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 بودن شرک  در ادعای انیسلف بررسی ادله

  خدار یاستغاثه به غ
 *غالمزاده دیسع

 **احمد بهشتی

 دهیچک
 اعالمآمیز   تیمیه عملی شرک  ابن در قرن هشتم از سویکه  آن غیر خدا، پس از طلب از

گشته است. ایـن تبدیل میان سلفیان و مسلمانان ها   ترین بحث  به یکی از پردامنه ،شد
طلب از غیـر خـدا را سـبب  ،نامند گروه با استناد به آیات قران و آنچه اجماع امت می

این گروه را واداشـته تـا  ،تبیین ماهیت مشرکانه استغاثه .ددانن میخروج از دایره اسالم 
اسـتغاثه که نیز بر مدعای خود اقامه کنند. در این دلیل ادعا شده است  یدلیلی تحلیل

از غیرخدا مستلزم انتساب صفات خاص خدا به بندگان و تشبیه آنها به خداست و از 
الهـی نیـز از غیرخـدا  یبیاست که انا  حالی عملی مشرکانه است. این در ،این جهت

ن و احادیثی که خـود سـلفیان نیـز آگواهی قرافزون بر این، به کردند.  طلب کم  می
مخـت  خـدا  ،صفاتی که این گروه مدعی اختصاص آنها به خداهسـتند ،قبول دارند

  توانند آنها را کسب کنند. نیست و بندگان نیز می

                                              
 رشد مدرسی معارف دانشگاه معارف، گرایش مبانی نظری اسالمی.دانشجوی کارشناسی ا *

 استاد دانشگاه تهران. **
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   مقدمه
اسـت و خـودش توانـایی الزم بـرای حـل همـه  محدود انسان علم و قدرتجا که  از آن

ناچار است در انجـام برخـی کارهـا از دیگـر  ،را نداردنیازهایش مین همه أمشکالت و ت
از  ی خـودیـ  پزشـ  بـرای تعمیـر خـودرو :مثـالبـرای همنوعان خود کم  بگیرد. 

ش را اجابـت ا درخواست او برای مـداوای بیمـاریدر مقابل، و  گیرد  می تعمیرکار کم 
 دچنان در تار و پو ،از دیگران یاری خواستنگردد که  مشخ  می ملأکند. با اندکی ت می

حیـات بشـر ممکـن نیسـت و حتـی اگـر  حذف آن از زندگی انسان تنیده شده است که
کید اسـت کـه أنیاز از ت   قطعا مطلوب نخواهد بود. این نکته نیز بی ،حذفش ممکن باشد

هرگز از ی  کـودک  مثال ؛آنها داردهای   یم با تواناییکم  گرفتن از دیگران ارتباط مستق
 شود.   سنگین نمی خردسال درخواست کارهای

توانند کارهای  صالحان به اذن الهی می و انبیاادیان معتقدند دیگر پیروان  مسلمانان و
همچـون شـفای  ؛ای انجام دهند که دیگر افراد بشر از انجـام آنهـا عاجزنـد  العاده  خارق
هایی   و خواسته نیازها کهن یا حتی زنده کردن مردگان. بنابر این کامال منطقی است بیمارا

شود. مثال در حوادثی چون زلزله یا غرق شـدن خواسته نها آمعمولی از نیازهای باالتر از 
از  ،مبتال شـده درمانی بیکشتی از آنها برای نجات استمداد شود، یا کسی که به بیماری 

 .بخواهدآنها شفا 
 یاز اولیـا اسـتغاثه اسـتمداد و اساس، مسلمانان در طول قرون اولیـه همـوارهاین بر 

، عالم حنبلـی اهـل شـام در «انیه حر  یتیم  ابن» که تا این دانستند، میالهی را امری جایز 
کـافر  دانست و کسی که از غیر خدا کم  بخواهد را آمیز  آن را عملی بدعت 6قرن هشتم

بر کفر چنین کسی اجماع و اتفاق نظر وجود که بلکه مدعی شد  1؛و خارج از دین شمرد
ت  «محمد بن عبدالوهاب»وی پس از چهار قرن با ظهور  یآرا 9.دارد بـا شـدت و حـد 

 4،گیری شد و به دستاویزی برای مشرک دانستِن مسلمانان تبدیل گردید بیشتری احیا و پی
                                              

م الجوهرحجر،   هیتمی مکی، ابن .1  .153ص ،المکرم النبوی القبرالشریف زیارة فی المنظ 
 .5، صاحیاء یستغیثون بامواتاحمد،  تیمیه، ابن .2
 .183، ص1، جمجموع الفتاویاحمد،  تیمیه، ابن .3
 دانند. گونه که در این مقاله گفته خواهد شد، سلفیان هر نوع کم  خواستن از غیرخدا را آلوده به شرک نمی البته همان .4



 

 

رس
بر

 ی
لف
 س
له
اد

ی
 ان

عا
 اد
در

 ی
دن
بو
ک 
رش

 
ثه
غا
ست
ا

 
 غ
به

ی
دا
رخ

 

11 

و ازدواج بـا آنهــا را  6را حــرامکننـدگان   اسـتغاثهقربــانی حتـی  تـا جـایی کــه پیـروان وی
که ازدواج با یهـود و نصـارا از نگـاه ایـن گـروه جـایز   درحالی 1؛غیرمشروع اعالم کردند

 پیـامبراکرمرا هماننـد مشـرکان زمـان  مسـلمان کنندگاِن    این جماعت، استغاثه !است
فقـط بـه  رکشـانو ش 9اند  من به خدا و ربوبیت او بودهؤند آنها نیز ما زیرا مدعی ؛دانند  می

این مقدار بسـنده به و اروا  صالحان بوده است. سلفیان ها   دلیل استغاثه و توسل به بت
بـدتر  نیز پیامبراکرمکنندگان مسلمان را حتی از مشرکان زمان   بلکه استغاثه اند؛ نکرده

ل دسـت از اعمـا ،گرفتنـد در معرض هالکت قرار مـیتا با این توجیه که آنها  ؛اند   دانسته
شـدند،  مثال وقتی در میان امواج خروشان دریـا گرفتـار مـی ؛داشتند مشرکانه خود برمی

کنندگان حتـی   که استغاثه درحالی خواستند؛ کم  میخدا  و از های خود را رها کرده بت
 4.خواهند در اضطرار و وقایع سخت نیز از غیر خدا کم  و نجات می

از  آمیـز بـودن دعـا و اسـتمداِد از غیـر خـدا  تیمیه برای اثبات شرک  ی ابنپیروان سلف
مـدعی ، با ارائه تحلیلی از ماهیت اسـتغاثهکه  این جملهاز اند؛ وارد شدهمختلفی های  راه

کار همرتبه دانستن غیر خدا با خدا و نسبت دادن صفات الهی به بنـدگان  اند که این  شده
اند   جر آنچه سلفیان گرفتهای   نتیجه ،است. طبیعی است که اگر استغاثه چنین تفسیر شود

 پرسـشلکـن ایـن  ؛نخواهـد داشـتانـد،   و به موجب آن حکم به تکفیر مسلمانان کرده
 صحیح استداندازه که چنین تفسیری از استغاثه چه  مطر  است

آمیز بـودن اسـتغاثه دارد.   این مقاله سعی در نقد و بررسی طریق اخیر در اثبات شرک
نشان دهد طلب کارهایی چـون پرداخـت دیـون و شـفای  هدف این تحقیق آن است که

مستلزم مقام خدایی دادن به آنها نیست. برای این مهـم، پـس از  ،بیماران از اولیای الهی
ابتدا به تبیین دیدگاه سلفیان و ادله آنها پرداخته و س س آن  بررسی معنای دعا و استغاثه،

 .خواهیم کردرا نقد و بررسی 

                                              
 .1771، رقم 738، ص8، جفتاوی الل جنة الدائمة للبحوث العلمیه و االفتاءدویش، احمد بن عبدالرزاق،  .1
 .7552، رقم 737همان، ص  .2

 .5، صکشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد،   ابن .3

، کشف الشوبهاتعبدالوهاب، محمد،   ؛ ابن325ص تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید،، سلیمان، الله  عبد   ابن .4
 .73ص



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
سوم

، شامره 
5 ،

بهار و تابستان 
6931
 

11 

 

 ن در باب استغاثهسلفیا تبیین دیدگاه
ترین موضوعات اختالفی میان وهابیان و دیگر مسـلمانان  توسل و شفاعت مهم، استغاثه

البتـه ایـن  .کننـد  مـی حکم بـه کـافر و مشـرک بـودن مسـلمانان ،است که به موجب آن
همین دلیل آن  جماعت، شرِک موجود در استغاثه را از دو مورد دیگر شدیدتر دانسته و به

ست که ا ترین مخالفتی و معتقدند استغاثه، بزرگ 1خوانند و شرک اعظم می 6را شرک اکبر
هرگونـه کمـ   که سـلفیان باید توجه داشتبا این وجود  9.با توحید صورت گرفته است

، مشخ  شود از نگاه ایـن گـروه باید رو ابتدا  ایندانند. از گرفتن از غیر خدا را شرک نمی
 چیستد آنانیل و دال به شرک است ی از آن مبتالو چه اقسام گونه استچند  استغاثه

عثیمـین   اند. ابن چهار گونه برای استغاثه نام برده در آثار علمای سلفی و وهابی معموالً 
 شمارد:  دارد، اقسام استغاثه به بندگان را چنین می کشف الشبهاتدر شرحی که بر کتاب 

  ؛ده حاضراز زن درخواستی که مقدور نوع افراد بشر است، طلبـ 

 درخواستی که مقدور نوع افراد بشر نیست، از زنده حاضر؛ طلبـ 

 4؛طلب از زنده غایبـ 

 5.طلب از امواتـ 

ــتغاثه، حاجت ــم اس ــان حک ــلفیان در بی ــیم می س ــوع تقس ــه دو ن ــا را ب ــد:  ه کنن
هایی که عموم افراد بشر توان انجام آن را دارند؛ مثل کمـ  بـرای حرکـت  درخواست .1

درمـان، هـدایت و روشـنی  . کارهایی چون شفای بیمـاران بی8ء سنگین؛ دادن ی  شی
قلب، نجات از مهلکه در حوادث طبیعی چون زلزله، که به گفتـه سـلفیان، انجـام آنهـا 

