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سوره زمر در   7بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه 

 مشرک شمردن دیگر مسلمانان

 *رحیم صبور

 

 چکیده
َما   هآیکنند به آن استناد می مسـلمانان شـمردنان در مشـرکوهابیی که آیات جمله از

ِ ُتْلَف  َنْعُهُدُُهْ  ُُبَنا ِإََل اهَّ  ِلُ َذرِّ
 مختلفی طرق از آیه این به وهابیت اســتدالل اســتب  ... ِإنَّ
 از بستا دادنبحث واسطه قرار  به مربوط آنها استداللترین اصلی استب گرفته صورت

 تان،ب عبادت انگیزه وولیا اســـت ا وها بت کردنعبادت کفار، کفر علت، وهابیت نظر
ب و محبوب را کفار تااســت  آنها از گری(عت )واسـطهطلب شـفا  قرار خداوند درگاه مقر 

ت در دعبا با شفاعت طلب که است ایناند شـده غافل آن از وهابیت کهای نکته بدهند
 طلب نه است بوده عبادتقصـد  به نامشـرک شـرک وند دیگر این آیه، دو چیز جدا از یک

مانان خواندند و مسلمی مستقل صورت به راا هبت و اولیا نب ضمن اینکه مشرکاشفاعت
 بدانندمی خدا سوی از را همه و نیستند قائل چیزی خود نزد ازبرای اولیا 

ـــطه یال قربونایل ،یعباد دیتوح ت،یوهـاب هالا:کلیالدواژه ـــفاعت،  الله، واس قراردادن، طلب ش
 عبادتب

  

                                                 
 موسسه شیعه شناسیب 1و دانشجوی سطح  البیتپژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهل *
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 مقدمه
و عقاید نادرست وهابیت دانسـتن مسـلمانان با دالیل سـسـت و واهی از افکار مشـرک

ـــتب این فرقه به هر بهانه ج توحید واقعی جلوه دهد و ای میاس غ و مرو  ـــد خود را مبل  کوش
ــتفاده وهابیت از آیاتی که هیچ ربطی به  ــو  اس ــرک خطاب کندب س ــلمانان را مش دیگر مس

 هکردن مسلمانان ندارد از این قبیل استب یکی از آیاتی کواسـطه قراردادن و طلب شفاعت
ـــتناد می ـــلمانان به آن اس اِلُص کنند، آیه علمای وهابیت در تکفیر دیگر مس یُن اْلَُ ِ الدِّ َن ِهَّ

َ
أ

 ْ َْ  َ ِ ُتْلَف ِإنَّ اهَّ ُُبَنا ِإََل اهَّ  ِلُ َذرِّ
ْنِلَ اء َما َنْعُهُدُُهْ ِإنَّ

َ
نِنِه أ ُُ ُذنا ِمن  َُِ

ِذیَن اتَّ ِِ َما ُُهْ َنالَِّ  ْ
ُ ََ ْ ََ َ  ِف ُکُ   َتِوُفوَن ِإنَّ اهَّ ُْ َْ  ِه 

 ٌْ ا ٌب َکفَّ ًِ ِدي َمْن ُهَو ََك َن هَیْ
های مختلفی از طرف این گروه ذیل این آیه شده استب استدالل 1

ترین آن، مسـئله وسـاطت و شفاعت بین خود و خدا استب یعنی مشرکان با اسـت که مهم
داشتندب در نتیجه چون بین خود شدن به خدا را ها و اولیا قصد نزدیکواسطه قراردادن بت

با  اند و رسول خدا خواندند نهی شدهدادند و آن وسـائط را میو خدا واسـطه قرار می
کوشیم به ادله وهابیت ذیل این آیه اشاره، و آن را آنها مقاتله کرده استب در این تحقیق می

ت بدون دلیل، ای اسفتهرد کنیمب و اکبات کنیم که استناد به این آیه در تکفیر دیگر فرق گ
 چنانهه استناد به دیگر آیات در تکفیر مسلمانان، باطل و اشتباه استب

 بکنیمدر ادامه تبیین و برداشت علمای وهابی از این آیه و پاسخ به آن را ذکر می

 به آیه سوم سوره زمر و پاسخ به آن 2نحوه استدالل وهابیت
 :وهابیت چندین استدالل ذیل آیه مطرح کردند

                                                 
گاه باشـــید! که دین خالا ویژه خد: »7، آیه (79) ســـوره زمر .1 ســـرپرســـتان و معبودانی ، اســـت، و آنان که به جای خداا آ

ردید خدا میان آنان تبی ،پرستیم:[ ما آنان را جز برای اینکه ما را هر چه بیشـتر به خدا نزدیک کنند، نمیگوینداند ]و میبرگزیده
ـــت[ داوری خواهد کردب قطعًا خدا آن کس را که ]و مؤمنـان[ دربـاره آنهه که اختالف می ـــرک اس کنند ]و آن آیین توحید و ش

 «بکندگو و بسیار ناسپا  است، هدایت نمیدرو 

سائل محمد بن ر  فتاوی و، محمد بن ابراهیم ،آل الشیخ، نکب: رای آشـنایی بیشـتر با کالم وهابیت در استدالل به این آیهب ب2
 ،نواقض اإلیمحان القولیحة والعملیة ،عبـدالعزیز بن محمـدابن عبـداللطیف،  ب21،  1ج ،إبراهیم بن عبحداللطیف آ  الشحححی 

فتاوی محمد بن صالح،  ،ابن عثیمین ب11،  8ج ،د ناصر الدین األلبانیموسوعة محم الدین، محمد ناصـر ،لبانیآ ب155 
 ب71-59 ، 3، جرسائل مجموع فتاوی و همو، ب8،  1، جنور علی الدرب
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 استدالل اول:
و درخواســت از او )آنها(، مصــداق عبادت یا زیرمجموعه  )اولیا( یرواســطه قراردادن غ 

 مفهوم عبادت استب

رسیم که با نگاهی به تعابیر علمای وهابیت در استدالل به آیه مذکور به این نتیجه می
طه سئله واسخورد، مهای آنها به چشم میآنهه به عنوان نقطه مشـترک در اکثر استدالل

ب کفار، ربوبیت خداوند را 1گویند: قراردادن غیر بین خود و خدا اســتب علمای وهابیت می
ب از آن طرف، همین کفار، قائل به طلب شفاعت و تقرب 8 1قبول داشـتند )توحید ربوبی(ب

بین خود و  به ســـوی خدا، از طریق اله  خود هســـتندب برای نمونه، کفار زمان پیامبر 
ب از سوی دیگر، با توجه 7 2دادندبحضرت عزیر، مالئکه( برای تقرب قرار می) خدا واسـطه

