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دگاه وهابیت درباره عبادت ،با نظر به آیه
نقد دی
َ َ ُّ َ ُ ُ َّ ً
ََ َ َ ََ َ َ َ َْ
ْ
ورفع أبویه علی العرش وخروا له سجدا ...
*

**

چکیده
یکی از اقسام توحید ،توحید عبادی است .به این معنا که هی کس جز خداونـد متعـال
سزاوار عبادت نیسـت .وهابیـت بـا توجـهنکردن بـه مقومـات الزم در معنـا و حقیقـت
عبادت ،معنای لغوی عبادت 1را به عنوان معنای اصطالحی عبادت مطرح کردهاند و در

َ
َ َ
َ َ ََ
نهایت مالک عبادت را تذلل توأم با حب میداننـد .مـدلول آیـه شـریفه َ و َِفةَیإوَة ِ ییی
م
2
َ َ
َ
ال َش مََ َیوخ َُّوایلة یُةد .را ...آن است که حضرت یعقوب و برادران حضـرت یوسـف
ِ

بر حضرت یوسف سجده کردند .با توجه به ظهور این آیه و نقد توجیهاتی که دربـاره

آن شده (مانند اینکه سجده حضرت یعقوب سجده معهوده نبوده ،یا سجده معهـوده
بوده ولی عبادی نبوده ،یا اینکه سجده بر غیرخداوند در شرایع هذشته جایز بـوده اسـت)
اثبات میشود که سجده حضرت یعقوب و برادران حضرت یوسف دارای معیـار
عبادت از نظر وهابیت است .پس ،طبـق تعریـف وهابیـت از عبـادت ،بایـد حضـرت
یعقوب دچار شرک در عبادت شده باشد .از آنجا که وقوع در محـذور مشـرکبـودن
حضرت یعقوب نتیجه مالکی است که وهابیت برای عبادت بیان کردهاند بـه برهـان
ُ
خلف اثبات میشود که معیار و مالک وهابیت در عبادت نادرست است.
کلیدواژهها« :و خروا له سجدا» ،توحید عبادی ،وهابیت ،مالک عبادت ،سجده.
* کارشناس ـی ارشــد اخــالق ،دانشــگاه قــم؛ و کارشناســی ارشــد فلســفه اســالمی ،مرکــز تخصصــی فلســفه اســالمی
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** استاد دروس خارج حوزه.
 .1یا با اندکی تفاوت از معنای لغوی.
 .2سوره یوسف ( :)12آیه .111

مقدمه

توحید اصل اساسی عقاید مسلمانان است ،کـه البتـه در عـرض اصـول دیگـر دیـن
نیست بلکه برتر از همه اصول است .روح توحید بر سراسر تعالیم اسـالمی سـایهافکن
است و بازهشت تمامی دستورهای اسالم در واپسین تحلیل به مسئله توحید است 1.از
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
م
َ
َ
م
معرفی کرده ،میفرمایدَ  :و ََا َیخو مقتیالد َ َیو ِاْل من َةَ ِیان ِیل معشُةرو ِ ی؛ 2هدف خلقت آن اسـت کـه
ِ
مرا عبادت کنند .لذا از عبادت غیرخداوند متعال بر حذر میدارد.
نادرست توحید نیز بسیار زیانبار خواهد بـود .وهابیـت
به وزان اهمیت توحید ،فهم
ِ
متهمکردن مسلمانان به شرک در عبادت را دستاویزی برای تکفیـر آنهـا و مبـاحشـمردن
خونشان قرار داده است .از مبانی اصلی وهابیت در تکفیر مسـلمانان در سراسـر جهـان
اسالم ،به دست دادن تعریف و معیاری نادرست درباره عبادت و عمل بر وزان آن است.
لذا به دست دادن معیار صحیح و تام برای عبادت و نیز اثبات نادرستی مالک و معیاری
که وهابیت برای عبادت بیان کرده ،اهمیت و یژهای دارد .بدینمنظور ابتدا مالک وهابیت
َ
َ َ ََ َ َ َ م
َ
َ .
در عبادت را تبیین میکنیم .سپس با توجه به آیه شریفه َ و َِفَیإوَ ِ یییال َش مةََ َیوخ ُّةَوایلة یُةدرای
ِ
 ...بطالن مالکی را که وهابیت برای عبادت مطرح کرده ،اثبات مـیکنیم .البتـه هرچـه
پیش از این درباره مالک و مقدمات مفهوم عبادت مقاالتی به نگارش درآمده ،اما ابطال
مالک وهابیت با توجه به این آیه شریفه طرحـی نـو در بیـان خطـای مالکـی اسـت کـه
وهابیت برای عبادت بیان کردهاند .از اینرو در این مقاله پس از بیان معنا و مـدلول ایـن
آیه شریفه ،و با توجه به برخی مبانی فکـری وهابیـت ،ماننـد ظـاهرهرایی و سـلفیهری،
نقض مالکی که وهابیت برای عبادت مطرح کرده روشن خواهد شد .نیز توجیهـاتی کـه
وهابیت یا مفسرانی که نزد ایشان پذیرفتهشده هستند بیان ،بررسی و نقد میشود.
 .1طباطبایی ،محمد حسین ،مج وع رساةل عالم طباطبایی ،ص.22
 .2سوره ذاریات ( :)03آیه .07

