
 

 

7921بهژژار92ۀشژژمار  هشژژتمسژژالبیژژت؛سژژراجمنیژژرنقژژدوهاۀنامژژپژژژوهش

91/99/7921ارریتأریژژژژد:ژتژژژژ99/79/7921تژژژژارریفر:ا ژژژژت:91-11صژژژفحات:


 
بر جواز  یفعثمان بن حن یثداللت حد یبررس

 یشانبعد از وفات ا یامبرطلب شفاعت از پ
*

 چکیده
ان، یکی از مسائل مورداختالف بین بعد از وفاو ایش مسئلۀ طلب شفاعت از پیامبر

کـه طلـب شـفاعت از  طـور وهابیان و دیگر مسلمانان است. مسلمانان معتقدند همان
در زمان حیاو ایشان جایز بود، بعد از وفاو ایشان نیز مشرو  اسـت. یکـی  پیامبر

مهـم هـای  است که در برخی کتاب« حنی  بن عثمان»از ادلۀ جواز این عمل، حدیث 
مقابـل، وهابیـان طلـب شـفاعت از  با سندی صحی  ذکر شـده اسـت. درو  ،سنت اهل

معنای  گوینـد کـه ایـن عمـل بـه  داننـد و می بعد از وفاو ایشان را مـردود می پیامبر
ه برای بندگان است و چنـین اعتقـادی شـرع محسـوب می شـود؛  اعتقاد به قدرو خفی 

ه قـادر اسـت و نبایـد ک سـی را بـا او در ایـن امـر شـریک چراکه تنها خداوند بر امور خفی 
رو، وهابیان کسـانی را کـه بـه ایـن نـو  طلـب شـفاعت معتقدنـد، تکفیـر  دانست. ازاین

گیرنـد و انجـام ایـن عمـل  حنی  اشـکال می بن کنند. آنها به داللت حدیث عثمان  می
اند که حتی اگر ایـن روایـت صـحی  نیـز باشـد،  کنند. آنان قائل  توسط سل  را انکار می

 کند. بعد از وفاو ایشان، داللت نمی هم بر جواز طلب شفاعت از پیامبرباز 
آید که داللت حدیث مذکور، که از   دست می ولی با دقت و بررسی در مفاد این روایت به

در بـرزد،  لحاظ سندی نیز بدون اشکال است، بـر جـواز طلـب شـفاعت از پیـامبر
 مردود خواهد بود. نتیجه، اشکاالو وهابیان انکارناپذیر است و در

 طلب شفاعت، حیاو، عثمان بن حنی ، شرع. ها: کلیدواژه
  

                                                 
 )شعبۀ شیراز(. اإلعالم لمدرسة أهل البیت پژوه مؤسسۀ دار دانش *

 alave313m@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه
بان طلب  برای برآورده در طول تاریخ، پیروان  پیامبران شدن  حاجاو خود، از اولیا و مقر 

دادند و قـرآن  کردند و آنان را در پیشگاه خداوند واسطۀ اجابت حاجاو خود قرار می دعا می
قاَنا اسَتغِفر َلنا ُذنوَقَنها فرماید:  می یوس  ه، از زبان برادران حضروبار  نیز دراین

َ
َقاُلوا َیا أ

ا َخاِطِئیَن  ا ُکنَّ ِإنَّ
 . مسلمانان این عمل را چه در حال حیاو و چه بعد از وفـاو پیـامبر0

و معتقدنـد کـه طلـب   دانند؛ لیکن وهابیان در این مسـئله بـه تفصـیل قائـل شـده  جایز می
الهی بعد از وفاو  آنان، موجب شرع است؛ چراکـه در واقـع، ایـن  ت و دعا از اولیایشفاع

تیمیـه روایـاو دال  بـر  پیروی از ابن الهی خواهد بود. آنها به عمل اعتقاد به الوهیت اولیای
بعد از وفاو ایشان را مردود دانسـته و بـر سـند یـا داللـت آنهـا  طلب شفاعت از پیامبر

حنیـ ، روایـت  بـن ند. این در حالی است که با دقت در روایـت عثمـانا اشکال وارد کرده
در سـالیان  آید کـه طلـب شـفاعت از پیـامبر  دست می الفت ، روایت عتبی و...، به عام

ایـن بـه  متمادی، سیرۀ مستمر مسلمانان بوده است. همچنین پیشـوایان دیـن و ائمـه
و  4محمد ادریس شافعی 9انس،  بن مالک 2اند و در سفنان ابوحنیفه، سفارش کردهعمل 
 نیز به جواز آن اشاره شده است. 1حنبل بن احمد

                                                 
 «.ای پدر، برای ما [از خداا طلب بفشش کن. همانا ما خطاکاریم»: گفتند: 23، آیۀ  . سورۀ یوس 1
از محمــد بــن حســن شــیبانی و ابویوســ ، شــاگردان  ابوحنیفــه، و از وکیــع نقــل شــده اســت کــه ابوحنیفــه همیشــه قبــر . »2

مشکالو  خود  داد و در کرد. وی به مجاوران  آن حضرو هدیه می را زیارو، و دروازۀ حرم  آن حضرو را جارو می صادق امام
ت)محمـود بـن عبـدالغیور، «. تواند شامل استغاثه و طلب شفاعت باشدا گرفت. [که این کمک می کمک می صادق از امام یدر

 (.70، صبحجةتاإلسالمتترههبیتم می
ای ”کـرد. ...پـس از آن، منصـور بـا حالـت خضـو  گفـت:  ابوجعفر )منصور دوانیقی( در مسجدالنبی با مالـک منـاظره می. »3

چـرا صـورتت را از ”مالک گفت: “ ؟الله باید رو به قبله بایستم یا رو به قبر رسول مالک، آیا هنگام دعا در کنار قبر پیامبر
 ، در روز قیامت اسـت. رو بـه قبـر بایسـت و از پیـامبروسیلۀ تو و وسیلۀ پدر  تو، آدم که پیامبر حالی قبر برگردانی، در

انـد نـزد تـو بیاینـد و  ت شفاعت کند. خداوند هم فرموده است: اگر آنان که به خـود ظلـم کردهطلب شفاعت کن تا نزد خدا برای
)سـمهودی، علـی “«. پذیر خواهند یافـت خدا نیز برایشان استغفار کند، قطعا  خدا را توبه بفواهند که خدا آنان را بیامرزد و رسول

 (.727، ص0، جرفهءتالوفهءتبأخبهیتدایتالمصطفیبن عبدالله، 
 .25و  20، ص7، جحنیفةترتأصحهبه أخبهیتأبيصیمری، حسین بن علی،  .4
آیم.  جویم. هر روز نزد قبر او برای زیـارو مـی من به ابوحنیفه تبرع می”گفت:  علی بن میمون گفت: از شافعی شنیدم که می»

از مـدتی، حـاجتم  خـواهم. پـس دا میروم و حـاجتم را از خـ خوانم و نزد قبر او مـی رکعت نماز می هرگاه حاجتی داشته باشم دو
 (.755، ص77، جالمنتظمتفيترهیسختاألممترتالملوكجوزی، عبدالرحمن بن علی،  )ابن“«. شود برآورده می

ه  ». 5 نَّ
َ
ي أ وذ  َمرُّ ل   ل 

ي کَتَبه  ذ 
َسکه  الَّ ي َمن  َمد  ف  ح 

َ
اَل أ

َ
ي ق ب 

النَّ  ب 
ل  ه   یَتَوسَّ َعائ  ي د  اهفتالِقناه ت،  بـن یـونس )بهـوتی، منصـور «. ف  کشر
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هرچند که ممکـن اسـت در ایـن مـذاهب چهارگانـه و در کلمـاو ائمـه و علمـای آنهـا 
رسـاند کـه طلـب  می هادحال این مؤی   هر این نو  توسل دیده شود، ولی در سفنانی در رد  

تـوان کسـی را  نمی ئل فقهـی و اجتهـادی اسـت وشفاعت بعد از وفاو ایشـان نیـز از مسـا
این، وهابیان همواره درصدد اثباو حرمت طلـب شـفاعت  وجود خاطر آن تکفیر کرد. با به

اندازۀ کافی  که به آنجا به آن هستند. از بعد از وفاو ایشان، و تکفیر  معتقدان   از پیامبر
جود نیز، بیشتر در مقام اثباو های مو دربارۀ این شبهاو جوابیه نوشته نشده است و کتاب

کـه بـرای  صـورتی در قیامت هستند، بررسی  ایـن مسـئله به و ائمه شفاعت پیامبر
توان بـرای اثبـاو  رسد. یکی از دالیلی که می نظر می عموم افراد مناسب باشد، ضروری به

حنی  اسـت کـه در ایـن  بن شفاعت به آن استناد کرد، حدیث عثمان جواز این نو  طلب  
 مقاله بررسی خواهد شد.