گرایان در   مخصوص خداست و جز او کسی قدرت انجام آنها را ندارد. البته تعابیر سلف
ونـه کارهـا را فراتـر از قـدرت بشـری گ این مورد گوناگون اسـت. در بعرـی مـوارد، این

که ایـن دو  کنند؛ درحالی و در بعری دیگر کارهای مخصوص خدا عنوان می 1اند شمرده
                                              

 .33، صالتوحیدعبدالوهاب، محمد،   ابن .1

فتواوی الل جنوة الدائموه ؛ دویش، احمد بن عبدالرزاق، 258، ص8ج ،أرکان اإلسالمفتاوی عثیمین، محمد بن صالح،  ابن .2
 .157، ص1ج للبحوث العلمیة واالفتاء،

 .723، ص1، جشبهات المبتدعههذیل، عبدالله بن عبدالرحمن،  .3

 که مطلوب، فوق قدرت بشری باشد یا خیر. . اعم از این4

 .72، صشرح کشف الشبهاتعثیمین، محمد بن صالح،   ابن. 5
 «.ما ال یقدر علیه االنسان. »1
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تعبیر تساوی مفهومی ندارند؛ بلکه نسبت میان آنها عام و خاص مطلق است و همین امر 
ا کارهـای آورد. البتـه سـلفیان غالبـ  مشکالتی را در فهم و اثبات این دیدگاه به وجود مـی

برند و ما نیز بر اسـاس همـین تعبیـر،  نام می« ما ال یقدر عليه اال الله»دسته دوم را با تعبیر 
 کنیم. این دیدگاه را طر  می

برخـی از اقسـام نیـز میـان  . در احکـاماحکام یکسـانی ندارنـد باال چهارگانه اقسام
حکم هر یـ   ام،پس از مشخ  شدن اقس بایدلذا  ؛سلفیان اختالف اندکی وجود دارد

 .به تفصیل تبیین شود

 از زنده حاضردرخواستی که مقدور نوع افراد بشر است،  طلبالف( 

کـه بشـر نزد وی حاضر است، انجام کاری را بخواهـد از ی  انسان زنده که داعی یعنی 
  .کنندنابینایی بخواهد او را در عبور از خیابان کم  که  این مثل ؛توان انجام آن را دارد

 6داننـد؛ این نوع درخواست از غیر خـدا را ماننـد دیگـر مسـلمانان جـایز مییان سلف
زیـرا  1؛حتی این مقدار هـم از غیـر خـدا طلـب کمـ  نشـود ستابهتر اند   گفته گرچه

برخـی صـحابه همچنـین از  9«.جز از خدا یاری نخواهید: »فرموده است پیامبراکرم
بـرای برداشـتن آن از کسـی  ،افتـاد  یان مـنقل شده است که اگر تازیانه اسـب از دستشـ

  4ند.کرد درخواست نمی

 از زنده حاضر درخواستی که مقدور نوع افراد بشر نیست، طلب ب(

صـالح  بنـدهداعی نـزد یـ  نوع از استغاثه که در این عصر کمتر مصداق دارد،  ایندر  
او انجـام  را بـرای خواهد کاری که عادتا خارج از توان بشر اسـت حاضر شده و از او می

 5.انندد می ز مصادیق شرکا سلفیان این مورد را ش را شفا دهد.ا مثال بیماری ؛دهد

 مطلقا() غایب زندهاستغاثه و طلب از ج( 

 از امام زمـانکه  این مثل ؛شودخواسته کم   ،که پیش ما نیستای   یعنی از فرد زنده
                                              

 .338، ص8، ج، الدعاء و منزلته من العقیدة االسالمیهجیالن بن خرر . عروسی،6
 .73، صقاعدة جلیله فی التوسل والوسیلةاحمد،  تیمیه، ابن. 1
 .8512، سنن الترمذی. ترمذی، محمد بن عیسی، 9
 .1537، رقم 833، صصحیح مسلم. قسیری النیسابوری، مسلم بن حجاج، 4
، ،الودعاء و منزلتوه مون العقیودة االسوالمیه؛ عروسی،جیالن بن خرـر83، صثون بامواتاحیاء یستغیاحمد،  تیمیه، ابن. 5
 .338،ص8ج
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را شـرک و سلفیان این مـورد . استمداد شود ،دارند ایشانکه شیعیان اعتقاد به زنده بودن 
حاجتی فراتـر از حاجتی عادی از او خواسته شود یا که  این انند و میاند می خروج از دین

 6انند.د می گرچه شرک مورد دوم را شدیدتر ؛گذارند ، فرقی نمیقدرت بشر

   ()مطلقا استغاثه و طلب از امواتد( 

مانند حاجت خواستن ز این نوع است؛ دهند، ا  هایی که مسلمان انجام می  بیشتر استغاثه
که از دنیا رفته و در عالم برزخ هستند. از نظر سلفیان چنـین  و ائمه پیامبراکرماز 

نیز  طلب از غیر خدابا  های آنها عمده مخالفت 1.است آمیز   عملی شرک یاری خواستنی،
 9.داننـد  مـی تـرین نـوع طلـب از غیـر خـدا  شـرعیغیر راو آن  گردد میبازبه همین مورد 

الزم است او : ویدگ می و درباره صاحب چنین عملی داند را شرک صریح میآن تیمیه    ابن
 4.باید او را کشت ،را توبه دهند و اگر توبه نکرد

در طلب از میت از راه نزدی   ،وجود داردمیان سلفیان تنها اختالفی که در این مورد 
بیشـتر . بخواهـدحـاجتی از او ی بـرود و که کسی نزد قبـر بنـده صـالح این یعنی ؛است

طلـب از  میان طلب از کنار قبر وو انند د می طلب از میت را مطلقا شرکعلمای سلفی، 
 شـرکراه دور را از  ،طلـب از امـوات، فقـط برخی دیگـرگذارند؛ ولی   راه دور فرقی نمی

 5.ات استله سماع اموئوجود ی  اختالف اجتهادی در مس ،. دلیل این تفصیلدانند  می
میـان  ،مطلقا حـرام و شـرک اسـت ،که طلب از میت اگر از راه دور باشد  در این بنابراین

 گرایان اختالفی وجود ندارد.  سلف
خدا تنها در صورتی جایز اسـت کـه عملـی  طلب از غیربنابراین از دیدگاه سلفیان، 

سـنگینی از ء شـی دادن  حرکـتمثال برای  ؛حاضر طلب کنیم وعادی را از ی  فرد زنده 
 هرچنـدولی اگر از میت یا از فرد غـایبی حـاجتی  .کم  بخواهیمکه نزد ماست، کسی 
طلـب  ،اگـر از زنـده حاضـر اسـت همچنـین .ایـم  مرتکب شرک شـده بخواهیم،ناچیز 

                                              
 .323. همان، ص1

 .38، صقاعدة جلیلة في التوسل و الوسیلةاحمد،  تیمیه، ابن. 2

 .327، ص8، ج، الدعاء و منزلته من العقیدة االسالمیه. عروسی، جیالن بن خرر3

 .11، صتغیثون باموات )زیاره االقبور و االستنجاء بالمقبور(احیاء یساحمد،  تیمیه، ابن. 4
تیمیـه و برخـی   شنوند؛ چه نزد قبر باشد، چه دور از قبر. لکـن ابن وهابیان غالبا معتقدند که اموات، صدای زندگان را نمی .5

 شنوند. دیگر از سلفیان بر این باورند که مردگان صدای کسانی که نزد قبرشان هستند را می
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 .بخواهیمکارهایی چون شفای بیمار و پرداخت دیون را 
و مـدعی  بـه دسـت آورده را اصل کلی گرایان با استناد به آیات و روایات، ی   سلف 
دلیـل  خـالف آن بـاکـه  این مگر ؛در طلب از غیر خدا اصل بر حرمت استاند که   شده

حاضـر زنده استغاثه از ، آن وجود دارد ءدلیل بر استثتا قطعی ثابت شود و تنها موردی که
هِذيآیه عادی است که با  کارهایدر  ِذي ِمن ِشيَعِتِه َعَلهی الَّ ِمهْن َعهُدِوّ ِ  َفاْسَتَغاَثُه الَّ

 ثابـت 6
انند که در این مورد هم بـا توکـل بـه خـدا از بنـدگان کمـ  د میبهتر  هرچند 1.شود  می

 .خواسته نشود

 ادله سلفیان بر شرک بودن استغاثه
کـه پرسشی اقسام استغاثه و احکام هری ، اولین  بارهپس از اطالع از دیدگاه سلفیان در

ی شـری  قـرار دادن ابـه معنـ رخواست از غیر خدادچرا این است که  رسد،  میبه ذهن 
دلیـل نـوع سلفیان بـرای اثبـات ایـن ادعـای دو  دبرای خدا و سبب خروج از دین است

 :اند آورده

 فهم سلف( روایات، )آیات، ادله نقلیالف( 

اقامه دلیل مدعای خود بر  ،با استناد به آیاتی از قرآن و برخی احادیث نبوی ،در این روش
َحًدا مانند آیه اند؛ کرده

َ
هِه أ ال یستغاث بی إّنمها یسهتغاث باللهه »و و حدیث  َفََل َتْدُعوا َمَع اللَّ

بـرای ، فهم و عمل سلف قائلند اعتبار و حجیتی که برایدلیل . عالوه بر این، به «علوجل
 9.نندک می به اقوال و افعال سلف نیز استناد خود،اثبات مدعای 

موضوعی اسـت کـه نیازمنـد  ،گرایان را دارد  ت مدعای سلفادله توان اثبااین که  این
خـارج  مقالـهایـن ت است که از موضـوع ابررسی سند روایات و نیز داللت آیات و روای

 است. 

