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تمرکز در رفع حاجت به مخلوق به جای 
خالق نشانه کم عقلی است

قال االمام الصادق)ع(! »لیس بین االیمان و الکفر اال قله العقل، 
قیل؛ وکیف ذاک یا ابن رســول اهلل؟ قال: ان العبد یرفع رغبته الی 

مخلوق، فلو اخلص نیته هلل التاه الذی یرید فی اسرع من ذلک«
امام صادق)ع( فرمود: میان ایمان و کفر فاصله ای جز کم عقلی نیست. 
عرض شــد: چگونه  ای پسر پیغمبر؟ فرمود: بنده خدا در حاجت خود 
متوجه مخلوق می شــود، در صورتی که اگر با خلوص نیت متوجه خدا 

شود، آنچه خواهد در نزدیک تر از آن وقت به او رسد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج 1، ص 32

اسباب تضعیف و فساد عقل
از جمله احادیث امام علی)ع( که در آن ها رذایل اخالقی و گناهان 

از اسباب تضعیف و فساد عقل شمرده شده اند، سخنان زیر است:
1-»پیروی از هوای نفس، عقل را تباه می ســازد« )کنز الفوائد، ج 

1، ص 199(
2-»عامل فســاد عقل، حب دنیا است« )غررالحکم آمدی، حدیث 

)5543
3-»بدترین آفات عقل، کبر و نخوت است« )همان، حدیث 5752(
می کنــد«  ه  تبــا ا  ر عقل هــا  غضــب،  و   4-»خشــم 

) همان، حدیث 1356(
5-»آفت عقل، عجب و خودپسندی است« )همان، حدیث 3956(
6-»آن که لهو و خوشگذرانی اش فراوان باشد، عقلش کم می شود« 

)همان، حدیث 8426(
7-»از دســت رفتن عقل در زیاده طلبی اســت« 0 همان، حدیث 

)5901

ویژگی های انسان عاقل)۲(
پرسش:

انسان باشعور و عاقل به چه کسی می گویند و از چه اوصافی 
برخوردار است؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به پنج مورد از اهم ویژگی های 
انســان عاقل از منظر آموزه های وحیانی اشاره کردیم. اینک در بخش 

پایانی دنباله مطلب را پی  می گیریم.
۶- عاقل به نفس خود اعتماد نمی کند. 

امام علی )ع( : العاقل من اتهم رأیه و لم یثق بکل ما تسول له نفسه، خردمند 
کســی اســت که اندیشــه خود را متهم کند و به هر چیزی که نفسش در نظر او 

می آراید اعتماد نکند.)همان( 
عاقل اهل تشخیص تسویالت و آرایشهای نفس است. او می داند نفس، کار قبیح 
را زیبا و فعل زیبا را زشت جلوه می دهد. عاقل می داند دشمن ترین دشمنان او نفس 
اوست؛ لذا اهل دقت و موشکافی در نفس خویش است و گول نفسش را نمی خورد. 

۷- سینه عاقل صندوق اسرار اوست. 
امام علی )ع( : صدر العاقل صندوق سره )نهج البالغه- حکمت 6( رازها و اسرار 
عاقل درون سینه اوست و قفل محکمی بر صندوق سینه اش زده، تا احدی به آنها 
دســت نیابد. چه بسیارند کسانی که به بهانه صمیمیت و یا رفاقت و .... اسرارشان 
را فاش می کنند و در اندک زمانی آبروی خود را با دست خویش بر باد می دهند. 
از دیگر نشــانه های عاقل عبارتست از: تسلیم قضای الهی، بی رغبتی به دنیا، 
اندیشیدن در هنگام خاموشی، ذکر و یاد خدا در وقت سخن گفتن و عبرت آموختن 
به هنگام نگریستن، اخالص در عمل، تکیه کردن بر کار خود نه به آرزوی خویش، 
عدم افراط در وقت قدرت و از پای ننشستن در وقت ناتوانی، خوار نشمردن دیگران، 

رام بودن در پذیرش حق، پرهیز از گناهان و ...... 
 ۸ ـ آخرت طلبی. 

قرآن مجید، ترجیح آخرت را بر دنیا از نشانه های عاقالن دانسته، می فرماید: »َو 
ُقوَن أََفال تَْعِقُلوَن«؛ »زندگی  اُر اْلِخَرْهًُ َخْیٌر لِلَّذیَن یََتّ نْیا إاِلَّ لَِعٌب َو لَْهٌو َو لَلَدّ َما الَْحیاْهًُ الُدّ
دنیا، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست و سرای آخرت، برای آنها که پرهیزگارند، 

بهتر است! آیا نمی اندیشید؟« )انعام- 32( 
تشبیه زندگی دنیا به بازی و سرگرمی از این نظر است که بازی ها و سرگرمی ها 
معموالً کارهای توخالی و بی اساسی هستند که از متن زندگی حقیقی دورند؛ زیرا 
پــس از پایان بازی، همه چیز به جای خود باز می گردد. در برابر بازیگران کودک 
منش، عاقالن وجود دارند؛ آنان به جای دل خوش کردن به زندگی دنیا، به حیاتی 
جاویدان و فناناپذیر در جهانی وســیع تر و سطح بسیار باالتر، می اندیشند؛ جهانی 
که ســر و کار آن با حقیقت اســت نه مجاز و با واقعیت است نه خیال؛ در جهانی 
که نعمت هایش با درد و رنج آمیخته نیست و سراسر، نعمِت خالص است. )تفسیر 

نمونه، ج 5، ص 208( 
9 ـ خداجویی. 

