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 مقدمه  

 پـشتیبانی حنبـل بـه    سنت و پیرو احمد بن ل به اسم اه  وهابیت افراطی و تند حرکت

 و جوانـان  خـصوصاً  مـسلمانان  هـاي  دل در نتوانـست که بایـد   چنان استکبار جهانی آن  

 و سـنت  اهل علماي از بسیاري هشیاري موجب عکس، بر بلکه ،نماید نفوذ روشنفکران

 بـه  صـالح سلف   سنت و دین نام به فرقه این که گردید هایی بدعت  به آنها دادن توجه

 گروهـی از علمـاي      ،از ابتداي ظهور وهابیـت در سـرزمین حجـاز         . کرد  می عرضه مردم

 بـه مقابلـه بـا ایـن فرقـه و نقـد تفکـرات مؤسـس آن محمـد             با هوشـیاري    سنت   اهل

هـایی بـراي او    و نامـه ندهاي متعدد در رد وي نوشـت   روي آوردند و کتاب عبدالوهاب  بن

ــس  ــر م ــشه تکفی ــا وي را از اندی ــا بازگــشتفرســتادند ت ــد و ب ــه لمین بازدارن  ســنت ب

 دیـن  از ایـن فرقـه    نادرست هاي برداشت تبیین و خطاها تصحیح در سعیپیامبر

 کـه در رد      اسـت   اولین کسی  عبدالوهاب   بن  برادر محمد  عبدالوهاب   بن سلیمان.  نمودند

ــابی نوشــت و آن  ــرادرش کت ــد ب ــار و عقای ــ را افک  حممــد یفــصل اخلطــاب يف الــرد عل

لیـاقتی آنهـا     عدم صالحیت و بی   ، گمراهی ،در این کتاب از نادانی    . نامید بالوهاعبد بن

 بـزرگ اهـل سـنت بـه     ي از علمـا يتعداد زیاد پس از او نیز  .سخن به میان آمده است    

د و بـر رد و  برخاسـتن عبدالوهاب و فرقه وهابیـت    تیمیه و ابن   هاي ابن  مخالفت با اندیشه  

بـسیاري از ایـن آثـار    . شـعر پرداختنـد    قالـه و  آنان در قالب جـزوه، م     هاي    هنقض اندیش 

 البته بخشی از این آثـار نیـز    .اند  و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته     انتشار یافته   تاکنون  

ایـن نوشـتار   .  و اکنون تنها نامی از آنها در برخی کتـب اسـت   اند  متأسفانه از دست رفته   

 ایـن فرقـه   قمـري در نقـد       13و   12 هاي  سنت در سده   گزارشی از آثار نویسندگان اهل    

که تعدادشان هـم انـدك   و آثار خطی اند چاپ و منتشر شدهبه صورت مستقل است که   

هـاي   هاي بعدي گزارشی از آثـار منتـشرشده در دهـه       در شماره  .اندنیست، معرفی نشده  

هـایی کـه در موضـوع شـفاعت و      باید یادآوري کرد بخشی از کتاب. گردداخیر ارائه می 

انـد، در ایـن گـزارش     هاي قبل مجله گـزارش شـده   د، از آنجا که در شمارهان تکفیر بوده 

  .اند نیامده
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 قمري12سده تألیفات  )الف   

 یميعبدالرمحن بن حممد الرت: اهللا هودي خدمة رضيح نببذل املجهود يف .١

 .تا نا، بی جا، بی ، بی)ق١١١٢م(

علماي برجـسته یمـن بـوده، عقایـد وهـابیون دربـاره             نویسنده که از    

  .استکرده زیارت قبور و توسل به انبیاي الهی را نقد و بررسی 

 ،ی الشافعفيطلعبدال حممد بن عبداهللا بن :جتهـاداإل ملّدعی اجلهـاد سيف جتريد  .٢

 .نا تا، بی جا، بی بی

عبـدالوهاب در منطقـه    محمد بـن  از استادان   شیوخ و   نویسنده یکی از    

اي بـراي   عبدالوهاب پس از شروع دعوت خود، نامـه       ابن. احساء بوده است  

 ولی اسـتاد از دعـوت او   ،استاد خود نوشت و او را به آیین خود دعوت کرد   

  . را علیه او نوشتجتهادسیف الجهاد لمدعی اإلسرباز زد و رساله 

 .)ق١١٦٤ -١١٠٠(عبدالرمحن العفالق  حممد بن :معمر نعفالق علی اب جواب ابن .٣

 نـصوص الـشرق االسـالمی    ؛الـرد علـی الوهابيـة این رساله در کتابِ 

  . به چاپ رسیده است)107-85ص (

نا،  جا، بی ، بی)ق١١٧٥م (سي املویسيع عبداهللا بن :الرد علی ابن عبدالوهاب  .٤

 .تا بی

 نویسنده متولد نجد و قاضی درعیـه و از دشـمنان سرسـخت محمـد             

 در برخی منابع رساله او در رد ابن عبدالوهاب با عنـوانِ   .  بود عبدالوهاب  بن

  .ثبت شده است» الوهابية علی الرد يف رسالة«

  .تا نا، بی جا، بی ، بی)ق١١٨٩ (یقيمحد العت  بنفيس :الرد علی الوهابية  .٥

 بـود کـه تمـامی       عبـدالوهاب    بن العتیقی از مخالفین سرسخت محمد    

عبدالوهاب را تا آن زمان در یک کتـاب جمـع    هاي نوشته شده بر ابن   ردیه

  .نمود
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، )ق١١٩٤-١١٢٧ (ی الكــردامنيســل  بــنحممــد :عبــدالوهاب  بــنالــرد علــی حممــد  .٦

