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به  ینمسلم یپندار در شباهت یتوهاب یدگاهنقد د

سنت در مسئله شفاعت از نگاه اهل ینمشرک
*فر یعیرب ینبز

 **زاده حسین قاضی

 چکیده
طلبی از  ائبین، شـبیه بـه مشـرکین هسـتند. بـه  وهابیت معتقد است، مسلمین در شفاعت

نـد. وهابیـت قائـل دا یشان را مباح مهمین واسطه مسلمین را مشرک خوانده و ریختن خون
عَنضذرَوَعَ»است، مسلمین با طلب شفاعت از بزرگانشان، از  یر الله که متص  به صفت 

هستند، درخواست کرده و به همین علت، همانند مشرکین،  یر الله را عباد  کـرده  «ننفع
 یره، روایـا  و سـسنت، معتقدنـد از آیـا  اند؛ اما مفسرین اهل و برای خدا شریا قائل شده

آیـد. ایـن مقالـه در نظـر  دست می جواز و گاهی استحباب این نوم شفاعت به ،خل  و سل 
تأثیر او هسـتند(  تیمیه، از آن جهت که وهابیت در آراء خود تحت دارد که نظر وهابیت )و ابن

در سـه ای و با محوریت آیا  و روایا  و سیره و اقوال علمـا  سنت را به روش کتابخانه و اهل
بررسـی کنـد.  -نحو استقاللی و عباد  شفیعان هشفاعت ماالییر والینفع، شفاعت ب -تمایز

کند کـه ایـن نـوم  خالف نظر وهابیت را اثبا  کرده و بیان می یلرسد که تمام دال  نظر می هب
تـا نـزد  کردنـد یهـا را عبـاد  م الفـارق اسـت؛ زیـرا مشـرکان، بت نگرش قیا  باطـل و مع

سـبب عبـاد   یـر خـدا نکـوه   آنهـا را بـه یـزآنها شـفاعت کننـد. خداونـد نخداوند برای 
، هرگـز آنهـا را کننـد یوقتـی مسـلمین از بزرگانشـان طلـب شـفاعت م کـه  ی. درحـالکند یم

 دانند. . مسلمین عباد  را مختص ذا  مقد  خداوند میکنند یعباد  نم
  .ینمشرک ین،مسلم ی،طلب شباهت، شفاعت یت،وهاب یه،سلفها:  کلیدواژه

                                                 
 فقه و اصول حوزۀ خواهران.  7طلبه سطح  *

 شناسی خصصی وهابیتآموختۀ حوزۀ علمیه قم، دکتری ت دان  **
h.ghazizadeh110@gmail.com 
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 مقدمه
امـا در ؛ بر آن توافـق دارنـد ها یوهاب، حتی طلبی موضوعی است که تمام مسلمین شفاعت

 هاختالف بیشتری نسبت بـ این بین وهابیت اختالفاتی وجود دارد که در مسائل جزئی آن،
طلبـی  شباهت شفاعت  مسئلهدر این مورد با مسلمین دارد. یکی از این اختالفا ،  یرینسا

کنند،  مسلمین از  یر خدا درخواست شفاعت می ،ندمعتقدها آن ن به مشرکین است.مسلمی
 نکردن توبـهدر صـور   .هستندو مشرک  یر الله را عباد  کرده  ،همانند مشرکین رو ازاین

خون شیعه و سـنی را بـر خـود  ده،تکیه کر  مسئلهر این دباید کشته شوند. وهابیان بر آیاتی 
طلبی صـحیح  بیه شفاعتآیا اعتقاد وهابیت در تش ،آن است مدنظر سؤالاند.  مباح دانسته

 است؟
شفاعت از دیدگاه قـرآن و  مانند اند؛ به این مسئله پاسخ داده یمتفاوت های یانببرخی با 

ــالم ــذاهب اس ــداز  م ــد داراب محم ــفاعت ؛زاده نوی ــا ش ــامبر آی ــتن از پی ــهما خواس  ی
بررسـی ادلـه شـرک ا آنچـه بـا عنـوان یـمسلم محمـدی  زا ورزیدن به خداوند نیست؟ شرک

ــفاعت ــئله ش ــوهی در مس ــین  ال ــاز حس ــ زاده یقاض ــن مقال ــت. در ای ــده اس ــته ش ها  هنوش
شـتر بـرای مخاطـب جزئـی و بی طور بهبه موضع نزام پرداخته شده و برخی  یختهوگر  جسته
ولـه بـه ایـن مق هـا پژوه از سـایر  تر اند. نمونه دیگر که کامـل کرده هایی ارائه پاسخ شیعی

شـمردن  سوره زمـر در مشـرک 3هابیت به آیه بررسی و نقد استدالل و  مقالهپرداخته است، 
در ایـن  رو در ایـن اسـت کـه پی     با مقالهتفاوت   از رحیم صبور است؛ اما دیگر مسلمانان

سـنت در  مجموم آیـا ، روایـا ، سـیره و اقـوال علمـا و مفسـرین اهل شده از ینوشته سع
 سنت با وهابیت استفاده شود. اه اهلاثبا  تمایز دیدگ

علـل ابطـال آن و  خـواهی مشـرکین و شفاعت  امتیاز دیگر این مقاله آن است که نحوه
 .کند یمطلبی در بین مسلمین را بیان  های شفاعت ویژگی

آن پرداختـه و نظـر  دارد تا بـه مفهـوم شـفاعت و بیـان موضـع نـزام در یاین مقاله سع
در آراء وهابیــت( را بــا اســتفاده از نظریــا   مــؤثرفــردی  عنوان بــهتیمیــه را  وهابیــت )و ابــن

 .کندسنت و با استناد به آیا ، روایا ، سیره و اقوال، بررسی  اهل
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 مفهومی تأمالت
 9مقارنـت، 2معنی یـاوری و نصـر ، برخی آن را به .است0 تزوجیمعنای  شفاعت در لغت به

 اند. نیز گرفته 1و دعا 4شدن، ضمیمه
شـدن  ضـمیمه یمعنـ  بـه و اسـت نشده دور لغوی معنای از هم آن الحیاصط معنـای

در نفع و ضـرر  که  یدرحالدر انجام فعل خیر یا شر،  یا فرد مقرب به یا فرد بعید و دون،
یـا  7شـفاعت یعنـی، درخواسـت خیـر بـرای دیگـران 6د؛باشـ می است، با مشفوم له شریا

8است.  درخواست گذشت از جرائم
  

گیـرد،  نیز این بوده که شافع، زمانی که کنـار طالـب شــفاعت قـرار میعلت نامگذاری 
.شود شوند و از فردیت خار  می جفت می

این طلب شفاعت بـرای جلـب منفعـت یـا دفـع  3
کـردن بـرای  دعـا 00،بـاز بـنچـون، همو وهابیانی  01تیمیه ابن چون،هممفسده را سلفیانی 

 کنند. له معنا می مشفوم

 شفاعتبیان موضع نزاع در بحث 
وهابیت در ایـن   ایب یا میت اختالف دارند. یعاز شفدر طلب شفاعت  سنت و وهابیت اهل

تیمیـه، از علمـای  ابـن 02دانـد؛ مستقیم از شفیع جایز نمی به نحودو مورد، طلب شفاعت را 
                                                 

، 99 ،  تا  العروس من جرواهر القراموس زبیدی، مرتیی، ؛51،  7 ،  القاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب،  .1
 .875،  9 ،  کتاب العین فراهیدی، خلیل بن احمد، ؛807 

؛ 807،  99 ،  تا  العروس من جرواهر القراموس رتیی،زبیدی، م ؛859،  7 ،  معجت مقايیس اللغ احمد بن فار ،  .2
 .750،  0 ،  مجمع البحرينطریحی، فخرالدین، 

 .859،   7 ،  معجت مقايیس اللغ  . احمد بن فار ،3
 .053  ،مفردات ألفاظ القرآنرا ب اصفهانی، حسین بن محمد،  .4
 .750،  0 ،  بحرينمجمع الطریحی، فخرالدین،  ؛920  ،2 ،  لسان العربمنظور،  ابن .5
 .052،  مفردات ألفاظ القرآنرا ب اصفهانی، حسین بن محمد،  6.
لوامع األنوار البهی  وسرواطع األسررار األالرير  لشررح  ، شمس الدین،یالحنبل یوبو العون محمد بن وحمد بن سالم السفارین .7

 .850  ،8 ، الدرة المضی  في بقد الفرق  المرضی 
د، بن کوثیر، مبار  ابن .8  .025 ، 8،  الةهاي  في غريب الحديو واألالر محم 
 .72 ، 8،  تفسیر الفاتح  والبقرةعثیمین، محمد بن صالح،  بن .9
 .99،  9،  مجموب  الرسائل والمسائل، وحمد، یحران هتیمی بنا .10

 .11 ، 9،  ةالتحقیق واإليضاح لكثیر من مسائل الحج والعمرة والزيار  الله، العزیز بن عبد باز، عبد بن 11.

 .903 ، 1،  مجموع فتاوىالعزیز،  عبد باز، بن 12.
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 0انـد. نکرده را امیـاءطلب شـفاعت در ایـن دو حالـت  یا از انبیا معتقداست، هیچ متشدد
نحو مسـتقیم را مشـرک بـه شـرک اکبـر  به یمیه، معتقدین به طلب شفاعت،ت وهابیت و ابن

سمهودی قائل است که طلـب  سنت خالف این نظر را پذیرفته؛ اهل که ی درحال 2دانند؛ می
واذاَكذانَلكذلَ»نویسـد:  همچنـین الملطـاوی می 9شفاعت از سنن مرسلین و سل  است.

