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  باسمه تعالي
 وهابيت شبهاتپاسخ به اهم  

  
  :مقدمه

 جـوزي  قـيم  ابـن  شاگردش و او هاى انديشه و شدن خاموش حال در تيميه ابن فتنه
 مجدداً افكار اين بعد، قرن چهار ناگهان كه شود، نودفم ها كتاب الى هالب در كه رفت مي
 قتصاديا و حمايتي هاي كمك و الوهاب عبد بن محمد توسط و گرفت خود به اى تازه جان
  .گرديد احياء سعود آل

 و مكـان  دانـيم  مي كه طور همان .است آن رشد بستر وهابيت، درباره تأمل قابل نكته
 كـه  اسـت  صـحرايى  پهنـاور  كـشور  يـك  كه است عربستان مكتب اين جغرافياى و فضا

 و گـرا  حـس  فـضاى  و اسـت  نداشـته  وجـود  آن در گذشته در ويژه  به افكار تبادل فضاى
 و قبـائلى  حالـت  كـه  دبو نقاطى در وهابيت رشد طرفي از .است حاكم آن بر گرا احساس
 و پاكـستان  مثل ؛نبودند برخوردار چنداني آگاهي سطح از مردم عموم و داشت صحرايى

 را خـود  بازتوليد و سازى باز قدرت كه است سنتى فضاهاى اين در فقط چون افغانستان،
   .ندارد رشدى قبائلى غير يا و علمي فضاهاى در و دارد
 ضـعف  و اسـالم  به نسبت افراد گونه  اين بينشي ضعف از استفاده با وهابيون رو اين از
 بـا  را هـا   آن و داده شانخورد به را دوخ باطل افكار توانستند آنان فكري و تحليلي قدرت
 بيـشتر  هرچـه  و گـذرد   مـي  متـوحش  گـروه  ايـن  عمـر  از قـدر هر اما .سازند همراه خود

 قـرار  كمتـري  اقبـال  مـورد  شـود،  مـي  مطرح علمي و شهري معجوا سطح در عقايدشان
 اين رشديافتگان از يبسيار حتي كه اي گونه به ـ گيرند  مي قرار طرد مورد حتي و گرفته
 زيـرا  ــ  دشـون   مـي  رهنمون حقيقت سوي به و گرفته فاصله قبلي باورهاي از نيز مذهب
  .شود مي تر واضح و تر روشن آنان عقايد بودن باطل

 و انكـار  مـورد  كـه  روايـي  و دينـي  مـسلّم  اصول از برخي به است نگاهي وشتارن اين
  .است گرفته قرار وهابيون افكني شبه
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  توسل
  .چيزي به شدن نزديك براي »وسيله« اتّخاذ يعني لغت نظر از توسل

 بـه  رسـيدن  بـراي  جـويي  چـاره  ،  2درجـه  1شـدن  نزديك معناي به لغت در »وسيله« و
 ممكـن  ديگـري  بـه  شـدن  نزديـك  آن، وسـيله  بـه  كه چيزي هر و 3رغبت و ميل با چيزي
   4.باشد
 واسـطه  خداونـد  نزد را شخصي يا چيزي بنده كه است آن توسل از مقصود اصطالح در
  5.گردد اش نزديكي ي وسيله او تا دهد قرار

  زندگي در توسل جايگاه
 هـستي،  جهـان  در كـه  است اين منؤم و موحد انسان هر اعتقادي و فكري اصلي محور
 صـورت  خداونـد  تكـويني  اذن بـا  تأثرات و تاثير همه و ندارد وجود خداوند ذات جز مؤثري

 ايمـان  و توحيـد  دايـره  از فـرد  شود، وارد خلل اي ذره اعتقادي اصل اين در اگر و .گيرد مي
  .شد خواهد خارج
 و اسـباب  نظـام  اساس بر را مادي جهان خداوند كه داشت توجه بايد ديگر سويي از اما

 ايـن   6؛كنـد  مي اعطا اسباب و مجاري طريق از تنها را خود فيض و است داده قرار مسببات
 وسـايط  و اسـباب  بـه  بايـد  خويش، مقصود به رسيدن براي انسان كه معناست بدين سخن

  .شود متوسل

                                     
 154 ص8العروس ج   تاج724ص 11العرب ج لسان. 1

 154 ص8العروس ج   تاج724ص 11العرب ج لسان. 2

 524 القرآن ص غريب في المفردات. 3

 لسان العرب، المنجد. 4

 124، ص3روح المعاني آلوسي، ج. 5

 خداي سـبحان بـراي هـر چيـزي     :نين آمده استچ) ع(مام صادق  در سخن ا   .90، ص   2بحاراالنوار، ج   . 6
سنّتش بـر ايـن     ( .آورد ها به اجرا در     اسباب آن  ي  قرار داده و امتناع دارد كه چيزها را جز به وسيله           سببي

) .و قـانون علّـت و معلـول صـورت دهـد            است كه اشيا و افعال را بر اساس اسباب خود و بر محور نظم             
 183، ص 1كافي، ج
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 باغي يا و سبز سر اي مزرعه به تبديل را بايري و خشك زمين بخواهد اگر مثال عنوان  به
 آب و كـود  موقع به بكارد، زمين درون بذر و دانه يا نهال بزند، شخم را زمين بايد كند، آباد