 .تا نا، بی جا، بی بی

 استاد   به نقل برخی   نویسنده این کتاب مفتی شافعی در مکه مکرمه و        

خالصـة بخشی از ایـن رسـاله در کتـاب    .  بوده استعبدالوهاب  بن محمد

  .زینی دحالن آمده است  نوشته احمد بنمراء البلد احلرام أ بيانالكالم يف

 .)ق١٢١٨-١١٣٧ ( التونسیصالح بن حسن الكواش :الرد علی الوهابية  .٧

چـاپ   بـه   الـرد علـی الفـرقتنيسـعادة الـدارين يفاین رساله در کتـاب      

  .رسیده است

جا،  ، بی)ق١١٨٧م (ی احلنبلیقري االشیعل عبداملحسن بن :الرد علی الوهابية .٨

  .تا نا، بی بی

عبدالرمحن  حممد بن، العيينة أمري معمر بن عثامن إىل وجهها رسالة :رسالة ابن عفالق .٩

  .)ق١١٦٤ -١١٠٠ ( احلنبلیالعفالق

  :این رساله در کتاب زیر به چاپ رسیده است

ی و  محادی الرديس:سالمی اإلقنصوص الرش؛ علی الوهابية  الرد

، ١٣٣ــ١٠٩ق، ص١٤٣٣/م٢٠١٢، ة دارالطليع:اسامء نويره، بريوت

 .ص٢٠٨

 هتكم املقلدين يفنویسنده عالوه بر این رساله، رساله دیگري با عنوان          

عبـدالوهاب نوشـته کـه هنـوز       نیـز در رد محمـد بـن      مدعی جتديد الـدين

  .مخطوط است

-١١٤٢ (وزريف عبداهللا بن حممد بن : الرد علی الوهابيةالرسالة املرضية يف .١٠

 .تا نا، بی جا، بی ، بی)ق١٢١٦
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 بـود کـه   عبدالوهاب  بنفیروز از دشمنان معاصر و سرسخت محمد   ابن

عبـدالوهاب   اش تالش کرد عقاید ابـن      او در رساله  . کرد  در نجد زندگی می   

  .درا رد و انکار کند تا کسی به دعوتش پاسخ نگوی

ين ِسدادُ  و الّدين َسداد .١١ رسول  حممد بن :للوالدين والدرجات النجاة اثبات يف الدَّ

 علی حممد حسني حسينی و صقر امحد ، تصحيح عباس)ق١١٠٣-١٠٤٠ (یبرزنج

 .ص٤٢٦م، ٢٠٠٥ دار جوامع الكلم، :شكری، قاهره

 :بـريوت: هاي دیگري از این کتاب با این اطالعات موجود است           پچا

ـــة،  ـــی٣٣٥م، ٢٠٠٦/ق١٤٢٧دارالكتـــب العلمي ـــة جـــا، ص؛ ب  داراملدين

  .ص٤٣٠م، ١٩٩٨/ق١٤١٩املنورة، 

مؤلف این اثر، مفتی شافعی در مدینـه و سرسلـسله برزنجیـان مـدنی          

ه مـال   سلطان القاري مشهور ب     وي در این کتاب عقاید علی بن      . بوده است 

حنیفـه   برزنجی در این کتاب، هم عقیده ابو   . کندعلی قاري را نقد و رد می      

اند را نقد کـرده و هـم        را که معتقد بود آبا و اجداد پیامبر اهل نجات نبوده          

  .عقاید برخی فرق دیگر از جمله فرقه وهابیت

حسن  حممد بن :املرسلني لسيد األعامل ثواب و إهداء الدعاء جواز يف املبني الفتح .١٢

 .نا، بی تا جا، بی ، بی)ق١١٧٥-١٠٩١ (ی حنفیمهات دمشق بن

-١٠٥٠ (ی النابلسلياسامع  بنیعبدالغن :النور اصحاب عن النور كشف .١٣

القادری، رسيالنكا،  مصطفی حممد امحد :مقدمه مزيدی، فريد امحد :، حتقيق)ق١١٤٣

 .ص٧١م، ٢٠٠٧/ق١٤٢٨سالميه، اإل ثار داراآل:بربلی

ـ  اولیا بعد از وفاتشان سخن می   این رساله در باب ظهور کرامات      . دگوی

چنـین   دو چاپ دیگر از این کتاب نیز موجود است کـه اطالعـات آن ایـن           

النوريــة الرضــوية،  مكتبــة جــا، ق؛ بــی١٣٩٧ البــل پـور، :پاكــستان: اســت

  .ص٢٣م، ١٩٧٧/ق١٣٩٧
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و  مدرک يو سيد زينب السيدة لزيارة الرحلة ىف عزازواأل واملنحة القبول لوائح .١٤

 .تا بینا،  جا، بی ، بی)ق١١٥٤م (یونيفاعبداهللا بن عمر  :اخلباز عمر

در رد عقایـد وهـابیون   و مذهب اهل دمـشق   اي از عالمی حنفی  رساله

  .درباره زیارت قبور انبیا و اولیاي الهی است

-١١٢٧ (ی شافعی كردامنيحممد سل :جوبة و ردود علی اخلوارجأمسائل و  .١٥

 .ق١٣٥٧نا،  ، مرص، بی)ق١١٩٤

این اثر، متولـد دمـشق اسـت و در مدینـه رشـد      لف شافعی مذهب   ؤم

 و هـا  او سـؤال . هـا شـد  نمود و در همان دیار متولی فتوا از سوي شـافعی          

و آن را در   مطرح سـاخته     عبدالوهاب   بن هایی بر ضد دعوت محمد    جواب

ایـن رسـاله بـه ضـمیمه       . اي با عنوان فوق گردآوري کرده است        مجموعه

  .چاپ شده است) ق1357 :مصر (رمني فتاوی علامء احلقرة العني يفکتاب 

 ی البغـــدادیديعبـــداهللا الـــسو  بـــنیعلـــ :الوهابيـــة عـــىل الـــرد يف املـــضيئة املـــشكاة .١٦

