
 فرقه ساختگی وهابیت

 اػتطاض هسلواًاى ضايح ػمايس ٍ سٌي اظ تطذي تِ تيويِ، تي احوس تِ هَسَم فطزي ّدطي ّطتن لطى آغاظ زض

 ضٍظ زض الْي اٍلياي ضفاػت وِ ضس هسػي هثالً پٌساضت، تَحيس اظ زٍضي ٍ ضطن هايِ ضا آًْا تِ گطايص ٍ وطز

 .است ضطن خْاى، ايي زض آًاى اظ ضفاػت زضذَاست ٍلي زاضز، ٍالؼيت ضستاذيع،

 احوس. تپطزاظين ٍّاتيت ضالِ فطلِ گيطي ضىل تاضيد ٍ اخوالي تطضسي تِ وِ تطآًين هرتصط ًَضتاض ايي زض ها

 ضام تَاتغ اظ وِ حطّاى زض تغساز ذالفت سمَط اظ پس سال پٌح لوطي، ّدطي 6;; سال زض ًدسي تيويِ تي

 حولِ وِ ضٍظگاض آى زض. تطز پاياى تِ سطظهيي آى زض سالگي >6 تا ضا اٍليِ تحصيالت. آهس زًيا تِ است

 ذاًَازُ ّوطاُ احوس، پسض ػثسالحلين، وِ ضس سثة تَز، افىٌسُ ّا زل زض ػديثي تطس ضام اعطاف تِ هغَالى

 .وٌٌس الاهت آًدا زض ٍ گَيٌس تطن زهطك سَي تِ ضا حطّاى تستگاى، اظ خوؼي ٍ

 يافت؛ تطٍظ ٍ ظَْض ٍي هرطّب افىاض ّطتن لطى آغاظ اظ ٍلي ًطس، ضٌيسُ احوس اظ چيعي ق. ّـ =<; سال تا

 تفسيط زض. وٌس تفسيط ضا «استَي الؼطش ػلي الطحوي» آيِ ذَاستٌس ٍي اظ حواُ ساوٌيي وِ ظهاًي ذصَصاً

 .وطز تؼييي است هتىي سطيطي ٍ ػطش تط وِ ّا آسواى فطاظ زض خايگاّي ذساًٍس تطاي آيِ ايي

 ّوچَى ػلوايي وِ عَضي تِ اًساذت ضاُ تِ غَغايي آى اعطاف ٍ زهطك زض تيويِ اتي پاسد اًتطاض

 هحاووِ زض اٍ ٍلي وطز احضاض ضا اٍ لاضي. ضسًس ذَاستاض ضا ٍي هحاووِ ٍلت، لاضي حٌفي، السيي خالل

 پطيطاى ٍ هتطٌح ذَز ضايح ٍ هطَْض ذالف ًظطيات تا ضا ػوَهي افىاض پيَستِ تيويِ، اتي. ًطس حاضط

 اظ >0> سال زض ٍي. ضس تثؼيس هصط تِ ٍ هحىَم زازگاُ زض ق. ّـ :0> سال زض تاالذطُ ايٌىِ تا وطز، هي

 ايٌىِ تا پطزاذت، ذَز ًظطيات ٍ افىاض ًطط تِ آًدا زض ٍ تطگطت ضام تِ 67> سال تا ٍلي ضس آظاز ظًساى

 .هطز ظًساى زض =7> سال زض ٍ ضس ظًساى تِ هحىَم 76> سال زض هدسزاً

 تطاي. گٌدس ًوي همالِ ايي زض اًس، وطزُ صازض تيويِ اتي زضتاضُ هصط ٍ ضام تعضي ػالواى وِ ّايي تياًيِ شوط

 زض ًفاق تصض پاضيسى ٍ ظهاى آى ػوَهي افىاض تطَيص زض اٍ ًمص تا وٌين هي اوتفا آًْا اظ اي تطگعيسُ تِ ًوًَِ

