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  ي اولياء الهي راه سالمت ايمان  توحيدهتوسل ب

 1يمحمد صدق

  هدچكي

توسـل براوليـاء الهـي وتبـرك بـه آثـار آنـان              ) ص(از دير باز حتي از زمان حيات پيامبر گرامي        
 مسلمانان مرسوم بوده و كسي اشكال نكرده است و فقهـا آن را از مـستحبات مهـم                   همواره بين 

و جمود بـر ظـاهر برخـي        با نگرش سطحي به متون ديني       برخي   اخيراً   ،با وجود اين   .اند دانسته
مقالـه حاضـر بـا بررسـي موضـوع و           .اند درست دانسته و شرك ناميده    نا را   اعمالاين  ها    بارتع

 عبـادت و بـا مالحظـه     وتوضيح مفهوم دقيق و كاربرد درست واژه هاي توسل، توحيد، شـرك         
اوليـاء  بـه   توسـل   در  عمل مستمر مـسلمانان     درستي  دقيق تر آيات مربوط و روايات نقل شده،         

نه تنها بـا    را مورد تاكيد قرار داده و نشان داده است كه چنين كارهايي             نان  الهي و زيارت قبور آ    
 و اشكال فوق در نگاه خوشبينانه ناشي         است   مستحبي و بلكه امري مجاز  نيست،  توحيد منافي   

  .ظاهر بينان استاز فهم غير دقيق متون ديني 
ن، بـه عنـوان اينكـه آنـان         آنابه  ت كه  ارتباط با اولياء و توسل          تاكيد شده اس   ،عالوه براين 

ودشـان راه مـستقيم در       بلكـه خ   ،انـد  راهدر مسير توحيد و نشانه هاي       مورد توصيه دين    الگوي  
قـرار داده شـده اسـت تـا نـسلهاي           ايمان توحيـدي    ضمانت سالمت   به عنوان   اند،   يگانه پرستي 

ستقيم و بـا    لف به وسيله ايـن ارتبـاط و قـرار گـرفتن در راه مـ               تمتوالي مسلمانان در اعصار مخ    
 .اختيار داشتن عالئم راه، مسير درست توحيد گرايي را گم نكنند

  بادي، توسل، عبادت، شرك،وسيله عد توحيد افعالي، توحي: هاكليد واژه

                                                            
   . عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي.1
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  ضرورت بحث

 وي از هـر گونـه شـرك       دانـستن   دعوت به يگانگي خدا و مبرا       نخستين وظيفه انبياء الهي     
 مورد تاكيد قرار گرفته     ،نتيجه منطقي يگانگي خدا   عنوان   و يگانه پرستي در دعوت آنان به       بوده
وما اَرسلنا مِن قبلك من رسولٍ اِلّا نُوحي اليه اَنّه ال الـه             « :فرمايد سوره انبياء مي   25در آيه   . است

آري پيامبران الهي يگانه پرستي و نفي دو گانه و چندگانه پرستي را بـه عنـوان                  »الّا اَنَا فَاعبدونِ  
  .اندي رسالت مطرح كردههدف نهاي

ولقد بعثنا في كلّ امه رسوالً ان اعبدوا اهللا و          « :كندقرآن كريم اين حقيقت را چنين بيان مي       
در ميان هر امتي پيامبري را برانگيختيم كه خدا را بپرستند و از هر معبـودي                 ....اجتنبوا الطاغوت 

  )36/ سوره نحل ( .»...به جز خدا بپرهيزند
يكتـا  بـا   مكتب اسالم مورد تاكيد قرار گرفته است لذا كسي از مسلمانان             اين موضوع در    

پرستي مخالفتي نكرده است و همه مسلمانان در اين مسئله وحدت نظـر دارنـد و اگـر در ايـن               
اي از مـسلمانان برخـي از        يعنـي پـاره    .باره اختالف نظر ديده شود مربوط به مصاديق آن است         

دهند ولي گروه ديگـر آن را از        آن را در مورد غير خدا اجازه نمي        انجام   ،كارها را عبادت دانسته   
بينند و به اصطالح اختالف در       منعي براي انجام آن بر غير خدا نمي        ،نوع تكريم و تعظيم دانسته    

صغراست كه آيا اين عبادت است يا نه؟ ولي در كبري يعني اينكه عبادت غير خدا شرك است،               
  . ندارددر ميان مسلمين اختالفي وجود

ه طرفداري از توحيد مسئله توسل با وجود اين، برخي با تفكر قشري و ظاهرگرايي به بهان       
 اولياء و مقربان درگاه الهي و تبرك به آثار آنان را كه از صدراسالم مورد عمل مسلمانان بوده                   هب

كنند و بـه     در اذهان افراد ساده لوح و بي خبر، شبهاتي را ايجاد مي            ،است، دست آويز قرار داده    
  . افزايندو بر تشتت ميكوشند  ميطرق مختلف در ايجاد اختالف كلمه در ميان امت اسالمي 

 نـه بـدان     دل  سـاده مؤمنـان    در افكار    يشايان ذكر است كه اثر گذاري شبهات چنين افراد        
و نيز نه از اين جهت است كه عقايـد اوليـاء و             ل دارند   منطق قوي و مستد   جهت است كه آنان     

 معلول بي اطالعي يا كـم       ، بلكه آسيب پذيري از چنين شبهات      ،دين سست و لرزان است    رجال  
اطالعي افراد است، به اضافه اينكه، بسياري از افـراد چنـان آمـادگي روحـي و تواضـع الزم را                     

  .به دانشمندان آگاه مراجعه كنندبرخوردند اند كه اگر به چنين شبهات نيافته
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) عـج ( بن عبداهللا حميري از ناحيه مقدسـه امـام عـصر           در جواب سواالت محمد    كه   چنان

كنيـد و    درباره امر خدا نه انديشه مي      .»...ال المره تعقلون والمن اوليائه تقبلون     ...« :آمده است كه  

و  1403/53/171،  مجلـسي (» كنيـد  مراجعه به آگاهان ديني نمـي      پذيريد يعني نه از اولياء خدا مي    

  )1386/316، طبرسي
ستمداد از عنايات الهي و با استفاده از داليل عقالني و آيات و روايات، جهت               بنابراين با ا  

  .دهيمروشن شدن مسئله، توحيد و توسل را مورد نقد و بررسي قرار مي

  موضوع بحث از ديدگاه تاريخ

شود معلوم مي » توسل بر اولياء الهي و تبرك جستن از آثار آنان         «در بررسي تاريخي مسئله     
تنهـا آن كـساني بـر آن اعتـراض          .  اول اسالم در ميان مسلمانان رواج داشته است        كار از كه اين   

ــ  1: توان اين افراد را در سه عنوان زير معرفي كرد           مي. اند  اند كه جايگاه مهم ديني نداشته       نموده
 .انـد  به عنوان فرد صاحب نظر در مسائل ديني نبـوده          ،افرادي كه از اسالم آشنائي سطحي داشته      

فـردي هنگـام    «:سوال مقابـل  اعتراض كرده است كه در جواب       كار  كسي بر اين     مثال،   به عنوان 
 و بر چنين    در اين صورت   :گفته است  »؟وظيفه دارد آب پيدا نكرد، چه      و نماز    صبح براي غسل  

  . يعني وي از مسئله شرعي تيمم اطالع نداشته است1!نماز واجب نيستفرد 
  .اندداراي اغراض منفي نسبت به اسالم بوده بيگانه و ،ـ افرادي كه با متون ديني2
  !! دانستندـ آنانكه به جهت عداوت با خاندان رسالت، بني اميه را از آنها برتر مي3

  :كنيماينك به شواهدي اشاره مي
كند كـه همـراه خليفـه دوم بـه مكـه مـشرف       الف ـ ابوالوليد از ابي سعيد خدري نقل مي 

بـه  « :سود ايـستاد و گفـت     ال خليفه كنار حجر ا    ،ماده شديم  چون براي طواف خانه خدا آ      ،شديم
رساني و اگر نديده بـودم كـه        دانم كه تو سنگي بيش نيستي و سود و زيان نمي           مي ،خدا سوگند 

                                                            
 2ين مسئله در مورد خليفه دوم معروف است، قسطالني در ارشاد الـساري در شـرح صـحيح بخـاري ج       ا. 1

 /1، و ابن ماجـه   227/ شرف الدين . (ستشهور ا م اين را آورده و گفته اين مسئله         م در بحث تيم   131ص  

 .569حديث شماره 



  اول شمارة دهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال–فصلنامة علمي 

 

152 

 .واف شـد  كردم سـپس آن را بوسـيد و مـشغول طـ           بوسيد چنين نمي  تو را مي  ) ص(رسول خدا 
ســود ســود و زيــان الجــر ااي عمــر چنــين نيــست بلكــه ح: بــه او فرمــود) ع(حــضرت علــي

