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 چکیده
کس جز خداونـد متعـال ی  توحید عبادی است. به این معنا که ه ،یکی از اقسام توحید

بـه مقومـات الزم در معنـا و حقیقـت  نکردن سزاوار عبادت نیسـت. وهابیـت بـا توجـه
در  واند  مطرح کردهرا به عنوان معنای اصطالحی عبادت  1عبادت، معنای لغوی عبادت

ی. مـدلول آیـه شـریفه داننـد ینهایت مالک عبادت را تذلل توأم با حب م َةِ یَیَ َوَ
َ
یإ ََ َفة َِ َو

ا... ر. ةدَ  ُ ی وایَلة   َُّ یَوَخ َِ
َم َش الم

 و برادران حضـرت یوسـف آن است که حضرت یعقوب 2
 دربـارهسجده کردند. با توجه به ظهور این آیه و نقد توجیهاتی که  بر حضرت یوسف

سجده معهوده نبوده، یا سجده معهـوده  )مانند اینکه سجده حضرت یعقوب آن شده
یا اینکه سجده بر غیرخداوند در شرایع هذشته جایز بـوده اسـت( ، بوده ولی عبادی نبوده

دارای معیـار  و برادران حضرت یوسف که سجده حضرت یعقوب شود یاثبات م
بایـد حضـرت  ،از عبـادتطبـق تعریـف وهابیـت  ،عبادت از نظر وهابیت است. پس

بـودن  دچار شرک در عبادت شده باشد. از آنجا که وقوع در محـذور مشـرک یعقوب
اند بـه برهـان  نتیجه مالکی است که وهابیت برای عبادت بیان کرده حضرت یعقوب

 که معیار و مالک وهابیت در عبادت نادرست است. شود یُخلف اثبات م

  وحید عبادی، وهابیت، مالک عبادت، سجده.، ت«و خروا له سجدا» ها: کلیدواژه
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 . یا با اندکی تفاوت از معنای لغوی.1

 .111 ه(: آی12) یوسفسوره . 2



 

 

 مقدمه
کـه البتـه در عـرض اصـول دیگـر دیـن  ،ن استاناتوحید اصل اساسی عقاید مسلم

 افکن یهسـا یاسـالم میتعال سراسر بر دیتوح . روحاستنیست بلکه برتر از همه اصول 
از  1است. دیتوح مسئله به لیتحل نیواپس در اسالم یدستورها یاست و بازهشت تمام

اقسام توحید، توحید عبادی است. به این معنـا کـه جـز خداونـد متعـال کسـی سـزاوار 
پرستش و عبادت نیست. خداوند در قرآن کریم هدف آفرینش را تحقـق توحیـد عبـادی 

وِ ی: فرماید یممعرفی کرده،  ةر   ُ یِاَنیِلعشم ََ ة نم ِ
َ یَواْلم دِ

یالم ت  ایَخَوقم ََ هدف خلقت آن اسـت کـه  2؛َو
 .دارد یمخداوند متعال بر حذر عبادت غیراز  . لذادت کنندمرا عبا

خواهد بـود. وهابیـت  بار یانزبه وزان اهمیت توحید، فهم نادرسِت توحید نیز بسیار 
شـمردن  و مبـاح آنهـان به شرک در عبادت را دستاویزی برای تکفیـر اناکردن مسلم متهم
ن در سراسـر جهـان انار مسـلمان قرار داده است. از مبانی اصلی وهابیت در تکفیشخون

عبادت و عمل بر وزان آن است.  دربارهنادرست  یتعریف و معیار به دست دادناسالم، 
معیار صحیح و تام برای عبادت و نیز اثبات نادرستی مالک و معیاری  به دست دادن لذا

بیت ابتدا مالک وها منظور بدین. ددار ای یژهواهمیت ، که وهابیت برای عبادت بیان کرده
ای. سپس با توجه به آیه شریفه کنیم یمدر عبادت را تبیین  ر. ةدَ  ُ ی وایَلة   َُّ یَوَخة َِ

َم َشة یالم َِ یَیَ َوَ
َ
یإ ََ َف َِ َو

...  البتـه هرچـه کنیم یمـاثبات  ،دهمطرح کرکه وهابیت برای عبادت را بطالن مالکی .
ابطال  ، امارآمدهپیش از این درباره مالک و مقدمات مفهوم عبادت مقاالتی به نگارش د

مالک وهابیت با توجه به این آیه شریفه طرحـی نـو در بیـان خطـای مالکـی اسـت کـه 
در این مقاله پس از بیان معنا و مـدلول ایـن  رو ینا از. اند کردهوهابیت برای عبادت بیان 

، هری یسـلفماننـد ظـاهرهرایی و  ،آیه شریفه، و با توجه به برخی مبانی فکـری وهابیـت
ده روشن خواهد شد. نیز توجیهـاتی کـه کر مطرحی که وهابیت برای عبادت نقض مالک

 .شود مینقد  ، بررسی وهستند بیانشده  پذیرفتهایشان نزد نی که اوهابیت یا مفسر
                                              

 .22، صمج وع  رساةل عالم  طباطبایی ،. طباطبایی، محمد حسین1
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 معیار عبادت از دیدگاه وهابیت
 ناناهمه مسلم .ست که عبادت مختص خداوند استا توحید در عبادت به این معنا

بـا  1نظرهـایی وجـود دارد. ، هرچه در مصـادیق آن اخـتالفظر دارندناین اصل اتفاق  بر
 ها ییفرسا و قلم اند هاینکه وهابیت درباره توحید و شرک و اقسام هر یک بسیار سخن هفت

و همـین باعـث شـده  انـد ندادهمعیار واحد و صحیحی برای عبادت به دسـت  ،اند کرده
 به شرک متهم کنند. ن راانامسلم ،در مصادیق عبادت اشتباه کردهاست 