 .ضَز ضٍضي هطزم تيي

 ?ًَيسس هي «تغَعِ اتي ضحلِ» تِ هؼطٍف ذَز سفطًاهِ زض هؼطٍف خْاًگطز تغَعِ اتي

 

 زض ٍلي گفت هي سري گًَاگَى فٌَى زض اٍ. زيسم ضا تيويِ تي السيي تمي حٌاتلِ تعضي فميِ زهطك زض هي

 اظ وطزم، ضطوت ًيع هي ٍ تَز اضضاز ٍ ٍػظ هطغَل هسدسي زض ّا خوؼِ اظ يىي زض اٍ. تَز چيعي اٍ ػمل

 ايي. هٌثط اظ هي آهسى فطٍز هاًٌس آيس، هي فطٍز ًرست آسواى تِ ػطش اظ ذساًٍس? تَز ايي اٍ گفتاض خولِ

 ٍ تطذاست، هماتلِ تِ اٍ تا هالىي فميِ «العّطا اتي» ٌّگام ايي زض. آهس پائيي هٌثط اظ پلِ يه ٍ گفت ضا سري

 (6). ظزًس وفص ٍ هطت تا ضا هؼتطض فميِ ٍ تطذاستٌس تيويِ اتي اظ عطفساضي تِ هطزم. وطز ضز ضا اٍ سري



 ٍ تَز ذَيص ػصط سطآهس زضايِ ٍ ضخال ٍ حسيث ػلن زض وِ سٌت اّل هطَْض زاًطوٌس) شّثي السيي ضوس

 آى ٍلت آيا? ًَضت چٌيي تيويِ اتي تِ آهيعش پٌس ٍ تلٌس ًاهِ زض( زاضت حٌثلي آييي تيويِ اتي ّوچَى

 هطگت ٍ اي ًْازُ گام ذَز ػوط ّفتاز زِّ تِ وِ تساى! وٌي؟ تَتِ ٍ تطزاضي زست خْالت اظ وِ ًطسيسُ

 هطي ياز تِ وِ ّن ضا وساًي تلىِ تاضي، هطي ياز تِ تَ وٌن ًوي فىط لسن، ذسا تِ. است ضسُ ًعزيه

 ًاهِ تطاتط زض وِ آًي تط تلىِ زّي؛ گَش هي پٌس تِ ٍ تپصيطي هطا سري وٌن ًوي فىط! وٌي هي تحميط ّستٌس

 هي تا ّستي هي تط پيطٍظي فىط زض پيَستِ تَ. وٌن لغغ ضا سري ضضتِ هي تا وٌي زضاظگَيي هي، وَتاُ

 ذَاّي چِ زضوٌاًت تا پس وٌي، هي چٌيي ّستن تَ زٍست زاًي هي وِ هي تا وِ تَ! وٌن اذتياض سىَت

 زٍستاًت تيي زض وِ چٌاى فطاٍاًٌس، زاًطَض ٍ ذطزهٌس ٍ صالح افطاز تَ زضوٌاى هياى زض! لسن ذسا تِ! وطز؟

 اها وٌي  تسگَيي هي اظ وِ ذَضحالن تساى! ذَضًس هي چطن تِ ظياز تيؼاض، ٍ ًازاى ٍ زضٍغگَ ٍ واض گٌِ افطاز ًيع

 (7. )گيطي پٌس ًصيحتن اظ

 ضا اسالم اضواى ٍ گصاضت تسػت اسالهي ػمايس زض تيويِ اتي? »است هؼتمس تيويِ، اتي ػصط ّن هحمك سُثىي،

 ٍ ذسا تَزى خسواًي آى الظهِ وِ گفت سرٌي ٍ پطزاذت هرالفت تِ هسلواًاى اتفاق تا اٍ. ضىست ّن زض

 تَزى هطوة

 (8. )«ضفت تيطٍى ًيع فطلِ 8> اظ حتي سرٌاى ايي تا ٍ ضس هلتعم ػالن تَزى اظلي تِ وِ آًدا تا اٍست شات