  )1348/228، و نساني 9/16،  و مسلم1504و 1492 حديث 1407/2، بخاري(.رساندمي
مردي را ديد روي خود را بر قبر ) ص(خداب ـ روزي مروان بن حكم در مسجد رسول  

كني؟ ناگـاه ديـد     داني چه مي  گرفت و گفت هيچ مي    را  مروان گردن وي    . شريف گذاشته است  
من خـدمت رسـول     ! دانمبلي مي :  ابوايوب گفت  . بزرگ ابوايوب انصاري است     صحابي آن مرد، 

شـنيدم كـه    ) ص(اي مـروان از رسـول خـدا       : سپس گفـت   .آمده ام نه به سوي سنگ     ) ص(خدا
 واليت كنند بر آن گريه نكنيد اما هنگامي كه غير اهـل ديـن               ،هنگامي كه دين را اهل آن     : فرمود

  )148، و اميني443 و 410ي،  و سمهود515 /1404/4،حاكم(.1بر آن حكومت رانند بر آن بگرييد
كردنـد  را در مدينه زيارت مـي ) ص(ج ـ حجاج بن يوسف از دست مردمي كه قبر پيامبر 

اال يعلمـون ان خليفـة      ! هلّا طافوا بقصر اميرالمؤمنين عبـدالملك       «: گفتبسيار ناراحت بود و مي    

كنند ـ و بـه زيـارت    عبدالملك را طواف نمي! ن چرا قصر امير المومني» ؟!!المرء خير من رسوله
 ؟!!داننـد كـه جانـشين فـرد بهتـر از فرسـتاده اوسـت       روند ـ آيـا نمـي   مي) ص(خداقبر رسول 

  )136 /1408، و ابن كثير81: 1367،عقيل ابن(
 او خـود    .بود) ص(گويا عظمت امويان در نظر حجاج بسيار بلندتر از عظمت رسول خدا           

اَخليفة احدكم في اهله اكرم ام رسـوله         :را چنين بيان داشت   ! ليفه بر پيامبر   برتري خ  ،در استداللي 
يعني جانشين يكي از شما در ميان افرادتان در برآوردن حاجتش گرامي تر است يا                في حاجته؟ 
  )125/محمد ابن جرير و طبري 147/مسعودي( ؟!!فرستاده او

 .كردنـد  اين جمله را تكرار مـي      ديگران نيز براي خوش رقصي    : كند كه ابن خلكان نقل مي   
  )228 :1959،ابن خلكان(

                                                            
خليفـه اول   . د شد يينه تبع از مد ) ص(كه مروان به جهت شدت مخالفت با رسول خدا        : كنيم  يادآوري مي . 1

گـشت بـه مدينـه را داد، وي         بازمان خود به وي اجازه      ز اما خليفة سوم در      ،گشت ندادند بازو دوم اجازه    

 )166و 164/يعقوبي (.داماد خليفه شد و به امور مسلمين تسلط يافت و همه كاره مدينه شد
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در اين قسمت، مطلبي را صاحب الغدير آورده است كه ذكر آن بي مناسـبت نيـست، وي                  
رساند كه جلـوگيري از توسـل بـه    اين حديث ـ حديثي كه مربوط به مروان بود ـ مي   :گويدمي

 هرگـز هـيچ صـحابي       .زمان صحابه است  قبور طاهر از بدعتهاي امويها و از گمراهيهاي آنان از           
 كينـه و    ،خـصوص مـروان در دل     بلي كل بني اميـه و ب      «جز مروان اين كار را انكار نكرده است         

كه نه از هـواي     ) ص(را داشتند و اين از آن زمان است كه رسول خدا          ) ص(دشمني رسول خدا  
كرد و هشدار داد كـه      زند، واقعيت پليد خانواده بني اميه را آشكار         نفس بلكه از وحي حرف مي     

  :فرمايدوي در آخر كالمش مي. آنان همواره با اسالم دشمن بوده و خواهند بود
كنـد ولكـن    از اينجاست كه مروان در نزد امت اسالمي خود را حامي توحيد قلمـداد مـي               

خواهد حضرتش را در پيش امت اسـالمي خـوار و كوچـك             مي) ص(براي انتقام از رسول خدا    
  )149/اميني(.نمايد

  توحيد

وبه تعبيري ايـن عقيـده بـر        دارد   هستي چهار مرتبه     أتوحيد به معناي اعتقاد به يكتايي مبد      
در اينجا  .شود  تا انسان همه مراتب توحيد را طي نكند موحد واقعي نمي           .چهار پايه استوار است   

  . دهيم توحيد افعالي و عبادي را به اختصار توضيح مي يعني، دو قسم از آنبه تناسب بحث 
  توحيد افعالي

 فعـل خـدا اسـت و        ،يعني اعتقاد به اينكه جهان با همه نظامات و سنن و علل و معلوالت             
اوست و موجودات عالم همانطور كه در ذات استقالل ندارند در مقام تاثيرگذاري      از ارادة   ناشي  

ـ  .و عليت نيز استقالل ندارند بلكه موجودند به وجود الهي و موثرند به تاثير الهي               ديهي اسـت    ب
ني ندارند جز اينكه در تاثير گذاري نيازمند و فقيرند و با اذن خـدا و                أدر اين معنا موجودات ش    

بنابراين  توحيد   . نيست از اين رو تاثير داشتن اشياء چيزي جز تاثيرگذاري خدا            ،ارادة او موثرند  
 .كنـد   منـع مـي    در فاعليـت  را  كند بلكـه اسـتقالل غيرخـدا          نمي افعالي فاعليت غير خدا را نفي     

  )109/مطهري(
گروهي ـ اشاعره ـ به خيال اينكه اعتقاد به تاثير داشتن غير خدا مستلزم اعتقاد به قطبها و   

 ولـي   )همـان (انـد  تاثير گذاري اشياء و سببيت غير خـدا را منـع كـرده             ،منشأها در برابر خداست   
 .ر معناي شرك است   و منع آنان ناشي از عدم دقت د       بديهي است كه اين ديدگاه درست نيست        
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چون شرك در صورتي معنا دارد كه معتقد باشيم غير خدا در تاثير گذاري مستقل است ولكـن                  
 ماننـد   ؛شود  تلقي نمي   شرك ،اگر گفته شود تاثير گذاري غير خدا با اذن خدا و با عنايت اوست             

ستقالل ذاتـي   الل در عمل بدون ا    قاست چون   تاثير گذاري باران با اذن خدا در روياندن گياهان و         
 . پس اگر چيزي در فعل مستقل فرض شود البد در ذات نيز مـستقل خواهـد بـود                  ،امكان ندارد 

ر خودش از نظ  » عقيده به تاثير داشتن غير خدا در امور عالم شرك است          «اين گفته آنان كه     پس  
غير فرض است كه     فته ازاينجا و با اين پيش     گ   زيرا اين  ،شود آلود مي  شرك ذاتي يك عقيده شرك    

  !.خدا در تاثير گذاري مستقل فرض شود واال شرك دانستن چنين تاثير گذاري وجهي ندارد
 وجود قطبها درمقابل خدا ـ شرك افعالي ـ در صـورتي اسـت كـه معتقـد       ،به سخن ديگر

 .باشيم غير خدا در ذات خود استقالل دارد و يا معتقد به تفويض ـ استقالل در عمـل ـ باشـيم    
  مخلوقات همانطور كه در ذات استقالل ندارند در تـاثير نيـز اسـتقالل ندارنـد                اما اين عقيده كه   

يعني اثر گذاري هر مخلوقي معلول آن درجه از قوت و قـدرتي اسـت كـه خـدا                   . نيستشرك  
 . اال بـاهللا   قوةال حول و ال     :و در واقع  .خواسته و در ساختمان وجودي آن مخلوق قرار داده است         

 هرگز اين شريك قراردادن غير خدا، در كار خدا          ، فاعل فعلي شود   پس اگر غير خدا با اذن خدا      
را براساس اذن خدا به     ...  قرآن كريم آفريدن پرنده، شفابخشي بيمار، زنده كردن مرده و            .نيست
  )49/عمران و آل110/مائده( .نسبت داده است) ع(عيسي

  )توحيد در عبادت( عباديتوحيد 
 ديگـر شايـستگي پرسـتش را        دكه جز خدا هـيچ موجـو      يعني يگانه پرستي و اعتقاد به اين      

 پس اگر موجود غير خدايي مـورد پرسـتش          . غير خدا را شريك قرار ندهد      ،ندارد و در پرستش   
  .شود مي شرك خواهد بود كه در صورت جلي بودن سبب خروج از توحيد گرايي،قرار گيرد

  عبادت چيست؟

 بدون درك درست معناي     ،بادتطور شرك در ع    فهم درست معناي توحيد عبادي و همين      
) پرستش(در زبان عربي و معادل فارسي آن        ) عبادت(شود كلمه    گفته مي  ،عبادت ممكن نيست  

