
. داننـدمـی تربوبیـ سلفیان، طلب شفاعت از اموات را مبتال به شـرک در الوهیـت و چکیده **زادهحسین قاضی *حمید ملک مکان در مسئله شفاعت یبر شرک ربوب تیادله وهاب یبررس   ۴۳-۶۵ صفحــات:  ² ۰۲/۰۴/۱۳۹۸تاریـــخ تأییــــــد:  ² ۲۵/۰۲/۱۳۹۸تاریـــخ دریـــافــت:  ۱۳۹۸بهـار و تابســتان  ² ۹ شـماره ²، ســال 0ـنجمپژوهی دوفصـلنامه علمـی پژوهشـی سـلفی   الهی  یشرک در الوهیت ناظر به بحث عبادت و شرک در ربوبیت ناظر به قدرت اولیا الهی، عدم سـماع ایشـان از قریـب و  ی. عدم حیات اولیا) استبعد از موت ایشان( از مواردی است که سلفیان در اثبـات عـدم قـدرت  ،بعید و انقطاع عمل بعد از موت اما حیات، سماع و قدرت بـر عمـل،  ؛کنندن استناد میاولیا و اثبات شرک ربوبی به آ لـذا دلیلـی بـرای نفـی  ؛از موت ایشان نیز حاصل اسـت بعد الهی حتی یبرای اولیا حیات و سماع و قـدرت  ،بر فرض حتی اگر ؛قدرت و اثبات شرک ربوبی وجود ندارد ین شفاعت الهی ثابت نباشد، باز هم ادعای شرک برای طالب یبعد از موت برای اولیا چراکه خطای در تشخیص و عدم قدرت استقاللی  ؛بعد از موت، ادعایی باطل است طلبـان خواهـد ای هستند که مانع استقرار شرک بـرای شـفاعتدو مسئله ،برای ایشان ، سـماع شفاعت از اموات، شرک در ربوبیت، قـدرت اسـتقاللی، شـفیع :ها دواژهیکل بود.  h.ghazizade110@gmail.com؛ مسئول) سندهی(نو و مذاهب انیدانشگاه اد یدکتر یدانشجو  ** H.malekmakan@ut.ac.ir؛ اسالم نظری مبانی گروه اسالمی؛ اندیشه و معارف دانشکده تهران؛ استادیاردانشگاه*                                                .اموات، قدرت بعد از موت



اما طلب شفاعت از امـوات نـزد  ؛سنت بر آن داللت دارد و کسی را یارای نفی آن نیستاز مسلمات امت اسالمی است که محکمات کتـاب و  ،الهی و طلب آن یشفاعت اولیا مقدمه ۴۴ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش4ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   له طلـب ئکه در مس پرتکرارترین دلیل سلفیان در اتهام شرک، شرک در الوهیت است و شرک در الوهیت و ربوبیت خوانده شده است.  سلفیان باطل بر عمل از او سلب  ای مانند اینکه میت جماد است و جماد قدرِت . ادلهنه شرک الوهی و ها در اثبات شرک، ناظر به شرک ربوبی استبیشتر دلیل ،گردد روشن می ،شود چیده میتصریح گردیده و به آن پاسخ داده شده است. وقتی ادله ایشان بر شرک ربوبی کنـار هـم اما موضوع شـرک در ربوبیـت کمتـر  ؛شفاعت از اموات نیز مورد بحث واقع شده است ی شنیدن ندارد و یا اینکه روایت بـر انقطـاع عمـل بعـد مـوت یشده و یا اینکه میت توانا نوعی  این موضوع، چراکه اثبات ؛درصدد اثبات شرک ربوبی است شانمتما ،وجود دارد که در شرک الوهی تنهاترین دلیـل در حالی ؛دآور دنبال میبه ،قدرت تصرف برای اموات لذا وسعت بحث در شـرک ربـوبی بیشـتر  ؛سلفیان، موضوع دعا و عبادی بودن آن است ایشـان در اثبـات شـرک الـوهی و بررسـی آنهاسـت و  یاین مقاله درصدد بیان ادله هرچند اشکال شرک الوهی پرتکرار است.  ؛است اسـت و معنـای  4و ضـمیمه شـدن 3و جفـت بـودن 2معنای مقارنتشفاعت در لغت به معنای شفاعت در لغت و اصطالح  1مورد بحث قرار گرفته است. ای مستقلموضوع شرک الوهی در مقاله نشریه سلفی پژوهـی " چاپ شده در ،ای با عنوان "بررسی ادله وهابیت بر شرک الوهی در مسئله شفاعتدر مقاله ،. مولف1                                                .مفسده استمقصود از معنای اصطالحی واسطه شدن غیر برای نفـع رسـاندن و یـا جلـوگیری از  اصطالحی آن نیز از معنای لغوی دور نشده است.     .۴۵۷، صالمفردات فی غریب القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 4   .۱۸۳، ص۸ ، جلسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  ابن .3 .۲۰۱، ص۳، جمعجم مقاییس اللغةفارس، احمد،  ابن. 2 به این بحث پرداخته است. ،۶شماره 



که کنار طالب شفاعت قـرار که شافع زمانی دلیل آن استهگذاری بعلت نامشفاعت یعنی واسطه قرار دادن دیگری برای دفع ضرر و یـا جلـب منفعـت.  1.»الشافع إذا انضم إلی المشفوع له، صار ِشفعًا بعد أن کان وتراً " هي التوسط للغیر بدفع مضرة، أو جلب منفعـة؛ سـمیت بـذلك؛ ألن الشفاعة« ٤٥ در مسئله شفاعت یبر رشک ربوب تیادله وهاب یبررس   مقصـود از  ی شفیع همان شفاعت کردن است.یدر واقع دعاگو ؛طالب شفاعت دعا کنددر نگاه سلفیه تحقق این واسطه بودن در طلب شفاعت به این است که شـفیع بـرای  بعد از اینکه فرد و تنها بود. ؛شوندد، جفت میگیر می طلـب حاجـت از دیگـری کـه  در مقابـِل  2؛طلب شفاعت، طلب دعا از دیگـری اسـت صورت متعـدد بـه آن اشـاره موضوع شفاعت و طلب آن امری است که کتاب و سنت به موضع نزاع در طلب شفاعت شود.  اثه نامیده میاستغ امـا  ؛باشـد لذا اصل مسئله قابل انکار نیست و مورد اتفاق امت اسالمی می ؛کرده است ه مـورد بررسـی نسبت به برخی صور آن مناقشاتی از سوی سلفیان انجام شده که در ادام که همان  شفیع از دنیا رفته باشد ، امااینکه طالب شفاعت در دنیا باشد :صورت اول .توان تصور کرد دو صورت می ،اما در حالتی که شفیع حاضر نباشد نیز بحثی در صحت این دو صورت از شفاعت وجود ندارد. در آخرت حاضر باشند. اینکه هم شفیع و هم طالب شفاعت هر دو  :صورت دوم  .اینکه هم شفیع و هم طالب شفاعت هر دو در دنیا حاضر باشند :صورت اول .توان تصور کرد دو صورت می ،در حالتی که شفیع حاضر باشد یا حاضر است و یا حاضر نیست.  ؛طور کلی شفیع دو حالت داردبه .قرار خواهد گرفت التحقیـق واإلیضـاح لکثیـر مـن مسـائل الحـج باز، عبدالله،  بن( ؛»اشفع لي إلی ربي في کذا وکذا، بمعنی: ادع الله لي«. 2 .۳۸، ص۲، جتفسیر الفاتحة والبقرةعثیمین، محمد، ابن. 1                                               است. بیطلبی از شخص غاشفاعت که همان ب باشدیاما شفیع غا ،و شفیع هر دو در دنیا باشند اینکه طالب شفاعت :صورت دوم است. طلبی از امواتشفاعت  .)۱۰۶، ص۱۶، جوالعمرة والزیارة



