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 چکیده
سالمی درباره آن نظرات متفاوتی داده ست که فرق مختلف ا سائل کالمی ا ستغاثه از جمله م شفاعت و ا سل،  سئله تو اند. م

شفاعت را  سل و  سالمی موارد مذکور را قبول دارند. اما برخی دیگر قبول ندارند و گروهی دیگر نیز معتقدان به تو برخی فرق ا
ها از جمله کسانی هستند که در زمینه توسل، شفاعت و استغاثه نظرات بسیار نند. وهابیداکافر و کشتن ایشان را واجب می

ای که بسیییاری از مسییلمانان را با  ربه تکفیر از دایره اسییالن بیرون رانده، قتل آننا را نیز جایز تند و تکفیری دارند؛ به گونه
شفاعت می سل،  ضر با کاویدن زوایای مختلف تو شانزدهشمارند. پژوهش  ا سامی  ستغاثه اق گانه را برای موارد مذکور و ا

سان،  ست. از این اق شفاف تقریر کرده ا صورت  سیم، و محل نزاع با مخالفان را به  ست که در تر سل ا سم مربوط به تو پنج ق
ست.  سمت آن اختالف ا ست که در دو ق شفاعت ا سم مربوط به  ست. پنج ق شیعه و وهابیت اختالف ا سان بین  شش تمان اق

 قسم دیگر هم مربوط به استغاثه است.
 .عبدالوهاب تیمیه، محمد بنتوسل، شفاعت، استغاثه، وهابیت، ابن ها:کلیدواژه
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 مقدمه
سان ست که همه ان ضوعی عادی در زندگی افراد ا سل مو سان پذیرند؛ها هم آن را میها،  تی وهابیتو ها در یعنی ان

شییوند. از شییخت ناتوانی که دهند و به اشیییا و افراد مختلفی متوسییل میروز صییدها بار این کار را انجان میطول شییبانه
سل میمی صومت میان خود و رفیقش به خواهد از خیابان گذر کند و به جوانی متو صی که برای رفع خ شخ شود گرفته تا 

شده میان مسلمانان است که در زمان پیامبر و پس از هجوید. ایننا از جمله موارد توسِل پذیرفتشخت محترمی توسل می
َفَاخَرَج کند دهد؛ به وسیله ابر باران نازل میآن مرسون بوده است. به عالوه، خدا هم امور دنیا را از طریق اسبابش انجان می

َمرات به مَن الثَّ
 .2مرا  َفاملَُدبرات َا دهد و به وسیله مالئکه بسیاری از کارها را انجان می 1

 ال که مسلمانان در خصوص این مسائل اتفاق نظر دارند چرا این همه اختالف در توسل و شفاعت پیش آمده است؟ 
قسم برای مسئله  شانزدهتوان شاید نخستین مشکل، توجه نداشتن به انواع توسل و شفاعت است. با دقت در این مسئله می

ها و اصییول فرضکنندگان به این پیشو توجه نکردن هر یپ از منازعههای خود را دارد فرضتصییور کرد که هر یپ پیش
ضوعه، باعث خلط مبا ث می ستین خلط را ابنمو شاید نخ سلمانان در شود.  سس این افکار کرد که به مبانی م تیمیه، مؤ

شرک زد. بنابراین سلمانان اتنان  شفاعت توجنی نکرد و به همین علت به م سل و  سان تو صل تمی ،پذیرش اق وان گفت در ا
شتن وهابیت به پیش ست؛ بلکه توجه ندا سلمانان و وهابیت هیچ اختالفی نی سل، میان م ضوع تو سلمانان فرضمو های م

ستغاثه به ارواح اولیای النی در زمان  سه و ا شفاعت از ذوات مقد ست  سل به ارواح اولیای النی و درخوا برای پذیرش تو
سیر غلط وهابیت از مع ست. آنچه در ادامه میممات آننا و تف شده ا شرک، باعث این منازعات  آید نای عبادت و تو ید و 

ها، خلط مبا ث علمی و تداخل اقسان با گانه متصوره است تا مشخت شود مشکل اصلی وهابیبیان دقیق اقسان شانزده
 یکدیگر است.