  ...و كند پاشي سم الزم اندازه به بدهد،
 يـا  رود، بـاال  آن هاي پله از بايد برسد، ساختمان يك سوم يا دوم طبقه به خواهد مي اگر
 بـه  انـسان  زنـدگي،  هروزمـر  كارهـاي  سـاير  در طور همين و شود برقي پله يا رآسانسو سوار

 سوار مثال عنوان  به ؛جويد مي توسل و تمسك خود مقصود به رسيدن براي وسايل و اسباب
 را در تـا  گيرد مي كار هب را كليد خود دستان با ،برسد كار محل به زودتر تا شود مي اتومبيل

ـ  راه از شود، مي مريض وقتي و رود مي آب سراغ شود مي تشنه وقتي ،كند باز  دارو، و تطباب
 و جويـد  مـي  سـود  نيـاز  مورد امور آوردن دست هب براي رايانه از ،كنند مي برطرف را مريضي

 وسـايل  و اسـباب  از خود حاجات آوردن بر در ما ي  همه دهد مي نشان كه ديگر نمونه ها ده
  .است روزمره و عادي امري كامل طور به اين و جوييم مي بهره
 قـانون  آن بر كه جهاني است؛ هستي جهان در انسان يزندگ الزمه توسل اساس، اين بر
 ي  ادامـه  و اسـت  او از عـالم  هستي كه ـ خداوند بنابراين، .است فرما حكم مسببات و اسباب
 بـراي  خـود  ــ  اسـت  او فـيض  از ناشـي  و او به وابسته تغييري و نيرو حركت، هر و هستي
  .است داده قرار را اسبابي و مجاري خويش، فيض اعطاي
 وسـايلي  و اسـباب  از انسان هم ملكوت و معنا عالم در .است طبيعت عالم امور در ها اين
 غيـر  و مـادي  غير وسايل و اسباب اجبار به كه كند مي استفاده خود هدف به رسيدن براي

  .هستند طبيعي
 پيـامبر  بـه  توسـل  و جوييم مي سود معنوي اسباب از معنوي كمال به رسيدن براي ما
 راسـتا  ايـن  در ...و صـلحاء  و اوليـاء  و الـسالم     علـيهم   معصوم مامانا ،سلم  و  لهآ  و  عليه  اهللا  صلي
 خداونـد  نـزد  در كـه  منزلتـي  و قـرب  مقام به توجه با خواهيم مي آنان از ما .يابد مي تحقق
 انـسان  نيز خداوند .يابيم دست هايمان حاجت به تا نمايند دستگيري و كرده دعا را ما دارند

 يعنـي،  وسايل؛ به تمسك به امر خويش، درگاه به قرب و معنوي تكماال كسب جهت در را
ـ الو يـه لَا واغُابتَ و اهللاَ واقُاتَّ وانُآم ينَذالَّ اهاي اي« :است فرموده و كرده توسل به امر اي ــ  ةَيلَس 

  )35/مائده(.»يدنك تحصيل وسيله او سوي به و باشيد داشته الهي پرواي !مؤمنان
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 خـود  فكـري  جمـود  اسـاس  بر ونوهابي از برخي بحث، اين بودن عقلي و وضوح تمام با
  :دهند مي هاييفتوا چنين

 كسي حقِ يا بركت و جاه، به توسل« :گويد مي حجاز سابق مفتي باز بن عبدالعزيز شيخ
 بجـاه  أسـألك  إنّـي  اللّهـم " :بگويد كسي هرگاه رو همين از نيست؛ شرك ولي است، بدعت

 بلكـه  نيـست،  جـايز "فـالن  بركة أو فالن بحقّ أو فالن بعبدك أو فالن كولي بجاه أو أنبيĤئك
   7.»است آلود شرك و بدعت

 ولـي  آورد، ايمان خداوند بودن رازق و خالق به كس هر« :گويد مي فوزان بن صالح شيخ
 و ...اسـت  گـذارده  بـدعت  خدا دين در دهد، قرار خداوند و خود بين هايي واسطه عبادت در
 ايـن  كند، عبادت را آنان كه آن بدون )آنان مقام و جاه جهت به( شود متوسل وسائط به اگر

  8 .»...است شرك وسايل از اي وسيله و حرام بدعت
 پيـامبر  ذات بـه  توسـل « :گوينـد  مـي  توسـل  از سؤالي جواب در وهابيان، فتواي گروه و
 جـاه  بـه  توسـل  همچنـين  .نيـست  جايز )صالحان و انبيا از( او غيرِ و سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي
 صـحابه  يـا  )ص(پيـامبر  از و اسـت  بـدعت  عمـل  ايـن  زيرا است؛ حرام او غير و )ص(پيامبر
  9.»...است نرسيده مورد اين در حكمي
 نمونه چند به توسل، عقلي و روايي 10قرآني، تأييد يادآوري ضمن سخن اين به پاسخ در

 چـرا  كنيم؛ مي اشاره سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي اسالم پيامبر ويژه هب و انبيا به صحابه توسالت از
  .است بدعت و نوظهور كاري و نداشته وجود سيره در مسئله اين كه اند مدعي آنان كه

