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چکیده
م سئله تو سل ،شفاعت و ا ستغاثه از جمله م سائل کالمی ا ست که فرق مختلف ا سالمی درباره آن نظرات متفاوتی دادهاند.
برخی فرق ا سالمی موارد مذکور را قبول دارند .اما برخی دیگر قبول ندارند و گروهی دیگر نیز معتقدان به توسل و شفاعت را
کافر و کشتن ایشان را واجب میدانند .وهابی ها از جمله کسانی هستند که در زمینه توسل ،شفاعت و استغاثه نظرات بسیار
تند و تکفیری دارند؛ به گونه ای که بسیییاری از مسییلمانان را با ربه تکفیر از دایره اسییالن بیرون رانده ،قتل آننا را نیز جایز
می شمارند .پژوهش ا ضر با کاویدن زوایای مختلف تو سل ،شفاعت و ا ستغاثه اق سامی شانزدهگانه را برای موارد مذکور
تر سیم ،و محل نزاع با مخالفان را به صورت شفاف تقریر کرده ا ست .از این اق سان ،پنج ق سم مربوط به تو سل ا ست که در
تمان اق سان بین شیعه و وهابیت اختالف است .پنج ق سم مربوط به شفاعت است که در دو ق سمت آن اختالف است .شش
قسم دیگر هم مربوط به استغاثه است.
کلیدواژهها :توسل ،شفاعت ،استغاثه ،وهابیت ،ابنتیمیه ،محمد بن عبدالوهاب.
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مقدمه

تو سل مو ضوعی عادی در زندگی افراد ا ست که همه ان سانها ،تی وهابیها هم آن را میپذیرند؛ یعنی ان سانها در
طول شییبانهروز صییدها بار این کار را انجان میدهند و به اشیییا و افراد مختلفی متوسییل میشییوند .از شییخت ناتوانی که
میخواهد از خیابان گذر کند و به جوانی متو سل می شود گرفته تا شخ صی که برای رفع خ صومت میان خود و رفیقش به
شخت محترمی توسل میجوید .ایننا از جمله موارد توسل پذیرفته شده میان مسلمانان است که در زمان پیامبر و پس از
ِ
ََ َ َ
خرج
آن مرسون بوده است .به عالوه ،خدا هم امور دنیا را از طریق اسبابش انجان میدهد؛ به وسیله ابر باران نازل میکند فا
َ
َ
َ
2
من َّالث َمرات 1و به وسیله مالئکه بسیاری از کارها را انجان میدهد فاملُ َدبرات امرا.
به
ال که مسلمانان در خصوص این مسائل اتفاق نظر دارند چرا این همه اختالف در توسل و شفاعت پیش آمده است؟
شاید نخستین مشکل ،توجه نداشتن به انواع توسل و شفاعت است .با دقت در این مسئله میتوان شانزده قسم برای مسئله
تصییور کرد که هر یپ پیشفرض های خود را دارد و توجه نکردن هر یپ از منازعهکنندگان به این پیشفرضها و اصییول
مو ضوعه ،باعث خلط مبا ث می شود .شاید نخ ستین خلط را ابنتیمیه ،مؤ سس این افکار کرد که به مبانی م سلمانان در
پذیرش اق سان توسل و شفاعت توجنی نکرد و به همین علت به م سلمانان اتنان شرک زد .بنابراین ،میتوان گفت در ا صل
مو ضوع تو سل ،میان م سلمانان و وهابیت هیچ اختالفی نی ست؛ بلکه توجه ندا شتن وهابیت به پیشفرضهای م سلمانان
برای پذیرش تو سل به ارواح اولیای النی و درخوا ست شفاعت از ذوات مقد سه و ا ستغاثه به ارواح اولیای النی در زمان
ممات آننا و تف سیر غلط وهابیت از معنای عبادت و تو ید و شرک ،باعث این منازعات شده ا ست .آنچه در ادامه میآید
بیان دقیق اقسان شانزدهگانه متصوره است تا مشخت شود مشکل اصلی وهابیها ،خلط مبا ث علمی و تداخل اقسان با
یکدیگر است.
معنای توسل ،شفاعت و استغاثه
توسل

معنای اصطال ی «توسل» به معنای لغوی آن نزدیپ است« .توسل» در اصطالح اینگونه تعریف شده است« :واسطه
قرار دادن شیء یا شخت برای ر سیدن به مطلوب و مق صود» 3که این تعریف با معنای لغوی آن تفاوت چندانی ندارد و به
نظر میرسد همان معنای لغوی ا ست .بنابراین ،اختالف میان م سلمانان و وهابیت بر سر توسل ،به معنای ا صطال ی آن
باز نمیگردد .زیرا فرق چندانی با معنای لغوی آن ندارد.
شفاعت

