
شماره27،  تابستان 1395
51

جواد جعفری*

نقد و بررسی شرک پنداری 
زيارت قبور

چكيده

توجه به توحيد و پرهيز از شرک هميشه دغدغه مهمي براي عالمان و دانشمندان شيعه 

بوده است، اما در کنار اين مهم، به پيروي از آيات و احاديث، زيارت قبور، به ويژه زيارت قبور 

پيامبران و صالحان را نيز تجويز کرده اند.
فرقه گمراه وهابيت، اصل زيارت قبور را جايز، ولي چند کار را در زيارت، بدعت و شرک مي دانند. 
وهابيان با تمسک به برخي از آيات و روايات مدعي اند که سفر براي زيارت قبور، حرام و بدعت 
است. نماز خواندن و دعا کردن کنار مزار کسي که زيارت مي شود، حرام است. توسل کردن 
به شخصي که به زيارتش رفته اند، حرام است. همچنين حاجت خواستن از کسي که زيارت 
مي شود، جايز نيست و نيز نذر کردن براي کسي که مورد زيارت واقع مي شود، حرام و بدعت 
است. وهابيان با اين سخنان که به ظاهر بوي دفاع از توحيد را دارد، به خيال خود، به مکتب 
رو  مقاله پيش  قرار مي دهند.  انتقاد  را مورد  و عمل شيعيان  اعتقاد  و  تشيع حمله مي کنند 
موردهای يادشده را که وهابيان مدعي اند موجب شرک مي شود، يک به يک مورد بررسي قرار 
داده، نشان مي دهد سخن اين فرقه گمراه، دروغي بيش نيست و انجام اين کارها نه تنها بدعت 
نيست و هرگز موجب شرک نمي شود، بلکه پيروي کامل از شرع مقدس و تبلور توحيد ناب است. 

كليدواژهها: زيارت، شرك، توسل، نذر، دعا، سفر زيارتي.

*. عضو گروه کام و معارف پژوهشکده حج و زیارت و دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم.

نقد و بررسی شرک پنداری زيارت قبور )جواد جعفری(
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مقدمه

يكتاپرسـتي اسـاس دعـوت پيامبران آسـماني را در تمـام دوره ها، تشـكيل مي دهد؛ يعني 
همـه انسـان ها بايـد خـداي يگانـه را بپرسـتند و از پرسـتش موجـودات ديگـر بپرهيزنـد. 
يكتاپرسـتي و شكسـتن زنجيرهاي دوگانه پرسـتي، از اساسي ترين دسـتورهاي آسماني است 
كـه در سـرلوحه برنامه هـاي تمـام پيامبـران قرارگرفتـه اسـت؛ توگويـي همه پيامبـران براي 
يـك هـدف برگزيـده شـده اند و آن، تثبيت يكتاپرسـتي، مبارزه با شـرك به صـورت مطلق و 
شـرك در عبـادت به خصـوص، اسـت. قـرآن مجيد ايـن حقيقت را به روشـني يادآور شـده 
اُغـوَت(1 »در میان هر  ِن اْعُبـُدوا اهلَل َواْجَتنُِبوا الطَّ

َ
ٍة َرُسـوالً أ مَّ

ُ
َقـْد َبَعْثنـا يِف ُكِّ أ

َ
و مي فرمايـد: )َول

امتـي پیامبـري برانگیختیـم که خـدا را بپرسـتند و از هر معبـودي جز خـدا بپرهیزند«.

در كنـار توجـه بـه توحيـد و پرهيـز از شـرك، عالمان و دانشـمندان اسـام، به پيـروي از 
آيـات و احاديـث، زيـارت قبـور، به خصـوص زيـارت قبـور پيامبـران و صالحـان را تجويـز 
كـرده و بـراي آن فضيلـت قائـل شـده اند. روشـن اسـت كه زيـارت قبـور، اثرهـای اخاقي و 
تربيتـي فراوانـي دارد. مشـاهده آن وادي آرام، كـه چـراغ زندگـي همـه افراد، از غنـي و فقير و 
نيرومنـد و توانـا، به خاموشـي گراييده و سـاكنان آن، با سـه قطعـه لباس، زيرخـاك آرميده اند، 
دل وجـان را تـكان مي دهد و از طمع انسـان به شـدت مي كاهد. مشـاهده اين وادي خاموشـان، 
كـه سـخت ترين دل هـا را نـرم و سـنگين ترين گوش هـا را شـنوا مي سـازد و بـه كم سـوترين 
چشـم ها فـروغ مي بخشـد، سـبب مي گـردد كه انسـان در برنامـه زندگي خـود تجديدنظر كند 
و در مسـئوليت شـديد خـود، در برابـر خدا و مـردم و وظيفه های فردي و اجتماعي بينديشـد.