مناقشاتی وجـود دارد و  ،صحت این دو صورت از طلب شفاعت نزد سلفیهنسبت به ۴۶ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش4ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   الله ال بأس، أما بعد الموت فال یطلب منه ال شـفاعة وال یقال: اشفع لي یا رسولالشفاعة تطلب منه یوم القیامة بعد البعث والنشور وفي حیاته قبـل المـوت، « گوید: باز در بیان موضع نزاع در مسئله شفاعت میبن باشد. فرض عدم حضور نزد سلفیه، حکم مسئله حرمت و شرک میشـکی در صـحت نیسـت و در  ،در فرض حضور ،توان گفت بنابراین در مجموع می دانند. این دو را بدعت و حرام و شرک می توان از رسـول  می ،در روز قیامت بعد از بعث و در زمان حیات قبل از موت  1».غیرها از من شفاعت  ول خداطلب شفاعت کرد و گفت: ای رسول خدا خداخدا نه شـفاعت و نـه  ؛شود اما بعد از موت از او طلب نمی ؛کن و اشکالی ندارد د و فرض حضور بنابراین در ادامه بحث تنها از فرض عدم حضور شفیع بحث خواهد ش غیر شفاعت. اعت از امـوات طلـب شـف هر کسبه این معنا که  ؛نوع اول، شرک در الوهیت است دانند.  ایشان طالب شفاعت را هم مشرک در الوهیت و هم مشرک در ربوبیت میدر طلب شفاعت نسبت به موضع نزاع از سوی سلفیه دو نوع شرک مطـرح شـده اسـت.  مدعای سلفیه در طلب شفاعت موضوع بحث نیست. واسطه عبادت غیـر خـدا، مشـرک در الوهیـت در واقع او را عبادت کرده است و به کند، کبـر؛ ألن « خواهد بود. اکرم همچنین طلب شفاعت از نبی  2».المشرکین األولین کانوا یعبدون األولیاء، ویقولون: هؤالء شفعاؤنا عنداللهوکذلك طلب الشفاعة منه صلی الله علیه وسلم، هذا من الشـرك األ ، زیـرا مشـرکین ؛شرک اکبر است اکرمبی  .۳۱، ص۱، جیخ صالح الفوزانمجموع فتاوی الشفوزان، صالح بن فوزان، .2 .۲۸۰، ص۲، جفتاوی نور علی الدرب بعنایة الشویعرباز، عبدالله،  بن.1                                              است که باید در بحث شرک الوهی به آن پرداخته شـود و در ایـن مقالـه بحثـی در ایـن موضـوعی  ،شـود اینکه طلب شفاعت چرا منجر به شرک در الوهیت و عبـادت غیـر می ایشان شفیعان ما هستند. :گفتند کردند و می اولیا را عبادت می



بـه ایـن معنـا کـه  ؛نوع دوم شرک در موضوع طلب شفاعت، شرک در ربوبیت است شود.  خصوص مطرح نمی ٤٧ در مسئله شفاعت یبر رشک ربوب تیادله وهاب یبررس   کند که این اعتقاد شرک  طلب شفاعت از میت، در ضمن خود، کشف از نوعی اعتقاد می بعد موت نیز قدرت دعا کردن  بی اکرمدنبال دارد. اعتقاد به اینکه نبی اکرمدر ربوبیت را به است که منجر به اثبات قـدرتی غیـر طبیعـی از  آلوددر نظر سلفیه اعتقادی شرک ،دارند ألنه لـم یـدعها إال وهـو  ؛الدعاء من العبادة، وهو متضمن للشرك فی الربوبیة« شود. لذا منجر به شرک ربوبی می ؛جنس قدرت ربوبی خداوند است درخواست، نوعی از عبـادت اسـت و در  1؛»یعتقد أنها تفعل وتقضی الحاجة زیـرا شـخص درخواسـت  ؛وبیت خواهـد بـودحال متضمن شرک در ربعین ی یشخص وجود دارد. این اعتقاد نسبت به میت، زمانی صحیح است کـه قـدرت مـاوراکند که اعتقاد به اجابـت از طـرف میـت در ذهـن  درخواست از میت، کشف از این می  کند. کند مگر اینکه اعتقاد دارد (شفیع) درخواستش را اجابت می نمی چراکه مرگ از بین برنده قدرت اسـت. اعتقـاد بـه  ؛تصویر شده باشدغیر طبیعی برای او  از جـنس اعتقـاد  ،شود قابل تامل این است که آنچه منجر به شرک ربوبی می ینکته ی برای میت یعنی شرک در ربوبیت.یقدرت ماورا عنوان یـک عمـل خالف شرک در الوهیت که عبادت غیر بهرب ؛نه از جنس عمل و است از ایـن جهـت کـه  ،، دلیل بر شرک ربوبی اعالم شـدلذا اگر عملی ؛شود موجب آن می نـه اینکـه خـود عمـل  ؛شرک ربوبی خوانده شده است ،کند کشف از اعتقاد شخص می ـا فـي ا میًتا ال یجیب بالوسائل الحسیة المعلومة؛ فهذا شـرك أکبـر أن تدعو مخلوقً « گوید: درخواست از شخص میت میعثیمین یکـی از اعضـای هیئـت کبـار العلمـای عربسـتان در بیـان شـرک بـودن ابن 2عامل شرک باشد. Y۱۰، جمجمـوع فتـاوی ورسـائلعثیمـین، محمـد بـن صـالح،  ابن( ؛»... ولو لم یدعها، فهذا شرك أکبـر فـي الربوبیـة«.2 .۱۹، صالقول المفید علی کتاب التوحیدعثیمین، محمد، ابن.1                                               3.»الکونأیًضا؛ ألنه ال یدعو مـن کـان هـذه حالـه حتـی یعتقـد أن لـه تصـرًفا خفی ،  .۱۴۹، ص۹ج ،مجموع فتاوی ورسائلعثیمین، محمد بن صالح،  ابن.3 .)۵۹۷ص