« شفاعت» از ماده « شفع» به معنای ُجفت است؛ 4یعنی واسطه شدن شخت مورد ا تران که با درخواست ملتمسانه
فرد خاطی در کنار هم و به کمپ هم ،موجب خالصی شخت گنهکار می شود 5.با این تعریف از شفاعت به نظر میرسد
معنای شفاعت از معنای توسل خاصتر است و میتواند یکی از اقسان توسل باشد.
 .1سوره بقره ( ،)2آیه .22
 .2سوره نازعات ( ،)79آیه .5
 .3ابناثیر جزری ،عزالدین ،النهایة فی غریب الحدیث واالثر ،ماده شفع ،ص185؛ ابنمنظور ،محمد ابنمکرن ،دعا و توسل ،ص.97
 .4طریحی ،فخر الدین ،مجمع البحرین ،ج ،4ص.353
 .5سبحانی ،جعفر ،آیین وهابیت ،ص.245

استغاثه

«استغاثه» نیز در لغت از ماده «غوث» به معنای کمپ خواستن از کسی است که توانایی انجان کاری را دارد .بنابراین،
استغاثه هم میتواند قسمی از اقسان توسل محسوب شود؛ یعنی فردی از فرد دیگری برای رفع وائجش درخواست کمپ
َ َ َّ
َ َ َّ
غاثة الذی من َ
شیعته لَع الذی
می کند .خدای متعال در قرآن کریم از زبان یکی از پیروان ضیرت موسیی میفرمایدَ  :و ا ست
من َعدوه 6.یعنی آن مرد ا سرائیلی که همکیش ضرت مو سی بود ،در برابر د شمن قبطیاش از ضرت مو سی
یاری خواست.
نتیجه آنکه هر سه کلمه «توسل»« ،شفاعت» و «استغاثه» از نظر معنایی شبیه به هم هستند به نوعی ذیل معانی و اقسان
توسییل گنجانده میشییوند 7.دیگر آنکه در اصییل توسییل ،شییفاعت و اسییتغاثه میان مسییلمانان هیچ اختالفی وجود ندارد و
اختالف در برخی اق سان آن ا ست 8که وهابیها با بردا شت ا شتباه از مفاهیمی مثل عبادت ،تو ید و شرک به این مع ضل
گرفتار شدهاند و دیگر مسلمانان را نیز گرفتار کردهاند.
تبیین محل نزاع

برای رو شن شدن محل نزاع میان وهابیت و دیگر م سلمانان تمان اق سان تو سل را تبیین و برر سی میکنیم تا م شخت
شود کدان یپ به قیقت نزدیپترند.
 .1گاهی توسییل به ذات (مقان یا جاه) اولیای النی اسییت .ال فرقی نمیکند قبل از یات ایشییان (عالم ذر) باشیید یا
ً
زمان یات (دنیا) یا زمان ممات (برزخ) یا در قیامت .مثال خداوند به ق انبیا و اولیا خوانده میشییود و گفته میشییود:
ً
«اللهم انی اسئلک و اتوسل الیک بنبیک نبی الرحمة  »...که در اینجا مستقیما خدا خوانده شده و مقان و بزرگی اولیای النی
واسطه قرار گرفته است که این میتواند قبل از یات دنیوی اتفاق افتاده باشد مثل توسل انبیای اولوالعزن به پیامبر اسالن ،یا
در زمان یات با شد یا میتواند در زمان ممات با شد (یعنی پیامبر در برزخ با شند) یا آنکه در قیامت با شد .بنابراین ،این
نوع خود دارای پنج قسم است:
الف .توسل به ذات (مقان یا جاه و بزرگی فرد) قبل از یات دنیوی ،مثل توسل ضرت آدن به پیامبر اسالن.
ب .توسل به ذات پیامبر در زمان یات دنیوی و عندالحضور (یعنی در زمان یات پیامبر و در ضور شخت پیامبر
باشد).
ج .توسییل به ذات پیامبر در زمان یات دنیوی و عندالغیاب (در زمان یات پیامبر باشیید اما نزد ایشییان این توسییل
صورت نگیرد) .مثل آموختن توسل به نابینا به وسیله پیامبر در زمان یات که در مکانی این توسل صورت گرفت که ایشان
در آن مکان ضور نداشتند.
د .توسییل به ذات در ممات (یعنی در زمان یات برزخی پیامبر باشیید) مثل دعای توسییل مسییلمانان به پیامبر و اهل
بیت در طول  1400سال گذشته و آموختن توسل به ذات پیامبر در زمان خلیفه سون به وسیله عثمان بن نیف.
هی .توسل به ذات پیامبر در قیامت؛

 .6سوره قصت ( ،)28آیه .15
 .7در اهل سنت نیز برخی معتقدند بازگشت این سه کلمه به یکدیگر است و با هم فرقی ندارند؛ سبکی ،علی ابنعبدالکافی ،شفاء السقام فی زیارة خیر األنام ،ص .314
 .8قادری ،محمد طاهر ،استغاثه و جایگاه شرعی آن ،ص.32-16