 بخـواه  خـدا  از« :كرد عرض و آمدسلم    و  آله  و  عليه  اهللا   صلي خدا رسول خدمت نابينا مردي
 كنـي،    صـبر  بخـواهي  اگـر  و ،كنم  مي دعا خواستي اگر :فرمود او به پيامبر .بخشد بهبود مرا

  ».بفرماييد دعا« :كرد عرض   ».است بهتر تو براي

                                     
 311، ص 4باز ج جموع فتاوي و مقاالت متوعه، بنم. 7

 54، ص 2المنتقي من فتاوي الشيخ بن فوزان، ج. 8

 265البدع و المحدثات و ما ال اصل له، . 9

 64نساء، . 98-97يوسف. 10
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 و اسـئلك  انـي  اللّهـم  :بخـوان  را دعا اين و نيكو وضوي بگير، وضو« :فرمود او به پيامبر
 لتقضي حاجتي في ربي الي بك توجهت اني محمد يا .الرحمه نبي محمد بنبيك اليك اتوجه
 تـو  سـوي  بـه  رحمـت،  پيـامبر  محمد پيامبرت وسيله به من !راپروردگا ؛فى شفعه اللّهم .لى
 تـو  نـزد  خداوند از حاجتم درخواست براي من !محمد اي .كنم  مي درخواست تو از و آيم  مي

 مـن  وسـيله  و شفيع را او !خداوندا .گردد برآورده ام  خواسته تا دادم قرار وسيله را تو و آمدم
  11».ده قرار

 نـزد  خويش نياز براي مردي« :كه كند روايت حنيف بن مانعث از الكبير معجم در طبراني
 آن .داد  نمـي  نشان توجهي او خواسته و او به عثمان ولي كرد  مي شد و آمد عفان بن عثمان

  .كرد شكوه موجود وضع از و ديد را حنيف ابن مرد
 دو و درآي مـسجد  بـه  سـپس  .بگير وضو برو خانه وضو به :گفت او به حنيف بن عثمان

 محمـد  يـا  .الرحمـة  نبي محمد بنبينا اليك اتوجه و اسئلك اني اللّهم :بگو و بگزار مازن ركعت
 پيامبرمـان  وسيله به من !پروردگارا ؛حاجتك تذكر و حاجتي لتقضي ربي الي بك اتوجه اني

 بـراي  مـن  !محمـد  اي .كنم  مي درخواست تو از و آيم  مي تو سوي به رحمت، پيامبر محمد،
  سـپس  .گـردد  بـرآورده  حـاجتم  تا دادم قرار وسيله را تو و آمدم تو نزد خدا سوي به رفتن

  .شوي مي يادآور را ات خواسته
 آمـد  عفـان  بـن  عثمان خانه در به سپس .داد انجام بود گفته او به آنچه و رفت مرد آن

 وي نيـز  او .كـرد  عثمان مجلس وارد و گرفت را دستش و آمد او نزد خانه دربان ناگهان كه
 و كـرد  بيان را اش  خواسته او چيست؟ ات  خواسته :گفت و نشانيد خود كنار نداززيرا روي را

 و .بـودى  نشده يادآور را نيازت ساعت اين تا تو :گفت او به سپس .ساخت برآورده را آن وي
   12».كن بيان داري كه ديگري حاجت و نياز هر :گفت

                                     
، 2؛ ثعـالبي، ابوزيـد، تفـسير ثعـالبي، ج     410، ص1كثيـر، ج   صابوني، محمدعلي، مختصر تفسير ابـن     . 11
 257ص

المصطفي العمـادي،     بن  مسعود، محمد   ؛ ابي 222، ص   1ضي ناصرالدين، تفسير بيضاوي، ج      بيضاوي قا . 12
 286، ص1؛ صابوني، محمدعلي، صفوة التفاسير، ج 158، ص 2مسعود، ج  تفسيرابن
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 بـن  عبـاس  شـد   مـي  قحطـي  گـاه  هـر  خطـاب  بـن  عمـر « :كـه  است بخاري صحيح در
 بنبينـا  اليـك  نتوسـل  كنـا  انـا  اللّهـم  :گفـت  مـي  و داد  مي قرار وسيله و شفيع را عبدالمطلب

 بـه  توسل با گذشته در ما !پروردگارا ؛فيسقون قال فاسقنا نبينا بعم اليك نتوسل انا و فتسقينا،
 بـا  اكنـون  و .كـردى   مي سيرابمان و دادي  مي بارانمان تو و آمديم  مي تو سوي به پيامبرمان

 راوي .كـن  سـيرابمان  و ده بارانمـان  پـس،  .آيـيم   مي تو سوي به پيامبرمان عموي به توسل
  13».شدند مي سيراب و باريد مي باران آن از پس :گويد
  اكـرم  نبـي  قبـر  نـزد  حـرث   بـن   بـالل  .گـشت  پديدار خشكسالي خطاب  بن  عمر دوران در
 براي پيامبر، ؛ايهلكوا فانهم متكال استسق اهللا رسول يا«:گفت و آمد سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي
   14».شوند مي هالك كه كن باران طلب خود امت