شده که بـه لحـاک کالمـی جـامع و مـانع  مطرحدر کتب لغت برای عبادت تعریفی 
عبادت در  که مد نظر شریعت و در برابر شرک است در بر ندارد.را نیست و ارکان عبادتی 

در  منظـور ابن 2لغت به معنای خشوع و خضوع، اظهار خضوع یا نهایت خشـوع اسـت.
در تعریـف عبـادت بـه  یمیهت ابن 3.داند یمیت را خضوع و تذلل اصل عبود العرب  لسا 

اجـالل  ،همین تعاریف لغوی اکتفا کرده است. وی معتقد است هر هونه تعظیم، خشوع
ل  »: نویسد یمعبادت است. وی  ،و نهایت خضوع «الِْعَباَدةو  َْص و َمْعَناَها ال  

اصل معنای  4
داشتن معبود  ه مأموربها است، حب و دوستادتی کعبادت، ذل است. اما در تعریف عب

برای عبـادت  ،. بر این اساسداند یمرا هم اضافه کرده و آن را متضمن معنای ذل و حب 
که اهـر یکـی از  ؛یکی محبت و دیگری ذل و خضوع داند؛ یممأموربها دو شرط را الزم 

نسـته هـاهی اصـل عبـادت را حـب دا 5این دو در کار نباشد عبادت محقق نشده است.
در بسیاری از کتـب خـود  یمیهت ابن 7را اضافه کرده است.« کمال»قید  هاهی هم 6است.

 8.دارد یمبرای هر آنچه خداوند دوست  داند یمعبادت را اسم جامعی 
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بـاز، البـانی و  بـنعبـدالوهاب،  بـن محمدجوزی،  یمق ابنمانند  یمیهت ابناما پیروان 
نکـه در شـرح و بسـط و با آ اند کردهرا تکرار  یمیهت ابنعثیمین و دیگران همان سخنان  بنا

معیـار و مـالک عبـادت، بـه خـود اجـازه اند، راجع بـه  یدهکوشتیمیه  ابن یاندیشه و آرا
که حتی اندکی بیش از آنچه او هفته، سخنی بگویند، به طوری که در کتب خود  اند نداده

 .اند نگفتهسخنی  و بیش از آن اند کردهاکتفا  یمیهت ابنبه نقل عین عبارات 
باز  بن 1.«العبادة هی کمال الحّب مع کمال الخضوع والـ ّل »: نویسد یمجوزی  یمق ابن

العبـادة اسـا »کـه  کند یماشاره  یمیهت ابنبرای بیان معنای عبادت در نظر شرع، به عبارت 

امعی . عبادت اسم ج«إامع لک  ما یحبه الله ویرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنـب
 . هفتار باشد یا فعل ظاهری و باطنی. دارد یماست برای هر عملی که خداوند دوست 

: انـد کردهوهابیت در مجموع سه تعریـف بـرای عبـادت بیـان که تا کنون روشن شد 
حب توأم با نهایت خضوع و خشـوع. . 1؛ نهایت خضوع و خشوع .2؛ تذلل و خشوع.3

ه نیز مصداق عبادت خواهد بود. البته خود طور که روشن است بر این اساس سجد همان
 2وهابیت به این مطلب اذعان دارند.

...بررسی آیه شریفه 
ً
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َ
وا ل َعْرش  َو َخرُّ

ْ
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َ
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َ
َع أ

َ
 َو َرف

واسـطه آیـه شـریفه مـذکور، الزم   برای تبیین نقض مالک عبادت از دیدهاه وهابیت به
مدلول آیه روشن شود. سپس تبیین  کنیم تابررسی  دقت بهلت است ابتدا آیه را به لحاک دال

 .شود یچگونه مدلول این آیه شریفه موجب نقض مالک وهابیت در عبادت مکه  کنیم یم

 مدلول آیه شریفه
و « خـّروا»، «العـرش»یعنـی  ،با تبیین معنای برخی واژهـان کلیـدی در آیـه شـریفه

، معنـای آیـه روشـن خواهـد شـد. العـرش: ، و اشاره به مرجع ضمیرها در آیـه«ُسجداً »
فراهیــدی  3اســت. رایــج، نشــینند یماســتعمال عــرش در چیــزی کــه پادشــاهان بــر آن 

                                              
 .013، ص3، ج«الجواب الیافی ل ن سأل عن الدواء الشافی»الداء والدواء قیم جوزی،  . ابن1

 .234ص، 3ج، الجامع ألهیام القرآ  ،. همان؛ قرطبی، محمد2

 .226، ص33، جال یزا  فی تفسیر القرآ  ،. طباطبایی، محمد حسین3



 

 

دارای سـقف  کـه  اسـتنیز عرش در اصل، چیزی  1.«الَعْرش: السریر للملک»: نویسد یم
 2.شـود یمجایگاه پادشاهان هم به اعتبار اینکه بر بلندی قرار دارد عرش هفتـه به باشد و 

ُسّجدًا: حـال از فاعـل  3خّروا: صیغه سوم فعل ماضی و از خرور به معنای سقوط است.
السـین والجـیا والـدال  صـ ی واحـدی مطّـرد یـدّل علـی »: نویسد یم فارس ابن 4است.« خّروا»

ن و  ّل  که از سه حرف سین، جیم و دال تشکیل شده، اصل و مصدری  یا کلمه 5؛«تطـامو
ََ » ؛کـردن ن و خشـوعآمدفرود بر کند یمو داللت  شود یماست که زیاد استعمال  َسَجـــ

ُجُل  دو »نیـز هفتـه اسـت:  یدهس ابن 6را بر زمین هذاشت. اش یشانیپیعنی « الرَّ َسـَجَد یْسـجو

