان نوسلفي روبـه   

که اين مسئله به دو شکل نمود يافته است: يکي مقابلـه بـا آمريکـا و ديگـري،      اي گونه به

يابي شيعيان، حساسـيت   ق و قدرتمقابله مذهبي و تکفيري با شيعيان. پس از اشغال عرا

هاي ايـن   ديني و تکفيري وهابيت نسبت به شيعيان و ايران افزايش يافت. برخي مصداق

 ند از:ا حساسيت عبارت

 العراقـي   الف( تشکيل کنفرانس بزرگي در استانبول ترکيه بـا عنـوان   
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بـر لـزوم مقابلـه بـا      م( و تأکيـد 9333دسامبر  30و  30. ق/  ه 3093قعده  ذي 90و  99)

جويي تشيع صفوي و سلطه رافضيان نـام   عنوان قدرت تشيع و سلطه شيعيان که از آن به

بردند. در اين جلسه، سخنان تند شـيخ سـفر الحـوالي و شـيخ ناصـر العمـر اهميـت         مي

 .خاصي داشت

 .8ن، از جمله حرم عسکريي:ب( صدور فتواي هدم قبور ائمه

 هاينوسلفيشخصيت

 ند از:ا هاي وهابي در جريان نوسلفي عبارت شخصيت ترين شاخص

 سفر الحوالي؛. 3

 سلمان العوده؛. 9

 بن جبرين؛. 0

 ناصر العمر؛. 0

 ي.عائض القرن. 3

شيخ البراک و شيخ محسن العواجي نيز از ديگـر افـراد مشـهور در جريـان نوسـلفي      

 .هستند

 شيخ دکتر سفر الحوالي. 0

قطب که زير نظر استاد نگاشته شـد، بـا عنـوان     ليسانس اين شاگرد محمد رساله فوق

« »

، نيـز عنـوان   «»درباره سکوالريسم و ابعاد آن است. 

گريـزي در قالـب انديشـه     ينرساله دکتراي اوست که در آن به بررسي مسئله نوعي از د

 .ارجاء پرداخته است

تنها به مخالفت بـا   م نه3223او در ماجراي لشکرکشي آمريکا به خليج فارس در 



 هان تکفریفرماند       111

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

آن برخاست، بلکه با اتخاذ مواضعي هوشمندانه توانست توجه بسياري از مسلمانان 

يـدي  متوجه خود سازد و نشـاط جد  ـ  که از مواضع انفعالي به تنگ آمده بودندـ را  

هاي فراواني که بـه وسـيله نوارهـاي      در آنها به وجود آورد. او توانست با سخنراني

کاست در بسياري از کشورهاي اسالمي نفوذ کرد، به بيـداري اسـالمي دامـن زنـد.     

هـاي اسـتعماري آمريکـا و     اي از تـالش او متوجـه بازنمـايي گـرايش     بخش عمـده 

، نمونـه  «»کتاب مشهور او، . ها شد نئوکان

گيري ضد استعماري اوست. او پـيش از جنـگ کويـت، بـا      بارز اين تالش و جهت

، توجـه مسـلمانان را بـه    «ظل الوفاق الـدولي  يالعالم االسالمي ف»مشهور   سخنراني

هـاي ضـد    هاي بلند مدت آمريکا در خليج فارس جلـب کـرد. برخـي تـالش     هدف

يـوم  »و کتـاب  « القدس بين الوعد الحـق و الوعـد المفتـري   »تاب استعماري او در ک

 .خورد به چشم مي« الغضب

جويانه سياسي سفر الحوالي با دولت سعودي به دليل همراهـي بـا    هاي مقابله فعاليت

مريکا، واکنش نظام حاکم عربستان را در پي داشت. اميـر نـايف بـن عبـدالعزيز، وزيـر      آ

با ارسال کتاب وعـد کيسـنجر، دسـتور پادشـاه      ق.  ه 3030قعده  کشور عربستان، در ذي

هـاي مـاه محـرم شـيخ دکتـر سـفر         ها و سـخنراني  عربستان براي بررسي وضعيت کتاب

