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َ
وا ل َعْرش  َوَخرُّ

ْ
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 *یمحمد زدانی

 **قادر حیدری فسائی

 چکیده
 س جز خ اون  نتا ل  چ حید   عب دی اساا ب  ا ایم نا    ا   ،یکی از اقساا ت حید  

 ا نقین ت الزت در نا   و دق ق  عب دت،  نکردنسزاوار عب دت ن س ب و         حیجا
در نه ی   ان  ونحرح  ردهرا  ا ع یان نا  ی اصااحیدی عب دت  1نا  ی لغیی عب دت

وا ب ن لیل آیا شریفا دان  ینیک عب دت را حذلل حیأت    دب ن یِه لََعَ اْلَعْرِش َوَخرُّ ََبَ
َ

َوَرَفَع أ
ًدا... ُسجَّ َلُه 

ضرت یاقیب 2 س   ا د سف آن ا ضرت یی ضرت  و  رادران د  ر د
آن شاا ه  در  رهسااه ه  ردن ب    حیجا  ا وهیر ایم آیا و نق  حیج ه حی  ا  ییسااف

سااه ه ناهیده نبیده، ی  سااه ه ناهیده  یده  )ن ن   ای کا سااه ه دضاارت یاقیب
ی  ای کا سه ه  ر غ رخ اون  در شرایع گذشتا ج یز  یده اس ( اثب ت ، ولی عب دی نبیده

دارای نا  ر عب دت  رت ییسفو  رادران دض  ا سه ه دضرت یاقیب شیدین
   ی  دضاارت یاقیب ،طبق حاریف و      از عب دت ،از نظر و      اساا ب  س

 یدن دضاارت دچ ر شاارک در عب دت شاا ه   شاا ب از آنه   ا وقیح در نشذور ن اارک
ان   ا  ر  ن ُخلف نت ها نی ی اساا   ا و       رای عب دت    ن  رده یاقیب
 و نیک و      در عب دت ن درس  اس ب ا نا  ر  شیدیاثب ت ن

  ، حید   عب دی، و     ، نیک عب دت، سه هب«و خروا لا سه ا» ها:کلیدواژه

 مقدمه
که البته در عرض اصول دیگر دین نیست بلکه  ،ن استاناتوحید اصل اساسی عقاید مسلم

است و بازگشت  افکنیهسا یاسالم میتعال سراسر بر دیتوح . روحاستبرتر از همه اصول 

از اقسام توحید، توحید عبادی  3است. دیتوح مسئله به لیتحل نیواپس در اسالم یدستورها یتمام

                                                           
 یسلساافا اسااین ینر ز حخصااصاا ،یارشاا  سلساافا اسااین یارشاا  اخی ، دان ااق ه ق ک و   رشاا  ساا ی  رشاا  ساا *

Yazdan6008@gmail.com 
 دروس خ رج دیزهباست د  **
    ان  ی حف وت از نا  ی لغییبب ی  1
 ب100 (: آیا12) ییسفسیره ب 2
 ب42، صمجموعه رسائل عالمه طباطبایی ،ب طب طب یی، نشم  دس م3
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است. به این معنا که جز خداوند متعال کسی سزاوار پرستش و عبادت نیست. خداوند در 

نَّ  َوَما َخَلْقُت : فرمایدیمقرآن کریم هدف آفرینش را تحقق توحید عبادی معرفی کرده،  اْلجِ
ْنَس ِإَّلَّ ِلیْعُبُدوِن  خداوند عبادت غیراز  . لذاهدف خلقت آن است که مرا عبادت کنند 1؛َواْْلِ

 .داردیممتعال بر حذر 

کردن خواهد بود. وهابیت متهم باریانزبه وزان اهمیت توحید، فهم نادرسِت توحید نیز بسیار 

ان قرار داده ششمردن خونو مباح آنهان به شرک در عبادت را دستاویزی برای تکفیر انامسلم

 به دست دادنن در سراسر جهان اسالم، انااست. از مبانی اصلی وهابیت در تکفیر مسلم

معیار  به دست دادن لذاعبادت و عمل بر وزان آن است.  دربارهنادرست  یتعریف و معیار

نیز اثبات نادرستی مالک و معیاری که وهابیت برای عبادت صحیح و تام برای عبادت و 

. کنیمیمابتدا مالک وهابیت در عبادت را تبیین  منظوربدین. ددار اییژهواهمیت ، بیان کرده

ًدا ...سپس با توجه به آیه شریفه  وا َلُه ُسجَّ یِه لََعَ اْلَعْرِش َوَخرُّ ََبَ
َ

که وهابیت را بطالن مالکی  َوَرَفَع أ

. البته گرچه پیش از این درباره مالک و مقدمات کنیمیماثبات  ،دهمطرح کررای عبادت ب

ابطال مالک وهابیت با توجه به این آیه شریفه  ، امامفهوم عبادت مقاالتی به نگارش درآمده

در  روینا از. اندکردهطرحی نو در بیان خطای مالکی است که وهابیت برای عبادت بیان 

 ،از بیان معنا و مدلول این آیه شریفه، و با توجه به برخی مبانی فکری وهابیتاین مقاله پس 

ده روشن کر مطرح، نقض مالکی که وهابیت برای عبادت گرییسلفمانند ظاهرگرایی و 

، هستند بیانشده پذیرفتهایشان نزد نی که اخواهد شد. نیز توجیهاتی که وهابیت یا مفسر

 .شودمینقد  بررسی و

 عبادت از دیدگاه وهابیتمعیار 
این اصل  بر ناناهمه مسلم .ست که عبادت مختص خداوند استا توحید در عبادت به این معنا

با اینکه وهابیت  2نظرهایی وجود دارد.، گرچه در مصادیق آن اختالفنظر دارنداتفاق 

معیار  ،نداکرده هاییفرساو قلم اندهدرباره توحید و شرک و اقسام هر یک بسیار سخن گفت

در مصادیق عبادت است و همین باعث شده  اندندادهواحد و صحیحی برای عبادت به دست 

 ن را به شرک متهم کنند.انامسلم ،اشتباه کرده

شده که به لحاظ کالمی جامع و مانع نیست و ارکان  مطرحدر کتب لغت برای عبادت تعریفی 

عبادت در لغت به معنای  ر بر ندارد.که مد نظر شریعت و در برابر شرک است درا عبادتی 

اصل  العرب لساندر  منظورابن 3خشوع و خضوع، اظهار خضوع یا نهایت خشوع است.

