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 چکيده
اتهـام بـه شـرک در  ،انـدین وهابیت را نسذیرفتـهآیاولین اتهام وهابیت به مسلمینی که 

ه بـه ادلـ ،برای اینکه ایـن ادعـا را مسـتدل کننـد آنهاالوهیت و عبادت غیرالله است. 
توان ادله ایشان را در دو بیان خالصه کرد.  اند که در مجموع میمختلفی تمسک کرده

عنوان اصل و مسـلمین به ،به این صورت که مشرکین است؛ بیان اول استفاده از قیاس
دهند. بیان  شوند و حکم شرک الوهی را به مسلمین تسری می عنوان فرع مقایسه میبه

رابطه آن با عبـادت اسـت. ایـن دو بیـان در موضـوع  و عادوم نیز استفاده از موضوع د
شـان هایخاطر طلب شفاعت آنان از معبودشفاعت نیز جاری شده و شرک مشرکین به

لذا  ،باشد معرفی گردیده و از این جهت که طلب شفاعت نوعی درخواست و دعا می
اشـکاالت  اما هر دو بیان دچار ؛عبادت قلمداد شده و شرک در عبودیت تلقی گردیده

عملکرد مسلمین با مشرکین حداقل از سه جهت متفاوت است؛  چراکه است؛ متعدد
شفیع و یـا عبـادت شـفیع از مـواردی  درخواست از بت و جماد، یا نگاه استقاللی به

زمان کما اینکه بیان دوم نیز عالوه بر اینکه نسبت به ؛است که بیانگر این تفاوت است
در واقع  ؛ن ممات نیز توسط صحابه صورت گرفته استدر زما ،گردد حیات نقض می

، عبـادت خاطر عدم اعتقاد به ربوبیت و نبود نیـت عبـادتبه عطلب شفاعت از شفی
 .شودشفیع محسوب نمی

 طلب شفاعت، وهابیت، شرک در الوهیت، دعا، عبادت. :ها دواژهیکل
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 مقدمه
در تحقـق آن وجـود اصل شفاعت از مواردی است که در بین مسـلمین هـیچ اختالفـی 

توان برای آن اقامـه کـرد.  ن و روایات متعددی در بین فریقین میآکه آیات قرچنان ؛ندارد
مسائلی از طرف وهابیت نسبت به بع ـی صـور  شفاعت، بعد از اتفاق بر اصل موضوع

م  گردیدآن مطرح  که از طرف خداوند به واسطه ف ـل و رحمـتش بـر )که این باب مسلع
 . ه استتا حد شرک در الوهیت و ربوبیت تنزل داد ه( را،دبندگان گشوده ش

 ای اربـاتدانند و بـر حالی است که وهابیت، مشرکان را در ربوبیت موحد می این در
طلب شفاعت را موجب شرک  ،اما با این حال ؛نمایند تمسک می قرآنبه آیات  ،دعاااین 

حق نموده و حکـم بـه اباحـه در ربوبیت دانسته و مسلمین را در این شرک به مشرکین مل
 دهند.  جان و مال ایشان می

از  ، پـسدین یکسانی که از اولیاعالوه بر شرک در ربوبیت، اتهام شرک الوهی نیز به
واسـطه خـروج از عبودیـت به را و آنان کردهنمایند وارد  رحلت ایشان طلب شفاعت می

 کام کفار غیر معذور را براز اسالم خارج و اح ،شان اصل توحید استخداوند که به زعم
ن مشـرکان أش در یاتی تمسک شده کهآنوعا به  ،نمایند. برای توجیه این مبنا ایشان بار می

اما بزرگان وهابی این آیات را بر مسلمین تطبیق کرده و در واقع مسـلمین را  گردیده؛نازل 
ن( تطبیـق کنند. برای این که حکم اصل )مشرکین( بر فـرع )مسـلمی با مشرکان قیاس می

لـذا منـا  شـرک در عملکـرد  ؛شبه و منا  در عملکرد هر دو واحد باشدباید وجه ،یابد
 ،تمرکز یافته است. بـا ایـن بیـان کـه دعـا "دعای مسئلتی"له أمشرکین عمدتا بر روی مس

 .عبـادت خواهـد بـود ،عبادت و بلکه مخ عبادت است و طلب شفاعت نیز دعـا و لـذا
بـین  ،هـا نیـزها مشرک بودند و این نوع درخواسـتدرخواستواسطه این نوع مشرکان به

لذا مانند مشرکین باید محکوم به شرک و اباحه جان و مال شـوند.  ؛ع استیمسلمین شا
امیـد  ودر این تحقیق مورد بررسی قـرار گرفتـه  ،له دعا(أله قیاس و مسأاین دو بیان )مس

 باشد.  است که قدمی در راه تبیین شبهات وهابیت

 وم شفاعتمفه
لذا  ؛مراد از مفهوم شفاعت و گستردگی آن روشن گردد تابحث الزم است قبل از ورود به
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 پرازیم. صورت مختصر میمفهوم لغوی و اصطالحی آن بهبه

 معنای شفاعت در لغت و اصطالح 

معنـای  .اسـت 3و ضـمیمه شـدن 2و جفـت بـودن 1معنای مقارنـتشفاعت در لغت به
 نای لغوی دور نشده است. از مع ،اصطالحی آن نیز

  شفاعت در اصطالح یعنی:
الشفاعة" هي التوسط للغير بدفع مضرُ، أو جلل منفعهة؛ سهميت بهذل ؛ ألن "

  4؛الشافع إلا انضم إلی المشفوع له، صاو ِشفعًا بعد أن كان وتراً 
واسطه قرار دادن دیگری برای دفع ضرر و یا جلـب منفعـت.  :شفاعت یعنی

شـفاعت  که کنار طالِب زمانی ،این نام برای این بوده که شافعگذاری به علت نام
 بعد از اینکه فرد و تنها بود. ،شوندگیرد، جفت می قرار می

مفهـوم واسطه شدن برای جلب منفعـت یـا دفـع مفاسـد نسـبت بـه ،در نگاه سلفیه
در واقع طلب شـفاعت نـزد  ؛شودق میصورت دعا کردن برای شخص محَق به ،شفاعت

 : تیمیه آورده استکه ابنچنان 5باشد؛می همان طلب دعا، ایشان
و  شفاعت به او )پیـامبر 6؛«واالستشفاع به وبغيره هو طلل الدعاء منهه»

 غیر ایشان( همان طلب دعا از ایشان است.
شود که خودش اقدام به اجابت  خواسته نمی، خدادر شفاعت از ولی  ،عبارت دیگربه

شود کـه از خداونـد مسـئلت کنـد تـا  از او درخواست می بلکه ؛و انجام درخواست کند
خالف آنچـه کـه در ربـ 7.دنمایحاجت شخص را روا  ،واسطه دعای ولی خودخداوند به

