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:الولخص

 رغبة في النجاة من المصائب أو اكتساب الرحمة أو،وسل إلى أولياء اهلل
ّ ّأتت ال ّشفاعة في القرآن الكريم بمعنى الت
،اإلسالمية
 عمى اساس ما جاء في بعض من اآليات واالحاديث،الدعاء نفسو يعد
ّ أن فعل
ّ
ّ  ونظ اًر إلى.الوصول إلى حاجة ما

 المسالة التى تطرح نفسيا ىي ّأنو ىل االيمان، عمى ىذا،الدعاء في حد ذاتو نوعاً من العباده هلل تعالى
ّ  و،الدعاء
ّ نوعاً من
 بعدما تطرقنا إلى أقسام، فسنمقي الضوء، بناء عمى ىذا. لالصل التّوحيدي أوال، من حيث البعد الدعائي،بال ّشفاعة ىو مناف
 انطالقا من وجيات،اشكالية العالقة بين التّوحيد وال ّشفاعة من جيتين اثنتين
 عمى دراسة،التّوحيد وما فييا من التنازع
ّ

، من ثم يتناول ىذا المقال. إلى العامل االساس في ىذا التقابل،يخية
 نتطرق من خالل دراسة، في البداية.ابية
ّ
ّ الخمفية التار
ّ
ّ الوى
 بالدراسة،الدالّة عمى التقابل بين التّوحيد وال ّشفاعة أو امتناع ىذا التقابل
ّ الدعاء والتّوحيد في القرآن وكذلك اآليات
ّ العالقة بين
 فضال عن، بل ىناك، والنتيجة التي توصمت إلييا ىذه المقالة ىي ّأنو ليس ىناك من تقابل بين التّوحيد وال ّشفاعة.مستفيضة
. نوع من التجانس والتداخل بينيما،ذلك
. القرآن الكريم،الدعاء
ّ ، العبادات،باني واالليي
ّ  التّوحيد الر، ال ّشفاعة:الكممات المفتاحية

The dynamic relationship between unification and intercession
(Tawheed and Doae) in the Holy Quran
Dr. the master. Jawad Al – Khatami
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Iran / Al-Hakim Al-Sabzari University
Abstract:
The intercession came in the Holy Quran in the sense of begging to the guardians of God, a
desire to escape the calamities or gain mercy or reach a need. In view of the fact that the act of
supplication itself is considered, on the basis of what is stated in some of the verses and Islamic
Hadiths, a kind of supplication, and the supplication itself is a kind of worship of God
Almighty, on this, the question that arises is that is faith in intercession is contrary, Propagation
dimension, the first monotheistic origin. Based on this, we will shed light, after we addressed
the sections of unification and the conflict, to study the problematic relationship between
unification and intercession on two sides, starting from the destinations of Wahhabism. In the
beginning, we examine, through studying the historical background, the main factor in this
encounter. This article then deals with the relationship between du'aa 'and Tawhid in the
Qur'aan, as well as the verses that indicate the convergence between Tawheed and Intercession
or the abstention of this encounter. The conclusion of this article is that there is no
correspondence between unification and intercession, but there is also a kind of homogeneity
and overlap between them.
Key words: Intercession, divine and divine unification, worship, addoae, the Holy Quran.
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المقدمة:
مسألة ال ّشفاعة بما فييا من البعدين ،المعنوي واألخروي ،ىي من المسائل التي تتجمّى فييا
أوسع رحمات اهلل تعالى و ،وىي التى تاتينا بواسطة الرسول األكرم (ص) ،وال سيما اىل بيتيم

أجمعين (عمييم السالم) .والقرآن الكريم الذي احتوى عمى المصالح البشرّية كمّيا ،يشير إلى
أن ىذا المصطمح واشتقاقاتو قد استخدم حوالى  53مرة في
ال ّشفاعة من أنحاء مختمفة .مما نجد ّ
الرغم من وجود اآليات والروايات المتنوعة في ذلك
القرآن الكريم .عميو ،فان ّ
الوى ّ
ابية ،عمى ّ

واجماع المسممين عمييا أيضاً ،ال يقبمون ال ّشفاعة عمى اإلطالق .من أىم الدالئل عمى ذلك –
عندىم – ىوالتّنافي بين ال ّشفاعة والتّوحيد في العبادة.

األساسية في ىذا المقال ىي ّأنو ىل االعتقاد بال ّشفاعة من جانب األولياء ىو مناف
والمسألة
ّ
لؤلصل التّوحيدي؟ وىل يجعل ىذا األمربناء األصل التّوحيدي عرضة لمزوال واالنييار؟
لقد ألفت في مجاال ال ّشفاعة ،كتب ومقاالت متنوعة ،حيث يشير ك ّل منيا إلى ىذه
الفمسفية ،وبالرجوع إلى اآليات الكريمة
أن ىذه المقالة ،مع ابتعادىا عن القضايا
ّ
ّ
المسألة.إال ّ

الدعاء بالتّوحيد .تجدر االشارة
مباشرة فقط ،تبحث عن حل قاطع ليذه المسألة عن طريق عالقة ّ
أن المعارضين ،في
إلى أ ّن دراسة العالقة بين ال ّشفاعة والتّوحيد ،يمكن تناوليا من جيتين ،اذ ّ
الدعاء في
انكارىم لمشفاعة ،نجدىم أحيانا يشتبو عمييم مؤشران  :األول ىوالعالقة بين التّوحيد و ّ
القرآن الكريم وىي التي يتمحور حوليا الموضوع  .والسؤال الرئيسي ىو ّأنو ىل يمكن عبادة اهلل
من جية وطمب الحاجة من اآلخرين من جية أخري؟ عمى ىذا الزم ،من خالل دراسة اآليات،
الوصول إلى مدي ما يكون من التطبيق والفاعمية لمدعاء.
بأنو ك ّل
وتعود أكثر حجج المعارضين لقبول ال ّشفاعة إلى ىذا األمر أيضاً  .ىم يعتقدون ّ
توسل إلى غير اهلل ،في حد ذاتو ،ىو عبادة غير اهلل تعالى.
بأن
الرغم من اعتقادىم بشفاعة الرسول األكرم (ص) في يوم القيامةّ ،إال ّأنيم يقولون ّ
وعمى ّ
االنسان ال يجوز أن يطمب من رسول اهلل في ىذه الدنيا وال في اآلخرة .بل يجب عميو أن يتوسل

إلى اهلل واهلل يعطيو ما يريده البتّة( .محمد بن عبد الوىاب ،3595رسالو دوم ،ص. ٔ).64

 -1يلول رش ید امرضا يف در ثفسری املنار ،أن ادلغوى ابمشّ فاػة ثنايف مع امتوحید امؼبادی (ج3ص)33امربویب(ج3ص)33والاموىی(ص .323ػىل فان امشّ فاػة ثنكر
وسل و
امويل وامشفیع (ج33ص )333مما يلول يف مساةل امتّوحید امؼبادي :نلرشك أنواع يؼتربوهنا امبؼظ امشّ فاػة والاس تؼانة ابهلل ثؼاىل .و يف احللیلة ،أن امتّ ّ
الس تؼانة بغری هللا يؼترب رشاك ػىل اطالكو(.ج5ص.)33
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المحور الثّاني ىو البعد المضموني والذي يتعمق بتأثير الشفيع .أيضاًح ذلك ىو ما لمشفيع من

المعنوية؟ أو ذلك ىو نتيجة إذن اهلل ؟ فإذا كان من
بي (ص)
تاثير عمى ذلك .ىذه من كماالت ّ
ّ
الن ّ
المعنوية فميس ىذا بحاجة إلى اإلذن واذا كان بحاجة إلى االذن فال يقتضى
بي (ص)
كماالت ّ
ّ
الن ّ
من كان نبيا أو غير نبي؟ وىذا الموضوع يتطمب بحثا آخر.

