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ابیـان وه .نـدای غیراللـه اسـت یمسئله ،یکی از موارد اختالف وهابیت با سایر مذاهب   مقدمه ۶۸ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش3ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   رسـد نظر مـیدانند؛ لذا بهشخص غایب و مردگان را شرک و موجب خروج از اسالم میرغم قول به جواز ندای غیرالله در امور عادی و ندای انسـان حاضـر و زنـده، نـدای علی ی مکتـب دیوبنـد از وهابیـت  این زمینه و نشان دادن فاصله که تبیین دیدگاه دیوبندیه در از:  نـداخی از آثاری که در این موضوع به نگارش درآمده عبـارتبر ؛حائز اهمیت باشد نـدای غیراللـه از دیـدگاه «و  »هـای دانشـجوییدعا و توسل، پرسـش«، »دعا و توسل« ن زمینه صورت گرفته، در این است که هایی که در ای امتیاز این پژوهش بر دیگر پژوهش است. بررسی دیدگاه دیوبندیه در این زمینه مغفول مانده ،که در این آثار »علمای دیوبند الجمله ندای غیرالله از دیـدگاه دیوبندیـه اسـت و دنبال تبیین جواز فیبه ،تحقیق حاضر بـرخالف (بـه اثبـات خواهـد رسـید کـه از دیـدگاه دیوبندیـه،  ،همچنین در این تحقیق و برخی معنـای آن را صـدای بلنـد 1اندشناسان ندا را همان دعا و خواندن معنا کردهلغت شناسی ندا و دعامفهوم باشد. می )،از جمله دیوبندیه( مخالف قرآن، سنت، سیره سلف و خلف ،لهئمسـ گردد و دیدگاه وهابیت در این ، ندای غیرالله موجب خروج از دین نمی)وهابیت گوید: خواندن کسی بـا صـدای بلنـد،  عالمه طبرسی در این زمینه چنین می 2؛انددانسته ی صـدا و کـالم معنـا  وسـیلهدعا را متوجه کردن چیزی نسبت به خود، به ،اهل لغت  3ندا است. : دعا عبـارت گویدو می و عالمه طبرسی شبیه همین تعبیر را در این زمینه دارد 4اندکرده  . ۳۲۷ص، ۱ج ،مجمع البیان طبرسی ،فضل بن حسن ،. طبرسی5 .۳۲۴ص ،ترتیب مقاییس اللغة احمد، فارس،. ابن4 . ۳۲۷ص، ۱ج ،مجمع البیانفضل بن حسن،  ،. طبرسی3 .۷۰۰-۷۰۱ص ،مفردات الراغب حسین، . راغب اصفهانی،2 .۵۹۹ص ،المصباح المنیربن محمد،  . فیومی، احمد1                                                5.خوانیاز کسی که او را می ،است از خواستن فعلی



در مقام بیان فرق بین دعا و ندا، چنـین گفتـه برخی همانند سیدنورالدین جزائری  .۱ تفاوت ندا با دعا ٦٩ راللهیغ یموضوع ندا در هیوبندیو د تیوهاب دگاهیتقابل د   همانند اشاره کـه  ؛یابدوسیله عالمت و بدون صدا زدن نیز تحقق میاست: دعا گاهی به ـی دعا و ندا در آیه  یحی بن حسین بحرانی درباره .۲ 1.یابدولی ندا با صدای بلند تحقق می ؛کندیعنی بیا) داللت می(تعال  بر معنای ـِذي وَمَثـُل الَّ ِذیَن َکَفـُروْا َکَمَثـِل الَّ زدند به گوسفندانی که جـز صـدا و ل خواندن کافران مثل کسی است که نهیب میثَ مَ  گوید:می َیْنِعُق ِبَما َال َیْسَمُع ِإالَّ ُدَعاء َوِنَداء ُصمٌّ ُبْکٌم ُعْميٌ َفُهْم َال َیْعِقُلوَن  جز اینکه ندا همراه با  ،یی مدعو استگوید: گرچه هر منادا میاو  2.شنوندندا چیزی نمی اللهم افعل بـی کـذا و «همانند  ؛آیدولی دعا بدون حروف ندا نیز می ؛آید حروف ندا می ولـی نـدا  ،این دعا اسـت ؛ در واقعیعنی خداوندا فالن حاجت من را برآورده فرما ؛»کذا و  )یـا و أیـا(رف نـدا ولی گاهی تنها با ح ؛گویند: دعا همانند ندا استبرخی می. ۳  3.نیست جز اینکه همـراه بـا حـرف ، کندولی دعا صدق نمی ؛آیدهمچنین با دیگر حروف ندا می آیـد کـه دسـت مـیمعنای ندا و دعا، این مطلب بـهاز بررسی در اقوال فوق نسبت به 4شود.جای دیگر استعمال میگاهی هر کدام از آنها به .۴ اسم هم باشد. ،ندا معنـای همان خواندن و صدا زدن است و استعمال ندا و دعا به ،دعا معنای حقیقی ندا و لـه اسـت و نـداهایی کـه دیگر، در واقع استفاده نمودن این الفاظ در معنای غیر موضوع فرقـی بـا  ، بـارهدر معنای خواندن و صدا زدن بود؛ پس در ایـن ،ندددامشرکین انجام می اند، علت آن ندا و دعـا، مورد عتاب واقع شدهکه مشرکین و در جایی ندارد نداهای دیگر پرستش آنهـا بـوده اسـت؛  وخاطر اعتقاد آنان به خدایان موهوم به تنهایی نبوده؛ بلکه به ی بر خـدا پنداشـتن مـدعو  گیرد که قرینه بنابراین در صورتی دعا مصداق عبادت قرار می عبادت گرفتن، خالف معنـای  طور مطلق در معنایوجود داشته باشد؛ اّما دعا و ندا را به ِذي َیْنِعُق ِبَما َال َیْسَمُع ِإالَّ ُدَعاء َوِنَداء ُصمٌّ ُبْکٌم ُعْمٌي َفُهْم الَ   .2 .۱۲۹ص، للغاتفروق ا ،حسینی نورالدین ،ریئ. جزا1                                               ِذیَن َکَفُروْا َکَمَثِل الَّ  .۳۱۴ص ،مفرادات الراغب مع مالحظات العاملین، حسی راغب اصفهانی، 4. .۷۳ص ،ربهجة الخاطر و نزهة الناظ یحی بن حسین، ،بحرانی 3. ).۱۷۱آیه سوره بقره،( ؛ َیْعِقُلوَن وَمَثُل الَّ