معیار عبادت از دیدگاه وهابیت

توحید در عبادت به این معنا است که عبادت مختص خداوند است .همه مسلمانان
بر این اصل اتفاق نظر دارند ،هرچه در مصـادیق آن اخـتالفنظرهـایی وجـود دارد 1.بـا
اینکه وهابیت درباره توحید و شرک و اقسام هر یک بسیار سخن هفتهاند و قلمفرساییها
کردهاند ،معیار واحد و صحیحی برای عبادت به دسـت ندادهانـد و همـین باعـث شـده
است در مصادیق عبادت اشتباه کرده ،مسلمانان را به شرک متهم کنند.
در کتب لغت برای عبادت تعریفی مطرح شده که بـه لحـاک کالمـی جـامع و مـانع
نیست و ارکان عبادتی را که مد نظر شریعت و در برابر شرک است در بر ندارد .عبادت در
لغت به معنای خشوع و خضوع ،اظهار خضوع یا نهایت خشـوع اسـت 2.ابنمنظـور در
لسا العرب اصل عبودیت را خضوع و تذلل میداند 3.ابنتیمیه در تعریـف عبـادت بـه
همین تعاریف لغوی اکتفا کرده است .وی معتقد است هر هونه تعظیم ،خشوع ،اجـالل
و نهایت خضوع ،عبادت است .وی مینویسد« :الْ ِع َب َاد وة َ ْص و َم ْع َنا َها ال ل» 4اصل معنای
عبادت ،ذل است .اما در تعریف عبادتی که مأموربها است ،حب و دوستداشتن معبود
را هم اضافه کرده و آن را متضمن معنای ذل و حب میداند .بر این اساس ،برای عبـادت
مأموربها دو شرط را الزم میداند؛ یکی محبت و دیگری ذل و خضوع؛ که اهـر یکـی از
این دو در کار نباشد عبادت محقق نشده است 5.هـاهی اصـل عبـادت را حـب دانسـته
است 6.هاهی هم قید «کمال» را اضافه کرده است 7.ابنتیمیه در بسیاری از کتـب خـود
8
عبادت را اسم جامعی میداند برای هر آنچه خداوند دوست میدارد.
 .1سبحانی ،جعفر ،األس اء الرالثة اإلل  ،الرب ،العبادة ،ص.12
 .2راغب اصفهانی ،هسین بن مح د ،مفردات الفاظ القرآ  ،ص.022
 .3ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسا العرب ،ج.264 ،1
 .4ابنتیمیه ،احمد ،مج وع الفتاوی ،ج ،34ص01؛ همو ،العبودیة ،ج ،3ص.2
 .5ابنتیمیه ،احمد ،رسالة العبودیة ،ج ،3ص.2
 .6ابنتیمیه ،احمد ،جامع الرساةل ،ج ،2ص261؛ همو ،قاعدة فی ال حبة ،ج ،3ص.46
 .7همو ،جامع الرساةل ،ج ،2ص.333
 .8همو ،العبودیة ،ج ،3ص 3و ص22؛ همو ،مج وعة فتاوی ،ج ،34ص323؛ همو ،الفتاوی الیبری ،ج ،0ص.300

اما پیروان ابنتیمیه مانند ابنقیم جوزی ،محمد بـن عبـدالوهاب ،بـنبـاز ،البـانی و
ابنعثیمین و دیگران همان سخنان ابنتیمیه را تکرار کردهاند و با آنکـه در شـرح و بسـط
اندیشه و آرای ابنتیمیه کوشیدهاند ،راجع بـه معیـار و مـالک عبـادت ،بـه خـود اجـازه
ندادهاند که حتی اندکی بیش از آنچه او هفته ،سخنی بگویند ،به طوری که در کتب خود
به نقل عین عبارات ابنتیمیه اکتفا کردهاند و بیش از آن سخنی نگفتهاند.
الحب مع کمال الخضوع والـ ّل» 1.بنباز
ابنقیم جوزی مینویسد« :العبادة هی کمال
ّ
برای بیان معنای عبادت در نظر شرع ،به عبارت ابنتیمیه اشاره میکند کـه «العبـادة اسـا
إامع لک ما یحبه الله ویرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنـب» .عبادت اسم جامعی
است برای هر عملی که خداوند دوست میدارد .هفتار باشد یا فعل ظاهری و باطنی.
تا کنون روشن شد که وهابیت در مجموع سه تعریـف بـرای عبـادت بیـان کردهانـد:
.3تذلل و خشوع؛  .2نهایت خضوع و خشوع؛  .1حب توأم با نهایت خضوع و خشـوع.
همانطور که روشن است بر این اساس سجده نیز مصداق عبادت خواهد بود .البته خود
2
وهابیت به این مطلب اذعان دارند.
َ َ َ
ً
َ
َُ
َ َ َْ
بررسی آیه شریفه َ و َرفع أ َب َویه علی الع ْرش َو خ ُّروا له ُس َّجدا...

برای تبیین نقض مالک عبادت از دیدهاه وهابیت به واسـطه آیـه شـریفه مـذکور ،الزم
است ابتدا آیه را به لحاک داللت بهدقت بررسی کنیم تا مدلول آیه روشن شود .سپس تبیین
میکنیم که چگونه مدلول این آیه شریفه موجب نقض مالک وهابیت در عبادت میشود.
مدلول آیه شریفه

با تبیین معنای برخی واژهـان کلیـدی در آیـه شـریفه ،یعنـی «العـرش»ّ « ،
خـروا» و
ً
« ُسجدا» ،و اشاره به مرجع ضمیرها در آیـه ،معنـای آیـه روشـن خواهـد شـد .العـرش:
اســتعمال عــرش در چیــزی کــه پادشــاهان بــر آن مینشــینند ،رایــج اســت 3.فراهیــدی
 .1ابنقیم جوزی ،الداء والدواء «الجواب الیافی ل ن سأل عن الدواء الشافی» ،ج ،3ص.013
 .2همان؛ قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.234
 .3طباطبایی ،محمد حسین ،ال یزا فی تفسیر القرآ  ،ج ،33ص.226

