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چکیده
استغاثه به پیامبر اسالم

و اولیای الهی از اعتقـادات مسـلمانان اسـت .اغلـب

مسلمانان در مشکالت و گرفتاریها به اولیای الهی استغاثه نموده و از ایشـان بلـب
کمک میکنند؛ در این بین ،وهابیت این عمل مسلمانان را شرک دانسته و به شدت با
آن مقابله میکند .وهابیها برای مشروعیتبوشی بر ادعای خود ،در تکفیر و مشرک
خواندن مسلمانانی که استغاثه به اولیای الهی دارند ،به آیاتی مانند آیه  5سوره احقاف
استناد داشته و با تکیه بر این آیه ،عمل مسلمانان را به رفتار مشرکان تشبیه کرده و بـه-
واسطه آن ،مسلمانان را مشرک میدانند؛ در حالیکه با بررسی این آیه و آیـات مشـابه
بهدست میآید که بین عملکرد مشرکان و مسلمانانی که استغاثه به اولیای الهی دارند،
اختالف زیادی وجود دارد؛ از سویی دیگر ،برداشت نادرستی که وهابیهـا بیـل آیـه
شریفه دارند ،برداشتی انحصاری است که مفسران بزرگ فریقین ،چنین فهمی از ایـن
آیه شریفه ندارند؛ افزون بر اینکه استغاثه مسلمانان به اولیای الهی مسئلهای است که
در سیره سلف بوده و ایشان نیز در مواردی ،از اولیا ،بلب حاجت مینمودند.
کلیدواژهها :استغاثه ،وهابیت ،شرک ،آیه  5سوره احقاف.
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مقدمه
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از جمله اموری که از صدر اسالم تاکنون ،در بین مسلمانان رایج بوده ،بلـب کمـک از
در مشکالت و گرفتاریها است .این امر از سوی مسلمانان ،هم در زمـان
پیامبر
و اولیای الهی و هم بعد از وفات ایشـان صـورت مـیپـذیرفت .در
حیات پیامبر
هی منبع روایی و تاریوی نیز ،وارد نشده که علما و بزرگان دین ،در عصرهای متمادی با
این عمل موالفت داشته باشند؛ تا اینکه در قرن هفتم ،ابنتیمیه حرانـی بـا بیـان تفسـیر
جدیدی از مفاهیم دینی ،این قبیل افعال را شرک و موجب خروج از دیـن قلمـداد کـرد؛
بعد از او نیز ،وهابیت این رویه را پی گرفت و اقدام به تکفیر مسلمانان ،بهخـابر ایـن
اعمال نمود .وهابیها برای مشروعیتبوشی به رفتار ناشایست خـود و توجیـه برخـورد
غلطی که نسبت به جامعه اسالمی و مسلمانان دارند ،استناد به آیاتی مانند آیـه  5سـوره
َّ
احقاف میکنند که خداوند میفرمایدَ  :و َم ْن َأ َض ُّل م َّم ْن َي ْد ُعو م ْن ُ
الل َم ْ
ةن َّل َي ْس َةتج ُ
يب
و
د
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ
َ ُ
ل ُ ِإلى َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة َو ُه ْم َع ْن ُد َعا ِئ ِه ْم ر ِافلو َ  .ایشان مدعی هستند که بنابر ایـن آیـه شـریفه،
رفتار کنونی مسلمانان در بلب حوائج خود از اولیای الهی ،مانند رفتار مشرکان نسـبت
به بتها است؛ از اینرو ،هر مسلمانی که این عمل را مرتکب شـود ،مشـرک بـه شـرک
الوهی میگردد؛ این در حالی است که تفکر واهی ایشان با نصوص قرآنی ،سیره سلف و
فهم مفسران بزرگ فریقین ،منافات دارد؛ از اینرو ،در این نوشته ،ابتدا مفهوم اسـتغاثه و
تبیین آیه شریفه محل نزاع وهابیت و مسلمانان بیان گردیده و ضمن بیان ادعای وهابیـت
بیل آیه شریفه ،با تکیه بر کتاب ،سنت و کالم مفسرین فـریقین ،نقـض گفتـار و ادعـای
ایشان بیان میگردد.
مفهوم استغاثه

استتاثا ه در لغــت بــهمعنــای بلــب خالصــی و نجاتیــافتن اســت؛ بهگونــهای کــه
اساثا هشونده ،شوص اساثا هکننده را زیر چتر حمایـت خـود قـرار دهـد؛ از ایـنرو در
معنی آن گفتهاند :اساثا ه ،پناه و غوث خواستن است؛ یعنی بلب خالصی از بدبوتی و
1
فالکت.
 . 1زبیدی ،محمد بن محمد ،تيجالمعرو امناجسلهرالمايمس  ،ج ،7ص.847

 . 1سقاف ،حسن ،لإلغيث اجأدم الالست يث  ،ص.4
 . 2امین ،سیدمحسن ،کرفالالرت يب ،ص.881
 .3از علمای وهابیت که دیدگاههای او در مسائل اعتقادی بسیار مورد توجه ایشان میباشد.
 .4ابنعثیمین ،محمد،امجقسعالمفتيو  ،ج ،3ص.82
 .5مطلق بلب از غیر ،چه در حالت شدت و سوتی باشد و چه در حالت راحتی.
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در اصطال نیز ،برای واژه استغاثه از سوی بزرگان فریقین و حتـی سـلفیه ،تعـاریف
موتلفی بیان گردیده است:
 .1برخی استغاثه را همان شفاعت معنا کردهاند؛ همانگونـه کـه سـقاف در تعریـف
(قبـل از
استغاثه آورده است :از نظر من استغاثه عبارت است از ،بلب از پیـامبر
1
وفات و بعد از وفات وی) ،که از خداوند بوواهد حاجت شوص حاجتمند را بدهد.
 .8برخی نیز بین استغاثه ،توسل و شفاعت تفکیک قائل نشدهاند و هر سه را به یـک
معنا دانستهاند؛ همانگونه که سیدمحسن امین تصـریش دارد :اسـتغاثه بـه سـه صـورت
است:
؛
الف :آنکه انسان فقط نام غیر خدا را بوواند و بگوید یا محمد
برای من نزد خدا شفاعت کن؛
ب :آنکه بگوید ای محمد
ج :آنکه مستقیما از غیر خدا حاجت را بوواهد؛
تنها فر این است که بهصورت حقیقی و یا بهصـورت مجـازی حـاجت را مـی
2
خواهد.
 .7گروه سوم آن دسته از افـرادی هسـتند کـه بـین اسـتغاثه ،توسـل و شـفاعت فـر
گذاشتهاند.
ابنعثیمین 3در تعریف استغاثه تصریش دارد:
«اَّلستغاثة :طلب الغوث واْلنقا من الءدة والهةتك»؛ استغاثه عبـارت اسـت از ،بلـب
4
فریادرسی و رهایی از سوتیها و بالها.
باید دقت داشت که هر نوع بلبی را استغاثه نمیگویند؛ بلکه اگر در حالت شدت و
سوتی باشد ،ابال استغاثه بدان میشود؛ در غیر این صورت ،بـه آن اسـتعانت 5گفتـه
میشود.
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تبیین آیه شریفه