  . گرچه ممكن است تعريف منطقي آن مشكل باشد، دارديبه طور وجداني مفهوم كامالً روشن

نظـر  ه  ولي ب  )عبدماده/المنجد(.اندگرفته) تذلل و خضوع  ( عبادت را به معني      ،در كتب لغت  

 زيـرا عبـادت و پرسـتش بـا تكـريم و             ؛رسد اين تعريف در بيان مفهوم عبادت كافي نيست        مي
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 مثال رفتار يك فرد عاشـق دلـداده كـه در و             .تعظيم و تذلل در مقابل ديگري كامال تفاوت دارد        
  .شودينزد هيچ ملتي عبادت تلقي نم...مالد وسينه مي بوسد ويا لباس او را به ديوارمعشوق را مي

درسـت نيـست وگرنـه در جهـان هرگـز           » تـذلل و خـضوع    « تعريف عبادت بـه      ،بنابراين
. كنـد  زيرا آدمي به طور فطري در برابر كمال ديگران خضوع مي           ،موحدي وجود نخواهد داشت   

برخـي از علمـاء عبـادت را بـه           .مثال شاگرد در برابر استاد، فرزند در برابر والدين و امثال اينها           
توانـد يـك    نمـي ، اما اين هم     اند تعريف نموده  )184و 56/رشيدرضا( »ع بي نهايت  تذلل و خضو  «

 حضرت يعقوب و همسر و فرزندانش در برابر         1 زيرا سجده كردن   ،تعريف كامل و درست باشد    
 خضوع  است ولـي عبـادت تلقـي           نهايت )ع(ها در برابر آدم   عظمت يوسف و نيز سجده فرشته     

بوسـند و لمـس     سود را مـي   الحجر ا ) ص(يروي از پيامبر اعظم   نشده است و نيز، مسلمانان به پ      
كردند، اما كار مسلمانان بـرخالف       يعني درست شبيه كارهايي كه بت پرستان با بت مي          ،كنندمي

بنابراين براي روشن شدن معناي عبادت بايد به ايـن سـوال پاسـخ               .رفتار مشركان شرك نيست   
ك است ولي همان عمل از مسلمانان در برابر حجر          چرا تذلل مشركان در برابر بت، شر       :داد كه 

 عبادت نيست بلكه    ، خضوع  ولو نهايت  ،پاسخ اينكه تذلل وخضوع صرف     سود عبادت است؟  الا
خضوع و تذلل در برابر موجودي عبادت است كه توام با خدا دانـستن و يـا نـسبت دادن كـار                      

  .خدايي به وي باشد
  : عبادت را چنين تعريف كرده است،مرحوم شيخ محمد جواد بالغي در تفسير خود

» ...    رونه مالهاً ليوفيه بذلك ما يـراه لـه مـن               اِنّ العبادة ما ي شعراً بالخضوع لمن يتخذه الخاضع
 يعنـي خـضوعي كـه از اعتقـاد بـه الوهيـت و خـدايي طـرف                   )57/بالغي...(حق االمتياز بااللهية  

  .يت او را ادا كند عبادت خواهد بود تا بدين طريق حق الوه،سرچشمه بگيرد
 زيـرا در قـرآن هنگـامي كـه          ،اين تعريف مرحوم بالغي برگرفته از آيات قران كريم است         

                                                            
در برابـر    و همـسرو فرزنـدانش       حـضرت يعقـوب    -1انـد    گفته در سجده فوق الذكر مفسرين چند معني      . 1

سجده شكر به خدا نمودند كه به نوعي تجليل از يوسف بود چون وي را قبله قرار دادند هماننـد                    يوسف  

عالمـه   (سجده در اينجا معناي وسيع دارد يعني خضوع و تواضع در برابـر خـدا               -2 كعبه   سجده به سوي  

 ).10/78،و مكارم شيرازي247،254، 11/84،85،طباطائي
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  :نيستخدايي كند كه جز او  مدلل مي،شود خدا را عبادت كنيددستور داده مي
اي قوم من، خدا را بپرستيد براي شما خدايي جز او            :هيريا قوم اعبدواهللا ما لكم من اله غ       «
  ...)و61،84/ و هود65/اعراف(. آيات ديگر در اين مضمون زياد است)59/ اعراف(.نيست

 تذلل و خضوع صـرف، عبـادت نخواهـد          ، وجود نداشته باشد   يبنابراين اگر چنين اعتقاد   
  :بود و لذا قرآن كريم مالك شرك بت پرستان را اعتقاد به الوهيت غير خدا معرفي كرده است

آنانكه همـراه خـدا، خـداي ديگـر قـرار             اخر فسوف يعلمون   الذين يجعلون مع اهللا الهاً    «ـ  1
  )96/سوره حجر(.»شونددهند بزودي از نتايج اعمال خود آگاه ميمي

انـد كـه مايـه       جز خدا خداياني را پذيرفته     »واتّخذوا مِن دون اهللا آلهة لِيكونوا لهم عزّاً       «ـ  2
  )81/مريم(.»عزت آنان باشد

ان را معلول اين دانسته است كه آنان معبودهـاي خـود            بنابراين قرآن كريم شرك بت پرست     
شمردند و اعتقاد به اولوهيت آنها داشـتند و معتقـد بودنـد كـه برخـي كارهـاي                   را خداگونه مي  

  .خدايي به آنها واگذار شده است
گيرد و حقيقت بندگي جز اين نيست        عبادت از احساس بندگي سرچشمه مي      ،نتيجه اينكه 

 .خود بداند ...  و    و مقام باالتر را مالك وجود و هستي، موت و حيات           كه انسان خود را مملوك    
 بلكه آنـان    ،حال اگر كسي در برابر انسانهايي خضوع و تواضع كند و آنان را خدا يا خالق نداند                

 بنـدگان   )عباد، مكَرمونَ ال يسبِقونه بالقول و هم بِاَمره يعملـون         ( :را ازين نظر احترام بكند كه آنان      
 )27و26/انبيـاء (.»نماينـد گيرند و بـه دسـتور او عمـل مـي           خدايند در سخن به او سبقت نمي       عزيز

بديهي است چنين عمل عبادت نخواهد بود و چيزي جز تعظيم و تكريم و تواضـع و فروتنـي                   
زائران خانـه خـدا، حجـر االسـود را اسـتالم            ) ص( كه به پيروي از پيامبر اكرم      نيست، همانطور 

  )301: 1367، سبحاني(.دبوسنكنند و ميمي
  سوال

كـار  ) ع(گويد استالم حجر االسود و يا سجده كردن بر يوسـف و آدم            بممكن است كسي    
  ؟!اند از آن جهت مجاز است ولي چون خدا و پيامبر دستور داده،شرك آلود است

ايـن حـرف     ثانيـاً    .شود كه اوالً در مورد سجده بر يوسف امر خـدا نـداريم             داده مي  پاسخ

قـل  « :كنـد   نمي  كار شرك آلود امر    خدا بر  زيرا   ،دون دليل و افتراء بر خداي متعال است       ادعاي ب 
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بگو من مامور هستم كه خداي يكتا را بپرستم و هرگز بـر             ..  .انما امرت ان اعبداهللا وال اشرك به      
  )36/رعد(  »او شرك نورزم

عـالوه  . شود ار مي آلود دستور بدهد تناقض آشك اگر خدا به كار شرك   ،باتوجه به مفاد آيه   
در جاي ديگر شرك را در رديف كارهاي حرام شمرده است پس چگونه به كـار حـرام                  بر اين،   
پيامبر بياييـد تـا   اي  بگو ... .قل تعالوا اتل ماحرم ربكم عليكم اال تشركوا به شيئاً        « !دهد  مي دستور

 »....ر ندهيـد  چيـزي را شـريك خـدا قـرا        : ر شما حرام كرده بـر شـما بيـان كـنم           آنچه را خدا ب   
 ،كند  و عملي كه ذاتاً شرك باشد        است خدا به آن امر نمي      شرك آلود  آنچه   ،بنابراين )151/انعام(

 معلـوم   ، شـود  ه پس اگر از طـرف خـدا بـه كـاري دسـتور داد              .گيردمورد امر خداوند قرار نمي    
  .ا شرك آلود نبوده است يشود خود عمل،  شرك مي

  توسل و رابطه قلبي با غير خدا
، يو اينكه فـرد  -)ع(و امام) ص(فرشته، پيامبر -رابطه قلبي فردي با غير خدا       توسل و   يا  آ

وي را متوجه خود سازد و به او توسل جويد و از او اجابت بخواهد                 و زيارت كند   غير خدا را    
 آيا اينها شرك است؟ بخـصوص  ،با اين اعتقاد كه وي به انجام چنين امور فوق طبيعي تواناست       