ب اندبه آیه سـه سـوره زمر، طلب از غیرخدا عبارت است از عبادت آن غیر و لذا آنها مشرک
 ب همین مسئله، یعنی طلب شفاعت و تقرب، در مشرکان کنونی نیز وجود داردب 1

اند و پس از آن مشرکان را در مسئله قسـم کرده در این اسـتدالل، وهابیت توحید را دو
ــته ــرک در ربوبی دارای توحید دانس ــت، ش ــده اس ــرک آنها ش اند و معتقدند آنهه باعث ش

غیر( به عنوان مصداقی از ) گری و طلب شـفاعت از اولیاعبودیت اسـتب در واقع، واسـطه
بن شــودب محمد مصــادیق عبادت شــناخته شــده، و عبادت غیر، شــرک محســوب می

شرک مشرکان به دلیل شرک در توحید عبودی است و »نویسد: عبدالوهاب در این باره می
 این شـرک برگرفته از نداشـتن اخال  در عبادت است و منشأ نداشتن اخال  را باید در

ــت ــطه قراردادن غیر جس ــد( واس وجو کرد و خواندن غیر )ولو اینکه برای تقرب به خدا باش
 3«بشرک است

                                                 
 ب185-181،  7، جةالرسائل الشخصیب ابن عبدالوهاب، محمد، 1

 ب7-7اله اال الله،   ی اللشیخ االسالم محمد بن عبدالوهاب یجیب فیها عن سؤال حول معن ة، رسالهموب همانب 2
 ب همانب3
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 ل اول استدال پاسخ
 نیست. بوا ...قّر ی  ل   مصداق آیه الف. واسطه قراردادن غیر،

ـــطه قراردادن و همـان ـــد، وهابیت واس ـــتدالل وهابیت بیان ش گونـه که در تبیین اس
دانند که در جواب آنها باید گفت صرف درخواست یمدرخواست از غیر را از مصادیق عبادت 

ــدب زیرا عبادت زماینمتقرب  ــدق تواند عبادت باش ه کند که معبودی در نظر گرفتیمنی ص
خوانند یمشود و عبادت فر  در نظر گرفتن معبود است، در حالی که مسلمانانی که اولیا را 

 دهند تا مصداقی برای عبادت باشدبینمرا معبود قرار  آنهاو درخواست شفاعت دارند، 

بادت و تعظیم غیر، ع شودیماگر وهابیت بگوید واسطه قراردادن منجر به تعظیم اولیا 
 آن غیر استب در جواب باید گفت:

یعنی آن بتان و اولیا را   ان ا ...ُُه ُد عُه ما َن ب آیه مذکور درباره عبادت و پرستش  غیر استب 1
تا  1کردنـد تا آنها را به خدا نزدیک کندب این آیه هیچ ربطی به تعظیم غیر ندارد،عبـادت می

 است یا خیرب در نتیجه بحث شود تعظیم عبادت
ـــود بـاز هم ادعـای وهابیت درباره 8 ـــتفـاده ش ب بـه فرض اینکـه از آیـه تعظیم غیر اس

ــرک ــتب حال باید دید چه چیزی بودن اکبات نمیش ــودب زیرا تعظیم، معنای عبادت نیس ش
شود که در نتیجه قضاوت کرد که آیه شامل حال مسلمانانی که قائل عبادت محسوب می

 شود یا خیربه و دعا هستند میبه طلب شفاعت و استغاک

 ملنای عبادت
 عبادت در لغت

 آید یکی از این دو است:در کتب لغت به دست می« عبادت»آنهه از معنای 
 خضو  صرف و مح  برای خدا() خضو  مطلقب 1

                                                 
 ب27،  1، جبحوث فی الملل و النحلب سبحانی، جعفر، 1
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 1هر گونه خضوعی() مطلق خضو ب 8

ـــطالحی عبــادت در نظر بگی ریم هر کــدام از این دو معنــای لغوی را برای معنــای اص
اشکال وارد استب اگر عبادت را به معنای مطلق خضو  بگیریم که شامل هر نو  خضو  

شود، باشـد، خضـو  فرزند برای والدین و خضو  سرباز برای فرمانده خود را نیز شامل می
گویدب اگر عبادت را به معنای خضو  مطلق بگیریم در حالی که کسی به اینها عبادت نمی

ــیاری از عبادات افراد از دایره عبادت خارج میکه فقط باید برای خد ــودب ز ا باشــد بس یرا ش
پس عبادتی که وهابیت قائل  2رودباکثر مردم در اکنا  نماز ذهنشان به جاهای مختلفی می

اسـت با واسطه قراردادن حاصل شده است با تعریف لغوی عبادت تطابق نداردب از طرفی، 
نیز مخدوش اســت که در ادامه به آن اشــاره  دهتعریفی که وهابیت برای عبادت مطرح کر 

 کنیمبمی
 عبادت در اصطالح

توان برای عبادت مطرح کرد عبارت است از: خضو   قولی یا تعریف صحیحی که می 
پس  3فعلی که ناشی از اعتقاد به الوهیت  مخضو  له یا ناشی از اعتقاد به ربوبیت  او استب

 جوه ذیل است:شدن هر عمل منوط به یکی از وعبادی
 لیقرآن کریم به عبادت الله تعا خضو  ناشی از اعتقاد به الوهیت مخضو  له باشدبب 1

امر کرده و عبادت غیر الله را به اینکه بگویند اله اسـت نفی کرده و فرموده است الهی غیر 

                                                 
ــن، ب: کنب 1 ب ابن فار ، 19،  8، جالعینب فراهیدی، خلیل بن احمد، 899،  1، ججمهرة اللغةابن درید، محمد بن حس

ب راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 815  ،الفروق فی اللغة، ب عسـکری، حسن عبدالله855،  1، جةیس اللغئمعجم مقا
 ب518،  فی غریب القرآن مفرداتال

 ب71-75،  ةتوحید العبادب القطیفی، نزار آل سنبل، 2

 ب79-72،  1، جبحوث فی الملل والنحلب سبحانی، جعفر، 3
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ـــرکان معبودهای خود را الهمهنین، آیاتی از قرآن می 1از او وجود نداردب  هفرماید تمام مش
 2کردندبمحسوب می

مالکیت و تصــرف حقیقی( مخضــو  له باشــدب )خضــو  ناشــی از اعتقاد به ربوبیت ب 8
ـــتور به عبادت رب به تنهایی  3داندبقرآن کریم رب بـه این معنـا را مختا خدا می لذا دس

 5و 4داده استب

ـــو  کنـد و در اموری او را بین خود و خــدا  ـــی غیر اللــه را احترام و خض حـال اگر کس
همهون تقرب( واسطه قرار دهد اما معتقد به هیچ کدام از این وجوه برای غیر نباشد بلکه )