 شفاعت در لغت و اصطالح
 0«.زوج»در لغت، یعنی مقارنه و نزدیکی  دو چیز، یا همان « شفاعت»

قـراردادن  دیگـری بـرای دفـع ضـرر یـا جلـب  واسـطه»در اصطالح، یعنی « شفاعت»
گذاری  آن به این نام این بوده است که زمانی کـه شـافع در کنـار طالـب   علت نام«. منفعت

بنـابراین، طلـب  2شوند. جفت میدند، گیرد، آنها بعد از اینکه فرد و تنها بو اعت قرار میشف
بان درخواست مـی کنیم تـا از خـدا  شفاعت به این معناست که ما از انبیا و اولیا و دیگر مقر 

 . بفواهند که حاجت ما را برآورده نماید، گناهان ما را ببفشد و...

 ستغاثهتفاوت طلب شفاعت با توسل و ا 
 گوید:  تیمیه دربارۀ تفاوو استغاثه و توسل می ابن

گویـد:   فرق بین استغاثه و توسل در این است که سفن شـف  در توسـل کـه می

                                                 
 (.68، صعنتمتنتاإلقنه 

 .727، ص2، جل هنتالعوبتمنظور، محمد بن مکرم، . ابن857، ص7، جمعجمتمقهسیستاللغةتفارس، احمد، . ابن1

 .775، ص7، جالقولتالمفیدتعلیتکتهبتالتوحیدعثیمین، محمد بن صال ،  . ابن2
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خطابش متوجه خداوند است، نه آن [نبی  یـا امـاما  0،«أتوّسل إلیك یا إلهي قکذا»
اسـتغاثه  که مورد توسل قرار گرفته است. ایـن بـرخالف اسـتغاثه اسـت؛ چراکـه در

پیـامبر،  ای»شـود:   الهی است، نه خود  خدا. [مـثال  گفتـه می خطاب، متوجه  ولی  
 2.ا«مرا دریاب

شـود؛ چـون هرچنـد   با این بیان، تفاوو طلب شفاعت با توسل و استغاثه نیز روشن می
در طلب شفاعت نیز هماننـد اسـتغاثه، خطـاب متوجـه  اولیاسـت، ولـی در طلـب شـفاعت 

شود، بلکه از آنها طلـب دعـا  ه، مستقیما  از خود اولیا درخواست  حاجت نمیبرخالف استغاث
 شود.  می

 «.اللهّم إّني أسئلك و أتوّجه إلیك قنبّیك»مثال برای توسل: 
 .«یا رسول الله، أةرکني»مثال برای استغاثه: 

 «.یا محمد! إّني أتوّجه قك إل  رّقي فاةُع لي»مثال برای طلب شفاعت: 

 بعد از وفاِت آن حضرت ان دربارۀ طلب شفاعت از پیامبرعقیدۀ وهابی
اصل  شرع  تمام مردم است، چراکه  «طلب حاجت از امواو»گوید که   باره می این قیم در ابن

عمل  میت قطع شده است و مالک  هیچ نفع و ضرری برای خودش هم نیست، چـه برسـد 
کنـد یـا کسـی کـه از او درخواسـت   حاجـت مـی خواند و از او طلـب    برای کسی که او را می

پرسشی دربارۀ  صال  بن فوزان در جواب   9کند که نزد خداوند برایش طلب شفاعت کند.  می
 گوید: و توسل به ایشان، می اکرم طلب شفاعت از پیامبر

، اکرم واقع، این عمل  خواندن  پیامبر این نو  دعا، شرع اکبر است؛ چراکه در
این کار، تنهـا از دسـت خـدا  ، وها و مریضی از اوست شدن  سفتی برطرف و طلب  

، و طلب شفاعت از ایشان نیز «اکبر شرع»آید؛ لذا طلب این امور از غیرخدا  می بر
 .4.اکبر است از انوا  شرع

 گوید: محمد بن عبدالوهاب می
                                                 

، به تو توسل می . خدایا من به1  جویم. واسطۀ فالن ولی 
 .07، صاإلستغهرةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
 .757، ص7، جمدایجتال هلکینبکر،  محمد بن ابیقیم جوزیه،  . ابن3

 .77، ص7، جمجمو تفتهرىتفضیلةتالشیختصهلحتبنتفوزان. فوزان، صال  بن فوزان، 4
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در باب حکم مرتد آمده است که تمـام مـذاهب اجمـا  دارنـد کـه  اإلقنه در کتاب 
ای قـرار دهـد و او را بفوانـد، کـافر و مرتـد شـده، و  واسطهو خدا  هرکس بین خود

خون و مالش حالل است. همچنین در همین کتـاب آمـده اسـت کـه اگـر فـردی 
رافضی، صحابه را شتم کند، امام در تکفیر چنین شفصی توق  کرده است، ولـی 

کفـر او ها و مشکالو خوانـد، در  ا را در سفتی[ توان علی  اگر ادعا کند که می
 0تردیدی نیست.

 بعد از وفات آن حضرت جواز طلب شفاعت از پیامبر دالیل وهابیان بر عدم
 اند: بعد از وفاو ایشان چنین استدالل کرده وهابیان در رد  طلب شفاعت از پیامبر

 2. این مسئله در بین سل  وجود نداشته است.7
 9. طلب شفاعت عبادو شفیع است.8
 4هاست. برابر بت ل مشرکان در. این عمل شبیه  فع7
 1کننده شفاعت ندارند. سما ، قدرو بر یاری  طلب خاطر عدم . مردگان به0

دسـت  ، بههای آنها از پیامبر این در حالی است که با دقت در سیرۀ صحابه و نقل
م و واض  است و از بارزترین دالیـل  آن، روایـت عثمـان  می  بـن آید که جواز این عمل، مسل 

 سنت ذکر شده است. است که در منابع مهم اهل حنی 

 روایت عثمان بن حنیف
بود که افتفار  القدر پیامبر عثمان بن حنی  بن واهب اوسی انصاری، از صحابۀ جلیل

شـهر و سرانجام در زمـان معاویـه، در  6هایی همچون بدر و احد را داشت، حضور در جنگ
 نویسد:  دربارۀ او می عهباإلستیعبدالبر در کتاب   ابن 7مدینه درگذشت.

                                                 
 .703، ص7، جالوسهئلتالشخصیةعبدالوهاب، محمد،   . ابن1
 .752، ص7، جالفتهرى مجمو عبدالحلیم، تیمیه، احمد بن  . ابن2
 .37، صشوحتکشفتالشبههتعثیمین، محمد بن صال ،  . ابن3

 .755، ص7، جالفتهرى مجمو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4

 .83، صشوحتکشفتالشبههتعثیمین، محمد بن صال ،  . ابن5
 .738، ص0، جاإلصهبةتفيترمییزتالصحهبةحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن6

 .02، صمشههیوتعلمهءتاألمصهیحبان، محمد،  . ابن7
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خطـاب بـا صـحابه دربـارۀ انتفـاب  بـن عمر اند های خود نقل کرده در کتابعلما 
حنی  را آوردند. آنها  بن مشورو کرد. تمام صحابه نام عثمان ،ای در عراق نماینده

ای  حنی  کسی است که چنان بصیرو و عقل و معرفت و تجربه بن گفتند عثمان
 0آید.  می تر نیز بر ی از این مهمدارد که از عهدۀ کار 

 بن حنی ، به دو صورو روایت شده است:  شده از عثمان مطلب نقل

 . روایت اول و سند آن0
بـن   بـن عمـر، از شـعبه، از ابـوجعفر، از عمـارة بن حنبل در مسـند خـود، از عثمـان  احمد 