سالم كردن بر او، ندا     ،زيارت كردن او  فرد مرده و اعتقاد به درك و شعور داشتن مرده،           در مورد   
  شوند؟كردن وي و امثال اينها آيا همه شرك تلقي مي

طور اعتقاد داشتن به تاثيرات ناشناخته براي اشياء مثالً اعتقاد به تاثير داشـتن خـاك                 همين
اصي براي استجابت دعا و تبرك جـستن از          در شفاي بيمار و يا تاثير داشتن مكان خ         ،بخصوص

كننـد و   برخي اين اعمال را پرستش غير خدا تلقـي مـي           است؟  آثار خاصي، آيا اينها نيز شرك       
ضمن اينكه   .دادندگويند اين اعمال عين اعمالي است كه مشركان براي بتهاي خود انجام مي             مي

بل حس و شناخت، براي غير خداست،       نيروي ماوراء طبيعي وغير قا     اين عقيده،مستلزم اعتقاد به   
در حالي كه امور ماوراء طبيعي در حوزه كارهاي خدا قرار دارد، و در مـورد انـسان مـرده هـم                      

  ! چون مرده چيزي جز جماد نيست، عالوه بر شرك، بيهوده و لغو استيچنين رفتار: گويند

  نقد و بررسي

ايـن نظريـه    زيرا عالوه بر اينكـه       ،نيستپذيرفتني  نظريه فوق با توجه به موازين توحيدي        
   ،عبادت را به معني مطلق خضوع گرفته است و قبالً ثابت شد كه اين معنا درست نيست
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 زيـرا شـرك افعـالي       ؛اين ديدگاه از عدم توجه كافي به معناي شرك ناشي شده است           : اوالً
بـشود  در صـورتي اسـت كـه فـردي معتقـد            )او در انجام كارهـا    براي  يعني شريك قرار دادن     (

 مستقل  كنند و هر يك از شركاء در امور عالم به طور            مي موجودات غير خدايي با خدا همكاري     
 يعني غير خدا در رديف خـدا  قـرار داده شـود كـه ايـن        ،گذارند و هم عرض يكديگر تاثير مي     

  .شودخدا مستقل فرض مي  چون غير خدا در برابر،حرام و ممنوع است
 بلكـه آنـان بـه عنـوان         ،شود  غير خدا مستقل فرض نمي      فوق هرگز  بديهي است در اعمال   

 مثل تاثير گـذاري بـاران بـا اذن          ؛اولياء الهي داراي بركاتي هستند كه خدا در آنها قرارداده است          
  . پس شركي در كار نيست ،خدا در روياندن گياهان

 گفته شـد     زيرا همانطور كه قبال    ؛كند  از جهت توحيد ذاتي مشكل پيدا مي        ديدگاه اين: ثانياً
 حال كه ايـن اعمـال در ايـن ديـدگاه شـرك              ،شرك وقتي است كه غير خدا مستقل فرض شود        

 غير خدا در تاثير گذاري مـستقل فـرض شـده اسـت و               ،آگاهانه نااگرچه   ، پس به ناچار   .است
ذاتـاً  )  خـدائي  غير(  پس اين عوامل     ،استقالل در عمل بدون استقالل در ذات امكان ندارد        چون  

    . كند  ميديدگاه فوق از لحاظ توحيد ذاتي مشكل پيدات، بنابراين شده اسمستقل فرض 
تفكيك ميان مرده و زنده انسان به اين شكل كه مردگان در جهان ديگر زنده نيـستند                 : ثالثاً

  .با صريح آيات سازگاري ندارد! و تمام شخصيت انسان بدن اوست

  حل مسئله

 در  ،شـود ابطه برقرار مي  كه با آن ر   را  خدايي  رمز حل مسئله اين است كه اگر موجود غير          
 او را در اثر گذاري مستقل       ،شناخته) اناهللا(= ذات و صفات و افعال باخصلت و هويت از اوئي           

 خواه آن شي داراي يك يا چند اثر باشد يا نباشد و خواه آن               ،ايمندانيم، با ديد توحيدي شناخته    
 زيرا خـدا تنهـا خـداي مـاوراء طبيعـت و            ،اشته باشند آثار جنبه مافوق طبيعي داشته باشند يا ند       

 خداي همه جهان است و جنبه ماوراء طبيعت داشتن يـك موجـود بـه او                 .خداي آسمان نيست  
ريم در مـوارد متعـدد كارهـاي        همانطور كه قبالً يادآور شـديم، قـرآن كـ         . دهدجنبه خدايي نمي  

امـا همـراه    . دهدرخي پيامبران نسبت مي    از قبيل مرده زنده كردن و امثال آن را به ب           يآميزاعجاز
كند كه اين كلمه نمايشگر ماهيت از اويي اين كارهاست كه            را اضافه مي   )باذنه(آن نسبتها كلمه    

  ). از جهت توحيد نظري،اين( .لي دارندكسي تصور نكند كه انبياء از خود استقال
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 بـه   ،شـود رقـرار مـي   ، اگر توجه به موجودي كه بـا آن رابطـه ب           بادياما از جهت توحيد ع    
در . صورت توجه به يك راه براي رفتن به سوي حق باشد و نه يك مقصد، توجه به خداسـت                  

هاي راه بـراي دور   توجه به راه از آن جهت كه راه است و توجه به عالمتها و نشانه           ،هر حركت 
دن و رفتن ها هستند، به سوي مقصد بو     ها و نشانه    از آن جهت كه اينها عالمت      ،نيفتادن از مقصد  

شماها ـ انبيا و اوليا ـ   ...) انتم السبيل االعظم و الصراط االقوم(: انبيا و اوليا راههاي خدايند .است

واعالماً لعباده ومناراً في    (اند  اهللاهاي سير الي    ها و نشانه   تريد، بلي آنان عالمت    راه بزرگ و محكم   

الـدعاة الـي اهللا واالدالء      (... هـستند ي حق   هاديان و راهنمايان به سو     )بالده و ادالء علي صراطه    

  )زيارت جامعه.ك.ر(.....)علي مرضاة اهللا

 مسئله اين نيست كه توسل و زيـارت و تبـرك و خوانـدن اوليـاء و انتظـار كـار                      ،بنابراين
كنند و بـه    مافوق طبيعي از آنها شرك است، مسئله اين است كه آيا مردمي كه توسالت پيدا مي               

 آيـا واقعـاً بـا    ؟خواهند از نظر توحيدي درك صحيحي دارند يا نهو حاجت ميروند زيارت مي 
روند يا با فراموشي او ومقصد قرار دادن شخص توسل شـده و             نظر به سوي خدا به زيارت مي      

زيارت شده؟ در اين صورت بايد به آنها توحيد آموخت نه آنكه زيارت، تبرك و توسل و امثال                  
  . آن را شرك دانست

  توسل
معني است كه كسي يا چيزي براي تقرب به خدا وسـيله قـرار داده               اين  سل در لغت به     تو

يعني كاري را انجـام داد       »ٍ اي عمل عمالً تقرب به اليه تعالي       توسلَ اِلي اهللا بعملٍ او وسيلة     «: شود
  .كه با آن به خداي متعال تقرب جست

بـا فـالن     .»حرمة آصرة تعطفه عليه   تقرّب اليه ب  : توسل اليه بكذا  «: آمده است در لسان العرب    
كنـد بـه وي     موجود به وي متوسل شد يعني به وسيله احترام و مقام آنچه نظر او را جلـب مـي                  

  )ماده توسل/ةغلال و المنجد في724/ابن منظور(» .نزديك شد
  وسيله

شود كه مي است   چيزي   ،بحث ما با  ترين معنا    وسيله در لغت معاني متعدد دارد كه مناسب       
 35 ذيـل آيـه      1413،مـاده وسـل و زمخـشري      /و طريحي 724/ابن منظور (.ن به ديگري نزديك شد    با آ 
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فالوسـيلة هـي التـي يتوسـل بهـا الـي            «:  مائده گفته است   35 فخر رازي نيز در تفسير آيه        )مائده
  )220/فخررازي(.شود به مقصود نائل شد يعني وسيله چيزي است كه توسط آن مي»المقصود

  توسل و نظام هستي

ن آ در قـر   هاسـت   اسباب و مسببات و وسـيله       داراي نظام  ، آفرينش هستي  ،ز ديدگاه اسالم  ا
 مكرر سخن بـه ميـان آمـده و از           ، جنود رب   و هاي مدبر كريم و تعاليم اسالمي از وجود فرشته      

تعبير شـده  ... و )11/رعد( معقبات)4/ذاريات(مقسمات امر، )5/نازعات(مدبرات امر،: آنها به عنوان
شود كه اراده خداي متعال در آفرينش عـالم بـه خلـق مـستقيم و     اين بيانات معلوم مي  از  . است

بدون وسيله تعلق نگرفته و اخذ وسيله در تدبير نظام خلقت يك اصل مسلم اسـت و معـروف                   

 يعني خـداي متعـال جريـان امـور را جـز از راه               )اَبي اهللاُ ان يجري االمور اال باسبابها      (است كه   

