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بررسی و نقد دیدگاه وهابیت در زمینه شفاعت طلبی

حمید پناهی*

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران

چکیده
اعتقاد به اصل شفاعت در آخرت در چارچوب اذن الهی، با توجه به این که از عقاید مسّلم 
اســالمی به شــمار می رود، اما به رغم این، فروعات آن همچنان مورد بحث و مناقشــه اســت. 
که مورد اختالف برخی از فرق  بحث طلب شفاعت از خود شافعان، از جمله مسائلی است 
اســالمی واقع شــده است. مشروعیت این امر، تا قرن هشــتم هجری، مورد اتفاق و اجماع همه 
مســلمانان بوده و تنها از نیمه قرن هشــتم به بعد، برخی از میان اهل ســنت، با عنوان وهابیت، 
که طلب شــفاعت بیواســطه از  به مخالفت با آن برخاســتند. فرقه وهابیت بر این باور اســت 
شافعان الهی، شرک محسوب شده و به زعم ایشان، چنین شخصی جان و مالش مباح است. 
که  که از خود خداوند درخواست شود  طلب شفاعت از نگاه وهابیت تنها زمانی جایز است 
شــافعان را در حق ما شــفیع قرار دهد. نویســنده در اثر حاضر ضمن بررسی دیدگاه وهابیت در 
زمینه شــفاعت طلبی، با تتبع در آیات و احادیث معتبر نبوی، و ســیره مســتمره مسلمین به نقد 

این رهیافت می پردازد.
گان كلیدی واژ

شفاعت، طلب شفاعت، شافعان، شرک، وهابیت.
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مقدمه
به شفاعت  معتقد  و  دارند  قبول  را  اسالمی، اصل شفاعت  فرق  وهابیت همچون سایر 
که  پیامبرa هستند؛ ولی در پاره ای از احکام و فروعات آن، دیدگاه های خاصی دارند 
کفر آمیز دانسته وآنان  موجب شده تا عقیده مسلمانان دیگر را در رابطه با مسأله شفاعت 
از  به درخواست  با شفاعت،  رابطه  در  وهابیت  نظر  اختالف  مهم ترین  بدانند.  را مشرک 

شافعان باز می گردد.
چنانچه مرســوم اســت درخواست شــفاعت از شــافعان-چه در زمان حیات شافعان و چه 
بعــد از حیــات دنیــوی آنان- از نظر مســلمانان امری جایز و مشــروع می باشــد، ولــی به اعتقاد 
که از خود خداوند  وهابیت امری نامشروع و شرک آلود است و این امر تنها زمانی جایز است 
کس از شافعان  که شــافعان را در حق ما شــفیع قرار دهد. مبتنی بر این تفکر هر  خواســته شــود 
کند از نگاه آنان مشــرک بوده و جان و  خود حتی پیامبر a به طور مســتقیم طلب شــفاعت 
مال آن ها نیز مباح است، )امین، بی تا:192( و طبق باور آن ها منشأ تمام فتنه ها در عالم هستی 
نیز از ناحیه شــفاعت طلبی اســت )همان: 207(، آن ها برای این تفکر و عقیده، استدالل های 

متعددی نیز مطرح می سازند.
مسأله  تحلیلی،  توصیفی-  روش  به  دارد  سعی  کتابخانه ای،  پژوهش  این  در  نگارنده 
کرده و ضمن طرح استدالل های وهابیت در  از نگاه وهابیت بررسی  را  »شفاعت خواهی« 
کنکاش قرار داده و با آیات و روایات به آن ها  خصوص منع شفاعت خواهی، آن ها را مورد 

پاسخ دهد.
مفهوم شناسی شفاعت

شفاعت در لغت
در ذیل ماده )ش، ف، ع( لسان العرب می نویسد: »...الشفع خالف الوتر و هو الزوج تقول: 
گویی: او فرد بود و من  که می  کان وترا فشفعته شفعا ...« شفع، خالف فرد است هم چنانکه 
کــردم. )ابــن منظــور،711 ق: 8/ 183(؛ و معجم مقاییس اللغه نیز می گوید: »الشــین  او را زوج 
و الفاء و العین اصل صحیح یدل علی مقارنة الشــیئین شــفع فالن لفالن اذا جاء ثانیه ملتمسا 
مطلبه و معینا له...«)ابن فارس، 1404ق: 201/3(. راغب اصفهانی نیز چنین می نویسد: »الشفع 
کثر ما یستعمل  ضم الشــئ الی مثله ...... و الشــفاعة االنضمام الی آخر ناصرا له و سائال عنه و ا
فــی انضمــام مــن هو اعلی حرمة و مرتبة الی من هو ادنی ومنه الشــفاعة فــی القیامة...« )راغب 
گویند.. و شــفاعت  اصفهانــی، بی تا: 457(، شــفع به ضمیمه شــدن چیــزی به چیز دیگر می 
کننده  که شــئ دوم یاری  نیز عبارت اســت از ضمیمه شــدن یک شــئ به شئ دیگر در حالی 
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کثر استعمال های شفاعت در ضمیمه شدن، شخص بلند مرتبه و محترم به  شئ اول است و ا
اشخاص پایین تر است و شفاعت درروز قیامت نیز از این قبیل است.