یکی دیگر از ویژگی های عاقالن، خداجویی و خداطلبی است. آنان با اندیشیدن 
در آیات و نشانه های پروردگار در نظام هستی، به وجود خدا و عظمتش پی می برند. 
قرآن مجید در این باره می فرماید: »در آفرینش آســمان ها و زمین و آمد و شــد 
شــب و روز و کشــتی هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند و آبی که خداوند 
از آسمان نازل کرده و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده و انواع جنبندگان 
را در آن گســترده )و همچنین( در تغییر مســیر بادها و ابرهایی که میان زمین و 
آسمان مسخرند، نشانه هایی است )از ذات پاک خدا و یگانگی او( برای مردمی که 
عقل دارند و می اندیشند.« )بقره / 164(اینان کسانی هستند که از نیروی خرد به 
درستی بهره می گیرند و به میانجی گری این آیات به رحمت گسترده و دایمی خدا 
می نگرند و می دانند که تنها خدا شایسته دوست داشتن است و تنها راه رستگاری، 
فرمانبرداری از فرمان های او و سر به سجده نهادن در برابر اوست و تنها او باید به 

عنوان ولی و سرور پذیرفته شود. 
کســانی که خرِد خود را به کار نمی اندازند، با وجود داشــتن آن، از وجود این 
خرد و عقل، بهره ای عایدشان نمی شود. اینان پروردگار خود را نمی شناسند، بدان 
سبب که با نظری جامد و متحّجراند به ظواهر جهان هستی می نگرند و هیچ ژرف 
نگری در داللت های این ظواهر ندارند؛ از این رو، اینان یا اصاًل ایمان ندارند یا اگر 

ایمانی به خدا دارند بسیار سطحی است.

توقف در جهل بسیط از رذائل اخالقی است
)بدان ای ســالک راه خدا!( تفریط عقل »جهل بســیط« نامیده 
می شود. جهل بسیط یعنی انسان چیزی را نداند و بداند که نمی داند. 
خود جهل بسیط از رذائل اخالقی نیست، بلکه طرف تفریط عقل است.... 
اگر در مسائل و جهات عقلی افراط کند »دهاء« نامیده می شود... اگر 
انسان در جهل بسیط توقف کرد این ضایعه است. می داند که نمی داند 
ولی نمی رود دنبالش که بداند! این توقف در جهل بسیط است که از 

رذائل اخالقی شمرده می شود.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخالق ربانی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 2، ص 55

وهابی ها از نجد برای سلطنت بر مسلمین خروج کردند و با کفار و دشمناِن مستکبر، هم پیمان 
و متعهد شــدند. در زمین فساد کردند و قبیلۀ بزرگی شدند که مسلمانان را می کشتند و به بچۀ 
شیرخوار آنها هم رحم نمی کردند. آنها سهم زیادی در تجزیۀ امپراتوری عثمانی داشتند و به خاطر 
همین باعث ذلت مسلمانان شدند و سبب شدند که مسلمانان در زیر سلطۀ صهیونیست ها و کفار 

مستعِمر واقع شوند. این اعمال سبب شد که وهابیت را »شاخ شیطان« بنامند.

ابن تیمیه و اتباع او، بیشتر از این لحاظ با شیعه مخالفت و عناد می ورزیدند که ایشان را ُحّجاج 
یا ُعبّاد قبور می دانســتند و بدون اینکه از حقیقت امر آگاه باشند، گمان می کردند که شیعه 

قبرهای بزرگان خویش را می پرستند و به جای حّج خانۀ خدا به حّج قبور می روند.
***

 ســلفیه از جمله جریان های انحرافی و سخیفی است که دست پلید استعمار و هوس های 
شــیطانِی منحرفان، به وسیلۀ آن، بستر پاک و زالل اندیشۀ اســامی را مشّوه ساخته و بر 

خاستگاه اصلی اسام عزیز )حرمین شریفین( سایۀ شوم انداخته است.

»در پایــان قرن دوازدهم همۀ نجد تحت 
نظارت وهابیان درآمد و آنان بر شــام و 
عراق که تحت ســلطۀ عثمانی ها بودند، 
حمله کردند و شهر مقدس شیعیان یعنی 
کربا را که زیارت آن را نوعی خرافه پرستی 
می دانســتند در 1218 غــارت کردند. 
همچنان شهرهای مقدس مکه و مدینه نیز 
تسخیر شد و همۀ آثار بت پرستانه از آن ها 
زدوده شد. این اقدامات سعودی ها سبب 
تحریک و خشــم عثمانی ها و برافتادن 

قدرت دولت اول سعودی شد.