مستقیما از شخص ولـی  ،درخواست اصِل  ،چراکه در استغاره ؛گیرد استغاره صورت می
عت یعنـی توان در معنای اصطالحی شفاعت گفـت: شـفا بنابراین می ؛شود خواسته می

                                              
 .851، ص7، جمعجمعمیی حسعاللغةفارس، احمد،  ابن .1

       .127، ص2 ، ج،علسینعالعربمنظور، محمد بن مکرم ابن .2

           .053، صالمفرداتعفیعغر بعالیرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .3

 .72، ص8والبقرة، جلد لفیتیةتفسحرعاعثیمین، محمد، ابن .4
التییححقعهاإل احیحعلكثححرعمحنعمسحیئلعالیحجعباز، عبدالله،  بن) ؛«اشفع لي الی ربي في کذا وکذا، بمعنی: ادع الله لي» .5

 .(157ص ،17، جهالعمرةعهالز یرة

 .11، ص1، جمجموقةعالرسیئلعهالمسیئلتیمیه، احمد، ابن .6

الشحفیقةعفحيعالكتحیبعهعسـبحانی، جعفـر، ) ؛«الدعاء منه لتلـك الغایـة  لی طلباذن یرجع طلب الشفاعة من الشفیع ا» .7
 (.05ص ،السنة
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 .برای جلب منفعت یا دفع مفسده ،طلب دعا از غیر

 له شفاعتأموضع نزاع در مس
اما بع ی صـور آن  ؛له شفاعت از مسائلی است که تردیدی در اصل آن وجود نداردأمس

داخل در شرک گردیده است. قبل اینکه مدعا و دلیل وهابیت بر شرک  ،از طرف وهابیت
 له شفاعت کجـاأد که محل نزاع در مسگردروشن  تا الزم است ،بودن شفاعت بیان شود

 باشد.می
یعنی اگر شخص در دنیـا و  ؛فرد غائب استموضع نزاع در طلب شفاعت، نسبت به

ایـن طلـب شـفاعت  ،یا در آخرت خودش در مح ر شفیع باشد و طلب شفاعت کنـد
عـین  اما در ،خواه در مح ر شفیع نباشداما اگر شفاعت ؛امری صحیح و مطلوب است

شـرک اسـت. یعنـی اگـر از  این طلب از منظر سلفیه محکوم بـه ،حال از او مطالبه کند
اعم از اینکه شـخص غائـب در  ؛ق شده استشرک محَق  ،شخص غائب طلب دعا شود

در هـر دو  ؛ امـایا اساسا از دنیا رفته و در برزخ باشد ؛اما ح ور نداشته باشد ،دنیا باشد
 شود.حسوب میدر عقیده سلفیه شرک م ،صورت

  گوید:له شفاعت میأباز در بیان موضع نزاع در مسبن
 وال غيرهها وال الشهفاعة سهؤاله يجهوز فال والنشوو البعث وقبل الموت بعد أما

 1والغائبين األموات من غيرهم وال األنبياء من لل  غيره سؤال يجوز
 بعد از موت و قبل از بعث و محشر، طلب شفاعت جایز نیست همین طـور

 از سایر انبیا و دیگر اموات و غائبین چنین طلبی جایز نیست.
 طلب شفاعت و شرک در الوهیت

وهابیت طلب شفاعت در موضع نزاع را داخل در شرک به هر دو نوع الوهی و ربوبی قرار 
خود محتـاج  ،البته بررسی ادله شرک در ربوبیت ؛اندای بیان کردهاند و برای آن ادلهداده

اما  ؛شود موضوع شرک الوهی پرداخته می باشد و در این تحقیق تنها به میبحث مستقلی 
عباراتی از وهابیت امروز و بزرگان معاصرشان کـه دال بـر  ،به ادله ایشان پرداختن قبل از

 گردد. بیان می ،شرک الوهی است
صورت مستقیم را شرک اکبر و به درخواست از رسول ،از معاصرین وهابیت بازبن

                                              
   .103، ص5، جبیزعابنعفتیهیعمجموعباز، عبدالله، . بن1
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 گوید: و میاز اسالم خوانده مخرج 
 أنهواع مهن فههذا للمرضهی الشهفاء أو منهها الشفاعة أو منها البركة طلل أما"
كبر الشرك   1"األ

طلب برکت از اموات و یا طلب شفاعت از ایشان و یا درخواست شفا بـرای 
 شود.شرک اکبر شمرده می انواع مریض از

 ؛دنـدان یت طلب شفاعت را شرک میتوان آورد که وهاب نیز می یعبارات متعدد دیگر
اقامه شده از  هایدلیل در است، یا ربوبیت تشرک در الوهی ،ییاما اینکه این شرک ادعا

 طرف وهابیت روشن خواهد شد.

 ادله سلفيان بر شرک الوهی بودن طلب شفاعت
 کنند.  در مشرک کردن دیگران تمسک می ،وهابیت نوعا به دو دسته دلیل

 سلمين با مشرکين عصر انبيادليل اول: قياس م

درخواسـت ، یکی دیگر از عوامل شـرک، میـان مشـرکان عصـر انبیـا ،وهابیون معتقدند
 یالهی بوده است. رمره این درخواست از اصنام، مالئکه و یا اولیا یشفاعت آنان از اولیا

ادند دبوده است. آنها این کار را صرفا برای این انجام می اوندشرک در عبادت خد ،الهی
؛ شان کندنزد خداوند شفاعت ،واسطه آبرو و تقربی که اولیا و صالحان به خدا دارندکه به

 2 آورد.همین عمل برای آنان شرک را به ارمغان می لذا
 الهی و حتی از پیامبر اسالم یکه در این زمان از اولیا را مسلمانی ،بزرگان وهابی

که ح ـرت مـامور بـه  دانندمی امبرپیهمانند مشرکان در عصر  ،طلب شفاعت کند
در حال حاضر از شرک زمان انبیا  ،عبارات آمده که شرک یالبته در بع  ؛قتال با آنان بود

 بیشتر و شدیدتر است.

