نگاهی به مواضع شیعه درباره توسل و زیارت
حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمد اکبریان

*

اشاره
بسیاری از پرسشها و شبهاتی که امروزه میان مسلمانان وجود دارد ،در زمان
صدر اسالم وجود نداشت .در زمتان حضتور پیتامبر

و ستلف صتالح آن

حضرت ،هیچگاه تکفیر و نسبت دادن مسلمانان به کفر نبود و هر فرد با بیتان
شهادتین و جاری کردن کلمه مقدس ال اله اال لّال مسلمان دانسته شده و بتا او
همانند دیگر مسلمانان رفتار میشد .پس از رحلتت پیتامبر

«ختوارج» بته

عنوان اولین گروه سلفیگری و تکفیری ،عقاید و رویکرد متفتاوتی بتا دیگتر
مسلمانان داشت .با ظهور ابنتیمیه در قرن هفتتم ،بتدعت غلتط و خطرنتاک
تکفیر در میان مسلمانان ادامه یافت .این تفکر خطرناک و نابودکننده وحتدت
مسلمانان که از طرف بزرگان اهلسنت نیز باطل اعالم شتد ،پیتروان چنتدانی
نیافت تا اینکه پس از چندین قرن توسط محمد بن عبتدالوهاب در عربستتان
و با حمایتهای مالی و سیاسی ایتن کشتور و برختی کشتورهای دیگتر ،در
میان مسلمانان رسوخ یافت و جان بستیاری از مستلمانان را متورد تهدیتد و
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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خطر قتل و غارت قرار داد.
در نوشتار حا ر برخی شبهات وهابیت متناس

با ایام محرم ،انتختاب شتده

و پاسخ آن از منابع معتبر و بهویژه از منابع اهلسنت ارا ته شتده استت زیترا
تفکر وهابیت و سلفیگری ،مدعی تابعیت از سنت پیامبر

و سلف صتالح

است .از این رو در پاسخ به آنان بیشتر از منابع اولیه اهلسنت و از نمونتههتا
و موارد صتدر استالم و از عقیتده بزرگتان فقته چهارگانته اهتلستنت بهتره
گرفتهایم.
نذر و قربانی و مسئله شرک
یکی از ادعاهای بسیار رایج در میان داعتش و اندیشته ستلفیگتری افراطتی،
نسبت دادن تکفیر و ادعای شرک در بسیاری از رفتارهتا و عقایتد مستلمانان،
از جمله نذر و قربتانی بترای امتوات یتا یکتی از بزرگتان دینتی ماننتد امتام
حسین

با این ادعاست که این رفتار شبیه کتار مشترکان در انجتام نتذر و

قرانی برای بتهاست.
این ادعای باطل برخاسته از سطحینگری و ظتاهربینی آنهاستت کته روش و
منش اساسی در تمام افکارشان است .این نگاه سطحی ستب

شتده در تمتام

چیزهای دیگر نیز مستلمانان را بته تکفیتر و شترک متتهم کننتد .اگتر عمتل
مسلمانان در ظاهر و حتی به صورت جز ی شباهتی به رفتار مشترکان داشتته
باشد ،بیآنکه به نیت و باطن عمل آن مسلمان نظتر کننتد ،او را بته شترک و
کفر متتهم ،و از تفتاوتهتای درونتی و عمیتق رفتتار و عقایتد مشترکان بتا
مسلمانان به عمد یا سهواً غفلت میکنند.
مشرکان نذر و قربانی را با نیت شریک خدا بودن بتها انجام متیداننتد ،امتا
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یک مسلمان نذر و قربانی را تنها برای ر ای خدا انجام متیدهتد ،امتا نیتت
میکند که خیر و پاداش این عمل نیک بترای آن میتت یتا آن امتام باشتد .از
همین رو در کتتابهتای فقهتی علمتای شتیعه ،نتذر شترعی صتحیح دارای
صیغهای با این عبارت استّ « :لله ّ
نلع ﻫِذا 1 :برای ختدا بتر متن استت کته
فالن کار را انجام دهم» در غیر این صورت نذر صحیح منعقد نمیشود .نتذر
برای امام حسین