خاطر اعتقـاد بـه ندای غیرالله را به ،های افراطیگروه از چون وهابیت و برخی دیگر لغوی آن است. ۷۰ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش=ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   معیار جـواز  ،پندارند؛ لذا قبل از بیان دیدگاه وهابیت و دیوبندیهتصرف غیرالله شرک می صورتی منافی توحید است  در قرآن ندای غیرالله و یا اعتقاد به هر نوع تصرف غیرالله در منافی توحید ،تصرفات غیرالله: الف :از اندکند که عبارتقرآن دو گونه اعتقاد به تصرفات غیرالله را بیان می عدم جواز اعتقاد به تصرفات غیرالله در قرآن معیار جواز و شود.می و عدم جواز اعتقاد به تصرف غیرالله در عالم هستی از قرآن بیان کس با خدای یکتا معبود  هر فرماید: وخداوند می .له شریک الله قرار داده شودکه غیرال و آنهـا غیـر خـدا را  فرماید:همچنین می 1؛هیچ برهانی برای آن ندارد ،دیگری را بخواند گویند: اینهـا رساند و آنها میرساند و نه سودی میپرستند که او نه به آنها ضرری میمی آید که عقیده به تصـرف دست میاز این آیات به 2.خدواند هستند کنندگان ما نزدشفاعت در صورتی منافی توحید و عبادت غیرالله است که غیرالله شریک خدا قرار داده  ،غیرالله بـا  ،شـوندتصرفات غیرالله در عالم هستی که به اذن و اجـازه الهـی واقـع مـی ،قرآن در تصرفات غیرالله موافق توحید :ب شود. در قرآن  را در عالم هستی عیسیالله: خداوند تصرفات عیسی. تصرفات غیرالله باذن۱ نماید.ات مختلف بیان شده که ادعای شرک بودن این نوع تصرفات را نقض میتعبیر بـه اذن  و دمـمسپس در آن مـی ؛سازممن از گل چیزی به شکل پرنده می نماید:ذکر می -دهم و مرده را به اذن الهی زنده میا شفا میکور مادرزاد و برص ر ؛گرددالهی پرنده می بین خود و بندگانش واسطه  وندالله: تصرفات افرادی که خدا. تصرفات غیرالله الی۲   3.نمایم                                               1. ِِه ِإَلًها آَخَر َال ُبْرَهاَن َلُه ِبه َیُقوُلوَن َهـُؤالء ُشَفَعاُؤَنا ِعنَد اللّ .2 ).۱۱۷سوره مؤمنون ،آیه ( ؛َوَمن َیْدُع َمَع اللَّ ُهْم َوَال َینَفُعُهْم َو َیْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الّلِه َما َال َیُضرُّ ْیِر َفَأنُفُخ ِفیِه َفَیُکوُن َطْیًرا ِبِإْذِن الّلِه َوُأْبـِریُء األکْ .3 ).۱۸سوره یونس، آیه( ؛هِ َو یِن َکَهْیَئِة الطَّ َن الطِّ ي َأْخُلُق َلُکم مِّ َمـَه واألَْبـَرَص َوُأْحِیــي اْلَمـْوَتی ِبـِإْذِن َأنِّ  ).۴۹آیه ،عمرانسوره آل( ؛الّلهِ 



ای کسـانی فرمایـد: خداوند در قرآن می کنند.خدا وصل می هقرار داده و آنها بندگان را ب ٧١ راللهیغ یموضوع ندا در هیوبندیو د تیوهاب دگاهیتقابل د   همچنـین خداونـد  1؛وسـیله بجوییـدسـوی او از خـدا بترسـید و بـه ،ایدکه ایمان آورده اگـر  ،های خویش ستم کردنـدجان فرماید: هنگامی که آنها برمی ی پیامبری پیامبر درباره همچنـین پیـامبر بـرای آنهـا  نمودنـد وآمدند و سپس از خدا طلب غفران میپیش تو می پروردگارتـان شـما را بـا پـنج هـزار  فرماید:. خداوند میگرددسایه قدرت الهی واقع می : این تصرفات غیرالله نیـز از طریـق حکـم خـدا و درتصرفات غیرالله من عندالله ۳ 2.یافتندپذیر و مهربان میخدا را توبه کرد،بخشش می فرمایـد: پیـروزی از جانـب مـی نیـز در آیـه بعـدی ؛دار یاری خواهد کردی نشانفرشته هستند و به امر الهـی  فرشتگان ،کنندگانکند که کمکاین آیات بیان می 3.خداوند است دهـد و اند؛ لذا خداوند این پیروزی را به خودش نسبت میبرای نجات مسلمانان شتافته و اگـر  اسـتتحـت اراده خداونـد  ،آید که این نوع تصرفاتدست میاز این آیات به  یابد.طور تصرفات برگزیدگان الهی نیز تحت قدرت و امر او تحقق میهمین کـارش  )،ولو به عقیده تصرف در عالم هستی(زند با بخواند و صدا ر یکسی چنین افراد داند؛ در ذیل به هیچ منافاتی با توحید ندارد؛ چون آنها را مستقل در قدرت و تصرف نمی و چنین اعتقـادی مخـالف دیـدگاه سـایر  داندمیغایب را شرک و موجب خروج از دین مطلق، خواندن غیرالله از مردگان و ندای غیراللـه طور وهابیت به ،طور که ذکر شدهمان ندای غیرالله از دیدگاه وهابیت شود.مسئله ندای غیرالله پرداخته می دیدگاه وهابیت در مانند یا محمد، یا علی، یا گیالنی...  ،و غیر او ی پیامبرندای پیامبر ،از دیدگاه وهابیت .باشد شرح ذیل میبه ،ها بـر ممنـوع بـودن آنی وهابی تفصیل آن و ادله هک ها از جمله دیوبندیه استمسلمان کـه در حالی 4؛منظور استعانت یا جلب نفع و دفع ضرر، شرک و مخرج از ملت است به                                               1. ََّها ال ُقوْا الّلَه َواْبَتُغوْا ِإَلیِه اْلَوِسیَلةَ َیا َأیُّ ُسوُل َلَوَجُدوْا اللّ .2 .)۳۵آیه سوره مائده،( ؛ِذیَن آَمُنوْا اتَّ َلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك َفاْسَتْغَفُروْا الّلَه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الرَّ ُهْم ِإذ ظَّ ِحیًماَوَلْو َأنَّ اًبا رَّ ِمیَن . 3 ).۶۴یهآ ،سوره نساء( ؛َه َتوَّ َن اْلَمآلِئَکِة ُمَسوِّ ُکم ِبَخْمَسِة آالٍف مِّ ْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد الّلـهِ  و ُیْمِدْدُکْم َربُّ -۱۲۶ ، آیـاتعمـرانسـوره آل( ؛َوَما النَّ د بـن صـالح، محمـ ،عثیمـینابن ؛۲۸۰، صفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واالفتاء ،احمد بن عبدالرزاق ،دویش .4 ).۱۲۵  



پرسـتیم و تنهـا از تـو کمـک را می طور یاد داده: ما تنها تو خداوند به بندگان خویش این ۷۲ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   حکم این حاالت در ذیل بیان  ندای غیر خدا چندین حالت دارد؛ ،ز دیدگاه وهابیتا 2نیز فرموده: با خدا کسی را نخوانید. در جایی دیگر 1؛خواهیممی برای او نـوعی تصـرف  ،خواند که او را می شخصی زیرا ؛حکمش خروج از اسالم است ،خوانـد کسـی کـه او را می ،ولو قـادر هـم باشـد ،ولی دور باشد ،. اگر زنده باشد۳ .اردندای غیرالله مشروعیت ند ،ولی قادر نباشد ،اگر زنده و نزدیک باشد .۲  .خواندن او هیچ مشکلی ندارد ،باشد اگر زنده و نزدیک و قادر .۱  حکم آن از دیدگاه وهابیت حاالت خواندن غیرالله و گردد.می اعتقاد  ،یکی از اسباب خروج از اسالم ،در عالم هستی قائل شده و از دیدگاه این مکتب باشـد کـه سـبب  داده و این عمل مصداق شرک در عبادت است و شرکش شرک اکبر می، در واقع او را اله خـویش قـرار )یا غیر آن ونبی یا ولی (سی میتی را بخواند .اگر ک۴ .به تصرف غیر خدا است در واقع اعتقاد به تأثیر او  ،خواند که نبی یا غیر او را می شخصیشود؛  خروج از ملت می برسد بـه چه ؛مالک نفع و ضرر خویش نیست نیز ه پیامبرکه پیامبر در حالی ؛در دنیا دارد فرماید: بگو بـه تحقیـق مـن  دیگران که نفع و ضرر برساند و قرآن در این زمینه چنین می بگو: من برای خودم درجای دیگری چنین آمده  3؟برای شما مالک ضرر و هدایت نیستم کـه غیـر  اشخاصی ،آنها اعتقاد دارند 4مالک ضرر و سود نیستم؛ جز آنچه خدا بخواهد. است. فرق  ن پیامبرمراتب شدیدتر از مشرکین زمان پیامبر شرک آنها به ،خوانند خدا را می و مشرکین زمان حاضر در این است که آنهـا تنهـا در راحتـی  ن پیامبرمشرکین زمان پیامبر کردند و جز او کسی  ها به خدای واحد رجوع می ولی در سختی ؛خواندند غیر خدا را می ِه َأَحًدا.  2 ).۵آیه ،سوره فاتحه( ؛ایاک نعبد وایاک نستعین.1 .۵، صفتاوی العقیدة                                                                                                      هــا غیــر خــدا را  ها و راحتی در ســختی ،ولــی مشــرکین زمــان مــا ؛کردنــد را صــدا نمی ِه َفَال َتْدُعوا َمَع اللَّ ا َوَال َرَشًدا 3. ).۱۸آیه ،سوره جن( ؛َوَأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَّ gی َال َأْمِلک َلکْم َضر ا ِإالَّ َما َشاء الّلهُ ُقل الَّ .4 ).۲سوره جن، آیه( ؛ُقْل ِإنِّ gَأْمِلک ِلَنْفِسی َنْفًعا َوَال َضر۱۸۸سوره اعراف، آیه( ؛.( 



، آورنـدی نفی ندای غیرالله مـی های قرآن که فرقه وهابیت دربارها توجه به سیاق آیهب 1.خوانند می ٧٣ راللهیغ یموضوع ندا در هیوبندیو د تیوهاب دگاهیتقابل د   را  موهـومهای ذکر شده در مذمت کسانی آمده که خدایان آید که آیهدست میبه طوراین ــد و آنهــا را مالــک و مســت می ــاثیر میخواندن ــه  قل در ت دانســتند؛ در جــایی هــم کــه ب حکم شده که بگوید: مالک نفع ضرر نیست؛ مراد نفـی اسـتقالل در ایـن  پیامبرپیامبر خـاطر اینکـه آنهـا به(الهی  یولی دعای مسلمانان به پیامبران الهی و یا اولیا ؛امور است خارج از موضوع ایـن آیـات  ،غیرالله لذا این نوع نداِی  ؛دانندآنها را مستقل در تاثیر نمی )،خواننـدمـیباشند و همچنین کسانی که آنهـا را  ی مشروع از جانب خداوند می وسیله نام مقابله با