 .)ق١١٧٠م(

  نـصوص الـرشق االسـالمی؛الـرد علـی الوهابيـةاین رساله در کتاب      

 در )م٢٠١٢لطليعـــة،  دارا:محـــادی الرديـــسی و اســـامء نـــويرة، بـــريوت(

  . به چاپ رسیده است83 تا 21صفحات 

 قمري13سده تألیفات  )ب   

- ١٢١٧(ی تونسافي الضیأب أمحد بن :تونس ملوک بأخبار الزمان أهل إحتاف .١٧

 . جلد٤م، ١٩٦٩/ق١٣٨٩ للنرش، التونسية الدار :، تونس)ق١٢٩١

نوشـته  آن را یخ تونس است که مورخی تونسی    این کتاب در اصل تار    

ها به وهابیون و موضع علماي دینی تونس        نویسنده در خالل بحث   . است

ي از این کتاب بـا ایـن مشخـصات    گریچاپ د. در قبال آنها پرداخته است 
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 الـدار العربيـة :حتقيق جلنة من وزارة الشؤون الثقافيـة، تـونس: موجود است 

  .م٢٠٠١/ق١٤٢١للكتاب، 

، )ق١٣٠٤-١٢٣٢( دحــالن ینــيز امحــد بــن :طالــب أبــی نجــاة يف املطالــب أســنى .١٨

ــــق ــــق حتقي ــــسن و تعلي ــــن ح ــــسقاف، عــــامن علــــی ب ــــووی،  اردن، داراإلمــــام :ال الن

 .ص١٥٢م، ٢٠٠٥/ق١٤٢٥

آنهـا  مشخـصات   کـه   انـد     کـرده منتـشر   را  ناشرین مختلف این کتاب     

ص؛ ٣٦م، ١٩٠٣/ق١٣٢١ املطبعـة املرييـة، :كرمةمكة امل: چنین است  این

ـــاهره ـــة، :ق ـــة امليمني  مطبعـــة :ص؛ قـــاهره٥٢م، ١٩٠٥/ق١٣٢٥ املطبع

ص؛ به كوشش صـالح الـوردانی، ٣٦م، ١٨٨٧/ق١٣٠٥مصطفى حممد، 

حـسني هاشـمی  ص؛ تعليق علی بن١١٤م، ١٩٩٩ اهلدف االعالم، :قاهره

 :ص؛ شـيكاگو٦٤م، ١٩٦٢/ق١٣٨٢ املطبعة اإلسالمية، :خطيب، هتران

 .ص٩٦ تا، اوپن اسكول، بی

این کتاب به زبان اردو نیز ترجمه و با ایـن مشخـصات منتـشر شـده            

، ترمجـه بـی طالـبأسـنی املطالـب فـی نجـاة أ ةحمبوب الرغائب ترمج: است

  .ص٢٣٣ تا، حممد نجم الدين علی مدارسی، بی

، ترمجه مقبول امحد بن غـضنفر طالب بیأسنی املطالب فی نجاة أة ترمج

 .ص١٨٤ ق،١٣١٣ نا، صاحب دهلوی، هند، بی

: منتـشر شـده اسـت     مشخـصات   همچنین به فارسی ترجمه و با این        

، طالـب بـیأ نجـاة سنی املطالب يفأ ه، ترمجابوطالب چهره درخشان قريش

  .ص١٠٢، ١٣٥١ سعدی، : حممد مقيمی، هتران:ترمجه

-١٢٣١ (ی نقشبندی بغدادامنيسل داود بن :جتهاداإل دعوی بطالإ يف اجلهاد شدأ .١٩

 .ص٤٤ق، ١٢٩٣خبار،  نخبة األ:بغدادی، بمبئی، تصحيح عبدالوهاب )ق١٢٩٩
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نـا،  ، بغـداد، بـی)ق١٢١٨م ( حنفـیحممـد طـاهر سـنبل :بـراراأل ولياءلأل نتصاراإل .٢٠

 .ق١٣٤٥

-١٢٣١ (ی حنفـــی نقـــشبندی بغـــدادامنيســـل داود بـــنســـيد  :نمـــوذج احلقـــائقأُ  .٢١

 .تانا، بیجا، بی، بی)ق١٢٩٩

  .در این کتاب جواز توسل به انبیا و صالحین اثبات شده است

، ترمجـه )ق١٢٤٢-١١٩٠ (ی نقـشبندیخالـد بـن أمحـد بغـداد :سـالماإل يامن واإل .٢٢

 .ص٩٤م، ١٩٩٤/ق١٤١٤احلقيقة،  مكتبة :اهللا افندی، استانبول حاج فيض

 نام داشـته اسـت کـه حـاج     امهاعتقاد ناصل این کتاب فارسی بوده و      

فرائـد  و کند    به ترکی استانبولی ترجمه می    آن را   فیض اهللا افندي کماخی     

. رسـد   مـی چـاپ   بـه   ق در اسـتانبول     1312در سال   و  گیرد   نام می  الفوائد