هـا  بديهي است فاعل حقيقي اين تدبيرها و كارهايي كه فرشته          .ازه نداده است  اسباب و علل اج   
 خود خداي متعال است و كاري را كه فرشته انجام           ،دهند و آثاري كه موجودات دارند     انجام مي 

ـ  . با اراده خداست   ،دهد و اثري كه موجودات دارند     مي در طـول اراده  فرشـته  اصـطالح اراده  ه   ب
  .اولي است و اراده فرشته وموجودات اعطايي و ثانوي است ا ذاتي واست و اراده خدالهي 

دهد وگـاه بـه ديگـري       خدا نسبت مي    فعل واحدي را گاه به     ،ازاين رو است كه قران كريم     
 و«: فرمايـد دهد ومي خدا نسبت مي  به  كند و وحتي كاري را درعين اسناد به انسان ازوي نفي مي         

» ي هنگامي كه تو تير انداختي نه تـو بلكـه خـدا انـداخت              يعن ما رميت اذ رميت ولكن اهللا رمي      
دهد وگاهي به فرشته مـوت، گـاهي        خدا نسبت مي   بهگاهي  و همينطورگرفتن جان را      )17/انفال(

 اوست كه امر عالم را ازآسـمان تـا زمـين            يدبر االمر من السماء الي االرض     «: كندخدا تدبير مي  

  )5/نازعات( .»قسم به تدبيركنندگان امر فالمدبرات امراً«:فرمايد وگاهي مي)5/سجده(»كندتدبيرمي

فرمان ما در همه  وما امرنا اال واحده«: و لذا در قران آمده است كه امر ما يكي بيش نيست           
بلي فعل خدا وصدور افعال از خدا به صورت يك نظام و تشكيالت              )50/قمر(».عالم يكي است  

 عين همان فاعليـت     ،شودداخل اين نظام انجام مي    هايي كه در    مرتبي در جريان است و فاعليت     
پس در عالم هستي اين آيـه حـاكم اسـت           . شود مي  تعبير ن به اذن خدا   آخداست كه در زبان قر    

 ولكن اين خلق و تـدبير از       )16/رعد(».بگو خدا خالق همه چيز است     ... قل اهللا خالق كل شي    : كه
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يابد كه اين اسـباب و       هستي مي  ، خود پذيرد و هر معلول از علت     طريق نظامي خاص انجام مي    
فعـل واحـد او در عـين وحـدت، در شـكل اسـباب               : خالصـه اينكـه    .هستندعلل فاعل باالذن    

   .هستندگاه فعل واحد او  يابد و آن وسائط نيز در عين كثرت تجلي تجلي مي،ووسائط متعدد
 و يگانـه    بنابر آنچه گذشت توسل در نظام آفرينش يك سنت اصيل الهي در تكوين است             

نياز به واسطه در نظـام عـالم از         البته،  .  هستي مقرر شده است    أراه رسيدن به فيض وجود از مبد      
باب ضعف مرتبه وجودي اشياء است كه آنها را از قابليت كسب مستقيم فـيض الهـي محـروم                   

  .گيرندكرده است و به ناچار توسط مراتب عالي در مجراي فيض حق قرار مي

  ن  در قرآتوسلمفهوم 

قران كريم توسل را به عنوان يك طريق مسلم براي نيل به قرب خدا توصيه نمـوده و بـه                    
  :صورت ارشادي بر آن امر كرده است

اي  .يا ايها الذين آمنوا اتقواهللا و ابتغوا اليه الوسيلةَ وجاهدوا فـي سـبيله لعلكـم تفلحـون                 ـ  1
در راه خـدا جهـاد نماييـد تـا          مومنان پرهيزگار باشيد و به سوي خدا وسـيله تحـصيل كنيـد و               

برحسب استظهار از سياق كالم، وسيله در آيه فوق به معنـاي ابـزار    )35/مائـده ( ».رستگار شويد 
  : زيرا،قرب به خدا به كار رفته است

اء وسيله و جهاد ذكر شده است، بـه         غفالح و رستگاري، كه به عنوان نتيجه تقوا و ابت         : اوالً
 لزوم مغايرت بين مقدمه و نتيجه، وسيله بايد چيزي غيـر از             معناي قرب به خداست و به حكم      

  . يعني وسيله بايد سبب قرب و فالح باشد نه خود قرب،خود قرب باشد
رساند كـه وسـيله در آيـه        ذكر جهاد كه از اسباب قرب است بعد از ابتغاء وسيله، مي           : ثانياً

  . بلكه به معناي اسباب قرب است،مباركه به معناي قرب نيست
با مراجعه به تاريخچه توسل به اولياء كه دانشمندان دينـي آن را از بهتـرين اسـباب                  : ثالثاً 

 وسيله اخذكردن به معناي تحصيل اسـباب قـرب اسـت نـه               كه شوداند، معلوم مي  تقرب دانسته 
  1.توان ناديده گرفت بديهي است كه فهم معني وسيله ازسوي اين همه علماء را نمي.خود قرب

                                                            
گفتگوي امام مالك با منصور و نيز باران طلبيدن خليفه دوم با توسل به عمـوي پيـامبر                  : به عنوان نمونه    .   1
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 بنـابراين   ؛كلمه وسيله در آيه فوق به طور مطلق ذكر شـده اسـت            كر شود كه،    الزم است ذ  
صي  نوع اعتقاد و عمـل و هـر ابـزار و شخـ              پس شامل هر   ،داراي معناي گسترده و وسيع است     

  1.كه به نوعي صالحيت نزديك كردن به خدا را داشته باشدشود،  مي
  :نندكـ آياتي كه به صورت عام داللت بر جواز اخذ وسيله مي3

ك فاستغفروا اهللا واستغفر لهم الرسولُ لوجدوا اهللاَ تواباً وولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤـ الف 
ـ . رحيماً ـ نزد تـو آمدنـد و   خدا  اي رسول  اگر آنان وقتي كه با ارتكاب گناه برخود ستم كردند 

وبه پـذير   از براي آنان طلب مغفرت كند خدا را ت        ) ص(خدا  از خدا آمرزش خواستند و رسول       
  )64/نساء(.و مهربان خواهند يافت

اي پـدر بـر   : فرزنـدان يعقـوب گفتنـد   . قالوا يا اَبانَا استغفرلنا ذنوبنا انّا كنّـا خـاطئين  ـ ب  
  )97/يوسف(.تقصيراتمان، از خدا آمرزش طلب كن كه ما درباره يوسف خطاي بزرگ كرديم

  :كنيم اشاره مي،شونديبه برخي از نكاتي كه از دو آيه فوق به صراحت فهميده م
من نزديك  :... فرمايدخداي مهربان مي  . ـ باب توبه همواره به روي انسان مجرم باز است         1

 از طرفي در متون ديني به طور مكرّر )186/بقـره (.كنمهستم و هر كه مرا بخواند او را اجابت مي 
ا توبـه پـذير و مهربـان         خـدا ر   ،توصيه شده است كه افراد گناهكار توبه كنند و اگر توبه كردند           

  .خواهند يافت
 يعقـوب   ،با اين حال وقتي فرزندان يعقوب از پدر خواستند براي آنان طلب مغفرت نمايد             

بـزودي  : كنيد؟ بلكه در جواب آنـان فرمـود       خواهيد و خودتان استغفار نمي    نگفت چرااز من مي   
خـدا را اسـتغفار رسـول        دو آيه فوق يكي از اسباب تقرّب به          ،بر اين اساس   .چنين خواهم كرد  

  .دانندخدا در مورد فرد مجرم مي
 رضايت پيـامبر و اوليـاء       ، فرد مجرم  ة در قبولي توب   ،آيه اول بخصوص  ـ طبق اين دو آيه      2

                                                                                                                                           
 .وامثال اين موارد كه به برخي از آنها در متن مقاله اشاره شده است

 اختـصار از  مـا بـراي     كـه   كار رفته است    ه   سوره اسراء نيز كلمه وسيله به معناي اسباب قرب ب          57در آيه   . 1

 .توضيح آن خودداري كرده ايم
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هرگز بدون رضـا، در مـورد فـرد مجـرم           ) ص( زيرا واضح است كه پيامبر خدا      ؛الهي الزم است  
كـه   بطـوري . ت اوليـاء الهـي شـرط اسـت    رضايكار،   گنه توبة پس در پذيرش ،كنداستغفار نمي 

  :كرده انداين معنا را به صراحت بيان  ،برخي از فقرات زيارت جامعه
 از  يعني بخشيده شدن  ... يا ولي اهللا انّ بيني و بين اهللا عزوجل ذنوباً الياتي عليها الّا رضاكم             