ثی مجرد از »َشَفَع، یشَفُع« است و به معنای زوج بودن،   در مجموع شفاعت، مصدر ثال
گشتن وجفت شدن است و علت اینکه به وساطت شخص، برای نجات  همراهی و ضمیمه 
کننده و نیروی تأثیر  که مقام و موقعیت شفاعت  کار شفاعت اطالق می شود نیز این است  گنه 
که در وجود شفاعت شونده است با هم ضمیمه و جفت شده و هر دو به  او با عوامل نجاتی 

کار می شود. گنه  کمک هم موجب نجات شخص 
شفاعت در اصطالح

کــه در رابطه با جلــب خیر و منفعــت و دفع  شــفاعت در اصطــالح، نوعــی همراهــی اســت 
زیان و شروراســتفاده می شــود، لذا در پدیده های تکوینی مسأله شفاعت اصطالحی را مطرح 
گرسنگی  گر نیاز به پزشک است یا الزم است شخص رفع تشنگی و  نمی کنند، به طور مثال ا
که این گونه موارد از طریق علل مادی مرتفع  کند از اصطالح شــفاعت اســتفاده نمی شــود چرا 
گونه موارد نیز می شود )جوادی آملی، 1383  گر چه معنای لغوی شفاعت شامل این  می شود. ا

ش:99/5؛ طباطبایی 1417: 158-157/1(.
و  استعداد جهش  که  مادون-  موجود  کردن یک  بیان دیگر، »شفاعت« درخواست  به 
که در  پیشرفت دارد- از موجود باال، به صورت یک جریان قانونی و ضابطه مند می باشد، 

کاربرد دارد. امورات غیرمادی 
اصل شفاعت درنگاه علمای فریقین

کیفیت   اصل مسأله »شفاعت« را علمای شیعه و سنی به عنوان اصل مسّلم پذیرفته اند و در 
آن به بحث پرداخته اند. برای نمونه، نظر تعدادی از متکلمین و مفسرین، به تناسب بحث 

مطرح می گردد.
1( ابومنصور ماتریدی )متوفی 333 ق(: »شــفاعت در اصل برای چشــم پوشــی از نقص در 
کبیره و صغیره صورت می گیــرد« )ماتریدی 1246 ق: 7/  گناه  که بــرای صاحبان  فعل اســت 

.)338
کالبازی )متوفــی 380 ق(، می گوید: »علما اجمــاع دارندکه پذیرفتن  2( تاج الدیــن ابوبکــر 
که قرآن و روایات در خصوص شفاعت فرموده اند واجب است« )کالبازی، بی تا:  تمام آنچه 

.)55
 a 3( شــیخ مفیــد )336-413 ق( می فرمایــد: »امامیــه اتفــاق نظــر دارندکه رســول خدا
کبیــره از امت خــود، شــفاعت می کند، و  گناهــان  در روز قیامــت بــرای جماعتــی از مرتکبــان 
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کبیره از شیعیان شفاعت می کنند«  گناه  امیرالمؤمنین A و سایر ائمه b نیز، برای صاحبان 
)مفید،47:1413(.

4( شــیخ طوســی )385-460 ق( می فرمایــد: شــفاعت نــزد مــا امامیــه بــرای پیامبــر a و 
بســیاری از اصحــاب ایشــان و تمــام ائمــه معصومیــن b و بســیاری از مؤمنین صالح اســت. 

)الطوسی، بی تا: 214/1(.
که در آخرت شــفاعتی اســت   5( فخــر رازی )606-544( می گویــد: »امــت اجمــاع دارنــد 
وآیه »عســی أن یبعثک ربک مقاما محمودا )اســراء/79(« و »لسوف یعطیک ربک فترضی 

)ضحی/5( نیز بر آن داللت دارد«. )فخر رازی، 1420: 496/3(.
 a 6( عالمــه حلــی )648-726( می فرمایــد: »علماء بر اصل شــفاعت نســبت به پیامبر
اتفــاق نظــر دارنــد و آیه »عســی أن یبعثک ربــک مقاما محمودا )اســراء/79( نیــز بر آن حمل 

می شود«. )عالمه حلی، 416:1413(.
کــه خلق در آخرت  7( ابــن تیمیه حرانی، )727 ق( می نویســد: »مســلمانان اجماع دارند 
کــرده و پیامبر نیز بعــد اذن خداوند شــفاعت می کننــد«. )الحرانی،  از پیامبــر طلــب شــفاعت 

بیتا:10/1(.
8( عالمه مجلســی )1110 ق( می فرماید: »امت بر اینکه پیامبر )صلوات اهلل علیه( شــفاعت 
کیفیــت آن به بحــث پرداخته اند. )مجلســی،1403 ق:  مقبولــه دارنــد اتفــاق نظر داشــته و در 

.)30/8
9( محمدبن عبدالوهاب )1115-1206 ق( می گوید: به شــفاعت پیامبر a  ایمان دارم و 

او اولین شافع است. )التمیمی النجدی، بیتا:21(.
که نسبت به اصل مسأله شفاعت امت اسالمی  که ارائه شد روشن می شود  طبق استناداتی 
کیفیت آن خالی از اختالف نیست فرقه وهابیت در این میان با اعتقاد به  اجماع دارند ولی 

اصل مسأله شفاعت دیدگاه خاصی در مورد برخی از فروعات دارد.
شفاعت و شفاعت طلبی از نگاه وهابیت

کشــف الشــبهات می نویســد: ...بگو شفاعت را انکار نمی کنم،   محمد بن عبد الوهاب در 
که شفاعت او مقبول و به آن امیدوارم، ولی شفاعت مختص  بلکه پیامبر  a  شافعی است 
ــَفاَعُة َجِمیًعا«)الزمر: 44(، وهر شــفاعتی به اذن خداست، چنچه قرآن  خداســت: »ُقْل هلِلَِّ الّشَ

 ِبِإْذِنِه« )البقرة: 255(.
َ

ِذی یْشَفُع ِعْنَدُه ِإاّل
َ
می فرماید: »َمْن َذا اّل

که شفاعت را فهمیدی، این طور بگو: »اللهم ال تحرمنی شفاعته، اللهم شفعه فی، و  کنون  ا
أمثال هذا«)کشف الشبهات/ 21(. و در رساله قواعد االربع در قاعده دوم می نویسد: شفاعت 
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که از غیر  به دو صورت است: شفاعت باطل و شفاعت قبول؛. شفاعت باطل شفاعتی است 
که از خداوند طلب شود. کار الهی درخواست شده و شفاعت مقبول شفاعتی است  خدا 

