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 مقدمه
عنوان تفکر سلف معرفی کـرد کـه تفکر سلفیه، ادبیاتی را به یدارتیمیه، مدعی پرچمابن

گاهان، خیرالقرون اسالمی را تبدیل به  اسـت.    ترین قرون اسالمی نمـودهسیاهدر نظر ناآ
دارد. اسـتغاثه و  ای، اتهام شرک و کفر و قتل را به مسلمین روا می  قرونی که به اندک بهانه

ثواب نـذر و ببـش شـرک اکبـر،  یالهی شرک و کفر، اهدا یبلب شفاعت به انبیا و اولیا
رای زیارت ایشان بدعت تبرک به آثار ایشان خروج از اسالم، توسل به ایشان حرام، سفر ب

تکفیـری  _ های سـلفی  ای جز کشتار و تولد گروه  هایی که نتیجه  و بسیاری دیگر از آموزه
 دنبال نوواهد داشت.  به

ترین موضوعات این تفکر، شرک اعـالم نمـودن اسـتغاثه بـه انبیـا و یکی از شاخص
زیادی دارد که در یک نگـاه تنوع بسیار  ،  ای که برای این موضوع اقامه شده  اولیاست. ادله

 توان ادله انکار استغاثه را به دو دسته تقسیم کرد.  می
  ؛کند ای که این عمل را نامشروع اعالم می  اول: ادله
  ؛شمارد ای که آن را شرک می  دوم: ادله

ای   شده و ادله نامشروع بـودن در مقالـه   دوم پرداخته در این مقاله تنها به بررسی ادله
شده که بیان    مقاالت و کتب متعددی نگاشته ،است. در این موضوع   بررسی شدهمستقل 

 خواهد بود.  ی زیادیهاآنها محتاج به تالیف کتاب
اساسی  کتهمجددا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، یک ن که اما آنچه موجب شد

و  و مقدور خداوند" "مقدور مول  پنداری استغاثه، یعنی تقسیم امور به در اعتقاد به شرک
کـه تـاثیر در حالی است؛ کمتر مورد توجه قرار گرفته ،است. این زاویه در بحث استغاثه

العـاده در االالله" بـرای امـور خـار  تقسیم و استفاده از عنوان "ماالیقدرعلیه ،این سبک
ین و العاده دارد! این زاویـه نگـاه تـازه، در مقالـه تبیـحکم به شرک نمودن، تاثیری خار 

 ق باشد.  یحقا قدمی برای تبیین بهتر ،للهاءاشان و است   بررسی شده

 استغاثه در لغت و اصطالح
که در باب استفعال، معنای بلب  1باشدمییاری  استغاثه از ماده غوث به معنای کمک و
                                              

دة». 1 صرة عند الشِّ ، اصـفهانی راغـب(؛ )455، ص4 ، جمعجم المقاميس االمة م  فارس، احمـد،؛ )ابن«و هی اإلعانة و النُّ
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 1.باشـد معنی بلب کمک و یـاری میبه ،استغاثه که مصدر این باب است الذ ؛گیرد می
 2اند.  بکر کردهشیوخ سلفی نیز همین معنا را 

معنای کمک و یاری معنای اصطالحی استغاثه نیز از معنای لغوی آن دور نیست و به
اما در ادبیات اصطالحی سـلفیه، اسـتغاثه در مقابـل بلـب شـفاعت و  ؛خواستن است
بـت به این معنا که بلب شفاعت یعنـی درخواسـت دعـا بـرای اجا ؛گیرد توسل قرار می

امـا   4؛و توسل یعنی درخواست از خدا با قسم دادن او به جایگاه اولیای الهـی 3حاجت
  .، درخواست نفس حاجت از اولیای الهی استمقصود از معنی اصطالحی استغاثه

فلفظ االستغاثة في الکتاب والسنة وکالم العرب إنما هو مستعمل بمعنی الطلب من »
مقصود از لفظ استغاثه در کتاب و سنت و کالم عرب، بلب کـردن از  5؛«المستغاث به

 است.    کسی است که از او درخواست شده

 د از مفهوم شرکمقصو
دیگـر کـه در اول مقارنت دو چیز بـا یـک ؛کند فارس دو ریشه برای شرک معرفی میابن

 ،نظـر اسـت آنچه که در ایـن بحـث مـورد 6مقابل انفراد است و دوم امتداد و استقامت.
کنـار هـم  ش،است که مقصود   شده   معنای اول است. کلمه شرکت از همین ریشه گرفته

ی حـق تصـرف در آن شـا را ییـک بـه تنهـاکـه هـی صـورتیبـه 7؛بودن شریکان است
ایـن کلمـه را دارای یـک  ،نیـز لمتحا قافیاکةقيتالمارلنالمکمرس  مولف   8.دنباش   نداشته

نقـ  و  ،ای که برای هر یک  گونه  به است؛ فراد شریک در عملریشه دانسته و آن تقارن ا
                                                                                                      

، 5 ، جقميمس اقمر نااکبـر،قرشـی، سـیدعلی) ؛(71، صفرهنم الججم  ،  بستانی، فؤاد افرام) ؛(713، صمفردلتحسین، 
   (.183ص

 .41ص، لالست يث تیمیه، احمد، ابن. 1
 .  (75، صشرحاثالث الالصسلعثیمین، محمد،  ابن) ؛«اإلستغاثة بلب الغوث». 2
 .(157، ص17، جلمتحا قاولإلسضيحباز، عبدالله،  بن) ؛«ادع الله لي اشفع لي... بمعنی:». 3

 .154ص ،1، جمجقسعالمفتيو  تیمیه، احمد،ابن. 4

 تیمیه، احمد بـن عبـدالحلیم،ابن) ؛«بالب منه وسایل له فإن المستغیث بالنبي» ؛(117ص، لالست يث تیمیه، احمد، )ابن. 5
 .(157، ص1، جمجقسعالمفتيوي

 .875، ص7 ، جمعج المقايس االمة  فارس، احمد، ابن. 6

؛ 178ص ،7 ج ،لمقح طافم المة م  اسماعیل،؛ صاحب بن عباد، 897 ، ص5، جکتيبالمع نفراهیدی، خلیل بن احمد، . 7
 .591، ص17 ج ،تيجالمعرو امناجسلهرالمايمس  حسینی زبیدی، محمد،

 .875، ص7 ، جمعج المقايس االمة  فارس، احمد، ابن. 8
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تحقق مفهوم شرک، با شراکت مستقیم در عمل اسـت و  .باشد   تاثیر مستقل وجود داشته
ای   گردد که در مرتبه زیرا ظهیر در واقع به همکاری برمی ؛این فراتر از ظهیر )یاور( است

  1غیر از شراکت است.
عـر  بـودن دو تسـاوی و هـم ،روشنی قابل دریافـت اسـت  آنچه از معنای شرک به

برابری غیر خـدا بـا خداونـد در  ،شرک :اند  که در تعریف شرک گفتهچنان ؛شریک است
 2.خصوصیات خدا است

مقصود از  3شود. به دو قسم شرک اکبر و شرک اصغر تقسیم می ،شرک در یک تقسیم
 .شد شرک در مقاله، شرک اکبر است که موجب خروج از اسالم خواهد

 اقسام استغاثه و بیان موضع نزاع
است. یکی از تقسیمات که نسبت بـه    تقسیمات متنوع و متعددی برای استغاثه بیان شده

تقسیمی است کـه عبداللـه بـن دجـین  ،سایر تقسیمات، تقسیم مناسب و جامعی است
 ؛است   تیمیه بکر کردهاثر ابن ،لالست يثهافیالمرداعةیالمبکر مقدمات کتاب  در یالسهل

قسم مشـروع آن دو  که شود در این کتاب، استغاثه به دو قسم مشروع و ممنوع تقسیم می
  .مصدا  دارد

 ؛استغاثه به خداوند که شرعا مطلوب است :اول
 ؛که قادر بر انجام عمل استکسیاستغاثه به :دوم

 اند از:که عبارت ممنوع آن سه مصدا  داردقسم 
اول استغاثه به شوص زنده و حاضر در اموری که جز خدا کسی قـادر بـر انجـام آن 

 ؛گویند االالله" مینیست که اصطالحا به آن "ماالیقدرعلیه
 ؛در مطلق امور (،اعم از اینکه نبی باشد یا غیر نبی)استغاثه به میت  :دوم

 4؛ب در مطلق اموریزنده اما غااستغاثه به شوص  :سوم
داخـل در  ،اما قسم ممنوع با سه مصدا  آن ؛قسم مشروع از موضع نزاع خارج است

                                              
   (.42، ص7 ، جلمتحا قاف اکةقيتالمار نالمکرس )مصطفوی، حسن،  ؛«تقارن فردین». 1

   .(29ص، شرحالمرسيم المت مرس خمیس، محمد، ) ؛«مساواة غیرالله». 2
ْرُك العظیم، و هو: أحدهما». 3 ْرُك الّصغیر إثبات شریك لّله تعالی. و الثاني: الشِّ مفمردلتا)راغب اصـفهانی، حسـین،  ؛« الشِّ

