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 چکیده
کنیم.  بررسـی مـیتوسـل  لهسـئدر مرا بـا دیوبندیـه  وهابیـت وجوه اختالف در این مقاله

در هـم با مراجعه به آثار بزرگان و علمای مو کنیم  را مطرح می اقسام توسل منظور بدین
و جـدایی کـاویم  میدر فـرو  توسـل هایشـان را  وهابیت و دیوبندیـه، دیدگاههر دو گروه 

از اختالفـا   ،همچنـین هیم.د میخوبی نشان  سایر مسلمانان را بهاز تفکرا  وهابیت 
 ای وهابیـت باالتفـاق توسـل بـه با علمـ ریـم.دا مـیدرونی در مکتب دیوبندیه پرده بر

توسل به جـاه  و در اند حیا  را جایز ندانسته ا ولی بعد ازیپیامبر و صالحان و دعای نبی 
 .داننـد را جـایز نمی  و علمای دیگر آنداند  میرا جایز   عثیمین آن دو دیدگاه دارند که ابن

امـا در  نـد،دان مـیجایز را  و آن رندداواحدی دیدگاه در توسل به برکت فقط اما دیوبندیه 
سـه هم به حق و جاه و مقام توسل در خدوس  انوا  توسل دیدگاه واحدی ندارند.سایر 

آن عـدم جـواز قائـل بـه  مطلقـاً  و برخـی اند جایز دانسته مطلقاً برخی آن را  ردیدگاه دارند
 .و برخی نیز قائل به تفدیل اند شده

 شرک، بدعت. ،توسل، اقسام توسل، وهابیت، دیوبندیه :ها واژه کلید
  

                                              
 شناسی و کارشناسی ارشد موسسه شیعه البیت پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهل *
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 مقدمه
قه وهابیـت ، اما فر استهای مسلمان  هاتفاق همه فرق و گرو حلله توسل مئاصل مس

و  اند ن بــه آن را مشــرک دانســتهامدــادیق و فــرو  آن، معتقــد برخــیدانســتن  بــا بــدعت
، کـه ایـن کـار یکـی از عللـی اسـت کـه باعـث اخـتالف میـان انـد کردهتکفیر را مسلمانان 

ی، اسـالممختلـ   یها فرقـهاز زمان پیـدایش ایـن فرقـه، علمـای  مسلمانان شده است.
، امـا بـه مـرور کردنـد، با افکار و معتقدا  این فرقه مقابله یژه برخی از علمای دیوبندیهو هب

ن های اسالمی، برخی از علما و محدـالزمان و با نشر و گسترش افکار وهابیت در کشور 
و با اینکـه  ندوهابیت قرار گرفت یرتأثمکتب دیوبند نیز برخالف اعتقادا  بزرگان خود تحت 

و منکـر برخـی از  نـدکید دارند، اما برخی از باورهای وهابیت را پذیرفتأ د تبودن خو حنفی رب
اقسام توسل شدند و حتی به توجیه کالم بزرگان خود مانند خلیل احمد سهارندوری، اشرف 

له ئعالوه بر بیان اقسام و فرو  مس ،این مقاله علی تهانوی و رشید احمد تهانوی پرداختند.
بزرگـان و علمـای مطـرح در هـر دو گـروه وهابیـت و دیوبندیـه، توسل، با مراجعـه بـه آثـار 

  وهابیت با سایر مسلمانان و جدایی تفکراکند  بیان میتوسل  اقسامدر  آنها را های دیدگاه
 دارد. میدرونی در مکتب دیوبندیه پرده بر از اختالفا  ،همچنین .دهد خوبی نشان می را به

 تبیین مفاهیم

تعریـ  را « وهابیـت»و « دیوبندیه» ،«توسل»است سه عنوان قبل از شرو  بحث الزم 
 تا مراد از آنها روشن شود. کنیم

 توسل .الف
 وسـیله معنـای بـه «وسـل»از مـاده تفعـل  وزن بـر و مدـدر توسـل رتوسل در لغـت

ن، آن را رسیدن به چیـزی همـراه بـا میـل و رغبـت معنـا وو برخی از لغوی 1است قراردادن
 1اند. کرده

                                              
الموسهوةةمجموعـة مـن المـؤلفین، ر 3۱23، س0،  ةوصهحاحالربی هةالصحاحالتها الغ ه، ی. اسماعیل بن حماد جوهر 1

 .622، س33،  لسانالرببر محمد بن مکرم ابن منظور، 323، س32  ،الفقه ةالکویت ة
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 .معنای اصطالحی توسل چیزی مغایر با معنـای لغـوی آن نیسـت؛ اصطالح توسل در
زیرا در اصطالح نیز توسل عبار  است از آنکه انسان، با واسطه قراردادن اموری از قبیـل 

به خـدا نزدیـا  ... طاعا ، واجبا  و مستحبا  و ترک محرما  و منهیا  و دادن انجام
کـه  ای فرق آن این است که در اصطالح توسل، این شرط وجود دارد که وسیله تنهاشود. 

باشـد، کـه شـر  مقـد  راه  خداونـد مر ـی شود بایـد محبـوب و آن توسل می از طریق
َواْبَتُغواا کند و مفسران نیز این دسـتور خداونـد را  را مشخص می ای یلهوس چنین شناخت

بـه  ،کنـد تـا بـه او نزدیـا شـوند کارگیری وسـیله امـر می همنان را به بؤکه م ،2ِإَلیِه اْلَاِسیَلَة 
 3اند. همین معنا حمل کرده

 بودن یـا نبـودنز یمالک در جـابا توجه به تعری  اصطالحی،  رلتوس مالک در جواز
توسل بوده باشد و این وسـیله در شـر  از  نو این است، که نص شرعی بر جواز آن  توسل

یا رد  و منعی از آن نحوه توسل در شر  نباشد، و این مالکی اسـت کـه همـه  ،آمده باشد
بـرای اقسـام توسـل دلیـل و گـروه  هرو  4اند پذیرفته ،اعم از وهابیت و دیوبندیه ،نانامسلم

 ها گروهبا برخی ها  هبرخی از گرو محدوده شرِ  ه ممکن است اگرچ ،از شر  دارند یندوص
سنت ترکیه( برخی از صحابه را هـم کردن ) ثاًل برخی عمل صحابه یا ترکممتفاو  باشد، 

 د.نو برخی دیگر آن را ندذیر  کنندمحسوب  جزء شر 

 دیوبندیه .ب
رقی دهلـی از که در نود مایلی شمال شاست، برگرفته از شهر دیوبند  «دیوبندیه»کلمه 

د قاسم  است.توابع ایالت اوتراپرادش هند  با همکاری  (ه.ق. 3236 توفایم) ینانوتو محم 
د یعقوب نانوتوی )مه.ق. 3121 توفایشی، رشید احمد کنگوهی )م  توفای(، و شی، محم 

در را مدرسه علمیـه دارالعلـوم این شهر، انگیزه مبارزه با سلطه انگلیس در  ( باه.ق. 3142
                                              

 .774، س2،  مصباحالمن ب، یومیر احمد بن محمد ف۱63س الفاظالقبآن،مفبدات. راغب اصفهانی، 1

 .10 یهآ (:0) . سوره مائده2
التوسلمفهوم واقسام وحکم فیر جعفر سبحانی، 323، س32  ،الموسوةةالفقه ةالکویت ةمجموعة من المؤلفین، . 3

 .26، سشبیرةاالسالم ةال باء

 .263، س3،  والسنةالکتابفیالثایتةالحسنیالغ أسماء، الرازق الر وانی عبد. محمود 4

file:///C:/Users/yaminrayaneh/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ح


 

 

10 

سال 
پنجم

 ،
تابستان 
 

1394
، شماره 

18
 

بـه  یستادانام محمود حسن و ه ب یکه در آغاز با شاگرد 1کردند یستأس 32۱1 محرم 30
در گـذر زمـان بـا گسـترش آن شـهر  جهـانی شهر  یافت و سدس نام مالقاری محمود 

ی از علمای معاصر اهل سـنت در بسیار  و 3معروف شدطوری که به االزهر هند ه ب 2،یافت
خـی دیگـر از کشـورهای ، و بر ایـران بلوچسـتانقاره هنـد، و افغانسـتان و سیسـتان و  شبه