نَللمقربينَشفاعةَفىَالبرزخ،َوهوَسبيلَالىَمومنَشفاعةَعنداللهَنومَالقيامة،َفلماذاَعتكو
 4.«اِلخرة

سـنت در  شد تا نگارنده بـا بررسـی مجموعـه نظـرا  اهل سبباین دست از اختالفا  
برابر وهابیت، نقاط تمـایز ایـن دو دیـدگاه را برجسـته سـاخته و بـه نقـد نظریـه وهابیـت در 

 مواجهه با مسئله شفاعت بپردازد.

 طلبی مسلمین به مشرکین در شفاعتشباهت دیدگاه وهابیت در 
بــه مســلمین در مســئله شــفاعت از دو روش اســتفاده  کوهابیــت، بــرای نســبت دادن شــر 

 کند: می
 ؛طلبی ال : ایجاد شباهت در شفاعت

 1.نهی از عباد   یر  ب: استفاده از ادله
 :کردفهرست  گونه ینا توان یموهابیت در شباهت را  یلدال 

9 .َ َِمن  ُبُدون  ع  ن  ِهَو  َالل  د  عاُؤناَِعن  َهُؤعِءَُشف  ُقوُلون  ن  َو  ُعُهم  ف  عَ نن  َو  ُهم  ُضرُّ ِهَماَعَن   .6ُدوِنَالل 
ن انادادنـد، مسـلم را شفیع خود قرار میها  که مشرکان، بت گوید: همچنان وهابیت می

ر اند؛ هرچنـد، شـهادتین را بـ بین خود و خدا قرار داده و مشـرک شـده  نیز بزرگان را واسطه

                                                 
 .903 ، 1،  مجموع فتاوىالعزیز،  باز، عبد بن ؛957 ، 9،  مجموع الفتاوى، احمد، یتیمیه حران ابن 1.

 .39  ،9،  فتاوى ورسائلعثیمین، محمد بن صالح،  بن .2
بن عبـد  ی، علیالسمهود یین و سیر السل  الصالحین. الحسنالتوسل و التشفع به ) ( وبجاهه وبرکته من سنن المرسل 3.

 .053،  9،  خالل  الوفا  أخبار دار المصطفیالله بن وحمد، 
 .585،  رسوا اللا فی القرآن الكريت کامل، ملطاوی، حسنال .4

 .92 ،جن 5.

 .92 ،یونس 6.
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کفار قائلند نفع و » :گوید الوهاب میمحمد بن عبد 0انجام دهند. و اعمالزبان جاری کرده 
ن بـه صـالحین از خواهند، ولی توجهشـا را فقط از او می آن ضرر فقط به دست خدا است و

دقیقـا  مطـابق اسـتدالل  ،این توجیه 2.«ها شفیعشان در نزد خدا شوندآن جهت است که آن
دلیل عـدم توحیـد در عبودیـت و  گوید، این شرک به او می صنام است.مشرکین در عباد  ا

نشـأ   ، یـر عـدم اخـال  از واسـطه قـراردادن   یـنو انداشتن اخال  در عباد  اسـت 
9گیرد. می

 

8 .ِهَُزلفى ىَاللَّ ُبوناَِإل  رِّ َِلُيق  عُبُدُهمَِإعَّ َماَن  وِلياء 
 
ُيواَِمنَُدوِنِهَأ خ  َات  ِينن  ال     .4و 

وهابیـت بـا  1شمرد. مخلوق را از کارهای مشرکین برمیه درخواست شفاعت از تیمی ابن
دخلی در تحقق شرک  گونه یچهیا عدم استقالل ،  استقالل شفیع :گوید یماستناد به آیه 

شـفاعت  آنهـا طلـب 6مالک اصلی، واسطه قرار دادن میـان خلـق و خداسـت. ندارد؛ بلکه
7دانند. از واسطه را شرک می شرعی را درخواست از خدا دانسته و شفاعت

 

گوید، واسطه قراردادن اولیا از حـب بـه  و میکرده زمر استناد سوره  7  وهابیت به آیه. 7
ا ها گمراهی مشرکان را در مساوی دانستن  یر بـآن 3و حب همان عباد  است. 8آنها است

و یوم دانسـته در تسویه خداوند با اصنام در حب و ذل و خ دانند؛ بلکه خدا در ربوبیت نمی
نهایت حب و ذل فقط  که  یدرحال 01دانند؛ را، طلب قرب به خداوند از این طریق می علت 

                                                 
 .77  ،الهدي  السةی  و التجف  الوها ی  الةجدي نجدی، سلیمان بن سحمان،  1.
 .85،  9،  کشف الشبهاتمحمد بن عبد الوهاب،  .2

 .958-950،  9،  الرسائل الشخصی محمد بن عبدالوهاب،  3.

 .7، زمر 4.
 .85،  9،  کشف الشبهاتالوهاب،  ؛ محمد بن عبد38،  83،  مجموع الفتاوى، احمد، یتیمیه حران ابن 5

ابابطین، داود بـن جـرجیس، ؛ العرب الذین بعث حلیهم رسول الله ... یتخذه واسطة بینه وبین الله في ذلك فهذا شرا6..
 .08،  9،  تأسیس التقديس فی کشف تلبیس

 .80،  9  ،کشف الشبهاتمحمد بن عبدالوهاب،  7.

ابن عبدالله، سلیمان، التوضیح عن توحید الخالق فی جواب وهل العراق و تذکر  وولی األلباب فی طریقة الشیخ محمد بن  8.
 .929-928وهاب،  عبدال

 .077،  95،  مجموع الفتاوىهمان،  .9
ابن عبدالله، سلیمان، التوضیح عن توحید الخالق فی جواب وهل العراق و تذکر  وولی األلباب فی طریقـة الشـیخ محمـد  .10

 .929-928بن عبدالوهاب،  
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 0از آن خدا است.
گوینـد:  اسـتدالل می یـندر اآنهـا  مالک  در شرک، اعتقاد به شـأن الوهیـت اسـت.. 0

کردنـد،  خواندند و عبادتشـان می می «اله»اصنام و بزرگانشان را  مشرکان زمان پیامبر
هـا طلـب شـفاعت برنـد، امـا از آن کار نمی هخود ب یمشرکان این زمان اسم اله را برای اولیا

 2کنند و این یعنی قائل شدن الوهیت برای شفیع. می
 ایـب، درخواسـت شـفاعت کنـد و  حـق نـدارد از کس یچهدر کل وهابیت قائل است: 

هناَمحمدَاشفعَبگوید:  مثال   ذِهَبه دلیل،  9لىَعندَالل  َالل  ذع  ُعواَم  ذد  ذَلَت  ذِهَف  َِلل  سذاِجد  م  َال  ن 
 
أ و 

داَا ح 
 
َ»بلکه باید بگوید:  4؛أ عهَفىَّ  1.«اللهمَشفَّ

 طلبی مشرکین با مسلمین تمایزات شفاعت
و بـا  6اند قائل است، مسلمین همچون مشرکین بر امری ناتوان امیـد بسـته اگرچهوهابیت 

)ارواح اولیــا و صــالحین( و موجــودا  نــاتوان، بــاب شــرک را بــر خــود  نیبی ــااســتمداد از 
توجه به وجوه تمایز میان این دو طایفه و بررسی ادله تفصیلی ایـن تمـایزا ،  اما ؛اند گشوده

 .دهد یمتصویری شفاف از بطالن ادعای وهابیت را در برابر ما قرار 
مشاهده  این اسا بر  توان یمرا فهرست کامل این تمایزا  و بررسی تفصیلی ادله آن 

 .کرد
انـایی نداشـتند و از جمـادا  که هیچ تو  طلبیدند می شفاعت را از اصنامی ،مشرکین. 9
 توانمند را به اذن خود آنهاکه خداوند  کنند طلب می از بزرگانی ، شفاعت راو مسلمین بودند

 قرار داده و جزء جمادا  نیستند.
و قائل بودنـد کـه  کردند یماستقاللی از اصنام طلب  نحو بهمشرکین این شفاعت را . 8

                                                 
 همان. 1.
 .37همان،   .2

 .877،  9،  مجموع الفتاوىتیمیه، احمد،  ابن 3.
 .92، جن .4

 .85،  9،  کشف الشبهاتدالوهاب، بمحمد بن ع 5.