که  کتــاب نیــز مدعی اســت: »پیامبــر بــرای قومی مبعوث شــدند   و در قاعــده ســوم همــان 
فرشــتگان و انبیــاء و صالحیــن را می پرســتیدند. وگروهی از آن ها نیز درختان و ســنگ وســتاره 
کننــد: »َوَقاِتُلوُهْم  که باتمــام آن ها مبارزه  و خورشــید و را می پرســتیدند وحضــرت مأمور بودند 
...«)انفال: 39(. و دلیل پرســتش صالحین، این آیه  ُه هلِلَِّ

ُ
کّل یُن  ــی ال َتکــوَن ِفْتَنٌة َویکوَن الّدِ َحّتَ

ْقَرُب َویْرُجوَن 
َ
یُهْم أ

َ
ِهُم اْلَوِسیَلَة أ ِذیَن یْدُعوَن یْبَتُغوَن ِإَلی َرّبِ

َ
وَلِئک اّل

ُ
که می فرماید: »أ قرآن است 

اَبُه« )اسراء: 57(؛ )علما نجد االعالم، 7،6/2:1417(.
َ

َرْحَمَتُه َویَخاُفوَن َعذ
کند، نســبت به  کــه از خود شــفیعان، طلب شــفاعت  کســی   بــا توجــه بــه عقیــده وهابیت 
خدا شــرک ورزیده و مرتکب فعل حرام شــده اســت. در این خصوص محمدبن عبدالوهاب 
می گوید: »فال یقال یا رسول اهلل او یا ولی اهلل اسالک الشفاعة او غیرها مما ال یقدر علیه االاهلل 

کان من اقسام الشرک« )امین، بی تا:193(. فاذا طلبت ذلک فی ایام البرزخ 
کسی بگوید از پیامبر به خاطر نزدیکی به خداوند  گر   ابن تیمیه نیزدر این زمینه می گوید: ا
که شفیع من باشد، این چنین عملی از اعمال مشرکان است )الحرانی، 56:1410(.  می خواهم 
که در ادامه به آن ها پرداخته شــده و  کرده اند  ئلــی مطرح  وهابیــت برای ادعای خودشــان دال

گرفت. مورد نقد و بررسی قرار خواهند 
طرح و بررسی ادله وهابیت در منع شفاعت طلبی

اشکال اول: شفاعت مخصوص خداست
 توضیــح اشــکال اول: محمــد بــن عبــد الوهــاب در توضیــح این اســتدالل می نویســد: »...
که شــفاعت او مقبول و به آن  بگو شــفاعت را انکار نمی کنم، بلکه پیامبر a شــافعی اســت 
ــَفاَعُة َجِمیًعا« )الزمــر: 44(، وهر  امیــدوارم، ولی تمام شــفاعت مختص خداســت: »ُقْل هلِلَِّ الّشَ
 ِبِإْذِنِه«)البقرة: 

َ
ِذی یْشَفُع ِعْنَدُه ِإاّل

َ
شفاعتی به اذن خداست، چناچه قرآن می فرماید »َمْن َذا اّل

که شفاعت را فهمیدی، اینطور بگو: »اللهم ال تحرمنی شفاعته، اللهم شفعه لی،  کنون  255(. ا
وأمثال هذا«)التمیمی، 1418: 21(.

که مختص اوســت از غیر خداوند،   بنابراین طلب شــفاعت و همچنین تمام امورات الهی 
که در حقیقت این نوع از در خواســت ها، اعطای شــئونات الهی به  به منزله شــرک اســت چرا
کتاب الهدیه الســنیه در رساله دوم نیز می نویســد: »فال یقال یا رسول اهلل او یا  بشــر اســت؛ و در 
کان من  ولی اهلل اســالک الشــفاعة مما ال یقدر علیه اال اهلل فاذا طلبت ذلک فی االیام البرزخ 
گفت: ای رسول خدا یا ای ولی الهی از تو شفاعت -یا  اقسام الشرک«)امین، بی تا:193( نباید 
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که جز خداوند برآن قادر نیســت- طلب می کنم چنین طلبی در ایام برزخ از اقســام  هر اموری 
شرک به حساب می آید.

که صغری آن  نقد و بررســی اشــکال اول: بازگشت اشکال اول به یک قیاس منطقی است 
کبری آن »طلب فعل خدا، از غیر خدا شــرک اســت« می باشــد  »شــفاعت فعل خداســت« و 
ونظیــر ایــن اســتدالل را دربــاره درخواســت شــفای بیمــار از اولیــا الهی و مشــابه آن نیــز دارند، 
که منظــور از فعل خدا  گفت  کبری قیاس بایــد  مــا صغــری قیــاس را می پذیریــم ولی در مــورد 
چیست؟ بدون بیان ضابطه ای برای فعل خدا قیاس و استدالل آن ها بی نتیجه خواهد بود. 
گفت: در آیات متعددی از قرآن افعال مختص به خداوند، به  برای روشــن شــدن مسأله باید 
ِذی 

ّ
کــه مخصوص خود خداســت » َو ُهَو اَل غیــر ازخدا نیز نســبت داده شــده اند، مثاًل »اماته« 

َی ِإَذا َجاء  ُیْحِیی َو ُیِمیُت...«)مومنون: 80(؛ به غیر خداوند نیز نســبت داده شــده اســت » َحَتّ
ْتُه ُرُسُلَنا...« )انعام:61(.