 لؼي خَاظ ػسم ٍ هؼاٍيِ فضايل زضتاضُ ٍي وِ وٌس هي ياز اي ضسالِ اظ تيويِ اتي حال ضطح زض وتثي ضاوط اتي

 (9. )است ًَضتِ يعيس

 

 ٍ گوطاُ ٍ ذَاض ضا اٍ ذساًٍس وِ زاًس هي فطزي ضا تيويِ اتي سٌت، اّل سطضٌاس زاًطوٌس ّيثوي حدط اتي

 ػمايس اظ ذَاّس هي وس ّط. زاضًس تصطيح اٍ الَال ٍ افىاض فساز تط سٌت اّل پيطَاياى. است وطزُ وط ٍ وَض

 تيويِ اتي سرٌاى. وٌس ضخَع آًاى غيط ٍ السيي تاج فطظًسش ٍ سُثىي اتَالحسي ّاي وتاب تِ ضَز آگاُ ٍي

 ٍ وطزُ ضفتاض اٍ تا ػسلص تِ ذساًٍس،. است هؼتسل غيط ٍ گط گوطاُ گوطاُ تسػتگعاض، فطزي اٍ ٍ تَزُ اضظش فالس

 !وٌس حفظ ٍي ضسن ٍ ضاُ ٍ ػميسُ ضط اظ ضا ها

 ضس، سپطزُ فطاهَضي تِ تسضيح تِ هطاهص ٍ ضس تيويِ اتي اًعٍاي هَخة ٍلت، زاًطوٌساى هستوط اًتمازات

 ػطضِ ضا افىاضي چٌيي ٍ ًثَزُ وسي چٌيي خْاى زض گَيي ظز، ًوي زم ٍي افىاض اظ وسي زيگط وِ چٌساى

 6<;) خَظي لين اتي ٍي، ضاگطز ّاي وتاب زض خع تيويِ اتي هىتة اظ ضسُ، ياز هثاضظات اثط تط. است ًىطزُ

 .است پطزاذتِ ذَز استاز تا چالص تِ «الطٍح» وتاب زض ًيع لين اتي ذَز حتي. ًواًس تالي ًاهي( 6:>

 تِ هدسزاً تطذي ٍ آهس تسض ًاهي گن ٍ اًعٍا اظ ّدطي 67 لطى زض زيگط تاض هىتة ايي چگًَِ زيس تايس اوٌَى

 پطزاذتٌس؟ آى تطٍيح ٍ ًطط



 گوٌاهي ٍ اًعٍا اظ ػثسالَّاب تي هحوس تِ هَسَم فطزي تَسظ ٍي آضاي تيويِ، اتي اظ تؼس سال پاًصس حسٍز

. افتاز ضاُ تِ هسلواًاى تيي وطتاض ٍ تفطلِ اظ ًَ هَخي ضوطيط، لسضت ٍسيلِ تِ آى تطٍيح تا ٍ آهس زض تِ

 صَضت ًاهٌاسثي تسياض تاضيري اٍضاع زض ػثسالَّاب تي هحوس سَي اظ تيويِ اتي افىاض هدسز عطح هتأسفاًِ

 تستطيي زض ّن آى هسلواًاى، هياى اذتالف ٍ ضىاف ايداز تطاي افىاض، ايي ٍضغ اساساً گَيي وِ چٌاى. گطفت

 ذَز تِ ضا ٍّاتيت هىتة ػٌَاى وِ) ػثسالَّاب تي هحوس سَي اظ تيويِ اتي آضاي تطٍيح! تَز تاضيري اٍضاع

 هسلواى هٌاعك تِ «ًدس» لثايل اظ تطذي ضيَخ ًظاهي سياسي پطتيثاًي تا ٍّاتياى حولِ سپس ٍ( گطفت