 دلیل تحلیلیب( 

شرک همانند دیگر اصطالحات شرعی ماهیت و معنای خاصی دارد که عبارت است از  

                                              
 .15. سوره قص ، آیه6
 .73، صقاعده جلیله فی التوسل و الوسیلهاحمد،  تیمیه، ابن .2
 .77، صشرح کشف الشبهاتعثیمین، محمد بن صالح،   ابن .3
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الزم  ،نیمک می آمیز قلمداد  تی عملی را شرکشری  قرار دادن برای خدا. بر این اساس وق
این عمل چگونه غیر خدا را همرتبه و مانند خدا قرار است دلیلی اقامه شود که نشان دهد 

ی همرتبـه کـردن آن امثال تبیین کند که چگونه درخواست از میت به معنـدهد؛ برای   می
دلیلـی اند تـا  تلویحا کوشـیدهتیمیه و اتباعش در آثار خود   ابن رو  میت با خداستد ازاین

تبیین کننـده حقیقـت و ماهیـت ، ارائه دهند که عالوه بر اثبات عنوان شرک برای استغاثه
 پردازد.  رو به بررسی و نقد این دلیل می مشرکانه آن نیز باشد. مقاله پیش

نتیجه این تجزیه و تحلیل  گیرد. مورد تجزیه و تحلیل قرار می« استغاثه» این دلیلدر 
بـه مـدعو  در حقیقت برخی از صـفات الهـی رابا طلب از غیر خدا،  ،ن است که داعیآ

ضمیمه شـده  ،هد. این نتیجه با مقدمه دیگری که مورد اتفاق مسلمانان استد می نسبت
 دهد:  می استداللی را صورت و چنین

 ؛دهد  می نسب مدعو  استغاثه کننده، برخی صفات الهی را به ـ 
 ؛به بندگان شرک است انتساب صفات الهیـ 

 .کننده مشرک است  استغاثهـ 

زیـرا مقدمـه  ؛بر اثبات و تبیین مقدمه اول است ،استدالل تحلیلیاین بیشترین تکیه 
بنـابراین اگـر مقدمـه اول  ؛دوم مورد اتفاق همه مسلمانان است و نیازمند اثبـات نیسـت

 است. درستنتیجه استدالل هم  ،باشد درست
در مجمـوع، دو صـفت از معتقدنـد ردد کـه گـ می فیان مشـخ از اقوال و آثار سـل

برخـی  6.ودشـ می هدصفات خاص الهی در اقسام مختلف استغاثه، به غیر خدا نسبت دا
و برخـی دیگـر  بـه غیـر خداسـتات از اقسام استغاثه مستلزم انتساب هر دوی این صف

 :مستلزم انتساب یکی از آنهاست. این دو صفت عبارتند از
 العاده  کارهای خارق قدر  بر. 1

شفای بیماران فقط در حیطه قـدرت  و نزول باران، بخشش گناهان :انجام کارهایی چون
 الهی است و کسی جز او قدرت بر آنها ندارد.

 علم غیب. 2
گاهی از اموری است که در دسترس ابه معن «غیب»و  «علم»ترکیب دو واژه  ی اطالع و آ

                                              
 .323، صالدعاء و منزلته من العقیده االسالمیه عروسی، جیالن بن خرر، .1
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ا اموری فراحسـی باشـند، مثـل اسـماء و صـفات چه ذات 1و6؛حواس و عقل انسان نیست
الهی، چه اموری حسی که در معرض حواس انسان قرار ندارند، مثل حـاالت یـ  نفـر 

 نسبت به کسی که هزاران کیلومتر دورتر است.
کس غیر   و هیچصفات خداست علم غیب از بر اساس آیات قران،  معتقدند:سلفیان 

آیاتی که علم غیب  :نندک می داللت آیات بر این امرگاهی ندارد. سه دسته آاز او از غیب 
 نفـی مخلوقـاتکـه علـم غیـب را از جمیـع  آیـاتی 9؛اننـدد می فقط مخصوص خـدا را

 1 حتی از پیامبر گرامی اسـالم 5انبیاکه علم غیب را به طور خاص از آیاتی  4؛نندک می
 اولـی از علـم غیـببـه طریـق  ،که دیگر افراد بشـربه این معناست نند که ک می نفینیز 
 اند. بهره  بی

انتسـاب  که معلوم شد اشکال اساسی طلب از غیر خدا در نگاه سـلفیان، پس از این
العاده به بندگان است، الزم است نشان دهیم   علم غیب و قدرت داشتن بر کارهای خارق

 ی  از این دو صفت است. که هر ی  از اقسام استغاثه نامشروع، مشتمل بر کدام

 کارهایی که فقط در قدرت خداستدر  ،ثه از زنده حاضراستغا

هایی چون شفای  حاجتاین نوع استغاثه مشتمل بر انتساب قدرت الهی به مدعو است. 
پس اگر انجام آنها  ؛کارهایی است که جز خدا کسی قدرت انجام آن را ندارد، از بیماران

قدرت خدایی در نظر گرفتـه که برای غیر خدا  معناستبه این  ،از غیر خدا خواسته شود
 ود.ش شمرده میخدا با خدا و شرک  دانستن غیرِ    شده است که همرتبه

 استغاثه از غایب

طلب از غایب، مشتمل بر انتساب علم غیب و در برخی موارد انتساب قدرت الهـی بـه 
لذا دیدن کسی که نزد نسان توانایی محدودی دارد؛ ی  از اعرای بدن ا هرمدعو است. 

                                              
 .318، صمعجم مفردات الفا  القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1

لسوان منظور، محمد بن مکرم،   ؛ ابن113، ص1، جالصحاح)جوهری، اسماعیل بن حماد، «. الغیب: کل ما غاب عن » .2
 (. 751، ص1، جالعرب

3.  ِـه َما اْلَغْیب، ِللَّ ْل ِإنَّ  .85سوره، یونس، آیه َفق،
4.  َّْرِض اْلَغْیَب ِإال

َ
َماَواِت َواأْل ْل اَل َیْعَلم، َمْن ِفي السَّ ـه،  ق،  .75. سوره نمل، آیه اللَّ

5.  ْم ِجْبت، ول، َماَذا أ، َل َفَیق، س، ـه، الر  وا اَل ِعْلَم َلَنا َیْوَم َیْجَمع، اللَّ وِب  َقال، ی، م، اْلغ، َك َأْنَت َعالَّ  .153. سوره مائده، آیه ِإنَّ
6.  ْـِه َواَل َأْعَلم، اْلَغی ْم ِعْنِدي َخَزاِئن، اللَّ ول، َلک، ْل اَل َأق،  .55سوره انعام، آیه . َب ق،
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. با ایـن توضـیح، طلـب از غایـب، علم به امور غیبی است، و شنیدن کالمش یستما ن
مستلزم انتساب علم غیب برای اوست؛ زیرا داعی معتقد اسـت کـه مـدعو صـدای او را 

گاه می  می از سنخ  ،اگر حاجت درخواست شده ،عالوه بر اینشود.  شنود و از حاجتش آ
شـده الهی نیز برای مدعو در نظر گرفتـه  قدرت، عالوه بر علم غیب ،کارهای الهی باشد

 است.

 طلب از اموات

گـاهی از  :را نـدارد و بـه عبـارت دیگـر صـداهاپس از مرگ، گوش انسان توان شـنیدن  آ
کـه میـت  این بنـابراین، اعتقـاد بـه .از طریق عادی برای میت ممکـن نیسـتها   شنیدنی

 ، معتقـدخواهـد ت کم  میکسی که از اموا ست.اواعتقاد به علم غیب برای  ،شنود  می
علم غیب را که یکی از صـفات  شنوند و این بدان معناست که می را آنها صدای او است

 پـس. و غیر خدا را شری  و همرتبه خدا گرفته است   به غیر خدا نسبت داده ،الهی است
مثـل شـفای  ،قدرت بشری باشداز  فراترحاجتی  ،ودش می از میت طلب اگر حاجتی که

و ایـن عالوه بر علم غیب، قدرت الهی نیز برای او در نظر گرفته شده است ، زادکور مادر
 افزاید.   درخواست میبر مشرکانه بودن 

 :بیان کردوان استدالل آنها را چنین ت بنابراین می
بشری را به غیـر خـدا   استغاثه کننده به غیر خدا علم غیب یا قدرت بر کارهای فوقـ 

 ؛دهد  می نسبت

مشـرک  ،بشری را به غیر خدا نسبت دهد   علم غیب یا قدرت کارهای فوق کسی کهـ 
 ؛است
 .مشرک است استغاثه کننده به غیر خداـ 

کـه وان گفت: طلب از غیر خدا اگر باعث شـود ت پیشین میدر جمع بندی دو بخش 
 ؛صـورت جـایز اسـت  و در غیـر ایـناست شرک ، صفات خدا را به بندگان نسبت دهیم

شـود و وجـه   مـی سلفیان، تنها مشکلی که سبب مشرکانه بـودن اسـتغاثهگاه دیدیعنی از 
  .باشد  می انتساب صفات الهی به غیر خدا ،مشترک هر سه قسم استغاثه نامشروع است

، ارائـه شـدپیشین بندی چهارگانه استغاثه که در بخش   با این توضیح، به جای تقسیم
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طلبی که مستلزم نسبت الف(  گونه است:دو بر طلب از غیر خدا  وان گفت: در واقعت می
طلبی که مستلزم انتساب صفات الهی به بندگان  ؛ ب(دادن صفات الهی به بندگان است

ولی مکروه است(. قسم اول که حـرام و ) نیست. قسم اول حرام و شرک و قسم دوم جایز
 خود دارای سه مصداق است: ،آمیز است  شرک
 ؛استغاثه از میتـ 

 ؛ز غایباستغاثه اـ 

 .بشری  حاضر در کارهای فوق زندهاستغاثه از ـ 

بندی عالوه بر مشخ  کردن اقسام طلب از غیر خـدا دلیـل جـواز و   تقسیمگونه  این
 ند.ک می حرمت را نیز تبیین

 پاسخ
بر مشرکانه بودن استغاثه، انتساب علم غیـب سلفیان  دلیل اصلیکه معلوم شد  آن پس از

گاه ب ـردازیم، بـا دبه نقد این دیـکه  آن پیش از، الزم است استو قدرت الهی به بندگان 
العاده به خـدا   ی خارقااختصاص علم غیب و قدرت بر کاره، مراجعه به آیات و روایات

 بسنجیم.  میزان صحت دیدگاه سلفیان را ،آید  می نتایجی که به دست باو  را بررسی کنیم

   علم غیب
از موضوع و مجال  ،دی دیدگاه وهابیان در این بارهبررسی دقیق و مفصل علم غیب و نقا

. دیـدگاه پـردازیم میلکن به مقدار نیاز و مجاِل این نوشتار به آن  ؛این مقاله خارج است
 بسـیاری. در منابع دینی مـوارد دارداشکال جهت از چند  ،علم غیب بارهگرایان در  سلف

