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  جستاري در شفاعت از منظر وهابیت
  **/ محمد درویش *محمد فوالدي

  چکيده
با مبانی فکري ، هاي گوناگونهمواره ظهور و پیدایش فرقه، در کنار ادیان الهی و آسمانی صاحب شریعت

برانگیز بوده است. وهابیت در دنیاي اهـل  موضوعی چالش، هاي خاص از این ادیانمتفاوت و با برداشت
 اند. وهابیت معتقد است مسلمانان از اسالمی کـه توسـط پیـامبر   و بهائیت در تشیع از این جمله، تسنن

ـیط  ، روایناند. ازفاصله گرفته، موجود است تبلیغ شده و در قرآن کریم آنان بازگشت به اسالم ساده و بس
ـتکبار جهـانی و    عصر پیامبر و عمل به سیره صحابه را در دستور کار خود قرار دادند. این فرقه توسط اس

 در بدترین شرایط تاریخی که امت اسالم از چهار سو مورد تهاجم شدید استعمارگران قرار داشت و بیش
  .شکل گرفت، از هر زمانی نیازمند وحدت بود

نی اصیل اسالمی در تعارض اسـت.  وهابیت داراي مبانی فکري بس متنوعی است که بسیاري از آنها با مبا
آن را ، پرداختـه به بحث شفاعت از منظـر آنهـا   ، با رویکرد نظري و تحلیل آثار مکتوب وهابیت، این مقاله

  نقد و داوري قرار داده است. مورد
  .ضرورت شفاعت، دعا و توسل، شفاعت، وهابیت: هاکلیدواژه
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  گفتارپيش

، شـیخ محمـد   اسـت.  علی تمیمـی نجـدي   بنسلیمانبن الوهابمحمدبن عبدمنسوب به » وهابیت«فرقه 
هـاي گونـاگون   ها پس از او این عقاید یا بخشی از آنها به صـورت مبتکر عقاید وهابیون نیست؛ زیرا قرن

این مذهب سلف صـالح اسـت.   : گویندنیامده بود. وهابیون میاي درمذهب تازهصورت به اما، اظهار شده
از شـهرهاي نجـد   » عینیـه «ق در شـهر  1115در سال شیخ محمد  نامند.می» سلفیه« آنان خود را، روازاین

، کـه از علمـاء حنبلـی بـود    ، تولد یافت. پدرش در آن شهر قاضی بود. او فقه حنبلـی را نـزد پـدر خـود    
اند. وي از همـان زمـان بـه مطالعـه سرگذشـت      بوده حنبلاحمدبنآموخت و نیاکان او همگی بر مذهب 

تـوان وهابیـت را قرائتـی    مـی هرچنـد   فراوان از خـود نشـان داد.   ۀو... عالق سباحهمچون مدعیان نبوت 
تنها خـود را  ، جدید از مذهب سنی حنبلی دانست که با تفسیري سطحی و ظاهربینانه از آیات و روایات

ولـی اسـاس   ، شـمارد وهـابی را مبـاح مـی   گران را مشرك و ریخـتن خـون هـر غیر   مسلمان دانسته و دی
را تیمیـه حنبلـی   ابـن بایـد  ، به همین دلیـل  دهد.تشکیل می تیمیهابنها را افکار و نظرات وهابی معتقدات

زیست. وي خود تحت تأثیر برخی احادیـث و  پیشرو علماي وهابی دانست که در قرن هشتم هجري می
سـایر  و  المسـند قرار داشت که در کتاب مشـهور   ق241پیشواي حنابله متوفاي سال  حنبل احمدبنآراء 

  .)31ص، 1374، سبحانی( آثارش آمده است
الـدین  زیـن حنابلـه شـد و پـس از وفـات     » المجتهـدین امـام «سالگی ملقـب بـه ِ  در سی تیمیهابن

، یدمشـق کثیـر  ابـن ( دمشق شد» الحنبلیه«دار تدریس مدرسه عهده، که شیخ حنابله بود، جاي اوبه المختاربن
  .)148 ص، ق1408

امربـه معـروف و نهـی از     گیري در مسئلهبا دخالت در کارهاي سیاسی و اجتماعی و سخت تیمیهابن
خود را فردي قوي مطرح کـرد و در بسـیاري از مسـائل اعتقـادي و فقهـی راه افـراط را در پـیش         منکر

و  توسـل بـه پیـامبراکرم   ، علت جلوگیري از زیارت قبـور به، گرفت. عالوه بر اعتقاد به جسمانیت خدا
، و مخالفت با پیشـوایان مـذاهب اربعـه و حجـت ندانسـتن اجمـاع امـت        ابن ابیطالبعلیگویی به بد

مـورد اعتـراض شـمار پرشـماري از فقهـا و      ، انکار برخی از ضروریات دین، تجویز طالق در ایام عادت
 دمشـق ، مـراکش ، اسکندریه، محروم شد. چندین بار در مصر اقضات زمان قرارگرفت و از تدریس و فتو

  .)35ـ30ص ، 1374، سبحانی( ق در دمشق درگذشت 728و شام به زندان افتاد. سرانجام, در سال 
، عبـدالوهاب  بـن محمـد کـرد.   هاي وي را احیاافکار و اندیشه عبدالوهاببن محمد، ابن تیمیهپس از 

ویژه مناطق حجاز و مکه از دیرباز بـر مـذهب   به، جزیزهمذهب حنبلی داشت. البته بیشتر مردم شمال شبه
ها در آغاز فقط به قرآن و احادیث متکی بودنـد و قواعـد عقلـی را    زیستند. حنبلیمی حنبلبن احمدامام 
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داننـد.  دانستند. آنان خود را بـه حـدیث پایبنـد مـی    براي استنباط احکام تفسیر قرآن و شریعت مردود می
از میـان   ،داننـد. مـذهب حنبلـی   وجه جایز نمـی را در مسائل دینی به هیچورزي عقالنی اندیشه، روازاین

آیـه  ، اي که براي آنمعروف به مذهب اهل حدیث است و هر عمل و عقیده، سنتمذاهب چهارگانه اهل
  .)35ص ، همان( دانندبدعت و حرام می، یا حدیثی وجود نداشته باشد

معتقدنـد مسـلمانان از اسـالمی کـه توسـط      ، دانندمیکه خود را پیرو اسالم و سلف صالح ، وهابیون
بازگشت بـه اسـالم سـاده و    رو، ازاین اند.فاصله گرفته، تبلیغ شده و در قرآن کریم موجود است پیامبر

بسیط عصر پیامبر و عمل به سیره صحابه را در دستور کار خود قرار دادند. آنان همچنین تأویل در بررسی 
معتقدند قرآن را باید به همین صورتی که هست خواند و بـه آن عمـل کـرد.    ، ستهآیات قرآن را جایز ندان

هـاي  و با راه انداختن جنـگ ، هاي محلی روي آوردهابتدا به حکومت، آنان براي دسترسی به اهداف خود
  جزیره عربستان مسلط شدند.خود را توسعه دادند تا سرانجام، بر کل شبه رفته قلمرو قدرتداخلی رفته

شـرایط   ،در بدترین اوضاع، محمدبن عبدالوهابتوسط  ابن تیمیهور وهابیت و طرح مجدد افکار ظه
تاریخی نامناسبی صورت گرفت که امت اسالم از چهار سو مورد تهاجم شدید استعمارگران قرار داشت و 

گ مسلمانان می از هند را از چنها بخش اعظانگلیسی، از هر زمانی نیازمند وحدت بود. در این زمان بیش
ها بـه رهبـري   کرد. فرانسويروي میسمت جنوب و غرب ایران پیشگام بهبهآوردند و لشکر آنان گامدر

که مدعی جانشـینی  ، هاي تزاريسوریه و فلسطین را با قوه قهریه اشغال کرده بودند. روس، مصر، ناپلئون
ـ   ، سزارهاي مسیحی روم شرقی بودند کوشـیدند قلمـرو   ت عثمـانی مـی  با حمالت مکرر بـه ایـران و دول

فارس گسترش دهند. به تا خلیج، تا قسطنطنیه و فلسطین و از سوي دیگر، سوحکومت خویش را از یک
هـاي خـود قـرار داده    اشغال نظامی ایران و دولت عثمانی و اروپا و قفقاز را در صدر برنامـه ، همین دلیل

بـاران شـهرهاي   شمال آفریقا دوخته و با گلوله ها چشم طمع به کشورهاي اسالمیبودند. حتی آمریکایی
. در چنـین  )68ــ 49ص، 1389، رضـوانی ( سعی در رخنه و نفوذ به جهان اسـالم را داشـتند  ، لیبی و الجزایر