الدعاء ،العبادة والتّوحيد:
 -1ال ّ
شفاعة لغوياً واصطالحياًّ ،
لفظ ال ّشفاعة مشتقة من "الشفع" وذلك عند المغويين ىو بمعني انضمام شيء إلى شيء آخر أو
المقارنة بين شيئين ابن منظور 3511 ،ق ،ج ،:ص .)3:5ويقول الراغب في ىذا المجال
يستخدم ىذا المصطمح ،في أغمب األحيان ،في انضمام شخص إلى أخر ،ىو اكبر منو منزلة أو

مقاما(.راغب اصفيانی،ج3ص .).67:يكتب في معناىا االصطالحي ،إن ال ّشفاعة عبارة عن
استغفارالذنوب والجئم(ابن األثير ،ج ،4ص« .).:7أو" ال ّشفاعة عبارة عن التوسط رغبة في
الحصول عمى المنفعة أو دفع الضرر عن الغير»( ىمدانی36.: ،ق ،ص.)8::
األخروية ،ليا مكانة مرموقة ،فيما بين الدارسين المسممين ،حيث
بأن ال ّشفاعة
ّ
ينبغی أن نعمم ّ
انصب اىتماميم بيذا الموضوع(.السيد مرتضی ،ج،3ص-371
بأن الكثير من الباحثين قد
ّ
نالحظ ّ

أن البعض اعتبرىا فقط
الشيخ طوسی ،محمد،ج ،3ص-436زمخشری ،ج ،6ص ) .3:9إالّ ّ
دفع العقاب ،من أمثال ابي الحسن اشعري (ناصر بن عبد الرحمن بن جديع ،ال ّشفاعة ،ص;).4

عدىا ارتقاء درجة المؤمنين في اآلخرة( .عبد الجبار ،ابو الحسن ،شرح اصول
وبعض آخر ّ
األصمية( .تفتازانی ،سعد الدين،
الخمسو ،ص ).8:9ومن بينيم من يعتبر التفسيرين من وظائفيا
ّ
شرح المقاصد ،ج ،4ص;.) .45

الدعاء ،فذلك بمعنى القراءة واالستعانة أو االستمداد وقد يأتي بمعنى القراءة عمى
وفيما
يخص ّ
ّ
الدعاء اصطالحياً ىو االستعانة
إطالقيا (.راغب االصبيانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص  .)537و ّ
الدعوة إلى شيء أو إلى شخص ،االستغاثة أو االستعانة،
باهلل في قضاء الحاجة ،النداء ،الخطابّ ،
الدعاء ىو نوع من العبادة والحمد
العبادة و !...وتد ّل بعض اآليات والروايات
أن ّ
ّ
اإلسالمية عمى ّ

الدعاء شيئا سوى العبادة(.غافر.)81/
هلل تعالى وليست حقيقة ّ

باد ِة»(ابن فيد الحمی ،عدة
وقد روي في بعض من الروايات
أن « ّ
الدعاء ُم ُّخ اْل ِع َ
ّ
النبوية ّ
الداعي ونجاح الساعي؛ص« )51دعا بو منزلو مغز ىمو عبادات است» .عمى ىذا ،نواجو ىذا
السؤال ّأنو ىل االستشفاع بأولياء اهلل تعالى يمكن استخدامو بمعنى العبادة ؟ أليس ىو ،في
األولية لممسمم التّوحيدي .وذلك
الحالة ىذه ،منافياً ألصل التّوحيد؟ إذ ّأنو ىو من المعتقدات
ّ
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الكمالية ّ :أنو عديم النظير،
بانطباقو عمى مفيوم التّوحيد واهلل تعالى ،يشتمل عمى جميع الصفات
ّ
خموه من صفة التّحول والتغيير ،كما ّأنو ىو خالق الدنيا الوحيد وال شريك لو ،وعمى الخالقين
ّ

جميعاً أن يعبدون فقط ( .موسوعة العالم اإلسالمي ،ذيل «توحيد»جٔٔ.)35:5 ،

شفاعة في المذهب الوهابي:
 -2دراسة عمة التناقض المطروح بين التّوحيد وال ّ
ابية عمى قسمين( وفي بعض االحيان ثالثة أقسام) :التّوحيد في
ينقسم التّوحيد لدى ّ
الوى ّ
االلوىية ( ابن تيميو « ،درء التعارض
بوبية وىي نفس التّوحيد الفعمى هلل تعالى ،ٔ .والتّوحيد في
ّ
الر ّ
بين العقل والنقل » ،ج ،ٜص)ٖٗ  -محمد بن عبدالوىاب « ،کشف الشبيات» ،صٔ،)ٔ٘-

تيمية « ىو الذي أمره إليو اهلل ،ىو التّوحيد في
والذى يعتبرونيا التّوحيد العبادي .ذلك عند ابن ّ
السنة » ،ج ٖ ،ص ٕٜٛتا ٓ.)ٕٜ
بوبية»(ابن ّ
االلوىية التي تتضمن التّوحيد في الر ّ
ّ
تيميو«،منياج ّ
تيميو«،اىل الصفوة» ،ص ٖٗ ).وقد
فإن التّوحيد ،ليس وحده حاجز الكفر وليس يكفي ( ّ
عنده ّ

تيميو« ،درء التعارض بين النقل والعقل »،ج،ٜص
أرسل األنبياء لمدعوة إلى التّوحيد االليي (ابن ّ
ٖٗٗ).
وعمى ىذا األساس ،يقول الوىابيون « :يجب أن يكون أفعال العباد جميعاً هلل تعالى -مطمقاً؛

الدعاء ،واالستعانة وطمب الحاجة و !...واذا
منيا مثال النذر ،الذبح ،الخوف والرجاء ،التوك ّلّ ،
جرى عمى خالفو ،فيو شرك ذاتا .لذلك يعتبرون اىل الشيعة مشركين وميدوري الدم » ( احمد
أن معنى
إن اغمب
المغوين ّ
ّ
بن ّ
يدعون ّ
تيميو ومحمد بن عبدالوىاب؛ مجموعة التّوحيد،ص ّ ).9
العبادة ىوالخضوع والخشوع والتّذلل عمى أكمل وجو (.رازي » ،مختار الصحاح» ،ص 394؛