بـدعت و خالف سیاق و بدعتی است که وهابیت به ،است و تعمیم دادن آن است که عمل پس از آورند این ای که وهابیت برای منع ندای غیرالله مییکی از ادله  مروج آن شده است. ،شرک نـوع ارتبـاط بـا مـرده و  شود و مرده قادر نیست که نفعی برساند؛ لذا هـرقطع می ،مرگ عثیمین در بحث درخواست شفاعت و مصداق شرک مخرج ملت است؛ ابن ،خواندن او طور  جز در سه مورد؛ همـان ،شود عملش قطع می ،میرد گوید: وقتی بنده می خواندن می صـدقه  ازجـز  ؛شـود عملش قطـع می ،میرد ده: وقتی بنده میفرمو ول خداکه رسول خدا بـا  2؛یا فرزند صالحی که بـرایش دعـا کنـد و جاریه یا علمی که مورد استفاده واقع شود در نقـد دیـدگاه  ؛پندارنـدنوع ارتباط با مـرده را شـرک مـی دعا و هر ،توجه به این روایت گـردد؛ موجب خروج از دین می ،از دید وهابیت، هر نوع دعا و استغاثه به غایب و میت نقد دیدگاه وهابیت .کند ا ثابت نمیر ادعای آنان ،بیان خواهد شد که این دلیل ،وهابیت -از دیدگاه آنان، از دین خارج شـده ،دانندندای غیرالله را جایز می ان،چون اکثر مسلمان ، هر البیان فی اصول االیمـانجوا ،محمد بن ریاض ،اثری ؛۲۷۸- ۳۲۷و  ۳۹۷-۳۹۸، صفتاوی العقیدةمحمد بن صالح،  ،عثیمـینابـن  ؛۲۴-۳۳، صکشـف الشـبهاتمحمـد،  ،عبدالوهابابن ؛۹۴، صشرح االصول الثالثة صالح، ،شیخآل. 1                                               -آل ؛۴۲۵، صعقیدة الشیخ محمد بن عبدالوهاب السلفیه و اثرها فی العالم االسـالمیصالح بن عبدالله،  ،عبود ؛ ۱۱۴ص -۱۱، صالتوسـل المشـروع و الممنـوع ،عبدالعزیز بن عبدالله ،جهنی ؛۱۸۹، صفتح المجیدعبدالرحمن بن حسن،  ،شیخ  .۳۲۷ و ۳۹۶-۳۹۵، صفتاوی العقیدةن صالح، محمد ب ،عثیمین. ابن2 .۱۰



از طـرف  دایان موهومخ نی خواند هایی دربارهآیه هم، اندکه ذکر کرده دلیلیعمده  اند؛ ۷۴ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   شـده  ندای غیرالله در قـرآن ذکـر ،در موارد متعددی حتیمصادیق شرک شمرده نشده و گاه در قرآن و سنت و سیره سلف استغاثه و یا دعای پیامبران و اولیـا از اولیاء ندارد و هیچشرک ورزیدن آنها است که هیچ ربطی با نـدای غیراللـه از پیـامبران و  و مذمِت  مشرکین یکـی ( گذشت وسیموسیحضرت یکی از پیروان  یطور در قضیه استغاثههمان ؛است فرماید: پس کسی که از پیـروانش بـود؛ از او در مقابـل دشـمن می در این مورد خداوند .اسـتغاثه نمـود وسـیدر مقابل دشمن خویش بـه حضـرت موسـی موسیپیروان موسی از قبول دارند و این ادعای وهابیـت ها نیز این مورد را خود وهابی و 1خویش یاری طلبید)، ی حاضـر  جواز ندای غیرالله را مخصوص اشخاص زنـده ؛ در واقع آنهابدون دلیل است در صـورت ارتکـاب چنـین  ؛ لـذاانداند و دعای میت را غیر مشروع قلمداد کردهدانسته ها وهابی ،خواهدشود و چون تفصیل بین زنده و مرده دلیل میکاری، شخص مشرک می گیرند که مرده قدرت بر اعمـال  آورند و نتیجه می ی قطع اعمال از مرده می ثی دربارهحدی راکـه چ ؛این حدیث اخص از مدعای آنها اسـت ،لذا خواندن او شرک است؛ اوالً  ؛ندارد دست مرده از اعمالی کـه موجـب ثـواب  ،کند که جز سه عمل مردهحدیث بیان می این کـه مـرده  بگیرندنتیجه  ود نق اعمال را از او نفی نماینه اینکه مطل است؛شود، کوتاه می فرمود: اعمال زندگان بـه  می : پیامبرگفت: پیامبر روایتی آمده است که انس بن مالک میتواند نفع برساند؛ لذا دعای مرده موجب شـرک اسـت. ثانیـًا در مطلقا قادر نیست و نمی کـه نیکـی را از  شود و هنگامی ها هستند ارائه مین خویش آو مردگان که از خانواده و قوم  برای آنها در بارگاه  ،دنبینبها بدی  از آن هم اگر .دنآور جا میهحمد خدا را ب ،بینند آنها می ایـن  2فرمـایی. شـانها را نمیران تا اینکه هدایتن آ ،کنند که بارالها دعا می وند متعالخدا گاه می انزندگتنها آنها از احوال  حدیث دال بر این امر است که نه بلکـه بـه آنهـا  ،شوند آ                                                .است که یک نوع عمـل از مـرده کنند دعا هم می اندر بارگاه الهی برای آن ورسانند  نفع هم می
.1  ِه ِذی ِمْن َعُدوِّ ِذی ِمن ِشیَعِتِه َعَلی الَّ  ).۲۶۲-۲۶۳، صالسنة المام عبدالله بن احمد بن محمد بن حنبل عن ابیه االمام احمدعبدالله بن احمد،  ،حنبلبن(ا ؛»شائرهم فإذا رأو خیرًا حمدالله و استبشرو و اذا رأو غیر ذالک قـالو اللهـم ال تمـتهم حتـی تهـدهماالموات من اهالیهم و عحدثنی ابی حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن من سمع انس بن مالک یقول قال رسـوالله ان العمـال االحیـاء لتعـرض علـی .« 2 ).۱۵آیه ،سوره قصص( ؛َفاْسَتَغاَثُه الَّ