 ،پرسـتیدند هـا را میمشرکان زمان انبیـا بـت های مطرح شده آن است کهیکی از شبه
 .ایمـان دارنـداو  سـولپرسـتد و همـه بـه خـدا و رولی در زمان ما کسـی بـت نمـی

اوال در بـین مشـرکان  گوید:شبه می عثیمین از شیوخ معاصر وهابی در جواب به این ابن
 ،در این صورت ؛کردند از اولیا و صالحان درخواست می بودند که کسانی ،عصر انبیا نیز

                                              
 .850، ص17، جبیزعابنعفتیهیعمجموعباز، عبدالله، . بن1

 .70، صشرحعکشفعالشبهیت، عثیمین، محمدابن .2
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بـر  ،رانیـا با مشرکان یکسان خواهد بود. ،هم معبود و هم مقصود و عمل مسلمین امروز
اما باز هم دلیل بر جواز درخواست از اولیا  ،آنان تنها از اصنام درخواست داشتند ،ر ف

هـا نیسـتند چراکه اولیا نیز مانند اصـنام در اینکـه قـادر بـر اجابـت درخواسـت ؛نیست
 1بنابراین باز هم از حیث عمل برابر خواهند بود. ؛یکسانند

به مشرکان عصـر انبیـا یـا در  خالصه دلیل سلفیان این است که مشرکان امروز نسبت
اشتراک یا در روش و کارشان  ؛باشند الهی می یکه همان اولیا هستند معبودشان مشترک

در هـر صـورت شـفاعت اولیـا ؛ که نفعی ندارد ،که طلب شفاعت از اصنام است دارند
 کنند.  زیرا آنان از مشرک شفاعت نمی ؛شود شان نمیشامل حال

 ان "دعا" دليل دوم: استفاده از عنو 

توان این دلیل  البته نمی ؛ستا دلیل دومی که مورد استناد واقع شده استفاده از عنوان دعا
بلکه این دلیل نوعی متمم و مکمل برای دلیل اول  ؛حساب آوردرا در عر  دلیل اول به

 زیرا در واقع دلیل شرک برای مشرکان نیز خواهد بود. ؛شود محسوب می
دانند و دعا را نیز عبادت  نوعی درخواست یا همان دعا میطلب شفاعت را  ،وهابیت

عبادت غیر خواهد بود. ایـن نحـوه اسـتدالل  ،بنابراین طلب شفاعت از غیر ؛دنخوان می
تقریبا در عبارات تمام بزرگان وهابی قدیمان و حدیثان وجود دارد. برای نمونه به چند مـورد 

 شود. اشاره می
عبـارت  ،باشـد له دعا میأر رابطه طلب شفاعت و مسترین عبارات که بیانگاز روشن

 گوید:است که می عثیمینابن
فيقول: يا وسول الله اشفع لي، أو يا فالن اشفع لي، أو ما أشهبه لله ، فههذا ال »

ای رسـول  1؛«يجوز، بل هو من َعاء غيهر اللهه عهج وجهل، وَعهاء غيهر اللهه شهرك
بلکـه  ؛یا نظیر آن جایز نیستو  ،شفاعتم کن ،، شفاعتم کن و یا ای فالناخد

 .باشد این دعای غیرالله است و دعای غیرالله شرک می
دعا اسـت و دعـا نیـز از ، ترین دلیل شرک اکبر بودن طلب شفاعتمهم ،نزد سلفیان

 شود. اهم عبادات محسوب می

                                              
 .78ص، همان . 1
   .017، ص87، جمجموععفتیهیعهرسیئل، محمد، عثیمینابن .2
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يل أن الدعاء من أهم أنواع العباَُ»  6.«وال و
موضوع دعا و عبـادی  ،له شفاعتأر مسترین دلیل برای شرک الوهی دبنابراین اصلی

 بودن آن است.

 ادله وهابيت در قالب يک قياس
دو دلیل وهابیون در  یخالصه ،برای اینکه اصل مدعا و اشکاالت وارد بر آن روشن باشد

بنای شود تا متصویر کشیده میشفاعت در قالب یک قیاس اقترانی به طالباِن  اربات شرِک 
 نقد و بررسی قرار گیرد.

)صغری(: مسـلمین امـروز ماننـد مشـرکان، از غیراللـه طلـب شـفاعت  مقدمه اول
 کنند. می

)کبری(: طلب شفاعت از غیرالله عبادت غیر است. )با کمک گـرفتن از  مقدمه دوم
 .عنوان دعا که بیان گردید(

 کنند. نتیجه: مسلمین امروز مانند مشرکان، غیرالله را عبادت می
ن آامـا واقعیـت  ؛کندین را در طلب شفاعت رابت میاین قیاس، شرک الوهی مسلم

 در هر دو مقدمه مبتال به اشکال است.  ،است که این قیاس

 اشکاالت مقدمه اول 
مانند طلب شفاعت مشرکان تعریف شده  ان،دلیل طلب شفاعت مسلمان ،در مقدمه اول

اما این  ؛ردندک از غیر خدا این مقصود را مطالبه می ،از این جهت که هر دو دسته ؛است
-از جهات مختلف دچار اشکال می ،مقدمه که در واقع قیاس مسلمین با مشرکین است

 باشد. 

 مشرکان و طلب شفاعت از جمادات. 1

خورد و از نگاه قرآن کریم مورد  چشم میطلبی مشرکان بهاولین موضوعی که در شفاعت
هـیچ عملـی کـه قـادر بـهطلبی آنان از موجوداتی بود شفاعت ،نقد و نکوهش واقع شده

رسـاندن نفعـی اینـان نـه قـادر بـه"نبودند. وضعیت این شفعیان معموال با این مفهوم که 

                                              
 .157، ص1، جمجموععفتیهیعابنعبیزباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن .6
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  6با عبارات متنوع بیان شده است. ،"هستند و نه قادر به دفع ضرر
 ُُه َوَما اَل َيْنَفُعه ِه َما اَل َيُضرك وِن اللَّ َُ  1؛َيْدُعو ِمْن 

رسـاند و نـه سـودش  که نه زیانی بـه او مـی خواند به جای خدا چیزی را می
 دهد. این همان گمراهی دور و دراز است. می

طلبی مسـلمین بـا مشـرکان را نشـان وضوح تفاوت شفاعتاین آیه و آیات نظیر آن به
موجوداتی که از سنگ  .مشرکان از اصنام طلب شفاعت داشتند ،دهد. طبق این آیات می

 دانستند. خود می ساختند و آنها را شفیع و چوب می
ُه َوَمها اَل َيْنَفُعهُه این آیات را به قرینه عبارت  ،تفاسیر اهل سنت حمـل بـر  ،َما اَل َيُضرك

 اما هیچ مسلمانی از بتها طلب شفاعت ندارد.  3؛اندطلب شفاعت از اصنام کرده
کـه اما برای این ؛عثیمین متوجه این تفاوت بین مسلمین و مشرکین بوده استالبته ابن

شـفیع مسـلمان از ایـن : گویـدشفیع مسلمین را همانند شفیع مشرکین معرفی کنـد مـی
ع4باشد. همانند ورن می ،جهت که غیرالله است