01

پنجمین آیه شریفه از آیات سوره احقاف که سورهای مکـی اسـت ،خطـابی بـر عملکـرد
مشرکان است که بتهای ساخته شده بهدست بشر را همتـایی بـرای خداونـد قـرار داده
َّ
َ َ ْ َ َ ُّ َّ ْ َ ْ ُ
ْ ُ
اللة َم ْ
ةن َّل
بودند؛ خداوند در این آیه شریفه میفرماید :ومةن أضةل ِممةن يةدعو ِمةن دو ِ ِ
ْ
َْ َ ُ َ َ
َ ُ
يب ل ُ ِإلى َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة َو ُه ْم َع ْن ُد َعا ِئ ِه ْم ر ِافلو َ ؛ و چه کسانی گمراهترند از کسـانیکـه
يست ِج
بهجای خدا ،معبودانی را میخوانند که تا روز قیامت پاسخشـان را نمـیدهنـد و آنـان از
خواندنشان بیخبرند 1.این آیه بنابر تصریش مفسران فریقین ،گویای حال مشرکانی است
که بتها و یا آلهه دیگر را معبود خود میپندارند و فکر میکنند این بتها تا روز قیامت
هنگام سوتیها و مشکالت ،جواب ایشان را میدهند .با عنایت به اینکه آیات ،موتص
به یک برهه زمانی خاص نیستند و برهانی برای تمامی انسانها تا قیامت هستند ،توجه به
این نکته الزم و ضروری است که بنابر تصریش مفسران بیل آیه ،خطاب آیه بههی عنوان،
مسلمانان و گویندگان شهادتین نیست.
بیان محل نزاع
درخواست از دیگران و کمکخواهی از ایشان در امور روزمره امری عادی است ،که هـر
انسانی در هر جامعهای که زندگی میکند ،مجبور به بلـب نمـودن بوـ عمـدهای از
احتیاجات از غیر میباشد؛ آنچه در بحث استغاثه و بلب حاجت از غیر مورد اختالف
و بحث بین غالب مسلمانان و وهابیت است ،چیزی غیر از مطالبـات عمـومی و عـادی
افراد میباشد؛ از اینرو ،برای درک صحیش محل نزاع اکثر مسلمانان بـا وهابیـت ،بایـد
دید ،محل اختالف در چه نوع درخواستی است .ابـنعثیمـین بـهعنـوان مفسـر و مبـین
اندیشه ابنتیمیه حرانی و محمد بن عبدالوهاب ،بلب و درخواستهای افـراد از غیـر را
(استغاثه) اینگونه بیان نموده است:
 .1استغاثه به خداوند که از با فضیلتترین اعمال است .این قسم را ابنعثمین جـایز
2
دانسته است.
 .8استغاثه به حی که توانایی انجام کار را دارد؛ از نظر ابنعثیمـین ،ایـن نـوع جـایز
 .1سوره احقاف ،آیه.5
 .2االستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل األعمال وأکملها وهو دأب الرسل وأتباعهم.

است و نمونههایی هم برای آن از قرآن بکر کرده است؛ مانند استغاثه شوص از حضرت
1
موسی .
 .7استغاثه به حی که توانایی انجام کار را ندارد؛ البتـه شـوص مسـتغیث (اسـتغاثه
کننده) ،اعتقادی به اینکه مستغاثبه (استغاثه شده) قدرت خفیهای در عالم داشته باشد
ندارد .این قسم از نظر ابنعثیمین ،کار لغوی است و نوعی مسوره کردن بر مسـتغاثبـه
2
است.
 .4استغاثه به اموات و یا احیای غایب ،هرچند قادر به انجام کار باشند؛ از نظر ابن-
3
عثیمین این قسم شرک اکبر است.
با توجه به تقسیم چهارگانهای که ابنعثیمین از استغاثه بیان کرده ،میتوان دریافت که
4
تنها در قسم سوم و چهارم ،بین قاببه مسلمانان و وهابیت اختالف وجود دارد.
استدالل وهابیت ذیل آیه شریفه

َ َ َ
 .1االستغاثة باألحیاء العالمین القادرین علی اإلغاثة فهذا جائز کاالستعانة بهم قال الله تعالی فـي قصـة موسـی :ف ْاس َـتغاث ُه
َ َ َّ
َّ
ْ َ ُ ِّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
وسی فقضی عل ْیه.
الذي م ْن ش َیعته علی الذي من عدوه فوکزه م
 .2االستغاثة بحي غیر قادر من غیر أن یعتقد أن له قوة خفیة مثل أن یستغیث الغریق برجل مشلول فهـذا لغـو وسـوریة بمـن
استغاث به فیمنع منه لهذه العلة
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صالش ،مجقسعافتيو اوارسيئل ،ج ،7ص.75-71
 .4البته ابنعثیمین فقط قسم چهارم را شرک میداند؛ اما برخی دیگر از وهابیها قسم سوم را نیز شرک دانستهاند.
 .5سوره احقاف ،آیه.5
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بلب حاجت و مددخواهی از اولیای الهی ،از جمله اموری است که مسلمانان با تکیـه
بر آیات ،روایات و سیره گذشتگان بر آن ملزم هستند؛ در حالیکه وهابیت با آمـوزههـای
غلطی که از کتب ابنتیمیه و محمد بن عبدالوهاب دارند ،این عمل مسلمانان را برنتابیده
و آن را منافی با توحید دانستهاند .ایشان برای اثبات مـدعای خـود ،تمسـک بـه آیـات و
روایاتی دارند و با فهم ناقصی از آنها ،این آیات و روایات را به نفع خـود تفسـیر و تبیـین
َّ
میکنند؛ از جملهی این آیات ،آیه شریفه َ و َم ْن َأ َض ُّل م َّم ْن َي ْد ُعو م ْن ُ
الل َم ْن َّل َي ْس َتج ُ
يب
و
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ
َ ُ
ل ُ ِإلى َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة َو ُه ْم َع ْن ُد َعا ِئ ِه ْم ر ِافلو َ  5میباشد که با تکیه بر این آیه شـریفه ،اسـتغاثه
به اولیای الهی را شرک دانسته و مسلمانانی که استغاثه میکنند را نیز بـا مشـرکان تشـبیه
نمودهاند؛ در ادامه برای نمونه ،به گفتار برخی از ایشان بیل آیه شریفه اشاره میکنیم.
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محمد بن عبدالوهاب