آید و هیچ  بر فرض قبول اطالق حدیث فوق، تنها لغو بودن این نوع ندا الزم می ،ثالثاً  ٧٥ راللهیغ یموضوع ندا در هیوبندیو د تیوهاب دگاهیتقابل د   ولی آنچه که مسلم  ؛هایی وجود دارد شدت و ضعف و موضوع خواندن غیر خدا، تفاوتقبل از ورود در بحث، توجه به این نکتـه الزم اسـت کـه در بـین علمـای دیوبنـدی، در  ندیهدیدگاه دیوب ندای غیرالله از دلیلی بر شرک بودن آن وجود ندارد. داننـد؛ البتـه  چنین امری را موجب خـروج از دیـن نمید و ندانخواندن میت را جایز می خصـوصبه ،ها، فی الجمله ندای غیرالله ها برعکس وهابی است این است که دیوبندی د که ندای غیرالله را موجب خـروج از نشمار در این مکتب هم وجود دارافرادی انگشت حاکی از اعتقادات مکتـب دیوبنـد  ،گونه افکاراین که توان گفتولی نمی ؛داننددین می برای  ،شودداده می ه پیامبرگوید: ندایی که به پیامبرمی ی پیامبرندای پیامبر  داجوی درباره ای غیرالله و عدم منافات آن با توحیدجواز ند .۱ اقوال بزرگان دیوبند درباب ندای غیرالله است. شود و زنده است و روزی داده می ن پیامبرچون پیامبر ؛رسیدن این خطاب به پیامبر است خطاب خدا و  ،در غیر نماز تفاوتی ندارد و این نوع خطاب به قصد نقل قول و یا حکایت الله نبیاللهو یا نبی اللهسولاللهبا گفتن یا رسول ،در نماز» السالم علیک ایهاالنبی«گفتن  بلکـه بـه قصـد رسـاندن سـالم بـه  ؛در شـب معـراج نیسـت  پیـامبرفرشتگان به پیـامبر اد داشـته اعتقـ ،در نمـاز» السالم علیـک«محمد یوسف بنوری: اگر کسی هنگام گفتن  قول به معصیت بودن ندای غیرالله  .۲  1.است پیامبرپیامبر گاه است، چنـین شخصـکالم او را می ه پیامبرباشد که پیامبر گنـاه  یشنود و از حال او آ گاهی است کـه خداونـد بـه به م پیامبربزرگی مرتکب شده است؛ زیرا علم پیامبر وسیله آ حـافظ  ،حنفی نقشـبندی؛ ۹۰ص ،۳، جمعارف السنن شرح جامع ترمذیمحمد بن یوسف،  ،بنوری ؛انورشاه ،کشمیری .2 .۱۴۳ص ،البصائر لمنکری التوسل باهل المقابر حمدالله جان، ،داجوی.1                                                2نه آنکه خود از همه چیز خبر داشته باشد. ؛ایشان داده است  .۵۴ص ،سنتدی و فقهی از دیدگاه اهلامسائل مهم اعتق ،اللهامان



که ندای غیرالله کفر و یا شرک شمرده یحالدر عین ،دسته از اقوال علمای دیوبنددر این  قول به شرک غیر اکبر بودن ندای غیرالله .۳ ۷۶ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   خـاطر ارتکـاب چنـین آنها کسـی را بـه راکهشود؛ چاست که موجب خروج از دین نمیولی مراد از کفر و شرک در کلمات آنها کفر دون کفر و یـا شـرک دون شـرک بـوده  ،شده اند و از اقوال به صراحت با تکفیر مخالفت ورزیده اند و برخی از آنهاتکفیر نکرده یعمل -و یـا رسـول  محمداگر کسی در صلوات یا محمد گوید:مفتی مولوی عبدالحق می دانند.شود که آنها این نوع کفر و شرک را مخرج ملت نمیآنها معلوم می در  ،آورنـددر مجلس تشریف مـی ، خود ایشاند و یا هنگام فرستادن صلواتشنوجا می این سالم را هر وقت و هـر ببرد پیامبربخواند و قصدش این باشد که خود پیامب اللهالله خاطر اعتقاد به این امور به زیرا ؛جایز نیست و کفر است ی پیامبرندای پیامبر ،این صورت موجـب  یلذا ارتکاب چنـین امـور باشد؛میغیرالله است که مختص به خدا  علم غیِب  ر و نـاظر ضـی علـم غیـب و حا عقیدهشرک است؛ البته از دیدگاه او در صورت نداشتن  این است کـه  اللهسولاللههدف از گفتن یا رسول گوید:مفتی اسماعیل کچهولوی می 1ندای غیرالله جایز نیست.  ،بودن نیز معلوم است کـه  شنود؛می همانند خدا از دور و نزدیک این ندا را ر هستند وظنا حاضر و ییایشـان هـر جـا ،کنـدخواهد و فکر میکمک می مبر خدااز پیامبر خدا یچنین شخص انسـان مشـرک  خدا، غیر: با استغاثه بهگویدمی ی ندای غیرالله الله دربارهمفتی کفایة 2.از کلمات شرکیه است و باید تنها یا الله بگوییم اللهسولاللهگفتن یا رسول ،لذا غیر مشـروع و شـرک اسـت؛ بنـابراین ؛از اعتقادات اسالمی نیست ایچنین عقیده با این اعتقاد که ایشـان  .شرک است» اللهسولالله اغثنی یا رسول«ی  ن جملهشود؛ گفت می -او در عین 3ی است.یروا شنود و یا قادر بر فریادرسی و حاجت در هر جا حرف ما را می -که ندای همراه با عقیده به علم غیب و همراه با طلب کمک را شـرک و کفـر مـیی حال    .183-182و ۱۹۶، ص۱، جکفایة المفتی ،اللهتکفای مفتی ،دهلوی. 3 .۹۲ص ،۱ج، تاوی دینیف اسماعیل، ،کچهولوی.2 .۱۶۲-۱۶۳، ص۱، جفتاوی حقانیه های دارالعلوم حقانیه،عبدالحق و دیگر مفتی.1                                               .دانـدکفری را سبب خروج از دین نمی چنین شرک و ،وهابیت در مخالفت باولی  ،داند