بن فهد العوده را به هيئت کبار العلما ابالغ کرد. چنـد روز پـس   االحوالي و شيخ سلمان 

ئـت کبارالعلمـا، نتيجـه    .ق(، بن باز، مفتي عام عربستان و رئـيس هي   ه 0/0/3030از آن )

بررسي در دوره چهل و يکم اين هيئت را که در طائف منعقد شده بود، بـدين صـورت   

اي با حضور دو تن  به اجماع اعضا مقرر گشت آنان در کميته»به وزير کشور اعالم کرد: 

حاضـر شـوند و   « شـؤون اسـالمي، اوقـاف، تبليـ  و ارشـاد     »از علما به انتخـاب وزيـر   

و دروس عمـومي ممنـوع     و در غير اين صورت، از برقراري سخنراني عذرخواهي کنند

 .«خواهند شد
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البته بن باز تنها يک هفته پس از اين اعالم نظر رسمي، در پاسخ پرسشي درباره 

هـاي عـائض القرنـي،     ها و نوارهاي صوتي و مطالعـه نوشـته    حکم شنيدن سخنراني

نويسد  الوهاب الطريري، مطالبي را ميسلمان العوده، ناصر العمر، سفر الحوالي و عبد

که به نـوعي در   اي گونه تر او درباره اين اشخاص است، به دهنده نگاه معتدل که نشان

تنها آنهـا را بـه    پي تلطيف فضاي حاکم است. شيخ بن باز، مفتي بزرگ عربستان، نه

نان داند، بلکه نوارهاي آ گذاري دور مي گري و بدعت صورت مطلق از اتهام خارجي

داند. البته او به  کند و غيبت آنها را جايز نمي را نيز به صورت مطلق مفيد معرفي مي

ورزد و تنهـا از تبعيـت خطاهـا پرهيـز      آدم تأکيـد مـي   طور کلي بر عدم عصمت بني

السندي، خطاي حاکمان و نيز خطـاي   دهد، ضمن آنکه با اشاره به روايت صحيح مي

منـد از يـک اجـر و در     را در ايـن صـورت، بهـره    خواند و آنها علما را اجتهادي مي

کنـد.   منـد از دو صـواب معرفـي مـي     صورت حسن اجتهاد حاکمـان و علمـا، بهـره   

خوانـد.   رو، وي به طور کلي همگان را به برداشت درست از اهل علم فرا مـي  ازاين

در مجموع، اين پاسخ او به نوعي تعديل فضاي تنـدي اسـت کـه برضـد پيشـتازان      

برخي نوارهاي صوتي و توضيحات ديگر از بن  .ي به وجود آمده استجنبش نوسلف

هـاي مختلـف    باز نيز در منع حمله به سفر الحوالي، سـلمان العـوده و...، در سـايت   

 ست.منتشر شده ا

از سوي ديگر، ده سال پس از اين رخداد و حـدود چهـار مـاه پـس از تشـکيل      

حوريت پيشتازان جنبش بيداري وگوي اسالمي ـ وطني در عربستان با م سمينار گفت

نوسلفي، شيخ سفر الحوالي در پاسخ به اين پرسش که چرا رهبران جنبش بيداري از 

هاي  ف عنوان يکي از هد کننده به اند، تصور سؤال نشيني کرده مواضع قبلي خود عقب

اين پاسخ او، لـزوم   3اوليه آنها را بر خطا و ناشي از سوء فهم نسبت به آنها دانست.

                                              
 .3153امه مدينه، . نک: روزن1
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هاي ديني و سياسي پيشتازان جنبش بيداري نوسلفي را نشـان   زخواني دقيق هدفبا

 .دهد مي

دليل نيست در شرايطي که وهابيت عربستان در جهت سازش با اسـتعمار جهـاني    بي

هـاي منزجـر از    داشت، اين وهابي سعودي توانست توجـه بسـياري از سـلفي    گام برمي

رو، در دوران معاصـر، سـفر الحـوالي     زايـن سلطه جهاني آمريکا را به خود جذب کند. ا