 .97-90، فاطر 6.
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مشـرکین را از عـذاب احتمـالی آخرتـی نجـا  دهنـد و  توانند یمبدون رضایت حق نیز  آنها
بزرگانشان را در عرض خداوند ندانسته  گاه چیهن انااما مسلم ؛قائل به اذن در شفیع نبودند

دانسـته  مـأذونرا در قـرآن  آنهـاال و طلب شفاعت را نیز از کسانی دارنـد کـه خداونـد متعـ
 است.
تا رضایتشان را  کردند یمرا عباد   آنهامشرکین برای آنکه اصنام شفاعتشان کنند، . 7

 ،و او را در عباد  اند عباد ن تنها برای خداوند قائل به انامسلم که ی درحالآورند؛  دست به
خـدا اسـت، نـوعی اطاعـت از و طلب از شفیعان را نیز چون به امـر  دانند یم ایشر  دونب

 .کنند یمطلب دعا و استمداد  هانآحق دانسته و از 
سـنت، خـالف نظـر وهابیـت را بیـان کـرده و برخـی از آنـان نظـر  از طرفی علمای اهل
پنـداری  تیمیـه بـا شـباهت خوانند. سبکی، قائـل اسـت کـه ابـن یوهابیت را نوعی بدعت م

او توسـل و تشـفع را از  رقـم زده اسـت. بـدعتی را ،مسلمین و مشرکین در مسـئله شـفاعت
، سـیره سـل  صـالح و و دلیل آن را شناخت از فعـل انبیـاداند  رسول جایز و بلکه حسن می

از علمـای معاصـر نیـز برخـی موافـق بـا نظـر سـبکی  0دانـد. ن میانااز مسـلمعلما و عـوام 
 نیبی ا هستند؛ همچون، دکتر علی جمعه محمد که قائل است استغاثه و طلب شفاعت از

جایز و موافق با قول علمای سل  و خل  است و آن را مسـتدل بـر آیـا  و  اشرع   ،و اموا 
است که قـول بـه شـرک  او معتقدداند.  بر سببیت می سنت وعقل دانسته، علت  را نیز بنا

آمـده اسـت و از جـنس  وجود به متأخربدعت وهابیت بوده و در عصرهای  ،در این موضوم
 2ن را در عقایدشان تکفیر کنند.اناست تا مسلمهای خوار  ا بدعت

 تمایز مسلمین با مشرکین در مسئله شفاعت  بررسی ادله
به مانند وسـائط  بـین پادشـاه و  تیمیه معتقد است، اگر کسی وسائطی بین خالق و خلق ابن

                                                 
 .055،  9  ،شفاء السقام في زيارة خیر األنام، یبن عبد الکاف ی، علیسبک 1.
 االفتـاء سـایت: دار ،«الله بغیر الحل  - الصالحین قبور لزیار  السفر - والصالحین باألنبیاء االستغاثة». علی جمعه، محمد، 2
 ، آدر :57/51/8555: ، تاریخ7290: المسلسل مصریة، الرقمال

https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13955&LangID=1. 



 

 

106 

سال 
دهم

 ،
تابستان 

1399
، شمار

 ۀ
38

 

  همـه؛ خداوند مالـا دیگو یماو در رد اعتقاد مشرکین  0رعیت، ثابت کند، او مشرک است.
جمله به دو معناست: یا چـون او  نیو اکند  است، پس کسی بدون اذن  شفاعت نمی زیچ

تواند کاری انجام دهد اال به مشیت او، یـا کسـی  خالق افعال بندگان است، پس کسی نمی
 2که این مورد، مقصود ماست. او  کند اال با اجازه شفاعت نمینزد او 

از  مأذونیمیه معتقدند که تنها شفاعت ت نبن نیز همچون ااناباید گفت، مسلم در اینجا
 . بــه اعتقــاد آنــان پیــامبرانــد آورده حســاب بهجانــب خــدا صــحیح بــوده و  یــر آن را شــرک 

سوی خـدا بـوده و شـفاعت آنـان پذیرفتـه اسـت. در مقابـل امـا مأذون از ، و اولیا اکرم
 9مشرکین معتقدند که اصنام در شفاعتشان نیازی به اذن خالق ندارند.

 .میر یگ یمپی این قسمت  تفصیلی این تمایز و ادله آن را دربررسی 

 پاسخ اول: شفاعت ماالیضر والیتفع
عاُؤناَطبری در تفسیر آیه  َهُؤعِءَُشف  ُقوُلون  ن  َو  ُعُهم  ف  ن  عَن  َو  ُهم  ُضرُّ ِهَماَعَن  َُدوِنَالل  َِمن  ُبُدون  ع  ن  و 

َاللََّ د  کردنـد، اصـنام قـادر بـر  رکان تصـور میمشـ: »نویسد یم جامع البیاندر کتاب  4؛هِعن 
هـا، بـه موجـوداتی امیـد آن 1.«کردند تـا شفاعتشـان را بپذیرنـد میعبادتشان  پسشفاعتند؛ 

. مفسـرین، آینـد یم حسـاب به «عنضرَوعننفع»بسته بودند که بر اسا  تعبیر صریح قرآن 
صـنم  خـی نیـز علـت  بر اند؛  مصداق حقیقی این تعبیر قرآنی را، اصنام و جمادا  معنا کرده

زیـرا  ؛شوند کنند که در روز قیامت عباد  مشرکین را منکر می بیان می گونه ینابودنشان را 
مسـلمین از  کـه  یدرحـال 6ها در دنیا تعقل نداشتند تا بتوانند متوجه فعل مشـرکین باشـند.آن

ابر تمام مسلمین و حتی وهابیت، بر شفیع بـودن رسـول بنـ 7کنند. ها طلب شفاعت نمی بت
                                                 

 .85 -71،  9،  الواسط   ین الحق والخلق، احمد، یحران هتیمی ابن 1.
، مران وببرادات أهرل الشررك والةفرااقابدة بظیم  فري الفررا  رین ببرادات أهرل اإلسرالم واإلي، احمد، یتیمیة حران ابن .2

 988. 
 .20،  الرد بلی األخةائي قاضي المالكی همان،  .3
 .92، یونس .4

في تفسیر  یروح المعان؛ آلوسی، محمود بن عبدالله، 71،  99 ،  جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر،  5.
 .27،  7  ،القرآن العظیت و السبع المثاني

 .097  ،7  ،فتح القدير؛ شوکانی، محمد، 907،  7 ،  زاد المسیر فی بلت التفسیر ی، عبدالرحمن بن علی،جوز  ابن .6

الجرامع ألحكرام ؛ قرطبی، محمد بن احمد، 090،  8،  تفسیر البغوى المسمی معالت التةزيلبغوی، حسین بن مسعود،  .7
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 بـودن پیـامبر توان کسانی را که معتقد به شـفیع پس چگونه می 0آیا  قرآنی معتقدند؛
، انـد گرفتهمورد تـوبیخ و مـذمت خـدای متعـال قـرار  ،آیه  هستند، با مشرکینی که در ادامه

 مقایسه نمود؟
بـه اذن اللـه؛ زیـرا آیـاتی  داننـد؛ مگـر و ضار نمی بزرگانشان را نافع ،از طرفی مسلمانان

بر اینکه خداوند برخی از امور را به مدبرا  امر خود واگذار نمـوده اسـت؛ ماننـد،  دال داریم
َ ِينن  اُهُمََال  ف  و  ت  ةََُت  ِدك  َل  م   که صریح در واگذاری مسئولیت امر خلق به مالئکه است. 2؛ال 

 گذارد: در این بین آیاتی و روایاتی وجود دارد که بر این سخن صحه می

 :آیات
9 .َ ُبُدُهم ََام ع  ََن  اَِإع  ُبون  ِرَّ ىَِلُيق  ذِهََِإل  ىَالل  ف   .9ُزل 

عبـاد  مشرکین، اصنام را به قصد تقـرب بـه خـدای متعـال  ،بر اسا  این آیه شریفه
معنـا  «لیشـفعوا لنـا» را «لیقربونـا»مفسـرین  ها طلب شفاعت کنند؛کردند تا بتوانند از آن می

 4.اند کرده
ــل ــاز آنهــا را می نانامســلم مشــرکین، در مقاب ــد، نی ــد، خداون ــرف  معتقدن شــنود و برط

داده و ایـن اذن مطلـق بـوده و حیـا  و  اولیـااذن شفاعت را بـه  خدا آنها قائلند، 1سازد. می
محقـق باشـد بایـد در  ،اگـر در ممـا  مسـئلهیـا  بـودن   شرک 6مما  را جدا نکرده است.

 دا کنیم نیازمند دلیل هستیم.را از این اذن ج یبین احیا  نیز شرک باشد و برای آنکه 

                                                 
 .950،  95  ،القرآن  القرآن أضواء البیان فی إيضاح؛ شنقیطی، محمدامین، 788،  2  ،القرآن

روح المعاني في تفسیر ؛ آلوسی، محمود بن عبدالله، 71،  99 ،  جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر،  1.
 .090،  8 ،  تفسیر البغوى المسمی معالت التةزيل؛ بغوی، حسین بن مسعود، 27،  7  ،یالقرآن العظیت و السبع المثان

 .78، نحل 2.
 .7، زمر .3

، 0 ،  معرالت التةزيرل؛ بغوی، حسـین بـن مسـعود، 988،  87 ،  جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر،  4.
الجرامع ألحكرام ؛ قرطبـی، محمـد بـن احمـد، 77،  5 ،  أنوار التةزيل و أسررار التأويرل ؛ بییاوی، عبدالله بن عمر،31 

، 0 ،  فرتح القردير ؛ شـوکانی، محمـد،30،  3 ،  تفسیر القرآن العظیتیل بن عمر، کثیر، اسماع ؛ ابن877،  95 ،  القرآن
 595. 

5.   ذا َدعان ام  ح  یُب َدْعَوَ  الدَّ ج 
ُ
یٌب و ر 

َ
ي ق نِّ ي َفإ  د َعنِّ باد  َلَك ع 

َ
ذا َسأ  .927، بقره ؛َو ح 

 .95، ؛ حشر5، ؛ شوری70، نساء 6.
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8 .رى ماَن  كاُءَََو  َُشر  َِفيُكم  ُهم  ن 
 
َأ ُتم  م  ع  َز  ِينن  ُكُمَال  عاء  َُشف  ُكم  ع   .0م 

 و آخر کنند که نفعی در دنیا  معرفی می 2اصنامی ،خدا را در این آیه یشرکا ،مفسرین
بادشان ندارند و خداونـد ش ن و اناامـا مسـلم ؛فاعتشـان را در قیامـت رد کـرده اسـتبرای ع 

اشند و این آیه کـافی اسـت بـرای ب شفیع می در قیامت احتم  حتی وهابیت قائلند که بزرگان 
 مـأذونها در قیامت ؛ زیرا طبق قرآن، آنباشند که اثبا  کند، بزرگان داخل در اصنام نمیآن

 بر شفاعتند.