                                                           
 ب56آیا  (:51) ذاری تسیره ب 1
 ب32، الرب، الاب دة، صاألسماء الثالثة اإلله ،ب سبش نی، جافر2
      ب 542ص ،مفردات الفاظ القرآنحسین بن محمد،  ب راغب اصفه نی،3
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در تعریف عبادت به همین تعاریف لغوی اکتفا  یمیهتابن 1.داندیمعبودیت را خضوع و تذلل 

عبادت است.  ،اجالل و نهایت خضوع ،کرده است. وی معتقد است هر گونه تعظیم، خشوع

لُّ »: نویسدیموی  اصل معنای عبادت، ذل است. اما در تعریف  2«الِْعَباَدُة أَْصُل َمْعَناَها الذُّ

داشتن معبود را هم اضافه کرده و آن را متضمن ادتی که مأموربها است، حب و دوستعب

 داند؛یمبرای عبادت مأموربها دو شرط را الزم  ،. بر این اساسداندیممعنای ذل و حب 

که اگر یکی از این دو در کار نباشد عبادت محقق نشده  ؛یکی محبت و دیگری ذل و خضوع

 5را اضافه کرده است.« کمال»قید  گاهی هم 4گاهی اصل عبادت را حب دانسته است. 3است.

برای هر آنچه خداوند دوست  داندیمدر بسیاری از کتب خود عبادت را اسم جامعی  یمیهتابن

 6.داردیم

عثیمین و بناباز، البانی و بنعبدالوهاب،  بن محمدجوزی،  یمقابنمانند  یمیهتابناما پیروان 

 ینکه در شرح و بسط اندیشه و آراو با آ اندکردهرا تکرار  یمیهتابندیگران همان سخنان 

که حتی اندکی  اندندادهمعیار و مالک عبادت، به خود اجازه اند، راجع به یدهکوشتیمیه ابن

 یمیهتابنبیش از آنچه او گفته، سخنی بگویند، به طوری که در کتب خود به نقل عین عبارات 

 .اندنگفتهو بیش از آن سخنی  اندکردهاکتفا 

باز برای بن 7.«العبادة هی کمال الحّب مع کمال الخضوع والذّل »: نویسدیمجوزی  یمقابن

العبادة اسم جامع »که  کندیماشاره  یمیهتابنعبارت بیان معنای عبادت در نظر شرع، به 

عبادت اسم جامعی است . «لکل ما یحبه الله ویرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة

 . گفتار باشد یا فعل ظاهری و باطنی. داردیمبرای هر عملی که خداوند دوست 

تذلل و .1: اندکردهدت بیان وهابیت در مجموع سه تعریف برای عباکه تا کنون روشن شد 

طور که حب توأم با نهایت خضوع و خشوع. همان. 3؛ نهایت خضوع و خشوع .2؛ خشوع

                                                           
 ب270، 3، جلسان العرب ،ن ظیر، نشم   م نکرتب ا م1
 ب2، ص1، جالعبودیةک  می، 53، ص10، جمجموع الفتاوی ،، ادم ح م اا م ب2
 ب2، ص1، جرسالة العبودیة ،ح م ا، ادم ب ا م3
 ب87، ص1ج قاعدة فی المحبة،ک  می، 273، ص2، ججامع الرسائل ،ح م ا، ادم ب ا م4
 ب111، ص2، ججامع الرسائل ب  می،5
 ب155، ص5، جالفتاوی الکبری می، ک 149، ص10، جمجموعة فتاوی می، ک 44و ص 1، ص1، جالعبودیةب  می، 6
 ب531، ص1، ج«الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی»الداء والدواء ق   جیزی، ب ا م7
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روشن است بر این اساس سجده نیز مصداق عبادت خواهد بود. البته خود وهابیت به این 

 1مطلب اذعان دارند.

َعْرش  َو َخرُّ بررسی آیه شریفه 
ْ
ی ال

َ
َبَویه  َعل

َ
َع أ

َ
...َو َرف

ً
دا ُه ُسجَّ

َ
 وا ل

واسطه آیه شریفه مذکور، الزم است ابتدا  برای تبیین نقض مالک عبادت از دیدگاه وهابیت به

که  کنیمیمدلول آیه روشن شود. سپس تبیین م کنیم تابررسی  دقتبهآیه را به لحاظ داللت 

 .شودیچگونه مدلول این آیه شریفه موجب نقض مالک وهابیت در عبادت م

 مدلول آیه شریفه
، و «ُسجدا  »و « خّروا»، «العرش»یعنی  ،با تبیین معنای برخی واژگان کلیدی در آیه شریفه

اشاره به مرجع ضمیرها در آیه، معنای آیه روشن خواهد شد. العرش: استعمال عرش در 

الَعْرش: السریر »: نویسدیمفراهیدی  2است. رایج، نشینندیمچیزی که پادشاهان بر آن 

جایگاه پادشاهان هم به به دارای سقف باشد و  که استنیز عرش در اصل، چیزی  3.«لملکل

خّروا: صیغه سوم فعل ماضی و از  4.شودیماعتبار اینکه بر بلندی قرار دارد عرش گفته 

: نویسدیم فارسابن 6است.« خّروا»ُسّجدا : حال از فاعل  5خرور به معنای سقوط است.

که از سه حرف  یاکلمه 7؛«والدال أصٌل واحٌد مطّرد یدّل علی تطاُمن و ذّل السین والجیم »

 کندیمو داللت  شودیمسین، جیم و دال تشکیل شده، اصل و مصدری است که زیاد استعمال 

ُجُل » ؛کردنن و خشوعآمدفرود بر  8را بر زمین گذاشت. اشیشانیپیعنی « َسَجــَد الرَّ

 9.«َجَد یْسُجُد سجوداً، وضع جبهته باألَرضسَ »نیز گفته است:  یدهسابن

                                                           
 ب290ص، 1ج، الجامع ألحکام القرآن ،ب  م نک قرطبی، نشم 1
 ب247، ص11، جالمیزان فی تفسیر القرآن ،ب طب طب یی، نشم  دس م2
 ب249، ص1، جالعین ،ب سرا   ی، ادم 3
 ب558، صمفردات ألفاظ القرآندس م  م نشم ، ب راغب اصفه نی، 4
 آن ه اس ب ادانا نق لاب حیض ح    تر در 5
 ب97، ص4ج اعراب القران، ،ب  ر  سی، نشم 6
 ب133، ص3، جمقاییس اللغةمعجم  ،، ادم سس رب ا م7
 ب707، ص2، جالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،ب س ینی، ادم 8
 ب204، ص3، جلسان العرب ، م نکرتن ظیر، نشم   ماب 9
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« له»است و اینکه گفته شده ضمیر  حضرت یوسف« له»و ضمیر « رفع»مرجع ضمیر 

ْ ِِل ساِجِدیَن درست نیست به قرینه اول سوره  1گرددیمبه خداوند بر یهُُتُ
َ

که حضرت  َرأ

سجده « من»گفت دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه بر  به حضرت یعقوب یوسف