 م1966 سـال  در اصل کتاب فارسی را   ،سپس موالنا حسین حلمی ایشیق    

نویـسد و  ی بـر آن مـی  و شـرح کند  میبه زبان ترکی ترجمه آن را  مجدداً  

. گـذارد  نـام مـی   اإليـامن واإلسـالمافزایـد و آن را     سه بخش هم بدان می    

بـر مخـالفین و   است  و ردي   پردازد    میارکان اسالم   به بحث درباره    کتاب  

  .المذهبین که به زعم نگارنده وهابیون هستند

 :راماحل البلد أمراء بيان يف الكالم خالصة ؛م١٨٨٣-١٨٤٠ احلجاز أرشاف تاريخ .٢٣

لساقی،  توفيق، بريوت، أمني حممد :، حتقيق)ق١٣٠٤-١٢٣٢( دحالن ینيز امحد بن

 .ص١٠٧م، ١٩٩٣/ق١٤١٣

حرکـت سراسـري وهابیـت      از  در این کتاب نقش علماي حجاز پیش        

 واقع تحقیقی است که به صورت مقـارن         این کتاب در  . استشده  بررسی  

 و کتب دیگر تاریخی مراء البلد احلـرامأخالصة الكالم فی بيان بین کتاب   

چاپ دیگري از این کتـاب بـا اطالعـات زیـر        . معاصر صورت گرفته است   

  :موجود است
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 عليـه الـصالة ي بيان أمراء البلد احلرام من زمـن النبـخالصة الكالم يف

م، ١٨٨٧/ق١٣٠٤ املطبعـة اخلرييـة، :قاهره، ا بالتامموالسالم إىل وقتنا هذ

 .ص٣٣٢

مكتبـة احلقيقـة،  : اسـتانبول، بيان أمـراء البلـد احلـرامخالصة الكالم يف

 .ص١١٥م، ١٩٨٣/ق١٤٠٣

جا،  ، بی)ق١٢٨٢م (یميمنصور مت  بنزيعثامن بن عبدالعز :تبرصة أولی االلباب .٢٤

 .تا نا، بی بی

 در  عبـدالوهاب   محمد بـن  ترین مخالفان    عثمان عبدالعزیز از سرسخت   

ن رسـاله علیـه    او که به امر قضاوت اشتغال داشت، چندی       . سدیر عراق بود  

مـنهج ، مـةجـالء الغمـة عـن تكفـري هـذة األ از جمله ؛عبدالوهاب نوشت  ابن

جـرجیس   اي در مدح داود بـن  او همچنین قصیده . خبار اخلوارجاملعارج أل

  .، سروده استعبدالوهاب بن بغدادي، از دشمنان محمد

 یمــيمنــصور مت  بــنزيعبــدالعز عــثامن بــن :جــالء الغمــة عــن تكفــري هــذه االمــة .٢٥

 .تا نا، بی جا، بی بی، )ق١٢٨٢م(

 ترکـی  زمـان  در سـدیر  شـهر  در قـضاوت  صـاحب  و نویسنده مفتـی  

 خـوارج  همچون را آنها و بود وهابیت مخالف شدت به وي. بود عبداهللا بن

 تکفیـري  تفکـرات  گرایـی  افراط علیه شدت به کتاب این در او. دانست  می

  .است گرفته موضع شده، مسلمین براي محنت و رنج باعث که وهابیون

ــق .٢٦ ـــابيني عــىل الــردّ  يف املبــني احل  -١٢١٣ (ی فــاروقی رسهنــدديامحــد ســع :الوه

 .تا نا، بی جا، بی  بی،)ق١٢٧٧

ـــري األ .٢٧ ـــور يفخ ـــورم ـــارة القب ـــص : زي ـــصطفیطفم ـــن م ـــی ب ـــصاری الروم  یاري ال

 .تا نا، بی جا، بی بی، )ق١٣٠٠م(

هاي وهابیت در زمینـه    مذهب این کتاب، به نقد دیدگاه      نویسنده حنفی 

  .زیارت قبور پرداخته است
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 ،)ق١٣٠٤-١٢٣٢( دحالن ینيز امحد بن :الوهابية علی الرد يف السنية الدرر .٢٨

 .ص١٤ م،١٩٢٦/ق١٣٤٧ العربية، الكتب إحياء دار مطبعة :قاهره

ها در مکه بوده، هدف از نگارش این کتـاب            نویسنده که مفتی شافعی   

 و توسـل و اسـتغاثه بـه         را باطل کردن انکار منکرین زیارت پیامبر      

 کـه  اسـت  رسـاله  چنـد  مجمـوع  حاضـر  کتـاب . آن حضرت دانسته است   

 فـی ة و بعـداملامت؛ رسـالة احليـا الوليـاء اهللا يفاثبات الترصف: از ندا  عبارت

رسـالة  الـسجاعی؛  احمـد  بـن  احمد الدین  از شهاب  ولياءاثبات كرامات األ

 ؛سـالم شـمس الـدين حممـد الـشوبریصورة سـوال رفـع شـيخ مـشايخ اإل

اوراق  ؛منني فـی اسـتجاب الثقلـنيؤتبرصه امل ؛نوراليقني فی مبحث التلقني

 ة القاطعـةاحلجـ الرفـاعی؛  الـراوي   از ابراهیم  ةدي حوادث النج يفةالبغدادي

ثبـات إ ويليـه دالئـل احلجـج يف ... ة الـدعاء و املولـد و الفاحتـيعلی منكـر

مولـوي    از و االمجـاع و القيـاسنة مـن الكتـاب و الـسة االربعة االدلةحجي

  .الباکستانی المردانی

 :اسـتانبول:  از جملـه   ؛تاکنون چندین چاپ از این کتاب منتـشر شـده         

ــشيق،  ــة اي ــاهره١٩٧٦/ق١٣٩٦مكتب ــم، :م؛ ق م، ١٩٩١ دار جوامــع الكل

ــــة، :ص؛ قــــاهره١٨٩ ــــة العزمي ــــوث والدراســــات بالطريق ــــة البح  جلن

