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استدالل محمد بن عبدالوهاب بر شرک  یبررس

عنک  یال اغن» یثبر حد یدبودن استغاثه با تأک
 «یئامن الله ش

*مرتضی حکیمی
 

 چکیده
 ، حدیثی از رسول خـداالتوحیدمحمد بن عبدالوهاب مؤسس وهابیت، در کتاب 

در دنیـا از مـال : دنفرمای ، دختر بزرگوار خود میراآورد که خراب به حورت زه می
 .نیاز کنم توانم تو را از خداوند بی خواهی درخواست کن؛ ولی من نمی من هراه می

کنـد کـه درخواسـت امـور غیرمقـدور از  عبدالوهاب از این حدیث انین برداشـت میابن
 از دیده و پیامبرنی پیامبران، گویا به این منزله است که شخص، خود را از خدا بی

هایی کـه بایـد از خـدا داشـته باشـد، از او  را در جای خدا قرار داده است؛ زیرا درخواست
بــرای بررســی ادعــای وی و اســتنباطی کــه از ایــن حــدیث داشــته، نظــرات . طلبــد می

-دانشمندان بزرگی از فریقین در ذیل روایت فوق، مورد مرالعه قـرار گرفـت و آنچـه بـه

رسـاند کـه  د که حدیث درصدد تحریم استغاثه نیست و صرفًا این را میدست آمد این بو
تـوان از شـرافت خـانوادگی و  سرنوشت هر انسانی در گـرو اعمـال خـویش اسـت و نمی

هر انسـانی  ؛ بنابراینبزرگواری پدر، عاقبت به خیر شدن و ورود به بهشت را توقع داشت
ذا استنباط محمـد بـن عبـدالوهاب، ل دارد؛نیاز به اعمال نیک  ،برای جلب رضوان خدا

 .مبنی بر حرمت درخواست از غیر خدا با استناد به روایت مذکور، ناصحیح است
 .یئاعنک من الله ش یعبدالوهاب، استغاثه، شفاعت، ال اغن ابن ها:واژهکلید

  
                                                 

 .مقارن گرایش فقه ،اصول و سرح اهار حوزه فقه و البیت پژوه دوره اهارم مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهلدانش *
murtazahakim.72159619@gmail.com 
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 مقدمه
به دختر خود  دیث معروفی که در آن، رسول خدامحمد بن عبدالوهاب با توجه به ح

کنـد  انین برداشت می 0،کنم نیاز نمی من تو را از خدا بی :دنفرمای می فاطمه حورت
خـواهی از انبیـا و اولیـا صـحیح نیسـت و آنهـا قـدرتی از خـود ندارنـد و که استغاثه و کمک

که منظور حدیث، ایز دیگری است در صورتی ؛مستقیمًا باید از خداوند، طلب حاجت شود
 .کند در پی آن است، اثبات نمیعبدالوهاب بنکه ا راو آنچه 

-حـدیث نظـرات بـه توجـهایزی که در این نوشتار فرض گرفته شده این است کـه بـا 

در مقـام تحـریم اسـتغاثه بـه « ال اغنی عنک من الله شیئا»شناسان سنی و شیعه، روایت 
 غیرالله بیان نشده است.

بیش در میان تمام وای که کم واسره نفوذ و مقبولیت گستردهمحمد بن عبدالوهاب به
های سلفی دارد، تأثیر شگرفی در عقاید آنها مخصوصًا در بحث شرک بودن استغاثه  جریان

ای که آیات و روایات متعـددی را بـه نفـع  گونهو طلب حاجت از غیر خدا، گذاشته است؛ به
ع تبـباورهای خود و برخالف نظرات علمای فریقین، معنا کرده و بسیاری از سلفیان نیز بـه

لذا این مقاله بـا اتکـا بـه آرای  ؛شمارند وی، ندا و استغاثه از انبیا و اولیا را عملی مذموم می
در مـورد « ال اغنی عنک من اللـه شـیئا»کند، اساسًا روایت میعلمای سنی و شیعه اثبات 

 .طلب حاجت از غیر خدا نیست و در موضوع دیگری وارد شده است

سنت، و استعانت از غیر خدا با استناد به روایات اهل در مورد اثبات مشروعیت استغاثه
اثـر حسـن بـن  االغاث  بأدلح  االسحت اث توان به  آثار فراوانی نوشته شده که از جمله آنها می

شواهد الحق فی االست اث  بمید الخةق ح حزب االسحت اثات بمحید المحادات علی السقاف، 
له ئبررسی دیدگاه سـلفیان در مسـ»نوان و همچنین اند مقاله تحت ع اث  يوسف النبهانی

نَّ بررسـی دیـدگاه سـلفیان معاصـر دربـاره آیـه: »و  2«استغاثه با تأکید بـر علمـای معاصـر
َ
أ

َحًدا
َ
ِه أ ِه َفََل َتْدُعوا َمَع اللَّ ولـی  ؛نوشته محمدجعفر مـیالن نـورانی اشـاره نمـود 9«اْلَمَساِجَد ِللَّ

                                                 
 «.اً ئیا فاطمة بنت محمد سلینی من مالی ما شیت ال أغنی عنك من الله شی» 0.