ها )هرچند از جهاتی افضـل بر دیگران باشد( بداند او را او را انسـانی همهون دیگر انسـان
 6کننده مشرک نیستبعبادت نکرده است و شخا خضو 

ا و کی از این دو صورت، اولیشـود که مشـرکان به یبا تبیین معنای عبادت، روشـن می
کردند، در حالی که مسلمانان به هیچ وجه این اعتقاد را ندارند و به هیچ بتان را عبادت می

د، آنها طور که بیان شکنند بلکه، همانکدام از انحا )الوهیت، ربوبیت( اولیا را عبادت نمی
ی از خدا هستندب اولیا را بندگاندانند که در تمام افعال وابسـته به ها میرا انسـانی از انسـان

ای در حیات و بعد از مرگ های غیبیهدانند که به اذن خداوند به آنان قدرتجانب خدا می
 داده شده استب

رســد وهابیت بین معنای لغوی و اصــطالحی عبادت، خلط کردندب لذا باید به نظر می
ت در الوهیت و ربوبی گفت خضــو  برای غیر، عبادت غیر نیســتب بله، اگر خضــو  با نگاه

                                                 
ا َلکْم م   ب1 وا َامَ من دب ْعبب ْوم  اب

َ
ا ق اَل ین ه  َفقن ْوم 

َ
لین ق وحًا إ  ا نب ْلنن ـــَ ْرس

َ
یم  َلَقْد أ اَب یْوم  َعظ  افب َعَلیکْم َعذن خن

َ
ی أ نِّ  إ 

هب ه  َغیرب
لن ـــوره  ْن إ   أعراف)س

وَن (ب 59آیه  ،(3) قب  َفالن َتتل
َ
هب أ ه  َغیرب

لن ْن إ  ا َلکْم م  وا َامَ من دب ْعبب ن  اب
َ
ْم أ ْنهب واًل م  ْم َرسب یه  ا ف  ْرَسْلنن

َ
 ب(78آیه  ،(87) مؤمنون)سوره  و َفأ

یَن یْج ب 2 ذ 
وَن َالل ْوَف یْعَلمب هًا آَخَر َفسـَ لن وَن َمَع َام  إ  ب سوره انعام 113آیه ، (87) منونؤم)سـوره و  (97آیه  ،(15) حجر)سـوره  َعلب

 ب(18 (، آیه13اسرا  )سوره ب 31 ،19(، آیه 7)

 ب(11ه (، آی79زمر )وره ب س158آیه  (،7ب سوره انعام )7آیه (، 19)سوره مریم )ب 3

4 . َه ی 
َ
وَن َیا أ قب ْم َتتل کب ْم َلَعلل کب ْبل 

َ
ن ق یَن م  ذ 

ْم َوالل ي َخَلَقکب ذ 
مب الل کب وْا َربل دب ا ب اْعبب  33، آیه (88) سوره حج ب81آیه ، (8) بقرة)سـوره  ا النل

 ب(98، آیه (81) وره انبیاب س113و 

 ب33-31،  ةوحید العبادتالقطیفی، نزار آل سنبل،  ب38-72،  1ج بحوث فی الملل والنحل ب سبحانی، جعفر، 5
 ب32-33،  ةتوحید العبادب القطیفی، نزار آل سنبل، 6
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خصـو  مخضـو  له باشـد، کالم وهابیت درست است اما کسانی که اولیا را واسطه قرار 
 دهند این نگاه را راجع به ایشان ندارندبمی

 گریو. عبادت بتان عامل شرک است نه نفس واسطه

گری باعث شـرک مشرکان نبوده بلکه عبادت بتان باعث شرک آنها بوده نفس واسـطه
و عبادت آنها غیر از طلب شــفاعت و تقرب بوده اســتب زیرا در آیه مذکور، عبادت،  اســتب

کنند و در علتی قرار داده شـــده اســـت که از طریق آن اولیا، آن افراد را به خدا نزدیک می
ی ی دادندب یکو معلولی علت غیر از معلول اســتب پس مشــرکان دو کار انجام می نظام عل 

و دیگری تقرب به واسطه آنها به خداب پس آیه هیچ ربطی به طلب  ها بودعبادت اولیا و بت
بر فرض اینکه طلب شفاعت  1شـفاعت و استغاکه و ببب که مربوط به مسلمانان است نداردب

و تقرب مشـرکان باعث عبادت آن اولیا شود این کالم مستلزم آن نیست که طلب شفاعت 
ب ز شـرک باشد و مستشفعان و متقربان مشرکمسـلمانان از پیامبر و اولیا و تقرب به آنها نی

سلمانان دانستند، اما مزیرا آنها تأکیر مقام شفاعت را برای اصنام خود به طور استقاللی می
 2دانندباین مقام را به اذن الهی می

 ج. رابطه بین دعا و عبادت

اســتغاکه، طلب شــفاعت و ببب( عموم و خصــو  من وجه اســت نه ) بین عبادت و دعا
م و خصــو  مطلق، که در نتیجه هر دعایی ولو خواندن غیر با شــأن غیراســتقاللی، عمو

عبادت باشـــد، بلکه برخی از دعاها عبادت اســـت، مانند دعاکردن کســـی که اعتقاد دارد 
که در آیه  مدعو له اله است و برخی از دعاها عبادت نیست، مانند دعا و ندای پیامبر 

و برخی از عبادات دعا نیست، مانند رکو  و سجودی  3تبسوره نور به آن اشاره شده اس 77
پذیردب لذا این کالم کاماًل غلط و که به قصـــد پرســـتش و تعظیم در مقابل اله صـــورت می

                                                 
 ب137-131،  همانب 1

 ب137ب همان،  2

کم ب3 ا   َبْعض  عن ول  َبیَنکْم کدب سب اَ  َالرل عن وا دب  ب(77آیه  ،(81) نور)سوره  الن َتْجَعلب
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ــت، پس بی پایه و اســا  اســت که: هر نو  واســطه قراردادن در واقع خواندن آن غیر اس
 1شودبعبادت آن غیر و شرک محسوب می

 دانستندیمغایت عبادت را، عزت و نصرت د. برخی از مشرکان، 

ــرک« تقرب»به فرض محال بپذیریم که  ــد، یعنی باعث مش ــده باش ــدن این افراد ش ش
ه ســـاز اســـت نجویی مشـــکلعبودیتی که هدف از آن تقرب به خداوند اســـت با قید تقرب

ـــکل باقی خواهد ماندب زیرا در پایان آیه خدا ـــالحانب باز در اینجا مش ند وعبادت بتان و ص
یعنی همه مشرکان غایت  2فرماید: اواًل، مشـرکان در این کالم با هم اختالف داشـتندبمی