براساس روایت های متقن تاریخی، بیشتر 
قبور قبرستان بقیع در گذشته دارای بارگاه 
و ضریح بوده اند تا اینکه یک بار در سال  
122۰ و بار دوم در هشــتم شوال 1344 
قمری، وهابی ها تمامی گنبدها و قبه های 
موجود را تخریــب کردند. در جریان این 
 واقعه بــارگاه امام حســن مجتبی )ع(،

محمدباقر)ع(  امــام  امام ســجاد)ع(،    
و امام جعفر صادق)ع( ویران شد.

22 خرداد سال 139۸ شمسی برابر است با هشتم شوال. 
در ۸ شوال 1344 قمری، قبور نورانی امامان شیعه در قبرستان 
بقیع ویران شد. این روز یوم الهدم نامیده شده است. عامالن 
این تخلف غیرانسانی، وهابی ها هستند. به همین مناسبت 
بجاست که دربارۀ این فرقه و عقایدشان بحث شود و دیدگاه ها 

و عملکردشان مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
***

بخش اول: معرفی وهابیت
1. سلفیه

سرچشمۀ اندیشه های فرقۀ وهابیت به سلفیه بازمی گردد. سلفیه 
دســته ای از پیروان مذهب حنبلی بودند که در قرن چهارم هجری 
پیدا شــدند و سخنان خود را به احمد حنبل نسبت می دادند. علت 
اینکه خود را سلفیه می نامیدند، این بود که مدعی بودند در اعمال و 
افعال و معتقدات خود تابع سلف صالح یعنی اصحاب پیامبر و تابعین 
هستند. )علی اصغر فقیهی، وّهـابیان: بررسی و تحقیق گونه ای دربارۀ 

عقایدو تاریخ فرقۀ وّهابی، ص20(.
سلفیه از جمله جریان های انحرافی و سخیفی است که دست پلید 
اســتعمار و هوس های شیطانِی منحرفان، به وسیلۀ آن، بستر پاک و 
زالل اندیشۀ اسالمی را مشّوه ساخته و بر خاستگاه اصلی اسالم عزیز 
)حرمین شریفین( سایۀ شــوم انداخته است. )سّیدمهدی علی زاده 
موسوی، سلفی گری و وهابیت: تبارشناسی، ج1، ص14( سلفّیه اموری 
مانند توّسل به غیر خدا، زیارت روضۀ پیامبر، و برپایی شعائر در اطراف 
آن و خوانــدن خدا روبه روی ضریح پیامبر، و اولیای الهی را مخالف 
توحید می دانند. )عاکفی، وهابیت ریشه ها و چالش ها در گفت وگو با 
دکتر عاکفی اســتاد حوزه و دانشگاه، ص6( نماد و مصداق نامبارک 
سلفّیه با بدعتی شوم به نام وهابیت، چهرۀ کریه خود را آشکار کرده 
اســت. فرقه ای که نه اهل سنت بلکه اهل بدعت است.)سّیدمهدی 

علی زاده موسوی، سلفی گری و وهابیت: تبارشناسی، ج1، ص14(
2. رهبران سلفیه

برخی از رهبران مذهب سلفیه در طول تاریخ عبارت اند از: 
الف( ابومحمد حسن بن علی بن خلف بَربَهاری: رئیس حنبلیان 

بغداد در قرن چهارم هجری.
ب( عبداهلّل بن محمد ُعکَبری: از علمای حنبلی متوفا در سال 

387 هجری.
ج( ابوالعبــاس احمدبن عبدالحلیم حرانــی معروف به 
ابن تیمیه: از بزرگ ترین علمای حنبلی در قرن هفتم و هشــتم که 

محمدبن عبدالوهاب اهم عقاید خود را از او گرفته است.
د( ابن قیم جوزیه: معروف ترین شاگرد ابن تیمیه.

هـ( محمدبن  عبدالوهاب: از علمــای نجد در قرن دوازدهم 
هجری است. وی نخستین کسی است که مذهب وهابی را پدید آورد و 
در راه ترویج آن به شدت کوشش کرد. وی مبتکر عقاید وهابیان نیست 
بلکه این عقاید به صورت های گوناگون قرن ها قبل از او، اظهار شده بود 
اما به صورت مذهب تازه ای درنیامده و طرفداران زیادی پیدا نکرده بود.

