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 از نگاه شوکانی به اولیاء الهی توسل

 *هزاداحمد نوری

 **زادهعبداللهسید مصطفی 
 

 چکیده
کفـر و  دیگـر،بـدعت و در برخـی  ،الهـی را در برخـی از مـوارد یوهابیت، توسل به اولیا

داننـد؛ در هـا توسـل را بـدعت مییاما بیشـتر وهـاب ؛انددانستهخدا  شرک و عباد  غیر  
 یامـر  نظر دارند که توسـل بـه پیـامبر اتفاق   ،مسلمانان همگی بر این امر ،مقابل

 بـاوجود  مقلـدین  غیر   ۀیکی از ائم عنوانبهشوکانی  .در دین استشده یدتأکمستحب و 
الهـی را جـایز و بلکـه  یاو اولیـ به پیـامبر توسل، که از وهابیت داشته یرپذیریتأث

دالیلی دارد که بر اساس همین دالیل به  ،او برای این بیان خود .مستحب دانسته است
 توسل پرداخته است. نقد دیدگاه مخالفان

پرداختـه  آن مربوط بـه مسائلتوسل و  خصوص  دیدگاه شوکانی در  به بررسی   ارشتاین نو
ن نیـز امقلد یکی از بزرگان غیر   عنوانبهتا به این وسیله بیان کند، فردی چون شوکانی 

 ۀاین خود شهادتی بر بطالن نظری .نتوانسته است حقیقت استحباب توسل را انکار کند
 یفـا تألتوسـل از  بـارۀنظـرا  شـوکانی در  ی  آور جمـعدر ایـن مقالـه بـا  .است هایوهاب

که او توسل به یم رسید یبند جمعاو و نظرات  به این  بارۀها در مختلف  و بیان وهابی
هم  را ذا  را قبول داشته و آن را نوعی از توسل به اعمال دانسته و توسل بعد از مما 

 معنا فرض کرده است.را بی بارهقبول دارد و نزاع در این 
  .شوکانیتوسل ممنوع، توسل مشروع، توسل به ذا ،  ها:کلیدواژه

                                                 
 مشهد ۀشعب لمدرسة اهل البیتعالم داراإل  ۀموسس یت،نقد وهاب ۳پژوه سطح دان  *

 یپژوهیتوهاب ۀقم، پژوهشگر حوز  یهعلم ۀحوز  ۳سطح  **
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 همقدم
وهابیت و موضع اختالف آنها با سایر  موردبحثتوسل یکی از موضوعاتی است که همیشه 

آنها در برخـی  .اندکردهنظرا  مختلفی بیان  ،توسل بارۀدر  هایوهاب .مسلمانان بوده است
خداونـد  توسل را بدعت و در برخی از موارد، توسل را شرک و کفـر و عبـاد  غیـر   ،از موارد
توسـل را  ،الشـیخلو صـالح آ 1دانـداختـراع مـردم می توسل را بـدعت و ،بازبن .انددانسته

دارای اقسامی اسـت  توسل» :عثیمین نقل کردهبن .شرک است ۀداند که وسیلبدعتی می
کـه سـایر حالیدر  2«شـود.است کـه موجـب شـرک می نوعمم توسل   ،که یکی از اقسام آن

 عبداللـهمحمـد بـن  ،در این میان .اندمسلمانان، توسل را یک امر استحبابی مؤکد دانسته
 یـدهعقهم ،با سـایر مسـلمانان بارهمقلدین نیز در این  غیر   هاییتشخصیکی از  ،شوکانی

هیچ دلیلی بر  مر جایز است وتوسل یک ا»کند: یمتوسل بیان  بارۀشوکانی در  .شده است
 «آن وجود ندارد. جایزنبودن  

 تعریف شوکانی از توسل
وسـیله  ،توسـل» :در تعریف کامل خود از توسل، بیان داشـته اسـت الدر نضیدشوکانی در 

 3«.برای اینکه عبد به طلب مطلوب خود از خداوند برسد است مخلوقا  خداوند قرار دادن  
 :گویدمی یا ایها الرین اُْماأقمالل  وابكغما الى المسیل  ۀآی خصوص  در  فتح القدیردر  وی

مقامی است کـه خداونـد آن را بـه رسـول خـود داده اسـت و ایـن مقـام بـه  ،وسیله
شود و مالک این مقام، تقوای الهـی اسـت و بندگان عابد و صالح خداوند داده می
تقـرب  ۀمایـ ،ل نیـک اسـت و همـین ویژگـیئراه رسیدن بـه آن، خصـائص و فضـا

 4بندگان خدا به خداوند است.
شدن به خـدا برای نزدیک اییلهوسآن را  ،تعاریف خود در بیانی از توسل ۀشوکانی در ادام

این مقام بـه بنـدگان » گوید:میمقام توسل بارۀ او در  5کند.شدن از عذاب او بیان میدور و 
                                                 

 .122ص ،9ج، جم ع فتاویمباز، عبدالعزیز، بن .1
 .310، ص17، جمجم ع فتاوی ورساله عویمینعثیمین، محمد بن صالح، . بن2
 .18، صنضیدالالدر  ،شوکانی، محمد بن عبدالله.  3
 .45، ص2، جفتح القدیر همان، .4
 .281-282، ص3، جهمان .5
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 1«تقوای الهی است. ،شود و مالک آنصالح خداوند داده می

 اقسام توسل در نگاه شوکانی
 را او توسـلی آثـارجو در وشود با جسـتاما می ؛مدونی از توسل ندارد بندییمتقس ،شوکانی

 از:اند اقسام توسل که در آثار او آمده است عبار  .آورد دستبه باشدمی وی موردقبولکه 
 .یان کرده استزیادی را ب ۀادل ،جواز آن بارۀدر  شوکانی توسل به دعای صالحین که. 1

 2.شود به دعای اهل فضل و صالح و تقوا توسل یافتمی گوید:می بارهاو در این 

این قسم باید گفت که شوکانی توسل به  بارۀاست؛ در  توسل به ذا  و اعمال صالح. 2
ذا  را همان توسل به اعمال دانسته است؛ زیرا علت جـواز توسـل بـه یـک فـرد را همـان 

 3.دانداعمال او می

بیان کرده  درالدر نضید فی اخال  کلم  الت حیدتوسل در مما  و حیا  افراد، او . 3
 4توسل جست. شود در حیا  و مما  به پیامبرمی :است

شـود بـه علـت آنکـه می ،شـوکانی اعتقـاد دارد یشـان:ا یر  غو  توسل به پیامبر. 4
دست آورده خود به هاییلتفض یلۀوسبهجایگاهی است که  سببتوسل کرد به پیامبر