او در ميـان   همحدود نشده است، بلکه چهره برجستشخصيتي است که تنها در عربستان 

هاي سلفي انقالبي مورد توجه اسـت. حرکـت آنهـا بـه مصـر، اردن و       بسياري از جريان

 .بسياري از نقاط جهان کشيده شد

، به زمان زيادي نياز نداشت؛ زيـرا  سفر الحوالي براي گردآوري مريدان پرشمار خود

در مدت چند ماه جوانان بسياري اطراف او و دوست هميارش، سلمان العـوده و ديگـر   

گرا يا نوسلفي مانند ناصر العمر و بشر البشر گـرد آمدنـد    پيشتازان جريان بيداري اصالح

ي و نوگرايـان  ها، انديشمندان و مبلغان دين و افراد فرهنگي، اساتيد دانشگاهي، تکنوکرات

جـويي بـا    بسياري نيز از حرکت آنها به هيجان آمدند. تالش اصالحي آنها تنها به مقابلـه 

گرايـي آنهـا متوجـه     استعمار در منطقه محدود نماند؛ زيرا پس از مدتي، پيکـان اصـالح  

 شد.پديده داخلي 

در سطح خارجي، مصر از فراگيري نفوذ نوارهاي صـوتي سـفر الحـوالي، سـلمان     

ه و پيشتازان بيداري سلفي جديد در ميان جوانان احسـاس خطـر کـرد. در اردن    العود

م تأسيس شد. آثـار ايـن حرکـت    3220در  «»سازماني با عنوان 

ديني ـ سياسي در کشورهاي خليج فارس، يمن، مغرب عربي و کشورهاي ديگري نيز  

ـ    ه دليـل کسـالت در بيمارسـتان    ظاهر گشت، چنانکه وقتي شيخ دکتر سـفر الحـوالي ب

بستري شد، مشتاقان بسياري در سطح کشورهاي اسالمي در انتظار بازگشت سـالمتي  

 .او بودند
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سفر الحوالي به همراه سلمان العوده به ساختن انديشه سياسي و ديني جوانان همـت  

پرداخـت، عـائض القرنـي، علـي      گماشت، چنانکه ناصر العمر به تربيت اخالقي آنان مي

 .لقرني و ديگران نيز به ساختن روحي و معنوي آنان مشغول بودندا

دستگيري و زنداني سفر الحوالي و برخي ديگر مانند سلمان العوده به وسيله دولـت  

خأل حضور اين رهبران بيداري اصالحي به سـود جنـبش مسـلحانه     ،سعودي سبب شد

گرايانـه   هاي اصالح ان گرايشتوانستند مي القاعده تمام شود و بسياري از جواناني که نمي

آميز آنان تمايـل   هاي مسلحانه و خشونت و جهادي تفکيک قائل شوند، به سوي حرکت

 .پيدا کنند

اندکي پس از خروج آنان از زندان ـ و البته همراه با حصر و مراقبت ويژه از آنـان   

ول موضـع  ر  داد. سفر الحوالي و سلمان العوده در مقابل واقعـه ايلـ   «ايلول»ـ واقعه 

هـاي   گرفتند و آن را محکوم کردند، چنانکه پـس از آن، مشـارکت جوانـان در شـعله    

جنگ افغانستان را غيرشرعي دانستند. سپس آنان به مقابله با تهاجم تبليغـاتي آمريکـا   

علـي  »مريکايي بـا عنـوان   آعليه سعودي همت گماشتند و در مقابل بيانيه روشنفکران 

صـادر کردنـد کـه    « علـي أي أسـاس نتعـايش؟   »ي با عنوان ا ، بيانيه«أي أساس نقاتل؟

 هـاي سياسـي    هـا و بررسـي   گرايانه، محـور بسـياري از تحليـل    عنوان سندي اصالح به

 .قرار گرفت

کـه   اي گونـه  تري يافـت، بـه   پس از اين ماجرا، جريان بيداري نوسلفي ابعاد گسترده

بـار و   هـاي خشـونت   ي تـنش سفر الحوالي و ديگر رهبران اين جريان به مقابله با برخ

