بسم هللا الرحمن الرحیم
1396/04/15
موضوع :مشروعیت «توسل و استغاثه» از نگاه قرآن و علمای اهل سنت
برنامه اخالق علوی
مجری:
اگر در سینه قلبی پاک داری
نشان از احمد لوالک داری
و گر باشی علی را یار همراه
به شادی روی بر افالک داری
صلی هللا علیک یا امیرالمؤمنین!
سالم و درود و ارادت به پیشگاه مهربان ،باصفا ،دوست داشتنی شما همراهان خوب و عزیز و ارجمند برنامه
«اخالق علوی» و بینندههای بزرگوار «شبکه جهانی والیت».
انشاءهللا خوب و خوش و سالمت باشید و دلتان شاد باشد؛ هر کجای ایران اسالمی در شمال و جنوب و شرق و
غرب و مرکز یا هر جای این عالم هستید و نگاه مهربانتان را با «شبکه جهانی والیت» همراه کردید سرتان
سالمت باشد بهترینها را برای شما آرزومندم.
خیلی خوشحالم که امشب هم خدمتتان رسیدیم و برنامه «اخالق علوی» را به اتفاق بچههای خوب و
زحمتکش این برنامه تقدیم شما بکنیم.

شب جمعه ،شب رحمت و شب مغفرت هست؛ انشاءهللا در این شب لطف و عنایت و مرحمت خدای عزیز و
بخشنده و مهربان شامل حال همه ما بشود.
آقای حسینی عزیزمان راههای ارتباطی را برایتان زیرنویس میکنند »30001203« .سامانه پیام کوتاه ما هست و
همچنین شمارهای که از طریق فضای مجازی ،با برنامههای واتس آپ ،تلگرام و وایبر وجود دارد و میتوانید
پیامهای خودتان را به ما انتقال بدهید.
اگر حرفی ،حدیثی ،مطلبی ،نکتهای در مورد موضوع برنامهمان دارید و اگر از عشق و ارادت و محبتتان به ساحت
مولی امیرالمؤمنین ،علی (علیه السالم) ،اسد هللا الغالب خواستید به ما برسانید از این طریق میتوانید پیامهای
خودتان را برای ما بگویید.
این راههای ارتباطی است که در اختیار شما هست .انشاءهللا در بخشی از برنامه طبق معمول ،ما صدای گرم
شما را خواهیم شنید .میتوانید تماس بگیرید و مطالب خودتان را به ما انتقال بدهید.
در این شب جمعه نورانی و با صفا اجازه بدهید یک صلوات به ارواح پاک و مطهر و نورانی چهارده معصوم پاک،
انبیا و اولیا ،پدرها و مادرها ،بزرگان ،علما و هر کسی که در این عالم به گردن ما حق داشته و جهت سالمتی
وجود نازنین موالیمان و آقایمان ،امام زمان هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
امشب هم محضر استادمان حضرت آیت هللا دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشاءهللا از بیان شیرین و شیوای
ایشان بهرهمند میشویم .جناب استاد سالم علیکم و رحمت هللا ،خوش آمدید:
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

سالم علیکم و رحمة هللا و برکاته؛ بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور
بیننده برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانوادهشان قرار دادهاند ،خالصانهترین سالمم را تقدیم
میکنم و موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان آرزو دارم.
خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند میدهم فرج موفور السرور موالیمان ،بقیة هللا االعظم را نزدیک نموده
و همه ما و شما گرامیان را از یاران خاص و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد.
از خداوند متعال میخواهیم خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدارد ،شر دنیا و آخرت از ما دور کند ،دغدغههای
فکری ما را برطرف سازد ،حوائج ما را برآورده بفرماید و دعاهای ما را به اجابت برساند به آبروی محمد و آل
محمد به ویژه حضرت صدیقه طاهره (سالم هللا علیها).
مجری:
انشاءهللا ،از این همه دعای قشنگ و زیبایی که حاج آقا در ابتدای برنامه برای همهمان کردند خیلی ممنونم.
من یک نکته را عرض کنم و انشاءهللا بحث و گفتگوی خود را آغاز کنیم؛ ما در برنامه «حبل المتین» که یکشنبه
شبها خدمتتان هستیم و در برنامه «اخالق علوی» که شبهای جمعه در خدمتتان هستیم مسابقهای
گذاشتیم.
قرار شد عزیزانی که روی خط ارتباطی ما بیایند و بحث مشروعیت توسل از قرآن و سنت و سیره صحابه را برای
ما ثابت کنند به  15نفر هدایایی تقدیم کنیم .عزیزان باید بیایند و شرکت کنند و مطالبشان را برای ما بگویند.
نه تنها در برنامه ما بلکه عزیزان میتوانند در برنامههای دیگر همانند برنامههای شبهاتی که شبها تقدیم
حضورتان میشود هم تماس بگیرند .اگر بینندگان روی خط ارتباطی آمدند و به این سؤال پاسخ دادند به  15نفر
هدایای ارزندهای تقدیم خواهد شد.