 معنای توسل، شفاعت و استغاثه

 توسل 

واسطه »گونه تعریف شده است: در اصطالح این «توسل»به معنای لغوی آن نزدیپ است.  «توسل»معنای اصطال ی 
صود سیدن به مطلوب و مق شخت برای ر شیء یا  که این تعریف با معنای لغوی آن تفاوت چندانی ندارد و به  3«قرار دادن 

سلمانان و وهابیت برنظر می ست. بنابراین، اختالف میان م سد همان معنای لغوی ا صطال ی آن  ر سل، به معنای ا سر تو
 گردد. زیرا فرق چندانی با معنای لغوی آن ندارد.باز نمی

 شفاعت

ست؛« شفع»از ماده  «شفاعت» ست ملتمسانه  4به معنای ُجفت ا شخت مورد ا تران که با درخوا شدن  سطه  یعنی وا
رسد ن تعریف از شفاعت به نظر میبا ای 5شود.کار میفرد خاطی در کنار هم و به کمپ هم، موجب خالصی شخت گنه

 تواند یکی از اقسان توسل باشد.تر است و میمعنای شفاعت از معنای توسل خاص
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 استغاثه

 ،به معنای کمپ خواستن از کسی است که توانایی انجان کاری را دارد. بنابراین «غوث»نیز در لغت از ماده  «استغاثه»
محسوب شود؛ یعنی فردی از فرد دیگری برای رفع  وائجش درخواست کمپ  تواند قسمی از اقسان توسلاستغاثه هم می

ذی فرماید: می کند. خدای متعال در قرآن کریم از زبان یکی از پیروان  ضیرت موسییمی شیَعته لََعَ الَّ ذی من  سَتغاَثة الَّ َو ا
سرائیلی که هم .6من َعدوه سییعنی آن مرد ا ضرت مو شمن  کیش   سیقبطیبود، در برابر د ضرت مو  اش از  

 یاری خواست.
ذیل معانی و اقسان هستند به نوعی از نظر معنایی شبیه به هم  «استغاثه»و  «شفاعت»، «توسل»نتیجه آنکه هر سه کلمه 

دیگر آنکه در اصییل توسییل، شییفاعت و اسییتغاثه میان مسییلمانان هیچ اختالفی وجود ندارد و  7شییوند.توسییل گنجانده می
ست اختالف در سان آن ا ضل که وهابی 8برخی اق شرک به این مع شتباه از مفاهیمی مثل عبادت، تو ید و  شت ا ها با بردا

 اند. اند و دیگر مسلمانان را نیز گرفتار کردهگرفتار شده

 تبیین محل نزاع
سل را  سان تو سلمانان تمان اق شدن محل نزاع میان وهابیت و دیگر م شن  سیبرای رو شخت م کنیمی تبیین و برر تا م

 ترند.کدان یپ به  قیقت نزدیپشود 
( باشیید یا . گاهی توسییل به ذات )مقان یا جاه( اولیای النی اسییت.  ال فرقی نمی1 کند قبل از  یات ایشییان )عالم ذر 

ود: شییشییود و گفته میزمان  یات )دنیا( یا زمان ممات )برزخ( یا در قیامت. مثاًل خداوند به  ق انبیا و اولیا خوانده می
شده و مقان و بزرگی اولیای النی  ...«اللهم انی اسئلک و اتوسل الیک بنبیک نبی الرحمة » که در اینجا مستقیمًا خدا خوانده 

تواند قبل از  یات دنیوی اتفاق افتاده باشد مثل توسل انبیای اولوالعزن به پیامبر اسالن، یا واسطه قرار گرفته است که این می
شد  شد. بنابراین، این یا میدر زمان  یات با شند( یا آنکه در قیامت با شد )یعنی پیامبر در برزخ با تواند در زمان ممات با

 نوع خود دارای پنج قسم است: 

 .به پیامبر اسالن الف. توسل به ذات )مقان یا جاه و بزرگی فرد( قبل از  یات دنیوی، مثل توسل  ضرت آدن
شخت پیامبر  ب. توسل به ذات پیامبر در زمان  یات ضور  ضور )یعنی در زمان  یات پیامبر و در   دنیوی و عندالح

 باشد(.
این توسییل ایشییان ج. توسییل به ذات پیامبر در زمان  یات دنیوی و عندالغیاب )در زمان  یات پیامبر باشیید اما نزد 

ایشان ین توسل صورت گرفت که صورت نگیرد(. مثل آموختن توسل به نابینا به وسیله پیامبر در زمان  یات که در مکانی ا
 در آن مکان  ضور نداشتند.