تواند در افـراد کنیم و این فضائل نیز میتوسل می ،است و ما نیز در اصل به همان فضائل
توسـل را تقـرب  ،القتدیرفتحبه همـین علـت اسـت کـه او در دیگر نیز وجود داشته باشد و 

توسـل اختصـاص بـه  :داشـته اسـتبیـان  ،الدرنضیدو در  5داند.عمل صالح می یلۀوسبه
 :کندنداشته و برای نظر خود دو دلیل بیان می پیامبر

 پیامبر اجماع صحابه بر توسل به غیر  . 5

توسل به صالحین از باب توسل به اعمال آنها است و جز ایـن نیسـت کـه فضـیلت . 6
 6توسل کرد. پیامبر شود به غیر  پس به همین علت می ؛شودایجاد می ،عمل یلۀوسبه

                                                 
 .45ص ،2ج همان، .1
 .352، ص1، جالربانی من فت ای امال ش کانیفتح ، همان .2
 .20ص ،نضیدالالدر بن عبدالله،  شوکانی، محمد .3
 همان. .4
 .282، ص3، جفتح القدیرشوکانی، محمد بن عبدالله،  .5
 .20، ص1ج ،نضیدالالدر شوکانی، محمد بن عبدالله،  .6
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 ا شوکانی در توسلها بیاختالف دید اه وهاب
ممنـوع  توسـل  بـارۀ در  2توسل شرعی و ممنـوع. 1ها بر دو قسم است:یوهابتوسل از نگاه 

 :اند ازعبار دارای اقسامی است که  ،باید گفت
 .جاهلیت رسم بوده است ۀکه در دور  هابتتوسل به اصنام و . 1

 .الهی یتوسل به ذا  اولیا. 2

 3.آن سکو  کرده است بارۀشرع در  آنچهتوسل به  . 3

همخـوانی  ،است آمده دستبهاز آثار شوکانی  آنچهها با یوهاباین نظر  گفت،حال باید 
 معنـایبدانـد و ایـن نـزاع را ندارد؛ زیرا شوکانی توسل به ذا  را همان توسل به اعمال می

بـا لـذا  ؛همان توسل به ذا  افراد اسـت ،توسل به اعمال ،فرض کرده است و بیان داشته
ها در توسل بـه ذا ، ایـن اسـت یوهابموضع نزاع بین شوکانی و  ،شد گفتهتوجه به آنچه 

ها توسل بـه بیوها کهیدرحال ؛داندکه شوکانی توسل به ذا  را همان توسل به اعمال می
لذا توسل بـه اعمـال را جـایز و توسـل بـه ذا  را  ؛اندذا  را جدا از توسل به اعمال دانسته

 ند.دانممنوع می
                                                 

بـذا  اللـه تعـالی  التوسـلوهـو  المشـروع التوسـل ،17ص ،1، جت سل مشتروع وممنت عالجهنمی، عبدالعزیز بن عبدالله،  .1
کقوله: یا الله، وبأحد أسمائه کقوله: یا رحمن یا رحیم یا حي یا قیوم، أو صفاته کقوله: اللهم برحمته أسـتغیث ونحـو ذلـه أو 
بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود فتقول یا شیخ ادع الله لي ونحو ذله، کما استسقی الصحابة برسـول اللـه صـلی اللـه علیـه 

العمل الصالح کقصة أصحاب الغار الذین أطبقت علیهم صخرة فسـألوا اللـه تعـالی بصـالح أعمـالهم ففـرج اللـه ب وتوسل .وسلم
 .عنهم وخرجوا یمشون، فله أن تقول اللهم إني أسأله بحبي لنبیه وتوحیدي له وطاعتي له ولرسوله أن تمنحني کذا وکـذا

الله تعالی بأحد من هؤالء فهذه بدع مفضـیة إلـی الشـرك فهـي محرمـة علی  اإلقسامأما سؤاله الله تعالی بجاه النبي والولي أو 
کبر  وإن کانت ال تصل إلی الشرك ألن السائل سأل الله وحده، أما سؤاله الموتی أو الغائبین مباشرة فهذا هو الشرك األ

 التوسـل :األول القسـم: نیقسـمإلی  ینقسم التوسلنوع من العبادا ، نقول: إن  التوسللما کان  المشروع التوسل أقسام» .2
المشروع، ویقصد به ما دل الکتاب والسنة علی جوازه، وهذا ال شه أنه یجب علینا أن نعمل به؛ ألنه من العبادة التـي نعبـد للـه 

 :األول القسـم :أقسـامالمشـروع ثالثـة  والتوسـل .الممنوع، وهو ما لم یـدل علیـه الکتـاب والسـنة التوسلی: الثان القسم .بها

َهـا   التوسل ْسَماُء اْلُحْسَنی َفـاْدُعوُه ب 
َ
ه  األ

لَّ کـأن تقـول: ( 180،األعـراف)إلی الله تعالی بأسمائه وصفاته، ودلیله قوله تعالی: }َول 
اللهم أنت السمیع الذي تسمع کل شيء، اللهم أنت المدبر لهذا الکون والمصرف له، اللهم إن له األسماء الحسنی، والصـفا  

إلی الله تعالی بالعمل الصالح الذي یقدمه اإلنسـان  التوسل :الثاني القسمسٍم هو له، سمیت به نفسه إلخالعلی، أسأله بکل ا
ي } :في الحیاة الدنیا، ولذله فإن من األعمال الصالحة التي نقدمها في الحیاة الدنیا کثیـرة مثـل یـاا ُیَنـاد  ْعَنا ُمَناد  َنـا َسـم  نَّ َنـا إ 

َربَّ
ُنو  ْن آم 

َ
یَمان  أ  

ْ
ْل ا  ل  ُکْم َفآَمنَّ َربِّ ألیس اإلیمان عمل؟ بل هو عمل، ثم جاء بعدها الدعاء، مثل أعمـال صـالحة  (193، عمرانآل)ا ب 

بالثالثة الذین انطبقت علیهم الصخرة، فإنهم قدموا أعماالا صالحة في هذه الحیـاة  التوسلتقدمها وقد دل علیها الکتاب والسنة
 (.19ص ،8ج، تیمیهبناشرح  می  العید، عمر، ) .«ببره لوالدیه توسلالدنیا، فأحدهم 

 .312، ص1، جفتح اربانی فی فت ای امال ش کانیشوکانی، محمد بن عبدالله،  .3
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 یل مشروعیت توسل از نگاه شوکانیدال 
 ند از:اکند که عبار را ذکر می یاادله ،توسلشوکانی برای مشروعیت  

