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 چکیده
 را رسـول خـدا سنت، طلب شفاعت از اولیای الهی و عموم مسلمانان شیعه و اهل

کسی نباید  ،ولی وهابیان معتقدند ؛پذیرند با استناد به نصو  معتبر می نشاپس از وفات
خدا درخواست شفاعت داشته باشد. دالیل آنهـا را در ایـن مـورد، بـه چنـد محـور  از  یر  

: یکی اینکـه طلـب شـفاعت از  یـر خـدا را عـاری از دلیـل و کردتوان تقسیم  عمده می
دانستن  یر خداست یـا  منزله اله د این کار، بهکنن دانند، دیگر اینکه تصور می برهان می

کـس  یـر از خـدا   هـیچ ،شمارند، دیگر آنکه اعتقاد دارنـد شفاعت را دعای  یر الله می
ــفاعت نمی ــد در ش ــامبر ،توان ــفاعت از پی ــب ش ــه طل ــر اینک ــد و آخ ــل باش را  دخی

اده دانند. در ادامه بـه ادعـای آنـان چنـین پاسـخ د مخصو  به زمان حیا  ایشان می
هـا و طلـب شـفاعت مسـلمانان از  خـواهی مشـرکان از بت  بین شـفاعتکه اوال   شود می

هیچ برهـانی بـر  ،پرستان دوستان خدا، تفاوتی بنیادین وجود دارد و آن این است که بت
ها نداشتند و همچنین آنها را در عرض نیروی الهی اتخاذ کرده بودند.  دانستن بت شفیع

برهان دارند و هم اینکه نیروی اولیای خـدا را  ، همای این کارمسلمانان بر  که  یدرصورت
دعـای  مانند خواهی از پیامبر ا شفاعتدانند. ثانی   او و مخلوق او می قدر  در طول

باطـل اسـت.  ،دانسـتن مخلـوق باشـد  یر الله نیسـت؛ بلکـه دعـایی کـه بـه نیـت خـدا
بعد از رحلتشان  ز پیامبراثبا  شد که آنان ا ،همچنین با آوردن روایاتی از اصحاب
                                                 

 فقه مقارن. ی و سطح چهار گرا یتالب پژوه دوره چهارم مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهل دان  *
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توان بدون واسطه از آن بزرگوار شفاعت خواست و  هم می رو . ازاینخواستند شفاعت می
 خواهی مجاز است. هم اینکه بعد از وفا  ایشان نیز شفاعت

 .یالله، سمام موت یرعباد    یمین،عث معاصر، بن یانطلب شفاعت، وهاب ها:ژهکلیدوا

 مقدمه
روایا  صحیح در متون حدیثی فـریقین، طلـب شـفاعت از  زجملهانصو  شرعی  بر طبق

، چه در زمان حیا  ایشان و چه بعد از رحلت آن حیـر ، امـری مشـروم رسول خدا
فریقین، مخالفت خـود را  موردقبولطور که در بسیاری از مسائل  است. ولی وهابیان همان

کننـد و اعتقـاد بـه آن را  را نیـز انکـار مـی اند، طلب شفاعت از رسـول خـدا نشان داده
 دانند. موجب خرو  از اسالم می

گرایانـه خـود  جانبـه شتر مشغول معرفـی گفتمـان یابی روز روزبهتفکر وهابیت  ازآنجاکه
و شـیعیان و حتـی سـنت  نهادن قرائت عمـوم اهـل و واپس قرائت رسمی از اسالم عنوان به

 یا گونه بهرا  از رسول خدا و در این راستا طلب شفاعت ها نیز هستتکفیر بعیی از آن
موضـع عمــوم  مثابـه بهنظـر شخصـی خـود، بلکـه  عنوان بـه اکنـد کـه نـه صـرف   تحـریم می

 مسلمانان معرفی شود تا به این طریق، مخالفان را از قلمرو اسالم خار  کند، مقالـه پـی   
 سـنت، با استناد به نصو  معتبر نزد اهلرا  رو قصد دارد طلب شفاعت از رسول خدا

 سنت، مورد تأکید قرار گیرد. بودن روی وهابیان از بدنه اهل داتا ج کنداثبا  

آثـاری کـه آیـا   ازجملـه .متعـددی اشـاره کـرد های یشـینهپتوان به  شفاعت می بارهدر 
و آقای طاهر القادری  از شیعیان یآباد خرمحیدری و طاهری  کمال یدسسبحانی،  ،عظام

انـد. ولـی  دهکر طلب شفاعت و با همین عنوان تـألی   اثبا  مشروعیت بارهسنت در  از اهل
تـوان تمرکـز آن در نقـد وهابیـان معاصـر دانسـت. دلیـل ایـن  خصوصیت این نوشتار را می

 انتخاب نیز، پرهیز از کثر  آرای سلفیان است.

 تعری  شفاعت

و  0.اسـت فـرد کـه اند دانسـته «وتـر» مقابـل در و زو  معنـای بـهشفاعت را از مـاده شـفع، 
                                                 

 .927،  2،  لسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  ابن .1
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َ آیهاند  فتهگ ن  َََم  ع  ف  ش  ةََن  ن  س  َح  ةا فاع  معنای این است که عملـی را بـه عمـل دیگـری  به 0؛ش 
2ضمیمه و اضافه کند.

 

واالمقام به شخصی که مقـام  شدن انسان   اند، ضمیمه عری  اصطالحی آن گفتهو در ت
نین تعریـ  ت را چالشیخ از وهابیان معاصر نیز شفاع صالح آل 9اش از او کمتر است. و رتبه

اثـر و  خصـو در  4یـا دفـع ضـرر بـرای دیگـران.شدن در جلب منفعت  کرده است: واسطه
ای    ذرهبلـدن از آت  جهنم بـرای کسـی کـه در قش اند: خار  یده آن نیز چنین نوشتهفا

صدد نیسـت تـا وجـود شـفاعت را در بهشـت  البته این تعری  در 1ایمان وجود داشته باشد.
 جهنمـی دانسـته و ایمـان  را ال  فـرد مسـلمان نبایـد خـود را کـام یـدگو میبلکه  ؛کندانکار 

 دست بدهد. از

 یت اصل شفاعت توسط اریقینمقبول

و حتـی  سـنت است کـه هـم شـیعیان و هـم عمـوم اهـل یکی از اصول اعتقادی ،شفاعت
، ایـن مطلـبن اعتقاد دارد. اگـر کتـب معتبـر فـریقین را مشـاهده کنـیم، ه آتیمیه نیز ب ابن