العبودية الخضوع وال ّذل » -راغب االصبياني ،مفردات الفاظ القرآن الکريم » ص -637
«اصل
ّ
تخص اهلل
أن المحبة التامة
فإن المراد من ىذا ىو ّ
الطريحي« ،مجمع البحرين» ،ج ،5صّ .).;4
ّ
بوبية.
فإن التّوحيد العبادي معناه ىو الخضوع امام اهلل ،ايماناً لو
باأللوىية أو الر ّ
ّ
تعالى ،عمى ىذاّ ،
إن اسا س التّوحيد وصمبو ىو المحبة الخالصة هلل تعالى وىذا المعنى
يقول محمد بن الوىابّ :

ىو نفس التألو والتعبد هلل تعالى .بل ىو حقيقة العبادة وال يكتمل التّوحيد االّ عندما بمغت محبة
العبد هلل إلى نيايتيا وتتجاوز الصداقة كمّيا لتييمن عمييا إطالقاً( .محمد بن عبد الوىاب ،کشف

الشبيات ،ص .).;7

فالتنازع في مسألة التّوحيد ،قد يتمحور في العموم ،عمى أفعال من المسممين ،وذلك في اساسو
تدمر بناء
فإن ّ
الوى ّ
يتعمق بأولياء اهلل بعد وفاتيم .من بينيا يمكن اإلشارة إلى مسألة ال ّشفاعةّ .
ابية ّ
 -34امتّوحید امربويب يف ىذه امفكرة ،ىو مفيوم ػام مش متل ػىل ش يت أنواع ام ّتوحید امنظري « .امتوحید امربویب ،ىو الاكرار بوحدانیة هللا و بكونو خامق امؼامل و مدبره؛
ىو حييي ويیت ،ىو يرزق و هل املدرة»( .ضاحل بن فوزان«،الارشاد اىل حصیح الاغتلاد وامرد ػىل اىل امرشک والاحلاد» ،ص).11
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الدعاء وميما كان المطموب؛
إن فعل ال ّشفاعة نفسو يعتبر نوعاً من ّ
ال ّشفاعة عمى محورين؛ األول ّ
الدعاء نوعاً من
سواء كان ذلك طمب حاجة
أخروية .عندىم ليس ّ
دنيوية – من االرواح المقدسة -أو ّ
ّ
الخضوع والمحبة التامة بالنسبة لممدعو منو؛ فإذا طمب شخص من سوى اهلل فخضع لو (الغير)

والخضوع الحقيقي يخص اهلل تعالى.

والثّاني ىو ّأنو إذا لم يكن لمغير قدرة عمى إنجاز امر ما ،كأنو ليس موجوداً ،وال مقترباً من
إن مراد
اهلل ،ففي ىذه الحالة ،ك ّل ما جرى لو من الخضوع لو وااليمان
ّ
باستقالليتو ،ىو شرك بحتّ .
فإنما ىو شرك البتة؛ وا ّن أراد الخاضع
الوىابين من ىذا األمر ىو ّأنو إذا لم يتات لمغير الخضوع ّ
ألن نيتو وتظاىره بقصده قربة إلى اهلل ،ال تنشئ تغيي اًر في واقع األمر.
أن يقترب من اهلل تعالىّ .
شفاعة والتّوحيد:
خمفية التقابل بين ال ّ
 -3دراسة ّ
أن ىذا الكالم تبمغ جذوره إلى عقائد بربياري وابن بطة االكبري .ولد ابو محمد بر بياري،
يبدو ّ

بغدادين ،سنة  455ىجرياً في ىذه البمد ( .خيرالدين زرکمی ،األعالم ،ج ،4ص
حنبمين
من عالماء
ّ
ّ
السمفية( .رازي « ،مختار
 .).413ىو كان من ىواة آراء أحمد بن حنبل ومسانداً لآلراء والعقائد
ّ

بي (ص) االكرم ( صل اهلل عميو والو وسمّم) يشفع لنا
أن ّ
الصحاح» ،ص  .)394كان يعتقد ّ
الن ّ
وذنوبنا في الدنيا ال في اآلخرة (.ابن اثير الجزری ،الکامل فی التاريخ ،ج ،:ص  ).59:ولو
اعتقادات شبيية بيذا أيضأً.

اإلسالمية ،خالفا لممنيج االعتزالى الذي يعود
إن اصحاب المنيج السمفي في استنباط العقائد
ّ
ّ
اإلسالمية إالّ باالعتماد
يقية ،لم يكونوا يفسرون العقائد
ّ
اساسو إلى المنيج العقمي من الفمسفة االغر ّ
معوجاً وغير مشيور لدى الصحابة
عمى الكتاب و ّ
السنة وزد عمى ذلكّ ،أنيم يعتبرون العقل ّ
والتابعين ،كما ّأنيم يعتبرون االستعانة بالعقل أيضاً موضوعاً مستحدثاً في اإلسالم  .لذلك كانوا
وحدانية ىي حقيقة اإلسالم أساساً.
بأن ال-
ّ
ال يعتقدون إالّ بالنص ،معتقدين ّ

وحدانية ،معتقدين
وسل إلى اهلل بتوسيط احد من عباده ،معارضاً مع ال
ّ
لذلك اعتبروا مسألة التّ ّ
بأن المذىب السمفي كان صالحاً ويعتبر بدعة تحرف معنى التّوحيد (.بربياري ،حسن بن عمى بن
ّ

السنة ،صٖٖٔ ).لقد ذكر ابن بطو العكبري باعتباره مستم اًر في أفكار بربياري .كان
خمف ،شرح ّ
السنة فقط كما ّأنو كان منيج االسالف أيضاً.
متكمماً ،فقيياً ،ومحدثاً حنبمياً ،معتمداً عمى الكتاب و ّ

الحنبمية ،متعصباً ،موجياً نقده الالزع – في الفصل األول من كتابو -إلى المعارضين
طرح الفكرة
ّ
سيما اىل الشيعة( .ابن بطة العکبری ،عبيداهلل ،االبانة عن شريعة الفرق الناجية،);1- :; ،
وال ّ
 -1من مؼتلداثو يكن الاشارةاىل :الايان برؤية هللا ابمؼني يف املیامة ،انتساب امكفر اىل اىل امش یؼة ،منع اىل امش یؼة من زايرة كبور الامئة املؼطومني[امؼباس
امنجفی امفریوزجاین ،ادارة املاػده واموىّاب ّیةامفكرية،جمةلراىربد ،امؼدد  ،23ربیع  3332ى .ش ،ص  .].234اكن ينع امراثء مالمام احلسني وامتؼبری غن مناكبو و
حماس نو أمرا اايمه ابملتل امراثني [.ایب احلسني محمد بن ایب يؼىل ،طبلات احلنابهل ،بریوت ،انتشارات دار املؼرفو ،د.ت ،ج ،2ضص  11و .11
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بي
كان يعتبر السفر لزيارة النبي األكرم (صل اهلل عميو) حراماً كما كان منك ار طمب ال ّشفاعة ّ
بالن ّ
(ص) األكرم دانشنامو جيان اسالم ،ىمان ،صص ٖ وٕ(.
ألن معتقدات
لكنو أول من ّ
تحدث عن التناقض الموجود بين ال ّشفاعة والتّوحيد كان ابن ّ
تيميو؛ ّ
الفردية ،ويجمب انتباه اآلخرين إلى نفسو ،مع فرضو عمييم عقائده
بربياري كانت تشوبيا االحاسيس
ّ