ند. دیوبنـدیان، از نظـر فقهـی دیده این مـدار  دینـی هسـت یافته و آموزش اسالمی تربیت
 4.هستندمذهب و از نظر اعتقادی اشعری ماتریدی و از نظر طریقتی صوفی  حنفی

ی، معـروف بـه مجـدد سـرهند از قبیل شی، احمد  هایی یتشخد یرتأثدیوبندیه تحت 
-332۱) عبدالعزیز دهلوی پسرش( و ه.ق. 3367-3332) یدهلو الله  ولی ال  ثانی و شاه

 یمک( و حا  امدادالله مهاجر .قه. 3227-3243) بریلی عرفان  بن احمد( و .قه. 332۱
-322۱) ینانوتو توان محمدقاسم  میهم از بزرگان دیوبندیه  ند.( بود.قه. 3211-3136)

 یوبنــدیدحســن  محمــود (،.ق.ه 3121متوفــای ) یگنگــوه(، رشــید احمــد .قه. 3236
 یسهارندور (، خلیل احمد .ق.ه 3171متوفای ) یتهانو  یعل اشرف (،.ق.ه 3113متوفای )
 یقاسـم(، محمـد طیـب .ق.ه 3102متوفـای ) یریکشم(، انورشاه .ق.ه 3127متوفای )
 نام برد.( را .ق.ه 3224متوفای ) یندو (، ابوالحسن علی حسنی .ق.ه 3241متوفای )

ؤسســان و کــه شــامل بزرگــان و م ،های ســنتی دیوبنــدی. 3 :اند دســتهدیوبندیــه چنــد 
. 1ر التبلیغ که شعبه تبلیغی دیوبندیه هستندةجماع. 2شوندر  یمالتحدیالن دارالعلوم  فار 
ند که با تغییـر رویکـرد علمـای پیشـین متأخر فنجفیریه( که برخی از دیوبندیه ها ) پیری پن 

ــه وها ــدند بیــت نزدیــا شــدخــود، ب . شــعبه 2ر و برخــی از اعتقــادا  وهابیــت را برگزیدن
 ( کـهبه شیوه نـوین )بـرخالف روش سـنتی ین مرکز علمی تربیت علماتر  بزرگالعلماء  ندوا

 5د.کر  یستأس 3۱32شبلی نعمانی در 
                                              

 .۱، سةقائدةغماءدیویند. طالب الرحمن، 1
 .2۱، سحک ماالمة تهانوییاشبفرغندوی، الله  محمد رحمت. 2
 .۱3س ،دارالرغومدیویند اسعدی قاسمی، محمد عبیدالله. 3

 .37، س2و  3، سؤال المهندةغیالمفنداحمد سهارندوری،  یل. خل4

 .2۱-27س ،هایکالمیدیویندی نقدویبرسیاندیش  محمدطاهر رفیعی،. 5
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 دیوبندی حیاتی و مماتی
گـرایش  ،و همچنـین ،با وهابیـت نخستین دیوبندیان خدوس بهدیوبندیه، اختالفا  

در امـا  1،مقاله دیگری استتحقیق و بررسی بیشتر در برخی دیوبندیان به وهابیت نیازمند 
دارد کـه بـا  وجـود« حیـاتی» و« مماتی»توان گفت در دیوبندیه نیز دو گروه به نام  میاینجا 

 امبریـپت معتقدنـد یـاننـد وهاب، همهیـوبندیاز د ای دسـته راختالفـاتی دارنـد یکدیگر
  یشـنود و هـ ه اموا  نـدارد، نمییای نسبت به بق ژه یا  ویه اموا  است و حیهمچون بق

کـه  ،انـد یـه بـه ممـاتی معروفوبندین دین عـده در بـیـکند. ا دا نمییا پیاطالعی از عالم دن
 2ند.ا د معروفیا اشاعة التوحیری یپ ین تفکر را دارند به نام پن وبندی که این گروه دیتر  مهم

قائـل بـه نیز ه یوبندیداز  ای دسته .دانند را بعد از حیا  جایز نمی اولیا به پیامبر ولذا توسل 
این دسته بـرای اثبـا   .نامند می« حیاتی»و آنها را هستند  امبریپبرزخی برای حیا  

ا  ویـژه برزخـی بـرای یـ، ابتـدا حاسـالمامبر یـژه پ یو بـه  یـا،جواز توسل بـه ارواح اول
 ها یدر رد ممات یژه برزخ یا  وید حییدر تأ یادیتب ز کثابت کردند و را و شهدا  امبریپ

 3.نگاشتند

 وهابیت .ج
 کـرد، یسأستدر قرن دوازدهم  عبدالوهاب  بن محمدکه است سلفی  ی، مکتبوهابیت

پیروان آن مبانی فکری و اعتقـادی خـود  و گذار آن گرفته شده است از نام بنیان که نام آن
خاس خود از  یها برداشتاند، که با  عبدالوهاب اخذ کرده  بن تیمیه و محمد را از افکار ابن

بر قبور، برخی اقسام توسل  یدینی مانند شد رحال، بنا یها آموزهسنت، برخی از  کتاب و

                                              
تا حدودی به  (2ش، سبا من بمنتشرشده در: محمدطاهر رفیعی ) اثر« بررسی رابطه عقاید دیوبند با وهابیت». هرچند مقاله 1

 یره مدارسی و چه علمایی و به چه میزان تحـت تـأثکه چرا بررسی نکرده است له ئطور کامل این مسه اما ب ،له پرداختهئاین مس
مکته دیوینهدوزاده موسـوی، ید مهـدی علـیسـر و نیـز نـا.: سـتا از کجا یرپذیریاین تأث أاند و سرمنش وهابیت قرار گرفته

 .جنبشجماةتتبغ غ

 .31ش، 2،  سبا من ب، در: «ندای غیر از دیدگاه علمای دیوبندیه» ،حیدری نسبمحمدباقر . 2
 همان.. 3
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خداوند، برپایی ، سوگندخوردن به غیر و اولیا، شفاعت، استغاثه به انبیا و اولیا، تبرک به انبیا
 1دانند. ن برخی از آنها را مشرک میاو مرتکب اند و ... را حرام دانسته موالید پیامبر

 اقسام توسل
 دسته تقسیم کرد: سهتوان آن را به  طور کلی میه بکه دارد  توسل اقسامی

 دانند. می زاین باالتفاق جانامسلم همه . قسمی که3

 دانند. نمی زاین باالتفاق جانامسلم همه. قسمی که 2

 بین مسلمانان اختالفی است. . قسمی که1

 نانابین مسلم اجماعیجواز توسل  م ادیق

وهابیـت توسـل بـه اسـماء و صـفا  الهـی را از  توسل به اسماء و صفات الههی: .الف
ان و دیوبندیه نیز مانند وهابیت و سایر مسـلمان 2دندان صحیح می توسل مشرو  و مدادیق

 3اند. این نو  توسل را جایز و مشرو  دانسته
را ایـن نـو  توسـل  ،دو هـر 5،و دیوبندیـه 4وهابیـت توسل به اعمهال صهالح: .ب

 کنند. استناد می 6و به روایت غار اند مشرو  و صحیح دانسته

این  ،دو هر 8،و دیوبندیه 7وهابیت یا ولی در حال حیات: امبریتوسل به دعای پ .ج
 دانند. مشرو  و صحیح میرا نو  از توسل 

را این نو  از توسل  ،دو هر 2،و دیوبندیه 1وهابیت :یا اولیا توسل به محبت نبی .د
 دانند. مشرو  و صحیح می

                                              
 .236-231س ،ومذاه کالمیفبق ی ربانی گلدایگانی،. عل1
 .26، س33و   223، س3،  مجموعفتاویومقاالتمتنوة بن باز،  یز. عبدالعز 2

د افغانی، 3  .3273، س1،  جهودةغماءالحنف ةفیإیطالةقائدالقبوریة. شمس الدین بن محم 
 .133، س2،  تمتنوة مجموعفتاویومقاالبن باز،  یز. عبدالعز 4
 .261، س0،  تکمغةفتحالمغهم. محمد تقی عثمانی، 5

 .2344، س2،   حصح. مسلم نیشابوری، 6
 .101، س2،  مجموعفتاویورسائل. محمد بن صالح ابن عثیمین، 7
 .137، س0،  تکمغةفتحالمغهم محمدتقی عثمانی،. 8
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 نانابین مسلماجماعی توسل  نبودنز یاج  ادیقم
 مستقلبا این اعتقاد که آنها  ،اولیا به انبیا و توسل .ب رها به طاغو  و بت توسل .ال 

سـت و خداونـد مـا را از آن بـاز ابا توحید در تااد  نو  توسل دو اند. هر و استجابت یرتأثدر 
 3داشته است.