ل حسی معلـوم را یی با وسایگواینکه از مخلوقی که از دنیا رفته و توان پاسخ ۴۸ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   گونـه ه ایـنزیـرا کسـی کـ ؛شرک اکبـر اسـت ،ندارد درخواستی داشته باشد حتما اعتقاد دارد که آن میت تصرفی خفی در تکوین  ،زند میدیگری را صدا  شأن در نظـر گرفتـه  ،لذا اگر برای غیر خدا ؛تصرف در تکوین از شؤون ربوبی خداست .دارد م درخواسـت، له به اجابـت و انجـااعتقاد مشفوع ،بنابراین عامل تحقق شرک ربوبی شرک در ربوبیت اتفاق افتاده است. ،شود انسان بعد از موت قـدرت  ،که به اعتقاد شیوخ سلفیدر حالی؛ بعد از موت شفیع است صالحیت مخاطب واقع شدن  ،شخصی که حضور ندارد ،اما اینکه چرا سلفیان معتقدند 1ادله سلفیان در اعتقاد به عدم قدرت اموات بر اجابت درخواست ندارد.  کـه  توان از کالم شیوخ سلفی وهابی برای این اعتقاد تصور کرد ل متعددی را مییدال قرار خواهد گرفت. بررسی مـوردربـوبی  اتهام شرک درسوالی است که  ،داردننیز و قدرت بر اجابت درخواست را  شود و درخواست از جماد یعنی درخواست  شفیع بعد از موت تبدیل به جماد می. ۱  اند از:عبارت امـا بعـد از مـوت قـادر بـه شـنیدن  ؛بر فرض تنزل از دلیل قبل، شفیع حی است. ۲ دنبال خواهد داشت.، شرک در ربوبیت را بههااز بت و اعتقاد به قدرت بت اما تنها  ؛قادر به سماع نیز هست ،بر فرض تنزل از دو دلیل قبل، شفیع حی است. ۳ های اشخاص در این دنیا نیست. درخواست اما موت موجب  ؛بر فرض تنزل از سه دلیل قبل، شفیع هم حی است و هم سمیع. ۴ بعید ندارد.  امکان سماع وسماعی که از قریب باشد  لـذا ایـن عنـوان  ،اما چون غلبه بحث بیشـتر بـرای امـوات اسـت ؛بته بحث اعم از اموات و غیر حاضرین در دنیا استال .1                                               لذا قدرت بر اجابت منتفی است. ؛است 2"انقطاع عمل"  باحث آینده بررسی خواهد شد.صالح یدعو له" است که در ماین عنوان برگرفته از روایت نبوی "إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثـالث: صـدقة جاریـة، أو علـم ُینتفـع بـه، أو ولـد  .2   .برگزیده شده است



دلیل  ،این چهار احتمال دلیل بر عدم قدرت بر اجابت بعد از موت است که در واقع ٤٩ در مسئله شفاعت یبر رشک ربوب تیادله وهاب یبررس   معتقـد بـه  ،وجود این موانعلذا اگر کسی با  ؛باشد بر شرک ربوبی در طلب شفاعت می از کلمات شیوخ سلفی نیـز ادله شرک ربوبی که در آینده  شد،مشاهده  طور کههمان به شرک ربوبی خواهد بود. برای ایشان قائل شده و این یعنی برای ربوبیت خداوند در عالم شریک قرار داده و مبـتال ی یصورت ماوراپس اعتقاد به قدرت خفیه و تصرف در کون به ،قدرت برای اموات باشد له شـرک ئهرچند در بیان ایشـان، مسـ ؛از ادله شرک الوهی بیشتر است ،بیان خواهد شد توانند برای اثبـات شـرک ربـوبی بـه آن اسـتناد  نهایت استداللی که شیوخ سلفی می الوهی مشهورتر شده است. ی روشن را در بیانات بنداین دسته ،البته خود ایشان نیز ؛چیزی فراتر از این نیست ،ندنک شدن استدالل ایشان، کلمات ایشان در قالب یک قیـاس  تراما برای روشن ؛دنخود ندار خاطر عدم حیات، یا عدم سماع از الهی بعد از موت به ی(صغری): اولیا مقدمه اول شود. منطقی بیان می بود. (هر کدام  یا عدم سماع از بعید یا انقطاع عمل، قادر به انجام عملی نخواهند ،قریب (کبری): اعتقـاد بـه قـدرت کسـی کـه قـادر نیسـت، شـرک در ربوبیـت  مقدمه دوم .)تواند دلیل مستقلی باشد صورت ترتبی میاز این موارد به رار گیـرد کـه در ادامـه بـه اما این قیاس باید از حیث صغری و کبری مـورد بحـث قـ الهی بعد از موت، شرک در ربوبیت خداست. ینتیجه: اعتقاد به قدرت اولیا خداست. الهی بعد از حیات امری کامال روشن  یطلب شفاعت از اولیا بیتلبیتدر مذهب اهل اشکاالت مقدمه اول (صغری) بررسی آن پرداخته خواهد شد. وجود چنین مقامی بعـد از رحلـت وفور نسبت بهچنان منابع بهو پذیرفته شده است و آن ا«.1                                                 1.گذارد تردید باقی نمی و جای شک یچالهی داللت دارد که ه یبرای اولیا ِه َعزَّ َو َجلَّ ُذُنوبًا َال َیْأِتي َعَلْیَها ِإالَّ ِرَضاُکْم ... َلمَّ ِه ِإنَّ َبْیِني َو َبْیَن اللَّ -(ابـن ؛»اْسَتْوَهْبُتْم ُذُنوِبي َو ُکْنُتْم ُشـَفَعاِئي َیا َوِليَّ اللَّ   )؛۳۱۵ص ،المـزار الکبیـرمشهدی، محمـد بـن جعفـر، (ابن )؛۶۱۶، ص۲ ، جمن ال یحضره الفقیهبابویه، محمد بن علی، 



سـادگی حـل بـه بیـتبیـتواقعا جای حسرت است که مسائلی که در فرهنگ اهل  ۵۰ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   که باید صـرف مسـائل  قدر مورد مناقشه قرار گیرد و توان امت اسالمیچرا باید این ،شده افتـاده گـردد. آیـا واقعـا پـاعمده و پیچیده و ظریف دین شود، صرف این مباحـث پـیش خــاطر عــدم تبعیــت از تیمیــه اســت یــا بــهخــاطر تبعیــت از ابــننحــراف وهابیــت بــها تبی اهل عنوان مقدمه به چند مورد از شواهدی که دلیل به ،دلیل وهابیت قبل از بیان اشکال حلِی  اشکاالت نقضی. ۱ ؟ییتبیل بعـد از  ول خدااز رسول خدا ومنینومنیناز جمله موارد نقضی، طلب شفاعت امیرالم شود. باشد اشاره می استدالل ایشان می نقضی بر ـَك « :موت ایشان است که فرمودند ي اْذُکْرَنـا ِعْنـَد َربِّ مـا را نـزد  ،پـدر و مـادرم بـه فـدایت 1؛»ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّ ی الله َعَلْیك ِعْند « گوید:که می نظیر این بیان از ابوبکر نیز نقل شده است .پروردگارت یاد کن د َصلَّ ای رسـول  2؛»َربـك، ولـنکن مـن بالـكاذکرنا َیا ُمَحمَّ قبـر مردی (بالل بن حارث) نزد  :کند که نقل می است الدارمورد دیگر روایت مالک همان طلب شفاعت در موضع نزاع است. ،نزد پرودگار از ایشان یاد کند که کنند شان طلب میبعد از موت حضرتاینکه از حضرت .ا را نزد پروردگارت یاد کن و از خاطر مبرم خداخدا همـان طلـب  ،آمد و از ایشان طلب دعا برای آمدن باران کرد کـه ایـن هـم پیامبرپیامبر ُهْم َقْد َهَلُکواَفَقاَل: َیا َرُسوَل « شفاعت در موضع نزاع است. ِتَك َفِإنَّ مَّ ِه، اْسَتْسِق ِألُ المصـّنف شیبه، عبداللـه، یأب ابن ؛۴۹۵، ص۲، جفتح الباري شرح صحیح البخاری، یحجر عسقالنی، احمد بن عل ابن .3 .۱۸۵۵، صء من األخبارالمغني عن حمل األسفار في األسفار، في تخریج ما في اإلحیا، أبوالفضل، یعراقالدینزین.2 .۱۶۲، ص۲، جالتمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، یوسف، یعمر قرطبأبو.1 ).۱۱۳، صالمزار مفید، محمد بن محمد،(                                                                                                       ول خـداای رسول خـدا 3؛»اللَّ شـیبة بإسـناد یبن أبـ و روی« )؛۱۰۵، ص۷، جالبدایة والنهایة، إسماعیل بن عمر، یکثیر دمشق ابن( ؛»و هذا إسناد صحیح«   ؛۳۴۵، ص۴۴، جتاریخ دمشقبن حسن،  یعل ،عسـاکربـنا ؛۱۱۴۹، ص۳، جاالستیعاب في معرفـة األصـحابالبر، یوسف، عبد ابن ؛۳۵۶، ص۶ج ،في األحادیث واآلثار  .  »صحیح