وی به عنوان پدر معنوی وهابیت که همواره در فتواهای خود تکیه بـر کتـب و گفتـار وی
هـی گـاه صـدا زدن
دارند ،بیل آیه شریفه آورده است :همه ما میدانیم که پیامبر
اموات ،اولیا و پیامبران را برای امت مشروع ندانسته است؛ بلکه از این امر نهی فرمـوده
1
و این شرک اکبر نسبت به پروردگار است.
بنباز

وی در یکی از نامه های خود در دفاع از سعید بن مبارک القرزی آورده است :به من خبر
داده شده است که وی را بهخابر دفاع از اسالم و مقابله با اسـتغاثه و نـذر و دسـتور بـر
توریب بناء بر قبور ،زندانی کردهاند؛ در حالیکه قرآن و سنت ،تاکید بر عبادت خداوند
و ترک از عبادت غیرالله دارند؛ همانگونه که در آیه شریفه مورد بحث به این امـر اشـاره
شده است 2.وی همچنین تصریش دارد :استغاثه به اولیای الهی بنـابر آیـه شـریفه َ و َم ْ
ةن
َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ ُّ
3
يب ل ُ  ،شرک اکبر است.
أضل ِم َّم ْن َي ْد ُعو ِم ْن ُدو ِ الل ِ من َّل يست ِج
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ابنعثیمین
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و یـا علـی
وی در جواب سوالی که از او در باب استغاثه و گفتن یـا محمـد
پرسیده شده جواب داده :اگر شوصی اولیا را از باب بلب کمک و استغاثه صـدا بزنـد،
مشرک میشود و با این اقدام از دین خارج میگردد؛ عـالوه بـر ایـن ،شـوص بنـابر آیـه
َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ ُّ
يب ل ُ  ،دیوانه اسـت و عمـر خـود را
شریفه َ و َم ْن أضل ِم َّم ْن َي ْد ُعو ِم ْن ُدو ِ الل ِ من َّل يست ِج
ً
« .1فنحن نعلم بالضرورة أن النبي صلی الله علیه وسلم لم یشرع ألمته أن یدعو أحدا من األموات ،ال األنبیاء وال الصالحین
ّ
عبدالوهاب نجـدیّ ،
محمـد ،لمرسميئلا
وال غیرهم؛ بل نعلم أنه نهی عن هذه األمور کلها ،وأن بلك من الشرك األکبر»؛ (ابن

لمرخص  ،ص.)155
« .2بلغني أن سعید بن مبارك ا لقرزي قد سجن بطـرفکم بأسـباب قیامـه بالـدعوة اإلسـالمیة والتحـذیر مـن عبـادة األولیـاء
واالستغاثة بهم والنذر لهم ونحو بلك والدعوة إلی هـدم القبـاب واألبنیـة التـي علـی األضـرحة لکونهـا مـن أسـباب الفتنـة
بالمقبورین والغلو فیهم ،وقد کدرني بلك وکدر من بلغه بلـك مـن المسـلمین ،ومـا باك إال ألن اللـه سـبحانه أنـزل القـرآن
الکریم وبعث الرسول العظیم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم لدعوة الناس إلی عبـادة اللـه وحـده وتحـذیرهم مـن
عبادة المولوقین کالمالئکة واألنبیاء واألولیاء وغیرهم ،وقد صدع الرسول صلی الله علیـه وسـلم لـذلك وأنـذر النـاس مـن
َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
الشرك وأمر بإخالص العبادة لله وحده کما قال الله سبحانهَ  :و َم ْن َأ َض ُّل م َّم ْن َی ْد ُعو م ْ
یب ل ُـه.»
ـن ُدون اللـه مـن ال یسـتج
(بنباز ،عبدالعزیز ،مجقسعالمفتيو  ،ج ،4ص.)787
َ َ ْ َ َ ُّ َّ ْ َ ْ ُ
« .3أما االستغاثة باألموات وأهل البیت فذلك من الشرك األکبر بإجماع أهل العلم؛ لقول الله سبحانه ومن أضل ممن یـدعو
َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
یب ل ُه»؛ (بنباز ،عبدالعزیز ،مجقسعالمفتيو  ،ج ،2ص.)781
م ْن ُدون الله من ال یستج

نیز با این اقدام ضایع نموده است.

1

نقض ادعای وهابیت ذیل آیه شریفه

با دقت در استداللهای وهابیان بیل آیه شریفه ،بهخوبی روشن میگردد ،ایشـان بـدون
در نظر گرفتن کالم بزرگان تفسیری بیل آیه شریفه ،این آیه را در جهت پی ُبـرد اندیشـه
خود مصادره به مطلوب نمودهاند و به نوعی ،تفسیر به رأی بیـل آیـه ارائـه کـردهانـد؛ در
حالیکه با دقت در مفهوم آیه ،بهخوبی روشن میگردد این آیه شریفه ،خطاب به مشرکین
است که بتها را بهعنوان آلهه عبادت میکردند و به نحو استقاللی از بتها درخواست
مینمودند؛ در رد ادعای سلفیه بیل آیه شریفه ،میتوان چند پاسخ بیان نمود.
پاسخ اول :تناقض ادعای وهابیها ذیل آیه شریفه با آیات دیگر

وهابیها بدون توجه به آیات دیگر ،با تکیه بر این آیه شریفه که قید «من دون الله» در آن
آمده ،استغاثه به اولیای الهی را شرک میدانند و شمار زیادی از مسلمانان را بهخابر این
عمل ،مشرک دانستهاند؛ در حالیکه آیـاتی در قـرآنکـریم وجـود دارد کـه افـراد از غیـر
خداوند درخواستی کردهاند که در توان غیر خدا نیسـت؛ بـا ایـن وجـود ،انبیـا ایشـان را
مشرک نوواندهاند و یا قرآنکریم ،ایشان را مشرک نووانده اسـت؛ از جملـه ایـن مـوارد
عبارتاند از:

« .1سئل فضیلة الشیخ :یقول :بعض الناس عند الشدة" :یا محمد أو یا علي ،أو یا جیالنـي " فمـا الحکم؟فأجـاب بقولـه :إبا
ً
ً
مورجا عن الملة ،فعلیه أن یتوب إلی الله  -عز وجل  -وأن یـدعو
کان یرید دعاء هؤالء واالستغاثة بهم فهو مشرك شرکا أکبر
َ
َّ َ ْ َ
َ
ُّ
ً
ـن َی ْـد ُعو م ْ
ـل م َّم ْ
مشرکا ،سفیه مضیع لنفسه ،قال الله  -تعالی وقـالَ  :و َم ْ
ـن ُدون اللـه مـن ال
ـن أض
الله وحده وهو مع کونه
َ ْ َ ُ َُ َ َْ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ
یستجیب له إلی یوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون»؛ (ابنعثیمین ،محمد ،مجقسعالمفتيو  ،ج ،8ص.)177

بررسی دیدگاه وهابیت در استغاثه به اولیای الهی ...

 .1استغاثه قوم موسی به ایشان
بعد از آنکه موسی به همراه قوم در بیابانها سیر میکردنـد ،بنـیاسـرائیل از وی
َ َْ َ ْ َ َ ُ َ
خواستند تا برایشان آب فراهم کند .خداوند در قرآن میفرماید :وأوحينةا ِإلةى موسةى ِإ ِ
َ ْ
ْ َ ْ َ ُ َْ ُ ُ َ ْ
اض ِر ْب ِب َع َااك ال َن َج َر؛ پس بنیاسرائیل در آن بیان خشـک و بـدون آب،
استسقاه قوم أ ِ
چیزی از موسی بلب کردند که در توان وی نبود تا برایشان فراهم کند؛ لذا خداوند
میفرماید بعد از این تقاضا ،ما به موسی وحی کردیم که با عصایت به سـوره بـزن
تا از آن آب جاری شود .اگر این کار در توان ظاهری موسی بـود ،نیـازی نبـود کـه بـر او
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وحی شود؛ با این وجود ،بعد از این تقاضای بنیاسرائیل ،موسی ایشان را سـرزن
نکرد و نفرمود شما کافر شدهاید و خداوند نیز ایشـان را بـهواسـطه ایـن تقاضـا ،مشـرک
خطاب نکرده است.

01

 .0استغاثه حضرت سلیمان به اطرافیانش
بعد از آنکه ملکه سبا از یمن به سوی بیتالمقدس حرکت کرد .حضـرت سـلیمان
تصمیم گرفت ،توت پادشاهی وی را که هدهد تعریف را کـرده بـود ،قبـل از ورودش
َ ْ ََُ ُ ْ
َ َ
حاضر کند؛ از اینرو ،خطاب به ابرافیان فرمودَ  :يا أ ُّي َها ال َمَل أ ُّيك ْم َيةأ ِت ِيني ِب َع ْر ِش َةها ق ْبةل
َ ْ
أ ْ َيأ ُتو ِني ُم ْس ِل ِم َين؛ 1با توجه به ُبعد مسافتی بین یمن و بیتالمقدس ،آوردن ایـن توـت
در یک فاصله کوتاه امری غیر ممکن است؛ با این وجود ،حضرت سلیمان این کـار
را از افرادی بلب می کند که از نظر مرتبـه از خـودش کـه پیـامبر الهـی اسـت پـایینتـر
هستند؛ حال آیا میتوان سلیمان نبی را بهواسطه ایـن تقاضـا مشـرک (نعـوب باللـه)
دانست؟!
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ایـن اسـت کـه ابتـدا ،یکـی از جنیـان کـه
ْ
َ َ ْ ٌ
قدرتهای فو العادهای داشت ،خواست این کار را انجام دهد :قال عفریت م َن الج ِّن
ََ َ َ َ َ ْ َُ
َ َ
أنا آتیك به ق ْبل أن تق َوم م ْن َمقامك؛ 2اما یک انسان متقی کـه خداونـد بـه او جزئـی از
علمالکتاب را داده بود 3،این کار را انجام داد؛ پس ممکن است که یک انسان به این مقام
و علـم او از
نائل آید؛ حال سوال از وهابیها این اسـت کـه مقـام پیـامبر اسـالم
«الکتاب» بیشتر است ،یا فردی که سلیمان از او خواست ،توت بلقیس را بیاورد؟!
پاسخ دوم :اختالف عقیدتی بین مسلمانان و مشرکین

وهابیت با فهم ظاهری و نادرست بیل این آیه شریفه و آیات مشابه ،عملکـرد مسـلمانان
در بلب حاجت از اولیای الهی را به فعل مشرکان بتپرست تشبیه میکنند؛ در حالیکه
خداوند در قرآن کریم در مورد مشرکان و تعبد ایشان نسـبت بـه بـتهـا مـیفرمایـدَ  :و
ُ
َ َّ
َّ
َّات َخذوا ِم ْن ُدو ِ الل ِ ِآل َه وة ل َعل ُه ْم ُي ْن َا ُرو َ ؛ به جز خدا ،خداگونههایی را برگزیدند شاید یاری
 .1سوره نمل ،آیه.72
 .2سوره نمل ،آیه.79
 .3این از عبارت «من علم الکتاب» فهمیده میشود.

 .1سوره یس ،آیه.34
 .2سوره مریم ،آیه.24
 .3سوره بقره ،آیه.175

بررسی دیدگاه وهابیت در استغاثه به اولیای الهی ...