د. توسییل به ذات در ممات )یعنی در زمان  یات برزخی پیامبر باشیید( مثل دعای توسییل مسییلمانان به پیامبر و اهل 
 . نیفدر زمان خلیفه سون به وسیله عثمان بن سال گذشته و آموختن توسل به ذات پیامبر 1400در طول  بیت

 در قیامت؛  سل به ذات پیامبرهی. تو
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شود که از خدا برای ما )نه برای خودشان( . گاهی توسل به دعای انبیا و اولیای النی است و از ایشان درخواست می2
طلب  اجت کنند.  ال این درخواسییت یا در زمان قبل از  یات ولی  خدا اسییت، یا در زمان  یات او، یا در زمان ممات 

این درخواست گاه در  ،قیامت. اما توسل به دعای اولیای النی قبل از  یات فرض ندارد. به عبارت دیگر یا در زمان ،ایشان
شانزمان  یات پیامبر خدا و در نزد خود  سف ،گیردصورت می ای ضرت یو ست برادران   ضرت  مثل درخوا که از  

به این صورت که شخت در منزل  ،ایشان استممات  د. یا در زمان غیاب وایا را ببخشنتقاضا کردند تا خدا آن یعقوب
ست می شان درخوا گوید: کند که برای او دعا کنند و از خدا  اجتی را برایش بخواهند. مثاًل مییا نزد قبر اولیای النی از ای

نتیجه اینکه این . «یا رسـول الله، اشـف  لنا عندالله فان لک شـأنا مل ال ـأن»گوید: یا می ،«یا وجیها عندالله! اشـف  لنا عندالله»
 نوع خود دارای پنج قسم است: 

 الف. توسل به دعای پیامبر )یا اولیای النی( در زمان قبل از  یات )این قسم، فرض وجودی ندارد(.
 ب. توسل به دعای پیامبر در زمان  یات و عندالحضور )پیش خود پیامبر(.

 ج. توسل به دعای پیامبر در زمان  یات و عندالغیاب.
 سل به دعای پیامبر در زمان ممات )در زمان  یات برزخی(.د. تو

 هی. توسل به دعای پیامبر در زمان قیامت.

رسد این نوع )قسم دون( با تمان اقسامش همان شفاعت است که در قرآن با اشاره به قیامت آمده است که در به نظر می
شود و از کار به پیامبر یا اولیای النی متوسل میفرد گنهاند. شفاعت در قیامت هم به همین معناست که واقع اقسان شفاعت

ش ایش و شفاعت کنند. پیامبر، ائمه یا اولیاءالله نیز از خدا درخواست بخشایخواهد که از خدا برای وی طلب بخشا مینآن
پوشییی خاطی چشییمخدا، از گناهان  تا خداوند از گناهان فرد درگذرد، و خداوند هم به ا تران درخواسییت ولی   کنندمی
 کند.می

را همان  پذیرند و اینوهابیت توسیییل به دعای پیامبر یا اولیای النی در زمان  یات عندالحضییور و در قیامت را می
صحیح می ست(، شفاعت  شفاعت ا ست و همان  شدن پیامبر ا شفیع  سل به دعا که در واقع  سم دون )تو دانند. در این ق

سلمانان با و صلی میان م سل به دعای اختالف ا ست تو ست. وهابیت معتقد ا هابیت، در زمان ممات ) یات برزخی( ا
سل به دعای پیامبر و اولیای النی در قیامت، همان التماس دعایی اولیاء ضور(، و تو الله در زمان  یات )البته فقط عندالح

ست که مؤمن ست میاا شاره در روایات و از آنجایی که 9کنند.ن از یکدیگر درخوا ست آیات فراوانی آمده  این ا و وهابیت ا
 به اجبار پذیرفته است.لذا نتوانسته است آن را رد کند، 

. نوع سون، آن است که فرد مسلمان مستقیمًا از پیامبر یا ولی  خدا  اجتی را بخواهد که آن  اجت به نوعی در  یطه 3
ست. به عبارت دیگر ست،  ،قدرت خدا شان میاگر در زمان  یات پیامبر یا امان ا شفای بچه رودنزد ای اش یا امثال آن را و 

خواهد و اگر این درخواسیییت در زمان ممات )برزخ( پیامبر رخ دهد آن فرد نزد قبر پیامبر یا میاز خود پیامبر یا ولی  خدا 
ست می رودمیولی  خدا  شان درخوا ستقیمًا از ای شمنم پیروزکند و میو  اجتش را م گردان و  گوید کمکم کن و مرا بر د
 امثال آن. 