سوی او کن و از او طلـب شـفاعت نمـا تـا خـدا او را بلکه رو به 1؛»أنفسهمبل استقبله واستشفع به، فیشفعه الله تعالی، قال الله تعالی ولو أنهم إذ ظلموا « چگونگی دعا کردن گفت:مالک بن انس به منصور دوانیقی است که در پاسخ بـه سـوال او بـرای  و مورد دیگر بیان برای امت خود طلب باران کن که ایشان هالک شدند. ٥١ در مسئله شفاعت یبر رشک ربوب تیادله وهاب یبررس   که به نفس خـود ظلـم اگر کسانی :است که فرمودهچنان ؛شفیع تو قرار دهد دیگر قدرتی ندارند تا از  ،اندجان شدهاموات از دنیا رفته و در قبر قرار گرفته و جسمی بیارج نیست. صورت اول ایـن اسـت کـه چـون از چهار صورت خ ،آنان درخواست شوددلیل سلفیان بر اعتقاد به اینکه اموات بعد از موت قدرتی نـدارد تـا از  ،که بیان شدچنان بررسی استناد "عدم قدرت بر اجابت" بر عدم حیات .۲ این هم تصریحی دیگر از طلب شفاعت از اموات است.  اند...کرده تعالی علی المشرکین وذلك ألن هذا المیت میت جماد، وقد نعی الله سبحانه و« گوید: الهی بعد از موت می یعثیمین در مقام رد درخواست از اولیا ابن .ایشان درخواستی شود هـا درخواسـت خداونـد مشـرکینی کـه از بـت ، جماد است وزیرا این میت 2».الذین یدعون األصنام چراکه سائل، از جسمی که در خـاک آرمیـده مسـئلت  ؛پاسخ این نگاه روشن است داشتند توبیخ فرموده.  بلکـه از روح  ؛دیا اینکه جمـادی بـیش نیسـتن ،اندیم اجساد از بین رفتهیکند تا بگو نمی  الهی ثابت است. یحیات برای ارواح اولیا ،کریمشریف ایشان تقاضا دارد که به شهادت آیات صریح قرآن
 ِه َأْمَواٌت َبْل َأْحَیاٌء َوَلِکْن َال َتْشُعُروَن انـد ولـی  رده نخوانید، بلکه زندهشوند، م و کسانی را که در راه خدا کشته می  .3َوَال َتُقوُلوا ِلَمْن ُیْقَتُل ِفي َسِبیِل اللَّ شـفاء السـقام فـي ، یبن عبدالکاف یسبکی، عل ؛۴۱، ص۲، جالشفا بتعریف حقوق المصطفی ،موسی قاضی عیاض، ابن .1                                               دانید. شما نمی    .۱۵۴. سوره بقره، آیه3 .۱۶، ص۱۶، جفتاوی نور علی الدربمین، محمد، عثیابن .2 .  ۱۶۴، صزیارة خیر األنام



طریق اولی حی کند، انبیا به وقتی که خداوند در مورد شهدا تصریح به حی بودن آنان می ۵۲ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش;ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   حیـاتی کـه در  2.ندسـتهنیز قائل بـه ایـن اولویـت  شیوخ وهابیکه چنان 1؛خواهند بود أي ال تشعرون بحیاتهم؛ ألنها حیاة  ،الجسد؛ ولهذا قال تعالی: ولکن ال تشعرونتحتاج إلی أکل، وشرب، وهواء، یقوم بـه  هي حیاة برزخیة ال نعلم کیفیتها؛ وال« گویند: توصیف او می ول بر عـدم قـدرت و اثبـات شـرک بنابراین دلیل ا ؛از ارواح مقدس آنان است آنها، بلکه اجساد از ها نیز نهالهی است نه جسم آنان و درخواست یبنابراین حیات برای روح اولیا 3».برزخیة غیبیة الهـی تعبیـر  یبا این حال تعبیر به جماد حتـی نسـبت بـه اجسـاد اولیـا، از ارواح است ، بلکـههرچند درخواست نه از اجسام ای مهم اشاره کرد کهاما در اینجا باید به نکته ، دلیل صحیحی نیست.ربوبی بلکـه  ؛شـود اجساد ایشان نیز بر زمین حرام است و پوسیده نمی 4،صحت نمودهحکم به نیز آن را نقل کـرده و مینعثیابنکه اتفاقا  ن پیامبرزیرا بنابر سخن پیامبر ؛صحیحی نیست واسـطه مـوت از ایـن شان بهاند و ارتباطی دیگر منتقل شدهیزیرا ایشان از این دنیا به دنیا ؛رسـد نیسـتند دیگر قادر به سماع اصواتی که از این دنیا به گوش می ،هی بعد از موتال یسومین دلیل که ممکن است بر عدم قدرت بر اجابت اقامه شود ایـن اسـت کـه اولیـا بررسی استناد "عدم قدرت بر اجابت" بر عدم سماع .۳ های شریف ایشان برداشته شده است.این عارضه از بدن ،پذیرنـد سایر اجساد متفاوت است و اگر اجسام سایرین به اقتضای جماد بودن زوال مییشان بـا بنابراین اجساد ا 5؛صحت بدن بعد از موت را برای غیر انبیا نیز ثابت کرده استخدا را نیز ملحق به انبیـا نمـوده اسـت و  یاجساد اولیا ،عالوه بر اجساد انبیا عثیمینابن اآلیات البینات في عـدم سـماع األمـوات آلوسی، نعمان بن محمود، ( ؛»أما حیاة األنبیاء ... التي هي فوق حیاة الشهداء«.1                                               ــی«.2 .)۷۶، صعلی مذهب الحنفیة السادات ــاب أول ــن ب ــاء م ــن( ؛»... واألنبی ــد، عثیمــین، محاب ــدنیم ــرم الم ــاوی الح ــلفیه،  ،دروس وفت ــری الس شــبکه االث
http://www.alathary.net/vb(. 3.؛»رضبعض الموتی فال تأکلهم األ«.5 ،۴۷۵، ص۵، جشرح ریاض الصالحینعثیمین، محمد، ابن.4 .۱۷۶، ص۲، جتفسیر الفاتحة و البقرةعثیمین، محمد، ابن )همان(. 