ـــــة احلقيقـــــة،:ص؛ اســـــتانبول٩٦م، ٢٠٠٥/ق١٤٢٥  /ق١٤١٣   مكتب

 مطبعة احللبی، :؛ قاهره١٣٧١ وقف االخالص، :ص؛ تركيه٢٤م، ١٩٩٣

 :ص؛ مـرص٩٦، م٢٠٠۴لعزميـه، الطريقـه امـشيخه :قـاهره ص؛٥٤ تا، بی

ق، ١٣٨٦رشكة مكتبة و مطبعـة مـصطفی البـابی احللبـی و اوالده بمـرص، 

ــة، :ص؛ بــريوت٧٢ ــة الثقافي ــورة ٧٢ق، ١٢٩٨ املكتب ــميمه الث ــه ض ص؛ ب

  .م٢٠٠٦ اجلمل، :الوهابية از عبداهللا القصيمی، بغداد
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این کتاب همچنین به زبان اردو ترجمه و با ایـن مشخـصات منتـشر               

، مـسائل توسـل و زيـارت ؛ الـرد علـی الوهابيـةالدرر السنية يف: تشده اس 

  . ص٩٤ق، ١٣٤٢ قاری پبليكشنز، : يسني اخرت مصباحی، دهلی:ترمجه

 مرص، املكتبة ،یامحد بن امحد مرص :هل بيت الرشيفأ زيارة الدر املنيف يف .٢٩

 .ق١٢٦٧اخلديوية، 

 انري بن كدي بن عبد املجبيحممد الط :الوهابية الطائفة من املبتدعة بعض عىل الرد .٣٠

 .ق١٣٢٧/م١٩٠٩العلمية،  التقدم مطبعة ، قاهره،)ق١٢٢٧-١١٧٢(ی فاس

وي داراي . ز علماي فاس مغرب و مالکی مذهب استنویسنده یکی ا

این اثر به . اي با عنوان فوق است تصنیفاتی بوده که از جمله آنها رساله

إظهار العقوق فی الرد عىل من منع التوسل إىل اهللا تعاىل ضمیمه کتابِ 

نیز .  نوشته شیخ مرفی مالکی جزائري آمده استبالنبی والولی الصدوق

الرد عىل الوهابية فی القرن   در کتاب »ىل َمذَهِب الوهابينيَرد ع«با عنوان 

  .استدرجه شده  نصوص الغرب االسالمی: التاسع عرش

 .تا نا، بی جا، بی  بی،ی الدر بغدادی بن ابنينجم الد :رد علی الشيخ ابن تيمية .٣١

جا،  ، بی)ق١٢٦٦- ١١٨٠ (ی بن عبدالقادر طرابلسميابراه :هابيةالرد علی الو .٣٢

 .تا نا، بی بی

 ني بن عمر بن عابدنيحممدام :بصاراأل تنوير املختار رشح الدر علی املحتار رد .٣٣

معوض،  حممد علی عبداملوجود و امحد عادل تعليق و ، حتقيق)ق١٢٥٢-١١٩٨(

 . جلد١٢م، ١٩٩٤/ق١٤١٥ دارالكتب العلميه، :بريوت

  نوشته شـمس  البحار جامع و االبصار تنویرعابدین بر کتاب     حاشیه ابن 

عابدین در این کتاب از جملـه        ابن. تمرتاشی است  عبداهللا بن محمد الدین

که آنهـا را    دالوهاب  عب  بن جلد ششم آن مطالبی درباره هواداران محمد      در  

  . خوارج زمانه دانسته است، نوشته است
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-١١٦٦ (ی فالنیصالح بن حممد عمر :عبدالوهاب  بنالردود علی حممد .٣٤

 .تا نا، بی جا، بی ، بی)ق١٢١٨

حممد بن عبداهللا بن محيد نجدی  :احلنابلة رضائح عىل الوابلة السحب .٣٥

 أبوزيد و اهللا عبد بن ، حتقيق و تعليق بكر)ق١٢٩٥-ق١٢٣٦ اي ١٢٣٢(حنبلی

 . جملد٣م، ١٩٩٦/ق١٤١٦ مؤسسة الرسالة، :العثيمني، بريوت سليامن بن عبدالرمحن

محمـد  نویسنده که امام در مذهب حنبلی بود، از دشـمنان سرسـخت      

 ولـی   ،ندگینامه علماي حنبلی آمده است    در این کتاب ز   . عبدالوهاب بود   بن

به طور غالب زندگینامه و شرح حالی از علماي حنبلی وهابی نیامده اسـت    

نیـز از برخـی آثـار ضـد     . ده اسـت  کـر و نویسنده تنها به طعن آنها اکتفـا         

نوشـته شـیخ     الرد علی ابـن سـعودالصواعق والرعود يفوهابیت همچون  

  .تمجید کرده استداود حنبلی  عفیف الدین عبداهللا بن

جا،  ، بی)ق١٢٣٢ م( بن امحد احلداد یعلو :السيف الباتر لعنق املنكر علی االكابر .٣٦

 .تا نا، بی بی

 نویسنده از علماي حـضرموت بـود و دو کتـاب در رد عقایـد محمـد                 

  .  دعوت او تألیف کردعبدالوهاب و بن

ـــيف .٣٧ ـــی لولاملـــس اجلبـــار س ـــاه  :بـــراراأل عـــداءأ عل ـــادرش ی فـــضل الرســـول ق