امنيتي در عربستان پرداختند. سـفر الحـوالي و سـلمان العـوده، بـرخالف حمايـت از       

هاي نظامي مسلمانان سني در عـراق، جوانـان سـعودي را از رفـتن بـه آنجـا        مقاومت

در مجموع، سـفر الحـوالي و يـاران    . خواندند آميز مي داشتند و آن را مفسده برحذر مي
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هـاي   تي و در اواخر با مخالفـت القاعـده و حرکـت   مخالفت وهابيت سن او، در آغاز با

 3رو گشت. تکفيري روبه

»شايان توجه است که شيخ دکتر سفر الحوالي دبير کل جريان 

است. درباره او مواضع مختلفي در ميان انديشمندان عربستان سعودي و جهـان  « 

. دانـد  شيخ دکتر ربيع المدخلي، سفر الحوالي را از خوارج مـي خورد؛  اسالم به چشم مي

عمر الکامل نيز از جمله کساني است که در رد او دست به قلم برده است. البته او که از 

کـه   اي گونـه  داران سفر الحوالي، صوفي خوانده شده، بدون پاسخ نمانـده، بـه   سوي طرف

، در پاسـخ  «الردّ الشامل علي عمر کامل»ن دکتر عبداهلل بن حسين الموجان، کتابي با عنوا

در مقابل، کساني چون شيخ االلباني، شـيخ بـن قعـود و عبـداهلل بـن      . به او نگاشته است

 .( حمايت کردندجبرين، از او و ديگر پيشتازان جنبش بيداري )

در .ش   ه 3033مواضع دکتر سفر الحوالي بر ضد تشيع بسيار تند است. در تابسـتان  

اهلل کـه   سايت خود اعالم کرد: حـزب  اهلل، او در وب روزه اسرائيل با حزب 00م جنگ ايا

ايـن  . اهلل دعا نکنيد معني آن حزب خداست، در حقيقت حزب شيطان است؛ براي حزب

وسـيله شـيخ عبـداهلل بـن      فتوا، پيرو فتواي مشابهي صادر شد که سه هفته پيش از آن، به

 .جبرين صادر شده بود

 لعودهسلمان ا. 0

ايـن  ت. شيخ سلمان بن فهد العوده، مسئول مؤسسه اسالم امروز )االسالم اليـوم( اسـ  

مؤسسه از سايت اينترنتي خاصي برخوردار اسـت کـه بـه صـورت مسـتمر بـه فعاليـت        

 .پردازد مي

دکتر عصام العماد، سلمان العوده را از جمله شـاگردان محمـد قطـب و بـن الدن را     

                                              
 .. ق  ه3351م/ 5006. نک: ابورمان، 1
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کند. به گزارش او، سلمان العوده، کتابي به نـام   طب معرفي ميمند از شاگردان سيد ق بهره

کـم ده نفـر از وهابيـان جهـان در مقابـل آن ردّيـه        نگاشته است کـه دسـت   

 .اند نوشته

هاي او با نقد  سلمان العوده يکي از پيشتازان جنبش بيداري نوسلفي است که فعاليت

رو، دکتر عبداهلل بن جبرين يکي از  گشت. ازاين رو و انکار بسياري از وهابيان سنتي روبه

بـه حمايـت از وي    ق.  ه 3030هـا، در اواخـر    کساني است که در مقابله با ايـن هجمـه  

و تبليـ  و   ءاداره بحـوث علمـي و افتـا   »پرداخته است. وي که در آن زمان، رياست کل 

آشـنايي خـود از    . ق بر سـابقه  ه32/33/3030در عربستان را بر عهده داشت، در « ارشاد

او و شنيدن نوارهـاي صـوتي     هاي او، شرکت در دروس و سخنراني طريق مطالعه نوشته

او تأکيد کرد و سپس با تمجيد بليغي از او، بر صحت اعتقادات وي پاي فشـرد. وي در  

ها، مسيحيت،  اين نوشته، توانايي و مبارزه استوار او را نيز در برابر سکوالرها، کمونيست

 .ستايد مي ان و روافضالحادگر

.ق پادشاه عربستان از طريق وزيـر    ه 3030جالب اينکه حدود پنج ماه بعد در محرم 

هاي او و سـفر الحـوالي را     ها و سخنراني کشور، به هيئت کبار العلما دستور داد تا کتاب