ّ
َحَدُکُم اْلَمْوُت َتَوَف

َ
أ

که  که منظور از افعال الهی  که از مقایسه آیات مزبور به ذهن می رسد این است   سؤالی 
مختص خداوند است و چنانچه از غیر خدا طلب شود موجب شرک است چیست؟ در 
که مستقاًل و بدون دخالت  گونه اند: دسته اول، افعالی  هستند  گفت: افعال دو  پاسخ باید 
که در پرتو قدرت باالتر انجام  قدرت باالتری صورت می گیرند و دسته دیگر افعالی  هستند 

می شوند.
گر طلب شفاعت از این  الزم به ذکر است فقط به دسته اول، افعال الهی اطالق می شود و ا
که طلب شفاعت از  مقوله باشد حتمًا شرک است. ولی بر هیچ اهل انصافی پوشیده نیست 
شافعان به معنای واسطه و وسیله قرار دادن آن هاست و هرگز شخص طالب شفاعت، برای 
شفیع خود شأن ربوبی قائل نیست. بنابراین طلب شفاعت از شافعان راستین با اتکا به رابطه 

عبودی شافعان با خداوند بوده و هرگز مصداق فعل الهی نمی باشد.
اشکال دوم: شرک مشرکان صدر اسالم، به سبب شفاعت طلبی بود

کریم با توجه به این موضوع می فرماید: » َو َیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلَلِّ  توضیح اشــکال دوم: قرآن 
ُبوَنا ِإَلی اهلَلِّ ُزْلَفی ...«)زمر:3(   ِلُیَقِرّ

ّ
ُهــْم َو ال َیْنَفُعُهْم ...« )یونس:18( و » َما َنْعُبُدُهْم ِإاَل مــا ال َیُضُرّ

چنانچه معلوم اســت در هر دو آیه علت مذمت مشــرکین، شــفاعت طلبی آنان بوده اســت.  و 
انگیزه پیامبر a در جنگ با مشــرکین صدر اســالم نیز فقط مبارزه با همین شفاعت خواهی 
مشــرکین بــوده و اال مشــرکین بــه لحــاظ اعتقاد نقصی نداشــتند و معتقــد به خداونــد یگانه و 

اوصاف او بودند.
کشف الشبهات می نویسد: »توحید آن است   در این زمینه محمدبن عبدالوهاب در رساله 
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که خداوند بسوی بشریت فرستاده  کنیم و این همان آیین پیامبران است  که تنها خدا را پرستش 
که قوم خود را در حال پرستش صالحان قوم  است و نخستین این پیامبران، نوح است زمانی 
خویش، هم چون بت، ُوّد، یغوث، یعوق و نسر دید به مبارزه با آنان برخاست، و آخرین این 
برای  را  او  را شکست داد و خداوند  این صالحان  تمثال  نیز  او  که  انبیا، محمدa است 
که عبادت می کردند، عمل حج به جا می آوردند، صدقه می دادند،  دعوت امتی برانگیخت 
نام خدارا بر زبان جاری می کردند، ولی همراه این اعمال، برخی از آفریده ها واسطه ها را میان 
خود و خدا قرار می دادند و آن ها را وسیله تقرب و شفاعت می دانستند افرادی مثل عیسی، 

مریم، فرشتگان و دیگر صالحان ...
 مشــرکان صدر اســالم معتقد به رازقیت، مدبریت، مالکیت، ربوبیت و غیره برای خداوند 
بودنــد ولــی در توحید عبادی نقص داشــتند وشــاهد بــر این مطلب نیز عبارت اســت از آیاتی 
مثل: »قل من یرزقکم من الســماء و االرض َامن یملک الســمع و االبصار و من یخرج الحی من 
المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر االمر فسیقولون اهلل فقل افال تتقون« )یونس/31( و 
»قل لمن االرض و من فی ها ان کنتم تعلمون، سیقولون هلل قل افال تذکرون قل من رب السماوات 
کلشی و هو یجیر  السبع و رب العرش العظیم سیقولون هلل قل افال تذکرون قل من بیده ملکوت 
و ال یجــار علیه ان کنتم تعلمون ســیقولون هلل قل فانی تســحرون« )بقــره: 84 - 89(؛ )التمیمی 

النجدی،1418 ق:6-3(.
که نســبت به  کتاب تطهیراالعتقاد می نویســد: »هر شــخصی   با این عقیده صنعانی نیز در 
درخت، سنگ، قبر، ملک، جن، میت و حی اعتقادی در جهت سودرسانی یا دفع ضرر و یا 
تقرب به خداوند و شفاعت در امورات دنیوی داشته باشد مشرک است و این همان اعتقادی 

که مشرکان نسبت به بت داشتند« )الصنعانی،1424 ق:61/1( است 
نقد و بررسی اشکال دوم: هر دو آیه مذکور در صدر استدالل دوم، عالوه برشفاعت طلبی 
که متوجه آن ها می باشد  مشرکین به عبودیت آن ها در مقابل بت نیز اشاره دارند بنا براین شرکی 
گذشت »پیامبر اسالم به سوی  کشف الشبهات  که در رساله  از همین ناحیه است. اما عبارتی 
که عبادت می کردند حج بجا می آوردند و زکوه می پرداختند ولی برخی  مردمی برانگیخته شد 

از آفریده ها را بین خود و خدا واسطه قرار می دادند...« صحیح نیست.
گربپذیریــم اینکــه مشــرکین صدر اســالم، خدا را می پرســتیدند و نمــاز می خواندند و   زیــرا ا
حــج بجــا می آوردند ولی به تصریح قرآن، آنان بت نیز می پرســتیدند » َو َیْعُبُدوَن ِمــْن ُدوِن اهلَلِّ 
کف زدن نبوده اســت  ُهــْم َو ال َیْنَفُعُهــْم ...«)یونــس: 18( و نمــاز آنان غیر از ســوت و  مــا ال َیُضُرّ
اَب 