 کند: بن حنی  نقل می  ثابت، از عثمان بن خزیمة 
نَّ َرُجاًل َضِر 

َ
ِبيأ َت  النَّ

َ
ْن یَعهاِفیِني»َفَقاَل:  یَر اْلَبَصِر أ

َ
َه أ ِإْن ِشهْئَت »َقهاَل: «. اْةُع اللَّ

 َفیْحِسهَن «. َفهاْةعُ »َقاَل: «. َةَعْوُت َو ِإْن ِشْئَت َصَبْرَت َفُهَو َخیرج َلك
َ
هأ ْن یَتَوضَّ

َ
ُُ أ َمَر

َ
َفهأ

َعاِء:  ُُ َو یْدُعَو ِقَهَذا الدُّ ُهمَّ ِإنه »ُوُضوَء هُه ِإَلیهكاللَّ َتَوجَّ
َ
ُلك َو أ

َ
ْسأ

َ
هد  َنِبهي   ي أ قنِبیهك ُمَحمَّ

ْعُه  ُهمَّ َفَشفه ُِ ِلُتْقَض  ِلي، اللَّ ي ِفي َحاَجِتي َمِذ ْهُت ِقك ِإَل  َرقه ي َتَوجَّ د ِإنه ْحَمِة، َیا ُمَحمَّ الرَّ
 2؛«ِفي

مـن را بـه  مـرا از خداونـد بفـواه کـه بینـایی  »آمـد و گفـت:  نابینایی نزد پیامبر
کنم و اگـر  اگر بفواهی برایت دعـا مـی»به او فرمودند:  الله رسول«. برگرداند

«. بــرایم دعــا کــن»گفــت: «. بفــواهی صــبر کــن کــه ایــن بــرای تــو بهتــر اســت
به او فرمودند که بـه بهتـرین شـکل وضـو بگیـرد و سـسس بگویـد:  الله رسول

 ،ه پیامبر رحمـت اسـتوسیلۀ پیامبرو محمد ک خواهم و به پروردگارا، من از تو می»
آورم تا حاجتم  وسیلۀ تو به پروردگارم روی می محمد، من به کنم. ای به تو توجه می

 «.برآورده شود. بارالها، او را شفیع  من گردان

لحاظ سـندی  سنت، حدیث مذکور را از بسیاری از علمای رجال  اهل سند این روایت:
ایـن حـدیث، حـ  و َحَسـن و صـحی  »ویـد: گ نمونـه، ترمـذی می عنوان اند. به تأیید کرده

شـکی »رفـاعی نیـز گفتـه اسـت: «. این حدیث صحی  اسـت»گوید:  ماجه می ابن«. است
ــت ــهور اس ــحی  و مش ــدیث ص ــن ح ــه ای ــت ک ــاکم 3«.نیس ــاب  ح ــز در کت ــابوری نی نیش

                                                 
 .7577، ص7، جاإلستیعهبتفيتمعوفةتاألصحهب. ابن عبدالبر، یوس  بن عبدالله، 1
 .032، ص82، جم ندتاإلمهمتاحمدتبنتحنبلحنبل، احمد بن محمد،  . ابن2
 .73، صالکتهبترتال نةتیالشفهعةتف. به نقل از: سبحانی تبریزی، جعفر، 3
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گوید:   لفظی آورده است و می ، این حدیث را با اندکی اختالفالصحیحین علی الم تدیك
 1«.حیح عل  شرط البخاري...مذا حدیث ص»

داننـد،  عالوه بر مسلمانان  غیروهابی که سند ایـن روایـت را ثابـت و بـدون اشـکال می
 5بن احمد حکمـی  و حافظ 4رفاعی 3شیخ، صال  آل 2برخی علمای وهابی همچون البانی،

ن اند؛ هرچند معـدودی از وهابیـا بودن  سند  این روایت تصری  کرده نیز به صحت یا َحَسن
 اند. به اسناد  این روایت بوده واردکردن نیز در تالش برای خدشه

 . روایت دوم و سند آن0
بـن   القدر، عثمـان حافظ طبرانی بعد از این حدیث، بفش دیگری را از قول صحابی  جلیل

 گوید:  کند و می حنی ، روایت می
نَّ َرُجاًل َکاَن َیخَتِلُف ِإَل  ُعثَمان 

َ
ان ِفي َح  أ اَجة  َلُه َو َکاَن َیلَتِفهُت ِإَلیهِه َو اَل َینُظهُر قن َعفَّ

: ِإئهِت المیَضهأَ ،   َحِنیف  َفَشَک  ِإَلیِه َذِلَك، َفَقاَل َلُه اقهن  ِفي َحاَجِتِه َفَلِقي اقن ُحَنیهف 
َتَوجَّ 

َ
ُلَك َو أ

َ
سأ

َ
ي أ أ ُثمَّ ائِت الَمسِجَد َفَصله َرکَعَتیِن، ُثمَّ َتُقوُل: اللهم ِإنه َنا  ُه ِإَلیَك َفَتَوضَّ قنِبیه

ن َتقِضهي َحهاَجِتي؛ َو َتهذُکُر 
َ
هي أ ُه ِقهَك ِإَله  َرقه َتَوجَّ

َ
ي أ ُد ِإنه حَمِة، َیا ُمَحمَّ د َنِبيه الرَّ ُمَحمَّ

َخهَذ 
َ
ه  أ اُب َحتَّ ُُ الَبهوَّ َت  َقاَب ُعثَمان َفَجاَء

َ
ُجُل َفَصَنَع َما َقاَل، ُثمَّ أ َحاَجَتَك. َفانَطَلَق الرَّ

 ُِ جَلَسُه َمَعهُه َعَله  الطنَفَسهُه. َفَقهاَل: َمها َحاَجُتهَك؟ َفهَذَکَر ِقَیِد
َ
ةَخل َعل  ُعثَمان َفأ

َ
، َفأ

اَعِة، َو َقاَل: َما ُکنهت  َحاَجَتُه َو َقَض  َلُه، ُثمَّ َقاَل َلُه: َما َذَکرَت َحاَجَتَك َحتَّ  کاَنِت السَّ
ُجَل  ذُکرَما ُثمَّ ِإنَّ الرَّ

َ
ُِ َفَلَق  اقنَلَك ِمن َحاَجة  َفأ ُحَنیف َفَقهاَل َلهُه: َجهَزاَك   َخَرَج ِمن ِعنِد

مَتُه ِفيّ. َفَقاَل اقن ُحَنیف:   اللُه َخیرًا، َما َکاَن َینُظُر ِفي َحاَجِتي َو اَل َیلَتِفُت ِإَليَّ َحتَّ  َکلَّ
مُتُه، َو َلِکن َشِهدُت َرُسوَل  یرج َفَشهکَ  َو اللِه َما َکلَّ ُُ َضهِر ، اللِه َو آَتا ُِ   ِإَلیهِه ِذَمهاَب َقَصهِر

و َتصِبُر، َفَقاَل: َیا
َ
،  َرُسوَل  َقاَل: ِإن ِشئَت َةَعوُت أ ُه َلیَس ِلي َقاِئدج َو َقد ُشقَّ َعله َّ اللِه، ِإنَّ

ِبيُّ َعَواِت. َقهاَل َفَقاَل َلُه النَّ ُِ الهدَّ أ ُثمَّ َصله َرکَعَتیِن ُثمَّ اةُع ِقَههِذ : ِإئِت المیضأ  َفَتَوضَّ
قَنا َو َطاَل   قنا ُه َلهم َیُکهن   ُحَنیف: َفَواللِه َما َتَفرَّ نَّ

َ
ُجُل َکأ قنا الَحِدیُث َحتَّ  َةَخَل َعَلیَنا الرَّ

                                                 
 .353، ص7، جالم تدیكتعلیتالصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 1

 .20، صالتوسل. البانی، محمد ناصرالدین، 2

 .787، صالتمهیدتلشوحتکتهبتالتوحیدشیخ، صال  بن عبدالعزیز،  . آل3

 .777، صالتوصلتإلیتحقیقةتالتوسلتالمشور ترتالممنو . رفاعی، محمد نسیب، 4

 .587، ص8، جمعهیجتالقبولبن احمد،  . حکمی، حافظ5



 