مباحـث  کـهچرا(هرچند این مقاله درصدد بحث مفصل در خصوص سماع نیسـت  دادن برای خداوند در ربوبیت.ی است که تنها از خداوند ممکن است و این یعنـی شـریک قـرار یاعتقاد به قدرت ماورالذا صدا زدن آنان و طلب کردن حاجـت از ایشـان در واقـع نـوعی  ؛دنیا قطع شده است ٥٣ در مسئله شفاعت یبر رشک ربوب تیادله وهاب یبررس   ایـن بحـث بـرای  یاما در حد اجمال تنها بـه ادلـه )،تفصیلی متعددی باید روشن گردد بعد از نزول عذاب، قوم نابوده شده خـود  صالححضرت صالح ،کریمطبق آیات قرآن به قوم خود بعد از هالکت  صالحاب حضرت صالحالف: خط .شود اصل سماع اشاره می اثباِت   :را مخاطب قرار داد و فرمود
 ْجَفُة َفَأْصَبُحوا ِفي َداِرِهْم َجاِثِمیَن ی َعْنُهْم َوَقاَل َیا َقْوِم َلَقْد  َفَأَخَذْتُهُم الرَّ َفَتَولَّ اِصِحیَن َأْبَلْغ  وَن النَّ ي َوَنَصْحُت َلُکْم َوَلِکْن َال ُتِحبُّ پـس  ؛هایشـان از پـا درآمدنـد لرزه آنان را فرو گرفـت و در خانـه گاه زمینآن  1.ُتُکْم ِرَساَلَة َربِّ ولی شما خیرخواهـان و  ؛خواستمپروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را از ایشان روی برتافت و گفت: ای قوم من، به راسـتی، مـن پیـام  صالح صالح شـود کـه ایـن  روشـن می ،در "فتولی" که داللت بـر ترتیـب دارد با عنایت به حرف "فاء" 2دارید. را دوست نمی  گراننصیحت خطاب به قومش را بعد از هالکت آنان دانسته و  لحصالحکثیر نیز بیان حضرت صا ابن سنت نیز تصدیق شده است.این موضوع در کتب معتبر اهل 3صورت گرفته است. صالحخطاب بعد از هالکت قوم صالح اعتراف کرده کـه  ،باشد سنت که دارای گرایشات سلفی نیز میآلوسی از مفسران اهل 4شنیدند. عنوان داشته که قوم او این کلمات را می -با قوم خود بعد از هالکت ایشان بوده و اقوال دیگری که به صالحخطاب حضرت صالح ر بالفاء الدالة علی الترتیب«.3 ترجمه فوالدوند..2   .۷۸-۷۹. سوره اعراف، آیات 1                                                5پرداخته بودند را ضعیف دانسته است. صالححضرت صالح نحوی به توجیه عمل  .۴۰۴، ص۴، جروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانیسی، محمود بن عبدالله، آلو.5 .)۳۹۸، ص۳، جتفسیر القرآن العظیمکثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو،  ابن( ؛»َذِلَك َبْعَد َهَالِکِهْم «.4 .)۸۰، صالشفاعه فی الکتاب و السنهسبحانی، جعفر، ( ؛»حیث تصدَّ



أنـوار البیضـاوی در  2،الجـامع الحکـام القـرانقرطبی در  1،معالم التنزیلبغوی در  ۵۴ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   -خطاب بعد از مـوت را بـه ،نیز 4مفاتیح الغیبفخر رازی در  و 3أسرار التأویل التنزیل و کافی در امکان سماع  ،تمالعنوان یک احاند که ذکر آن بهعنوان یک احتمال مطرح کرده بیب: خطاب حضرت شع اموات است.  بـا قـوم خـود  صالحنیز همانند حضرت صالح شعیبحضرت شعیب ،کریمبنابر آیات قرآن به قوم خود بعد از هالکت  ییبععیع  5بعد از نزول عذاب سخن گفته است.
 ُب ِذیَن َکذَّ ُبوا ُشَعْیًبا َکَأْن َلْم َیْغَنْوا ِفیَها الَّ ِذیَن َکذَّ یَن الَّ وا ُشـَعْیًبا َکـاُنوا ُهـُم اْلَخاِسـِر
  ـي َوَنَصـْحُت َلُکـْم َفَکْیـَف ی َعْنُهْم َوَقاَل َیا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُکْم ِرَساَالِت َربِّ یَن َفَتَولَّ چنان نابود شـدند کـه گـویی  ،را تکذیب کردند شعیبکه شعیبآری کسانی   .6آَسی َعَلی َقْوٍم َکاِفِر را تکذیب نمودند آنها  شعیبکه شعیبکسانی .ونت نداشتندهرگز در آنجا سک پس روی از آنها برتافت و خطاب به اجسادشان گفت:  ؛کار بودندخود زیان های پروردگارم را به شما رساندم و به شما اندرز  من پیام کش ای قوم من، بی ن سنت دانست. در ایـتوان آن را مورد اتفاق اهل حادثه قلیب بدر از مواردی است که می ج: جریان قلیب بدر سنت نیز نظیر همان بیان گذشته را ذیل این آیه معتقدند.مفسران اهل 7».ظاهر السیاق أنه إنما تولی بعد نزول العذاب علیهم و هالکهم«  :اندآیه آورده در ذیل این ییباطبامرحوم عالمه ط پس چگونه بر گروهی کافر اندوه خورم! ؛گفتم و خیرخواهی کردم آمدند و مشـرکان  )،ی که مردگان قریش در آنجا بودندیجا(حضرت کنار چاه بدر  هحادث ي َقـْد َوَجـْدُت « :یک صدا کردند و فرمودندبهرا یک ا؟ َفِإنِّ  .۱۹۴، ص۸ ج ،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمد حسین، .7   .۹۲-۹۳. سوره اعراف، آیات 6 .۸۰، صالشفاعه فی الکتاب و السنهسبحانی، جعفر، .5 .۳۰۹، ص۱۴، جمفاتیح الغیبالدین رازی، محّمد بن عمر، فخر.4 .۲۲، ص۳، جتأویلأنوار التنزیل وأسرار البیضاوی، عبدالله بن عمر،  .۳۴ .۲۴۲، ص۷، جالجامع ألحکام القرآنقرطبی، محّمد بن أحمد، .2 .۲۰۷، ص۲، جمعالم التنزیل فی تفسیر القرآنبغوی، حسین بن مسعود، .1                                              َهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَدُکُم اللُه َوَرُسوُلُه َحق9



ا ٥٥ در مسئله شفاعت یبر رشک ربوب تیادله وهاب یبررس   بلکه آنـان را  ،کندآوردند که نص بر مطلب است و نه تنها سماع را برای اموات ثابت میدر جواب او این عبارت را  حضرتحضرت ؟گویی عمر گفت آیا با مردگان سخن می 1.»َما َوَعَدِني اللُه َحق9 روایت عثمان بـن  ،عنوان شاهد بر سماع موتی یاد کردتوان از آن به میدومین روایتی که  عثمان بن حنیف  پیامبرد: روایت صحابی پیامبر 2.»َقاَل: َما َأْنُتْم ِبَأْسَمَع ِلَما َأُقوُل ِمْنُهْم، ...« کند.احیا معرفی می ینتر سمیع حنیف مواجه شد است  ابنتا اینکه مرد با  ؛کرد و التفاتی به حاجتش نداشت او توجه نمیمردی با عثمان بن عفان در مورد درخواستی که داشت به مشکل برخورد. عثمان بـه  حنیف است. وضو ساز و به مسـجد  :رد. عثمان بن حنیف به او گفتو از این موضوع نزد او شکایت ک ْحَمِة،«  :سپس بگو ؛برو و دو رکعت نماز بخوان َم َنِبيِّ الرَّ ی اللُه َعَلْیِه َوَسلَّ ٍد َصلَّ َنا ُمَحمَّ ُه ِإَلْیَك ِبَنِبیِّ ي َأْسَأُلَك َوَأَتَوجَّ ُه ِبَك ِإَلی َر  اللُهمَّ ِإنِّ ي َأَتَوجَّ ُد ِإنِّ ي َفَتْقِضي ِلي َحاَجِتي َوُتَذُکُر َحاَجَتَك َیا ُمَحمَّ پیـامبر رحمـت توجـه  ه محمدواسطه محمدخواهم و به تو به خدایا از تو می .»بِّ پـس  ؛کنم به پروردگارم توجه می نبه تو برای رسید  محمدیا محمد ؛کنم می ُد «بارت طور که در زمان حیات با عهمان ه پیامبرشاهد روایت این است که پیامبر  3حاجت من را قضا نما. َیا ُمَحمَّ ي َفَتْقِضي ِلي َحاَجِتي ُه ِبَك ِإَلی َربِّ ي َأَتَوجَّ مجموعه روایاتی  ،الهی از بعید به آن استناد کرد یتوان بر سماع اولیا دلیل دیگری که می  پیامبره: روایات ابالغ سالم به پیامبر است.  یعنی انجام عمل در این روایت مشهود ،بنابراین سماع و فراتر از سماع همین عبارت مورد خطاب واقع شد و اتفاقا حاجت شخص نیز به سرعت انجام شد. در زمان ممات نیز بـا  ،مورد خطاب قرار گرفت »ِإنِّ  .۳۰، ص۹، جالمعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد، .3 همان..2 .۲۲۰۲، ص۴، جالمسند الصحیحنیشابوری، مسلم بن حّجاج، .1                                               های امت داللت دارد. است که بر سماع حضرت نسبت به سالم و صلوات