 :روایات
والعزىَفنزلذتَهذيهَاِلنذة:َقالَالنضرَبنَالحرث:َسوفَتشفعَليَالَلتَ»عنَعكرمة،َقال:ََ
ُتُموناَُفرادى» َِج   د  ق  ل  كاُءَََو  َإلىَقوله:َُشر  ة  ر  َم 

ل  و 
 
َأ ناُكم  ق  ل  ماَخ   9.«ك 
 دانستند. شفیع خود می ، اصنام راروایت تصریح دارد که مشرکین

 :سیره
پرســتیده  هــایی  ، دیــد بتبأر مــپرســتی را بــه مکــه آورد. او در شــهر  بت ،عمــرو بــن لحــی

هایی هستند که مـا از آنـان  پرستید؟ گفتند: اینها بت ، پرسید: اینها چیست که میشوند می
 4ها را برای پرست  به مکه برد. خواهیم. او، یکی از بت باران و کما می

شـفیع را از طـال، فیـروزه، سـنگ و چـوب قـرار  ی ههـآل ،مشـرکین کنـد تاریخ بیـان می
ه صـحاب نحـوه رفتـارکننـد. از طرفـی  نمی ن از سنگ و چوب تقاضاانااما مسلم 1دادند؛ می

کنـد کـه  تـاریخ بیـان می .دهـد جزء اصنام قـرار نمیها را دهد، طلب از اموا ، آن نشان می
اَتوفيَرسولَ» .کردند ان، از ایشان طلب شفاعت میبعد از حیاتش صحابه پیامبر هَلمَّ أنَّ

كَولنكنَمنَوقال:...َاللهأقبلَأبوبكر...  6.«بالكَاذكرناَناَمحمدَعندَربَّ

                                                 
 .10، انعام .1

 .839،  7   ،تفسیر القرآن العظیت ،کثیر، اسماعیل بن عمر ابن ؛905  ،8   ،ر البغوىتفسیبغوی، حسین بن مسعود،  2.
 .925،  3   ،جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر،  .3

 .858،  9،  سیرة ا ن هشام ، وبو محمد،یعبد الملك بن هشام البصر  4.

 .79،  99،  المفصل فی تاريخ العرب قبل اإلسالم ،یجواد عل 5.

 .87،  8،  سعادة الدارين فی الرد بلی الفرقتین الوها ی  و مقلدة الظاهري سمنودی العطار، ابراهیم،  6.
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 :اقوال
نمونـه،  عنوان بهاصنام قرار داد؛   توان اموا  را در زمره د که نمیآی می دست بهاز کالم علما 

 کند. را توصیه می به زوار مدینه، توسل و استشفام به پیامبر 0نووی،
داننـد نـزد قبـر پیـامبر  سل  و خل  از مذاهب اربعه مستحب می» :گوید سمنودی می

َبذسَالذىَربذىرسولَاللذهَانذىَج تذسَمسذتغفراَناَ: شود  گفته  2.«اَمذنَذنبذى،َمستشذفعاا
گذارد. با تمام این آیا ، روایا  و اقـوال جـواب  نیز بر جواز طلب میت، صحه می 9،یالعزام

و از  یر خدا تقاضا دارید ایـن  یـر خـدا، همـان  روید یموقتی کنار قبر  گوید، کسی که می
 شود. داده می 4وثن است،

 نحو استقاللی هشفاعت ب پاسخ دوم:
ذ ذِهَالش  ل  ؛َُقذلَلِّ ِقُلذون  ع  َن  ع  اَو  يا َش  ِلُكون  م  َن  َع  اُنوا  َك  و  َل  و 

 
َأ َُقل  اء  ع  ِهَُشف  َِمنَُدوِنَالل  ُيوا  ِمَاتخ 

 
ُةَأ اع  ف 

ا ِميعا  .1ج 
 ایــن مالکیــت خیــالی   ،آیــه گوینــد، انــد و می معنــا کرده 6را بــه شــفاعت ئشــیمفســرین 
در شفاعت بـا خداونـد  ااشتراک  و نه  آنها نه استقالال   گوید یماصنام رد کرده و  مشرکین را از

 7خدا باشند. اعرض و مساوی ب همتوانند  و نمی شریا نیستند
پـذیرش مشـرکین بـر ذکـر توحیـد را بـه  شود و عدم می در آیه بعد تکرار یتساو  عدماین 

                                                 
 .830،  2،  المجموع شرح المهّذب، وبو زکریا، یبن شرف النوو  ییحی 1.

 .85-85،  8  ، سعادة الدارين فی الرد بلی الفرقتین الوها ی  ومقلدة الظاهريسمنودی العطار، ابراهیم،  .2

 التلبـیس شـبها  بعـض حزالـة المـؤمنین، وصـالحي الـولي ومـن النبـي مـن الشـفاعة طلـب جـواز». عزامی، سالمه، 3
 ینـابر 91 الوهابیـه بـه تـاریخ االبحـاث و للدراسـا  البینـة به نقل از سایت 88-87،   95، شالحق طريق مجله ،«الوهابي

 م.8593
 .79،  بهاتشرح کشف الشعثیمین، محمد، بن .4

 .07-00، زمر .5
، 0 ،  معرالت التةزيرل؛ بغـوی، حسـین بـن مسـعود، 3،  80 ،  جامع البیان فری تفسریر القررآنطبری، محمد بن جریر،  .6

، الكشف و البیان المعروف؛ ثعلبی، احمد بن محمد، 870،  95 ،  الجامع ألحكام القرآن؛ قرطبی، محمد بن احمد، 18 
 .175،  8 ،  الوجیز فی تفسیر الكتاب العزيزبن احمد،  ؛ واحدی، علی872،   2  

 ،جامع البیان فی تفسریر القررآن ؛ طبری، محمد بن جریر،870-875  ،98   ،یروح المعان آلوسی، محمود بن عبدالله، 7.
  80  ،3. 
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ن بـرای خداونـد اناامـا مسـلم 0خوانـد. دلیل نفـر  از پـذیرش وحـدانیت بـرای خداونـد می
اند؛ یعنی آن را  قرآن پذیرفتهدر وحدانیت را پذیرفته و شفاعت را برای بزرگان با اذن خداوند 

 در طول خدا قبول دارند.
اشتباه وهابیت در آن است که بعد از طلب را، در نظر نگرفتـه اسـت. بـه ایـن معنـا کـه 

بعد از طلـب، اگـر خداونـد خواسـت  ؛ اماهمه قائلند، شفاعت باید به اذن خدا، محقق شود
و ند. کما اینکه ایـن سـخن از بخـاری ک پذیرد و اگر نخواست آن را رد می این شفاعت را می

إذاَأتاهَالسادل...،َقالَاشذفعواَفلتذؤجرواَونقضذيَاللذهََكانَالنبي»است:  او آمده یر 
نیا  2«علىَلسانَرسولهَماَشاء ََم  ع  ف  ش  ةَاَن  اع  ف  ةَاَش  ن  س  ُكذنَح  ذُهََن  ِصذيٌبََل  ذاَن  ه  ن  ذنَمِّ م  ََو  ع  ذف  ش  َن 

ةَا اع  ف  ةَاَش  يِّ   ُكنَس  ُهََن  ٌلََل  اَِكف  ه  ن  مِّ
هـا را داللت بر عموم داشته و کسـی آن ،ا این آیا  و روای 9

طرفـی،  از ها متوق  بر اجازه است. به زمان تخصیص نزده است و نیز نگفته، این شفاعت
کردنـد و ایشـان نیـز  عرضـه می تشـان را بـه پیـامبرحاجا صـحابه 4،متواتر آمده طور به

 دیدنـد. کردند و اجابت را در قیای خداوند می شدند. بنابر سببیت، ایشان دعا می شفیع می
منتظـر وحـی جدیـدی بـرای پـذیرش  معنی اجـازه بـوده و پیـامبر اگر در حیا  اذن به

 ا وقتی، قـائلیم انبیـاصوص  ما  را از حیا  جدا کنیم؛ مخشفاعت نبودند، دلیلی ندارد که م
مطلـق آمـده و نفرمـوده، شـفیعان  طور بـهوقتی آیا   اذن،  ینهمچن 1اند. در قبورشان زنده

 6فقط در حیا  مأذونند. در روایا  نیز بحثی از اذن نیامده است.
اذن، اخـص از علـم اسـت و » گوید: یم، را ب 7معنی علم است. در کتب لغت، اذن به

                                                 
ع البیران فری تفسریر جرام ؛ طبری، محمد بن جریر،175  ،8   ،الوجیز فی تفسیر الكتاب العزيز واحدی، علی بن احمد، .1

 .2  ،80   ،القرآن

د بن اسماعیل، یبخار  2.  .3037، ح971،   1،  ىلحیح  خار ، محم 

 .25، نساء 3.

 .5 -99،  8،  سعادة الدارين فی الرد بلی الفرقتین الوها ی  و مقلدة الظاهري سمنودی العطار، ابراهیم،  4.