3. مؤسس وهابیت
مذهب وهابی منسوب است به محّمدبن  عبدالوّهاب بن  سلیمان بن  
علی تمیمی نجدی که این نسبت از نام پدر او عبدالوهاب گرفته شده 
است. )علی اصغر فقیهی، وّهـــابیان: بررسی و تحقیق گونه ای دربارۀ 

عقایدو تاریخ فرقۀ وّهابی، ص117(
محّمدبن عبدالوهاب که در سال 1115 هجری در نجد تولّد یافته، 
کسی است که نوشته های ابن تیمّیه را با شور فراوان بررسی نمود و 
جنبشی مذهبی در هم میهنانش برانگیخت. این جنبش خونین منجر 
به تشکیل دولتی شد که هنوز در سیاست شبه جزیرۀ عربستان عاملی 
نیرومند به شمار می رود. )مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ج 9، 

ص221-220(
علی قنبریان

بررسی
 و نقد عقاید 

و عملکرد 
وهابیت

همپیمانانکفارومستکبراندرپوششاسالم

وهابی ها از نجد برای سلطنت بر مسلمین خروج کردند و با کفار 
و دشمناِن مستکبر، هم پیمان و متعهد شدند. در زمین فساد کردند 
و قبیلۀ بزرگی شدند که مسلمانان را می کشتند و به بچۀ شیرخوار 
آنها هم رحم نمی کردند. آنها سهم زیادی در تجزیۀ امپراتوری عثمانی 
داشتند و به خاطر همین باعث ذلت مسلمانان شدند و سبب شدند که 
مسلمانان در زیر سلطۀ صهیونیست ها و کفار مستعِمر، واقع شوند. این 
اعمال سبب شد که وهابیت را »شاخ شیطان« بنامند.)عمر عبدالّسالم، 

مخالفت وهابّیت با قرآن و سّنت، ص106-105(
حکومت وهابی ها - که در رأس آنها و رهبرشــان کسی است که 
قرشــی عادل نیست- مطلقاً مشروعّیت ندارد مخصوصاً در امروز که 
می دانیم آنها بازیچۀ دســت مستکبران هستند تا به مسلمانان ظلم 
کنند و این چیزی است که خداوند تعالی آنرا اراده نکرده است.)عمر 
عبدالّســالم، مخالفت وهابّیت با قرآن و سّنت، ص104( }لَْن یَْجَعَل 
ُ لِلْکافِریَن َعلَی الُْمْؤِمنیَن َسبیال{.)نساء:/141(خداوند هرگز کافران  اهلَلّ
را بر مؤمنان تسلّطی نداده است. )ناصر مکارم شیرازی، ترجمۀ قرآن(
از آنجا که حیات این جریان در گرِو قدرت سیاســی آل سعود، و 
ادامۀ حکومت آل سعود بسته به وهابّیت، و داعیۀ ناگفتۀ آنان، استیال 
و رهبری بر جهان اسالم است، همۀ قدرت و ثروت خود را برای ترویج 
این آیین باطل به کار بسته و در سال های اخیر از راه های گوناگون به 
شبهه افکنی، تکفیر، تحریِف متون و...پرداخته اند.)سّیدمهدی علی زاده 

موسوی، سلفی گری و وهابیت: تبارشناسی، ج1، ص14(
بخش دوم: نقِد عقاید و عملکرد وهابیت

1. انکار شفاعت
کســانی که جنبه های مختلف شفاعت و مفاهیم صحیح آن را از 
هم تفکیک نکرده اند گاه به کلی منکر مسألۀ شفاعت شده، آن را با 
توصیه و پارتی بازی در برابر سالطین و حاکمان ظالم برابر می دانند! 
 } و گاه مانند وهابیان  آیۀ فوق را که می گوید: }ال یُْقَبُل ِمْنها َشفاَعْهًٌ
در قیامت از کسی شفاعت پذیرفته نمی شود بدون توجه به آیات دیگر 
دســتاویز قرار داده و به کلی شفاعت را انکار کرده اند. )ناصر مکارم 

شیرازی، تفسیر نمونه، ج 1، ص223(
شیخ سلیمان بن لحمان در کتاب »الهدیهًْ السنیهًْ« چنین می گوید:
»کتاب و ســنت گواهی بر این می دهند که هرکس فرشتگان و 
انبیا یا ابن عباس و ابوطالب و امثال آنان را واسطۀ میان خود و خدا 
قرار بدهد که در پیشــگاه خدا برای او شفاعت کنند، به خاطر اینکه 
آنها مقرب درگاه خدا هستند، همان طور که در نزد سالطین شفاعت 
می کنند، چنین کســانی کافر و مشــرک اند و خون و مال آنها مباح 
 » اســت؛ اگرچه »اشــهد ان ال اله اال اهلَلّ و اشهد اّن محمداً رسول اهلَلّ
بگویند و اگر چه نماز بخوانند و روزه بگیرند.« )الهدیهًْ السنیهًْ ص66؛ 

، ص83( به نقل از البراهین الجلیْهً
جواب:

ما هم می گوییم اگر براستی کسی کار خدا را از غیرخدا بخواهد 
و او را مستقل در انجام آن بداند مشرک است، ولی اگر از او شفاعتی 

بخواهد که کار خود او اســت و خدا به او داده، نه تنها شرک نیست 
بلکه عین ایمان و توحید است. کلمۀ »مع« در آیۀ}َفال تَْدُعوا َمَع اهلل 
أََحداً{نیز گواه بر این مدعاست که نباید کسی را در ردیف خداوند مبدأ 
تاثیر مستقل دانست .)ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 1، ص246(

2. شرک دانستن توسل
فرقۀ وّهابیت  اظهار می کنند که هرکس، غیر خدا را بخواند، مشرک 
است؛ زیرا خداوند فرموده است: }َفال تَْدُعوا َمَع اهلل أََحداً{پس هیچ کس 
را با خدا نخوانید. )جن-18( بنابراین کسانی که در توّسل، اولیای خدا 

