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 ابن تیمیه، واهبیت و رعبستان سعودی

ــ ــد رقــه ســور   یبیالشــع یدکتــر عل از  یاســت. و  هیمتول
 غیـو تبل یر یادگیـدر  یعالقه و استعداد سرشـار  یکودک

ــت و از دوازده ــالم داش ــالگ اس ــ ث یس ــت ت ــ ریتح  وخیش
 یجـوان کرد. دایپ شیگرا یفرقه مذهب نیرقه، به ا یوهاب

و  تیــو عربســتان بــا اعتقــاد بــه وهاب هیخــود را در ســور 
مشـاور ملـک  وی گذرانـد. وها محمد بن عبدال میتعال

 یها در فاصـله سـال بود و فهد، پادشاه اسب  عربستان
 یهــا مرکــز پژوهش سیبــه عنــوان ر ــ 2121تــا  2127
 زیـن یزمـان مشـاور و  داشـت و هم تیفعال صلیملک ف

سـال  سـتیاز خـاطرات ب یبیلشـعوگو ا گفت نیبود. در ا
 .دیگو یم تیخود با وهاب یهمراه

 ؟یدا بودهشما چه مدت وهابی 

 ششـم کـال  از تر یـ دق طـور بـهو  یعنـی از کـودکی ؛حدود بیست سال وهابی بـودم
 .دارد ماجراییالبته  که ابتدایی

 ؟دیکن یماین ماجرا را تعریف 

شـده  یرقـه وهـاب خویشاز  ییک از طری  داشتم که یمبه نام ابراه یبرادر ناتن یک .بله
صـال  از  یمآنجـا ابـراه یرکـه مـد رفتم یمـرقـه  یمن در کال  ششم به مرکز فرهنگ .بود
شـنبه در مرکـز بمـانم و  من از آنها خواستم روز پنج .بود یدمرکز جد ینا بود. یرالزورد یاهال

 یرا بـرا ها کتا آن من مرکز و  یاو در را باز کنند و به ج یایندآنها در را ببندند و روز شنبه ب
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و مشـوول نمـاز و خوانـدن کتـا   مانـدم یممـدت دو شـب در مرکـز  یندر ا .کنم یزآنها تم
رهبـران و بزرگـان نامـه  ی. پس از آن به فکـر افتـادم بـراکردم یممطالعه  یارو بس شدم یم

ن جمـال نامـه نوشـتم. در آن زمـا 1مقاسـ یمجمـال عبدالناصـر و عبـدالکر  یو برا یسمبنو
 یـن. دوستان اداد ینمقاسم پاسخ  یم، اما عبدالکر داد یممن پاسخ  یها نامهعبدالناصر به 

و از من  گذاشتند یم یمن صندل یبود، برا دهکار خوششان آم ینهم که از ا یمرکز فرهنگ
 آنها بخوانم. یخود با جمال عبدالناصر را برا یها نامه خواستند یم

تـا از  رفتم یمـ یـرونمطالعـه بـه ب یو بـرا یممـا بـرق نداشـت موقع آنکه در دارم  یادبه 
از فرصت استفاده کـرد و گفـت  یمهنگام برادرم ابراه یندر ا .استفاده کنم یابانخ ییروشنا

 ین. در اولـکند یمعمه من هم بود( از تو مراقبت آنجا همسرم )که دختر  ؛ دریابه خانه من ب
در  یوهـاب یخاز مشـا یا مجموعه یدمدوشنبه بود، ددارم روز  یادآنجا رفتم و به  بهکه  یشب

را آمـاده  یمـن هـم چـا .یـاوررا آماده کن و ب یچا یبه من گفت قور  .منزل او جلسه دارند
نشسـتم و بـه  «.ینبنشـ»که خواستم برگردم به من گفت:  یهنگام .آنها بردم یکردم و برا

اطالعـات مـن تعجـب  کثرت و از یدنداز من پرسمطالبی آنها دادم.  یمسخنان آنها گوش 
 .یدر اسالم دار  یخوب یندهو آ یکردند و گفتند تو طلبه علم هست

 ید؟از کجا آموخت یقرا به طور دق یتوهاب یمبان

کتـا  را در آن جلسـات بـا  یـند بن عبدالوها . مـا اماثر مح کشفالبش هرتکتا   از
هـم از آن  بعـد .ا خوانـدمآنهـ یمتن برا یبار از رو  و من هم چند خواندیم یم یوهاب یوخش

و پــس از آن بــود کـه در مدرســه و محلــه و همــراه دوســتان و  ؛یمرا خوانــد ااادلبت حکتـا  
آنها  کوشیدم میمن کودک بودم  رغم آنکه علی کردم. یم یغتبل رامطالب  ینا ها یهمکالس

 .دکردن یمدعا  یمو برا شدند یمخوشحال  ترها بزرگکه  دیدم یمرا به مسجد دعوت کنم و 

                                                
( بـه 2152ژوالی  21در کودتای ضدسلطنتی عـراق ) 2773تیر  87ژنرال عبدالکریم قاسم نظامی چپگرای عراقی در روز . 1

 .حیات رژیم پادشاهی فیصل دوم در عراق خاتمه داد
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 ید؟به عربستان رفت یستدر  یبرا یچه زمان

بـه دانشـگاه حلـب  یـتوزارت ترب یهرا در رقه تمام کردم و سپس با بورس یرستاندب دوره
 ینـهبـا هز  توانسـتند یمکـه نفـرات اول و دوم و سـوم  یمداشـت یچون آن موقع قانون .رفتم

در حلـب  یـتوزارت ترب یهرسـخانه به دانشگاه بروند و من نفر دوم استان بودم و با بو وزارت
محمـد بـن » یگروه از دانشگاه اسالم یکآن زمان  در شدم. اهدر دانشگ یلمشوول تحص

، گفتم یم «امام محمد بن سعود»دانشگاِه دانشگاهی که من به آن  ؛به حلب آمدند «سعود
 «امبعثة بـالد الشـ» آن گروه نام .یمکلمه )امام( را بگو ینسخت است که ا یماما اکنون برا

نـزد  وقتـی. کردنـد یمجـذ   یناردن و فلسط ،لبنان، یهدانشگاه را از سور  داناتبود که اس
آن کـار  یبـود کـه آن موقـع رو  یبـردم؛ کتـاب مهمراه خودم را یها کتا از  یکی آنها رفتم