تند و دانســـدانســـتند، بلکه برخی غایت عبادت را خود همان بتان میعبادت را تقرب نمی
دادند و که از شئون ربوبی است قرار می 4و نصرت 3آنها را مؤکر در برخی امور از قبیل عزت

از بتان برای این است که بتان به آنها عزت و نصرت دهد و این همان شرک جسـتن تقرب
در ربوبیت است که وهابیت قائل به شرک مشرکان صدر اسالم نیستندب کانیًا، در فقره آخر 

ها و اولیا بدین معنا است زیرا عبودیت و پرسـتش بت 5گو هسـتندبفرماید اینها درو آیه می
به  اند، نه اینکه عبادت فقط برای تقربأنی از شــئون ربوبی قائلها و اولیا، شــکه برای بت

ری برای گواســطه»گفتند: خدا باشــدب به عبارت دیگر، باید گفت کالم ظاهری آنها که می
 6ها و اولیا( تنافی داردبکردن بتبا عمل آنها )عبادت« تقرب است

 استدالل دوم:
 حب همان عبادت استبواسطه قراردادن اولیا از حب به آنها است و  

ـــتدالل ـــرکان در از جملـه اس ـــت که گمراهی مش های وهابیت ذیل آیه مذکور این اس
سویه ت دانستن غیر با خدا در ربوبیت )خلق، رزق، تدبیر، ضر و نفع( نبود، بلکه درمسـاوی

                                                 
 ب175،  ةتوحید العبادب القطیفی، نزار آل سنبل، 1

نل ببب ب 2 وَن  إ  فب یه  یْخَتل  ْم ف  ا هب ی من ْم ف   ب(7آیه ، (79) زمر)سوره  ببب َامَ یْحکمب َبیَنهب

اب 3 زی ْم ع  وا َلهب یکونب َهًة ل  ون  َام  آل  ْن دب وا م  َخذب تل  (ب21آیه ، (19) مریم)سوره  َو ا 

وَن ب 4 ْم یْنَصرب هب َهًة َلَعلل ون  َام  آل  ْن دب وا م  َخذب تل  ب(31، آیه (77) یس)سوره  َو ا 

اٌر ب 5 ٌب کفّٰ اذ  َو کن ی َمْن هب نل َامَ الن یْهد   ب(7آیه  ،(79) زمر)سوره  إ 
 ب17-15،  فی التوحید والشرک ةنیآبحوث قر ب سبحانی، جعفر، 6
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ه طور که در آیهمان)در حب و ذل و خضو  بود برای اینکه غیر، آنها را به خدا نزدیک کند 
و ذل فقط برای خدا اســت و نباید غیرخدا را در  نهایت حب شــده اســت(ب در حالی که ذکر

ـــریـک کردب ـــتـدالل به تعریف علمای وهابیت و ابن 1این حق ش تیمیه از در واقع، این اس
تعریف « ذلت و خضــوعی که همان غایت حب اســت»گردد که عبادت را به عبادت برمی

 2اندبکرده

 پاسخ استدالل دوم
 :کنیمای وارد است که به برخی از آنها اشاره میاستدالل اشکاالت عدیدهبر این 

 3اندبهیچ کدام از اهل لغت عبادت را به غایت حب  معنا نکردهب 1

تعریف وهابیت از عبادت، مانع افراد  بیرون از مصداق عبادت نیست، زیرا عاشق در ب 8
ــو  را مقابل معشــوق نهایت خضــو  را داردب همهنین، رعیت در م قابل ارباب، غایت خض

ـــوقداردب امـا هیچ کس نمی ـــق و رعیت، معش ـــتش  گویـد عـاش و ارباب را عبادت و پرس
 4اندبکرده

ـــتب زیرا عبـاداتی که برای خداوند انجام ب 7 ـــادیق  عبـادت نیس دربرگیرنـده تمـام مص
ــد از تعریف عبادت خارج میمی ــود اما با غایت حب و ذل نباش ــود، در حالی که اینهاش  ش

سوادی که عبادت او از سر رفع تکلیف است و امثال آن، که عبادت استب مثاًل شخا بی
 5عبادت آنها همراه با غایت حب و ذل  نیست، از تعریف عبادت خارج استب

ابیت ممکن نیستب زیرا از ب 1 مات عبادت نزد وه  اکبات غایت حب به عنوان یکی از مقو 
ایت این اسـت که بتوان قید نهایت ذل و خضو  را از این دو قید که برای عبادت آوردند نه

                                                 
ی  محمد بن یقة الشتذکرة أولی األلباب فی طر  التوضیح عن توحید الخالق فی جواب أهل العراق وبن عبدالله، سـلیمان، اب 1

 ب128-121و   172،  عبدالوهاب
ابن عبدالله، ســـلیمان، التوضـــیح عن توحید الخالق فی جواب ب 178،  15، جمجموع الفتاویتیمیه حرانی، احمد،  ابنب 2

 .191تذکرة أولی ا لباب فی طریقة الشیخ محمد بن عبدالوهاب،   أهل العراق و
 «بعبد»ماده  ،کتب لغتنکب: ب 8
 ب15،  تیمیه از عبادتنقد و بررسی تعریف ابن، حسین، زادهاضیقب 4
 ب11-15،  همانب 5
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توان از ظاهر حال شــخا فهمیدب زیرا ظاهر حال شــخا فهمید، اما نهایت حب را نمی
 تواند ادعا کند از درون افراد باخبر استبو کسی نمی 1داشتن، قلبی استو دوست حب

 استدالل سوم:
 ردبودن و نبودن اعمال نقشی ندابداشتن و نداشتن در شرک قائل به شأن استقاللی 

داشتن و سـوره زمر نشـان از آن دارد که اســتقالل 7اند که آیه وهابیت اسـتدالل کرده
بودن یا نبودن نداردب زیرا در این آیه مشرکان، کسانی گونه دخالتی در مشرکنداشـتن هیچ

در  که اســـتقاللدانند نه اینخوانند واســـطه بین خود و خدا میکنند و میرا که عبادت می
وت جنگد و دعکند و با آنها میتصرف داشته باشندب با وجود این، خداوند آنها را مذمت می

 و شــود واســطه قراردادن غیردهد آنهه باعث شــرک میکندب این نشــان میبه اســالم می
 2داشتن یا نداشتنبخواندن آن غیر است نه استقالل

 پاسخ استدالل سوم
 الف. پاسخ نقضی

کند کندب یعنی اکبات میفراوانی وجود دارد که خالف ادعای وهابیت را اکبات میآیات 
دادند، شــأن اســتقاللی در خواندند و واســطه قرار میکه مشــرکان برای معبودهایی که می