 شفاعت
 روز يعني است؛ شفاعت مسئله اديان، به معتقدان و مسلمانان عموم اعتقادات از يكي
 نجـات  عـذاب  از را آنان و كرده شفاعت كاران گناه از گروهي حق در الهي اولياي قيامت

 سـبب  شخـصي  از شفاعتشان با الهي اولياي شفاعت، از برخي يرتفس بر بنا يا و دهند مي
 خـدا  از تـوان  مـي  تنها كه معتقدند وهابيان مسلمانان، ميان در .شوند مي او درجه ترفيع
 ولـي  اسـت،  مـشرك  كنـد  شفاعت طلب شافعان، خود از كسي اگر و كرد شفاعت طلب
 آنـان  از تـوان  مـي  داده قرار انعشاف ي برا خداوند كه را حقي اين قائلند مسلمانان موعم

 او اذن بـدون  اوليـا  و خداسـت  آن از حق اين اصل كه اين به اعتقاد با البته نمود، طلب
 :گويـد  مـي  عبـدالوهاب  بن محمد كه است ضروري نكته اين يادآوري .كنند نمي شفاعت

 از دكـان، وكو اوليـا  و مالئكـه  و انبيـا  ساير و سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر براي شفاعت«
  15»است ثابت وارده روايات مطابق كه است اموري جمله

                                     
 166، ص 10 ـ 6تفسير فخررازي، ج . 13

؛ ابـن  482 ص ،7شـيبه، المـصنف، ج      ؛ ابـن ابـي    412، ص 2البخـاري، ج    شرح  الباري في   الفتح. حجر  ابن. 14
 489، ص56عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج

 42 ص ،السنية الهداية. 15
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 متعـال  خداوند غير از شفاعت طلب شود مي محسوب شرك وهابيان نظر از چه آن اما
 شـافعان  از خواسـت  در و كند شفاعت خواست در خدا از تواند مي تنها انسان يعني است؛
   .است خدا غير نخواند

   :شود مي تقسيم دسته چند به شفاعت ،قرآن در هك بدانيم بايد مطلب توضيح براي
   ).بقره سوره 254آيه(.كند مي نفي را شفاعت كه آياتي :الف
  )بقره سوره48 و 47 آيه( .شفاعت در يهود عقيده ابطال :ب
  )مدثر سوره 48 ـ 46 آيات( .كافران از شفاعت نفي :ج
  )18 آيه يونس، سوره( .ها بت از شفاعت صالحيت نفي :د
  )44 آيه زمر،( خداوند به شفاعت تصاصاخ :ه
  )23 سبأ،آيه و 3 آيه يونس،( .خدا غير براي مشروط شفاعت :و

 ايـن  و افعـالي،  توحيد عقيده طيق كه جا آن از كه است اين آيات بين جمع مقتضاي
 است، قرارداده خدا براي منحصراً را شفاعت آيات، از برخي ،اوست اذن به تأثيري هر كه
 اعمـال  او، اجـازه  بـا  تـا  بدهد، كسي به را خود اختصاصي حق اين كه داردن منافات ولي
  .است داده اي اجازه چنين )ع( خود اولياي و پيامبر به كه گونه همان .كند

 كـه  شـود  مـي  يادآور شفاعت، اصل گرفتن مسلم با كريم قرآن كه گفت بايد بنابراين
 كه كيست ـ بإذنه الّا عنده يشفَع لذيا ذا من « :پذيرد مي انجام الهي اذن به تنها شفاعت

ن  الّا شفيعٍ من ما « و )255/بقره(»او فرمان به مگر برخيزد شفاعت به الهي پيشگاه در مـ 
 ابطـال  به ديگر طرفي از و )3/يونس(».بود نخواهد او اجازه با جز شفيعي هيچ ـ إذنه بعد

 شـفاعت  بـراي  آنـان  ازيـر  .اسـت  پرداختـه  مـورد  ايـن  در مـشركان  و پرستان بت عقيده
   .كند مي رد را عقيده اين قرآن .نيستند قائل خدا اذن مانند قيدي و شرط گونه هيچ
 ببـرد،  سـوال  زيـر  را اسـالم  در شفاعت آياتي چنين به استدالل با كسي اگر نابراينب

 شـافعان  الوهيـت  به اعتقاد نه اسالمي، شفاعت در كه چرا ؛است نموده آشكار اي مغالطه
  .آنان شفاعت بودن شرط و قيد بي نه و است مطرح

 تأييد مورد قيامت در ديگران و سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر شفاعت اصل هرگاه پس
   .است مشروع امري نيز منانؤم سوي از آن درخواست است،
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 خـود  شـفيع  را امام هرگاه« :عنوان تحت كرده منعقد را بابي خود صحيح در بخاري
   ».كرد نخواهد رد را آنان خداوند كند باران طلب ها آن يبرا تا دهند قرار

 خداونـد  از خواسـتن  و دعـا  همان شفاعت حقيقت كه شود مي استفاده عبارت اين از
 از دعـا  طلـب  و اسـت  دعـا  و خواسـت  طلـب  معناي به خدا ولي از شفاعت طلب و .است

 انـسان  و باشـد  مـي  راجـح  و مـستحب  امـري  بلكـه  نيـست،  حرام و شرك تنها نه منؤم
 از او براي را كاري و كند دعا او براي تا بخواهد كسي از ممات و حيات حال در تواند مي
م  قيـلَ  إِذا و «:فرمايد مي كريم قرآن كه گونه همان .بخواهد خدا ا  لَهـرْ  تَعـالَوتَغْفس يـ  لَكُـم 