 7.«سجوداً، وضع إب ته ماألَرض
است و اینکه هفته شده ضمیر  حضرت یوسف« له»و ضمیر « رفع»مرجع ضمیر 

یِییاةاِدِرََ یدرست نیسـت بـه قرینـه اول سـوره  8دهرد یمبه خداوند بر« له» م   ُ َة
َ
إ َِ  کـه

هفت دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه بر  به حضرت یعقوب حضرت یوسف
صادق بـود چنانچـه قـرآن  . از آنجا که رؤیای حضرت یوسفکنند یمسجده « من»

 حضـرت یوسـفیعنـی « من»نیز به همان « له»پس ضمیر در  9،کند یمکریم اشاره 
بـر حضـرت  و بـرادران یوسـف مرجوع است. به این معنا کـه حضـرت یعقـوب

 حضـرت یوسـف« أبوین»برادران و « خروا»سجده کردند. مرجع ضمیر  یوسف
نیز به همراه پسرانش بر حضرت  است و ظاهر آیه شریفه آن است که حضرت یعقوب

 10«و  مـه لیوسـم سـجدا و اـر یعقـو  و ولـده»: هویـد یم. طبـری سجده کرد یوسف
                                              

 .223، ص3، جالعین ،. فراهیدی، احمد1

 .004، صمفردات ألفاظ القرآ حسین بن محمد، . راغب اصفهانی، 2

 آمده است. ادامه مقاله. توضیح بیشتر در 3

 .36، ص2ج اعراب القرا ، ،. کرباسی، محمد4
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 .242، ص1، جلسا  العرب ،بن مکرممنظور، محمد  بنا. 7

 .030، ص2، جمعال  التنزیل فی تفسیر القرآ  ،. بغوی، حسین8

9 . ی َجَعَلها َقْد  َقْبُل  ِمْن  ُرْءیای َتْأویُل  هذا َأَبِت  یا قاَل  َو ا َربِّ  .111(: آیه 12) یوسف؛ سوره َحقًّ
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عالوه بر اینکه در خـود آیـه  1؛« ی سجد له  مواه و ماوتـه البـاقون»: نویسد یمنیز  یرکث ابن
در رؤیا دیده بود که یازده ستاره  قرینه بر این مطلب وجود دارد. زیرا حضرت یوسف

و »سجده شد  و پس از اینکه بر یوسف 2و خورشید و ماه بر او سجده کردند ا لَـهو َو َاـر 

داً  ج  ْءیـای ِمـْن َقْبـ و َقـْد َإَعَل ـا َرم یـی »هفـت  ، به حضرت یعقوب«سو یـا  ََمـِت هـ ا َتأْویـ و رو

ـا خداونـد آن را  .دیـده بـودم تـر یشپهمان رؤیـایی بـود کـه  یلتأوپدر این رخداد  ؛«َحقًّ
حقیقت قرار داد و در خارج به وقوع پیوست. این در حالی اسـت کـه بـرادران حضـرت 

یازده نفر بودند. لذا یازده ستاره اشاره به ایشان اسـت و شـمس و قمـر اشـاره  فیوس
و اـر یعقـو  و ولـده و  مـه »کـه  انـد کردهن اشاره امفسرطور که  ، همان«أبوین»است بـه 

کنندهان بود. لذا آنچه امثال  زء سجدههم ج بنابراین حضرت یعقوب 3«لیوسم سجدا
را شــامل  حضـرت یعقـوب« خـروا»کـه ضـمیر  انـد هفتهفخـر رازی در توجیـه آیـه 

بدیهی است برای اینکه این واقعه با رؤیایی که  رو ینا از سخن درستی نیست. 4شود ینم
صادق باشـد کـه  دیده بودند تطبیق کند و سخن حضرت یوسف حضرت یوسف

ـا»هفت  کننـدهان بـر  نیز جـزء سـجده باید هفت حضرت یعقوب «َقْد َإَعَل ا َرم یی َحقًّ
و خالـه حضـرت  حضـرت یعقـوب« أبـوین»البته منظور از  بوده است. یوسف
چون مادر حضرت  .5و مادر حضرت یوسف است نه حضرت یعقوب یوسف
 6بود. رفتهپیش از این از دنیا  یوسف

                                              
 .101، ص2، جالعظی   القرآ  تفسیر ،کثیر، اسماعیل . ابن1

 .2 (: آیه12) یوسفسوره . 2

 .22، ص31، ججامع البیا  فی تفسیر القرآ  ،. طبری، محمد3

 .033، ص34، جمفاتیح الغیب ،. فخر رازی، محمد4

دًا، یعنی: یعقوب و خالته و إخوته»همان؛ « فقلت: أبلغک أنها خالته. »5 وا َلُه ُسجَّ معال  التنزیل فای  ،بغوی، حسین ؛«َو َخرُّ
 .222، صالجامع لتفسیر القرآ  ،قرطبی، محمد ابن احمد؛ 030ص ،2، جتفسیر القرآ 

یعنـی  «أب»زیـرا  .ای که سرپرستی فرزندی را به عهـده داشـته باشـند اشـکال نـدارد بر نامادری یا ناپدری «أب». اطالق 6
ی» ؛سرپرست التحقیا  فای  ،مصـطفوی، حسـن ؛«َء: إذا غذوته. و بذلک سّمی األب أبـا یدّل علی التربیة والغذو، َأَبْوُت الشَّ

شـود. لـذا  کسی که فرزند از نطفه او بوده یا از رحم او به دنیـا آمـده والـد هفتـه میبه و  ؛23، ص3، جکل ات القرآ  الیری 
ِإْذ َقـاَل ِإْبـَراِهیُم »کرده است نـه والـد  «أب»که سرپرستی حضرت ابراهیم را به عهده داشت، اطالق  ،ه آزرقرآن کریم دربار َو