دانشـمندان بـر  کنـد: بیـان می کشف المررادعالمه حلی در کتاب  شود. ح دیده میوضو هب
6دارند. نظر اتفاق، شدن شفاعت برای رسول خدا ثابت

 

بـا تکیـه بـر اخبـار » سـنت آورده اسـت: تفتازانی یکی از علمای معروف اهـلهمچنین 
برگزیـده  و بنـدگان شویم که حق شفاعت برای پیامبران مستفیض و متعدد، متوجه می

 7.«خدا، ثابت است

مشـروعیت شـفاعت را قبـول  ،همـه مسـلمانان» نویسـد: می بـاره تیمیه نیز در ایـن ابن

                                                 
 .25، ء. نسا1
 .(833،  9،  تهذيب اللغ احمد، )ازهری، محمد بن ؛ « یزداد عمال  حلی عمل یا» .2

 .052،  المفرداترا ب اصفهانی، حسین بن محمد،  3.

 .52،  الآللی البهی الشیخ، صالح بن عبدالعزیز،  آل 4.

 .0،  5،  المةها ، یحیی بن شرف، ینوو  5.

 .097،  کشف المراد بن یوس ، حسن ،یحل .6

 .35،  شرح العقايد الةسفی ، مسعود بن عمر، یتفتازان 7.
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 0.«وارد شده است  خارىدر کتاب  ازجملهآن و  بارهطور که روایا  صحیح در  دارند. همان

البته بعیی از علما مثل ابوالحسن خیاط، در قولی که محققـان مرکـز الرسـالة بـه وی 
ذاراند، با تمسا به آیه  بت دادهنس َفذىَالن  ذن  ِقُيَم  َُتن  ت  اِبَأفأن  ي  ُةَالع  ِلم  ِهَك  ي  ل  َع  ق  َح  ن  م  ف 

 
 2؛أ

توانـد  هـم نمی کس حـق شـفاعت نـدارد و حتـی خـود رسـول خـدا معتقد است، هیچ
 کار را از جهنم نجا  دهد! گناه

او نوشته شـده کـه میـمون اما در همان کتاب، پاسخی از شیخ مفید نیز در رد ادعای 
 ن نیسـتند کـه خـود رسـول خـدامعتقدان به شـفاعت، قائـل بـه ایـ»آن چنین است: 

تواند کسی را نجا  بدهد! بلکه با اذن خداوند چنین قدرتی دارد. خداوند اهـل  می مستقال  
 9.«دهد نجا  می یتب اهلجهنم را به آبروی نبی مکرم اسالم و 

خواهی است؛ نه در اصل آن. وهابیان آن را محدود به  سخن در حیطه و قلمرو شفاعت
 عموم مسلمانان شیعه و سنی، نظر دیگری دارند. که ی درحالکنند  شرایط خاصی می

 پنداری طلب شفاعت از غیر خدا بررسی آرای وهابیان در شرک

داننـد، ولـی هـر  کننـد و آن را شـرک می طلب شفاعت را انکار می اعموم   ،با اینکه وهابیان
یکی آن را از باب عدم برهان شـرعی رد  . مثال  پردازند یمیا با استدالل خاصی به نقد آن 

طلـب  ازآنجاکـهداند و دیگـری هـم معتقـد اسـت  و دومی آن را دعای  یر خدا می کند می
خـواهی از آن  شـفاعترو  ازایـن ت،اسـ شفاعت مخصو  به زمان حیا  رسول خـدا

هی برای ایشان قائل شـویم و ایـن ست که قدرتی الشان، مستلزم این احیر  پس از رحلت
مسـتقل  طور بـههـا نیـز بایـد ابراین، بررسی هر یا از اقوال آنبن؛ نیز دربردارنده شرک است

 انجام گیرد.

 به عمل مشرکان خواهی بودن شفاعت ادعای اول: شبیه
یرگـذارترین عثیمـین یکـی از تأث مؤسـس وهابیـت و همچنـین بـن ،دالوهابمحمد بـن عبـ

                                                 
 .00،  7،  الكبرى الفتاوىتیمیه، احمد،  ابن 1.

 .91 ،زمر 2.

 .81،  الشفاب  حقیق  اسالمی مرکز الرسالة،  3.



 

 

ررس
ب

د ی
دگاه

ی
 

وهاب
 یان

 اول
ت از

فاع
ب ش

 طل
در

ای
ی

 
ا تک

دا ب
خ

 یه
ت نو

ظرا
بر ن

گان
سند

ی
 

صر
معا

 

61 

داننـد. آنـان  خواهی از  یـر اللـه را شـرک و عبـاد   یـر خـدا می وهابیان معاصر، شفاعت
هـا  اینکه خدای واحد را قبول داشـتند، بت باوجود زمان پیامبرمشرکان عقیده دارند، 

طور کـه  کردنـد. همـان ها در نزد خدا شفاعت شوند، عبـاد  مینیت آنکه توسط آنرا نیز به 
 فرماید: می خداوند
َََ هَو  َالل  د  عاُؤناَِعن  َهُؤعِءَُشف  ُقوُلون  َن  َو  ُعُهم  ف  ن  َعَن  َو  ُهم  ُضرُّ ِهَماَعَن  َُدوِنَالل  َِمن  ُبُدون  ع   0؛َن 
کننـد، ماننـد حـال مشـرکان  و حال  کسانی که امروزه از بزرگان دین طلب شـفاعت می 

شفاعت، صـالحان را  کننده نویسد: طلب باره می  این در عثیمین همچنین بن 2دیروز است!
پرسـتان بـا شـفیع قـرار  کـه چـون بت عثیمین این اسـت چکیده سخن بن 9کند. عباد  می

هـر کـس رو  ازایـن .ها، مـورد مـذمت قـرآن قـرار گرفتنـد دادن معبودان درو ین، یعنی بت
 کند. پرستان را تکرار می بخواهد  یر خدا را شفیع قرار دهد، همان کار بت

 نقد

مثابـه تیـرم مشـرکان بـه  ی طلب شفاعت موحدان از اولیای الهی را بـهعثیمین در حال بن
ای بـین ایـن دو  کـه تفـاو  عمـده داند و شرک و عباد   یر الله می معبودان درو ینشان

هـا  پرسـتان بـرای انتخـاب بت پرستان وجـود دارد؛ چراکـه بت گروه، یعنی خداپرستان و بت
 .عبیر قرآن کریم، سلطانی نداشتندتشفیع در نزد خدا، هیچ حجت و به  عنوان به

طان َُسل  ُهَِبهاَِمن  َالل  ل  ز  ن 
 
َماَأ َآباُؤُكم  َو  ُتم  ن 

 
ُتُموهاَأ ي  م  َس  ماءا س 

 
َأ َُدوِنِهَِإع  َِمن  ُبُدون  ع   4؛َماَت 

اید و خدا دلیلـی  هایی را که شما و پدرانتان نامیده کنید مگر نام ست  نمیپر  را  یر خدا
 1 .ردهدرباره آن نازل نک

 فرماید: در آیه دیگر می
                                                 

 .92 یونس، 1.