 2،کندیمصادق بود چنانچه قرآن کریم اشاره  . از آنجا که رؤیای حضرت یوسفکنندیم

مرجوع است. به این معنا  یعنی حضرت یوسف« من»نیز به همان « له»پس ضمیر در 

ند. مرجع ضمیر سجده کرد بر حضرت یوسف و برادران یوسف که حضرت یعقوب

است و ظاهر آیه شریفه آن است که  حضرت یوسف« أبوین»برادران و « خروا»

: گویدیم. طبری سجده کرد نیز به همراه پسرانش بر حضرت یوسف حضرت یعقوب

أی سجد له أبواه و »: نویسدیمنیز  یرکثابن 3«و خر یعقوب و ولده و أمه لیوسف سجدا»

اینکه در خود آیه قرینه بر این مطلب وجود دارد. زیرا حضرت  عالوه بر 4؛«إخوته الباقون

و پس از  5در رؤیا دیده بود که یازده ستاره و خورشید و ماه بر او سجده کردند یوسف

داً »سجده شد  اینکه بر یوسف وا لَُه ُسجَّ یا أََبِت هذا »گفت  ، به حضرت یعقوب«َو َخرُّ

اَتأْویُل ُرْءیای ِمْن َقْبُل َقْد جَ   تریشپهمان رؤیایی بود که  یلتأوپدر این رخداد  ؛«َعَلها َربِّی َحقًّ

خداوند آن را حقیقت قرار داد و در خارج به وقوع پیوست. این در حالی است که  .دیده بودم

یازده نفر بودند. لذا یازده ستاره اشاره به ایشان است و شمس و  برادران حضرت یوسف

و خر یعقوب و ولده »که  اندکردهن اشاره امفسرطور که ، همان«أبوین»قمر اشاره است بـه 

کنندگان بود. لذا آنچه امثال زء سجدههم ج بنابراین حضرت یعقوب 6«و أمه لیوسف سجدا

 7شودینمرا شامل  حضرت یعقوب« خروا»که ضمیر  اندگفتهفخر رازی در توجیه آیه 

برای اینکه این واقعه با رؤیایی که حضرت بدیهی است  روینا از سخن درستی نیست.

َقْد َجَعلَها »صادق باشد که گفت  دیده بودند تطبیق کند و سخن حضرت یوسف یوسف

ا البته  بوده است. کنندگان بر یوسفنیز جزء سجده باید گفت حضرت یعقوب «َربِّی َحقًّ

است نه حضرت  و خاله حضرت یوسف حضرت یعقوب« أبوین»منظور از 

                                                           
 ب515، ص2، جمعالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،ب  غیی، دس م1
ْأویُل   ذا أ       ی  ق ل   و  ب 2 ْم  ُرْءی ی ح  ْبُل  ن  ْ   ق  ه  ق  ل  ا  ی ج  قًّ  ر  ِّ  ب100(: آیا 12) ییسفک سیره د 
 ب44، ص13، ججامع البیان فی تفسیر القرآن ،ب طبری، نشم 3
 ب353، ص4، جالعظیم القرآن تفسیر ، ث ر، اسم ع لب ا م4
 ب4 (: آیا12) ییسفسیره ب 5
 ب44، ص13، ججامع البیان فی تفسیر القرآن ،ب طبری، نشم 6
 ب511، ص18، جمفاتیح الغیب ،ب سخر رازی، نشم 7
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پیش از این از دنیا  چون مادر حضرت یوسف .1و مادر حضرت یوسف یعقوب

 2بود. رفته

به معنای « الی القبله»مانند « لیوسف»است و « الی»در آیه به معنای « الم» اندگفتهبرخی 

ذیل آیه  یمیهتابنکه  طورهماناما این سخن نیز مردود است. زیرا  3است.« الی یوسف»

اسجدوا آلدم
لذا معنای  5اشاره کرده است، هر حرفی معنای خاص خود را دارد. 4

 6است. بسیاری از مفسران اهل سنت مانند بغوی،« الی یوسف»غیر از معنای « لیوسف»

 .اندکردهنیز این قول را تضعیف  9و آلوسی، 8قرطبی، 7طبری،

یوسف »چنین است: مدلول آیه شریفه بیان کردیم، معنای ظاهر آیه  دربارهبا توجه به آنچه 

را بر جایگاه مخصوص خود برافراشت و برادران یوسف به همراه پدر و  اشخالهپدر و 

 .«در برابر یوسف بر زمین افتاده و بر او سجده کردند اشخاله

                                                           
ُسهَّ ًا، یا ی: یاقیب و خ لتا و إخیحا» م نک « سقل : أ لغک أنه  خ لتاب »1 ُا  وا ل  رُّ س م ک«و  خ  معالم التنزیل فی  ، غیی، د

 ب224، صالجامع لتفسیر القرآن ،قرطبی، نشم  ا م ادم ک 515ص ،2، جتفسیر القرآن
یا ی  «أب»زیرا  بی  ا ساار رسااتی سرزن ی را  ا عه ه داشااتا   شاا   اشااک ل ن اردا ر ن ن دری ی  ن   ری «أب»ب اطی  2

س  ی» کسر ر ْیُت ال َّ سّمی األب أ  ی ّل علی التر  ة والغذو، أ    : إذا غذوحاب و  ذلک  سم ک«ء  صحفیی، د التحقیق فی  ،ن
شیدب لذا قرآن او  ا دن   آن ه وال  گفتا نی  سی  ا سرزن  از نحفا او  یده ی  از رد  ا و  ک29، ص1، جکلمات القرآن الکریم

ر  » رده اس  نا وال   «أب» ا سر رستی دضرت ا را    را  ا عه ه داش ، اطی   ، ری  در  ره آزر    ا  آز 
 

ا   ُ  أل  ْ ر   إ 
ْذ ق  ل  إ  و 

 ب74 (: آیا6) انا تک سیره ببب«
یل فی تفسیییر القرآن ،ب  غیی، دساا م3 ک 293، ص1، جالجامع ألحکام القرآن ،ک قرطبی، نشم 104، 1، جمعالم التنز

یک از ایم ن   ع  ا ق ئل قیل نذ یر اشاا ره  در   چ ک56، ص7، جروح المعانی فی تفسیییر القرآن العظیم ،دیآلیساای، نشم
 ن  ه اس ب

 ب34(: آیا 2)  قرهسیره ب 4
 ب358، ص4، جفتاویالمجموع  ،، ادم ح م اا م ب5
 ب104، ص1، جالتنزیل فی تفسیر القرآنمعالم  ،ب  غیی، دس م6
 ب44، ص13، ججامع البیان فی تفسیر القرآن ،ب طبری، نشم 7
 ب293، ص1ج ،الجامع ألحکام القرآن ،ب قرطبی، نشم 8
 ب57، ص7، جروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،ب آلیسی، نشمید9
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یه  به آ جه  با تو یت  هاب گاه و ید بادت از د یه علی نقض مالک ع و رفع ابو
 العرش...

این آیه شریفه روشن خواهد  باعبادت از دیدگاه وهابیت،  با توجه به چند مقدمه، بطالن مالک

 شد.