رو، آن هيئت حکمي را مبني بر لزوم عذرخواهي آنها و در غيـر ايـن    بررسي کنند. ازاين

 .و تدريس عمومي آنها صادر کرد  صورت ممنوعيت سخنراني

او از ايـن تلقـي در   . وي از جمله کساني است که باب انتقاد علني از حاکم را گشود

م همانند همـين رويکـرد   9330 / .ق  ه 3090هاي بعد نيز دست نکشيد، چنانکه در  سال

 .کرد را در سخنان خود القا مي

هاي شيخ بن باز و شيخ االلبـاني، گـوش     يدن سخنرانيبا ترجيح شن ابن عثيمين شيخ

شيخ يمني عالمه . کند سلمان العوده و سفر الحوالي را منع مي  دادن به نوارهاي سخنراني
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خوانـد. شـيخ محـدث     گـذار مـي   مقبل بـن هـادي الـوادعي، سـلمان العـوده را بـدعت      

خوانـد.   غوغـاآفرين مـي   عبدالمحسن العباد، عالم مدينه نيز در کتاب مدارک النظر، او را

دکتر ابراهيم بن محمـد  . دارد شيخ عالمه عبيد الجابري، ديگران را از امثال او برحذر مي

الصبيحي، عضو هيئت تدريس در دانشگاه اسالمي امـام محمـد بـن سـعود در ريـاض،      

کتابي با عنوان حتي اليقع الحرج بر ضد کتاب سلمان العوده با عنـوان إفعـل و الحـرج    

پردازد. جالـب   هاي سلمان العوده درباره مناسک حج مي در آن، به نقد ديدگاه نوشت که

آنکه اين کتاب انتقادي همراه با مقدمه چند شخصيت برجسته وهابيت دولتـي عربسـتان   

و  آل الشـيخ به چاپ رسيده است، چنانکه مفتي عام عربستان سعودي، شيخ عبـدالعزيز  

ان و نيز عالمه شيخ الفوزان بر ايـن کتـاب   رئيس مجلس قضايي اعلي، شيخ صالح الحيد

 .اند مقدمه نوشته

اند؛ براي نمونـه،   در مقابل، افراد بسياري از مشايخ وهابي سعودي از او حمايت کرده

بن باز صغير( در پاسخ به پرسشـي در درس  )شيخ عالمه عبدالعزيز الراجحي مشهور به 

، عقيـده آنهـا را در شـعبان    خود درباره صحت عقيـده سـفر الحـوالي و سـلمان العـوده     

. ق، سليم و در چارچوب اهل سنّت و جماعت خواند و شيخ عالمه عبداهلل بـن   ه3030

، شـيخ   ـ  ـ قعود  

ـ     ( .ق  ه 3090عبداهلل المطلق )عضو هيئت کبار العلمـا در   ن و نيـز شـيخ دکتـر عبـداهلل ب

جبرين به حمايت از او برخاستند، چنانکه بن جبرين در حمايت از سـلمان العـوده، در   

شيخ محمد بن صالح . .ق حضور يافت  ه 3093جلسه دفاعيه رساله دکتراي او در اوايل 

نيز پس از به زندان افتادن سلمان العوده و سفر الحوالي  ـ  استاد سلمان العودهـ المنصور  

 .از آنها حمايت کرد

 



 119      هاضمیمه

 39/11/92/تاريخ92039زاده/شاخهمجري:نجفآرايي/گيريصفحهغلط

 بن جبرين. 3

جبرين )عبداهلل بن عبدالرحمن بن جبرين( شخصيت مشهوري است کـه ارتبـاط    بن 

خاصي با سفر الحوالي دارد. او که شـاگرد منـاع القطـان نماينـده اخـوان المسـلمين در       

سعودي بوده است، براي سيد قطب احترام خاصي قائل است. البتـه او موضـع تکفيـري    

دارد. در مقابل، به اطاعت از ولي امر  ان را از آن بر حذر ميتابد و همگ خوارج را برنمي