 وِ تَز حالي زض ايي پصيطفت، صَضت ّدطي 68 لطى ًرست ّاي زِّ زض يوي، ٍ ضام ٍ ػطاق ٍ حداظ ًطيي

 .زاضت لطاض هسيحي استؼواضگطاى ضسيس حولِ ٍ ّدوِ هَضز سَ چْاض اظ اسالهي اهت

 گطي هيالزي <6 لطى زض ذَز ًَتة تِ وسام ّط ّا آهطيىايي ٍ تعاضي ّاي ضٍس ّا، فطاًسَي ّا، اًگليسي

 هسلواًاى وِ سرتي زٍضاى چٌيي زض. تَزًس زازُ لطاض حولِ هَضز ضا اسالهي پطيطاى ٍ هظلَم اهت صفتاًِ

 خطم تِ ضا هسلواًاى ػثسالَّاب تي هحوس زاضتٌس، هطتطن زضوي ضس تط ّوىاضي ٍ ّوسلي تِ حياتي ًياظ

 اػطاب ٍ! ذَاًس المتل ٍاخة ٍ پطست تت ٍ هططن ذسا اٍلياي لثَض ظياضت ٍ پاواى اظ ذَاّي ضفاػت

 ذَى ٍ ذان تِ ضا يوي ٍ ضام ٍ ػطاق ٍ حداظ ًطيي ضيؼِ ٍ ًطيي سٌي هٌاعك وِ تطاًگيرت ضا ًطيي تازيِ

 !تطًس غاضت تِ وفاض تا خْاز غٌيوت ػٌَاى تِ ضا هسلواًاى اهَال ٍ تىطٌس

 تِ( فميِ ػٌَاى تِ هثالً) ػثسالَّاب تي هحوس فتَاي خطياى واض، ايي زض ّضن لاتل غيط ٍ ػدية تسياض ًىتِ

 است پطستي تت ٍ ضطن اتْام تِ آًاى فديغ غاضت ٍ لتل تِ ذَيص پيطٍاى ٍ تطَيك ٍ خْاى هسلواًاى تىفيط

 الْي ازياى پيطٍاى تيي زض فتَايي چٌيي. است آٍضزُ پيص اذيط لطى زٍ عَل زض خاًگساظي ّاي  صحٌِ وِ

 .زاضز ساتمِ ووتط

 تِ ٍ زازُ، لطاض ضفيغ ضا اهلل اٍلياء ٍ پياهثطاى ٍ فطضتگاى وِ وساًي? ًَيسس هي الطثْات وطف وتاب زض ٍي

 .است خايع آًاى لتل ٍ حالل ذًَطاى خَيٌس، هي تمطب پطٍضزگاض ًعز آى ٍسيلِ

 هظلَم هطزم ساتمِ تي وطتاض ٍ حولِ زض آى هظاّط ٍ است ًْفتِ هىتة ايي شات زض ٍحطيگطي ٍ ذطًَت

 للغ ضا هطزم ٍ سازات ػلوا، اظ ًفط 000> حسٍز وِ ضَز هي زيسُ لوطي ّدطي 6898 سال زض هؼلي وطتالي

 (>. )است اًساًيت ٍ تاٍض اظ زٍض تسياض وِ وطزًس لوغ ٍ

 

 ٍّاتيت گصاض پايِ

 لاضي ػثسالَّاب اٍ پسض آهس، زًيا تِ ًدس تَاتغ اظ ػُيٌيِ ضْط زض ق. ّـ :666 سال زض ػثسالَّاب تي هحوس

 تىويل تطاي سپس. آهَذت ذَز ظازگاُ زض ضا حٌثلي فمِ ػثسالَّاب تي هحوس. ضفت هي ضواض تِ ضْط

 .پطزاذت فمِ ٍ حسيث تحصيل تِ آًدا زض ٍ ضس هٌَضُ هسيٌِ ضّسپاض هؼلَهات



 زاضت، حىايت ذاظ ػمايسي اظ وِ ضس هي خاضي ظتاًص تط هغالثي گاّي هسيٌِ، زض تحصيل زٍضاى زض