 خواندندب مثاًل مشرکان در زمان حضرت ابراهیم نظر داشـتند و با این اعتقاد آنها را می
ــتی و مخلوقات ر  ــرت ابراهیم ا کواکب میمدبر هس ــتندب لذا حض ــید این می دانس کوش

ا َانَّ َعَو ِه  : بیان شده است سوره انعام 32-37اعتقاد را باطل کندب این مسـئله در آیات  َفَوم ا

                                                 
 ب15-11ب همان،  1

د، 2 اب، محم  القو  السدید شرح بن سـعدی، عبدالرحمن بن ناصر، اب 185-181،  7، جالرسحائل الشحخصحیةب ابن عبد الوه 
 ب12-13،  اود بن جرجیستأسیس التقدیس فی کشف تلبیس دب ابابطین، 29-22،  کتاب التوحید
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نَی  الِّ موَننَّ ِمَن َاْلَذْوِا َاللَِِ
َ
یبِّ َأ َْ َل ْاَل َلِیْن َ ْ هْیِدِ   فَِ

َ
ا أ یبِّ َفَومِ ا َْ ْمَ  واِتَةِق ْاَل * اَل هِذا  ی َالشَِِّ

َ
أ َْ ا  یبِّ َفَوم ا َْ  هذا 

ْوِا ِإ ِّ َوِریٌء ِِمَا تُْشِرکوَن  َْ َفَوْت ْاَل یا 
َ
ا أ مَرُ َفَوم ا

َ
هذا أ

  2ب1
ـــوره بقره می 175ه در آی ِ فرماید:س ُ  ِّ اه ا

ََ  ْ ُ َُ و هب ِ 
ُْ نَداُِا 

َ
ِ أ نِن اه ا ُُ ُذ ِمن  ُِ

اِس َمن َیََّّ َنِمَن النَِّ
 ِ َة ِه ا نَّ اْلُذوَّ

َ
ًْ َیَرْنَن اْلَعَذاَب أ ِذیَن َظَوُموْا ِإ ِ َنَلْو َیَری الَّ ا هِّ ا َادب ُحهًّ

َ
ِذیَن آَمُنوْا أ نَّ  َنالَّ

َ
َ َاِدیُد  ََجِ عِا َنأ در  3بب اْلَعَذااه ا

ــرکان برای خدا  ــت که مش ــده اس ی دادندب یعنی براقرار می« نظیر»و « ند  »این آیه بیان ش
کند همهنین، آیات فراوان دیگری وجود دارد که اکبات می بشدندخداوند شریک قائل می

 4مشرکان برای معبودهای خود شأن استقاللی قائل بودندب
رخی از وهابیان نیز به این نکته اعتراف کردند که مشرکان صدر اسالم عالوه بر این، ب

به این  الملل والنحلشـــهرســـتانی نیز در  5برای برخی اصـــنام تأکیرات ربوبی قائل بودندب

                                                 
رستی[ گفت: پپرستان با تظاهر به ستارهکردن سـتارهای دید ]برای محکومچون ]تاریکی[ شـب او را پوشـانید، سـتاره پس»ب 1

هنگامی که ماه را در حال  .کنندگان را دوســت ندارماین پروردگار من اســتب هنگامی که ســتاره غروب کرد، گفت: من غروب
پرســتی[، گفت: این پروردگار من اســتب چون ماه غروب کرد، گفت: پرســتان با تظاهر به ماهکردن ماهحکومطلو  دید ]برای م

ـــک از گروه گمراهان خواهم بود ـــید را در حال طلو  دید ]برای  .یقینـًا اگر پروردگـارم مرا هـدایـت نکنـد بـدون ش وقتی خورش
ــتب و هنگاین پروردگار من اســت، این بزرگکردن خورشــیدپرســتان با تظاهر به خورشــیدپرســتی[ گفت: محکوم امی که تر اس

 ب«دهید، بیزارمتردید من ]با همه وجود[ از آنهه شریک خدا قرار میغروب کرد، گفت: ای قوم من! بی

دانســتند و آنها را در ربوبیت عالم شــریک خداوند ن ربوبیت را برای کواکب میاســوره انعام، مشــرک 32-37ب بر اســا  آیات 2
 نمونه حضرت ابراهیم  ب براین ربوبیت عالم را ندارندأد که اینها شکر نها اکبات آبرای  اما حضرت ابراهیم  ،انسـتنددمی
ه فرمود من ربی ککرد میفرمود این کوکب و سـتاره که در شــب بیرون آمده اســت پروردگار من اســت و زمانی که غروب میمی

ـــت ندارم یَن  :افول و غروب کند را دوس ل  ب  اآلف  ح 
ب
اَل ال أ

َ
َفَل ق

َ
ا أ ي َفَلمل اَل َهَذا َربِّ

َ
ی َکْوَکًبا ق

َ
ْیلب َرأ ا َجنل َعَلْیه  اللل )القطیفی،  َفَلمل

 (ب17،  ةتوحید العبادنزار آل سنبل، 

گونه که سـزاوار اسـت خدا را دوسـت داشته باشند، آنا که آنها ر  کنندمیانتخاب  ییمعبودها ،خدا یاز مردم به جا یو برخ»ب 3
نتخاب که ]با ا یاســتب و اگر کســان ترقویو  شــتری، محبت و عشــقشــان به خدا باندآورده مانیآنان که ا یب ولدارندمیدوســت 
 یبودهاست ]و معا خدا ژهیبفهمند که همه قدرت و دیتردیب نند،یکه عذاب را بب یامباطل[ سـتم روا داشـتند، هنگ یمعبودها
 «ب است فریک[ و خدا سختاندپوچو  چیباطل، ه

 ب25، آیه (7) سوره آل عمران ب79، آیه (18) یوسف سوره ب852آیه (، 8)ب سوره بقره 4
ورت کواکب ها را به صمالک برخی تصرفات هستند و برخی بت هایشانمعبود معتقدندشرکان مد برخی گویب صـالح فوزان می5

ـــرکین إلی أن معبوداتهم تملک ب و: »کرنـدؤبـه گمـان اینکـه کواکـب در عـالم م ،انـددر نظر گرفتـه   عإنما ذهب بع  المش
ـــرفات فی الکون ببب و ـــورة الکواکبب  التص ـــنام علی ص  لتی زعموا أنها تؤکر علی العالم، فجعلوا لها بیوًتا واطائفٌة اتخذت ا ص

 ب11،  19، جإعانة المستفید بشرح کتاب التوحیدصالح بن فوزان،  ،الفوزانب «سدنة
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 1مسئله تصریح دارد که مشرکان برای معبودهای خود شأن ربوبی قائل بودندب
ی