 .853، ص75 سراف منیر، . 2

در ایـن دو مقالـه بـه   ؛8733 ،55صهـای تکفیـری  آیـات مـورد اسـتناد جریان ،کالمی فقهـی انجمنمجموعه مقاالت . 9
 جهت پرهیز از تکرار، از نوشتن آنها در این نوشتار، خودداری شد.اره شده که بههای بیشتری اش پیشینه
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« ال اغنی عنک من الله شیئاا»تمرکز آن بر حدیث کند،  ایزی که این نوشتار را متمایز می
 و صرفًا نقد استدالل محمد بن عبدالوهاب است.

 تفصیل حدیث

 کند، بدین شرن است: حدیثی که مؤسس وهابیت در کتابش به آن اشاره می

ْقَرِبئَن، قال: اللهعن أبی هریرة قال: قام رسول» نِذْر َعِشئَرَتَك اْْلَ
َ
حئن أنزل علئه: َو أ

معشر قریش اشتروا أنفسكم، ال أغنی عنكم من اللیه شیئاا، ییا ع یا  بین ع یدالم ل  ال  یا
الله، ال أغنی عنك من اللیه شیئاا، و ییا فا میة أغنی عنك من الله شئاا، یا صفئة عمة رسول

ابـوهریره گفـت:  0؛«سلئنی من مالی میا شیئت ال أغنیی عنیك مین اللیه شیئاا د،بنت محم
به قوم خـود فرمـود: ای گـروه  نازل شد، حورت محمدشعرا  884هنگامی که آیه 

نیاز کـنم. ای عبـاس پسـر  توانم شما را از خدا بی قریش، خودتان را بخرید  اون من نمی
، (عمـه پیـامبر خـدا)نیاز کنم. ای صفیه  توانم تو را از خدا بی عبدالمرلب، من نمی

خـواهی  ال مـن هـر آنچـه می، از مـای فاطمـه .نیاز کنم توانم تو را از خدا بی من نمی
 نیاز کنم. توانم تو را از خدا بی درخواست کن؛ اراکه من نمی

 مشابه این حدیث در آیات و روایات شیعه
َو َكْم ِمْن َمَلیك  ِفیی فرماید:  پیش از همه یادآور این آیه شریف است که می مذکور، حدیث

ماواِت ال ُتْغنی ُه ِلَمیْن َیشیاُ  َو َیْر ییَشفاَعُتُهْم شئاا ِإالَّ ِمْن   السَّ َذَن اللَّ
ْ
ْن َیأ

َ
بسـیار اـه 2؛َبْعِد أ

خواهـد و  می که مگر آنکه خدا به هر ؛سازد شان کاری نمیها که شفاعت فرشته در آسمان
همچنین در جستجوی آثار حدیثی شـیعه، انـین فهمیـده شـد کـه  ؛پسندد اجازه دهد می

امع روایی شیعه نیز وجود دارد که به اند نمونـه روایت مزبور و یا مشابه آن، در برخی از جو 
 .شود از آنها اشاره می

   7جعفیرعن الفضئل عین أبیی»نویسد:  عیاشی از مفسران معروف شیعه در اثر خود می
                                                 

، 7، ص4، فصححیح البخحاریاسـماعیل، بخاری، محمد بـن  ؛84،  47، ص8، فکتاب التوحیدعبدالوهاب، محمد،  ابن. 0
 .758، ن837، ص8، فصحیح ممةم؛ نیشابوری، مسلم بن حجاف، 8357ن

 .87 آیه ،نجم. سوره 2
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عینكم   قال یا فضئل بلغ من لقئت من موالئنا عنا السَلم. و قل لهم: إنی أقیول إنیی ال أغنیی
 افمحی  الب هحانبحرانی صـاحب  0«. ا ألسنتكم و كفوا أیدیكمشئاا؛ إال بورع فاحفظو  الله  من

ادریـس نیـز عـین همـین روایـت را مرحـوم ابـن 2کنـد. نیز همین حـدیث را از وی نقـل می
مرحوم حر عـاملی  9کند. ذکر می « حریز بن عبدالله السجستانی»ولی منبع آن را،  ؛آورد می

4نماید. ادریس روایت مینیز آن را از ابن
 

 کـه کنـد کراجکی از محدثان شیعه در قرن پنجم، این روایت را نقـل و ادعـا میمرحوم 
قول الرسیول علیی رسو  اْلشیهای فیی »اند:  آن را در اواخر عمر فرموده رسول خدا

آخر أّیامه من الدنئا حئث وعظ اّمته و ذّكرهم و وّصاهم، ثّم أق ل علی أهل بئته خاّصیة، فقیال: 
ولی بعید نیست آن حوـرت  1؛«شئاا  الّله  عنك من  ی فإّنی ال اغنییا فا مة ابنة محّمد، اعمل

 این سخن را بارها فرموده باشند.