َ
وُقوْا اْلَعذ

ُ
 ُمــَکاء َوَتْصِدَیًة َفذ

ّ
ُتُهْم ِعنَد اْلَبْیِت ِإاَل َکاَن َصاَل هم چنانکــه قــرآن می فرماید: »َوَما 
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ُکنُتْم َتْکُفُروَن« )انفال: 35(. ِبَما 
کشــاف در ذیل آیه می نویســد: مشرکان اعم   حج آن ها نیز از همین قرار بوده اســت چنانکه 
کعبه را طواف می کردند و با انگشــتان خود ســود و با دســتان  از زن و مرد، برهنه و بدون لباس، 
کارهای خیر نیز  کــف می زدند. )زمخشــری، 1407 ق:2/ 218(، در رابطه با صدقه هــا و  خــود 
که آنان منکر  کار خیری از مشــرکین پذیرفته شود در حالی  گفت: مگر ممکن اســت  باید باید 
َکَفُروْا  ُهْم 

َ
ّن

َ
 أ

َ
ن ُتْقَبَل ِمْنُهْم َنَفَقاُتُهْم ِإاّل

َ
رسالت پیامبر بودند؟ چنانکه قرآن می فرماید: » َوَما َمَنَعُهْم أ

ِباهلِل َوِبَرُسوِلِه ...« )توبه: 54(.
کــه معتقد به رازقیــت و خالقیت و مدبریــت الهی وغیره  مشــرکان صدراســالم بــا فرض این 
... بودند ولی با این حال، در مقابل بت ها ســجده می کردند و بت های خودشــان را مســاوی 
کریم با اشــاره به این عقاید  خــدا قرار می دادند و نســبت به حق اســتکبار می ورزیدنــد. قرآن 
ُمُرَنا َوَزاَدُهْم 

ْ
َنْســُجُد ِلَما َتأ

َ
ْحَمُن أ ْحَمِن َقاُلوا َوَما الَرّ ِإَذا ِقیَل َلُهُم اْســُجُدوا ِللَرّ فاســد می فرماید: »َو

کنید، می گویند رحمن  گفته شود، خدای رحمن را سجده  ُنُفوًرا« )فرقان/60( و چون به آن ها 
کنیم؟ و دعوت تو بر نفرت آن ها می افزاید. چیست؟ آیا برای آنچه تو فرمان می دهی سجده 

که با   ظاهر این آیه داللت دارد بر آنکه مفهوم صحیحی از رحمن نمی دانستند تا جایی 
)ما( موصوله سؤال می کنند واو را همچون غیر ذوی العقول ها سؤال می کنند. وهم چنین آیه 
گر چه برای خداوند رحمن نبوده - آشنا  که مشرکان با مفهوم سجده - ا مزبور بیان می دارد 

بودند ولی در مقابل خداوند رحمن سجده نمی کردند.
که مشرکان بت ها را مساوی  که بیانگر حال مشرکین در دوزخ است، بیان می دارد   آیه دیگر 
کنا لفی ضالل مبین اذ نسویکم  با خداوند می دانستند. »قالوا و هم فی ها یختصمون تاهلل ان 
که با یکدیگر ستیزه می کنند  برب العالمین« )شــعرا:96-98(. آن ها در آنجا )دوزخ( درحالی 
که شــما را با پروردگار جهانیان  گمراهی آشــکاری بودیم آنگاه  که ما در  گویند: ســوگند به خدا 

برابر می داشتیم.
کفر آمیز، مشــرکان صدراســالم در مقابل توحید اســتکبار نیز می ورزید و   عالوه بر این عقاید 
کاُنوا  ُهْم 

ّ
داعــی توحید یعنی پیامبر a را )العیاذ باهلل( مجنون و شــاعر خطــاب می کردند » ِإَن

ــا َلتاِرُکوا آِلَهِتنا ِلشــاِعٍر َمْجُنوٍن« )صافات: 
ّ
 ِإَن

َ
 اهلَلُّ َیْســَتْکِبُروَن * َو َیُقوُلــوَن أ

ّ
ِإذا قیــَل َلُهــْم ال ِإلــَه ِإاَل

35،36(، اصاًل آن ها توحید و خداپرستی را ضاللت می دانستند چنانکه قرآن می فرماید: »ِإن 
ن َصَبْرَنا َعَلْیَها ...« )فرقان: 42(.

َ
َنا َعْن آِلَهِتَنا َلْواَل أ

ُ
َکاَد َلُیِضّل

وحاصل سخن آنکه سبب جنگ و قتال پیامبرa با آن ها عقایدی نظیر استکبار در مقابل 
کردن به بت ها، مساوی قرار دادن بت ها با خداوند و ضاللت دانستن دین  توحید، سجده 
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گر اشکالی از ناحیه  کفر آمیز آن ها بوده و ا کردن پیامبرa وسایر عقاید  اسالم ومجنون خطاب 
که عده ای از آن ها از بت  شفاعت طلبی نیز بخواهد متوجه آن ها شود از این جهت خواهد بود 
کرده و عده ای هم از اولیای الهی بدون لحاظ مخلوقیت آن ها، طلب شفاعت  طلب شفاعت 

می کردند.
اشکال سوم: طلب شفاعت به منزله خواندن غیر خدا است

که  کلمات وهابیت به چشم می خورد این است  که در  توضیح اشکال سوم: دلیل دیگری 
که خواندن غیر خدا دعا بده و از دعای  کسی اجازه خواندن غیر خداوند را ندارد چرا  اصاًل 
غیر خدا نهی شده ایم و برای ادعای خود به آیه»أن المساجد هلل فال تدعو مع اهلل احدا« )جن: 

کرده اند. 18( استناد 
خود  پیروان  به  بحث  آموزش  مقام  در  کشف الشبهات  رساله  در  محمدبن عبدالوهاب 
فرموده است:  قرآن  در  بگو خداوند  و  کن  بیان  او  برای  ترتیب  این  به  را  می گوید: عبادت 
گفتی بپرس  که این سخن را به او  پروردگارتان را با حال تضرع و مخیانه بخوانید و هنگامی 
کردن عبادت است یا نه؟ ناچار است بگوید: بله و اصاًل مغز عبادت، دعا  آیا خواندن و دعا 