  )زيارت جامعه.ك.ر(. كه در پيشگاه خدا دارم با رضايت شماستيگناهان
اي را ارائـه داده  ر از همه، قران كريم در آيات فـوق روش تعلـيم و تربيـت ويـژه     ـ مهمت 3

طور در حل مشكالت پيش آمده، به سوي رسـول           است و مردم را در پيمودن راه كمال و همين         
توضيح مطلب اينكـه در يـك جـا بـه طـور عمـوم               . و مقربان الهي ارجاع داده است     ) ص(خدا

 و در جـايي     )35/مائـده (.به سوي خدا برويد وسـيله برداريـد       خواهيد  دهد كه اگر مي   دستور مي 
 مثـل نـذر كـردن و        ،دهـد  خاصي مـي   هايريها و برآورده شدن حاجات دستور     براي رفع گرفتا  

  ... مخصوص و امثال آنهايخواندن نماز و دعا
اگـر  :  به سوي رحمت عالميان ارجاع داده و فرمـوده         ، براي پذيرش توبه   ،اما در اين آيات   

و در مورد   . د يافت ن مرا توبه پذير و مهربان خواه      ،م براي فرد تبهكار طلب مغفرت كند      پيامبر ه 
 ولي قران كريم رفتن آنـان بـه سـوي           ،فرزندان يعقوب با اينكه جا داشت توبه آنان مطرح شود         

  .فرمايدپدر و درخواست استغفار از او را بيان مي

  توسل در احاديثمفهوم 

به معناي عام يعنـي هـر       ( اتخاذ وسيله براي تقرب به خدا        در احاديث نيز توسل به معناي     
  :كار رفته استه ب) شودكاري كه موجب نزديكي به پيشگاه الهي مي

  :فرمايدمي) ع(ـ اميرالمؤمنين علي1
و صـنائع   ... اَاليمانُ بـه و بِرسـولِه     : اِنَّ اَفضل ما تَوسل به المتوسلون الي اهللا سبحانه و تعالي          

: سبب آن به خداوند سبحان نزديـك شـوند        ه  توانند ب ترين چيزي كه متوسالن مي    به ...المعروف

و انجام دادن كارهاي خيـر      ... ايمان به خدا و رسول او و جهاد در راه اوست و كلمه اخالص و              
بهترين وسايل  ) ع(در اين خطبه علي    )107 و ابن ميثم خطبه      110خطبه  / نهج البالغه (.است... و نيك 

 يـك   ،و در بند آخـر    . هستندشمرده كه همه آنها سبب رسيدن به قرب خدا          بر   تقرب به خدا را   
  )انجام دادن كارهاي خير (:معناي عام را ذكر كرده است
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 بديهي اسـت    . انجام دادن هر كار نيك است كه سبب تقرب به خدا باشد            ، وسيله ،بنابراين
 مطهر و قبور شريف آنان، همـه،  كه توسل به انبياء و اولياء و مقربان درگاه الهي و زيارت مراقد           

 تمام موارد ذكر شده بـه لحـاظ اطـالق كلمـه             وهستند  از كارهاي نيك و اسباب تقرب به خدا         
 »ما يتقـرب بـه الـي اهللا       «باشند و بر همه اين مسائل عنوان        وسيله، داخل در مفهوم وسيع آن مي      

  .كندصدق مي
 ناديده گرفته شـود     ،شريفه و احاديث  از اين رو دليلي ندارد كه اطالق كلمه وسيله در آيه            

 گفته شود وسيله همـان انجـام واجبـات و تـرك        و و به يك يا دو مورد خاص  اختصاص داده         
شود و به دليـل روايـات و     مي بلكه اطالق كلمه وسيله  شامل امور مستحبي نيز      ،محرمات است 

مكـارم  (. ،اسـت  زيارت قبـور اوليـاء وتوسـل بـه مقـام آنـان               ،عمل مسلمين يكي از مستحبات    

ذكر مقاله حاضر   ادامه   و منصور عباسي را در       از باب نمونه مكالمه احمد حنبل      ()4/365،شيرازي

  ).خواهيم كرد
  :و اولياء و صلحاء وارد شده است) ص( برخي از احاديثي كه در آنها توسل به پيامبر خدا

از عمـر بـن   حاكم در مـستدرك  ؛قبل از تولد آن حضرت) ص(الف ـ توسل به پيامبر خدا 
  :فرمود) ص(كند كه رسول خداخطاب نقل مي

 :خواست جهت ترك اولي توبه نمايد به پيشگاه خدا عرضه داشـت           ) ع(هنگامي كه آدم  ... 
  پروردگارا بحق محمد از تو خواستارم كه مـرا           ...لَما غَفرت لي  ) ص(يا رب اَسألك بحقّ محمدٍ    «

  . ببخشي
ام؟ را از كجا شناختي در حالي كـه او را نيافريـده       ) ص(محمد! اي آدم :خداي متعال فرمود  

ديـدم بـر سـتونهاي      . يا رب هنگامي كه مرا آفريدي و روح خود را در مـن دميـدي               :آدم گفت 
دهـي  دانستم كه تو به خود نسبت نمي      » ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا      «: عرش نوشته شده است   

  . مگر دوست داشتني ترين خلق را
 حـال   ،ترين خلق به سوي مـن اسـت       راست گفتي، او دوست داشتني    : دخداي متعال فرمو  

 11/81: 1403،مجلـسي ( .آفريـدم كه به حق او سوال كردي تو را آمرزيدم و اگر او نبود ترا نمـي               

  )2/65: 1404،  و حاكم34و33حديث 
  :در زمان حيات آن حضرت) ص(ب ـ توسل به شخص رسول خدا
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  :كندمان بن حنيف در خبر صحيح چنين نقل ميـ احمد بن حنبل در مسند خود از عث1
. يا سيدي دعا كن خدا مرا عـافيتي دهـد         : آمد و گفت  ) ص(مرد نابينايي به نزد رسول خدا     

يـا رسـول اهللا     : گفت.  ترا بهتر است   ،كنم و اگر صبر كني     مياگر خواهي دعا    : آن حضرت فرمود  
ار و با اين دعا حاجـت  ز بگوضوي خوب بگير و دو ركعت نماز  : حضرت به او فرمود   . دعا كن 

  :خود را از خدا بخواه
 اِنّي توجهت بـك الـي        يا محمد  ،، نبي الرّحمه  )ص(هم انّي اَسئلُك و اَتوجه اليك بمحمد      لّال«

 )ص(دخواهم و به تو به وسيله  محم        اي خدا از تو مي     »فِيفَشَفّعه  لّهم  لربي في حاجتي لتَُقضِي اَ    
اي محمد به وسيله تو به سوي پروردگارم در حاجتي كـه            .كنم توجه مي  كه پيامبر رحمت است   

  ...اي خدا محمد را شفيع من قرار ده؛ دارم توجه نمودم تا حاجتم را روا نمايد
امـام  (.فـي الحـال چنـين كـرد و چـشمش روشـن شـد              : گويد كـه  راوي در ادامه نقل، مي    

  ).1385حديث / 1،  و ابن ماجه138/حنبل
نظر سند قوي است و حتي آناني كه با احاديث توسل بسيار سخت گيرانـه               اين حديث از    

  ).141: 1367، سبحاني(.داننداين حديث را صحيح مي) مثل ابن تيميه و رفاعي(كنند رفتار مي
ـ نقل شده است كه عربي بر پيامبر وارد شد و از شدت قحطـي و بـي آبـي بـه رسـول                        2

  :متوسل شد و گفت) ص(خدا
 ما لَ  لَقد اَتيناك غطِنا وي يبه سوي تو آمده ام نه شـتري داريـم كـه نالـه      بعير يعط و الصب  

آنگاه اشعاري را سرود كه مضمون آنها در پناهنده شدن به رسـول             ! كند و نه كودكي كه بخوابد     
 بلكـه پـس از      ،را به خاطر ايـن حرفهـا رد نكـرد          عرب    نه تنها مرد      آن حضرت  .بود) ص(خدا

  .باالي منبر رفت و درباره آنان دعا كرد تا اينكه باران فراوان نازل شداستماع آن ابيات، 
كند و در شرح نهج البالغـه ابـن         صاحب كتاب كشف االرتياب از صحيح بخاري نقل مي        

  : آن حضرت فرمود،همينكه باران شروع به باريدن كرد :ابي الحديد نيز آمده است كه
     ،عيناه اً لَقَرّتنشدنا قوله؟   لَو كانَ ابوطالب حين ياز ايـن   (بـود    يعني اگر ابوطالب زنده مي      م

) ع(شد آيا كسي هست كه گفتار او را بـراي مـا بـازگو كنـد؟ علـي                 ديدگانش روشن مي  ) وضع
و اَبيض يستَسقَي الغَمام بِوجهه ثِمـالُ       : يا رسول اهللا شايد مقصود شما اين گفتار وي است         فرمود  