 

42 

سال 
هشتم

 ،
بهار 

1397
، شمار

 ۀ
29

 

 0؛ِقِه ُضر  
ـانبـن  مردی برای انجام  کـاری نـزد عثمـان  وآمـد داشـت و عثمـان بـه او  رفت عف 

بـن حنیـ    مـانکرد و به نیازش توجهی نداشت. روزی این مرد بـا عث اعتنایی نمی
برو وضو بگیـر و دو »بن حنی  به او گفت:   . عثماننموددیدار کرد و به او شکایت 

ُه ِإَلیَك ”رکعت نماز بگزار و این دعا را بفـوان:  َتَوجَّ
َ
ُلَك َو أ

َ
سأ

َ
ي أ د    َاللهم ِإنه َنا ُمَحمَّ قنِبیه

ُه ِقَك ِإَل  َر  نبي َتَوجَّ
َ
ي أ ُد، ِإنه حَمِة، َیا ُمَحمَّ ن َتقِضي ِلي َحاَجِتيالرَّ

َ
ي أ آن مرد آنچه “«. قه

ـان   حنی  گفته بود، انجام داد و سسس بـه خانـۀ عثمـان بن  عثمان . رفـتبـن عف 
نـزد خلیفـه بـرد. عثمـان وی را کنـار خـود  دربان در را گشود و دست او را گرفـت و

او نیز حاجت خود را عرضه کرد و عثمـان آن را « حاجتت چیست؟»نشاند و گفت: 
«. از این پس، هرگاه حاجتی داشتی نـزد مـا بیـا»برآورده نمود و سسس به او گفت: 

خدا »حنی  را دید. به او گفت:  بن  سسس آن مرد از نزد خلیفه خارج شد و عثمان
ان به   تو را جزای خیر دهد. عثمان اعتنـایی نداشـت تـا اینکـه  من و نیاز  منبن عف 

من  ،به خدا سوگند»حنی  گفت:  بن  انعثم«. شما دربارۀ من با وی سفن گفتی
اش نـزد  با او سفنی نگفـتم؛ ولـی خـود شـاهد بـودم کـه نابینـایی دربـارۀ نابینـایی

کنم یا اینکه  اگر بفواهی دعا می”شکایت کرد و حضرو فرمودند:  الله رسول
حضـرو بـه او “. تحمـل ایـن حـال بـرایم دشـوار اسـت”او گفـت: “ کنی؟ صبر می

گــاه ایــن دعــا را  بگیــر و ســسس دو رکعــت نمــاز بفــوان. آن بــرو وضــو”فرمودنــد: 
به خدا سوگند، هنوز از یکدیگر جـدا نشـده »گوید:  بن حنی  می  عثمان“«. بفوان

گونـه اثـری از   بودیم و سفن ما به درازا نکشـید کـه آن مـرد بـر مـا وارد شـد و هیچ
 «.شد نابینایی در وی مشاهده نمی

 2،الف اوىبنتسافیهنت تمشیخةتسعقوبهایی مثل  تاباین روایت در ک سند این روایت:
آمـده اسـت. طبرانـی ذیـل  1الصاحهبة معوفاةتو کتاب 4،الکبیو المعجم 9،الصغیو المعجم

قاسـم  بـن  عمـاره آن را از روح بـن  این حدیث صحی  است و عون»گوید:   دوم می روایت

                                                 
ة دالئل؛ بیهقی، احمد بن حسین، 75، ص2، جالمعجمتالکبیو. طبرانی، سلیمان بن احمد، 1  .772و  773، ص8، جالنبور
 .20، صبنتسفیهنتالف ويتتمشیخةتسعقوب. َفَسوی، یعقوب بن سفیان، 2
 .757، ص7، جللطبوانيتالورضتالدانيتإلیتالمعجمتالصغیو. طبرانی، سلیمان بن احمد، 3
 .75، ص2، جالمعجمتالکبیو. طبرانی، سلیمان بن احمد، 4
 .7252، ص0، جمعوفةتالصحهبة. ابونعیم، احمد بن عبدالله، 5
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 0«.نقل کرده است

 بعد از وفات ایشان داللت روایت اول بر جواز طلب شفاعت از پیامبر
دهـد  بعد از طلب دعا از ایشان توسط مرد نابینا، به او دسـتور می در این روایت، پیامبر

، بعد نابینا طب  دستور  پیامبر که وضو بگیرد و بعد از نماز دعای مذکور را بفواند. مرد
ضـرو را ادامـۀ دعـا، خـود  ح شود و در متوسل می از نماز در پیشگاه خداوند به پیامبر

ُِ »دهد و با عبارو   مفاطب قرار می هي ِفهي َحهاَجِتي َمهِذ ْههُت ِقهك ِإَله  َرقه ي َتَوجَّ د، ِإنه َیا ُمَحمَّ
ْعُه ِفهي ُهمَّ َفَشهفه شـدن  حـاجتش، در  خواهـد کـه بـرای برآورده از ایشـان می «ِلُتْقَض  ِلي، اللَّ

این حدیث، بـه اختصـاص   توجه این است که در شوند. مسئلۀ قابل  پیشگاه خداوند واسطه
موجـود در   ای نشده است و مؤید  این مطلب نکتـۀ اشاره این دعا به زمان حیاو پیامبر

کنـد. آن نکتـه ایـن  متن حدیث است که مبنای وهابیان دربارۀ طلب شفاعت را نقـِ می
ای »دهند که وضو بگیرد و بعد از نماز بگویـد:  به مرد نابینا دستور می است که پیامبر
نابینـا بـرای انجـام  ایـن عمـل، از  مـرد«. آورم وسیلۀ تو به پروردگارم روی می محمد، من به

رود و بعـد از نمـاز، در دعـای خـود  شـود و بـه مسـجد مـی و اصـحاب جـدا می پیامبر
کنـد تـا در  زند و از ایشان درخواست می را که در آن لحظه غایب است، صدا می پیامبر

ب شفا کنند. این در حالی است کـه وهابیـان طلـب شـفاعت از پیشگاه خداوند برای او طل
 گوید:  باره می این عثیمین در دانند! ابن غایب را نیز موجب شرع می ولی  

سم سوم، خواندن  میت یا غایب  در اموری که غیرخدا قادر بر انجـام آن  باشد، میق 
و را بشـنود. توانـد صـدای ا است، و این دعا نیز شرع است چون میت یا غایب نمی

ف در   پس این نو  دعا داللت می کند بر اینکـه شـف   دعاکننـده بـه قـدرو تصـر 
 2شود.  می هستی برای میت یا غایب اعتقاد دارد؛ پس او با این اعتقاد مشرع

اند و حتـی  بودن را از این نو  دعا برداشت نکرده شرع بینیم که پیامبر ولی ما می
کــه مــالع  آنجــا کردنــد کــه ایــن کــار را انجــام دهــد. ازخــود نیــز بــه مــرد نابینــا توصــیه 

قـدرو غایـب و میـت بـر  دانستن  طلب شفاعت از غایب و میـت نـزد وهابیـت، عدم شرع
                                                 

 .757، ص7، جالورضتالدانيتإلیتالمعجمتالصغیوتللطبواني. طبرانی، سلیمان بن احمد، 1

 .83، صشوحتکشفتالشبههتعثیمین، محمد بن صال ،  . ابن2
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ه برای اولیای سما ، و مردود تـوان دریافـت  الهی است، می دانستن  اعتقاد به قدرو خفی 
وحیـد منافـاتی نـدارد، که خواندن  غایب در این روایت سفارش شده است و با ت طور همان

 خواندن میت نیز با توحید منافاتی ندارد.