 نانابین مسلم یاقسام توسل اختالف

 در جایزبودن یا نبودن سایراتفاق بین مسلمانان بود،  حلکه م ای شدهبکر  انوا غیر از 
و بررسـی را تبیـین این اقسام مه در اداکه  ،ن اختالف نظر استانااقسام توسل، بین مسلم

 :کنیم می

 و صالحان امبریتوسل به ذات پ. 1
ز یجـاکـه ایـن نـو  توسـل را دارند و آن اینواحدی وهابیت در این نو  از توسل دیدگاه 

لذا معتقدند توسل  .دانند و آن را از توسال  نامشرو  و نوعی بدعت و شرک می 4دندان نمی
د، نـدان جایز نمی را« محمد یابنب اأسأل»به این شکل که گفته شود:  ینببه با  

ت و علـ 5ررا در تقـدیر بگیـرد« ایمان بـه رسـول یـا محبـت رسـول»مگر اینکه چیزی مانند 
ت توسـل بـه جـاه دانند که در ادله شرعیه چیزی که بـر مشـروعی بودن آن را این می بدعت

، نیامده است، هرچند اینها شرک نیستند یا به با  کسی داللت کند کسی یا به حق کسی
 محل اتفاق است،همه علمای وهابی  نزداین دیدگاه  6بلکه بدعت و از وسائل شرک است.

                                              
مجمهوعفتهاوی، یمـینر محمـد بـن صـالح بـن عث110. 112، س3،  الغجنةالدائمةیفتاو. احمد بن عبدالرزاق الدویش، 1

 .124، س2،  ورسائل
داریفتهاور عالمه مفتی خدا نظر، محمود الفتـاویر عزیـز الـرحمن، 136، س0  تکمغةفتحالمغهم،. محمد تقی عثمانی، 2

 ، کتاب االیمان والنذور.2۱۱، س1،  الرغومزاهدان
، 3،  مرهار القهبآن، یعثمـان یعشـف محمـد ر123-124، س2  مجموعفتهاویورسهائل،صالح ابن عثیمین،   بن . محمد3

التوسهلمفهومه واقسهام وحکمه فهیشهبیرةر جعفـر سـبحانی، 13، س3،  کهایغی بتفسهاحمـد عثمـانی،  یرر شب33س
 .3، ساالسالم ةال باء

 .272، س2،  الغجنةالدائمةیفتاو. احمد بن عبدالرزاق الدویش، 4
 .127، س2،  مجموعفتاویورسائل. محمد بن صالح ابن عثیمین، 5
 .230، س2،  مجموعفتاویومقاالتمتنوة بن باز،  یز. عبدالعز 6
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  صـالح 2،عثیمـین  ابن صالح  بن محمد 1،فتاءالة وایاللجنة الدائمة للبحوث العلم از جمله:
  4.باز بن زیعبدالعز  3،،یآل الش إبراهیم  محمد بن یز بن العز عبد  بن

 اما دیوبندیه در این نو  از توسل، چند دیدگاه دارند:
دیدگاه مشهور علمای دیوبندیه اسـت این  است.جایز  مطلقاً  به با توسل دیدگاه اول: 

 اند از:  و مدافعان آن عبار 
تیمیــه و  ابن نــزد ندانســتن توســل بــه اعیــانجایزی نیــز و   تهههانویعلههی  اشههر  .الههف

و فرقی میان توسـل است همفکرانش را، خالف سنت و ناشی از فهم نادرست آنها دانسته 
و حقیقت توسل به افعال  رگذارد با توسل به افعال نمی ،مرده زنده و یان، اعم از اعیاناعبه 

بود،  تیمیه بودم یا او در زمان من می اگر من در زمان ابن گوید میو کند  را بیان میو اعیان 
حقیقت توسل به اعمال چیست؟ و توسـل بـه اعیـان  !یا شیخنا»گفتم:  با احترام به او می

چه فرقی با توسل به اعمال دارد؟ و در توسل به اعیان، چه فرقی بین شخص زنده و مرده 
بـردن  بود، با پی گر شی، امروز زنده مییقین دارم ا »گوید:  در آخر تهانوی می «.وجود دارد؟
5«.کرد گاه توسل به اعیان را به طور مطلق منع نمی توسل، هی  به حقیقت

 

سـخن کسـانی کـه از توسـل  خوانـدن مغالطـهوی نیز بـا   عمر سربازی محمد مال ب.
کنند کـه اگـر توسـل بـه مـرده  جناب عمر به جناب عبا  در روایت استسقا، استدالل می

دهد که هدف عمـر  می پاس، ،آن حار  استسقاء نکرد  جایز بود، چرا عمر به با  گرامی
از این حدیث این بود که توسل به نبی دو صور  داردر یکـی بالواسـطه بـه با  ایشـان، و 
دیگری توسل به قرابت حسیه یا قرابت معنویه آن حار ، که جناب عبا  قرابت حسـیه 

                                              
 .272، س2،  الغجنةالدائمةیفتاوعبدالرزاق الدویش،   بن . احمد1
 .127، س2،  مجموعفتاویورسائلبن صالح ابن عثیمین،  . محمد2

 .683، س2  ،لشبحکتابالتوح د دالتمهآل الشی،،  یز بن محمد بن إبراهیمبن عبد العز   صالح. 3
 .230، س2،  مجموعفتاویومقاالتمتنوة بن باز،  یز. عبدالعز 4

 .321-322، سالتهانویحک ماألمةیاشبفرغالله ندوی،  . محمد رحمت5
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داشت و دیگر کاملین قرابت معنوی با او دارند، نه اینکـه بـه وجـود مقـد  ایشـان بعـد از 
 1.فا  توسل جایز نیستو

توسل بـه بوا  و اشـخاس بحث بیل  ،توسلوندایغ بالغ در کتاب وی  ،همچنین
قـول جمهـور مـذاهب اربعـه و اهـل تدـوف و گوید: این مسأله مختل  فیه است، امـا  می

بـه  یعنی توسـل ،داند که جمیع مراتب توسل را این می ،توسلاین نو  از علمای دیوبند در 
 2همه جایز است. ،بین و حا ر و غاانبی از صالحرده و نبی و غیر شخص زنده و م

ــ دیههدگاه دوم: انورشــاه از طرفــداران ایــن دیــدگاه . ه اعیــان زنــده جــایز اســتتوســل ب
، انـد رفتهبا توسل بـه اعیـانی کـه از دنیـا وی  .است ،از علمای بزرگ دیوبندیه 3،کشمیری
که زنده باشند.  ددان میطور اعیانی را جایز  و فقط توسل به افعال و همین ندک میمخالفت 

 4تیمیه حتی این نو  از توسل به اعیان را نیز قبول ندارد. افزاید که ابن بعد می
تـوان محمـدتقی  از طرفداران این دیدگاه، می. توسل به با  جایز نیست دیدگاه سوم:

نامـد امـا  با اینکه خـود را دیوبنـدی میوی نام برد که را  6پیری محمد طاهر پن و  5عثمانی
 است  در این نو  از توسل، همان حرف وهابیت را قائلبرخالف نظر بزرگان متقدم دیوبند، 

وسـیله با  و ه تقـرب بـه خـدای متعـال بـ اسـت معتقد ند ودا نمی جایزرا و توسل به با  
                                              

 .12-14، سوندایغ بالغ توسلتحق قیدرموردسربازی، مالزهی . محمد عمر 1
 .10، سهمان .2

او را امـام در علـوم  کهقاره هند و از استادان بزرگ مدرسه دارالعلوم دیوبند  محمد انور بن معظم شاه کشمیری از علمای شبه. 3
 اند. قرآن و حدیث شمرده

 .603، س1،  الباریض فانورشاه کشمیری، محمد . 4
 .13۱، س0،  تکمغةفتحالمغهم. از علمای معاصر دیوبندی پاکستانر محمد تقی عثمانی، 5