هاي سلفي و وهابيِ بن جبـرين، توجـه بـه     کند. براي پي بردن به حساسيت سفارش مي

اين نکتـه مفيـد اسـت کـه او حساسـيت خاصـي نسـبت بـه شـيعيان دارد و خواسـتار           

 .محدوديت آنان در عربستان است

، با نفي اين موضوع که بن باز، اسامه بـن   نرانياز سوي ديگر، بن جبرين در يک سخ

الدن را مفسد في االرض خوانده باشد و او را خارج از اسالم بداند، از اسامه بن الدن با 

کند. چه آنکه از گذشته تا بـه حـال اسـامه بـن الدن در راه خـدا       عنوان مجاهد دفاع مي

الهي داشـته و خداونـد او را در    مبارزه کرده و مجاهدات فراواني در افغانستان به توفيق

اين امر ياري داده است. بن جبرين درباره مواضع تکفيري اسامه بـن الدن معتقـد اسـت    

توان به سبب اين موضع تکفيري او را مفسـد   رو، نمي ازاين. که اين مسئله اجتهاد اوست

بن جبـرين سـرانجام پـس از عمـري فعاليـت دينـي ـ سياسـي، در         . في االرض دانست

 ..ق درگذشت  ه 3003ستان تاب

 ناصر العمر. 4

، از ديگـر علمـاي   «المسـلم »شيخ دکتر ناصر بن سليمان العمر، مسئول سايت خبري 

ويژه در قضيه عـراق دارد، چنانکـه    نوسلفي است که مواضع بسيار تندي بر ضد شيعه به

ـ  «»وي کتابي با عنوان  ان شـيخ  در بررسي شکافي که مي

 .م ر  داد، نگاشته است9333عبداهلل الترکي و ملک عبداهلل در سال 
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 عائض القرني. 5

هاي نوسلفي خويش را آغاز کرد، ولي پـس از   م فعاليت3223عائض القرني در دهه 

گرايي اعتدالي گرايش يافت. در  بار در عراق اشغالي، به نوعي به سلفي حوادث خشونت

او، برخوردهاي مختلفي بـه وجـود آمـد، از جملـه اميرخالـد      هاي نوسلفي  برابر فعاليت

الفيصل اميرعسير، به اتهامات غيراخالقي او را به دادگاه کشاند که چنـين برخـوردي بـا    

هـا، او را از   جـويي  البتـه ايـن مقابلـه   . افتـاد  يک عالم، براي نخستين بار بود که اتفاق مي

اي از  نمونــه. سياســي بازنداشــتاش نســبت بــه رابطــه علمــا و نظــام  مواضــع انتقــادي

هاي فاسق در برخي اشعار او نيز نمود يافته است؛  جويي عائض القرني با حکومت مقابله

دع الحواشـي  »اي با عنوان  ، در قصيده«بلحن الخلود»براي نمونه، او در ديوانش با عنوان 

بـا نقـد و    ضامينيبه طور طبيعي، چنين م. ، به چنين مضاميني اشاره کرده است«و اخرج

جويانه با دولت را جـز   رو گشته است که برخوردهاي مقابله اي روبه تيانکار وهابيت سن

پذيرند؛ براي مثال، شـيخ احمـد النجمـي،     در قالب نصيحت، و آن هم عمدتاً پنهاني نمي

نقد تندي نسبت به اين اشعار نگاشـته و مضـامين آنهـا را بـه دليـل تجـويز خـروج بـر         

زيد المدخلي نيز در ايـن ديـوان بـه    . ارج و معتزله خوانده استحکومت، همسو با خو

نقد اين اشعار عائض القرني پرداخته و آنها را بر ضد علم و علما، با گرايش خـروج بـر   

 .هاي تروريستي خوانده است امر و در راستاي انديشه 

وي پيکان اين رويکردهاي انتقادي را در مرحله نخسـت متوجـه دولـت سـعودي و     

پادشاه آن دانسته و به نکـوهش آن پرداختـه اسـت. زيـد المـدخلي، ريشـه ايـن افکـار         

هاي سيد قطب، اخـوان المسـلمين،    اعتراضي را با لحني نکوهشي، تأثيرپذيري از انديشه