  وهابیت شکل گرفت و بیش از پیش موجب تفرقه و جدایی مسلمانان گردید.، شرایطی
با سـایر فـرق   ، ري از اصول مسلم دینیدر بسیا، در بسیاري از مبانی فکري و اعتقادي، وهابیت

و یـا   تیمیـه ابـن باشـد کـه عمـدتاً توسـط     فاوت و بعضـاً متعـارض مـی   تهاي ممسلمانان داراي دیدگاه
و نقـد آن  ، پرداختن به مبـانی فکـري و آرا و افکـار وهابیـت    رو، ازاین وجود آمده است.هب عبدالوهاب

نقـد و  ، از منظـر وهابیـت پرداختـه   » شـفاعت «بحـث  بـه  ، این مقال، این میان در طلبد.مجال وسیع می
  بررسی آن را وجهه همت خود قرار داده است.
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  شفاعت
  معناي شفاعت .۱

؛ »و الشفع خـالف الـوتر  ، الشیئین مقارنۀالشین و الفاء و العین اصل صحیح یدلّ علی «: گویدمی فارسابن
شدن دو چیـز بـه هـم دارد و شـفع     شین و فاء و عین اصلی صحیح است که داللت بر مقارنه و نزدیک 

دد  «: نویسد. همچنین ابن منظور می)201ص ، 3ج ، ق1411، فارسابن( »خالف وتر است نَ الْعـتْرَ مالْو شَفَع
، 8ج ، ق1300، منظـور ابن( شفع شد که زوج شده باشد.، شود عدد فردمی ؛ هنگامی گفته»شَفْعاً صیره زوجاً

نْ یشْـفَع شَـفاعۀً    «مورد آیه . راغب اصفهانی در )183ص  مـ نْها وم یبنَص کُنْ لَهنَۀً یسۀً حشَفاع شْفَعنْ یم
نصـیبی از آن  ، ؛ کسی که شفاعت [تشویق و کمک] به کـار نیکـی کنـد   )85(نساء:  »سیئَۀً یکُنْ لَه کفْلٌ منْها

، سهمی از آن خواهـد داشـت  ، بدي کندبراي او خواهد بود؛ و کسی که شفاعت [تشویق و کمک] به کار 
فعاونـه و قـواه   ، أي من انضم إلی غیره و عاونه و صار شفعاً له أو شفیعاً فی فعل الخیر و الشـرّ «: گویدمی

یعنی کسی که به غیر خود ضمیمه گردد و او را کمک کرده و شـفیع او گـردد    ؛»و شارکه فی نفعه و ضرّه
او را کمک کرده و تقویـت نمایـد و شـریک او در نفـع و ضـررش      یا شفیعش در کار خیر و شرّ شود و 

 جفت در مقابل طاق اسـت معناي به »شفع«شفاعت از ماده ، . بنابراین)263ص، 1363، راغب( »گردد و ذکر
شونده موجب برداشـته شـدن عـذاب از او یـا     . شفیع با کمک به شفاعت)927ص، 2ج، ق1305، فراهیـدى (

، شونده از آن برخوردار اسـت که شفاعت، ا شفیع با انضمام به سببیت ناقصشود. گویاش میترفیع درجه
  .)157ص، 1ج، ق1393، طباطبائى( سازدرهد یا به مقامی نایل میآن را کامل کرده و او را از عذاب می

رَائمِ هی السؤَالُ فی التَّجاوزِ عنِ «: نویسدمی» شفاعت«بارة معناي اصطالحی در اثیرابن الْجـ؛ »الذُّنُوبِ و
 قاضـی . )485ص، 2ج، 1367، اثیـر ابـن ( هـا عبارت است از درخواست گذشت از گناهان و جـرم ، شفاعت

؛ شـفاعت  »اَلتَّوسطُ للْغَیِر بِجلْبِ منْفَعۀٍ أَو دفْـعِ مضَـرَّةٍ  «: گویدمعتزلی نیز در تعریف شفاعت می عبدالجبار
 .)688ص، 1408، همـدانی ( به جهـت جلـب منفعـت یـا دفـع ضـرر از غیـر       عبارت است از واسطه شدن 

ایصـال نفـع یـا دفـع     ، شفاعت حکومت قانونی از قوانین الهی بر قانون دیگر است و حقیقت آن، درواقع
، شر به نحو حاکمیت قانونی بر قانون دیگر است. رحمت خداوند بر عذابش سـبقت دارد و بـا شـفاعت   

گـردد.  مشمول عفو و گذشت و رحمت خداونـد مـی  ، ن عذاب خارج شدهشونده از شمول قانوشفاعت
کـه بنـده   ، بلکه شـفیع ، کننده نیستنفی مولویت خدا یا نفی عبد بودن شفاعتمعناي به شفاعت، بنابراین

بـه  ، به اذن خداي متعال و بر اساس قانونی که خود خـداي متعـال قـرار داده   ، مقرّب حضرت حق است
، ؛ مصـباح 159ــ 157ص ، 1ج، ق1393، طباطبـائى ( کنـد ه و درباره او وساطت مـی شونده آمدکمک شفاعت 

چون این شفاعتش بـه اذن خداسـت و   ، کند. شفیع هم وقتی در دادگاه الهی شفاعت می)68ـ66ص، 1367



   ۲۹ جستاري در شفاعت از منظر وهابيت

هاي خاصی شفاعت کند. ایـن امـرهیچ   خود خداوند از وي خواسته تا براي افرادي با ویژگی، در حقیقت
گردد و به اذن و مشـیت و اراده خداونـد   ها به خدا برمیبلکه همه شفاعت، توحید افعالی نداردمنافات با 
  .)44: زمر( »قُلْ للَّه الشَّفاعۀُ جمیعاً«: شودمحقق می

  شفاعت؛ دعا و توسل .۲

شــونده. در  طلـب و درخـواسـت چیزي است از صاحب شفاعــت بـراي شفاعــت   ، معـناي شفاعـت
معناي دعا و نیایش او به درگاه الهـی است که بخشش گنـاه و  به، شفاعـت پیامبر یا غیر او ،این صـورت

سـت. جـواز طلـب دعــا از     د خواهان است. پـس شـفاعت نـوعی دعا   برطرف کردن نیازها را از خداون
چـه رسـد بـه    ، و یا دعا از هر مؤمنی جایز اسـت  طـلـب شفاعـت، ضروریات دین است. با این سخـن

اجـازه  ، اي کـه نـزد خـدا دارد   خاطر مقـام و مرتبـه  شفیع به، در شفاعت. ویژه رسول گرامیبه، نپیامبرا
کاران وساطت کنـد و از طریـق دعـا و نیـایش از خداونـد بخواهـد کـه از        ها و گنهیابد تا براي مجرممی

شـرایطی اسـت و   تقصیر آنها درگذرد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که شفاعت در گرو یک رشته 
مسـلمانان در  ، هاي بعـد و دوره با نگاهی به زمان پیامبر گرامی .پذیر نیستبدون تحقق یافتن آن امکان

کردند و سیر تاریخ اسـالم ایـن مطلـب را    می هاي مختلف اقدام به درخواست شفاعتشرایط و مناسبت
  :ایدفرمدر توضیح توسل و شفاعت می امینی هاممرحوم علّکند. ید مییتا

توسـل بیش از این نیست که شخصی با واسطه قراردادن ذوات مقدسه به خدا نزدیـک شـود و آنـان را    
نه اینکه ذات مقدس آنـان را  ، وسیـلۀ برآورده شدن حاجات خود قـراردهد؛ زیرا آنان نزد خدا آبرومندند

ـیض بلکه آنان را مجــار ، هایـش دخیـل بداندطور مستقـل در برآورده شدن حاجتبه هـاي  حلقـه ، ي ف
... با این عقیده که تنها مؤثر حقیقی درعالم وجود خداونـد  داندهاي بین مولی و بندگان میهوصل و واسط

حـال ایـن چـه    ، همین نیـت را دارنـد  ، شوندسبحان است و تمام کسانی که متوسل به ذوات مقدسه می
  .)403ص، 3ج، تابی، امینی( ضدیتی با توحید دارد؟

  .شفاعت در قرآن ۳

  :  شودبه برخی از آیات شفاعت اشاره می، در ذیل
ۀٌ  «: شفاعت . آیات نافی1 یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَنْفقُوا مما رزقْناکُم منْ قَبلِ أَنْ یأْتی یوم ال بیع فیه وال خُلـَّ

ایـد از آنچـه بـه شـما روزي     ؛ اي کسانی کـه ایمـان آورده  )254(بقره:  »وال شَفاعۀٌ والْکافرُونَ هم الظَّالمونَ
و نـه  ، نه خرید و فروش است و نـه دوسـتی  ، پیش از آنکه روزي فرا رسد که در آن، انفاق کنید، ایمداده

  شفاعت و کافران خود ستمگرند.