قرآن و زيارت قبور

خـدا در قـرآن كريـم بـه پيامبـرش فرمـان مي دهـد كـه هيـچ گاه بـر جنـازه منافـق نماز 
نگـزارد و نبايـد در بركنـار قبـر او بايسـتد.
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ْبِهِ إِنَُّهْم َكَفُروا بِاهللِ َو َرُسـوِلِ 
َ
بَداً َو ال َتُقـْم َع ق

َ
َحـٍد ِمْنُهـْم ماَت أ

َ
)َو ال تَُصـلِّ َع أ

َو ماتُوا َو ُهْم فاِسـُقوَن(2

بـراي کسـي از آنان )منافقـان( اگر بمیرد، هیچ گاه نماز نگزار و بر قبـر آنان )براي طلب مغفرت( 

نایسـت. آنـان به خـدا و پیامبرش کفر ورزیدند و درحالي که فاسـق و بدکارند، مرده اند.

خداونـد در ايـن آيـه، بـراي تخريب شـخصيت منافق، به پيامبر اسـام دسـتور مي دهد: 
ِه« بر قبر آنان نايسـت«. »َوال َتُقـْم َعـل َقـْبِ

از اينكـه مي فرمايـد: دربـاره منافـق ايـن دو كار را انجام نـده، مفهومش آن اسـت كه اين 
كار دربـاره غير منافق، خوب و شايسـته اسـت.

ـْبِهِ( چيسـت؟ آيـا مقصـود تنهـا قيـام نكـردن به هنـگام دفن 
َ
مقصـود از )َوال َتُقـْم َع ق

اسـت يـا مقصـود اعـم از زمان دفن و ديگر مواقع اسـت؟ برخي از مفّسـران، آيـه را به زمان 
دفـن ناظـر دانسـته اند، ولـي گروهـي ديگر، ماننـد بيضاوي و غيره، باديد وسـيع نگريسـته و 
آيـه را چنيـن تفسـير مي كننـد: »و ال تقـف عند قـبه للدفـن أو الزيـارة«3 مفهوم ايـن جمله اين 
اسـت كـه ايـن عمـل، قيام و وقـوف بر قبـر مؤمن در تمـام وقت ها، جايز و شايسـته اسـت 
و يكـي از آن اوقـات، وقـوف بـر زيـارت و خوانـدن قـرآن بـر مؤمـن اسـت؛ او كه سـال ها 

اسـت به خاك سـپرده شـده است.

احاديث و زيارت

از احاديثـي كـه صحـاح و سـنن آنهـا را نقـل كرده اند، اسـتفاده مي شـود كه پيامبـر خدا9 
بـه عّلتـي، به طـور موقّـت از زيـارت قبـور نهـي كـرده بودنـد. سـپس اجـازه دادنـد كـه مردم 
راهـي زيـارت آنهـا شـوند. شـايد علت نهي ايـن بوده كه امـوات گذشـته آنان، غالباً مشـرك و 
بت پرسـت بوده انـد و اسـام عاقـه و پيونـد آنـان را بـا جهـان شـرك قطـع كرده بـود. ممكن 
اسـت علـت نهـي ايـن بـوده باشـد كـه گـروه تازه مسـلمان، بـر سـر خـاك مـردگان بـه باطل 
نوحه سـرايي مي كردنـد و سـخنان خـارج از ادِب اسـامي بـه زبـان مي راندنـد؛ ولـي پـس از 
گسـترش اسـام و پابرجايي نهال ايمان در دل افراد، اين نهي برداشـته شـد و پيامبر گرامي9 
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بـه دليـل منافـع تربيتـي كـه در زيـارت قبـور هسـت، اجـازه دادنـد تـا مردم بـه زيـارت قبور 
بشـتابند. نويسـندگان سـنن و صحـاح در ايـن زمينـه چنين نقـل مي كنند:

ُر اْلَْوَت4 َا ُتَذكِّ َفُزوُروا اْلُقُبوَر َفإِنَّ

قبرها را زیارت کنید؛ زیرا زیارت آن ها، مایه یادآوري سراي دیگر مي گردد.

ُب ف اآلِخَرة5ِ ْنَيا ُوُتَرغِّ ُد ِف الدُّ َا ُتَزهِّ َوإنِّ كنُْت َنَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرةِ اْلُقُبوِر، َفُزوُروَها، َفإنَّ

مـن شـما را از زیـارت قبـور نهـي کـرده بـودم، از ایـن به بعـد زیـارت کنید؛ زیـرا زیارت 

قبـور، شـمارا نسـبت بـه دنیـا بي اعتنـا مي سـازد و آخرت را بـه یاد مـي آورد.

ي، َأْو َقاَل: َمْن َزاَرِن، ُكنُْت َلُه َشِفيًعا6 َمْن َزاَر َقْبِ

هر کس مرا زیارت کند، من شفیع او خواهم بود.