را صدا می زنند، مشرک اند! 
جواب:

آیــۀ }َو ال تَْدُع َمَع اهلل إِلهاً آَخر{، آیۀ فوق را تفســیر می کند. این آیه 
توضیح می دهد که مشرک کسی است که غیرخدا را به عنوان خدای دیگر 
بخواند. ناگفته پیداست که شیعیان هیچ مقامی را به عنوان خدا صدا نمی زنند، 
بلکه به عنوان کســی که نزد خداوند آبرو دارد صدا می زنند، آن هم آبرویی 
که از طرف خداوند به او داده شــده است، نظیر انبیا و اولیای الهی، نه هر 
شــفیع و آبرومند موهومی. زیرا بت پرستان نیز در دنیای خیال خود، برای 

بت ها آبرویی تصّور می کردند.)محسن قرائتی، تفسیر نور، ج 7، ص105(

3. تخریب قبرستان بقیع
براساس روایت های متقن تاریخی، بیشتر قبور قبرستان بقیع در 
گذشته دارای بارگاه و ضریح بوده اند تا اینکه یک بار در سال  1220 
و بار دوم در هشــتم شوال 1344 قمری، وهابی ها تمامی گنبدها و 
قبه هــای موجود را تخریب کردنــد. در جریان این واقعه بارگاه امام 
حسن مجتبی )ع(، امام ســجاد)ع(، امام محمدباقر)ع( و امام جعفر 

صادق)ع( ویران شد.
نقد:

بقیع زمین مستطیل شکلی در شرق مدینه است. این قبرستان، 
مهم ترین قبرســتان در اسالم است و بخش مهمی از تاریخ اسالم را 
در خود جای داده و کتاب بزرگ و گویایی از تاریخ مسلمانان به شمار 
می آید. قبرســتان تاریک و خاموش فعلــی بقیع، آرامگاه چهار امام 
معصوم، بسیاری از صحابۀ بزرگوار، یاران پیشوایان معصوم و شهیدان 
گرانقدر صدر اسالم است. در این قبرستان، بیش از هزار نفر از صحابۀ 
گرامی رسول خدا)ص(، تابعان، قاریان، و سادات بنی هاشم مدفون اند.

اولین کســی که در آنجا به توصیۀ رســول خدا)ص( دفن شد، 
عثمان بن مظعون بود که از دوستان نزدیک پیامبر)ص( و امام علی)ع( 
به شمار می رفت. حضرت علی)ع(در سخنانش او را بسیار یاد می کرد 
و از روی عالقه اش به او، نام یکی از فرزندانش را عثمان نهاد. حضرت 
رسول اهلّل، برخی از شهدای اُُحد و نیز فرزندش ابراهیم را در آنجا دفن 

کرد و به این ترتیب بر شرافت آن افزود.
بنابراین قبرســتانی که این قدر شرافت دارد و مدفن بسیاری از 

بزرگان و اولیای الهی است، سزاوار و شایسته نبود که ویران شود.
4. حمله و غارت شهرهای کربال و نجف

دو شــهر کربال و نجف، از شهرهای مورد احترام و از بزرگ ترین 
زیارت گاه های شــیعه بوده و هستند. زیارت گاه هایی با بناهای عالی 
و گنبدهای افراشته با نذورات و نفایس فراوان و موقوفات بسیار که 
هر ســال هزاران تن از دورونزدیک برای زیارت به این دو شــهر رو 
می آورند. وهابیان به واسطۀ بی اطالعی و شبهاتی که در ذهن ایشان 
پیدا شده بود، نسبت به این امور تعصب شدید می ورزیدند و طبعاً به 
دنبال دستاویزی بودند که مقصود خویش را انجام دهند. بنا بر نوشتۀ 

دایرهًْ  المعارف اسالمی، وهابیان تعدی قبیلۀ شیعی مذهب خزاعل به 
یکی از قافله های نجد را، دستاویزی برای حمله به کربال و نجف قرار 
دادند.حمالت وهابیان به کربال و نجف از ســال 1216 هجری، زمان 
حکومت عبدالعزیز شــروع شد و تا بعداز ســال 1225 زمان امارت 
سعودبن عبدالعزیز ادامه داشت.)علی اصغر فقیهی، وّهـابیان: بررسی 

و تحقیق گونه ای دربارۀ عقایدو تاریخ فرقۀ وّهابی، ص281-280(
ادموند کلیفورد باســورث دربارۀ حمله و غارت کربال به دســت 

وهابیان می گوید:
»در پایان قرن دوازدهم همۀ نجد تحت نظارت وهابیان درآمد و 
آنان بر شام و عراق که تحت سلطۀ عثمانی ها بودند، حمله کردند و 
شهر مقدس شیعیان یعنی کربال را که زیارت آن را نوعی خرافه پرستی 
می دانستند در 1218 غارت کردند. همچنان شهرهای مقدس مکه و 
مدینه نیز تسخیر شد و همۀ آثار بت پرستانه از آن ها زدوده شد. این 
اقدامات سعودی ها سبب تحریک و خشم عثمانی ها و برافتادن قدرت 
دولت اول سعودی شد.)ادموند کلیفورد باسورث، سلسله های اسالمی 