 مرحوم دیلمی از بزرگان قرن نهم دارد: را ترین روایت به روایت بخاریاما شبیه

ِلِ  َو َیا َبِنیَیا َبِنی َهاِشم  َیا َبِنی  َو َقاَل » ُقَصیی  اْشیَتُروا َییا َبِنیی َمَناف  َو َعْ ِد َعْ ِداْلُم َّ
 
َ
ا أ اَعَة اْلَمْوِعُد َو َلمَّ ِذیُر َو اْلَمْوَت اْلُمِغئُر َو السَّ َنا النَّ

َ
ی أ نِّ

َ
ِه َو اْعَلُموا أ ْنُفَسُكْم ِمَن اللَّ

َ
یُه َعَلْئیِه أ   ْنَزَل اللَّ

ْقَرِبئَن  ْنِذْر َعِشئَرَتَك اْْلَ
َ
َفا َو َجَمَع َعِشئ  َو أ ِلِ  َییا َبِنییَرَتُه َو َقاَل َیا َبِنیَصِعَد َعَلی الصَّ -َعْ یِداْلُم َّ

ْغِنییَعْ ِدَمَناف  َیا َبِنیَهاِشم  َیا َبِنی
ُ
ی اَل أ یِه َفیِإنِّ ْنُفَسُكْم ِمیَن اللَّ

َ
یِه   َعیْنُكْم ِمیَن   ُقَصی  اْشَتُروا أ   اللَّ

َتُه َیا َفاِ َم  ؛شئاا ُة َعمَّ د  َیا َصِفئَّ اُ  َعمَّ ُمَحمَّ ة  َیا َع َّ
َ
ُة اْبَنَتُه ُثمَّ َناَیی ُكلَّ َرُجیل  ِباْسیِمِه َو ُكیلَّ اْمیَرأ

 اَل َیِجی
َ
ا َو ُیَنیاُیوَن  ِباْسِمَها أ دًا ِمنَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
ُتوَن َو َیُقوُلوَن ِبأ

ْ
اُ  َیْوَم اْلِقَئاَمِة َیْحِمُلوَن اْلِْخَرَة َو َیأ ُ  النَّ

ُد  ُد َیا ُمَحمَّ ْعِرُض بِ  َیا ُمَحمَّ
ُ
ْوِلَئیاِیی َفأ

َ
ِه َمیا أ ْعِرُض َعْن َیِمئِنِه َو ِشَماِلِه َفَو اللَّ

ُ
َهَذا َو َهَكَذا َو أ

ُقوَن   ِمْنُكْم  ْتقاُكْم   ِإالَّ اْلُمتَّ
َ
ِه أ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ

َ
6«. ِإنَّ أ

 

خـدا قدرت  مستقل ازترین قدرتی  کواک شود، رسول خدا فهمیده می بنابراین
                                                 

 .887، ن72، ص8 ، فکتاب التفمی عیاشی، محمد بن مسعود، . 0

 .357، ن753، ص8 ، فالب هانبحرانی، سیدهاشم، . 2

 .523، ص7، فالم اي ادریس، حلی، ابن. 9
 .87573، ن835، ص88ف، حسايل الشیة حر عاملی، محمد بن حسن، . 4

 .34، صالتةجب من أغالط الةام ،  کراجکی، محمد بن علی. 1

 .78، ص8 الحسن، ارشاد القلوب، فی، حسن بن ابیدیلم 6.
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هرگز  د، پیامبرگردلهی بر این مقدر شود که کسی به عذاب مبتال ندارد و اگر اراده ا
لـذا  نجـات دهـد؛نخواهد توانست بدون کسب اجازه از خداوند و مستقاًل، افراد را از دوزخ 

تواننـد اسـتنادی بـه ایـن  کننـد، نمی غیر خدا را نفی میکه تمام مصادیق استغاثه بهکسانی
کننـد و  سـنت نیـز ایـن روایـت را نقـل مییان و اهلروایت داشته باشند؛ اراکه عموم شیع

 حال به بندگان صالح خدا نیز استغاثه دارند درعین ؛ اماپذیرند می

 نظر محمد بن عبدالوهار در مورد حدیث
و حدیث را در مبحثی قرار داده کـه سرفصـل آن مبحـث را انـین اابتدا باید توجه داشت، 

با توجه به اینکـه عرفـًا  0؛«اندن غیر او، شرک استغیر خدا و خو استغاثه به»نامیده است: 
ین انـعبـدالوهاب بـا آوردن شود، لذا نیت ابن های مادی، استغاثه گفته نمی به درخواست

ایـن  نیـز  ، این بوده که طلب از غیر خدا را صرفًا در امور مادی جایز بداند. شاهدیحدیث
یعنـی از مـال مـن هراـه  ؛«ت مـن مـالیئسـلینی مـا شـ»نویسـد:  است که در حدیث می

عبدالوهاب این است که طلب از غیر خدا صرفًا در خواهی طلب کن؛ یعنی برداشت ابن می
همچنین در شرن حدیث نیز انین  ؛امور مادی و عادی، جایز است؛ نه در امور ورای ماده

 گوید: می

نم توا من نمی :گوید به اقوام و اطرافیانش، اه دور و اه نزدیک، می رسول خدا
وقتـی انسـان  ؛فرمایـد این جملـه را حتـی بـه دختـر خـود نیـز می و نیاز کنم تو را از خدا بی