( از علمـای معاصـر دیوبندیـه .ق.ه 3246ی ان )متوفـآپیـری( ملقـب بـه شـی، القـر  )پـن  یـری. محمد طاهر بن آصـ  الفنج6
)قبـوری اصـطالحی پرداخـت هـا  یبـا قبـور  قیم و محمد بن عبدالوهاب بـه مقابلـه تیمیه و ابن پاکستان، که با مطالعه کتب ابن

هـای بزرگـان و رهبـران مـذهبی  برای تکفیر مسلمانان و شیعیانی که بـه آرامگاهآنها، آن را به ویژه نسل دوم  ،نااست که وهابی
التوحید والسنة و گروهی را به نام جماعة اشاعة  دانند( گذارند، به کار بردند و توسل و طلب شفاعت از آنها را جایز می احترام می

تشکیل داد و شاگردانش در مناطق مختل  پاکستان و افغانستان منتشر شدند. وی با اینکه ابتدا حنفی متعدـب و دیوبنـدی و 
نـد و همگـی در برابـر او متحـد شـدند و کردعلمای دیوبندیـه بـا او مقابلـه اما بندی بود  پیرو عقاید ماتریدی و افکار صوفی نقش

جههودةغمهاءشـمس الـدین بـن محمـد افغـانی،  رز مکتب دیوبندیه خار  شده و به وهابیـت پیوسـته اسـتمعتقد شدند که او ا
 .6۱4، س2،  الحنف  فیایطالةقائدالقبوری 
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جهــال و  ن اســت، و ایــن نــو  توســال  را ســاخته و پرداختــهااشــخاس از افعــال مشــرک
بــه  2حــارث  بــن  بــاللتوســل  روایــِت  بعــد از نقــِل  وی 1د.نــدا بــه خــدا می زننــدگان تهمــت

ابی شیبه و بیهقی و سمهودی، ایـن   ابناز  الخطاب  بن عمردر زمان خالفت  یامبرپ
بعـد از نقـل ایـن   5یحجـر عسـقالن ابنو  4کثیـر حال آنکه ابن 3،داند صحیح نمی ،روایت را

 دانند. ح مییرا صح آنحدیث، سند 

 توسل به دعای نبی یا ولی بعد از حیات. 2
د ندان ز نمییجاو این نو  توسل را  واحدی دارندوهابیت در این نو  از توسل نیز دیدگاه 

 ای معتقدند توسل انسان به دعای میت و اینکه از او بخواهد بـرای او دعـا کنـد، وسـیلهو 
و باطل و مخال  معقول و منقول است، بلکـه  ای لغو توسل به چنین وسیله .شرعی نیست

کـه   حـال آنکـه هنگـامی ،این از سفاهت انسان است که از میت بخواهد برای او دعا کند
 حـلایـن دیـدگاه م 6تواند برای کسـی دعـا کنـد. شود و نمی انسان مرد، عملش منقطع می

 7،فتـاءالة وایـاللجنـة الدائمـة للبحـوث العلم از جملـه:اسـت، اتفاق همه علمای وهـابی 

                                              
 .146، سالبصائبلغمتوسغ نیالمقایبپیری،  . محمد طاهر پن 1

عر ـه داشـت: رفـت و کنـار قبـر پیـامبر  بالل بن حارث .در زمان عمر بن الخطاب قحطی آمد». ترجمه روایت چنین است: 2
امت تو نابود شدند، از خدای عالم باران رحمت طلب کن. بعد پیامبر به خوابش آمـد و گفـت بـرو پـیش عمـر و سـالم مـرا بـه او 
برسان و به او خبر بده که باران رحمت نازل خواهد و به او بگو که بذل و بخششت به مردم بیشـتر باشـد. ایـن شـخص خـدمت 

ر ابـن ابـی «مسلمانان از دستم بربیاید کوتـاهی نخـواهم کـرد که در حقهی  خدمتی از مد. عمر خیلی گریه کرد و گفت: عمر آ
 .2۱1-2۱2، س6،  المصنفشیبه، 

 .130، سالبصائبلغمتوسغ نیالمقایب، پیری طاهر پن . محمد 3

 .32، س6،  والنهایةیةالبدا. ابن کثیر، 4
 .232، س2،  الباریفتح، ی. ابن حجر عسقالن5
، الغجنهةالدائمهةیفتهاواحمد بن عبدالرزاق الدویش، ر 113، س2،  مجموعفتاویورسائلمحمد بن صالح ابن عثیمین، . 6
 .110و  112، س3 
 .110و  112، س3،  الغجنةالدائمةیفتاولدویش، ا. احمد بن عبدالرزاق 7
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  بـن محمـدو  2،،یآل الشـ إبـراهیم محمـد بـن  یز بـن عبدالعز   بن  صالح 1،باز  بن زیعبدالعز 
  3عثیمین.  ابن صالح

بـه با  و  بـه توسـل ،بنـدی توسـل علمای متقدم دیوبندیه، به تقسـیمرسد  به نظر می
در  ح نبـوده اسـت واصاًل در زمان آنها مطر یا ، توجه نداشتند ...جاه و مقام و   برکت، حق،

هـم بـه ایـن  متـأخرعلمـای  لذا اگـر در کتـب .اقسام توسل نیامده است هایشان نیز کتاب
های وهابیت و مقایسه دیدگاه خود بـا  مطالعه و ارتباط با کتاب در نتیجهاند،  اقسام پرداخته

فقـط در صـدد اثبـا  اصـل هایشـان  در کتابقدمای دیوبندیـه است، حال آنکه دیوبندیه 
یا از انـوا  توسـل  شود که مراد از توسل در این عبار ، کدام اند و معلوم نمی توسل بوده

بزرگان آنها هـم خـود نویسد  می ،از بزرگان دیوبندیه ،شیح حسین احمد مدنیاست، مثاًل، 
یـا  4کردنـد. شدند و هـم پیـروان خـود را نیـز بـه ایـن کـار امـر می متوسل می به انبیا و اولیا

تـر از  و تقریبـًا صـد سـال پیش یسـتبا اینکه از علمـای دیوبندیـه ننیز ه دهلوی الل ولی شاه
افکار او هسـتند، در  یرتأثعلمای مدرسه دیوبندیه تحت  و زیسته مدرسه دیوبند می یستأس

های استجابت دعـا را تقـدیم  در آداب دعای بعد از نماز، یکی از راه حّجةالغ البال ةکتاب 
ل به توسـل بـه  یمهرچند ممکن اسـت بتـوان 5داند. س( میاکرم )پیامبر  ثنای الهی و توس 

 ثابت بدانیم. ،عبارا  ینااز  ،را بعد از حیا  دعای پیامبر و اولیا
 دیدگاه دارند: دودر این نو  از توسل،  دیوبندیه 

هم در حال حیـا  و هـم در ، مطلقاً را  و اولیا توسل به دعای پیامبر  دیدگاه اول
از جملـه طرفـداران کـه  6استاین نظر مشهور علمای دیوبندیه که  ،دانند می یزجا ،مما 

                                              
 .01، س6،  یینیازمجموعفتاوبن باز،  یز. عبدالعز 1

 .683، س2  ،لشبحکتابالتوح د دالتمهآل الشی،،  یز بن محمد بن إبراهیم. صالح بن عبد العز 2
 .113، س2،  مجموعفتاویورسائل. محمد بن صالح ابن عثیمین، 3

یهدیهاوؤینةبدالوهابیه نمدةوةمحمدابوالمکرم عبدالجلیل، ، به نقل از: 07، سالشهابالثاق حسین احمد مدنی، . 4
 .302، سمرارض ها

َعاء آَداب ر من34، س2  حّجةالغ البال ة،دهلوی،  یم. أحمد بن عبدالرح5 َنـاء َتْقـِدیم الـدع  اللـه، ِبَنِبـی والتوسـل اللـه علـی الثَّ
َعاء. یستجابل  الدع
 .03س ،ةقایدةغماءالدیویند طالب الرحمن،. 6
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و حسـین احمـد مـدنی، نوی، هـاعلی ت خلیل احمد سهارندوری و اشرفتوان  این دیدگاه می
معتقـد اسـت  ،از بزرگان دیوبندیه ،خلیل احمد سهارندوری نام برد.را رشید احمد گنگوهی 