کند. وي تمجيد صريح عائض القرني نسبت بـه   معرفي مي =حسن الترابي و امام خميني

 3.داند حسن الترابي را نيز قابل نکوهش مي

                                              
 .330ص. نک: همان: 1
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هـاي ضـد    اين شخصيت مشهور نوسـلفي پـس از خـروج جوانـان مبـارز از زنـدان      

گرايـي   هاي نصيحت پيوست، بلکه براي دامـن زدن بـه سـلفي    تنها به کميته تروريسم، نه

انجـام داد.  ... اي و هـاي مـاهواره   هاي بسياري در تلويزيون سعودي، شبکه معتدل، تالش

ز دست زد. البته عـائض  برجسته مبارزه نظامي ني هاي حتي به اجراي مناظره با شخصيت

  و شخصيتي پر سر و صداست؛ براي نمونه، او که بـرخالف فتـواي پيشـين    القرني مبل

وسـيله زنـان، در    نوا با اجماع سلفي مبني بر وجوب پوشاندن وجه و کفين به خود و هم

د و موجي از نقـدها و  ، اين حکم را کنار نها«نساء بال ظلّ»يک برنامه سينمايي با عنوان 

ويژه اتصال مفتي  هاي فکري را متوجه خود ساخت. او در پي فشارهاي مختلف به حمله

اسالمي و برخي ديگـر از بزرگـان    شئوناعظم سعودي، شيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وزير 

اي توضيحي از اين حکم عدول کرد و مخاطب آن فيلم را زنان غـرب   وهابي، در نوشته

 .معرفي کرد

ر مجموع، اين فتـوا و ديگـر مواضـع او ماننـد موضـع او دربـاره راننـدگي زنـان،         د

اي که سبب شد وي سرانجام پـس از   گونه آفرين بود و براي او گران تمام شد، به مشکل

اي انتقـادي در روزنامـه مدينـه، نـاگزير      هاي تبليغي، با سـرودن قصـيده   ربع قرن فعاليت

هـاي طـوالني او از صـفاي ايـام      قصـيده از رنـج   روش سکوت و انزوا را برگزيند. ايـن 

هاي او، چهره وي را در  گذشته و کدورت ايام فعلي حکايت دارد. بخشي از اين فعاليت

ويژه حاضر شدن او در چهره مناظره محققانه  ميان علما مخدوش کرد و بخشي از آنها به

 .يدناپذير تروريست، به تضعيف جايگاه مردمي او انجام با افراد آشتي

 مواضعوهابيتدولتيدربارهتکفيروتروريسم

ترين زمينه تکفير در ميان مسلمانان را در دو سـده   با وجود آنکه انديشه وهابيت مهم

توان گفـت در وهابيـت دولتـي ـ در فضـاي نـوين جهـاني         اخير فراهم آورده است، مي

هـاي   ن متوجـه جريـان  ويژه در دوران مبارزه با تروريسم به رهبري آمريکا که پيکان آ به
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عمدتاً تکفيري وهابي مانند القاعده است ـ نسبت به وهابيت نوسلفي، خشونت کمتـري   

هاي  آميز در تعارض با سياست که افراط در تکفيرگرايي خشونت اي گونه شود، به ديده مي

ــتخوش      ــور را دس ــن کش ــت اي ــر، امني ــتان در دوران حاض ــي عربس ــارجي و داخل خ

 .ستپذيري جدي کرده ا آسيب

تـوان مربـوط بـه     گيري وهابيت دولتي عربستان در برابر تکفير را مي ترين موضع مهم

سندي دانست که از سوي هيئت کبار علمـاي عربسـتان در دوران رياسـت بـن بـاز در      

بر اين اساس، دولت عربستان کـه از بحـران تروريسـم و    . .ق صادر شده است  ه 3032

هاي گوناگوني را در مقابل اين پديده سامان داده  برد، تالش هاي تکفيري رنج مي گرايش

اي  العـاده  است، از جمله صدور اين بيانيه از سوي برترين نهاد مذهبي که از اهميت فوق