شرک  ،با عقیده به حاضر و ناظر بودن او ز پیامبرگوید: استمداد از پیامبر می  بارهاو در این ٧٧ راللهیغ یموضوع ندا در هیوبندیو د تیوهاب دگاهیتقابل د   صـفاتی کـه مخـتص بـه  یعنـی،شرک در صـفات  گوید:مفتی احمد ابراهیم بیمات می  دن ندای غیراللهبو  قول به شرک اکبر .۴ 2، حرام و کفر است.اندکه از دنیا رفته الهی یگویـد: اسـتمداد از اولیـا در جای دیگری می 1؛است؛ ولی در تکفیر باید احتیاط شود حاضر و غایب  موضوعد که آنها هر نی پیامبران و اولیاء عقیده داشته باش اگر کسی درباره ؛داد نباید این صفات را برای غیـر خـدا قـرار و برای غیر او قرار داده شود ،خداوند است خاطر چنـین به گویند ومی »شرک فی السمع شرک فی العلم و شرک فی البصر و«این را  ،دانندشنوند و هر حرفی را میهر حرفی را می نند و در هر مکان حاضر هستند ودارا می چنـین  ،نمایـداجـات را بـرآورده مـیشـنود و حمـی ببره پیامبراعتقاد داشته باشد که پیامب بگویـد و اللـهولاللـهرسـول لذا اگر کسـی (یـا ؛شودشخص از ایمان خارج می ی،شرک البته ایـن  3؛نماز جایز نیست یشود؛ پشت سر چنین شخصاز ایمان خارج می یشخص توان این دیدگاه را دیدگاه کـل لذا نمی ؛دیدگاه مخالف دیدگاه قاطبه علمای دیوبند است تصـرف  ندای غیرالله همراه به عقیده استقالل غیراللـه در ،دگاه اکثر علمای دیوبنداز دی  حکم ندای غیرالله  قول به تفصیل درباره .۵ حساب آورد.مکتب دیوبند به بلکه او را مأذون از جانب حق تعالی  ،ولی اگر کسی غیرالله را مستقل نداند ؛شرک است رسـاندن نـدا  بـدون قصـِد  ،سـراییهمچنین ندای غیرالله در مـدح ؛شرک نیست ،بداند خـاطر نـدای غیراللـه تکفیـر دسته از علما نیز کسی را به این .بغیرالله نیز مشکلی ندارد خـودش   پیـامبراز دیدگاه رشید احمد کنگوهی، اگر کسی اعتقاد داشته باشد که پیـامبر  ندای غیرالله به عقیده استقالل در تصرف: الف دانند.را شرک اکبر نمی یچنین شرک ،عبارت دیگر؛ بهکنندنمی کـی بنـا  هاس عقید ےاور حضور صلی الله علیه و آله س ےجو شخص آن حضرت کو هر جگه حاضر و ناظر سمجھ. «1                                               اللـه، تمفتـی کفایـ ،دهلـوی( ؛»ےلیکن تکفیر می احتیاط کی جـائ ہ"ےایک طرح شرک مین مبتال  هو ےپر استمداد کر  .۱۰۹ص، ۱ج ،فتاوی فالحیه ،احمد ابراهیم ،بیمات.3 .۱۹۵ص ،همان  2. .)۱۷۲ص ،۱ج ،کفایة المفتی



نـدای  در شـرک حقیقـی  گویـد:و مـیا .اهد بـوداین کفر خو ،شنودخطاب سالم را می ۷۸ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   گاهی مستقل ،غیرالله از راه دور کـه یعنـی زمـانی 1باشد؛، میتنها در صورت اعتقاد به آ گاه میشخص اعتقاد داشته باشد که غیرالله، به طور ایشان بهرا به این اعتقاد بخواند که  ی پیامبراز دیدگاه سهارنپوری، اگر کسی پیامبر شود.طور مستقل  بر این ندا آ کند کـه شرک خواهد بود و فرقی نمی ایشاناین نوع خطاب و خواندن  ،شنودمستقل می او  .در ضـمن صـلوات باشـد و یـا غیـر صـلوات ن پیامبرچنین خطاب و صدا زدن پیامبر در عالم هستی بپندارد، این کار شرک   کنندهاگر کسی را ذاتًا تصرف گوید:می تهانوی   2حرام است. ،به اعتقاد علـم اسـتقاللی ه پیامبرکند که خطاب به پیامبرهمچنین به این نکته اشاره می داننـد کـه ندای غیرالله را در صورتی شرک می ،علمای دیوبند ،با توجه به اقوال فوق 3است. دعا و خطاب  ،کسی غیرالله را عالم به غیب بداند و عقیده داشته باشد که او بدون واسطه -طور مستقل در عالم هستی تصرف میکه غیرالله به باشدمعتقد یا  ؛شنودو سالم را می ولی کسـی  ،دانندکه این امور را کفر مییحالدر عین ،البته این دسته از علما نیز؛ دننمای تنها این نوع  ،کنند و برخی از علمای دیوبندتکفیر نمی یخاطر ارتکاب چنین اعمالرا به شـاید  ؛ در واقـعدر این هیچ حرجی نیست ،یغه خطاب را در صیغه غایب عوض کردص ت پیامبرمسعود پس از رحلت پیامبرگوید: اگر ابنسالم فرستادن مباح خواهد بود. او میشود و خدا گروهی از فرشتگان را برای این کار مأمور نموده، در این صـورت رسانده می  پیـامبراگر کسی اعتقاد داشته باشد که سـالم بـه پیـامبر گوید:می رشید احمد کنگوهی به عقیده استقالل نداشتن در تصرفندای غیرالله : ب دانند.خطاب را حرام می خلیـل  ،سـهارنپوری؛ (»گاےاگر تشهد مین بهی کسی کا عقیدا علم غیب کا باالستقالل هووی گا وه بهی شرک هوجائ«.2 .۱۸۱-۱۸۲ و ۲۴۳،صفتاوی رشیدیه رشید احمد، ،کنگوهی.1                                              حرجی نیست کـه مقصـود از آن حکایـت اسـت؛  نیز،در این صورت  ،خطاب) بخواند یخاطر مصلحتی این کار را کرده باشـد و اگـر کسـی طبـق اصـل تعلـیم (بـا صـیغهبه  .۳۸۳ص ،۵، جامداد الفتاویاشرف علی،  ،تهانوی.3 .)۲۲۰-۲۲۴ص ،براهین قاطعه بجواب انوار الساطعةاحمد، 