ِبیِه آَزَر 
َ
 .62 (: آیه7) انعام؛ سوره ...«أِل



 

 

به « الی القبله»مانند « لیوسف»است و « الی»در آیه به معنای « الم» اند هفتهبرخی 
 یمیـهت ابنکه  طور هماناما این سخن نیز مردود است. زیرا 1 .است« الی یوسف»معنای 

اُةدروایدم ذیل آیه 
لـذا  3اشاره کرده است، هـر حرفـی معنـای خـاص خـود را دارد. 2

است. بسیاری از مفسران اهل سنت مانند « الی یوسف»غیر از معنای « لیوسف»معنای 
 .اند کردهیف نیز این قول را تضع 7و آلوسی، 6قرطبی، 5طبری، 4بغوی،

مدلول آیه شریفه بیان کردیم، معنای ظـاهر آیـه چنـین اسـت:  دربارهبا توجه به آنچه 
را بر جایگاه مخصوص خود برافراشت و برادران یوسف به همراه  اش خالهیوسف پدر و »

 .«در برابر یوسف بر زمین افتاده و بر او سجده کردند اش خالهپدر و 

و رفضضع ابویضضه علضضی ابیضضت بضضا  وجضضه بضضه آیضضه نقضضم مضضالا عبضضادت از دیضضدگاه وه
 العرش...

ایـن آیـه شـریفه  بـابا توجه به چند مقدمه، بطالن مالک عبادت از دیدهاه وهابیـت، 
 روشن خواهد شد.

. وهابیت معتقد است هر هونه خضوع و خشوع یا نهایت خضـوع تـوأم بـا نهایـت 3
 8حب عبادت است.
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یک از این منابع به قائـل قـول مـذکور اشـاره   در هی  ؛07، ص6، جروح ال عانی فی تفسیر القرآ  العظی  ،دومحمآلوسی، 
 نشده است.
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 .سجده و پیشانی به خاک ساییدن استبرترین مصداق خضوع و خشوع،  اً . مسلم2 
و پسرانش در  پس یکی از ارکان عبادت در نظر وهابیت در عملی که حضرت یعقوب

 1انجام دادند محقق است. برابر حضرت یوسف
ناخواسـته  2را دیدنـدوی  نظیـر یب. برادران یوسف پس از آنکه بزرهواری و کرامت 1

و  ؛در برابر او همراِه حب به او بـود شان سجده. لذا شدندجمال سیرت یوسف  دوستدار
بر فرض اهر کسی حب و محبت قلبی برادران یوسف بـه او را نپـذیرد، در نهایـِت حـب 

کـه قـرآن کـریم دربـاره او چرا ؛شکی نیست به حضرت یوسف حضرت یعقوب
فرمود از محبتی که به یوسف داشت در فراقش افسوس خورد و بـه قـدری هریسـت کـه 

قطعـًا سـجده حضـرت  رو یـنااز  4و نزدیک بود که هـالک شـود. 3شدچشمانش سفید 
در سـجده  ،، توأم با حِب او بوده است. بنـابراینبرابر حضرت یوسف در یعقوب

 ،، رکن دوم عبادت از نظر وهابیتو پسرانش بر حضرت یوسف حضرت یعقوب
 نیز وجود دارد. ،«حب»یعنی 

حضـرت  کم دسـتیـا  ،و بـرادران یوسـف حاصل اینکـه حضـرت یعقـوب
انجام دادند که با توجه بـه مـالک وهابیـت در  برابر یوسف ، عملی را دریعقوب

کـه  کند یمچنانچه اشاره شد، وهابیت تصریح  ،عالوه بهعبادت، آن عمل عبادت است. 
سجده کرد، وی  که بر حضرت یوسف سجده عبادت است. پس حضرت یعقوب

در  ،ن شـرک اسـتانامتعال به اجمـاع همـه مسـلم و عبادت غیرخداوند ؛را عبادت کرد
از شرک به دور اسـت. نیـز  ساحت حضرت یعقوب  5به ادله عقلی و نقلی که ی حال

                                              
ُلَها بأنواع کثیرة ال ُتْنکر، من ذلک السجودوالعبادة أنواع کثیرة لکن». 1 ، 3، جالجواهر ال ایةعبدالوهاب، بن ؛ محمد «ی ُأَمثُّ

 .24ص

ن همه ظلمی که برادران یوسف بر وی روا داشتند، حضرت یوسف ایشان را سرزنش هم نکرد بلکه به رحمت خداونـد آبا . 2
 .32 (: آیه32) یوسفسوره  داشت؛امیدوار 

ْت َعیناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو کظیمَو َتَولَّ . »3  .84 (: آیه32) یوسفسوره  ؛«ی َعْنُهْم َو قاَل یا َأَسفی َعلی یوُسَف َو اْبیضَّ
4 .ی َتکوَن َحَرضًا َأْو َتکوَن ِمَن اْلهاِلکین ِه َتْفَتُؤا َتْذکُر یوُسَف َحتَّ  .40 (: آیه32) یوسف ؛ سورهقاُلوا َتاللَّ

 .324یه (: آ2) بقرهسوره . 5



 

 

و رسول خداوند بوده است و خداوند وحـی و دیـن  1مخاطب وحی حضرت یعقوب
یَ ی ؛که حافظ آن و عامل به آن نباشد سپارد ینمخود را به کسی  ةَم  عم

َ
یإ  َُ یا ییعة   َشة   اةاَلَف یْدم ِِ.2 

که او نیز پیامبر خداوند است، دور است که کسی او را ، از حضرت یوسف ،همچنین
 هــدف اصــلی نصــب رســول از جانــب خداونــد، عبــادت کنــد و او نهــی نکنــد. زیــرا

 3کردن توحید عبادی و بر حذر داشتن از شرک به خداوند است. محقق
رباره عبادت هفتیم و با همین مقدار توضـیح با آنچه درباره مالک وهابیت د ،بنابراین

این آیه روشن و واضح است. امـا  یلهوس  بهکوتاه درباره مدلول آیه، نقض مالک وهابیت 
، بیـان خواهـد فه شـدهنقد توجیهاتی که از این آیه شریو توضیح بیشتر در ضمن بررسی 

 شد تا بطالن مالک وهابیت در عبادت به شکل بهتری نمایان شود.