بن المثنی،  ی، وحمد بن علیالتمیم ی؛ وبو یعلی الموصل7719، ح78،  97،  رمسةد البزا بن عمرو البزار، وبو بکر وحمد، 5.
 .7085، ح903،  7،  يعلی یمسةد أ 

 .73758، ح552،  97،  سةن األقواا واألفعاا یکةز العماا فبن حسام،  ی، علیهند  یمتق 6.

 ،روس مرن جرواهر القراموسترا  العرزبیـدی، مرتیـی، ؛ 35،  مفردات ألفاظ القرآنرا ب اصفهانی، حسین بن محمد،  .7
 ؛957،  95   ،المحریط فری اللغر اسماعیل بـن عبـاد، ؛ 35،  9   ،معجت مقايیس اللغ احمد بن فار ، ؛ 99،  92  

 .935،  0   ،القاموس المحیط فیروزآبادی، محمد بن یعقوب،
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امـه دا 2ترا  العرروس صـاحب 0.«ود که مشـیت و خواسـت در آن باشـدر  کار می هب ییجادر 
دهد، وقتی خداوند اذن به چیزی داد، یعنی، مشیت  به آن تعلق گرفته چـه امـری بـه  می

آیـد، وقتـی اذن آمـد، شـفیع،  می دسـت بـهبا کالم اهل لغـت  9آن ضمیمه شود، چه نشود.
تـوانی از شـفیع  می یعنـی ؛اسـت مطلـقهـا،  تواند شفاعت کند. از طرفی چون ایـن اذن می

ن در طلب شـفاعت، همـان بحـث سـببیت اسـت و انادر کل اعتقاد مسلمدرخواست کنی. 
کنـد و  لـه طلـب می نا کـه مشـفوماین چیزی است که وهابیت به آن توجه ندارد. به این مع

مسـلمین  کند. کند، حال این خداوند است که اگر خواست اجابت می شفیع نیز شفاعت می
 بینند. و اختیار خداوند می  به بایدی اجابت نبوده و اجابت را در اراده قائل

 :آیات
9 .اواتخيواَمنَدونَاللهَآلههَليكونواَلهمَعز.4 

ها را اله ، آنکردند از اصنام، طلب می مشرکان، برای عز  و پیروزیشان بدون اذن خدا،
بیـان  «مـن دون»  کلمـههاسـت.  خواندند و قائل بودند که سرنوشتشان دسـت بت عز  می

خواستند از عذاب الهـی  اصنام، چه خدا بخواهد و چه نخواهد می  واسطه بهها کند که آن می
، ایـن «کـال»گویـد:  آیـه بعـد می دانسـتند. ها را در عرض خدا میدر اصل آن درامان بمانند.

مذنَ امـا مسـلمین معتقدنـد: 1جوینـد. ها تبری میی بی  نیست و آله در قیامت از آنخیال
و طبق قرآن عز  را برای بزرگانشان، در طول خدا و نـه  ،6اكانَنرندَالعزةَفللهَالعزةَجميعاَ

 .7وللهَالعزةَولرسولهَوللمومنيننحو استقاللی، قائلند:  هب
8 .َعاُؤناَِع َهُؤعِءَُشف  ُقوُلون  َن  َو  ُعُهم  ف  ن  عَن  َو  ُهم  ُضرُّ ِهَماَعَن  َُدوِنَالل  َِمن  ُبُدون  ع  ن  ِهَو  َالل  د   .8ن 

                                                 
 .35،  مفردات ألفاظ القرآنرا ب اصفهانی، حسین بن محمد،  .1

 .98،  92   ،عروس من جواهر القاموستا  الزبیدی، مرتیی،  2.

 .935،  0   ،القاموس المحیط فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، ؛35،  9   ،معجت مقايیس اللغ احمد بن فار ،  3.

 .29مریم،  4.

 .17  ،97   ،جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر،  5.

 .95فاطر،  6.

 .2منافقون،  7.

 .92، یونس 8.
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 پـساستقاللی، قادر بر شفاعتند؛  نحو بهو  0کردند، اصنام بدون اذن مشرکان تصور می
ــان می ــد. عبادتش ــان را بپذیرن ــا شفاعتش ــد ت ــفاعت آن 2کردن ــا ش ـــفیعانشان را مال ــا ش ه

، شفاعت هر شفیعی اقرآن کریم در جواب، مکرر  دانستند و قائل به اذن خداوند نبودند.  می
خداوند این نوم طلب شفاعت را که نفع و ضرر را از  9به اذن خداوند دانسته است. طرا منـو

بـه قـول  مؤمنن، انامسلمشرک نامیده است.  ،ذا  شفیع و مستقل از الله درخواست کنند
َإعماَشاءَاللههستند:  پیامبر َوعنفعاا قلَعأملكَلنفسىَضراا

چون خداوند بارهـا  و 4
 1کنند. از بزرگانشان طلب شفاعت می اذن به شفاعتشان داده،

7 .رى َماَن  كاُءَََو  َُشر  َِفيُكم  ُهم  ن 
 
َأ ُتم  م  ع  َز  ِينن  ُكُمَال  عاء  َُشف  ُكم  ع   .6م 

  کلمــه 7آیــه تصــریح دارد کــه شــفیعان در عــرض خــدا، مســتقل و شــریا خــدا بودنــد.
گاهانـه و بـا عآنکند بـه اینکـه  از زبان مشرکین حکایت می« زعمتم» لـم کامـل، ایـن هـا، آ

 دادند و این اعتراف برای مشرک شدنشان کافی است ولو، شفیعان را شریکان خدا قرار می
، شریا خدا و خداوند را گوید ینماما هیچ مسلمانی به شفیع خود ؛ طلبی هم نکند شفاعت

سوی خدا، یعنی، در طول خدا مأذون از قرآن،   ها را طبق گفتهنآ 8داند؛ واحد بال شریا می
 بندند. ها امید نمیبه آنخدا،   ند و بدون ارادهدا می

                                                 
؛ 090،   8 ،  معرالت التةزيرل؛ بغوی، حسین بن مسعود، 788،  2 ،  الجامع ألحكام القرآنطبی، محمد بن احمد، قر  .1

 الكشرف و البیران المعرروف،؛ ثعلبی، احمد بن محمد، 952،  7 ،  أنوار التةزيل و أسرار التأويلبییاوی، عبدالله بن عمر، 
 .018،  8 ،  فتح القدير؛ شوکانی، محمد، 985،  5  
روح المعاني في تفسیر ؛ آلوسی، محمود بن عبدالله، 71،  99 ،  جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر،  .2

 .27،  7،  القرآن العظیت و السبع المثاني

 .75، ؛ یونس855، بقره .3

 .922، اعراف .4
 .95، ؛ حشر5، ؛ شوری70، نساء 5.

 .10، انعام 6.
، 8   ،تفسریر البغروىبغـوی، حسـین بـن مسـعود،  ؛925  ،3   ،جامع البیان فی تفسیر القررآنر، طبری، محمد بن جری .7

 .839-838  ،7   ،تفسیر القرآن العظیتکثیر، اسماعیل بن عمر،  ؛ ابن905 
 .9-0، توحید .8
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 :اقوال
ذ: »گویـد می 0یسمنود در وصـ  کفـار بـوده کـه بـدون اذن ؛ اقذلَللذهَالشذفاعةَجميعا
، به داللـت قـرآن، مالـا  شـفاعت ینمؤمناما شفیع ؛ دادند را شفیع قرار می ها بت ،خداوند

داند. به این معنا، وقتـی خداونـد  می یرا ازلاو، تملیا شفاعت با اذن  2.«سوی خدا استاز 
از خـدا درخواسـت کننـد؛  مـؤمنایـن اجـازه را داده کـه بـرای  یعنـی ؛مأذون خواندبرخی را 

نـوم شـفاعتی را کـه » :گویـد ابـو محمـد زکریـا می 9خداسـت. بـه دسـتهرچند قیای آن 
 4.«از نوم شفاعت مستقل و بدون اذن بوده است برای اصنام ثابت کرده بودند،مشرکین 

 پاسخ سوم: عبادت شفیعان
َِه ىَاللَّ ُبوناَِإل  رِّ َِلُيق  عُبُدُهمَِإعَّ َماَن  وِلياء 

 
ُيواَِمنَُدوِنِهَأ خ  َات  ِينن  ال  خاِلُصَو  نُنَال  ِهَالدِّ عَِلل 

 
.ُزلفىأ

1 
هـا را مـن دون اللـه و در  گوینـد مشـرکین بت را اصنام خوانده و می اولیا ،مفسریناکثر 

اخال  در عباد  نداشتند و علت عبادتشان را شفاعت  ها؛ آنکردند یعرض خدا عباد  م
اب میخداوند آن 6خواندند. می خـدایی بـوده و بـرای زیـرا آنهـا معتقـد بـه چند خواند؛ ها را کذ 

مـن دون اللـه و  بـر شـفاعتاصنام قادر   معتقد بودند که و 7شدند فرزند متصور می ،خداوند
و بزرگـان را فرزنـد خـدا  3لمین تنهـا خـدا را رب دانسـتهامـا مسـ 8استقاللی هسـتند. نحو هب

                                                 
 .5 -99،  8،  سعادة الدارين فی الرد بلی الفرقتین الوها ی  و مقلدة الظاهري سمنودی العطار، ابراهیم،  .1

 .23، ؛ مریم27، زخرف 2.