الع ْرش :السریر للملک» 1.نیز عرش در اصل ،چیزی اسـت کـه دارای سـقف
مینویسدَ « :
2
باشد و به جایگاه پادشاهان هم به اعتبار اینکه بر بلندی قرار دارد عرش هفتـه میشـود.
ّ ً
ّ
خروا :صیغه سوم فعل ماضی و از خرور به معنای سقوط استُ 3.سجدا :حـال از فاعـل
« ّ
واحـد مطّـرد ّ
خروا» است 4.ابنفارس مینویسد« :السـین والجـیا والـدال صـ ی
یـدل علـی
ی
تطـامن و ّل»؛ 5کلمهای که از سه حرف سین ،جیم و دال تشکیل شده ،اصل و مصدری
و
است که زیاد استعمال میشود و داللت میکند بر فرودآمدن و خشـوعکـردن؛ « َس َجـــََ
6
ـج ود
َّ
یس و
الر ُج ُل» یعنی پیشانیاش را بر زمین هذاشت .ابنسیده نیـز هفتـه اسـتَ « :س َ
ـج َد ْ
7
سجوداً ،وضع إب ته ماألَرض».
مرجع ضمیر «رفع» و ضمیر «له» حضرت یوسف است و اینکه هفته شده ضمیر
َ
«له» به خداوند برمیهردد 8درست نیسـت بـه قرینـه اول سـوره َِ إ م
یاةاد ِرَ َ ی کـه
َةُیی
ِ
ِ
حضرت یوسف به حضرت یعقوب هفت دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه بر
«من» سجده میکنند .از آنجا که رؤیای حضرت یوسف صادق بـود چنانچـه قـرآن
کریم اشاره میکند 9،پس ضمیر در «له» نیز به همان «من» یعنـی حضـرت یوسـف
مرجوع است .به این معنا کـه حضـرت یعقـوب و بـرادران یوسـف بـر حضـرت
یوسف سجده کردند .مرجع ضمیر «خروا» برادران و «أبوین» حضـرت یوسـف
است و ظاهر آیه شریفه آن است که حضرت یعقوب نیز به همراه پسرانش بر حضرت
10
یوسف سجده کرد .طبـری میهویـد« :و اـر یعقـو و ولـده و مـه لیوسـم سـجدا»
 .1فراهیدی ،احمد ،العین ،ج ،3ص.223
 .2راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآ  ،ص.004
 .3توضیح بیشتر در ادامه مقاله آمده است.
 .4کرباسی ،محمد ،اعراب القرا  ،ج ،2ص.36
 .5ابنفارس ،احمد ،معج مقاییس اللغة ،ج ،1ص.311
 .6فیومی ،احمد ،ال صباح ال نیر فی غریب الشرح الیبیر ،ج ،2ص.646
 .7ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسا العرب ،ج ،1ص.242
 .8بغوی ،حسین ،معال التنزیل فی تفسیر القرآ  ،ج ،2ص.030
َ َ
َ ًّ
َ ُ َْ َ
َْ ُ
َ  .9و قال یا أ َب ِت هذا تأویل ُر ْءیای ِم ْن ق ْبل قد َج َعلها َر ِّبی حقا؛ سوره یوسف ( :)12آیه .111
 .10طبری ،محمد ،جامع البیا فی تفسیر القرآ  ،ج ،31ص.22

ابنکثیر نیز مینویسد « :ی سجد له مواه و ماوتـه البـاقون»؛ 1عالوه بر اینکه در خـود آیـه
قرینه بر این مطلب وجود دارد .زیرا حضرت یوسف در رؤیا دیده بود که یازده ستاره
و خورشید و ماه بر او سجده کردند 2و پس از اینکه بر یوسف سجده شد « َو َاـروا لَ وـه
وسجداً» ،به حضرت یعقوب هفـت «یـا َ َم ِ
ـن ق َْبـ و ق َْـد َإ َع َل ـا َر  یمـی
ـت هـ ا َتأْویـ و ور ْءیـای ِم ْ
َح ًّقـا»؛ پدر این رخداد تأو یل همان رؤیـایی بـود کـه پیشتـر دیـده بـودم .خداونـد آن را
حقیقت قرار داد و در خارج به وقوع پیوست .این در حالی اسـت کـه بـرادران حضـرت
یوسف یازده نفر بودند .لذا یازده ستاره اشاره به ایشان اسـت و شـمس و قمـر اشـاره
است بـه «أبوین» ،همانطور که مفسران اشاره کردهانـد کـه «و اـر یعقـو و ولـده و مـه
لیوسم سجدا» 3بنابراین حضرت یعقوب هم جزء سجدهکنندهان بود .لذا آنچه امثال
فخـر رازی در توجیـه آیـه هفتهانـد کـه ضـمیر «خـروا» حضـرت یعقـوب را شــامل
نمیشود 4سخن درستی نیست .از اینرو بدیهی است برای اینکه این واقعه با رؤیایی که
حضرت یوسف دیده بودند تطبیق کند و سخن حضرت یوسف صادق باشـد کـه
هفت «ق َْد َإ َع َل ا َر  یمی َح ًّقـا» باید هفت حضرت یعقوب نیز جـزء سـجدهکننـدهان بـر
یوسف بوده است .البته منظور از «أبـوین» حضـرت یعقـوب و خالـه حضـرت
یوسف است نه حضرت یعقوب و مادر حضرت یوسف 5.چون مادر حضرت
6
یوسف پیش از این از دنیا رفته بود.
 .1ابنکثیر ،اسماعیل ،تفسیر القرآ العظی  ،ج ،2ص.101
 .2سوره یوسف ( :)12آیه .2
 .3طبری ،محمد ،جامع البیا فی تفسیر القرآ  ،ج ،31ص.22
 .4فخر رازی ،محمد ،مفاتیح الغیب ،ج ،34ص.033
َ َ َّ ً
« .5فقلت :أبلغک أنها خالته» همان؛ « َو خ ُّروا ل ُه ُسجدا ،یعنی :یعقوب و خالته و إخوته»؛ بغوی ،حسین ،معال التنزیل فای
تفسیر القرآ  ،ج ،2ص030؛ قرطبی ،محمد ابن احمد ،الجامع لتفسیر القرآ  ،ص.222
 .6اطالق «أب» بر نامادری یا ناپدریای که سرپرستی فرزندی را به عهـده داشـته باشـند اشـکال نـدارد .زیـرا «أب» یعنـی
َ َ ْ ُ َّ
ّ
الشی َء :إذا غذوته .و بذلک ّ
سمی األب أبـا»؛ مصـطفوی ،حسـن ،التحقیا فای
سرپرست؛ «یدل علی التربیة والغذو ،أبوت
کل ات القرآ الیری  ،ج ،3ص23؛ و به کسی که فرزند از نطفه او بوده یا از رحم او به دنیـا آمـده والـد هفتـه میشـود .لـذا
ْ َ َ
قرآن کریم درباره آزر ،که سرپرستی حضرت ابراهیم را به عهده داشت ،اطالق «أب» کرده است نـه والـد « َو ِإذ قـال ِإ ْب َـر ِاه ُیم
َ
ِألِب ِیه َآز َر »...؛ سوره انعام ( :)7آیه .62

برخی هفتهاند «الم» در آیه به معنای «الی» است و «لیوسف» مانند «الی القبله» به
معنای «الی یوسف» است 1.اما این سخن نیز مردود است .زیرا همانطور که ابنتیمیـه
ذیل آیه اُةدروایدم  2اشاره کرده است ،هـر حرفـی معنـای خـاص خـود را دارد 3.لـذا
معنای «لیوسف» غیر از معنای «الی یوسف» است .بسیاری از مفسران اهل سنت مانند
بغوی 4،طبری 5،قرطبی 6،و آلوسی 7،نیز این قول را تضعیف کردهاند.
با توجه به آنچه درباره مدلول آیه شریفه بیان کردیم ،معنای ظـاهر آیـه چنـین اسـت:
«یوسف پدر و خالهاش را بر جایگاه مخصوص خود برافراشت و برادران یوسف به همراه
پدر و خالهاش در برابر یوسف بر زمین افتاده و بر او سجده کردند».
نقضضم مضضالا عبضضادت از دیضضدگاه وهابیضضت بضضا وجضضه بضضه آیضضه و رفضضع ابویضضه علضضی
العرش...