                                              
قیم جوزی مطلبی دال بر پذیرش شییفاعت در قیامت آورده از ابن 34؛ مصییحح کتاب نیز در صییفحه 38-34، صالتوحید حق الله علی العبید ،عبدالوهاب،محمد. ابن9

قیم جوزی این شییفاعت را ها به پیروی از ابندهند. البته وهابیشییوند که انبیا هم مردن را به پیامبر ارجاع میدر روز قیامت مردن به انبیا متوسییل میکه کند اسییت و بیان می
 دانند.مقان محمود و شفاعت کبری میهمان 



ست و  شود، به این معنا که خداوند این بزرگان را آفریده ا ستقاللی به این ذوات مقدس نگاه  ست با نگاه ا گاه ممکن ا
 ،اعم از شیعه و سنی ،تمان امور خلق را به این بزرگان واگذار کرده است که در این صورت به تصریح همه عالمان اسالمی

شود. ست و باید از آن پرهیز  شرک ا ست که قرآن فرموده و از آن به اذن النی تعبیر  10این عمل قطعًا  و گاه با همان نگاهی ا
که به صورت موجبه جزئیه در است بندگان خود اجازه تصرف در کون داده و اجازه داده رده است؛ یعنی خداوند به برخی ک

صرفات شند. مثل ت شته با صرفاتی دا سی عالم ت ضرت عی   شفا دادن مریض و زنده کردن مرده و  11در خلق پرنده، 
صف ابن  صرف آ ستغاثه به ارواح اولیای  12برخیا در آوردن تخت بلقیس در یپ لحظهت که این مطالب در قرآن عینًا همان ا

الیت تکوینی شییود که این نحوه تصییرف را در زبان عرفان، وو البته این نوع، قسییمی از توسییل محسییوب می نی اسییت؛ال
 گویند. می

 اند از:که عبارتدارد بنابراین، نوع سون هم شش قسم 

 ؛الف. درخواست  اجت از ولی  خدا در زمان  یات به نحو استقاللی
 ؛ب. درخواست  اجت در زمان ممات به نحو استقاللی

 ؛ج. درخواست  اجت در قیامت به نحو استقاللی
 13کنند.و به شدت با آن مبارزه می اندک صریح دانستهکه همه علمای اسالن این سه قسم را شر

 به اذن خدا؛د. درخواست  اجت در زمان  یات 
 ؛خداهی. درخواست  اجت در زمان ممات به اذن 

  در قیامت به نحو اذن الله.و. درخواست  اجت 
صییرف اذن النی را در این اند، اما اگر عالمی این نحوه تالبته علما درباره درخواسییت  اجت در قیامت چیزی نگفته

ای اولیای النی در این جنان پذیرد. یعنی هر کس این نحوه تصییرف در کون را برجنان پذیرفت، در برزخ و قیامت هم می
 گیری این نحوه تصییرفاِت پذیرد. زیرا هیچ دلیلی برای بازپسبپذیرد، طبیعی اسییت که در دو جنان برزخ و قیامت هم می

 سیله خداوند وجود ندارد. شده در دنیا به وداده

سمش به  سل و از نوع دون با پنج ق سمش به عنوان تو شد که علما از نوع اول با پنج ق سم  شانزده ق سان  مجموع این اق
اند. اما باید توجه داشت که هیچ یپ عنوان شفاعت و از نوع سون با شش قسمش به عنوان استغاثه به اولیای النی یاد کرده

س سالن،  ستقالل در  یات، ممات و قیامت را نپذیرفتهاز علمای ا ستغاثه به اولیای النی به نحو ا سِم ا شرک ه ق اند و آن را 
 دانند.می

سم باقی سیزده ق سم از این در  شفاعت )یپ ق سم  سم( و چنار ق سل )پنج ق سان تو سلمان تمان اق مانده، اکثر عالمان م
دانند. اما در سه قسم استغاثه به اولیای النی به نحو اذن شرعی می پذیرند و آن راکند( را میقسمت فرض وجودی پیدا نمی

شود؛ یعنی هر الله، میان علمای اسالن اختالف است و مربوط به پذیرش یا عدن پذیرش والیت تکوینی به نحو  قیقی می
استغاثه به اولیای النی به اذن کس والیت تکوینی انبیا و اولیای النی را به نحو  قیقی و به اذن الله پذیرفت مدافع سه قسم 
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ِی اگر عالمی از علمای اسییالن نسییبت خلق را در آیه  ،الله اسیییت؛ به عبارت دیگر نِی َکَهیَئِة الطَّ خُلُق َلُکم ِمَن الطی
َ

َاّنی أ
به  14

سی ضرت عی   سی ضرت عی سیله خود   شد که خلق به اذن الله به و ست و قائل  سبت  قیقی دان در این مورد  ن
 پذیرد. گیرد، در این صورت سه قسم استغاثه به اولیای النی را میجزئی انجان می