، 9،  )کتاب التوحید( یخمؤلفات الش؛ ابن عبدالوهاب، محمد، 70 ، شرح کشف الشبهات، عثیمین، محمد بن صالح بن 2.
دو فصررلةاما  ،«بررسـی ادلــه شـرک الـوهی در مســئله شـفاعت»زاده،  قاضــیضـیاء توحیــدی، حسـن و حسـین . نـا: 58 

 .02،  7، شپژوهی سلفی

 .39 ، شرح کشف الشبهات، عثیمین، محمد بن صالح بن .3

 .05 یوس ، 4.

 .ترجمه آیا  از پاینده 5.
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َ ََِإع ِبُعذون  ت  َن  َِإن  طان 
َُسذل  ذُهَِبهذاَِمذن  َالل  ل  ز  ن 

 
َماَأ َآباُؤُكم  َو  ُتم  ن 

 
ُتُموهاَأ ي  م  ماٌءَس  س 

 
َأ َِإع  َِهى  َِإن 

ُفس ن  ىَاأل   و  ه  َماَت  َو  ن   0؛ََالظ 
جتی بر آن نفرستاده؛ کـه اید و پدرانتان؛ و خدا ح هایی که شما نامیده نیست آن مگر نام

 .کند هو  میکنند مگر گمان را و آنچه ضمیرها  پیروی نمی
کردند و حاضـر نبودنـد  تبعیتی کورکورانه می اها، صرف   پدران خود در پرست  بت آنان از

ذُهَاز تقلید از اعتقاد ناصحیح اجدادشان، دست بردارند:  َالل  ل  ذز  ن 
 
ِبُعذواَمذاَأ ُهذُمَات  َل  َِإذاَقيل  َو 

ُدون ت  ه  َعَن  َو  ياا ي  َش  ِقُلون  ع  َعَن  َآباُؤُهم  َكان  و  َل  َو 
 
ناَأ ِهَآباء  ي  ل  ناَع  ي  ف  ل 

 
ِبُعَماَأ ت  َن  ل   2؛ قاُلواَب 

[ بلکـه آیینـی  و چون به مشرکان گویند: از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید گویند: ]نه
ن چیـزی نفهمیـده و گرچه پدرانشـا و کنیم ، پیروی میایم یافتهرا که پدران خوی  را بر آن 

 .اند گمراه بوده
 فرماید: در آیه دیگر نیز می

اَِإلى و  عال  َت  ُهم  َل  َِإذاَقيل  َََو  َو 
 
نذاَأ ِهَآباء  ي  ل  ناَع  د  ج  ُبناَماَو  س  ُسوِلَقاُلواَح  ىَالر  َِإل  ُهَو  َالل  ل  ز  ن 

 
ماَأ

ت َ ه  َعَن  َو  ياا ي  َش  ُمون  ل  ع  َعَن  َآباُؤُهم  َكان  و   9؛َُدونل 
مبر آییـد، گوینـد: روشـی کـه او چون گویندشان: سوی آنچه خدا نازل کرده و سوی پی 

دانسـتند و  نمی گرچـه پدرانشـان چیـزی؛ ایم، مـا را بـس اسـت پدران خوی  را بر آن یافته
 .اند هدایت نیافته

ده که با استفاده از ال  و الم عهد که بر سر آن آمـ را راه رسول ادر این آیه صراحت  
ُسول( فهمیده می ز آن شود که منظور، پیامبر خـاتم اسـت، همـان راه خـدا و اطاعـت ا )الرَّ

بـا  آوردن بـه رسـول خـدا و این یعنی ایمـان داند هی میحیر  را اطاعت از فرامین ال
از پدران به فرزندانشـان منتقـل شـده بـود و بـه توحیـد فطـری و  اکه صرف   پرستان تفکر بت

 ی نبود، تفاو  بسیاری دارد.مبتن ،استدالل عقلی

کردنــد و  مالئکــه را عبــاد  می ،بعیــی از مشــرکان» :گویــد عبــا  می مچنـین ابــنه
                                                 

 .87، نجم. 1

 .935 ،بقره .2

 .950. مائده، 3
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گفتنـد اینـان  پرسـتیدند و می هـا را می گفتند ایشان دختران خداینـد و بعیـی دیگـر بت می
 ای باطل بود. و این راهی ناصحیح و عقیده 0.«شفیعان ما نزد خدایند

و بــه عقایــد مــوروثی اعتنــایی حــق، مبتنــی بــر برهــان اســت  بلکــه راه صــحیح و دیــن
ُكم.ندارد هذان  ناَهاُتواَُبر  ریـد و ایـن یعنـی هـر کـس بایـد و گـوییم برهـان خـوی  را بیا 2؛ ُقل 

ایـن تفـاو  عمـده بـین موحـدان و  و برای اعتقادا  خوی ، برهـان داشـته باشـد اشخص  
 یها حجترا به توحید و ایمان به مشرکان است؛ چراکه برهان و استدالل صحیح، انسان 

 پرستی. رساند؛ و نه شرک و بت خدا می

، برهان و سلطان عموم مسلمانان، مبنی بـر جـواز طلـب شـفاعت از رسـول خـدا
 روایاتی است که در این باب در آثار فریقین وارد شده و در ادعای پنجم ذکر خواهد شد.