آغاز کردم و پس  سوریهنگارش آن را در  .خممجم عهامصنفرتالبقةآنالبکةا کردم؛ یعنی یم
 شد.منتشر  یاضدر ر  یرانه السفخ از آن در چاپ

در  یعتیشتما بته طتور طب یتدهو عق یتدبه عربستتان رفت یدبود یکه وهاب یشما در حال
 فاصله بگیرید؟ یتاز وهاب یدگرفت یمشد. نقطه تحول شما کجا بود که تصم یتآنجا تقو

ادت و خوانـدن نمـاز و مردم در عب یها عادت یدنهر حال به عربستان که رفتم با د به
له در اسالم است، با آنچه در ئمس ینتر  مهماخالق آنها که  یدمزده شدم و د خالق شگفتا

 .کند یمنوشته شده فرق  ها یوهاب یها کتا 
 مگر اخالق آنها چگونه بود؟

 یشـگاهدر پ یخره من طلبه هسـتم و روز و بال  یستندمنظور من همه ن یمبگو یدبا البته
از مـردم بـه اسـالم بسـیاری  یـا یـتبود که اکثر  ینا یتخداوند حاضر خواهم شد، اما واقع

از  یکـیکـه  یـدمدخـودم هنگـام نمـاز جماعـت بـا چشـم  یروز  مـن نبودنـد. یدمق ی صح
خـود گذاشـت و پـس از  یبدرآورد و شمرد و دوباره در ج یبخود را از ج یها پول نیم موم

هنگـام نمـاز  ،یرالـوز  بـزرگ یـداندر میا مثال  او هم به رکوع رفت. امام به رکوع رفت  کهآن
بـه مـردم دشـنام  یـدانم یـناز منکر در ا یامر به معرو  و نه یئته یاعضا یدمد ،ور م
مردم  یناز ا یکی. زنند یمرا هم کتک  یو برخ کنند یمزور آنها را وادار به نماز  و به دهند یم
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ما آن ، اخوانم ینمهستم و نماز  یحیاست و من مس یسمسبود گفت االن کر  یلیپینیکه ف
که همه مشـوول نمـاز  یو هنگام ؛«ینماز بخوان یدبا یست؟چ ریسمسک»فرد به او گفت: 

 1.«یاوک سیِ  سیِ »که کنار من بود گفت:  یحیفرد مس ینگفتند، ا ینشدند و آم
 یست؟بودن چ یسال وهاب یستشما از ب یاعتقاد یابیرز ا

، تمـام مـردم رقـه از نظـر در رقـه یقرنـ یـسو او یاسروجود مقام عمار  دلیلابتدا به  در
و در اصـل  کـردیم یمبـه مـردم حملـه دلیـل  یـنمتهم به شرک بودند و ما هم به ا یتوهاب
گونـه  یـنله ائکـه مسـ یدنـدگذشت، مـردم فهم ها سالکه پس از آن کردیم. ینمله فکر ئمس

 یسـت،ن ینـید ،لهئمسـ یـنو روشن شد که ا خندیدند یمخود  ذشتهو به اعتقادات گ یستن
گاهئسبلکه م  ینـهکردنـد کـه ک ینبـه مـا تلقـ یـبترت بدین است. یماندگ فهم و عقب ،یله آ

مـا در آن  .مشـرک اسـت ای جامعـه مـا جامعـه یمو گمان کنـ یمجامعه را در دل داشته باش
چـون او را کـافر  کـردیم. یمحقـارت نگـاه  یـدهبـه اسـتاد خـود در مدرسـه بـا د یحت ،زمان

. اوضـاع مـا هدمسلمان در  بد کافر به مِن  خصیشما سخت بود که  یو برا دانستیم یم
از  یا عـدهو  یالبـان ینناصـرالد یخبـه همـراه شـ یمکه در رقه بـود یطور بود. هنگام ینهم

 یو گروهـ یاسـتانبول یمهـد محمد ی،ابوبکر الجزا ـر  ی،عباس ید)محمد ع یجوانان وهاب
رقـه در آن زمـان  م.شـدی یمجمـع  دور هم آمدند یمبه رقه  یغتبل یاز دمش  براکه ( یگرد

خودشـان را معصـوم  هـا یوهاب .شـد ینمنفـر  یسـتاز ب یشبزرگ بود و جمع ما بـ ییروستا
هسـتند؛ چراکـه  هـا یهودیماننـد  هـا یوهاب ینـهزم یندر ا .را مشرک یگرانو د دانستند یم

داننـد.  یمهـم خـود را معصـوم  هـا یوهاب دانند. یمخدا  یدههم خود را ملت برگز  ها یهودی
 یکه خودشان در عمل، ادعـا کنند یم، فراموش کنند یمعصمت را نقد  آنکه وقتی جالب

 عصمت دارند.
 یست؟چ آنان یشهخشونت در اند یجو ترووهابیان  ینظر شما درباره افکار افراط

 .کند یم یررا تکف یگراناز آغاز د وهابیت

                                                
1. Yes, Yes, Ok  
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 ؟داد ینمله شما را آزار ئمس ینا

 کـرد یم ی باور ما را تشو ینا .کافر هستند و به عکس انیگر د یممعتقد بود واقعا  ما  .نه
و  ،مـؤمن ،شـده یتکـه مـا هـدا یمشـکر کنـ سـبب یـنو خـدا را بـه ا یمخود بمـان یدهبر عق

ص( ) یـامبرپکـه  کردند یمما تکرار  یرا برا «یهفرقه ناج یثحد» دا ما   .یمهست یافته نجات
 یمگـروه تقسـ 37هـم بـه  شـدند و امـت مـن یمتقسـ یسـیو ع یموسـ یهـا امت»فرمود: 

بـه مـا  دا مـا   «.در آتـش هسـتند یگـرگـروه د 38و  یابـد یمگـروه نجـات  یـککه  شوند یم
 هـا یوهابنـازل شـده بـود کـه  یوحـ یلبـانآبـر  ییگـو .یدهست «یهفرقه ناج»شما  گفتند یم

در آن زمـان اهـل سـنت را  دارم یـادبـه . بود یهستند! به هر حال تجربه سخت یافته نجات
عـادت مـا نقـد اهـل  رفتیم. یم یعهسراغ ش ندرت بهکردیم.  یمو مسخره  دانستیم یم یرحق