 .5 -99،  8،  سعادة الدارين فی الرد بلی الفرقتین الوها ی  و مقلدة الظاهري سمنودی العطار، ابراهیم،  3.

 .9871،  الشرک فی القديت و الحديوزکریا، ابوبکر محمد،  .4

 .7 ،زمر .5
، 0 ،  معرالت التةزيرل؛ بغوی، حسـین بـن مسـعود، 988،  87 ،  جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر،  6.

الجرامع ألحكرام ؛ قرطبـی، محمـد بـن احمـد، 77،  5 ،  أنوار التةزيل و أسررار التأويرل ؛ بییاوی، عبدالله بن عمر،31 
، 0 ،  رفرتح القردي ؛ شـوکانی، محمـد،30،  3 ،  تفسیر القرآن العظیتکثیر، اسماعیل بن عمر،  ؛ ابن877،  95 ،  القرآن

زاد المسیر فی بلت   ،جوزی، عبدالرحمن بن علی ؛ ابن872 ؛تفسیر ا ن ا ی زمةین زمنین، محمد بن عبدالله،  ابی  ؛ ابن595 
 .2،  0 ،  التفسیر

 .987،  87   ،جامع البیان فی تفسیر القرآن طبری، محمد بن جریر، 7.

، 0 ،  زاد المسیر فی بلت التفسریر جوزی، عبدالرحمن بن علی، ؛ ابن31،   0 ،  معالت التةزيلبغوی، حسین بن مسعود،  8.
 2. 
 .75،  افر 9.
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 اند. ها شفاعت از بزرگان را به اذن خدا پذیرفتهآن 0کنند. ندانسته، تنها او را عباد  می
ها مـدعی هسـتند، مطلـق دعـا آن داند. عباد  شفیع می  منزله بهوهابیت نفس طلب را 

شفیع را عباد  کـرده اسـت و  عباد  است و طلب شفاعت نیز دعا است پس فرد با طلب،
 تواند عباد  باشد مگر آنکه دارای سه شرط باشد: حال آنکه هر دعایی نمی

َ، باید قائل به ربوبیت در فرد باشد. به استناد آیا  قـرآن؛ همچـون: اوال   ذذه ََِإن  ََالل  َُهذو 
ي ِبَّ ُكم ََر  بُّ ر  ُبُدوهََُو  اع  ف 

 د.خدا، پروردگار من و شماست پس او را بپرستی 2
 9تیمیه نیز به این بحث معتقد است کما اینکه ابن ا، باید عمل، مطلوب معبود باشد؛ثانی  

و حال آنکـه اگـر طلـب شـفاعت عبـاد  باشـد، مطلـوب شـفیعی چـون رسـول خـدا قـرار 
 تواند عباد  محسوب شود. نمی پسگیرد؛  نمی

ت تقر ثالث   ت عباد  داشته باشد؛ زیرا در عباد  شرط است که نی  ب کنیم تا اعتقـاد ا، نی 
ـت در آن نباشـد هـر  به ربوبیت، فعلیت یابد؛ همچون، طهار  در لبا  نمازگزار که اگر نی 

ـت تقـرب ؛ باشدمعتقد به ربوبیت آن معبود  ،چند فعل مطلوب معبود بوده و فرد اما چون نی 
شـفاعت نیـز بسـیاری از  در طلـبشـود.  نکرده، پـس ایـن طهـار  عبـاد  محسـوب نمی

وهابیت خود . نه تقرب به معبود یا اطاعت او ، برای رفع حاجت بوده،فرد واستدرخ ،اوقا 
ی گوید: اگـر کارهـای عـاد می و 4«انما االعمال بالنیا »نیز به این قاعده معتقد است که 

...( را بـا نیـت کمـا بـه طاعـا  انجـام دهـد عبـاد  )مثل اکل و شـرب و بیـع و نکـاح و
 1محسوب می شود و ثواب دارد.

 :آیات
َِتِه َِبِعباد  ُفُرون  ك  ي  َس  َل  اَك  َِعزًّ ُهم  ُكوُنواَل  َِلي  ةا ِهَآِله  َُدوِنَالل  ُيواَِمن  خ  ات    6.مو 

                                                 
 .5، بینه .1
 .70، زخرف .2
، 2،  مجمروع الفتراوى تیمیـه، احمـد، ابـن( ؛«...حن الدعاء من العبادا  فال یعبد الله اال بمأمور به واجـب وو مسـتحب...» .3

 777). 

 .7،  9،  لحیح  خارىالجعفی،  محمد بن حسماعیل وبو عبداللهبخاری،  4.

 .77،  بقید  التوحید صالح، فوزان، 5.

 .29-28، مریم 6.
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کنـد کـه اصـنام را  را مخاطـب قـرار داده و حـال مشـرکین را بیـان می پیامبر ،آیه
الهـی شـفاعت طلبیـده و از عـذاب گونـه  اینکردند و از خدا تجاوز کرده بودند تا  عباد  می
 ن به مشرکین شبیه نبوده؛ زیـراانادانند. مسلم اصنام را جمادا  می برخی این 0دور بمانند.

 ها ندارند.کنند و نیازی بر عباد  آن لب نمیاز جمادا  ط
9 .َ ُرون  ص  َُنن  ُهم  ل  ع  َل  ةا ِهَآِله  َُدوِنَالل  ُيواَِمن  خ  َات   . 2و 

 رو ازایـن .دیدند ا من دون الله توانمند میهها امید بسته بودند و آن کما بت مشرکین به
معتقد بودنـد کـه در امـور دنیـا  هانآ 9کردند تا شفیعشان از عذاب الهی شوند. عبادتشان می

رو، ال  و عـزی را در  ازایـن .هـا امیـدوار بـوده توانند بر یـاری بت نیز می ها جنگهمچون، 
ا با جلـب رضایتشـان بـه پیـروزی کردند ت بردند و عبادتشان می جنگ احد به همراه خود می

ها ناتواننـد بـاز  است و بت برخی تصریح دارند مشرکین با علم به اینکه خدا واحد 4نائل آیند.
برخـی نیـز ایـن تجـاوز از خداونـد را فقـط در  1کردنـد. و عبادتشان می بستند ها دل میبه آن

 6دانند. خداوند می ها را، ترک عباد آن بلکه عباد  ،باد  خدا ندانستهشراکت  یر در ع

 :روایات
کند و خود  ها را بیان میزیادی موجود است که علت عباد  آنحول عباد  اصنام، روایا  

کـردن  عبـاد گونه بیان کرد کـه  گیرد و علت آن را شاید بتوان این عنه می فروقعباد  را م

                                                 
؛ طبرانی، 859 ، 7   ،تفسیر البغوى؛ 879،  5 ،  تفسیر القرآن العظیت؛ 17،  97   ،جامع البیان فی تفسیر القرآن .1

؛ نووی، محمـد، 92،  8   ،معةی القرآن المجید التفسیر الكبیر: تفسیر القرآن العظیت، مراح لبید لكشفسلیمان بن احمد، 
 ؛ آلوسـی، محمـود بـن عبداللـه،818،  0   ،مراح لبید لكشف معةی القرآن المجید، أضواء البیان فی إيضاح القرآن  القرآن

 مد،عجیبه، اح ؛ ابن818،  0   ،أضواء البیان فی إيضاح القرآن  القرآن؛ شنقیطی، محمدامین، 001،  2   ،روح المعاني
 ،المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزيز عطیه، عبدالحق بن  الب، ؛ ابن775،  7   ،البحر المديد فی تفسیر القرآن المجید

  0  ،79. 
 .30، یس .2

؛ 071  ،0   ،فرتح القردير ؛ شـوکانی، محمـد،85  ،87   ،جرامع البیران فری تفسریر القررآنطبری، محمد بن جریـر،  3.
 .818  ،5 ،  التفسیر الكبیر احمد،طبرانی، سلیمان بن 

 .150،  8   ،الوجیز فی تفسیر الكتاب العزيز )واحدى(واحدی، علی بن احمد،  4.

، 98   ،روح المعراني ؛ آلوسی، محمود بن عبداللـه،837   ،0   ،أنوار التةزيل و أسرار التأويل بییاوی، عبدالله بن عمر، 5.
 .525،  0   ،ی تفسیر القرآن المجیدالبحر المديد ف عجیبه، احمد، ؛ ابن55 
 .572  ،2   ،تأويالت أهل السة  ماتریدی، محمد بن محمد، 6.