با توجه به چند مقدمه ،بطالن مالک عبادت از دیدهاه وهابیـت ،بـا ایـن آیـه شـریفه
روشن خواهد شد.
 . 3وهابیت معتقد است هر هونه خضوع و خشوع یا نهایت خضـوع تـوأم بـا نهایـت
8
حب عبادت است.

 .1بغوی ،حسین ،معال التنزیل فی تفسایر القارآ  ،ج342 ،3؛ قرطبـی ،محمـد ،الجاامع ألهیاام القارآ  ،ج ،3ص231؛
آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسیر القرآ العظی  ،ج ،6ص07؛ در هی یک از این منابع به قائـل قـول مـذکور اشـاره
نشده است.
 .2سوره بقره ( :)2آیه .12
 .3ابنتیمیه ،احمد ،مج وع الفتاوی ،ج ،2ص.104
 .4بغوی ،حسین ،معال التنزیل فی تفسیر القرآ  ،ج ،3ص.342
 .5طبری ،محمد ،جامع البیا فی تفسیر القرآ  ،ج ،31ص.22
 .6قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.231
 .7آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسیر القرآ العظی  ،ج ،6ص.06
 .8ابن قیم جوزی ،الداء والدواء «الجواب الیافی ل ن سأل عن الدواء الشافی» ،ج ،3ص.013

ً
 .2مسلما برترین مصداق خضوع و خشوع ،سجده و پیشانی به خاک ساییدن است.
پس یکی از ارکان عبادت در نظر وهابیت در عملی که حضرت یعقوب و پسرانش در
1
برابر حضرت یوسف انجام دادند محقق است.
 .1برادران یوسف پس از آنکه بزرهواری و کرامت بینظیـر وی را دیدنـد 2ناخواسـته
دوستدار جمال سیرت یوسف شدند .لذا سجدهشان در برابر او همر ِاه حب به او بـود؛ و
نهایـت حـب
بر فرض اهر کسی حب و محبت قلبی برادران یوسف بـه او را نپـذیرد ،در
ِ
حضرت یعقوب به حضرت یوسف شکی نیست؛ چراکـه قـرآن کـریم دربـاره او
فرمود از محبتی که به یوسف داشت در فراقش افسوس خورد و بـه قـدری هریسـت کـه
ً
چشمانش سفید شد 3و نزدیک بود که هـالک شـود 4.از ایـنرو قطعـا سـجده حضـرت
حب او بوده است .بنـابراین ،در سـجده
یعقوب در برابر حضرت یوسف ،توأم با ِ
حضرت یعقوب و پسرانش بر حضرت یوسف ،رکن دوم عبادت از نظر وهابیت،
یعنی «حب» ،نیز وجود دارد.
حاصل اینکـه حضـرت یعقـوب و بـرادران یوسـف ،یـا دسـتکم حضـرت
یعقوب ،عملی را در برابر یوسف انجام دادند که با توجه بـه مـالک وهابیـت در
عبادت ،آن عمل عبادت است .بهعالوه ،چنانچه اشاره شد ،وهابیت تصریح میکند کـه
سجده عبادت است .پس حضرت یعقوب که بر حضرت یوسف سجده کرد ،وی
را عبادت کرد؛ و عبادت غیرخداوند متعال به اجمـاع همـه مسـلمانان شـرک اسـت ،در
حالی که به ادله عقلی و نقلی 5ساحت حضرت یعقوب  از شرک به دور اسـت .نیـز
ُ ُّ ُ
ُ
« .1والعبادة أنواع کثیرة لکنی أ َمثل َها بأنواع کثیرة ال ت ْنکر ،من ذلک السجود»؛ محمد بن عبدالوهاب ،الجواهر ال ایة ،ج،3
ص.24
 .2با آن همه ظلمی که برادران یوسف بر وی روا داشتند ،حضرت یوسف ایشان را سرزنش هم نکرد بلکه به رحمت خداونـد
امیدوار داشت؛ سوره یوسف ( :)32آیه .32
َ َ
ْ
ُ َ َ ْ َّ
َ
َ
َ َّ َ
یض ْت َع ُ
یناه ِم َن ال ُح ْز ِن ف ُه َو کظیم»؛ سوره یوسف ( :)32آیه .84
َ « .3و ت َولی ع ْن ُه ْم َو قال یا أ َسفی علی یوسف و اب
ُ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ ْ
هالکین؛ سوره یوسف ( :)32آیه .40
 .4قالوا تالل ِه تفتؤا تذکر یوسف حتی تکون حرضا أو تکون ِمن ال ِ
 .5سوره بقره ( :)2آیه .324

حضرت یعقوب مخاطب وحی 1و رسول خداوند بوده است و خداوند وحـی و دیـن
َ
َ َ
2
خود را به کسی نمیسپارد که حافظ آن و عامل به آن نباشد؛ َ اُیإ معةمی َ یعة ی مْد َشة ی ِِاةال َف .
همچنین ،از حضرت یوسف ،که او نیز پیامبر خداوند است ،دور است که کسی او را
عبــادت کنــد و او نهــی نکنــد .زیـرا هــدف اصــلی نصــب رســول از جانــب خداونــد،
3
محققکردن توحید عبادی و بر حذر داشتن از شرک به خداوند است.
بنابراین ،با آنچه درباره مالک وهابیت درباره عبادت هفتیم و با همین مقدار توضـیح
کوتاه درباره مدلول آیه ،نقض مالک وهابیت به وسیله این آیه روشن و واضح است .امـا
توضیح بیشتر در ضمن بررسی و نقد توجیهاتی که از این آیه شریفه شـده ،بیـان خواهـد
شد تا بطالن مالک وهابیت در عبادت به شکل بهتری نمایان شود.
پاسخ وهابیت به این آیه