۳۰     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز  

ه شفاعت بـدون  این آی، که آیات دیگر به وجود شفاعت به اذن خداوند متعال صراحت داردازآنجایی
  کند.اذن را نفی می

یا بنی إِسرائیلَ اذْکُرُوا نعمتی الَّتی أَنْعمت علَیکُم وأَنِّی فَضَّلْتُکُم علَی «: . ابطال عقیده یهود در شفاعت2
» شَفاعۀٌ وال یؤْخَذُ منْها عدلٌ والهم ینْصرُونَالْعالَمینَ واتَّقُوا یوماً ال تَجزِي نَفْس عنْ نَفْسٍ شَیئاً والیقْبلُ منْها 

نیز یاد آورید که) ( خاطر بیاورید وهایی را که به شما ارزانی داشتم بهاسرائیل! نعمت؛ اي بنی)48و  47(بقره: 
او پـذیرد و از  و از آن روز بترسید که کسی مجازات دیگري را نمی من شما را بر جهانیان برتري بخشیدم

  .)48و  47: بقره( شوندشود و نه غرامت از او قبول خواهد شد و نه یاري میشفاعت پذیرفته نمی
گونه شرطی در کند؛ شفاعتی که هیچرد می، قرآن اعتقاد به یک نوع شفاعت باطل را که در یهود بوده

ندارد. این مطلب با آیـات  دهد و هیچ نوع ارتباطی با اذن خداوند شده قرار نمیشفیع یا کسی که شفاعت
  آید.به دست می، که اصل شفاعت به اذن خدا را ثابت دانسته و نیز با روایاتی که بیان خواهد شد، دیگر
افعینَ      «: . نفی شفاعت از کافران3 ینُ فَمـاتَنْفَعهم شَـفاعۀُ الشـَّ قـأَتانَـا الْی ی » و کُنَّا نُکَذِّب بِیومِ الدینِ حتـَّ
پـس در آن روز  ، کردیم تا زمانی که مـرگ مـا فـرا رسـید    ؛ و همواره روز جزا را انکار می)48ـ   46 (مدثر:

  .بخشدندگان به حال آنها سودي نمیکنشفاعت، شفاعت
  نفی شفاعت از کافران است.، مراد آیه، اندکردهکسانی است که روز قیامت را تکذیب میازآنجاکه مورد آیه، 

ؤُالء    «: هااز بت. نفی صالحیت شفاعت 4 قُولُـونَ هـیو مهنْفَع الیـو مضُرُّهونِ اهللاِ ما الینْ دونَ مدبعی و
  ع تَعـالیو حانَهب ضِ سـی األَرال فو اواتمی السف لَمعئُونَ اهللاَ بِما الیاهللاِ قُلْ أَتُنَب نْدآؤُنا عشْـرِکُونَ  شُفَعا ی مـ «

بخشـد و  ونه سودي می، رساندپرستند که نه به آنان زیان میچیزهایی را می، ها غیر از خدا؛ آن)18(یونس: 
هـا و  دهیـد کـه در آسـمان   آیا خدا را به چیزي خبـر مـی  : اینها شفیعان ما نزد خدا هستند! بگو: گویندمی

  .دهندو برتر است از آن همتایانی که قرار می، زمین سراغ ندارد؟ منزه است او
  شفاعت ندارند. ها هیچ نفعی از نظرکند بتمی یه بیاناین آ

ه          «: . اختصاص شفاعت به خداوند5 إِلَیـ ضِ ثُـماألَرو اواتم السـ لْـکم یعـاً لَـهمۀُ جفاع ه الشـَّ قُـلْ للـَّ
اوسـت و  ها و زمین از آن زیرا) حاکمیت آسمان(؛ تمام شفاعت از آن خداست: بگو ؛)44(زمـر:  » تُرْجعونَ

  داند.می از آن خدا این آیه شفاعت را منحصراً، گردانندسپس همۀ شما را به سوي او باز می
اي کننـده ؛ هـیچ شـفاعت  )3(یـونس:  » ما منْ شَفیعٍ إِالَّ منْ بعد إِذْنه«: خدا. شفاعت مشروط براي غیر6

خـدا) جـز   ( ؛ هیچ شفاعتی نزد او)23(سبأ: » إِالَّ لمنْ أَذنَ لَه...و التَنْفَع الشَّفاعۀُ عنْده « .جز به اذن او نیست
رو، ازایـن  دانـد. مـی  این آیات شفاعت غیر را مشروط به اذن خدا. سودي ندارد، براي کسانی که اذن داده
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و اینکـه  ، مقتضاي جمع بین آیات در زمینه شفاعت این است که طبق عقیده توحید افعالی: توان گفتمی
شـفاعت را  ، و هر تأثیري به اذن و اراده اوست. برخـی آیـات  ، ري باالصاله در عالم به جز خدا نیستمؤث

تا بـا  ، ولی منافات ندارد که این حقّ اختصاصی خود را به کسی بدهد، منحصراً براي خدا قرار داده است
علّامـه  ت. اي داده اسـ و اولیـاي خـود چنـین اجـازه     گونه که به پیامبرآن را اعمال کند. همان، اجازه او
در آیـاتی  ، مطلق از دیگـران نفـی شـده   صورت به در آیاتی شفاعت: فرماینددر همین زمینه می طباطبائی

ثابـت گشـته تـا    ، شفاعت غیر خدا بـه اذن الهـی  ، شفاعت مختص خداوند شمرده شده و در برخی دیگر
و شفاعت مقامی است که خداونـد آیـات بـه او اعطـا      مشخص گردد که شفیع در عرض خداوند نیست

  .)157ص ، 1ج، ق1393، طباطبائى( گاه مستقل از خدا نخواهد بودکرده و هیچ

  اجماع امت در شفاعت
هـاي مسـلمانان   شفاعت یکی از اصول اعتقادي مسلم اسالمی است؛ اصل آن مورد پـذیرش تمـام فرقـه   

آیا شفاعت بـراي رفـع عقـاب اسـت یـا بـراي       : این قبیل استمسائلی از ، باشد. آنچه اختالفی استمی
یـا نـه؟ شـافعان چـه کسـانی      ، گـردد یا هر دو؟ آیا مرتکب گناه کبیره مشمول شفاعت می، ارتقاي درجه

و ، نـه دفـع عقـاب   ، معتزله برآنند که شفاعت صرفاً براى زیادت ثواب اسـت ، هستند؟ و غیره. براي مثال
؛ محقـق  313ـ312ص، 8ج، ق1325، جرجانى( شوندمشمول شفاعت واقع نمى، نداکسانى که گناه کبیره کرده

  .)380 ص، تابی، ؛ ایجى126 ص، ق1414، حلّى
ایـن آیـه   «: گویـد مـی  )28: انبیـاء ( »والیشْفَعونَ إِالَّ لمنِ ارتَضی«ذیل آیه شریفۀ  ماتریديدر این زمینه 

: گویـد ق) مـی 380متوفاي ( کالباذي. )148ص ، ق1391، ماتریدي( »اشاره به شفاعت مقبول در اسالم دارد
علما اجماع دارند که اقرار به تمام آنچه خداوند در مورد شفاعت ذکر کرده و روایات نیـز بـر آن توافـق    «

شـفاعت  «: گویـد ق) مـی  538متوفـاي  ( ابوحفص نسفی. )54ص، ق1412، کالبازي( »واجب است...، دارد
: بـه نقـل از  ( »ثابـت اسـت  ، با اخبار مسـتفیض ، در حق گناهکاران کبیره، رسوالن و خوبان از امت اسالمی

امـت اسـالم اتفـاق دارنـد کـه      «: نویسـد باره میدر اینالهدي سیدمرتضی علم .)148ص ، ق1407، تفتازانی
نیـز  . طبرسی )150ص ، ق1405، مرتضى( »شوددر حق امتش مورد پذیرش واقع می شفاعت پیامبر اکرم

گـو  ، نظر دارنداتفاق، افتددر نزد خداوند مقبول می اسالم بر اینکه شفاعت پیغمبر اکرم امت«: گویدمی
از  جرجـانی  .)166ص، ق1398، ؛ بحرانـى 151ص، 1ج، ق1408، طبرسـى ( »اینکه در کیفیت آن اختالف دارند

، جـانى جر( متفقنـد  امت بر ثبوت اصل شفاعت مقبول پیامبر اکـرم : نویسدسنّت میمتکلمان بزرگ اهل
 »ۀاجمع االمۀ علی اصل الشـفاع «: نویسدسنت نیز میدیگر متکلم بزرگ اهل، ایجی .)312ص، 8ج، ق1325
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اجمعـت  «کند کـه  نقل میالمنتخب تسنن از کتاب ر بزرگ اهلمفس ابوحیان اندلسی. )380ص، تابی، ایجى(
: فرمایـد مـی  شـیخ مفیـد  . )158ص، 5ج، الـف  ق1409، تفتازانى( »االخرةفی  شفاعۀ علی ان للمحمد االمۀ