کافرنـد و  یداده بودند که اهل سـنت همگـ یادبه ما  یلبانآ یخما مانند ش یخمشا .سنت بود
اهـل  انسبت بدر  ینهک وتعصب  یباور نوع ینا گفتند. یم یترا بدون خجالت و با قاطع ینا

 دلیلبه و  یمبودن خود تعصب داشت یوهاب رکه ما ب یا گونهبه  ،بودکرده  یجادسنت در ما ا
 .کردیم یم یرآنها را تحق یماهل سنت داشتاز که  یبوض

 یدختـر  یبـرا یـا شـد یم یجـاددر کـار آنهـا ا یداشـتند کـه اگـر گرهـ یرقه بـاور  مردم
مـا  .که مفصـل اسـت دادند یمرا انجام  یخاص یارتز  یدر مراسم خاص آمد ینمخواستگار 

کـه مـن در  ،یبود به نام مقام بخار  یدر رقه مقامدانستیم. حتی  یمکار را شرک و کفر  ینا
بـود کـه شـهردار آن موقـع آدم  ینآن مقام ا یماجرا را خرا  کردم. نآ یشب زمستان یک

را بـه  یمیدر خارج شهر ساخت و از مردم رقه خواست قبرسـتان قـد یبود و قبرستان یرکیز 
قبور خود را منتقل کنند.  یرفتندنند. چون آن مکان دور بود اهل رقه نپذمکان منتقل ک ینا

و بـه مـن گفـت:  یـدمرا در خـوا  د یرقه را جمع کرد و گفت من بخـار  یخآن شهردار مشا
 یـناز ا یخمشـا «.یدبسـاز  یمـن مقـام یبرا یددر مقبره جد یدشما هستم و با یهمانمن م»
 یا» :خـود گفتنـد یها خطبـهدر  یخمشـا یـنمام ااو استقبال کردند و روز جمعه ت یشنهادپ

او مقـام  یمـردم هـم بـرا «.اسـتشـما شـده  یهمـانم یـددر مقبـره جد یمردم رقه! بخـار 
 .ندساخت
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 ید؟ب کردیخر تچرا آن را 

 لـذا .واجـب اسـت یامـاکن ینچنـ یـببودم تخر و معتقد  دانستم یمرا  یهمن قض چون
که ناگهـان پـدرم  یدمانه برگشتم و خوابصب  به خ 7حدود ساعت پس از آن  .ب کردمیخر ت

شو کـه رقـه بـه  یدارب» :گفت «.چه شده؟» :. گفتم«یشو عل یدارب» :کرد و گفت یدارمرا ب
و  آمدند یممن  یارتبه ز  یگفته مردم زمان یبخار  به یاسرعمار  یندگو یو مردم م یختههم ر 

بـا چشـم خـود بـرق  گویـد یمو نگهبـان مقـام  آینـد یمتو  یارتبه ز  یا آمدهکه تو  یاز زمان
بـود،  یزیهد  ما چ یبترت ینبد«. است!را زده  یکه با آن بخار  یدهرا د یاسرعمار  یرشمش
 اتفاق افتاد که خرافات بود. یگرید یزاما چ

 ید؟را رها کن یتوهاب یدگرفت یمچگونه شد که تصم

رای بـ میشـو یمـ تر تجربه بزرگ و بالذا وقتی  اند. سنگدل انیاست که وهاب ینا واقعیت
د. ایرا ببخشـ مـا خـواهیم یمو از خدا  شویم یم یناندوهگاست گذشته  ماکه بر  ییها سال
 یـاررا در اختآن  توانیـد یمو  دیـدار را تجربـه ایـن شـما  !بابا» :از فرزندانم به من گفت یکی

ام انسـان را در د یـتچـون وهاب «.گرفتار نشوند یتدام وهاب درتا آنها  دیمسلمانان قرار ده
بـود کـه  یوهـاب یرقه مرد در د.مردم دار  یبفر  یبرافراوانی  یها راهو  کند یمخود گرفتار 

بـه  ها یوهابمرد معلول مادرزاد بود و  یناسم او را ذکر کنم. ا خواهم ینمچون ُمرده است، 
در آنجـا در   یکنـد. و  یلرا تحصـ یعلـوم اسـالم ینـهدادند تا در مد یلیتحص یهاو بورس

 منـدشد و حقوق گرفت و کار یتغ وهاببه رقه آمد و مبل   سپس .شد یلالتحص غر خواند و فا
 .شـد یم یروز به روز قو  ها یوهاب یها کمکشد و با  ینید یتُمدر  ترب بعدها .دولت شد

مـرا بـه  ،بـودم نهمکال  که سن کمی داشتم و  یزمانتجربه مشابهی دارم؛ من هم  خود
 یرو آنها مرا  .از رقه فاصله داشت یلومترک 27بردند که  ریرالزو به نام رطله در راه د ییروستا

و همـان موقـع بـود کـه خطبـه جمعـه  ؛گـرفتم یادرا  یمنبر بردند و اصول خطبه و سخنران
ظ سـخنان قـرآن، بلکـه حفـ فـظاما نـه ح یم،آورد یخواندم و پس از آن بود که به حفظ رو 

 بـود کـهمحمـد بـه نـام  یمرد ؛کنم ینمفراموش هرگز  .یمیهت محمد بن عبدالوها  و ابن
و اگـر  یـامرزداگر مـرده اسـت خـدا او را ب ؛در رقه یسیو از جماعت عبدالقادر عبود  یصوف
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کـه  یبـود کـه باعـث شـد متوجـه بشـوم راهـ یاز کسانوی  .زنده است خدا او را حفظ کند
مـن  پناه بر خـدا!» :را به او دادم و او گفت کشفالبش هرتاشتباه است. من کتا   روم یم
و  یاتکتا  آ ینا .از خدا بتر » :. من گفتم«کتا  کفر است ین. اخوانم ینمکتا  را  ینا

را از  یـثو احاد یـاتآ خـواهم. یم یزچ یکمن از تو  .خب یاربس» :. او گفت«است یثاحاد
عبا  هنگـام مناقشـه خـوارج بـه امـام  ابن ینبببینی. مثال   یمچه  ینکتا  بردار و بب این
را کـه دربـاره  یـاتیو آ رونـد یم یـاتخوارج به سـراغ آ او به امام گفت وید.گ یمچه  یعل