 سماع موتی و قدرت تکوینِی اولیا در قرآن
توان از آنها امکان سـما  مـوتی را برداشـت کـرد. خداونـد   در قرآن آیاتی وجود دارد که می

 فرماید:  می
ِرني َکْیَف ُتْحيِ اْلَمهْوت  قها

َ
 َو َلهْم ُتهْؤِمْن قهاَل َقله  َو لِکهْن َو ِإْذ قاَل ِإْقرامیُم َربه أ

َ
َل أ

ْیِر َفُصْرُمنَّ ِإَلْیَك ُثمَّ اْجَعْل َعل  ُکله َجَبل  ِمهْنُهنَّ  ْرَقَعًة ِمَن الطَّ
َ
ِلَیْطَمِئنَّ َقْلبي قاَل َفُخْذ أ

نَّ الّلَه َعزیزج َحکیمج 
َ
تیَنك َسْعیًا َو اْعَلْم أ

ْ
 .0ُجْزءًا ُثمَّ اْةُعُهنَّ َیأ

ـرده را  پرندگان کند که حضرو ابراهیم بیان میاین آیه  صـدا زد و آنهـا نـدای او را م 
 فرماید:  می سوی او به پرواز درآمدند. خداوند در آیۀ دیگری شنیدند و دوباره زنده شدند و به

 ي َو َنَصْحُت َلکهْم ْقَلْغُتکْم ِرَساَلَة َرِقّ
َ
هوَن َفَتَوَلّ َٰ َعْنُهْم َو َقاَل یا َقْوِم َلَقْد أ کهْن اَل ُتِحُبّ َوَلَٰ

اِصِحیَن   .2الَنّ

بعـد از هالکـت قـومش، بـا آنهـا  کند که حضرو صـال  در این آیه خداوند بیان می
 فرماید:  سفن گفته است. همچنین خداوند می

 ْحَمِن آِلَهًة یْعَب َجَعْلَنا ِمْن ُةوِن الرَّ
َ
ْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلك ِمْن ُرُسِلَنا أ

َ
ْل َمْن أ

َ
 .9ُدوَن َو اْسأ

 کند که از پیامبران  پیش از خود، سؤال کند.  امر می در اینجا نیز خداوند به پیامبر
ــارۀ  ــد درب ــت. خداون ــده اس ــاره ش ــز اش ــا نی ــۀ اولی ــدرو خفی  ــه ق ــرآن ب ــاتی از ق در آی

 فرماید:  می مسی  حضرو
 ِیِر ِقِإْذِني َفَتْنُفُخ ف یِن کَهیَئِة الَطّ یَهها َفَتکهوُن َطیهًرا ِقهِإْذِني َو ُتْبهِرُ  َو ِإْذ َتْخُلُق ِمَن الِطّ

ْقَرَص ِقِإْذِني َو ِإْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَت َٰ ِقِإْذِني کَمَه َو اْوَ  4؛اْوَ
ل، از که هنگامی و  تا دمیدی می آن در و ساخته من امر به ،مر  شکل    چیزی به گ 

                                                 
 .875. سورۀ بقره، آیۀ 1

 .32. سورۀ اعراف، آیۀ 2
 .05زخرف، آیۀ   . سورۀ3
 .775. سورۀ مائده، آیۀ 4
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 شـفا مـن امـر بـه رافـرد مبـتال بـه پیسـی  و مـادرزاد کور و ،گردید مرغی من امر به
 بیـرون اقبـر از وکـردی  می زنـده[ مـن امـر بـه را مردگـان کـه گـاه آن و دادی، می
 .آوردی می

 فرماید:  نیز می خداوند دربارۀ حضرو سلیمان 
  ا ِقکِلّ َش ء ِتي َقاَرکَنا ِفیَها َو کَنّ ُِ ِإَل  اْوَْرِض اَلّ ْمِر

َ
یَح َعاِصَفًة َتْجِري ِقأ  َو ِلُسَلیَماَن الِرّ

 0؛َعاِلِمیَن 
ر و رام را تندباد سلیمان برای و  سـرزمینی آن سـوی بـه او فرمان   به که کردیم مسف 

 .داناییم چیز همه به همواره ما و کرد می حرکت نهادیم، برکت آن در که

 فرماید: می سلیمان سورۀ نمل آمده است که حضرو 72همچنین در آیۀ 
 ِم َیأِتین ُکّ َها الَمأُل أیُّ ن َیأُتوِن  ُمسِلِمیَن  يیا أیُّ

َ
 .ِقَعرِشَها َقبل أ

خواهـد کـه هـرکس قـادر اسـت،  از اطرافیان  خـود می حضرو سلیماندر این آیه، 
دهـد و  ایـن کـار را انجـام می برخیـا بـن آص تفت ملکۀ سبأ را از راه دور برای او بیاورد. 

 گوید: می
 ن َیرتدَّ ِإلیَك َطرُفَك

َ
نا آتیَك ِقِه َقبل أ

َ
 2؛أ

 آورم. سوی چشمت بازگردد، آن را برایت می من قبل از اینکه شعا  دیدو به

 فرماید:  خداوند در آیۀ دیگری می
ْمَت ُرْشًدا ا ُعِلّ َمِن ِمَمّ ْن ُتَعِلّ

َ
ِبُعك َعَل َٰ أ َتّ

َ
 .9َقاَل َلُه ُموَس َٰ َمْل أ

ی را درخواسـت  از حضـرو خضـر در این آیه، حضرو موسـی آمـوزش  علـم لـدن 
ه و تکوینی است.  می  کند که این مسئله مربو  به امور خفی 

ـه و تکـوینی بـرای اولیـا،   با دقت در این آیاو به دست می آیـد کـه اعتقـاد بـه قـدرو خفی 
 از تکـوینی قـدرو بـا را سـنگینی جسـم توانـد می کـه کسیمثال   ؛آمیز نیست اعتقادی شرع

بنـابراین،   نیسـت. غیرمقدور امری برایش نیز دور راه از صدا شنیدن   قدرو   بیاورد، ها فرسنگ
ه برای اولیای الهی، شرع نیست، خواندن  آنها و درخواسـت دعـا از  اگر اعتقاد به قدرو خفی 

آنها در حال غیبت یا بعد از وفاو نیز شرع نیست؛ چون این امور مربو  به جسم نیستند تا با 
                                                 

 .27. سورۀ انبیا، آیۀ 1

 .05. سورۀ نمل، آیۀ 2
 .77. سورۀ که ، آیۀ 3
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 بین بروند. غیبت یا مرگ از

 بعد از وفات ایشان طلب شفاعت از پیامبرداللت روایت دوم بر جواز 

بعد از وفـاو ایشـان  توان دریافت که طلب شفاعت از پیامبر با توجه به حدیث دوم می
حنیـ   بـن  شـد، عثمـان نیز بدون اشکال است؛ چراکه اگر این کـار شـرع محسـوب می

مـک از آن بعـد از وفـاو ایشـان و طلـب  ک گاه آن مرد نابینا را به خوانـدن  پیـامبر هیچ
نابینـا  اول گذشـت، مـرد که در بررسی  داللت روایـت طور کرد. همان حضرو دعوو نمی

در پیشگاه خداوند، خود  حضرو را کـه غایـب بودنـد، مفاطـب  بعد از توسل به پیامبر
شود و مرد  گرفتار،  دوم نیز همین مطلب عینا  تکرار می قرار داد و طلب دعا کرد. در روایت

کنـد. بـا توجـه بـه ایـن   در قید حیـاو نبودنـد، طلـب دعـا میدر آن زمان  که از پیامبر
رکن اساسی  اشـکال  0موتی و قدرو تکوینی  اولیا در قرآن و روایاو، مطالب و اثباو سما 

 شود.  وهابیان باطل می
د صحت  این نو  طلب شفاعت، عمل صحابه است که درخواست  دعا از پیـامبر  مؤی 

دانستند و حتی خودشان در مواردی به مزار آن حضرو پنـاه  را شرع نمیبعد از وفاو ایشان 
کردند تا مشکلشان را حل کنند و برای آنها از خداونـد  بردند و از آن حضرو درخواست می می

الـدار نقـل کـرده  شیبه در کتاب خود حدیثی از مالک ابی  کمک و گشایش نمایند. ابن طلب
 گوید:  است که می

بــن خطـاب مــردم دچـار قحطــی شـدند. مــردی کنـار قبــر  عمـر در زمـان خالفــت 
رسول الله، برای امت  خود، از خدا طلب بـاران  یا»آمد و عرضه داشت:  پیامبر

نـزد عمـر »به خواب وی آمدنـد و فرمودنـد:  پیامبر«. کن که آنها هالع شدند
و بـه او برو و به او سالم برسان و خبر بده که باران رحمت بر شما نازل خواهد شـد 