است »الدعا مّخ العبادة«.
که دعا، عبادت است و خودت هم روز وشب از روی ترس  که قبول داری  آنگاه بگو: حال 
یا امید خدا را می خوانی و طلب حاجت می کنی و در عین حال در همان حاجت، پیغمبر یا 
غیر او را هم می خوانی و از او می خواهی، آیا در عبادت خدا غیر خدا را شریک قرار نداده ای؟ 

)التمیمی النجدی، 1418 ق:22،21(.
که »دعا« فقط  این است  به  وابسته  بررسی اشکال سوم: صحت استدالل سابق  و  نقد 
که انجام  که در هرجا، هر دعایی  کردن« است به این معنا  یک معناداشته وآن هم »عبادت 
می شود، عبادتی صورت می گیرد اما با بررسی استعماالت »دعا« در آیات قرآن، به این نتیجه 

که واژه »دعا« سه نوع استعمال دارد: می رسیم 
الــف. دعــا به معنای عبادت: آیاتی مثــل »... فال تدعوا مع اهلل احدا« )جــن: 18( »...همراه 
َحًدا« )جن/20(؛ 

َ
ْشــِرُك ِبِه أ

ُ
ی َواَل أ ْدُعو َرِبّ

َ
َما أ

ّ
خداونــد احــدی را عبادت نکن« و یا مثل » ُقْل ِإَن

»بگو: فقط پروردگارم را عبادت می کنم و احدی را برای او شریک قرار نمی دهم«، ناظر بر این 
که این معنا از دعا مطابق عبودیت بوده و فقط نسبت به  معنا از عبادت است و روشن است 

اهلل جایز است.
که درباره نوح پیامبر آمده اســت  ب. دعا به معنای فراخواندن به ســوی چیزی: مانند آنچه 
ی َدَعْوُت َقْوِمی َلْیاًل َو َنهارًا * َفَلْم َیِزْدُهــْم ُدعاِئی ِإاّل ِفرارًا« )نوح: 6،  کــه می فرمایــد: »قــاَل َرِبّ ِإِنّ
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5( »پروردگارا قوم خودرا شب و روز فراخواندم ولی دعای من جز بر فرار آن ها نیفزود«. بدیهی 
که این دعا و فراخواندن قوم، همان دعوت آن ها به ســوی ایمان اســت واین نوع دعا،  اســت 

عین ایمان است.
ج. دعا به معنای تقاضای حاجت: این معنا از دعا به دو طریق استعمال می شود؛

 در نــوع اول، شــخص اعتقــاد به اســتقالل مطلوب منه دارد، این قســم حتمًا شــرک اســت 
ِذیَن َزَعْمُتْم 

ّ
ک خداســت چنانچــه می فرماید: »ُقِل اْدُعــوا اَل زیرا مســتقل در تأثیر، تنها ذات پا

کســانی را غیر از خدا  ّر َعْنُکْم َوال َتْحویاًل« )اســرا: 56( »بگو 
ّ

َکْشــَف الُض ِمْن ُدونِه َفال َیْمِلُکوَن 
که می پندارید قادر برحل مشــکالت شــما هســتند بخوانید آن ها نمی توانند مشــکلی را از شما 
گاه و مســلمان با ایمان، چنین  کنند«. هیچ فرد مؤمن آ کننــد ونه در آن تغییری ایجاد  برطــرف 

عقیده ای را طلب شفاعت از هیچ یک از انبیا و اولیاء اهلل ندارد.
 و درنوع دوم، شــخص اعتقادی به اســتقالل مطلوب منه ندارد وصرفا به دید یک وســیله 
ُقوْا اهلَل َواْبَتُغوْا ِإَلیِه 

ّ
ِذیَن آَمُنوْا اَت

ّ
َها اَل ُیّ

َ
به مطلوب منه توجه می کند چنانچه قرآن می فرماید: » َیا أ

کنید و به ســوی  که ایمان آوردید تقوای الهی پیشــه  کســانی  اْلَوِســیَلَة ...« )مائده: 35(؛ »ای 
او وســیله بجوییــد..«.  اینگونــه تقاضاهــا جایز اســت و قرآن نیز آن را در داســتان بنی اســرائبل 
ا ُتنِبُت  َك ُیْخِرْج َلَنا ِمَمّ ْصِبَر َعَلَی َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َرَبّ

ّ
ِإْذ ُقْلُتْم َیا ُموَســی َلن َن کرده: » َو تأیید 

که چرا از موسی  ْرُض ِمن َبْقِلَها ...« )بقره: 61( در ادامه آیه به آن ها اشــکال شــرک نمی شــود 
َ
ال

کردید بلکه در ادامه آیه می فرماید: »لکم ماسالتم« آنچه  گونه  درخواست چنین عملی معجزه 
که خواســتید برای شــما فراهم شــد؛ شفاعت خواهی ما از شافعان نیز تحت همین قسم قرار  را 

می گیرد.
که شخص داعی، برای مدعومنه   با بررسی آیات قرآن معلوم می شود، دعایی شرک است 
که هیچ یک از  استقالل قائل شود و رابطه عبودیت او را با خداوند در نظر نگیرد، در حالی 
مسلمانان حقیقی هنگام طلب شفاعت، نسبت به شفیعان خودشان چنین استقاللی قائل 

نیستند و با نگاه وسیله از آن ها درخاست می کنند.
که آن ها صدای ما را  اشکال چهارم: طلب شفاعت از مردگان لغو است، چرا 

نمی شنوند
َك اَل ُتْسِمُع 

ّ
 توضیح اشکال چهارم: طبق آیات قرآن فراخواندن مردگان بیهوده است: » َفِإَن

ْوا ُمْدِبِریــَن« )روم: 52(»تو نمی توانی صــدای خود را به 
ّ
َعــاء ِإَذا َوَل

ّ
ــَمّ الُد اْلَمْوَتــی َواَل ُتْســِمُع الُصّ

که روی برگردانند و دور شوند«! کران هنگامی  گوش  گوش مردگان برسانی، و نه سخنت را به 
 اهلَل ُیْســِمُع َمن َیَشــاُء َوَما 