. وهابیت معتقد است هر گونه خضوع و خشوع یا نهایت خضوع توأم با نهایت حب عبادت 1

 1است.

پس یکی  .برترین مصداق خضوع و خشوع، سجده و پیشانی به خاک ساییدن است ا  . مسلم2 

و پسرانش در برابر  از ارکان عبادت در نظر وهابیت در عملی که حضرت یعقوب

 2انجام دادند محقق است. حضرت یوسف

ناخواسته  3را دیدندوی  نظیریب. برادران یوسف پس از آنکه بزرگواری و کرامت 3

و بر  ؛بوددر برابر او همراِه حب به او  شانسجده. لذا شدندجمال سیرت یوسف  دوستدار

فرض اگر کسی حب و محبت قلبی برادران یوسف به او را نپذیرد، در نهایِت حب حضرت 

که قرآن کریم درباره او فرمود از محبتی چرا ؛شکی نیست به حضرت یوسف یعقوب

و  4که به یوسف داشت در فراقش افسوس خورد و به قدری گریست که چشمانش سفید شد

برابر حضرت  در قطعا  سجده حضرت یعقوب روینا از 5نزدیک بود که هالک شود.

و پسرانش بر  در سجده حضرت یعقوب ،، توأم با حِب او بوده است. بنابراینیوسف

 نیز وجود دارد. ،«حب»یعنی  ،، رکن دوم عبادت از نظر وهابیتحضرت یوسف

، عملی حضرت یعقوب کمدستیا  ،و برادران یوسف حاصل اینکه حضرت یعقوب

انجام دادند که با توجه به مالک وهابیت در عبادت، آن عمل عبادت  برابر یوسف در را

که سجده عبادت است. پس  کندیمچنانچه اشاره شد، وهابیت تصریح  ،عالوهبهاست. 

و عبادت  ؛سجده کرد، وی را عبادت کرد که بر حضرت یوسف حضرت یعقوب

                                                           
 ب531، ص1، ج«الدواء الشافیالجواب الکافی لمن سأل عن »الداء والدواء ب ا م ق   جیزی، 1
سهید»ب 2 ُله    أنیاح  ث رة ال ُحْ کر، نم ذلک ال ثُّ ضیةعب الی  ب،  م ک نشم  «والاب دة أنیاح  ث رة لک ی ُأن  ، 1، جالجواهر الم

 ب28ص
  ن  ما ولمی  ا  رادران ییسف  ر وی روا داشت  ، دضرت ییسف ای  ن را سرزنش    نکرد  لکا  ا ردم  خ اونآ   ب 3

 ب92 (: آیا12) ییسفسیره  داش کان  وار 
ُهی   ظ  ب »4 م  اْلُشْزن  س  ْ  ع    ُه ن  لی ییُسف  و  اْ  ضَّ فی ع  س  ْ ُهْ  و  ق ل  ی  أ  ی ع  لَّ ی   ب84 (: آیا12) ییسفسیره  ک«و  ح 
م  ب 5 کین  ن  ْو ح  ضً  أ  ر  کین  د  ی ح  تَّ ْذ ُر ییُسف  د  ُؤا ح  ْفت  ا  ح 

ک مق ُلیا ح  للَّ  ب85 (: آیا12) ییسف ک سیرهاْله ل 
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 1به ادله عقلی و نقلی کهی حالدر  ،است ن شرکاناغیرخداوند متعال به اجماع همه مسلم

و  2مخاطب وحی از شرک به دور است. نیز حضرت یعقوب ساحت حضرت یعقوب 

که حافظ آن و  سپاردینمرسول خداوند بوده است و خداوند وحی و دین خود را به کسی 

ْعََلُ َح  ؛عامل به آن نباشد
َ

ُ أ َعُل  یُث اَّللَّ که او نیز ، از حضرت یوسف ،همچنین .3ِرساَلَته یجْ

هدف اصلی  پیامبر خداوند است، دور است که کسی او را عبادت کند و او نهی نکند. زیرا

کردن توحید عبادی و بر حذر داشتن از شرک به خداوند محقق نصب رسول از جانب خداوند،

 4است.

مقدار توضیح کوتاه با آنچه درباره مالک وهابیت درباره عبادت گفتیم و با همین  ،بنابراین

این آیه روشن و واضح است. اما توضیح  یلهوس بهدرباره مدلول آیه، نقض مالک وهابیت 

، بیان خواهد شد تا بطالن فه شدهنقد توجیهاتی که از این آیه شریو بیشتر در ضمن بررسی 

 مالک وهابیت در عبادت به شکل بهتری نمایان شود.

 پاسخ وهابیت به این آیه
به که وهابیت متوجه شدند که با معیار و مالک ایشان در عبادت، باید قائل از آنجا 

توجیه کنند که  یاگونهالهی شوند، در صدد برآمدند تا این آیه شریفه را به  یبودن انبیامشرک

رار ورزند و هم صو بر اشتباه خود اهم مالکشان در عبادت را به حال خود باقی بگذارند 

الهی  یبودن انبیامشرککه تعریف ایشان از عبادت دارد، مانند دچار محذورات باطلی 

که  رسیمیمو با استدالل به این نتیجه  کنیمیمتوجیهات وهابیت اشاره برخی نشوند. اینک به 

. لذا وهابیت کندینماز این توجیهات، اشتباه مالک وهابیت در عبادت را برطرف  یکیچ ه

و تغییری اساسی در مالک عبادت صورت  ندپذیربندارند جز اینکه یا حقیقت را  یاچاره

حال آنکه هیچ عقل سلیمی چنین لوازمی را  دهند یا اینکه ملتزم به لوازم باطل آن شوند.

 .پذیردینم

 پاسخ اول: انحناء نه سجده معهوده

عملی که حضرت  اصال   اندگفته، دارندقبول یت آنها را وهابن اهل سنت که ابرخی از مفسر

یعنی پیشانی  ،انجام دادند سجده متعارف در اذهان ما و برادران حضرت یوسف یعقوب

بوده است.  تعظیم در برابر حضرت یوسف صرفا  بلکه  ،نبوده است ،بر خاک گذاشتن

و لم یرد بالسجود وضع الجباه علی »: نویسدیم بغوی درباره سجده برادران یوسف

                                                           
 ب140(: آیا 2)  قرهسیره ب 1
 ب163 (: آیا4) نس ءسیره ب 2
 ب124 (: آیا6) انا تسیره ب 3
ُبیا الحَّ ُغیت  ب 4   

اْجت  ا  و  ن  اْعُبُ وا اللَّ
ُسیاًل أ  ٍة ر  ی  لِّ ُأنَّ   س 

ْث   ا      ْ ق  ل   ب36(: آیا 16) نشلک سیره و 
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که سجده مالئکه بر آدم را به صورت  طورهمان 1؛«ا هو االنحناء والتواضعاألرض، و إنم

و برادران  از قتاده نقل کرده که سجده حضرت یعقوب جبیرید بن سع 2.داندیمانحناء 

شدنی مانند رکوع بوده است، نه خم اندگفتهاشاره با سر بوده است. برخی دیگر نیز  یوسف

 3افتادن بر زمین.