ایمـان دارد  ،زند و از آن طرف بیند بزرگ  پیامبران، به برترین زنان عالم انین حرفی می می
هـای مسـلمانان خـاص و مـؤمن  گویـد و بعـد بـه قلب کـه آن حوـرت، دروغ و باطـل نمی

2گردد. مظلومیت دین برایش آشکار مینگرد، توحید و  می
 

ها یعنـی رسـول  عبارت بهتر، مؤسس وهابیت بـر ایـن عقیـده اسـت، برتـرین انسـانبه
                                                 

و حدیثی که در ابتـدای  87ای که منصفانه باید تذکر داد، این است که در کتاب مزبور، بابی که انین نامی دارد، باب  نکته». 0
ن بـاب نیـز بـه بـاب هی  نامی ندارد، انین حدس زده شد کـه ایـ 84قرار دارد؛ ولی از آنجا که باب  84نوشتار ذکر شد، در باب 

قبلی یا بعـدی، اگـر بحـث جدیـدی از ماقبـل خـود  هایفصلقبلی معروف و در ادامه همان است؛ با توجه به اینکه هر یک از 
نـذر بـرای غیـر خـدا  ،88باب  ؛استعاذه به غیر خدا شرک است ،88داشته باشد، برایش نام مستقلی درف شده است؛ مثاًل باب 

 .(48، ص8، فکتاب التوحیدعبدالوهاب، محمد،  ابن) ؛«و...: شفاعت 87باب  ؛شرک است

 .84،  43، ص8، فکتاب التوحیدعبدالوهاب، محمد، ابن 2.
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 :دنــفرمای ، بــه همــه و حتــی دختــر دلبنــد  کــه برتــرین زن عــالم اســت، میخـدا
ل مالی و مادی باشد؛ نه امور ورای ماده وهای تو از من، صرفًا باید در زمینه مسا درخواست

معنای دخالت در کار خداست و نه من و نـه غیرمقدور؛ اراکه احاطه بر انین اموری، به و
توانیم کاری انجام دهیم که قدرت خدا در آن نباشـد؛ اـون اگـر  هی  مخلوق دیگری نمی

کسی از یک مخلوق، امری غیر مادی و غیر محسوس را طلب کند، گویا برایش قدرتی در 
تواند جای خدا را بگیرد و کـاری کنـد کـه  کس نمی که هی ل شده و حال اینوعرض خدا قا

 نیاز گردند. افراد از خدا بی

عبـدالوهاب عقیـده دارد، اگـر کسـی از فـرد دیگـری درخواسـت  انجـام کـاری لذا ابـن
 است. قرار دادهو ادر عرض  و غیرمقدور داشته باشد، گویا او را شریک خدا

 د برداشت وی از حدیثعبدالوهار در مور بررسی نظریه ابن و نقد

با استناد به این حدیث،  ،شود این است که وی آنچه از سخن مؤسس وهابیت فهمیده می
بررسی ادعای وی نیز باید در  و لذا نقد ؛داند طلب از غیر خدا در امور غیرمقدور را شرک می

ی کـه له مورد بحث قرار بگیرد کـه آیـا حـدیثئیعنی این مس ؛قلمرو همین روایت انجام گیرد
کنـد یـا  غیرالله آورده، مرلـوب وی را اثبـات میمحمد بن عبدالوهاب در تحریم استغاثه به

 ؟خیر

و برخـی  صححیح بخحارین است که نظر محـدثان و شـارحان آاین کار، مستلزم البته 
تـا اثبـات گـردد آنچـه مؤسـس  ،دیگر از متفکران فریقین در مورد ایـن حـدیث آورده شـود

-ستنباط کرده، مخصوص به خود اوست و عمـوم دانشـمندان اهـلوهابیت از آن روایت ا

 سنت، نظر دیگری دارند.

 سنتدر کالم بيرگان اهل« ب أغنی عنك من الله شیئا»حدیث 
 ؛انـد سنت، از دو منظر بـه ایـن روایـت پرداختهشناسان اهلشارحان بخاری و دیگر حدیث

کار ببرند که ظر داللت، آن را در معنایی بهاز ن ،آن را از لحاظ سندی تقویت کنند و ثانیاً  اوال
 با منظور مؤسس وهابیت موافق نیست.
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 نظر شارحان حدیث در رابطه با سند روایت

ای را در مورد سند این روایت به نقل از  ، شبههصحیح بخاریترین شارحان عینی از معروف
حـدیث  شـبهه، بر اساس ایـن ؛دهد نویسد و خود پاسخ می می «اسماعیلی»نام شخصی به

کـه رسـول  سـتعباس وارد شده است؛ ولی مشـکل اینجافوق به دو طریق ابوهریره و ابن
عبـاس طفلـی نیـز ابـن در آن زمانوقتی که این روایت را فرمود، در مکه بود؛  خدا

و در مدینه مسـلمان و جـزی ا ؛ اراکهحوور نداشت مکهبیش نبود و ابوهریره نیز اصاًل در 
آن  به احتمـال قـوی، یـا رسـول خـدا باید گفت، خ به این شبههپاسدر صحابه شد  