در روز قیامت براي جمـاعتی از مرتکبـان گناهـان کبیـره از امـت       خدانظر دارند که رسولامامیه اتفاق
کند و نیز امیرالمؤمنین و امامان دیگر براي صاحبان گناهـان کبیـره از شـیعیان شـفاعت     شفاعت می، خود
. )15ص، 1372، مفیـد ( »عت آنـان از دوزخ نجـات دهـد   کنند و خداوند بسیاري از خطاکاران را با شـفا می

، الشـعرائی المصـري  ( »قیامـت اسـت...  کننـده روز  اولین شـفاعت  همانا محمد«: گویدمی شعرانی حنفی
بـین مسـلمانان اختالفـی نیسـت کـه از      ، در مـورد شـفاعت  «: فرمایـد می امه مجلسیعلّ .)170ص، 1959

هـاي  بلکه امـت ، در روز قیامت براي امت خود خدارسول ضروریات دین اسالم است؛ به این معنا که
  .)29ص، 8ج، 1362، مجلسی( »کند...پیشین شفاعت می

نظـر   گو اینکه در برخی خصوصیات آن اخـتالف ، اصل شفاعت مورد اتفاق مسلمانان است، بنابراین
  وجود دارد.

  وهابيت و شفاعت
فراوانی بیان شده و اصـل شـفاعت اولیـاي الهـی در     صراحت در قرآن کریم و روایات چند شفاعت بههر

به تفصـیل در مـورد آن   ، سنتم و مورد قبول همه مسلمانان است و برخی علماي اهلامري مسل، آخرت
امـا بـه اعتقـاد وهـابیون شـفاعت فعـل خداسـت و حـق اوسـت و          ، انـد سخن گفته و بر آن تأکید کرده
شود. آنها همین سخن را عینـاً دربـارة   رك محسوب میش، عبادت او بوده، درخواست فعل وي از غیر او

درخواسـت فعـل   ، هـا این درخواست: گویندمی، کردهدرخواست شفاي بیماران از اولیا و مشابه آن تکرار 
، 7ج ؛22ص، 2؛ ج130و 117ص، 1ج، تـا  بـی ، مسـلم ( اسـت  شركخدا از غیر اوست و طبعاً چنین درخواستی 

، 4؛ ج5ص، 3؛ ج307ص، 2؛ ج281ص، 1ج، تابی، حنبلبنا؛ 160ص، 9ج ؛83ص، 8ج ؛36ص، 1ج، ق1304، ؛ بخاري59ص
وهابیــت  ، در حقیقت. )21ص 1374، ؛ سبحانی63ص، 3ج، ق1411، ؛ فخررازي428ص، 6؛ ج143ص ، 5ج ؛108ص

 معتقـدند که فقـط باید از خداوند طلـب شفاعـت کرد تا پیامبر یا اولیـاء را شفیـع انسان قـرار دهـد. امـا  
  گوید:می تیمیهابن صالحین و اولیاء شرك اکبر است.، یک ازمستقیـم شفاعـت از پیامبر یا هر درخـواسـت

رزخ به سـر میاگر شخصـی خطاب به مرده یـا  ، یا کمکــم کــن  ، مـرا دریاب: بگوید، برداي که در ـب
انجام آنها فـقـط در قدرت که (، شفیـع من باش و یا مـرا بر دشمنـم یاري گـردان و مانند این جمـالت

  ).40ص، تابی، تیمیهابن( از اقسام شرك است، خداوند است)
ـثالً  سان صالحـی آید و از وي کمـک طلبـد. م زد قبـر نبـی یا اـن مــرضش را  : بگویـد ، ... کسـی که ـن

ـ ، زایـل کنـد یا قـرض او را ادا کنـد ه کند و اگ توبــه   رشـرکـی آشکار است که گوینـدة آن باید توـب
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این شخص از من به خداوند نزدیکتر اسـت و  : گویندباید کشته شود... بسیاري از افـراد گمـراه می، نکرد
و مانند این جمـالت.  ، واسطۀ این شخصمگر به، توانم او را بخوانممن از خداوند دورتر هستم و من نمی

 ).214ص ، ق1410، امین: به نقل از( اینها همه گفتار مشرکان است

 موجب خروج از دین و دخـول در ، خواندن و استغاثه به غیرخداوند«: گویدنیز می بن عبدالوهابمحمد
مگـر آنکـه   ، شود و مال و خون چنین شخصی مباح اسـت ها میجرگۀ مشرکان و پرستـش کنندگان بت

... جـایز  انبیائـک و اللهـم انّـی اسـالک بجـاه     «: کسی که بگویـد : گویدمی بازبن شیخ . یاهمان)( »توبه کند
از نظـر وهـابیون   ، روازایـن  .)311ص، 4ج، ق1415، ابـن عبـداهللا  ( »بلکه بدعت و شرك آلـود اسـت  ، نیست

  .)10ص، ق1410، امین( ز نیست و بدعت استیدرخواست شفاعت از پیامبر و اولیاى الهى جا

  ادلّه وهابيت برای تحريم شفاعت و نقد آن
بـه ایـن معناسـت کـه برخـی از      ، سنتشیعیان و بسیاري از اهل نظرشفاعت مورد، طور که گذشتهمان

آن ، وسـیله کاران امت شفاعت کرده و بدینبه اذن خدا در حق گنه، بندگان خاص خداوند در روز قیامت
 و معتقدنـد کـه  ، وهابیت اصل شفاعت را قبول دارندهرچند ، شوند. در این میانکاران وارد بهشت میگنه

مـا نبایـد در ایـن دنیـا و     ، اما اوالً، شفیعان از گنهکاران امت شفاعت خواهند کرد، در روز قیامتهرچند 
تـوانیم  ولی مـا نمـی  ، چه پیامبران حق شفاعت دارنداگر، براي امور دنیوي از آنها طلب شفاعت کنیم. ثانیاً

بخـواهیم کـه   ، که خدا باشـد ، بلکه باید از مالک حقیقی شفاعت، مستقیماً از خود آنها طلب شفاعت کنیم
مشـرك شـده   ، اجازه شفاعت را به ما یا آنها بدهد و اگر کسی شفاعت را مسـتقیماً از خودشـان بخواهـد   

ایشان معتقدند که در زمـان حیـات پیـامبر    ، . البته)294و293ص، 1374، ؛ سبحانی42ص، تابی، تیمیهابن( است
اگـر  «... : فرمایـد گونـه کـه قـرآن مـی    ایشان مراجعه نمود و از ایشان طلب بخشش کرد. همانتوان به می

خواستند و پیامبر [نیز] بـراى  آمدند و از خدا آمرزش میبه خود ستم کرده بودند پیش تو می گروه منافق
. آنچه مورد انکـار وهابیـت   )64: نسـاء ( »یافتندپذیر مهربان مىقطعاً خدا را توبه، کردآنان طلب آمرزش می

  در عالم برزخ است.شفاعت در روز قیامت و یا ، است
 :  گرددمی ترین آنها اشارهجویند که در اینجا به مهماي تمسک میایشان به ادله، در این زمینه

  شرك است، . درخواست شفاعت۱

قبـول دارنـد. مـورد نـزاع بـین وهابیـان بـا سـایر         ، وهابیون شفاعت در آخرت را به معنایی که گذشـت 
بلکـه  ، الهی در عالم برزخ است که وهابیون آن را جـایز ندانسـته  درخواست شفاعت از اولیاي ، مسلمانان

  :  گویدآورند. آنها میشرك به حساب می
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در روز قیامت بـه حسـب آنچـه از روایـات وارد شـده ثابـت        و ما شفاعت را براي پیامبرمان محمد
ـیم ارد شده ثابت مـی کنیم. همچنین آن را براي سایر انبیا و مالئکه و اولیا و اطفال به حسب آنچه ومی ، کن

گونـه  آن، خـواهیم ولی شفاعت را از مالک آن و کسی که آن را به افرادي از موحدین با سعادت داده می
بار خدایا! : که در روایات وارد شده است؛ به اینکه یکی از ما در حال تضرع به سوي خداي متعال بگوید

بار خدایا! بنـدگان صـالح خـود یـا     : یا بگوید، ر بدهرا در حقّ ما روز قیامت شفیع قرا پیامبر ما محمد
یعنـی  ، مالئکه یا امثال آنان را در حقّ من شفیع گردان. ولی این را باید از خدا طلب کنـد نـه از شـفیعان   

