
 

كنند كه چرا به زيارت پيشوايان ديني وهابيان تندرو ايراد وارد مي

 نامند!رويد؟ و ما قبوريّون ميمي

اين وهابيون به طور كلي در سه نقطه با ديگر  مسلمانان جهان 

 درگير بوده و مخالفت دادند

 .بناي قبور 1

 . شدّ رحال براي زيارت قبور2

 . زيارت  زنان از قبور3

ت كه آثار مثبت زيارت قبول عبارتند از نگهداري اين درحالي اس

حرمت اين عزيزاني و گرفتن درس هاي عبرت آموز از قبور و 

مردگان بهترين زدودن زنگار است به تعبير اميرالمؤمنان

 واعظانند.

و ديگر تسلي خاطر براي بزماندگان و حفظ ميراث فرهنگي با 

از آنان از جمله بزرگ شمردن قبور بزرگان و نيز تقاضاي شفاعت 

 آثار مفيد زيارت قبور است.

اما وهابيون دچار وهم شده اند و شفاعت طلبيدن از اولياي الهي را 

-كنند و لذا ما را مشرك ميبا شفاعت طلبيدن از بت ها مقايسه مي

خوانند اما غافل اند كه قرآن بارها نمونه هايي از اين شفاعت طلبي 

 ت براي مثال:از اولياي الهي را نقل كرده اس

)سوره يوسف/ .شفاعت طلبي برادران يوسف از يوسف1

 (79-79آيات

.شفاعت خواستن حضرت ابراهيم براي قوم لوط )سوره هود 2

 (97-97آيات 

)  . تشويق قرآن به شفاعت طلبي گنهكاران از پيامبر اكرم3

 (77سوره نساء آيه 

 . دستور قرآن به شفاعت طلبي منافقان از پيامبر اكرم7

 (5)منافقون/

گيرند كه اين وهابيون با ديدن اين اسناد به قرآن بهانه ديگري مي

 آيات مربوط به حال حيات آنهاست و بعد از آنها دليلي نداريم. 

 گوييم:كه در پاسخ مي

« بَل احياءَ عندَ رَبِّهم يُرزقُون»اوالً: آيا مقام پيامبر از مقدا شهدا 

 است؟ كمتر

دهيم بر يك مورد خيالي سالم ر تشهد سالم ميثانياً: آيا ما كه د

 كنيم؟مي

 ثالثاً: مرگ پايان زندگي نيست بلكه تولد ثانوي حيات است.

كسي كه » كند كه فرمود:رابعاً: عبداهلل عمر از رسول خدا نقل مي

 1« قبر مرا زيارت كند شفاعت من بر او حتمي است

توان به جواب ميدر مورد مذمّت وهابيون از زيارت قبور زنان در 

 همين اكتفا كرد كه فعل عايشه را كه قبر 

و خليفه اول و دوم را در خانه خود جاي داده بود  پيامبر

 توانند انكار كنند.نمي

 . قبرها نبايد مسجد باشد1
به زيارت پاسخ شيعه: اين در حالي است كه پيامبر اكرم

بسياري در منابع اهل سنت در مورد  رفت و رواياتقبور بقيع مي

و زيارت ساير قبور آمده است و قابل  زيارت قبر پيامبر

                                                 
 .272، ص2. دارقطفي، محدث اين حديث را در كتاب سنن خود آورده، ج 1

توجه اين كه بارگاه پيامبر در كنار مسجد نبوي سربه آسمان 

 خواند.نوبت در آنجا نماز مي 5كشيده و مردم در 

 .نابود كردن قبرها: 2
ني كه از فرمايد: كسامي 12پاسخ شيعه: قرآن در سوره كهف آيه 

سازيم وضع آنها آگاه بودند گفتند: مسجدي بر جايگاه آنها مي

گويد كه ساختن مسجد در كنار قبور قرآن با لحن موافق مي

 بزرگان مانعي ندارد.

 .  بوسيدن قبور و تبرك آن شرك است:3
بودند ولي پاسخ شيعه: اگر اين افراد بهانه جو در زمان پيامبر مي

پيامبر ايوب انصاري، نخستين ميزبان با  ديدند كه بعد از رحلت

-آن حضرت صورت بر روي قبر آن حضرت گذارده و تبرك مي

اين در حالي است كه تبرك جستن كمترين ارتباطي به  2جويد.