را  نمونـهصحابه به عمر در روایت توسـل عمـر بـه عبـاس کـه ایـن  نکردن  اعتراض. 1
 در نقد درالنضیدشوکانی در کتاب  .ایشان دانست و غیر   توان دلیل توسل به پیامبرمی

چنین گفته  ،داندمی الدین السالم که توسل را مختص شخص رسول خداشیخ عز 
 در حیا  و ممـا  پیـامبر است که شیخ اشتباه کرده است؛ زیرا توسل به پیامبر

 1ایشان نیز جایز است. امکان دارد و به غیر  

: فـرد شـده اسـت، چنـین نقـل ماجته و نستائیابن، یذسنن ترمت درروایت موجود . 2
 .بـرای او دعـا کنـد تـا بینـا شـود ،درخواست کـرد بینایی وارد مسجد شد و از پیامبرنا

دوبـاره  امـا او از پیـامبر ؛اگـر صـبر کنـی بـرای تـو بهتـر اسـت :فرمودند پیامبر
من کسی را ندارم تا کارهایم را انجام دهد و این نابینـایی بـرای مـن  و گفت درخواست کرد

به او فرمودند بـرو وضـو بگیـر و دو رکعـت  پیامبر ،در این هنگام .خیلی مشکل است
اللهم انی اسئلک واتوجه الیک بنیک محمد یامحمد »نماز بخوان و بعد این دعا را بخوان 

 2بینا شـد؛ این فرد نابینا ،و بعد از آن «انی استشفع بک فی رد بصری اللهم شفع النبی فی
توسل در حیا  و مما  دانسـت؛  طورینهمتوان دلیل بر توسل به ذا  و را می نمونه این

توانـد بـرای انسـان می» :ایـن حـدیث گفتـه اسـت خصـوص  در  ذاکترین  تحفتشوکانی در 
نماز حاجت بخواند و بعد دسـت خـود را  عنوانبهخود وضو بگیرد و دو رکعت نماز  یازهاین

دلیلی بـر جـواز این حدیث را  وی «.اولیا را واسطه قرار دهدبه درگاه الهی بلند کند و انبیا و 
 3داند.توسل می

همان توسل به اعمـال اسـت و  ،یعنی توسل به ذا  ؛لفظی است باره،نزاع در این . 3
است کـه آن  دلیل شود به اینبه کسی توسل می کهیهنگام ،در توضیح این امر باید گفت

رده است؛ دست نیاو اعمال به سبباین منزلت را جز بهفرد نزد خدا جایگاه و منزلتی دارد و 
                                                 

 .22، صدر النضیدالشوکانی، محمد بن عبدالله،  .1

 .20، صنضیدالالدر شوکانی، محمد بن عبدالله،  .2
 .، بحث وجه توسل با ألنبیاء باصالحین60ص ،تحفت الذاکرین، همان .3
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گوییم )یا فالن( یعنی اعمـال فالنـی کـه موجـب تقـرب او شـده اسـت؛ لـذا می وقتیپس 
بـا  این توسل به علـت علـم او اسـت کـه آن علـم ،شودبه یک عالم توسل می کهیهنگام

موجب جایگاهی برای او نزد خداونـد  ،تال این  .دست آمده استن عالم بهتال  خود آ
دسـت آورده خـود  بهکه علت این جایگاه، علمی بـوده اسـت کـه فـرد نجا آاز  ؛شده است

تـوان دلیـل بـر توسـل در را می نمونـهایـن  1ایم.حقیقت ما به علم او توسل جستهدر  ،است
 توسل به ذا  دانست. طورینهمحیا  و مما  و 

صتحیح ایـن روایـت در  2.دگیر افتاده بودنـ ،حدیث وارده از آن سه مردی که در غار. 4
النبی حکی عن الثالثة الذین انطبقـت علـیهم الصـخرة » به این شرح آمده است: خاریب

حـال از نگـاه  «.ه بـاعظم عمـل عملـه فارتفعـت الصـخرةان کل واحٍد منهم توسل الی اللـ
لذا توسـل بـه اهـل  ؛توسل به اعمال او است درواقعتوسل به فرد صالح و فاضل  ،شوکانی

صتحیح همـان توسـل بـه عمـل اسـت کـه در  ،ذا  چون توسل به 3؛فضل اشکالی ندارد
شـوکانی توسـل بـه ذا  را بـه توسـل بـه  یعنی 4رد نکرده است؛ آمده و پیامبر بخاری
چون آن ذا  با این عمل به این مقام رسـیده اسـت؛ لـذا در توسـل بـه  گرداند؛یبازمعمل 

 توان دلیل بر توسل به ذا  دانست.را نیز می نمونهاین  .توسل به عمل نهفته است ،ذا 

 دید اه وهابیت در توسل به هاب شوکانی نسبت به رد   ۀادل

لتال أتدعما ،5 ُا نتبدام ا  لیقربمنا الى الل  زلفتى ، مانند  مخالفان با استدالل به آیاتی
بیـان  ،7ل   عمة الحق والرین یدعمن ُن  ون   یستك یبمن لهتم بشتىء،6 ُع الل  احداً 

ایـن آیـا  در  ،گویـدتوسل جایز نیست. شوکانی در پاسخ بـه ایـن اسـتدالال  می ،اندکرده
                                                 

 .20-21، صنضیداللدر اشوکانی، محمد بن عبدالله،  .1
 .21-22، صهمان .2
أن التوسل إلی الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقیق توسل بأعمالهم الصالحة، ومزایاهم الفاضلة، إذ ال یکـون الفاضـل » .3

 (.22، صنضید فی اخال  کلم  الت حیدالالدر شوکانی، محمد بن عبدالله، ) «.فاضال إال بأعماله

 .315، ص1، جفتح الربانی من فت ای ا مال ش کانیشوکانی، محمد بن عبدالله،  .4
 .3، الزمر. 5
 .18 ،الجن .6
 .14 ،الرعد. 7
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 موضع نزاع نیستند.
 ،مشرکان در این آیه :گویدمی ُا نتبدام ا  لیقربمنا الى الل  زلفى ۀآی خصوص  در  .1

 وقتـیمسـلمانان  کهیدرحال د؛دانستنکردند و آنها را با خدا شریک میها را عباد  میبت
 ،شـودباب آنکه موجب تقرب آنها بـه خداونـد می فقط او را از ،کنندبه یک عالم توسل می

 دهند.واسطه قرار می
منظور آیه در اینجا ایـن اسـت  :گویدمی لال أدعم ُع الل  احداً ۀ آی بارۀشوکانی در . 2