     (.458ص ،أمفيظالمار ن

 .41ص، لالست يث تیمیه، احمد، ابن. 4
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 .است   شده   محل نزاع و هر سه مورد شرک شمرده

 الله"االعنوان "ماالیقدرعلیه ،وجه مشترک اقسام داخل در نزاع

وجه مشـترک هـر  .سه مورد است ،از منظر سلفیان، مواردی که داخل در نزاع قرار دارند
نوعی قدرت به ،دهنشوسه موردی که شرک اعالم شده این است که برای شوص استغاثه

در واقع عامل اصـلی در تحقـق شـرک،  ؛شود   العاده برای تدبیر امور در نظر گرفتهخار 
هرجا ایـن عنـوان صـاد   ؛االالله" استیک عنوان بی  نیست و آن بلب "ماالیقدرعلیه

 دنبال خواهد داشت.   شرک را به ،شود
چراکه در  ؛کامال روشن است ،این وجه مشترک، در غیر حاضر )اعم از میت و حی(

لذا اگر از چنین کسی درخواسـتی  ؛عدم حضور، مانع از انجام عمل است ،نظر سلفیان
 1.کننـده وجـود دارداثهالعـاده در نظـر اسـتغحتما اعتقاد به قدرتی خـار  ،صورت گیرد

اعتقاد به قدرت  ،آنچه که موجب شرک است ،  نسبت به حاضر غیر قادر نیز تصریش شده
 خفیه یا همان والیت تکوینی است.

 تیمیه در استغاثه به اولیای الهیمدعای ابن
االالله نموده و بـرای تیمیه، از جهات موتلف حکم به ابطال استغاثه در ماالیقدرعلیهابن
امکان استغاثه به اولیای الهی وجود  :گوید گاهی می ؛است   ای اقامه کرده  یک نیز ادله هر

گاهی عالوه بر ادعای عدم مشـروعیت  2؛اما دلیلی بر مشروع بودن آن وجود ندارد ؛دارد
در سلف  :گوید گاهی می 3؛اند  انبیا الهی، از استغاثه نهی کرده و مذموم شمرده :گوید می

در امـور مقـدور و ببیعـی جـایز  :گوید گاهی می 4؛ذا بدعت و حرام استل ،امت نبوده
انبیا و اولیـای الهـی در  :گوید می نیز گاهی 5؛اما در امور غیر ببیعی جایز نیست ،است

در  6؛رسد به امور غیر عادی  چه ،امور عادی نیز در برخی موارد، قدرت بر انجام نداشتند
                                              

؛ ألن هذا ال یقدر علیه المدعو وال بـد أن یعتقـد فیـه الـداعي شـیًئا سـرًیا یـدبر بـه کدعاء األموات فهذا شرك أکبر أیًضا». 1
 .(175ص ،8، جمجقسعافتيو اورسيئلالمعث ق نعثیمین، محمد، )ابن ؛«األمور

 .194ص، لالست يث تیمیه، احمد، ابن. 2
 (.194ص، لالست يث تیمیه، احمد، )ابن ؛«ویذّم من یسأله». 3
 .(75ص، زسيرةالمابسراولالستنجيداجيمقابسرتیمیه، احمد، )ابن ؛«من سلف األمةولم یکن أحد ». 4
 .124ص، لالست يث تیمیه، احمد، ابن. 5
 .777ص، لالست يث تیمیه، احمد، ابن. 6
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که به او استغاثه شده، هم در زمان حیات آزار کسیاستغاثه موجب  :گوید می جایی دیگر
گان   کننده  شیطان، اجابت حوائج استغاثه :گوید گاهی می 1شود؛می و هم در زمان ممات

موجـب فراموشـی  ،غیر خـدا  اسـتغاثه بـه :گوید می در جایی دیگر 2؛گیرد عهده می ررا ب
 3؛این اعمال بریعه و مقدمه شرک اسـت :گوید گاهی می ؛است   استغاثه به خداوند شده

و  داندمیشرک در ربوبیت  آن را گاهی ؛از اعمال مشرکانه است :گوید میدر جایی دیگر 
 کند.معرفی میگاهی نیز شرک در الوهیت 

-های متعدد و نوع اعتقاد اسـتغاثهصورتبه تیمیه درباره استغاثه، با توجهمواضع ابن

 یرش و بعضا بابل و مردود است. کننده، بعضا صحیش و قابل پذ
تیمیـه بیـان کـرده، محـور اما آنچه که در این مقاله میان ادعاهای متعـددی کـه ابـن

لذا بحثی  ؛ی مسلمین به غیرالله استاو در شرک بودن استغاثه یادله ،  بررسی قرار گرفته
لـه مطـر  در مورد استحباب یا اباحه یا حرمت استغاثه و یا اصل مشروعیت در این مقا

 یبیان شده بر اثبات شرک، ادله یشود که آیا ادله تنها به این بحث اکتفا می ؛نوواهد شد
  ؟است یا خیر  تمامی

 تیمیه بر شرک بودن استغاثه به اولیای الهیدلیل ابن
بـرای  4اسـت.   استغاثه به اولیای الهی در موارد نزاع را شرک دانسته ،صراحتتیمیه بهابن

ی روشـن یتیمیـه بـر چنـین ادعـایا بطالن این مدعا، الزم است دلیل ابنبررسی صحت 
 شود. 

کـه بـه آنهـا اشـاره    تیمیه بر شرک بودن استغاثه، از چند مرحله تشکیل شدهدلیل ابن
 گردد. بندی میجمع ،شود و در نهایت می

 قدم اول: تقسیم امور به یقدر و ماالیقدر

یک دسته  ؛شود دو دسته است اموری که از دیگری درخواست می ،تیمیه معتقد است ابن
 ،گویـد و دسـته دوم علیـه" میاموری است که در توان شوص است کـه بـه آن "مایقـدر

                                              
 .887ص، لالست يث  تیمیه، احمد،ابن .1
 .43ص ،19ج ،مجقسعالمفتيو تیمیه، احمد، ابن. 2

 .887ص، ث لالست يتیمیه، احمد، ابن. 3
 .(75ص، زسيرةالمابسراولالستنجيداجيمقابسرتیمیه، احمد، )ابن ؛«ومن أعظم الشرك أن یستغیث الرجل بمیت أو غائب». 4
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-آن "ماالیقـدر هاموری است که در توان شوص نیست و اختصاص به خداوند دارد که ب

 درخواست کرد.گوید. این امور را تنها باید از خداوند  الله" میاالعلیه
امـا  ؛درخواستی که مولو  قادر بر آن است بلب کنـد ،تواند از مولو  مولو  می

 1توان بلب کرد. جز از خدا نمی ،اموری که جز خدا کسی قادر بر انجام آن نیست
نصـوص شـرعی کتـاب و  ،مقدور از غیر مقـدور مالک تعیین امور   ،تیمیهاز نظر ابن
ة المعاني الثابتة با»سنت است.  ةنَّ ة يجب إثباتها، والمعاني المنفيةة بالكتةاب والسُّ نَّ لكتاب والسُّ

واسطه کتاب و سنت اثبات شده، ثابت، و معانی کـه کتـاب و معانی که به 2؛«يجب نفيهةا
   فرموده عمرانسوره آل 175در آیه  لذا چون خداوند ؛سنت نفی کرده، باید منتفی دانست

ُنوَب : است ةُ   َوَمْن َيْغِفُر الذُّ در  توان از مولو  درخواست غفران کرد و چـون نمی ،ِإَّلَّ اللَّ
ةَ  َيْهةِدي َمةْن َيَءةاُ   :فرموده است سوره قصص 57آیه  ْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللَّ

َ
َك ََّل َتْهِدي َمْن أ  ،ِإنَّ

 توان از مولو  درخواست هدایت قلوب کرد. نمی
از شـئون خـاص ربـوبی خداونـد  ،هسـتندالله االبنابراین کارهایی که ماالیقدرعلیه

 شود.  محسوب می
 باشد:میتیمیه موارد زیر ی از نگاه ابنیاز جمله مصادیق چنین کارها

إنزال المطر وإنبات النبات وتفريج الكربات والهدى مةن الالةتَّلت ورفةرا  » 
درخواست باران، روئیدن گیاه، گشـای  مشـکالت، هـدایت از  3؛«الذنوب

   گناهان و...ها، بوشگمراهی

 قدم دوم: درخواست امور ماالیقدر و شرک در ربوبیت

اگـر چنـین امـوری از غیـر  ،الله" قرار گرفتاال"ماالیقدرعلیه که برخی افعال جزء  زمانی
چراکـه  ؛اسـت   بسیار واضش و روشن است که شرک محقـق شـده ،خدا درخواست شود

 ؛خدا کسی قادر بر انجام آن نیست این است که جز ،فرضی که در این عنوان وجود دارد
لذا ببیعتا غیر خدا در جایگاه خدا قـرار  ؛است   حال از غیر خدا درخواست شدهدر عین

در واقع برای غیر خدا شأن ربوبی در نظر  ،تربه بیان فنی ؛است   گرفته و شرک محقق شده
 دنبال خواهد داشت.لذا استغاثه در این امور شرک در ربوبیت را به ؛است   شده   گرفته

                                              
 .789ص ،1، جمجقسعالمفتيو تیمیه، احمد، ابن. 1

 .199ص، لالست يث تیمیه، احمد، ابن. 2
 .  735ص ،1، جمجقسعالمفتيو تیمیه، احمد، ابن. 3
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از ایـن جهـت  ؛مشرک در ربوبیت شدند ،در عبادت خدا و درخواست از او
نتیجه قول آنها این است که  ؛که آنچه برای خدا بود را به مولو  نسبت دادند

تمـام  ،تـوان بـه مولوقـات  نسـبت داد و از مولوقـات کارهای خـدا را می
 1 کارهای رب را مطالبه نمود.