 ایـن سـخن راسخن را بعدها برای آن دو بازگو کرده و یـا آنهـا از طریـق صـحابی دیگـری 
بـا اینکـه روایـت مرسـل  ؛ لـذانداهروایت کرد شنیده و مستقیمًا به نقل از خود پیامبر

0د است.شده، ولی مرسل افراد ثقه نیز معتبر و مورد استنا
 

 سنت در مورد دبلت حدیثنظر کارشناسان اهل

بعد از آنکه معلوم شد سند روایـت مشـکلی نـدارد، بایـد در مـورد معنـا و مفهـوم آن از نظـر 
نام حمـزه محمـد از باب نمونه، یکی از شارحان بخاری به ؛سنت تحقیق نمودعلمای اهل

 نویسد: در ذیل این حدیث انین می ،قاسم

نیاز کنم، بدین معناست  توانم شما را از خدا بی فرمود: من نمی ااینکه رسول خد
که به خدا ایمان نیاورید و وحدانیت او را نرذیرید و عبادت خدایان دروغین را که در صورتی

توانم عذاب خدا را از شما دفع کنم و قوم و خویش بودن مـن بـا شـما  ترک نکنید، من نمی
از مـالم در ایـن  :دنفرمای نیز می به دختر  فاطمه ؛هی  نفعی برایتان نخواهد داشت

فقـط ایمـان  ، بلکـهخواهی طلب کن؛ ولی در آخرت، نـه مـال و امـوال مـن دنیا هراه می
قوم و خویش بودن کـافران  ،توست که برایت مفید خواهد بود. قاسم همچنین اعتقاد دارد

ت و آنهـا را از جهـنم شـان نخواهـد داشـهای صالح، هی  سودی بـه حـال با انبیا و انسان

                                                 
ن واعیـةپورعلی سرخه دیزف، رضـا، داللـت آیـه ) (؛42، ص84، فعمد  القاریبن احمد،  عینی، محمود) 0. ذ 

 
بـر  و تعیهـا أ

 .(33، ص857نامه علمی پژوهشی کالم اسالمی،  فصل تیمیه،و پاسخ به شبهات ابن امامت حورت علی
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لذا آنچه وی از این حدیث برداشت کرده، ربری به اسـتنباط مؤسـس  0؛نجات نخواهد داد
 وهابیت ندارد.

 برال مالکی، دو تن از شارحان بخاری نیز تقریبًا مشابه ایزی را که شارن  عینی و ابن
2کنند. فوق از حدیث برداشت کرده، استنباط می

 

 ،«ال أغنـی عـنکم»منظور از  :نویسد توضیح این روایت می الدین کرمانی نیز درشمس
 9؛توانم شما را کفایت نمـایم توانم ایزی )یعنی بال( را از شما دور کنم و نمی یعنی من نمی

-کند که از آن حوـرت بـه را در صورتی رد می یعنی وی طلب حاجت از رسول خدا

توانـد  نمی سـول خـدایعنـی ر  ؛نیـاز از خـدا درخواسـت شـود صورت اسـتقاللی و بی
نیاز و بالیی را بدون کسب اجازه از خداوند از آنـان  ها را از بندگی و احتیاف به خدا بی انسان

 دفع نماید.

بـا توجـه بـه  :دهـد دیگر شارن بخاری، احمد الکورانی نیز در این مورد انین نظـر می
و  هشعرا بیان شـد سوره 214زمان با آیه  که همرا حدیث در مکه بیان شده است )ا ،اینکه

این شـبهه  ،ای است که نازل شده و تمامًا مکی است( این سوره نیز اهل و هفتمین سوره
کاران از اقوام وی نیز خواهـد بـود؟ )اـون در آید که آیا شفاعت ایشان شامل گناه پیش می

در مکه، هنوز برخی از اقوام وی مشرک باقی مانده بودنـد(  زمان حوور رسول خدا
 در واقـع حیح این است که شفاعت ایشـان هرگـز شـامل مشـرکان نخواهـد شـد؛و رأی ص

د و نتواند شفاعت نماید کـه مـورد اذن و رضـایت خـدا باشـ تنها کسانی را می پیامبر
توانـد کسـی را از خداونـد  کـه نمیرا تواند افراد را شفاعت کند؛ ا مستقاًل و بدون اجازه نمی

بخواهـد کسـی را بـدون رضـایت و  رسـول خـدا ، اگـردیگرعبارت به 4؛نیاز نماید بی
ای مشرکانه و خالف حاکمیت خداست؛  کسب اجازه از خداوند، به بهشت ببرد، این عقیده

                                                 
 .34، ص4، فمنار القاری، همحمد قاسم، حمز. 0

، 2، فشح   صححیح البخحاریبرـال مـالکی، علـی بـن خلـف، ؛ ابـن43، ص84، فعمد  القاریبن احمد،  عینی، محمود2. 
 .877ص

 .35-38، ص88، فالكواکب الدراریکرمانی، محمد بن یوسف، .9

 .885، ص2ف همان، ؛778، ص5، فالكوث  الجاریأحمد، کورانی، 4.
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تواند شفاعت کند که قبل از آن، خداوند به شفاعت شدن  صرفًا کسانی را می پیامبر
رار گیـرد؛ یعنی اول خدا اجازه دهـد و بعـد رسـولش شـفیع آن شـخص قـ ؛ها راضی باشدن آ