 شـود  گفتـه  آنان به هرگاه و ـ  مستَكْبِرُون هم و يصدونَ رأَيتَهم و رؤُسهم لَووا اللَّه رسولُ
 بـا  كه بيني مي و كنند مي سرپيچي بطلبد، زشرآم حق از شما براي خدا رسول تا بياييد
   )5/منافقون(».گردانند مي روي نخوت و تكبر
 قَـالُواْ  « :كند آموزش طلب خداوند از برايشان كه خواهند مي پدر از يوسف برادران و
 كه بخواه، آمرزش ما گناهان براى !پدر اى :گفتند ـ  خَاطِين كُنَّا إِنَّا ذُنُوبنَا لَنَا تَغْفرْاس يأَبانَا

  .كند نمي شرك به متهم را آنان خدا نبي و )97/يوسف(»  ايم بوده كار خطا ما
 و رفتـه  سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا پيامبر نزد به مردم دهد مي دستور قرآن نينهمچ

م  لَـو  و « :كننـد  اسـتغفار  برايـشان  كه كنند تدرخواس امبرپي از واْ  إِذ أَنَّهـ ظَّلَمـ  مهأَنفُـس 
وكاءتَغْفَرُواْ جفَاس اللَّه تَغْفَرَ واس مولُ لَهواْ الرَّسدجلَو ا اللَّهابا تَويمحنامبردگـان  اگـر  و ــ  ر 

 ــ  دروغ سـوگند  و رسول از اعراض و اغوتط نزد تحاكم يعنى ـ ها كاري خالف آن از بعد
 طلـب  برايشان رسول و بودند، كرده آمرزش طلب خدا از و بودند، آمده تو نزد توبه در از

  .)64/نساء( »است مهربان و پذير توبه خدا كه ديدند مى بود كرده مغفرت
 در كـه  صـورتي  در خـدا  غيـر  از كـردن  طلب است مشخص وضوح به قرآن آيات در

   .است الهي دستور راستاي در بلكه ندارد اشكالي وجه هيچ به باشد خدا اذن راستاي
 درخواسـت  سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي پيامبر از من « :گفت كه كرده نقل انس از ترمذي

  .داد خـواهم  انجـام  مـن  :فرمـود  حضرت  .كند شفاعت قيامت روز در من براي كه كردم
   16.»صراط كنار در :فرمود   باشم؟ شما دنبال به كجا :كردم عرض

                                     
  باب ما جاء في شأن الصراط42 ص4 ترمذي ج سنن. 16
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 وفـات  از چـون  و آمـد  سـلع  از ابوبكر نمود رحلت دنيا از خدا رسول كه هنگامي نيز
 و پـدر « :گفـت  و بوسـيد  را او و زده كنـار  حـضرت  روي از را پارچـه  شد، مطلع حضرت
 يـاد  پرودگـارت  نزد را ما بودي، خوب خود ممات و حيات حال در تو تو، فداي به مادرم

  17 ».نما
 در و بـوده  صـحابه  روش ممات و حيات حال در خدا رسول از شفاعت طلب نابراينب
  .دارد وجود سني و شيعه منابع

  تبرك
 سـلم   و  آله  و  عليه  اهللا  صلي اهللا رسول بيت اهل محبان ضد بر وهابيت كه شبهاتي از يكي
 بـه  تبرك بحث اند، داده قرار آنان به تهمت و توهين براي دستاويزي و بهانه آنرا و مطرح

 ناحيـه  از كـه  اسـت  آنان به وابسته آثار و مقدسه مشاهد و اماكن برگزيدگان، و صالحين
 تبـرك  قـصد  كـه  كساني با و اند شمرده شرك مصاديق از را آن و انكار شدت به وهابيت
  .نمايند مي مبارزه و مقابله شدت به باشند داشته را اولياء و انبيا آثار به جستن
 .است سعادت يا رشد و زيادت معناي به و بركت طلب معناي به لغت در تبرك البته

 طلـب  معنـاي  به اصطالح در و .ء شي آن طريق از بركت طلب يعني چيزي؛ به تبرك  18
 و امتيازهـا  هـا  آن بـراي  متعـال  خداونـد  كه است هايي حقيقت يا چيزها طريق از بركت
 پيـامبر  دسـت  نبوسـيد  يـا  كـردن  لمـس  هماننـد  اسـت؛  داده قـرار  خاصـي  هـاي  مقام
 وهـابي  علمـاي  امـا  .وفـاتش  از بعـد  حـضرت  آن آثـار  از برخي يا سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي

   :اند داده فتوا چنين و بوده حرام كار اين كه معتقدند
  تبرك درباره وهابيان فتاواي بعضي
 مسح و مساجد اين به مردم كردن پيدا توجه« :گويد مي وهابي مفتيان دائمي شوراي

 كفـار  عمـل  به شبيه و شرك نوعي و بدعت ها آن به تبرك و ها محراب و ديوارها نمودن
  19 ».است جاهليت در