 .برخوردار است

اي ميان مسئوالن دولتـي و برخـي علمـاي سـلفي و نوسـلفي پـس از        تشکيل جلسه

ديگر اين تالش است. اين جلسـه  بازگشت برخي جوانان زنداني در گوانتانامو، از موارد 

در منزل شيخ صالح بن عبدالعزيز بـن محمـد آل الشـيخ، وزيـر پيشـين وزارت      

، به ابتکار او و امير محمد بن نايف بن عبـدالعزيز  

 ـتشکيل شد. در اين جلسه، شيخ صالح بن حميد   ـ  وزير داخلي شؤون امنيتيـ مساعد  

و شـيخ   ـ  عضو هيئت کبار العلمـا ـ ، شيخ سعد بن ناصر الشثري  ـ  رئيس مجلس شورا

نماينـده وزارت  ـ يوسف الغفيص، عضو هيئت کبار العلما، شيخ دکتر عبـداهلل اللحيـدان    

، شيخ دکتر سليمان العوده، شيخ عائض القرني، شـيخ محمـد العريفـي،    ـ   شؤون اسالمي

د الفنيسان، دکتر فالح الصغير و بسياري از افـراد ديگـر   شيخ ناصر العمر، استاد دکتر سعو

 .حضور داشتند

بردند و در آنجا  در اين جلسه، از بازگشت جواناني که در زندان گوانتانامو به سر مي

هـاي تکفيـري و تروريسـتي تعلـيم      براي زندگي در شـرايط عـادي و گـذر از گـرايش    
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اليـت علمـا و همکـاري آنـان در     ديدند، سخن به ميـان آمـد و بـر لـزوم توسـعه فع      مي

گـر   هـاي گمـراه   براي مقابله بـا انديشـه   ـ  وابسته به وزارت کشورـ هاي نصيحت   کميته

عنوان بحثـي اجمـاعي تأکيـد شـد. ايـن جلسـه کـه در جهـت          تکفيري و تروريستي به

همفکري مسئوالن، علماي وهابي و علماي نوسلفي تشکيل شد، بـا موفقيـت بـه پايـان     

خواستار تشکيل دوباره آن شدند. از جمله مطالب مطرح شده در ايـن   رسيد و حاضران

جلسه، اشاره به ابـراز خشـنودي برخـي کشـورهاي اروپـايي ماننـد سـوئد از موفقيـت         

 .هاي ضد تروريسم بود عربستان در برنامه

 نتيجه

هـاي آنـان خـارج     انديشـه  هنوسلفيان بخشي مؤثر از ميان وهابيان هسـتند و از دايـر  

شناسانه و سياسي آنـان، ايـن بخـش از وهابيـان را از      هاي دين اما برخي انديشهنيستند، 

ديگران متمايز کرده است. شايد بتوان گفت تا حدودي مواضـع نوسـلفي ميـان مواضـع     

هـاي   گرايي القاعده در نوسان است. مطالعه جريـان  کارانه وهابيت سنتي و مبارزه محافظه

هـا و   تواند براي همه وهـابي  ز حاکم سعودي نميدهد که اطاعت مطلق ا وهابي نشان مي

هـاي فراوانـي بـراي     در همه شرايط جذابيت داشته باشد؛ زيرا از جنبـه اعتقـادي، زمينـه   

تضعيف اقتدارگرايي حاکم وهابي در انديشه همه مسـلمانان، از جملـه وهابيـان وجـود     

برداري قـرار   بهرهدارد. بر اين اساس، برخي شرايط سياسي اين ظرفيت اعتقادي را مورد 

 .دهد مي

تي يا نوظهـور وهـابي بـه صـورت مطلـق      هاي سن توان به جريان ديگر، نمي از سوي

نگريست، چنانکه در ميان جريان نوسلفي، برخي مانند سـفر الحـوالي و عـائض القرنـي     

کـه   اي گونـه  نسبت به کسي مانند ناصر العمر تحمل بيشـتري در برابـر تشـيع دارنـد، بـه     

 .تي استدموکراسي روشي بيش از وهابيت سن ه نوعي ازگرايش آنان ب
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