توانـد سـرخود کـاری  کند و نمی اراکه فرستاده خدا صرفًا در راستای اوامر الهی حرکت می
ای که آن شـخص بـرای ورود بـه بهشـت،  گونهبه ؛نیاز کند انجام دهد و کسی را از خدا بی

 محتاف دستور خدا نباشد 

ل فقهی وکر مساترین شارحان بخاری نیز، روایت را بعد از ذ حجر قسرالنی از بزرگابن
 دهد: که از آن فهمیده، انین توضیح می

یعنـی  0؛ای گروه قریش، با اسالم آوردنتان، جانتان را از آتش جهنم بخریـد و برهانیـد
بعد از خدای متعال، اولین عامل برای رهانیدن نفس از دوزخ، ایمان و اعمال نیک است؛ 

تواند نسبت به شفاعت رسـول  اگر شخص اعمال نیک و ایمان کامل داشت، بعد از آن می
 امیدوار باشد و بدون این دو، خداوند کسی را نخواهـد بخشـید و پیـامبر خدا
 بدون کسب اجازه از خدا، قادر بر هی  کاری نیست. ،نیز

غیراللـه وی نیز نظری در مورد مشروعیت یـا حرمـت اسـتغاثه بـه ،شود لذا مشاهده می
 ؛نداده است

نیـز روایـت شـده، بایـد نظـر شـارحان آن  صحیح ممةمث در با توجه به اینکه این حدی
 کتاب را نیز مرالعه نمود.

 دهـد کـه رسـول خـدا ، انین توضیح میصحیح ممةمدکتر الشین از شارحان 
تـوانم  از مالم هر آنچه دوست داری طلب کن؛ ولی من نمی: فرماید خراب به دختر  می

یعنی کلید رضوان و رضایت الهی فقط و  2؛باشیاگر ایمان نداشته  ،نیاز کنم تو را از خدا بی
حتـی دختـر )را قدرتی بـر نجـات افـراد  و اگر ایمان نباشد، پیامبر فقط ایمان است

قدرتی  ولی آیا بعد از احراز ایمان نیز رسول خدا ؛از آتش دوزخ نیست (دلبند خود 
ت و تعجیـل در به بهشـ مؤمناننخواهد داشت و نخواهد توانست با شفاعت، در وارد شدن 

                                                 
 .84، ص5، فارشاد الماریاحمد بن محمد، ، قسرالنیحجر ابن. 0

 .48، ص8، ففتح المنةمالشین، موسی شاهین، . 2



 

 

48 

سال 
نهم

 ،
زمستان  

1398
، شمار

 ۀ
36

 

این روایت هرگـز ایـن را نفـی   شان دخالت کند؟شان و قلم عفو کشیدن بر گناهانحساب
 .کند نمی

انـین عقیـده دارد کـه اگـر  رسـول خـدا: گویـد نیز می ممةمنووی دیگر شارن 
تـان با من، سودی به حـال شما امر ناگواری را بر شما وارد نماید، قرابت ،خداوند اراده کند

، انتظار داشت که یعنی نباید به صرف قوم و خویش بودن با پیامبر 0؛د داشتنخواه
خداوند هی  بالیی را نازل نکند و او را بدون امتحان و بـدون ابـتال بـه بالهـای گونـاگون 

گونـه کـه  ، ایـن توضـیح بـه ایـن معناسـت کـه همانفیولی از طر  ؛دنیوی، به بهشت ببرد
دانـد، سـایر مـردم را نیـز از خـود دور  ها برابـر می سـاناقوام خود را با دیگر ان پیامبر

ماننـد بقیـه مـردم مکلـف بـه تکـالیفی هسـتند و  یعنی تمام اقـوام پیـامبر  کند نمی
ای برخوردار شوند؛ ولی از آن  توانند به صرف قوم و خویش بودن با ایشان، از مقام ویژه نمی

دسـت آورد، رضـایت خـدا را بـهطرف، اگر کسی بتواند بـا ایمـان و اعمـال نیـک، رضـایت 
 کـهجـایی زیـرابه بهشت، نباید انکار شود؛  اوو تال  آن حورت برای ورود  پیامبر

کـه خداونـد جـاییکـاری سـاخته نیسـت؛ ولـی  نًا از پیامبرئرضای خدا نباشد، مرم
شخص را تنهـا نخواهـد گذاشـت و رضـای خـدا را  رضایت داشته باشد، رسول خدا

 .ضایع نخواهد نمود

 دهـد: ، در ذیل این روایت انین توضیح می(از دیگر دانشمندان سنی) عالمه غماری
شـفاعت،  بـه مکن است با عقیـدهم« شیئا  الله  من  عنك  ال أغنی: »فرمایش پیامبر
تـوان ایـن تعـارض را از بـین بـرد و میـان ایـن روایـت و  ولی با اند وجه می ؛در تواد باشد

 مشروعیت شفاعت، جمع نمود:

این  و دهد که هی  منفعتی را مالک نیست حقیقتًا خبر می ل اینکه رسول خدااو 
و هم مالک منافع  ول خداسمنافاتی ندارد که خداوند، هم مالک منفعت نزدیکان ر 

در قیامت از شفاعتی که مخصوص به خـود اسـت، بـه آنـان  و همه امت آن حورت باشد
 تفول فرماید.