ولی اگر عالمی از علمای اسییالن والیت تکوینی )معجزات انبیا و کرامات اولیای النی( را به نحو مجازی دانسییت و 
س ضرت عی سیله   شد که اراده معجزه و کرامات )مثل خلق کبوتر به و صف  یمعتقد  سیله آ و آوردن تخت بلقیس به و

کنند، اما خلق معجزه به وسیییله گیرد، یعنی پیامبر و امان فقط اراده میپیامبر و ولی  خدا صییورت می به وسیییلهبرخیا( ابن 
شییود در این صییورت اسییتغاثه به ارواح اولیای گیرد و تقارن این دو باعث ایجاد معجزه و کرامت میخود خدا صییورت می

به این اقسییان و نکات یریف نکردن کند. توجه پذیرد و معنای مجازی برداشییت میرا به نحو دعای پیامبر یا امان می النی
 شود. مطرح در این مسئله، باعث خلط مبا ث می

ست ،تیمیهابن سس این تفکرات ا شود. بندی را ندارد و خلط مبا ث در آثار وی بسیار دیده میاین تقسیم ،که خود مؤ
بحث کرده اسییت و  کم یکی را بر دیگری بار کرده، به خلط ی میان توسییل، شییفاعت و اسییتغاثه به ارواح اولیای النی یعن

 ویژه ا کان استغاثه را به دیگر مبا ث هم سرایت داده است.
ت و وهابیت به دلیل اشییکاال متأخرشییود. بلکه سییلفیان عبدالوهاب دیده نمیهای محمد بنبندی در کتاباین تقسیییم

از  ،بر همین اسییاس 15اند.اند و افکار سییلفیان در این باب را تنقیح و تصییحیح کردهبندی روی آوردهدیگران، به این تقسیییم
هابی یامبر، آن 16ها فقط دو قسییم را قبول دارند:مجموع این اقسیییان، و عای پ به د یات و  الف. توسیییل  مان   هم در ز

 ن است.انات، که همان شفاعت معروف در میان مسلمعندالحضور؛ ب. توسل به دعای پیامبر در قیام
ها فقط شییفاعت را قبول دارند و در اقسییان شییفاعت، شییفاعت در زمان ممات را توان گفت وهابیمی ،به عبارت دیگر

ها رفت و از ایشیییان درخواسیییت دعا کرد که این فقط در زمان  یات و توان نزد زندهگویند فقط میپذیرند. آننا مینمی
وهابیت توسییل به ذات، مقان و جاه، چه در  یات و چه در ممات و نیز  ،لحضییور و در قیامت متصییور اسییت. بنابراینعندا

توسییل به دعای اولیای النی )شییفاعت(، عندالغیاب و در ممات )برزخ( و نیز اسییتغاثه در تمان اقسییامش و به هر نوعش را 
توان مسییلمانان را به سییبب توسییل به ذات پیامبر اند که نمیشییده ها متوجهدانند. البته برخی از وهابیشییرک میبدعت یا 

 17دانند نه شرک.مشرک دانست، لذا برخی از این اقسان )توسل به ذات پیامبر( را بدعت می
سی ضرت عی صرفات پیامبرانی مثل   سالن ت صرف  اگر عالمی از علمای ا صورت ت و معجزات انبیای النی را به 

تفسیر نکرد و تمان معجزات انبیا را اراده پیامبران و خلق خدا تفسیر کرد و از یاهر آیه دست کشید  مستقیم پیامبر در تکوین
سی ضرت عی ستقیم خلق به   سبت م سان  «اَنّی اَخُلق»در آیه  و ن صورت این عاِلم، تمان اق ست، در این  را مجازی دان
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ب.  ؛لله تعالی بذات و شییخت المتوسییل به من المخلوقینالتوسییل الممنوع: الف. التوسییل الی ا .2 ؛ج. توسییل المؤمن الی الله تعالی بدعاء اخیه المؤمن له ؛الصییالحه
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ولی ما  ،افزودن را میادانست، و شوکانی توسل به پیامبر اسالن و دیگر انبیا و صالحط توسل به نبی اکرن را جایز میا مد ابن  نبل فق»افزاید: توسل به مشروع و ممنوع می
 .  « یث دار ،در امور اختالفی، تابع دلیل هستیم
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پذیرد، اما اقسان استغاثه ادن پیامبر در تمان عوالم( را میتوسل )توسل به ذات و دعا در تمان عوالم( و شفاعت )شفیع قرار د
 18کند.به ارواح اولیای النی را قبول ندارد و اگر مردن این کار را کردند  مل بر مجاز می