ي َوَجَبْت َلُه َشَفاَعتِي7 َمْن َزاَر َقْبِ

هر کس مرا زیارت کند، شفاعتش بر من واجب خواهد بود.«

ديدگاه وهابيت

فرقـه وهابـي، اصـل زيـارت قبور را جايـز مي دانند؛ ولي چنـد كار را در زيـارت، بدعت 
و شـرك مي داننـد كـه به صـورت اختصار بيـان مي گردد.

1. سفر براي زيارت قبور؛
2. نماز و دعا نزد كسي كه زيارت مي شود؛

3. توسل و حاجت خواستن از كسي كه زيارت مي شود؛
4. نذر كردن براي كسي كه زيارت مي شود.

در ادامه به بررسي اين چهار مسئله مي پردازيم و ادعاي وهابيان را پاسخ مي دهيم.

سفر براي زيارت

وهابيـان هرگز »مسـافرت بـرای زيارت قبور« را جايـز نمی دانند. محمد بـن عبدالوهاب 
چنيـن می نويسـد: »تسـنن زيـارة النبـي إال أنـه ال يشـد الرحـل إال لزيـارة السـجد و الصـلة فيه؛8 
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زيـارت پيامبر9 مسـتحب اسـت؛ ولی مسـافرت جز برای زيارت مسـجد )الحـرام( و نماز 
در آنجـا، جايـز نيسـت«. دليـل مهم آنان بـرای تحريم زيارت، حديثی اسـت كـه در صحاح 
َحاُل  نقـل شـده و راوی حديث ابوهريره اسـت كـه می گويد، پيامبر9 فرمودنـد: »الَ ُتَشـدُّ الرِّ
َم َوَمْسـِجِد الَْقَص«؛9  ُسـوِل َصلَّـی اهللُ َعَلْيِه َوَسـلَّ إاِلَّ إَِل َثَلَثـِة َمَسـاِجَد: اَلْسـِجِد اَلَراِم َوَمْسـِجِد الرَّ

»بار سـفر بسـته نمی شـود، مگر براى سـه مسـجد: مسـجدالحرام و مسجدالرسول و مسـجداالقصي«.

در اينكه اين حديث در كتاب هاي صحاح وارد شـده، سـخنی نيسـت و هيچ گاه مناقشـه 
نمی كنيـم كـه »راوی آن ابوهريـره اسـت«؛ ولـی مهـم »فهـم مفـاد« حديـث اسـت. به طـور 
مسـلم، لفـظ »ااِلّ« اسـتثنا اسـت و »مسـتثنی منه« الزم دارد و بايـد آن را در تقديـر گرفـت كه 
پيـش از مراجعـه بـه قرائـن، می توان مسـتثنی منه را دو گونـه در تقدير گرفت؛ اول: »ال تشـد 
الرحـال الـی مسـجد من المسـاجد إال ثاثـة مسـاجد...« و دوم: »ال تشـد الرحال ال مـكان من 
المكنـة اال ال ثلثـة مسـاجد...«. بـرای درك مفـاد حديـث، بسـتگی دارد كـه كـدام يـك از 

ايـن دو تقديـر را برگزينيـم. اگـر مفـاد حديـث، بنابر فرض اول باشـد، در اين صـورت بايد 
بگوييم: به هيچ مسـجدی از مسـجدها، بار سـفر بسـته نمی شـود، مگر به اين سـه مسـجد؛ 
نـه اينكـه »شـّد رحـال« بـرای هيچ مكانی، هرچند مسـجد نباشـد، جايز نيسـت پـس هرگاه 
كسـی بـرای زيـارت پيامبـران و امامـان و انسـان های صالح، بار سـفر ببندد، هرگز مشـمول 
نهـی حديـث نخواهـد بـود؛ زيـرا موضوع بحـث، عزم سـفر برای مسـاجد اسـت و از ميان 
تمام مسـاجد، اين سـه مسـجد اسـتثنا شـده اسـت و اما عزم سـفر برای زيارت مشـاهد، كه 

از موضـوع بحـث بيـرون اسـت، داخل در نهی نيسـت.
اگـر مفـاد حديـث، بنابـر فـرض دوم باشـد، در ايـن صـورت تمـام سـفرهای معنـوی، 
جـز سـفر بـه اين سـه نقطه ممنـوع خواهـد بود، خواه سـفر بـرای زيارت مسـجد باشـد، يا 
بـرای زيـارت نقـاط ديگـر؛ ولی با قرائـن قطعی، روشـن و ثابـت می كنيم كه مفـاد حديث، 

برفـرض صحت سـند، همـان اّولی اسـت:
يكـم. مسـتثنی، »مسـاجد سـه گانه« اسـت و ازآنجاكـه اسـتثنا، اسـتثنای متصـل اسـت، 