گاهی از امور غیبی به بن یافتتوان   می  ؛ یعنـیدگان نیز نسبت داده شده استکه در آنها آ
 از صفات خاص الهی نیست. ،علم غیب

 انبیاعلم غیب برای الف( 

 امری ممکن تلقی شده است: ،تعلیم الهیبا اطالع از غیب  ،در برخی از این آیات
 ِهَه َیْجَتِبي ِمْن ُرُسل هُه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلی اْلَغْيِب َوَلهِٰكنَّ اللَّ  6؛ِه َمْن َیَشاُء َوَما َكاَن اللَّ

گـاه کنـد؛ ولـی خـدا از میـان  و نیز چنین نیست که خدا شما را از اسرار غیـب آ

                                              
 .133عمران، آیه   آل . سوره1
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گزیند )و قسمتی از اسرار نهان را در اختیـار او  رسوالن هر کس را بخواهد، برمی
 گذارد(. می

َحًدا
َ
َُ ِإالَّ َمِن اْرَتَضٰی *  َعاِلُم اْلَغْيِب َفََل ُیْظِ ُر َعَلٰی َغْيِبِه أ هُه َیْسهُل ِمْن َرُسوٍ  َفِإنَّ

کس را بر اسرار غیبش  دانای غیب، اوست و هیچ 6؛ِمْن َبْيِن َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا
گاه نمی سازد؛ مگر رسوالنی که آنان را برگزیـده و مراقبینـی از پـیش و پـس بـر  آ

 ایشان قرار داده است. 

یعنـی  1؛ان غیبی است کـه خـاص خداسـتهم ،غیب در این آیه :گوید  می تیمیه   ابن
گاه کنـد. ایـن آیـات فقـط  انبیاممکن است خدا برخی از  را بر علم غیبی خاص خود، آ

برخی دیگر از آیات قرآن صـریحا از که  کنند؛ درحالی امکان اطالع از غیب را مطر  می
گاهیو  انبیا ی ازبه فعلیت رسیدن این صفت در بعر  هد:د می آنها به امور غیبی خبر آ

 ِخُروَن ِفي ُبُيوِتُكْم ُكُلوَن َوَما َتدَّ
ْ
ُئُكْم ِبَما َتْ َنِبّ

ُ
ََ آلََیهًم َلُكهْم ِإْن ُكْنهُتْم  َوأ ِله ِإنَّ ِفي َذٰ
ِمِنيَن  ْْ کنید، به شـما خبـر  های خود ذخیره می خورید و در خانه از آنچه می 9؛ُم

 شته باشید.ای برای شماست، اگر ایمان دا  دهم. مسلما در اینها نشانه می

مشتمل بـر بخشـی  است، که درباره حررت عیسی این آیه :گوید  می عثیمین   ابن
 4.از علم غیب است
  َیهَس ُیوُسه هي َْلَِجهُد ِر ُبهوُهْم ِإِنّ

َ
ا َفَصَلِت اْلِعيهُر َقهاَ  أ هُدوِن  َوَلمَّ ْن ُتَفِنّ

َ
؛َلهْواَل أ

5
 

من »[ گفت:  وبهنگامی که کاروان )از سرزمین مصر( جدا شد، پدرشان ]= یعق
 عقلی نسبت ندهید. و کم اگر مرا به نادانی ؛کنم بوی یوسف را احساس می

ها  فرسـنگ که در مصر بـود و پـدرش یعقـوب حالی در استشمام بوی یوسف
بـر صـریحا آیاتی دیگری نیـز دورتر در کنعان بود، قطعا از مصادیق علم به غیب است. 

 صـالححرـرت  و ، حرـرت لـوطاز جمله حرـرت نـو  ،دیگر یعلم غیب انبیا
  1کند. داللت می

 داللـت دارد کـه بـه دو مـورد پیامبراکرمبر علم غیب ی نیز تاروای ،عالوه بر آیات
 کنیم:  می اکتفا

                                              
 .83و  87سوره جن، آیه  .1

 .723، صنبواتاحمد،  تیمیه، ابن .2

 .33عمران، آیه   سوره آل .3

 .588، ص8، جالکنز الثمینعثیمین، محمد بن صالح،   ابن .4

 .33سوره یوسف، آیه  .5

 .788، صالعقیده االسالمیهعلم الغیب فی غنیمان، احمد بن عبدالله،  .6
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خبر کشته شدن آنهـا را  ،برخی مشرکیناز در جنگ بدر با نام بردن  پیامبراکرم. 1
 6.داد و مکان کشته شدن هری  را نیز با دست نشان داد

داد، خواهـد روی که تا روز قیامـت هایی   از تمام فتنه ،به همه اصحاب پیامبراکرم. 8
  1.داده است خبر

 ،وجود ندارد و این یعنی علـم غیـب انبیا غیبباال هیچ شکی در علم بر نصوص بنا
این ادله، صـرفا بـر ممکن است وهابیان اشکال کنند که البته صفت خاص خدا نیست. 

 :گوییم می پاسخدر  شود. نمی انبیالت دارد و شامل غیر دال انبیاعلم غیب 
گاهی از غیب، از صفات خاصه الهـی نیسـت، همـین  اوال: برای این که ثابت شود آ
 مقدار کافی است.

 نیست. انبیااطالع از غیب مخصوص  نیمک می در ادامه ثابت: ثانیا

 انبیاعلم غیب برای غیر ب( 

 در قرآن. 1
 َن یَت مِّ ََ  َقاَ  ِعْفِر َقاِمه ن َتُقوَم ِمن مَّ

َ
ََ ِبِه َقْبَل أ َنا آِتي

َ
هي َعَلْيهِه َلَقهِوي   اْلِجنِّ أ َوِإنِّ

ِميَن 
َ
کـه از  آورم، پـیش از آن عفریتـی از جـن گفـت: مـن آن را نـزد تـو مـی 9؛أ

 مجلست برخیزی و من بر این کار توانا و امینم.

که با اندکی دقت  شود؛ حال آن یاز این آیه غالبا برای اثبات والیت تکوینیه استفاده م
کنـد. حاضـر کـردن  شود که این آیه، علم غیب را نیز برای غیرخـدا اثبـات می معلوم می

ای بسیار دور، عالوه بر قدرت، به علم غیب و اشـراف و احاطـه  تخت سلیمان از فاصله
آن علمی نیز نیازمند است. اساسا تا چیزی معلوم و تحت اشراف نباشد، تعلق قدرت به 

خواهد اراده کند، باید متعلق اراده را ببیند   ای که می  محال است؛ یعنی عامل در آن لحظه
یان می گوید: من تخـت   و اشراف علمی به آن داشته باشد. با این وجود، وقتی یکی از جن 

آورم، یعنی هم قدرت بر آن دارم و هم به آن تخت و مکان و موقعیتش علـم   بلقیس را می
 دارم.

                                              
 .1333،   557، صصحیح مسلمقسیری نیسابوری، مسلم بن الحجاج،  .1

؛ ترمـذی، محمـد بـن 7753،  335ص ، صوحیح بخواری،؛ بخاری، محمد بـن اسـماعیل8231،   251همان، ص .2
 .8131،  783ص  ، ، سنن ترمذیعیسی

 .73سوره نمل، آیه  .3



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
سوم

، شامره 
5 ،

بهار و تابستان 
6931
 

11 

 

 
َ
ُتوِني ُمْسِلِميَن أ

ْ
ن َیْ

َ
ِتيِني ِبَعْرِشَ ا َقْبَل أ

ْ
ُكْم َیْ یُّ

ی  از  ؛ سلیمان گفت: ای بزرگان! کـدام6
 که به حال تسلیم نزد من آیندد آورد، پیش از آن شما تخت او را برای من می

تواند مبنـای قرـاوت  نمی سخن آن فرد از جن  که ممکن است به هر دلیل گفته شود 
 یز همـین مطلـب قابـل اثبـات اسـت. بنـابرن نکن از سخن حررت سلیمارار گیرد؛ لق

 خواهـد تـا ت سلیمان از اطرافیـانش میهنگامی که حرر ،توضیحی که در باال داده شد
برای آنها اشراف و احاطه علمـی در نظـر  ایش حاضر کنند، بدین معناست کهتخت را بر

 ن نیست.این کار ممک ،زیرا بدون چنین اشراف علمی ؛گرفته است
ي ا ِعنَدُ  َقاَ  َههَٰذا ِمن َفْضِل َربِّ ا َرآُ  ُمْسَتِقرًّ َفَلمَّ

؛ هنگامی که تخت را نـزد خـود ثابـت 1
  دید، گفت: این از فرل پروردگار من است.

امکـان علـم غیـب  الهی گفته شد که یبا استناد به سخن یکی از انبیا ،در مورد قبل
از  یکند. بخش دیگـر فعلیت آن را اثبات نمی ،خنولی این س ،برای غیر خدا وجود دارد

زیـرا آصـف بـن برخیـا توانسـت  ؛نیز دارد آیه داللت بر فعلیت علم غیب برای غیر خدا
راف د؛ یعنی هم قدرت و هم اشنزد حررت سلیمان حاضر کنأ، تخت را از سرزمین سب

 را داشت. آن برعلمی 
 َن اْلِكَتاِب ِذي ِعنَدُ  ِعْلَم مِّ ََ  َقاَ  الَّ ََ َطْرُف ن َیْرَتدَّ ِإَلْي

َ
ََ ِبِه َقْبَل أ َنا آِتي

َ
أ

؛ کسی کـه دانشـی 9
 زنی، آن را نزد تو خواهم آورد.   برهم   که چشم از آن   از کتاب )آسمانی( داشت، گفت: پیش

 آید.  می علم به کتاب قطعا از علوم عادی بشری نیست و علم غیب به حساب
 . در احادیث2

جـا دو مـورد از  . در ایـنشده است اثبات انبیانیز علم غیب برای غیر احادیث برخی در 
 نیم:ک می های خود سلفیان نقل را از کتاب انبیاانتساب علم غیب به غیر 

یه بن زنیم و خلیفه دوم   داستان سار
نند که روزی خلیفه دوم در حـال خوانـدن خطبـه نمـاز ک می در کتب خود نقل ها  یسلف