 .ص٩١م، ١٩٧٥/ق١٣٩٥ مكتبة ايشيق، :، استانبول)ق١٢٨٩-١٢١٣(بدايونی

ق 1321اي از جنایات وهابیت مثل جنایت آنهـا در محـرم      بیان گوشه 

 فتنـة الوهابيـة کتاب این رساله همچنین به ضمیمه    . در مسجدالحرام است  

 ایـن کتـاب در هنـد و ترکیـه نیـز بـا ایـن       . از زینی دحـالن آمـده اسـت    

ص؛ ٤٦م، ١٨٤٩ /ق١٢٦٠هنــد، : مشخــصات منتــشر شــده اســت   

  .م١٩٩٢/ق١٤١٢ وقف االخالص، :استانبول

 یلي بن حممد املیعل :واجلسمية باجلهـة القائلني أعناق لقطع املرشقية السيوف .٣٨

 .تا نا، بی جا، بی بی  ،)ق١٢٤٨م(یمجال
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 این کتاب، به نقد برخی از عقاید         تونسِ  مالکی مذهب و اهلِ    ةنویسند

  .وهابیون همچون تجسیم پرداخته است

 كل قلب شفاء او، عبدالرسول، و يالنب بعبد ةالتسمي انكر من علی املسلول الصارم .٣٩

- ١١٩٠(حممد عابد السندی :عبدالرسول و يالنب بعبد تسمی من وازج يف سوول

 املجدديه  املكتبه:النعيمی، كراچی عبداهللا بن جان حممد ، حتقيق عبده)ق١٢٥٧

 .ص٥٤م، ٢٠٠٧/ق١٤٢٨النعيميه، 

 :مي و ابن القهيمي تربئة ابن ت يفمي القني الداني و بامنيهل اإلأمن  خوانصلح اإل .٤٠

خبار،  مطبعة نخبة اال:، بمبئی)ق١٢٩٩-١٢٣١ (ی نقشبندی بغدادامنيداود بن سل

 .ق١٣٠٦

و کـرده اسـت   نویسنده در این رساله تأکید بر حیـات برزخـی امـوات      

صـلح ایـن کتـاب بـا عنـوان     . اینکه اموات داراي شعور و احساس هستند     

 الـرد  اّلرد علـی مـن قـال علـی املـسلمني بالـرشک والكفـران يفاالخوان يف

  . نیز منتشر شده استعلی الوهابية لتكفريهم املسلمني

، )ق١٢٢٥م (یريداود الزب عبداهللا بن :سعود ابن علی الرد يف الرعودو الصواعق .٤١

 .تا تلخيِص حممد بن برش، امارات، بی

 نوشـته   ،عبـدالوهاب   بـن  کتابی با بیـست مقالـه در رد عقایـد محمـد           

  .اي حنبلی مذهب استنویسنده

 ی تونسیميحممدباشه مت  بنلياسامع :التعيس رد شبهات الوهابی عقد نفيس يف .٤٢

 .تا نا، بی ، تونس، بی)ق١٢٤٨-١١٦٤(

املـنح مذهب این کتاب داراي نوشته دیگري با عنـوان           نویسنده مالکی 

  . و پیروانش استعبدالوهاب بن در رد عقاید محمد االهلية

، )ق١٢٨٨ -١٢٣٠(حممود حممد قابادو  :واآلل لنبیبا التوّسل فی الآلل عقود .٤٣

 .تا نا، بی تونس، بی
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ــدرن غــسل .٤٤ ــه عــام ال ــل  هــذا ركب ــنحممــد(الرج ــدالوهاب  ب ــن) عب ــثامن  :املحــن م ع