َ
ْمَواُت ِإّن

َ
ْحَیاء َواَل اْل

َ
 و در جای دیگر آمده اســت: » َوَما َیْســَتِوی اْل
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ن ِفی اْلُقُبوِر«)فاطر:22( »و هرگز مردگان و زندگان یکســان نیستند! خداوند پیام  نَت ِبُمْســِمٍع ّمَ
َ
أ

که در  گوش آنان  کس بخواهد می رســاند، و تو نمی توانی ســخن خود را به  گوش هر  خود را به 
که شافعان مرده سخنی  گور خفته اند برســانی!« لذا در خواســت شفاعت امری لغو است چرا 

از ما را نمی شنود.
 ابن تیمیه در این زمینه در رساله زیاره القبورمی نویسد: ».. و ان قلت هذا اذا دعا اهلل اجابت 
کان الصحابه یطلبون من  کما کما تقول للحی ادع لــی و  دعــاءه اعظــم مما یجیــب اذا دعوته 
النبی a الدعا فهذا مشــروع و اما المیت من أالنبیا وألصالحین و غیرهم فلم یشــرع ان نقول 
که این شــخص  گر بگویی هنگامی  ادع لنا و ال اســال لنا ربنا« )الحرانی، 1410 ق: 17، 18( و ا
کــه من بخوانم مســتجاب می کند مانند  خــدا را بخوانــد خداونــد دعای او را بیشــتر از زمانی 
کار شرعی است  کن، ]درزمان حیات شــخص[، این  آنکه به شــخص زنده بگویی برایم دعا 
گر نبی  کــه صحابه نیز از پیامبر a در زمان حیات ایشــان طلب دعا می کردند اما ا همانطــور 
که از خدا برایمان چیزی  کنیم  یــا فرد صالح از دنیا رفته باشــد دیگر اجازه نداریم طلــب دعا 

بخواهد.
که درخواست از مرده لغو است دیگر شرک  گر بپذیریم   نقد و بررسی اشکال چهارم: اواًل: ا
که مسلمًا  که بین لغویت و شــرک تفاوت بســیار اســت. ثانیًا: لغو هم نیســت چرا  نیســت چرا 
مقام رهبر مسلمین یعنی پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( از شهدای جنگ بدر و احد باالتر است 
حیاٌء 

َ
مواًتا َبل أ

َ
ذیَن ُقِتلوا فی َســبیِل اهلَلِّ أ

ّ
و چنانچه در مورد آنان قرآن می فرماید »َوال َتحَســَبَنّ اَل

ِهم ُیرَزقوَن« )آل عمران: 169(؛ به طریق اولی، پیامبر نیز از این حیات برخوردار اســت.  ِعنَد َرِبّ
ِذیَن 

ّ
َها اَل ُیّ

َ
که آن ها می گویند باشــد، چرا باالی ســر قبر پیامبر آیه » َیا أ گر واقعًا همان طور  ثالثًا: ا

ْن َتْحَبَط 
َ
َکَجْهِر َبْعِضُکْم ِلَبْعٍض أ ِبِیّ َوال َتْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل  ْصَواَتُکْم َفْوَق َصْوِت الَنّ

َ
آَمُنوا ال َتْرَفُعوا أ

ْنُتْم ال َتْشُعُروَن« )حجرات: 2( را قرار داده اند؟!.
َ
ْعَماُلُکْم َوأ

َ
أ

کرده اند؛   اما در رابطه با آیات استشهادی آن ها نیز میگوییم روایات منظور آیات را مشخص 
کشتگان جنگ بدر را صدا   ،aبه عنوان مثال سیوطی ذیل آیه 52 سوره روم می گوید: پیامبر
زدند و فرمودند یا امیه بن خلف، یا اباجهل بن هشــام، یا عقبه بن ربیعه »هل وجدتم ما وعد 
که خداوند به شــما وعــده داد حق یافتید؟ عمر وقتی صدای پیامبر را  ربکــم حقا« آیا آنچه را 
کرد یا رســول اهلل ســه مرتبه آن ها را فراخواندید آیا آن ها می شــنوند؟ مگر نه  شــنید آمد، عرض 
که خداوند فرمود: »فانک ال تســمع الموتی« حضرت در پاســخ او فرمودند: قســم  این اســت 
که جانم در قبضه اوســت آنان از شــما شــنواترند ولی قادر به جواب دادن نیســتند  به خدایی 
کشــتگان بدر را  که حضرت  )ســیوطی،1404 ق: 5/ 157(. و در ســیره بخاری نیزآمده اســت 
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که آیا مردگان شنوایی دارند می فرمودند »فقال: ما أنتم  صدا می زدند و در پاسخ به این سؤال 
بأسمع لما أقول منهم، و لکنهم ال یستطیعون أن یجیبون« )المعافری،1375 ق: 639/1(.

که از دنیا رفته اند از حیات برزخی برخوردار بوده و سخنان  بنابراین شافعان راستین الهی 
ما را می شنوند.