نیست؛ زیـرا  گونهیناخدا کسی را بخوانیم که توسل  که همراه خدا کسی را بخوانیم یا غیر  
 1خواهد و آن فرد از باب افضلیت  واسطه است.انسان از خدا می ،در توسل

ل   عمة الحق والرین یتدعمن ُتن  ونت   یستك یبمن لهتم  یۀآ خصوص  شوکانی در . 3
بشىء

 ،آیه باید گفـتاین  بارۀدر  .یه اساساا از موضع نزاع خارج استآاین  :کندبیان می 2
خواندند و برای آنها مقـام الوهیـت قائـل های خود را میخطاب آیه به کافران است که بت

و  کنند افرادی که توسل را قبول دارند در توسل از خداوند درخواست می کهیدرحال ؛بودند
 .دهندالهی را واسطه قرار می ییا اولیا فقط پیامبر

 هاوهابینقد دید اه شوکانی از منظر 
توسل مخالفت و اشکاالتی به نظرا  او وارد  ۀمسئلها با نظرا  شوکانی در برخی از وهابی

 از: اندعبار که  شودذکر می نمونهچند  در اینجا .اندکرده
و توسل نیز  3طلب و نوعی عباد  است و عباد  نیز اختصاص به خداوند دارد ،دعا. 1

 4.شودلذا بدعت دانسته می ؛تنیامده اس ،نوعی دعا است که در سنت
باشد کـه  «ُخ التبا ه»تواند دعایی می کرد،در مقام پاسخ به این اشکال باید اول بیان 

آن چیزی باشد که از او درخواسـت  یتو ربوبهمراه با اعتقاد به الوهیت و  با نهایت خضوع

                                                 
 .21-22، صنضیدالالدر شوکانی، محمد بن عبدالله،  .1
 .14 ،الرعد .2
 .332، صمنهج امال ش کانینومسوک، عبدالله،  .3

 همان. .4
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ب شـود زیرا اگر عباد  محسـو 1شود؛عباد  محسوب نمی ،در غیر این صور  ،شودمی
واذ  .کـافر دانسـته شـوند ،آب درخواسـت کردنـد باید یهودیانی که از حضـر  موسـی

طلب آب اسـت از  ،شکی نیست که این سخن یهودیان در قرآن .2اسكسقى ُمسى لقمُ 
موسی

 اسرائیلیبن» گوید:میاین آیه  خصوص  کند و در می ییدتأو بغوی نیز این امر را  3
ایـن آیـه از قـول  خصـوص  کثیر نیز در ابن 4«.طلب آب کردند از شد  عط  از موسی

هــایم را ذکــر کنیـد نعمــت» :فرمایــدکنـد کــه خداونــد بیـان مینقــل می گونــهیناخداونـد 
ایـن  «.کـرداجابت کردم نبی شما موسی را زمانی که بـرای شـما طلـب آب می کهیهنگام

انـد و آیـه نیـز همـین را نکـرده از خداوند درخواست آب اسرائیلیبندهد که بیان نشان می
 ۀآیـ بـارۀدر  جریر طبری در تفسیر خود بعد از بیان داستان قوم موسیابو 5.کندبیان می
...اسكسقى ُمسى دارد کـه قـوم موسـیبیان مـی  6.طلـب آب و طعـام کردنـد اواز 

و ایـن  و اگر طلب به معنای دعـا باشـد 7کندمی ییدتأاین امر را  ،قرطبی نیز در تفسیر خود
درخواسـت از خداونـد از موسـی  یجابهچون  ؛مشرک هستند ،یهودیان ،دعا عباد  باشد

توانـد نمی لال أدعما ُتع اللت  احتداً  ۀمنظور آی ،به این آیه با توجهلذا  ؛اندکردهدرخواست 
یعنی  ؛بلکه منظور دعای خاصی است که مساوی با طلب از خداوند است ؛مطلق دعا باشد

سـوی یـه از شود؛ لـذا در تفسـیر آبا اعتقاد به ربوبیت چیزی که از او طلب میطلبی همراه 
هایی اسـت کـه به یهود و نصرانی برخی از مفسران اهل سنت گفته شده است: آیه مربوط

کردند و آنها را بـر خداونـد سجده می مالئکه نیزو  بر انبیادر مساجد خود عالوه بر خداوند 

                                                 
الشـهاب، ) «.المعبـود معرفـة ألنهـا أقصـی الخضـوع وهـو ال یتحقـق بـدونالعبادة أن  الظاهر إدخال أعمـال القلـب فـي» .1

 (.7، ص2، جحاشی  الشهاب التفسیر البیضاویالخواجی، 

 .60. بقرة، 2

ه  موضع إذ نصـب کأنـه قیـل واذکـروا إذا استسـقی أي اسـتدعي أن یسـقي قومـه . »3 َقْوم  ذ  استسقی موسی ل  َفُقْلَنـا اضـرب َوإ 
َعَصاَك الحجر  (.92، ص1ج ،تفسیر نسفیالنسفی، ابوالبرکا ، ) «.عطشوا في التیه فدعا لهم موسی بالسقیا ب 

 .121، ص1، جنآمعالم تنزیل فی تفسیر القر البغوی، ابو محمد،  .4

 .177، ص1، جکویرتفسیر ابناسماعیل بن عمر، کثیر، ابن .5
 .98، ص2، جنآی  القر آجامع البیان التاویل طبری، محمد بن جریر بن یزید،  .6

7.  َعاُم ُیْطَلُق َعَلی َمـا ُیْطَعـُم ٍد )َعلی َطعاٍم( الَط  َر َعلی َطعاٍم واح  ْلُتْم َیا ُموسی َلْن َنْصب 
ُ
ْذ ق الدین الخزرجـی شـمس. )َوُیْشـَرُب َوإ 

 (.418، ص1، جنآتفسیر ا جامع الحاکم القر قرطبی، ابو عبدالله محمد، 
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های خود را در مالکیت با خداوند شریک که کفار مکه نیز بت گونههمان ؛کردنداضافه می
بـوده اسـت کـه بـرای خداونـد در  یاین آیه در توبیخ کفار » گوید:میقرطبی  1.دانستندمی

 ،توسـلگفـت، تـوان لذا با توجه به این توضـیحا  نمی 2؛«شدندشریک قائل می ،عباد 
 ؛دهـدانسان را به شرک سـوق می که خداوند است نوعی دعا است و این دعا طلب از غیر  

طلـب محسـوب  شـود بـا دعـایی کـه تنهـازیرا بیان شد دعـایی کـه عبـاد  محسـوب می
 شود.عباد  دانسته نمی ،معنای درخواستهر نوع دعا بهلذا  ؛متفاو  است ،شودمی