جدید راهنمای گاه شماری و تبارشناسی، ص232(

عالوۀ بر تاریخ فوق در ســال 1339 قمری به شهر مقدس کربال 
حمله کردند. در کتاب »روزشمار تاریخ معاصر ایران« جلد 1 صفحۀ 

560 به این مطلب اشاره شده است:
»شیخ محمدمهدی خالصی هنگامی که وهابیان  حجاز در 1339 
ق، به قصد انهدام مراقد ائمۀ شیعه، تصمیم به حمله به جنوب عراق 
داشــتند، به همراه گروهی از علمای کاظمیــن و مردم داوطلب به 
دعوت آیت اهلّل نایینی و آیت اهلّل سیدابوالحسن اصفهانی به کربال آمد.«
همچنین در جلد  دوم صفحۀ 85 و 86 از همان کتاب دربارۀ وقایع 

دوم رمضان 1340 قمری آمده است:
»روزنامۀ ایران در شــمارۀ امروز خود بنابر اخباری که از عتبات 
عالیات رسیده، نوشت که وهابی های مسلح پس از درگیری هایی در 
حال نزدیک شدن به شهر نجف هستند. آنها قصد دارند پس از رسیدن 
به نجف بارگاه امام اول شیعیان را خراب کنند. بنابر این خبر، فاصلۀ 
آنها با نجف حدود یازده فرسخ است. علماء کربال پس از شنیدن این 
موضوع به طرف نجف حرکت کرده اند. از طرف امیر فیصل ســلطان 
بین النهرین، از رؤسای قبایل عرب و مشایخ دعوت شده که در نجف 

حاضر شوند تا مجلس شورای عالی تشکیل شده و تصمیم بگیرند.

5. مخالفت با زیارت مقبرۀ پیامبران و اولیای الهی
ابن تیمیه و اتباع او، بیشتر از این لحاظ با شیعه مخالفت و عناد 
می ورزیدند که ایشــان را ُحّجاج یا ُعّباد قبور می دانســتند و بدون 
اینکه از حقیقت امر آگاه باشــند، گمان می کردند که شیعه قبرهای 
بزرگان خویش را می پرســتند و به جای حّج خانۀ خدا به حّج قبور 
می روند و اموری از این قبیل. )علی اصغر فقیهی، وّهـابیان: بررسی و 

تحقیق گونه ای دربارۀ عقایدو تاریخ فرقۀ وّهابی، ص280(
زیارت قبور بزرگان اسالم را همۀ فرق مسلمین- جز گروه اندک 
وهابیان- جایز می شــمرند. گروهی از وّهابی ها به ما ایراد می کنند، 
چرا به زیارت پیشوایان دینی می روید؟ و ما را »قبوریّون« می نامند! 
درحالی که در همۀ نقاط جهان برای آرامگاه های گذشتگان اهّمّیت 
قائل هستند و به زیارت آن می روند.مسلمین جهان نیز همیشه برای 
قبــور بزرگان خود ارج قائل بوده و هســتند و به زیارت آنها رفته و 
می روند. تنها گروه کوچک وّهابیون هستند که با آن مخالفت می کنند 

و در واقع مّدعی تمام مسلمین دنیا می باشند.
البّته بعضی از علمای معروف وّهابی نیز تصریح کرده اند که زیارت 
قبر پیغمبر اکرم، مستحب است، ولی به نّیت زیارت نباید سفر کرد. 
یعنی به قصد زیارت مســجد الّنبی و عبــادت در آن یا انجام عمره 
بــه مدینه بیایند، در ضمن قبر پیامبر، را نیز زیارت کنند و به قصد 

زیارت بار سفر نبندند!
این گروه از وّهابیون به طور کلّی در ســه نقطه با دیگر مسلمانان 
جهان درگیر بوده و مخالفت دارند: بنای قبور، مسافرت برای زیارت 
قبور، زیارت قبورِ زنان.آن ها به بعضی از روایات در هر ســه موضوع 
تمّسک جسته اند که یا سند درستی ندارد یا داللت آن مردود است.
به نظر می رسد انگیزۀ دیگری برای این حرکت نادرست دارند. آنها 
گرفتار وسوسه در مسألۀ توحید و شرک اند و شاید چنین می پندارند 
زیارت قبور به مفهوم پرســتش آنهاست و ال بد همۀ مسلمانان غیر 
از آنها مشــرک و ملحدند. )ناصر مکارم شــیرازی، شیعه پاسخ می 

گوید، ص89(
وهابیان با زیارت قبــور پیامبران و صالحان مخالفت می کنند و 
آن را مخــّل به اصل توحید می دانند که یکی از اصول عقاید بوده و 
مشترک بین تمامی ادیان است. درحالی که این گونه نیست. مسلمانانی 