مـرا  : کنم مثل اینکه بگویداي ولی خدا از تو شفاعت یا نحو آن را در خواست می، اي رسول خدا: نگوید
  ).42ص، تابی، هتیمیابن( مرا، دریاب

بلکه ایـن حـق بـراي آنهـا تنهـا در آخـرت       ، و اولیاي الهی در این جهان حق شفاعت ندارند پیامبران
اي از بندگان خدا را میان خود و خدا واسطه قرار دهـد و از او بخواهـد کـه در حـق     است. هر کس بنده

 ند به پیامبر گرامی اسـالم دچار شرك در عبادت شده است. ایشان معتقدند که خداو، وي شفاعت کند
داشته است. ما بایـد شـفاعت را از خـدا بخـواهیم     ما را از مطالبه شفاعت از او بازولی ، حق شفاعت داده

  .همان)( که اجازه شفاعت را به پیامبر داده است
  :  گویداز علماي مصر می، حسن کامل ملطاويشیخ ، سنتدر پاسخ در نقد همین کالم از زبان اهل

مقربان شـفاعتی در بـرزخ   پس چرا براي ، براي هر مؤمنی شفاعتی نزد خداوند در روز قیامت استو اگر 
ـیچ کـس   «: فرمایدکه برزخ راهی به سوي آخرت است و خداوند متعال در شأن آنان مینباشد. درحالی ه

رهایی است این پاداش کا، هاست براي آنها نهفته شدههاي مهمی که مایۀ روشنی چشمداند چه پاداشنمی
این است که رحمت خدا ، و شکی نیست از جمله عنایاتی که مایۀ روشنی چشم آنهاست» دادندکه انجام می

که آنان با را در حاجاتشان تکریم نماید؛ چراو اینکه خداوند زوار آنها ، بر مؤمنان از دستان آنان جاري شود
اند تا و آنان را صدا زده، اندند متعال داشتهزیارت خالصی براي خدا و در راه محبت خداو، زیارت ایشان

، شوند که از جانب خداوند جایزه بگیرنددعاي به مغفرت کرده و خوشحال می، برایشان طلب مغفرت نمایند
بایـد خوشـحال   ، به فضل و رحمت خدا: و او سبحانه و تعالی صاحب فضل بر تمام بندگانش است. بگو

  )520ص، تابی، ملطاوي( کمتر است، اندگردآوري کردهاز تمام آنچه ، شوند که این
ولـی آیـا   ، از ارکان توحید است که در قرآن به آن اهمیت فراوان داده شده اسـت ، توحید در عبادت، ثانیاً

، عبادت و پرستش است یا اینکـه پرسـتش معنـاي خاصـی دارد؟ پرسـتش     ، هر نوع درخواستی از انسان
ازع در امور دنیا و آخرت اسـت.  منخضوع از فاعلِ مختار و متصرف بیدرخواست توأم با نهایت ذلت و 

گویند او را پرسـتش کـرده اسـت. واژه    می، گاه انسانی به این صورت چیزي از انسان دیگري بخواهدهر
شـرك نیسـت؛ زیـرا    ، ذلت و انقیاد است. هر نوع خضـوع و اطـاعتی  ، اطاعت، معناي خضوعبه» عبادت«

مشرك و کافر باشند؛ زیـرا هـر   ، تا امروز از زمان حضرت آدم، ت که همه مردمالزمه این سخن این اس
به مقام باالتر از خود خضـوع نمـوده و از او اطاعـت کـرده و پیوسـته در هـر       ، فردي در طول عمر خود
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و خدمتکار و سرباز نسبت به پدر و کارفرما و فرمانده مطیع بوده و در مقابل آنـان خضـوع   ، زمانی فرزند
بایـد عمـل   ، بلکه عالوه بر نهایت تذلل، پرستش نیست، است. گواه بر اینکه مطلقِ خضوع و احترام کرده

شونده را فاعل مختار و مالک حقیقی امور دنیا و آخرت بداند. ایـن  خضوع، کنندهطوري باشد که خضوع
همسـر و  و  است که خداوند به فرشتگان فرمان داد که بر آدم سجده کنند. همچنین حضـرت یعقـوب  

پرستش بود هرگز خـدا بـه   ، سجده کردند. اگر واقعاً مطلقِ خضوع فرزندانش در برابر حضرت یوسف
  .)1390، رضوانی: ر.ك( داد که مرتکب شرك و کفر گردندفرشتگان دستور نمی

جز این نیست کـه فـیض الهـی و رحمـت گسـترده او از ناحیـه       ، حقیقت شفاعت در روز رستاخیز
وسیله یک رشته علـل و  طور که فیض مادي خدا در این جهان بهافراد گنهکار برسد. هماناولیاي خدا به 
کار و فعالیـت  ، ثیرأت، رسد. اعتقاد به چنین اسباب مادي و معنوي که سببیتها میبه انسان، اسباب طبیعی

، اعت از آنهـا و همچنین درخواست شف، گیردآنان همگی به فرمان خدا و طبق اراده حکیمانه او انجام می
توحیـد عبـادت) نـدارد؛    ، توحید در افعال، توحید ذات( گانهترین منافاتی با توحید در مراحل سهکوچک

یـا موجـودي را در   ، شود که براي خدا شریک قائل شـویم خواهی از اولیاي الهی سبب نمیزیرا شفاعت
 معبـود بپرسـتیم  عنـوان  بـه  و او را یا طوق بندگی کسی را به گردن نهـیم ، مستقل بیندیشیم، تأثیر و افاضه

  .)76ص، 1367، مصباح: ر.ك(
شفیعانِ درگاه الهـی را بنـدگان مقـرب و برگزیـدگان درگـاه      ، کنندة شفاعتدرخواست، واقعدر

ست و نه کارهاي خدایی ماننـد  نه هرگز خدا، کندداند کسی که شفاعت میداند. او میپروردگار می
طـور خودسـرانه و بـدون اذن الهـی دربـاره هـرکس کـه بخواهـد         هشفاعت به او تفویض شده که ب

تواننـد  مـی » اذن الهی«شفاعت کند و از گناه او درگذرد. شفیعان روز محشر در اصل در چارچوب 
قـرآن در   .درخواسـت مغفـرت کننـد   ، درباره افراد خاصی که روابط معنوي آنان با خدا برقرار بوده

؛ براي گناه خود و افراد با ایمان طلـب  )19(محمد: » نبک و للمؤمنینو استغفر لذَ«: فرمایدباره میاین
آمدنـد و از  پیش تو مـی ، کردندکه بر خویش ستم میاگر آنان هنگامی«: فرمایدو یا می. آمرزش بنما

پـذیر و  خداوند را توبـه ، کرديکردند و تو نیز براي آنان طلب آمرزش میخداوند طلب آمرزش می
درخواست شفاعت نیز همچون خود اصل شفاعت امري عادي و  ؛ یعنی)64: نسـاء ( »یافتندرحیم می

از پـدر   کـه آنجا، یوسـف فرزنـدان یعقـوب    ةسـور  96 ۀشـود. همچنـین در آیـ   مشروع قلمداد مـی 
پـذیرد و بـراي فرزنـدان    او درخواستشان را می، خواهند برایشان از خداوند طلب آمرزش نمایدمی

  کند.طلب مغفرت می
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  سرزنش درخواست شفاعت مشرکان از غيرخدا در قرآن. ۲
مشرکان عصر رسالت را که از غیرخدا طلب شـفاعت  ، وهابیون معتقدند که خداوند متعال در قرآن کریم

و یعبدون من دون اهللا ما الیضرهم و الینفعهم و یقولـون هـوالء   «: فرموده است، کرده سرزنش، کردندمی
رسـاند و  کنند که نه آنها را ضـرر و نـه نفعـی نمـی    و غیر خدا را عبادت می؛ )18: یونس(» شفعاؤنا عنداهللا

  ان ما نزد خدا هستند.گویند که غیر خدا شفیعمی
  :گویدمی ابن تیمیهشفاعت امري ناپسند است. ، بنابراین

کـه  آنجا، خواستند و لـذا خداونـد آن را عبـادت آنـان نامیـد     هایشان میهمانا مشرکان شفاعت را از بت
بخشـد؛ و  و نه سودي می، رساندپرستند که نه به آنان زیان میچیزهایی را می، آنها غیر از خدا«: فرمایدمی
آنها غیر «: فرمایدقول خداوند متعال است که می، شاهد در آیه، »اینها شفیعان ما نزد خدا هستند!: گویندمی

اینان شـفیعان مـا   : گویندو می«آیه آمده است. با مالحظه آنچه که در ذیل  »پرستندهایی را میاز خدا چیز
، تیمیـه ابـن ( »آنها شفیعان ما هستند«: گفتندها این بود که میو جهت عبادت آنها نسبت به بت» نزد خدایند