 ت ماالیقدر و شرک در الوهیتقدم سوم: درخواس

کـه از غیـر خـدا کسـی ؛بین اله و رب رابطه مستقیم برقرار اسـت ،تیمیه معتقد استابن
ــاری  ــع ســوتی و گرفت ــا رف ــد و ی در امــور ) خــوی  از او بوواهــدمنفعتــی بلــب کن

 .است   در واقع مولو  را به منزله "اله" خود قرار داده (،اللهاالماالیقدرعلیه
دهند و از او بلب جلب منافع و دفع مضار در  منزله اله قرار می   بهمولو  را 

 2کنند. کسی قادر بر انجام آن نیست می ا،اموری که جز خد
ای بین درخواست کردن   ساز است و چه رابطهاما اینکه این درخواست چگونه معبود

 ت. اس   شده   تیمیه توضیش دادهدر کلمات ابن ،و معبود ساختن وجود دارد
ی از شدائد که به اصطال  یدست آوردن منافع و یا رهابهبرای  ،درخواست از خداوند

اش اعتقاد به مالکیـت منـافع و   الزمه ،دعای مسئلتی" نام دارد" ،تیمیه و سایر سلفیانابن
مضرات برای درخواست شونده یا همان مسئول است. اگر مالکیـت ثابـت شـد، معبـود 

معبـود  ،ای دارد  خابر اینکه چنین قدرت مالکانهچون معبود، به ؛شود بودن هم ثابت می
 است.

درخواست مسئلتی همان بلب منفعت و دفع مضرت است و هر کـس کـه 
او حتما معبود است که قطعـا مالـک نفـع و ضـرر  ،مالک ضرر و نفع باشد

 3است.
 .تیمیه رابطه دعای مسئلتی با دعای عبادی رابطه تضمن استاز نظر ابن

مستلزم دعای مسئلتی است و هر دعای مسئلتی متضـمن  ،دعای عبادی هر
 4.دعای عبادی است

لـذا قطعـا  ؛رابطه تضمن یعنی در درون دعای مسـئلتی، دعـای عبـادی وجـود دارد
 عبادت است.

                                              
 .(855ص،لالست يث تیمیه، احمد، )ابن ؛«فأشرکوا في ربوبیة الله...». 1
 (.777ص، لالست يث تیمیه، احمد، )ابن ؛«فنّزلوا المولو  منزلة اإلله». 2

 .(15ص ،15، جمجقسعالمفتيو تیمیه، احمد، )ابن ؛«ال بد أن یکون مالکا للنفع والضر» 3.
 .11، ص15ج ،مجقسعالمفتيو تیمیه، احمد، ابن. 4
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ناظر به دعای  ،لتی و موضوع عبادت هرچند در عبارت فو ئاین رابطه بین دعای مس
است که اگر از موجـودی درخواسـت    یک قاعده ،قام بیاناما در م ،مسئلتی از الله است

بعـد از  ؛ببیعتا آن موجود، عنوان رب خواهد یافـت ،الله صورت گرفتاالماالیقدرعلیه
خابر مالکیت بر نفع و ضرر، مستحق عنوان اله و معبود خواهد بـود و دعـای به ،آن نیز

ل انجـام شـده، عبـادت لـذا عمـ ؛سته همانجام شده، متضمن دعای عبادی  مسئلتی  
 خواهد بود. 

 است.    کرده   تیمیه این سبک استدالل را در دعای غیرالله نیز استفادهابن
االالله از ایشان مشـروع نیسـت و اصـل علیهبور درخواست ماالیقدرهمین

واسـطه آنچـه کـه مشـروع دین این است که جز خدا عبادت نشود و تنها بـه
گویند )درخواسـت از غیـر خـدا در  عبادت شود و آنچه که ایشان می ،است

   1.متضمن عبادت غیرالله است ا،ماالیقدر( بدون امر خد
متضـمن عبـادت غیـر توصـیف  ،در عبارت فو  نیـز درخواسـت ماالیقـدر از غیـر

ای است که در مورد دعای مسئلتی از خداوند   تطبیق همان قاعده ،است که در واقع   دهش
 بود.   یان کردهب

هم شرک در ربوبیت و هم شرک در  ،بنابراین درخواست از غیر خدا در چنین اموری
 2.الوهیت است

تیمیـه در ایـن سـه مقدمـه را در قالـب یـک قیـاس منطقـی اگر بوواهیم کـالم ابـن
 .به این صورت خواهد بود ،بگنجانیم

-لب ماالیقدرعلیـهصغری: بلب )غفران بنوب یا شفاء مریض و...( از غیر خدا، ب

  ؛االالله از غیر است
  ؛االالله از غیر، شرک در ربوبیت و الوهیت خداستکبری: بلب ماالیقدرعلیه

نتیجه: بلب )غفران بنـوب یـا شـفاء مـریض و...(، شـرک در ربوبیـت و الوهیـت 
 ؛خداست

                                              
 .(821ص، لالست يث تیمیه، احمد، )ابن ؛«وما بکره هؤالء یتضمن عبادة غیر الله بغیر أمر الله». 1
 .(855ص، لالست يث تیمیه، احمد، )ابن ؛«فأشرکوا في ربوبیة الله، وفي دعاء الله وعبادته». 2
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 تیمیه بر شرک بودن استغاثهبررسی ادله ابن
روشن است کـه آنچـه محـل  ،صورت قیاس منطقیبه تیمیه و بیان آنبا تبیین اندیشه ابن

 ،شـود   چراکه ببق فر ، اگر واقعا پذیرفتـه ؛کبرای قیاس نیست ،مناقشه و بررسی است
حـال از غیـر خـدا در عـین ،آیـد کارهایی که از موتصـات خداسـت و از غیـر او برنمی

 شرک در الوهیت اتفا  خواهد افتاد.  ،دنبال آنببیعتا شرک در ربوبیت و به ،شود   خواسته
االالله صورت اگر از غیر خدا درخواست ماالیقدرعلیه ،بنابراین ما هم معتقد هستیم

اما سوال این است که آیـا احـدی  ؛است   شرک در ربوبیت و الوهیت اتفا  افتاده ،گرفت
صـات حـاجت  از اختصا ،تـوان یافـت کـه در عـین اینکـه علـم دارد از مسلمین را می

  1آن را از مولوقین بلب کند؟ ،خداست
صغرای قیاس است که از چند جهت قابل بررسی است.  ،اما آنچه جای بررسی دارد

هـای خـار  الله و غیرالله و قرار دادن درخواسـتآیا تقسیم امور به دو قسم  ما یقدرعلیه
ی یهـاعادت، در قسم دوم که نتیجه ببیعی آن حکم به شرک نمـودن چنـین درخواسـت

 صحیش است یا خیر؟ ،خواهد بود

 اول: جامع نبودن تقسیم

اموری که مقدور مولو  است  ،تیمیه درخواست امور را به دو دسته تقسیم کرد. اولابن
سپس کارهـایی نظیـر شـفا  ؛اموری که جز خدا کسی قدرت بر انجام آن را ندارد ،و دوم

نتیجـه ببیعـی ایـن نـوع  ؛م کـرددادن مریض و بلب رز  و... را در زمره قسم دوم اعال
 ،هایی که جز خدا کسی قادر بـر انجـام آن نیسـتتقسیم، این خواهد بود که درخواست

 دنبال خواهد داشت.شرک را به ،اگر از مولو  مطالبه شود
تقسیم جامعی است؟ آیا بعـد  ،اما سوال اینجاست که آیا تقسیم امور به این دو دسته

از امور ببیعی مقدور مولوقات، سایر امور را باید در اختصاصـات خداونـد قـرار داد؟ 
امور بسیاری هستند که فراتر از قدرت ببیعی مولوقات  .گونه نیستروشن است که این

ی یبسـا توانـاچـه ؛اما از اختصاصات خداوند نیست ؛دنشو و خار  عادت محسوب می
واسطه آن، قدرت بر انجام کارهـای   از حالت ببیعی مولوقات بیشتر باشد و بهمولوقی 

                                              
ظرسم اجعماالمقعيصمرسنافم الالسمت يث اوانام ان سبحانی، جعفـر،) ؛«و إّنما یستغیث بزعم أّنه سبحانه أقدره علی بلك». 1