حکـم  خود ذکر کرده و شعیب األرنوط (مصحح مسند) مسندمانند روایتی که احمد در  ؛رسد های امت به ایشان میصورت مطلق بیان شده که سالمدر بعضی از روایات به ۵۶ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   َالَم « به حسن بودن روایت داده است. ی َأُردَّ َعَلْیِه السَّ ُم َعَليَّ، ِإالَّ َردَّ اللُه َعزَّ َوَجلَّ ِإَليَّ ُروِحي َحتَّ ي َعْن َرُسوِل  َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسْیٍن...« آورده است. احادیث المختارهکه مقدسی در چنان ؛به سماع سـالم از راه دور نیـز تصـریح شـده اسـت ،این روایات ی ازالبته در بعض 2نن، حکم به حسن بودن حدیث نموده است.داود در سالبانی نیز ذیل نقل ابی 1».َما ِمْن َأَحٍد ُیَسلِّ ه َعلَ َسِمْعُتُه ِمْن َأِبي َعْن َجدِّ ی اللَّ ِه َصلَّ ْیِه اللَّ َم َقاَل  ِخُذوا َقْبِري ِعیًدا َوال ُبُیوَتُکْم ُقُبوًرا َفِإنَّ َتْسِلیَمُکْم َیْبُلُغِنـي َأْیَنَمـا  :َوَسلَّ َال َتتَّ عثیمـین که خود ابـنچنان 4؛رجال آن را توثیق کرده است ؛هیثمی نیز بعد از نقل روایت 3».ُکْنُتْم  سالمی است که در انتهـای نمـاز بـه خـدمت  ،ه ادله روشن بر سماع از بعیداز جمل 5صحت روایت اعتراف کرده است.نیز به ای در امر مـومنین در  دهیچه فا ،بنابراین اگر سماع نبود ؛کنیم نثار می ل اعظمرسول اعظم کـه جمیـع مـومنین بـر در حـالی ؛وجود داشـت بی اکرمبه سالم دادن بر نبی اکرم ،نماز ایهـا النبـی و رحمـه  لسالم علیکا« :گویند دهند و می به لفظ خطاب سالم می نبینبی بعد از  ای است که داللت بر انقطاع عمل استدالل به ادله ،خدا بعد از موت باشد یاولیاچهارمین دلیلی که ممکن است نزد سلفیان موجب اعتقاد به "عـدم قـدرت بـر اجابـت"  7واسطه موتهبررسی استناد "عدم قدرت بر اجابت" بر انقطاع عمل ب .۴ 6.»الله و برکاته ادیـث المختـارة ممـا لـم یخرجـه البخـاري األحادیث المختارة أو المسـتخرج مـن األحمقدسی، محّمد بن عبدالواحد،  .3 .۲۱۸، ص۲، جداودیسنن أبابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث، .2 .۴۷۷، ص۱۶، جمسند اإلمام أحمد بن حنبلحنبل، احمد،  ابن.1                                               بررسی دلیل وهابیت بر انقطـاع عمـل بعـد از مـوت" در نشـریه ای با عنوان "، مقالهمولف در مورد خصوص این موضوع .7 .۷۹، صالشفاعه فی الکتاب و السنهسبحانی، جعفر، .6 .۴۴۸، ص۹، جمجموع فتاوی ورسائلعثیمین، محمد، ابن.5 .۳، ص۴، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدبکر، یبن اب یهیثمی، عل. 4 .  ۴۹، ص۲، جومسلم في صحیحیهما  به چاپ رسانده است. ۲سلفی پژوهی شماره 



دیگر قدرتی برای انجـام  ،واسطه موتموت دارد و شفاعت کردن نوعی عمل است که به ٥٧ در مسئله شفاعت یبر رشک ربوب تیادله وهاب یبررس   بر این مدعا (موت موجب انقطاع عمل  شیوخ سلفیترین دلیل در مکتوبات  پرتکرار آن نیست.  یة، أو علم ُینتفع بـه، أو إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: « است که فرمودند: ز اسالمروایتی از پیامبر عزیز اسالم ،است) صدقة جار صدقه  مگر در سه موردِ  ؛شود اعمالش قطع می ،که انسان از دنیا رفتزمانی 1».ولد صالح یدعو له شوند و یا فرزند صالحی که بـرای  مند میجاریه، علمی که دیگران از آن بهره الث: إذا مات ابـن آدم انقطـع عملـه إال مـن ثـ الله صلی الله علیه وسلم:رسولاألحیاء من البشر ولو کانوا أنبیاء، بل انقطـع عملهـم بمـوتهم؛ لقـول... وقـول األصل في األموات أنهم ...ال یستجیبون دعاء من دعاهم، وال یتکلمـون مـع « استفاده از این روایت مشهود است. ،باشـد د وهابیـت مییـاکـه موضـع رسـمی عق اللجنه الدائمه للفتویکه در کتاب چنان او دعا کند. یة، و کننـدگان را اجابـت اصل در اموات ایـن اسـت کـه درخواسـت درخواسـت 2».ولد صالح یدعو له وعلم ینتفع به صدقة جار بلکـه  ؛گوینـد سـخن نمی )،حتی اگـر از انبیـا باشـند(با زندگان  ؛کنند نمی کـالم رسـول  خـاطر قـول وبـه ؛واسطه مرگ قطع خواهد شداعمال ایشان به دو بیان نقضی و حلی قابل  ،در مقام بررسی استداللی که وهابیت نسبت به روایت دارند مگر در سه مورد... ،عملـش قطـع خواهـد بـود ،که انسان بمیردزمانی :که فرمودند خداخدا الهـی  یکه داللت بر صدور عمل از اولیـا ای استمقصود از بیان نقضی، بیان ادله ارائه است. در سنن بابی با عنوان" ذکـر صـالة نبـي اللـه موسـی علیـه « )؛۲۱۵، ص۳ج ،السنن الصغری ، احمد بن شعیب،ینسائ(.4 .۱۸۴۵، ص۲، جصحیحالمسند ال، مسلم بن حّجاج، ینیشابور.3 .۱۱۲ص ،۱، جفتاوی اللجنة الدائمةهیئت کبار العلماء، .2 .  ۲۷۶، ص۱۷ج، مجموع فتاوی ورسائلعثیمین، محمد، . ابن1                                               آورده است:  4سننو نسائی در  3صحیحمسلم در  کند.  صالة انبیا در قبور می براز قبیل روایاتی که داللت  ؛کند می -به مضمون است و البـانی در هـر هفـت مـورد حکـم بـه شانتمامالسالم..." آورده که در ذیل آن هفت روایت قرار داده که   