 خ وهابیت به این آیهپاس
بـه از آنجا که وهابیت متوجه شدند که با معیار و مالک ایشان در عبادت، باید قائـل 

توجیه کنند  یا هونهالهی شوند، در صدد برآمدند تا این آیه شریفه را به  یبودن انبیا مشرک
زنـد و رار ورصو بر اشتباه خود اکه هم مالکشان در عبادت را به حال خود باقی بگذارند 

 یبـودن انبیـا مشـرکهم دچار محذورات باطلی که تعریف ایشان از عبادت دارد، مانند 
و با استدالل به این نتیجـه  کنیم یمتوجیهات وهابیت اشاره برخی الهی نشوند. اینک به 

از این توجیهـات، اشـتباه مـالک وهابیـت در عبـادت را برطـرف  یک ی  هکه  رسیم یم
و تغییری اساسی در  ندپذیربندارند جز اینکه یا حقیقت را  یا هچار. لذا وهابیت کند ینم

حال آنکه هـی  عقـل  مالک عبادت صورت دهند یا اینکه ملتزم به لوازم باطل آن شوند.
 .پذیرد ینمسلیمی چنین لوازمی را 

                                              
 .371 (: آیه2) نساءسوره . 1

 .322 (: آیه7) انعامسوره . 2
3 . اُغوَت َه َواْجَتِنُبوا الطَّ ة، َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اللَّ  .17(: آیه 37) نحل؛ سوره َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفی کلِّ ُأمَّ



 

 

 پاسخ اول: انحناء نه سجده معهوده

عملـی کـه  اصالً  اند هفته، دارندقبول یت آنها را وهابن اهل سنت که ابرخی از مفسر
انجام دادند سجده متعارف در اذهـان  و برادران حضرت یوسف حضرت یعقوب

تعظـیم در برابـر حضـرت  صـرفاً بلکـه  ،نبوده است ،یعنی پیشانی بر خاک هذاشتن ،ما
و لـا یـرد »: نویسـد یم بوده است. بغوی دربـاره سـجده بـرادران یوسـف یوسف

کـه سـجده  طور همـان 1؛«منمـا هـو اسنحنـاء والتواضـع مالسجود وضع الجبـاه علـی األرض، و 
از قتاده نقل کرده کـه سـجده  جبیر ید بن سع 2.داند یممالئکه بر آدم را به صورت انحناء 

 اند هفتهاشاره با سر بوده است. برخی دیگر نیز  و برادران یوسف حضرت یعقوب
 3شدنی مانند رکوع بوده است، نه افتادن بر زمین. خم

 ول: مخالفت مفسرانا نقد

این احتمال را نادرسـت دارند توجه  یت به آنهاوهابن اهل سنت که ابسیاری از مفسر
آلوسی به سه احتمـال دربـاره مقصـود از سـجده  5.کنند یمو آن را تضعیف  4تلقی کرده

اشاره کرده )اشاره با سر بوده، ماننـد رکـوع بـوده و بـه حـد هذاشـتن  برادران یوسف
ن نرسیده است، مقصود از سجده در اینجا تواضع است( و هر سه احتمال پیشانی بر زمی

ـوِد »: انـد کردهثوری و ضحاک تصریح  6.کند یمرا تضعیف  وِد الَْمْع و ـجو وًدا کالس  ـجو کـاَن سو

انجام دادند، به  اوبرابر  در و برادران یوسف عملی که حضرت یعقوب  7؛«ِعْنـَدنَا
 است.صورت سجده معهوده نزد ما بوده 
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 نقد دوم: مخالفت با ظهور آیه شریفه

و  ؛در آیه شریفه، سجده معهوده یعنی صورت بر زمین هذاشتن است« سجده»ظاهر 
اسـت. از طرفـی  روش سلف عمـل بـه ظـواهر قـرآن و روایـات حضـرت رسـول

و به دلیل همین دو مبنا، صـفات  ؛از مبانی فکری وهابیت است هری یسلفظاهرهرایی و 
که چون ظاهر آیـات ایـن اسـت کـه خداونـد  کنند یمو تصریح  اند نبردهیل خبریه را تأو

دست دارد یا هوش و چشم دارد و ظاهر قرآن حجت است، و از طرفی سلف این آیات را 
و  2هـوش و چشـم دارد 1، ما نیز معتقدیم کـه خداونـد دسـت،اند کردهبه ظاهرشان معنا 

 ا غیر از هوش خدا و چشم خدادست خدا از صفات ذات خداوند است و نیز دست خد
مجئ دارد و  4معتقدند خداوند در باالی عرش و آسمان است.دلیل نیز به همین  3ست.ا

که خداوند خـودش را را بر همه الزم است همه صفاتی  هوید یم یمیهت ابن 5رونده است.
ظ بـر د و نباید خالف آنچه ظاهر لفنبا آنها توصیف کرده بپذیرند و یقین قلبی داشته باش

مانند سمع، بصر،  ،آن داللت دارد معنا کرد. زیرا لغاتی که بر صفات خبریه داللت دارند
بنـابراین  .غضب، ید، أصابع و کالم به لحاک لغت عربی معنایشان برای ما معلوم اسـت

 مقالـهنیـز نـاظر بـه  باز بن 6ایمان به همین مفاد ظاهری و لغوی این الفاک واجب است.
وقد  اطأ فی نسبته للسلم إـزَم ا مـأن هـاهر هـ ه »: هوید یم 7الصافی الدین  ییمحدکتر 

بلکه سلف هر صفتی را که خداوند برای خود بیان کـرده  هوید یموی  .«ا یات ریر مـراد
تحریف و تمثیل و حتی بدون اینکه ظاهر این آیـات را تأویـل  هونه ی هبدون  پذیرند، یم
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لذا آیندهان نیز باید مانند سلف عمـل  .است االتباع واجبببرند و روش سلف صحیح و 
 1کنند.