 (.1794، بهار و تابستان 1پژوهی سال اول، شماره   نامه علمی ترویجی سلفی، دوفصللمتسسل
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ی ینظیر کارهـا ؛شود باشد که از موتصات خداوند نیز محسوب نمی   خار  عادت داشته
 ءامـا جـز ؛دسـت بیاورنـدخابر ریاضت نفس و مداومت بر برخی ابکار بهکه برخی به

سـه قسـم  ،صورت منطقی اگر تقسـیم شـودلذا این تقسیم به ؛موتصات خداوند نیست
  .خواهد داشت
 ؛ی ببیعی که نوع مولوقات بر آن قادر هستندیاول: کارها

صورت اما برخی به؛ العاده که فراتر از توان ببیعی مولو  استدوم: کارهای خار 
 ؛یابند خار  عادت به آن دست می

ا اختصاص بـه خداونـد ی که فراتر از توان مطلق مولوقات است که تنهیسوم: کارها
 ؛دارد

العـاده تیمیه، در نگاه اول، درخواست امور خـار شده توسط ابن   تقسیم دوگانه ارائه
قـرار خواهـد  (،االاللـهعلیـهیعنی ماالیقـدر)داخل قسم اول نوواهد بود و در گزینه دوم 

یـز تیمیـه خـود نکـه ابـنحالی در؛ گرفت و شرک بودن این گزینه نیز بسیار روشن است
العـاده بـرای برخـی اشـواص اسـت کـه ایـن وجود برخی از تصرفات خار معترف به

تیمیه جز مقدورات بشـر به تصریش ابن ،تصرفات در عین اینکه از خوار  عادات هستند
 :گویـد او می. تصرفاتی نظیر قتل با سحر یا ایجاد مریضی و یا جنون 1.است  شده  دانسته

بلکـه افـراد ناصـالش نیـز  ؛الش بودن اشـواص نیسـتقدرت بر این تصرفات دلیل بر ص
عنـوان کرامـات توانند به البته افراد صالش نیز می 2دست بیاورند؛بهچنین قدرتی  توانند می

بـه ایـن  3؛سـنت اسـتصاحب چنین قدرتی باشند. وجود کرامات امری مسلم نزد اهل
اما اگر از بریق  ؛کرامت است ،صورت که اگر از بریق حالل چنین قدرتی حاصل شود

که از غیب برای او بعام  نظیر حضرت مریم ؛حرام حاصل شود کرامت نوواهد بود
یـا برخـی از  4؛شـد کرامـت او محسـوب می ،چون از بریق حـالل بـوده ؛شد می   آورده

اما گاهی اوقات نیـز ابعـام از غیـب، از  ؛شد می   که از غیب برایشان غذا آورده 5صحابه
                                              

 .(587ص ،1ج ،لمنبسلتتیمیه، احمد، )ابن ؛«وما یقدر علیه الجن هو من جنس مقدور اإلنس». 1
 .584ص ،1ج ،لمنبسلتتیمیه، احمد، ابن. 2

 .(187ص، لمعا  ةالمسلسط   تیمیه، احمد،؛ )ابن«أهل السنة والجماعة التصدیق بکرامات األولیاءومن أصول ». 3

 .585ص ،1ج ،لمنبسلتتیمیه، احمد، ابن. 4

 .(584ص ،1ج ،لمنبسلتتیمیه، احمد، )ابن؛ «وإنما کان هذا قد یحصل لبعض أصحابه». 5
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ایـن  1انند اینکه جنی بعامی را از دیگران برباید و برای انسانی ببرد.م ؛بریق حرام است
 ؛معجزات انبیا از جنس کرامات نیست ولی ؛اما کرامت نیست ،هم ابعام از غیب است

  2.مقدور هی  انس و جنی نیست ،بلکه معجزات
کـه  یکرامـات ،شـود تیمیه در خصوص کرامات مشـوص میاز مجموع کالمات ابن

مقدور و در اختیار صـالحین )و از بریـق حـرام بـرای بـالحین(  ،ت استخوار  عادا
  4باشد. خالف معجزات که مقدور انس و جن نمیرب 3؛است

تواند به مقامی برسد که صـاحب کرامـت  که انسان می کندمیتیمیه اعتراف البته ابن
 ؛اسـتوجـود مسـنت خابر وجود ادله متعددی است که در منابع معتبـر اهـلبه ؛شود

-که نص در این موضوع است که بنده به 5که بواری حدیث قرب نوافل را بکر کردهچنان

گـوش، چشـم، دسـت و پـای او  ،خداونـد کـه رسـد به مقـامی می ،واسطه انجام نوافل
انجام خواهد شد و این مقام موجب  ،ای کند  ای که اگر از خداوند مطالبه  گونهبه ؛شود می
مورد درخواست و سوال واقـع  ،اند  شود که از سوی سایر مردم که به این مقام نرسیده می

امـوات و شـفای بیمـاران قـرار  ایکه انبیا الهی مورد درخواسـت بـرای احیـچنان ؛شود
 گرفتند.  می

ای انسان کـه قابلیـت در واقع از استعداده ،لذا سلفیانی که این مقام را منکر هستند
در حـد یـک  ،شده غافلند و در واقـع انسـان را   گذاشتهودیعه به خلیفه الهی شدن در او 
تیمیه و پیروان او که به اشتباه بـه سـلف نسـبت لذا تفکر ابن ؛اند  حیوان ببیعی تنزل داده

 شود.  انسانی محسوب می تفکری ضد ،شده، از این حیث   داده
ای کـه   گانه  باید قائل بـه تقسـیم سـه ، اوتیمیهاعترافات خود ابنببق این بیان و ببق 

ای که مقدور برای برخی افراد اسـت قـرار   العادهشد و قسم دوم را امور خار  گذشت می
به این صورت اگر شوصـی از  ؛شد در نتیجه باید قائل به تفصیل در استغاثه می ؛داد می

ای   چنـین اسـتغاثه ،کرامـات باشـد ءکند که جـزامری را درخواست  ،انبیا و اولیای الهی
                                              

 .584ص ،1همان، ج. 1
 .587ص ،1همان، ج. 2

 .(559ص ،1ج )همان، ؛«والکرامات معتادة في الصالحین مّنا» .3

 .559ص ،1همان، ج. 4
 .155ص ،2ج ،صح حاجخيريبواری، محمد، . 5
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اما اگر از انبیا و اولیـای  ؛مقدور انبیا و اولیای الهی است ،چراکه کرامات ؛صحیش است
-میای شرک اعالم   چنین استغاثه ،الهی درخواست امری کند که شبیه به معجزات است

   کریم بیان شدهقرآنهرچند بلب معجزات از انبیا نیز صحیش است و موارد آن در ) ؛شود
بـور سـایر سـلفیان وجـود تیمیه و همینکه این تفصیل در کلمات ابندر حالی (؛است
  .شود می   بلکه اتفاقا درخواست کرامات از اولیای الهی نیز شرک شمرده ؛ندارد
تیمیه، از امـور مقـدور از نگاه ابن (،شد   که اشاره)بلب رز  از غیب  ثال،عنوان مبه

ماننـد )بـه آن برسـند و هـم صـالحین  (،از بریق اجنـه)توانند  است که هم فاسقین می
چراکـه از کرامـات  1توانند به آن دسـت یابنـد؛(، میبرخی صحابهو  حضرت مریم

از مـوارد  ،تیمیـهله یعنی بلـب رز  در نگـاه ابـنئاما همین مس ؛است و نه از معجزات
 .است   لله شمرده و شرک محسوب گردیدهاالاالیقدرعلیه

یا به من رحم کن و یا به من روزی بده  ،مرا ببو  گفتن یا رسول الله
بلکـه  ؛و یا کمکم کن و یا از دشمنم نجات بده و امثال این امور جایز نیست

 2ص الوهیت است.یاز خصا شانتمام
-بایـد جـزء امـور خـار  ،تیمیـهکه این موضوع حتی ببق اعتراف خود ابندرحالی

ی رسیدن بـه آن را دارد و بـالتبع بلـب آن نیـز جـایز اسـت قـرار یای که بشر توانا  العاده
-در حالی ؛است   موجب چنین انحرافی شده ،اما نبود چنین قسمی در تقسیم ؛گرفت می

تیمیـه بـین گـذاری ابـنکه اکثر بلب حاجات از انبیا و اولیای الهی، با توجه بـه تفـاوت
هـای در حد بلب کرامت و درخواست امـور کوچـک و گرفتـاری 3،جزات و کراماتمع

بلـب  ،لذا درخواست کرامات از انبیا و اولیا ؛نه در حد بلب معجزات ؛شوصی است
که هیئت کبار العلما نیز چنان ؛حتی در زمان ممات ؛کاری است که مقدور ایشان است

 ن ممات ایشان است. معترف به صدور کرامات از اولیای الهی در زما

الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره الل  تعالى على يد عبد من عبةاده الاةالنين »
 4؛«حيا أو ميتا إكراما ل  فيدفع ب  عن  ضرا أو ينقق ل  نفعةا أو يناةر بة  حقةا

خـابر تکـریم بنـدگان صـالش العاده است که خداوند بهکرامت امری خار 
                                              

 .584ص ،1ج ،لمنبسلتتیمیه، احمد، ابن. 1
 .838ص ،7ج ،مجقسعالمفتيو تیمیه، احمد، ابن. 2
 .559ص ،1، جلمنبسلتاتیمیه، احمد،ابن. 3
 .534ص ،1ج ،فتيو المةجن الم لئق  ،هیئت کبار العلماء. 4
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کنـد و بـه ایـن  ت و یـا ممـات جـاری میدست ایشان در زمان حیاخود، به
 بوشد. صورت ضرری را دفع و یا نفعی را جلب و یا حقی را نصرت می

امـا  ،دانند تیمیه، کرامات را امر مقدور برای صالحین نمیخالف ابنرهرچند ایشان ب
تیمیه، بلب حاجات از صالحین در زمان ممات را نیـز این اعتراف به ضمیمه دیدگاه ابن

 کند.  تصحیش می
بلب معجزات نیز  ،که مطابق کتاب و سنت نیز هست بیتالبته در فرهنگ اهل

های   که آیات متعـدد و سـیرهچنان ؛رسد به بلب کراماتچه ،از انبیا الهی صحیش است
امـور از انبیـا وجـود دارد کـه قابـل انکـار  از تاریوی مسلم و روشن در بلب این دسته

 نیست.