پرستش ندارد بلكه مفهومش نوعي احترام توأم با ادب است. به 

اين اميد كه خدايي كه رسول را فرستاده به خاطر اين احترام، 

 كاتش را بر زيارت كنند نازل گرداند.بر

 . توسل به اولياء اهلل11بخش 

وهابيان نسبت به اين مسأله اين است كه آنان اين عمل شيعه را 

آورند آياتي از دانند  و دليلي هم كه مينوعي شرك و كفر  مي

 قرآن است.

در لغت به «توسل» اما در جواب اين توهم بايد گفت كه اوالً 

كند كه اين معناي چيزي است كه انسان را متقرب به ديگري مي

آمده «لسان العرب، مصباح اللغه،مقايس اللغه»معنا در كتبي مثل 

 است.

دستور به توسل داده  55ثانياً در خود قرآن در سوره مائده آيه 

 ره اسراء.سو 57است؛ همچنين آيه 

اشتباه وهابيون اين است كه آنان توسل به اولياء اهلل  را به معناي 

كه معناي توسل اين دانند در حاليبدون آنها مي« كاشف الضر»

                                                 
 .561، ص4. مستدرك الصحيحين، ج 2



 

نيست چرا كه توسلي كه قرآن مجيد به آن دعوت كرده اين 

 است كه به آن وسيله به خدا نزديك شويم.

در برابر خدا مستقل در حالي كه شرك آن است كه ما چيزي را 

 در تأثير بدانيم.

 * توسل در روايات اسالمي

1.توسل آدم به پيامبر1

 2. ابوطالب به پيغمبر امرم2

 5. مرد نابينا پيامبر5

 4. توسل به پيامبر بعد از حيات او4

 عباس  . توسل به عموي پيمغبر5

كند كه عمربن خطاب در صحيح بخاري خود نقل مي« بخاري»

كه در مدينه قحطي شد به وسيله عباس بنعبدالمطلب هنگامي 

اللهم إنّا »از خدا تقاضاي باران كرد عبادتش در موقع دعا اين بود

كنّا نتوسل اليك بنينا و سقينا و أنّا نتوسل إليك بعم نبينا 

شديم و تو باران فاسقنا؛ خداوندا ما به پيامبر خود متوسل مي

عموي پيغمبران شويم،  فرستادي،االن متوسل بهبراي ما مي

گويد به دنبال آن باران فراواني راوي مي« باران براي ما بفرست

 5نازل شد.

-با اين داليل بازهم وهابيون بهانه تراشي مي كند و ايراد مي

( بوده و گيرند كه توسل در زمان حيات فرد) پيامبر و ائمه

د در قرآن االن مجاز به اين كار نيستيم؛ اما غافل اند اوالً خداون

 6«الْوَسِيلَةَ إِلَيهِ وَابْتَغُوا»فرموده: 

                                                 
 .615، ص2.ر.ك: حاكم در مستدرك؛ج 1
 .494، ص2. ر.ك: فتح الباري، ج 2
 .12، ص1. ر.ك: مجموعه الرسائل و المسائل، ج 5
 .45، ص1. ر.ك: سنن دارمي، ج 4
 .14، ص2ي، ج. صحيح بخار 5
6
 53.مائده/ 

ثانياً ما روايات فرواني در باب توسل داريم كه نمونه هايي از آن 

به معناي توسل به  اشاره شد و ثالثاً توسل به پيامبر و ائمه

ذات آنان است يعني توسل به طاعات و عبادات و افعال ايشان 

 است.

توسل ما دو گروه: افراطي و تفريطي  ما در حال حاضر در باب

كنند و داريم كساني كه در هر مسأله توسل اشكال تراشي مي

دانند و گروهي افراطي كه توسل در قرآن و روايات را مجاز نمي

 گيرند . به وسيله توسل راه غلو را در پيش مي

دهد كه بايد آموخت كه توسل درس است: توسل به ما درس مي

ز طريق اعمال صالح است و توسل به اولياء اهلل به تقرب به خدا ا

باشدو  ما از آنها مي خواهيم خاطر اعمالشان كه صانع بوده مي

 كه نزد خدا براي ما شفاعت كنند.
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