چه در حـال حیـا   ،، صدیقین، شهدا و اولیا در دعاهابیاما و نزد مشای، ما توسل به اننزد 
گونه جایز اسـت، و محمـد اسـحاق دهلـوی بـه جـواز آن  به این ،آنها و چه بعد از وفاتشان

 1تدریح کرده و رشید احمد گنگـوهی نیـز آن را در مجموعـه فتـاوایش بیـان کـرده اسـت.
 یها اسـتداللیکی از  2.داند میانوی نیز توسل به انسان زنده و میت را جایز هعلی ت اشرف
عبدالمطلب   بن  خطاب به عبا   بن ن توسل به میت، روایت انس درباره توسل عمرامنکر 

متوسـل  خطاب بـه خـود پیـامبر  بن است، که اگر توسل به میت جایز بود حتمًا عمر
ایـن  دهد کـه از میرا پاس، این  نوی به این استداللهاشد نه به عبا  عموی پیامبرر ت می

دادن شـخص  داسـتان تعلـیم چـون .آید الزم نمی مطلقاً به میت نبودن توسل زیحدیث، جا
 لیوی همچنین ب 4را به دعای پیامبر بعد از حیا  از طریق صحابه ثابت شده است. 3نابینا

 هـم یرنبـیغ بـه هکـ شـود یم حـدیث روشـن نیـا از دیـگو یم عبا  به عمر توسل ثیحد
 5.جست توسل توان یم

                                              
 .2و  1، سؤال 23، سالمهندةغیالمفند ،. احمد سهارندوری1
به نقل از:  .734-743، س مدرسةفکبیةتوج ه  حبکةاصالح ةدةویةمؤسسةترغ م ةتبیویة، ی. محمد عبیدالله القاسم2

 .  ۱0، س0،  امدادالفتاویاشرف علی تهانوی، 
اسـت  ایـنآن  انـد، و ماجه در سنن خـود آورده ترمذی و ابنکه است  یثید، حدکر انوی به آن اشاره ه. حدیثی که اشرف علی ت3

( آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! از خدا بخواه که مرا شفا دهـد و چشـمم را بـه مـن سمرد نابینایی خدمت پیغمبر اکرم )که 
و اگر بخواهی صبر کن. این صبر برای تو بهتر است. )و شـاید مدـلحت  کنم یپیغمبر فرمود: اگر بخواهی من دعا م بازگرداند.

( بـه او دسـتور داد و ـوی کامـل و خـوب سیرمرد بر خواسته خود اصرار کـرد. پیغمبـر اکـرم )ولی پ .تو در همین حالت باشد(
ـد نبـی الرحمـة یـا »بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز این دعا را بخواند:  ه إلیا بنبیـا محم  َا و أتوج  ی اسَئل  هم إن  الل 

قای، اللهم َش  ی فی حاجتی لت  ه با إلی رب  ی أتوج  د إن  عه فیر خداوندا من تو را ممحم  ه م خوانم یفِّ بـه  شوم یو به سوی تو متوج 
ـه م د مـن متوج  د نبی رحمت، ای محم  بـه سـوی پروردگـارم در حـاجتم کـه حـاجتم بـرآورده شـود،  شـوم یوسیله پیغمبر  محم 

 «.خداوندا او را شفیع من قرار بده

به نقل از:  .734-743، س الح ةدةویةمؤسسةترغ م ةتبیویةمدرسةفکبیةتوج ه  حبکةاص، ی. محمد عبیدالله القاسم4
 .343، س0 ، امدادالفتاویاشرف علی تهانوی، 

 .366، سنشبالط  فیذکبالحب   همو،. 5
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کــه  انــد دیگــری پاســ، داده بــه نحــوایــن اشــکال را  1اللــه جــان داجــویحمدجنــاب 
 امبریـپنجستن شخدی بعد از وفـا   قدم و تالی وجود ندارد و از توسلبین م  تالزمی

هـم  رندبلکه این هر دو جایز ،آید الزم نمی توسل به پیامبر نبودنزیاجبه آن حار ، 
، یز به یکی از این دو جایز عمـل کـرده اسـتعمر ن .و هم توسل به اموا  زندگانتوسل به 

چـون عمـر بـه آن  یسـتتوانیم بگوییم توسل بـه اعمـال صـالحه نیـز جـایز ن نمی که چنان
این حـدیث توسـل عمـر را بـه حـی  .کند نمی ماعدانفی  یءش اثبا در واقع،  .متوسل نشد

 .شـود نمی نبودنزیجـابـر کـه ایـن دلیـل  ،کند ولی در توسل به میت ساکت است بیان می
کنیم  چون عمر گفته توسل می .است این توسل به عبا ، توسل به پیامبر عالوه، به

 2.است قرابت به نبی سبب  و این به ا به سوی تو به واسطه عم نبی
 یـامبرپن أنیز معتقد اسـت وهابیـت در شـ ،از علمای دیوبند ،حسین احمد مدنی

نفـس خودشـان را بـا  آنهـا .عت و وقاحـت اسـتبرند که در نهایت شنا کار میه کلماتی را ب
هـم در ایـام  آن ،دانند، و بـرای آن حاـر  فاـیلت کمـی نفس پیامبر برابر و مساوی می

، هـی  فایـده و احسـانی از آن یـامبرپند، و معتقدند بعد از فو  ا رسالت برایشان قائل
ه دعـای اسـت کـه قائـل بـه تحـریم توسـل بـ دلیلبه همین  .رسد حار  به دیگران نمی

های میـان  ، نیز یکی از فرقمولوی محمد عمر سربازی 3اند. بعد از وفا  شده پیامبر
از  4،کننـد می نفی مطلقاً  را باالموا  داند که وهابیت توسل وهابیت و اهل سنت را این می

را  آنکنـد، بلکـه  نفـی نمی توسـل بـاالموا  راتوان پی برد که ایشان مطلـق  این کالم می
 پذیرد. می

                                              
البصهائبرا در رد کتـاب  البصهائبلمنکهبیالتوسهلیاههلالمقهایبکـه کتـاب  ،هنـد جامعة مظاهرالعلوم سـهارندور استادان. از 1

 پیری نوشته است. محمد طاهر پن  نیالمقایبلغمتوسغ 

 .16س، البصائبلمنکبیالتوسلیاهلالمقایب. حمدالله جان الداجوی، 2
یهدیهاوؤینةبهدالوههابیه نمدةوةمحمدابوالمکرم عبدالجلیل، ، به نقل از: 07، سشهابالثاق حسین احمد مدنی، . 3

 .304، سمرارض ها
 .2۱6س ،ونکوهالرغوممنبعفتاوی محمد عمر مالزهی سربازی،. 4
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از طرفـداران ایـن . یا ولی در مما  جایز نیست ینبتوسل به دعای  دیدگاه دوم:
محمد طاهر دیوبندیه مانند محمدتقی عثمانی، مفتی عزیز الرحمن و  متأخرعلمای  دیدگاه

امـا  ،طلب دعا را باالجما ، جایزه تقی عثمانی، توسل بمحمد توان نام برد. پیری را می پن 
معتقـد  ،الرحمن، مفتی اول دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز 1داند. آن را مخدوس زندگان می

 .باید به آن بزرگان گفته شود شـما دعـا کنیـدن، م زیار  قبور بزرگان دین و اولیااست هنگا
احناف سما  مـوتی را  است.فیه  ای مختل  سما  موتی مسئلهشود که  بعد وی مدعی می

ن و ابـیز توسل به دعـای امـوا  یـا دعـای غاپیری نی مد طاهر پن شی، مح 2قبول ندارند.
 3داند. مشرو  میبزرگان اهل قبور را جزء توسل غیر

 امبریپتوسل به جاه و مقام  .3
ز یجــاو ایــن نــو  توســل را  واحــدی دارنــدوهابیــت در ایــن نــو  از توســل نیــز دیــدگاه  
هـم بـدعتی کـه  آن 4رداننـد بدعت میولی آن را  ند،دان میهرچند آن را شرک ن .دندان نمی

 بـرای ینبمعتقدند جاه و مقام آنها چون  .ه دنبال دارداعمال را بحبط و شرک  خوف
محمـد زاهـد  5مفید اسـت. کننده مفید نیست و فقط برای خود حار  رسول توسل

ن بار توسل بـه جـاه یبود که اول 6هیمیت معتقد است این ابن ،از علمای بزرگ حنفی ،وثریک
محق التقول فی مسألة  کتابدر  یو  7.م را ندادکن حیقبل از او ا یسکو رد کامبر را حرام یپ