 مالکی غیر منضبط ،االاللهبه یقدرعلیه و ماالیقدرعلیهمالک تقسیم امور  دوم:

نباید به غیـر  ،باشد   تیمیه هر امری که کتاب و سنت از غیر خداوند نفی کردهدر نگاه ابن
تنها باید بـرای خـدا  ، و هر امری را کتاب و سنت برای خداوند اثبات کرده 1او نسبت داد
از اختصاصـات خداونـد  ،کار رود  بـه 3طلقصورت ملذا این امور اگر به 2؛ثابت دانست

شـود. اگـر ایـن  صورت مطلق از غیر خدا شرک محسوب می  خواهند بود و بلب آنها به
بور ببیعی، مولوقی قادر است(   صورت مقید )یعنی در حد و اندازه قدرتی که به  امور به

بـرای خـدا  درخواست شود و یا اساسا اموری غیر از این موارد )آنچه که کتاب و سـنت
 موارد مایقدرعلیه خواهد بود. ءجز ،اثبات کرده( باشد، درخواست آنها از مولوقات

ُنوَب ِإَّلَّ  :اسـت   فرموده عمرانسوره آل 175در آیه  نظیر اینکه خداوند َوَمةْن َيْغِفةُر الةذُّ
  ُ  سـوره قصـص 57در آیـه  یـا اینکـه خداونـد ؛بوشـد جز خدا کسی گنـاه را نمی ؛اللَّ

َ  َيْهِدي َمْن َيَءةاُ  : است   هفرمود ْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللَّ
َ
َك ََّل َتْهِدي َمْن أ تواند  نمی پیامبر ؛ِإنَّ

 عمـرانسـوره آل 187ت. خداوند در آیه کسی را هدایت کند و این کار در اختیار خداس

ِ   فرماید: می ْاُر ِإَّلَّ ِمْن ِعْنِد اللَّ لـذا  ؛دسـت خداسـت  نصرت و پیروزی تنهـا به ؛َوَما النَّ
                                              

 .115ص ،1، جمجقسعالمفتيو تیمیه، احمد، ابن. 1
 .153ص ،1؛ همان، ج115ص ،1ج ،مجقسعالمفتيو تیمیه، احمد، ابن. 2

االالله استفاده نمـوده اسـت. "فإنـه ال یعـین علـی علیهتیمیه برای تعیین ماالیقدردر واقع ابال  قید دیگری است که ابن». 3
و یا "والنصر المطلق هو خلـق مـا بـه » ؛(118ص ،1، جمجقسعالمفتيو تیمیه، احمد، )ابن ؛«العبادة اإلعانة المطلقة إال الله

، لالسمت يث تیمیـه، احمـد، )ابـن ؛(118ص ،1ج ،مجقمسعالمفتميو تیمیـه، احمـد، )ابن ؛«اللهإالیغلب العدو وال یقدر علیه
 .(855ص
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بلب غفران، هدایت، نصر و سایر مواردی که انحصارا بـرای خـدا آمـده، از غیـر خـدا، 
تیمیـه، بلـب البتـه منظـور ابـن ؛دنبال دارد  االالله است و شرک را بهبلب ماالیقدرعلیه

امـا  ؛اردصورت مطلق است که اختصاص به خداوند دغفران، بلب هدایت و نصرت به
توان از او بلب کرد و اشکالی نـدارد. ایـن بـود  می ،تواند باشد آنچه در شان مولو  می

 تیمیه در تشویص امور یقدر از ماالیقدر.مالک ابن
اسـت؟    خـود نسـبت نـدادهجای سوال است که اساسا خداوند کدام کار را بـه حال

ْمَر  ِإ َّ  ُقْل  :فرماید میعمران سوره آل 154در آیه که خداوند زمانی ُ   اْْلَ ِ   ُكلَّ تمام امور ؛ ِللَّ
 سـوره انعـام 13در آیـه  یا اینکـه ؛چه امور مقدور بشر چه غیر مقدور ؛دست خداستبه

ُ    َو ِإْ  َيْمَسْسَك  :فرماید می ٍ   َشةيُْكلِّ   ِباُلرٍّ َفت كاِشَف َلُ  ِإَّلَّ ُهَو َو ِإْ  َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعلى  اللَّ
و اگر خدا به تو زیانی برساند، کسی جز او بربرف کننده آن نیست و اگـر خیـری  ؛َقدير  

 به تو برساند پس او بر هر چیزی تواناست. 
نشـده و اینکـه    یا نفع مقدور با ضرر یا نفع غیر مقدور بشر گذاشته تفاوتی بین ضرر

ین و هر چه در آن است معرفـی را مالک تمام زم عمران خودسوره آل 87در آیه  خداوند
َك َعلى  ِبَيِدَك  :گوید کند و می می دست توست و   ها بهیهمه خوب ؛ٍ  َقدير   ُكلِّ َشيْ  اْلَخْيُر ِإنَّ

دست خداست تفصیلی بین کارهای مقدور   در اینکه تمام خوبی به؛ تو بر هر چیز توانایی
ببق مـالک  .دست اوست  بزرگ به تمام این امور از کوچک تا .و غیر مقدور قائل نیست

هـا و جلـب نباید در جمیع امور، جمیع کشـف ضـرر ،تیمیه که کتاب و سنت استابن
 کرد.    از احدی غیر از خدا مطالبه را خیرات

ةِ    َو ما َلُكْم ِمْن ُدوِ   :فرماید مقام حصر میدر  سوره بقره، 153آیه  که درزمانی ِمةْن   اللَّ
تمام سرپرستی و نصرت را  .غیر از خدا هی  سرپرست و ناصری ندارید؛ ٍر َوِليٍّ َو َّل َناي

کمااینکـه در  است؛ خود اختصاص داده و بین مقدور و غیر مقدور آن فرقی قرار ندادهبه
 ؛ِمةْن َوِلةيٍّ َو َّل َشةفيٍع   ُدوِنِ    ما َلُكْم ِمْن  :فرماید می سوره سجده 4، در آیه شفیع خصوص

سوره  25و  39در آیات حتی  ؛دهد ی برای شفاعت قرار نمییخود جا برای احدی غیر از
ةِذى ُهةَو ُيْطِعُمنةِى َو َيْسةِقيِن  َو ِإَ ا  :شده   خاصیت آب و دارو به خدا نسبت دادهشعرا،  َو الَّ

دهد و تمام ایـن آیـات  اوست که شفا می ؛کند اوست که سیراب می ؛َمِرْضُت َفُهَو َيْءِفيِن 
یعنی فقط اوست که ولی و ناصر و شفیع و ساقی  ؛در مقام حصر این امور برای خداست
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االالله قرار گیرد علیهتیمیه باید تمام این امور جز ماالیقدرببق مبنای ابن ؛و ببیب است
 دنبال خواهد داشت.  شرک به ،که اگر از غیر او بلب شود

 ،تیمیه با استناد به آیات، موتص به خـدا دانسـتدیگر، تمام اموری که ابن از برفی
 کـه بـه رسـولزمـانی ؛اسـت   را بـه غیـر خـود نیـز نسـبت داده شانتمامخداوند 

َك َلَتْهدي :فرماید می خـود  نسبت هدایت را بـه رسـول 1؛ِصراٍط ُمْسَتقيٍم   ِإلى  َو ِإنَّ
ةُ  َلُهةدىو َو  :اسـت   را به کتاب الهی داده و فرمودهکه نسبت هدایت چنان ؛است   داده َو ِإنَّ

َو  :فرماید که میاست و یا زمانی این کتاب موجب هدایت و رحمت 2؛َرْحَمة  ِلْلُمْؤِمنيَن 
يِن َفَعَلْيُكُم  ْاُر   ِإِ  اْسَتْنَاُروُكْم ِفي الدِّ اگر از شما نصرت خواستند بر شما واجب است  3؛النَّ