یا رو ه حضرت ،عبتارتی مجتازی استت کته معنتای

حقیقی آن با توجه به صیغه شرعی مذکور این است که اگر کار و مشکل متن
برآورده شود ،برای خدا عملی را انجام میدهم تا ثوابش برای فتالن شتخص
باشد خواه این عمل قربانی کردن باشد ،یا هر عمل دیگر.
همانند این عمل در میان اهلسنت و به فتوای بزرگان آنتان نیتز وجتود دارد.
داود افنتتدی نقشتتبندی متتیگویتتد« :مستتئله نتتذر ،دا تتر متتدار نیّتتت و انگیتتزه

نذرکنندگان است .چنانوه قصد نذرکننده ،خود میتت و تقترب بته او باشتد،
قطعاً چنین نذری جایز نیست اما اگر قصد او خداوند متعال باشد ،ولتی نفتع
آن به انسانها برسد و ثوابش به میت مورد نظر هدیه شود ،نه تنها جایز بلکته
وفا به این نذر واجت

استت» 2.عزامتی شتافعی نیتز معتقتد استت« :اجمتاع

اهلسنت بر این مطل

است که صدقه زندگان بر مردگان ستود داشتته و بته

ایشان میرسد و روایات در این زمینه بسیار مشهور هستند».

1

از جمله روایات ،این روایت در سنن ابیداود است:
آمتد و دربتاره قربتانیای کته

شخصی نزد رستول گرامتی استالم

میخواست در بوانه (روستایی بعد از ینبع نزدیتک ستاحل دریتا) انجتام
 .1محمد بن حسن طوسی المبسو من فقه االمامیه ج ،2

 .2داود بن سلیمان افندی نقشبندی صلح األخوان
 .1سالمه قضاعی عزامی شافعی فرقان القرآن
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دهد ،سؤال کرد .حضرت

پرستید« :آیتا در آنجتا بتتی از بتتهتای

جاهلیت وجود دارد؟» .گفت« :خیر» .حضرت

دوباره پرسید« :آنجتا

محل مراستم خاصتی از رستوم جاهلیتت بتوده استت؟» .گفتت« :نته».
فرمود« :به نتذرت وفتا نمتا پتس بته درستتی کته در راه

حضرت

سرپیوی خدا نباید نذر کرد و نه در چیزی کته انستان نمتیتوانتد آن را
انجام دهد».

1

نذر برای امام حسین

به شیعیان اختصا

ندارد بلکته در برختی منتاطق

اهلستنت نیتز انجتام متیشتود .مولتوی عبتدالرحیم ر یستی ،از روحتانیون
اهلسنت سیستان و بلوچستان ،اهلسنت پاکستان را مثال میزند کته در ایتام
عاشورا ،گوسفند یا غذا و چیزهای دیگتر نتذر متیکننتد و بته همستایگان و
دیگران میدهند.

2

از نظر شرعی ،نذر صحیح برای امام حسین

یا هر امام دیگری ،این استت

که انسان نذر خود را برای خدا بهجا میآورد تا ثواب و هدیتهای بترای امتام
حسین

باشد و گوشت قربانی را میان عزاداران و گرسنگان تقسیم میکنتد

یا با آن به دیگران اطعام میدهد .بنابراین نذر و قربانی بترای ثتواب مردگتان،
صحیح و شرعی است و باید به قصد تقرب به خدا انجام گیرد و نتذر کتردن
برای فردی که از دنیا رفته است ،به معنای تقرب به آن میت نیست و اگتر بته
این معنا یا با این قصد انجام شود ،باطل است.
توسل به امام و پیامبر

و «یا حسین مدد» و «لبیک یا حسین»