 مخالفت مفسراناول:  نقد
این احتمال را نادرست تلقی دارند توجه  یت به آنهاوهابن اهل سنت که ابسیاری از مفسر

آلوسی به سه احتمال درباره مقصود از سجده برادران  5.کنندیمو آن را تضعیف  4کرده

اشاره کرده )اشاره با سر بوده، مانند رکوع بوده و به حد گذاشتن پیشانی بر زمین  یوسف

 6.کندیمسیده است، مقصود از سجده در اینجا تواضع است( و هر سه احتمال را تضعیف نر

ُجوِد الَْمْعُهوِد ِعْنَدنَا»: اندکردهثوری و ضحاک تصریح  عملی که  7؛«کاَن ُسُجوًدا کالسُّ

انجام دادند، به صورت سجده معهوده  اوبرابر  در و برادران یوسف حضرت یعقوب 

 نزد ما بوده است.

 نقد دوم: مخالفت با ظهور آیه شریفه
و روش  ؛در آیه شریفه، سجده معهوده یعنی صورت بر زمین گذاشتن است« سجده»ظاهر 

است. از طرفی ظاهرگرایی و  سلف عمل به ظواهر قرآن و روایات حضرت رسول

و به دلیل همین دو مبنا، صفات خبریه را تأویل  ؛از مبانی فکری وهابیت است گرییسلف

که چون ظاهر آیات این است که خداوند دست دارد یا گوش و  کنندیمو تصریح  اندبردهن

چشم دارد و ظاهر قرآن حجت است، و از طرفی سلف این آیات را به ظاهرشان معنا 

و دست خدا از صفات ذات  9گوش و چشم دارد 8، ما نیز معتقدیم که خداوند دست،اندکرده

                                                           
 ب515، ص2، جمعالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،ب  غیی، دس م1
 ب104، ص1ب  م ن، ج2
 ب264، ص9، جالجامع ألحکام القرآن ،ب قرطبی، نشم 3
 ب264، ص9ب  م ن، ج4
 ب139، ص1، جتفسیر القرآن العظیم ،ا م  ث ر، اسم ع ل ک511، ص18، جمفاتیح الغیب ،رازی، نشم  رب سخ5
، روح المعانی فی تفسیییر القرآن العظیم ،نشمیدآلیساای،  «بع الهبهة علی األرضبببق ل:   ن   لر یح الب لغ دون وضاا»ب 6

 ب57، ص7ج
 ب264، ص9، جالجامع ألحکام القرآن ،ب قرطبی، نشم 7
 ب406، ص1، جمختصر الصواعق المرسلة علی الجهمیة والمعطلةق   جیزی، ب ا م8
 ب421، ص6، جالفتاوی الکبری ،، ادم ح م اا م ب9
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معتقدند دلیل نیز به همین  1ست.ا ر از گوش خدا و چشم خداخداوند است و نیز دست خدا غی

بر همه  گویدیم یمیهتابن 3مجئ دارد و رونده است. 2خداوند در باالی عرش و آسمان است.

که خداوند خودش را با آنها توصیف کرده بپذیرند و یقین قلبی را الزم است همه صفاتی 

آن داللت دارد معنا کرد. زیرا لغاتی که بر  د و نباید خالف آنچه ظاهر لفظ برنداشته باش

مانند سمع، بصر، غضب، ید، أصابع و کالم به لحاظ لغت عربی  ،صفات خبریه داللت دارند

بنابراین ایمان به همین مفاد ظاهری و لغوی این الفاظ واجب  .معنایشان برای ما معلوم است

وقد أخطأ فی نسبته »: گویدیم 5افیالصالدین ییمحدکتر  مقالهنیز ناظر به  بازبن 4است.

بلکه سلف هر صفتی را که  گویدیموی  .«للسلف جزَمهم بأن ظاهر هذه اآلیات غیر مراد

تحریف و تمثیل و حتی بدون اینکه  گونهیچهبدون  پذیرند،یمخداوند برای خود بیان کرده 

لذا آیندگان نیز باید  .است االتباعواجبظاهر این آیات را تأویل ببرند و روش سلف صحیح و 

 6مانند سلف عمل کنند.

 روینااست. از  گرییسلفو  ییظاهرگراشکی نیست که از مبانی فکری وهابیت،  ،بنابراین

که در آیه شریفه آمده است تصرف کنند بلکه باید بپذیرند « سجده»در ظاهر لفظ  توانندینم

پیشانی بر زمین گذاشتند  یعقوبآیه شریفه داللت دارد بر اینکه برادران یوسف و حضرت 

که قرطبی  طورهمانو سجده معهوده انجام دادند. زیرا سجده، ظهور در سجده معهوده دارد. 

مر کرد اجمهور معتقدند خداوند مالئکه را  گویدیمدرباره امر خداوند به سجده مالئکه به آدم 

وی در مقام تعلیل  .که در نماز متعارف است یاسجدهمانند  ،که پیشانی بر زمین بگذارند

ْرِع »: نویسدیم ُجوِد ِفی الُْعْرِف َوالشَّ أی » کندیمو آلوسی نیز تصریح  7«أِلَنَُّه الظَّاِهُر ِمَن السُّ

أن : که استلهین أسخن صحیح همان گفته صدرالمت ،بنابراین 8.«علی الجباه کما هو الظاهر

                                                           
ببب ی ه حب رک وحا لی غ ر أذنا، غ ر ع  ا، ببب وغ ر أی صاافة ُأطلق  وُذ رت سی  ت ب  صااف ت ذاحا ی ه حب رک حا لیونم »ب 1

 ب) م ن( «االلا وسی د یث رسیل الل
 ب201، ص1، جالفتوی الحمویة الکبری ،، ادم ح م اا م ب2
 ب355، ص6، جاأللبانیالعصر محمد ناصرالدین  موسوعة العالمة اإلمام مجدد ،ب الب نی، نشم 3
 ب96، ص2، جمجموع فتاوی بن بازعب الازیز  م عب اللا،   ز، ب  م4
 ال یم الص سی در نق لا خید  ا حف وت روش سلف و خلف در  ره حفس ر صف ت خبری  رداختا اس بب نش ی5
 ب98، ص2ب  م ن، ج6
 ب291، ص1، جالجامع ألحکام القرآن ،ب قرطبی، نشم 7
 ب57، ص7، جروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،ب آلیسی، نشمید8
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الشرع عبارة عن وضع الجبهة علی األرض، فوجب أن یکون  السجود ال شک أّن لفظه فی عرف

 1فی أصل اللغة لذلک، ألّن األصل عدم التغییر.