 آنها وهابیت و نقددالیل 
یا روایتی به  اند. زیرا هیچ آیهها هیچ نت و دلیل خاصییی بر نفی توسییل و شییفاعت از کتاب و سیینت ارائه نکردهوهابی

صریح یا کنایه سل به اولیای النی را رد کند و آن را جایز نداند. بلکه صورت  ای در قرآن و روایات پیامبر وجود ندارد که تو
ا جایز اسییت. لذا نآیات و روایات متعددی تصییریح دارد که توسییل به پیامبر و اولیای النی و درخواسییت شییفاعت از آن

ای انکار توسل به ذات و شفاعت در برزخ، به برخی عمومات قرآن تمسپ کنند. آننا با برداشت اند برها مجبور شدهوهابی
گویند عمل الفارق اسییت، میِن زمان پیامبر، که قیاسییی معان با مشییرکانااشییتباه از این عمومات، و قیاِس عمل مسییلم

 هاست. ن به بتمثل توسل مشرکازمان ممات ن است و توسل به ذات اولیای النی در ان شبیه عمل مشرکمسلمانا
َععاُن ا ِعََد اِ  ...ها با اسییتناد به آیه: وهابی ... هُؤالِء شُُُ

ُُب ا ایل ا  ُزلیفو نیز  19 َو ما َ عُبُدُُه اال لُیَقری
معتقدند مشییرکان عبادت  20

شییوند تا به خدا نزدیپ النی مین هم متوسییل به اولیای انادادند و مسییلمها را برای نزدیکی به خدای بزرگ انجان میبت
 21اند.شوند، پس هر دو مشرک

پرسیم: آیا خداوند در این آیه واسطه قرار ها میگیریم. از وهابیمی در نقد این برداشت با طرح پرسشی این مسئله را پی
گوید آیه به صرا ت می ده است؟نقد کرن را مشرکا ها به وسیلهدادن میان خود و بندگان را مذمت کرده است، یا عبادت بت

شکل ندارد، تقرب الی شرکبلکه تقرب الیالله نه تننا م سلماالله توجیه م سلمانان با انان در برابر انتقاد م ست که م ن بوده ا
ست که ها به خدا نزدیپ میشوند و ما هم با عبادت بتنماز به خدا نزدیپ می صدد نقد تقرب نی شویم. بنابراین، آیه در 

شت کردهها بوهابی سطه قرار دردا صِل وا سطه، عبادت بتاند. پس ا ست، بلکه اگر این وا شد مذمت ادن مذمون نی ها با
شییود.  ال که رضییایت خدا در واسییطه قرار دادن اسییت باید بررسییی کرد که آیا رضییایت خداوند در واسییطه قرار دادن می

 پیامبران و اولیای النی است یا نه؟ 
تر مسییئله، کنند. برای فنم دقیقروایات متعدد جواز توسییل به اولیای النی را ثابت می مسییلمانان به اسییتناد آیات و

سبب عبادت بتمقدماتی را بیان می شرکان مکه را به  سلمانان قبول دارند که خدا م ها مذمت کرد؛ نه به دلیل کنیم. همه م
کردند که یعنی مشرکان مکه چه کار می ارد.بادت یعنی چه و چه مقوماتی دتقرب به خداوند متعال. پرسش اینجاست که ع

سوب می شان عبادت مح شیئی یا بزرگی یا ا تران کار صرف ُکرنش کردن در مقابل  شدن برای فراوانشد؟ آیا  فردی،  قائل 
سوب می شاهعبادت آن فرد یا چیز مح سیار ذلیالنه در مقابل او ُکرنش می ،شود؟ آیا نوکران یپ پاد صورت ب کنند و که به 

 کنند؟ افتند، پادشاه را عبادت میه به  الت سجده در مقابل او میگا
سالمی. پس صرف ا تران رسد هیچ یپ از عالمان ادیان این عمل را عبادت نمیبه نظر می دانند، چه رسد به عالمان ا

شدید، عبادت محسوب نمی سطه قرار دادن چیزی یا فردی،  تی به نحو بسیار  شتن یا وا سطه قرار  ،اینشود. بنابرگذا نه وا
دادن عبادت اسییت و نه صییرف ا تران شییدید؛ بلکه منم در عبادت، نوع نگاه انسییان اسییت. یعنی همان نیت که  ضییرت 
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منم آن است که انسان آن شیء یا آن فرد را قادر به انجان کارهایی بداند که  22.«انََّما االَعماُل بالّنیات»فرمودند:  رسول
شیء دیگری برنیاید. اگر این قصد و نگاه باشد عبادت است ولو واسطه یا ا تران شدید هم در کار  به غیر از خدا از کس یا