 .2گاهی توسل به دعای انبیا و اولیای النی است و از ایشان درخواست می شود که از خدا برای ما (نه برای خودشان)
طلب اجت کنند .ال این درخواسییت یا در زمان قبل از یات ولی خدا اسییت ،یا در زمان یات او ،یا در زمان ممات
ایشان ،یا در زمان قیامت .اما توسل به دعای اولیای النی قبل از یات فرض ندارد .به عبارت دیگر ،این درخواست گاه در
زمان یات پیامبر خدا و در نزد خود ای شان صورت میگیرد ،مثل درخوا ست برادران ضرت یو سف که از ضرت
یعقوب تقاضا کردند تا خدا آننا را ببخشاید .یا در زمان غیاب و ممات ایشان است ،به این صورت که شخت در منزل
ً
یا نزد قبر اولیای النی از ای شان درخوا ست میکند که برای او دعا کنند و از خدا اجتی را برایش بخواهند .مثال میگوید:
«یا وجیها عندالله! اشـف لنا عندالله» ،یا میگوید« :یا رسـول الله ،اشـف لنا عندالله فان لک شـأنا مل ال ـأن» .نتیجه اینکه این
نوع خود دارای پنج قسم است:
الف .توسل به دعای پیامبر (یا اولیای النی) در زمان قبل از یات (این قسم ،فرض وجودی ندارد).
ب .توسل به دعای پیامبر در زمان یات و عندالحضور (پیش خود پیامبر).
ج .توسل به دعای پیامبر در زمان یات و عندالغیاب.
د .توسل به دعای پیامبر در زمان ممات (در زمان یات برزخی).
هی .توسل به دعای پیامبر در زمان قیامت.
به نظر می رسد این نوع (قسم دون) با تمان اقسامش همان شفاعت است که در قرآن با اشاره به قیامت آمده است که در
واقع اقسان شفاعتاند .شفاعت در قیامت هم به همین معناست که فرد گنهکار به پیامبر یا اولیای النی متوسل میشود و از
آننا میخواهد که از خدا برای وی طلب بخشایش و شفاعت کنند .پیامبر ،ائمه یا اولیاءالله نیز از خدا درخواست بخشایش
میکنند تا خداوند از گناهان فرد درگذرد ،و خداوند هم به ا تران درخواسییت ولی خدا ،از گناهان خاطی چشییمپوشییی
میکند.
وهابیت توسیییل به دعای پیامبر یا اولیای النی در زمان یات عندالحضییور و در قیامت را می پذیرند و این را همان
شفاعت صحیح می دانند .در این ق سم دون (تو سل به دعا که در واقع شفیع شدن پیامبر ا ست و همان شفاعت ا ست)،
اختالف ا صلی میان م سلمانان با وهابیت ،در زمان ممات ( یات برزخی) ا ست .وهابیت معتقد ا ست تو سل به دعای
اولیاء الله در زمان یات (البته فقط عندالح ضور) ،و تو سل به دعای پیامبر و اولیای النی در قیامت ،همان التماس دعایی
ا ست که مؤمنان از یکدیگر درخوا ست میکنند 9.از آنجایی که این ا شاره در روایات و آیات فراوانی آمده ا ست و وهابیت
نتوانسته است آن را رد کند ،لذا به اجبار پذیرفته است.
ً
 .3نوع سون ،آن است که فرد مسلمان مستقیما از پیامبر یا ولی خدا اجتی را بخواهد که آن اجت به نوعی در یطه
قدرت خدا ست .به عبارت دیگر ،اگر در زمان یات پیامبر یا امان ا ست ،نزد ای شان میرود و شفای بچهاش یا امثال آن را
از خود پیامبر یا ولی خدا می خواهد و اگر این درخواسیییت در زمان ممات (برزخ) پیامبر رخ دهد آن فرد نزد قبر پیامبر یا
ً
ولی خدا میرود و اجتش را م ستقیما از ای شان درخوا ست میکند و میگوید کمکم کن و مرا بر د شمنم پیروز گردان و
امثال آن.

 .9ابنعبدالوهاب،محمد ،التوحید حق الله علی العبید ،ص38-34؛ مصییحح کتاب نیز در صییفحه  34از ابنقیم جوزی مطلبی دال بر پذیرش شییفاعت در قیامت آورده
اسییت و بیان میکند که در روز قیامت مردن به انبیا متوسییل میشییوند که انبیا هم مردن را به پیامبر ارجاع میدهند .البته وهابیها به پیروی از ابنقیم جوزی این شییفاعت را
همان مقان محمود و شفاعت کبری میدانند.