ّ
 و. پاسخ حل

جود و فعل خود نیازمند هیچ کس نیســت، با این و همه مســلمانان معتقدند خداوند در
اند از: برخی دهدب برخی از این اســباب عبارتحال امور خود را از طریق اســباب انجام می

و مطلب هستندب این مخلوقات حتی  مخلوقات خداوند که با اذن الهی سبب تحقق آن کار
خود اســـتقاللی ندارندب قدرت  دهند و ازترین کارها را با اذن و اراده الهی انجام میکوچک

ـــتب ـــعف داردب این قــدرت در امور بــدنی و معنوی اس ـــدت و ض یعنی  مـذکور در افراد ش
کند، به او قدرت معنوی و ماورا  طبیعی طور که خدا به انســـان قدرت بدنی عطا میهمان

ــعف داردب البته این قدرت معنوی در افراد مختلف فرق می دهدبنیز می ــدت و ض کند و ش
کند که خداوند به مخلوقات به حسب مصلحت عطا ه این مسائل به قدرتی بازگشت میهم

 2کرده استب
ـــتقالل ـــتن و نتیجـه اینکـه، مالک در جـداکردن افعال خداوند و غیرخداوند، اس داش

نداشتن استب فعل خداوند جنبه استقاللی دارد اما فعل بنده ندارد، بلکه به واسطه نیرویی 
نده داده استب پس اگر فعلی به صورت استقاللی به مخلوقی نسبت اسـت که خداوند به ب

ست دادن فعل خداوند اداده شود با این اعتقاد که او در این فعل مستقل است، این نسبت
شـــدن به شـــأن به غیرخداوندب و در نتیجه طلب از او به این صـــورت شـــرک اســـتب قائل

کوچک باشد یا بزرگب اگر لیوان آبی  کند، خواه عمل،استقاللی، عمل را وارد در شرک می
دادن این کار استقالل دارد، این شرک شـخصـی طلب کند با این اعتقاد که او در انجام از

از  ها را کنار بزند و بر بسیاریبسـا خداوند به شخصی قدرتی دهد که بتواند پردهاسـتب چه

                                                 
این افراد »وید: گمیکنندگان ماه چنین عبادت بارهدر سپس ب کردندعبادت میرا برخی خورشـید و برخی ماه گوید میب شـهرسـتانی 1

ای از فرشــتگان اســت که مســتحق تعظیم و عبادت اســت و تدبیر امور پایین و جزئیه به آنها واگذار شــده کردند ماه فرشــتهفکر می
منه  یه، وســفلی وا مور الجزئیة فإلیه تدبیر هذا العالم ال زعموا أن القمر ملک من المالئکة یســتحق التعظیم والعبادة، و»ب «اســت

 ب157،  7، جالملل والنحلحمد بن عبدالکریم، مشهرستانی، ب «بزیادته إیصالها إلی کمالها، و نضج ا شیا  المکتوبة و

 ب18-15،  التوحید والشرک فی القرآنب سبحانی، جعفر، 2
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خداوند به  رت غیبیه رامســائل غیبیه احاطه پیدا کند و شــخصــی با اعتقاد به اینکه این قد
 کسی داده است با شأن غیراستقاللی از او طلب کندب این درخواست و طلب شرک نیستب

ــن می ــی با این فرض که او میاز همین جا روش ــخص ــود طلب از ش تواند این کار را ش
دادن این کار نیز از جانب خدا به او داده شــده و با اذن او این کار انجام دهد و قدرت انجام

دهد شرک نیستب درخواست از غیر با این اعتقاد که خداوند این قدرت را به آن را انجام می
کرد شــخا قادر به )و اگر خداوند این قدرت را به او عطا نمی شــخا عطا کرده اســت

تنها شرک نیست، بلکه عین توحید استب زیرا تمام اعمال، چه دادن آن کار نبود( نهانجام
کندب نهایت سخنی که قدرت و اعطای خداوند متعال بازگشـت می کوچک و چه بزرگ، به
ای را تواند داشته باشند این است که خداوند این چنین قدرت غیبیهوهابیت در این باره می

به هیچ مخلوقی نداده اســتب که در جواب باید گفت در این صــورت درخواســت از او لغو و 
بسیاری از اعمال را در زمره شرک قرار داد، مثل  بیهوده است نه اینکه شرک باشد و اال باید

کند شود از فرد کنار ساحل در حالی که غریق فکر میدرخواست شخصی که دارد غرق می
تواند او را نجات دهد و حال آنکه قادر نیسـتب یا شخا تشنه از کسی که آن شـخا می

 1آب نیستب دانسته است نزد اوآب نزد او نیست طلب آب کند، در حالی که نمی
گری صـــحبت از واســـطه َل اه ...نا ِا رُُب َذ ُ  لِ در نتیجه باید گفت درســـت اســـت که آیه

گری در تقرب باعث شـرک نشـده اسـت و شـرک مشرکان به دلیل کند، اما این واسـطهمی
صـرف  واسـطه قراردادن اولیا و بتان نیست، بلکه عبادت بتان و شأن استقاللی در ربوبیت 

 ت که باعث شرک شده استببرای بتان اس

 استدالل چهارم:
 آورده نشودب« اله»مالک  در شرک، اعتقاد به شأن الوهیت است، هرچند اسم   

گذاشته و « اله»اسم اولیا را  اند که مشـرکان زمان پیامبر وهابیت اسـتدالل کرده
 ها را اولیایآورند )بلکه آنرا نمی« اله»کردند و مشـــرکان این زمان اســـم آنها را عبادت می

                                                 
 ب97-98،  ةتوحید العبادب القطیفی، نزار آل سنبل، 1
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ــطه می ــتند و این باعث الهی و واس ــمارند( اما در اعتقاد، قائل به الوهیت برای آنها هس ش
 1گری، طلب شفاعت و استغاکه( عبادت اولیا نباشدبواسطه) شود این اعمالنمی

 پاسخ استدالل چهارم
 الف. تباین در مصادیق اله و اولیا

دا به معنای کســی اســت که به دلیل برخی اله به معنای خداوند اســت و اولیا و ولی خ
ــتقاللی  ــأنی اس ــأن الوهیت ش ــت و خداوند به او محبت داردب ش اعمال نزدیک به خدا اس

سـوی او است و کسی به طور  ی که تمام مقدرات عالم و افعال و اعمال ازاگونهاسـت، به 
تش زاوار پرسگونه نقشـی در اداره و تصـرف امور عالم نداردب او اسـت که ساسـتقاللی هیچ