شود و پناهگاه يتيمان     سفيد چهره كه به روي او از ابرها باران طلبيده مي           .اليتامي عِصمةٌ لِالرامِلِ  
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 آري مقـصود مـن همـان اسـت كـه            :دفرمـو ) ص(پيامبر خـدا  . وه زنان است  و گيرنده دست بي   
باالي منبـر بـراي     ) ص(ابياتي از آن قصيده را قرائت كرد و پيامبر خدا         ) ع( سپس علي  ،خوانديد

  )280/، ابن هشام81و14/80، الحديد، ابن ابي 1346/310، عاملي(...نمودميطلب ابوطالب آمرزش 
  :بعد از وفات) ص(ج ـ توسل بر پيامبر

مرد نيازمندي نزد خليفه   :كند كه ـ طبراني در معجم الكبير از عثمان بن حنيف روايت مي          1
تاري  وي ابن حنيف را ديد و از گرف        .شدكرد ولي به خواسته وي توجه نمي      و شد مي    آمد ،سوم

 دو ركعـت    ،خود شكوه كرد، ابن حنيف به وي گفت وضوي خوب بگير سپس به مسجد آمده              
  : سپس بگو.نماز بخوان

ه بِـك الـي ربـي                      الرحمة يا محمد اِنّي اَتوجـ نا محمد نَبيه اِليك بنبياللهم اِنّي اَسالُك و اتوج

، پيـامبر رحمـت،     )ص( محمد  پروردگارا من به وسيله پيامبرمان     .لتقضي حاجتي و تَذْكُر حاجتك    

من براي رفتن به سوي خدا نزد       ! )ص(اي محمد . كنمآيم و از تو درخواست مي     به سوي تو مي   
  .تو آمدم و تو را وسيله قرار دادم تا حاجتم را برآورده كني سپس خواسته خود را ذكر كن

 او را   ،د وي آمـده   جا آورد و آنگاه به دار الخالفه رفت كه ناگاه دربان نز           ه  آن مرد همه را ب    
 خليفه آن   . خليفه به وي گفت خواسته تو چيست؟ وي حاجت خود را گفت            .وارد مجلس كرد  

آن مرد به گمان اينكـه ابـن حنيـف بـه            ...! را برآورده نمود و گفت هر حاجت ديگر داري بگو         
ابن حنيف قسم خورد كه من خليفـه را نديـده ام   .  از وي تشكر كرد ،خليفه سفارش كرده است   

مـرد نابينـا را چنـين تعلـيم         ) ص(كن سرّ مسئله اين است كه ما روزي ديديم كه رسول خدا           ول
  )311/ 1346،  و عاملي1376/110،سمهودي(.داد

  :گويد مي چنين ،آلوسي در تفسير خود بعد از نقل احاديث زياد در مورد توسل
 ،ي وجـود نـدارد    مانع) ص(بعد از تمام اين حرفها، در توسل به پيشگاه خدا به مقام پيامبر            

كند توسل جستن به مقـام غيـر         بعد اضافه مي   .چه در حال حيات پيامبر و چه پس از رحلت او          
پيامبر در پيشگاه خدا نيز مانعي ندارد به شرط اينكه او حقيقتـاً در پيـشگاه خـدا مقـامي داشـته               

   )4/369،  و مكارم شيرازي189تا 183: 1417، آلوسي(.باشد
  :د ـ توسل به حق انبياء

) ص( رسول خدا  ،هنگامي كه فاطمه بنت اسد درگذشت     : در حديث صحيح آمده است كه     
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در قبر او به پهلو دراز كـشيد        ) ص(پيامبر... خدا ترا رحمت كند   ! اي مادرم پس از مادرم    : فرمود
ميرد، مـادرم   ميراند و او زنده است و نمي      كند و مي  اي خدايي كه زنده مي    :و اين چنين دعا كرد    

اين . ت اسد را بيامرز و جايگاه او را وسيع قرار ده بِحق نبيك و االنبياء الذين من قبلي                 فاطمه بن 
حديث را طبراني در معجم كبير و اوسط خود و ابن حبان و حاكم نقل كـرده و صـحت آن را                       

نكته مهم اينكه، اين حديث صراحت دارد كه توسـل بـه             )312/ 1346،  عاملي(.اندتصديق نموده 
  .اختصاص ندارد) ص(ات جايز است و به رسول خدااحياء و امو

  :هـ ـ توسل به صلحاء و اولياء الهي

  .را درمبحث سيره مسلمين در توسل بر اولياء الهي مالحظه فرماييد برخي ازادله اين بخش

  :سيرة مسلمين در توسل بر اولياء الهي

منزلت آن حضرت   و به شفاعت بردن جاه و مقام و         ) ص(توسل و استشفاع به پيامبر اكرم     
در پيشگاه خدا، كار انبياء و مرسلين بوده و سيرة صحابه و رسول خدا نيز بر اين امـر اسـتمرار                     

وهمينطور توسل به صلحاء و اولياء نيز بين مسلمين از صدر اسـالم تـا بـه امـروز                   . داشته است 
  :گذرانيماينك براي نمونه احاديثي را از نظر مي. مرسوم بوده است

اي متعدد از جمله در صحيح بخاري نقل شده اسـت كـه خليفـه دوم هنگـام                  ـ به سنده  1
ــامبر  ــاس عمــوي پي ــه عب ــيمتوســل ) ص(قحطــي ب ــاران  شــده  م ــيله از خــدا ب ــدين وس و ب

  )229حديث  5.  همان ج و947حديث / 2.ج1407، بخاري(.خواستمي
  :صاحب كتاب شبهاي پيشاور از ابن حجر آورده است كه

و  مكرر اقدام كردند ولـي نتيجـه نگرفتنـد    ،مردم براي استسقاء هـ ـ  17در سال قحطي ـ  
عبـاس بـه خليفـه       .خليفه دوم به سراغ عباس رفـت      . كار بايد كرد  ه  همگي پريشان بودند كه چ    

در حالي بيرون آمـد كـه       و  هاشم را خبر كرد      آنگاه بني  . فراهم كنم  وسيله قدري بنشين تا     :گفت
يـا  : هاشم در عقب سرش بودند، آنگاه فرمود      ن و بني  در طرفي ) ع(در جلو او و حسنين    ) ع(علي

 پس به همان حال رفتند تا به مصلّي، جناب عباس دسـت بـه               .عمر احدي را با ما مخلوط منما      
هنوز دعاي وي تمام نشده بود كه ابرها حركـت          : جابر گويد ... مناجات برداشت و عرض نمود    

  )228: 1350ن، سلطان الواعظي(.كردكرد و باران شروع به باريدن نمود و ما را تر 
 از يك   ،كند به صلحاء داللت مي    توسلحديث فوق ضمن اينكه بر جواز       روشن است كه    
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دهد كه مورد عمل مـسلمانان صـدر اسـالم          رسم عمومي و مستمر مسلمانان در توسل، خبر مي        
  .بوده است

سيد و به او    را از امام مالك پر    ) ص(ـ هنگامي كه منصور عباسي نحوه زيارت پيامبر خدا        2
  آيا رو به قبله كنم و دعا نمايم يا رو به پيامبر خدا بايستم؟: گفت

) ع( او وسيله تو و وسيله پدر تـو آدم         ،تابيچرا چهره از وي بر مي      :مالك در جواب گفت   
 ،كندخدا شفاعت او را رد نمي، را شفيع خود قرار بده   و او    رو به او كن      ،در روز رستاخيز است   

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا اهللا واستغفر لهم الرسول لوجدوا اهللا             «: فرمايدخدا مي 
  )1346/317، و عاملي112/:1376،سمهودي().ترجمه آيه قبالً ذكر شده است (»تواباً رحيماً

  .امثال اين احاديث زياد است جهت عدم اطاله از نقل آنها صرف نظر كرديم
) ص(ال آنها بر سيره مسلمانان در توسـل بـه رسـول خـدا             احاديث فوق وامث  : نتيجه اينكه 

كنند كه از صدر اسالم تا به امروز مسلمانان در عمـل، بـاب              وصلحاء داللت دارند و روشن مي     
  . آنان، زمان حيات و ممات آن حضرت فرق نداشته و نداردايدانند و بررحمت پيامبر را بازمي

 تا بـه امـروز پـس از تقـديم سـالم بـه               طور زائران روضه مطهر آن حضرت از اول        همين
خوانند و براي تقرب به خدا بـه رسـول          را مي ... ولو انّهم اذ ظلموا   : پيشگاه مقدس حضرت، آيه   

 نتيجـه فهـم صـحابه و        ،بديهي است اين سيره عملي مـسلمانان در توسـل          .جوينداو توسل مي  
 نه تنها توسل منـع      دهد كه در شرع مقدس    است و نشان مي   ) ص(مسلمانان از سنت رسول خدا    