شوند 1.در جایی دیگر در توصیف ایشان میفرماید :مشرکان کسانی بودنـد کـه عـزت و
َ
ُ
َّ
ُ
بلت خود را بهدست بتها میدانستندَ  .و َّات َخذوا ِم ْن ُدو ِ الل ِ ِآل َه وة ِل َيك ُونوا ل ُه ْم ِع اةزا؛ جـز
خدا ،خداگونههایی برگزیدند تا برای آنان آبرویی باشند؛ 2یا اینکه در مـورد ایشـان مـی-
فرماید :آنان نسبت به بتها ،به همان اندازهای که میبایست نسبت به خداونـد ارادت و
َّ َ ْ و
ُ
َ َ
اباعت داشته باشند ،ارادت داشتندَ  .و م َن َّ
الن ِاس َم ْن َي َّت ِخذ ِم ْن ُدو ِ الل ِ أندادا ُي ِن ُّبون ُه ْم ك ُن ِّب
ِ
َّ
الل ِ ؛ برخی از مردم همانندهایی برای خـدا برمیگزیننـد و ماننـد خـدا بـه آنهـا عشـق
3
میورزند.
با مراجعه به آیات شریفهای که قیـد (مـن دون اللـه) در آنهـا آورده شـده ،مـیتـوان
دریافت که برای واژه «دون» معانی متعددی از قبیل:
الف :موالف فو بهمعنای پایین؛
ب :بهمعنای نزد؛
ج :بهمعنای قبل؛
د :بهمعنای غیر بیان شده است؛
با عنایت بهمعانی موتلف «دون» ،باید توجه داشت که قرآنکریم واژه «من دو الل »
را پنج قسم بیان کرده است:
الف :بهمعنای من الله؛
ب :به معنای بابن الله؛
ج :به معنای بالله؛
د :به معنای الی الله؛
ه :به معنای مع الله؛
از این معانی پنجگانه ،چهار مورد اول هی تنافی با توحید ندارند و تنها قسم چهـارم
است که با توحید در تضاد است؛ آنچه در این آیه و آیات دیگر در مورد مشرکان بـا قیـد
«من دون الله» آمده ،در واقع اعتقاد مشرکان بر این بود در کنار خداوند ،عدلی به عنوان
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آلهه خود قرار میدادند و از آن ،بلب حاجت میکردند؛ در اعتقاد مشـرکان ،ایـن آلهـه
همان قدرتی را داشتند که خداوند دارد؛ از اینرو ،بتهای خود را بهعنوان معبـود مـی-
پنداشتند؛ اما هی مسلمانی (حتی کسانیکه علم چنـدانی ندارنـد) ،چنـین اعتقـادی را
نسبت به انبیا و اولیای الهی ندارند که ایشان را همتراز و عدل خداوند بدانند؛ بلکـه اگـر
ایشان «من دون الله» را میخوانند و از ایشان بلب حاجت میکننـد ،تنهـا بـه ابن اللـه
است؛ عالوه بر این ،مسلمان در استغاثه به اولیای الهی ،بههی عنوان برای ایشان مقـام
الوهیت را قائل نیستند و این همان اشتباه وهابیت در استناد به این آیه شـریفه اسـت کـه
میپندارند ،مسلمانان نیز بهنحو استقاللی از اولیا بلب حاجت میکننـد و شـباهت بـه
مشرکان دارند؛ این برداشت نادرست وهابیها ،برگرفته از تفسیر غلط ایشان از «من دون
الله» در آیه شریفه و آیات مشابه است.
پاسخ سوم :مخالفت با سیره سلف
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و سیره سلف (که وهابیان تکیـه زیـادی بـر سـیره ایشـان
با مراجعه به سیره پیامبر
دارند) ،بهخوبی روشن میگردد که ایشان در هنگام سوتیها و مشکالت ،نداء غیراللـه
استغاثه نمودهاند و هی کس ،ایشان را مشـرک
داشتهاند و به اولیای الهی و پیامبر
قلمداد نکرده است؛ برای نمونه به برخی از این موارد اشاره میگردد:

08

 .1روایت ابنعباس
فرمودند :برای
فرمود« :همانا رسول خدا
از وی نقل است که از قول پیامبر
خداوند مالئکهای است که غیر از مالئکه حافظ ،مینویسند آنچه که بر زمین میافتد از
برگ درختان ،پس اگر برای یکی از شما مشکلی ایجاد شد ،در بیابـانی صـدا بزنیـد ،بـه
1
کمک ما بیایید بندگان خدا».
 .0روایت خزانهدار عمر بن خطاب
از مالکالدار روایت است که گفت :خزانهدار عمر بن خطاب گفت :در زمـان عمـر بـر
 ،بـه
آمد و گفت :ای رسول خدا
مردم قحطی وارد شد .مردی نزد قبر پیامبر

َ
َّ َ َ َّ َّ
َ َّ َّ َّ َ َ
ُُ
ْ َ َ
ًَ
ْ َ
َ َّ
َ
َ
اس ،أن َر ُسول الله َصلی الل ُه عل ْیه َو َسل َم ،قال " :إن لله َمالئکة في األ ْر  ،س َوی ال َحفظـةَ ،یک ُت ُبـون َمـا َی ْسـقط
« .1عن ْابنع َّب
َّ َ ٍ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َّ
ْ ََ
الة ،فلیناد :أعینوا ،عبادالله»؛ (هیثمی ،علی ،کرفالألسمتيراعمنازولئم ا
من ور الشجر ،فإبا أصاب أحدکم عرجة ،بأر ٍ ف ٍ
ّ
لمبزلر ،ج ،4ص.)74

امتت آب بده که ایشان در حال هالک شدن هستند؛ پس مرد به خواب رفت و در حالت
را دید که به وی فرمودند :نزد عمر برو و به او سالم برسان و بگو که
خواب ،پیامبر
1
مردم آب میخواهند.
ابنحجر عسقالنی در فتحالمبيري این روایت را صحیش دانسته و به آن استناد نمـوده
است .وی همچنین تصریش دارد :شوصی که برای بلب استسقاء نزد قبر پیـامبر
2
آمد ،بالل بن حارث بود.
 .3استغاثه عبدالله بن عمر به پیامبر
از ابیاسحا از عبدالرحمن بن سعد روایت است که گفت :پای عبدالله بن عمـر بـی-
حس شد؛ پس شوصی به وی گفت :بکر کن محبوبترین مردم در نزد خودت را؛ پـس
3
.
عبدالله بن عمر گفت :یا محمد
آنگونه که از این روایت استفاده میشود ،عبدالله بن عمـر کـه جایگـاه واالیـی نـزد
اهلسنت دارد ،به سفارش عباس ،هنگام بیحس شدن پای که در واقع یـک مریضـی
استغاثه نموده است.
بوده ،به پیامبر
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ـي
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ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َّ َ
َّ ْ ُ
ُ
ُ َ
الر ُجل في ال َم َنام فقیل ل ُهْ " :ائت ع َم َـر فأقر ْئ ُـه
الله عل ْیه َو َسل َم فقالَ :یا َر ُسول اللهْ ،اس َت ْسق أل َّمتك فإن ُه ْم قد َهلکوا ،فأتی
َصلی
َّ َ
َ ْ َ َّ ُ
َ
السال َمَ ،وأخب ْرُه أنک ْم ُم ْس َتق ُیمون»؛ (ابنابیخیثمه ،احمد ،لمتيرسخالمکب ر ،ج ،8ص)25؛ (ابنابیشـیبه ،عبداللـه ،لمقصمنفا
فیالالحيدسثاوالآلثير ،ج ،7ص.)757
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد ،فتحالمبيرياشرحاصح حالمبخيري ،ج ،8ص.495
 « .3عن أبي إسحا عن عبد الرحمن بن سعد قال  :خدرت رجل بن عمـر فقـال لـه رجـل ابکـر أحـب النـاس إلیـك فقـال
محمد»؛ (بواری ،محمد ،لالدبالمقفرد ،ص)775؛ (ابنسنی ،احمد ،عقلالم سماولمة ة اسمةس المنبم اممعارجمهاعمزاوجملا
ومعيشرتهامعالمعبيد ،ص.)141
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ـیس ،فل َیقـلَ :یـا
« .4ع ْن نب ِّي الله َصلی الله علیه وسلم قال " :إبا أضل أحدکم شیئا أو أراد أحدکم عونا وهو بأر ٍ لیس بها أن
َ
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ُ
ع َب َاد الله أغیثونيَ ،یا ع َب َاد الله أغیثوني ،فإن لله عبادا ال نراهم" وقد جرب بلك»؛ (ببرانـی ،سـلیمان ،معجم المکب مر ،ج،13
ص.)113
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 .4روایت نبوی بر طلب از بندگان خدا در تنهایی
روایت است که ایشـان فرمودنـد :اگـر بـرای یکـی از شـما
از پیامبر گرامی اسالم
گرفتاری ایجاد شد و یا اینکه در بیابانی گم شدید و نیـاز بـه کمـک داشـتید ،بگویـد ای
بندگان خدا به فریادم برسید ،ای بندگان خـدا بـه فریـادم برسـید؛ همانـا بـرای خداونـد
4
بندگانی است که شما آنها را نمیبینید و کمک میکنند.