است. از  هری یسلفو  ییظاهرهراشکی نیست که از مبانی فکری وهابیت،  ،بنابراین
که در آیه شریفه آمده است تصرف کننـد بلکـه « سجده»در ظاهر لفظ  توانند ینم رو ینا

پیشانی  ضرت یعقوبباید بپذیرند آیه شریفه داللت دارد بر اینکه برادران یوسف و ح
بر زمین هذاشتند و سجده معهوده انجام دادند. زیرا سـجده، ظهـور در سـجده معهـوده 

جمهـور  هویـد یمکه قرطبی درباره امر خداوند به سجده مالئکه به آدم  طور هماندارد. 
کـه در  یا سـجدهمانند  ،مر کرد که پیشانی بر زمین بگذارندامعتقدند خداوند مالئکه را 

ـْرِف »: نویسـد یموی در مقام تعلیل  .تعارف استنماز م وِد ِفـی الْعو ـجو اِهرو ِمـَن الس  أِلَن ـهو الظـ 

ْرِع  سخن  ،بنابراین 3.« ی علی الجباه کما هو الظـاهر» کند یمو آلوسی نیز تصریح  2«َوالم 
 ن السـجود س شـک  ّن لفظـه فـی عـرف المـرع : که  استلهین أصحیح همان هفته صدرالمت

عن وضـع الجب ـب علـی األرض، فوإـب  ن یکـون فـی  صـ  اللثـب لـ لک، ألّن األصـ  عـدم عبارة 

 4التثییرا

 نقد سوم: وجود قرینه بر سجده معهوده

حتی اهر در ظهور لفظ سجده در هذاشتن پیشانی بر خاک تشکیک کنیم، ولی در آیه 
اینکه  توضیح. کند یمبحث، متعین  حلم« سجده»وجود دارد که این معنا را در  ای ینهقر
سـجده حضـرت  کـه  اسـتآن  دهنده نآمـده اسـت و ایـن نشـا« خّروا»همراه « ُسجَا  »

َاـر  »افتادن بر زمین است نه سر خم کردن، انحناء یا رکوع و ماننـد آن. زیـرا  یعقوب

ی ، یِخـر   الم  افتادنی است که صـدای « َخرَّ »و معنای  5است مانند ضرب« َفَعَل »از باب  «ءو
، افتـد یمآن شنیده شود و به صدای آب و باد و نیز صدای چیزی کـه از بلنـدی خریر از 

                                              
 .34، ص2. همان، ج1

 .233، ص3، جالجامع ألهیام القرآ  ،. قرطبی، محمد2

 .06، ص6، جروح ال عانی فی تفسیر القرآ  العظی  ،. آلوسی، محمود3

 .3، ص1، جتفسیر القرآ  الیری  ،ین شیرازی، محمد. صدرالد4

 .166ص 2، جال صباح ال نیر فی غریب الشرح الیبیر ،. فیومی، احمد5



 

 

اسـتعمال  هویـد یمراغب اصفهانی  2با صورت افتادن را خرور هویند. 1.هویند یمخریر 
داً »در قول خداوند « اخلرّ » ـج  وا سو «َاـر 

شدن صدا بـه بلند بر افتادن توأم با کند یمداللت  3
وا»و طریحـی  4تسبیح داً  َاـر  ـج  و  5کنـد یممعنـا  «سـقطوا لـه علـی وإـوه ا»را بـه  «لَـهو سو

و بـرادران  سـجده حضـرت یعقـوب ،است. بنـابراین« خروا»حال از فاعل « سجَا  »
 االرض و سجده معهوده بوده است. نحو خرور و سقوط علی به یا سجدهیوسف، 

 نبودن سجده پاسخ دوم: عبادی

 .انـد کردهمثال آن معرفی انحناء و اا ر سجده حضرت یعقوب که  یکسان برخی از
سـجده بـرادران و  معتقدنـد، انـد یرفتهپذسـجده معهـوده بـودن را  که ی کسان ،همچنین

و سجده بـرای  ؛، سجده تحّیت و تعظیم بوده است نه سجده عبادتحضرت یعقوب
معتقـد اسـت سـجده  یمیـهت ابنپیشـین بـوده اسـت.  یها امتتحیت و تکریم از آداب 

سجده تکریم و تحیت  مانند سجده مالئکه بر آدم بر یوسف عقوبحضرت ی
بغوی نیز که سجده در آیه را انحناء دانسته همین سـخن را  6بوده است نه سجده عبادت.