 .تا نا، بی جا، بی  بی،)ق١٢٨٢م (یمي بن منصور متزيعبدالعز بن

 هـا و عقایـد محمـد    نقد و بررسی دیدگاهبه یکی از قضات اهل سدیر   

  .استپرداخته عبدالوهاب  بن

 مكتبة احلقيقة، :، استانبول)ق١٣٠٤-١٢٣٢( دحالن ینيامحد بن ز :الوهابية فتنة .٤٥

 .ص١٥٢م، ١٩٩١/ق١٤١١

ه در زمـان سـلطنت سـلطان    این رساله به این موضوع اشـاره دارد کـ   

و سـت   فتاد که فتنه وهابیت یکی از آنها      سلیم سوم، حوادث زیادي اتفاق ا     

هـا را از  هـا و مـصري   وهابیون بر حجاز و حرمین مسلط گردیدند و شامی        

  .عمل حج باز داشتند

 از الصواعق اإلهلية فـی الـرد عـىل الوهابيـةاین رساله به ضمیمه رساله    

  .  نیز آمده استديعبدالوهاب نج سلیمان بن

 :تركيــه: چنــین اســت هــاي دیگــر ایــن کتــاب ایــناطالعــات چــاپ

ــشفقة،  ــسني حلمــی بــن :ص؛ اســتانبول٢٤م، ١٩٧٨/ق١٣٥٧دارال  ح

ایـن کتـاب بـه       ص؛٢٤ تـا، بـی نا،  بی:ص؛ استانبول٥٩م، ١٩٧٨سعيد، 

هاي مختلف از جمله انگلیسی، فرانسوي، اردو و فارسی ترجمه شـده           زبان

هاي فارسی این کتـاب در زیـر آمـده    شناسی ترجمه  کتاب اطالعات. است

 :است

 ابـــراهيم وحيـــد :، ترمجـــه)در آغـــاز پيـــدايش(رسگذشـــت وهابيـــت 

فتنـه ص، پـالتويی؛ ٣٤، ١٣٧٦، اول گلستان كوثر، چاپ :دامغانی، هتران

ص؛ ٣٠، ١٣٦٧ مـسجد قبـا، :، ترمجه حممدرضا دين پرور، هتـرانوهابيت

 مهايون مهتی، هتران، سازمان تبليغات اسالمى، مركز :، ترمجهابيتفتنه وه

فتنــه ص؛ ٦٤، ١٣٨٦ نـرش مـشعر، :ص؛ هتـران٥٩، ١٣٦٧چـاپ و نـرش، 
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 مـسجد مقـدس : علـی اصـغر رضـوانی، قـم:، ترمجـهگـرى وهابيت سلفی

 .ص، رقعی٤٥، ١٣٨٥مجكران، 

 عبد ابن مذهب يف العلامء وكالم لرسولا وحديث اهللا كتاب من اخلطاب فصل .٤٦

 العلامء، من جلنة ، حتقيق)ق١٢٣٣-١٢٠٠(عبدالوهاب نجدی  سليامن بن :الوهاب

 .ص١٧٦ق، ١٣٩٩ مكتبة ايشيق كتبوی، : استانبول؛ص١٧٦ ق،١٣٠٦ نا، بی :قاهره

  بـرادر محمـد  عبـدالوهاب  بـن  این کتاب یکی دیگـر از آثـار سـلیمان       

ق ترکیـه در  ی ایـش مكتبـةاین اثـر در  .  در رد عقاید وي استعبدالوهاب  بن

صـفحه نیـز   176 در 1391سـال  بـه  نشر مـشعر   در   قمري و    1399سال  

بطـال إحجـة فـصل اخلطـاب فـی همچنـین بـا عنـوان       . استانتشار یافته   

  و هـی رسـالة املولـف الـی حـسن بـن عيـدانابعبـدالوه مذهب حممد بـن

شــیکاگو،  آزاد  مدرسـه :جاللـی، شـیکاگو   حـسینی  محمدحـسین  مقدمـه (

الـصواعق االهيـة  این کتاب با نام     .نیز منتشر شده است   ) ص67ق،  1427

  .نیز توسط ناشرین مختلف به چاپ رسیده است ی الوهابية الرد عليف

-١٣٢٨ (ی غـامرقيصد حممد بن عبداهللا بن :املبتدع األلباين عىل الرد يف املقنع القول .٤٧

 .ص٢٤م، ١٩٨٦/ق١٤٠٦والطباعة،  التأليف مؤسسة طنجة، :، مغرب)ق١٤١٣

ــز .٤٨ ــضل يف املطالــب كن ــرام البيــت ف ــشادروان احلجــر ويف احل ــا وال ــارة يف وم ــرب زي  الق

نــا،  قــاهره، بــی ،)ق١٣٠٣ــــ١٢٢١(ی محــزاویحــسن عــدو :املــآرب الــرشيف مــن

 .ص٢٤٤م، ١٨٦٥/ق١٢٨٢

مـذهب و مـصري در رد عقایـد وهابیـت          ي مالکی ااین اثر از نویسنده   

این کتاب اولین بـار در شـهر فـاس          .  است درباره زیارت قبر پیامبر   

  .ق به چاپ رسید1280مغرب در 

 حممــود احلامــد حممــد بــن :الدينيــة للفــوىض حــسامً  األئمــة مــذاهب تبــاع إلــزوم .٤٩

 .ص٤٧م، ١٩٨٣/ق١٤٠٣داراألنصار،  :اهرهق ،)ق١٢٨٩م(
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.  و پیروان وي اسـت عبدالوهاب بن اي بر دعوت محمد  این کتاب ردیه  