به همـراه او بـه  ،از آن پس .«دهند یمبه مسلمانان نسبت است مشرکان و کفار نازل شده 
که محمد بن عبـدالوها   یدیمو بعد د یمرا کنار گذاشت یثو احاد یاتو آ یمسراغ کتا  رفت

آن مـرد  .یـدیمدر سـخنان او ند یارزشبا یزچ یچه است.رده ک یرأبه  یررا تفس یاتچگونه آ
چـون مـن تـو را  .تـو حـرام اسـت یکتا  برا ینو بدان ا !پس از خدا بتر » :به من گفت

 و او بود که توجه مرا جلب کرد. ؛«یهست یندانم اهل نماز و د یو م شناسم یم
 یسـانسدر آن زمـان ل .من افتاد یبرا یگریبه رقه آمد اتفاق د یلبانآوقتی  ،از آن پس

در دو خانه رفت و آمـد  .خود ادامه دادم یتبه وهاب و و به دانشگاه حلب رفتم مخود را گرفت
نـام  رفتم. یمـبـه آنجـا  آمـد یمبـه حلـب  یلبـانآوقتـی بود کـه  یا خانه؛ خانه اول کردم یم

 یمنسـ»بـه او  کردن مسـخره یحلب بـرا های یصوفبود که  «یالرفاع یبنس»خانه  صاحب
 یلبـانآاز  تر عـالماو خـود را  .در حلب بـود یخانه او مقابل مسجد زکر  گفتند. یم «یاالفاع

 ینناصـرالد یخخانه شـ ،رفتیم یمنشست و ما  یدر آن م یبانآلکه  یگریخانه د دانست. یم
جلسـات  یـنکـه در ا یاز موضـوعات یکـی .بود ،مسجد جمال عبدالناصر شتپ ،ینیالترمان

ا مـه  ، یـامبرپبـه توسل  آنها مسلمانان و اهل سنت بود. یرکفت شد یمهمواره مطر  
 نیــز بــه هــر طریقــی  دانســتند. یمرا موجــب کفــر آنهــا دادن قــرار  یعو صــالحان و شــف
 .توجه مرا جلـب کـرد یزنمسئله  ینا .کنند یدامسلمانان پ یرتکف یبرا یا بهانهکوشیدند  می

 یـاتاسـت و در ادببسـیار  مسـالکـه سـعه صـدر ا یـددان یو شـما هـم مـ دانسـتم یمچـون 
گسـترده  یارکـه مسـاحت اسـالم بسـ اند آموختهگونه به ما  ینا  یامبرپخدا و  ،یاسالم

است کـه محمـد دلیل  ینبه هم .آن را تنگ و محدود کنند خواهند یم ها یوهاباست، اما 
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و  داننـد یمچون فقط خودشان را مسلمان  .چقدر تنگ است ها یوهاب ینهس گوید یمعبده 
 .را ترک کردم یشهاند ینا 2123من از سال  لذا کافر.را  یگراند

 کتهاستت شنیده شده  ؟کنند گذاری می یهسرما عربستان در تبلیغ وهابیت چه مقدار
 است؟ یحصح یاآ .شود یم یتصرف وهاب عربستان درصد بودجه نفت 5

چقــدر  یـتبوها یشـهاند یـغتبل ینـهدر زم واقعـا   یـداسـت کـه بدان یـناگـر منظـور شـما ا
درصـد  5به  صرفا  در عربستان  یتوهاب های یتکه فعال یمبگو یدبا کنند، گذاری می یهسرما

 یـندرصد از بودجه کل کشور عربسـتان صـر  ا 75بلکه  شود نمی منحصر یاز بودجه نفت
 .شود یم یتفعال

نیز سایر کشورها گذاری فقط برای تبلیغ در عربستان است یا شامل  آیا این سرمایه
 شود؟ یم

 یـتاهدا  آنهـا فعال برای تحق  سالدارند که در طول  ینهزم یندر ا یآنها مراکز اوال  
 یـران،ج )همچـون کشـور یـندر جنـو  ا یـژهو به ،در تمام عربستان که ؛ مراکزیدکنن یم

 یعیانکـه شـ ین کشورشرق ا یبه استثنا ؛خورد یبه چشم م یاربس (طا فو نجران، سودا، 
سـاالنه  ،یانـدلس و جنـو  اسـپانااز جملـه  ی دیگـردر کشـورها یحتـ .در آن حضور دارند

 .کنند یم ینههز  ینهزم یندالر در ا یلیاردهام
 دهید؟آنها در یکی از کشورها توضیح اگر ممکن است چگونگی فعالیت 

مراکـز  یناز ا یکی های فعالیتصفحه  255حدود در در دست دارم که  یکتاب مثال  من
کـه  کـردم آغـاز یهسـور  های یارتباط خود را با سلف 2132من از سال . را تشری  کرده است

 لبانیآین ناصرالد یخآنها در آن زمان از ش .عربستان داشتند های یبا وهاب یارتباط تنگاتنگ
آن زمـان  در د.بدهرا  یهدر سور  یاسیس یحز  سلف یک یست سخواستند که به آنها اجازه 

ی از افـراد یکـیو پس از آن در خانـه  رفتیم یم یهسور نماز صب  به مساجد  ییبرپا یما برا
 حـز  یست سـبـا  یلبـانآ ینناصرالد یخچند ش. هر شدیم یجمع م گفتیم یبرادر م یبه و  که

گاهبودند که بدون  یا عده یمخالف بود ول یسلف سیاسی  یست سرا  یاحزاب ینچن یو  یآ
 اهـاهتمـام آن ورزنـد یبادرت معربستان به آن م های یکه وهاب یاز جمله اقدامات .کردند می
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لـذا  دهنـد. می پرورش غمبل   طری  این از که کنند می ادعا آنها .ستا یمجالس سخنران به
 آنهـا روزانـه برنامـه گیرنـد. می امتحـان ها سخنرانی در کنندگان از شرکت هفته هر پایان در

 صـر  از پـس و دارنـد یسخت ورزشی تمرین ،صب  نماز از اقامه پس که است شکل بدین
نیـز هفتـه  هـر پایان رد. دارد ادامه آنها سخنرانی و در  های ظهر کال  نماز تا صبحانه