این شف  نزد عمـر آمـد و قضـیه را بـه او خبـر “«. زیرع باش. زیرع باش”بگو: 
بیایـد، کوتـاهی  خدایا، از هیچ خدمتی که از دستم بر»داد. عمر گریه کرد و گفت: 

 2«.نفواهم کرد

                                                 
 .25، ص8، جالبخهیي صحیح. بفاری، محمد بن اسماعیل، 1
 .78558، ح757، ص7، جاألحهدسثترتاآلرهیتیفتفالکتهبتالمصن تشیبه، عبدالله بن محمد،  ابی . ابن 2
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یدی ،روایت این بنابراین  را وهابیت ادعای و است حنی  بن عثمان دوم روایت برای مو 
  کـرده شـفاعت طلـب ایشـان از پیـامبروفاو  از بعد صحابه از یک هیچ اینکه بر مبنی

 .کند می باطل است،

 اشکاالت وهابیان بر داللت روایت اول
 کنیم: در ادامه، اشکاالو وهابیان بر داللت این روایت را مطرح می

 اشکال
د، نـه در زمان حیاو  ایشان داللـت دار  این روایت، تنها بر جواز طلب شفاعت از پیامبر

درخواست  دعا  نابینا به پیامبر بعد از وفاو  آن حضرو؛ چراکه علت اصلی  مراجعۀ مرد
نابینـا،  حال که معلوم شد سبب اصـلی  ایـن روایـت و دلیـل شـفایافتن  مـرد 0از ایشان بود.
، یعنی کسانی که بعد از بوده است، پس افراد محروم از دعای پیامبر دعای پیامبر

ــد  ــا  کننــد، فاقــد ایــن رکــن اصــلی هســتند و نمی  گی میوفــاو ایشــان زن تواننــد خــود را ب
 2برخوردار شده است، قیاس کنند. نابینایی که از موهبت دعای پیامبر مرد

بوده است؛ لذا طلب شفاعت  بر این شبهه، علت شفای مرد نابینا دعای پیامبر بنا
در قید حیـاو  که پیامبربعد از وفاو ایشان، عملی باطل خواهد بود؛ چرا  از پیامبر

 نیستند تا برای کسی دعا کنند!

 پاسخ به اشکال
:

ً
کردنـد؛   جا برای مرد نابینا دعـا می باید همان اگر این اشکال درست باشد، پیامبر اوال
کــه حضــرو صــرفا  بــه او دعــایی را یــاد دادنــد تــا آن را بعــد از نمــاز و در غیــاب  حــالی در

 شود که اگر حضور  جسـم  پیـامبر این سؤال مطرح می بفواند. لذا در اینجا پیامبر
نابینـا امـر کردنـد تـا در غیـاب  بـه شـف  برای جواز  این دعا شر  است، چرا پیامبر

 ایشان از آن حضرو طلب  دعا کند؟

                                                 
 .35، صالتوسل. البانی، محمد ناصرالدین، 1
 .302، ص8، جالدعهء. عروسی، جیالن بن خضر، 2
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:
ً
بنـابراین، وقتـی مـرد  گرفتـار در زمـان  برترین دلیل بر اثباو شیء، وقـو  آن اسـت؛  ثانیا

مانـد کـه  عا حاجتش برآورده شد، دیگر جـای ایـن اشـکال بـاقی نمیسوم، با این د خلیفۀ
 یگران با مرد نابینا اشتباه است!قیاس د

:
ً
بعد از  این سفن برخالف اعتقادی است که سل  دربارۀ طلب شفاعت از پیامبر ثالثیا

گویـد کـه برخـی علمـا همچـون شـیخ   کثیر در تفسـیر خـود می اند. ابن وفاو  ایشان داشته
ا ، در کتاب خود حکایت مشهوری از عتبی آورده بن  ابونصر  گوید:  اند که می صب 

سالم بر تو ای پیامبر »نشسته بودم که یک اعرابی آمد و گفت:  نزد قبر پیامبر
ْنُفَسُهْم جهاُؤك َفاْسهَتْغَفُروا فرماید:   می خدا. من شنیدم که خدا

َ
ُهْم ِإْذ َظَلُموا أ نَّ

َ
َو َلْو أ

َه َو اْسَت  اقًا َرِحیمهاً اللَّ َه َتوَّ ُسوُل َلَوَجُدوا اللَّ بنـابراین، مـن نـزد تـو آمـدم تـا  . ْغَفَر َلُهُم الرَّ
سـوی خـدا شـفاعت  واسـطۀ تـو [و دعـای تـوا به برای گناهـانم اسـتغفار کـنم و به

سسس اعرابی برگشت. در این حال چشمان من سنگین شـد و خـواب مـرا «. جویم
ــامبر ــال، پی ــن ح ــت. در ای ــد:  فراگرف ــن فرمودن ــه م ــه ب ــدم ک ــواب دی را در خ

 0«.عتبی، خود را به اعرابی برسان و به او بشارو بده که خداوند او را بفشید ای»

 اشکاالت وهابیان بر داللت روایت دوم
 کنیم: در ادامه، اشکاالو وهابیان بر داللت این روایت را مطرح می

 اشکال اول
درخواست کند یا اینکه  که چیزی از پیامبر بن حنی  هرگز به آن مرد امر نکرد عثمان 
این یعنی عثمـان بـه آن مـرد کـل  دعـای «. را شفیع من گردان خدایا، پیامبر»بگوید: 

، ســفارش کــرده باشــد میمــأثوره را ســفارش نکــرد، بلکــه بــه او بعضــی از آن را کــه جــایز 
ه است؛ چراکه اگـر اتفاق نیفتاد بنابراین، در اینجا هیچ طلب شفاعتی از پیامبر است! 

، ایـن کـالم «را شفیع من گـردان خدایا، پیامبر»بگوید:  کسی بعد از وفاو پیامبر
 2کند. بن حنی  به چنین چیزی امر نمی  کالمی باطل است و عثمان

                                                 
 .757، ص8، جالعظیم القوآن رف یوکثیر، اسماعیل بن عمر،  . ابن1
 .23، صالتوسل. البانی، محمد ناصرالدین، 2



 

 
41 

ررس
ب

 ی
حد

ت 
دالل

 یث
 حن

 بن
مان

عث
ف

ی
بر  

... 

41 

 پاسخ به اشکال اول
مـرد آن بـن حنیـ  بـه   این سفن نوعی مکابره است و برخالف چیزی اسـت کـه عثمـان

نچه طبرانی از این جریان نقـل کـرده اسـت، نـاقِ ایـن ادعـای سـلفیان گرفتار یاد داد. آ
را به آن مرد یاد داد تـا بعـد از نمـاز  حنی  عین  دعای پیامبر بن  است؛ چراکه عثمان

های دعا قـرار نـداد کـه یکـی را جـایز و دیگـری را حـرام  بفواند و هیچ تفصیلی بین جمله
 معرفی کند!

نیـز در پاسـخ بـه اشـکال بعـد،  م بعد از وفاو پیامبردربارۀ ادعای بطالن  این کال
 توضی  داده خواهد شد.

 اشکال دوم
 گوید: تیمیه می ابن

نیـز مشـرو   کرد که این عمل بعد از وفـاو پیـامبر بن حنی  گمان می  عثمان
نابینـا از  کنـد؛ چراکـه مـرد که لفظ حدیث این مطلب را نقـِ می حالی است، در

نیز به او یاد دادند  برای او دعا کنند و پیامبر ایشان ادرخواست کرد ت پیامبر
لـذا «. را شفیع مـن گـردان خدایا، پیامبر»که خودش دعا کند و در دعا بگوید: 

باشد  ویو شافع  برای او کننده  دعا این دعا برای کسی صحی  است که پیامبر
ز قیامـت یـا در رو  و این مسئله مناسب  کسی است کـه در زمـان حیـاو پیـامبر

 0د.نکن  برای مردم شفاعت می باشد، هنگامی که پیامبر

اشـتباه   گرفتـار   بن حنیـ  بـه مـرد  تیمیه این است که توصیۀ عثمان معنای سفن ابن
نابینا ناشی شـده  به مرد بوده است و این اشتباه، از برداشت  نادرست  او از کالم پیامبر

 حنی  است. بن ت عثمانکه لفظ حدیث، مفال   برداش حالی است؛ در

 پاسخ به اشکال دوم
:

ً
 تیمیه دو مطلب وجود دارد: در این سفن  ابن اوال

 مطلب اول: فهم صحابی معتبر نیست.