                                                 
 .25، ص7، فالمنهاانووی، یحیی بن شرف، . 0



 

 

ررس
ب

 ی
ثه 

تغا
 اس

دن
ک بو

شر
 بر 

اب
لوه

بدا
ن ع

د ب
حم

ل م
دال

است

49 

وق، قبـل از اینکـه خداونـد بـه آن حوـرت، حـق وجه دوم نیز این است که حـدیث فـ
 شفاعت در قیامت را ابالغ فرماید، گفته شده است.

کلـی از خداونـد بریـد و تنهـا بـه تواند ایـن باشـد کـه بـاالخره نبایـد بـه وجه آخر نیز می
مالـک هـی  منفعتـی  امید بست؛ اراکه این شرک است. رسول خـدا پیامبر

0قدرت الهی نیست. مستقل از
 

برخـی تصـور  دهنـد: گونه توضیح می روایت را این ،ه نویسندگان طریقت عزمیه نیزگرو
بـه خانـدانش را نفـی  رسـانی پیـامبرهرگونه نفع ،کنند، این حدیث درصدد است می
خـود و بـه همـه  بیـتایشان نه تنها به اهل  که این تصور اشتباه استدر حالی  کند

شـفاعت   کند نیز از فول و کرم خود محروم نمی رساند، بلکه حتی کافران را امت نفع می
خلق اسـت؛ حـال، بـرای مؤمنـان شـفاعت بـرای  تمامدر قیامت شامل  رسول خدا

 2.شفاعت برای کم شدن عذاب خواهد نمود ،آمرزیده شدن و برای کافران

آنچـه از  :نظر سید العلوی از علمای شافعی مذهب نیز در مورد روایت از این قرار است
و فوـایلی کـه در « ال أغنی عـنکم»آید این است که میان حدیث  نشمندان برمیسخن دا

 وارد شده، هی  تعارضی وجود ندارد. بیتمورد اهل

ذاتًا مالک هی  خیر و ضرری نه برای خود و نه  توضیح این است که رسول خدا
عام و بیتش و شفاعت ندن به اهلامنفعت رس کس نیست؛ ولی خداوند وی را بر برای هی 

 مالک نموده است. ،خاص بر امت خود 

مگر آنکـه خداونـد بـه مـن  ؛من به تنهایی مالک ایزی نیستم :فرماید لذا حورت می
له داللت دارنـد کـه انتسـاب برخـی از ئبرخی از روایات صحیح نیز بر این مس ؛کرامت نماید

ول رســ لــذا ؛بــه ایشـان، مایــه برکـت و منفعــت بـرای آنــان اسـت بیــت پیـامبراهـل
: فاطمـه پـاره تـن مـن اسـت؛ هراـه او را بـه خشـم بیـاورد، مـرا نیـز فرمودنـد خدا

های  : در روز قیامـت تمـام انتسـابنیـز فرمودنـد ؛ در جایی دیگرخشمگین خواهد ساخت

                                                 
 .84، صالدر الثمینغماری، سیدعبدالله، . 0
 .845، صدراس  نقدي  لتوحیدرریقة العزمیة، لجنة البحوث و الدراسات بال. 2
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: خداونـد در فرماینـدمـی حـدیث درهمچنـین  ؛مگر اقوام من ،فامیلی از بین خواهد رفت
یک از آنها به وحدانیت خداوند اقرار نمایـد و مـرا نیـز  بیتم به من قول داد که هرمورد اهل

 0.فرستاده خدا بشمارد، مشمول عذاب الهی نخواهد شد

در عرض خدا و بـدون اجـازه از وی،  سخن فوق به این معناست که رسول خدا
ها را  تواند بسـیاری از انسـان مالک قدرتی نیست؛ ولی خداوند به ایشان قدرتی داده که می

ایشان نیز از این شفاعت محروم نخواهند بود؛ ولی نـه صـرفًا  بیتد و اهلشفاعت کن
خاطر قوم و خویش بودن با آن حورت؛ بلکه آنها اون به خدا و رسولش ایمـان آوردنـد، به

 آنها را نیز شفاعت فرماید. دهد که پیامبر لذا خداوند اجازه می

 باید دید وقتی رسول خدا نویسد: قاره نیز میاز نویسندگان شبهل ول رسو شاه ف
نیــاز کــنم، اــه منظــوری دارد و قصــد دارد  تــوانم شــما را از خــدا بی مــن نمی :فرمایــد می

وگرنه منفعت رساندن آن حورت به ما، قرعًا ثابت و احادیث  ؛مخاطبانش اه پندی بگیرند
د، نامـ سـنت کـه وی را قاضـی میگاه از قول یکی از علمای اهـلآن ؛این باب متواتر است

 نویسد: معنای روایت فوق این است که خودتان را با ایمان بـه خـدا از بنـد آتـش   انین می
توانم شـما را نجـات  جاودانی نجات دهید؛ اون که اگر شما ایمان نداشته باشید، من نمی