 نقد سوم: وجود قرینه بر سجده معهوده
 ایینهقرحتی اگر در ظهور لفظ سجده در گذاشتن پیشانی بر خاک تشکیک کنیم، ولی در آیه 

« ُسجدا  »اینکه  . توضیحکندیمتعین بحث، م حلم« سجده»وجود دارد که این معنا را در 

افتادن بر  سجده حضرت یعقوب که استآن  دهندهنآمده است و این نشا« خّروا»همراه 

ی»زمین است نه سر خم کردن، انحناء یا رکوع و مانند آن. زیرا  از باب  «ُء، یِخرُّ َخرَّ الشَّ

افتادنی است که صدای خریر از آن شنیده شود و « َخرَّ »و معنای  2است مانند ضرب« َفَعَل »

با صورت  3.گویندیم، خریر افتدیمبه صدای آب و باد و نیز صدای چیزی که از بلندی 

وا »در قول خداوند « اخلرّ »استعمال  گویدیمراغب اصفهانی  4افتادن را خرور گویند. َخرُّ

داً  داً »و طریحی  6صدا به تسبیحشدن بلند بر افتادن توأم با کندیمداللت  5«ُسجَّ وا لَُه ُسجَّ  «َخرُّ

است. « خروا»حال از فاعل « سجدا  »و  7کندیممعنا  «سقطوا له علی وجوههم»را به 

نحو خرور و سقوط  به یاسجدهو برادران یوسف،  سجده حضرت یعقوب ،بنابراین

 االرض و سجده معهوده بوده است.علی

 نبودن سجدهپاسخ دوم: عبادی
 ،همچنین .اندکردهمثال آن معرفی انحناء و اا ر سجده حضرت یعقوب که یکسان از برخی

، سجده برادران و حضرت یعقوب معتقدند، اندیرفتهپذسجده معهوده بودن را  کهی کسان

و سجده برای تحیت و تکریم از آداب  ؛سجده تحّیت و تعظیم بوده است نه سجده عبادت

مانند  بر یوسف معتقد است سجده حضرت یعقوب یمیهتبناپیشین بوده است.  یهاامت

بغوی نیز که سجده  8سجده تکریم و تحیت بوده است نه سجده عبادت. سجده مالئکه بر آدم

                                                           
 ب9، ص3، جتفسیر القرآن الکریم ،ب ص رال یم ش رازی، نشم 1
 ب166ص 2، جالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،ب س ینی، ادم 2
 ب37، ص3، جالتحقیق فی کلمات القران الکریم ،ب نصحفیی، دسم3
 ب277، صمفردات ألفاظ القرآن ،ک راغب اصفه نی، دس م171، ص4ج، ةالمحیط فی اللغص دب  م عب د، ب 4
 ب15(: آیا 32ه )سه سیره ب 5
 ب278ب  م ن، ص6
 ب283، ص3، جمجمع البحرین ،ب طریشی، نشم 7
 ب360، ص4، جلفتاویا مجموع ،، ادم ح م اا م ب8
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طبری ذیل آیه شریفه، روایات بسیاری را  1در آیه را انحناء دانسته همین سخن را گفته است.

تشرفة، کما سجدت المالئکة آلدم تشرفة لیس ذلک السجود » :که کندیمبا این مضمون بیان 

 .اندکردهنیز همین مضمون را بیان  5و آلوسی 4بیضاوی 3قرطبی، 2«.بسجود عبادة

 بودن مالکنقد: سجده تحیت مستلزم باطل
)به  دچون هر دو رکن عبادت از نظر وهابیت را دار بدیهی است سجده حضرت یعقوب

که در پاسخ دوم اشاره کردیم، بغوی، چنان که،ی حال در ،بیانی که گذشت( باید عبادت باشد

و  سجده برادران یوسف اندگفته یمیهتابنطبری، قرطبی، بیضاوی، و آلوسی و حتی خود 

نه عبادت. یعنی سجده را دو است برای تحیت بوده  در برابر یوسف حضرت یعقوب

بلکه  ،، سجده عبادت نیستیاسجدههر یعنی و این  ؛سجده عبادت و سجده تحّیت :اندکردهقسم 

ند و ااّل تقسیم آن ابرخی اقسام سجده عبادت فقطدو قسم( است و  کمدستسجده دارای اقسامی )

سلف مطلق تعظیم و سجده را عبادت  ،به عبادی و غیرعبادی صحیح نخواهد بود. بنابراین

شینیان است. زیرا با نگرش وهابیت کنونی مخالف با نگرش سلف و پی روینا. از دانندینم

 یاسجدهبلکه هر  ،مالک ایشان از عبادت، تقسیم سجده به عبادی و غیرعبادی صحیح نیست

وهابیت کنونی ادعای پیروی از پیشینیان خود  کهی حالدر  ،به بیانی که گذشت .عبادت است

اگر گفته  6دانند،یم االتباعواجبرا داشته و سخن ایشان را در فهم معارف معیار و میزان و 

که در مالک عبادت چنان دانند،یمشود خود سلف نیز مطلق تعظیِم توأم با حب را عبادت 

مطرح که برای عبادت را اشاره شد، باید گفت وهابیت کنونی و سلف ایشان در عمل، مالکی 

بدین معنا که در تعریف عبادت خضوع و حب  کنند؛یمو خالف آن رفتار  پذیرندینم اندکرده

که سجده عبادت است. ولی در عمل،  کنندیمنیز تصریح  دانند.یمشرط الزم و کافی  را

که تعریف عبادت بر آن صادق است و دارای هر دو رکن عبادت است )مثل سجده را کاری 

 .دانندینم( عبادت و برادران یوسف حضرت یعقوب

                                                           
 ب104، ص1ک  م ن، ج515، ص2، جمعالم التنزیل فی تفسیر القرآن ،ب  غیی، دس م1
 ب45، ص13، ججامع البیان فی تفسیر القرآن ،نشم ب طبری، 2
 ب293، ص1، جالجامع ألحکام القرآن ،ب قرطبی، نشم 3
 ب177، ص3، جأنوار التنزیل و أسرار التأویل ،اب   ض وی، عب اللّ 4
 ب57، ص7، جروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،ب آلیسی، نشمید5
 ب98، ص2، جمجموع فتاویعب الازیز  م عب اللا،   ز، ب  م6
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اشتباه است، زیرا  انددادهحاصل سخن در این بخش اینکه یا مالکی که وهابیت درباره عبادت 

جامع افراد و مانع اغیار  که استجامع افراد و مانع اغیار نیست و شرط صحت تعریف آن 

 .کنندیمیا اینکه خود وهابیت عمال  با سخن خود مخالفت  1؛باشد

 پاسخ سوم: جواز سجده بر غیرخداوند در شرایع پیشین
اینکه حضرت  رویناسجده بر مخلوق در شرایع گذشته جایز بوده است. از  اندگفتهبرخی 