در مکه و در بالد دور،  خود، هاینیز در خانه ت پیامبرطور که مردم در حیات پیامبرهمان ٧٩ راللهیغ یموضوع ندا در هیوبندیو د تیوهاب دگاهیتقابل د   چرا در ایـن  ؛ پسخواندند. آنجا خطاب درست بودخطاب می یآن حضرت را با صیغه خاطر علم غیب خاطر علم غیب بود و نه اینجا بهد؟ این خطاب نه آنجا بهباشزمان حرام  همچنین الزم نیست که در این امر، از  ؛تبدیل صیغه خطاب در صیغه غایب الزم نیست رساندند؛ بنـابراینمی ه پیامبرفرشتگان این سالم را به پیامبر ،بلکه در آن زمان هم ؛است با این قصـد بخوانـد کـه  ،غیر خدا بخوانداگر کسی به 1؛برخی از اصحاب تقلید نماییم گاه می شـود و یـا بـه اذن الهـی سازد و یا به اذن الهی بـرایش کشـف مـیخداوند او را آ گونه که در مورد صلوات فرستادن در روایـات همان ؛رسانندیفرشتگان این ندا را به او م رببنابراین اگر شخص پیام 2.بیان شده است آیـد مشکلی پیش نمی ،را با لفظ خطاب صدا بزند ببرممبص پیام احادیـث مربـوط بـه به با توجه  ؛و عوض کردن صیغه خطاب با صیغه غایب الزم نیست صـدا زدن و سـالم بـه  هلجملا، این مکتب فیر پیامبری اعمال بر پیامبر صلوات و عرضه مخالف وهابیت است که  ،داند. دیدگاه این مکتب در این زمینهپیامبر را از دور جایز می بلکه ندای غیراللـه  ،داندغایب و میت را نه تنها جایز نمی اللهخواندن بغیر ،طور مطلقبه منکـر  ،دیوبندداند. باید به این نکته نیز توجه شود که مکتب را موجب خروج از دین می گاهی پیامبر تعبیر علم غیب را برای مخلـوق جـایز  ،از غیب نیست و تنها ی پیامبرمطلق آ دانند؛ لذا این نـوع علـم را بـرای علم مسقل و ذاتی می ،است و مراد از علم غیب را همخاطر اینکه این نوع تعبیر برای غیرالله در نصـوص نیامـده و یـا نفـی شـده به ؛دانندنمی دانند و بر را از همه بیشتر می م پیامبرحال علم پیامبرولی در عین ؛دنداننمی غیرالله جایز کید می المهند علی المفنداین عقیده در  در  ،بنـابراین علمـای مکتـب دیوبنـد 3؛کنندتأ گـاه  ببرد پیامبرماهیت علم جزئی و غیر ذاتی و غیر مستقل که خداوند پیامب اصِل  را از آن آ اختالفـی بـا دیگـر مسـلمانان  ،کننـدعلم غیب یاد می به نموده و دیگر مسلمانان، از آن  .۷۰ص ،المهند علی المفندسهارنپوری خلیل احمد، .3   .۱۸۱-۱۸۲همان، ص.2 .۲۴۳ص ،فتاوی رشیدیهرشید احمد،  ،کنگوهی. 1                                               ؛قول سهارنپوری است که در برهان قاطعه ذکـر کـرده اسـت ،شاهد این مطلب ؛ندارند



دیه است و آنها ندای غیرالله دیدگاه آنها متفاوت با دیوبن ،ندای غیرالله (مرده و یا غایب) یحـال در مسـئلهولی در عـین ؛اگرچه وهابیت نیز علم غیب غیر استقاللی را قبول دارد ۸۰ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش=ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   به همـراه ایـن عقیـده کـه  و اگر کسی آن حضرت را صدا بزند گوید:می سهارنپوری 1دانند.مرده و غایب را موجب خروج از دین می در ایـن صـورت  ،شـودعرضـه مـی انایشـرسانند و اعمال نیز بـر می را سالم و صلوات ه پیامبرنماید و فرشتگان به پیامبرکشف می ر پیامبرخواهد بر پیامبرخدا هر چه را که می ی این امر است که ایـن نـوع  دهنده مباح خواهد بود. اقوال او نشان ن پیامبرخواندن پیامبر گردد و این عقیده خالف عقیده وهابیت اسـت کـه موجب خروج از دین نمی ،اعمالاز  باشـد، یـک امـر  در قرآن و سنت از آنها نهی شده است؛ اّما اینکه نهی در چه درجـه میگونه الفاظ تشابه به شرک دارند و گوید: این (درصورت  اعتقاد عدم استقالل غیرالله) می ی همراه بـا اسـتعانت و اسـتمداد و طلـب شـفاعتی ندا درباره اشرف علی تهانوی 2.