19

 .0شعار سپاه ابوبکر در جنگهای رده
بنابر تصریش ابنکثیر از قول ابنولید ،شعار سربازان خلیفـه اول در مقابلـه بـا اهـل رده،
فریاد یا محمدا بود؛ 1با مراجعه به منابع تاریوی ،بهخوبی روشن میگردد که سپاه خلیفه
 ،در
اول ،همه از صحابه بودند و اگر این شعار که در واقع بلب کمـک از پیـامبر
مقابله با موالفینشان بوده ،شرک باشد ،باید بگوییم تمام این صحابه مشرک شدهاند.
 .6استغاثه هاجر
آورده شده که فرمودنـد :بعـد از
در صحیش بواری روایتی از پیامبر گرامی اسالم
آنکه حضرت ابراهیم هاجر و اسماعیل را در بیابان مکه رها کرد و برگشـت ،بعـد از
تمام شدن آب ،هاجر در پی آب ،هفت مرتبه بین صـفا و مـروه دویـد؛ ناگـاه صـدایی را
2
شنید؛ سپس خطاب به صاحب صدا فرمود :به فریادم برس اگر نزد تو خیری است.
با دقت در معنای این روایت بهخوبی معلوم است که هاجر استغاثه به صـاحب
صدایی نموده است که میدانست یقینا ،خدا نیست و در اینکه جبرئیل هم باشـد ،علـم
قطعی نداشته است.
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پاسخ چهارم :مخالفت با دیدگاه مفسران فریقین
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وهابیت بدون در نظر گرفتن دیدگاه مفسران و اندیشمندان قرآنی ،تمام کسانی که استغاثه
به اولیای الهی دارند را با تکیه بر این آیه ،مشرک میخوانند؛ در حالیکه مفسرین بزرگ و
بهنام فریقین ،چنین برداشتهایی بیل این آیه شریفه نداشتهانـد .جهـت تبیـین دقیـقتـر
مسئله ،دیدگاه برخی از مفسران بهنام فریقین بیل آیه شریفه اشاره میگردد.
طبری(312ق)
وی در تفسیر از آیه شریفه تصریش دارد :کسی گمراهتر از این مشرکان نیست که آلههای را
میخوانند که تا قیامت امکان جوابدهی از دعاهای ایشان را ندارنـد؛ چراکـه از جـنس
چوب و سنگ میباشند .این آیه شریفه توبیوی اسـت بـرای مشـرکان ،بـه خـابر سـوء
انتوابی که داشتهاند و بتهایی را پرست کرده و بلب حاجت از ایشان نمـودهانـد کـه
 .1ابنکثیر ،اسماعیل ،لمب لس اولمنهيس  ،ج ،7ص.753
َ َ
ََ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ
« .2فإبا ه َي ب َص ْو ٍت ،فقالت :أغث إن کان ع ْندك خ ْی ٌر»؛ (بواری ،محمد ،صح حاجخير  ،ج ،4ص.)144

قدرتی نداشتهاند.

1

ابنابیزمنین
وی در تبیین آیه شریفه تصر دارد :آیه در باب مشرکان و عبادت بتها است؛ در حالی-
2
که این بتها از شنیدن صدای مشرکان عاجز هستند و چیزی نمیفهمند.
سمعانی()484
وی در تفسیر آیه شریفه تصریش دارد :مراد آیه شریفه ،مشرکین هستند که چگونه بتها را
3
عبادت میکنند؟! و بتهایی را عبادت میکنند که توان استجابت ندارند.
زمخشری(038ق)
وی نیز در تفسیر آیه شریفه تصریش دارد :باالترین ضاللت ،برای عبادتکنندگان بتهـا
است؛ چراکه این بتها هی قدرتی ندارند و مشرکان نیز بهجای عبادت خداوند و بلب
از او ،به این بتها روی آوردهاند؛ پس این مشرکان در دنیا چیزی نصـیبشـان نوواهـد
شد و در قیامت نیز این بتها در مقابل آنها قرار خواهند گرفـت و ضـد ایشـان خواهنـد
4
بود.