. شود می گرفته امتحان آنها از ماه هر پایان در ،همچنین .شوند می ارزیابیکنندگان  شرکت
 در تـا شـود می دعـوت کننـد می تحصیل اروپا در که وهابی انشجویاند برخیهم از  گاهی

  .دارند« علمی امور و ارشاد افتاء،» هیئت نامبه  هیئتی آنها .کنند کتشر  ها کال 

 یست؟چ یمنظور از امور علم

 یکـرو  ینفتوا اعالم کردند که زم یکبا صدور  آنها. دهم توضی  میمثال  یکبا ذکر  
 و دوشـ مـیکافر محسـو   دمخالفت کن یشهاند ینبا ا کس بلکه مسط  است و هر یستن

که ینامهم مصادره شود! از نکات  نانامسلم المال بیت به نفع یزاموالش ن حد بخورد و یدبا
 یـعتوز  یـاو در تمـام نقـاط دن شـود ینسـخه منتشـر م ها یلیوندر م ها وهابی تمام منشورات

یشـترین ب یـعتوز  یبـرا ینـهو عمره در دو شهر مقـد  مکـه و مد حج و از فرصت گردد یم
 .برند یاستفاده را م

 شود؟ یم یعها توز  کتاب ینهم ا یگرد یدر کشورها آیا

از  یگرید یها به زبان یحت .شود یم یعهم چاپ و توز  یاضو در ر  یرانبله. در جنو  ا
 .کنند یم یعخود را توز  های هم کتا و انگلیسی  یجمله فارس

 یید؟بگو مسلمانانبا  ها یوهاب یدشمن از

 یتوهاب کهاست  ینست اا رو که جهان اسالم با آن روبهبسیار بزرگی  از مشکالت یکی
در وهلـه اول  .محـ  اسـت یقتحقکند خودش  گمان میو  داند می بر ح  مطلقا  را خود 

 یعهاز شـاعم  ،بلکه آنها تمام مسلمانان ،یعیان نیستبا ش فقط ها یوهاب مشکل یمبگو یدبا
 برخی. تیاف موضوع 77در  توان یرا م مسلمانان مخالفت با ینا .کنند یم یررا تکف ،یو سن

هـم در بـاطن  یبرخـ پوشـیدن، و لبا  نحـوهاز جملـه در  ،اسـت  لادر ظاهر و شکل مس
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است کـه در  ییر است نحوه تکف یزبرانگ تعجب یاربسکه  انیوهابرفتارهای از  یکی . لامس
. کننــد یم یــرتکفاســبا  خــدا را  از یــرآنهــا هــر گونــه ســوگند بــه غ مــثال  . گیرنــد پــیش می
. مـثال  کننـد یم یاریبسـ یهـا تالشدیگـر مـذاهب  محبوبیـت زکاستن ابرای  ،همچنین

گاه را برا نه های یتاز شخص یرخب  یهـا پولو  کننـد یمناظره دعوت م ی برگزاریچندان آ
 .کنند یخرج مدر این زمینه  هنگفتی

 ه اهل سنت را بیشتر توضیح دهید؟اگر ممکن است نگاه وهابیت ب

هـل ااست که  یا نکتهکنند و این  ا تکفیر میسنت ر   وهابیت اهل ،طور که گفتم همان
عالم  ینتر  بزرگصال  الفوزان  .باید به آن توجه کنند ،ویژه اهل سنت ایران هب ،سنت جهان

در کـال  دهــم تــدریس  کــه لبت حااادایشـان کتــابی دارد بــه اسـم  .وهـابی معاصــر اســت
والمعتزلرر   و إن المشررین ه ،ررلج الةُم رر   »گویــد:  میآن کتــا   77در صــفحه  .شــود می

 ،سنت هستند  ند اهلک آنان را تکفیر میبینیم اولین کسانی که وهابیت  لذا می .«األشاعیة
من هیچ کس از مسلمانان را تکفیـر  گوید الحسن اشعری قبل از مرگش میدر حالی که ابو 

 گزارد، گوید هر کس به سوی قبله نماز کند و می و به یکی از شاگردانش نگاه می ؛کنم نمی
تیمیـه کتـابی بـا عنـوان  ابن کنم. ن را تکفیر نمـیاناسلمان است و من هیچ کس از مسلمم
 گویـد ها  میدر این باره نگاشته است و محمد بن عبـدالو «یفعالبماماعناأئمسالألعام»
حرکـت تکفیـری جهـان امـروز مشـکل اساسـی  هل مذاهب چهارگانه عین شرک هستند.ا

ان، جنـگ بـا ما با دشمنامروز  تیمیه است. جنگ ابن های این حرکت در افکار ریشه .است
 فکری است و این در درجه اول است.اسلحه نیست، بلکه جنگ 

 های تبلیغی وهابیت بگویید؟ از دیگر فعالیت

بـر عمـوم  فراوانـی یها خسـارت ی،و جهـاد یسـلف یـغآنهـا بـه بهانـه تبل یطور کلـ به
از منکر افکـار منحـر   یبه معرو  و نه امر یئتدر قالب ه یا ؛کنند یم تحمیل مسلمانان

امر بـه معـرو  و  یئتد. هندار  یازگار س گونه یچکه با اسا  اسالم ه دکنن می یغتبل را خود
و  کننـد یکاغـذ چـاپ م ینتـر  و گـران ینرا بـا بهتـر  یمیـهت ابـن های کتا  از منکر آنها ینه
خانـه  کتـا  یـت،وهاب یشـهاند یـغتبل بـرای هم یگاه .دهند یم قرار مردم یاردر اخت یگانرا
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هزاران بـار در سـال  یاهدا گونه ینا .دهند یمختلف م اشخاص به یهرا به عنوان هد یکامل
 .افتد یاتفاق م

 آیا وهابیت در اروپا نیز فعالیت تبلیغی دارد؟

 یدر اروپـا رو  یـتوهاب یـغتاکنون به افتتـا  مراکـز تبل یشسال پ 85 ها از سعودی .بله
مرکـز دارنـد و در سـال  ،یساز جملـه اطـرا  سـو  ،اروپـا ها نقطـه زه در دهاند که امرو  آورده