أن المبادئ
ّ
الرغم من ّ
الشخصية متذرعاً بالتيديد أوالتطميع وما الى ذلك .بو عبارة أخرى ،عمى ّ
تيمية الرائد االعتقادي وبربياري الرائد
أن الحق أن نعتبر ابن ّ
ّ
السمفية أتت في كالم بربياري ،إالّ ّ

الالفت لمنظر ىو ّأنو يرفض
السمفي .ىو لم ينكر أصل ال ّشفاعة بل يعتبره اصالً اسالمياً البتة .و ّ
بي (ص) ويعتبره شركاً وكف اًر مطمقاً.
طمب ال ّشفاعة من ّ
الن ّ
إن من جعموا غير اهلل متولياً المرىم
يقول ،بعدما يذكر حديثاً من ابي ىريرة بيذا المضمونّ :
ألن ال ّشفاعة تخص اىل التّوحيد .فك ّل من يعبد الوثن،
ىو مشرك وىو ابعد الناس عن ال ّشفاعةّ ،
والمالئكة ،واألنبياء ،وأولياء اهلل ،والصالحين ليتمتع بشفاعتيم ،فمقد جعموا هلل انداداً (.ابن تيميو،

مجموعـو الفتاوی،ج36ص .)517 516وكذلك يقول في ىذه المناسبة« :إذا قال احد نحن نستشفع

المسيحين والييود
أن ىذا ىو فعل بعض
ّ
ّ
بي (ص) بدليل ّأنو أقرب إلى اهلل تعالى ،نجيبو عمى ّ
بالن ّ
الذين كانوا يجعمون االحبار والرىبان أشفياء لدى اهلل تعالى.
وذلك شبيو بعمل المشركين بالنسبة لؤلوثان»( ابن تيميو ،رسالو زياره القبور ،ص .378ابن
تيميو – ىذا
تيميو ،مجموعـو الفتاوی،ج49فقو الزياره ص ).41:لقد تناول – بعد سنوات من ابن ّ
الموضوع شخص اسمو محمد بن عبد الوىاب وذلك طرح في سنة  3379في بمد نجد .ىو ذلك

حاللية دم المسممين .وضع
ابية ،عمى
مروجاً اصمياً لؤلفكار ّ
ّ
الوى ّ
الشخص الذي أفتى ،باعتباره ّ
أيضاً ،باعادة فكرة الرجوع الى اإلسالم االصيل ،عقيدة االتباع من السمف الصالح مرة أخرى .عمى
ضد ما كان يراه بدعة وخالفاً لمتوحيد ،داعياً المسممين إلى البساطة واالتباع من السمف
ىذا ،كافح ّ
أن مظير السمف البارز لديو كان أحمد بن حنبل.
الصالح ،حيث ّ

تتسبب في
إن االستعانة واالستغاثة بغير اهلل ّ
يقول محمد بن حنبل فيما يتعمق بال ّشفاعةّ :
وعباد االصنام ،فمثل ىذا الشخص يصبح دمو
الخروج من الدين والدخول في طائفة المشركين ّ
ومالو مباحاً إالّ إذا تاب الى اهلل «.امين ،سيد محسن ،کشف االرتياب فی اتباع محمد بن عبد

بي (ص) األكرم كانوا قد
إن المشركين الذين قتميم ّ
الوىاب،صٕٗٔ) .ويقول فی مکان آخرّ :
الن ّ
أن االنسان
اعترفوا بتوحيد الربوبي وقتميم ّ
بي (ص) بسبب عدم اعتقادىم بالتّوحيد االلوىي؛ إذ ّ
الن ّ
ال يصبح مسمماً إالّ إذا كان مع التّوحيد االلوىي ( » .حسين خمف ،الشيخ خزعل ،تاريخ الجزيره
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إن الذين
العربيو فی عصر شيخ محمد بن عبد الوىاب ،بيروت35::،ق.ص .)394ثم يقول ّ :
إن العباد ىم
يتوسمون إلى األنبياء واألولياء ويستشفعون بيم وينادونيم لدى المصائب ،في الواقعّ ،

ألنيم قد تركوا
أن توحيدىم الربوبي قد انيارّ ،
األولياء  .لم يط أر خمل عمى توحيدىم الربوبي إالّ ّ
ابية »طوبی کرمانی ،مقاالت و
عبادة اهلل الخاصة ( ».مقالو «نگاىی بر وىابيت= نظرة إلى ّ
الوى ّ
بررسی ىا= المقاالت والدراسات،الدفتر ).95

تيمية إالّ ّأنو كان يحظى بقدرة أكثر منو
لم يضف محمد عبد الوىاب شيئاً إلى عقائد ابن ّ
تيمية – التي لم تكن تجاوزت عن مجرد نظرّية – بالفعل وبفعمو ىذا وقع
وقام بتطبيق عقائد ابن ّ
في مياوي االفراط والتفريط (.العباس النجفی الفيروزجانی ،بنياد فکری القاعده وىابيت = دائرة

ابية الفكرّية ،ص  ).ٕٖٚممن اتبعواأيضاً نظرّيو تناقض ال ّشفاعة ىو محمد عبده
القاعدة و ّ
الوى ّ
أن اآليات الكريمة قد نفت
الذي يعتقد في تفسير المنار -في نظريتو المتعمقة بال ّشفاعة – ّ
َِّ
آمُنوا أ َْن ِفقُوا ِم َّما
ال ّشفاعة في الآلخرة بأشكال مختمفة ،بعضيا نفتيا مطمقاً مثل  :يا أَيُّيَا الذ َ
ين َ
َّ ِ
ِ
ِِ
رَزْقنا ُكم ِمن قَْب ِل أ ِ
َّ
ون (بقره.)476/
ْ
ْ ْ
َن َيأْت َي َي ْوٌم ال َب ْيعٌ فيو وال ُخمةٌ وال َش َ
ون ُى ُم الظال ُم َ
فاعةٌ والكاف ُر َ
َ
المدثر « َما تَْنفَ ُعيُ ْم
وىناك آيات أخرى رفضت منفعة ال ّشفاعة في اآلخرة مثل اآلية  6:لسورة ّ
َشفاعةُ َّ ِ ِ
ين » وبعضيا بو تعبير آخر أكد عمى ىذا الموضوع َ «:م ْن َذا الَِّذي َي ْشفَعُ ِع ْن َدهُ إِ َّال
َ
الشافع َ
بِِإ ْذنِ ِو»(بقره )477/ونفت ال ّشفاعة في يوم القيامة (.رشيد رضا ،محمد ،المنار ،جٔ صٕ٘٘ وجٖ
ص.).ٕٚ
(الدعاء والتوحيد) في القرآن الكريم:
 -4دراسة العالقة بين ال ّ
شفاعة والتّوحيد ّ
ابية في مجال ال ّشفاعةّ ،أنيا تحاول ،بأشكال
لقد كتبت مسائل في اإلجابة عن شبيات ّ
الوى ّ