از جمله طرفداران این دیدگاه،  8آورد. یامبر مید توسل به حق و جاه پیدر تأی یثیاحاد التوسل

                                              
 .137، س0،  تکمغةفتحالمغهم. محمد تقی عثمانی، 1

 .103-104، س0،  الرغومدیویندداریفتاو. عزیز الرحمن، 2
 .142، سالبصائبلغمتوسغ نیاهلالمقایبپیری،  . محمد طاهر پن 3

 .133، س2  ،مجموعفتاویینیازالله بن باز،  یز بن عبد. عبد العز 4
 .124، س2،  مجموعفتاویورسائل. محمد بن صالح ابن عثیمین، 5
 .107، س3،  مجموعالفتاوی. احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه، 6

 .330س حنفی، کوثری زاهد محمد حاشیه ، باالص قل فالسالدین سبکی،  ی. تق7
 .340 -342، سمحقالتقولفیمسألةالتوسل. محمد زاهد کوثری، 8
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 صـالح  بن محمد 1،فتاءالة وایاللجنة الدائمة للبحوث العلم  :اند از عبار در فرقه وهابیت 
  4.باز بن زیعبدالعز  3،نیجبر   بن  للهاعبد  بن  الرحمنعبد  بن  للهعبد  2،عثیمین  ابن

 اما دیوبندیه در این نو  از توسل، چند دیدگاه دارند:
که از جمله طرفـداران  است،جایز  مطلقاً  یامبرپبه جاه و مقام توسل دیدگاه اول: 

وسـیله ه خدا ب ، که معتقد است هی  اشکالی در توسل بهاست الله داجویمدح این دیدگاه
 5نیست. ،چه در حال حیا  و چه در حال مما  ،جاه پیامبر

در یا معنا جایز و در یا معنا حـرام اسـت، و از طرفـداران ایـن دیـدگاه دیدگاه دوم:  
 ند از:ا عبار 

آن معنـایی  متوقـ  بـر« جاه فالنب»وی معتقد است توسل  رمحمدتقی عثمانی .ال 
 و ایمـان ه سـبباگر مراد گوینده این باشد که آن شـخص بـ .شود است که از آن قدد می

جایگاهی مقبولی نزد خدا دارد، این توسل اشکالی ندارد و صـحیح و عمل صالحش مرتبه 
فاسدی وجود دارد و حتی معنای فاسد ظهور بیشتری  یاست، اما چون در این توسل معنا

 6دانند. آن را مکروه می رد، برخی از فقهادا
شـود را  معنایی را که از توسل به جاه قدـد مینیز همان دو  رنظرتی خداعالمه مف .ب

من بـه حـق و جـاه ایـن مراد گوینده این باشد که هرگاه اگر  کند که بیان میمطرح کرده و 
این نو  توسل حرام  کند.ورده آر خدا واجب است خواسته مرا بر مرد از خدا چیزی بخواهم ب

وسیله اینکه من ه ای که نزد خدا دارد یا ب رافت و مرتبهجستن در دعا به ش است، اما توسل
 7صحیح است. ااز خدا کما بخواهم، این معن دارم ا دوست میاو ر 

                                              
 .62، س3،  فتاویالغجنةالدائمة. احمد بن عبدالرزاق الدویش، 1
 .124، س2،  مجموعفتاویورسائل. محمد بن صالح ابن عثیمین، 2

3. http://www.ibn-jebreen.com/books/6-67-3990-3589-29232.html 
 .133، س2  ،مجموعفتاویینیاز. عبدالعزیز بن باز، 4

 .26، سالبصائبلمنکبیالتوسلیاهلالمقایب. حمدالله جان الداجوی، 5
 .13۱، س0،  تکمغةفتحالمغهم. محمد تقی عثمانی، 6
، کتـاب االیمـان 2۱۱، س1،  الرغهومزاههدانفتهاویدار ،محمهودالفتهاویر عالمه مفتی خدا نظر، 266، س0،  همان. 7

 والنذور.
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از جملـه طرفـداران  .جایز نیست مطلقاً  یامبرپبه جاه و مقام توسل  دیدگاه سوم:
داند و حدیث توسل  ممنو  می راکه این نو   ،است پیری شی، محمد طاهر پن  این دیدگاه

... را از احادیـث مو ــو  و ســاختگی  و حــدیث فاسـئلوا اللــه بجــاهی امبریــپآدم بـه 
 1داند. می

 یا ولی ینببه حق  توسل .4
 وهابیت در این نو  از توسل نیز دو دیدگاه دارند:

ولـی کننـد  محسـوب نمیهرچند آن را شـرک  .دندان جایز نمیاین نو  توسل را  دیدگاه اول:
در ادلـه  .3 :کننـد علـت را بکـر میچنـد بـودن آن،  بـدعت و نبودنزیبرای جا 2دانند. بدعت می

شرعیه چیزی که بر مشروعیت توسل به جاه کسی یا به حق کسی یا به با  کسی داللت کنـد، 
دادن  قسـم .2 3رل شـرک اسـتینیامده است، هرچند اینها شرک نیستند بلکه بـدعت و از وسـا

. 1 اسـتردادن خدای خالق به مخلوق منعش شدیدتر  مخلوق به مخلوق ممنو  است، و قسم
هی  مخلوقی بر خالقش به جهت اطاعت خدای سبحان، حقی ندارد تا به آن بر خدا قسـم یـاد 

للجنة الدائمة للبحـوث العلمیـة عبار  اند از: ااین دیدگاه  مدافعان 4کرده، یا به آن توسل جوید.
 7جبرین.  بن  عبدالله  بن  عبدالرحمن  بن  هبدالل  ع 6باز،  عبدالعزیز بن 5،اءفتالوا

ایـن وی . اسـتاین دیـدگاه مدافع عثیمین  ابن .جایز است این نو  توسل دیدگاه دوم:
بحـق  اأسـأل»که آیا طبق این حدیث  پرسشو در پاس، به این داند  میتوسل را جایز نو  

خداوند طبق آیـه شـریفه  ،بله ویدگ ، مییا خیر حقی دارند ن بر خداسائال« یان علیالسائل
  ِاِ  ِإَذا َدَعوا ََ الواع ِجیُب َدْعوَا

ُ
َلک ِعَباِدی َعِّنی َفِإِّنی َقِریٌب أ

َ
من  دنوعونی » یقدسـیـا حـدیث  َوِإَذا َسأ

                                              
 .136و  143، سالبصائبلغمتوسغ نیاهلالمقایبپیری،  . محمدطاهر پن 1

 .133، س2  ،مجموعفتاویینیازالله بن باز، یز بن عبد. عبدالعز 2
 .230، س2،  مجموعفتاویومقاالتمتنوة بن باز،  یز. عبدالعز 3
 .110و  112، س3،  الغجنةالدائمةیفتاو. احمد بن عبدالرزاق الدویش، 4
 . همان.5
 .01س، 6،  یینیازمجموعفتاوبن باز،  یز. عبدالعز 6

7. http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=149196 
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این  ن حقی را بر خودش واجب کرده است وسائال یبرا «فأستجیب له، م  دسألنی فأعطیه
 1ست و توسل به فعل خدا هم اشکال ندارد.ا این در واقع فعل خدا و ،ستن احق سائال

 اما دیوبندیه در این نو  از توسل، چند دیدگاه دارند:
از جمله طرفداران ایـن  است.جایز  مطلقاً یا ولی  یامبرپحق به توسل دیدگاه اول: 

 :از ندا دیدگاه عبار 
ان یبعد از ب است که وبندیدارالعلوم داز استادان بزرگ مدرسه   انورشاه کشمیری .الف

وجود  یگر یاست و توسل د ین توسل فعلید ایگو یامبر، میپ یتوسل عمر به عبا ، عمو 
اللهم بوسیلة فالن أو بحرمة فنالن أو ببرةنة » :یه بگویکنیاست، به ا یدارد و آن توسل قول

 2از به حاور شخص.یبدون ن «فالن أو بحق فالن
است که ل احمد سهارندوری یوبند و شاگرد خلیاز بزرگان د  کاندهلویمحمد زکریا  .ب