 ؛بدعت است ،توسل به ذا  ،توسل باید گفت، چه کسی گفته است بودن  بدعت بارۀدر 
توسـل  بـه قبـر رسـول خـدا ،سلف به این امر التزام داشـته اسـت؛ عایشـه هکیدرحال

جسته و به این امر دستور هم داده است. در روایتی نقل شده است که در زمان قحطی می
سوراو کنند تـا مـانعی را  قبر رسول خدا رویسقف  ،دهدعایشه دستور می ،در مدینه
 4.بوده است اولیاسنت سلف صالح و انبیا و  ،توسل 3.نباشد تا باران ببارد و آسمانبین قبر 

احمد بن حنبـل امـام حنابلـه قائـل بـه جـواز توسـل بـه » :همچنین البانی نقل کرده است
 ، عمـلداردو بیـان مـی یـدتأکآن  بـودن  سبکی شافعی به سـنت 5«.بوده است پیامبر

از خدا و  پیامبر ۀواسطبه و شفاعتتوسل، استغاثه  .خوب و پسندیده است ،بدان جایز
 بودن  دهکس که دین دارد از امور بدیهی است که پسـندی آن برای هر بودن  پسندیدهجواز و 

باشـد کـه سلف صالح، علما و عمـوم مسـلمانان معـروف می ۀاین عمل در میان انبیا، سیر 
ی ین نظـر ها چنآن را انکار نکرده است و در هیچ زمانی از زمان ،از پیروان ادیان کسیچه

زد کــه مســئله را بــرای افــراد  تیمیــه آمــد و در ایــن بــاره حرفــیشـنیده نشــده تــا اینکــه ابن
                                                 

 .376، ص3، جتفسیر ابن عبدالساللالعز، ابن عبدالسالم،  .1

ه  َمَع َفال َتْدُعوا » .2
َحداا الَل 

َ
ـٌد: َکاَنـت   ،أ ـاَل ُمَجاه 

َ
. َوق د  اْلَحـَرام  ي اْلَمْسـج  ه  َغْیَرُه ف 

ْم َمَع الَل  ه  ي ُدَعائ  یَن ف  ْلُمْشر ک  یٌخ ل  اْلَیُهـوُد َهَذا َتْوب 
ی ن  ُه َواْلُمْؤم  َی  ُه َنب 

َمَر الَل 
َ
، َفأ ه 

الَل  ْشَرُکوا ب 
َ
َیَعُهْم أ َسُهْم َوب  َذا َدَخُلوا َکَنائ  َصاَری إ  َهـاَوالَن  َد ُکَل  َذا َدَخُلـوا اْلَمَسـاج  ْعَوَة إ  ـه  الـَد  َل  ُصـوا ل  ْن ُیْخل 

َ
«. َن أ

 (.22، ص19، جنآتفسیر ا جامع الحكال القر الدین قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد، الخزرجی، شمس)

 .227ص ،1، جسنن دارمیدارمی، عبدالله،  .3

 .193، ص4، جال فاء بوخبار الدار المصطفیکتاب وفاء السمهودی، نورالدین ابوالحسن،  .4

وقـد أنکـره العلمـاء  -والذي نعتقده وندین الله تعالی به أنه غیر جائز، وال مشروع، ألنه لم یرد فیـه دلیـل، تقـوم بـه الحجـة . »5
 لرسـولالمحققون في العصور اإلسالمیة المتعاقبة، مع أنه قد قال ببعضـه بعـض األئمـة، فأجـاز اإلمـام أحمـد التوسـل با

 (.42، صالت سل أن اعه وأحكامه، محمد، یالبان)«. وحده فقط
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تـوان لـذا نمی ؛ی در قرون قبـل از او نگذاشـته بـوداالعتقاد بدعتی گذاشت که کسضعیف
 1بدعت است. ،توسل به ذا  گفت،

 بیهقی در روایتی آورده است:
جوید و خداوند در این توسل می حضر  آدم در هنگام توبه به حضر  محمد

بیـان  شناسـی؟ آدمرا از کجـا می تـو محمـد ،پرسـدمی هنگام از آدم
الاله  :نوشته شده است ،روح را در من دمیدی در عر  دیدم کهیهنگام :کندمی

یرا نام او ز  2؛مخلوقین است یزتریندانستم که او عز  اللهمحمداا رسول ؛االالله
اگـر  3.بخشـیدم خداوند فرمود تو را به خـاطر محمـد .وددر کنار نام خود  ب

 4کردم.از مخلوقین را خلق نمی یکیچه ،نبود محمد
 ،زیـرا ایـن روایـت ؛دارد داللت بر توسل به ذا  و مقـام پیـامبر ،صراحتبهاین روایت 

گـاه آن .تدر پیکـر یـک انسـان اسـ مرتبـتیختممربوط به قبـل از ظهـور حضـر  
بـدعت  ،ذا  هکـه توسـل بـ کنـدنومسوک چگونه بیان می عبداللهآقای  ،مشخص نیست

هـیچ  ،برای این بیـان خـود کهیدرحال ؛است و از طرف سالطین به دین اضافه شده است
 بودن  بـدعت بـارۀسـخن ایشـان در  گفـت،؛ لـذا بایـد نکرده استارائه   مدرکی را در کتاب

 اشتباه است. ،توسل به ذا 
بـوده اسـت نـه بـه  توسل به دعای پیامبر ،از عثمان بن حنیفشده نقل وایت  ر . 2

 5.و برداشت توسل به ذا  از این روایت اشتباه است ذا  پیامبر
                                                 

م الی ربه سبحانه و تعالی. وجواز ذلـک و آلهوعلیهاللهعلم: انه یجوز ویحسن التوسل، واالستغاثة، والتشفع بالنبی صلی» .1 وسل 
سیر السلف الصالحین و العلمـاء و العـوام مـن حسنه من االمور المعلومة لکل ذی دین، المعروفة من فعل االنبیاء والمرسلین و 

المسلمین. ولم ینکر احد ذلک من اهل االدیان و ال سمع به فی زمن من االزمان، حتی جاء ابن تیمیة، فتکلم فی ذلک بکـالم 
زیتارت خیتر  شفاء السقال فیالدین، یسبکی، تقی) «.یلبس فیه علی الضعفاء االغمار و ابتدع ما لم یسبق الیه فی سائر االعصار

 (.293، صا نعال

، 7، جتتتاریخ الدمشتتقبکــر، ، بیهقــی، ابی230، ص7، جنآروح البیتتان فتتی تفستتیر القتتر  ،حقــی بــن مصــطفیاالســتانبلی،  .2
 .437ص