«لبیک» در لغت ،به معنای پاسخ مثبت دادن ،موافقتت و پتذیرش دعتوت یتا
.1412
 .1ابیداود سلیمان بن اشعث سجستانی سنن ابیداود ج ،1
 .2پایگاه اطالع رسانی عقیق «آداب و سنن محرم نزد اهلسنت» .1124/24/21
https://aghigh.ir/fa/news/24112
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قبول آن است 1.لبیک گفتن در ایام حج نیز بته معنتای اجابتت دعتوت الهتی
است .لبیک گفتن به کسی که انسان را به کاری دعوت میکند ،به معنای ایتن
نیست که او را شریک خدا قرار داده است چنانکه انسان در زندگی روزمتره
دعوتهای زیادی را اجابت میکند .اگر دعوت بته خیتر باشتد ،در صتورت
اجابت ،انسانی نیکوکار است و اگر دعوت بته شتر و بتدی را اجابتت کنتد،
انسان بدکار خواهد بود .هیچکدام از این اجابتها بته معنتای شترک نیستت
زیرا به هنگام اجابت و لبیک گفتن ،دعوتکننده را در مقام خدایی قرار نتداده
است چنانکه پیامبر

درباره پیمان حلفالفضول میفرماید« :در جتوانی در

پیمانی شرکت کردم که اگر اکنون نیتز بته آن پیمتان خوانتده شتوم ،اجابتت
ْ
َ َّ
ْ ّ
خواهم کرد» 2.خداوند نیز فرمتوده استتَ « :یـا أ ُّی ََـا ال ِـذ َیا َآم ُنـوا ْاَ َـت ِج ُِْوا ِلل ِـه
َ
ُ
ُ
َ َّ ُ
ول ِإَا َد َناكم ِل َما ُی ْح ِِِِ ْم 1:ای کسانی که ایمتان آوردهایتد! چتون ختدا و
و ِللرَ ِ
پیامبرش شما را به چیزی فرا خوانند که زندگیتان میبخشد ،دعتوتشتان را
َ
َّ
َ
4
اجابت کنید» .همونین فرموده استَ « :یا ق ْو َم َنا أ ِج ُِْوا َد ِانـ َع الل ِـه َو ِآم ُنـوا ِب ِـه:...
اى قوم ما! دعوتکننده [به سوی ،یا از طرف] ختدا را پاستخ دهیتد و بته او
ایمان آورید .»...
لبیک به امام حسین

نیز پاسخ دادن به ندای امتام بترای یتاری دیتن ختدا،

مبارزه با ظلم ،احیای دین خدا و سنت پیامبر

است ،نه به معنای اینکته او

را در کنار خدا یا شریک خدا قرار دهتیم .متدد خواستتن و توستل بته امتام
 .1فؤاد افرام بستانی فرهنگ ابجدی ذیل کلمه «لبیک».
 .2محمد باقر مجلسی بحار االنوار ج ،21
 .1انفال.24 :
 .4احقاف.11 :
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یا پیامبر

و امامان دیگر نیز بته معنتای واستطه قترار دادن آنهتا

برای دریافت فیض و رحمت الهی است و شرک نیست.
اگر کسی معتقد باشد که تنها پول و ثروت ،توانایی حل مشتکل او را دارد یتا
اگر بر این اعتقاد باشد که شفای بیماری او تنها به دست فالن پزشک یا فتالن
داروست و معتقد به شفادهندگی خداوند نباشتد ،دچتار شترک شتده استت.
همونین درباره اولیتای الهتی اگتر کستی قتدرت آنتان را مستتقل از قتدرت
خداوند یا آنها را کمکرسان و یاریدهنده به خدا بداند ،دچتار شترک شتده
است .شیعیان چنین اعتقادی نسبت به امامتان ختود ندارنتد بلکته قتدرت و
یاری آنان را در سایه مشیت الهی و به اذن میدانند و معتقدند که خداوند بته
آنان عطا فرموده است همانگونه که به پیامبران الهی مانند حضرت موستی و
عیسی

عنایت نموده است .حضرت عیسی

بته اذن الهتی ،بیمتاران را

شفا و مرده را زنده میکرد 1.مردم نیز پیش او آمده و این کارها را از او طلت
میکردند .آن حضرت هرگز مردم را به اتهام اینکته عقیتده آنتان شترکآلتود
است ،از خود دور نمیکرد بلکه خواسته آنان را اجابت متیکترد .ایتنگونته
حاجت خواستن در زمان پیتامبر
استغفار به واسطه پیامبر

نیتز صتورت متیگرفتت ماننتد طلت

که در آیات قرآن نیز بیان شده است.