 عثیمین در ادامه روشن خواهد شد.جواب این کالم ابن

 مشرکان و نگاه استقااللی به شفيعان

آیـات قـرآن کـریم قـرار ند و مـورد تـوبیخ اهدومین موضوعی که مشرکان به آن مبتال بود
در واقع مشرکان شـفیعان خـود را  ؛نگاه استقاللی مشرکان به شفیعان خود بود اند،هگرفت

 دانستند و برای خداوند در قبول یا رد شفاعت آنان نقشی قائل نبودند.  مالک شفاعت می
شفاعت هر شفیعی را منـو   ،مکرر در مکرر ،باطل قرآن کریم در جواب این دیدگاهِ 

 855آیاتی مانند: آیه هیچ انگاشته است. دانسته و شفاعت بدون اذن را به اذن خداوندبه 
ِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْلِنِه سوره بقره:  َما ِمْن َشِفيٍع ِإالَّ ِمْن َبْعهِد سوره یونس:  75، آیه َمْن َلا الَّ

ْحَمُن َيْوَمِئٍذ اَل َتْنَفُع السوره طه:  155، آیه ِإْلِنِه  ِلَن َلُه الهرَّ
َ
َفاَعُة ِإالَّ َمْن أ سـوره  87، و آیـه شَّ

                                              
، الشـعراء)سـوره  (؛55، آیهفرقان)سوره  (؛37، آیهالمائدة)سوره  مانند: کار رفته استآیات دیگری که این سیاق در آنها به .1

 (.77(؛ )سوره انبیا، آیه157، آیهیونس)سوره  (؛31، آیهاألنعاموره )س (؛12، آیهیونس)سوره  (؛38، 37 آیات

 .18. سوره حج، آیه2
ه  َتَعاَلی: » .3 ْم َقْول  ه  ْم َوال َیْنَفع  ه  ر  ِه َما اَل َی   وِن اللَّ وَن ِمْن د  د  َیْعب  ْصـَنامَ  َو

َ
ِریـد  اأْل ـد بـن أحمـد، الجـامع یقرطبـ) ؛«ی  ، محمع

ْصـَنامَ » (؛788، ص2ألحکام القرآن، ج
َ
ْم ... َیْعِنـي: اأْل ه  ـر  ِه َما اَل َی   وِن اللَّ وَن ِمْن د  د  َیْعب  ، حسـین بـن مسـعود، یبغـو) ؛«َو

 (.010، ص8، جمعیلمعالتنز لعفیعتفسحرعالیرآن
 .71، صشرحعکشفعالشبهیتعثیمین، محمد، ابن .4
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ِلَن َلُه سبأ: 
َ
َفاَعُة ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن أ  باشند.، از این دست آیات میَواَل َتْنَفُع الشَّ

 ؛در واقع آنچه که در این اعتقاد موجب توبیخ قرار گرفته "عدم قدرت شفیعان" نبـوده
الهـی نیـز  یکمااینکه از مالئکه و یـا انبیـا ؛نداهحب قدرت نیز بودبسا آنان صابلکه چه

کـه  اسـتاما آنچه که قابل قبول نبوده اعتقاد به ایـن موضـوع  1؛کردند طلب شفاعت می
ی بـرای اذن یکردند و جـا لذا از آنان طلب می اشد؛الهی( ب یملک آنان )اولیا ،شفاعت
هیچ شفیعی نیست مگر بعد » :فرموده استکه خداوند در حالی ؛دادند قرار نمی خداوند

چراکه آنان نفع و  2؛لذا خداوند این نوع طلب شفاعت را شرک نامیده است ؛«از اذن من
 3.ضرر را از ذات شفیع و مستقل از الله درخواست داشتند

 مشرکان و عبادت شفيعان

در  شدند و که قطعا شرک راخواهی مرتکب میسومین موضوعی که مشرکین در شفاعت
 ؛پرداختنـد عبـادت شـفیعان می بـه ،پی دارد این است که مشرکان برای طلـب شـفاعت

 دهد:خبر می سوره یونس 12در آیه  که قرآن کریمچنان
 ِه ُهْم َواَل َيْنَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهُؤاَلِء ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد اللَّ ِه َما اَل َيُضرك وِن اللَّ َُ َيْعُبُدوَن ِمْن   ؛َو

رسـاند و نـه بـه  پرستند که نه به آنان زیان می جای خدا، چیزهایی را میو به
 گران ما هستند.گویند: اینها نزد خدا شفاعت دهد و می آنان سود می

 مفسران اهل سنت نیز به آن اشاره شده است. کالم در هک موضوعی
عباس: يريد أن المشركين بعضههم يعبهدون المالئكهة ويقولهون إنههم قال ابن»

 4؛«نات الله، وبعضهم يعبدون األصنام ويقولون هؤالء شفعاؤنا عنداللهب
                                              

وا» .1 ِبـد  ْم ع  ه  َزْیـر  َواْلَماَلِئَکـة  َفـِإنَّ ْم ِعیَسـی َوع  ـِذیِن یـدعون عیسـی وعزیـر  َوه  ، ... َوَأَراَد ِبالَّ ـَفاَعة  ـم  الشَّ ـِه، َوَله  وِن اللَّ ِمـْن د 
 .  (131، ص0، جمعیلمعالتنز لعفیعتفسحرعالیرآن، حسین بن مسعود، یبغو) ؛«َواْلَماَلِئَکةَ 

اذن الله والله تعـالی یقـول مـا ولکن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقریب ملکا للمخلوق ویبطلونه منه وأن له أن یشفع بدون » .2
معحیرجعالیبحولعبشحرحع، حافظ، یأحمد حکم) ؛«من شفیع اال من بعد اذنه ولهذا سمی الله تعالی استشفاعهم ذلك شرکا...

 .  (027، ص8، جسلمعالوصولعإلیعقلمعاألصول
تطهححرعدشـتی، عبداللـه، ) ؛«أنهم کانوا یعتقدون بقدرتها علی ال ر والنفع بـذاتها وبشـکل مسـتقل عـن اإللـه األکبـر. »3

تهـا واسـتقاللها فـی األفعـال، حیـث یمکنهـا أن » (؛1، صالمنیهجعمنعالتكفحر أن المشرکین کانوا یعتقدون بألوهیتها وربوبیع
 (.737، صالشفیقةحیدری، سیدکمال، ) ؛«تشفع لمن ترید وکیفما ترید

ونَ » . .4 ب  َقرِّ ْم ِاال ِلی  ه  د  ْلَفی( قال: قریش تقوله لألورـان، ومـن قـبلهم یقولـه للمالئکـة عن مجاهد، في قوله: )َما َنْعب  ِه ز  ا ِاَلی اللَّ
وا لنا عندالله بونا، اال لیشفع  د بن جریر، یطبر) ؛«ولعیسی ابن مریم ولعَزیر... اال لیقرع ، جیمععالبحینعفيعتأه حلعالیحرآن، محمع