                                     
 392،ص 3السيرةالحلبية ، ج. 17

 120، ص 1 و النهايه، ج 1075، ص 4؛ صحاح اللغه، ج 390، ص 10لسان العرب، ج . 18

 3019فتاء، ح اللجنة الدائمه للبحوث العلميه و اال. 19
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 زيـرا  هاست؛ بدعت از آن مسح و كعبه پارچه به جستن تبرك« :گويد مي عثيمين ابن
 و منبر و محراب به دست زائرين از برخي« :گويد مي و 20 ».است نرسيده چيزي پيامبر از

  21 ».است بدعت ها اين تمام كشند، مي ديوار
 آن بـر  دليلـي  و اصـل  تبـرك،  جهـت  به ماشين در قرآن دادن قرار« :گويد مي باز بن
 كـردن  سجده« :گويد مي وهابيان مفتيان از فوزان بن صالح 22 .است مشروع غير و نبوده

 اگـر  و اسـت  اكبـر  شـرك  باشد، ولي به تقرب و تربت اين به تبرك قصد به اگر تربت بر
 زمـين  فـضيلت  هماننـد  باشد، تربت اين فضيلت به اعتقاد با خدا به تقرب آن زا مقصود
 :گويـد  مـي  و 23 ».اسـت  بـدعت  االقصي، مسجد و نبوي مسجد و الحرام مسجد در مقدس

 شـرك  يـا  زيـرا  نيـست؛  جايز ـ مردگان و زندگان از ـ اشخاص و آثار و اماكن به تبرك«
   24 »...و است

 انبيا ي  سيره و تاريخ به مراجعه با كه است حالي در نآنا پراكني شبهه و سخنان اين
 آشـكار  وضـوح  بـه  وهـابيون  گفتـار  ايـن  نادرسـتي  روايـي،  و  25قرآني ادله نيز و اوليا و

 اشـاره  سـلم   و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صلي پيامبر آثار به صحابه تبرك از هايي نمونه به كه گردد مي

                                     
 366مجموع الفتاوي البن اعثميمين، رقم . 20

 107دليل األخطاء، ص . 21

 29، ص 4فتاوي االسالميه، ج. 22

 86 ص 2فوزان ج بن الشيخ صالح المنقي من فتاوي. 23

 29البدعه،ص . 24
اي ديگر ترجيح   ه ها و بقعه   ها مباركند و بر زمين     ها و بقعه   شود كه برخي از زمين     استفاده مي قرآن  از آيات   . 25

خداوند متعـال در مـورد       ها پرهيز نمود   ها غير مباركند و بايد از آن       ها و بقعه   دارند و در مقابل، برخي از زمين      
وقُـلْ  : (فرمايـد  و نيز مي   ).ولَ بيت وضع للنّاسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً وهدي للْعالَمينَ        اََإِنَّ  : (فرمايد كعبه و مكّه مي   

ونَجيناه ولُوطاً إِلَي اْألَرضِ الَّتي باركْنـا فيهـا         : (فرمايد همچنين مي ).رب أَنْزِلْني منْزَالً مباركاً وأَنْت خَيرُ الْمنْزِلينَ      
در خطاب بـه او     و نيز   ). إِذْ ناداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوي     : (فرمايد  مي  خداوند درباره حضرت موسي   ). للْعالَمينَ

ولسلَيمانَ الـرِّيح  : (آمده است)ع (اي درباره سليمان در آيه ).فَاخْلَع نَعلَيك إِنَّك بِالْواد الْمقَدسِ طُوي : (فرمايد مي
حانَ الَّذي أَسري سب:(فرمايد مي   مچنين در مورد پيامبر اسالمه).عاصفَةً تَجري بِأَمرِه إِلي اْألَرضِ الَّتي باركْنا فيها       

لَهوكْنا حي الَّذي باراْألَقْص جِدسرامِ إِلَي الْمالْح جِدسنَ الْمالً ملَي هدببِع( 
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  .كنيم مي
 خـــدا رســـول« :كـــه كنـــد روايـــت ســـعد بـــن ســـهيل از بخـــاري صـــحيح در
 داد خواهم كسي دست به را پرچم اين فردا :فرمود خيبر جنگ در سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي
 و خـدا  و خداسـت  رسـول  و خـدا  دار دوست او گشايد،  مي او دست به را خيبر خداوند كه

 تـا  كردنـد  سـپري  سـختي  بـه  را شب آن مردم :گويد راوي   .اويند دوستدار خدا رسول
 خـدا  رسول نزد به همگي بامدادان .شد خواهد داده ها آن كدامين دست به پرچم بدانند
 علـي  :فرمـود  خـدا  رسـول  كـه  شود داده او به پرچم كه داشت آن اميد يك هر و آمدند

 او دنبـال  بـه  پيـامبر    .نالـد   مـي  چشمانش درد از او خدا رسول يا :شد گفته   كجاست؟
 دردي گويا كه اي  گونه به بخشيد، شفا دهان آب اب را او چشم دو و شد، حاضر تا فرستاد
   26»حديث آخر تا ... است نداشته وجود

 منـا  بـه  سـلم   و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا رسول« :كه كند  مي روايت خود صحيح در مسلم
 مردمـان  بـه  را سر موي و تراشيد را خود سر كردن، قرباني و جمرات رمي از پس و آمد
  ».داد