به يقيـن مسـتثنی منه، لفـظ »مسـاجد« خواهـد بـود نـه »مـكان«.
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دوم. اگـر هـدف، ممنـوع سـاختن تمـام مسـافرت هاي معنـوی باشـد، حصـر، صحيـح 
نخواهـد بـود؛ زيـرا در اعمال حج، انسـان برای »عرفات«، »مشـعر« و »منا«، شـّد رحل كرده، 
بـار سـفر می بنـدد. حـال اگـر مسـافرت مذهبی بـرای غيـر اين سـه مورد جايز نيسـت، پس 

چـرا سـفر بـه اين نقـاط سـه گانه جايز اسـت؟!
سـوم. مسـافرت بـرای جهـاد در راه خـدا، آمـوزش علم و دانـش، صلة رحـم و زيارت 
والديـن، ازجملـه مسـافرت هايي اسـت كه در آيـات و روايات، بدان ها تصريح شـده اسـت.
بنابرايـن آنچـه مـورد نهـی اسـت، »شـّد رحـال« بـه مسـجدی غير از مسـاجد سـه گانه 

اسـت، نـه شـّد رحـال بـرای زيـارت و يـا كارهـای معنـوی ديگر.
تذكـر: اگـر پيامبـر گرامـی9 می فرماينـد: »بـه غيـر آن سـه مسـجد، بـار سـفر بسـته 
نمی شـود«، مقصـود ايـن نيسـت كـه »شـّد رحـال« بـرای غير آنهـا حرام اسـت، بلكـه مراد 
ايـن اسـت كـه آنهـا ارزش آن را ندارنـد كـه انسـان بـرای آنها بار سـفر ببنـدد و رنـج را بر 
خـود همـوار سـازد و به زيارتشـان بـرود؛ زيرا غير اين سـه مسـجد، ازنظر فضيلـت چندان 
تفـاوت چشـمگيري ندارنـد و مسـاجد جامـع جهان يـا مسـجدهای محله يا مسـاجد قبيله، 
همـه ازنظـر ثـواب، رتبـه مسـاوی دارنـد، ديگر »لزومـی نـدارد« كه انسـان با بودن مسـجد 
جامـع در نقطـه نزديـك، بار سـفر برای مسـجد جامع در نقطـه دور ببندد؛ نـه اينكه اگر يك 

چنيـن كاری انجـام داد، كار او »حـرام و معصيت« اسـت.

نماز و دعا نزد قبور

ازجملـه مطالبـي كه در كتاب هـاي وهابيان، مورد بحـث و گفت وگو قرار گرفته، مسـئله 
گـزاردن نمـاز، خوانـدن دعا نزد قبور اوليا و روشـن كـردن چراغ در مقابر آنان اسـت.

ايـن مسـئله به مـرور زمـان، از مرحله »ممنوعيت« به مرحله »شـرك« رسـيده اسـت! هم اكنون 
در ميـان آنـان چنين كاري رنگ شـرك دارد. يادآور مي شـويم كه هرگاه كسـي در نـزد قبور، براي 
صاحـب قبـر نمـاز بگـزارد و او را بپرسـتد، يـا او را قبلـه خـود قرار دهد، به طور مسـلم مشـرك 
خواهـد بـود؛ ولي در روي زمين مسـلماني يافت نمي شـود كه در كنار قبر پيامبـران و اوليا، چنين 
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كاري انجـام دهـد. بديهي اسـت كه مسـلمانان نـه صاحب قبر را عبـادت مي كنند و نـه او را قبله 
خـود قـرار مي دهند. بنابراين انديشـه »شـرك«، پنداري بيش نيسـت. انگيزه مسـلمانان از گزاردن 
نمـاز و خوانـدن دعـا نـزد قبـور اوليا، همان انديشـه تبـرك به مكاني اسـت كه محبـوب خدا در 
آنجـا بـه خـاك سـپرده  شـده اسـت، و تصـور مي كنند كـه چـون آن مكان بـه دليـل در برگرفتن 
جسـد عزيـزي از عزيـزان خـدا، از شـرافت خاصـي برخـوردار اسـت، درنتيجه عملشـان ثواب 
بيشـتري خواهـد داشـت. اكنـون بايد ديد آيا مدفن و مشـاهد اوليـا از شـرافت و فضيلت خاص 

برخـوردار اسـت و بـر ايـن مطلب گواهـي از كتاب و سـنت وجـود دارد يا نه؟
َتَِّخـَذنَّ 

َ
1. دربـاره مدفـن »اصحـاب كهـف«، گـروه موحـد، چنيـن نظـر داده انـد كـه: )ل

ْيِهْم َمْسـِجداً(10 »حتماً بر ایشـان مسـجدى بنا خواهیم کرد«، هدف از مسـجد قرار دادن مدفن 
َ
َعل