همین معناست؛ اراکـه ایـن نیز به های فامیلی رسول خدا دهم. عدم انتفاع نسبت
ذیَن فرماید:  طور که خداوند می همان ؛ران استانقراع، صرفًا برای کاف ِ یِّ َو الَّ ما كاَن ِللنَّ

ولی
ُ
ْن َیْسَتْغِفُروا ِلْلُمْشِركئَن َو َلْو كاُنوا أ

َ
آیات و روایاتی که در مورد نفع رساندن  2؛ ُقْربی  آَمُنوا أ

ای کـاًل  هها بر بعوی دیگر در روز قیامت وارد شده، بر سه وجه است: دست برخی از انسان
و  گروهــی از آنهــا صــرفًا بــرای رســول خــدا ؛کننــد ها را رد می رســانیگونــه نفــع این

البته همه اینها صحیح است و  ؛کنند ای نیز برای تمام مؤمنان باتقوا، آن را اثبات می دسته
 9.دیگر جمع شوندباید با یک

                                                 
 .78، صل کث  حولها النقاش ح الجدلئمماعلوی حسینی، سیدزین بن إبراهیم، . 0

 887.آیه ،توبه. سوره 2
 .87، صسیف الجبارقادری، شاه فول رسول، . 9
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 «…ب اغنی عنکم»استنباط دانشمندان شیعه از حدیث 
انـد،  سنت از حدیث فوق اسـتنباط نمودهز مشابه آنچه که دانشمندان اهلعلمای شیعه نی

 نویسد: نورالله شوشتری می ،مثاًل شهید ثالث ؛کنند ه میوارا

ه شیئا» سخن رسول خدا بـه ایـن معناسـت کـه مـن بـه « ال أغنی عنکم من الل 
 ایشان تم.کسی نیس تنهایی و بدون اعرای لرف و کرم از جانب خدا، قادر بر شفاعت هی 

کند که نسبت به کسب تقوا و عمل صـالح، مشـتاق  را بر این تشویق میخود  قوم و خویش
عالمـه طباطبـایی نیـز معتقـد  0باشند و بدون عمل، منتظر تفولی از جانـب خـدا نماننـد.

، جـای تقـوا و عمـل صـالح را نخواهـد است، داشتن  نسبت فامیلی بـا رسـول خـدا
2گرفت.

 

-سنت، موافق و همبزرگان شیعه نیز در این مورد با علمای اهلشود،  لذا مشاهده می

رأی هستند و آنچه محمد بن عبدالوهاب از این روایت استنباط نموده، توسط دیگر علمای 
غیر خدا را توان با استناد به آن، توسل و استغاثه به گیرد و نمی فریقین، مورد تأیید قرار نمی

 تحریم نمود.

  نتیجه

ــد ــن عب ــد ب ــاب محم ــامبر التوحیححدالوهاب در کت ــه در آن، پی ــدیثی ک ــه ح ــتناد ب ــا اس ، ب
فرمایـد: در دنیـا هـر آنچـه  می خراب به دختـر خـود حوـرت فاطمـه بزرگوار

گیرد کـه اواًل  نیاز کنم، نتیجه می توانم تو را از خدا بی من نمی ولیخواهی از من بخواه؛  می
و فقط باید کارهایی را از افراد درخواست  ها جایز نیست درخواست امور غیر مادی از انسان
؛ ثانیـًا طلـب کـردن از مردگـان نیـز حـرام اسـت؛ باشد کرد که مربوط به زندگی عادی آنها

در نقـد ادعـای وی، اسـتنباطات و  ؛اراکه آنان بعد از مرگ، قادر بر انجـام کـاری نیسـتند
ر توضیح این روایـت سخنان دانشمندان فریقین، از قبیل شارحان صحیحین و غیر آنها، د

آنان ایزی که محمد بن عبدالوهاب از این روایـت فهمیـده را  و روشن گردید که آورده شد
                                                 

 .558، ص82، فاحقاق الحقمرعشی تستری، سیدنورالله،  0.

 .774، ص85، فزانالمیطباطبایی، سیدمحمدحسین، . 2
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داشـتن نسـبت فـامیلی بـا  :فرماید کنند؛ برداشت آنها این است که روایت می برداشت نمی
نیکو و پسندیده است؛ ولی بـه تنهـایی موجـب رهـایی از  ،خودخودی، بهپیامبر خدا

نم نیست؛ بلکه مستلزم این است که شـخص ابتـدا بـه آن حوـرت ایمـان آورد و آتش جه
توانـد امیـد  باشـد نیـز، می گاه اگر از اقوام رسـول خـدااعمال صالح انجام دهد؛ آن

وگرنـه صـرف قـوم و خـویش  ؛برخوردار گـردد داشته باشد که از شفاعت رسول خدا
از ایـن نسـبت  ،نیـز وی پیامبرکه ابولهب عمبودن با آن حورت ثمری ندارد؛ انان

درخواست امور غیر مادی از افراد  لذا دالیل مؤسس وهابیت در تحریم   ؛فامیلی سودی نبرد
 و طلب از مردگان، با استناد به این روایت، ناکافی است.
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