سجده کردند هیچ محذوری ندارد. این جواب با در نظر  و پسرانش بر یوسف یعقوب

انجام  و برادران یوسف . عملی که حضرت یعقوب1شود: یمگرفتن چند مؤلفه تبیین 

. 3؛ کنندگان بوده استهم جزء سجده . حضرت یعقوب2؛ دادند سجده معهوده بوده است

با این همه  .4؛ سجده کردند ،ستا که بنده خدا ،و پسرانش بر یوسف حضرت یعقوب

جایز بوده،  و حضرت یوسف خداوند در شریعت حضرت یعقوبسجده بر غیرچون 

که مخالفتی با این کار  خدا سجده کرد و حضرت یوسفبر غیرکه  حضرت یعقوب

 .اندنشدهخطا و اشتباهی نکرد، مرتکب 

و هم سجده مالئکه بر  هم سجده برادران یوسف بر یوسف اندنوشته 3یرکثابنو  2قرطبی

تا حضرت  مباح و جایز بوده است. زیرا در شرایع گذشته، از حضرت آدم آدم

باقی بوده   هللااین جواز تا زمان رسول خدا جایز بوده است وجده برای غیر، سعیسی

خداوند مخصوص به زمان خود )یعنی جواز سجده بر غیراست. ابوهریره نیز گفته است 

 4شرایع پیشین( بوده است.

 ناپذیری شرک عبادی نقد اول: استثنا
 :کنیمیمنقد اول بر این پاسخ را با توجه به چند مقدمه تبیین 

رکن عبادت از  دارای دو و سجده مالئکه بر حضرت آدم . سجده حضرت یعقوب1

معبود حضرت  نظر وهابیت هست. پس بر اساس دیدگاه وهابیت، حضرت یوسف

 را عبادت کردند. قرار گرفت و مالئکه حضرت آدم یعقوب

بلکه هدف از  ،آسمانی در همه شرایع توحیدی یهاکتاب. هدف از فرستادن پیامبران و 2

هم بخشیدن توحید عبادی است. آیات قرآن تحقق 5ن و خود وهابیت،اناخلقت در نظر همه مسلم

                                                           
 ب99، صالمنطق ،ب نظفر، نشم رض 1
 ب293، ص1، جالجامع الحکام القرآن ،نشم ب قرطبی، 2
 ب353، ص4، جتفسیر القرآن العظیم ث ر، ب ا م3
 ب81، ص1، جروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،ب آلیسی، نشمید4
 ب128، ص1، جغایة األمانی فی الرد علی النبهانی ،ک آلیسی، نشمید2، ص1، جةالعبودی ،، ادم ح م اا م ب5
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 بازبناسالم در هر شریعتی توحید به عالوه آن شریعت است.  1ست.ا دعااشاهد بر این 

واالختالف فی هذا المقام هو فی الشرائع وأما توحید الله واإلخالص له وترک » نویسد:یم

توحید و شرک و  ،بنابراین 2.«اإلشراک به وتصدیق رسله فهو أمر ال اختالف فیه بین األنبیاء

مالک در آن جزء احکام فرعی و جزئی نیست تا در شریعتی جایز باشد و در شریعتی حرام، 

اسرائیل که بر بنییا مثل خوردن پیه گوسفند و گاو  3مانند حرمت صید ماهی در روز شنبه

 ولی بر امت پیامبر اسالم حالل است. 4حرام بود

زیرا امر به عبادت غیر یا  پذیرد.ینم استثنا و 5کلی است ینقانو ،. حرمت شرک در عبادت3

تجویز آن از جانب خداوند، امر به شرک خواهد بود و این چنین امری از خداوند محال است. 

که در مقدمه دوم گفتیم تحقق توحید عبادی  طورهمانزیرا موجب نقض غرض است )چون 

بلکه اصل خلقت است( و نقض غرض و  از اهداف کالن و اصلی خداوند از ارسال رسل و

 راده از خداوند حکیم محال است.اتناقض در 

 :نویسدیم بارهین ا درجوادی آملی 

 نظهر اوص ف و اسا لی ن ن   عل ، د  ت، ق رت، خ لق   و حیان  یخ اون  نغ ر 
س ب یا ی  سهمی ن  شین  ولی در نیرد عب دت دتی در ایم نق ار     رای دیقران  ببب 

صااید   و شاا یسااتقی ن ارد ح   تیان آن را نابید،  رچ      ق    یا  چ نیجیدی ذره
 6نظهری  حلقی  ردب
قِض غرض از نپذیرش مالک وهابی درباره عبادت، الزمه با توجه به مقدمات مذکور، 

چون تعریف  ،طرف خداوند حکیم است و نقض غرض از خداوند حکیم محال است. بنابراین

، شودیم، موجب این محذور اندهمطرح کرددت و مالکی که آنها در عبادت وهابیت از عبا

 به برهان ُخلف باطل است. کندیممالک و معیاری که وهابیت در عبادت بیان 

                                                           
سیره ک 2و  1 (: آیا71) نیحسیره ک 32 (: آیا23) نؤن ینسیره ک 56 (: آیا51) ذاری تسیره ک 36 (: آیا16) نشلسیره ب 1

 ب5 (: آیا98)    ا
 ب17، ص2، جبازمجموع فتاوی و مقاالت ابن  عب الازیز  م عب اللا،  ز، ب  م2
 ب65 (: آیا2)  قرهسیره ب 3
 ب146 (: آیا6) انا تسیره ب 4
 ب206، صآیات الوالیة فی القرآن ،ب نک رت ش رازی، ن صر5
 ب516، صتوحید در قرآن ،ب جیادی آنلی، عب اللا6
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 نداشتن مالک عبادتنقد دوم: کلیت
با توجه به مقدمه اوِل نقد اول، اگر خداوند سجده بر غیر خود را در شرایع گذشته اجازه داده 

 دو صورت برای آن متصور است: ،شدبا

که آن مسجود، معبود حقیقی  یاگونهبه  ،لف: خداوند اجازه داده تا بر غیر او سجده شودا

 قرار گرفته و پرستش شود. در این صورت دو اشکال متوجه آن است:

 همان محذور اول در این صورت نیز مطرح خواهد شد.. 1

د را عبادت کرده است و عبادت غیرخداوند مساوی کننده، غیرخداوندر این صورت سجده. 2

دچار شرک در عبادت  است با شرک به خداوند. پس باید گفت مالئکه و حضرت یعقوب

و  3پیامبر خدا 2نیز موحد، و حضرت یعقوب 1کنندینمکه مالئکه خطا ی حالدر  ،اندشده

 4حامل وحی بود.