این کتـاب در برخـی کـشورهاي دیگـر از جملـه اردن و سـوریه بـا ایـن            

 /ق١٤٠٣ الزرقـاء، مكتبـة املنـار، :اردن: مشخصات منتـشر شـده اسـت      

ــة دار الــدعوة، :ص؛ ســوريه٤٣م، ١٩٨٣ م، ١٩٧٠/ق١٣٩٠ محــاة، مكتب

 .ص٥٢

 .عبدالوهاب  بنملع الشهاب فی سرية حممد .٥٠

 تـألیف شـده     ق1233و در سـال     این رساله از مؤلفی ناشناس اسـت        

 نـصوص الـرشق ؛الـرد علـی الوهابيـةمـتن ایـن رسـاله در کتـاب          . است

 )٢٠١٢ دارالطليعـة، :محادی الرديسی و اسامء نـويرة، بـريوت (االسالمی

  . است آمده 157 تا 150در صفحات 

 سنة من ونجد العراق تاريخ ؛داود الوالی أخبار بطيب السعود مطالع .٥١

-١١٨٠ (ی نقشبندیعثامن بن سند برص :هـ١٢٤٢ سنة إىل م١٧٤٧/ق١١٨٨

للموسوعات،  العربية الدار :رؤوف، بريوت السالم عبد عامد  حتقيق،)ق١٢٤٢

 .ص٦٧٨م، ٢٠١٠/ق١٤٣١

ــد    ــر محم ــذهب معاص ــی م ــاي حنبل ــاب از فقه ــن کت ــسنده ای  نوی

.  است که مخالفت خود را با دعوت وي ابـراز داشـته اسـت              عبدالوهاب  بن

  :از جملهاند؛  اقدام به نشر آن کردهناشرین مختلف 

 : بغداد:د عبد السالم رؤوفحتقيق سهيلة عبد املجيد القيسی و عام

 ة موصل، مطبع:ص؛ عراق٥٠٠ ،م١٩٩١/ق١٤١١الدار الوطنية للنرش، 

 .ص٥٠٠م، ١٩٩١، ةداراحلكم

در قاهره و کتاب تلخیص و آن را همچنین امین حسن مدنی حلوانی 

 مخسة و مخسون عاماً : بمبئی با این مشخصات وارد بازار نشر شده است

، و هو، خمترص كتاب مطالع السعود ق١٢٤٢-١١٨٨من تاريخ العراق 

 .ص٢٣١م، ١٩٥٠/ مكتبة الفتح:، قاهرهبطيب أخبار الوالی داود
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 خمترص تاريخ عثامن بن سند البرصی، املسمى، بمطـالع الـسعود بطيـب

ــــوالی داود ، م١٨٨٦/ق١٣٠٤ املطبعــــة احلــــسينية، :، بمبئــــیأخبــــار ال

 /ق١٣٧١ املطبعة السلفية، :ص؛ حتقيق حمب الدين اخلطيب، قاهره٧+٦٤

 .ص٢٣١م، ١٩٥٠

تعليق ، )ق١٢٨٩-١٢١٣( البدايوينيفضل الرسول القادر شاه ،املنتقد املعتقد .٥٢

 .ص٢٧٠م، ١٩٨٣/ق١٤٠٣حامدية،  مكتبة :نبولاستابريلوی،  قادری خان أمحدرضا

چاپ دیگري از این کتاب بـا عنـوان دیگـري و بـا ایـن مشخـصات                  

 جـا، ، بـیاملعتقد املنتقد: تنقية اإليامن من عقائد مبتدعة الزمان: موجود است 

 .ص٣٤٥م، ٢٠٠٨/ق١٤٢٨ للنرش، املقطم

 ی تونسیمي بن حممدباشه متلي اسامع:ةي طمس الضاللة الوهابی فةيهل اإلاملنح .٥٣

 اپن اسكول، :كاگوي ش،ی اجلاللیني حسني حممد حس، مقدمه)ق١٢٤٨-١١٦٤(

 .ص١٨٠ق، ١٤٢٧

این رسـاله در مجموعـه      . نویسنده از فقهاي مالکی مذهب بوده است      

  :مقاله زیر نیز به چاپ رسیده است

 دارالطليعـة، :، بـريوت نصوص الغـرب االسـالمی؛الرد علی الوهابية

 .٢٧٠-١٦٩م، ص ٢٠٠٨

- ١٢٣١ (ی نقشبندی بغدادامنيسل داود بن : الرّد علی الوهابيةبية يفاملنحة الوه .٥٤

 .ص٤٤ق، ١٣٩٤، قيشي مكتبه ا:استانبول، )ق١٢٩٩

این نوشتار کیفیت شنیدن مردگان و ظهور کرامات از طـرف بزرگـان             

هایـشان  ان در آرامگـاه کند و به زندگانی حقیقی پیـامبر ایشان را تبیین می   

: جملـه  از ؛اسـت  موجـود  نیـز  کتـاب  ایـن  از دیگري هايچاپ. پردازدمی

  .ق١٣٠٥ بمبئی، :م؛ هند١٩٩٤/ق١٤١٤ مكتبة احلقيقة، :استانبول
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-١٢١٥ (ی بـوالقیرمضان ُبُرلس  بنیمصطفسيد، واحلرام احلالل يف السيال املنهل .٥٥

 .تا نا، بی جا، بی ، بی)ق١٢٦٣

 ،)ق١٢٧٢م(ی  وزانی بن امحد حسنسيادر :الطيب الشيخ رشح عىل الطيب النرش .٥٦

 . جلد٢م، ١٩٢٩/ق١٣٤٩املرصية،  املطبعة :قاهره

 دار :قـاهره: چاپ دیگري از این کتاب با این مشخصات موجود اسـت   

  .جلد٢ق، ١٣٥٢الكتب احلديثة، 

، )ق١٢٧٤-١٢٠٥ (یحسن بن عمر شط :الوهابية علی الرد يف الرشعية النقول .٥٧

 .ص٩٠م، ١٩٩٧حراء،  غار  دار:حتقيق بسام حسن عمقية، دمشق

 بـود و  عبـدالوهاب  بن نویسنده این کتاب از مخالفین سرسخت محمد      

در . کتاب او شـامل پـنج فـصل اسـت         . ودنسبت ادعاي نبوت به او داده ب      

توانـد ادعـاي   پردازد و اینکه هر کسی نمـی   فصل اول به بحث اجتهاد می     

در . اسـت آن  فصل دوم در مـورد شـرك و بـدعت و اقـسام              . کنداجتهاد  

فصل سوم به این مقوله پرداخته که انبیا و شـهدا در قبـور خـویش مـرده           

 فـصل چهـارم دربـاره جـایز       در. نیستند، بلکه داراي حیات واقعی هـستند      

شده و در فـصل پـنجم       داده  بودن توسل و استغاثه و شفاعت توضیحاتی        

  .استحباب زیارت قبور آمده است

  
 