از آنجا که وهابیت متوجه شدند که با معیار و مالک ایشان در عبادت ،باید قائـل بـه
مشرکبودن انبیای الهی شوند ،در صدد برآمدند تا این آیه شریفه را به هونهای توجیه کنند
که هم مالکشان در عبادت را به حال خود باقی بگذارند و بر اشتباه خود اصرار ورزنـد و
هم دچار محذورات باطلی که تعریف ایشان از عبادت دارد ،مانند مشـرکبـودن انبیـای
الهی نشوند .اینک به برخی توجیهات وهابیت اشاره میکنیم و با استدالل به این نتیجـه
میرسیم که هی یک از این توجیهـات ،اشـتباه مـالک وهابیـت در عبـادت را برطـرف
نمیکند .لذا وهابیت چارهای ندارند جز اینکه یا حقیقت را بپذیرند و تغییری اساسی در
مالک عبادت صورت دهند یا اینکه ملتزم به لوازم باطل آن شوند .حال آنکه هـی عقـل
سلیمی چنین لوازمی را نمیپذیرد.

 .1سوره نساء ( :)2آیه .371
 .2سوره انعام ( :)7آیه .322
ِّ ُ
ً َ ْ ُ َّ
ََ ْ ْ
َّ ُ َ
َ  .3ولقد َب َعث َنا ِفی کل أ َّم ،ة َر ُسوال أ ِن اع ُبدوا الل َه َو ْاج َت ِن ُبوا الطاغوت؛ سوره نحل ( :)37آیه .17

پاسخ اول :انحناء نه سجده معهوده

ً
برخی از مفسران اهل سنت که وهابیت آنها را قبول دارند ،هفتهاند اصال عملـی کـه
حضرت یعقوب و برادران حضرت یوسف انجام دادند سجده متعارف در اذهـان
ً
ما ،یعنی پیشانی بر خاک هذاشتن ،نبوده است ،بلکـه صـرفا تعظـیم در برابـر حضـرت
یوسف بوده است .بغوی دربـاره سـجده بـرادران یوسـف مینویسـد« :و لـا یـرد
مالسجود وضع الجبـاه علـی األرض ،و منمـا هـو اسنحنـاء والتواضـع»؛ 1همـانطور کـه سـجده
مالئکه بر آدم را به صورت انحناء میداند 2.سعید بن جبیر از قتاده نقل کرده کـه سـجده
حضرت یعقوب و برادران یوسف اشاره با سر بوده است .برخی دیگر نیز هفتهاند
3
خمشدنی مانند رکوع بوده است ،نه افتادن بر زمین.
نقد اول :مخالفت مفسران

بسیاری از مفسران اهل سنت که وهابیت به آنها توجه دارند این احتمال را نادرسـت
تلقی کرده 4و آن را تضعیف میکنند 5.آلوسی به سه احتمـال دربـاره مقصـود از سـجده
برادران یوسف اشاره کرده (اشاره با سر بوده ،ماننـد رکـوع بـوده و بـه حـد هذاشـتن
پیشانی بر زمین نرسیده است ،مقصود از سجده در اینجا تواضع است) و هر سه احتمال
6
ود ال َْم ْع و ِ
ـج ِ
ـود
ـج ً
را تضعیف میکند .ثوری و ضحاک تصریح کردهانـدَ « :
ودا کالس و
کـان وس و
ِع ْن َـدنَا»؛ 7عملی که حضرت یعقوب  و برادران یوسف در برابر او انجام دادند ،به
صورت سجده معهوده نزد ما بوده است.
 .1بغوی ،حسین ،معال التنزیل فی تفسیر القرآ  ،ج ،2ص.030
 .2همان ،ج ،3ص.342
 .3قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.272
 .4همان ،ج ،3ص.272
 .5فخر رازی ،محمد ،مفاتیح الغیب ،ج ،34ص033؛ ابن کثیر ،اسماعیل ،تفسیر القرآ العظی  ،ج ،3ص.313
« .6قیل :کان کالرکوع البالغ دون وضع الجبهة علی األرض .»...آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسایر القارآ العظای ،
ج ،6ص.06
 .7قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.272

نقد دوم :مخالفت با ظهور آیه شریفه

ظاهر «سجده» در آیه شریفه ،سجده معهوده یعنی صورت بر زمین هذاشتن است؛ و
روش سلف عمـل بـه ظـواهر قـرآن و روایـات حضـرت رسـول اسـت .از طرفـی
ظاهرهرایی و سلفیهری از مبانی فکری وهابیت است؛ و به دلیل همین دو مبنا ،صـفات
خبریه را تأو یل نبردهاند و تصریح میکنند که چون ظاهر آیـات ایـن اسـت کـه خداونـد
دست دارد یا هوش و چشم دارد و ظاهر قرآن حجت است ،و از طرفی سلف این آیات را
به ظاهرشان معنا کردهاند ،ما نیز معتقدیم کـه خداونـد دسـت 1،هـوش و چشـم دارد 2و
دست خدا از صفات ذات خداوند است و نیز دست خدا غیر از هوش خدا و چشم خدا
است 3.نیز به همین دلیل معتقدند خداوند در باالی عرش و آسمان است 4.مجئ دارد و
رونده است 5.ابنتیمیه میهوید بر همه الزم است همه صفاتی را که خداوند خـودش را
با آنها توصیف کرده بپذیرند و یقین قلبی داشته باشند و نباید خالف آنچه ظاهر لفظ بـر
آن داللت دارد معنا کرد .زیرا لغاتی که بر صفات خبریه داللت دارند ،مانند سمع ،بصر،
غضب ،ید ،أصابع و کالم به لحاک لغت عربی معنایشان برای ما معلوم اسـت .بنـابراین
ایمان به همین مفاد ظاهری و لغوی این الفاک واجب است 6.بنباز نیـز نـاظر بـه مقالـه
7
إـزم ا مـأن هـاهر هـ ه
دکتر محییالدین الصافی میهوید« :وقد اطأ فی نسبته للسلم َ
ا یات ریر مـراد» .وی میهوید بلکه سلف هر صفتی را که خداوند برای خود بیان کـرده
میپذیرند ،بدون هی هونه تحریف و تمثیل و حتی بدون اینکه ظاهر این آیـات را تأویـل

 .1ابنقیم جوزی ،مختصر الصواع ال رسلة علی الجه یة وال عطلة ،ج ،3ص.247
 .2ابنتیمیه ،احمد ،الفتاوی الیبری ،ج ،7ص.223
ُ
ُ
« .3ومن صفات ذاته یده تبارک تعالی  ...یده تبارک وتعالی غیر أذنه ،غیر عینه ... ،وغیر أی صفة أطلقت وذکرت فـی کتـاب
الله وفی حدیث رسول الله» (همان).
 .4ابنتیمیه ،احمد ،الفتوی الح ویة الیبری ،ج ،3ص.243
 .5البانی ،محمد ،موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر مح د ناصرالدین األلبانی ،ج ،7ص.100
 .6بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مج وع فتاوی بن باز ،ج ،2ص.37
 .7محییالدین الصافی در مقاله خود به تفاوت روش سلف و خلف درباره تفسیر صفات خبری پرداخته است.