که در قبـر خـود ایسـتاده درحالی ،ای سرخ رنگ دیدمرا کنار تپه وسیموسی ،در شـب معـراج :فرمودنـد ل خـدارسـول خـدا :گویـد انس بن مالـک می ۵۸ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   یا روایاتی که داللت بر رد سالم از  ؛در قبر یعنی عمل بعد از موت نمازکند و  در قبر می نمـازنص روایت داللت بر  وه ظاهر چراک ؛نیاز از توضیح و تبیین نقض استروایت بی 1خواند. بود و نماز می ُث َلُکـْم، َقاَل َرُسوُل «  فرماید:که میبعد از موت ایشان  بی اکرممال بر نبی اکرمیا روایت عرض اع  شود. جهت است که سالم عملی است که بعد از موت انجام می آن نقـض ایـن روایـات از ؛که برخی از آنان بیان شـد)کند (چنان می ی پیامبرسوی پیامبر ُثوَن َوُنَحـدِّ َم: َحَیاِتي َخْیٌر َلُکْم ُتَحـدِّ ی اللُه َعَلْیِه َوَسلَّ ِه َصلَّ َه َعَلْیِه، َوَما َوَوَفاِتي َخْیٌر َلُکْم ُتْعَرُض َعَليَّ َأْعَماُلُکْم، َفَما َرَأْیُت ِمَن َخْیٍر َحِمْدُت الاللَّ لَّ َه َلُکْم  زیـرا بـا مـن  ؛حیات من برای شما خیـر اسـت :فرمودند ول خدارسول خدا 2.»َرَأْیُت ِمَن َشرٍّ اْسَتْغَفْرُت اللَّ ممات من نیز بـرای شـما  .کنم کنید و من نیز با شما صحبت می صحبت می ر آن اگر خیر بود خدا را بـ .شود زیرا اعمال شما بر من عرضه می ؛خیر است چراکـه  ؛تـر از روایـات گذشـته اسـتداللت ایـن حـدیث بـر موضـوع بحـث، روشـن  .کنم کنم و اگر شر بود از خدا برای شما طلب غفران می شکر می کـاران امـت در این روایت تصریح دارد به اینکه بعد از موت بـرای گنـاه حضرتحضرت َه َلُکْم َوَما َرَأْیُت ِمَن َشرٍّ اْسَتْغَفْر « .کند خود استغفار می تـر از استغفار یعنی طلب بخشش که نـوعی دعاسـت و وجـه دعـا بـودن آن روشـن ».ُت اللَّ لذا به موضوع بحـث  ،موضوع سالم است و از این جهت که شفاعت نیز نوعی دعاست نه اینکه اصـل عمـل منقطـع  ؛شد واسطه انجام اعمال کسب میست که بهاجر و ثوابی ا ،شـود واسطه مـوت از انسـان منقطـع میاما پاسخ حلی روایت این است که آنچه به .بسیار نزدیک است -خودعمل نیز  ،بلکه عمل الزمه حیات است و وقتی حیات بعد از موت ثابت شد ؛شود  .۳۰۸، ص۵، جالبحر الزخارأبوبکر بزار، أحمد بن عمرو، .2 این موضوع وارد نشده است. بیتلبیتت اهلالبته در روایا. 1 .»صحت کرده است                                                                                                       ؛اما دیگر برای این اعمال ثواب و عقابی نوشته نخواهد شد ؛وجود خواهد داشت خودبه



امـا  ؛یـات مقتضـی اجـر و ثـواب اسـتدر ح کریمقرآنعنوان نمونه، گوش سپردن به به ٥٩ در مسئله شفاعت یبر رشک ربوب تیادله وهاب یبررس   کـه در حالی ؛برد کریم اجر میسماع قرآن ایمیت بر که انداحدی از ائمه مذاهب نگفته لکن  ؛کند کریم را استماع میقرآن ،سنتمیت بدون شک به استناد نصوص و اتفاق اهل اجـر و  ،واسطه موت قطـع شـدهبنابراین آنچه به 1؛این ادراک مستلزم اجر و ثواب نیست امـا  ،کنند رد سالم می مبر اکرمگوییم پیامبر اکرم لذا می ؛نه اصل عمل ،ثواب عمل است امـا بـرای ایـن عمـل اجـری  ،کنـد رد صـالة می .برای این عمل اجری نخواهند داشـت امـا بـرای ایـن عمـل اجـری  ،کننـد کـاران امـت اسـتغفار میهاد داشت. برای گنننخواه بنابراین به مناسبت حکم و  ؛در وصول ثواب آنها به میت است شانتمام ،میت دعا کند)وجه مشترک سه مورد مستثنی (صدقه جاریه، علم مورد انتفاع و ولد صـالحی کـه بـرای عنوان استثناء در ادامه روایت ذکر شده است. مواردی است که به ،شاهد بر این جمع نخواهند داشت.  (کبری): اعتقـاد بـه قـدرت کسـی کـه قـادر نیسـت، شـرک در ربوبیـت  مقدمه دوم عبارت بود از: ،مقدمه دوم استدالل وهابیت بر شرک ربوبی بودن طلب شفاعت اشکاالت مقدمه دوم (کبری) 2اعمال، آثارش تا بعد از موت نیز باقی است و اجرش منقطع نخواهد بود.مقصود ایـن اسـت کـه بعضـی از بنابراین  ؛ثواب عمل است ،موضوع آنچه مقطوع شده که در ادامـه بـه چنـد نمونـه از آن اشـاره  اما این مقدمه از جهاتی قابل مناقشه است خداست.  .۷، ص۱، جتحقیق اآلمال فیما ینفع المیت من األعمالمالکی، محمد بن سید،  یعلو.2 .  ۱۳۱، ص۳، ججامع المسائلتیمیه، احمد، ابن.1                                               خداوند. اعتبار شده که از جنس قدرت الهی اسـت و ایـن یعنـی شـریک قـرار دادن در ربوبیـت ی بـرای او یاوراپس نـوعی قـدرت مـ ،با این حال اگر اعتقاد به قدرت وجود داشته باشد است؛مرگ رافع قدرت  ،کند که به زعم سلفیان به این معنا رجوع می ،تحلیل مقدمه دوم خطای در تشخیص مانعی برای شرک .۱ کنیم. می