از نظر وهابیان درخواست و توسل بته حضترت عیستی

2

و پیتامبر

در

زمان حیاتشان اشکال نداشته است ،اما اکنون کته در قیتد حیتات نیستتند و
ْ
ْ
ُ ُ
َ
ََ ُ ُ َ ََ ُ
َ َ َّ
ْ َ ْ ُ ُ َ ِّ
يها فتك ُن ف ْي ًرا ِب ِإذ ِني َوت ْبارُ
 .1ما دهَ « : 112 :و ِإذ تخلق ِم الطي ِ ك َه ْيو ِة الط ْير ِب ِإذ ِني فتنفخ ِف
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ َ
ْ ُ ْ
اْل ْك َي َه َواْل ْب َر َص ِب ِإذ ِني َو ِإذ تخ ِر ُج ال َي تى ِب ِإذ ِني».
َ َ َّ
َّ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ْ
ادوا
 .2نسانَ « : 24 :ول ْ أن ُه ْم ِإذ ظلي ا أنفسهم جآؤوَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرس ل ل ج
ُّ
الل َه َت َّ ًابا َّرح ً
ييا».
ِ
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صدای ما را نمیشنوند ،پس درخواست از آنان شرک است همتانگونته کته
خداوند درخواست از بتها و آنهایی که صدای ما را نمتیشتوند و پاستخی
نمیدهند ،شرک دانسته است 1.در پاسخ باید گفت:
 .1جدا کردن مردگان و زندگان و تجویز توسل در یکی و جتایز نداستتن در
دیگری ،عقیدهای شرکآلود است زیرا در این حالت زندگان را شریک ختدا
قرار میدهد و مردگان را دارای این قابلیت نمیداند .در واقع وهابیت با جتدا
کردن زندگان و مردگان ،اعتقاد شرکآلود را در مورد زندگان تجتویز کترده و
در مورد مردگان جایز ندانسته است و در حتالی دیگتران را بته شترک متتهم
میکند که خود گرفتار عقیده شرکآلود است.
 .2اعتقاد به توسل و درخواست کمک از آنان ،زمانی شرکآلود میشتود کته
شریک خدا قرار داده شوند همتانگونته کته بتتپرستتان بتا ایتن اعتقتاد از
بتهای خود درخواست میکردند .اعتقاد به یاریرستانی آنتان بته اذن ختدا،
شرک نیست .اعتقاد به اینکه آنها مردهاند و صداها را نمیشنوند و نمیتواننتد
ما را یاری دهند ،تنها نتیجهاش لغو و بیهوده بودن کار است ،نه اینکته شترک
باشد زیرا با عقیده مشرکانه (شریک خدا بودن آنان) همراه نیست.
 .1بر اساس آیات و روایات ،پیامبران و اولیای الهتی و شتهیدان زندهانتد و از
حیات حقیقی برخوردارند .آنوه که مرده و در قرآن بیتان شتده استت 2،تنهتا
جسم آنان است .همه انسانها پس از مرگ ،از زندگی و حیات برخوردارنتد
و صدای ما را به اذن الهی میشنوند همانگونه که پیامبر

در جنتگ بتدر،

مردگان مشرک را خطاب قرار داده و با آنان سخن گفت و در پاسخ اصحاب
ُ َ ُ
َ ُ ُ ْ َ ََْ ُ ُ ْ َ َُ ُ َ ُ
ْ َّ
َّ
َ َْ ُُ َ ْ ُ
الء شفعاؤنا ِعن َد الل ِه».
ون الل ِه ما ال يض ُّرهم و ال ينفعهم و يق ل ن هؤ ِ
 .1یونس« : 12 :و يعبدون ِم د ِ
َّ َ

َّ

ُ

 .2زمرِ « : 12 :إنك َم ِّي ٌت َو ِإن ُهم َّم ِّيت َن :قطع ًا تو خواهی مرد و آنان [نیز] خواهند مرد».
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خود که گفتند :مگر آنها صدای تو را میشنوند ،فرمود« :آنتان امتروز از شتما
شنواتر هستند».