بالدراسة والتحقيق .لكن واحد من الطرق ىواإلجابة عن طريق العالقة
مختمفة ،أن تتناول ىذا األمر ّ
الدعاء أو
الدعاء في القرآن الكريم .في البداية
نتطرق إلى آيات فييا نوع من ّ
بين التّوحيد و ّ
ّ
الدعاء في القرآن الكريم؟
االستدعاء .لذلك يجب الوصول إلى ّأنو ما ىي وظائف ّ
الدعوة أو االستدعاء  .عمى
الدعاءّ ،
نتطرق إلى اآليات التي نالحظ فييا نوعا من ّ
في البداية ّ
الدعاء في القرآن الكريم؟
ىذا يجب أن نتوصل في ىذه الدراسة إلى ّأنو ما ىى وظيفة ّ
في الخطوة األولى من الدراسة تجمب انتباىنا بعض من اآليات:

 -3-6لقد استخدمت مشتقات كممة " الدعو" في القرآن ،بأشكال مختمفة ،حوالى  437مرة من

وفيما يزيد عن خمسين مرة منيا

الدعاء ،الداع ،يدعوا ،يدعون ،و !....
قبيل تدعون ،الدعواّ ،
نيي االنسان عن استدعاء غير اهلل تعالى .من ىذه السور (نساء339 /يونس،318، 88،5:/
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ىود 313/الرعد58، 36/النحل 41،:8/االسراء79،78/الحج-، 34، 35، 89، 95، 84/

الفرقان-8:/عنکبوت-64 /لقمان51/

الغافر34، 96، 65، 88، 64، 41 /فصمت6:/

الزخرف:8/النمل84/الکيف74/القصص-86،::/مريم-6:/سبا-44/الجن-41/الشعراء-435/

االنعام-93، 78، 61/االعراف3;9، 3;6/الفاطر35/الصافات347/الزمر5:/االحقاف-7، 6/
ابراىيم-;/طور-4:/الحديد-:/االحزاب-68/البقره-393المومنون.) 339/

ِ
ِ
إِلياً َ
سابوُ
ىان لَوُ بِو فَِإَّنما ح ُ
آخ َر ال ُب ْر َ
َِّ
ون ِم ْن ُد ِ
ون المَّ ِو
ين َي ْد ُع َ
وما َيتَّبِعُ الذ َ

وم ْن َي ْدعُ َم َع المَّ ِو
من تمك اآليات تمكن اإلشارة إلى « َ
ِ
ِ
ِ َِّ ِ
ِ
وم ْن ِفي ْاأل َْر ِ
ض
ع ْن َد َربِّو » أَال إ َّن لمو َم ْن في السَّماوات َ
َّ
َّ َّ
ون» (يونس)88/
ص َ
كاء إِ ْن َيتَّبِ ُع َ
ون إِال الظ َّن وِا ْن ُى ْم إِال َي ْخ ُر ُ
ُش َر َ

إن اإلنسان ال يطمب حوائجو إال من اهلل و يجعل
اول شيء يشاىد في ىذه الدراسة في التوحيد ىوّ :
هلل شريکاً.
 -4-6وىناك آيات أخرى في ىذا المجال ،وىي التي دعا فييا األنبياء اهلل استغفا اًر لذنوبيم ،ما
يعنينا في ىذا المجال ىو المنيج البياني في ىذه اآليات .يک دستو ديگر از آياتی کو در اين

رابطو جمب توجو می نمايد،آياتی است کو در آن پيامبران بو دعا و آمرزش و شفاعت خواىی در

نزد خدا برخواستواند .شيوه بيان در اين آيات مد نظر ماست.

ِ
ِ ِ
 حضرة نوح «فَا ْفتَ ْح ب ْينِي وب ْي َنيم فَتْحاً َ ِين (/.33:شعراء)
َ
وم ْن َمع َي م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ ُْ
ونجِّني َ
اغ ِفر لِي ولِوالِ َد َّ ِ ِ
وم اْل ِحساب (سورة
ي َو لْم ُم ْؤ ِمن َ
حضرة ابراىيم(عميو السالم) « َرب ََّنا ْ ْين َي ْوَم َيقُ ُ
ابراىيم.)63 /
السؤال الذي يطرح نفسو

في آيات ك (يوسف -313 /سورة األنبياء :;،;1 /

سورة

األنبياء )::،:9/ىو من ىو صار من عباد اهلل – الذي مر ذكره -شفيعاً لغيره أو أتى بشفيع؟ أو

يتوسل بعضيم إلى البعض لمدعاء؟ استناداً إلى ما تقدم يمكن
لم يشفع االئمة بعضيم بالبعض ولم ّ
أن األنبياء لم يشفع بعضيم بالبعض
بأن العالقة ىي مباشرة في ىذا المجال .الحاصل ىو ّ
القول ّ
كما يتوسل بعضيم إلى البعض.

الدعاء:
 -5الدالئل الموجودة عمى عدم التقابل بين التّوحيد و ّ
لكن إذا أمعنا النظر نواجو آيات يمكن من خالليا التأكيد عمى عدم التقابل بين التّوحيد
وال ّدعاء.

-3-7إجابة االشكال األول
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ِ
ون ِم ْن
 -3-3-7اآليات التي
ّ
ين َي ْد ُع َ
توضح لنا معنى العبادة ؛ منيا يمكن اإلشارة إلى « :والذ َ
ُد ِ َّ ِ
ون (النحل)31/
ون َش ْيئاً ُ
وى ْم ُي ْخمَقُ َ
ون المو ال َي ْخمُقُ َ
ون المَّ ِو أ َُرونِي ما ذا َخمَقُوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ون ِم ْن ُد ِ
ض (االحقاف)6/
« ُق ْل أَ َأرَْيتُ ْم ما تَ ْد ُع َإن
إن
ّ
الوىابين يقولون ّ
ففي ىذه اآليات استدعاء غير اهلل بمعني اعتباره خالقا ،اال ّأنو قيل آنفا ّ
المشركين ليس من مشكمة في اعتقادىم بالتّوحيد الربوبي ؛ ّإنيم يعتبرون اهلل خالقا والمسألة

االصمية فييم – عندىم -تتبمور في عدم عبادة اهلل(التّوحيد االليي) قدماً وحديثاً .لكن األمر ىنا قد
ّ
بخالقية اهلل ال يجعمون لعبادتو وزنا أيضاً .وىذا يدل عمى
فإن الذين ال يعتقدون
ّ
ذكر بالعكس ؛ ّ