 موها، تراشيدن از پس و خواند فرا را سرتراش حضرت آن« :گويد ديگري روايت در و
 27 ».كرد تقسيم مردم ميان را ها آن نيز او :گويد يورا   .داد اباطلحه به را ها آن

 ديدم را سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا رسول« :گفت كه كند روايت مالك بن  انس از نيز و
 در افتد فرو كه مويي هر تا بودند گرفته را او دور حضرت آن صحابه و تراشيد  مي سر كه

  28 ».گيرد قرار آنان از يكي دست
 بـا  نبرد در كه وليد بن خالد« :گويد وليد  بن خالد حال شرح در الغابه اسد كتاب در و

 كه هي  كال  شب در دمشق فتح هنگام به داشت اي  برجسته و ويژه نقش روميان و ايرانيان
 بـه  كـه  بـود  داده قـرار  را سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا رسول از مويي تار جنگيد،  مي آن با

  ».بود پيروز هميشه و جست مي ظفر و فتح آن بركت
                                     

 107 صفحه 2صحيح بخاري، جلد . 26

 1981سنن ابوداوود، كتاب المناسك حديث . 326 و 323صحيح مسلم، كتاب الحج حديث . 27

 1812 ص74 ديثالفضائل ح صحيح مسلم، كتاب. 28
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 نبرد در وليد بن خالد« :گويند حاكم مستدرك و اصابه در او حال شرح در چنين  هم
 لـي و نيافتند، را آن ابتدا .بجويند را آن داد دستور و كرد گم را خويش ه  كال  شب يرموك
 خالـد    .اسـت  مندرس و كهنه هي  كال  شب ديدند و يافتند را آن و كردند جستجو دوباره
 .تراشـيد  سـر  و آورد جـاي  بـه  عمـره  سـالي  در سـلم   و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا رسول :گفت

 آنان بر پيشاني موي گرفتن در من و پرداختند حضرت آن موهاي آوري  جمع به مردمان
 كه شوم  نمي حاضر نبردي هيچ در اكنون و نهادم ه  كال  شب ينا در را آن و گرفتم سبقت

  29 ».گردد مي من نصيب پيروزي كه آن مگر باشد من با ه كال شب اين
 سـلم   و  آلـه   و  عليـه   اهللا  صلي پيامبر موي از تارهاي« :كه كند روايت بخاري صحيح در و 
 آبـي  ظـرف  درسـي   مي زخمي چشم را كسي هرگاه كه بود خدا رسول زوجه سلمه  ام نزد

  30 ».بخشد شفا را ديده آسيب و كند فرو آن در را موها آن تا فرستاد مي ايشان خدمت
 بـا  بلنـدي  روپـوش  و جبه اسماء، من بانوي« :گويد ابوبكر دختر اسماء خادم عبداللّه

 سـلم  و آلـه  و عليـه  اهللا صـلي  خدا رسول را جبه اين :گفت و داد نشان من به سبز هاي  نشان
  31 ».گيريم مي شفا آن از و شوييم مي را آن ام و پوشيد مي

 سـپس  .اسـت  سـلم   و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا رسول جبه اين« :گويد مسلم صحيح در و
 ايـن  :گفت و بود ديباج و حرير از آن هاي  چاك و ها  جادكمه كه آورد بيرون بلند اي  جبه
 مـا  و پوشيد  مي را آن برپيام .رسيد من به او از پس و رفت دنيا از تا بود عايشه نزد جبه
  32».يابند بهبود آن ي وسيله به بيماران تا شوييم مي را آن

 رسول از كه اي كاسه تا داد مي دستور شد مي وارد ما بر عمر گاه هر« :گويد مي صفيه
 و نمـود  مي پر زمزم آب از را آن سپس دهيم، او به بود ما نزد سلم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلي خدا

                                     
 299 صفحه 3مستدرك حاكم،جلد . 29

 27 صفحه 4جلد  صحيح بخاري، كتاب اللباس. 30

تـاريخ  . ، باب ذكر لبـاس النبـى      22 صفحه   1طبقات ابن سعد، جلد     . 348 صفحه   6مسند احمد، جلد    . 31
 503م ذهبي السيرة النبوية صفحه  سال اال

الـذهب و الفـضة حـديث         تحريم استعمال انـاء    اللباس و الزينة باب    ، كتاب 161 ص 3صحيح مسلم، ج  . 32
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  33».پاشيد مي صورتش بر تبرك قصد به و يدآشام مي آن از
 و كـشيده  منبر در پيامبر جايگاه بر را دستش كه ديدم را عمر ابن« :كه شده نقل نيز

  34».ماليد مي خود صورت به
 خدا رسول موهاي از تارمويي كه ديدم را پدرم«:گويد مي حنبل بن احمد بن عبداللَّه

 خود چشم بر را آن كه كنم مي گمان و وسد،ب مي و گذارد مي خود هاي لب بر و گرفته را
 استـشفا  آن ي  واسـطه  بـه  و آشـاميد  مـي  را آن و شـست  مـي  آبـي  در نيـز  و گذاشت مي
 ...آشاميد مي آن از و برده فرو آب در و گرفته را پيامبر ي  كاسه كه ديدم نيز و .جست مي