1

بنابراین مردگان و از جمله پیامبر

و اولیای الهی از جهان و حیتات متادی

جدا شدهاند ،اما از حیات و زندگی جاودان و حقیقی برخوردارند .توستل بته
پیامبر

و مدد خواستن از امام حسین

با این اعتقاد است که آنتان زنتده

حقیقیاند و به اذن و قدرت که خداوند به آنها داده ،واسطه فیض و رحمتت
الهی هستند .آنان بنده خدا هستند و هیچ قدرتی بتدون قتدرت ختدا ندارنتد.
َُ ْ َ

ْ

ََ

توسل به آنان به فرمان الهی که میفرمایدَ « :و ْابتغ ا ِإل ِيه ال َ ِسايلة 2:بته ستوی او
وسیله بجویید» و آنان وسیلهای برای دستیابی به فتیض و واستطهای بترای
دریافت رحمت الهی هستند.
توسل به امام

تنهتا در میتان شتیعیان نیستت بلکته در میتان

یا پیتامبر

اهلسنت نیز وجود دارد و اغل

عالمان اهلسنت آن را جایز میداننتد زیترا

هم روایاتی در منابع اهلسنت برای جواز توسل و هم در سیره سلف صتالح
وجود دارد .سمهودی از عالمان اهلسنت قرن نهتم هجتری بتا نقتل توستل
صحابه به پیامبر
آدم

 ،حتی بعد از وفات آن حضرت و نیز با نقل داستان توبته
قبل از خلقت آن حضرت میگوید:

و توسل او به پیامبر

توسل و استغاثه و تشفع به پیامبر

در بارگتاه خداونتد حکتیم جتایز،

بلکه نیکوست .هر دینداری جواز آن را مستل ّم متیدانتد و ستیره انبیتای
سلف ،بندگان صالح و علمای اسالم آشکارا بر آن داللتت دارد .تتا قترن
 .1مسلم بن حجاج نیشابوری صحیح مسلم ج ،4
االمام احمد بن حنبل ج ،12
 .2ما ده.11 :

.11

 2221احمد بن محمتد حنبتل مستند

نگاهی به مواضع شیعه درباره توسل و زیارت
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هفتم هیچ دینداری جواز توسل را منکر نشده است ،حداقل ما به آن بتر
نخوردهایم.

1

ابنکثیر نیز گفته است :ابنتیمیه در مجلتس منتاظرهای کته در مصتر تشتکیل
شد ،وقتی در جواب دادن به اشکاالت بر عقیده ختود درمانتده شتد ،گفتت:
«استغاثه و فریادخواهی فقط بته خداونتد جتایز استت و استتغاثه بته رستول
اکرم

صحیح نیست ،ولی میشود به پیتامبر گرامتی

حضرت طل

شفاعت نمود».

متوستل شتد و از

2

زیارت قبور
وهابیت و پیروان ابتنتیمیته ،زیتارت قبتور را جتایز ندانستته و آن را شترک
دانستهاند .ابنتیمیه میگوید« :هر کس قبر پیامبر

و غیر ایشتان (از اولیتا و

صالحان) را زیارت کند ،به خداوند شرک ورزیده و به غیتر ختدا روی آورده
است پس این عمل حرام و شرک به خداونتد استت» 1.دلیتل او بترای ایتن
عقیده ،برخی از روایات پیامبر

است که در آنها از زیارت قبور منتع کترده

است در حالی که این روایات بتا روایتات دیگتری از پیتامبر

کته تعتداد

بسیاری از آنها در منابع اهلسنت آمده ،نسخ شده است .در کت

اصتول فقته

اهلسنت ،یکی از مثالهای رایج برای نستخ روایتت توستط روایتت دیگتر،
همین احادیث زیارت قبور است .از جمله ابیملیکه میگوید« :روزی عایشته
از قبرستان میآمد .به او گفتم :ای امالمؤمنین از کجا میآیتی؟ گفتت :از کنتار
قبر برادرم ،عبدالرحمن .به او گفتتم :آیتا رستولختدا از زیتارت قبتور ،نهتی
 1علی بن احمد سمهودی وفان الوفان ج ،4-1
 2ابنکثیر البدایه و النهایه ج ،14