 نباشد. 
تواند کاری خدایی انجان دهد و در نکته منم در عبادت، اعتقاد بر این است که این فرد یا شیء، به صورت مستقل، می

 جاجابهبرخیا تخت  دهد و آصییف ابنشییفا می غیر این صییورت به تصییریح برخی آیات و ا ادیث،  ضییرت عیسییی
عبادت همان نگاه ترین وجه تمایز میان عبادت و غیرها عبادت نیسیییت. زیرا منمکند، ولی این افعال و کارها و نگاهمی

ست که بپذیریم دخالت اولیاء ست. منم آن ا شتن ا شده ربوبی دا الله در امور جزئی، مطابق نت قرآن و روایات پذیرفته 
ست، اما تمان این دخالت سانی  ؛بدانیم جزئی را باذن اللههای ا سی یا ک شد که تمان امور عالم به ک سی معتقد با و اگر ک

نیز دانند و اهل بیت عصمت و طنارت آن را مشرک می معتقدان بهست و همه علمای اسالن واگذار شده است، این شرک ا
 اند. آن را لعن کردهبه ن قائال

شرکان مکه این بود که فکر میاز این تحلیل می شکل م ست کردند امور ربوبی به این بتتوان فنمید م شده ا ها واگذار 
شتند کارشان عبادت رین بخش عبادت، یعنی همان نگاه ربوبی را به بتتجستند و چون منمها تقرب میو لذا به بت ها دا

صون صریح ائمه مع شد به ت شته با سلمانی این نگاه را به اولیای النی هم دا ست بود.  ال اگر م شرک و کافر ا ، غالی، م
 23به این مطلب تصریح شده است. که در روایات اهل بیت

کل اصلی مشرکان مکه شرک در ربوبیت بوده است و چون معتقد بودند که خداوند توان گفت مشمی ،تربه عبارت دقیق
ها از شان برطرف شود و عبادت بتپرداختند تا  وائج دنیویها واگذار کرده، لذا به عبادت آننا میتمان امور عالم را به بت

ستن بت شرکان مکه رب دان شکل م ست. پس م دیدند در ود و چون آننا را رب خود میها بلوازن این نگاه و از عوارض آن ا
شکل برخالف کالن وهابیت، با دقت در قرآن و روایات می ،کردند. بنابراینمقابل آننا ُکرنش و عبادت می توان فنمید که م

شان به بت شرکان مکه نوع نگاه صلی م ین ها و تقرب به آننا از لوازن این نگاه بود. لذا خدای متعال اها بود و عبادت بتا
ها با مجمل و مبنم گذاشییتن این سییفانه وهابیایراد گرفت. اما متأ اند و به شییرک ربوبی آنکرنگاه و آن عمل را سییرزنش 

مفاهیم اسییاسییی و رها کردن اصییل )شییرک ربوبی( و گرفتن فرع )شییرک در عبادت( و یکی دانسییتن معنای لغوی با معنای 
ها هیچ دلیلی از قرآن و روایات که تصریح به شرک س ثابت شد که وهابیاند. پاصطال ی عبادت به این اشتباه بزرگ افتاده

 اند.بودن توسل کرده باشد، ندارند و  تی از سلف هم هیچ شاهدی نیاورده
شیعیان دالیل  صوص  سلمانان به خ شامل آیات،  فراوانیاما در مقابل، م صار  بر اثبات مدعای خویش دارند که به اخت

ذیَن سوره مائده اشاره کرد:  35توان به آیه نمونه می از باب شود. در خصوص آیاتروایات و سیره و سنت نبوی می ا الَّ َ یا َاّیی
ُُیَلة قُوا اَ  َوابَتغوا الیه الَوس وا اتَّ َُ ای برای تقرب به او وای النی پیشیییه کنید و وسیییلهاید تقیعنی ای کسیییانی که ایمان آورده ؛اَم

 اند.تواند باشد، مبا ث فراوانی را مطرح کردهبجویید. عالمان و مفسران قرآن درباره اینکه این وسیله چه چیزهایی می

                                              
مستفیض ا ادیث ن معتقدند این  دیث از هرچند قائال ،؛ این روایت در بسیاری از کتب شیعه و اهل سنت موجود است96، ص1، جکافی ،یعقوب محمد بن . کلینی،22