ا ولی خدا،  و  وبیو رب بندگان خدا است و کسی برای او شأن استقاللی ی ازابندهاسـتب ام 
ـــطه  کـامالً گیردب لـذا بـایـد گفـت این دو از همـدیگر ینمالوهی در نظر  تبـاین دارنـدب واس

قراردادن تا زمانی که برای او شأن الوهی یا ربوبی در نظر گرفته نشود، شرک نیستب ضمن 
ــت که نیت و اعتقاد در عبادییمنکه آنهه از کالم وهابیت فهمیده ای ــدن شــود این اس ش

 شـــدن عملعمل نقش دارد، در حالی که این گروه، چنانهه قباًل بیان شـــد، برای عبادی
دانســـتندب در بحث ذیل نیز به برخی از این تناقضـــات اشـــاره نیت و اعتقاد را شـــرط نمی

 کنیمبمی
 و. نقش نّیت در عمل

ـــد، مختلف می ـــان با اختالف نیات و مقاص ـــت افعال و اعمال انس ـــودب ممکن اس ش
ــبت ــد او « وجه»و « ید»دادن کلمه شــخصــی با نس ــمه باشــدب زیرا قص به خداوند از مجس

دادن این مفاهیم به صورتی که در انسان وجود دارد به خداوند متعال استب و همین نسبت
م این نباشــدب پس او را نمی الفاظ از شــخصــی دیگر صــادر شــود اما قصــدش توان مجســِّ

ای برای غیرخدا باشد اما آن دانسـت، با وجود آنکه لفظ یکی اسـتب ممکن اسـت سـجده

                                                 
بن  تذکرة أولی األلباب فی طریقة الشی  محمد التوضیح عن توحید الخالق فی جواب أهل العراق وسـلیمان، بن عبدالله، اب 1

 ب32-33،  عبدالوهاب
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سجده کردند اما همین سجده  سجده عبادت نباشد، چنانهه مالئکه برای حضرت آدم 
 لممکن است از شخصی دیگر صادر شود و عبادت آن غیر باشد، در حالی که این دو عم

 از لحاظ ظاهری یکی است و تنها فرق آن به نیت استب 
ـــته به نیات می ـــنت وجود دارد که اعمال را وابس  1داندباحـادیثی هم در کتـب اهل س

ــرک اکبر و  ــئله اعتراف کردند، از جمله در آنجا که بین ش گاه به این مس وهابیت نیز ناخودآ
یت شــدن عملی نکه برای عبادیگذارند یا در آنجا شــرک اصــغر به وســیله اعتقاد فرق می

ــت که نیت نقش با توجه به مطالب بیان 2دانندبقربت را دخیل می ــح اس ــده، کاماًل واض ش
دانســتن صــاحب آن عمل داردب تمام و مشــرک شــمردن عملای در شــرککنندهتعیین

ـــتغاکه و تقرب ـــلمـانـانی که اس ـــفاعت و غیر آن از دیگر اعمال را انجام می مس دهند و ش
ـــاف ند قصـــد ما عبادتگویمی کردن آن شـــخا و ولی نیســـتب حال چگونه با این اوص
 عاشـور نیز در تفسیر آیه مذکورابن 3توان نسـبت شـرک را به دیگر فرق مسـلمان داد؟!می
ــایت و فرمانبری اوامر او می ــب رض ــانه برای خدا و در جهت کس نویســد عبادت باید خالص

اند ها شأن الهی در نظر نگرفتهگاه برای واسطهدر نتیجه باید گفت مسلمانان هیچ 4باشـدب
ات از شدن حاجدانند و فقط ایشان را واسطه در برآوردهای از بندگان خدا میبلکه او را بنده

 دهندبخداوند قرار می

                                                 
ـــند، ابن حنبل، احمد،  ب752، 755، 121،  5، جسحححنن ابن ماجهب ابن ماجه، 1 ـــلیمان، ا ب877،  1جمس بن عبدالله، س

 ب79تذکرة أولی ا لباب فی طریقة الشیخ محمد بن عبدالوهاب،   و التوضیح عن توحید الخالق فی جواب أهل العراق
ورت مشرک به در این ص بپوشد و عقیده دارد که آن حلقه بنفسه مستقل استای مینویسـد حلقهب ابن عثیمین در این باره می2

لبس الحلقة  و» :است شـرک اکبر است و اگر قائل به سببیت به صورت غیرمستقله است در این صورت مشرک به شرک اصغر
 بب، وإن اعتقد أنها س ببب و نحوها: إن اعتقد البسـها أنها مؤکرة بنفسـها دون الله فهو مشـرک شـرک أکبر فی توحید الربوبیة و

(ب 175  ،القو  المفید علی کتاب التوحید)ابن عثیمین، محمد بن صالح،  «لکنه لیس مؤکرا بنفسـه فهو مشـرک شـرکا أصغر
ی علی الطاعات» :داندشدن عمل دخیل میاقسـام عبادت قصد و نیت را در عبادی بارهدر صـالح فوزان نیز  ، إذا قصد بها التقوِّ

ــرا ، و ــرب، والبیع والش کل والش ــیرب عبادات کالنوم وا  ــالحة تص )فوزان،  «طلب الرزق والنکاح، فإن هذه العادات مع النیة الص
کبر واألصغر والتعطیلبیان ما یضاده عقیدة التوحید وصالح بن فوزان،   (ب57،  ا من الشرک األ

 ب52-55   ةتوحید العبادب القطیفی، نزار آل سنبل، 3
 ب11،  81، جالتحریر والتنویر، عاشور، محمد بن طاهر ابن ب4
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  استدالل پنجم:
 طلب شفاعت بدون اذن الهی

که بدون اذن الهی آن است  ...َل اه .نا ِا رُُب َذ ُ  لِ  اسـتدالل دیگر وهابیت به مضمون آیه 
ــطه در  ــفاعت و تقرب قرار ندهید و خداوند آنها را که افرادی را واس ــطه در ش ــی را واس کس

 1اند کافر دانسته استبشفاعت و تقرب، بدون اذن الهی قرار داده

 پاسخ استدالل پنجم
 اندبدر پاســخ به این ادعا باید گفت مســلمانان در طلب شــفاعت از اولیای الهی مأذون

سوره نسا ، مردم را  71خداوند متعال در آیه  بکندیم دییتأقرآنی و روایی این مطلب را ادله 
فرماید رسول خدا یمکند و هدایت می برای بخشـایش گناهان خود، به سوی پیامبر 