 .1ابنتیمه حرانی الرد علی األخنایی

.41
.22

.1111
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نفرموده است؟ گفت:آری ،پیامبر از زیارت قبور نهی نموده ،ولی سپس بته آن
ِّ ُ ُ
امر فرمود» 1.در روایتی مشهور از پیامبر آمده است که فرمودِ « :إنـي ك ْنـت
َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ِّ ُ
ارخ َـرِّ 2 :در گذشتته شتما را از
ور فز ُوروﻫـا ف ِِنَـا تـذك ُرك ِم ِ
نَِتِم نا ِز یار ِِّ الَْ ِ
زیارت قبور نهی میکردم ،ولی اکنون آن را زیارت کنید زیترا آخترت را بته
یاد شما میآورد» .ترمذی بعد از نقل این حدیث از بریده ،میگوید« :حتدیث
بریده ،صحیح است و اهل علم به آن عمتل متیکننتد و بترای زیتارت قبتور
مانعی نمیبینند .این است نظر گروهی ،مانند ابنالمبارک و شافعی و احمتد و
اسحاق».

1

بر اساس همین روایات پیامبر

 ،زیارت قبتور نتزد تمتام متذاه

استالمی

(شافعی ،حنبلی ،حنفی ،مالکی ،جعفری) نه تنها شرک نیست بلکه مستتح
و حتی در مواردی آن را واج

دانستهاند .صالحی شامی از علمای شتافعی و

متوفای  ۱۴۲ق میگوید:
مشروع و جایز است .بته ختاطر جتواز ایتن

سفر برای زیارت قبر پیامبر

مو وع ،علمای بزرگی مانند شتیخ تقتیالتدین ستبکی ،شتیخ جمتالالتدین
زملکانی ،شیخ داوود ابوسلیمان مالکی و دیگران از علما ،در متورد آن کتتاب
نوشته و در آن کت  ،نظریات ابنتیمیه که معاصر آنهتا بتوده را رد کتردهانتد
زیرا او در ایتن متورد نظتری زشتتی داده استت کته آب دریاهتا آن را پتاک
نمیکند.

4

ابوعبدال حاکم نیشابوری المستدرک علی الصحیحین ج ،1
.1
لّ
 2همان،

.112

 111احمد بتن محمتد حنبتل مستند االمتام احمتد بتن حنبتل ج ،2

ابنماجه سنن ابنماجه ج ،1

21

 .1ابوعیسی ترمذی سنن ترمذی ج ،۳

 ،۳۱۱ح .۱۵۵۴

 .4محمد بن یوسف صالحی شامی سبل الهدی و الرشاد ج ،۱۲

.۳۰۴

122
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شرنبالنی که نظرات امام ابوحنیفه را جمعآوری کرده ،میگوید:
زیارت قبور هم برای مردان و هم برای زنان جایز است .بعضی گفتهانتد
زیارت برای زنان حرام است ،ولی اصح این است که رخصتت زیتارت
قبور هم برای مردان و هم برای زنان جایز است پتس بترای زنتان هتم
مستح

است.

زیارت قبر پیتامبر

المذاه

1

نیتز بستیار تأکیتد شتده استت .در کتتاب الفقته علتی

األربعة که مورد تأیید فقهای چهارگانه اهلسنت است ،آمتده استت:

«زیارت قبر پیتامبر

از بتزرگتترین قربتات و دارای شتأن بستیار بتزرگ

است» 2.شیخ عالنالدین حصکفی ،مفتی حنفی دمشق میگوید« :بعد از اتمتام
اعمال حج ،زیارت قبر پیامبر

مستح

برای کسی که استطاعت دارد ،واج

است و بعضتی از علمتا گفتتهانتد

است» 1.قا ی ابوالفضل عیاض نیتز در

کتاب شفان گفته است« :زیارت قبر پیامبر

سنت مسلمانان است که بتر آن

اجماع شده است» 4.همونین از امتام غزالتی نقتل استت کته متیگویتد« :در
فضیلت داشتن زیارت قبور ،تفاوتی میان انبیا و اولیا و علما وجود ندارد اگتر
چه به جهت تفاوت درجات آنان ،درجات زیارت آنهتا نیتز تفتاوت خواهتد
داشت».