که آن  یاگونهفرض دوم آن است که خداوند اجازه داده تا غیر او سجده شود، نه به  .ب

مسجود، معبود حقیقی قرار گیرد بلکه تا به وسیله سجده بر غیر، خداوند را اطاعت و عبادت 

 مسجود، ،بنابراین .مِر خداوند به سجده را اطاعت کرده است(اکرده باشد )از آن جهت که 

 هاسجدهباید بپذیریم که برخی  صورت ینااما معبود خداوند است. در  ،خداوند استغیر

و مالئکه مسجود، معبود نبوده  در سجده حضرت یعقوب کمدستعبادت نیستند. زیرا 

و مالئکه با وجود داشتن دو رکن عبادت در نظر  است. پس سجده حضرت یعقوب

، اندکردهوهابیت از عبادت مطرح  با مالکی که کهی حالدر  ،وهابیت، سجده عبادت نیستند

ف نیست و  رویناباید عبادت باشند. از  تعریف عبادت از طرف وهابیت جامع همه افراد معرَّ

 بنابراین باطل است. .شرط تعریف صحیح را ندارد

کلی و عام است و با  یخداوند حکمسجده بر غیرکه حرمت  یمیه،تابنسخن الزمه این اما 

خداوند امر به سجده بر  لذا اگر 5،است پذیرد امر خداوند، تخصیصوجود دلیل خاص مانن

حتی اگر مالک  ،مطلق سجده عبادت نباشد که استن ای 6کنیم،یمکند ما اطاعت غیر خود 

چنین سخنی اعتراف به جامع و مانع نبودن  ،باشد. بنابراینداشته از نظر وهابیت را عبادت 

 .اندمطرح کردهتیمیه و وهابیت برای عبادت خود ابن که استمالکی 

                                                           
 ب6(: آیا 66) حشری سیره ب 1
 ب140 (: آیا2)  قرهسیره ب 2
 ب136 (: آیا2)  قرهسیره ب 3
 ب163 (: آیا4) نس ءسیره ب 4
 ب359، ص4، جمجموع الفتاوی ،، ادم ح م اا م ب5
 ب360ب  م ن، ص6
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 نتیجه
ًدا ...آیه شریفه ظاهر  وا َلُه ُسجَّ یِه لََعَ اْلَعْرِش َوَخرُّ ََبَ

َ
آن  اندگفتهکه سلف وهابیت نیز چنان ،1َوَرَفَع أ

سجده کرده، پیشانی بر زمین  و پسرانش بر حضرت یوسف حضرت یعقوب که است

 ، حضرت یعقوبکندیمبر ظهور آیه و معیاری که وهابیت برای عبادت بیان  گذاشتند. بنا

. پذیردینمخود وهابیت این الزم باطل را  کهی حالدر  ،دچار شرک عبادی شده است

 معیاری که وهابیت برای عبادت بیان کرده، باطل و مخدوش است. ،بنابراین

  

                                                           
 ب100 (، آیا12) ییسفسیره ب 1
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: محمد زهیر الشاویش، بیروت: المکتب االسالمی، تحقیق، العبودیةیم، ، أحمد بن عبد الحلهتیمیابن .2

 .ق1426

مصطفی عبدالقادر  -: محمد عبدالقادر عطا تحقیق، الفتاوی الکبری، أحمد بن عبد الحلیم، هتیمیابن .3
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 r.1419دار الکتب العلمیة، 

 .ق1405جا: نشر أدب الحوزة، ، بیلسان العربم ظور، محمد ابن مکرح، ابن .12
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شننادی بن محمد بن سننالم عم نعماب، یمن: مرکن ال عماب للبحوث والدراسننات االسننالمیة وتحقیق التراث 

 .ق1431والترجمة، 
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 .ق1422عم زهوی، ریاض: مکتبة الرشد، 
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سعود،  .16 سین بن م سیر القرآنبغوی، ح ، تحقیق: عبدالرزاق مهدی، بیروت: دار معالم التنزی  فی تف
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ه، باز، بن .17
ّ

ل بازعبدالعنین بن عبدال بن سنننعد الشنننویعر، ریاض:  ، تحقیق: محمدمجموع فتاوی با 

 ق.1418دارالقاسم لل شر، 

تحقیق: محمد عبد الرحمن مرعشننلی،  أ وار التنزی  و أساارار التیوی  بیضنناوی، عبد الله بن عمر،  .18

 .ق1418بیروت: دار احیاء التراث العربی، 

 .ش1385، قم: مرکن نشر اسراء، توحید در قرآنجوادی عملی، عبدالله،  .19

سین ب .20 صفهانی، ح صفواب عدناب داوودی، بیروت: مفردات ألفاظ القرآنن محمد، راغب ا ، تحقیق: 

 .ق1412دار القلم، 

 تا.، بی، قم: مؤسسة اماح صادقا سماء الثةثة االه الرب العبادةسبحانی، جعفر،  .21

مد بن ابراهیم،  .22 لدین شنننیرازی، مح مد خواجوی، قم:  تفسااایر القرآن الکریم صننندرا تحقیق: مح

 .ش1366انتشارات بیدار، 

، قم: دفتر انتشننارات اسننالمی جامعه المیزان فی تفساایر القرآنطباطبایی، سننید محمد حسننین،  .23

 .ق1417مدرسین حوزه علمیه قم، 

مد حسنننین، .24 ید مح بایی، سننن باط بایی ط باط مه ط عه رساااا   عة هادی تحقیق، مجمو ید  : سننن

 .ش1387خسروشاهی، قم: بوستاب کتاب، 

 .ق1412بیروت: دار المعرفة،  البیان فی تفسیر القرآن  جامعطبری، ابو جعفر محمد بن جریر،  .25

، تحقیق: احمد حسنننی ی، تهراب: مکتبة الرةنننویة، مجمع البحریاطریحی، فخر الدین بن محمد،  .26

 .ق1395

 .ق1412، ریاض: دار العاصمة، چاپ سوح، الجواهر المضیةعبدالوهاب، محمد،  .27

 .ق1420وت: دار إحیاء التراث العربی، ، بیر مفاتیح الغیبفخر الدین رازی، محّمد بن عمر،  .28

: د. مهدی مخنومی، د. إبراهیم سنننامرا ی، بیروت: تحقیق، کتاب العیافراهیدی، خلیل بن أحمد،  .29

 تا.، بیدار و مکتبة الهالم

 تا.، بی، بیروت: المکتبة العلمیةالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرفیومی، أحمد بن محّمد،  .30

 .ش1364انتشارات ناصر خسرو،  ، تهراب:الجامع  حکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد،  .31

 .ق1422، بیروت: دار و مکتبة الهالم، اعراب القرآنکرباسی، محمد جعفر شیخ ابراهیم،  .32

 .ش1360، تهراب: ب گاه ترجمه و نشر کتاب، التحقیم فی کلمات القرآن الکریممصطفوی، حسن،  .33

 .ق1378، قم: دار الغدیر، المن م مظفر، محمد رةا، .34
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