ببرند و روش سلف صحیح و واجباالتباع است .لذا آیندهان نیز باید مانند سلف عمـل
1
کنند.
بنابراین ،شکی نیست که از مبانی فکری وهابیت ،ظاهرهرایی و سلفیهری است .از
اینرو نمیتوانند در ظاهر لفظ «سجده» که در آیه شریفه آمده است تصرف کننـد بلکـه
باید بپذیرند آیه شریفه داللت دارد بر اینکه برادران یوسف و حضرت یعقوب پیشانی
بر زمین هذاشتند و سجده معهوده انجام دادند .زیرا سـجده ،ظهـور در سـجده معهـوده
دارد .همانطور که قرطبی درباره امر خداوند به سجده مالئکه به آدم میهویـد جمهـور
معتقدند خداوند مالئکه را امر کرد که پیشانی بر زمین بگذارند ،مانند سـجدهای کـه در
ـج ِ
ود ِفـی ال وْعـر ِ
نماز متعارف است .وی در مقام تعلیل مینویسـدِ « :أل َن وـه الظ ِ
ف
ـن الس و
ـاه ور ِم َ
ْ
َوالم ْر ِع» 2و آلوسی نیز تصریح میکند « ی علی الجباه کما هو الظـاهر» 3.بنابراین ،سخن
صحیح همان هفته صدرالمتألهین است که :ن السـجود س شـک ّن لفظـه فـی عـرف المـرع
ألن األصـ عـدم
عبارة عن وضـع الجب ـب علـی األرض ،فوإـب ن یکـون فـی صـ اللثـب لـ لکّ ،
التثییرا

4

نقد سوم :وجود قرینه بر سجده معهوده

حتی اهر در ظهور لفظ سجده در هذاشتن پیشانی بر خاک تشکیک کنیم ،ولی در آیه
قرینهای وجود دارد که این معنا را در «سجده» محل بحث ،متعین میکند .توضیح اینکه
خروا» آمـده اسـت و ایـن نشـاندهنده آن اسـت کـه سـجده حضـرت
« ُسجَا» همراه « ّ
یعقوب افتادن بر زمین است نه سر خم کردن ،انحناء یا رکوع و ماننـد آن .زیـرا « َاـر
المی وءِ ،
یخـر» از باب « َف َع َل» است مانند ضرب 5و معنای « َخ َّر» افتادنی است که صـدای
خریر از آن شنیده شود و به صدای آب و باد و نیز صدای چیزی کـه از بلنـدی میافتـد،
 .1همان ،ج ،2ص.34
 .2قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.233
 .3آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسیر القرآ العظی  ،ج ،6ص.06
 .4صدرالدین شیرازی ،محمد ،تفسیر القرآ الیری  ،ج ،1ص.3
 .5فیومی ،احمد ،ال صباح ال نیر فی غریب الشرح الیبیر ،ج 2ص.166

خریر میهویند 1.با صورت افتادن را خرور هویند 2.راغب اصفهانی میهویـد اسـتعمال
اخلر» در قول خداوند « َاـروا وسـجداً» 3داللت میکند بر افتادن توأم با بلندشدن صدا بـه
« ّ
تسبیح 4و طریحـی « َاـروا لَ وـه وسـجداً» را بـه «سـقطوا لـه علـی وإـوه ا» معنـا میکنـد 5و
«سجَا» حال از فاعل «خروا» است .بنـابراین ،سـجده حضـرت یعقـوب و بـرادران
یوسف ،سجدهای به نحو خرور و سقوط علیاالرض و سجده معهوده بوده است.
پاسخ دوم :عبادینبودن سجده

برخی از کسانی که سجده حضرت یعقوب را انحناء و امثال آن معرفی کردهانـد.
همچنین ،کسانی که سـجده معهـوده بـودن را پذیرفتهانـد ،معتقدنـد سـجده بـرادران و
حضرت یعقوب ،سجده ّ
تحیت و تعظیم بوده است نه سجده عبادت؛ و سجده بـرای
تحیت و تکریم از آداب امتهای پیشـین بـوده اسـت .ابنتیمیـه معتقـد اسـت سـجده
حضرت یعقوب بر یوسف مانند سجده مالئکه بر آدم سجده تکریم و تحیت
بوده است نه سجده عبادت 6.بغوی نیز که سجده در آیه را انحناء دانسته همین سـخن را
هفته است 7.طبری ذیل آیه شریفه ،روایات بسیاری را با این مضـمون بیـان میکنـد کـه:
9
« لک السجود تمرفب ،کمـا سـجدت المالئکـب دم تمـرفب لـیس مسـجود عبـادة»ا 8قرطبـی،
بیضاوی 10و آلوسی 11نیز همین مضمون را بیان کردهاند.
 .1مصطفوی ،حسن ،التحقی فی کل ات القرا الیری  ،ج ،1ص.16
 .2صاحب بن عباد ،ال حیط فی اللغة ،ج ،2ص363؛ راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات ألفاظ القرآ  ،ص.266
 .3سوره سجده ( :)12آیه .30
 .4همان ،ص.264
 .5طریحی ،محمد ،مج ع البحرین ،ج ،1ص.241
 .6ابنتیمیه ،احمد ،مج وع الفتاوی ،ج ،2ص.174
 .7بغوی ،حسین ،معال التنزیل فی تفسیر القرآ  ،ج ،2ص030؛ همان ،ج ،3ص.342
 .8طبری ،محمد ،جامع البیا فی تفسیر القرآ  ،ج ،31ص.20
 .9قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.231
ّ
 .10بیضاوی ،عبدالله ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،ج ،1ص.366
 .11آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسیر القرآ العظی  ،ج ،6ص.06