  .)15ص، 1ق. ج1314
این اسـت کـه آنهـا    ، آنچه موجب مذمت و محکومیت مشرکان شده است: در پاسخ این شبهه باید گفت

کـه خداونـد بـراي    آنها مقام شفاعت قائل بودنـد. درحـالی   براي، کردند و ثانیاًرا عبادت می خداغیر، اوالً
عبـادت غیرخـدا بـه همـراه شـفیع دانسـتن       ، عبـارت دیگـر  معبودهاي آنان چنین حقی قرار نداده بود. به

کـه  که در مسئله شفاعت ما بـر ایـن بـاوریم    یحالدر موجب مذمت آنها شده است.، معبودهاي ساختگی
طـور اذنـی و   مقام شفاعت را نیز اصالتاً از آن خدا دانسـته کـه بـه   ، ثانیاً خدا جایز نیست.عبادت غیر، اوالً

شـفیعان مـا بنـدگان برگزیـده خداونـد      ، غیراستقاللی به برخی از بندگان خاص خود داده اسـت و ثالثـاً  
که مـورد  ، خدااعت مشرکان از غیردگاه شیعه و شفگونه اشتراکی میان شفاعت از دیهیچ، هستند. بنابراین

توان از این جهـت آن را سـرزنش کـرد.    نمی، روازاین وجود ندارد.، سرزنش قرآن کریم قرار گرفته است
شـفاعتی صـورت   ، همراه با ایـن عقیـده کـه تـا خداونـد اجـازه ندهـد       ، اساساً طلب شفاعت از شفیعان

  کید بر اعتقاد به وحدانیت خداوند است.أت، گیردنمی

  . انحصاري بودن شفاعت به خداوند۳
کـه خـود فرمـوده    چرا شفاعت منحصر به خداونـد اسـت؛  ، وهابیون بر این باورند که مطابق آیات قرآنی

مخـالف بـا آیـات نـورانی     ، خـدا اعتقاد به شفاعت غیر، روازاین ).44: زمـر ( »قُلْ للَّه الشَّفاعۀُ جمیعاً« :است
  :  گویدمی هابعبدالوبن محمدقرآن کریم است. 

خـدا طلـب   یح. شفاعت باطل آن است کـه از غیر شفاعت باطل و شفاعت صح: شفاعت بر دو نوع است
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ایـد! از  اي کسانی که ایمان آورده«: خاطر قول خداي متعالبه، شود؛ چیزي که تنها خدا بر آن قدرت دارد
، نه خرید و فروش اسـت ، ه در آنانفاق کنید! پیش از آنکه روزي فرا رسد ک، ایمآنچه به شما روزي داده

، خود ستمگرند. و شفاعت صحیح آن است که از خدا خواسته شود، و نه شفاعت؛ و کافران، و نه دوستی
کسی است که خـدا بعـد از   ، شودکننده به شفاعت تکریم شده و شخصی که بر او شفاعت میو شفاعت

چه کسـی اسـت   «: فرمایدخداوند متعال میگونه که اجازه دادن از قول و عملش راضی شده است. همان
  ).25ص ، ق1416، عبدالوهاب( »که نزد خدا بدون اذنش شفاعت کند

، شفاعت از این جهت که نوعی تأثیرگذاري در سرنوشـت بشـر اسـت   : در پاسخ این شبهه نیز باید گفت
. اما این مطلـب بـا   هاي ربوبی خداوند است که اوالً و بالذات به خداوند اختصاص دارداز مظاهر و جلوه

سـتقاللی حـق   اطور به کید دارند که شفیعانأکه معتقدان به شفاعت تیده به شفاعت منافاتی ندارد؛ چراعق
باز هم تـدبیر امـور بـه دسـت خداونـد اسـت؛ یعنـی انحصـاراً شـفاعت از آن          ، روشفاعت ندارند. ازاین

  که او این حق را به دیگري واگذار نماید.مگر درجایی، خداست
این است که مـا  ، سازدشود و توحید عبادي و توحید افعالی را مخدوش میآنچه شرك محسوب می

. )90ص، 1367، مصـباح : ر.ك( او را قادر باالستقالل بدانیم، کنیمخدا میی طلب دعا و یا شفاعت از غیروقت
واسـطه  ، ونـد دارنـد  واسطه آبرویی که در نظـر خدا در شفاعت چنین نیست. ما تنها آنان را به، کهدرحالی

. )68: فرقـان ( ...»و الَّذینَ ال یدعونَ مع اللَّه إِلهاً آخَرَ«: فرمایدقرآن کریم می .دهیمبین خود و معبود قرار می
در جـاي دیگـر    .ایـد مشـرك شـده  ، این آیه اشاره دارد که اگر با خدا و هم عرض او دیگري را بخوانیـد 

ه   و یعبدونَ «: فرمایدمی : یـونس ( »منْ دونِ اللَّه ما ال یضُرُّهم و ال ینْفَعهم و یقُولُونَ هؤُالء شُـفَعاؤُنا عنْـد اللـَّ
اشـکالی نـدارد. همچنـین    ، عبادت غیرخداست. اما اگر مأذون از جانب خدا باشد، . پس مالك شرك)18

راً بِـإِذْنی   و إِذْ تَخْلُقُ منَ الطِّینِ کَهیئَۀِ«: فرمایدقرآن می یها فَتَکُونُ طَیـی فَتَنْفُخُ فرِ بِإِذْندر )110: مائـده ( »الطَّی .
باشـد و  می» باذن اللّه«همه ، الهی قدرتی دارند يو یا سایر اولیا اگر حضرت عیسی: فرمایدمی، این آیه

، دعـا و شـفاعت کنـیم    الهـی طلـب   يکس از خود مستقالً قدرتی ندارد. اگر ما با این دیدگاه از اولیاهیچ
  که همچنان شفاعت منحصراً از آن خداست.آید؛ چراوجود نمیهمشکلی ب

  فايده بودن طلب شفاعت از مرده. بی۴
فایـده  کـردن از مـرده بـی    ولـی تقاضـا  ، شوددعا محسوب می، چه طلب شفاعتاگر، در اندیشه وهابیون

قرآن کریم نیز بر این مطلب اصرار کرده اسـت کـه   که آنها در عالم برزخ بوده و حیاتی ندارند. است؛ چرا
؛ )81(نمـل:  » إِنَّک ال تُسمع الْموتی و ال تُسمع الصم الدعاء إِذا ولَّوا مدبِرِینَ«: مردگان غیرقابل تفهیم هستند

از اقسام شـرك آن   :گویدمی تیمیهابنتفهیم کنی. ، کنندتوانی مردگان و کران را که به تو پشت میتو نمی

۳۸     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز  

، نمـا مرا بر دشمنم یاري، از من شفاعت کن، مرا دریاب: بگوید، است که کسی به شخصی که از دنیا رفته
چـه مـراد   . اگر)40ص، تـا بـی ، تیمیـه ابـن ( »ها که تنها خداوند بر آنها قادر اسـت و امثال آن. این درخواست
اما تشـبیه آنهـا بـه    ، رویگردان بودند ن پیامبرمشرکانی است که از قبول سخ، خداوند متعال در این آیه

توان از مـرده  نمی، روازاین ل تفهیم نیستند.مردگان نشان از این واقعیت دارد که مشرك و مرده هر دو قاب
و یـا سـایرین    توان از پیامبر یـا ائمـه  نمی، چیزي خواست. طلب دعا در زمان حیات انسان جایز است

  شنود.  چیزي نمی، پس از مرگ طلب دعا نمود؛ زیرا انسان مرده
اما معتقدند که ارتباط با برزخ وجـود  ، چند وهابیان به وجود عالم برزخ معتقدند و منکر آن نیستندهر

 نه زنـدگان مجازنـد کـه آنهـا را صـدا بزننـد و نـه       ، زندگان کاري بکنند توانند برايمیندارد؛ نه مردگان 
به ضرورت دینی و ادله شرعی دانسته شده کـه  «: گویدمی بازبن رسد.سودي از زندگان به مردگان می

رسول خدا در هر مکانی حضور ندارد و فقط جسم او در قبرش در مدینه منوره است. ولی روحش 
اي ثواب نماز آنان معتقدند که با اهد .)380ص، 2ج، ق1415، عبداهللابن( در جایگاه اعلی در بهشت است...