 ودن رسول خداب هکنندگان به ال تقاد طلب شفاعتادعای دوم: اع
مســتقیم و  صـور  بهآیـد، ایــن اسـت کـه طلـب شـفاعت  عثیمـین برمی آنچـه از کـالم بـن

طور کـه  همـان 9دانسته است. همنزله این است که وی را ال به واسطه از رسول خدا بی
َُدوِنذِهَبر آیه  استنادبا  عبدالوهاب نوه ابن ،عبدالرحمان َِمذن  ذُتم  م  ع  َز  ذِينن  ُعذواَال  ذَلََُقذِلَاد  ف 

ِونَلَا ح  َعَت  َو  ُكم  ن  َع  رِّ َالضُّ ف  ش  َك  ِلُكون  م  یعنی  1داند. خواهی از  یر خدا را کفر می شفاعت 4؛ن 
کننـد، بـر ایـن  کنند افرادی که از  یر خدا و اموا  طلـب شـفاعت می تصور می نفر این دو

                                                 
هیرید ون المشرکین بعیهم یعبدون المالئکة و » .1 تفسیر حسن بن محمد،  ،نیشابوری، نظام االعر )؛ « یقولون حنهم بنا  الل 

 (.919،  7،  غرائب القرآن

 .35 ،قصص 2.

هل تطلب الشفاعة من کل هؤالء؟... حن قال: نعم. رجع حلی القول بعباد  الصالحین، ثم حن هـذا المشـرا المشـبه لـیس » 3.
م ون یشفع له، ولو کان یرید ذلك لقال: اللهم شفع في نبیـك محمـدا  رسـول اللـه علیه )وآله( وسل الله ییرید من رسول الله صل

علیه )وآله( وسلم مباشر  ودعاء  یر الله شرا وکبر مخر  من الملة،  الله یعلیه )وآله( وسلم. ولکنه یدعو الرسول صل الله یصل
، عثیمـین، محمـد بـن صـالح )بن؛ «سبحانه وتعـالی؟فکی  یرید هذا الرجل الذد یدعو مع الله  یره ون یشفع له وحد عند الله 

 (.39  ،شرح کشف الشبهات

 .57 ،اسراء 4.

ون اتخاذ الشفعاء الذد ونکره الله تعالی حنما هـو بـدعائهم وااللتجـاء حلـیهم والر بـة حلـیهم فیمـا وراده الرا ـب مـنهم مـن » .5
مان بال ریب؛ فإن طلبها من األموا  والغائبین طلب لما ال یقدر الشفاعة التي ال یقدر علیها حال الله، وذلك ینافي اإلسالم واإلی

)ابن عبد الوهاب، عبدالرحمان بـن حسـن بـن محمـد، ؛ «علیه حال الله، وهو خالف لما ومر الله به تعالی، وارتکاب لما نهی عنه
 (.802،   یان المحج 
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؛ یعنـی آنهـا را هی انجام دهندانند کاری خار  از قلمرو قدر  التو  باورند که آن شفیعان می
 اند. در مقابل الله فرض کرده هیا ال

 نقد

پرســتان مقایســه  خــواهی مســلمانان را بــا اعمــال مشــرکانه بت وهابیــان در حــالی شــفاعت
و  تـوان بـین طلـب شـفاعت مسـلمانان از اولیـای خـدا که تفاو  دیگـری نیـز می کنند می

تصـور  ،کـه مشـرکان و آن ایـن اسـت هـا مشـاهده کـرد پرسـتان از بت ی بتخـواه شفاعت
تـأثیر و تصـرف خدا قدر   عرضکردند خدایان درو ینشان در عالم هستی مؤثرند و در  می

اسـت. آنـان « عَالهَاعَاللذه»و این عین شرک و معارض با جمله مقد   در کائنا  را دارند
صـرف در امـور خلـق و مت الـهحتی اگر به الله معتقد باشند نیـز، مشـرکند؛ چـون تنهـا او را 

قـوم   پرسـتی   با گوساله بعد از رجعت از کوه طور وقتی حیر  موسی دانند. مثال   نمی
 مواجه شد، گفت:

عا ف  َعَن  اَو  رًّ َض  ُهم  ِلُكَل  م  َعَن  َو  عا و  َق  ِهم  ي  ِجُعَِإل  ر  َن  ع 
 
َأ ن  و  ر  َلَن  َف 

 
 0؛أ

نی نـدارد؟ و د و زیـاگوید و برایشـان سـو نمی ازشاندیدند که گوساله سخنی ب مگر نمی 
شان تصـرفی داشـته باشـد و بـه  توقع داشتند که در زندگی جان یبها از گوساله این یعنی آن

 آنان سودی برساند.
 فرماید: ، میکردند میرا پرست   در آیه دیگر خطاب به کسانی که حیر  عیسی

ََع اَو  رًّ َض  ُكم  ِلُكَل  م  ِهَماَعَن  َُدوِنَالل  َِمن  ُبُدون  ع  َت 
 
َأ عاُقل  ف   2؛ن 

یعنی همـان که برای شما زیان و سودی ندارد؟  پرستید، بگو چرا جز خدا، چیزی را می
داد؛  و بـه اذن خـدا معجـزا  بسـیاری انجـام مـی 9کـه کلمـه خداسـت حیر  عیسی

بردنـد و  میو مردم نیز بیماران خود را نـزد ایشـان  4گفت اینکه در نوزادی سخن می ازجمله

                                                 
 .21 ،طه .1

 .37 ،مائده 2.

3.  ََکُة یا َمْری ْذ قاَلت  اْلَمالی  ْنُه اْسُمُه اْلَمسیُح عیَسی اْبُن َمْرَیمح  َمة  م  َکل  ُرا  ب  َه ُیَبشِّ نَّ اللَّ  (.05 ،عمران )آل؛  ُم ح 

.4  تاَب َو َی اْلک  ه  آتان 
ی َعْبُد اللَّ نِّ ا* قاَل ح  یًّ ی اْلَمْهد  َصب  ُم َمْن کاَن ف  َلْیه  قاُلوا َکْیَ  ُنَکلِّ شاَرْ  ح 

َ
ا  َجَعَلنی َفأ یًّ  (.81-75 ،)مریم؛ َنب 
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هرگـز  0،کـرد بخشید و حتی مردگان را نیز زنـده می می ها را بهبودنآن حیر  به اذن خدا آ
پرسـت  وی نیـز  و ترین قدرتی ورای نیرویی که خداونـد بـه وی عطـا کـرده، نـدارد کوچا

 شرک است.