 

 

116 

سال 
دهم

 ،
تابستان 

1399
، شمار

 ۀ
38

 

 اصنام توسط مشرکین چون آشکار بوده بحث نشده است.
الَ َعنَقتادة،َقوله: فذىو  ذِهَُزل  ذىَالل  ُبونذاَِإل  رِّ َِلُيق  َِإع  ُبذُدُهم  ع  َماَن  ِلياء  و 

 
َُدوِنِهَأ ُيواَِمن  خ  َات  ََِينن 

ایـن روایـت تصـریح دارد کـه   .0قالوا:َماَنعبدَهؤعءَإعَليقربونا،َإعَليشفعواَلنذاَعنذدَاللذه
 شفیعشان شوند. کردند تا مشرکان اصنام را عباد  می

أنهمَكانواَإذاَقيلَلهذمَمذنَربكذمَوَمذنَخلقكذمَوَخلذقَالسذماواتَوَوذلكَ»قالَقتادة:َ
ذه.َفيقذالَلهذم:َفمذاَنعنذيَعبذادتكمَاألوثذان؟َقذالوا:َ األرضَوَنزلَمنَالسماءَماء؟َقالوا:َاللَّ

فى ِهَُزل  ىَالل  ُبوناَِإل  رِّ هََِلُيق   2.«وَتشفعَلناَعندَاللَّ

 :هسیر 
کردنـد و اگـر  می و اصنامشـان طـواف ها خانـهبود کـه حـول  گونه ینانوم عباد  مشرکین 

پرستیدند و حول آن به طـواف  را تهیه کنند سنگی را انتخاب کرده و می ها بتتوانستند  نمی
ی  مشرکین بـر رب و آلـه 9جستند. ها تقرب میو به آن کردند یو برایشان ذبح م خاستند برمی

 1ز سجده، نماز، روزه و ...انوام عباد  ا 4ها را عباد  کرده باشندتا آنکردند  خود سجده می
ـ رای اوثـان انجـام نمیاز این کارها را مسلمین ب یا یچ ه ،و حال آنکه اوال   بـر  ادهنـد؛ ثانی 

 دانند. بزرگانشان سجده نکرده و سجده عبادی را خا  رب می

 :اقوال
 کردند و علت آن را باد  میزمر، تصریح دارد که مشرکین، اصنام را ع 7  آیه بارهشوکانی در 

هـا شـفیع را عبـاد  آن نویسـد، ن میاناطلبی مسلم داند و در مورد شفاعت لبی میط شفاعت
هـا و اعمـال صالحشـان، منزلت در نزد معبود حقیقـی، بـه آنداشتن  یلبه دلنکرده و فقط 

 6شوند. متوسل می
                                                 

 .987،  87 ،  جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر،  .1
 ،95   ،الجرامع ألحكرام القررآن محمـد بـن احمـد، ؛ قرطبـی،889،  2 ،  الكشرف و البیرانثعلبی، احمـد بـن محمـد،  2.

 877. 
 .857،  9،  سیر  ا ن هشام ابن هشام، عبدالملا، ؛77،  99،  المفصل فی التاريخ العربجواد علی،  3.
 .852 ، 90 ؛ 32 ، 97  نهاي  األرب في فةون األدب، نویری، احمد بن عبدالوهاب، 4.
 .509،  الشرک فی القديت و الحديوزکریا، ابوبکر محمد،  5.

 .797،  9،  یالفتح الر انالله،  بن محمد بن عبد ی، محمد بن علییمن یشوکان 6.
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 یر یگ جهینت
طلبـی از  ایـب اسـت.  ن اسـت، شـفاعتاناد اختالف بین وهابیت و سـایر مسـلمآنچه مور 

هـا را آن دانسـتند، ها را شریا خـدا می بت ،وهابیت معتقد است، مشرکین چون در شفاعت
،  یـر خـدا را در در اصـل ی کـه از  یـر خـدا درخواسـت دارنـدانانکردند و مسلم عباد  می

ســنت  ؛ امــا اهــلپرســتند هــا، می بت را همچــونشــفاعت، شــریا خــدا دانســته، پــس او 
تنها طلـب  نـهکـه  اسـت یحـاکایـا ، سـیره و اقـوال دالیل بسـیاری از قـرآن، رو  معتقدند،

 دانند. برخی این توسل و تشفع را مستحب می شفاعت، اشکال ندارد؛ بلکه
خود، به دیگر بزرگـان هـم در حیاتشـان و هـم در  یـاب و مماتشـان طلـب  انبیا و اولیا

جـایز اسـت و  ،بیـکردند و این خود نشان از آن است کـه طلـب شـفاعت از  ا شفاعت می
 است.  وهابیت به باطل، قرآن و سنت را در طلب شفاعت تفسیر کرده
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 .ق9091، اول

چاپ دار البشائر،  :، دمشقالدین یتحقیق: وفاء تقمعجم الشیوخ، بن الحسن،  یعساکر، عل ابن .89
 .ق9089، اول

دار الکتـب  :بیـرو  ،المحرر الوجیز ای تفسیر الکتاب العزیزیه، عبدالحق بن  الب، عط ابن .88
 ق.9088، اول چاپ ،منشورا  محمد علي بییون -العلمیة

د قزوینی، ماجه ابن .87  ححیـاء دارجـا:  بی ،یالبـاق عبـد فؤاد محمد: تحقیق ،ماجه ابن سنن ،محم 

 ا.ت بی العربیة، الکتب

صـاحب  ،: احمد فار تحقیق،  لسان العرب،  الدین، محمد بن مکرم لالفیل، جما منظور، ابو ابن .80
 ق.9090، سوم چاپ ، دار صادر -دار الفکر :بیرو  الجوائب،

 ، : عبد السالم محمد هارونتحقیق،  معجم مقائیس اللغة،   ابو الحسین، احمد بن فار  بن زکریا .85
 .ق9050 ،اول چاپ، انتشارا  دفتر تبلیغا  اسالمی حوزه علمیه : قم

حسـین  :، تحقیـقمساند أباي یعلای أحمد بن علي بن المثنای، ،یالتمیم یالموصل ،وبو یعلی .87
 م.9120، ، چاپ اولدار المأمون للتراث :دمشق لیم وسد،س

سلسالة اعحادیاث ، وبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحا  نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، البانی .83
 م.9118، ، چاپ اولدار المعارف :، ریاضعمةالضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ اي ا

 اعحادیاث سلسالة آدم، بـن نجـاتي بن نوح الحا  بن الدینر ناص محمد عبدالرحمن ، وبویلبانا .82

 تا. ، بی، چاپ اولالمعارف المکتبة :ریاض ،واوائدها اقهها من وشيو الصحیحة
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د بن اسماعیل، یبخار  .81 دار طـوق  جـا: بی ، تحقیق: محمـد زهیـر بـن ناصـر،صحیح بخاري، محم 
ل،   .ق9088النجا ، چاپ او 

ن سـعد اللـه، وعـادل بـ تحقیـق: محفـوظ الـرحمن زیـن ،مسند البزاروبو بکر وحمد بن عمرو،  بزار، .75
 م.9122، ، چاپ اولمکتبة العلوم والحکم ه:مدین وصبرد عبد الخالق الشافعي،

دار ححیـاء التـراث  :بیـرو  ،تفسیر البغوی المسمی معاالم التنزیالبغوی، حسین بن مسـعود،  .79
 ق.9085 اول، چاپ ،العربي

 بن عبدالرحمن بن العزیز دعب بن عبدالرحمن بن عبدالله ،نأبابطیبـ الملقب خمیس بن سلطان بن .78

 بن عبدالسالم تحقیق: ،جرجیس بن داود تلبیس کش  اي التقدیس تأسیس الله، عبد

 .م8559 ،اپ اول، چوالترجمة والنشر للطبع الهدایة دار الکریم، العبد برجس

، بیـرو : دار المساند زوائاد اای المقصد غایة وبی بکر، بن علی للحافظ الهیثم، سلیمان بن .77
 م.8559 چاپ اول، الکتب العلمیة،

، اإلسـالم موقـعبـه نقـل از:  هشـام، ابـن سـیر  الملـك، عبـد محمـد وبـو البصـرد، هشـام بـن .70
http://www.al-islam.com 

 والعمارة الحاج مساائل مان لکثیار واإلیضااح التحقیاق عبداللـه، بـن العزیزدبـاز، عبـ نبـ .75

 المطبوعـا  وکالـة ،واإلرشـاد والـدعو  واألوقـاف اإلسـالمیة الشـئون وزار  :عربسـتان والزیاارة،

 ق.9085 ،چاپ دوم العلمي، والبحث

نـا،  جـا: بی بی الشـویعر، سـعد بـن محمـدتحقیق:  ،اتاوی مجموع عبدالله، بن العزیزدعب ،زبا نب .77
 تا. یب

  ابـن دار: عربستان ،التوحید کتاب علی المفید القول محمد، بن صالح بن عثیمین، محمد بن .73
 ق.9080، چاپ دوم، جوزدال

ی، الجـوز  ابـن دار :عربسـتان ،والبقرة الفاتحة تفسیر محمد، بن صالح بن محمد عثیمین، بن .72
 ق.9087 ،چاپ اول

 صاالح بان محماد الشایخ اضایلة ورساائل اتاوی مجموع صالح، بن محمد عثیمین، بن .71

 ،چـاپ آخـر الثریا، دار ،الوطن دارجا:  بی السلیمان، حبراهیم بن ناصر بن فهد :تحقیق ،العثیمین
 ق.9097

دار  :، بیـرو أنوار التنزیل و أسارار التأویال )تفسایر البیضااوی بییاوی، عبدالله بن عمر،  .05
 ق.9092، اولچاپ  ،ححیاء التراث العربي

 مبئـی هنـد:ب ، تحقیق: عبد العلي عبـد الحمیـد حامـد،اإلیمان شعب، وحمد بن الحسین، یبیهق .09
 ق.9087، چاپ اول ،التعاون مع الدار السلفیةمکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض ب
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وحمد محمـد  تحقیق: ،سنن الترمذي، محمد بن عیسی بن َسْور  بن موسی بن الیحاا، یترمذ .08
شـرکة  :المـدر  فـي األزهـر الشـری ، مصـر و  عـوضومحمد فؤاد عبد الباقي وحبراهیم عطـ شاکر

 م.9135، ، چاپ دومالبابي الحلبيمکتبة ومطبعة مصطفی 

دار ححیـاء التـراث  :بیـرو  ،الکش  و البیان المعروف تفسیر الثعلبيثعلبی، احمد بن محمد،  .07
 ق.9088، اول چاپ ،العربي