نقد :سجده حیت مستلزم باطلبودن مالا

بدیهی است سجده حضرت یعقوب چون هر دو رکن عبادت از نظـر وهابیـت را
دارد (به بیانی که هذشت) باید عبادت باشد ،در حالی که ،چنانکه در پاسخ دوم اشـاره
کردیم ،بغوی ،طبری ،قرطبی ،بیضاوی ،و آلوسی و حتی خود ابنتیمیه هفتهانـد سـجده
برادران یوسف و حضرت یعقوب در برابر یوسف برای تحیت بوده اسـت نـه
عبادت .یعنی سجده را دو قسم کردهاند :سجده عبادت و سجده ّ
تحیت؛ و این یعنی هـر
سجدهای ،سجده عبادت نیست ،بلکه سجده دارای اقسامی (دستکم دو قسم) است و
ّ
فقط برخی اقسام سجده عبادتاند و اال تقسیم آن به عبادی و غیرعبادی صحیح نخواهد
بود .بنابراین ،سلف مطلق تعظیم و سجده را عبادت نمیدانند .از اینرو نگرش وهابیت
کنونی مخالف با نگرش سلف و پیشینیان است .زیرا با مالک ایشان از عبـادت ،تقسـیم
سجده به عبادی و غیرعبادی صحیح نیست ،بلکه هر سجدهای عبادت است .بـه بیـانی
که هذشت ،در حالی که وهابیت کنونی ادعای پیروی از پیشینیان خود را داشته و سـخن
ایشان را در فهم معارف معیار و میزان و واجباالتباع میداننـد 1،اهـر هفتـه شـود خـود
تعظیم توأم با حب را عبادت میدانند ،چنانکه در مالک عبـادت اشـاره
سلف نیز مطلق
ِ
شد ،باید هفت وهابیت کنونی و سلف ایشان در عمل ،مالکی را که برای عبادت مطرح
کردهاند نمیپذیرند و خالف آن رفتار میکنند؛ بدین معنا که در تعریف عبادت خضوع و
حب را شرط الزم و کافی میدانند .نیز تصریح میکنند که سجده عبادت است .ولی در
عمل ،کاری را که تعریف عبادت بر آن صادق است و دارای هر دو رکـن عبـادت اسـت
(مثل سجده حضرت یعقوب و برادران یوسف )عبادت نمیدانند.
حاصل سخن در این بخش اینکه یا مالکی که وهابیت درباره عبادت دادهاند اشـتباه
است ،زیرا جامع افراد و مانع اغیار نیست و شرط صحت تعریف آن است که جامع افراد
ً
و مانع اغیار باشد؛ 2یا اینکه خود وهابیت عمال با سخن خود مخالفت میکنند.
 .1بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مج وع فتاوی ،ج ،2ص.34
 .2مظفر ،محمدرضا ،ال نط  ،ص.33

پاسخ سوم :جواز سجده بر غیرخداوند در شرایع پیشین

برخی هفتهاند سجده بر مخلوق در شرایع هذشته جایز بوده اسـت .از ایـنرو اینکـه
حضرت یعقوب و پسرانش بر یوسف سجده کردند هـی محـذوری نـدارد .ایـن
جواب با در نظر هرفتن چند مؤلفه تبیین میشود .3 :عملـی کـه حضـرت یعقـوب و
برادران یوسف انجام دادند سجده معهوده بوده است؛  .2حضـرت یعقـوب هـم
جزء سجدهکنندهان بوده است؛  .1حضرت یعقوب و پسـرانش بـر یوسـف ،کـه
بنده خدا است ،سجده کردند؛  .2با این همه چون سـجده بـر غیرخداونـد در شـریعت
حضرت یعقوب و حضرت یوسف جایز بوده ،حضرت یعقوب که بر غیرخدا
سجده کرد و حضرت یوسف که مخالفتی با این کار نکرد ،مرتکب خطا و اشـتباهی
نشدهاند.
قرطبی 1و ابنکثیر 2نوشتهاند هم سجده برادران یوسف بر یوسـف و هـم سـجده
مالئکه بر آدم مباح و جایز بوده است .زیرا در شرایع هذشته ،از حضـرت آدم تـا
حضرت عیسی ،سجده برای غیرخدا جایز بوده است و این جواز تا زمان رسـولاللـه
 باقی بوده است .ابوهریره نیز هفته است جواز سجده بر غیرخداوند مخصوص بـه
3
زمان خود (یعنی شرایع پیشین) بوده است.
نقد اول :استثنا ناپذیری شرا عبادی

نقد اول بر این پاسخ را با توجه به چند مقدمه تبیین میکنیم:
 .3سجده حضرت یعقوب و سجده مالئکـه بـر حضـرت آدم دارای دو رکـن
عبادت از نظر وهابیت هست .پس بر اساس دیدهاه وهابیت ،حضرت یوسف معبود
حضرت یعقوب قرار هرفت و مالئکه حضرت آدم را عبادت کردند.

 .1قرطبی ،محمد ،الجامع الهیام القرآ  ،ج ،3ص.231
 .2ابنکثیر ،تفسیر القرآ العظی  ،ج ،2ص.101
 .3آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسیر القرآ العظی  ،ج ،3ص.43