« .1وأي عبد أضل من عبد یدعو من دون الله آلهة ال تستجیب له إلی یوم القیامة :یقول :ال تجیب دعاءه أبدا ،ألنها حجـر أو
خشب أو نحو بلك ....وإنما هذا توبیخ من الله لهؤالء المشرکین لسوء رأیهم ،وقبش اختیـارهم فـي عبـادتهم ،مـن ال یعقـل
شیئا وال یفهم»؛ (ببریّ ،
محمد بن جریر ،جيمعالمب يناف اتأوسلالمار ن ،ج ،88ص.)95
 .2ابنابیزمنین ،محمد ،تفس رالمارل نالمعزسز ،ج ،4ص.888
َْ
ََْ ُ َ
َ َ ْ ُ َ َْ َْ ََ
ُ
َ « .3و ْال َ
مراد من اْل َْیة ُه َو األ ْص َنامَ ،ی ْعني :کیف یعبدون األصنام؟ ولو دعوهم لم یستجیبوا لهـم»؛ (سـمعانی ،منصـور ،تفسم را
لمسقعينی ،ج ،5ص.)149
 .4زموشری ،محمود بن عمرو ،لمکريفاعناحايئقاغسلماالمتنزسل ،ج ،4ص.895
 .5بیضاوی ،عبدالله ،لنسلرالمتنزسلاوالسرلرالمتيوسل ،ج ،5ص.111
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بیضاوی(680ق)
وی در تفسیر آیه شریفه آورده است :این آیه شـریفه ،انکـار کثـرت ضـاللت و گمراهـی
مشرکان است که بهواسطه عبادت بتها از عبادت خداوند قادر و سمیع دور مانـدهانـد؛
در واقع با عبادت بتها و ترک عبادت خداوند ،کسی گمراهتـر از ایشـان وجـود نـدارد؛
چراکه خداوند صدای ایشان را میشنود و حتی باالتر از آن ،از اسـرار ایشـان نیـز بـاخبر
5
است؛ در حالیکه این بتها قدرت شنیدن ندارند.

11

ابنکثیر
وی در تفسیر آیه شریفه آورده است :گمراهتر از کسانیکه بـتهـا را صـدا مـیزننـد و از
ایشان بلب حاجت میکنند نیست .مشرکان بتهایی را میخوانند که غافل از خواسته-
ی مشرکین هستند؛ چراکه این بتها از چوب و سـنگ هسـتند و تـوان شـنیدن و دیـدن
1
ندارند.
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شوکانی(1002ق)
وی در تفسیر این آیه شریفه آورده است :معنای آیه شریفه یعنی ،هـی کـس گمـراهتـر از
بتپرستان نیست؛ زیرا بتهایی را میپرستند که بهخابر جامـد بـودن ،قـدرت اجابـت
ایشان را ندارند و اصال از خواستههای این بـتپرسـتان غافـل هسـتند .اسـتفهام در آیـه
2
شریفه برای توبیخ بتپرستان میباشد.
عالوه بر این ،مفسران مشهور شیعه نیز در بیل آیه شریفه ،تفسیری را بیان نمـودهانـد
که موالف برداشت این گروه تفرقهافکن میباشد؛ برای نمونه به برخـی از ایـن تفاسـیر
اشاره میگردد.
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طبرسی(038ق)
وی در تفسیر آیه شریفه تصریش دارد :آن بتها کـه بـتپرسـتان مـیخواننـد ،اصـال
دعای آنان را نشنیده و از آن آگاه نیستند .علت اینکه ضمیر واو و نون در «غافلون» بـرای
بتان آمده ،آن است که فعل غفلت را که مربوط "بعقالء" است به آنها نسبت داده اسـت؛
مثل آیه :رأيتهم ،لي سةاجدين که ضمیر یاء و نون در سـاجدین بـرای مـاه و خورشـید و
3
ستارگان آورده است؛ چون سجده کار عقالء است.
عالمه طباطبایی
وی در تفسیر آیه شریفه آورده است :استفهام در آیه شریفه انکاری است؛ به این معنا که،
ْ ُ َ
َ
ْ
َ
ْ ُ
َ َ َ َّ
َ ُ
ُ ُ َ َ
َ َ
َ ٌَ َ
« .1ال أضل م َّم ْن َیدعو أ ْص َن ًاماَ ،و َیطل ُب م ْن َها َما ال ت ْس َتط ُیع ُه إلی َی ْوم الق َی َامةَ ،وه َي غافلة ع َّمـا َیقـول ،ال ت ْس َـم ُع َوال ت ْبص ُـر َوال
َ ُ َ َّ
َ
ت ْبط ؛ ألن َها َج َم ٌاد حجارة ُص ّم»؛ (ابنکثیر ،اسماعیل ،تفس رالمار نالمعظ  ،ج ،3ص.)835
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ
ات»؛
« .2والمعنی :واألصنام التي یدعونها عن دعـائهم إیاهـا غـافلون عـن بلـك ،ال یسـمعون وال یعقلـون لکـونهم جمـاد ٍ
(شوکانی ،محمد ،فتحالما سر ،ج ،5ص.)13
 .3ببرسی ،فضل بن حسن،امجقعالمب ين ،ج ،88ص.721

بتهایی را که شما عبادت میکنید به قطع و یقین ،توان شنیدن و استجابت ندارند.

1

نتیجه

با بررسی صورت پذیرفته در ادعای وهابیت بیل آیه  5سـوره احقـاف ،مبنـی بـر شـرک
استغاثهکنندگان به اولیای الهی ،روشن گردید که تشابه خیالی که این فرقه بین مسلمانان
استغاثهکننده و مشرکان قائل هستند ،ادعایی بیاساس میباشد؛ چراکه با بررسـی آیـات
 .1بباببایی ،محمدحسین،المق زلن ،ج ،13ص.539
 .2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفس رانقسنه ،ج ،81ص.757
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مکارم شیرازی
وی نیز در تفسیر آیه شریفه و برای بیان عمق گمراهی این مشرکان آورده است :چه کسی
گمراهتر است از آنها که موجودی غیر از خدا را پرست میکنند که اگر تا قیامت هم آنان
را بووانند ،پاسخشان نمیگویند و این بتها نه تنها پاسخ آنها را نمیدهند ،بلکه اصـال
2
سونانشان را نمیشنوند و از دعا و ندای آنها غافل هستند.
با دقت در این آیه و تفاسیری که از علمای فریقین ،بیل آن وارد شده ،درمییابیم کـه
این آیه ،در مقام مذمت عمل مشرکانی است که اعتقاد به ربوبیت بتها داشـتند و بـرای
همین آنها را میخواندند؛ همچنین روشن گشت ،مفسرین ،مراد از «یدع» در آیه شریفه
را« ،یعبد» دانستهاند؛ از اینرو میتوان گفت ،این برداشت وهابیان ،نوعی تفسیر به رای
است که دیگر مفسران به آن قائل نیستند .ایـن عمـل مشـرکان بسـیار متفـاوت بـا عمـل
مسلمانانی است که به اولیاء لال ،به سبب مقامی که نزد خداوند دارند ،احترام میگذارند
و هی گاه نیز آنها را نپرستیدهاند؛ بلکه وسیلهای برای تقرب به خداوند قرار دادهاند؛ پس
به این نتیجه میرسیم که عمل مسلمانان در خواندن اولیای الهی غیر از عمل مشرکان در
خواندن بتها است؛ زیرا مشرکان قائل به ربوبیت بتها بودند و اعتقاد داشتند که بتها
تصرف در کون دارند و میتوانند حوائج آنها را برآورده کنند؛ در حالیکه هی مسـلمانی
اعتقاد به ربوبیت و استقالل اولیای الهی در عمل ندارد؛ بلکـه آنهـا را از مقربـان درگـاه
الهی میدانند که به ابن و اجازه خداوند ،قـدرت تصـرف در کـون دارنـد و هـی نحـوه
قدرت استقاللی برای خود ندارند.