1

افزون بر روایات بسیار که بر جواز و استتحباب زیتارت قبتور تأکیتد دارنتد،
برخی آیات قرآن نیز بر مشروعیت زیارت قبور داللت دارند:
 .1حسن بن عمار شرنبالنی حنفی مراقی الفالح بإمداد الفتاح ج ،1

.224

األربعه ج ،2

.212

 .2عبدالرحمن بن محمد جزیری الفقه علی المذاه
 .1محمد بن علی حصکفی حنفی الدر المختار شرح تنویر األبصار ج ،1
.222
ابوعبدال محمد بن محمد مالکی المدخل ج ،1
.4
لّ
 .1همان،

.212

.112 -111
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َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ
َّ
ُ
الل َه َو ْاس َت ْغ َف َر َل ُه ُ
ام َّ
الر ُسا ل
اءوک ف ْاستغف ُروا
«ل أنهم ِإذ ظلي ا أنفسهم ج
َّ َ
َ
ل َ َج ُدوا الل َه ت َّ ًابا َر ِح ًييا 1:اگر آنان وقتی به خود ستم کترده بودنتد ،پتیش

تو میآمدند و از خدا آمرزش میخواستند و پیامبر [نیز] براى آنان طلت
آمرزش میکرد ،قطعاً خدا را توبه پذیر مهربان مییافتند».

در تأیید این آیه که زمان حیات و ممات پیتامبر
حضرت نمیکند ،روایتی از پیامبر

تفتاوتی در دیتدار بتا آن

است که فرموده است« :هر کتس حتج

گزارد و قبر مرا بعد از وفاتم زیارت کند ،مانند کسی است که در حیتاتم مترا
زیارت نموده است» 2.همونین حضرت فرمتوده استت« :هتر کتس قبتر مترا
زیارت کند ،شفاعتش بر من الزم میگردد».

1

نماز و دعا در کنار قبر
از بهانههای دیگر برای تکفیر مستلمانان ،مستئله نمتاز و دعتا در کنتار قبتور
مردگان و اولیای الهی است در حالی که نمتاز و دعتا در هتر مکتانی جتایز
است ،مگر اینکه از طرف شرع مقدس اسالم نهی شده باشد .دربتاره نمتاز و
دعا در کنار قبور نه تنها نهی شرعی نرسیده استت بلکته ایتن عمتل مطتابق

َ َُّ ُ
َُّ َ
ااا
کتاب و سنت است .خداوند به حاجیان فرمان داده است« :وات ِخذوا ِما مق ِ
ِإ ْب َر ِاه َيم ُم َص ًُّلى 4 :مقام ابراهیم را محل نماز ختود برگزینیتد» .بنتا بتر ایتن آیته

شریفه ،جایگاهی که حضرت ابراهیم

در آنجا به عبتادت ختدا پرداختته و

 .1نسان.24 :
 422ابوالحسن علی بن عمر دارقطنی
 .2سلیمان بن احمد طبرانی المعجم الکبیر ج ،12
.111
سنن دار قطنی ج ،1
.114
 .1ابوالحسن علی بن عمر دارقطنی سنن دار قطنی ج ،1
 .4بقره.121 :

نگاهی به مواضع شیعه درباره توسل و زیارت
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بدن او آنجا را لمس کرده است ،جایگاه مقدستی استت کته متیتتوان بترای
عبادت خدا انتخاب کرد .در منابع اهلسنت نیز خواندن نماز حجر استماعیل
مورد تأکید است 1،در حالی که در حجر اسماعیل ،قبتور انبیتای الهتی و قبتر
مادر حضرت اسماعیل

نیز در آنجا واقع شده است.

قرآن درباره اصحاب کهف فرموده است:

َ َ
َ ُ
ْ َ َ َُّ َ َ َ
قال ا ْاب ُن ا َع َل ْيه ْم ُب ْن َي ًانا َر ُُّب ُه ْم َأ ْع َل ُ
اذي غل ُبا ا َعلاى أ ْمار ِه ْم
ام ِب ِهام قاال ال
«ف
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َُّ
لنت ِخذ َُّن َعل ْي ِه ْم َم ْس ِج ًدا 2 :پس گروهی گفتند برایشان بنایی را بر پتا کنیتد.