 ،بـود کـرده بـه مرزهـا اعـزام که به عنوان فرمانـده سـ اه را بن زنیم ةجمعه، ناگهان ساری

                                              
 .35. سوره نمل، آیه1
 .73، آیه. سوره نمل2
 .35. سوره نمل، آیه3
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ساریه، کوه. ساریه کوه. این اتفاق در حالی رخ داد که خلیفه در : خطاب قرار داد و گفت
 رد مشغول نبرد بوده است. گفتهتر در فسا و دارابگسو  ها آن بن زنیم فرسنگ ةمدینه و ساری

فرستاده ساریه به مدینه آمد و از اتفاقات میدان جنگ به  از این واقعه، پسشود مدتی   می
بودیم که صدایی ما را متوجه کوه کرد  خوردن که ما در حال شکست داد خلیفه چنین خبر

و ههذا : »گویـد  مـی کثیر درباره این حـدیث  ابن 6.و پیروز شدیم بردیمو ما هم به کوه پناه 
عسـاکر نقـل   از ابـن عجـالن کـه  ابن ا با روایت. البانی نیز این داستان ر«اسناو جّيد حسن

 1.داند  می صحیح ،کرده
آن را از کرامـت عمـر بـن  ،تیمیه با استناد به این روایـت  ابن از جمله ،عالمان سلفی

بـرای خلیفـه  این واقعه را کرامـت کشـفی ،عثیمین با صراحت تمام  ابن دانند.  می خطاب
احـوال سـ اهیان بـرای خلیفـه  ،اثر این کرامتیعنی معتقد است در  9؛است دانستهدوم 

 اثبات علم غیب برای خلیفه است.  ،معلوم شد. معنای این سخن
میدان جنگ ، ند: اطالع خلیفه از شرایط س اهک می دو علم غیب را ثابت ،این روایت

که بـین  درحالی ،و موقعیت میدانی و دیگری شنیده شدن صدای خلیفه از سوی س اهیان
 .میان آنها وجود نداشتدیدن و شنیدن ها فاصله بود و امکان عادی  آنها فرسنگ

 داستان سعید بن مسیب 
دهـد وی از درون قبـر   می کند که نشان  می تیمیه کرامتی را برای سعید بن مسیب نقل   ابن

 5.نقل کرده است سعد نیز  ابن این کرامت را 4.شنیده است  می صدای اذان پیامبراکرم
گـاهیتنهـا   آید که نه  میچنین بر ادلهاین از  اختصـاص بـه خـدا نـدارد و  ،از غیـب آ

گاهوانند از غیب ت می پیامبران نیز  ،وانند بـه اذن الهـیت می نیز انبیا بلکه حتی غیر ،شوند آ
گاهی  از صفات خـاص  اعلم غیب به ی  معن ،. بر این اساسیابندبر برخی امور غیبی آ

 الهی نیست.

                                              
 .183، ص3، جالبدایة و النهایةکثیر،  دمشقی، ابن .1

 .1115، رقم 158، ص7، جسلسلة االحادیث الصحیحهألبانی، محمد ناصرالدین،  .2

 .282، ص8، جأرکان اإلسالمفتاوی عثیمین، محمد بن صالح،  ابن .3

الطبفوات الکبوری، سـعد،   ، به نقل از: واقدی، ابن887ص اولیاء الشیطان، الفرقان بین اولیاء الرحمن واحمد،  تیمیه، ابن. 4
 .178، ص5ج
 .775، ص7، جالطبقات الکبریسعد،   ابنواقدی،  .5
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 ه غیرشرعی علم به غیب از راج( 

و صـالحان و مقربـان درگـاه  انبیادر مرحله اول نشان دادیم که برخالف ادعای سلفیان، 
گاهی وانند از امور غیبی ت نیز میالهی  گاهیلکن  ؛یابندآ منحصر به ایـن  ،از امور غیبی  آ

گونه  ن را به دست آورد. همانآهای نامشروع نیز  توان از راه  می بلکه حتی ؛دو گروه نیست
 6.نـدک می ه معرفـیاطالع از غیب را به خدمت گرفتن اجن  های   ن یکی از راهیعثیم  ابن که

کـه  دهـد میلکـن نشـان  ،این راه مشروع نیست کند می که خود وی نیز تصریح هرچند
گاهی  از صفات خاص الهی نیست. ،از غیب آ
گـاهی تو نیز می انبیاو غیر  انبیاباید گفت که بندگان، اعم از    نتیجهدر  انند بـر غیـب آ

یـان و  .یابند و با این وجود، علم غیب از صفات خاص خدا نیسـت وقتـی کـه حتـی جن 
ه در ارتباط هستند، می گاهی یابند، نمی کسانی که با اجن  توان گفت  توانند از امور غیبی آ

که علم غیب مخصوص خداست. البته باید گفت که همه چیز در این عـالم، منـوط بـه 
الهی است. علم غیب نیز مانند علوم عادی جز با اذن الهی برای کسی محقق  اذن و اراده

 .شود نمی

 قدرت بر کارهای خارق العاده
چون نجات از مهلکه، شـفای معتقدند کارهایی  اً وهابیان به طور خاص و سلفیان عموم

 ایـن آید. نمی ها بر و از عهده انسان کارهایی منحصرا الهی است ،وسعت رزق بیماری و
سـاند. ر می ما را به خالف این ادعا ،اجمالی به منابع دینیای   ست که مراجعها در حالی

اختصاص این افعـال  ،. در مرحله اولکنیم میجا در سه مرحله این دیدگاه را نقد  در این
تا ثابت کنیم این افعال اختصاص به خدا ندارد. سـ س در  خواهیم کردبه خدا را بررسی 

 .خواهیم کردبررسی را ی انسان بر انجام تصرفات کونیه توانای ،دو مرحله

 نیست افعال خاص خدا، تصرفات کونیه. 1

 مالئکه )جبرئیل( قدر الف( 
توصـیف شـده اسـت.   گونـاگونیجبرئیل مل  مقرب الهی است که در قران با صـفات 

 از ایـن ملـ  مقـرب الهـی یـاد «شـدید القـوی» سوره نجم با صـفت 5جمله در آیه از
                                              

 .588، ص8، جالکنز الثمینعثیمین، محمد بن صالح،   ابن .1
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هایی کـه بـر  عذاب :ویدگ می آلوسی در توضیح این آیه و تبیین قدرت جبرئیل 6.ودش می
قدرت جبرئیـل بـر انجـام  1صورت گرفت.توسط جبرائیل  ،دو قوم لوط و ثمود نازل شد

 :ویـدگ می محمد بـن عبـدالوهاب 9.مورد قبول علمای سلفی نیز هست ،کارهای عظیم
توانست آن   می آتش پرتاب کردند، جبرئیل هنگامی که نمرودیان حررت ابراهیم را درون

  4.های اطرافش از جا بکند و به مشرق یا مغرب پرتاب کند ها و کوه آتش عظیم را با زمین
 یانقدر  جنّ ب( 

 أتخت بلقیس را از سـرزمین سـب تاحررت سلیمان از اطرافیانش خواست که  آن پس از
یان حاضر در یکی از جن   ،دگی کرداولین کسی که اعالم آما ،در یمن برایش احرار کنند

واند تخت بلقیس را به محرر سلمیان که در فلسطین بـوده ت می آن مجلس بود که گفت
 5.است بیاورد

دهند که غیر خدا نیز توانایی بر تصرفات کونیه دارنـد.   می این آیات به صراحت نشان
 این کارها افعال خاص الهی نیست. :به دیگر سخن

 در عالم انبیا. تصرفات 2

 کننـد،  تعبیـر می «اللـه ما ال یقـدر علیـه اال  » بهآنچه سلفیان  شدمشخ  که  آن پس از
در این بخش به  ،یان نیز توان انجام آن را دارندبلکه مالئکه و جن   ،خدا نیستمخصوص 

 ؛یـان نیسـتو جن   همنحصر به مالئک ،پردازیم که قدرت انجام این افعال این موضوع می
الهی به اذن او قادر  یلذا انبیا ؛را انجام دهد کارهاییتواند چنین   می ن نیزبلکه حتی انسا

 :؛ از جملهاند  شده کارهاییچنین  به
العاده داشته است   به اذن الهی قدرت بر انجام برخی امور خارق :حضر  موسی

 که در آیات قرآن کریم به آنها اشاره شده است:

                                              
؛ 78، ص7، جکثیور  ابنتفسویر کثیـر دمشـقی، اسـماعیل،   ؛ ابن58، ص83، جتفسویر الطبوریطبری، محمد بن جریـر،  .1

عثیمـین، محمـد بـن   ؛ ابن788، ص5، جتفسویر الثعوالبی؛ ثعالبی، محمـد، 78، ص83، جروح المعانیآلوسی، محمود، 
 .83، ص13، جالکنز الثمینصالح، 

 .78، ص83، جروح المعانیآلوسی، محمود بن عبدالله،  .2
 .183، صشرح کشف الشبهاتحمد بن صالح، عثیمین، م  ؛ ابن57، صکشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد،   ابن .3

 .57، صکشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد،   ابن .4
5.  ي َعَلْیِه َلَقِويٌّ َأِمیٌن ِإنِّ َقاِمَك َو وَم ِمن مَّ َن اْلِجنِّ َأَنا آِتیَك ِبِه َقْبَل َأن َتق،  .73. سوره نمل، آیهَقاَل ِعْفِریٌت مِّ



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
سوم

، شامره 
5 ،

بهار و تابستان 
6931
 

81 

 

ا بیفکن، ناگهان وسایل دروغین آنـان را بـه به موسی وحی کردیم که عصای خود ر»
 6.«گرفت سرعت برمی

 ًِمْنهُه اْثَنَتاَعْشهَرَق َعْينها ِْ ِإِذ اْسَتْسَقی ُموَسی ِلَقْوِمِه َفُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجهَر َفهاْنَفَجَر
؛ 1

هنگامی که برا ی قوم خود آب طلب کرد، به او گفتیم عصایت را بر سنگ بـزن؛ پـس از 
 چشمه جوشید. دوازدهن سنگ آ

ای را بــه حرــرت   هــایی فــوق العــاده قــرآن قــدرت: حضتتر  داوود و ستتلیمان
  :دهد. مثل تسلط بر بادها  نسبت می سلیمان
 َصاَب