 .22، ص9، جالف ائد العلمی  من الدروس البازی باز، عبدالعزیز، بن .3
تغفر لی فقال الله تعالی یا آدم کیـف عرفـت محمـدا ولـم أخلقـه لما اعترف آدم بالخطیئة قال یا رب اسأله بحق محمد ان » .4

قال النه إذ خلقتنی بیدك ونفخت فی  من روحه رفعت رأسی فرأیت علی قوائم العر  مکتوبا ال اله اال الله محمد رسـول اللـه 
لـی  فغفـر  لـه ولـوال فعرفت انه لم تضف الی اسمه اال اسم أحب الخلق إلیه فقال الله صدقت یا آدم انـه ال حـب الخلـق ا

 (.230، ص7، باب سورة الحزاب، جروح البیانحقی، مصطفی االستانبلی، ) «.رواه البیهقي فی دالئله ،محمد لما خلقته
 .332-333، صمنهج امال ش کانینومسوک، عبدالله،  .5
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از نظر سندی  ازآنجاکهروایت عثمان بن حنیف  ،در مقام پاسخ به این اشکال باید گفت
 2،انددانسـتهالبـانی آن را صـحیح  ،همچـون یهاییسـلف و 1هـیچ اشـکالی در آن نیسـت

نومسوک نیـز  عبداللهلذا  ؛توجیه کنند یاگونهبهاند تا آن را ها سعی کردهها و سلفیوهابی
این روایـت را توجیـه کـرده اسـت و بـدون هـیچ مـدرکی آن را حمـل بـر توسـل بـه دعـای 

کند؛ زیرا اگر داللت بر توسل به ذا  می صراحتبه ،روایت کهیدرحال ؛اندکرده پیامبر
درخواسـت آن  نباید پیـامبر ؛کردمی داللت بر توسل به دعای پیامبر ،این روایت

بود تـا بـرای بینـایی او دعـا کنـد بـا آمـوختن دسـتوری عـوض  خواستهمرد را که از ایشان 
داللـت بـر توسـل بـه دعـا  ،شـود کـه ایـن روایـتانسـان متوجـه می ،از این امر .کردندمی

 کند.نمی
آن قسـمی کـه  .اسـت دو قسـمتوسل بـر » :داردمیسعید ممدوح در کتاب خود بیان  

نظر دارند و آن توسل به دعا و عمل است و آن قسمی که در آن اختالف  همه بر آن اتفاق  
 ،در توضـیح ایـن قسـم «.ممـدوح است که عبـار  اسـت از توسـل بـه ذا ، جـاه و مقـام

هـیچ اعتبـاری  ،گوینـدبودن ایـن قسـم میبدعت یا شـرک بارۀها در آنچه وهابی گوید:می
ندارد؛ زیرا ما در بیان سلف هیچ مدرکی نداریم که آنها این قسم را شرک یا بـدعت دانسـته 

 یـنا بـر بنـاایـن روایـت  ،داردروایت عثمان بن حنیف بیان می خصوص  ممدوح در  3باشند.
 بیـانی دیگـر،طلب دعا کرده است یا به  اول از پیامبر ۀموارد که آن فرد نابینا در مرحل

کند او را به صبر دعو  می پیامبر ،کرده است و بعد از آن پیامبر یتوسل به دعا
در این هنگام اسـت  .کنداصرار می شفااما آن مرد بر طلب  ؛افضل است ،که برای تو صبر

 وضـوحبهدهد کـه در آن دعایی را تعلیم می ،دعا برای او به آن فرد یجابه که پیامبر
بوده  لذا باید بیان داشت این روایت، توسل به پیامبر ؛دارد وجود توسل به پیامبر

                                                 
يِّ » .1 ٍد َنب 

ُمَحمَّ َلْیَه ب  ُه إ 
َتَوجَّ

َ
ُلَه، َوأ

َ
ْسأ

َ
ي أ نِّ ُهمَّ إ  ُهـمَّ اللَّ ُتْقَضـی، اللَّ ه  ل  ي َهـذ  ي َحاَجت  ي ف  َلی َربِّ َه إ  ْهُت ب  ْد َتَوجَّ

َ
ي ق نِّ ُد إ  ، َیا ُمَحمَّ ْحَمة  الرَّ

یٌح  یٌث َصـح  ْسـَحاَق: َهـَذا َحـد  ُبو إ 
َ
اَل أ

َ
. ق يَّ ْعُه ف  المستند صـهیب، عبـدالجبار، )«. اقـال األلبـانيم: صـحیح 1385)جـة(  ،َفَشفِّ

 (.95، ص6، جالعشرةالم ض عی الجامع للكتب 

 .83-84، صات سل ان اعی واحكامه، محمد، البانی .2

 .17-18، صرفع المنارة لتخرج أحادیث والزیارتممدوح، محمود سعید،  .3
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توسل به ذا  و توسـل بـه جـاه و مقـام بـر اسـاس » گوید:میتوسل  بارۀکوثری در  1.است
الهتم انتى استئلک » و« بحق نبیک وا نبیاء الری ُتن َبلتى»همچون  ،نصوص صحیحه

این روایـت  گفت،لذا باید  2؛«سنت است و عمل به آن اشکالی ندارد ،«بحق سائلین علیک
ایـن  هایوهابدلیل دیگر بر بطالن سخن  .کندمی نیز داللت بر ذا  توسل به پیامبر

آنکـه  بـاوجودگیرید و چرا آن را در تقدیر می ؛کنداست که اگر این روایت داللت بر دعا می
 ،این روایتدهد می نشاناین  .اندنکردهاما دعا را ذکر  ؛توانسته آن را بیاوردمی پیامبر

 اشتباه است. بارهنومسوک در این  عبداللهداللت بر توسل به ذا  دارد و سخن 
 .توسل به دعای عباس بوده است عموی پیامبر ،روایت توسل عمر به عباس. 3

ای در زبـان کلمـه حال در مقام پاسخ باید بیان داشت کـه اوالا بـرای در تقـدیر گـرفتن  
ایـن امـر  در اینجا شما هیچ دلیلی برای در تقدیر گرفتن   کهیدرحال ؛عرب باید دلیل داشت

نبـود کـه خلیفـه بـه دعـای تمـام  ثانیاا اگر توسل به دعا عباس بوده است آیـا بهتـر ندارید؛
سـروده  بـاره؟ ثالثاا با توجه به اشعاری که در فضیلت عبـاس در ایـن کردیمصحابه توسل 

عبـاس در قرابـت بـه  و مقاماین توسل به علت جاه کند که داللت بر این می و 3است شده
توسل بـه خـود عبـاس بـوده  ،شود که در این روایتبوده آیا مشخص نمی رسول خدا