 :کـه کنـد یمطبری ذیل آیه شریفه، روایات بسیاری را با این مضـمون بیـان  7هفته است.
 9قرطبـی، 8«اتمـرفب لـیس مسـجود عبـادة لک السجود تمرفب، کمـا سـجدت المالئکـب  دم »

 .اند کردهنیز همین مضمون را بیان  11و آلوسی 10بیضاوی
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 بودن مالا نقد: سجده  حیت مستلزم باطل
چون هر دو رکن عبادت از نظـر وهابیـت را  بدیهی است سجده حضرت یعقوب

م اشـاره که در پاسخ دو چنان که، ی حال در ،)به بیانی که هذشت( باید عبادت باشد ددار
سـجده  انـد هفته یمیهت ابنکردیم، بغوی، طبری، قرطبی، بیضاوی، و آلوسی و حتی خود 

نـه اسـت برای تحیت بوده  در برابر یوسف و حضرت یعقوب برادران یوسف
هـر یعنی و این  ؛سجده عبادت و سجده تحّیت :اند کردهعبادت. یعنی سجده را دو قسم 

دو قسم( است و  کم دستسجده دارای اقسامی )بلکه  ،، سجده عبادت نیستیا سجده
ند و ااّل تقسیم آن به عبادی و غیرعبادی صحیح نخواهد ا برخی اقسام سجده عبادت فقط

نگرش وهابیت  رو ینا. از دانند ینمسلف مطلق تعظیم و سجده را عبادت  ،بود. بنابراین
از عبـادت، تقسـیم کنونی مخالف با نگرش سلف و پیشینیان است. زیرا با مالک ایشان 

بـه بیـانی  .عبادت است یا سجدهبلکه هر  ،سجده به عبادی و غیرعبادی صحیح نیست
وهابیت کنونی ادعای پیروی از پیشینیان خود را داشته و سـخن  که ی حالدر  ،که هذشت

اهـر هفتـه شـود خـود  1داننـد، یم االتباع واجبایشان را در فهم معارف معیار و میزان و 
که در مالک عبـادت اشـاره  چنان دانند، یمتعظیِم توأم با حب را عبادت  سلف نیز مطلق

مطرح که برای عبادت را شد، باید هفت وهابیت کنونی و سلف ایشان در عمل، مالکی 
بدین معنا که در تعریف عبادت خضوع و  کنند؛ یمو خالف آن رفتار  پذیرند ینم اند کرده

که سجده عبادت است. ولی در  کنند یمتصریح نیز  دانند. یمحب را شرط الزم و کافی 
که تعریف عبادت بر آن صادق است و دارای هر دو رکـن عبـادت اسـت را عمل، کاری 

 .دانند ینم( عبادت و برادران یوسف )مثل سجده حضرت یعقوب
اشـتباه  اند دادهحاصل سخن در این بخش اینکه یا مالکی که وهابیت درباره عبادت 

جامع افراد  که  استافراد و مانع اغیار نیست و شرط صحت تعریف آن است، زیرا جامع 
 .کنند یمیا اینکه خود وهابیت عماًل با سخن خود مخالفت  2؛و مانع اغیار باشد
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 .33، صال نط  ،. مظفر، محمدرضا2



 

 

 پاسخ سوم: جواز سجده بر غیرخداوند در شرایع پیشین

 اینکـه رو یـناسجده بر مخلوق در شرایع هذشته جایز بوده اسـت. از  اند هفتهبرخی 
سجده کردند هـی  محـذوری نـدارد. ایـن  و پسرانش بر یوسف حضرت یعقوب

و  . عملـی کـه حضـرت یعقـوب3شود:  یمجواب با در نظر هرفتن چند مؤلفه تبیین 
هـم  . حضـرت یعقـوب2؛ انجام دادند سجده معهوده بوده است برادران یوسف

کـه  ،سـفو پسـرانش بـر یو . حضرت یعقوب1؛ کنندهان بوده است جزء سجده
خداونـد در شـریعت سـجده بـر غیربا این همه چون  .2؛ سجده کردند ،ستا بنده خدا

خدا بر غیرکه  جایز بوده، حضرت یعقوب و حضرت یوسف حضرت یعقوب
که مخالفتی با این کار نکرد، مرتکب خطا و اشـتباهی  سجده کرد و حضرت یوسف

 .اند نشده
و هـم سـجده  برادران یوسف بر یوسـف هم سجده اند نوشته 2یرکث ابنو  1قرطبی

تـا  مباح و جایز بوده است. زیرا در شرایع هذشته، از حضـرت آدم مالئکه بر آدم
 اللـه این جواز تا زمان رسـول خدا جایز بوده است وجده برای غیر، سحضرت عیسی

  خداوند مخصوص بـه جواز سجده بر غیرباقی بوده است. ابوهریره نیز هفته است
 3ود )یعنی شرایع پیشین( بوده است.زمان خ

 ناپذیری شرا عبادی نقد اول: استثنا

 :کنیم یمنقد اول بر این پاسخ را با توجه به چند مقدمه تبیین 
دارای دو رکـن  و سجده مالئکـه بـر حضـرت آدم . سجده حضرت یعقوب3

معبود  عبادت از نظر وهابیت هست. پس بر اساس دیدهاه وهابیت، حضرت یوسف
 را عبادت کردند. قرار هرفت و مالئکه حضرت آدم رت یعقوبحض
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بلکـه  ،آسمانی در همـه شـرایع توحیـدی یها کتاب. هدف از فرستادن پیامبران و 2
بخشیدن توحیـد عبـادی  تحقق 1ن و خود وهابیت،اناهدف از خلقت در نظر همه مسلم

توحید به عـالوه آن  اسالم در هر شریعتی 2ست.ا دعااشاهد بر این هم است. آیات قرآن 
واساـتالف فـی هـ ا المقـام هـو فـی المـرائع و مـا توحیـد » نویسد: یم باز بنشریعت است. 