َ
ْمِرِ  ُرَخاًء َحْيُث أ

َ
یَس َتْجِر  ِبْ ْرَنا َلُه الرِّ َفَسخَّ

؛ پس باد را مسـخر او سـاختیم تـا بـه 9
 خواهد، برود. د و به هر جا او میفرمانش به نرمی حرکت کن

تـوان   بر تصرفات کونیه می انبیابارزین مصادیقی که برای قدرت :  حضر  عیسی
 ؛داد بـه اذن الهـی بیمـاران را شـفا مـی ایشاناست.  معجزات حررت عیسی ،یافت

ل بـه دمیـد و آن ِگـ  می ،بـود ای لی که به شکل پرنـدهکرد و حتی در گِ   مردگان را زنده می
  !شد پرنده تبدیل می

گفـت( مـن  اسرائیل )فرستادیم که به آنـان می ای به سوی بنی او را به عنوان فرستاده»
ام. مـن از ِگـل چیـزی بـه شـکل پرنـده  ای از طرف پروردگـار شـما برایتـان آورده نشانه

گـردد و بـه اذن خـدا کـور  ای می دمم و به فرمـان خـدا پرنـده سازم، س س در آن می می
 4.«کنم بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده می و مبتالیان به پیسی را بهبودی میمادرزاد 
 کـه عادتـا اتفـاقای   بـه گونـه عیسـی: »گویـد  مـی عثیمین در توضیح این آیه   ابن

ُابهِرُئ : »نویسـد  می «ُابرُئ َااَلكَممَ »وی همچنین در ذیل عبارت  5«.کرد میخلق  ،افتد  نمی
مخصوص خدا  سوره شعراء شفابخشی 80ست که در آیه ا  ر حالیاین د 1«.بمعنی اشفی

 .شده است بیان

                                              
 .113. سوره اعراف، آیه1
 .75، آیه. سوره بقره2
 .77. سوره ص، آیه3
 .33عمران، آیه   . سوره آل4
 .585، ص8، جالکنز الثمینعثیمین، محمد بن صالح،   ابن .5
 همان. .6
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ها  با این تفاوت که این قدرت ؛سوره مائده نیز آمده است 110مرمون این آیه در آیه 
 است: از زبان خدا و خطاب به حررت عیسی

 ْيِر ِبِإْذِني َفَتنُفُخ يِن َكَ ْيَئِم الطَّ َوُتْبِرُئ  ِفيَ ا َفَتُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِنيَوِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّ
ْبَرَص ِبِإْذِني ْكَمَه َواْْلَ هنگامی که به فرمان من از ِگل چیزی به صورت پرنـده  ؛اْْلَ

شـد و کـور مـادرزاد و  ای می دمیدی و به فرمان من پرنـده ساختی و در آن می می
 دادی. مبتال به پیسی را به فرمان من شفا می

خدا بـود و ایـن کارهـا را بـه اذن خـدا  بنده است که عیسی آیه ایندر ذیل  سخن
  6.ندددا  می این کارها را انجام ماننددیگری نیز  یگونه که انبیا همان ؛داد  می انجام

دیگـر صـفات شاید بتوان چنین گفت که در میان صفات الهی، صـفتی کـه بـیش از 
باشـد. بـا ایـن وجـود خـدا چنـین  اندنمیر کردن و  زنده ،رسد  می مخصوص خدا به نظر

 داده است. قدرتی را به حررت عیسی
توان گرفت، این است که غیر خـدا، حتـی   ای که از این مستندات قرآنی می  کمترین نتیجه

کردن را نیز بیابد. با این وجود، این کار از صفات خـاص الهـی  تواند قدرت میراندن و زنده می
 انبیـاکه این خوارق عادات، معجزه بوده و مخصوص  نیست. ممکن است چنین اشکال شود

قدرت این کارها را ندارند. در پاسخ به این اشـکال کـه پـیش از ایـن نیـز در  انبیااست و غیر 
کند که گفتـه شـود:  پاسخ به اشکال دیگری گفته شده، خواهیم گفت همین مقدار کفایت می

 قام خدایی نیست. این امور خاص خدا نیست و انجام این کارها مستلزم م

 در عالم  انبیاغیر . تصرفات 3

ه قدرت تصرفات کونیه دارند و تبیین شـد کـه مشخ  گردید مالئکه و اجن  که  آن پس از
گونه نیست که  باید گفت ایناند،   هایی برخوردار بوده نیز به اذن الهی از چنین قدرت انبیا

الهی و مقربان درگاه حرـرت  یبلکه اولیا ؛باشد انبیاهایی فقط مخصوص  چنین قدرت
ن آوانند کارهایی فراتر از قدرت افراد بشر انجـام دهنـد. هـم در قـرت میبه اذن او نیز حق 

اشاره اند،  داشتههایی  هایی که چنین قدرت از انسان برخیکریم و هم در منابع حدیثی به 
 شده است.

                                              
الجوواب الصوحیح تیمیه، احمـد،  ، به نقل از: ابن531، ص8، جتیمیه  االسالم ابن  تفسیر شیخ. قیسی، ایاد بن عبداللطیف، 6

 .353ص لمن بدل دین المسیح،
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 در قرآن
قرآن توانست تختی به فرموده  ،آمدبه میان  سخنآصف بن برخیا که درباره علم غیب او 

از یمن به فلسطین بیاورد. این دلیل به صراحت، بر قدرت غیـر  ی،هم زدن بررا در چشم 
مل در این زمینه تعبیری است که قرآن أنکته قابل ت کند.  می نبی بر تصرفات کونیه داللت

ن آ. عبارت قرقدرت او دارد أبرد که نشان از منش  می برای توصیف آصف بن برخیا به کار
ََ این است:  ََ َطْرُف ن َیْرَتدَّ ِإَلْي

َ
ََ ِبِه َقْبَل أ َنا آِتي

َ
َن اْلِكَتاِب أ ِذي ِعنَدُ  ِعْلَم مِّ چون آصف  ؛َقاَ  الَّ

بنابراین چنین قدرتی مخصوص او نیست و هر  داشت؛چنین توانایی  ،علم کتاب داشت
 ،خواهد یافت. به عبـارت دیگـر بر چنان قدرتی توانایی یابد،کس به چنین علمی دست 

 بلکه هر ؛مستلزم مقام خدایی نیست ،که قدرت بر تصرفات کونیه فرماید می این آیه بیان
اعتقـاد بـه چنـین کـه  این چنین قدرتی خواهد داشـت. نتیجـه ،کس عالم بر کتاب باشد

 شرک نیست. ،که با اعتقاد به استقالل همراه نباشدتا زمانی  ،قدرتی برای غیر خدا

 در احادیث
ات را به دو دسـته تقسـیم کـرده ماین کرا ،عثیمین ضمن پذیرش کرامات برای بندگان   ابن

منـدی    وی برای کرامات فعلی کـه نشـان از بهـره. کرامات کشفی و کرامات فعلی :است
ند. وی ک می را نقل وقاص  ابی کرامت سعد بن دارد،العاده    صاحب کرامت از قدرتی فوق

همه لشگریانش اعـم از سـواره و پیـاده و حتـی  ،ح ایران، با گفتن سه تکبیردر جریان فت
در آب فرو برونـد و غـرق که  این بدون عبور داد،حیوانات س اه را از روی رودخانه دجله 

 1.که برای حررت موسی اتفاق افتادای   مانند معجزه 6؛شوند
 ه در عالمتصرفا  اعداء اللّ . 4

 انبیاتنها   دارند و نهرا ن آتوان نیز و مالئکه  نیست وندبه خدامخت  تنها   تصرفات کونیه نه
ه حتـی بلکـ ،هسـتندای   چنین کارهای خـارق العـاده بهبه اذن الهی قادر  نیزو صالحان 

واننـد ت می اعداء الله نیـز و اختصاص ندارد واو اهل تقگونه تصرفات، به اولیای الهی    این
نیـز تیمیه   ابن معنوی سلفیان یعنیرهبر حتی  امر را. این یابندهایی دست  به چنین قدرت

وی گرچه در ی  جا استغاثه را به دلیل همین اعتقاد به قدرت غیبیه بـرای  .استپذیرفته 
                                              

 .275، ص8عثیمین فی العقیده، ج  عثیمین، محمد بن صالح، فتاوی ابن  ابن .6
 همان. .1
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خواهد میان اولیاءاللـه و  لکن در جای دیگری وقتی می ،اندد می غیر خدا عملی مشرکانه
 فالـذا اعتـر ؛خود را فراموش کرده استگویا سخنان دیگر  ،اولیاءالشیطان فرق بگذارد

که بـا  این مثل ؛العاده هستند  تصرفات خارق بهند که برخی از دشمنان خدا نیز قادر ک می
چنـین  زعثیمـین نیـ  ابن 6.رونـد  مـی یرند یا بـر روی آب راهگ می جان کسی را ،اشارهی  

کنـد کـه ایـن  وجیـه میپـذیرد، ولـی چنـین ت ای را برای اعداءالله می  العاده  قدرت خارق
که این توجیه، شـرایط را بـه  غافل از این 1اند؛  ها را شیاطین در اختیار آنها قرار داده قدرت

های  کند؛ زیـرا بـا ایـن توجیـه، عـالوه بـر اثبـات قـدرت بـرای انسـان ضرر او بدتر می
 کند. غیرصالح، این قدرت را برای شیاطین نیز ثابت می

آید که ماسوی   میچنین بر ،ت بر خوارق عادت گفته شدنچه در مورد قدرآاز مجموع 
دینـان و دشـمنان خـدا هـم   و حتـی بی الهـی یو اولیا انبیا، یان، جن  هکئاعم از مال ،الله
شود کارهـا را چنـین  با این وجود نمی شوند.را دارا بشری فراهای  قدرت برخیوانند ت می

العاده مخصوص خداسـت.   ی خارقتفکی  کرد که کارهای عادی از آِن بندگان و کارها
آیـد، مخصـوص   توان افعالی که به اقرار سلفیان، از عهده شـیاطین هـم برمی چگونه می

 خدا دانستد!