لقب  کمااینکه به یاران پیامبر ؛شده   به مومنین نسبت نصرت داده .که نصرت کنید
يَن َواَْلنَاارِ  :است   انصار داده ُلوَ  ِمَن اْلُمَهاِجِر اِبُقوَ  اَْلوَّ کـه تمـام زمـام در حالی 4؛َوالسَّ

االمر برگزیده میان اولیا خود برای اداره امور مردم، اولیاما از  ؛خود نسبت دادهامور را به
وِلةي  :و ایشان را سرپرست امور قرار داده

ُ
ُسةوَل َو أ طيُعوا الرَّ

َ
َ  َو أ طيُعوا اللَّ

َ
ذيَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
يا أ

ْمِر ِمْنُكْم  مةا  :اسـت   فرمـوده ،تنها خدا ولـی شماسـت :فرماید عین اینکه می در 5؛اْْلَ ِإنَّ
ُكُم  كاَة َو ُهْم راِكُعوَ    َوِليُّ تَة َو ُيْؤُتوَ  الزَّ ذيَن ُيقيُموَ  الاَّ ذيَن آَمُنوا الَّ ُ  َو َرُسوُلُ  َو الَّ شما  ولی   6؛اللَّ

حـال رکـوع زکـات در د و نـکن که نمـاز اقامـه می هستند و مومنینی خدا و رسول
 .اسـت(   نـازل شـده علـی ومنیندهند )که به ابعان فریقین در خصوص امیرالم می

بور در عین اینکه تنها خود را همین ؛کند والیت رسول و جانشینان ایشان را نیز اثبات می
شفاعت را برای رسول خود و سایر مومنین ثابـت  ،به اتفا  امت اسالمی ،نامد شفیع می

فـرت و اعمال متعددی را سـبب مغ 7کند را صاحب شفاعت معرفی می ایعده ؛داند می
در عین اینکه شفادهی را تنها برای خود اثبات کرده، نسبت شـفا را بـه  ؛دنمای معرفی می

ُل ِمةَن اْلُقةْرآِ  مةا ُهةَو ِشةفا   َو َرْحَمةة   :فرمـوده سوره اسرا 28و در آیه  کریم دادهقرآن َو ُنَنةزِّ
                                              

 .58. سوره شوری، آیه1

 .  33ه نمل، آیه. سور2
 .  38. سوره انفال، آیه3
 .  155. سوره توبه، آیه4

 .  59. سوره نساء، آیه 5
 .  55. سوره مائده، آیه6
 .68سوره زخرف، آیه. 7
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بت شفا را به که نسچنان ؛کریم موجب شفا و رحمت برای مومنین استقرآن ؛ِلْلُمْؤِمنيَن 
اِس  :عسل نیز داده و فرمود بور که سیراب نمودن را به خدا نسـبت همان ؛فيِ  ِشفا   ِللنَّ

مملـو کریم قرآن 1؛ُيْسَقى ِبَما  َواِحٍد  فرماید:و می   ، آب را مایع سیرابی معرفی کرده داده
خـود موـتص بـهآنچه که خداونـد در آیـات دسـته اول بنابراین هر  ؛هاست  از این نمونه

بـه  ،، در آیـات دیگـر(تیمیه باید تنها از خدا درخواست نمودکه ببق مبنای ابن)دانست 
کـه کـاری را حتـی در برخـی مـوارد در همـان زمـانی ؛اسـت   غیر خود نیز نسـبت داده

 13آیه  نظیر ؛دهد خود نسبت می  در همان زمان از او نفی و به ،دهد دیگری نسبت می   به
و چـون افکنـدی، تـو  ؛وما َرَميَت إ  َرَميةَت ولِكةنَّ اللةَ  َرمةي فرماید:که میسوره انفال 

 نیفکندی، بلکه خدا افکند.
مالکی غیر منضبط است و تقریبا در  بر اینکه عالوه ،تیمیهلذا مالک ارائه شده از ابن

تمام موارد تداخل دارد، اما وجه جمع این نوع آیات که گاهی امری را موـتص بـه خـدا 
با نگـاه  ،دهد این است که آیات دسته اول کند و گاهی به امور دیگر نسبت می عنوان می

اسـت.    شـدهل امـور بیـان یبا نگاه به اسباب و وسا ،توحیدی بیان شده و آیات دسته دوم
ْمةُر همه کاره خداست  َّل َلُ  اْلَخْلُق َو اْْلَ

َ
اما خدا تمـام امـور را نیـز بـا اسـباب انجـام  ،2أ

خود نسبت داده، مشیت و اراده اوست و آنچـه بـه اسـباب نسـبت دهد. آنچه خدا به می
 ی اراده اوست.   داده، وسیله

و بـه خداونـد بـرای همـان حاجت، بـا نگـاه ا گرفتن برای ،وسیلهقطعا نگاه سائل به
ابن الهـی بـرای  ،دیگـر و در نهایـت حاجت متفاوت است. وسیله محتاج به هزاران قید  

مستقل عمـل  و چیز برای حصول اثر نیستهی اما خداوند محتاج به ؛حصول اثر است
چـون  ؛اما نتیجه حاصل نشـود ،لذا ممکن است از اسباب، بلبی صورت گیرد ؛کند می

بنابراین قدرت اسـباب یـک چیـز اسـت و  ؛است   حقق آن امر تعلق نگرفتهاراده خدا بر ت
اما سوال این است که آیا کسانی که به سراغ اولیای الهی برای  ؛قدرت خداوند چیز دیگر

یا از جنس نگاه  ،وسیله استشان به ایشان از جنس نگاه بهروند، نگاه شان میرفع حوائج
بلبـی کـه اولیـای الهـی داری اگـر خداونـد  ،اگر از ایشان سـوال شـود ؟به رب مستقل

                                              
 .  4. سوره رعد، آیه1
   .54. سوره اعراف، آیه2
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قطعـا خیـر. ایـن یعنـی  :نوواهد، محقق خواهد شد یا خیر؟ بدون درنگ خواهند گفت
نـه جـنس  ؛جنس بلب ایشان از اولیای الهی، جنس درخواسـت از یـک وسـیله اسـت

 درخواست از یک رب مستقل. 
ن خداست، در نصرت و هدایت و... از وسیله أشبنابراین احدی با نگاه به ابال  که 

 ؛بلکه درخواست از ایشان، از جـنس درخواسـت از وسـیله اسـت ؛کند درخواست نمی
آیا این وسیله واقعا وسیله است یا خیر و یا اینکه آیا این بلب، مشروع است یا  هالبته اینک

کـه دیگـر عنـوان  اما تا همین مقدار کافی است ؛کالمی است که باید بررسی شود ،خیر
شرک بر این بلب بار نشود و مقصود از این بحث نیز بررسی موضوع شرک بودن استغاثه 

 هرچند که ادله برای مشروعیت آن نیز موجود است.  ؛نه مشروع بودن آن ،است

 آلود یا کفرآمیزالله؛ مالکی شرکاالعلیهعلیه و ماالیقدرسوم: مالک تقسیم امور به یقدر

یک سوال که در شیوه هر نوع تقسیمی باید روشن شود این است که نگاه حاکم بـر ایـن 
یا با نگـاه  کرده،تقسیم  را امور اینتیمیه با نگاه توحیدی آیا ابنواقع، تقسیم چیست؟ در 
 اسباب و وسایلی؟ 

تیمیـه نگاه توحیدی باشد )که قرائن متعدد در کلمات ابـن ،اگر نگاه حاکم به تقسیم
د این احتمال است(، بایـد قسـم اول یعنـی امـور مقـدور هـم بـه خداونـد نسـبت موی
ترین عمل هم باید از خداوند درخواست شود و بـه کوچک ،شد. در نگاه توحید می   داده

سیراب شدن و شفا یـافتن را بـه آب و  که حضرت ابراهیمچنان 1؛شود   او نسبت داده
اما نگاه، نگاه توحیدی  ؛رفع عط  و شفا هستندها اسباب هرچند این ؛دارو نسبت نداد

رمـی خـدا ، کـه رمـی پیـامبرچنـان اسـت؛ شـده   لذا به خدا نسـبت داده ؛است
بنــابراین بایــد امــور مقــدور بشــر نیــز در ایــن نگــاه، از خداونــد  ؛اســت   شــده   دانســته
براین در نگاه بنا ه است؛شد   که امور قسم دوم تنها به خدا نسبت دادهچنان ؛شود   خواسته

توحیدی، چنین تقسیمی مشرکانه است و بدترین نوع شرک است که انسان در کاری کـه 
دنبال به ،ی برای خدا قرار ندهد و تنها کارهایی که قادر بر آن نیستیجا ،قادر بر آن است

                                              
حقیقة هو الله تعالی والعبد لـیس أهل السنة فإنهم یقولون الحي ال یقدر علی شا کما أن المیت کذلك ال یقدر والقادر ». 1

احمـد، (؛ )حبیب علوی، ابـن54ص ،يم ررالمسن  اف المرداعةیالمسهيج  تن)زینی دحالن، احمد،  ؛«له إال الکسب الظاهري
 .(712ص، مصبيحالالنيم
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 خداوند باشد.
 در این صورت قسم اول تقسیم، ،نگاه سبب و وسیله است ،اگر نگاه حاکم بر تقسیم