بدعت اسـت. همچنـین اهـداي ثـواب و     ، و قرآن به رسول خدا و مردگان سودي براي آن ندارد. این امر
  .همان)( ختم قرآن براي رسول خدا جایز نیست و قرائت قرآن براي میت نیز بدعت است

  :  حاصل ادعاي وهابیان این است، بنابراین
خبرنـد و صـداي زنـدگان را    مردگـان در بـرزخ از عـالم دنیـا بـی     . عدم ارتباط بین دنیا و عالم بـرزخ؛  1

  شنوند.نمی
  . عدم ارتباط مردگان با زندگان و عدم سودمندي مردگان براي زندگان.2
  . عدم سودمندي زندگان براي مردگان.3

تـوان ایـن   دیگـر نمـی  ، شـود روشن است که وقتی روح از جسد جدا می: در پاسخ این شبهه باید گفت
قواي درك و شعور را از دست داده است. خداونـد نیـز در ایـن    ، همخاطب قرار داد؛ چرا که مرد جسد را

و ، به زنـده بـودن اوسـت   ، قدرت فهم انسان، عبارت دیگربیان و القاي همین مطلب است. بهدنبال به آیه
تند. اگـر مـا   روح هسـ همانند جسد بی، فهمندولی در حقیقت چون نمی، اندچه به ظاهر زندهمشرکان اگر

بلکـه بـر   ، روشن است که از جسد وي چنین تقاضایی را نداریم، کنیمطلب شفاعت می از پیامبر اکرم
همچنـان زنـده و در حـال حیـات اسـت؛ چراکـه       ، این باوریم که حقیقت وجودي وي که روح اوسـت 

بلکـه  ، انـد اند مـرده گمان نکنید که کسانی که در راه خدا کشته شده«: فرمایدخداوند راجع به شهیدان می
به طریـق اولـی   ، . اگر شهیدان چنین هستند)169: عمرانآل( »خورندآنها زنده و نزد خداي خود روزي می



   ۳۹ جستاري در شفاعت از منظر وهابيت

، سـبحانی : ر.ك( توان از آنها طلب شـفاعت کـرد  می، پیامبران نیز زنده هستند. حال که آنها را زنده دانستیم
هـر انسـانی ایـن حـس را دارد کـه      : قرآن باید گفت. اما در خصوص بقاي روح در عالم برزخ در )1374

، همواره ثابت است. آیـا ایـن شخصـیت ثابـت    ، شخصیتش با وجود تغییراتی که در جسم و بدن اوست
ـ  «: فرمایدقرآن می همان روح و نفس او نیست؟ سـوي پروردگـارت بـازگرد.    هتو اي نفس مطمـئن ب

ر سلک بندگان مـن درآي و در بهشـتم وارد   پس د، که هم تو از او خشنودي و هم او از تودرحالی
بلکـه انتقـال از حیـاتی بـه     ، مرگ انسان پایان حیاتش نیسـت ، با استناد به آیات قرآن .)30- 27: فجر( »شو

تر از عالم مـادي اسـت و   شود که برتر و گستردهزندگی دیگر است. انسان با مرگ وارد عالم جدیدي می
فرعـون در پـس از مـرگ گرفتـار عـذاب      ریم در حـاالت آل روح او در آن عـالم بـاقی اسـت. قـرآن کـ     

شـود و روزي کـه   عذاب آنها آتش است که هر صبح و شـام بـر آن عرضـه مـی    «: فرمایدمی، اندبرزخی
  .)46: غافر( »ها وارد کنیدترین عذابقیامت برپا شود فرعونیان را در سخت

ی و حیات مادي ارتبـاط وجـود دارد.   شود که بین حیات برزخاز مجموع آیات و روایات استفاده می
دربارة قوم شعیب این موضوع آمـده اسـت. افـزون     92تا  89 اعراف آیه ةاز جمله در قرآن کریم در سور

در روایات فراوانی از شیعه و سنی در اثبـات عـالم بـرزخ و حیـات برزخیـان و شـنیدن سـخنان        ، بر آن
کنـد،  کس بـر مـن سـالم نمـی    هیچ: فرمایدمی اکرمپیامبر ، زندگان وارد شده است. از این جمله است

  گرداند تا پاسخ او را بدهد.مگر اینکه خداوند روح مرا بازمی
مرده در روز جمعه زائرش : فرمایدروایات متعدد دربارة زیارت اموات است که میاینکه،  دیگر

. )303ص، 2ج، ق1419 ،فـراء البغـدادي الحنبلـی   ( شناسدرا بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع شمس می
پروردگارا مرا بـه دنیـا برگـردان    : گویدانسان گناهکار پس از مرگ می«: فرمایدخداوند در قرآن می

قـرآن   . همچنـین )100-99: مؤمنـون ( »جبـران کـنم  ، شاید بتوانم آن اعمال صالحی را که ترك کـردم 
دلیل بر این است کـه انسـان در   ، این آیات. )169: عمرانآل( »بل اَحیاء عند ربهم یرزقُون«: فرمایدمی

  .عالم برزخ داراي درك و شعور است
شـود نیـز مخـالف قـرآن و     سودي از زندگان نصیب مردگان نمی: گوینداما این سخن وهابیان که می

مندنـد و  به یقین مردگان از دعاي فرشـتگان بهـره  «: کندسنت است. خداوند در قرآن به این امر اشاره می
مردگـان  ، قـرآن کـریم   از نظررو، ازاین .)8: غافر( »کندخداوند دعاي آنان را در حق صالحان مستجاب می

برند و استغفار و دعا در حـق آنـان تأثیرگـذار اسـت. خداونـد در قـرآن کـریم        از اعمال دیگران بهره می
سـالم  «و » یاسـین الم بـر آل س«، »سالم بر موسی و هارون«، »سالم بر ابراهیم«، »سالم بر نوح«: فرمایدمی

۴۰     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز  

کـه از  آنها کاري لغو و بیهوده خوانده بود. درحـالی ، برندها نمیاگر مردگان نفعی از این سالم »بر پیامبران
  گیرد.خداي حکیم کاري بدون حکمت انجام نمی

  سنتنقد نظر وهابيت در آراي اهل
بـا سـایر فـرق مسـلمین در ایـن      آید که محل نزاع بحث شفاعت وهابیـت  به دست می، از آنچه گذشت

از او طلب دعا و شفاعت بخشش گناهان اشـکالی نـدارد. امـا در    ، است که در زمان حیات پیامبر اکرم
عالم برزخ و قیامت از ایشان و یا سایر افراد شفاعت خواستن شرك است. مگر اینکـه از خـدا بخـواهیم    

  .)47ص، تابی، تیمیهابن( که اجازه شفاعت را به پیامبر بدهد
بـه نقـد دیـدگاه وهابیـت در خصـوص      ، در اینجـا ، افزون بر آنچه از ادله وهابیون و نقد آن گذشـت 
  :پردازیمسنت میشفاعت و نقد آن در سیرة مسلمانان و در آراي اهل

  :  نویسددر خصوص جواز شفاعت و توسل می شافعی
سبب واقـع شــود و از    این امر آن حضرت است؛ یعنی ایشان در طلب امري از گاهی توسل به پیامبر

ـین    خداوند براي شخص امـري را درخـواست کند و یا براي شخصی از خداوند شفاعـت بخواهـد. چن
، توســل ( باشدمی گـرچه عبـارت مختـلف، همان طلب دعا از ایشان است، توسلی از حضـرت رسول

م که همــراه  : گویداستغـاثه و...) همین نوع است. گفتار کسی که به حضرت می، شفاعـت از تو خواهاـن
ـبب و شافــع وي در ورود بـه بهشـت بشـود      شما در بهشت باشم. هدف وي آن است که پیامبر  سـ

  ).421 ص، 2 ج، ق1404، سمهودي(
  :  گویدجواز شفاعت وهابیت می سنت در رد عدمنیز از علماي اهل قسطالنی

ر شایسته است که زیاد دعـا و تضـرع نماید و  نیز استغـاثــه و تـشفــع و تـوســل بـه جنـاب      بر زاـئ
خـداونــد هـم   ، نمایـد سـزاوار است کسی که از او طـلـب شفاعـت مـی ، بجـوید. درنتیجه پیامبـر

چه قبـل و   خواهی ... و توجه به نبیشفاعت، توسل، ... استغاثهول بنمایدشفاعـت شفیع را درحقش قب
برد و که در برزخ به سر می، اش و چه بعد از مرگنیـاییچه بعد از خلقت ایشان و چه در مدت حیات د

  ).317ص ، 5 جتا، بی، حنبلابن( بدون اشکال است، چه بعد از آنکه برانگیخته خواهد شد
بر جواز استغاثه به قبـور پیامبران و صـالحان بـوده اسـت    ، سیرة مسلمانان از گذشته تاکنون، عالوه بر این

  :شودآن بیان می هایی ازاند. نمونهنین عملی دادهو علماء هم فتوا به جواز چ
  :نقل شده است دارمیاز : . استغاثه به قبر پیامبر1