توسل در این روایـت اعتقـاد دارد  بارۀعنوان یکی از علمای اهل سنت در جرجانی به ؟است
 بـارهوک در ایـن و سخن عبدالله نومس 4که توسل در اینجا توسل به خود عباس بوده است

 اعتباری ندارد و فاقد مدرک است.
اختصـاص بـه  ،تواند توسـل بـه ذا  باشـد؛ زیـرا اعمـال افـرادتوسل به اعمال نمی. 4

                                                 
 22-23، صهمان .1

 .5، صمحق التق   فی مسئل  الت سلالکوثری، محمدزاهد،  .2

عمر توجه العباس في الجدب راغبا ... فما کر حتـی جـاد بالدیمـة بعمي سقی الله الحجاز وأهله ... عشیة یستسقي بشیبته » .3
 عم النبي وصنو والـده الـذي ... ورث النبـي بـذاك دون النـاس المطر سأل اإلمام وقد تتابع جدبنا ... فسقی الغمام بغرة العباس

، 1، جأعتالل النبت ةن محمـد، المـاوردی، ابوالحسـن علـی بـ)«. أحیا اإلله به البالد فأصبحت ... مخضرة األجناب بعد الیـأس
 (.131 -132ص

درج الجرجانی، عبـدالقادر، ) «.قدس الله روحه، وأصل إلیه توسلنا بالعباس به وقد دلونا استسقی وفي حدیث عمر حیث» .4
 (.354، ص1، جالدرر فی تفسیر اآلی والس ر
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 1تواند به اعمال او توسل بجوید.خودشان دارد و فرد دیگری نمی

اختصاص به خودشان دارد  ،نومسوک این است که اعمال افراد عبداللهدلیل این بیان 
اما دلیل ایشان مخالف با متون اسالمی است؛ زیرا اگر این  ؛برای دیگران ندارد اییدهفاو 

زیـرا  2؛ای نداشته باشددر حق برادر  هیچ فایده مؤمنباید دعای برادر  ،امر درست باشد
ایـن امـر وجـود دارد کـه نشـان  ماننـد   ،مختلفی یهانمونهو  3این امر هم یک عمل است

 برای یکدیگر فایده دارد. ینمؤمناعمال  دهدمی
ـ توسل به جاه و خود پیامبر اکرم بارۀدر . 5 در  بـارهی در ایـن مـا هـیج بیـان و نص 

 4هیج سندی به دست ما نرسیده است. خصوص،اختیار نداریم و از صحابه در این 
)اتوجه الیک به نبیک محمد(، صریحاا داللت بـر توسـل بـه  در مقام پاسخ، اوالا روایت  

داللـت بـر  ،ثانیاا برای اینکه این روایـت .رد و این بیان شما تخصیص بالدلیل استذا  دا
 نبــی اکــرم کــهیدرحال ؛توســل بــه دعــا کنــد بایــد در اینجــا دعــا را در تقــدیر بگیریــد

اند که این امر داللـت بـر توسـل بـه ذا  اما این کار را نکرده ؛توانستند دعا را ذکر کنندمی
 ،داردبیـان مـی حنابلتهالطبقتات ابوالحسین ابن ابی یعلـی در  مانند   ،ثالثاا علمایی کند.یم

از ایـن  .آمدنـدمردم برای تبرک و استشفاء بـه کنـار قبـر او می ،احمد دفن شد کهیهنگام
توسل به ذا  است. محمد بن عبدالله  ،بیان مشخص است که معنای توسل در نزد عامه

مستحب است  در زیار  رسول خدا کندمیبن حسین سامری در کتاب خود  بیان 
ذا این عالم نیـز ایـن ل ؛«الهم انی اتوجه الیک بنبیک» :دعا کنی گونهینارو به قبر ایشان 

 5معنای توسل به جاه و ذا  دانسته است.عبار  را به
جـایز  پیـامبر پس توسل به غیر   ؛قیاس اینکه چون به عباس توسل شده است. 6

                                                 
 .334، صمنهج امال ش کانینومسوک، عبدالله،  .1

ي » .2 ْر ل   َتَبارا َربِّ اْغف 
َّ

ال یَن إ  م  ال 
د  الظَّ  َتز 

َ
َنا   َوال یَن َواْلُمْؤم  ن  ْلُمْؤم  ا َول  نا َي ُمْؤم  َمن َدَخَل َبْیت  َديَّ َول  َوال  هذه هـي الـدعوة الثانیـة مـن ؛ اَول 

لـدن  ولکل المـؤمنین مـن جمعت، وشملت ألهم مطالب الدنیا واآلخرة، وهي طلب المغفرة العامة له، ولوالدیه، دعوا  نوح
 (.282، ص1، جمن کتاب وسنت شرح الدعاءبن مقدم،  ماهر بن عبدالحمید)«. واألموا  منهم األحیا آدم إلی قیام الساعة،

َباَدةُ . »3 َي  اْلع  َعاءُ  ه   (.19، ص1، جالدعاءطبرانی، سلیمان بن احمد، )«. الدُّ

 .24، صنضیدالالدر شوکانی، محمد بن عبدالله،  .4
 .205، ص1، جالمزرات الدینی بوالحیه، نورالدین، ا .5
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 1قیاس باطلی است. ،است

مقام پاسخ، چه کسی گفته است که قیاس در این مصداق اشتباه است؟ مگر شـما  در
پندارید؟ از اینکه صحابه بـه دانید و قول و عمل آنها را حجت نمیخود را پیرو صحابه نمی

 پیـامبر رسد که توسل بـه غیـر  انسان به این نتیجه می ،انداین توسل اعتراضی نکرده
به یزیـد  ،معاویه ،برای نمونه .انداستمرار ورزیده ،به این سنتاشکالی ندارد و خود صحابه 

 2جست.بن اسود توسل می
توسل به اعمال در جایی درست است که این اعمال از خود انسان باشد و توسل به . 7

 3اعمال دیگران معنا ندارد.

پس دعای افـراد هـم  ؛اگر اعمال افراد برای یکدیگر سودی ندارد ،در پاسخ باید گفت
حالی است که این در  4زیرا دعا نیز یک عمل است. ؛نباید برای یکدیگر سودی داشته باشد

الهـی بـه دعـا بـرای  یاولیـاو  انبیـا ،نکند که در آمصادیقی را معرفی می ،منابع اسالمی
باه دچـار اشـت بـارهدرست نیست و ایشان در این  ،لذا این بیان ایشان 5؛اندپرداختهدیگران 

 .اندشده
بر گردن  برای یاری  مؤمنانبرای خداوند جز آنکه خود  مشخص کرده حقی از . 8

خدا، فرد به  یگردن خداوند حقی نیست تا با توسل به فالن نبی یا اولیا پس بر ؛آنها نیست
 6مطلوب  برسد.