که چنین   اشکال پنجم: صحابه هرگز طلب شفاعت نمی کردند؛ بنابراین هر 
فعلی انجام دهد، بدعت است

ئمــه من عصر  توضیــح اشــکال پنجــم: ابن تیمیــه می نویســد: »ولم یکن احد من ســلف اال
الصحابه وال التابعین وال تابعی التابعین یتخیرون الصلوة و الدعاء عند قبور االنبیاء والیستغیثون 
گذشتگان امت در  کس از  بهم ال فی مغیبهم و ال عند قبورهم«)الحرانی، 1418: 1/ 35( هیچ 
کنار قبور انبیا انتخاب  عصــر صحابــه و نــه در عصر تابعین و یا تابعین تابعین، نماز و دعا را در 
نمی کردند و هرگز از آنان ســؤال نمی نمودند و به آنان اســتغاثه نمی جســتند نه در غیاب آن ها و 

کنار قبورشان« نه در 
کانوا یسألونه الدعا حیاته أما بعد  و محمد بن عبدالوهاب می نویسد »إن أصحاب رسول اهلل 
کاًل إنهم سألوه ذلک بل أنکر السلف الصالح علی من قصد دعا اهلل عند قبره«  وفاته فحاشا و 
)التمیمی النجدی،1418 ق:51،52( همانا اصحاب رسول هلل همواره در طول حیات پیامبر از 
کاری دور است هرگز  ایشان درخواست می کردند ولی بعد از آنکه حضرت از دنیا رفتند چنین 
که نزد قبر پیامبر قصد  کسی بودند  آن ها چنین درخواستی نمی کردند بلکه سلف صالح منکر 
کار مشروع نیست و  کاری نمی کردند این  که صحابه چنین  دعا می کرد. بدین ترتیب از آنجا 

بدعت است.
گفت: بدعت نوعی تصرف در دین  نقد و بررسی اشکال پنجم: در تعریف بدعت باید 
کاستن از شریعت ایجاد می شود اساس بدعت در شرع به این نکته باز  که با افزودن یا  است 
که چیزی به عنوان یک امر شرعی انجام شود در حالیکه برای مشروعیت آن اصل یا  می گردد 
که انسان به عنوان یک عمل دینی  کاری را  ضابطه ای در شرع وجود نداشته باشد ولی هرگاه 
انجام دهد و دلیلی از شرع )به صورت خاص یا عام( بر مشروعیت آن وجود داشته باشد آن 

عمل بدعت نخواهد بود.
ابن حجر عسقالنی در تعریف بدعت می گوید: »البدعه ما احدث و لیس له اصل فی الشرع 
کان له اصل یدل علیه الشــرع فلیس ببدعه«)العســقالنی الشــافعی 1379 ق: 253/13(  و ما 
که چنین فعلی از  بدیــن ترتیــب بدعــت ارتباطی با فعل صحابه نــدارد و بنابر فرض وهابیــت 

صحابه واقع نشده باز هم ایجاد بدعت نمی شود.
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 عالوه بر آن ادعای آن ها بر عدم صدور چنین افعالی از صحابه ادعای بی اساســی اســت 
که صحابه نیز از پیامبر a در حال ممات درخواست می کردند به عنوان مثال هنگامی که  چرا 
کردند وفرموند:  کفن ایشــان را بــاز  گردید روی  کفــن پیامبــرa  فارغ  علــی A از غســل و 
کیزه زیستی  »بابیانت و امی طبت حیا و طبت میتا... اذکرنا عند ربک« پدرو مادرم فدای تو پا

کیزه از دنیا رفتی، ما را نزد پروردگارت یادکن )ابن ابی الحدید 36/13:1404( و پا
که منصور، نحوه زیارت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( را از مفتی بزرگ مدینه   هم چنین زمانی 
مالک ابن انس پرسیدگفت: »یا ابا عبداهلل استقبل القبلة و ادعوا ام استقبل رسول اهللa«؟ آیا 
گفت: »لم تصرف  کنم؟ مالک در پاسخ وی   aکرم کنم یا رو به پیامبر ا کنم و دعا  رو به قبله 
وجهک عنه و هو وســیلتک ابیک آدم الی اهلل یوم القیامه بل اســتقبله و استشــفع به یشــفک 
اهلل« چرا چهره از وی برمی تابی؟ او وسیله تو و وسیله پدر تو آدم در روز رستاخیز است رو به او 

کن او را شفیع خود قرار بده خدا شفاعت اورا می پذیرد )امینی 1416 ق:200/5(.
نتیجه

که بواسطه آن، مقام و موقعیت شفاعت  شفاعت در لغت به معنای ضمیمه شدن بوده 
که در وجود شفاعت شونده موجود است با  کننده و نیروی تأثیر او با عوامل نجات بخشی 
کار می گردد؛ اصل مقوله  گنه  کمک هم، موجب نجات شخص  هم ضمیمه شده و هر دو با 

شفاعت مورد پذیرش تمام مسلمین است ولی فروعات آن خالی از اختالف نیست؛
کار هست اما طلب شفاعت از  که شفاعتی در  در میان اهل سنت فرقه وهابیت، معتقدند 
که شافعان را در حق ما شفیع  شافعان به هیچ وجه جایز نیست بلکه باید از خداوند خواست 
که  کلی پنج دسته استدالل مطرح می کنند  گروه برای منع شفاعت طلبی به طور  قرار دهد این 
عبارت است از: الف(: شفاعت مختص خداست ب(: شرک مشرکین صدر اسالم به سبب 
شفاعت طلبی آن ها بود. ج(: طلب شفاعت یعنی دعا و دعا از غیر خدا به منزله عبودیت 
است د(: طلب شفاعت از مرده لغو است ه(: طلب شفاعت در سیره صحابه نیست در نتیجه 

بدعت است.
گفتیم: شفاعت طلبی از   در مقام تحلیل و بررسی سه دسته نخست از استدالل های آنان، 
که شخص طالب شفاعت، برای شفیع خود، مقام و  شفیعان، زمانی مستلزم شرک خواهد بود 
که چنین اعتقادی را هیچ مسلمانی نسبت  شأنیتی مستقل از خداوند در نظر بگیرد در حالی 
به هیچ یک از شفیعان راستین خود ندارد. و در مورد استدالل چهارم آن ها نیز با استناد به 
که شافعان حقیقی دارای نوعی حیات هستند و سخنان ما را  گفتیم  آیات قرآن و روایات 
که مقوله بدعت اواًل ربطی به فعل  کردیم  می شنوند و درپاسخ به استدالل آخر آن ها نیز عرض 
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صحابه نداشته و ثانیًا شفاعت طلبی در سیره عملی صحابه نیز دیده می شود.
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