أنيم قسموا خاطئين التّوحيد إلى التّوحيد الربوبي واالليي وال يمكن القول – باالعتماد عمى الدالئل
إن األولياء أو األنبياء إذا استدعاىم الغير وخضعوا ليم معناه ىو العبادة .وىذا يعني
التافيةّ -
بخالقيتو أيضاً .ولو كان
العبادة ،بل العبادة –من جانب اهلل يجب أن تكون العبادة مقرونة بااليمان
ّ
أن ىذا األمر ال
كذلك فمم ىناك في القرآن أمور تحكي لنا عن نياية الخضوع أو الخشوع ،إالّ ّ
يعتبر شركاً في القرآن الكريم  « :واذا قمنا لممالئکة اسجدوا آلدم » ؛ ( بقره )56/

لو كانت السجدة وىي نياية الخضوع أو الخشوع ،داللة عمى العبادة ،فمم يكن من الالّزم أن

أن
يامر اهلل المالئكة بالسجود آلدم .كذلك قصة يوسف (عميو السالم) خر ابواه ساجدا لو اال ّ
وخروا لو سجداً» ؛( يوسف
القرآن لم يعتبرىما من المشركين قط «: :ورفع أبويو عمى العرش
ّ

)311/

تعد شفاعة الشاىدين منافياً لمتوحيد منيا مثالً  :االية  :8لسورة الزخرف
إن اآليات التي ّ
ّ -4-3-7
وىي تقول:
«:وال يممِ ُ َِّ
ون ِم ْن ُدونِ ِو ال ّشفاعة إِالَّ َم ْن َش ِي َد بِاْل َح ِّ
ون
ق ُ
وى ْم َي ْعمَ ُم َ
ين َي ْد ُع َ
ك الذ َ
َْ
تبين لنا الشرط االساسي لمشفعاء عنداهلل  .فمن يقدر عمى ال ّشفاعة ،ينبغي أن يكون
إن ىذه االية ّ
ّ
معترفاً بالتّوحيد ة ويكون منتبياً أيضاً إلى حقيقة فعل من يريد أن يشفع لو .كذلك قد قال في
َّ
صواباً" »(نبا )5:/فال يمكنو ال ّشفاعة سوى
ون ِإ َّال َم ْن أَِذ َن لَوُ َّ
الر ْح ُ
مكان آخر«: :ال َيتَ َكم ُم َ
من وقا َل َ
اىل التّوحيد .كذلك ذكر في القرآن «:وال ي ْشفَع َّ ِ
تصرح
َ ُ َ
ون إِال ل َم ِن ْارتَضى» (أنبياء )4:/وىذه االية ّ
إلى ّأنو ال ّشفاعة حاصمة عمى اطالقو (.التفسير نمونو ،ج ،43ص -358 :الميزان في تفسير

القرآن ،ج ،3:ص).349 :
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 -5-3-7اآليات التي تشير إلى دعوة الناس إلى اهلل غفراناً ألنفسيم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
استَ ْك َب ُروا
استَ ْغ َش ْوا ث َ
َص ُّروا و ْ
 وِاِّني ُكمما َد َع ْوتُيُ ْم لتَ ْغف َر لَيُ ْم َج َعمُوا أَصابِ َعيُ ْم في آذان ِي ْم و ْيابيُ ْم وأ َ
استِ ْكبا اًر خداوندا! (نوح)9 /
ْ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ ِ
ين
حان المو وما أ ََنا م َن اْل ُم ْش ِرك َ
وس ْب َ
 ُق ْل ىذه َسبِيمي أ َْد ُعوا إلى المو َعمى َبص َيرٍة أ ََنا َو َم ِن اتََّب َعني ُبي (ص) (ص) ليس منافياً الصل التّوحيد .عمى
أن االستغفار من ّ
تفيم من دراسة ىذه اآليات ّ
الن ّ
تنم لنا عن وجود التناقض بين التّوحيد وال ّشفاعة،
ىذا ،ففي مقابل آيات القسم األول والتي كانت ّ
إن ك ّل دعوة لمغير ال تعتبر العبادة.
يمكن القول ،من خالل الدالئل المطروحة الثالثّ ،

-4-7االجابة إلى االشكال الثّاني :
تم بشكل
لكن المراد من آيات القسم الثّاني ىي التي شفّت لنا عن ّ
كيفية دعاء األنبياء وذلك قد ّ
مباشر .وىذه اآليات كانت بمنزلة عدم التماسك والتداخل بين ال ّشفاعة والتّوحيد .ىنا يمكن اإلشارة
إلى شواىد في القرآن التي ترفض ىذا الالتماسك والالتداخل.

 -3-4-7من اآليات التي تساعدنا في ىذا المجال وتبدي لنا عدم التناقض ،آية المباىمة.
ِ
فَمن حاج َ ِ ِ ِ
ِ ِِ
اء ُك ْم
َْ َ
ساءنا ونِس َ
ناء ُك ْم ونِ َ
ناءنا وأ َْب َ
جاء َك م َن اْلعْمم فَ ُق ْل تَعالَ ْوا َن ْدعُ أ َْب َ
َّك فيو م ْن َب ْعد ما َ
ِ
وأ َْنفُسنا وأ َْنفُس ُكم ثَُّم َن ْبتَ ِي ْل فََن ْجع ْل لَع َن َ َّ ِ
ين.
ت المو َعمَى اْلكاذبِ َ
َ ْ
َ
َ ْ
لقد قالوا في تعريف المباىمة ّأنيا من مصدر " بيل" معناه " لعنت" سواء كان مفتوح الباء أو
الدعاء
الدعاء واالستدعاء فيما بعد ،لكن ّ
مضموماً .ىذا ىو اصل معنا الكممة .أستخدم في مطمق ّ

يتم باصرار والحاح( .لسان العرب،ج،33ص  .).94يقول ىنا بعض من المفسرين من أمثال
الذي ّ
العالمة في الميزان وسيد عبد االعمى السبزواري في تفسيره الغني مواىب الرحمان مجيبا ىذا

بي (ص) األكرم في المباىمة مع اىل بيتو (عمييم السالم)  :لکن تعميم
السؤال ؛ لم شارك ّ
الن ّ
أن االحتجاج ىو االكثر اطمئناناً إلى تحقق دعائيم وما يريدون من
الدعوة من االبناء والنساء ىو ّ
اهلل تعالى .اذ ّأنيم ىم أعظم المخموقات وأشرفيم عند اهلل  .من جية أخرى فيو اطمئنان إلى صحة

ألنيم أيضاً شريك في الدعوة إلى المباىمة( .تفسير الميزان ،ج ،5ص
واستجابة دعاء الرسولّ .
 -445مواىب الرحمان في تفسير القرآن ،ج ،8ص .)35-9