 منافاو دارد. بن حنی  به مرد گرفتار با روایت پیامبر  مطلب دوم: توصیۀ عثمان
                                                 

 .835، ص7، جمجمو تالفتهرى، تیمیه، احمد بن عبدالحلیم . ابن1
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فهم سل  را  تیمیه مبنای خود  او دربارۀ حجیت این در حالی است که این سفن ابن
گوید که بهترین قرون  این امت در اعمال و اقوال و اعتقاد و هر   کند. او می نقِ می

کند:  اول و دوم و سوم )سل  صال ( هستند. او در ادامه توصیه می فضیلت دیگری، قرن
اند و پس از آنها،  بر شما باد به آثار سل . آنان آنچه را موجب شفا و کفایت است، آورده»

 0«.چیزی را که آنان ندانند، نیاورده استکسی 
را اشـتباه  حنیـ  از روایـت پیـامبر بن  تیمیه فهم عثمان پس چگونه است که ابن

 دهد؟! داند و فهم خود را بر فهم او ترجی  می می
 منافاو بـین برداشـت عثمـان و روایـت پیـامبر همچنین برای روشـن شـدن عـدم

تنافی  آنهـا روشـن شـود. ایـن  سه کرد تا تنـافی یـا عـدمقضیه را با یکدیگر مقای توان دو  می
 اند: بفش تشکیل شده روایت، از سه دو

دوم نیـز مـرد  کنـد. در روایـت شـکایت می در روایت اول، مرد نابینا به پیامبر الف.
 .نماید میبن حنی  شکایت  گرفتار، به عثمان 

ه دعـای مـذکور را بعـد از دهند ک به مرد نابینا دستور می در روایت اول، پیامبر ب.
حنی  به  بن  دوم نیز عثمان در روایت«. قنبّیك...  اللهم إّني أسئلك»نماز بفواند و بگوید: 

نابینا توصیه کرده  به مرد آموزد که بعد از نماز دعایی را بفواند که پیامبر گرفتار می مرد
 بودند.

کند  زند و از او طلب دعا می  یحالی صدا م را در در روایت اول، مرد نابینا پیامبر ج.
را در  گرفتار بعد از نمـاز، پیـامبر دوم نیز مرد که ایشان غایب و زنده هستند. در روایت

 اند. و غایب  کند که ایشان از دنیا رفته زند و از او طلب دعا می حالی صدا می

 هـم ایـن معلوم است که بین این دو روایت هیچ اختالفی نیسـت، مگـر یـک چیـز! آن
دوم بعد از وفاو  اتفاق افتاده است و روایت اول در زمان حیاو پیامبر است که روایت

 ایشان.
حنی  را خالف  بن  دارد تا توصیۀ عثمان تیمیه را بر آن می همین اختالف است که ابن

                                                 
 .752و  753، ص0. همان، ج1
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بداند و برداشت  او را اشتباه توصی  کند. این اشکال با اسـتفاده از مـتن  سفن پیامبر
نابینـا بعـد از رفـتن بـه  کـه گذشـت، مـرد طور شود؛ چون همان ل دفع میاو  خود حدیث

را در حالی خوانـد کـه « یا محمد، إّني أتوّجه قك إل  رّقي...»مسجد و خواندن  نماز، عبارو  
شـنیدند. پـس اگـر  نمی ظاهر حسب در آن لحظه غایب بودند و صدای او را به پیامبر

. خواهد بودحی  است، در وفاو ایشان نیز صحی  ص خواندن  این دعا در غیاب  پیامبر
همچنین ثابت داند و  موتی را ثابت می ای وجود دارد که سما  بر اینکه در آثار، ادله عالوه

گاهکند که  می و از اعمـال آنهـا خوشـحال یـا ناراحـت  هستند آنها از برخی احوال زندگان آ
 0شوند. می

:
ً
به مرد نابینـا یـاد  کند که پیامبر  دعا اشاره میتیمیه صرفا  به این بفش از  ابن ثانیا

گیـرد   او از این مسئله نتیجـه می«. را شفیع من گردان خدایا، پیامبر»دادند که بگوید: 
و در روز قیامــت صــحی  اســت؛ چراکــه  کــه ایــن دعــا، تنهــا در زمــان حیــاو پیــامبر

و را شـفیع  مـا قـرار دهـد. از توانند دعا کنند تا ما از خدا بفـواهیم ا در برزد نمی پیامبر
واسـطۀ  محمد، من به ای»بطالن  این سفن که بگذریم، در این دعا عباراو دیگری مثل 

نیز وجود دارد که طلب شفاعت از غایب است و دلیلی اسـت « آورم  تو به پروردگارم روی می
 . تیمیه مبنی بر بطالن  خواندن  این دعا بعد از وفاو پیامبر بر رد  ادعای ابن

 اشکال سوم
بنـابراین، حتـی اگـر سـند ایـن  بن حنی  با عمل سایر صحابه تعـاِر دارد.  عمل عثمان 

ــد، قابل ــت باش ــت درس ــحاب  روای ــی از اص ــل یک ــت از عم ــن روای ــرا ای ــت؛ زی ــذ نیس اخ
تنها شف  دیگری از صحابه وی را در این امر همراهی  دهد و نه خبر می خدا رسول

9صحابه مفال  است.بلکه با فعل سایر  2نکرده،
 

                                                 
 آورده است. اآلسهتترتالبینهت. نعمان بن آلوسی برخی از این احادیث را در کتاب 1
 .873، ص7، جقهعدةتجلیلةتفيتالتوسلترالوسیلةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
 .773، صال نة موسوعةتأهل. دمشقیه، عبدالرحمن بن محمد، 3
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 پاسخ به اشکال سوم
اختالف و مفالفت به این معناسـت کـه » گوید: می« اختالف»راغب اصفهانی دربارۀ معنای 

 ،«مفالفـت»بنـابراین،   0«.از راه دیگری در رفتـار و سـفن انتفـاب کنـد شف ، راهی غیر
عمل یا سـفن دیگـر. مقابل   معنای اظهار در عمل یا لفظ است، در و به« اجتما »مقابل   در

شـود کـه دیگـر  حنی  به ایـن صـورو محقـ  می بن  پس اختالف  صحابه با حدیث عثمان
صحابه آن را شنیده و تکذیب کرده باشند، یـا اینکـه در مـوردی کـه اقتضـای عمـل بـه ایـن 

تـرع،  حدیث وجـود داشـته، آن را تـرع کـرده و ضـد  آن را انجـام داده باشـند؛ ولـی مطلـ 
بـه  ،حـوایج  خـودرفـع اینکـه صـحابه در برخـی مـوارد بـرای  2آیـد. اب نمیحس به« اختالف»

شـود کـه بـا  شدند، دلیل بر این نمی ، یا دیگر اشفاص متوسل میعباس، عموی پیامبر
بعـد از وفـاو ایشـان مفـال  بودنـد؛  حنی  و طلب شفاعت از پیـامبر بن  عمل  عثمان

کـه  طـور بر اینکه همان هم ندارند. عالوه چون این دو، نقیِ یکدیگر نیستند و منافاتی با
بردند و از ایشان شـفاعت و دعـا بـرای  پناه می گذشت، صحابه در مواردی، به قبر پیامبر

حنی  و روایت عتبی، برخی از این مـوارد  بن  کردند که حدیث عثمان گشایش  امور طلب می
ُه َتَعهاَل  »در باب  دارمی در سنن خود. الفت  است بودند. مورد دیگر نیز روایت عام کَرَم اللَّ

َ
َما أ

 بر اینکه:  کند مبنی  روایتی در این زمینه نقل می« َقْعَد َمْوِتِه  َنِبیهُ 
مردم مدینه دچار قحطی  شدیدی شدند. نـزد عایشـه شـکایت بردنـد و او بـه مـردم 