پروردگارشان بر آنان داناتر است ،اما گروهی که بتر کتار ایشتان غالت
شدند ،گفتند که ما بر ایشان ،مسجدی میسازیم».

قتترآن کتتریم پیشتتنهاد اول را درستتت ندانستتت و بتته همتتین دلیتتل فرمتتود:
«پروردگارشان بر آنها آگاهتر است» ،اما چون پیشنهاد ساختن مسجد بتر قبتور
اصحاب کهف از سوی مؤمنان بوده است ،خداوند پیشتنهاد دوم را بتدون رد
کردن بیان کرده است.
در منابع روایی اهلسنت نیز جواز نمتاز در کنتار قبتور وارد شتده استت .در
روایتی از کتاب المستدرک علی الصحیحین آمده که فاطمته
اسالم

دختتر پیتامبر

در هر جمعه به زیارت قبر عمویش حمزه سیدالشهدا متیرفتت و

بر آن مزار پاک نماز میخواند و میگریست 1.در سنن ابنماجه نیتز روایتات
متعددی آمده است که پیامبر

 .1احمد بن شعی

بعد از آن که از مرگ برخی از مسلمین آگاه

نسایی سنن الکبری ج ،1

.212

 .2کهف.21 :
ابوعبدال حاکم نیشابوری المستدرک علی الصحیحین ج،۳
.1
لّ

.۳۵

931
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میشد ،بر سر قبر آنها حا ر میشد و نماز میخواند 1.روشن است که نمتاز
پیامبر

در کنار قبر آنان ،نماز میت نبود زیرا نماز میت قبتل از دفتن میتت

خوانده میشود و این کار توسط مسلمانان انجام شتده و ستپس میتت دفتن
میشود .همونین بر اساس نظر برخی از فقهای اهلسنت نیز تکرار نمتاز بتر
میت ،مکروه است.
دعا در کنار قبور نیز امر مشروع و مطلوب است .سلیمان بن بریده از پتدرش
هنگامی که به مقابر میرفت ،ایتنگونته بتر

نقل کرده است که پیامبر اکرم

اهل قبور سالم میداد« :سالم بر شما اهل این دیار از مؤمنتان و مستلمانان ،و
شانال به شما ملحق میشویم .شما پیشتروان متا بودیتد و متا بته دنبتال
ما ان لّ
شماییم .از خدا برای ما و شتما درخواستت عافیتت متیکنتیم» 2.در روایتت
دیگری آمده است که حضرت به اصحاب خود آموخت که وقتی به قبرستتان
َ ْ َُ َ ََ َ َ ُ ْ َ
ِم ال َْ ِافِة 1 :از خدا بترای خودمتان
میروند ،اینگونه بگویند« :نسأل الله لنا ول
و شما عافیت را طل میکنیم» .از عایشه همستر پیتامبر نیتز نقتل شتده
است که هر شبی که آن حضرت نزد او بود ،در آخر ش

بته قبرستتان بقیتع

میرفت و برای اهل قبور دعتا متیکترد 4.ایتن کتار مستتمر و همیشتگی آن
حضرت بود .بنابراین دعا در کنار قبور دیگران و به طور خا

در کنار قبتور

اولیای خدا ،خواه انسان برای خود دعا کنتد یتا بترای اهتل قبتور ،در ستنت
 .1ابنماجه سنن ابنماجه ج ،1
 .2احمد بن شعی

.22 -22

نسا ی سنن الکبری ج ،2

 .1ابنماجه سنن ابنماجه ج ،1

.12

 .4مسلم بن حجاج نیشابوری صحیح مسلم ج ،2
االمام احمد بن حنبل ج ،42

.422

.222

 222احمد بتن محمتد حنبتل مستند

نگاهی به مواضع شیعه درباره توسل و زیارت

مستمر پیامبر

بوده و آنوته در ستنت پیتامبر
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است.
دعا کنار قبور از جهت یادآوری مرگ و آخرت ،ایجاد حالت حزن و انابته در
انسان و نیز تأثیر بیشتر دعاها ،خاشعتر شدن قل
مطلوب و پسندیده است.

و تقترب انستان بته ختدا،