به ها را نفی نموده، شامل موحدان و پیروان انبیا نیست.  آیاتی که شفیع قرار گرفتن بت
 ،کـه در مـذمت مشـرکان نـازل شـده را مذهب، آیـاتی آقای زینی دحالن عالم شافعیقول 
هایشــان  تپرســتان بــرای ب تــوان در موحــدان و مســلمانان نیــز پیــاده کــرد؛ چراکــه بت نمی

. ولـی مسـلمانان هرگـز کردند میتعظیم و کرن   ،رب عنوان بهها را الوهیت قائل بودند و آن
ایشـان را بنـدگان برگزیـده  اه الوهیـت و ربوبیـت نیسـتند و صـرف  برای اولیای خدا، معتقد ب

2دانند. خداوند می
 

 دعای غیر الله منزله به کردن طلب شفاعت از غیر خدا ادعای سوم: قلمداد
وام انـ از یکـی شـفاعت، طلـبگوینـد  میکـه یکی دیگر از ادله منکران شفاعت این اسـت 

ز  یر طلب شفاعت ارو  ازاین .شود مه اقسام دعا عباد  محسوب میه ازآنجاکهدعاست و 
عثیمین در قسـمتی دیگـر از  . بنخدا، از هر کسی که باشد، جایز نیست و شرک اکبر است

 کتاب  چنین ادعایی دارد و متن آن از این قرار است:

هذذلَتطلذذبَالشذذفاعةَمذذنَكذذلَهذذؤعء؟...َإنَقذذال:َنعذذم.َرجذذعَإلذذىَالقذذولَبعبذذادةَ
عليهَوسذلمََاللهَىاللهَصلَالصالحين،َثمَإنَهياَالمشركَالمشبهَليسَنرندَمنَرسول

َرسذول اللهَوَلكنذهََأنَنشفعَله،َولوَكانَنرندَذلكَلقال:َاللهمَشفعَفىَنبيكَمحمداا
آیـا از بزرگـان  9؛ندعوَالرسولَمباشرةَودعاءَغيرَاللهَشركَأكبذرَمخذرمَمذنَالملذة

ای! ایـن  کنی؟ در این صـور ، صـالحان را پرسـت  کـرده دین، طلب شفاعت می
در طلـب شـفاعت خالصـه  اواستن، کارش صـرف  این شفاعت خ شخص مشرک، با

مستقیم، در حقیقت مرتکـب  طور بهخواندن رسول خدا  سبب شود؛ بلکه وی به نمی
 و از دین خار  شده است. دعای  یر الله

                                                 
.1 ْذنی إ  ْبَرَ  ب 

َ
ْکَمَه َو اأْل

َ
ُ  اْلَمْوتی  َو ُتْبر ُی اأْل ْذ ُتْخر  ْذنی  َو ح  إ   (.995 ،دهئ)ما؛ « ب 

 .7،  فتة  الوها ی احمد،  یددحالن، س ینیز  .2

 ،وابرد األر رعالشرح المیسرر للق. نا: حازمی، احمد بن عمر، 39،  شرح کشف الشبهات، عثیمین، محمد بن صالح بن .3
 .8، شیهدرو  صوت
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 نویسد: از نوادگان محمد بن عبدالوهاب نیز در این راستا می صالح آل شیخ

گوینـد  کسـانی کـه می و اسـتهر نوم طلب، دعاست و طلب دعا از  یر الله شرک 
بـودن خـار   قصدشان این است که آن را از شـرک طلب دعا از میت بدعت است،

0بودن آن شکی نیست؛ اما بدعت شرکیه کفریه است. کنند. البته در شرک
 

 نقد

فقط از خداونـد بایـد شـفاعت خواسـت تـا بـه  اعقیده دارند، لزوم   مذکور،هابی نویسندگان و
 ک، مبتال نشد.دعای  یر الله و شر 

 ،در میـان مـذاهب اسـالمی و وهابیـان در اینکه عباد  مخصو  خداوند اسـت اوال  
ذاهفرماید:  می ختالفی وجود ندارد. چراکه خداوندا گونه یچه َِإن  ُبذُدواَِإع  ع  َت  ع 

 
َأ ر  م 

 
ولـی  .2 أ

ه نیـز معنای عبـاد  نیسـت تـا دعـای  یـر اللـ به« دعا»وجه داشت، اصل وضع واهه باید ت
طور که با مراجعه به آثار  معنای خواندن است. همان منزله عباد   یر خدا باشد! بلکه به به

 شود: لغویان، چنین عباراتی دیده می

ت و  ع  كََد  د  ُكُلواَعن 
 
أ تهمَلي  ب  ل  َإذاَط   9؛ الناس 

 .ای خوردن  ذا نزد خود، طلب نمودیها را بر کردی و خواندی، یعنی آن« دعا»را مردم 

کننـده، شـخص  کردن. ولـی اینکـه داعـی و خطـاب طابدعا یعنی خواندن و خ رو ازاین
وقتـی  زنـد، بـه قرینـه نیازمنـد اسـت. مـثال   مقابل را به چه عنوانی و به چه نیتـی صـدا مـی

 ای در قرآن، خواندن  یر خداوند را نهی کرده است: بینیم آیه می
دا ح 

 
ِهَأ َالل  ع  ُعواَم  د   4؛عَت 

ای به کمـا آن  که قرینه معنای عباد  بگیریم توانیم این دعا را به می رتیصوفقط در  
ا بـه نیـت ای دیگر، خوانـدن  یـر خـدا را صـرف   تواند این باشد که در آیه قرینه آن می و بیاید

 بودن آن، مورد نهی قرار داده است: اله

                                                 
نَّ القرآَن َکالُم الله»باب:  ،شرح العقیدة الطحاوي ، یزالشیخ، صالح بن عبدالعز  آل 1.  .997،  «وح 

 .05 یوس ، 2.

 .053،  91،  تا  العروسمحمد بن محمد، ، مرتیی، زبیدی 3.

 .92 ،جن .4
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ر َآخ  ِهَِإلهاا َالل  ع  ُعَم  د   .0عَت 
ها ملـزم بـه داشـتن   یر از خدا وجـود نـدارد و همـه انسـانهی با توجه به اینکه هیچ ال

خواندن  یر الله نیز مذموم اسـت و در آیـه نخسـت کـه  الهرو  ازاینای هستند،  چنین عقیده
2نخوانید. هبه این معناست که  یر خدا را الفرماید،  یر خدا را نخوانید،  می

 

اسـت. شـاهد ایـن اسـت کـه در  کردن و خواندن افراد بدون این نیت، جایز دعا رو ازاین
ـ نسبت می ای دیگر، دعای  یر الله را به پیامبر آیه ا آن حیـر  از شـرک، دهد و یقین 

 .به دور است
لى َع  ُوون  ل  َعَت  َو  ِعُدون  َُتص  َفىََِإذ  ُعوُكم  د  ُسوُلَن  َالر  َو  د  ح 