 پاسخ تفصیلی به دید گاه سلفیان در باب استغاثه
کـه معلـوم شـد   پس از طر  دیدگاه سلفیان در باب استغاثه و تبیین ادله آنها و پـس از آن

 گان نیـزدبه یـ  معنـا اختصـاص بـه خـدا نـدارد و بنـالعاده   خارق علم غیب و قدرت
به نقد و بررسی دیدگاه  نوبت آن است که ،صفت داشته باشند از این دوای   وانند بهرهت می

 مشرکانه بودن استغاثه ب ردازیم. بارهسلفیان در

 جواب نقضیالف( 

گرایان پـیش از   شد، سلفاگر این دیدگاه درست بابزرگان سلفیت، از سران شرک هستند: 
کند. بنـابر شـواهد  هر کس دیگری محکومند و در درجه اول شرِک خود آنها را ثابت می

ــزرگ ســلفی همچــون ابن  پیشــین، شخصــیت ــه  های ب ــن   ابن، تیمی عثیمــین و محمــد ب
                                              

 .153، صالفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطانتیمیه، احمد،   ابن. 6
 .273، ص8، جعثیمین فی العقیده  فتاوی ابنعثیمین، محمد بن صالح،   ابن. 1
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گاه به شرایط س اهیانش بود؛ درحالی که هزاران فرسنگ  عبدالوهاب معتقدند خلیفه دوم آ
شـنیدند.  شنید که دیگـران نمی ر بود. سعید بن مسیب صدایی از قبر پیامبر میاز آنها دو

انجام دهـد  ای شبیه معجزه حررت موسی  همچنین سعد بن وقاص توانست معجزه
و سربازان و همه ادوات س اهش را به سالمت از رود عبور دهد. حال چگونه اسـت کـه 

 با ایـن صـراحت، سـبب شـرک آنـان العاده به صحابه   انتساب علم غیب و قدرت خارق
مشرک و  ،داشته باشند پیامبراکرمشود، اما اگر مسلمانان چنین اعتقادی نسبت به  نمی

 واجب القتل خواهند بودد!

 یانحتـی اگـر دیـدگاه و دلیـل سـلفبر اسا  دیدگاه سلفیان نیز استغاثه جایز استت: 
همـه  زیـرا دارد؛وع نیـز مصادیق مشر ،فرابشریباشد، طلب از غیرخدا در امور  درست

 داشـتهعلم غیب و قدرت بر تصرفات کونیه  حررت عیسیکه مسلمانان قبول دارند 
حتـی بـر  ایشانزنده است، استغاثه به  به تصریح قرآن، حررت عیسیو چون  است

هـم قـادر بـر افعـال  و هـم زنـده اسـت ایشان،چون  ؛درندا اشکالیمبنای سلفیان هیچ 
باید دسـت بـه  نیزخودشان  با مبانیسلفیان  رای علم غیب. بنابراینالعاده و هم دا  خارق

 شان از حررت عیسی جمله برای شفای بیماریازاستغاثه برداشته و در مشکالتشان 
 گفت. نیز درباره طلب از جبرئیلتوان  میکم  بخواهند. این سخن را 

 ب( 
 
 ی جواب حل

مشـتمل بـر دو  ،رکانه بودن استغاثهاستدالل سلفیان بر مش استدالل سلفیان باطل است:
لذا عمده تمرکز دلیل  ؛باشد  می اتفاق همه مسلمانان دن مورآی مقدمه است که کبرای کل  

 :است سلفیان بر مقدمه نخستین آن استوار
 ؛هدد می )علم غیب و قدرت( را به بندگان نسبت کننده صفات خاص خدا  استغاثهـ 
 ؛مشرک است ،ان نسبت دهدکسی که صفات خاص خدا را به بندگـ 
 .کننده مشرک است  پس استغاثهـ 

به ی  معنا مخـت   ،ثابت شد که علم غیب و قدرت بر تصرفات کونیهپیش از این 
 یعنـی ؛بنابر این مقدمه اول استدالل باطل است و استدالل منتج نیسـت ؛به خدا نیست

نها با آو همرتبه دانستن  به غیر خدا مستلزم تشبیه آنها به خدا انتساب علم غیب و قدرت
 .مصادیق عمل مشرکانه شمرده شودخدا نیست تا از 
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گاهانه   غفلت از اعتقاد داعی: گاهانه، سلفیان آ کنندگان را در نظر   استغاثه اعتقادِ یا ناآ
 ،ی که مورد اتفاق همه مسـلمانان اسـتکه بر اساس حدیث صحیح رحالیداند؛   نگرفته

به همین دلیـل در بسـیاری از  6.ست که صاحب عمل داردمالک ارزیابی اعمال، نیتی ا
 شـود؛ شـمرده میگنـاه  یو همان عمل از فرد دیگر ،ی  عمل از ی  نفر عبادت ،مواقع

 پیامبراکرمطور که در ذیل همین حدیث  همان ؛متفاوت بوده است های آنان زیرا نیت
داست و کسانی که برای اجرشان با خاند،   کسانی که برای خدا هجرت کرده» :فرماید  می

 . «اجرشان همان استاند،   دنیا هجرت کرده
انـد،   به همه چیز توجـه کرده ،با این وجود، سلفیان در بررسی انواع و احکام استغاثه

در  انـد. بـا  غافل شده ،ل که نیت صاحب عمل باشداترین مالک سنجش اعم از مهم اما
متنـاقض عمـل آنهـا ادعـایی  بـودن مشـرکانهکنندگان، ادعای   نظر گرفتن اعتقاد استغاثه

گیرند،   در نظر می قدرت و کرامتی ، اگر برای اولیا و صالحان،کنندگان   زیرا استغاثه؛ است
یعنی به این افراد به عنوان بندگانی که از سوی  ؛اند را از خدا گرفتهها  معتقدند این قدرت

شـود   مـی چگونـه ،چنـین اعتقـادی دنند. با وجوک می نگاهاند،   خدا دارای مقاماتی شده
 اندد!  افراد را در مقام خدا نشاندهاین  کنندگان  که استغاثهمدعی شد 

سلفیان درخواست کارهای عادی را از بنـدگان جـایز آمیز است:   مبنای سلفیان شرک
کنند. باید از این  چون شفای بیمار را شرک قلمداد می یولی درخواست کارهای ،دانند می

قدرتی که  بادهند یا   انجام میخود قدرت  باآیا بندگان کارهای عادی را  :پرسیدجماعت 
عمل  خودقدرت  باها  گر معتقدند که در کارهای کوچ ، انساناخدا به آنها داده استد 

انـد کـه   برای خدا شری  گرفته ،زیرا در همین مقدار ؛این نظر عین شرک است ،کنند می
کوچ  را انجام دهـد. اگـر معتقدنـد  هرچندیاز به خدا عملی تواند مستقال و بدون ن  می

 در ایـن ،دنـده انجـام می ،که خدا به آنها داده اسـت قدرتیبا بندگان کارهای کوچ  را 
درخواسـت کارهـای ، طور که درخواست این کارها از بندگان شرک نیست صورت همان

هر دو مورد معتقد  در ،جتحا بزیرا طال ؛العاده نیز با چنین اعتقادی شرک نیست  خارق
گیرد. مشرکانه دانسـتن اسـتغاثه از سـوی ایـن  قدرت الهی انجام می بااست که این فعل 

تنها طلب   صورت نه اند و در این  گروه بدین معناست که فرض را بر استقالل بنده گذاشته
                                              

 .1، کتاب بدئ الوحی،   2، صیصحیح البخاربخاری، محمد بن اسماعیل،  .1
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د داننـ که حتی طلب کارهای کوچ  که سلفیان جـایز می ،العاده  کارهای بزرگ و خارق
 نیز شرک است.

علمـای ها عملی موحدانه است:  به حکم فطر  خداجوی انسان ،استغاثه مسلمانان
گان مسلمان را بـدتر از مشـرکان صـدر   خواهند استغاثه کنند  جا که می سلفی وهابی، آن
شـان  های ها دست از بت  د و سختییگویند: مشرکان اولیه در شدا  می ،اسالم نشان دهند

دست از یا علـی و یـا چنین مواقعی نیز که مشرکان امروز حتی در  درحالی ؛داشتند  برمی
دلیلـی محکـم بـر موحدانـه بـودن  ،که ایـن تفـاوت  درحالی 6؛دارند حسین گفتن برنمی

 استغاثه مسلمانان است.
فروغ شود، لکن بـه   فطرت خداجوی انسان گرچه ممکن است در زندگی روزمره کم

هرگونه شرکی را از قلب انسان زدوده و او را بـه سـوی خـدا  ها بیدار شده و  هنگام سختی
و احادیث نیز بر این حقیقت تصریح شده و از آن به عنوان دلیل  1کند. در آیات متوجه می

عثیمین با عبارتی نزدی  به همین مرمون تحول   فطری بر وجود خدا یاد شده است. ابن
خدا گرفتـه و ناشـی از رحمـت الهـی بـه ها به هنگام بالیا را دلیل یگانگی  روحی انسان

سوره اسـراء بـه عنـوان قـانونی کلـی  67کثیر سلفی نیزدر تفسیر آیه   داند. ابن بندگان می
گیرند، عبـادت غیـر خـدا از قلـوب آنهـا  ها قرار می  ها وقتی در سختی انسان»گوید:  می

، فطـرت شـرک بـود و ائمـه انبیـابه همین دلیـل اگـر اسـتغاثه بـه  9«.شود خارج می
گونه که شرک مشرکان را کنار  زد؛ همان  ها آن را کنار می  خداجوی انسان در هنگام سختی

یـا »کنندگان بـه هنگـام شـداید نیـز   که به اعتراف علمای سلفی استغاثه زند؛ درحالی  می
عثیمـین   گویند. بنابراین به حکم فطرت خداجوی انسان کـه ابن می« یا حسین»و « علی

 داند، استغاثه مسلمانان عین توحید است.  الهی میآن را رحمت 
هـای  شود کـه مشـرکان بت جا ناشی می تفاوت میان عمل مسلمانان و مشرکین از آن

دانستند. به همین دلیل در مشکالت، آنها را رها  خود را در عرض خدا و مستقل از او می
                                              

 تیسیر العزیز الحمید فوی شورح کتواب التوحیود،عبدالله، سلیمان،  ؛ ابن73، صکشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد،   . ابن1
 .325ص

2.  ،اه وَن ِإالَّ ِإیَّ ر  ِفي اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدع، م، الر  ک، ِإَذا َمسَّ  .73. سوره اسراء، آیهَو
ر  و تعالی ان  الناس یخبر تبارک » .3 م، الر  ک، ِإَذا َمسَّ وَن دعوه منیبین الیه مخلصین له الدین و لهذا قال تعالی ...  َو َضلَّ َمن َتْدع،