آنـان، جـز ايـن نبـود كه فرايض خـود را در آنجـا انجام بدهنـد، به اصطاح در آنجـا به نماز 
و نيايـش بپردازنـد. اگـر ايـن كار، عملي خاف يا لغـو و بي جهت بود، هرگز قـرآن در برابر 

آن سـكوت نمي كـرد و به گونـه  اي آن را تخطئـه مي نمود.
2. قـرآن مجيـد، بـه زائران خانه خود دسـتور مي دهد كـه در مقام ابراهيـم، يعني نقطه اي 
ِـُذوا ِمـْن َمقاِم 

َّ
كـه ابراهيـم در آنجا ايسـتاده اسـت، نمـاز بگزارند؛ چنانكـه مي فرمايـد: )َوات

(11 در مقـام ابراهيـم، نمازگاهـي بـرای خـود اختيار كنيـد«. از اين آيه كسـي  إِبْراهيـَم ُمَصـىًّ

جـز ايـن نمي فهمـد كه: چـون ابراهيم در اين نقطه ايسـتاده و شـايد خـدا را در آنجا عبادت 
كـرده، آن مـكان فضيلـت و شـرافت پيدا كرده اسـت و به دليل ميمنت اين مكان، و شـرافتي 

كـه دارد، دسـتور مي دهـد كه مسـلمانان در آن نقطه نمـاز بگزارند و تبـرك بجويند.
3. بـا مراجعـه بـه اخبـار معـراج، حقيقـت را بيشـتر و روشـن تر مي تـوان فهميـد؛ مانند 
ايـن روايـت كـه: پيامبر9 در نقاطي ماننـد »بيت لحم« و »طور سـينا« و »طيبه« نمـاز گزارد. 
جبرئيـل بـه او گفـت: »اي پيامبـر خـدا! مي دانـي آنجـا كجـا بـود كـه نمـاز خوانـدي؟ آنجا 
زادگاه عيسـي بـود«. از ايـن حديث اسـتفاده مي شـود: نماز گـزاردن در چنين نقطـه اي، كه با 
بـدن پيامبـر تماس داشـته، داراي فضيلت بوده اسـت و علت تبرك جسـتن از چنين مكاني، 

جـز والدت حضـرت مسـيح در آن مكان، چيز ديگري نيسـت.
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توسل و حاجت خواستن

توسـل به عزيزان درگاه خداوندي، ازجمله مسـائلي اسـت كه ميان مسـلمانان جهان رواج 
كامـل دارد و از روزي كـه شـريعت اسـام به وسـيله پيامبـر اباغ شـد، مشـروعيت توّسـل، از 
طريـق احاديـث اعـام گرديـد. تنهـا ابـن تيميه بـود كه در قرن هشـتم ايـن امر مسـّلم را مورد 
انـكار قـرار داد و دو قـرن پس ازآن، اين جريان به وسـيله محمد بن عبدالوهاب تشـديد يافت و 
توّسـل بـه اولياي الهي، نامشـروع و بدعـت معرفي گرديد و احيانـاً »عبادت اوليا« خوانده شـد.

توسل به اولياي الهي به دو صورت انجام مي گيرد:
1 . توسـل بـه ذات آنـان؛ مثـل  اينكـه بگوييـم: »بارالها! به تو توّسـل مي جويم، به وسـيله 

پيامبـرت محمد9، كـه حاجت مـرا روا فرما«
2 . توسـل بـه مقـام و قـرب آنـان در درگاه الهي و حقـوق آن ها؛ مثل  اينكه بگوييـم: »بارالها! 
مقـام و احتـرام آنـان را، كـه نزد تو دارند، وسـيله خود قـرار مي دهم كه حاجت مـرا ادا فرمايي«.
از ديدگاه وهابي ها، هر دو صورت ممنوع اسـت، درحالي كه احاديث و سـيره مسـلمانان، 

برخـاف نظريه وهابي ها اسـت و توسـل بـه اوليا را به هردوصـورت تجويز مي كنند.
احاديـث فراوانـي در كتـب حديـث و تاريـخ آمـده كـه بـر صحـت توّسـل بـه ذوات يا 

مقامـات اوليـاي الهـي، گواه اند.