 
راُكمََأ خ 

ُ
 9؛َأ

مبر از دنبالتــان شــما را ایــشــدید و بــه هــیچ کــس اعتنــا نداشــتید و پ آن دم کــه دور می
یعنــی در جریــان جنــگ احــد، برخــی از مســلمانان از صــحنه نبــرد گریختنــد و ؛ خوانــد می

بـه نیـت اینکـه از  وی در معرکـه تنهـا ماندنـد. پیـامبر برک  جـانو یـاران  پیامبر
 و چنین خواند: کردگریختگان نیز یاری بخواهد، آنان را دعا، یعنی خطاب 

هارجعواَأىَعبادَا هَارجعواَأناَرسولَاللَّ  4؛َللَّ
نیز قدرتی در عـرض خداونـد بـرای هرگز  و 1؛ای بندگان خدا، بازگردید! منم پیامبر خدا

بلکه فقط خواندنی عبـاد   ؛یی عباد  نیستدر قرآن کریم هر دعا ؛ بنابراینها قائل نبودآن
افعال و تدبیر  است که با نیت الوهیت طرف مخاطب صور  گیرد یا به این اعتقاد باشد که

و شئون خالق، به آن شخص واگذارشده است. بـا توجـه بـه اینکـه طبـق فرمـای  پیـامبر 
ـا »سنج  اعمال است:  مالک و مقوم، نیت شخص اکرم یَّ النِّ ْعَمـاُل ب 

َ
َمـا األ نَّ  6«.ح 

و خـدا بـه طلب شفاعت از بنده خدا، به این نیت و اعتقاد کـه او محبـوب خداسـت رو  ازاین
                                                 

 .897 ،شعرا 1.

ا دگاه سلفیان معاصـر دربـاره آیـهبررسی دی»نا: میالن نورانی، محمدجعفر،  .2 ـه  َاَحـد  ـه  َفـاَل َتـْدُعوا َمـَع اللَّ لَّ َد ل  ، «َانَّ اْلَمَسـاج 
 .55،  هاى تكفیرى مجموبا مقاالت کمیسیون کالمی فقهی آيات مورد استةاد جريان

 .957 ،عمران آل .3

 .89،  7،  التبیان، محمد بن حسن، یطوس .4

بر خداست! و نیـازی بـه یـادآوری ایـن مهـم نبـود! بلکـه منظـور آن حیـر ، اعـالن زنـده دانستند که ایشان پیام همه می .5
 بودنشان بود.

 .9، ح7،  9،   خارى، َ اُب َ ْدِء الَوْحِی  لحیحاسماعیل،  محمد بن ،یبخار  .6
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 0.خواهی از این بنده مؤمن  اجازه داده، موجب شرک نیست گان برای شفاعتدیگر بند 

 در خداوند واسطه خواهی بی شفاعت اختصاصادعای چهارم: 
ممکـن اسـت شـفیع  از وهابیان نیز، بر ایـن باورنـد بـا اینکـه رسـول خـدا برخی دیگر

طلـب  امسـتقیم  تـوان از ایشـان  هرحال نمی بـهگروهی از افراد امت خـود قـرار گیـرد، ولـی 
از  خواهی، خود خداونـد باشـد. مستقیم در شفاعت الزم است مخاطب   شفاعت نمود! بلکه

ممکـن اسـت یـا دعـا در یـا »نویسـد:  باب نمونه، حازمی از وهابیان معاصر چنـین می
اگر بگوید ای رسول خدا، مـرا شـفاعت  باشد. مثال  و در صورتی دیگر مشروم  صور  شرک

ا  را شفیع من قرار بده، این مشروم  ا اگر بگوید خداوندا، فرستادهام؛ کن؛ این شرک است
فقـط بایـد  ،خاطب در شفاعتاین یعنی ذهنیت حازمی از شفاعت، این بوده که م 2.«است

 .کردتوان از  یر خدا طلب شفاعت  و نمی خدا باشد

 نقد

ب شفاعت طل از رسول خدا اتوان مستقیم   کنند نمی ی تصور میاینکه نویسندگان وهاب
در تعارض است.  خواستند بدون واسطه شفاعت می با سیره صحابه که از پیامبر نمود

 در قسمت بعدی به این نصو  اشاره خواهد شد.

 ادعای پنجم: اختصاص شفاعت به زمان حیات رسول خدا
، فقط در زمان حیـا  ای دیگر از وهابیان قبول دارند که طلب شفاعت از رسول خدا عده

البـانی ن از آن حیر ، شفاعت خواست. توا نمی جایز است و بعد از ارتحال پیامبرایشان 
بعـد از  خـواهی از پیـامبر اکـرم یـده دارد، شـفاعتترین علمای وهابی معاصـر عق از بزرگ

کند، طلب  باز از وهابیان معاصر تصریح می همچنین بن 9!هاست باطل ینتر  باطلرحلتشان، از 
4ط در زمان حیا  آن حیر ، جایز است.فق شفاعت از رسول خدا

 
                                                 

  .753،  0،  اإللهیات، جعفر، یسبحان 1.

 .95درو  صوتیة، ش شرح القوابد األر ع،، احمد بن عمر، یحازم 2.

، 083،  7 ، السلسرل  الصرحیح البـانی، محمـد ناصـرالدین، )؛ «طلب الشفاعة منه بعد وفاته و هذا من وبطل الباطـل» 3.
 (.8182ش

 (.15،  التحقیق و اإليضاحباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  )بن؛ «حنما جاز طلب الشفاعة من النبی فی حیاته» .4
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 نقد

بعـد از رحلـت  کنند طلـب شـفاعت از پیـامبر مکـرم اسـالم وهابیان در حالی ادعا می
کنند. یکـی از آیـاتی کـه  ادعای آنان را رد می ،که هم آیا  و هم روایا  ایشان جایز نیست

 توان در این زمینه به آن استناد کرد، آیه استغفار نبی است: می

َ ََو  ذه  ُدواَالل  ج  و  ُسوُلَل  ُهُمَالر  َل  ر  ف  غ  ت  َاس  َو  ه  ُرواَالل  ف  غ  ت  اس  َف  َجاُؤك  ُهم  ُفس  ن 
 
ُمواَأ ل  َظ  َِإذ  ُهم  ن 

 
َأ و  َل  ابذاا و  ت 

حيما  .0ر 

آیه اطالق دارد و منحصـر بـه زمـان  چونگونه است که  کیفیت استدالل به آیه نیز این
 پیـامبرها بعد از وفا   ها و حتی قرن که سالنیست، شامل افرادی  حیا  رسول خدا

کنند که از خداوند برایشان طلـب عفـو کنـد  به زیار  ایشان رفته و از آن حیر  تقاضا می
خـواهی نیـز در حقیقـت همـان طلـب بخشـ  از  ازآنجاکه شفاعتشود. همچنین  نیز، می

رف شده و از خدمت ایشان مش جایز است افراد بعد از وفا  پیامبرپس خداوند است، 
 آن بزرگوار شفاعت بخواهند.