 .کنند یم ینهدالر هز  یلیاردهام
 آثار فتاوی وهابیت بر مردمان عربستان چگونه است؟

 هـا یبـر وهاب یکـااز مسا ل را آمر  یاریکه بسین است نیم افراموش ک یدنبا ای که نکته
. کند یم ینیآنها سنگ یبرا یشهاند ینا کنند یا  ماحس نیز ها یو خود وهاب دکن یم یکتهد

داشـت، بـا  یـدنخواهاو  یبرا یکند و بداند که خطر  یناناطم شما به یشهروند سعوداگر 
 کند، یکه با آن دست و پنجه نرم م یمشکالت ینو همچن هایش رنج ها و شما از دردها، غم

 انـد کرده یجـادآنهـا ا یبـرا یـریتکف هـای یکـه وهاب هایی مصـیبت سخن خواهد گفت. از
 یـراز  .کنـد یداشته باشد فتـوا صـادر م یلکه تما گونه هر یتوهاب ،حال حاضر در .گوید یم

 پول، اسلحه، و قدرت در دست آنان است.
 چته اشتکاًتی در اندیشته او و  ؟اید تیمیه را مطالعه کرده آیا شما نیز کتب ابن

 
اصتوً

 ؟بینید میهستند، او  یروکه پ ،وهابیت

 یفتواهـا ،را خوانـدم هـابعد از آنکـه آنو  داده شد یهبه من هد یمیهت ابن های کتا  .لهب
و  یو  ،: گــروه اولکنــد یم یممســلمانان را بـه دو قســمت تقســ یمیــهت . ابــندیــدم یبـیعج
 یـررا تکف آنهـا یمیـهت ند که ابنا یعیاناهل سنت و ش ،و گروه دوم هستند او یها مسلک هم

 کرده اسـت! یررا تکف هاآن یمیهت که ابن دانند یبرادران اهل سنت نم سفانه ی متول ،کند یم
 گوشت از طبخ یشو پآموزد  می یاز عرب یرغ یزبان خواند، یکه فلسفه م را یکس یمیه،ت ابن

 یختـار  در !یمنفر گل بدهم هر دو کافر هسـت یک! اگر من به داند یکافر م شوید، یآن را م
های  ینبـه سـرزم مرزهاکنترل  ینهدر زم یراردادققاد انع برایجنبالط  یدول 81/7/8553

 یافتو جماعت القاعده دست  یلموساد اسرا  یانم ای نامه تواف به رفت و در آنجا  اشوالی



 

 

11 

سال 
پنجم

 ،
زمستان
 

4931
، شماره 

02
 

و  یـتو ارتبـاط وهاب منتشـر شـد یـزن یلاسرا  یکیالکترون های یگاهدر پا یمانپ این و بعدها
نـه  زنند ینه تهمت م ها یهودیبه . آنها ندخوارج عصر حاضر  ها وهابی .کرد را افشا یلاسرا 

توانسـته تـاکنون  یچـه کسـ ولـی .کننـد یمن یررا تکف هرگز یهودیان ؛ وکنند حرمتی می یب
 یـنا تـوان ماهیـت یجلـد کتـا  نم 25 یـا 5با  ؟گروه منحر  را افشا کند ینا یشهانداست 

 و انتشـار هـزاران جلـد یفتـ لبـا  هـا یاسـت کـه وهاب یدر حال ینتفکر ضاله را افشا کرد؛ ا
را  یو  یُمـرد، افـراد معـدود یمیهت ابن وقتی .کنند یم یرو اهل سنت را تکف یعیانش کتا ،

نبـرد و موسـاد  میونیسـصه یهـود، ها بـا یوهاب .را زنده کرد یفکر و  یتوهاب .کردند ییعتش
 هستند. یکیبا هم چون  .دکنن ینم

 اید؟ هایی در نقد وهابیت انجام داده شما چه فعالیت

آن را  یفقهـ هـاییرادام و توانسـتم ا کـردهتحقیـ   یمیهت افکار ابن درباره سالسه من 
دارم ا« ارانااررای  ایلساماهریاخشهلند»به نام  یجلد  صد یکتاب مجموعهخارج کنم. من 

من ایـن بحـث  ام. پرداخته یوهاب یسلف یشهکامل به اند طور آن به 72و  73که در فصول 
و کردم میلیون نسخه آن را چاپ دو تعصب و در  یااست  یشهاند یتهابکه ورا مطر  کردم 

دو جلـد  یـندر ا .کـردم یـعاقشـار مسـلمانان توز  یاندر موی آنها را ون هیچ مبل  رایگان و بد
برخال   .داند یکند کافر م یارترا ز   یامبرپ قبر که یهر کس یمیهت ام که ابن افشا کرده

کردن رسـوا  یـا یـتوهاب یشـهاند یندر پاسخ به ا چندانی منشورات و کتبتصور اکثر مردم، 
 و منتشر نشده است. یفت لگروه  ینا

. کتابی هم با ام کرده یفت لآن را  یرا  اخکه دیگری است   نام کتا  « هر اتالخنالخاة»
هـای تـاریخی و دینـی  این کتـا  حقیقتام.  نگاشته «لبی یالبفکةیاعندال ناتاماه»عنوان 

نگاشـته شـده؛ یعنـی ارجاعـات و منـابع آن کامـل  ککادمیو کامال  آ  یه استتیم درباره ابن
تیمیــه نپــرداختم، بلکــه در درجــه اول  ثبــت شــده اســت. مــن ابتــدا بــه مباحــث فقهــی ابن

کـه عوامـل  ی داریـمخاصـ چون هر کدام از ما شخصیتکردم. شخصیت ایشان را بررسی 
در ما مـؤثر اسـت. مـثال  زنـدگی در  مختلفی در آن مؤثر است. عالوه بر ژنتیک، محیط نیز

محـیط باعـث بـودن  شـوند. یـا مـثال  گـاهی خشـنسیاه و سبزه شود افراد  سبب می صحرا
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مـثال  در جـایی کـه آ ،  .هـم وجـود داردآن عکـس شـوند. امـا مزاج  شود افراد عصبی می
بحــث از کتـا  بخـش  آنشـود. در  خـو می ... وجـود داشـته باشـد انسـان نرم سرسـبزی و

ام مطلب  کوشیدهم و ا هو بر قضایای فقهی متمرکز نشدام  کردهتیمیه را بررسی  ی ابنمحیط
آن کـار فـراوان دربـاره این موضوعی است که من با زحمت  مطر  کنم.را  یجدید و مفید 

 کردم.
 به دست آوردید؟تیمیه چه مطالبی  در بررسی محیط پیرامون ابن

 یهــا  همشـکالت و فتنــای کــه  نـی دورهزیســته اســت؛ یع میتیمیـه در قــرن هفـتم  ابن
موـول و تاتـار از شـرق و  ؛امـت مشـوول دو دشـمن اصـلی بـودآن دوره در فراوانی داشت. 