 گوطاُ ضا گطٍّي تپطزاظز، تثليغ تِ فطز ايي اگط? گفتٌس هي ٍ ضسُ ًگطاى اش آيٌسُ اظ ٍي اساتيس وِ چٌساى

 .وطز ذَاّس

 زض سال پٌح ٍ تصطُ زض سال چْاض ٍ وطز تطن زيگط ًماط سَي تِ ضا هسيٌِ ػثسالَّاب تي هحوس تؼس، چٌسي

 اظ تؼس ٍ تَز ساوي لن ٍ اصفْاى زض ّن ظهاًي. وطز الاهت ّوساى زض سال زٍ ٍ وطزستاى زض يىسال ٍ تغساز

 .ضفت حُطيولِ پسضش الاهتگاُ تِ سپس ٍ احسا تِ تصطُ عطيك

 زض ًعاػي پسضش ٍ اٍ هياى گاّي تٌْا. گفت هي سري ووتط ٍي تَز حيات ليس زض پسضش وِ ظهاًي تا

 تي هحوس تثليغات. تطزاضت ذَز ػمايس اظ پطزُ ق،. ّـ66:8 سال تِ پسض هطي اظ پس ٍلي. گطفت هي

 زض الاهت لصس تِ ضا ضْط ايي ضس ًاچاض وِ اي گًَِ تِ تطآضفت، ضا ػوَهي افىاض حُطيولِ ضْط زض ػثسالَّاب

 .وٌس تطن ظازگاّص

 ٍ ًْاز هياى زض اٍ تا ضا ذَز خسيس زػَت ٍ گطفت تواس هَؼوط، تي ػثواى ٍلت، حاون تا( ػيٌيِ) ظازگاّص زض

 هماهي وِ) احسا فطهاًطٍاي وِ ًىطيس عَلي ٍلي وٌس تثليغ ضا ذَز آييي حاون، پطتيثاًي تا وِ ضس لطاض

 اظ ضا ػثسالَّاب فطظًس ظٍزتط چِ ّط زاز زستَض ٍ ضوطز ًاضٍا ضا ػثواى ػول( زاضت ػيييٌِ حاون اظ تاالتط

 .وٌس تيطٍى ضْط

 وٌس، اًتراب ظًسگي تطاي ضا زيگطي هحل هفاسسش تثليغ ٍ الاهت تطاي ضس ًاچاض ػثسالَّاب تي هحوس

 تا ضا ذَز زػَت اٍ. تَز( سؼَز آل خس) سؼَز تي هحوس زضػيِ حاون. ضفت زِضػيِ ًام تِ اي هٌغمِ تِ تٌاتطايي

 زض حىَهت ظهام ٍ ػثسالَّاب تي هحوس آى اظ زػَت ضضتِ وِ تستٌس پيواى زٍ ّط ٍ گصاضت هياى زض حاون

 .گطفت صَضت ذاًَازُ زٍ تيي ًيع اظزٍاخي ضٍاتظ استحىام تطاي. تاضس سؼَز تي هحوس زست

 تِ ّدَم ظٍزي تِ. ًوَز آغاظ حاون لسضت پطتَي زض ضا هسوَهص تثليغات تاض ايي ػثسالَّاب تي هحوس

 ٍ فميط ضْط وِ زضػيِ، ضْط تِ اوٌاف ٍ اعطاف اظ غٌاين سيل ٍ ضس ضطٍع ًعزيه ضْطّاي ٍ اعطاف لثايل

 ضطن تِ ضسى هتْن تا وِ ًثَز ًدس هٌغمِ هسلواًاى اهَال خع چيعي غٌاين، ايي. گطت سطاظيط تَز، تسترتي

 !تَز ضسُ حالل ػثسالَّاب تي هحوس سپاُ تط ثطٍتطاى ٍ اهَال پطستي، تت ٍ