يٌر،  َم َوَجـاَءُه َرُجٌل َضِ ُعْثـَمَن ْبـِن ُحنَْيٍف، َقاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اهلل َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسـلَّ

، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  ِه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل، َلْيَس ِل َقائٌِد، َوَقْد َشقَّ َعَلَّ  َفَشَكا إَِلْيِه َذَهاَب َبَصِ

، ُثمَّ ُقِل: اللُهمَّ إِنِّ َأْسـأَُلَك،  ْأ، ُثمَّ َصلِّ َرْكَعَتْنِ َم: اْئِت اْلِيَضـَأَة َفَتَوضَّ َصـلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسـلَّ

ُه بَِك إَِل َربَِّك  ُد إِنِّ َأَتَوجَّ ِة، َيا ُمَمَّ ْحَ َم َنبِيِّ الرَّ ٍد َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُه إَِلْيَك بِنَبِيَِّك ُمَمَّ َوَأَتَوجَّ
12. ْعُه ِفَّ ي، اللُهمَّ َشفِّ َفُيَجلِّ ِل َعْن َبَصِ

مـرد نابینایـي محضـر پیامبـر9 آمـد و از سـختي نابینایي شـکایت کـرد. پیامبـر9 به او 

دسـتور دادنـد کـه وضو بگیـرد و دو رکعت نماز بگـزارد و این چنین دعا کنـد: »بارالها! از 

تـو درخواسـت مي کنـم و به تو روي مـي آورم، به وسـیله پیامبرت محمـد، پیامبر رحمت. 
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اي محمـد! به وسـیله تـو بـه خدایـت رو مي کنـم تـا خدا چشـمم را بینـا کند. پـروردگارا! 

شـفاعت او را درباره مـن بپذیر«.

چنان كـه ماحظـه مي شـود، در تمـام ايـن جمله هـا، آنچـه مـورد بحث و سـخن اسـت، همان 
شـخص پيامبر گرامي9 و شـخصيت واالمقام او اسـت و سـخني از دعاي پيامبر9 در كار نيست.

سـيره مسـلمين در زمـان پيامبـر9 و پس از او، پيوسـته بر اين جاري بود كه مسـلمانان 
بـه ذات اوليـاي الهـي و مقـام و منزلـت آنان توسـل مي جسـتند. ابـن اثير عزالديـن علي بن 
محمـد بـن محمد بن عبدالكريـم جزري، متوفاي 630ه  ق مي نويسـد: در سـال رماده، وقتي 
قحطـي بـه اوج رسـيد، عمـر، عباس را براي طلـب باران واسـطه قرار داد. خداوند به وسـيله 
او آنـان را سـيراب كـرد، و زمين هـا سرسـبز گرديد. پس عمـر رو به مردم كـرد و گفت: »به 

خـدا سـوگند كـه عباس وسـيله ما به سـوي خدا اسـت و منزلت و مقـام دارد«.13
ماحظـه ايـن قطعه تاريخي، كـه قسـمتي از آن در »صحيح بخاري« نيز آمده، مي رسـاند 
كـه يكـي از مصاديـق »وسـيله«، توسـل بـه ذات محتـرم و صاحـب منزلت اسـت كـه خود، 
مايـه قـرب و سـبب شايسـتگي در داعي و متوّسـل مي گردد. چـه تعبيري روشـن تر از اينكه 

گفـت: »هـذا واهلل الوسـيلُة اَلی اهللِ والـكاُن ِمنْه«.

نذر کردن

افـراد گرفتـار و دردمنـد، نـذر می كنند كه اگـر گرفتاری آنـان برطرف و گـره از كار آنان 
گشـوده شـود، مبلغـی را بـه ضريـح يكـی از مشـاهد بريزند، يـا گوسـفندی را بـرای اطعام 

زائـران آنهـا ذبـح كننـد، و چنين می گوينـد: »هلل عـّل كـذا ان كان كذا«.
ايـن مطلـب در ميـان تمام مسـلمانان جهـان رواج كامـل دارد، به ويژه در مراكـزی كه در 
آنهـا قبـور صالحـان و اوليـای الهـی اسـت. وهابی هـا نسـبت به اين نـوع نذرها حساسـيت 
دارنـد و مي گوينـد: شـيعه بـه دليل اعتقاد بـه الوهيت علـی و فرزندان او، قبـر و صاحبان آن 
را می پرسـتند. ازاين جهـت مدفـن آنهـا را آبـاد كـرده و از هر گوشـه جهان، به زيـارت آنان 
می شـتابند و نـذر و قربانـی تقديـم آنهـا می كنند و خون و اشـك بر َسـر قبر آنهـا می ريزند.
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ريشـه و بانـی وهابيـت )ابـن عبد الوهـاب(، اين مسـئله را در شـعاع وسـيع بحث كرده 
و آن را مربـوط بـه نـوع مسـلمين دانسـته اسـت؛ آنجـا كـه می گويـد: »فمن نـذر لغـري اهلل أو 
ذبـح لـه فقـد عبـده؛14 هركـس بـرای غيـر خدا نـذر و قربانـی كنـد، او را عبادت كرده اسـت. 