گاه ممکن ا ست با نگاه ا ستقاللی به این ذوات مقدس نگاه شود ،به این معنا که خداوند این بزرگان را آفریده ا ست و
تمان امور خلق را به این بزرگان واگذار کرده است که در این صورت به تصریح همه عالمان اسالمی ،اعم از شیعه و سنی،
ً
این عمل قطعا شرک ا ست و باید از آن پرهیز شود 10.و گاه با همان نگاهی ا ست که قرآن فرموده و از آن به اذن النی تعبیر
کرده است؛ یعنی خداوند به برخی بندگان خود اجازه تصرف در کون داده و اجازه داده است که به صورت موجبه جزئیه در
عالم ت صرفاتی دا شته با شند .مثل ت صرفات ضرت عی سی در خلق پرنده ،شفا دادن مریض و زنده کردن مرده 11و
ً
ت صرف آ صف ابن برخیا در آوردن تخت بلقیس در یپ لحظه 12که این مطالب در قرآن عینا همان ا ستغاثه به ارواح اولیای
النی اسییت؛ و البته این نوع ،قسییمی از توسییل محسییوب میشییود که این نحوه تصییرف را در زبان عرفان ،والیت تکوینی
میگویند.
بنابراین ،نوع سون هم شش قسم دارد که عبارتاند از:
الف .درخواست اجت از ولی خدا در زمان یات به نحو استقاللی؛
ب .درخواست اجت در زمان ممات به نحو استقاللی؛
ج .درخواست اجت در قیامت به نحو استقاللی؛
13
که همه علمای اسالن این سه قسم را شرک صریح دانستهاند و به شدت با آن مبارزه میکنند.
د .درخواست اجت در زمان یات به اذن خدا؛
هی .درخواست اجت در زمان ممات به اذن خدا؛
و .درخواست اجت در قیامت به نحو اذن الله.
البته علما درباره درخواسییت اجت در قیامت چیزی نگفتهاند ،اما اگر عالمی این نحوه تصییرف اذن النی را در این
جنان پذیرفت ،در برزخ و قیامت هم میپذیرد .یعنی هر کس این نحوه تصییرف در کون را برای اولیای النی در این جنان
تصییرفات
بپذیرد ،طبیعی اسییت که در دو جنان برزخ و قیامت هم میپذیرد .زیرا هیچ دلیلی برای بازپسگیری این نحوه
ِ
دادهشده در دنیا به وسیله خداوند وجود ندارد.
مجموع این اق سان شانزده ق سم شد که علما از نوع اول با پنج ق سمش به عنوان تو سل و از نوع دون با پنج ق سمش به
عنوان شفاعت و از نوع سون با شش قسمش به عنوان استغاثه به اولیای النی یاد کردهاند .اما باید توجه داشت که هیچ یپ
سم ا ستغاثه به اولیای النی به نحو ا ستقالل در یات ،ممات و قیامت را نپذیرفتهاند و آن را شرک
از علمای ا سالن ،سه ق ِ
میدانند.
در سیزده ق سم باقیمانده ،اکثر عالمان م سلمان تمان اق سان توسل (پنج ق سم) و چنار ق سم شفاعت (یپ ق سم از این
قسمت فرض وجودی پیدا نمیکند) را میپذیرند و آن را شرعی میدانند .اما در سه قسم استغاثه به اولیای النی به نحو اذن
الله ،میان علمای اسالن اختالف است و مربوط به پذیرش یا عدن پذیرش والیت تکوینی به نحو قیقی میشود؛ یعنی هر
کس والیت تکوینی انبیا و اولیای النی را به نحو قیقی و به اذن الله پذیرفت مدافع سه قسم استغاثه به اولیای النی به اذن
 .10سید ابوالقاسم خویی ،التنقیح فی شرح العروة الوثقی ،ج ،3ص.78
 .11سوره آل عمران ( ،)3آیه  49درباره ضرت عیسی (ع) میفرماید« :و ابریء االکمه و االبرص و ا ی الموتی باذن الله»؛ ضرت عیسی (ع) به اذن خداوند مرده زنده
ً
میکرد که صرا تا قرآن با اذن النی این تصرفات را تأیید کرده است.
 .12سوره نمل ( ،)27آیه .40
 .13تمامی کتب فقنی ذیل مبحث کفر ،چه صریح و چه غیر صریح ،به این مبا ث وارد شدهاند؛ برای نمونه نپ :.مو سوی خمینی ،کتاب الطهارة ،ج ،3ص400-345؛
ذیل بحث کافر در کتاب طنارت ،در :محمد سن نجفی ،جواهر الکالم ،ج.6
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الله اسیییت؛ به عبارت دیگر ،اگر عالمی از علمای اسییالن نسییبت خلق را در آیه اّن أخل ُق ل ُکم ِم َن الط ِنی ک َه َیئ ِة الط ِی 14به
ضرت عی سی ن سبت قیقی دان ست و قائل شد که خلق به اذن الله به و سیله خود ضرت عی سی در این مورد
جزئی انجان میگیرد ،در این صورت سه قسم استغاثه به اولیای النی را میپذیرد.
ولی اگر عالمی از علمای اسییالن والیت تکوینی (معجزات انبیا و کرامات اولیای النی) را به نحو مجازی دانسییت و
معتقد شد که اراده معجزه و کرامات (مثل خلق کبوتر به و سیله ضرت عی سی و آوردن تخت بلقیس به و سیله آ صف
ابن برخیا) به وسیییله پیامبر و ولی خدا صییورت میگیرد ،یعنی پیامبر و امان فقط اراده میکنند ،اما خلق معجزه به وسیییله
خود خدا صییورت میگیرد و تقارن این دو باعث ایجاد معجزه و کرامت میشییود در این صییورت اسییتغاثه به ارواح اولیای
النی را به نحو دعای پیامبر یا امان میپذیرد و معنای مجازی برداشییت میکند .توجه نکردن به این اقسییان و نکات یریف
مطرح در این مسئله ،باعث خلط مبا ث میشود.
ابنتیمیه ،که خود مؤسس این تفکرات است ،این تقسیمبندی را ندارد و خلط مبا ث در آثار وی بسیار دیده می شود.
یعنی میان توسییل ،شییفاعت و اسییتغاثه به ارواح اولیای النی خلط بحث کرده اسییت و کم یکی را بر دیگری بار کرده ،به
ویژه ا کان استغاثه را به دیگر مبا ث هم سرایت داده است.
این تقسیییمبندی در کتابهای محمد بنعبدالوهاب دیده نمیشییود .بلکه سییلفیان متأخر و وهابیت به دلیل اشییکاالت
دیگران ،به این تقسیییمبندی روی آوردهاند و افکار سییلفیان در این باب را تنقیح و تصییحیح کردهاند 15.بر همین اسییاس ،از
مجموع این اقسیییان ،و هابی ها فقط دو قسییم را قبول دارند 16:الف .توسیییل به د عای پ یامبر ،آن هم در ز مان یات و
عندالحضور؛ ب .توسل به دعای پیامبر در قیامت ،که همان شفاعت معروف در میان مسلمانان است.
به عبارت دیگر ،میتوان گفت وهابیها فقط شییفاعت را قبول دارند و در اقسییان شییفاعت ،شییفاعت در زمان ممات را
نمی پذیرند .آننا میگویند فقط میتوان نزد زنده ها رفت و از ایشیییان درخواسیییت دعا کرد که این فقط در زمان یات و
عندالحضییور و در قیامت متصییور اسییت .بنابراین ،وهابیت توسییل به ذات ،مقان و جاه ،چه در یات و چه در ممات و نیز
توسییل به دعای اولیای النی (شییفاعت) ،عندالغیاب و در ممات (برزخ) و نیز اسییتغاثه در تمان اقسییامش و به هر نوعش را
بدعت یا شییرک میدانند .البته برخی از وهابیها متوجه شییدهاند که نمیتوان مسییلمانان را به سییبب توسییل به ذات پیامبر
17
مشرک دانست ،لذا برخی از این اقسان (توسل به ذات پیامبر) را بدعت میدانند نه شرک.
اگر عالمی از علمای ا سالن ت صرفات پیامبرانی مثل ضرت عی سی و معجزات انبیای النی را به صورت ت صرف
مستقیم پیامبر در تکوین تفسیر نکرد و تمان معجزات انبیا را اراده پیامبران و خلق خدا تفسیر کرد و از یاهر آیه دست کشید
عالم ،تمان اق سان
و ن سبت م ستقیم خلق به ضرت عی سی در آیه «اَنّی اَخلُق» را مجازی دان ست ،در این صورت این ِ