 .2هدف از فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی در همـه شـرایع توحیـدی ،بلکـه
هدف از خلقت در نظر همه مسلمانان و خود وهابیت 1،تحققبخشیدن توحیـد عبـادی
است .آیات قرآن هم شاهد بر این ادعا است 2.اسالم در هر شریعتی توحید به عـالوه آن
شریعت است .بنباز مینویسد« :واساـتالف فـی هـ ا المقـام هـو فـی المـرائع و مـا توحیـد
3
اللـه واْلاـالل لـه وتـرک اْلشـراک مـه وتصــدی رسـله ف ـو مـر س ااـتالف فیـه مـین األنبیــاء».
بنابراین ،توحید و شرک و مالک در آن جزء احکام فرعی و جزئی نیست تـا در شـریعتی
جایز باشد و در شریعتی حرام ،مانند حرمت صید ماهی در روز شنبه 4یا مثل خوردن پیه
هوسفند و هاو که بر بنیاسرائیل حرام بود 5ولی بر امت پیامبر اسالم حالل است.
 .1حرمت شرک در عبادت ،قانونی کلـی اسـت 6و اسـتثنا نمیپـذیرد .زیـرا امـر بـه
عبادت غیر یا تجویز آن از جانب خداوند ،امر به شرک خواهد بود و این چنین امـری از
خداوند محال است .زیرا موجب نقض غرض است (چون همانطور که در مقدمـه دوم
هفتیم تحقق توحید عبادی از اهداف کالن و اصلی خداوند از ارسال رسل و بلکه اصـل
خلقت است) و نقض غرض و تناقض در اراده از خداوند حکیم محال است.
جوادی آملی در این باره مینویسد:
غیرخداوند میتوانند مظهر اوصاف و افعالی مانند علم ،حیات ،قدرت ،خالقیت و
 ...شوند ولی در مورد عبادت حتی در این مقدار هم برای دیگران سهمی نیسـت .یعنـی
هی موجودی ذرهای صالحیت و شایستگی ندارد تا بتوان آن را معبود ،هرچنـد بـا قیـد
7
مظهریت تلقی کرد.

 .1ابنتیمیه ،احمد ،العبودیة ،ج ،3ص2؛ آلوسی ،محمود ،غایة األمانی فی الرد علی النبهانی ،ج ،3ص.324
 .2سوره نحل ( :)37آیه 17؛ سوره ذاریات ( :)03آیه 07؛ سوره مؤمنون ( :)21آیه 12؛ سـوره نـوح ( :)63آیـه  3و 2؛ سـوره
بینه ( :)34آیه .0
 .3بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مج وع فتاوی و مقاالت ابن باز ،ج ،2ص.36
 .4سوره بقره ( :)2آیه .70
 .5سوره انعام ( :)7آیه .327
 .6مکارم شیرازی ،ناصر ،آیات الوالیة فی القرآ  ،ص.247
 .7جوادی آملی ،عبدالله ،توهید در قرآ  ،ص.037

با توجه به مقدمات مذکور ،الزمه پذیرش مالک وهابی درباره عبادت ،نقض غرض
ِ
از طرف خداوند حکیم است و نقض غرض از خداوند حکـیم محـال اسـت .بنـابراین،
چون تعریف وهابیت از عبادت و مالکی که آنها در عبادت مطرح کردهاند ،موجب ایـن
ُ
محذور میشود ،مالک و معیاری که وهابیت در عبادت بیان میکنـد بـه برهـان خلـف
باطل است.
نقد دوم :کلیتنداشتن مالا عبادت

اول نقد اول ،اهر خداوند سجده بر غیر خـود را در شـرایع هذشـته
با توجه به مقدمه ِ
اجازه داده باشد ،دو صورت برای آن متصور است:
الف :خداوند اجازه داده تا بر غیر او سجده شود ،به هونهای که آن مسـجود ،معبـود
حقیقی قرار هرفته و پرستش شود .در این صورت دو اشکال متوجه آن است:
 .3همان محذور اول در این صورت نیز مطرح خواهد شد.
 .2در ایــن صــورت ســجدهکننــده ،غیرخداونــد را عبــادت کــرده اســت و عبــادت
غیرخداوند مساوی اسـت بـا شـرک بـه خداونـد .پـس بایـد هفـت مالئکـه و حضـرت
یعقوب دچار شـرک در عبـادت شـدهاند ،در حـالی کـه مالئکـه خطـا نمیکننـد 1و
4
حضرت یعقوب نیز موحد 2،پیامبر خدا 3و حامل وحی بود.
ب .فرض دوم آن است که خداوند اجازه داده تا غیر او سجده شود ،نه به هونهای کـه
آن مسجود ،معبود حقیقی قرار هیرد بلکه تا به وسیله سجده بر غیر ،خداوند را اطاعت و
مـر خداونـد بـه سـجده را اطاعـت کـرده اسـت).
عبادت کرده باشد (از آن جهت کـه ا ِ
بنابراین ،مسجود ،غیرخداوند است ،امـا معبـود خداونـد اسـت .در ایـن صـورت بایـد
بپذیریم که برخی سجدهها عبادت نیستند .زیرا دستکم در سجده حضرت یعقـوب
 .1سوره تحریم ( :)77آیه .7
 .2سوره بقره ( :)2آیه .324
 .3سوره بقره ( :)2آیه .317
 .4سوره نساء ( :)2آیه .371

و مالئکه مسجود ،معبود نبوده است .پس سجده حضرت یعقوب و مالئکه با وجود
داشتن دو رکن عبادت در نظر وهابیت ،سجده عبادت نیستند ،در حالی که با مالکی که
وهابیت از عبادت مطرح کردهاند ،باید عبادت باشند .از اینرو تعریف عبادت از طـرف
وهابیت جامع همه افراد َّ
معرف نیست و شرط تعریف صحیح را نـدارد .بنـابراین باطـل
است.
اما الزمه این سخن ابنتیمیه ،که حرمت سجده بر غیرخداوند حکمـی کلـی و عـام
است و با وجود دلیل خاص مانند امر خداوند ،تخصیصپذیر است 1،لذا اهـر خداونـد
امر به سجده بر غیر خود کند ما اطاعت میکنیم 2،این است که مطلـق سـجده عبـادت
نباشد ،حتی اهر مالک عبادت را از نظر وهابیت داشته باشـد .بنـابراین ،چنـین سـخنی
اعتراف به جامع و مانع نبودن مالکی است که خود ابـنتیمیـه و وهابیـت بـرای عبـادت
مطرح کردهاند.
نتیجه

َ َ
َ
َ َ م
ظاهر آیه شریفه َ و َِف ََیإ َ َوَ ِ یییال َش مََ َیو َخ َُّوایلة یُ َةد .رای 3،...چنانکه سـلف وهابیـت نیـز
ِ

هفتهاند آن است که حضرت یعقوب و پسرانش بر حضرت یوسف سجده کـرده،
پیشانی بر زمین هذاشتند .بنا بر ظهـور آیـه و معیـاری کـه وهابیـت بـرای عبـادت بیـان
میکند ،حضرت یعقوب دچار شرک عبادی شده است ،در حالی که خـود وهابیـت
این الزم باطل را نمیپذیرد .بنابراین ،معیاری که وهابیت برای عبادت بیان کرده ،باطل و
مخدوش است.
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