اه،   (.38، ص3، جکثیر  تفسیر ابنکثیر، عمادالدین اسماعیل،   ابن«. )ای ذهب عن قلوبکم کل ما تعبدون غیر الله  ، ِإالَّ ِإیَّ



 

 

رس
بر

 ی
لف
 س
له
اد

ی
 ان

عا
 اد
در

 ی
دن
بو
ک 
رش

 
ثه
غا
ست
ا

 
 غ
به

ی
دا
رخ

 

81 

کننـد، بـه آنهـا بـه  کردند؛ ولی مسلمانان وقتی از صالحان حاجتی را درخواست مـی می
نگرند  گیری و کم  داده است، می عنوان بندگان مقرب الهی که خدا به آنها اجازه دست

خوانند؛ لذا به هنگام گرفتـار شـدن در بالیـا فطـرت و رحمـت  و در حقیقت خدا را می
 دارد. الهی، آنها را از این عمل بازنمی

ین دلیل بر امکان یک  محکم علـم  ،گویند بندگان ان میسلفی، وقوع آن است: شیءتر
این در حـالی  .لذا درخواست از آنها شرک است ؛غیب و قدرت بر خوارق عادت ندارند

تیمیـه نیـز بـر   شـود و حتـی ابن کنندگان اجابـت می  است که حاجت بسیاری از استغاثه
هم علـم  ،کسانی که از آنها استمداد شدهیعنی  6.کند اعتراف میئج اجابت برخی از حوا

کوشیده تا تیمیه پس از این اعتراف   اند و هم قدرت بر خوارق عادت. البته ابن  داشتهغیب 
لذا گفته است: از این خوارق برای کفار و مشرکان و اهل بدع  ؛ای توجیه کند  آن را به گونه

دیگر گفته است که شیاطین ایـن کارهـا را  یهمچنین در جای 1.و شیاطین هم بوده است
کننـد مـدعوی کـه از او طلـب  ولی آنها گمـان می ،دهند ندگان انجام میکن  برای استغاثه
دلیـل   شان را اجابت کرده است. این سخن او گرچه ادعـایی بی  خواسته ،اند  حاجت کرده

کند کـه شـیاطین نیـز چنـین  نیز ثابت می درست باشدفرض کنیم  لکن حتی اگر ،است
اری که حتـی شـیاطین هـم قـدرت بـر توان ک با این وجود چگونه می .هایی دارند قدرت
ن دارند را کاری مخصوص خدا دانست که نسبت دادنش بـه غیـر خـدا مسـتلزم آانجام 

 !شرک استد

 سلیمان نبی و طلب از غیر خدا 
 دهـد طلـب از غیـر خـدا شـرک نیسـت، در رد    می که نشان باالفارغ از مباحث تحلیلی 

اره کرد که یکی از انبیائ الهی حاجتی کـه بـه ن اشآاز قرای   وان به آیهت می دیدگاه سلفیان
 ند:ک می است را از بندگان طلب «ما ال یقدر علیه اال الله»قول سلفیان 

 ُتوِني ُمْسِلِميَن
ْ
ْن َیْ

َ
ِتيِني ِبَعْرِشَ ا َقْبَل أ

ْ
ُكْم َیْ یُّ

َ
 أ

ند کـه تخـت بلقـیس را از ک می حررت سلیمان در این آیه از اطرافیانش درخواست
                                              

ـِرَق لهـم، او  و تجد کثیرا ...» .1 ان  بعض الناس استغاث به و هو غائب او میت، فرآه قد جاءه فقری حاجته او یخبـر بمـا س،
، الفرقوان بوین اولیواء الورحمن و اولیواء الشویطاناحمـد،  تیمیـه، ابن«. )بحال غائب لهم او مریض او نحو ذل  من االمـور

 (.153ص
 همان. .2
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در زمانی بسیار انـدک بـرایش حاضـر کننـد. ایـن درخواسـت حرـرت  ،دور سرزمینی
العاده کسـانی اسـت کـه از   سلیمان مشتمل بر اعتقاد ایشان بر علم غیب و قدرت خارق

 .ی این سخن آن است که طلب از بندگان شرک نیستاآنها طلب کرده است. معن

    نتیجه
ایـن کـه معلـوم گردیـد  ،گفتـه شـد از مجموع آنچه در مقام طر  و نقد دیدگاه سـلفیان

نـد اسـتغاثه در ا انند که مدعید می طلب از خدا را از آن جهت عملی مشرکانه ،جماعت
که با  درحالی ؛العاده به بندگان است  ذات خود مستلزم انتساب علم غیب و قدرت خارق

د و واننـد داشـته باشـنت می سنت تبیین شد این صفات را بنـدگان نیـزو مراجعه به کتاب 
از اعتقـاد داعـی غافـل  ،سلفیان در تحلیل استغاثهافزون بر این، مخت  به خدا نیست. 
هرچـه از علـم و  زیرا داعی معتقد اسـت مـدعو  اند؛   سازی کرده  شده و برای خود فرضیه

مستلزم شـرک  ،که اعتقاد سلفیان در این باب در حالی؛ از خدا گرفته است ،قدرت دارد
 است. 

حررت سـلیمان در عملـی کـه  ،ن آمدهآگونه که در قر همان ،باحثاز این مگذشته 
 از اطرافیانش کم  خواست. ،است «ما القدر عليه اال الله»بنابر تعابیر سلفیان 
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 ق.1381چاپ اول،  لکتب العلمیه،ا داربیروت:  ،مجموع الفتاوی ،تیمیه، احمد ابن .3

 ق.1388 چاپ اول، الرساله، ةسسؤمبیروت:  ،نبوا ، تیمیه، احمد ابن .15

دالرحمن، مکتبة العلوم و الحکم، چـاپ اول، ، مصر: مکتبه عباالتوحید عبدالوهاب، محمد،  ابن  .11
 ق.1383

 ةو االوقاف و الدعو ةون االسالمیؤوزارت الشریاض:  ،کشف الشبها  ، محمد،عبدالوهاب  بنا .18
 ق.1313و االرشاد، 

 ق.1371، ناشرون، چاپ اول کتاببیروت:  ،الکنز ال مین بن صالح، عثیمین، محمد   ابن  .17
 ق.1387، ریاض: دارالثریا، چاپ چهارم، شرح کشف الشبها عثیمین، محمد بن صالح،    ابن  .13

یخ دمش  الکبیر ،علی بن الحسن عساکر،   ابن .15 بیـروت:  عمرو بن غرامـه العمـروی، :تحقیق ،تار
 ق.1315 و النشر، ةالفکر للطباعدار

م، ، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ سوالبدایه و النهایهکثیر دمشقی، عمادالدین اسماعیل،    ابن .17
 م.8553

 م.8553، بیروت: دار و مکتبة الهالل، چاپ اول، ک یر  تفسیر ابنکثیر دمشقی، عمادالدین اسماعیل،    ابن .13
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 ق.1387دارالکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت:  ،لسان العربالدین محمد بن مکرم،   منظور، جمال   ابن .12

المعـارف للنشـر و  ةبـمکت: ریـاض ،سلسله االحادیث الصتحیحه، لبانی، محمد ناصرالدینأ .13
  ق.1315التوزیع، چاپ اول، 

 ق.1383 چاپ اول، حزم،  ابن دار :قاهره ،صحیح بخاری محمد بن اسماعیل، بخاری، .85

 ق.1375 الفکر،بیروت: دار ،انوار التنزیل و اسرار التلویل المسمی ،ناصرالدین بیراوی،  .81

 ق.1387 ،چاپ اول الکتب العربی،بیروت: دار  ،سنن ترمذی ،محمد بن عیسی ترمذی، .88
 ق.1312دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت:  ،تفسیر ثعالبیثعالبی، محمد بن مخلوف،  .87

ریـاض:  ،فتاوی اللجنه الدائمه للبحتو  العلمیته و االفتتاء ،احمد بن عبدالرزاق دویش،  .83
 ق.1313 العاصمه، چاپ سوم،دار

یروت: دار الکتب العلمیه، چاپ سوم، ، بمعجم الفاظ القرآنراغب اصفهانی، محمد بن فرل،  .85
 م.8552

 ق.1313دارالفکر، بیروت:  ،تاج العرو  من جواهر القامو زبیدی، محمد مرتری،   .87

چـاپ  دارالقبس،ریاض:  ،القول السدید شرح کتاب التوحید، عبدالرحمن بن ناصر سعدی، .83
 ق.1375دوم،

جا، چاپ پنجم،  ، بیالنصیانة الّلسان عن وسوسة شیخ دحسهسوانی هندی، محمد بشیر،   .82
 ق.1735

 دار احیـاء التـراث العربـی،بیـروت:  ،جامع البیان عن تاویل القترآن ،محمد بن جریر طبری، .83
 تا. ، بیچاپ اول

 الرشـد ةمکتبـریـاض:  ،الدعاء و منزلته من العقیتده االستالمیه ،عروسی، جیالن بن خرر  .75
 ق.1378 ناشرون، چاپ دوم،

الجامعـه : ،مدینـه منـورهالغیتب فتی العقیتده االستالمیه علتم ،غنیمان، احمد بـن عبداللـه .71
 .ق1375 ،چاپ اول االسالمیه،

 ةمکتبـ: ،جـدهالحدید فتی شترح کتتاب التوحیتد ،محمد بن عبدالعزیز السلیمان قرعاوی،  .78
 ق.1383چاپ دوم،  السوادی للتوزیع،

 ق.1383 حزم، چاپ اول،  دار ابن :، قاهرهصحیح مسلمقسیری نیسابوری، مسلم بن الحجاج،  .77

 ق.1313 چاپ اول، و النشر ، ةللطباع کرفدارالبیروت:  ،الطبقا  الکبریسعد،    واقدی، ابن .73

مکتبـه الرشـد، ریاض:  ،شبها  المبتدعه فی توحید العبادهالرحمن، عبد هذیل، عبدالله بن  .75
 ق.1377چاپ سوم،

 ق.1357 لمعارف،ا ةسسؤمبیروت:  ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بکر  ابی هیثمی، علی بن  .77