 ی، أبوالحسن علـیبصر یماورد) (؛151، ص7، ج نغرائبعالیرآنعهرغیئبعالفرقیالدین، ، نظامیابورشنی) (؛851ص ،81ج
   (.110، ص5، جالنكتعهالعحونبن محمد، 
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کردنــد و  گویــد: بع ــی از مشــرکین مالئکــه را عبــادت می عبــاس میابــن
گفتنـد  پرسـتیدند و می ها را میگفتند ایشان دختران خدایند و بعض دیگر بت می

 هستند. اینان شفیعان ما نزد خدا
 نیز بیان شده استسی و عزیرکه این موضوع نسبت به عیچنان

شناسند و او  عنوان معبود نمیشفیع را به ،اما بسیار روشن است که احدی از مسلمین
لذا از این جهت نیز شباهتی  ؛بلکه شفاعت او را نزد معبود خواهانند ؛کنند را عبادت نمی

و نـه بنابراین شفیع نزد مسـلمانان نـه صـنم اسـت ؛ بین مسلمین و مشرکین وجود ندارد
قـادر بـر شـفاعت  ،الهی است کـه بـه اذن اللـه یاولیا یکی ازبلکه  ؛مستقل و نه معبود

 خواهد بود.

 اشکاالت مقدمه دوم 
کنند و  این بود که مسلمین از اصنام طلب شفاعت نمی ،آنچه که در مقدمه اول رابت شد

طلـب نـوعی در خالف مشـرکین کـه بـهربـ .داننـد شفیعان خود را معبود و مسـتقل نمی
طلـب  اما مطلب اساسی و مهم این اسـت کـه آیـا نفـِس  ؛مبتال به شرک بودند ،شفاعت
هرچند شفیع، صنم و مستقل و  ،اگر این باشد ؛باشد به منزله عبادت شفیع می ،شفاعت

کنـد و معبـود بـودن خود به خود با این طلب باز هم شرک تحقق پیدا مـی ،معبود نباشد
امـا  ؛ملتفت نباشد و شفیع را به معبود نشناسـد هرچند شخص خود ؛صادق خواهد شد

چراکه طلب شـفاعت عبـادت اسـت و شـفیع  ؛ق عبادت شفیع خواهد بودعمل او محقِ 
بحث این است که آیا طلب شفاعت، عبادت  یبنابراین عمده ؛طبیعتا معبود خواهد شد

غیـر  است؟ این موضوع در مقدمه دوم قیاس با عنوان "طلب شفاعت از غیرالله عبـادت
تـا معلـوم شـود  ؛است" مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اشکاالت آن بیان خواهد شـد

مبـتال بـه  ،ای که امروزه از طرف وهابیت بر شرک بودن طلـب شـفاعت اقامـه شـدهادله
 اشکال است. 

 اشکاالت نقضی

مناسـب اسـت بـه  ،قبل از اینکه اشکاالت حلی دلیل وهابیت بر شرک الوهی بیان شـود
، وقـوع آن موضـوع چراکه بهترین دلیل بر اربات موضوعی ؛ت نق ی اشاره گردداشکاال

شـان طلـب بعد از موت ،الهی یکه صحابه و یا در ح ور صحابه از اولیازمانی ؛است
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 ،کس شبهه شرک و یا حتی حرمت را مطرح نکرده استال هیچحدر عین و شفاعت شده
بهترین دلیل است بـر این  ؛شودده مینتیجه رسیدن مشاهبلکه مطلوبیت و رجحان و به

 خیاالتی بیش نیستند. ،اینکه طلب شفاعت شرک نیست و ادله اقامه شده بر شرک بودن
بعـد از مـوت  طلب شفاعت امیرالمـومنین از رسـول خـدا ،موارد یاز جمله

 :ایشان است که فرمودند
هَ  » هي اْلُكْرَنها ِعْنهَد َوبِّ مِّ

ُ
ْنهَت َوأ

َ
ِبي أ

َ
ادرم بـه فـدایت مـا را نـزد پـدر و مـ 1؛«ِبأ

 پروردگارت یاد کن
 گوید:که می نظیر این بیان از ابوبکر نیز نقل شده است

ی الله َعَلْي  ِعْند َوبه ، ولهنكن مهن باله » د َصلَّ ای رسـول  2؛«الكرنا َيا ُمَحمَّ
 .ما را نزد پروردگارت یاد کن و از خاطر مبر خدا

 ،نزد پرودگـار از ایشـان یـاد کنـد تا ندکنشان طلب میاینکه از ح رت بعد از موت
 همان طلب شفاعت در موضع نزاع است.

نزد قبر  ،مردی )بالل بن حارث( :کندکه نقل می است مورد دیگر روایت مالک الدار
آمد و از ایشان طلب دعا برای آمدن باران کـرد کـه ایـن هـم همـان طلـب  پیامبر

 شفاعت در موضع نزاع است.
ُهْم َقْد َهَلُكواَفَقاَل: َيا َوُس » ِتَ  َفِإنَّ مَّ ِه، اْسَتْسِق أِلُ  ای رسول خدا 3؛«وَل اللَّ

 برای امت خود طلب باران کند که ایشان هالک شدند.
 ،به منصور دوانیقی است کـه در پاسـخ بـه سـوال او ،مورد دیگر بیان مالک بن انس

 دعا کردن گفت: هبرای چگون
تعالی، قال الله تعالی ولو أنهم إل ظلموا  بل استقبله واستشفع به، فيشفعه الله»

تا خدا او را شفیع  ،سوی او کن و از او طلب شفاعت نمابلکه رو به 4؛«أنفسهم...
 اند...که فرموده است اگر کسانی که به نفس خود ظلم کردهچنان ؛تو قرار دهد

                                              
 .178، ص8، جالتمهح علمیعفيعالمواأعمنعالمعینيعهاألسینح ، یوسف، یقرطب ینمر .1

 .1255، صالمغنيعقنعحملعاألسفیرعفيعاألسفیر،عفيعتخر جعمیعفيعاإلححیءعمنعاألخبیر، أبوالف ل، یالدین عراقزین .2

المصحّنفعشیبه، عبداللـه، یأبابن ؛055، ص8، ج،عفت عالبیريعشرحعصیح عالبخیرییحجر عسقالنی، احمد بن علابن .3
عسـاکر، ابـن ؛1105، ص7، جاالستحعیبعفيعمعرفحةعاألصحییبعبدالبر، یوسف، ابن ؛757، ص7ج ،فيعاألحید ثعهاآلثیر