به قبــر پیامبــر توجـه    : اهل مدینه دچار قحطی شدید شدند و به عایشه شکایت بردند. وي به آنها گفت
آسمان سقـفـی قـرار نگیـرد. راوي  کنید و سـوراخی از قبـر به طـرف آسمان قـرار دهیـد تا بین قبـر و 

که علفـزار روییـد و شتــران چـاق    طوريبارانی بر ما بارید به، نتیجهاین کار را انجام دادند. در: گویدمی
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سـال  ، آن سـال  فتق گردیـد و ، گردیدند و دنبـۀ گوسفنـدان از کثـرت چربی سـرباز کرده و به اصطالح
  .)313ص، ق1410، امین ؛1374ص، 4ج، ق1404، ؛ سمهودي56ص ، 1ج، ق1426، دارمی( فتق نامیده شد

رایم پیش مـی : گفتمی ابی علی خالل: جعفربن . قبر امام موسی2 آهنـگ قبـر   ، آمـد هر مشکلی که ـب
بـرایم  ، داشـتم شدم. خداوند نیز آنچه را کـه دوسـت مـی   کردم و به او متوسل میمی جعفربن موسی

 .)120ص، 1ج، ق1349، خطیب بغدادي( کردآسان می
رفتنـد و آن را  ایـوب انصـاري) مـی   ( مردم به سـوي قبــر او : گـویـد جوزيابن: ابوایوب انصاري. قبر 3

 نمودنـد طلـب بـاران) مـی   ( از آن قبـر استسـقا  ، شدندکردند و وقتی که دچـار قحطی میزیارت می
 .)470ص، 1ج، ق1426، جوزيابن(

حکایـت   موسیبن عبداهللا از احمددر مناقب ، تیمیهابنشاگرد  جـوزيابن: بن حنبلاحمدتوسل به قبر  .4
بیـرون رفتـیم. در آن هنگـام آسـمان      احمـد من و پدرم در یک شب تاریـک بـراي زیـارت    : کندمی

) به خداوند متوسـل شـویم تـا   ابن حنبل( عبد صالحوسیلۀ این پسرم بیا به: تر شد. پدرم گفتتاریک
، شـوم که من از سی سال تاکنون هر وقت کـه بـه او متوسـل مـی    چراو راه را براي ما روشن سازد؛ ا

  .)297ص، 1377، جوزيابن( شودمی حاجتم برآورده
شفاعتی لمن شـهد أن ال  «: کندچنین نقل می از پیامبر اکرم، سنتاز ائمه چهارگانه اهل، احمد حنبل. 4

؛ شـفاعت  )428، ص6؛ ج 307، ص2بی تا، ج(ابن حنبل، » اله اال اهللا مخلصا یصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه
من براي کسی است که با اخالص به وحدانیت خداوند شهادت داده و زبان و دلش یکی باشد. ایـن  

  شود.برزخ و قیامت را شامل می، کالم عام است و مطلق شفاعت پیامبر در دنیا
 روایـاتی را بـا عنـوان    جـه سـنن ابـن ما  سنت در کتاب از محدثان معروف اهل، یزید قزوینیبن محمد. 5

کند کـه  نقل می کند. وي از پیامبر اکرمکند و یازده روایت را بیان میآوري میجمع »باب الشفاعۀ«
، 4ق، ج1408؛ ترمـذي،  1441، ص2ماجـه، ج (ابـن » إن شفاعتی یوم القیامۀ الهل الکبائر من أمتـى «: فرمود

امتم است که مرتکـب گناهـان کبیـره شـده     ؛ همانا شفاعت من در روز قیامت براي کسانی از )45ص
ماجـه،  (ابن» کنت إمام النبیین وخطیبهم وصاحب شفاعتهم، إذا کان یوم القیامۀ«: باشند. همچنین فرمود

مـن پیشـواي انبیـاء و خطیـب آنهـا و صـاحب       ، شود؛ وقتی روز قیامت برپا می)443، ص 2، ج1373
  شفاعت آنها خواهم بود.

بـا انـدکی تفـاوت از    ، سـنت از محدثان نامی اهـل ، مسلم نیشابوريو  بخارياسماعیل بن محمد. 6
لکل نبی دعوة فأریـد ان شـاء اهللا ان اختبـئ دعـوتی شـفاعۀ      «: کنندچنین نقل می پیامبر اکرم

، 1373ماجـه،  ؛ ابـن 131ص، 1جق، 1407؛ نیشابوري، 192، ص8ق، ج1410(بخاري، » المتی یوم القیامۀ
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خواهم دعایم را براي شفاعت امـتم  مبري دعایی دارد و من ان شاء اهللا می؛ هر پیا)1440، ص2ج
 در قیامت نگه دارم.

نقل  از رسول گرامی اسالم سنن نسائیسنت در کتاب از دیگر دانشمندان اهل، شعیب نسائیبن احمد .7
، 1ق، ج1348(نسـائی،  » اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی... و اعطیـت الشـفاعۀ  «: کند که فرمودندمی
  ؛ به من پنج چیز داده شد که قبل از من به کسی داده نشده بود... و شفاعت به من داده شد.)210ص

جمع » ما جاء فی الشفاعۀ«روایاتی را ذیل عنوان  سنن ترمذيدر کتاب معروف ، عیسی ترمذيبن محمد. 8
گرفتاران از ، روز قیامت، نروایتی طوالنی است که بر اساس آ، آوري کرده است. از جمله آن روایات

 کنند. خداوند خطاب به آن حضرترفته و تقاضاي شفاعت می هاي پیشین نزد رسول گرامیامت
  .)44ص، 4ج، ق1408، ترمذي( »اشفع تشفع، سل تعطیه، یا محمد ارفع راسک«: فرمایدمی

سوي خـداي متعـال بـه    حکایت از این دارد که مقام شفاعت از ، آنچه از کالم علماي اهل تسنن گذشت
الم قیامـت  داده شده است و آن حضرت حق دارند گناهکـاران امـت را در بـرزخ و یـا عـ      پیامبر اکرم

  که شفاعت مطلق را وهابیون منکر بودند.شفاعت نمایند. درحالی

  گيرينتيجه
  :  آیدمیج زیر به دست ینتا، این مقاله به بررسی شفاعت از منظر وهابیت پرداخت. از آنچه گذشت

یابد که براي افراد گنهکار وسـاطت کنـد   میاجازه ، . فرد به دلیل مقام و منزلتی که نزد خداي متعال دارد1
  و از او بخواهد که از تقصیر ایشان بگذرد.

کنـد و ایشـان در   . شفاعت مقامی است که خداي متعال به برخی اولیا و بندگان صالح خـود اعطـا مـی   2
توانند در حق بندگان گنهکار مؤمن طلب مغفرت نمایند. خـداي متعـال   ت میعالم برزخ و آخر، دنیا

  گذرد.از سر تقصیر ایشان می، هم در صورت وجود مصلحت
شـفاعت مخـتص خـدا دانسـته شـده      ، در آیاتی دیگر، . در آیاتی از قرآن شفاعت مطلق نفی شده3

این ، . وجه جمع این آیاتشفاعت غیرخدا به اذن خدا ثابت گردیده است، است و در آیاتی نیز
مگر اینکه این حق از سوي صاحب حق به دیگري ، است که شفاعت منحصراً حقی الهی است

بلکـه  ، در عرض فعل خدا نیسـت ، اعطا شود؛ پس شفاعت مأذون مجاز است. این نوع شفاعت
  در طول آن است.

نظـر  خصوصیات اخـتالف . اصل شفاعت مورد اجماع و اتفاق عالمان اسالم است؛ گویا در برخی 4
  وجود دارد.
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عبـادت و  ، شفاعت فعل خداست و حق اوسـت. درخواسـت فعـل وي از غیـر او    ، به اعتقاد وهابیون .5
  شود.شرك محسوب می

بلکه به اذن الهـی اسـت و حقـی اسـت     ، خواست شفاعت در شرك نیستدر، . برخالف پندار وهابیون6
تفاوتی بـین عـالم بـرزخ و    ، کند. در این موضوعمی که خداي متعال به برخی از بندگان خود واگذار

  غیربرزخ وجود ندارد.
به این دلیل اسـت کـه مشـرکان غیرخـدا را     ، . سرزنش درخواست شفاعت مشرکان از غیرخدا در قرآن7

  مقام شفاعت قائل بودند. این موضوع در شفاعت منتفی است.، کردند و براي ایشانعبادت می
انسان جاویدان و پس از مرگ نیز همچنان در حال حیات است و بین حیات مـادي  که روح . ازآنجایی8

شـفاعت و  ، و مردگان در عالم برزخ با عالم دنیا نیز در ارتباطنـد ، و حیات برزخی ارتباط وجود دارد
  باشد.دعا در حق ایشان مؤثر می
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