امـا خداونـد  ؛درست است که بندگان، حقی بر خداوند ندارنـد ،در مقام پاسخ باید گفت

                                                 
 .25، صنضیدالالدر شوکانی، محمد بن عبدالله، . 1
 .65، ص5، جمجم ع شرح المهذبنووی، ابوالزکری،  .2

 .25، صنضیدال الدرشوکانی، محمد بن عبدالله،  .3

ــدعاء أن». 4 ــادة ال ــه عب ــه أن ــادة وال ش ــن عب ــإن اإلنســان إذا م ــة ف ــة النظری ــا الناحی ــه دع ــدعو ل ــه ... ی ــدعاء( رب ــال  وال ب
 (.2، ص6، جفتاوی ن ر علی الدرببن صالح،  محمدعثیمین، بن) .«األعمال من شه

م  » .5 ال 
د  الظَّ  َتز 

َ
َنا   َوال یَن َواْلُمْؤم  ن  ْلُمْؤم  ا َول  نا َي ُمْؤم  َمن َدَخَل َبْیت  َديَّ َول  َوال  ي َول  ْر ل  اَربِّ اْغف   َتَبـارا

َّ
ال هـذه هـي الـدعوة الثانیـة مـن  یَن إ 

جمعت، وشملت ألهم مطالـب الـدنیا واآلخـرة، وهـي طلـب المغفـرة العامـة لـه، ولوالدیـه، ولکـل  -علیه السالم  -دعوا  نوح 
متن کتتاب  شترح التدعاءمـاهر بـن عبدالحمیـدبن مقـدم، ) «.واألمـوا  المؤمنین من لدن آدم إلی قیام الساعة، األحیاء منهم

 (.282، ص1، جوسنت

 .25، صنضیدالالدر شوکانی، محمد بن عبدالله،  .6
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حق  :ما دو نوع حق داریم ،دیگر بیانبه  .برای خود حقی را برای بندگان  قائل شده است
 امـا ؛حقی بر خداوند نـدارد اکسی ابتد ،حق ابتدایی باید گفت بارۀدر  .ی و حق اصالتییابتد

 داند.شود و آنها را دارای حقی میحقی را برای بندگان  قائل می ،از باب لطف خداوند
ُْینؤوكان حقًا علیْا نصرن الم فرماید:خداوند در قرآن می 

آیا  دیگری که اشاره  و 1
نیز در روایتی اشـاره  همچنین رسول خدا 2.کند که بر گردن خداوند استبه حقی می

 ،مسلم است آنچه 3.کنند که بر خداوند حقی است برای سه گروه که به آنها کمک کندمی
را بـرای بنـدگان  قائـل  هـاحقاب لطف است و خود خداوند این از ب هاحقاین  ۀمجموع

لذا این بیـان ایشـان نیـز اشـتباه  ؛شده است نه اینکه بندگان بر خداوند حقی داشته باشند
 است.

  یرینتیجه
ایـن  بـارۀها و سـایر مـذاهب اسـت کـه در یکی از موضوعا  اختالفی میان وهابی ،توسل

مقلـدین قـرن  عنوان یکی از بزرگـان غیـر  ه شوکانی بهمحمد بن عبدالل گفت،موضوع باید 
عنوان یـک توسل را بـه ،دوازدهم و کسی که نظرات  موردتوجه دیگر علمای وهابی است

ــول دارد و آن را ا ــنت قب ــهینس ــف می گون ــدتعری ــل» :کن ــیله ،توس ــرای ای اوس ــت ب س
رسیده اسـت کـه توسـل یـا بـه صـفا   بندییماقسام آن به این تقس بارۀدر  «.جستنقرابت

باشـد کـه توسـل در حیـا  و ممـا  و خداوند است یا به دعا است یا به اعمـال و ذا  می
سنت مستحبی است  ،و تمام این اقسام گیردیم بررا در  ایشان و غیر   توسل به پیامبر

دانـد و مشـروع می تمـام اقسـام آن را یبـاا تقر  شـوکانی هیچ اشـکالی نـدارد و ،که انجام آن
روایـت عثمـان بـن حنیـف و  :اند ازآورد که عبار دالیلی را برای مشروعیت این اقسام می

یـک  ،روایت غار و بیان این امر که توسل بـه ذا  طورینروایت توسل عمر به عباس و هم
                                                 

 .47 ،الروم .1

2.   ــه َن اللَّ ه  م  َعْهد  ْوَفٰی ب 
َ
یل  َواْلُقْرآن  َوَمْن أ نج  ْوَراة  َواإْل  ي التَّ ا ف  ا َعَلْیه  َحقًّ یَن ا   (.17، النسـاء) .و َوْعدا ـذ  لَّ ــه  ل  ْوَبـُة َعَلـی اللَّ َمـا التَّ نَّ

َجَهاَلٍة َیْعَمُلوَن  وَء ب   (.103 ،یونس. )السُّ

«. ثالثة حق  علی الله عونهم، الغازی فی سبیل الله و المکاتب الذی یرید األداء و الناکح یرید التعفف: هاللقال رسول» .3
  (.44، ص1، جا فصاح عن احادیث النكاححجر، هیتمی، ابن)
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درواقـع  ،هـا اسـتبه ذا  که مورد انکـار وهـابی لتوس ،او اعتقاد دارد .اشتباه لفظی است
 ،بر همین اسـاس .آمده است صحیح بخاریبه اعمال است که روایت آن در همان توسل 

نیـز توسـل جسـت و  پیـامبر یـر  غ شود بهندارد و می اختصاص به پیامبر ،توسل
ممـا  حیا  و  ،شودزیرا توسل به فضائلی که موجب تقرب افراد می ؛حیا  و مما  ندارد

و غیر ایشـان از نگـاه شـوکانی جـایز  توسل به ذا  در حیا  و مما  به پیامبر .ندارد
ها به شده تا عالمانی از میان وهابی سبباین امر  وجود ندارد؛ بارۀ آناست و هیچ منعی در 

امــا شــوکانی  نقــد کننــد؛توســل بسردازنــد و ایــن نظــرا  را  بــارۀتوجیــه نظــرا  شــوکانی در 
توسـل دهـد، می نتوانسته است توسـل را نـزد خـود بـدعت بدانـد و ایـن نشـان وجهیچهبه

سـلف  آمده است، یک سنت دینـی بـوده کـه انبیـا و ال فاء وال فاء گونه که در کتابهمان
 اند.صالح به آن التزام داشته
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