بنابرايـن مي گويـد: »ومـن ذبـح لغـريه فقـد كفر، ومـن نذر لغـريه فقد كفـر؛15 هركس بـرای غير 
خـدا قربانـی كنـد، كافـر شـده اسـت و هركس بـرای غير خـدا نذر كند، كافر شـده اسـت.
وهابيـت فريـب ظاهـر را خـورده و به حكـم »شـباهت ظاهـری«، هـر دو را بـا يـك چوب 
رانده انـد. درحالي كـه در اعمـال مشـترك، ميـزان و ماك، قضـاوت ظاهر نيسـت، بلكه ماك، 
نيـت و قصـد قلبـی اسـت. اگـر شـباهت ظاهری كافـی در قضـاوت باشـد، بسـياری از اعمال 
فريضـه حـج، شـبيه اعمـال بت پرسـتان اسـت كـه بـر گـرد سـنگ و ِگل طـواف می كردنـد و 
بت هـاي چوبـی و فلـزی خود را می بوسـيدند. شـبيه هميـن كار را مـا نيز انجـام می دهيم، دور 
كعبـه كـه از سـنگ و ِگل اسـت، می گرديـم و َحَجر را می بوسـيم و در منا خـون می ريزيم و... . 
مـاك قضاوت هـا و داوري هـا در كارهـای به ظاهر مشـترك، انگيزه ها، نيت ها و قصدها اسـت 
و هرگـز نمی تـوان به حكـم اينكـه ظاهـر عمل به هم شـبيه اسـت، حكـم آنها را يكی دانسـت.
تفـاوت جوهری عمل مسـلمانان با عمل بت پرسـتان اين اسـت كه هدف آنـان از تقديم 
هدايـا و ذبـح حيـوان، كسـب تقرب بـه بتان بوده، حتـی ذبيحه را بـه نام آنها ذبـح می كردند 
و كاری جـز بـت و كسـب تقرب به او نداشـتند. درحالي كه هدف مسـلمانان كسـب رضای 
خـدا و اهـدای ثـواب آن بـه ميت اسـت. بنابرايـن در نذرهای خـود، لفظ جالـه »اهلل« را به 
ميـان می آورنـد و می گوينـد: »هلل عـّل ان قضيـت حاجتـي أن أفعـل كـذا«. درحقيقـت هدف از 
نـذر، كسـب تقـّرب به درگاه الهی اسـت و اهدای ثـواب آن به صاحب قبـر، و مصرف نذر، 
فقـرا، بينوايـان و ديگـر مصارف خيريه اسـت. در اين صـورت چگونه اين عمـل را می توان 
شـرك خوانـد و بـا عمـل مشـركان در يك رديـف قـرار داد؟ بنابراين اين گونـه نذرها نوعی 
صدقـه دادن از جانـب پيامبـران و صالحان اسـت كـه ثواب آن به آنها بازگـردد و هيچ يك از 

دانشـمندان اسـام در اعطای صدقه از طرف اموات، إشـكال و ايرادی نكرده اسـت.
در احاديث اسامی نظاير زيادی وجود دارد: 
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یکـی از یـاران پیامبـر9 بـه نـام »سـعد« از آن حضـرت پرسـید: مـادرم درگذشـته اسـت 
و اگـر او می مانـد، صدقـه مـی داد. اگـر مـن ازطـرف او صدقـه بدهـم، بـه حال او سـودى 
دارد؟ پیامبـر9 فرمـود: بلـی. آن گاه پرسـید: کـدام صدقـه نافع تـر اسـت؟ فرمـود: آب. 

سـعد چاهـی حفـر کرد و گفـت: »هـذه لم سـعد«.16 همان طور کـه ماحظـه می فرمایید، 

»الم« در این جمله غیر از »المی« اسـت که در جمله »نذرت هلل« آمده اسـت. الم نخسـت، 
بـراى بیـان انگیـزه و الم دوم بیانگـر مورد انتفاع اسـت.

تبرک

وهابيـان تبـرك جسـتن بـه آثـار اوليا را شـرك مي دانند و كسـي را كه محـراب و منبر پيامبر 
را ببوسـد، مشـرك مي خواننـد. هرچنـد در آن بـه هيچ نـوع الوهيت معتقد نباشـد، بلكـه مهر و 
مـودت بـه پيامبر سـبب شـود كه آثار مربوط به او را ببوسـد. بايـد از آنان پرسـيد: درباره پيراهن 
ِت بَصـراً(؛17 »پیراهن 

ْ
يب يَـأ

َ
ُقـوهُ َع وَْجِه أ

ْ
ل
َ
أ
َ
َهُبـوا بَِقمييص هـذا ف

ْ
يوسـف چـه مي گويند كـه گفت: )اذ

مـرا ببریـد و بـر دیـدگان پدرم بیفکنیـد. او بینایي خـود را بازمي یابـد«. يعقوب نيز پيراهن يوسـف را، كه 