هایی را در سـق  حجـره  برویـد و روزنـه و شـکاف خـدا کنار قبر رسول»گفت: 
«. و آسمان سـقفی نباشـد که دیگر بین قبر شری  پیامبر طوری د بهایجاد کنی

قـدر بـاران باریـد کـه گیـاه روییـد و  آنان چنین کردنـد. پـس آن»گوید:  ابوالجوزا می
ی بر بدن آنهـا پدیـدار شـد. بـه یها شتران فربه شدند تا آنجا که از شدو چاقی ترع

 9«.دندشکاف( نامی الفت  )سال همین مناسبت آن سال را عام

                                                 
 .  820، صالمفوداتتفيتغوسبتالقوآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1
رسـاند کـه تـرع  ایـن فعـل،  تنهایی حجـت نیسـت؛ بلکـه نهایتـا  می ترع مادامی که نصی بر نهی از متروع نیامده باشد، به. »2

 (.77، صالتوك التفهمترتالدیكتلم ألة ح نغماری، عبدالله بن محمد، «. )مشرو  است

 .883، ص7، جم ندتالدایميمی، عبدالله بن عبدالرحمن، . دار3
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 نتیجه
بعـد از وفـاو ایشـان  آید که طلب شفاعت از پیامبر اکرم  از بیاناو گذشته به دست می

حال وهابیان در جواز   این نیز همچون طلب شفاعت در زمان حیاو ایشان، جایز است. با
ویژه شیعیان بـه  خاطر اعتقاد مسلمانان به این مسئله، با دیگر مسلمانان اختالف دارند و به

دانند. با توجـه بـه   کنند و از دایرۀ اسالم بیرون می ن نو  طلب شفاعت، آنان را تکفیر میای
سـنت آمـده و داللـتش بـر ایـن مسـئله  حنی  که در منابع مهم اهل بن  عثمان روایت   دو

م است، به آید که این نو  طلب شـفاعت بـدون اشـکال اسـت و ایـن بـدان   دست می مسل 
، اعتقاد به الوهیت و ربوبیت برای غیرخداوند وجود ندارد. در جهت است که در این مسئله

پنـاه بـرده و از آن  خـدا سیرۀ صحابه و سل  نیز مواردی وجود دارد که به مزار رسـول
تنها با سیرۀ  حنی  نه بن  بنابراین، حدیث عثمان اند.  حضرو طلب شفاعت یا استغاثه کرده

اعتقاداو سل  منافاو ندارد، بلکـه از وجـود صدر اسالم مفال  نیست و با  مسلمانان در
دانسـتن  ایـن  رو، دالیلی که وهابیان برای شـرع دهد. ازاین  این سیره در بین آنان خبر می

خاطر پافشـاری بـر اصـول خودسـاختۀ  انـد، صـرفا  بـه مسئله و تکفیر مفالفـان  خـود آورده
؛ لـذا ایـن دالیـل نوعـا  خودشان است که در نصوص دینی، واقعیتی برای آنها وجود نـدارد

دانستن  این نـو  طلـب شـفاعت، بـا سـیرۀ عمـوم  و شرع هستندمردود و مفال  با واقع 
ــان در  ت دارد،الفــمســلمانان اعــم از شــیعه و ســنی مف ــدعتی اســت کــه وهابی و بلکــه ب

خاطر ایــن اعمــال یکــدیگر را تکفیــر  گــاه بــه انــد؛ وگرنــه مســلمانان هیچ نهاده بنــا اســالم 
 دانستند. و خون یکدیگر را مباح نمیکردند  نمی
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 ق.7072الکتب العلمیة،  دار

 ق.7070،صادر ، بیروو: دارلسان العرب،  بن مکرم محمد  منظور، ابن .73

الوطن،  ، تحقی : عادل بن یوس  عزازی، ریاِ: دارمعرفة الصحابةابونعیم، احمد بن عبدالله،  .72
 ق.7072اول،  چاپ

، لشرح کتاب التوحیدم الذ  هو حق الله علی العبید التمهیدشیخ، صال  بن عبدالعزیز،  آل .72
 ق.7080التوحید،  دار جا: بی

، ریـاِ: تحقیـ : محمـد عیـد عباسـی ،و أحکامیه التوسیلم أنواعیهالبانی، محمد ناصرالدین،  .85
 ق.7087المعارف،  مکتبة

، بیـروو: ، تحقی : محمد زهیـر بـن ناصـر الناصـرصحیا البرار بفاری، محمد بن اسماعیل،  .87
 ق.7088، النجاة طوق دار

اف الِقناع عن متن اإلقناع،  بن یونس منصور ، بهوتی .88
ّ

 تا. ، بیالکتب العلمیة بیروو: دار، کش

جـا: دار الکتـب، چـاپ  تحقیـ : عبـدالمعطی قلعجـی، بی ،دالئل النبیّوةاحمد بن حسین،  بیهقی، .87
 ق.7052اول، 

تحقی : مصـطفی عبـدالقادر ، المستدر  علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  .80
 .ق1411الکتب العلمیة،  دار، بیروو: عطا

 یی علیم األصیول فیمعیارج القبیولم بشیرح سیلم الوصیول  لیحکمی، حافظ بـن احمـد،  .85
 ق.7075اول،  الدمام، چاپ-القیم ابن دار جا: بی، تحقی : عمر بن محمود ابوعمر، التوحید

، تحقیـ : حسـین مسند الدارمعم المعروف بیسنن الیدارمعدارمی، عبدالله بن عبدالرحمن،  .87
 ق.7078اول،  المغني، چاپ سلیم اسد دارانی، عربستان: دار

موسوعة أهل السنةم فع نقید أصیول الفرقیة األحبیا  و  دمشقیه، عبدالرحمن بن محمد، .83
 ق.7072الشقري،  ، ریاِ: مکتبةمن وافقهم فع أصولهم

صـفوان عـدنان  ، تحقیـ :المفیردات فیع غرییب القیرآنراغب اصفهانی، حسین بـن محمـد،  .82
 ق.7078، الشامیة الدار-القلم دار بیروو:-دمش ، داودی

لبنـان  ، بیـروو: دارتوسل المشیروع و الممنیوعالتوصل  لی حقیقة الرفاعی، محمد نسیب،  .82
 ق.7722سوم،  چاپ

 تا. بی نا، بیجا:  ، بیالکتاب و السنة یالشفاعة فسبحانی تبریزی، جعفر،  .75

الکتب العلمیـة،  ، بیروو: داروفاء الوفاء بیخبار دار المصطفیسمهودی، علی بن عبدالله،  .77
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 ق.1419

 ق.7055الکتب،  ، بیروو: عالمحابهأخبار أبع حنیفة و أصصیمری، حسین بن علی،  .78

، تحقیـ : محمـد الروض الدانع  لی المعجم الصیغیر للطبرانیعطبرانی، سلیمان بن احمد،  .77
 ق.7055اول،  اإلسالمي، چاپ شکور محمود الحاج، بیروو: المکتب

، تحقیـ : حمـدی بـن عبدالمجیـد سـلفی، قـاهره: المعجیم الکبییرطبرانی، سلیمان بـن احمـد،  .70
 تا. دوم، بی یمیة، چاپت  ابن مکتبة

ریـاِ: مکتبـة الرشـد، ، الدعاءم و منزلته مین العقییدة اإلسیالمیةعروسی، جیالن بن خضر،  .75
 تا. بی

القـاهرة،  ، قـاهره: مکتبـةحسین الیتفهم و الیدر  لمسییلة التیر غماری، عبدالله بن محمد،  .77
 ق.7087

مـد بـن عبداللـه ، تحقیـ : محمشیرة یعقوب بن سفیان الفسو َفَسوی، یعقوب بن سفیان،  .73
 ق.7077العاصمة،  سریع، ریاِ: دار

بـن  حمـود ، تحقیـ : مجموع فتاوی فضیلة الشیخ صالا بن فوزانفوزان، صال  بن فوزان،  .72
 ق.7080 نا، : بیجا بی عبدالله مطر،

 .ق1447الحقیقة،  ، استانبول: مکتبةبحجة اإلسالم  رّد وهابی مسمیمحمود بن عبدالغیور،  .72

 