 3و  7زلزلـه در قـرن  12 ، از جملـه اینکـهعـالوه مشـکالت طبیعـی  هب .ها از غر  صلیبی
ر گرسـنگی و مردم گرفتـاباریده بود سال باران ن 3هجری به وقوع پیوسته بود و نزدیک به 

شــان را سر هـم و آنهـا دادنـد  دیگـران میرا بـه  شـانرزندانتـا ایـن حـد کـه برخـی ف ،بودنـد
ای  چنـین دورهها هـم توییـر شـکل پیـدا کـرد. در  خوردند. حتـی سـاختمان و می ندبرید می

امـا نفسـش خبیـث ، بـودایشان زرنگ فراوانی آورد.  یها فتنهبا خود و ظهور کرد تیمیه  بنا
و  ،تیمیه را بـاز کننـد در شبکه کوثر تمام مسلمان را دعوت کردم که پرونده ابنلذا من . بود

مـن  هر کدام مـاجرایی دارد.تیمیه  زندگی ابنمختلف چون مقاطع  .باید این کار انجام شود
ــه شــاگردانم در دانشــگاه می ــه انســان در  ب ــدگیچهــار ســگــویم ک % از 15 اش ال اول زن

شـود و  دیگـر کامـل می% 15 اش زنـدگیسـال دوم چهار در  .کند را کسب می ششخصیت
 شود. ش کامل میا زندگی یدر اثنا% آن نیز 85

 مجو  و ،ها ها، یهودی پرست جایی که معدن بتیعنی  ؛دنیا آمده تیمیه در حران ب ابن
حـران در شخصـیت  یقاضـی یهـود چنـین فضـایی بـود.ر ی دکـودکی و . ادیان بـود دیگر

یـاد  ید بسـیار از قاضـی یهـودز  تیمیـه حـر  مـی ابنهر جـا . تیمیه بسیار ت ثیر گذاشت ابن
وقتی به آنجا آمد باعث تعجـب علمـا خاصی داشت. جریان هم آمدنش به دمش   .کرد می

 ،به علـم مشـهور بـود دمش وی در کرد؟! چون  می چه بایدشدن ایشان برای مشهور  شد.
بـه ایـن » :گفت ایشان می و «یعنی چه؟ الیحمه علی العیش استوی»پرسیدند  میاو از لذا 
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اش جریان نزول خداوند به زمـین را  های نماز جمعه در خطبهیا مثال  «. شکل مستوی شد!
کنـد و صـعودش را هـم بـه همـان شـکل نشـان  به نزول خـودش از روی منبـر تشـبیه می

 وینـد گ تیمیه می ابن بارهر دمخالفت علما باعث شهرت ایشان شد. نیز دهد. این کارها و  می
اگر من بیایم و مباحث فقهی و اقوال ایشان لذا  .شان دوست داشت ظاهر و معرو  شودای

چه کسی بر او ردیـه نوشـته اسـت کـار جدیـدی نیسـت. که بررسی کنم مثال  بگیرم و  را فرا
 تیمیه را مشخص کنیم. افکار و شخصیت نفسانی ابنبهتر است 

هیچ کسی بـه ایـن  .تعجب داردتیمیه برای من خیلی جای  واقعا  به شهرت رسیدن ابن
باشـد. از یهـود پشـتیبان او  و شود مگر اینکه خود را به یهود وصل کنـد شکل مشهور نمی

و  تبـار بـود اسـت. ایشـان یهودیالدین ایـوبی  بود صـال  تیمیه ی ابنکه حام یافرادجمله 
ایشـان  .ثابـت نشـده اسـت مسـئلهاند که ایشان از خاندان اموی بوده اما این  ها گفته خیلی

کنـد بایـد غیـر از صـحت  ... را بررسـی می فقهـی و ،کسی کـه امـور دنیـوی. یهودی است
تیمیـه  . ابنکنـدجسمی به سالمت و صحت عقلی و نفسی خود نیـز برسـد و آن را بررسـی 

 .نداشت و نفسش بر او سیطره داشتصحت نفسی 
تیمیـه  ه: ابنو آن اینکـ ،گویم که مسئول آن خـودم هسـتمخواهم ب می راای  نکتهمن 

تیمیـه در جـایی  مـثال  ابن اسـت. واضـ  اش بسیار گویی گویی است و دروغ مشهور به دروغ
بینیم  در حالی که با شواهد و ادله می ،گوید احمد بن حنبل اصال  به اجماع ایمان ندارد می

را از ایشـان و بـدیهی دروغ واض   77من بیش از  .که احمد بن حنبل به اجماع ایمان دارد
 م.ا هآوری کرد جمع

 تیمیه به این افکار چیست؟ به نظر شما، علت گرایش ابن

حرثنیی سلرلم ا ال ُرو  ر  را  »کنـد ایـن اسـت:  تیمیه همیشه نقل می حدیثی که ابن
عـالن  عالن است و ابن یکی از مشایخ آن ابن و« سللم  ال ُو  ر سمعت سه سللم  ال ُو 

و از فیلسـو  یهـودی بوـدادی ابوالبرکـات و اسـالم را تـرک کـرده و مسـلک اسـت  یهودی
محمد بـن  ه است.خذ کردارا  یموسی بن میمون مطالباثر  «لالئلالبحرئةخن»همچنین از 

 سه نفر نگاشته است. ینااز ت لیفات  را لبت حادیعنی  ،عبدالوها  بیشتر مطالب کتا  خود
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یهود مبـاحثش  از قرا یم یاست. و  اخذ شدهتیمیه از تورات و یهود  تکفیری ابن اندیشهلذا 
خصـوص در بحـث  بـه ،تیمیـه ابن کننـد. بیشتر بر اسماء و صفات ت کید می کهرا اخذ کرده 