دانندرا موجب خروج از دین می ی پیامبرهر نوع ندای پیامبر گونه الفاظ بر راندن اینحال،  با اینی مجتهد است؛  اجتهادی است و تعیین آن بر عهده از دیدگاه  3؛را ندارد یتصرفات چنینی طلب نمودن  کننده، اجازهاین نوع تصرفات، طلب یبر فـرض بقـا ؛باشددر اختیار میت نیست و در استفاده از این روش شرعًا مأذون نمی یتصرفات ، چنینمستلزم وقوع آنها نیست و وقوع آن مستلزم دوام آن نیست؛ عالوه بر اینباقی بودن امکـان آن،  فرِض  بر ،نیست و طلب این نوع تصرفات ایزبان، عمل پسندیده کننده در هستی از جانـب خداونـد اذن دارد و اگر کسی عقیده داشته باشد که تصرف ،او معصـیت و  ،این امر هرچنـد کـه شـرک نیسـت ،شنودبه اراده خویش این خطاب را می وقوع چنین تصرفی، علما اختالف دارند و کسـانی کـه البته در وقوع و عدم  ؛کذب است دهند که کسی از دور میت را بخواند و دلیـل اجازه نمی ،ل به این نوع تصرفات هستندئقا اقـول: راد فتحیـه مـین ۔گـاےاگر تشهد مین بهی کسی کا عقیدا علم غیب کا باالستقالل هووی گا وه بهی شرک هوجائ«.2 .۲۱۹، صةفتاوی العقیدمحمد بن صالح،  ،عثیمینابن.1                                               کـالم مـین ےجیسا که تشهد مین تها علی هذا مولوی محمـد اسـحاق صـاحب ک ہےخطاب سب جگه صلواة وسالم مین  براهین قاطعـه بجـواب انـوار خلیل احمد،  ،سهارنپوری( ؛»اگر اس مین بهی عقیده شرکیه هویگا حرام هوجائی گا بالخالف ہـےوغیره کی حدیث مین مطرح  چنانچه مسلم ہے ےمالئکه که ایصال یه بوج اور ہےخطاب کا درود و سالم فتوای جواز ندا و   .۳۷۵-۳۷۶ص ،۵ج ،امداد الفتاویاشرف علی،  ،تهانوی.3 .)۲۲۰-۲۲۴ص ،الساطعة



فعلـی ایـن اسـت کـه شبیه شرک است و دلیل بر معصیت بودن چنـین  تولی در حقیق ،ی هرچند که شرک نیسـتا چنین عقیده ؛ در واقعبر دوام شنیدن از دور هم وجود ندارد ٨١ راللهیغ یموضوع ندا در هیوبندیو د تیوهاب دگاهیتقابل د   البته استمداد در نزد قبر از  1؛فرماید: چیزی را که به آن علم نداری دنبال نکنخداوند می ی استقالل در تصـرف، هـر  گوید: در صورت نداشتن عقیدهمی شبیر احمد عثمانی 2دیدگاه قائلین به تصرف غیرالله در عالم هستی جایز است. این نوع استعانت در واقـع اسـتعانت از  ،از نظر او نوع استمداد و استعانت جایز است و کلمات خطابیه را بر زبان  ،اگر کسی تنها به شوق محبت گوید:می رشید احمد کنگوهی بدون قصد رساندن ندا ،سراییندای غیرالله در مدح ج. 3.خدا است صـودش ولی مق ،راند ولو شخص کلمات خطابیه را بر زبان می ،گونه موارددر این ،براند -خـودیگونه کلمات بهشنود؛ اینشنواندن نیست و این عقیده را هم ندارد که غیرالله می گونـه خاطر تشـابه بـا شـرک، رانـدن ایـنولی به ؛خود نه شرک است و نه معصیت است ای اختالفی است؛ ولی آنچه که در این مکتب برخالف وهابیت مسئله ،عقیده علم غیبتوان گفت در مکتب دیوبند، مسئله ندای غیرالله همراه با اسـتعانت و یـا بنابراین می 5.مکروه است ،خطابات چون تشابه با شرک دارد، گفتن آن در محل اجتماع عوام ولـی ایـن ؛در مـدح نیـز اشـکالی نـدارد  پیـامبرگوید: ندای پیـامبرمی سهارنپوری 4.کلمات بر زبان در مجامع مکروه است خاطر ندای غیرالله است و افکار تند برخی از افراد بهجایز نبودن تکفیر  ،متفق علیه است اقـول: راد فتحیـه مـین ۔گـاےاگر تشهد مین بهی کسی کا عقیدا علم غیب کا باالستقالل هووی گا وه بهی شرک هوجائ«.5   .۱۸۱-۱۸۲همان، ص.4 .۴۹ص ،تفسیر عثمانی، شبیر احمد ،عثمانی.3 .۳۸۳ص ،۵، جامداد الفتاویاشرف علی،  ،تهانوی.2 ).۳۶، آیهاسوره اسر( ؛به  علموال تقف مالیس لک .1                                               توان به کل مکتب دیوبند نسبت داد.این مکتب را نمی کـالم مـین ےمین تها علی هذا مولوی محمـد اسـحاق صـاحب ک جیسا که تشهد ہےالم مین خطاب وسسب جگه صلواة  براهین قاطعـه بجـواب انـوار خلیل احمد،  ،سهارنپوری( ؛»اگر اس مین بهی عقیده شرکیه هویگا حرام هوجائی گا بالخالف ہـےچنانچه مسلم وغیره کی حدیث مین مطرح  ہے ےمالئکه ک اور یه بوجه ایصال ہےخطاب کا درود و سالم فتوای جواز ندا و   .)۲۲۰-۲۲۴ص ،الساطعة



آیـد کـه دیـدگاه مکتـب  دست میاز بررسی دیدگاه وهابیت و مکتب دیوبند این نتیجه به نتیجه ۸۲ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ی وهابیت هـر نـوع نـدا .مخالف دیدگاه وهابیت است ،ندای غیرالله یدیوبند در زمینه دهـد و آیـاتی را کـه در ، موجب خروج از دین قرار مـی)اعم از غایب و میت(غیرالله را  دانـد؛ اگرچـه نـدای را مشـروع مـی ییالجمله چنین نـدافی ،که مکتب دیوبنددر حالی ؛دهدالهی تعمیم می یخواندن انبیاء و اولیا  درباره ،آمده موهومخدایان  مذمت خواندِن  بـرخالف  و حـالولـی در عـین ؛نزد این مکتـب مشـروع نیسـت غیرالله در برخی صور  د.ندان ارتکاب چنین اموری را موجب خروج از دین نمی ، آنهاوهابیت
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