نیز همین فهم را از آیه داشـتند. آنچـه در ذهـن صـحابه بـوده، ایـن بـوده کـه اصحاب 
تـوان از آن  طور که می دست نداده و همان با فو  خود، مقام و قدرتی را از رسول خدا

یـز همـه حیر  در حال حیاتشان درخواست شفاعت و توسل نمود، بعد از رحلـت ایشـان ن
 این کارها در جواز خود، باقی است.

کنـد کـه در جـوار میـجع رسـول  از باب نمونه، یکی از صحابه بـه نـام عتبـی نقـل می
که فردی از مسلمانان وارد بر مزار آن حیر  شد و این آیه بر لبان  جاری  بودم خدا

...بود:  َجاُؤك  ُهم  ُفس  ن 
 
ُمواَأ ل  َظ  َِإذ  ُهم  ن 

 
َأ و  َل  و 

درخواست نمود که از خدا  رسول خدا و از 2
را در  گوید پس از مدتی به خواب رفتم و پیـامبر عتبی می آنگاهبرای  استغفار فرماید. 

شـدن  را بـه بخشـودهاو بـه سـراغ آن شـخص بـروم و  لم رؤیا دیدم که به من امر فرمـودعا
دی و قاضـی گویـد کـه مـاور  گناه  بشار  دهم. نووی نویسنده این روایـت، در ادامـه می

                                                 
 .70 ،نساء 1.

 .70. نساء، 2
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0اند. ابوطیب این روایت را حسن دانسته
 

توان از  نیز می دهد، صحابه معتقد بودند که بعد از رحلت رسول خدا این نشان می
 و ایشان درخواست نمود و با فو  ایشان، لط  آن حیر  از مسلمانان قطع نخواهـد شـد

 وده است.و خلیفه اول نیز با همین ذهنیت ب طلب شفاعت امیرالمؤمنین علی

همچنین حیر  علی
در جمالتـی  ترین و تأثیرگذارترین صحابه بزرگاز  9و ابوبکر 2

از ایشـان طلـب شـفاعت کـرده و  رسـول خـدا سـوز جانهنگـام ارتحـال  همشبیه به 
بِّك»گفتند:  َر  د  اَِعن  ن  ُكر   این همان طلب شفاعت است. و ما را در نزد خداوند، یاد کن ؛« اذ 

از پیـامبر مکـرم اسـالم داشـتند، بـا  که اصحاب رسـول خـداحقیقت، ذهنیتی در 
ذهنیتی که وهابیان از آن حیر  دارند، تفاو  آشکاری دارد. وهابیان بـر ایـن باورنـد کـه 

ولی صحابه چنین  ،شود ارتباط ایشان از دنیا قطع می، رشته بعد از ارتحال پیامبر خدا
خـواهی آنـان را  م برزخ نیز ندا و شفاعتر  در عالباوری نداشتند و معتقد بودند که آن حی

توان حاجا  دنیوی خود را با آن بزرگوار در میان گذاشـت. عـالوه بـر جملـه  شنود و می می
اسـتغاثه و توسـل و ابوبکر نقل شد، قیایای بسیاری در  که از قول امیرالمؤمنین مذکور

هـا که هر یا از آن ال ایشان در حافظه تاریخ ثبت شدهدر زمان ارتح صحابه به آن حیر 
4اند. در مبحث مربوط به خود، ذکر شده

 

 گیری نتیجه

کننـد  مخالفنـد و تصـور می با طلب شفاعت از  یـر خـدا آنچه گذشت، این بود که وهابیان
صـدد بررسـی  عباد   یر الله و موجـب شـرک اسـت. ایـن نوشـتار نیـز در منزله به این کار

                                                 
 .830،  2،  المجموعبن شرف،  ، یحییینوو  1.
 .755 ، البالغا نهجی  رضی، محمد بن حسین، ؛ شر 978،  8،  التمهیدعبدالبر، یوس ،   ابن 2.

 ید؛ امـین، سـ21،  الدرر السرةی ؛ زینی دحالن، سیداحمد، 535،  7،  اللدنی  المواهب، احمد بن محمد، یقسطالن 3.
 .897،  کشف االرتیابمحسن، 

ــا:  4. ــدالملن ــن، عب ، پررس از وفررات ايشرران پاسررخ  ررا شرربهات وها یرران  ررر روايررات توسررل  ررا پیررامبرکی، محس
 975-27-09. 

، 75، شسررا  مةیرر، «بررسی دیدگاه سلفیان در مسئله استغاثه با تأکید بر علمای معاصـر»نا: میالن نورانی، محمدجعفر، 
 989-991. 
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ن بود کـه طلـب شـفاعت از مخلـوق، هـیچ برهـانی ها اینظرا  آنها برآمد. یکی از دالیل آن
پرستان نیز هم به اللـه معتقـد بودنـد و هـم بـدون داشـتن برهـان،  طور که بت ندارد؛ همان

دادند. در نقد این نظر، بر ایـن نکتـه تأکیـد شـد کـه مسـلمانان  ها را شفیع خود قرار می بت
حکـم و متقنـی ، متکـی بـه دالیـل مشیعه و سنی برای طلب شـفاعت از رسـول خـدا

خـواهی  یـر اللـه  هان و سلطان دارند. اشکال دوم آنها این اسـت کـه شـفاعتهستند و بر 
هـی را جـز هـیچ ال ،تأکید بر اینکه مسلمانان ضمن ،که در پاسخ ستن اوستدان منزله اله به

دانسـتن  یـر خـدا، مسـتلزم  ایـن نکتـه نیـز یـادآوری شـد کـه شـفیعالله، قبول ندارند، بـر 
خــواهی از  یــر خــدا  بیــان در اشــکال دیگــری کــه بــه شــفاعتاو نیســت. وها دانســتن الــه

کــه  هایی از قــرآن کــه بــا ذکــر نمونــه داننــد یدعــای  یــر اللــه م منزلــه بهانــد، آن را  گرفته
و اثبا  شـد،  نقدبررسی، خواند، این نظریه نیز  کرد و می می« دعا» یر خود را  پیامبر