بود دلیل به همین است. ا اخذ کرده و شاگرد آنها بوده هاعتقاداتش را از آن ،اسماء و صفات
 اسـتگفت تـورات تحریـف شـده  که میرا کس  و هر آن کرد که از صحت تورات دفاع می

کـرد کـه  است اقـرار میکه تورات تحریف شده پذیرفت  مییشان کرد. چون اگر ا تکفیر می
هایش )یونـانی ـ عبـری  تمام نسخه درتورات دانیم که  میو  ؛اداتش تحریف شده استاعتق

 ...( تحریف شده است. و
، عثمان دامری، مقا ل بن سلیمان ،وهب بن منب  ،اسرا یلیکعب الحبار، ابوالحارث 

بسـیاری از  .، همه از بزرگان یهودی بودند که اسالم آوردندو نیز ابن تیمیه حنبلیرجب  ناب
احـادیثی   خارییخصـوص  صـحا  و بـه من در اند. و نقل کرده اند اسرا یلیات را اینها آورده

انـد  را از آنجـا نقـل کرده احادیـثبه شـکلی  . یعنیگردد مییافتم که به شریعت حمورابی بر
تیمیـه  بـاره ابـنکـه در این است من از شما  . درخواستدهند نسبت می  ریامبپبه  لیو 

لبیا یا»و من در این باره کتابی با عنـوان  فراوانی داردایشان انحرافات  .بسیار تحقی  کنید
حرانـی، مـری  نفسـانی ، به نام سته نعیم بنت ابـراهیم تیمیه مادر ابن ام. نوشته «لبفکةی

ازدواج کرده بود که از آن پسری بـه نـام محمـد  یه با کس دیگر تیمی بوده و قبل از پدر ابن
هـا او را بـه تمسـخر  تیمیـه بـه دنیـا آمـد منظـری کریـه داشـته و خیلی ابنکـه بعـد  .داشت

اما  کـذ  تماین  ولی است،تقواترین افراد باوی  دوینگ می ها وهابیدر حالی که  .گرفتند می
 حاضـر در حالی که هـیچ زنـی ،هد داشتهزنان ز  خصوصگفتند او در  مینیز  .مح  است

از افکـار  داشته است. بسـیاری از علمـا یتیمیه افکار غریب ابنبا او ازدواج کند.  استنبوده 
بـه زبـان ِعبـری کـرد و  ایشان تمام افکار خود را از تورات اخـذ می .کردند ایشان تعجب می

کردنـد و گفتنـد  شدسـتگیر  ... را نوشت ساله حمویه، تدمریه وتسلط داشت. وقتی ر  کامال  
به او گفتند اگر آیات و روایات کرد. اظهار اعتقاداتش  بهشروع  یو  .اعتقاداتت را اظهار کن

 فراوانی دارد. را از آن حذ  کنی مشکالت 
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موضوعاتی و  نیمابتدا فکر و شخصیت او را بررسی کبهتر است  با توجه به این اوصا ،
تیمیـه  بعد به دیگر مباحث مرتبط با ابن بررسی نشده و را بکاویم که تاکنون چندان یا اصال  

 بپردازیم. 
 اید؟ آیا درباره نقد افکار محمد بن عبدالوهاب نیز کار کرده

اآراة»م و کتابی با عنوان ا همحمد بن عبدالوها  نیز کار کرد بارهمن در   «لب هر اسالخان 
شـده  پرسیدهعبدالوها   از جمله چیزهایی که از محمد بن در دمش  در حال چاپ است.

 ،چیسـت ششـمو به او گفتند رکن  تا؛ 5تا است نه  7گفت  ه ایشان میارکان اسالم است ک
حتری ستری : »فرمایـد یم  یـامبرپ ایمـان نیـاورد کـافر اسـت. آیین اوگفت هر کس به 

محمـد بـن عبـدالوها  افکـار  1.«تیعون عه ذنی الفاجیج اذنیوا بمرا ی رک ن ررُ ا  الیرا 
ام. در این کتـا ، اقـوال علمـای  نزد شما آمده جدیدی گوید من با دین او می. داردعجیبی 

این کتا  بیشتر متوجه امیر  .ایم آورده سنت و مصادر اقوال وهابیت را به شکل کامل  اهل
 چـون ،گفت به ما نسبت وهابیـت ندهیـد ایشان می. است ،عربستانفعلی پادشاه  ،سلمان

تیمیه را برده و  های ابن محمد بن عبدالوها ، رساله ستین است.اعتقادات ما، اعتقادات را
  یـامبرپکـه را دیثی اگـر حـ .بر آنها تمرکز کرده و مسئله شـرک را مطـر  کـرده اسـت

تیمیـه و  ابنبا   پیامبرکنم متوجه تفاوت دیدگاه رای شما نقل باند  شرک فرمودهباره در 
سـال  755مسلمانان از  گوید یملوها  محمد بن عبدا .خواهید شدمحمد بن عبدالوها  

إنی واهلل ما  خاا  ب دیاأن خ  »فرماید:  می  یامبرپقبل مشرک بودند در حالی که 

در ین ا؟  یامبرپگو هستند؟! محمد بن عبدالوها  یا  کدام از این دو راست 2.«تبرِشک
...  و اللـه گویند قسم به غیـر محمد بن عبدالوها  و وهابیت می ،تیمیه که ابناست حالی 

 شرک است.

                                                
 122، ص21، ج ةلبمیجمالبک ا ،الطبراني .1

 .با  مناقب نبوت ،182، جزء دوم، صصحاحا خریی .2
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 ید؟دار  ها یبه وهاب ای یهتوص چه

از کفـر دور  یاوردرا به زبان ب ینکه شهادت یهر کس یرانکنند. ز  یرمردم را تکف ینکهاول ا
بـارز  های یتاز شخص یبرخ یسکه تقد گویم یبه عموم مسلمانان م ،ین. همچناست شده

 .یاورندن گذاشتن به آنها را شرک به حسا  یا احترام یاسالم
 ی دارید بفرمایید؟در آخر اگر نکته یا نظر 

 یـثقـرآن و احاد ی خـوداسـالم یشـهاسـالم و اند یـد یتبرای باید  همهآخر اینکه جمله 
 و اسـالم یاز مسـلمان را مطالعه و بررسـی کنـد. اگـر ایـن کـار را نکنـد  یامبرپ یفشر 

 .داردبسیار فاصله  راستین
 
  