بعد از موت درخواسـت شـفاعت  خدااز ولی  وقتی شخصی حال نکته این است که ۶۰ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   بلکـه  1؛اساسا معتقد نیست که مرگ رافع قدرت است تا حکـم بـه شـرک شـود ،کند می بلکـه فراتـر از آن قـدرتی کـه در حـال حیـات  ،ان قـدرتهم خداآن ولی  ،معتقد است بنـابراین اساسـا داخـل در موضـوع مقدمـه دوم قـرار  ؛باشد به اذن الهی دارا می ،داشت در این تشخیص خطا کرده باشد و خداوند قدرتی به  اگر که نهایت مطلب این است بار شود.  ،ه همان شرک استک گیرد تا حکم آن نمی بلکـه  ؛موجب شرک او نخواهـد بـود ،این خطای در تشخیص باز هم، میت نداده باشد مادامی که تکفیر از  :حکم تکفیر دیگران از روی خطا جواب دادند در پاسخ به استفتاء از ،نیز از اعضای آن بود) عثیمینابنهیئت کبار (که  یکه علماچنان 2؛موجب عذر اوست بعـد از اینکـه  ؛شـودکرده نمی که حکم به تکفیر شخصی موجب کفر ،روی خطا باشد اگـر مجـددا اصـرار داشـت و  ،برای شخص تبیین شده که به غلط مومنین را تکفیر کرده در قیامـت اتفـاق خواهـد  ،نظیر این اتفاق (طلب شفاعت از کسی که قادر نیسـت) 3واسطه حکم به تکفیر غلط، خودش محکوم به کفر خواهد بود.به ،توبه نکرد که ایمان و کفر بـرای زمانی ؛شوند ق در محضر پروردگار حاضر مییالکه خزمانی ؛افتاد امـا  ؛برنـد بـرای طلـب شـفاعت پنـاه می ت آدمهمه روشن شده به محضر حضـرت آدم تـوانم شـفاعت کـنم و ایـن  خاطر گناهی که مرتکب شـدم نمیمن به :گوید حضرت می اما  ؛دهد نیز رخ می عیسی، عیسیوسی، موسیراهیم، ابراهیم نوحاتفاق برای حضرت نوح ق در محضر پروردگـار از یبنابراین خال4؛ی شفاعت ندارندیکنند که توانا آنان اعتراف می خاطر اینکه وجه بههیچاما به ؛دناند که قدرت بر شفاعت ندارکسانی طلب شفاعت کرده ؛ شـمارنددانند و شـخص را معـذور نیـز نمـیمخرج عن المله می و رشرک اکب را سلفیان معاصر معموال طلب شفاعت«.1                                               به أبدًا، و إّنما یسـتغیث بـزعم أّنـه إن المستغیث بشخص في فعل الیقدر علیه إّال الله سبحانه لو علم بذلك لما استغاث «.2 .)۱۰۵ص ،۲، جفتاوی نور علی الـدربباز، عبدالله، (بن ؛»طلب الشفاعة من النبي أو من غیره، من األموات ال یجوز، وهو شرك أکبر ، نشـریه سـلفی پژوهـیسبحانی، جعفر، نقد نظریه بعض المعاصرین فی االسـتغاثة و التوسـل، ( ؛»سبحانه اقدره علی ذلك وث العلمیـة فتـاوی اللجنـة الدائمـة للبحـدویـش، أحمـد بـن عبـدالرزاق، ( ؛»ولکن ال یکفر بذلك حتی یبین له غلطه«.3 .)۱۲سال اول، شماره اول، ص  .۱۷، ص۶، جصحیح بخاریبخاری، محّمد بن اسماعیل، .4 .)۴۰۳، ص۲۷، جواإلفتاء



به شـفاعت  شانتمامبلکه  ؛شوند محکوم به شرک نمی ،از غیر قادر طلب شفاعت کردند ٦١ در مسئله شفاعت یبر رشک ربوب تیادله وهاب یبررس   توان کسی را محکوم به شـرک  نمی ،قادر از غیر قادر خاطر خطاء در تشخیِص بنابراین به ؛و معلوم است که حضرت از مشرک شفاعت نخواهـد کـرد رسند می ول اکرمرسول اکرم ترین دلیل بر این است که طلب از کسی کـه  ترین و صحیح ترین و روشنکرد. این بزرگ امـا شـرک  اسـت؛ اعتقاد به قدرت بعد از موت مساوی با شرک در ربوبیت دانسته شـده زم برای تحقق شرکقدرت استقاللی، شرط ال  .۲ 1شود. شرک محسوب نمی ،قادر نیست یعنـی  ؛صورت مسـتقل لحـاظ شـودبه خدازمانی است که این قدرت در عرض قدرت  بلکه منـوط  ؛طور که قبال هم بیان شد، شرک منوط به حیات و موت نیستلذا همان در این صورت شرک معنا نخواهد داشت. ،شده بدانیم که به شفیع اعطاء خـدااما اگر قـدرت شـفیع بعـد از مـوت را از طـرف  ؛اعتقاد به دو منبع قدرت در عالم طلب شفاعت کند  اللهسولاللهیعنی اگر کسی از رسول ؛به استقالل و عدم استقالل است ولـو حضـرت  ؛شرک صورت نگرفتـه ،را مستقل از خداوند نداند ی باشند و اگر ایشانح بی اکرمولو نبی اکرم ؛شرک ربوبی محقق شده ،و ایشان را در شفاعت کردن مستقل بداند دانستند که مشرکین شفیعان خود را شریک خدا میچنان ؛میت باشند و این واضح است  آلود بود.طلبی ایشان شرکشفاعت ،و به همین دلیل
ُهـْم   ما َنری ـذیَن َزَعْمـُتْم َأنَّ شـفیعانی را کـه در کـار  2؛فـیُکْم ُشـَرکاُء َمَعُکْم ُشـَفعاَءُکُم الَّ  کریم نفی شده است.همان نگاه مشرکانه است که در قرآن ،خواهد شد و این نگاهدر واقع نگاه ایشان به شفیع، نگاه به کسی بود که هر آنچه بخواهد مورد اطاعت واقع   .بینیم پنداشتید با شما نمی خودتان، شریکان خدا می
 اِلمیَن -برای ستمگران نه یاری است و نه شفاعت 3؛ ُیطـاُع   ِمْن َحمیٍم َو ال َشفیٍع  ما ِللظَّ وجـه معتقـد بـه مطیـع بـودن هـیچخواهی خود بـهکه مسلمین در شفاعتدر حالی .گری که مورد اطاعت باشد   .  ۱۸. سوره غافر، آیه3   .۹۴ه. سوره انعام، ای2 .)۱۹، صاإلغاثة بأدلة االستغاثةسقاف، حسن بن علی، ( ؛»أکابر األدلة وأنصعها وأصحها علی أن االستغاثة بغیر الله تعالی ولـو لـم یکـن المسـتغیث یملـك النفـع لـیس شـرکا«.1                                              



کـه در حالی ؛است شرک در ربوبیت اعالم شده ،طلب شفاعت بعد از موت نزد سلفیان نتیجه خداوند نسبت به شفیع نیستند. ۶۲ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ، اند. در نزد ایشانسنت امر به آن کردهاین عمل از سوی صحابه انجام شده و بزرگان اهل که روح در حالی ؛برد قدرت جسم را از بین می ،اما مرگ ؛مرگ موجب عدم قدرت است تواند بعد از موت نیز از خدا درخواست داشـته باشـد و  شنود و می می و میت زنده است هـم دلیلـی بـرای مشـرک خوانـدن طالبـان  بـاز ،الهی بعد از موت قدرت نداشته باشند یاولیـا ،اینکـه بـر فـرض عالوه بر ؛از خدا نیست نیز چیزی غیر از درخواستشفاعت  زیرا در نظر ایشان موت مانع قدرت نیست و قدرت اولیا را بعـد از  ؛شفاعت وجود ندارد غیر طبیعی و مستقل تـا شـرک در ربوبیـت نه  ؛دانند طبیعی و غیر مستقل می ،موت هم  حاصل شود. 
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