459

هجلت األستار

العذد  – 222الوجلذ الثاًي لسٌت 2028م 2419 -هـ

وسل إلى
بي (ص) األكرم (ص) حاول باالعتماد عمى ّ
أن ّ
ىذه اآلية تشير إلى ّ
الدعاء والتّ ّ
الن ّ
اآلخرين أن ينجز رسالتو في مقام المباىمة.
 -4-4-7اآليات المتعمقة بدعاء األنبياء(ال ّشفاعة) في حق من لم تتحقق حاجتيم.
اىيم ِألَبِ ِ
ِ ِ
ابراىيم لم يقدر عمى شفاعة ابيو «وما َكان ِ
يو إِالَّ َعن َّم ْو ِع َد ٍة َو َع َد َىا إِيَّاهُ َفمَ َّما
ََ َ ْ
است ْغفَ ُار إ ْب َر َ
اىيم َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
يم»
تََبي َ
ألواهٌ َحم ٌ
َّن لَوُ أََّنوُ َع ُد ٌّو لمّو تََب َّأَر م ْنوُ إ َّن إ ْب َر َ
ال يا ُنوح إَِّنو لَْيس ِمن أ ْ ِ
صالِ ٍح فَالَ تَ ْسأَْل ِن َما
لم يقدر نوح شفاعة ابنو«:قَ َ َ ُ ُ َ ْ
َىم َك إَِّنوُ َع َم ٌل َغ ْي ُر َ
ِِ
َعظُ َك أَن تَ ُك ِ
لَ ْيس لَ َك بِ ِو ِعْمم إِِّني أ ِ
ين»
ون م َن اْل َجاىم َ
َ
َ
ٌ
الروعُ وجاءتْو اْلب ْشرى يج ِادلَُنا ِفي قَوِم لُ ٍ
ِ ِ
وط ( ...ىود 96:تا )98
يم َّ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ
َفمَ َّما َذ َى َ
ْ
ب َع ْن إ ْب َراى َ
بي (ص) ان
ىنا ذكرت شفاعة ابراىيم لقوم لوط ويقول لو اهلل  :اقبل عنو  .ما استطاع ّ
الن ّ
ِ
ِ
ِ
يشفع لقومو (العرب)ِ «:
ين َم َّرةً َفمَن َي ْغ ِف َر المّوُ لَيُ ْم
استَ ْغف ْر لَيُ ْم أو الَ تَ ْستَ ْغف ْر لَيُ ْم إِن تَ ْستَ ْغف ْر لَيُ ْم َس ْبع َ
ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين»
َذل َك بِأََّنيُ ْم َكفَُروْا بِالمّو َوَر ُسولِو َوالمّوُ الَ َي ْيدي اْلقَ ْوَم اْلفَاسق َ
الف -لقد نفيت ال ّشفاعة اساساً في ىذه اآلية وىي ال ّشفاعة ،فقط ،لم تقبل  .فضالً عن ذلك ،قد
ِ
ِ ِ ِ
يب
يم أ ََّواهٌ ُمنِ ٌ
يم لَ َحم ٌ
نالحظ ّأنيا ذكرت ىذه ال ّشفاعة والتحمًى باألخالق الحسنة ذك اًر حسناً (.إ َّن إ ْبراى َ
«(ىود)98/
األخروية فقط وتد ّل أكثرىا عمى طمب أشياء من
ب -ما شفع في ىذه اآليات ال يتعمق بال ّشفاعة
ّ
الدنيوية.
االمور
ّ
جّ -إال ّأنو في عدم استجابة الدعوات تاكيد عمى قبول األمر ّأنو ما من امر ّإال وفيو إرادة اهلل
خفية وىذا يعني عدم التّنافي بين ال ّشفاعة والتّوحيد.
ّ
د-ىنا األنبياء أنفسيم ىم الشافعون التباعيم وأنصارىم ومن ىو أكثر منيم اىتماماً بشفاعة قومو

فيذه اآليات ىي ختام تاييد في حد ذاتيا عمى وجود العالقة بين ال ّشفاعة والتّوحيد بشكل تام .إذ
عبراهلل في كتابو عن
أن اهلل تعالى يقول نفسو عن ىذه ال ّشفاعة وال يعرض عنيا عمى إطالقو .فإذا ّ
ّ
نعد استشفاء األنبياء مساوياً لمفيوم العبادة
الدعاء بالعبادة بشكل واضح (غافر )81/فال يمكن أن ّ
ّ
ألن كممة العبادة
ندعى بوجود التّنافي أو التناقض بين ّ
كما ال يمكننا أن ّ
الدعاء واالصل التّوحيديّ .
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أستخدمت في القرآن خاصة باهلل وال غير .ومع قبول ىذا األمر ،انطباقاً مع اآليات الكريمة

يعد اهلل االستدعاء عبادة بشرط أن يكون مصحوباً بالقبول من عند اهلل تعالى.
(االحقافّ )6 /
النتائج:

ابية ىو نتيجة تقسيميم التّوحيد عمى قسمين :األول التّوحيد
ٔ -التناقض المطروح من جانب ّ
الوى ّ
الرّبوبي وىو نفس التّوحيد االفعالي ( أوالفعمى) والثّاني التّوحيد االليي وىو نفس التّوحيد العبادي.

المحبة
ألن في ّ
أن ال ّشفاعة نفسيا ىي نوع من ّ
يتعين الخضوع و ّ
الدعاء ّ
الدعاء ّ
ٕ -ىم يعتقدون ّ
أن الخضوع الحقيقي هلل تعالى.
توسل فرد إلى ما سوى اهلل فيو خضع لغيرهّ .إال ّ
التّامة .فإذا ّ
ثم ابن بطو عكبري
ٖ -التقابل المطروح بين التّوحيد وال ّشفاعة تصل جذوره إلى عقائد بربياري ّ
تيميو ومحمد بن عبد الوىا الفكري .وجعل محمد بن عبد الوىاب
مر ذكره في نظام ابن ّ
حيث ّ
تيمية ،التي كانت قد بقت في حد نظرّية فقط ،منطبقة إلى الواقع بالفعل.
نظرات ابن ّ
آنية التي تد ّل عمى التناقض بين التّوحيد
ابتدائية ،يوجد قسمان من اآليات القر ّ
 -6في نظرة بسيطة و ّ
كيفية أدعية
وسل إلى غير اهلل تعالى .الثّاني توضح ّ
وال ّشفاعة .األول اآليات التي تنيي عن التّ ّ
األنبياء مباشرة.

فإن آيات القسم
 -7لكن في نظرة دقيقة ،نالحظ آيات تكمل تفسير اآليات المذكورة  .في المقابلّ ،
وسل إلى من سوى اهلل ليس عبادة بل العبادة ىي أن يكون
األول تؤكد بثالثة اشكال ،عمى ّ
أن التّ ّ
بالخالقية .من
وسل موجيا إلى اهلل تعالى وليست ال ّشفاعة من االنبياء مالكيا االيمان
ّ
ّ
الدعاء أوالتّ ّ
انية اآليات
الدالّة عمى ىذا الموضوع :األولي تذكرنا عمى المراد من ّ
اآليات ّ
الدعاء ىو العبادة والثّ ّ
التي التعد شفاعة الشاىدين بالحق منافية لمتوحيد الثالثة تخبرنا عن دعوة رسوال اهلل الناس مغفرة

ليم.