حجـر ابـن ؛155، ص3، ج،عالب ا حةعهالنهی حةاسماعیل بن عمـر، یکثیر دمشقابن ؛705، ص00، جتیر خعدمشقأبوالقاسم، 
 .055، ص8، جفت عالبیريعشرحعصیح عالبخیری، یعسقالنی، احمد بن عل

شحفیءعالسحییمعفحيع، یبن عبدالکاف یسبکی، عل ؛01، ص8، جالشفیعبتعر فعحیوقعالمصطفی، موسیقاضی عیا ، ابن .4
 .  170، صز یرةعخحرعاألنیم
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  .این مورد هم ناظر به طلب شفاعت در زمان ممات شفیع است

 و عبادت دعا یرابطه .1

موضـوع عبـادی بـودن  ،له طلب شـفاعتأترین دلیل وهابیت در اتهام شرک در مسمهم
 . پردازیممیدعای غیرالله است که در ادامه به بررسی آن 

اما بحث این است که آیـا هـر جـا  است؛صورت قطع عبادت دعا به ،برخی صوردر 
 ست؟ توان گفت عنوان عبادت هم صادق امی ،عنوان دعا صادق بود

ط در یطی الزم دارد که آن شرایشرا ،دعا برای اینکه عبادت باشد ،در پاسخ باید گفت
 لذا این نوع از دعا عبادت نخواهد بود. ؛خدا وجود ندارد یطلب شفاعت از اولیا

نوعی عبـادی بـودن دعـا توان به سه نوع ادله تمسک کرد که هر یک به در مجموع می
 ،اما قبل از بیان سه دلیـل، کـه در واقـع ؛دهند ه قرار میصورت مطلق( را مورد مناقش)به

جوابی نق ی در خصوص رابطـه دعـا و عبـادت  ،شودله محسوب میأمس جواب حلِی 
 دد.گربیان می

 زمان حیاتالف: نقض به
که اگر طلب شفاعت از این  است به این استدالل به صورت نق ی این اولین اشکال

شـود بنـابراین  ت لذا شرک در عبادت محسـوب میجهت که نوعی دعا و درخواست اس
نباید به هیچ وجهی این درخواست نسبت به مخلوقین حتی در زمان حیات نیز صـورت 
بگیرد. در حالی که روایات قطعی بر درخواست شفاعت در دنیا و در قیامت نسـبت بـه 

ز در قبول باچنانکه کالم بن 1 باشد. وجود دارد که مورد قبول وهابیت نیز میپیامبر
 و صحت طلب شفاعت در زمان حیات گذشت.

لـذا  ،ممکن است گفته شود موت از این جهت که موجب از بین رفتن قـدرت اسـت
کشف از این  ،درخواست از ایشان درخواست از غیر قادر است و درخواست از غیر قادر

عتقـاد بـه یعنی سـائل بـا ا ؛کند که نسبت به اموات اعتقاد به قدرت خفیه وجود دارد می

                                              
ـد،  .1 حنبـل ابـن ؛157، ص15، جالسحننعالكبحری، أبوعبـدالرحمن، ینسـائ ؛27،ص7، جیح عبخحیریصحبخاری، محمع

ماجـه قزوینـی، ابـن ؛125، ص1، جصیح عمسحلمنیشابوری، مسلم، ؛ 17ص،81، جمسن عأحم عبنعحنبل، أحمد، یشیبان
د،  د، ؛ 1005ص،8، جسننعابنعمیج محمع ـد، ابن ؛038، ص5، جسننعالترمذیترمذی، محمع ـان، محمع اإلحسحینعفحيعحبع

 .857، ص8، جالمعجمعاألهسططبرانی، سلیمان، ؛ 37، ص10، جحبینتیر بعصیح عابن
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این اعتقاد شـرک  ؛ لذاکند از او سوال می ،درخواستش را اجابت کند دتوان اینکه میت می
 .شود محسوب می

فدعاؤه إيهاه يهدل علهی أنهه يعتقهد أن لهه تصهرفًا فهی الكهون فيكهون بهذل  »
 6؛«مشركاً 

تصـرف  دهد که برای او اعتقاد بـه قـدرِت در خواست از ولی خدا نشان می
 مشرک خواهد بود. ،واسطه همین اعتقادد و بهتکوینی وجود دار

 اما نکته ،این بیان هرچند در کلمات وهابیت وجود دارد و در جای خود باید نقد شود
این  ؛ بهبلکه شرک در ربوبیت است ؛ن است که این نوع شرک، شرک در الوهیت نیستآ

عثیمین که ابنچنان ؛وجود مدبری غیر از خداوند وجود دارداعتقاد به ،در عالم که جهت
 ن اشاره کرده است.آصراحت در مواضع متعدد به  به

وهو)َعا( متضمن للشرك فی الربوبية; ألنه لم يدعها إال وهو يعتقد أنها تفعهل »
 1؛«وتقضی الحاجة

کند مگر این که  زیرا داعی دعا نمی ؛دعا در بر دارنده شرک در ربوبیت است
رخواستی او را انجام دهد و حاجت او را بـر تواند کار د معتقد است که مدعو می

 .آورد
فرق بین زمان حیات و ممـات نسـبت بـه شـرک  ،واسطه آنبنابراین دلیلی که بتوان به

لذا دلیل ایشان در اربات شرک  ؛تواند قدرت و عدم قدرت باشد نمی ،الوهی را توجیه کرد
در  ؛شـودیـز مـیالوهی در زمان ممات، موجب شرک بودن درخواست در زمان حیات ن

ایـن  ،که سلفیان این طلب شفاعت را قبول دارند. آنچه که در مقدمه اول رابت شدحالی
کننـد و شـفیعان خـود را معبـود و مسـتقل  بود که مسلمین از اصنام طلب شفاعت نمی

امـا  ؛نوعی در طلب شـفاعت مبـتال بـه شـرک بودنـدخالف مشرکین که بهرب .دانند نمی
باشد  ن است که آیا نفس طلب شفاعت به منزله عبادت شفیع میمطلب اساسی و مهم ای

خود به خود با این طلب  ،هرچند شفیع، صنم و مستقل و معبود نباشد ،که اگر این باشد
هرچند شـخص خـود  ؛کند و معبود بودن صادق خواهد شدباز هم شرک تحقق پیدا می

 ؛عبادت شفیع خواهد بـود ِق اما عمل او محقِ  ،ملتفت نباشد و شفیع را به معبود نشناسد

                                              
 .83، صشرحعکشفعالشبهیتعثیمین، محمد، ابن .1
 .  15، صالیولعالمفح عقلیعکتیبعالتوحح ، محمد، عثیمینابن .1
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بنـابراین عمـده  ؛6چراکه طلب شفاعت عبادت است و شفیع طبیعتا معبود خواهـد شـد
پاسخ به این پرسش در ادامـه بیـان بحث این است که آیا طلب شفاعت، عبادت است؟ 