 تا. بی نا، : بیجا بی علیها، والجواب للقبوریین شبهة ثالث عشر .00

 ،چـاپ چهـارم السـاقي، دار جـا: بی ،اإلساالم قبال العارب تااریخ اای المفصل ،یعل دجوا .05
 .م8559

 ،الحلبیاة  )السایرة الماأمون اعماین سایرة اي العیون انسان ابراهیم، بن یعل ،یحلب .07
 .ق9083 ،چاپ دوم ،العلمیة الکتب دار :بیرو 

 :عربسـتان م وسـد الـداراني،تحقیق: حسین سلی ،سنن الدارمي الله بن عبد الرحمن، ، عبدیدارم .03
 .ق9098، اول چاپ ،دار المغني

 ،تاریخ اإلسالم ووایات المشاهیر واععاالمالدین محمد بن وحمد بن عثمان،  ، شمسیذهب .02
 م.9123، ، چاپ اولدار الکتاب العربي :بیرو  ،یعمر عبد السالم تدمر  تحقیق:

د بن احمد، یذهب .01 مـن المحققـین بإشـراف الشـیخ  ، تحقیـق: مجموعـةسیر أعالم النبالو، محم 
 ق.9055، سومچاپ  ،مؤسسة الرسالة :األرناؤوط، بیرو شعیب 

 ، : صـفوان عـدنان داودیتحقیـق،  مفاردات ألفااظ القارآن ،اصفهانی، حسین بن محمدرا ب   .55
 ق.9098، اول چاپ،  الدار الشامیة - العلم دار: لبنان

 ش.9715اول،  چاپ ،نگی هنری مشعرسسه فرهؤم :قم ،وهابیت و شفاعترضوانی، علی اصغر،  .59

 ،  تاج العروس من جاواهر القااموس  الدین، سید محمد مرتیی حسینی، زبیدی، حنفی، محب .58
 ق.9090، اول چاپ،  الفکر للطباعة و النشر و التوزیع :بیرو  ، : علی شیریتحقیق

 ق.9089 ،مکتبة الرشد: ریاض ،الشرک ای القدیم و الحدیثزکریا، ابوبکر محمد،  .57

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیال و عیاون اعقاویال اای زمخشری، محمود بن عمـر،  .50
 ق.9053، سوم چاپ ،دار الکتاب العربي :، بیرو وجوه التأویل

ـد رضـا شفاو السقام اي زیارة خیار اعناام، یبن عبد الکاف ی، علیسبک .55 د محم  ، تحقیـق: سـی 
 ق.9091، چاپ چهارمجاللي،  یحسین

 الحمیـد، عبـد الـدین محیـی محمـد: تحقیـق ،داود أبای سنن ،سلیمان ،ابو داوود سجستانی، .57

 .ات یب ،العصریة المکتبة :بیرو 

 البهیاة اعناوار لواماع لـدین،ا سشـم ،یالحنبلـ سالم بن وحمد بن محمد العون وبوسفارینی،  .53
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 :دمشـق ،المرضایة الفرقاة عقاد ااي المضایة الادرة لشرح اعثریة اعسرار وسواطع
 م.9128 ،، چاپ دومومکتبتها الخافقین مؤسسة

 الشایخ وسوساة عن اإلنسان صیانة ،الـدین بدر محمد بن بشیر محمد ،یالهند  یسهسوان .52

 تا. بی ،چاپ سوم ومکتبتها، السلفیة المطبعةجا:  بی ،دحالن

 تا. نا، بی جا: بی ، بیجامع اعحادیثالدین،  جالل ،یسیوط .51

 : موقـع ملتقـی وهـل الحـدیث،سـایت، یارجمع الجوامع أو الجامع الکبالدین،  جالل ،یسیوط .75
 .http://www.ahlalhdeeth.comآدر : 

کتابخانـه عمـومی  :قـم ،الدر المنثور اای التفسایر بالمااثور بکـر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .79
 ق.9050، اول چاپ ،الله العظمی مرعشی نجفی حیر  آیت

ــ ،أضااواو البیااان ااای ایضاااح القاارآن بااالقرآنشــنقیطی، محمــدامین،  .78 دار الکتــب  :رو بی
 .ق9083، اول چاپ ،منشورا  محمد علي بییون -العلمیة

محمـد  ،وبـو مصـعب تحقیق:، الفتح الرباني الله، بن محمد بن عبد ی، محمد بن علییمن یشوکان .77
 تا. بی ،مکتبة الجیل الجدید :صنعا بن حسن حالق، ،صبحي

 مؤسسـة :جـا بـی ،والنحال لمللا وحمد، بکر وبی بن الکریم عبد بن محمد الفتح وبو ی،شهرستان .70

 تا. بی ،الحلبي

: محمـد حسـن آل تحقیـق،  المحیط اي اللغة،  صاحب بن عباد، کافی الکفا ، اسماعیل بن عبـاد .75
 ق.9090، اول چاپ،  عالم الکتاب :بیرو  ، یاسین

، تحقیق: محمـد شـکور محمـود الروش الداني )المعجم الصغیر ، سلیمان بن وحمد، یطبران .77
 ق.9055، چاپ اول ،المکتب اإلسالمي :بیرو ، ومریرالحا  

 ه:، قـاهر یلسـلفبـن عبـد المجیـد ا ی، تحقیـق: حمـد المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد، یطبران .73
 تا. ی، بدومچاپ  ،تیمیة مکتبة ابن

دار  :اردن ،تفسیر القارآن العظایم )الطبرانای  ،التفسیر الکبیرسلیمان بن احمد،  طبرانی، .72
 م.8552، اول چاپ ،الکتاب الثقافي

،  کتابفروشی مرتیـوی :رانته ، سیداحمد حسینی :تحقیق ، مجمع البحرین ، الدینطریحی، فخر  .71
 ق.9097سوم،  چاپ

 التـراث احیـاء دار :بیـرو  ،الخمسة اعصول شرح ،منکدیم الدین قوام احمد، بن الجباردعب .35

 .ق9088 ،اول چاپ ،العربي

 بعـض حزالـة المـؤمنین، وصـالحي الـولي ومـن النبـي من الشفاعة طلب جواز» سالمه، عزامی، .39
 ق.9738 ،95ش ،الحق طریق مجله ،«الوهابي التلبیس شبها 

، تحقیـق: خالصة الواا بأخبار دار المصاطفی ،یالسمهود یالله بن وحمد، الحسن بن عبد یعل .38
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 تا. ، بیطبع علی نفقة حبیب محمود وحمدجا:  بی ،ید األمین محمد محمود وحمد الجکینمحم

نشـر  :: مهدی مخزومی و ابـراهیم سـامرائی، قـمتحقیق ، کتاب العین،  هیدی، خلیل بن احمدفرا .37
 ق.9095 ،دوم چاپ ، هجر 

 افزار شامله. به نقل از نرم ،التوحید عقیده صالح،فوزان،  .30

 افزار جامع تفاسیر نور. ، نرمقاموس المحیطفیروز آبادی، محمد بن یعقوب،  .35

الدین تحقیـق: محمـد ناصـر ، اضل الصالة علای النباي بن حسحاق، ، حسماعیلیجهیم یقاض .37
 ق.9713، چاپ سوم ،المکتب اإلسالمي :بیرو  ،یلبانا

 .ش9770، اولچاپ انتشارا  ناصر خسرو،  :، تهرانالجامع عحکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد،  .33

، لنشرا مرکز الکتاب للترجمة و :تهران ،  التحقیق اي کلمات القرآن الکریم مصطفوی، حسن، .32
 ق.9058، اول چاپ

 ،دوم چـاپ ،اسـالمی معـارف و تـاریخ مطالعـا  دفتـر : قـم ،قرآن ترجمه ناصر، شیرازی، مکارم .31
 . ش9737

 .دومچاپ  ،دار المعارف :قاهره ،رسول الله ای القرآن الکریمملطاوی، حسن کامل،  .25
 ،مصـر منـار جـا: بی ،الهدیة السنیة و التجفة الوهابیة النجدیاةنجدی، سلیمان بن سحمان،  .29

 ق. 9708، اولچاپ 

 ،دار الکتب والوثائق القومیة ه:قاهر  ،نهایة اعرب اي انون اعدبالوهاب،  وحمد بن عبد ،ینویر  .28
ل  ق.9087، چاپ او 

د ،ینیشابور  .27  عطـا، عبدالقادر مصطفی :قتحقی ،الصحیحین علی المستدرع عبدالله، بن محم 
 ق.9099 ، چاپ اول،العلمیة دارالکتب: بیرو 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العادل ، ، مسلم بن الحجا  وبوالحسنیابور شنی .20
 تا. بی، دار ححیاء التراث العربي :بیرو  ،ی: محمد فؤاد عبد الباقتحقیق، الی رسول الله

زوائد الهیثمي بغیة الباحث  -مسند الحارث الحافظ نورالدین، ؛ الحارث بن وبي وسامة ی،هیثم .25
مرکـز خدمـة السـنة ه: مدینـحسـین وحمـد صـالح البـاکرد،  :، تحقیـقالحارث عن زوائد مسند

 م.9118، ، چاپ اولوالسیر  النبویة

 ه:، قـاهر ین القدسـ، تحقیق: حسام الدیمجمع الزوائد ومنبع الفوائدبکر،  یبن اب ی، علیهیثم .27
 ق.9090مکتبة القدسي، 

 ها: سایت
87. http://elwahabiya.com 

88. https://www.dar-alifta. 