که قبور پیامبــران و معصومین)ع( را زیارت می کنند، هیچ گاه آنان 
را با خدا برابر نمی دانند و قصدشــان صرفاً زیارت و تعظیم است نه 
پرســتش و عبادت.در اخبار آمده است که پیغمبر)ص( قبر مادرش 
و قبــر عثمان بن مظعون را زیارت می کرد و برای قبر عثمان عالمتی 

قرار داد تا از میان قبرهای دیگر مشخص باشد.
در کتاب »تاریخ اجتماعی ایران«، جلد 9 صفحۀ 220-221چنین 

آمده است:
»در میان مکتب های اندیشــه و اعتقاد در اســالم، هیچ کدام در 
مبــارزه با بدعت و نــوآوری و پیگیری در کوبیدن آن، مانند مذهب 
حنبلی نبودند... پرشورترین هواداران احمدبن حنبل، سرسخت ترین 
دشمنان نوآوری بودند. اگر مسلمانان از این گروه پیروی کرده و آرای 
ایشــان را پذیرفته بودند، اسالم را از هرگونه پیشرفت بازداشته و به 
روش نخستین روزهای پیدایش آن در مدینه بازگردانیده بودند و به 
شکل روزگار صحابه اداره اش می کردند. پس از گذشت چند قرن، در 
آغاز سدۀ هشتم هجری در سوریه فقیهی به نام تقی الدین ابن تیمیه 
با سرسختی تمام کوشید تا به گذشتۀ اسالم بنگرد و با نوآوری ها به 

جنگ وستیز برخیزد. او با صوفیان و اصول اشراق به جنگ برخاست. 
ابن تیمّیه بزرگداشــت انبیا و اولیا را نکوهید و زیارت مقبرۀ پیغمبر 
را که مســلمانان بدان ارزش بزرگ می نهادند انکار کرد. درحالی که 
م حّج می شمردند، او همواره  مســلماناِن پارسا، زیارت مدینه را متِمّ
اثبات هر حکم را به وسیلۀ سّنت، و تنها در سّنت جست وجو می کرد... 
وّهابی ها به مسجدهایی که سّنی و شیعه، بسیار تقدیس می کردند، 
تاخته ویرانشــان می کردند، زیرا که آن ها را بدترین شــکل شرک و 
بت پرستی می شمردند. آنان پرستش ضریح ها و احترام زیاد به مقابر 
بزرگان دین را عملی حرام می شمردند، زیرا این کارها در صدر اسالم 
معمول نبود. به طور کلّی وهابیان  طرفدار دین اسالم به صورتی هستند 
که پیغمبر و یارانش نهاده بودند. در عمل، سّنیان آنان را خارجی و 
انشــعابی و منحرف می شمارند و آنان را دشمن اجماع می دانند زیرا 
آن چه اجماع با گذشــت قرن ها پذیرفته و سّنت ساخته، پذیرفتنی 
و قابل اجراســت.به این ترتیب می توان گفــت که وهابیان گروهی 
هســتند که از دایرۀ اسالم سّنتی بیرون شده و بدان راه می روند که 
خوارج در دوران نخستین اسالم رفتند. فرقه وهابیت، تشییع جنازه، 
ســوگواری برای اموات و استمداد از ارواح پیغمبران و ائّمه و غیره را 
عملی خرافی و حرام می شــمارند و می گویند آنان در دنیا و آخرت 
کوچک تریــن تأثیری در احوال مردم ندارند. این جماعت از القاب و 
احتراماتــی که برای پیغمبر و ائّمه قائل اند، بیزاری می جویند و این 

اعمال را حرام می دانند.«
وهابیان با جنبه هایی از دین عوام عربســتان که اولیاء اهلّل و مزار 
آنها را تقدیس و احترام می کردند، دشمنی می کردند. وقتی وهابیان  
به سرکردگی سعودیان قدرت خود را در بیشتر شبه جزیره عربستان 
گستردند، همۀ مظاهر و تجلیات این نوع بدعت ها را به طور منظم از 
میان برداشــتند. به نظر می آید که امیران سعودی در به کار گرفتن 
شــور و حمیت وهابیان،  فواید مادی ای برای نقشه و بسط سیاسی 
قدرت خود در نجد می دیدند. )ادموند کلیفورد باسورث، سلسله های 

اسالمی جدید راهنمای گاه شماری و تبارشناسی، ص232(
پادشــاه کشور سعودی هر سال روز عید قربان علمای فرقه های 
اسالمی را مهمان می کند.در یکی از سال ها، عاّلمه سّیدشرف الدین 
جبل عاملی )از علمای برجســتۀ لبنانی( به مهمانی دعوت می شود. 
عاّلمه همین که وارد جلســه شد، قرآنی را که جلد چرمی داشت به 
شــاه هدیه کرد. شــاه آن را گرفت و بوسید. عاّلمه گفت: تو مشرک 
هستی! شاه ناراحت شد که چرا چنین تهمتی می زنی؟ عاّلمه گفت: 
چون شــما چرمی را بوسیدی که پوســت حیوان است و احترام به 