 شود.می
 ب: ربوبیت مدعو، شرط عبادی بودن دعا

دعـا  ،طلـب شـفاعت ،تـردقیقعبارت به ؛نوعی دعا و درخواست است ،طلب شفاعت
ی عبادت است؟ یـا اینکـه دعـا یاما بحث این است که آیا هر دعا ؛برای طلب دعا است

 باید نسبت به مدعو اعتقاد به ربوبیت وجود داشته باشد؟ ،اگر بخواهد عبادت باشد
-آنچه که از آیات قرآن قابل برداشت است این است که عبادت زمانی تحقق پیدا می

 دهد داشته باشد.اعتقاد به ربوبیت موجودی که برای او عملی انجام می کند که شخص
برای معبـود  ،عنوان علتآیه به موضوعیت مفهوم "رب" به 3 ،در بین آیات قرآن کریم

 توان به آیات زیر اشاره کرد.عنوان نمونه میبهکه  2پردازدمیواقع شدن 
 َو ًُ ًة َواِحَد مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
ُكْم َفهِإنَّ َهِذِه أ بك َنْا َو

َ
این است امت شما کـه امتـی یگانـه  3؛ْعُبُدوِن ٱأ

 .است، و منم پروردگار شما، پس مرا بسرستید
یعنی آنکه رب است باید عبـادت  ؛عبادت در آیه شریفه متفرع بر ربوبیت شده است

 شود. آیه دیگری که بر این معنا داللت دارد آیه:
 ََّه ٱِإن ي ُهَو  للَّ ْسَتِقيٌم  ِصَراٌط  َهَذا ْعُبُدوهُ ٱَفه ُكْم َوَوبك  َوبِّ در حقیقت، خداست کـه خـود 4؛ مك

 .این است راه راست و پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بسرستید
در واقـع  ؛عبادت در این آیه نیز متفرع بر ربوبیت شـده اسـت ،که روشن استچنان

 .دار آن شأن ربوبی خداستکه عهده اساسا فلسفه عبادت برطرف کردن نیاز انسان است
 اند:آیت الله جوادی آملی در بیان رابطه بین عبادت و نیاز انسان آورده 

 ،سراسر وجود انسان را فقر و نیاز احاطه کرده و بر اسـاس حکمـت متعالیـه
بلکه انسان در بقا نیز محتاج  ؛این فقر و نیاز تنها در اصل حدوث و ایجاد نیست

نیز  یدیگر یو معنو یمادع  یفزون بر نیاز به اصل وجود، نیازهابه واجب است. ا
                                              

ی. 6 ی باشد و یا به صورت انع  . اعم از اینکه به صورت لمع

(؛ 58آیـه ،انبیـاء )سـوره (؛77آیـه ،مـریم )سـوره (،113، آیهمائده )سوره (؛51، آیهآل عمران )سوره (،81 ، آیهبقره)سوره  .2
 .  (70آیه ،زخرف )سوره

 .58آیه ،انبیاءسوره  .9

 .70آیه ،زخرف. سوره 4
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که  ییکند. انسان در جاها ینیز حیات او را تهدید م هاییآفات .انسان را فرا گرفته
است که نیاز او را برطرف سازد  یا سرچشمه یاز این نیاز خود غافل نباشد، در پ

گاه بهآن منبع را یافت  یوقت .را دفع کند یو یو تهدیدها ستایش او اقـدام  ناخودآ
و خشـوع  یپردازد؛ این خ ـوع بـدن یکند و در برابر او به خ وع و خشوع م یم

از نیاز خاضِع خاشع و غنا و اسـتقالل آن منبـع اسـت، عبـادت  یرا که ناش یقلب
 1گویند.یم

دار نی اشاره کرد کـه عهـدهأبه ش ،بنابراین در موضوع عبادت باید از بین شوون الهی
چیـزی نیسـت جـز ربوبیـت الهـی کـه مـدیریت و  ،نأآوردن نیاز انسان باشد و آن شبر

-که مرحوم عالمه طباطبائی نیـز فرمـودهچنان ؛باشد مدبریت مخلوقات به آن مربو  می

 باشد. خاطر ربوبیتی است که دارا میبه ،شود که "اله" معبود باشد نچه موجب میآ :اند
 اله به خاطر ربوبیتش معبود است.   2؛« واالله معبوَ لربوبيته...»

 عبادی بودن دعا شرطج: مطلوبیت عمل  
به  .باز دلیل عبادی بودن طلب شفاعت قابل مناقشه است ،بر فر  تنزل از اشکال سابق

عنوان دعا بر طلـب شـفاعت رابـت باشـد و بـر فـر  در طلـب  ،این بیان که بر فر 
تـوان صـورت قـاطع نمـیبازهم به ،شدشفیع وجود داشته با شفاعت، اعتقاد به ربوبیِت 

  .بلکه شرو  دیگری نیز باید رعایت گردد ؛حکم به عبادی بودن چنین دعایی کرد
یکی از موضوعاتی که در بحث مفهوم عبادت که ضمن بحث توحید و شرک مطـرح 

شـود  بایـد عملـی کـه انجـام می ،ن است که برای اینکه عملی عبـادت شـودآ ،شودمی
عبود باشد. عملی که مورد بغض معبود است قابلیت عبادی شدن را مطلوب و محبوب م

 اعتقاد به ربوبیت وجود داشته باشد. ،حتی اگر در حین ارتکاب عمل ؛ندارد
 ،در موضوع دعا نیز عینا این بیان قابل طرح است. به این معنا کـه اگـر کسـی از رب

و نـه  ،واجـب و مسـتحب(به باشد )اعـم از حاجتی را مطالبه کند و آن حاجت نه مامور  
توان گفت طلـب  در این صورت نمی ،باشد  بلکه یا امر مکروهی و یا حرامی ،مباح باشد

کـه چنـان ؛شود عبادت او محسوب می ،رسد به غیر خدا(چنین حاجتی از خداوند )چه
  گوید:و می تیمیه نیز به این موضوع تصریح کرده استابن

                                              
 .  512، ص،عتوحح عدرعقرآنجوادی، عبدالله .1

 .37ص، 15، ج المحزانعفیعتفسحرعالیرآنطباطبائی، محمد حسین،  .2
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آنچه که مامور به است )اعم از واجب و  مگر به ،بهتر این است که دعا نکند
زیرا دعا از عبادات است و خداوند جز به آنچه که واجب یا مستحب  ؛مستحب(

شود. قاعده کلیـه در دیـن ایـن اسـت کـه دعـا اگـر واجـب و  است عبادت نمی
-مانند دشمنی در خون ،و اگر حرام باشد ،مستحب باشد نیکوست و پاداش دارد