که قادر است بلب نمود و توان با نگاه به اسباب، از کسی چراکه می ؛صحیش خواهد بود
 ،  دوم تقسیم که حصر در خداوند ادعا شده اما قسم   ؛حتی انجام آن امر را به او نسبت داد

به غیر خـود،  ،العاده استچراکه خداوند خودش اموری که خار  ؛صحیش نوواهد بود
عنـوان بـه ،نسبت دادن این امور به غیر خداوند اگر لذا ؛است   ادهعنوان سبب، نسبت دبه

اگر خودش منجر بـه کفـر نباشـد، حـرف  ،شود   سبب هم صحیش نباشد و شرک خوانده
خداوند شفای نابینا و مـریض و احیـا امـوات و اخبـار از برای مثال،  ؛ای است  جاهالنه

موتلف، بر این موضوع تاکیـد  و با دو عبارت   نسبت داده غیب را به حضرت عیسی
 :گوید می عمرانسوره آل 49در آیه  حضرت عیسی گاهی از لسان خود   ؛است   کرده

 ؛ام  من این امور را انجام داده
گـردانم؛   بوشم؛  مردگان را زنده مـی نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می ،به ابن خدا

 دهم. کنید، خبر می ره میهایتان بخی خورید و در خانه شما را از آنچه می
تو این امـور را  :به حضرت فرمودند سوره مائده 115در آیه  و گاهی از لسان خداوند

 ؛ای  انجام داده
گاه که مردگان را به ابن من زنده از دادی؛ آن کور مادرزاد و پیس را به ابن من شفا می

 .  آوردی قبر بیرون می
با همان لحاظی که خداونـد  رت عیسیآیا اگر کسی از انتساب این امور به حض

کریم مد نظرش بوده )که قطعا نگاه وسیله و ابزار بودن حضرت اسـت( انکـار و در قرآن
-کفر را بـه آیا این تکذیب ؟شود کریم محسوب نمیخودداری کند، منکر و مکذب قرآن

را  وواهد داشت؟ آیا انکار و تکذیب غیر از این است که نسـبت آشـکار خداونـدندنبال 
در این امور هی  نقشـی قائـل نشـویم؟ بـه هـر  منکر شویم و برای حضرت عیسی

به همان اعتبار، درخواست از ایشان نیز صحیش  ،اعتباری که این کالم خدا صحیش است
کـه است و آن اعتبـار، همـان وسـیله و ابـزار و اسـباب اراده خـدا بـودن اسـت و کسـی

اسـت. آیـا    ق همین نگاه سراغ اولیای الهی رفتهدقیقا بب ،درخواست از اولیای الهی دارد
تقاضای شفا و احیای  ،از حضرت توان تصور کرد که مردم زمان حضرت عیسی می
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 !؟شدند واسطه این درخواست مشرک میکردند؟ آیا آنان به اموات خود را نمی
   نگـاه تیمیه وجود ندارد که آیا با نگاه توحیدی به امـورلذا وحدت نگاه در تقسیم ابن

در قسم اول مبتال به شرک شده و یا با نگاه اسباب و وسـایل بـه  ،که در این صورت   کرده
هرچنـد  ؛است   کریم شدهمبتال به کفر و تکذیب قرآن ،که در این صورت   امور نگاه کرده

 با وجود احتمال جهل، رمی به کفر صحیش نیست.

 کریم و انتساب امور به اولیای الهیقرآن
تیمیه کتاب و سنت را که مالکی اصیل و صحیش است، مالک تعیین امـور ماالیقـدر ابن

تیمیـه امـوری را کـه در نگـاه ابـن ،است. سوال این است که آیا کتاب و سـنت   قرار داده
دهد ایـن امـور  کریم نشان میاالالله است به اولیا نسبت داده یا خیر؟ قرآنعلیهماالیقدر

 شده و هم به غیر انبیا.   نبیا نسبت دادهبا نگاه وسیله، هم به ا
ی افراد را به سلیمان نسبت یزمام اختیار باد در جابجا سوره ص، 77در آیه  کریمقرآن

ْمِرهِ  :داده
َ
يَح َتْجري ِبأ ْرنا َلُ  الرِّ در آیه باد را مسور او کردیم تا به امر او جریان یابد.  1؛َفَسخَّ

گاهی از سونان پرسوره نمل،  18 ْمنةا َمْنِطةَق نسـبت داده  ندگان را بـه سـلیمانآ ُعلِّ
ْيِر  َو  ،بودند سپاه جن در خدمت سلیمان .شده   به ما زبان پرندگان تعلیم داده ؛الطَّ

ْيِر  ْنِس َو الطَّ بودنـد  چنان مطیع شوص سـلیمان 2؛ُحِءَر ِلُسَلْيماَ  ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجنِّ َو اْْلِ
يَب َو َتماثيَل َو ِجفاٍ  َكاْلَجواِب َو ُقُدوٍر راِسياٍت و َيْعَمُلوَ  که  هـر بـور  ،3َلُ  ما َيءاُ  ِمْن َمنار

هـایی  ها و کاسهها و تمثالمحراب برای  .کردند خواست برای او کار می که سلیمان می
ةا َلةُ  که بـه پـدر او، داود چنان ساختند؛میهای ثابت در زمین، چون حو  و دیگ َلنَّ

َ
أ

معجزات متعدد دیگـر انبیـا کـه در قـرآن بـه  و شد   قدرت نرم کردن آهن داده ،4َنديةَد الْ 
بلکه غیر انبیـا نیـز صـاحب  ؛است و این اختصاص به انبیا ندارد   ایشان نسبت داده شده

نظیـر آوردن توـت بلقـیس کـه  ؛شـده   العاده بودند که به ایشان نسبت دادهاعمال خار 
  َيْرَتةدَّ ِإَلْيةَك َطْرُفةَك : خود نسبت دادآصف به

َ
َنا آِتيَك ِبِ  َقْبةَل أ

َ
مـن توـت را حاضـر  5؛أ

                                              
 نیز آمده است. 71. نظیر این آیه در سوره انبیا آیه 1

   .13. سوره نمل، آیه2

   .17. سوره سباء، آیه3
   .15سوره سباء، آیه. 4

 .45سوره نمل، آیه .5
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کـه عاقبـت بـه خیـر نیـز حتـی کسـانی ؛به پلک دیگر برسد تلککنم قبل از اینکه پ   می
 سوره اعراف، 171در آیه  کهچنان ؛صاحب کرامات بودند ،نشدند، در زمان صال  خود

 .بـود   آیـات الهـی بـه او داده شـده ؛ لـذاِذَي آَتْيَناُه آَياِتَنةاالَّ  :نسبت به بلعم باعورا آمده
دهد هـر  اما به این مقام رسید و این خبر از این می ،شوصی که نه نبی بود و نه ولی ماند

که چنان ؛چه نبی چه غیر ایشان ؛مند خواهد بود  از منافع  بهره ،کس به مقام قرب برسد
 مضمون حدیث قرب نوافل است. 

کـه از ایشـان شـده و کسـی   تمام این امور غیـر ببیعـی بـه انبیـا و اولیـا نسـبت داده
همـان اعتبـار همان چیزی را که خداوند بـه ایشـان نسـبت داده، بـه ،کند درخواست می
 ؛لذا عمل  موافق قرآن است ؛است(   )که قطعا اعتبار سبب و وسیله .کند درخواست می

در واقع تکذیب آنچه که قرآن نسـبت داده نمـوده و  ،کند که این کار را انکار میاما کسی
تیمیـه موافـق کتـاب و سـنت عمـل این اقتضای کفـر را خواهـد داشـت. حـال آیـا ابـن

 است؟   کرده

 آلود معدوم یا قرائن توحیدی موجودچهارم: قرائن شرک
 ،ای  خواننده عباراتی آورده که هر ،االاللهعلیهتیمیه برای تسهیل انطبا  بلب ماالیقدرابن

 تیمیه خواهد داد. حق را در حکم به شرک، به ابن
ایشان را سبب  ،که چنین درخواستی از انبیا و اولیای الهی داردکسی ،او معتقد است

 و ایشـان را وکیـل خـدا قـرار داده2 دانـد و ایشان را مالک نفع و ضرر می 1مستقل دانسته
 مراقبت و اجابت دعای ایشان باشد، ضامن رز  و که رسول خداصورتیبه است؛

ـ 5رب قرار دادن اولیای الهی و چنین درخواستی 4و ایشان را مدبر عالم قرار داده3 دل و ع 
گاهانه برای خدا است تیمیـه نسـبت بـه های ابن  ی از دیدگاهیها  ها نمونهاین 6؛قرار دادن آ

 به اولیای الهی استغاثه دارند.  است که کسانی
                                              

 (.855ص، لالست يث تیمیه، احمد، )ابن ؛«أن السبب ال یستقل بالتأثیر». 1
 .(15ص ،15ج ،مجقسعالمفتيو  تیمیه، احمد،؛ )ابن«وکل من یملك الضر والنفع فإنه هو المعبود» 2.
 .(755ص، لالست يث تیمیه، احمد، )ابن ؛«جعلوا الصالحین مع الله کالوکیل مع موکله». 3
 .(751ص،لالست يث اتیمیه، احمد،)ابن ؛«وهؤالء یجعلون الرسل والمشایخ یدبرون العالم». 4
 .(242ص، لالست يث  تیمیه، احمد،ابن) ؛«اإن المالئکة واألنبیاءلیسوا أربابً ». 5
 .(855ص، لالست يث تیمیه، احمد، )ابن ؛«وأنت ترید أن تجعل المولو  عدل الوالق». 6
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هـا اما آیا واقعا این ؛یکی از این موارد کافی است ،ای ابال  شرکبر که روشن است
 اعتقادات قائلین به صحت استغاثه به اولیای الهی است؟! 