 حجـره  نيـز  و هللا  رسول منبر برآمدگي كه كسي درباره پدرش از احمد بن عبداللَّه وقتي
 اشـكالي  عمـل  ايـن  بـه  مـن  :گفـت  جـواب  در او .كـرد  سـؤال  ،كنـد  مي مس را حضرت

  35».بينم نمي
 سـخنان  بطالن براي كه بود صحابه سيره در تبرك مصاديق از هايي نمونه تنها ها اين
  .است كافي وهابيت سخيف

  قبور بر بناي و زيارت
 و گنبـد  سـاختن  و بنا موضوع بيان،وها با مسلمانان اختالف مورد موضوعات جمله از
 و كـرده  عمل سنّت اين به تاريخ طول در مسلمانان .است قبور روي بر گلدسته و بارگاه

 ايـن  خـصوص   بـه  .انـد  كـرده  تمسك سنّت، و كتاب از اي ادله به آن، استحباب و جواز بر
 يـن ا بـا  مخالفـت  تيميـه  ابـن  زمان از ولي .است عقال روش و عقل منطق با موافق عمل
 آل زمـان  تـا  شـد،  شـناخته  شرك مظاهر از ها گلدسته و گنبد و بناها و شد شروع عمل
 آن بـا  مخالفـت  بـه  در عمـل   سـعود  آل كـه  گرفـت  اوج حـدي  به عقيده اين كه سعود

 و بارگـاه  و گنبـد  تخريـب  بـه  امـر  شـد،  صادر وهابي علماي از كه فتوايي با و پرداختند
ــته ــا گلدس ــاي و ه ــور بناه ــد داده قب ــامت .ش ــا آن م ــه ه ــز ب ــاه ج ــامبر بارگ ــرم پي  اك

  .گشت تخريب مسلمين، ترس از هم آنسلم  و آله و عليه اهللا صلي
                                     

 352 ص4اسدالغابة ج 202 ص3فراس ج االصابة، ترجمه. 33

 254، ص 1طبقات ابن سعد، ج . 34

 212، ص 11سير اعالم النبالء، ج . 35
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 بنـا  بيت اهل و عامه از صالحين و انبيا قبور روي بر كه مشاهدي«:گويد مي تيميه ابن
 جـايي  در و 36»اسـت  شـده  وارد اسالم دين در كه است حرامي هاي بدعت از همه شده،
 شـبيه  كننـد،  مـي  تعظـيم  انـد  سـاخته  قبـور  روي كه را مشاهدي شيعه« :گويد مي ديگر

 حجاج كه گونه همان ،دهند مي انجام حج ها آن براي كنند، مي اعتكاف ها آن در مشركين
   37»دهند مي انجام حج عتيق بيت سوي به

 عـصر  در مـشركان  كـه  چـه  آن هـا  ايـن  است، بت منزله به مشهد« :گويد مي صنعاني
   38»...دهند مي انجام خود اولياي قبور بر دهند، مي انجام خود هاي بت بر جاهليت
 شـرك  به متهم قبور بر بنا ساختن سبب به را كسي باشد بنا اگر :گوييم مي پاسخ در
 بـوده  انآن ربوبيت يا الوهيت به اعتقاد با شيعيان عمل اين كه كنيد ثابت ابتدا بايد كنيد

 تعظيم قرآن در خداوندزيرا  . بلندشان مقام قابلم در خضوع و شعائر تعظيم روي از نه و
 در خوانـدن  نمـاز  با   اي شيعه هيچ كه اين ضمن .است دانسته تقوا و ايمان نشانه را شعائر
 ربوبيت يا الوهيت به اعتقاد آن مانند و چراغ كردن روشن قبور، بناي مقدسه، بيوت اين

 مقـام  پاسداشـت  و تكـريم  دفه با شيعه بلكه   .كند نمي خطور نيز ذهنش به حتي آنان،
  . روند مي قبورشان زيارت به مشروع و معقول داليل ديگر و آموزي عبرت و آنان

ــل در   ــن عم ــيرهاي ــحابه س ــود بزرگــان و ص ــته وج ــي و داش ــي حت  مكــرم نب
 پيـامبر «: كـه  است شده نقل عمر ابن از .اند كرده مي عمل بدان نيزسلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صلي

  ».داد مي انجام را كار همين عمر ابن و رفت مي قبا به سواره و هپياد شنبه روزهاي
 خـود  عموى قبر زيارت به جمعه هر ،)س(زهرا فاطمه حضرت« :كه اند كرده روايت و

  39».كرد مى گريه و خواند مى نماز جا آن ودر رفت مى حمزه حضرت
 ابتـداء  سـفر،  از بازگشت هنگام به« :كه شده نقل نيز عمر بن عبدللَّه و دوم خليفه از و
  40».كردند مى زيارت را پيامبر قبر

                                     
 435، ص 2منهاج السنه، ج. 36

 474، 1منهاج السنه، ج. 37

 286كشف االرتياب، ص . 38

 234، 3 تمهيد شرح موطا،- 131، 4الكبرى  السنن– 377 ،1حاكم ج تدرك مس– 572: 3نف عبدالرزاق . 39

 1340 ،4 وفاء الوفاء44شفاء السقام ، ص. 40