تافتـه جـدا بافتـه اي نبـود، بر ديـدگان خود مي افكنـد و در همـان دم بينايي خـود را بازمي يابد.
اگـر يعقـوب چنيـن كاري را در برابـر »نجدي« هـا و پيـروان »محمـد بـن عبدالوهـاب« 
انجـام مـي داد، بـا او چگونـه معاملـه مي كردنـد؟ و عمـل پيامبـِر مصـون از گنـاه و خطـا را 
چگونـه توصيـف مي نمودنـد؟ حال اگر مسـلماني، خاك قبـر، ضريح و مرقد خاتـم پيامبران 
را بـر ديـده بگـذارد و قبـر و ضريـح پيشـوايان را به احترام ببوسـد يا به آنها تبـرك جويد و 
بگويـد: خداونـد در ايـن خاك چنين اثر گذارده اسـت و در اين كار از يعقـوب زمان پيروي 

نمايـد، چـرا بايد مورد سـّب، لعـن و تكفير واقع شـود.
كسـاني كـه با تاريخ زندگاني پيامبر گرامي9 آشـنايي داشـته باشـند، مي داننـد كه ياران 
آن حضـرت، پيوسـته در تبرك جسـتن به آب وضـوي پيامبر، از يكديگر سـبقت مي گرفتند. 
بخـاری در سرگذشـت »صلـح حديبيّه« مي نويسـد: هـرگاه پيامبر9 وضو مي گرفـت، ياران 

او بـرای ربـودن قطره هـای آب وضوی آن حضـرت، از يكديگر سـبقت مي گرفتند.18
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ايـن نـوع احاديـث، بي پايگـي فرهنگ وهابيـت را، كه بـرای جلوگيری از تبرك جسـتن 
بـه ضريـح رسـول خـدا9 گروهـی را اسـتخدام كـرده، بـا ضـرب و شـتم و ايجـاد حادثه، 
مسـلمانان را از اظهـار عاقـه بازمي دارنـد، واضـح و آشـكار مي سـازد. درحالي كـه چنيـن 
عملـی در عصـر رسـول خـدا9 و در محضـر او نيز رواج داشـته اسـت. مسـئله جلوگيری 
از تبـرك جسـتن به آثار رسـول گرامی9 و بوسـيدن ضريـح و منبر آن حضـرت، از مظاهر 
بـزرگ وهابي گري اسـت كه دولت وهابی سـعودی، بـرای جلوگيری از انجـام آن، مأمورانی 
را در لبـاس »آمـران بـه معروف و ناهيان از منكر«، در اطراف ضريح شـريف مسـتقر سـاخته 
اسـت و آنـان نيـز باكمـال خشـونت و بي رحمـي بـا زائـران قبـر شـريف رفتـار مي كننـد و 
چه بسـا در ايـن مـورد، خون هـاي پاكـی ريخته مي شـود و ِعـرض و ناموس گروه بسـياری 
لطمـه و آسـيب مي بينـد، و ريشـه انديشـه آنـان ايـن اسـت كـه بوسـيدن ضريح، عبـادت و 
پرسـتش صاحـب قبـر اسـت. گويـی »هـر احترامی عبـادت اسـت!« ايـن بيچـارگان دور از 
معـارف اسـام، چـون نتوانسـتند عبـادت را به صـورت منطقـی تعريـف كنند، سـرانجام در 

وادی حيـرت گيـج شـدند و هـر نـوع تعظيـم از »ميت« را پرسـتش تلّقـی كردند.
حاكـم نيشـابوري نقـل مي كنـد: مـروان بـن حكـم وارد مسـجد شـد و ديد مـردی صورت 
بـر قبـر نهـاده اسـت. گـردن او را گرفـت و گفت مي دانـي چه مي كني؟ او وقتی سـر برداشـت، 
معلـوم شـد كـه ابوايـوب انصاری اسـت. خطاب بـه مروان گفـت: من نزد سـنگ نيامـده ام، نزد 
پيامبـر آمـده ام. ای مـروان! از پيامبر9 شـنيدم كه فرمـود: آنگاه كه دين را صالحـان رهبری كنند، 

بـر آن گريـه نكنيـد؛ آن گاه گريـه نماييـد كـه نااهان )يعنـی تو و بيت امـوی تو( رهبر باشـند.19
ايـن بخـش از تاريـخ، ريشـه بـازداری از تبـرك جسـتن بـه قبـر پيامبـر9 را به دسـت 
مي دهـد و مي رسـاند كـه صحابـه گرامـی پيامبر9 پيوسـته به قبر شـريف پيامبـر9 تبرك 
مي جسـتند. ايـن مـروان بـن حكم هـا بودند كـه آنـان را از اين عمل مشـروع بازمي داشـتند.
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