 -8لكن في آيات القسم الثّاني ،يمكن الحصول عمى شواىد وقرائن ترفض ىذا التناقض وىي تبدي
لنا عن دعاء األنبياء مباش اًر .تتجمّى ىذه الشواىد في بعض اآليات الكريمة مثل آية المباىمة أو

اآليات المتعمقة بدعاء األنبياء.
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المصادر والمراجع:
ٔ .القرآن الكريم.
ٕ .ابن األثير الجزري ،الکامل فی التاريخ ،دار إحياء التراث العربي ،طيران ٖٖٔٚ ،ش.
ٖ .ابن بطة عکبری ،عبيداهلل ،االبانة عن شريعة الفرق الناجية ،رياض 361; ،ق.
ٗ .ابن تيمية ،حياتو عقايده ،قم مرکز الغدير لمدراسات االسالمية ٔٗٔٚ ،ق.
٘ .ابن تيمية ،مجموعو فتاوی ،صائب عبد الحميد ،مصر3611 ،ق  3;:1/م.
 .ٙابن تيمية ،منياج السنة النبوية ،القاىرة ،دارالفکر ،ابن تيمية« ،اىل الصفوة».

 .ٚابن تيمية ،درء التعارض بين العقل والنقل ،مدينو ،دانشگاه محمد بن سعود ٔٗٔٔ ،ق.
 .ٛابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت.
 .ٜامين ،سيد محسن ،کشف االرتياب فی اتباع محمد بن عبد الوىاب ،دار الکتب االسالمية ،تيرانٔٗٔٓ ،
ق.
ٓٔ .بربياری ،ابومحمد حسن بن عمی ،شرح السنة ،تحقيق :ابی ياسر الردادی ،المدينة المنورة ،مکتبة الغرباء
االثرية ٔٗٔٗ ،ق.

ٔٔ .التفتازاني ،سعد الدين ،شرح المقاصد ،الشريف الرضي ،قم ٜٔٗٓ ،ق.
ٕٔ .حداد عادل ،غالمعمی ،دانشنامو جيان اسالم ،طيران ،بنياد دايرة المعارف اسالمی ٖٔٚٙ ،ش.
ٖٔ .حسين خمف ،الشيخ خزعل ،تاريخ الجزيرة العربية في عصر شيخ محمد بن عبد الوىاب ،بيروتٖٔٛٛ ،

ق.

ٗٔ .الحمي ،احمد بن فيد ،عدة الداعي ،قم ،ترجمة حسين غفاري ،بنياد معارف اسالمی 3597 ،ش.
٘ٔ .الرازي ،محمد بن ابي بكر ،مختار الصحاح ،المطبعة االميريةٜٕٔ٘ ،م.
 .ٔٙالراغب االصفياني ،حسين بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،تحقيق :عدنان داوودي ،الدار الشامية ،بيروت.

 .ٔٚالراوندی ،قطب الدين ،الدعوات (لمراوندي)  /سموة الحزين ،قطب الدين الراوندی ؛ تحقيق؛ عبد الحميم ،قم :
ش٘.ٖٔٛ
 .ٔٛرشيد رضا ،محمد ،المنار ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ٜٜٔٓ ،م.
 .ٜٔالزرکمي ،خير الدين ،االعالم قاموس تراجم الشير الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين،
لبنان ،بيروت ،دارالعممٜٔٛٙ ،م.

ٕٓ .الزمخشري ،جار اهلل ،الکشاف ،ت :مسعود انصاری ،ققنوس ،تيران 35:; ،ش.
ٕٔ .سبحاني ،وىابيت مبانی فکری و کارنامو عممي ،موسسة االمام الصادق عميو السالم ،قم ٖٔٛٛ ،ش.
ٕٕ .السبزواری ،سيد عبد االعمی ،مواىب الرحمن في تفسير القرآن ،بيروت ،مؤسسة اىل البيت ٜٔٗٓ ،ق.
ٖٕ .صالح بن فوزان« ،االرشاد الی صحيح االعتقاد و الرد عمی اىل الشرک و االلحاد» ،دار ابن الجوزي
الطبعةٜٜٜٔ :م.

ٕٗ .الطباطبايى ،سيد محمد حسين ،الميزان في تفسير القرآن ،دفتر انتشارات اسالمى جامعوى مدرسين حوزه
عمميو قم ،قم ٔٗٔٚ ،ق.
ٕ٘ .الطريحي ،فخر الدين ،مجمع البحرين ومطمع النيرين ،طيران 361: ،ق.

 .ٕٙالطوسي ،محمد بن حسن ،التبيان في تفسير القرآن ،مکتبة االعالم االسالمی 361; ،ق.
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 .ٕٚعبدالجبار ،شرح االصول الخمسة ،القاىرة ،مکتبة وىبو ٜٔٙ٘ ،م.
 .ٕٛالفراىيدي ،احمد بن خميل ،العين ،قم ،دار اليجرة.

 .ٕٜفيروزجاني ،بنياد فکری القاعده و وىابيت ،مجمو راىبرد ،عدد  ،ٕٚتموز ٕ ٖٔٛش.
ٖٓ .کاشف الغطاء ،جعفر ،منيج الرشاد ،مرکز الغدير لمدراسات االسالميو ،قم  3641،ق.
ٖٔ .محمد بن عبد الوىاب ،اليدية السنية ،دار المنار ،مصر ٖٖٔٚ ،ش.
ٕٖ .محمد بن عبدالوىاب ،سميمان ،مجموعة التوحيد النجدية (الرسالة الثامنة ـ في األصول الثالثة) ،الرياض،

دون تا.

ٖٖ .محمد بن عبدالوىاب ،کشف الشبيات ،مكتبة االمام الوادعي دماج ،الطبعة االولى ٖٔٗٓ ،ق.
ٖٗ .مکارم شيرازی ،ناصر ،تفسير نمونو ،دار الکتب االسالمية ،طيران ٖٔٚٓ ،ش.
ٖ٘ .ناصر بن عبد الرحمن بن جديع ،الشفاعة ،كتابخانو موسسو عممي فرىنگي دارالحديث ،قمٕٔٗٙ ،ق.
 .ٖٙاليمداني ،عبدالجبار بن احمد ،شرح االصول الخمسة ،بيجا ،مكتبة وىبة ٔٗٓٛ ،ق.

References:
1-Hollay Quran.
2- Abin Altheer ALjarzi, ALKamal in history, Dar Ehaia AL turath
ALarabi., Taharan.1373
3- Abin Bataa Ukaberi , Ubeed ALLah, ALebana an ALshara ALfrak
ALnaja, ALreead, 1209.
4- Abin Teama , His life and beliefs , Kuma ,1417.
5- Abin Teama, Majmua AL fatwa, Sahba Abed ALhmeed, Egypt
,1200/1980.
6- Abin Teama,Mnhaj ALsuna ALnabuai, Cairo.
7- Abin Teama, Dra ALtaraz been alkal and alnakal, Mahomad bin shuad,
bierut.
8-Ameen , Seid Muhasn , Kasfah ALrteeb fi Atbaa Mohamad bib Abed
ALuhab , Taharan,1410.
9-Brbhari, Abu Mohamd Hassan Bin Ali, Sharah ALsuna, ALmadina
ALmunura, 1414.
10- ALtfttazi, Sad ALdeen, Sharh ALmkasad, Kum,1409.

463