 3.«اللـه واْلاـالل لـه وتـرک اْلشـراک مـه وتصــدی  رسـله ف ـو  مـر س ااـتالف فیـه مـین األنبیــاء
توحید و شرک و مالک در آن جزء احکام فرعی و جزئی نیست تـا در شـریعتی  ،بنابراین

یا مثل خوردن پیه  4ایز باشد و در شریعتی حرام، مانند حرمت صید ماهی در روز شنبهج
 ولی بر امت پیامبر اسالم حالل است. 5اسرائیل حرام بود که بر بنیهوسفند و هاو 

زیـرا امـر بـه  پـذیرد. ینم اسـتثنا و 6کلـی اسـت یقانون ،. حرمت شرک در عبادت1
ند، امر به شرک خواهد بود و این چنین امـری از عبادت غیر یا تجویز آن از جانب خداو

که در مقدمـه دوم  طور همانخداوند محال است. زیرا موجب نقض غرض است )چون 
هفتیم تحقق توحید عبادی از اهداف کالن و اصلی خداوند از ارسال رسل و بلکه اصـل 

 راده از خداوند حکیم محال است.اخلقت است( و نقض غرض و تناقض در 

 :نویسد یم باره ین ا درآملی جوادی 
 مظهر اوصاف و افعالی مانند علم، حیات، قدرت، خالقیت و توانند یخداوند مغیر 

... شوند ولی در مورد عبادت حتی در این مقدار هم برای دیگران سهمی نیسـت. یعنـی 
صالحیت و شایستگی ندارد تا بتوان آن را معبود، هرچنـد بـا قیـد  یا هی  موجودی ذره

7یت تلقی کرد.مظهر
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قِض غرض نپذیرش مالک وهابی درباره عبادت، الزمه با توجه به مقدمات مذکور، 
 ،از طرف خداوند حکیم است و نقض غرض از خداوند حکـیم محـال اسـت. بنـابراین

، موجب ایـن اند همطرح کردچون تعریف وهابیت از عبادت و مالکی که آنها در عبادت 
بـه برهـان ُخلـف  کنـد یمکه وهابیت در عبادت بیان ، مالک و معیاری شود یممحذور 

 باطل است.

 نداشتن مالا عبادت نقد دوم: کلیت

با توجه به مقدمه اوِل نقد اول، اهر خداوند سجده بر غیر خـود را در شـرایع هذشـته 
 دو صورت برای آن متصور است: ،اجازه داده باشد

که آن مسـجود، معبـود  یا هونهبه  ،لف: خداوند اجازه داده تا بر غیر او سجده شودا
 حقیقی قرار هرفته و پرستش شود. در این صورت دو اشکال متوجه آن است:

 همان محذور اول در این صورت نیز مطرح خواهد شد.. 3

کننــده، غیرخداونــد را عبــادت کــرده اســت و عبــادت  در ایــن صــورت ســجده. 2
ئکـه و حضـرت غیرخداوند مساوی اسـت بـا شـرک بـه خداونـد. پـس بایـد هفـت مال

و  1کننـد ینمکـه مالئکـه خطـا ی حـالدر  ،اند شـدهدچار شـرک در عبـادت  یعقوب
 4و حامل وحی بود. 3پیامبر خدا 2نیز موحد، حضرت یعقوب

کـه  یا هونهفرض دوم آن است که خداوند اجازه داده تا غیر او سجده شود، نه به  .ب
سجده بر غیر، خداوند را اطاعت و  آن مسجود، معبود حقیقی قرار هیرد بلکه تا به وسیله

 .مـِر خداونـد بـه سـجده را اطاعـت کـرده اسـت(اعبادت کرده باشد )از آن جهت کـه 
بایـد  صـورت  یـناامـا معبـود خداونـد اسـت. در  ،خداوند استغیر مسجود، ،بنابراین

 در سجده حضرت یعقـوب کم دستعبادت نیستند. زیرا  ها سجدهبپذیریم که برخی 
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و مالئکه با وجود  ود، معبود نبوده است. پس سجده حضرت یعقوبو مالئکه مسج
با مالکی که  که ی حالدر  ،داشتن دو رکن عبادت در نظر وهابیت، سجده عبادت نیستند

تعریف عبادت از طـرف  رو ینا، باید عبادت باشند. از اند کردهوهابیت از عبادت مطرح 
ف نیست و شرط تعر بنـابراین باطـل  .یف صحیح را نـداردوهابیت جامع همه افراد معرَّ

 است.

کلـی و عـام  یخداوند حکمـسجده بر غیرکه حرمت  یمیه،ت ابنسخن الزمه این اما 
خداونـد  لذا اهـر 1،است پذیر است و با وجود دلیل خاص مانند امر خداوند، تخصیص

مطلـق سـجده عبـادت  که  استن ای 2کنیم، یمکند ما اطاعت امر به سجده بر غیر خود 
چنـین سـخنی  ،باشـد. بنـابراینداشته از نظر وهابیت را حتی اهر مالک عبادت  ،اشدنب

تیمیـه و وهابیـت بـرای عبـادت  خود ابـن که  استاعتراف به جامع و مانع نبودن مالکی 
 .اند مطرح کرده

 نتیجه
ای...آیه شریفه ظاهر  ر. ةدَ  ُ ی وایَلة   َُّ یَوَخ َِ

َم َش یالم َِ یَیَ َوَ
َ
یإ ََ َف َِ که سـلف وهابیـت نیـز  چنان ،3َو

سجده کـرده،  و پسرانش بر حضرت یوسف حضرت یعقوب که  استآن  اند هفته
بر ظهـور آیـه و معیـاری کـه وهابیـت بـرای عبـادت بیـان  پیشانی بر زمین هذاشتند. بنا

خـود وهابیـت  که ی حالدر  ،دچار شرک عبادی شده است ، حضرت یعقوبکند یم
معیاری که وهابیت برای عبادت بیان کرده، باطل و  ،نابراین. بپذیرد ینماین الزم باطل را 

 مخدوش است.
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