11
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مشابه دیگر ،اختالف فاح بین این عملکرد مسلمانان با بتپرستان روشن مـیگـردد؛
در واقع برداشت نادرستی که ایشان از این آیه شریفه بیان کردهاند ،با فهم مفسران بـزرگ
فریقین منافات دارد؛ حتی این ادعای منافی با سیره سلف نیز میباشد؛ چراکه ایشان نیـز
و اولیای الهی استغاثه مینمودند.
در شدائد و گرفتاریها به پیامبر

81

منابع

 .1قرآنکر یم.
 .8ابنابیخیثمه ،احمد ،التار یخ الکبیر ،تحقیق :ابنفتحی هالل ،قاهره :الفارو الحدیثـة للطباعـة
والنشر ،چاپ اول. 1483 ،
 .7ابنابیزمنین مالکی ،محمد بن عبدالله ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :حسین ابنعکاشة ،مصر:
فارو الحدیث ،چاپ اول. 1487 ،
ّ
 .4ابنأبیشیبه ،عبدالله ،المصنف في األحادیث واآلثار ،تحقیق :کمال یوسـف الحـوت ،ریـا :
مکتبة الرشد ،چاپ ّاول. 1459 ،

 .5ابن ُسنی ،أحمد بن محمد ،عمل الیوم واللیلة سلوك النبي مع ربله علز وجلل ومعاشلرته ملع
العباد ،تحقیق :کوثر البرني ،بیروت :دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ومؤسسة علوم القرآن ،بیتا.
 .7ابنحجر عسقالنی ،احمـد ،فتح الباري شرح صحیح البخاري ،بیـروت :دارالمعرفـة ،بیـروت،
. 1739
ّ
ّ
ّ
 .3ابنعبدالوهاب نجدی ،محمد ،الرسائل الشخصیة ،تحقیق :صالش الفوزان و محمـد بـن صـالش
العقیلي ،ریا  :جامعة اإلمام ّ
محمد بن سعود ،بیتا.
 .2ابنکثیر دمشقی ،إسماعیل ،البدایة والنهایلة ،تحقیـق :علـی شـیری ،بیـروت :دار إحیـاء التـراث
العربي ،چاپ ّاول. 1452 ،
 .9ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :محمد حسین شمسالـدین ،بیـروت:
دارالکتب العلمیة ،چاپ ّاول. 1419 ،
 .15امین ،سیدمحسـن ،کشف االرتیاب عن اتبلاع محملد بلن عبلدالوهاب ،بیـروت :دارالکتـاب

 .18بواریّ ،
محمد بن اسماعیل ،األدب المفرد ،تحقیق :محمد ناصـرالدین ألبـانی ،ریـا  :مکتبـة
المعارف للنشر والتوزیع ،چاپ اول. 1419 ،
 .17بنباز ،عبدالعزیز ،مجموع فتاوی ،تحقیق :شویعر ،محمد بن سعد ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .14ابنعثیمین ،محمد بن صالش ،مجملوع فتلاوی ورسلائل فضلیلة الشلیخ محملد بلن صلالح
العثیمین ،تحقیق :فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان ،ریا  :دارالوبن ،دارالثریـا ،چـاپ آخـر،
. 1417
 .15بیضاوی ،عبدالله بن عمر ،ضنوار التنزیل وضسرار التأویل ،تحقیق :محمد عبدالرحمن المرعشـي،

بررسی دیدگاه وهابیت در استغاثه به اولیای الهی ...

االسالمی ،چاپ دوم. 1482 ،
 .11بواریّ ،
محمد ،صحیح بخاری ،تحقیق :محمد زهیر بن ناصر ،بیروت :دار بو النجاة ،چـاپ
ّاول. 1488 ،

11

بیروت :دار إحیاء التراث العربي ،چاپ ّاول. 1412 ،

 .17زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول،
. 1414
 .13زموشری ،محمود بن عمـرو ،الکشلاف علن حقلائق غلوامل التنزیلل ،بیـروت :دارالکتـاب
العربي ،چاپ ّ
سوم. 1453 ،
 .12سقاف ،حسن ،اإلغاثة بأدلة االستغاثة ،عمان :مکتبة اإلمام النووي ،چاپ اول. 1415 ،
 .19سمعانی ،منصور ،تفسیر القرآن ،تحقیق :یاسر بن إبراهیم ،غنـیم بـن عبـاس بـن غنـیم ،ریـا :
دارالوبن ،چاپ ّاول. 1412 ،
 .85شوکانی ،محمد ،فتح القدیر ،دمشق ،بیروت :دار ابنکثیر ،دارالکلم الطیب ،چاپ ّاول. 1414 ،

 .81بباببایی ،محمد حسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چـاپ
پنجم1734 ،ش.
 .88ببرانی ،سلیمان ،المعجم الکبیر ،تحقیق :حمدی بن عبدالمجید السـلفی ،قـاهره :مکتبـة ابـن-
تیمیة ،چاپ ّدوم ،بیتا.
 .87ببرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القلرآن ،تهـران :ناصـر خسـرو ،چـاپ سـوم،
1738ش.

 .84ببریّ ،
محمد بن جریر ،جامع البیان في تأویل القرآن ،تحقیق :أحمـد محمـد شـاکر ،بیـروت:
مؤسسة الرسالة ،چاپ ّاول. 1485 ،

دوفصلنامه سلفیپژوهی ،سال ششم ،شامره  ،11بهار و تابستان 1911

 .85مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تحقیق :جمعی از نویسندگان ،تهران :دارالکتب االسـالمیة،

81

چاپ دهم1731 ،ش.
ّ
 .87هیثمی ،علی بن أبیبکر ،کشف األستار عن زوائد البزار ،تحقیـق :حبیـب الـرحمن األعظمـي،
بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ اول. 1799 ،