  . بلكه مورد تشويق نيز قرار گرفته است،نشده است

  اقوال علماء اسالم در جواز توسل

جماعتي از حفاظ و بزرگـان اهـل سـنت           :فرمايد مي ، مرحوم عالمه اميني   ،صاحب الغدير 
در هر حال ـ قبـل   ) ص(توسل به پيامبر خدا:  اندگفتگو در توسل را بسط داده و در نتيجه گفته

وي در  . از تولد، در زمان حيات، بعد از رحلت،و در عالم برزخ و در روز قيامت ـ جايز است 
 ،ادامه، ليست بلندي از نام برخي از آناني را آورده است كه در جواز توسل به پيامبر و صـلحاء                   

 به كتاب پر ارج الغـدير ارجـاع         ،خوانندگان محترم را جهت مالحظه آن ليست      . اندكتاب نوشته 
  )145:  5 ج اميني(.دهيممي

كـه  انـد      هفتاد و پنج فتوا جمـع آوري كـرده          فتاواي علماء بر جواز توسل را تا       ،برخي نيز 
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» عقيده اهل سنت و جماعت در رد وهابيـت و بـدعت           «آقاي عبدالرحمان سربازي آن را به نام        
رت قبر سـيد    و در آنجا گفته است كه از نظر علماء اهل سنت و مشايخ، زيا             . ترجمه كرده است  

المرسلين از بزرگترين راههاي تقرّب به درگاه الهي و داراي مهمترين ثوابها و بزرگترين وسـيله          
 ،براي دستيابي به درجات عاليه است و امري است نزديك به درجه واجبات و فـرائض شـرعي         

ـ     : و در پايان گويـد    . و بذل جان و مال نباشد     سفر  گرچه رسيدن به آن جز با        اء و  توسـل بـه انبي
اولياء و صلحا و شهدا و صديقين در دعاها چه در حال حيات و چه بعد از وفات ايشان، امري                    

  )86/سهارانپوري(.جايز است
  به عنوان وسيله براي راه توحيد) ص(اهل بيت پيامبر

از نظر تربيتـي و     حال كه توسل براولياء مجاز بلكه مستحب است و از طرفي روش قرآن               
 از اينجا   ، بايد همواره با اولياء الهي مرتبط بود        اين است كه    درست الهي  منحرف نشدن از مسير   

در احاديث، وسيله، مسلك، حبل و يا سفينه        ) ع(شود كه چرا اهل بيت     اين مسئله روشن مي    سرّ
  :اندو امثال آن ناميده شده

 خـدا   من وسـيله   »انا وسيلته «:  فرمودند »و ابتغوا اليه الوسيله   «آيه  در تفسير   ) ع(ـ علي 1

  )92/ وابن شهراشوب5/333/طباطبائي محمد حسين(.هستم

واَحمدوا اهللاَ الذي لِعظمته و نـوره       « : در خطبه معروف خود فرمودند    ) ع(ـ حضرت زهرا  2
حمد گوييـد خـدايي را       .»يبتغي من في السماوات واالرض اليه الوسيلة و نحن وسيلتُه في خلقه           

وسـيله تحـصيل    ) براي نزديكي او  (ل آسمانها و زمين     كند كه اه  كه عظمت و نورش ايجاب مي     
 و  16/211،الحديـد ابـن ابـي   (.ـ وسيله او در ميان خلق او هـستيم        ) ص(وما اهل بيت رسول   . كنند

  )17/: 1363،عزالدين

ن اَطـاعهم فقـد      ) ع(االئمه مِن ولدِ الحـسين    ): ص(قال رسولُ اهللا   :فرمود) ع(ـ امام رضا  3 مـ
از نسل  ) ع( ائمه .هم فقد عصي اهللا هم عروة الوثقي و هم الوسيلَة الي اهللا تعالي            اَطاع اهللاَ و من عصا    

 خدا را اطاعت كرده است و هر كس آنان را عصيان            ، هركس آنان را اطاعت كند     .اند) ع(حسين
 آنان دستگيره محكم الهي و وسيله براي ـ تقرب بـه سـوي ـ     ، خدا را نافرماني كرده است،كند

  )626: 1382د علي، و شيخ عب217 حديث :1390، شيخ صدوق(.خداي متعالند

جعلتهم الوسـيلة اليـك     ... رب صلِّ علي اَطايب اهل بيته الذين       :فرمايدمي) ع(ـ امام سجاد  4
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ن يتـر   پروردگـارا درود بفرسـت بـر پـاكيزه         )334،  1375،  فـيض االسـالم   ( .والمسلَك اِلي جنّتـك   

نكتـه   . قـراردادي  ،سوي خودت و راه بهـشتت     ه  آويزي ب  تدس... بزرگواركه آنان را   خويشان آن 
  . يعني وسيله را معنا كرده است،اهل بيت راه بهشتند: فرمايد امام مي،جالب دراين عبارت اينكه

انا و اهل بيتي شجره في الجنه و اغصانها في الدنيا فمـن تمـسك               : فرمود) ص( پيامبر   -5
من واهل بيتم درختي هستيم در بهشت كـه         : فرمود) ص(رسول خدا   .... بنا اتخذ الي ربه سبيالً      

شاخه هاي آن در دنيا است پس هركس به ما تمسك و توسل جويد راه به سوي خـدا خواهـد                    
  )16: 1356 الدين، طبري محب( ».برد

  : ـ پيشواي مذهب شافعي در اين مورد گويد6
ــي  ــيآل النبــ ــيلتي   ذريعتــ ــه وس ــم الي  و ه

 يمين صـحيفتي   ال يبيد ارجــوبهم اعطــي غــداً

يعني خاندان پيامبر وسيله من به سوي خدايند و به وسيله آنان اميد آن دارم كه نامه عمل             «
،  و فيروز آبادي   16: 1356 الدين،    و طبري محب   90: 1385ابن حجر (» .دست راستم داده شود     ه  من ب 

1402 :89(.  

ل اهللاِ جميعـاً       و اِع : (ما ريسمان خدائيم كه خدا فرمود      :فرمود) ع(ـ امام صادق  7 بـوا بحتَـصِم
 :همگـي بـر ريـسمان الهـي چنـگ زنيـد و راههـاي متفـرق نرويـد                )103/آل عمران ()وال تَفرَّقُوا 

  )1412/92، و ابن شهراشوب9و 5و 3 حديث 1403/24/84،مجلسي(

مثَلُ اَهلِ بيتي كَمثل سفينة نوحٍ من ركبهـا نَجـا و مـن تخلـف                «: فرمود) ص(ـ رسول خدا  8
 نجات يافت و هر     ،مثل اهل بيت من همانند كشتي نوح است كه هر كس سوار شد             »عنها غرق 

   .ت غرق گش،كسي تخلف كرد

  :نتيجه

هـر پوينـده راه     . اندصراط مستقيم، حبل محكم خدا، وسيله و مسلك الي اهللا         ) ع(اهل بيت 
 چـرا   .درساي جز طي طريق خدا را ندارد و اال به مقصد نمي           الهي و جوينده رضوان خدا چاره     

توانـد بـه صـحت       چنين راه هرگز نمـي     رساند و رونده  كه راه بي نشان، انسان را به مقصد نمي        
هاي هواي نفس گرفتـار سـرگرداني       رود اطمينان داشته باشد چه بسا در دو راهه        مسيري كه مي  
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ـ                    . شود ي لذا خداوند متعال اهل بيت را عالئم و راهها و الگوي مجسم قرار داد تا هـر سـالك ال
                                                      1.طي بكند اهللا بدين وسيله با اطمينان خاطر مسير كمال را

خالصه كالم اينكه ترديد و ايجاد شبهه در صحت و جواز توسل بر اولياء الهـي و تبـرك                   
 و تبـرك    ثار آنان ناشي از كم توجهي و سطحي نگري است و حقيقت امر در توسل              آجستن از   

و امثال آنها،آن است كه فرد توسل شده به عنوان راه و عالمت و نشانه درسـت توحيـد، مـورد                     
 با اطمينان خاطر و بدون   ،گيرد و شخص متوسل با قرار دادن خود در چنين مسير            مي توجه قرار 

 داند و در واقع با الگو قـرار دادن افـراد مقـرب              مي كوچكترين نگراني خود را در مسير درست      
دارد و از اينجاست كه قرآن كريم بـراي           مي الهي مسير توحيدي خود را از تمام انحرافها مصون        

كند و اين نـشانگر آن        مي  عالوه بر معرفي الگو،تحصيل وسيله را سفارش       يپيمودن چنين مسير  
بـه  ،توانند مسير ايمان توحيدي و خدا پرستي را بدون الگو و يـا وسـيله الزم    نمياست كه افراد 

 توسل بر اولياء الهي و ارتباط با آنها وزيارت قبورشـان رجحـان              ،بدين ترتيب .مت بپيمايند   سال
  .كند   ميخاص پيدا
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