 .14سوره آل عمران ( ،)3آیه .49
 .15محمد ناصر الدین البانی ،التوسل انواعه و احکامه ،ص.28
 .16البته برخی از آننا تقسیمبندیهایی دارند که کمی متفاوت است ،برای نمونه ،محمد نسیب رفاعی ،از وهابیهای سلفی معاصر ،در کتاب التوصل الی حقیقة التوسل،
ص ،10چنین میگوید« :التوسل الی ق سمین .1 :التوسل الم شروع :الف .توسل المؤمن الی الله تعالی بذاته و ا سمائه و صفاته؛ ب .توسل المؤمن الی الله تعالی باعماله
الصییالحه؛ ج .توسییل المؤمن الی الله تعالی بدعاء اخیه المؤمن له؛  .2التوسییل الممنوع :الف .التوسییل الی الله تعالی بذات و شییخت المتوسییل به من المخلوقین؛ ب.
التو سل الی الله بجاه فالن او قه او رمته او برکته؛ ج .االق سان علی الله تعالی بالمتو سل به»؛ البانی در کتاب التو سل؛ انواعه و احکامه ،در صفحه  ،43پس از تق سیم
توسل به مشروع و ممنوع میافزاید« :ا مد ابن نبل فقط توسل به نبی اکرن را جایز میدانست ،و شوکانی توسل به پیامبر اسالن و دیگر انبیا و صالحان را میافزود ،ولی ما
در امور اختالفی ،تابع دلیل هستیم ،یث دار».
 .17آلبوطامی ،ا مد بن جر ،العقائد السلفیة بادلتها النقلیة والعقلیة ،ج ،2ص.510