ــاد ــام مص ــرام تم ــه، ح ــر الل ــای  ی ــت. آنیق دع ــانیس ــین گفته ه ــب در  همچن ــد مخاط ان
ای هم عقیده داشتند حتی اگر طلـب شـفاعت از  و عده خواهی فقط باید خدا باشد شفاعت

جایز باشد نیز، مخصو  به زمان حیا  ایشان اسـت و بعـد از رحلـت آن  رسول خدا
کـه بر این در پاسخ به این دو ادعا، ضمن تأکید .توان از ایشان شفاعت خواست ، نمیبزرگوار

دارد، شواهدی بر  زیادیبا ذهنیت وهابیان تفاو   ذهنیت صحابه از مقام رسول خدا
و خلیفـه اول، بعـد از وفـا  رسـول  حیر  علی ازجملهاین نکته آورده شد که صحابه 

 نمودند. مستقیم طلب شفاعت می صور  بهاز ایشان و  خدا
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 ق.9739االسالمی، 

 تا. نا، بی جا: بی ، بیالعقیدة الواسطیة شرح ای البهیة الآللئح بن عبدالعزیز، الشیخ، صال آل .95

 ق.9093نا،  ، ریاض: بیشرح العقیدة الطحاویةالشیخ، صالح بن عبد العزیز،  آل .99

 تا. نا، بی جا: بی ، بیالمجلدات الکاملة السلسلة الصحیحة البانی، محمد ناصرالدین، .98

دار طـوق بیـرو : ، تحقیق: محمد زهیر بن ناصـر، لبخاریصحیح ا، بخاری، محمدبن اسماعیل .97
 .ق9088،  النجا ، چاپ اول

، لکثیر من مسائل الحج والعمرة والزیارة التحقیق و اإلیضاحباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  بن .90
ریاض: وزار  الشئون اإلسالمیة و األوقاف و الدعو  و اإلرشـاد، وکالـة المطبوعـا  والبحـث العلمـي، 

 ق.9085ست و پنجم، چاپ بی

: تحقیـق، و یلیه شرح اعصاول الساتة شرح کش  الشبهاتعثیمین، محمد بن صالح،  بن .95
 ق.9097 اول، چاپ الثریا، فهد بن ناصر بن حبراهیم السلیمان، ریاض: دار
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 تا. نا، بی جا: بی ، بیقسم العقیدةعثیمین، محمد بن صالح،  بن .97

، تحقیـق: حجـازی سـقا، قـاهره: مکتبـة الکلیـا  ةشارح العقائاد النسافی،  تفتازانی، سعدالدین .93
 ق.9053االزهریة، چاپ اول، 

، درو  صوتیة قام بتفریغها موقع الشـیخ الشرح المیسر للقواعد اعربعحازمی، احمد بن عمر،  .92
 تا. نا، بی جا: بی الحازمی، بی

الحـازمی  ، درو  صوتیة قام بتفریغها موقـع الشـیخشرح القواعد اعربع حازمی، احمد بن عمر، .91
alhazme.net 

زاده  حسـن حسـن، تحقیـق: االعتقااد تجریاد المراد ای شرح کش حلی، حسن بن یوس ،  .85
 ق.9097،  ، چاپ چهارم قم: مؤسسة النشر االسالمی ،آملی

، بیـرو : دار الفکـر، القااموس جاواهر مان العاروس تاجمحمد بن محمد،  مرتیی، زبیدی، .89
 ق.9090چاپ اول، 

 م.9132استانبول:کتابخانه ایشیق،  اتنة الوهابیة، زینی دحالن، سیداحمد، .88

دار  ار حراء، چاپ اول، : ، دمشقاي الرد علي الوهابیة الدرر السنیةدحالن، سیداحمد،  یزین .87
 ق.9080

، قم: المرکز العالمی للدراسـا  العقل و و السنة الکتاب هدی علی اإللهیاتسبحانی، جعفر،  .80
  ق.9098 ،  اإلسالمیة، چاپ سوم

، تحقیق: صـبحی صـالح، قـم: نشـر هجـر ، چـاپ البالغه نهج  رضی، محمد بن حسین، شری .85
 ق.9090اول، 

 تا. : مرکز الرسالة، بیجا یب، الشفاعة حقیقة اسالمیة ،مرکز الرسالة .87

 دو، «بررسـی ادلـه شـرک الـوهی در مسـئله شـفاعت»زاده،  ضیاء توحیدی، حسـن و حسـین قاضـی .83
 ش.9717 زمستانپاییز و ، 7، شپژوهی اصلنامه سلفی

، تحقیق: احمد حبیب عـاملی، بیـرو : دار ای تفسیر القرآن التبیانطوسی، محمد بن حسن،  .82
 تا. احیاء التراث العربی، چاپ اول، بی

پاس از  پاسخ به شبهات وهابیان بر روایاات توسال باه پیاامبرعبدالملکی، محسن،  .81
 ش.9713البیت، چاپ اول،  ، قم: دار االعالم لمدرسة اهلواات ایشان

، التوفیقیـة المکتبـة :قـاهره ،المحمدیاة اللدنیة باالمنح المواهب، احمد بن محمدقسطالنی،  .75
 .تا بی

، «بررسی دیدگاه سلفیان در مسئله استغاثه با تأکیـد بـر علمـای معاصـر»میالن نورانی، محمدجعفر،  .79
 ش.9713 تابستان، 75، شسراج منیر ،نامۀ نقد وهابیت پژوه 
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ه  َفـاَل َتـْدُعوا َمـَع  یهمعاصر درباره آ یانسلف یدگاهد یبررس» جعفر،میالن نورانی، محمد .78
لَّ َد ل  َانَّ اْلَمَساج 

ا ه  َاَحد 
هاای  ت ماورد اساتناد جریانمجموعه مقاالت کمیسایون کالمای اقهای آیاا «اللَّ

 .ش9713سنت،  نمایندگی رهبری در امور اهل: ایران -زاهدان ؛تکفیری

، بیـرو : دار ححیـاء التـراث شرح صحیح مسلم بن الحجاج المنهاجنووی، یحیی بن شرف،  .77
 ق.9718،  ، چاپ دومالعربی

 تا. ، بیرو : دار الفکر، بیشرح المهذب المجموع، یحیي بن شرف، ینوو  .70

 :بیـرو ، تفسیر غرائب القارآن و رغائاب الفرقااننیشابوری، نظام االعر  حسن بن محمد،  .75
 ق.9097، چاپ اول، ( دار الکتب العلمیة )بییون

 
 

 

 