 3ند.ک یان میرا ب یامبرپبه حق  آدمتوسل حار   فضائل اعمالتاب کدر 
بر خالقش  ی  مخلوقیهوی در پاس، به دلیل وهابیت که   مالمحمد عمر سربازی .ج

قنا  »اسـت کـه:  آمدهندانسته و معتقد است در حدیث صحیح را صحیح  آن ندارد، یحق
 4.«قا : قا  هل توری ما حنق العبناد علنی اللنهإلی َان هل توری ما حق الله علی عباده؟ 

طبرانـی و  صه  بالمرجهمالآمده است و از  5«بحق السائلین علیا»در حدیث  ،چنینهم
بعــد از  حــاکم و ابــونعیم نقــل کــرده کــه از جنــاب عمــر روایــت شــده کــه حاــر  آدم

 6دعا کردند.و توسل  محمدحق حار  ه وبه، بهنگام تبه  ،خوردن لغزش
طرفـداران ایـن  جملـه از کـه ،ده داردنـکن بستگی به نیـت و قدـد توسـلدیدگاه دوم: 

 ند از:ا دیدگاه عبار 
                                              

 .102، س2،  مجموعفتاویورسائل. محمد بن صالح العثیمین، 1
 .2۱2، س2،  الباری ضفکشمیری،  شاه. محمد انور 2
 .02۱، سفضائلاةمال،فضائلذکب. محمد زکریا کاندهلوی، 3
 تـا دانید حق خدا بر بنـدگانش چیسـت؟ یا میآ ر ترجمه:2۱07، ح23، س2،  یخاری حصحبخاری، محمد ابن اسماعیل . 4

 دانید حق خدا بر بندگانش چیست. یامبر )س( فرمود: آیا میپ آنجا که راوی گفت:

 .بر تو دارند کنندگان درخواست. ترجمه: به حقی که 5
 .17-10س ،غ بالغ ندایتوسلو تحق قیدرموردمحمد عمر مالزهی سربازی، . 6
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توسـل »نیـز ماننـد « توسـل بحـق»وی معتقـد اسـت حکـم  محمدتقی عثمهانی: .الف
 1شود. ، متوق  بر معنایی است که از حق قدد می«بجاه

 ،را مطـرح «بحق»معنا از  دو محمدتقی عثمانینیز همانند  عالمه مفتی خدانظر: .ب
 2کند. و همان حکم را می

کـه از جملـه ، جـایز نیسـت مطلقـاً یـا ولـی  یـامبرپحـق ه بـتوسـل  دیدگاه سوم:
دانـد و  ممنـو  می راکه ایـن نـو   ،است پیری شی، محمد طاهر پن  طرفداران این دیدگاه

را از احادیـث مو ـو  و سـاختگی  3«إّننی أسنألب بحنّق السنا لی  علینبالّلهم »حـدیث 
 4داند. می

 یا ولی توسل به برکت نبی .5
نو  را  دانند و این ن برخالف عقیده سایر مسلمانان این نو  از توسل را جایز نمیاوهابی

بـدعت  هرچنـد شـرک ندانسـته، ولـی« توسل به حـق»و « توسل به جاه و مقام»هم مانند 
تیمیه بـا  ابن  هستند.این دیدگاه مدافعان از جمله  6باز یز بن عبدالعز و  تیمیه ابن 5دانند. می

کـه بـه جـاه و اینو اما گفـتن » گوید: می القبورةزیارندانستن این نو  توسل، در رساله جایز
جـا ه تو )خدا( برای من فالن کار را بـمقام فالنی یا به برکت فالنی یا به حرمت فالنی نزد 

ولی از هی  یا از صحابه و تابعین و گذشتگان  گویند میپس این را بسیاری از مردم  ،بیاور
واحدی یدگاه د مای دیوبندیه در این نو  از توسلاما عل 7.«از امت اسالمی نقل نشده است

تـوان بـه  می دانند، کـه از آن جملـه توسل به برکت نبی یا ولی را جایز میدارند، و آن اینکه 
 :یر اشاره کردز علمای 

                                              
 .13۱، س0،  تکمغةفتحالمغهم. محمد تقی عثمانی، 1
 .2۱۱، س1،  الرغومزاهدانفتاویدار ،محمودالفتاویر عالمه مفتی خدا نظر، 266، س0  همان،. 2

 .207، س3سنن،   ،. ابن ماجه3

 .132پیری، البدائر للمتوسلین باهل المقابر، س . محمدطاهر پن 4

 .133، س2،  مجموعفتاویینیازالله بن باز، یز بن عبد. عبدالعز 5
 .. همان6
 .1۱، سزیارا القبور واالستنجاد بالمقبورتیمیه،  ابن. 7
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این نو  توسل را جمهـور علمـا از علمای دیوبند معتقد است  1انویهعلی ت اشر  .الف
بعد به تبیین حقیقـت ایـن نـو   .دانند تیمیه و پیروان او آن را ممنو  می اند، اما ابن پذیرفته
دانستم اشـکال ایـن نـو  توسـل از لحـاظ  کاش می یگوید ا و در آخر می زدپردا میتوسل 

 عقلی و نقلی در چیست.
دانـد کـه حتـی در  می ین نو  توسل را از اقسام توسل قولینیز ا انورشاه کشمیری .ب

 2ی به حاور شخص نیست.ز صحت آن نیا
، مفتـی اول دارالعلـوم دیوبنـد نیـز ایـن نـو  توسـل را صـحیح مفتی عزیز الرحمن .ج

 3داند. می

 هنتیج
علمای وهابیت باالتفاق توسل به با ، جاه و مقام و برکت پیامبر و صالحان و دعـای 

توســل بــه جــاه دو دیــدگاه دارنــد کــه  و در اند نبــی بــا ولــی بعــد از حیــا  را جــایز ندانســته
اما دیوبندیه در توسل به حق  .دانند و علمای دیگر جایز نمیداند  میعثیمین آن را جایز  ابن

قائـل بـه  مطلقاً  و برخی اند جایز دانسته مطلقاً و جاه و مقام سه دیدگاه دارند که برخی آن را 
در یـا معنـا جـایز و در یـا  یعنی اندر شدهو برخی نیز قائل به تفدیل  اند شده جایزنبودن

ا ولـی یـوسل به دعای نبی در ت ، امادانند توسل به برکت را جایز می آنها است.معنا ممنو  
در  .داننـد آن را ممنـو  می جایز و برخی مطلقاً بعد از حیا  دو دیدگاه دارند که برخی آن را 

 مطلقـاً  و برخـی اند جـایز دانسـته مطلقاً برخی آن را  اند. سه دیدگاه داشتهنیز توسل به با  
 .دانند به اعیان زنده را جایز میتوسل ممنو  و برخی فقط 

  

                                              
زه الجمهـور ،ببرکة هذا المخلوق المقبول -تعالی -. والثالث: دعاء الله 1 . )دارالعلـوم ومنعـه ابـن تیمیـة وأتباعـه ،وهذا قـد جـو 

 (االدراکوالتوصلإلیحق قةاالشباکوالتوسلنقل از: اشرفعلی تهانوی، ، به 734دیوبندیه مدرسه توجیهیة، س 
 .2۱2، س2  الباری، ضفکشمیری،  شاه. محمد انور 2
 .103-104، س0،  الرغومدیویندداریفتاو. مفتی عزیز الرحمن، 3
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 منابع
 .قرآن کریم .8

ر ابن .5
ه
،تحقیر: ممر یسو ر المصنف  ینا اادیثینا ثار نی محمرا،برنأبیشیبة،أبوبکر بباالّ

 .9041،الطبعةاالولیمکتبةال شا، الحوت،ال س ض

تحقیر:ببراال حمنبرنمحمرابن،  رم،ماس ر  ،مجموع الفتیثیاحمابنبباالحّیم،،ابنتیمی  .9

 .9091مجمعالمّکفها،

،ةالطبیعراررسر ض  ،ثاالستفجیث بیلمقبو   القبو ةزیی   یم،الحّببابناحماتیمی ،تقیالاسنابن .1

 .ت بی

بّر:بّیر  الدریامحمرامجموعة الرسیئل ثالمسیئل، یم،الحّببابناحماتیمی ،تقیالاسنابن .2

 لج ةالت اثالع بی.ج  بیرشیارض ،

تحقی:بباالعزسزبرنبباالّر برنبر  ،،ی بشرح صحیح البخی یالبی یتح احمابنج ،،یبدقالن .6