توسل (توسل به ذات و دعا در تمان عوالم) و شفاعت (شفیع قرار دادن پیامبر در تمان عوالم) را میپذیرد ،اما اقسان استغاثه
18
به ارواح اولیای النی را قبول ندارد و اگر مردن این کار را کردند مل بر مجاز میکند.
دالیل وهابیت و نقد آنها

وهابیها هیچ نت و دلیل خاصییی بر نفی توسییل و شییفاعت از کتاب و سیینت ارائه نکردهاند .زیرا هیچ آیه یا روایتی به
صورت صریح یا کنایهای در قرآن و روایات پیامبر وجود ندارد که تو سل به اولیای النی را رد کند و آن را جایز نداند .بلکه
آیات و روایات متعددی تصییریح دارد که توسییل به پیامبر و اولیای النی و درخواسییت شییفاعت از آننا جایز اسییت .لذا
وهابیها مجبور شدهاند برای انکار توسل به ذات و شفاعت در برزخ ،به برخی عمومات قرآن تمسپ کنند .آننا با برداشت
قیاس عمل مسییلمانان با مشییرکا ِن زمان پیامبر ،که قیاسییی معالفارق اسییت ،میگویند عمل
اشییتباه از این عمومات ،و ِ
مسلمانان شبیه عمل مشرکان است و توسل به ذات اولیای النی در زمان ممات مثل توسل مشرکان به بتهاست.
ُ
ُ َ ُ
ُ
عان ا ِع ََد ا ِ  19...و نیز َ و ما َ ُعب ُدُه اال ُلی َق یر ُُب ا ایل ا ُزلیف 20معتقدند مشییرکان عبادت
الء ش ُع
وهابیها با اسییتناد به آیه ... :هؤ ِ
بتها را برای نزدیکی به خدای بزرگ انجان میدادند و مسییلمانان هم متوسییل به اولیای النی میشییوند تا به خدا نزدیپ
21
شوند ،پس هر دو مشرکاند.
در نقد این برداشت با طرح پرسشی این مسئله را پی میگیریم .از وهابیها میپرسیم :آیا خداوند در این آیه واسطه قرار
دادن میان خود و بندگان را مذمت کرده است ،یا عبادت بتها به وسیله مشرکان را نقد کرده است؟ آیه به صرا ت میگوید
تقرب الیالله نه تننا م شکل ندارد ،بلکه تقرب الیالله توجیه م شرکان در برابر انتقاد م سلمانان بوده ا ست که م سلمانان با
نماز به خدا نزدیپ می شوند و ما هم با عبادت بتها به خدا نزدیپ می شویم .بنابراین ،آیه در صدد نقد تقرب نی ست که
وهابیها بردا شت کردهاند .پس ا صل وا سطه قرار دادن مذمون نی ست ،بلکه اگر این وا سطه ،عبادت بتها با شد مذمت
ِ
می شییود .ال که رضییایت خدا در واسییطه قرار دادن اسییت باید بررسییی کرد که آیا رضییایت خداوند در واسییطه قرار دادن
پیامبران و اولیای النی است یا نه؟
مسییلمانان به اسییتناد آیات و روایات متعدد جواز توسییل به اولیای النی را ثابت میکنند .برای فنم دقیقتر مسییئله،
مقدماتی را بیان می کنیم .همه م سلمانان قبول دارند که خدا م شرکان مکه را به سبب عبادت بتها مذمت کرد؛ نه به دلیل
تقرب به خداوند متعال .پرسش اینجاست که عبادت یعنی چه و چه مقوماتی دارد .یعنی مشرکان مکه چه کار میکردند که
ُ
کار شان عبادت مح سوب می شد؟ آیا صرف کرنش کردن در مقابل شیئی یا بزرگی یا ا تران فراوان قائل شدن برای فردی،
ُ
عبادت آن فرد یا چیز مح سوب می شود؟ آیا نوکران یپ پاد شاه ،که به صورت ب سیار ذلیالنه در مقابل او کرنش میکنند و
گاه به الت سجده در مقابل او میافتند ،پادشاه را عبادت میکنند؟
به نظر میرسد هیچ یپ از عالمان ادیان این عمل را عبادت نمیدانند ،چه رسد به عالمان اسالمی .پس صرف ا تران
گذاشتن یا واسطه قرار دادن چیزی یا فردی ،تی به نحو بسیار شدید ،عبادت محسوب نمی شود .بنابراین ،نه واسطه قرار
دادن عبادت اسییت و نه صییرف ا تران شییدید؛ بلکه منم در عبادت ،نوع نگاه انسییان اسییت .یعنی همان نیت که ضییرت