خواهد بود و اگر مکروه باشد موجب منقصـت صـاحبش گناه و معصیت  ِس ها پ
و خداوند سـبحان دانـاتر  ؛خواهد شد و اگر مباح باشد نه اجری دارد و نه عذابی

 1؛است
بلکـه  ؛دعا با اعتقاد به ربوبیت عبادت است ،صورت کلی گفتتوان به بنابراین نمی

مـورد  و ودهنیز ب مورد رضایت رب ،شود تواند عبادت باشد که آنچه طلب می ی مییدعا
 . نباشد غ ب او

عنوان مصداقی از مصادیق دعا نیز اگر طالب شفاعت از در موضوع طلب شفاعت به
اساسـا ایـن دعـا شـر   ،امری را طلب کند که مورد بغض ایشان اسـت نبی خدا

 عبادی شدن را دارا نیست. 
عنـوان یـک هامـا بـ ؛طلبی ممکن است قابل توجه نباشدالبته تعداد این نوع شفاعت

ی را از بـین یکلیت عبـادی بـودن هـر نـوع دعـا ،قاعده )محبوب بودن عمل نزد معبود(
 برد. می

 د: نیت عبادت، شرط عبادی بودن دعا
به این صورت که اوال شخص اعتقاد به ربوبیت مدعو  ،بر فر  تنزل از اشکاالت سابق

بازهم  ،ب و محبوب باشدکند نیز مطلو داشته باشد و رانیا اینکه عملی که درخواست می
چراکه در عبادت شر  اسـت  ؛صورت کلی گفت این دعا عبادت خواهد بودتوان به نمی

در واقـع نیـت  ؛چیزی غیر از اعتقاد به ربوبیت است ،تقرب حاصل شود و نیت که نیِت 
عبـادی  ،تقرب، عینیت و فعلیت اعتقاد به ربوبیت است و اگر نیت تقرب حاصل نشـود

 اربات نخواهد بود. بودن عمل قابل
آورده شـده  ،نظیر این موضوع، بیانی است کـه در توصـلیات )در مقابـل تعبـدیات(

                                              
فکان األولی أن ال یدعو اال بدعاء مأمور به واجب أو مستحب فإن الدعاء من العبادات فال یعبد الله اال بمأمور به واجب » .1

أو مستحب ... والقاعدة الکلیة في شرعنا أن الدعاء ان کان واجبا أو مستحبا فهو حسن یثاب علیـه الـداعي وان کـان محرمـا 
ب ومعصیة وان کان مکروها فهو ینقص مرتبة صاحبه وان کان مباحا مستو، الطرفین فـال لـه وال کالعدوان في الدماء فهو ذن

 .(777، ص2، جمجموععالفتیهیتیمیه، احمد، ابن) ؛«علیه فهذا هذا. والله سبحانه أعلم
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 ،برای طهارت لباس با آب قلیل تا دستور داده است "رب العالمین"عنوان نمونه، است. به
در عین اینکه اعتقاد به  ،اگر کسی این دستور را انجام دهد ؛سه مرتبه شستشو انجام شود

 ؛امـا هنـوز عبـادتی انجـام نـداده ،ت خداوند دارد و عمل او عملی مطلوب استربوبی
شـود. زمـانی ایـن عمـل عبـادت  هرچند طهارت لباس که مقصودش بـوده حاصـل می

 خواهد بود که مقرون به قصد تقرب یا همان اطاعت و امتثال باشد. 
و این عمل کند  عینا این بیان جاری است. گاهی شخص دعا می ،در موضوع دعا نیز

حتـی ) ،خاطر اوامری مانند "ادعونی استجب لکم" و یا روایاتی که دستور دادهخود را به
در ایـن  ؛کنـد ، از خداوند مطالبه حاجت خـود می(نمک غذای خود را از خدا بخواهید

صورت دعا، به نیت امتثال ایـن اوامـر و امثـال آن صـورت گرفتـه و در کنـار اعتقـاد بـه 
 عبادت خواهد بود.  ،طلوبیت عملربوبیت معبود و م

جز اینکه حاجتش  ،کند و قصدش تنها و تنها چیزی نیست اما زمانی شخص دعا می
در  داما اینکه بخواهد به معبود خود تقرب جوید و یـا اوامـرش را انجـام دهـ ؛داده شود

چون رکن دوم عبادت  ؛در این صورت دیگر این عمل عبادی نخواهد بود ؛نظرش نیست
هرچنـد دو رکـن عمـل و اعتقـاد موجـود  ؛قربت است در آن لحاظ نشده است که نیت

ی عبادت است ولو در آن دعا قصد قربت نشده است. یتوان گفت هر دعا لذا نمی ؛است
توان حکم بـه  عنوان مصداقی از مصادیق دعا، زمانی میدر موضوع طلب شفاعت نیز به

بیت شفیع و مطلوبیت عمل برای او، اصل عبادی بودن آن نمود که عالوه بر اعتقاد به ربو
-ها بهکه درصد قابل توجهی از طلب شفاعتدر حالی ؛درخواست به انگیزه تقرب باشد

لـذا از ایـن حیـث نیـز  ؛نه به قصد امتثال و اطاعـت رب ،قصد رسیدن به حاجت است
 توان کلیت این قاعده که مطلق دعا عبادت است را مورد مناقشه قرار داد. می

های سه گانه در درجه اول اهمیت است و نکته اصلی در آنچه در بین این اشکالاما 
یعنی عدم اعتقـاد بـه  ،همان اشکال اول ،شود عبادی نشدن طلب شفاعت محسوب می

باشـد کـه در طلـب شـفاعت  عمـل می ربوبیت شفیع است که رکن اصلی عبادی بودِن 
 مفقود است. 
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 نتيجه
 ،الوهی مسلمین و حکم به خـروج از اسـالم ایشـانبزرگان وهابیت برای تصحیح شرک 

 ،و مقدمـه دوم آن ،اند که مقدمه اول آن قیاس مسلمین بـا مشـرکیندلیلی تمسک کردهبه
یعنی رابطـه دعـای غیراللـه و عبـادت غیـر  ،دلیل اصلی ایشان در توجیه عبادت غیرالله

ین اسـت و نـه هـر عملکرد مشرک نه عملکرد مسلمین شبیه ،که بیان شداما چنان ؛است
که اعتقـاد بـه ربوبیـت  شودمحسوب میچراکه دعا زمانی عبادت  است؛ ی عبادتیدعا

-الهی را رب عالم نمی یاولیا ،که احدی از مسلمینحالی در ؛مدعو وجود داشته باشد

 انددانند که به برکت اطاعت از خدا به مقاماتی رسیدهبلکه بندگان مطیع الهی می ؛دانند
 شود.ن نزد خداوند مقبول میشاشفاعت و
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