پوست حیوان شرک است!
شاه گفت: من هر پوستی را نمی بوسم، کفش من از چرم و پوست 
حیوان اســت ولی هرگز آن را نمی بوسم. این قطعه چرم، جلد قرآن 

قرار گرفته است.
عاّلمه فرمود: ما نیز هر آهنی را نمی بوســیم. آهنی را می بوسیم 

که صندوق، ضریح، دژ، و پنجرۀ قبر پیامبر یا امامان معصوم باشد.
آری، شــرک آن است که ما کسی یا چیزی را در برابر خدا َعلم 
کنیم و برای او قدرتی مســتقّل قائل شویم. درحالی که شیعه قدرت 
اولیای خدا را مســتقل نمی داند، بلکه قدرتی وابسته به قدرت الهی 
می داند و اگر گنبد وبارگاهی می سازد به خاطر آن است که به مردم 
اعالم کند در اینجا مرد توحید دفن شــده است. کسی که در اینجا 

دفن شــده در راه خداشــهید گشته و فدا و فنای توحید شده است. 
پس گنبد و بارگاه، یعنی مرکزی که زیر آن فریاد توحید بلند است، 
نه مرکزی در برابر مسجد. )محسن قرائتی، تفسیر نور، ج 7، ص106(

۶. تخریب مساجد
وهابیان به پا کردن بنا و دستگاهِ ضریح برای قبور مقّدس در حکم 
بت پرستی دانسته به تخریب و انهدام آن ها فتوا می دهند. بی شک یکی 
از دالیل مبارزۀ وهابی ها با زائران بیت اهلل الحرام بر همین منطق استوار 
است. )مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ج 9، ص221( بنابراین 
اگر در مسجدی مقبره ای باشد و مسلمانان صاحِب قبر را زیارت کنند، 
آنها این عمل را بت پرستی تلقی کرده و مسجد و مقبرۀ داخل آن را از 
بین می برند و فکر می کنند که یکی از نمادهای بت پرستی را منهدم 
و نابود کرده اند. برای مثال می توان مقبرۀ علی بن جعفر را مطرح کرد. 
دربارۀ مقام علمی و فضل و دانش و دیانت و تقوای وی سخن بسیار 
اســت. از او مجموعۀ روایتی به نام »مســائل علی بن جعفر« بر جای 
مانده که از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی در سال 210 هجری 
در گذشت. قبر او در مسجدی که سال ها در آن تدریس می کرد، در 
روستای عریض در 8 کیلومتری مشرق مدینه که امروزه بخشی از شهر 
مدینه شده است،قرار داشت و زیارتگاه شیعیان بود. وهابیان  در سال 
1423 هجری مسجد و بقعه را منهدم نمودند، و جنازۀ او را که سالم 
در گور قرار داشت، به قبرستان بقیع منتقل کردند، و در مشرق بقعۀ 
امامان معصوم دفن کردند.)حسن بن  محمد قمی، تاریخ قم، ص508(

آیت اهلّل مکارم شــیرازی در کتاب ارزشمند »تفسیر نمونه« جلد 
 اول صفحۀ 412-411 چنین آورده است:

»عجــب اینکه در عصر و زمان ما گروهــی از متعصبین نادان و 
خشــک و دور از منطق از وهابیان  به بهانۀ احیاء توحید، ســعی در 
تخریب پاره ای از مساجد و ساختمان هایی که بر قبور بزرگان اسالم 
و صلحا شــده و همیشه مرکز یاد خدا است دارند، و عجیب تر اینکه 
این ســتمگراِن بی منطق، اعمال خود را تحت عنوان مبارزۀ با شرک 
انجام می دهند و در این راه مرتکب انواع گناهان و کبائر می شــوند. 
درحالی کــه اگر فرضاً کار خالفی در یکی از این مراکز مقدس انجام 
شود باید جلو آن را گرفت نه اینکه این خانه های توحید را به تخریب 

کشاند، که این کار همانند کار مشرکان جاهلیت است.«
جواب:

زیارت قبر اولیا و بزرگان با بت پرســتی تفاوت بســیار دارد. زیرا 
زیارت کننــدگان، صاحب قبر را مســتقل در برآوردن حاجات و نیاز 
آنهــا نمی دانند بلکه عامل اصلــی و یگانه را خداوند متعال می دانند 
به طوری که بدون مشــیت الهی هیچ کاری از اولیا ســاخته نیست و 
شفاعتی هم نمی توانند بکنند. بنابراین یکی از تفاوت های بت پرستی 
و زیارت اولیا در نیت اســت. در مورد اول، به نیت الوهیت بوده و در 
مــورد دوم به نیت یکی از بندگان صالح خداوند متعال. آنچه که به 
عمل انسان ها روح می دهد نیت است و در روایات هم وارد شده است 
َیّاتِ  َو إِنََّما اِلْمِرٍئ َما نََوی « )محمدبن حسن حر  که »إِنََّما اْلَْعَمالُ  بِالِنّ
عاملی، وسائل الشــیعه، ج1، ص48( همانا اعمال در گرِو نیت است و 

برای هرکسی آن چیزی است که نیت کرده است.