 .18مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار ،ج ،25ص.261
 .19سوره یونس ( ،)10آیه .18
 .20سوره زمر ( ،)39آیه 3؛ ما آننا را جز برای اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیپ گردانند ،نمیپرستیم.
 .21محمد بن عبدالوهاب ،کشف الشبهات ،ص 17و .18

رسول فرمودند« :انَّ َما االَ ُ
عمال بال ّنیات» 22.منم آن است که انسان آن شیء یا آن فرد را قادر به انجان کارهایی بداند که
به غیر از خدا از کس یا شیء دیگری برنیاید .اگر این قصد و نگاه باشد عبادت است ولو واسطه یا ا تران شدید هم در کار
نباشد.
نکته منم در عبادت ،اعتقاد بر این است که این فرد یا شیء ،به صورت مستقل ،میتواند کاری خدایی انجان دهد و در
غیر این صییورت به تصییریح برخی آیات و ا ادیث ،ضییرت عیسییی شییفا میدهد و آصییف ابن برخیا تخت جابهجا
میکند ،ولی این افعال و کارها و نگاه ها عبادت نیسیییت .زیرا منمترین وجه تمایز میان عبادت و غیرعبادت همان نگاه
ربوبی دا شتن ا ست .منم آن ا ست که بپذیریم دخالت اولیاءالله در امور جزئی ،مطابق نت قرآن و روایات پذیرفته شده
ا ست ،اما تمان این دخالتهای جزئی را باذن الله بدانیم؛ و اگر ک سی معتقد با شد که تمان امور عالم به ک سی یا ک سانی
واگذار شده است ،این شرک است و همه علمای اسالن معتقدان به آن را مشرک میدانند و اهل بیت عصمت و طنارت نیز
قائالن به آن را لعن کردهاند.
از این تحلیل میتوان فنمید مشکل مشرکان مکه این بود که فکر میکردند امور ربوبی به این بتها واگذار شده است
و لذا به بتها تقرب میجستند و چون منمترین بخش عبادت ،یعنی همان نگاه ربوبی را به بتها داشتند کارشان عبادت
بود .ال اگر مسلمانی این نگاه را به اولیای النی هم داشته باشد به تصریح ائمه معصون ،غالی ،مشرک و کافر است
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که در روایات اهل بیت به این مطلب تصریح شده است.
به عبارت دقیقتر ،میتوان گفت مش کل اصلی مشرکان مکه شرک در ربوبیت بوده است و چون معتقد بودند که خداوند
تمان امور عالم را به بتها واگذار کرده ،لذا به عبادت آننا میپرداختند تا وائج دنیویشان برطرف شود و عبادت بتها از
لوازن این نگاه و از عوارض آن ا ست .پس م شکل م شرکان مکه رب دان ستن بتها بود و چون آننا را رب خود میدیدند در
ُ
مقابل آننا کرنش و عبادت میکردند .بنابراین ،برخالف کالن وهابیت ،با دقت در قرآن و روایات میتوان فنمید که م شکل
ا صلی م شرکان مکه نوع نگاه شان به بتها بود و عبادت بتها و تقرب به آننا از لوازن این نگاه بود .لذا خدای متعال این
نگاه و آن عمل را سییرزنش کرد و به شییرک ربوبی آننا ایراد گرفت .اما متأسییفانه وهابیها با مجمل و مبنم گذاشییتن این
مفاهیم اسییاسییی و رها کردن اصییل (شییرک ربوبی) و گرفتن فرع (شییرک در عبادت) و یکی دانسییتن معنای لغوی با معنای
اصطال ی عبادت به این اشتباه بزرگ افتادهاند .پس ثابت شد که وهابیها هیچ دلیلی از قرآن و روایات که تصریح به شرک
بودن توسل کرده باشد ،ندارند و تی از سلف هم هیچ شاهدی نیاوردهاند.
اما در مقابل ،م سلمانان به خ صوص شیعیان دالیل فراوانی بر اثبات مدعای خویش دارند که به اخت صار شامل آیات،
َ ی َ َّ
َ
روایات و سیره و سنت نبوی می شود .در خصوص آیات از باب نمونه میتوان به آیه  35سوره مائده اشاره کرد :یا اّیا الذین
َ
َّ
َام َُوا ات ُقوا ا َ َو َابتغوا الیه َالوسُُیلة؛ یعنی ای کسیییانی که ایمان آوردهاید تقوای النی پیشیییه کنید و وسیییلهای برای تقرب به او
بجویید .عالمان و مفسران قرآن درباره اینکه این وسیله چه چیزهایی میتواند باشد ،مبا ث فراوانی را مطرح کردهاند.