تمام این ادعاها کافی است و آن اینکه اولیای الهی وسـیله  ردنبابل کبرای یک بیان 
زیـرا  ؛اشـندتواننـد مسـتقل ب دیگـر نمی ،که ابال  وسیله به ایشـان شـدزمانی ؛هستند

تواند مالک یا وکیل یا ضامن نفع و  که نمیچنان ؛خوانی ندارداستقالل با وسیله بودن هم
-لـذا اعتـراف بـه ؛ضرر باشند و یا اینکه مدبر و ارباب عالم و عدل خداوند تلقی شـوند

هرچند شـبهه مشـروعیت وسـیله  ؛برای نفی شرک کافی است ،وسیله بودن اولیای الهی
قابل بر  نیست.  ،وسیله بودناما بحث بر سر شرک بودن ایشان با اعتراف به ؛باقی است

اسـت؟ آیـا بـا وجـود اعترافـات    آیا واقعا فهم وسیله بودن اولیای الهی تا این حد پیچیده
متعدد قائلین به صحت وسیله بودن اولیای الهی، حمل کالم ایشان به بدترین وضع کـه 

حتی اگـر کـالم ایشـان مجمـل باشـد )کـه  ؟صحیش است ،دباش   دنبال داشته  شرک را به
 ؟وجود امکان حمـل بـه صـحت جـایز اسـت با ،آیا حمل کالم مجمل بر کفر ،نیست(

 1!است هفتوا داد شخود خالف عملکرد ،تیمیه نیزموضوعی که ابن
همان نگاهی کـه بـه وسـایل، در  ،که قائل به صحت در امور فرابشری هستندکسانی

یعنی نیت و اعتقاد ایشان  ؛دقیقا همان نگاه را به اولیای الهی نیز دارند ،ندامور بشری دار
ای هستند که خداوند به حکمت خوی  برای رسیدن به   اولیای الهی وسیله که این است

 است.    نتیجه، استفاده از آن را شرط کرده
 ا...؛ل و یـاما آت  تنها وسیله است و نـه سـبب مسـتق ،برای حرارت آت  نیاز است

بور ممکن است اولیـای همین ؛ممکن است آت  بیاید اما حرارت نیاید و گلستان شود
اما حکمت خداوند چیـز  ،بوواهندچیزی  (،و البته در سطش باال نظیر معصومین)الهی 

کند. آیـا  تکوینی نمی قدرت   خالف حکمت، اراده اعمال  رب ،اساسا نسبت ؛دیگری باشد
عجیـب  ؟روشـن نیسـت ،اند  باره گفتهات متعددی که در ایننیت و اعتقاد ایشان از کلم

 .ایشان چنین نیتی ندارند ،تیمیه معتقد استاست که ابن
فإ  قالوا: اْلعمال بالنيات، قيل لهم: والذين قالوا: نستغيث بالنبي لم يةذكروا »

                                              
، لالسمت يث تیمیه، احمـد، )ابن ؛«لکن اللفظ المجمل إبا صدر ممن علم إیمانه لم یحمل علی الکفر بال قرینة وال داللة». 1

 .(775ص
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بـه آنهـا  ،واسـطه نیـات اسـت  شود اعمـال به   اگر گفته 1؛«أّنهم قادوا ريةره
انـد   نگفته ،کننـد می که استغاثه به رسول اکرمدهیم کسانی جواب می

 اند.  غیر رسول را )در انجام امور( قصد کرده
که مدبر اصلی عالم خداست و هی  امری را به دیگـران    حال گفته نشدههآیا واقعا تا ب
دارند که به ابن او  است و تمام مولوقات، نق  واسطه و سبب و وسیله را   تفویض نکرده

 اما تعصب مانع شنیدن است.  ؛شده و گفته خواهد شد   اعمال قدرت دارند؟ قطعا گفته
تیمیـه از او در کتـاب متاسفانه کتاب بکری، در دسترس نیست و تنها کلماتی که ابن

تیمیه گـزین  اما هر انسان منصفی همین کلمات را که ابن ؛خود نقل کرده موجود است
صراحت بـه چرا او به که کافی است که حق را در اغلب موارد به بکری بدهد ،ندکرده ببی

و نسـبت دادن  2کـرده   خدا اشاره یسبب بودن و اقتضای حکمت الهی در ارتباط با اولیا
کاری صحیش  ،به همین اعتبار که صرفا نوعی سببیت برای شا وجود دارد ،امری به شا

ترین اقـوال، صـحت یه نیز معترف است که عادالنهتیمکه خود ابنچنان ؛معقول است و
 3که نوعی اثر در ایجاد نتیجه دارند.زمانی ؛نسبت دادن امور به مولوقات است

نگاه بـه وسـایل در اقسـام امـور، در  وحدت   ،ای که موجب تعجب است اینکه  نکته
تیمیه تصور اما اگر وحدت نگاه را در کالم ابن ؛کالم قائلین به صحت استغاثه وجود دارد

شـود.  ببیعی آشکار می تیمیه و سایر سلفیان در امور  قرائن مشرکانه بودن نگاه ابن ،کنیم
اولیای الهی را سبب مستقل، مالک و ضامن نفـع و  ،گونه که در قسم دومتیمیه همانابن

م اول یعنی اموری که مقـدور ، وحدت نگاه اقتضا دارد در قسهضرر و مدبر توصیف کرد
یعنی اسباب حسیه را سبب مستقل و مالک نفـع و  ؛گونه تصور کندهمین ،مولو  است

شود که این یکی از قرائن روشن  ضرر بداند و دقیقا این نگاه در کلمات ایشان تداعی می
بر نگاه مشرکانه تفکر سلفیه بـه امـور عـالم اسـت. آنچـه کـه دیگـران را بـه آن محکـوم 

 خود مبتال به بدترین نوع آن هستند. ،کنند می
                                              

 .133ص، لالست يث تیمیه، احمد، ابن. 1
إلــی الّتوحیــد، ویثبتهــا  تیمیــه "وکثیــًرا مــا تنفــی األشــیاء فــي النصــوص الشــرعیة إشــارةکلمـات بکــری در کتــاب ابــن». 2

إّنـه » ؛(195ص، لالسمت يث تیمیـه، احمـد، )ابن ؛«في مواضع أخر اعتباًرا باألسباب، وإثباًتا لبساط الحکمة -الباري.سبحانه
 .(128ص، لالست يث تیمیه، احمد، )ابن ؛«یصش أن یراد أّنه ال یستغاث بي علی وجه التأثیر واالقتدار، وإّنما بلك لله

تیمیـه، احمـد، )ابـن ؛«متولدات حادثة بفعل العبد وباألسباب األخری، فالعبد مشارك فیها؛ وهذا أعـدل األقـوالهذه ال». 3
 .(815ص، لالست يث 
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 نتیجه
انگاری استغاثه در واقع محصول نگاه مشرکانه در امور مقدور است. سـلفیه چـون شرک

همـین نگـاه را در  ،کنـد عنوان سببی حسی و مستقل نگاه میوسیله بهبه ،در امور مقدور
کـه در حـالی ؛دهنـد امور غیر مقدور جاری و حکم به شرک بودن درخواست از غیر می

در امور غیـر  ،بور که در امور مقدور، غیر مستقل و بلب آنها شرک نیستاسباب همان
لـذا تفکـر سـلفیه  ؛از آنها شرک نوواهد بـود بلب   بنابراین ؛گونه استمقدور نیز همان

-گونه از کتاب خداوند کـه امـور خـار آلود است که در کنار تاویل تحریفتفکر شرک

کریم شده که اقتضای کفر نیز مبتال به تکذیب آیات قرآن ،دهد به بشر نسبت میالعاده را 
چنان سست اسـت کـه خـود لذا حکم به شرک در استغاثه آن ؛در این تفکر فراهم است

کـار را بـرای آن بـه 1نشینی کرده و عبارت بریعه الی الشرکتیمیه نیز بارها از آن عقبابن
 له است. ئی در این مسیگوتیمیه و تناقضگر تردید ابناین بیان اقعو ؛ دراست   برده

                                              
 .(58ص ،1، جقيع ةاجة ة اف المتسسلاولمسس ة تیمیه، احمد، ؛ )ابن«فإن هذا شرك أو بریعة إلی الشرك». 1
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