ِ  برای آنها طلب اسـتغفار و بخشایش کند:  ِن اه ا
ًْ
ِِ  ِلُ َ اَع ِو

ُسوَل ِإنَّ َّْ َسْوَنا ِمن  ْْ
َ
َوُموْا  َنَما أ ْ ِإً ظَّ ُ َُّ

َ
َنَلْو أ

ِحًمِي  َّْ اِوا  َ ََتَّ ُسوُل َلَوَاُدنْا اه ا ُ  الرَّ َفَر َِلُ ِْ َ َناْسَت َفُرنْا اه ا ِْ نُفَسُمْ  َاآُؤنَك َفاْسَت
َ
  2بأ

هرچند این آیه در زمان حیات حضرت نازل شده است اما لفظ آن اطالق دارد و شامل 
کثیر در تفســیر خود همین را گونه که ابنشــود، همانمی حال حیات و ممات پیامبر 

گوید روزی اعرابی بر ســـر قبر پیامبر آمد و همین آیه را تالوت بیان کرده اســـتب عتبی می
واب من به خ هنگام پیامبرکرد و از پیامبر خواسـت برای او شـفاعت کندب سپس رفتب شب

 3اهان تو را بخشودبآمد و فرمود برو آن مرد را پیدا کن و بگو خداوند گن
معجم الدر  یطبرانکندب روایات بســیاری نیز وجود دارد که طلب شــفاعت را اکبات می

ـــحـابی پیـامبر  فیاز عثمــان بن حن الکبیر   منظوربــه  یکــه مرد کنــدمینقــل  ()ص

                                                 
-873و   871،  تیسحححیر العزیز الحمید فی شحححرح کتاب التوحید الذی هو ح  الله علی العبیدیمان، ، ســـلبن عبداللهاب 1

 ب872
ـــتاد یامبر یپ چیو ه»ب 2 ـــودب و اگر آنان هنگام قیمگر آنکه به توف میرا نفرس خود  که ]با ارتکاب گناه[ به یخدا از او اطاعت ش

ـــتم کردنـد، نزد تو  ـــتندمیو از خدا آمرزش  آمدندمیس ـــ ناً یقی، کردمیآنان طلب آمرزش  یهم برا امبری، و پخواس  اریخدا را بس
 .«دافتنییو مهربان م ریذپتوبه

 ب712-713،  8ج تفسیر القرآن العظیم کثیر دمشقی، اسماعیل،  ب ابن3



 

 

11 

ررس
ب

 ی
وهاب

الل 
ستد

د ا
و نق

 تی
ه آ

ب
  9 هی

زمر
وره 

س
 

ـــتـه ـــت مکرر نزد عثمان ایواس ـــوم فهیخل ،که داش  یاما عثمان به او توجه رفتمی ،س
این  هایی به او کرد، از جملهوی سفارش بمالقات کرد فیعثمان بن حنبا  نکهینداشت، تا ا

، یا مم د إنی أتوجه ب  إلی غبی متقضی ةنتی الرح  اللهم إنی أسؤلل  بنتینا مم د» دعا:
 ای تیروا چیه همهنین، بپس از این دعا، مرد توانست به خواسته خود برسد 1«بلی حاجتی

مالت او را رد ج نیبا ا ین نبآو باشد داشته  یز نبا یحاجت یکه شخص میندار  یخینقل تار 
شود ب به فرض اینکه بندگان در طلب شفاعت مأذون نباشند منجر به لغویت میکرده باشد

 نه اینکه شرک باشدب

 استدالل ششم: 
طلب شــفاعت از صــالحان به دلیل محبوبیت آنها نزد خداوند همان کاری اســت که 

 2دندبدایممشرکان صدر اسالم انجام 

 پاسخ استدالل ششم
الفارق، و قیا  مشـــرکان به مســـلمانان در طلب شـــفاعت از اولیا قیاســـی اســـت مع

لذا آنها  دادندبخدا قرار می «ند  »تشبیهی است بدون وجه شبهب زیرا مشرکان و کفار اولیا را 
 سلمانانکردن آنها اشاره داردب اما مطور که آیه مذکور به عبادتکردند، همانرا عبادت می

ـــتقل نمی ـــفـاعـت، اولیـا را مس ـــان را در طلـب ش و نظیر برای خدا قرار « ند»دانند و ایش
 3دهندب و آنهه باعث شرک مشرکان صدر اسالم است همین استقالل در تأکیر استبنمی

                                                 
 ب75،  9، جالمعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد، ب 1
 ،ها عن سححح ا  حو  معنی ال إله إال اللهیرسحححالة لشحححی  اإلسحححال  محمد بن عبد الوهاب یجیب فب ابن عبدالوهاب، محمد، 2

 ب728،  1، جغایة األمانی فی الرد علی النبهانیه، لوسی، محمود بن عبداللآ ب7،  7-7 
ـــرک فی القرآن،  3 ـــبحـانی، جعفر، التوحید والش القطیفی، نزار آل  ب95،  1، جبحوث فی الملل والنحل ب همو،179ب س

 ب137،  ةتوحید العبادسنبل، 
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 نتیجه
وهابیت برای اکبات عقاید باطل خود نهایت سـو  استفاده را از آیات و روایات متشابه یا 

شـده درباره مشـرکان کرده اسـتب از جمله این آیات، آیه سـه سوره زمر است که آیات نازل
 درباره مشرکان است و استدالل وهابیت ذیل این آیه، پذیرفتنی نیستب زیرا: 

که باشد  یپرستانن و بتامشرک بارهاسـت که آیه مذکور در  بیانگر آنن نزول آیه أشـب 1
ـــلمانانی کهیهـا را عبـادت مبـت قائل به وحدانیت خداوند و توحید عبادی  کردنـد نـه مس

 هستندب
 نجدبگگونه که در تعریف عبادت هم نمیطلب شفاعت مصداق عبادت نیست، همان ب8
ند که کیمتواند عبادت باشدب زیرا عبادت زمانی صدق ینمب صـرف درخواست تقرب 7

 معبودی در نظر گرفته شود و عبادت فر  در نظر گرفتن معبود در ذهن استب
گری باعث شـرک مشـرکان نبوده، بلکه عبادت بتان باعث شرک آنها ب نفس واسـطه1

 بوده استب
ب نهایت حب و تعظیم، معنای لغوی عبادت اســـت نه معنای اصـــطالحیب و در واقع 5

 و اصطالحی عبادت خلط کرده استب وهابیت بین معنای لغوی
ر دادند، شأن استقاللی دیخواندند و واسطه قرار مب مشرکان برای معبودهایی که می7

شدن خواندند و همین مسئله نقش اصلی در عبودینظر داشـتند و با این اعتقاد آنها را می
 عمل داردب ضمن اینکه هیچ یک از مسلمانان برای اولیا نقش الوهیت قائل نیستندب

ـــت و هم برای بندگان خدا اذن طلب 3 ـــفاعت داده اس ب خداوند هم برای اولیا اذن ش
 ت داده استبشفاع
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