 .22کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،ج ،1ص96؛ این روایت در بسیاری از کتب شیعه و اهل سنت موجود است ،هرچند قائالن معتقدند این دیث از ا ادیث مستفیض
و مشنورات است که قسمی از آ اد محسوب میشوند؛ همان؛ جصاص نفی ،ابوبکر احکام القرآن ،ج ،1ص.6
 .23ر عاملی ،مح مد ،اث بات ال هداة ،ج ،5ص375؛ ر عاملی ذیل همین مب حث غالت ،دود  110روا یت ذکر میک ند؛ همچنین نپ :.مجلسییی ،مح مدباقر،
بحاراالنوار ،ج ،25باب نفی غلو.

از دیگر م ستندات جواز توسل 24،ا ادیث رسیده از پیامبر گرامی ا ست مانند دیث توسل ضرت آدن به رسول
خدا به نقل از خلیفه دون؛ پیامبر اکرن فرمودند« :پس از آنکه آدن مرتکب گناه شد ،رو به سوی آ سمان کرد و عر ضه
25
داشت :خداوندا! از تو به ق محمد سؤال میکنم که گناه مرا ببخشای».
و اما در خ صوص سیره سلف میتوان به گفتار مالپ ابن انس (یکی از امامان اربعه اهل سنت) در پا سخ به پر سش
منصییور عباسییی (دوانیقی) اشییاره کرد ...« :منصییور گفت :ای مالپ! آیا هنگان دعا در کنار قبر پیامبر باید رو به قبله
بایستم یا رو به سوی قبر پیامبر کنم؟ مالپ جواب داد ،چرا صورتت را از قبر برگردانی در الی که پیامبر وسیله
26
تو و پدرت آدن در روز قیامت است .رو به قبر بایست و از ایشان طلب شفاعت کن تا نزد خدا برایت شفاعت کند».
نتیجه

انکار اسییتمداد به پیامبر از جمله عقاید ابنتیمیه اسییت که پیش از وی کسییی به آن اعتقاد نداشییته اسییت .در الی که
توسییل به آن ضییرت آنگونه که ابنتیمیه گفته نیسییت ،بلکه توسییل به رسییولالله ،چه پیش از آفرینش و چه پس از
آفرینش ،چه در دنیا و چه در آخرت ،پ سندیده و نیکو ا ست و این عمل ،سیره سلف صالح ،پیامبران و اولیای النی بوده
27
است.
از دیگر موارد منمی که در روند بررسی مقاله مشخت شد سست بودن ادله وهابیت بر ننی از توسل و شفاعت است
که به دلیل خلط اق سان توسل ،شفاعت و استغاثه نتوانستهاند جایگاه توسل و شفاعت و استغاثه در اسالن را هضم کنند و
همین مطلب باعث شیده اسیت ِفرق مختلف مسیلمانان را تکفیر و موجبات سیفپ دماء بیگناهان را فراهم کنند .توجه به
اق سان شانزدهگانه مت صوره ،که در مقاله تقریر شده ا ست ،میتواند در سوء بردا شتها مؤثر با شد و از خ صومت بین ِفرق
مسلمانان بکاهد.

 .24برای مطالعه بیشتر نپ :.سید سن طاهری خرنآبادی ،دعا و توسل؛ همو ،شفاعت.
 .25اکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرک علی الصحیحین ،ج ،10ص7؛ قال رسول الله «لما اقترف آدن الخطیئة قال :یا رب اسئلپ بحق محمد لما غفرت لی،
ً
فقال الله یا آدن و کیف عرفت محمدا و لم اخلقه»؛ نیز نپ :.بینقی ،ابوبکر ا مد بن سین ،دالئل النبوة ،ج ،5ص ،489باب قدون ضمان ابن ثعلبه علی رسول الله؛ ابن
عساکر ،ابوالقاسم علی بن سن ،تاریخ دمشق ،ج ،7ص ،437باب الف ،آدن نبی الله.
 .26سمنودی ،نور الدین علی بنا مد ،وفاء الوفاء باخبار دار الم صطفی ،ج ،4ص197؛ همچنین امین ،سید مح سن ،ک شف االرتیاب في أتباع محمد بنعبدالوهاب،
ص 317و 318؛ طاهری خرنآبادی ،سن ،شفاعت ،ص.88
 .27نبنانی ،یوسف بن اسماعیل ،شواهد الحق فی االستغاثه بسید الخلق ،ص.4
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