 . 6، ص1، جاحکام القرآن؛ همان؛ جصاص  نفی، ابوبکر شوندمحسوب میو مشنورات است که قسمی از آ اد 

مد23 عاملی، مح هداة ،.  ر  بات ال حث غالت،  دود  ؛375، ص5، جاث یل همین مب عاملی ذ یت ذکر می 110 ر  ند؛ همچنین روا مدباقرنپ.: ک  ،مجلسییی، مح
 ، باب نفی غلو.25، جبحاراالنوار



سل ستندات جواز تو ضرت آدن 24،از دیگر م سل   ست مانند  دیث تو سیده از پیامبر گرامی ا سول  ا ادیث ر به ر
ضه »به نقل از خلیفه دون؛ پیامبر اکرن فرمودند:  خدا سمان کرد و عر سوی آ شد، رو به  پس از آنکه آدن مرتکب گناه 

 25.«کنم که گناه مرا ببخشایسؤال می به  ق محمداز تو داشت: خداوندا! 
سلف می سیره  صوص  سنت( در و اما در خ سخ بهتوان به گفتار مالپ ابن انس )یکی از امامان اربعه اهل  سش  پا پر

باید رو به قبله  منصییور گفت: ای مالپ! آیا هنگان دعا در کنار قبر پیامبر»... منصییور عباسییی )دوانیقی( اشییاره کرد: 
وسیله  کنم؟ مالپ جواب داد، چرا صورتت را از قبر برگردانی در  الی که پیامبر بایستم یا رو به سوی قبر پیامبر

 26.«رو به قبر بایست و از ایشان طلب شفاعت کن تا نزد خدا برایت شفاعت کند .تتو و پدرت آدن در روز قیامت اس

 نتیجه
تیمیه اسییت که پیش از وی کسییی به آن اعتقاد نداشییته اسییت. در  الی که انکار اسییتمداد به پیامبر از جمله عقاید ابن

چه پیش از آفرینش و چه پس از  ،اللهبلکه توسییل به رسییولتیمیه گفته نیسییت، گونه که ابنتوسییل به آن  ضییرت آن
صالح، پیامبران و اولیای النی بوده  سلف  سیره  ست و این عمل،  سندیده و نیکو ا آفرینش، چه در دنیا و چه در آخرت، پ

 27است.
که در روند بررسی مقاله مشخت شد سست بودن ادله وهابیت بر ننی از توسل و شفاعت است منمی از دیگر موارد 
اند جایگاه توسل و شفاعت و استغاثه در اسالن را هضم کنند و سان توسل، شفاعت و استغاثه نتوانستهکه به دلیل خلط اق

گناهان را فراهم کنند. توجه به ن را تکفیر و موجبات سیفپ دماء بیاناق مختلف مسیلمر  همین مطلب باعث شیده اسیت فِ 
شانزده سان  صورهاق ست، می ،گانه مت شده ا شتتوانکه در مقاله تقریر  سوء بردا صومت بین فِ د در  شد و از خ ق ر  ها مؤثر با

 ن بکاهد.انامسلم

  

                                              
 .شفاعت؛ همو، دعا و توسل ،آبادیسید  سن طاهری خرننپ.: . برای مطالعه بیشتر 24

ا اقترف آدن الخطیئة قال: یا رب اسئلپ بحق محمد لما غفرت لی، »؛ قال رسول الله 7ص ،10، جالمستدرک علی الصحیحین ،هعبدالل   .  اکم نیشابوری، محمد بن25 لم 
سین :پ.ن؛ نیز «فقال الله یا آدن و کیف عرفت محمدًا و لم اخلقه ضمان ابن 489، ص5، جدالئل النبوة ،بینقی، ابوبکر ا مد بن   سول الله؛ ابن ، باب قدون  ثعلبه علی ر

 ، باب الف، آدن نبی الله.437، ص7، جتاریخ دمشق ،ن  سنعساکر، ابوالقاسم علی ب

سمنودی، نور26 صطفی وفاء الوفاء باخبار دار ،ا مدالدین علی بن .  سن ؛ همچنین امین،197، ص4، جالم شف االرتیاب في أتباع محمد بن ،سید مح ، عبدالوهابک
 .88، صشفاعت ،آبادی،  سن؛ طاهری خرن318و  317ص

 .4، صشواهد الحق فی االستغاثه بسید الخلق ،اسماعیل . نبنانی، یوسف بن27
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