ت .بی وت  ارالمع فة،بی

.9041ج   ارالفک ،بی،ثالفهییة یةالبداا م بیل،مثی ،ابن .7

،تحقیر: محمرافر ا ببرامیجن   سنف  ابن القزوس ی،م جةسزسابنبنأبوبباالّ محما،م ج ابن .1

 .ت یرإحی ءالکتبالع بیة،ب اج  بیالب ،ی،

 .ت یارص  ر،ببی وت  ،لسین العربمک م،بنم ظور،محماابن .3

،ةثعوین ةالعلوم ثیوبفد مد سة توجیهینة درکنة اصن دی ثا ببیاالّ ،بنمحما،،  میا عای .83

 .9044،نش ام  امی شیخاله ا،چ پاویج  بی

را،برنافغ نی،شمسالراسن .88  ارجر  بی،جهنوث علمنیا الحففینة ینا لبعنیئ عقیئند القبو ینةمحمه

 .9091الصمیعی،

الطبعةج  بی،التمهید لشرح کتیب التودیدإب اهیم،محمابنسزبنبباالعزبنآیالشیخ،ص لح .85

 .9040/4442األولی، ارالتوحیا،

 مثی . ارابن :،بی وتو مشصحیح بخی ی،یلا م ببنبخ ری،ابیبباالّ محما .89

 .ت ی،بن یبج  ی عاالشوسع ،ببنمحما ،تحقی:مجموع یتیثی،بباالّ سزبنب  ،بباالعزبن .81

مکتبرةالیمر   ار ،پر جپیر پ مدرت  البصیئر للمتوسنلی  بیلنل المقنیبرپی ی،محماط ه ،پ ج .82

 .9041الق ا ،

ا .86 الغر  الع بری، اربیر وت ،تحقی: بشر ربروا معر و ،سف  الترمذی،یدیببنت مذی،محمه

9111. 

 .9029العّوم، ارة،م اچی مکتبامداث الفتیثیته نوی،اش  بّی، .87

 .ت بیاالش بت، ار م اچی،الحبیب الفبا ذکر یا العیب نشر ،ته نوی،اش  بّی .81
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چرر پ وم،،یة الغننرااالتوسننل مفهومنن  ث اقسننیم  ث د من  یننا الننریعة االسنن مجعفر  رربح نی، .83

.9091بی وت  ارالم شالّطب بةوال ش ،

 ارالعّرمبیر وت ،محق:/مصحح احماببراالغفروربطر ر،الصحیححم  ،بنجوه ی،ا م بیل .53

 .ت ی،بسینلّمال

،92ش،0،سسنرا  مفینر، ر «نراایییر ا  سرا  لبّمر ی سوب اسر »،محمراب ، ،ندبحیاری .58

 .941-11ص

 .9212، اهاا  انتش راتصاسقی،محموث الفتیثیخاانظ ،بالم مفتی، .55

پیشرر ور مظهر یمت بخ نرر ،،البصنیئر لمف نری التوسننل بیلنل المقنیبرحماالّر جرر  ،،الرااجوی .59

9022. 

رئ  رةإ ار رس ض ،یتیاالیتیثی اللجفة الدائمة للبحوث العلمیة ثابباال  اق،بنالاوسش،احما .51

 .ت یفت ء،بالّمیةواالبحوثالع

تحقی:  یا  ب:،چ پاوی،بی وت  ارالجمیرل،،دّجة الل  البیلغة،یمأحمابنبباال ح، هّوی .52

9041.

 ت .یب، الهج  ارة د م،م ،مفرثات الفیظ قرآنحدینبنمحما،رایباصفه نی، .56

ت جم ونشر المصرطفی،چر پالمّّی،،م م مزبینک ما مذالب ث یرقبّی، ّپ سگ نی،رب نی .57

 .9211پ جم،

مکتبرة ،القر ه  ثالسنفة ال تنیب ینا الثیبتنة الحسنفا الل  أسمیاال ا ق،ببامحمو ال ضوانی، .51

 .9041األولی،الطبعةالزستو ،ب لّ ،العزسزش ّدبیل،

،رم ارشرا،م رش   رین مر پ س  ،ثیوبفدین  ک ما لیی یش اند بر سا ث نقدمحماط ه ،رفیعی، .53

 .9214خمی ی،ام مم  د 

حدرنبرنمحما اها ب ح شی زییل،  السی  الصقیل یا الرث علا اب ، ْبکی،تقیالاسنبّی .93

 .ت یموث یح فی،مص  المکتبةاال ه س لّت اث،ب

 .ت ی،بن یبج  یبباال حمن  ب  ی،ب ،ت جم المهفد علا المففد ه رنپوری،خّیلاحما، .98

ا رالمآبر  پ مدرت    ارالکتربوالدر ة،الطبعرةاالولری،عقیید علمنیا الدیوبفند،ط لبال حمن، .95

9091. 

نشر  اررسر ض ،یندیهی ث معی ینیهیؤعبد الولیب بی  م  ب  ثعوة محمدالمک م،الجّیل،ابوببا .99

 .9049طبعةالث نیة،الالدالم،

محمو حدن سوب ای،پیش ور مکتبةالحق نیر محّر   ،ت جمتفسیر کیبلابثم نی،شبی احما، .91

 .9211ج گی،

احیر ءالتر اثالع بری، ار محمو ش م ،بیر وت ،تحقی:ت ملة یتح الملهمبثم نی،محماتقی، .92

9041. 
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احماج م،چر پ پور،ت بتج ممحماسو  حدین  ،ت جممعی ف القرآنشفیع،بثم نی،محما .96

 .9214،هشتم

،صنیلح العثیمنی   بن  مجموع یتیثی ث سیئل یضنیلة الشنیم محمندص لح،بن،محماالعثیمین .97

 .9092 ارالث س ،-  ارالوطنج یالدّیم  ،بیمإب اهبنن ص بنت تیب فهاجمعو

مکتبرةف ساسر محّر  الّر صر فی،پیشر ورست،ت جم  هااالعلوم ثیوبفد یتیثی ثا بزسزال حمن، .91

 .ت یج گی،ب

،،م س  اناسشر ،چر پاوی،م تب ثیوبفد ث جفبش جمیعت تبلیغ ا لمو وی، یامهای،بّی .93

9214.

 .ت ی،ب الهج  ارة د م،م ،المصبیح المفیرمحما،بنیومی،احماف .13

 .ت ة،بیح فیة محمام سمص لح،موست  مکتب ،ت جمیضیئل االعمیئ،وی،محما م س ّم ناه .18

،تحقی: محمابراربر لمالمی تهری،ییض البی ی علا صحیح البخی یمشمی ی،محماانورش ل، .15

 .9041الکتبالعّمی ، اربی وت 

 رتغ ثةومّمرةالحدن،محر:التقرویفریمدرالةالتو رلوحرویالتو رلوابنموث ی،محما اها .19

 .9041،الولیالطبعةاالبش ئ ،بّمیةه  سةفیالبابةوأحک مه ، مش:  ر

و ار األو،ر  والشرنو  ارالدال رل، ،موستالموسوعة الفقهیة ال ویتی الم لفین،منمجموبة .11

 .9040/9041الث نیة،الطبعة المی ،الا

 .4440الکتب،،الهور  ارالشهیب الثیقب علا المسترق ال یذبمانی،حدیناحما، .12

 .9219،ن یب ، اهاا سل ث نداا غیرالل تحقیقا ث  مو ث تو،محمابم ،  ب  یمال هی .16

مرولالعّرومجر  مار ر  س ریم برع،بیثن کوه العلوم مفبع یتیثی،محمابم ،  ب  یمال هی .17

 .9211و ،چ پاوی،

،علا التهنینوی د نیم اامنة ث النیم مشنییم العصنر ینا الهفند االرف،ناوی،محمارحمتالّ  .11

 .9041/4441،الطبعةاالولیالقّم، مش:  ار

المسفد الصحیح المختصر بفقل العدئ ع  العندئ للنا  سنوئ اللن  حجه ج،بننیش بوری،مدّم .13

    .ت یاحی ءالت اثالع بی،ب اربی وت الب ،ی،،تحقی: محماف ا بباسلم صلا الل  علی  ث

50. www.ibn-jebreen.com 
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