سؤال ما بیان مشروعیت توسل از قرآن ،سنت ،سیره صحابه و روایاتی که به دست ما رسیده است که باید در 5
دقیقه به صورت مختصر و مفید بیان کنند.
ما به  5نفر اول پنج سکه تمام بهار آزادی ،به  5نفر دوم  5نیم سکه و به  5نفر سوم  5ربع ربع سکه تقدیم
خواهیم کرد .انشاءهللا مجموعا به  15نفر از عزیزان هدایای ارزشمند در موقع خودش تقدیم خواهد شد.
استاد محترم قبل از این که به سراغ سؤاالت و مباحثی که در شبهای جمعه تقدیم حضور عزیزان میکردیم
لطف کنید خالصهای از پاسخ به سؤال مسابقه بفرمایید.
به جهت اینکه آمادگی ذهنی برای دوستان ایجاد شود و بتوانند اثبات مشروعیت توسل را در چند دقیقه داشته
باشند فهرست مطالب را جمع و جور و مختصر بفرمایید تا در خدمتتان باشیم.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
ما در جلسات گذشته ،آمدیم چهار آیه از قرآن را برای بینندگان عزیزمان مطرح کردیم؛
آیه اول آیه  35سوره مائده است؛
ین آمَ ُنوا َّات ُقوا َّ
(یا َأ َ
الل َه وَ اب َت ُغوا إلَیه الوَ سیلَ َة وَ جاه ُدوا فی َسبیله)
یها َّالذ َ
ای کسانی که ایمان آوردهاید پرهیزگاری پیشه کنید و وسیلهای برای تقرب به خدا انتخاب نمائید و در
راه او جهاد کنید.
سوره مائده ( :)5آیه 35

بزرگان اهل سنت همانند آقای «ابن عابدین» یکی از فقهای بزرگ احناف و آقای «نبهانی» در کتاب «شواهد
الحق» و آقای «جمیل صدقی زهاوی» در کتاب «فضل الصادق» بیان کردهاند که این آیه اشاره به توسل دارد.
آیه دوم آیه  57سوره اسراء است؛
ُ
ون إلی َر ِّبهمُ الوَ سیلَ َة)
ون یب َت ُغ َ
ین ید ُع َ
(أولئک َّالذ َ
آنها کسانی هستند که خودشان وسیلهای (برای تقرب) به پروردگارشان میطلبند.
سوره إسراء ( :)17آیه 57

آقای «آلوسی» در این زمینه میگوید :نبی مکرم اسالم (صلی هللا علیه و آله) واسطه تمام خالئق هست.
آیه سوم آیه  97سوره یوسف است؛
(یا َأبانَا اس َتغفر لَنا ُذ ُنوبَنا)
پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه.
سوره یوسف ( :)12آیه 97

آقای «فیروزآبادی» در کتاب « تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» میگوید :این آیه مشروعیت توسل را
اثبات میکند.
آیه چهارم آیه  64سوره نساء است؛
جاؤک َفاس َتغ َفرُ وا َّ
ُ
الل َه وَ اس َتغ َف َر َل ُه ُم ال َّر ُسول)
(وَ لَو َأ َّن ُهم إذ َظلَمُ وا َأن ُف َس ُهم
و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم میکردند (و فرمانهای خدا را زیر پا میگذاردند) به نزد تو
میآمدند و از خدا طلب آمرزش میکردند و پیامبر هم برای آنها استغفار میکرد.

سوره نساء ( :)4آیه 64

آقایان «سمهودی» و «ابن کثیر» و «قرطبی» میگویند :این آیه هم شامل زمان حیات رسول اکرم است و هم
شامل زمان وفات آن بزرگوار است .ما همچنین در بحث توسل در سنت پیامبر و سیره صحابه به روایاتی اشاره
کردیم.
روایت اول حدیث  1010از کتاب «صحیح بخاری» که خلیفه دوم میگوید :خدایا ما همیشه به نبی تو متوسل
میشدیم.
روایت دوم روایتی از آقای «ابن حجر عسقالنی» از قول خلیفه دوم است که میگوید :به خدا قسم عباس واسطه
ما و خدا هست.
روایت سوم روایت شخص نابینایی است که خدمت رسول گرامی اسالم آمد و عرض کرد :یا رسول هللا! چشم
من نابیناست ،برای چشمهایم دعا کنید .رسول گرامی اسالم فرمودند :وضو بگیر ،در مسجد نماز بخوان و در
آنجا به من متوسل شو و بگو:
«یا محمد إنی توجهت بک إلی ربی فی حاجتی»
المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری ،دار النشر :دار الکتب
العلمیة  -بیروت  1411 -هـ  1990 -م ،الطبعة :األولی ،تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ج  ،1ص  ،458ح 1180

پیغمبر اکرم در آنجا نبودند که بشنوند ،بلکه آن حضرت در منزل یا جای دیگری بود .همچنین احتمال دارد این
شخص نابینا به منزل خود رفته باشد و رسول گرامی اسالم در مسجد باشد .این شخص به پیغمبر اکرم متوسل
شد و خداوند عالم بینایی چشمانش را به او برگرداند.

آقایان «حاکم نیشابوری»« ،ألبانی» و «أرنؤوط» این روایت را تصحیح کردهاند .همچنین در رابطه با توسل به قبر
مطهر رسول گرامی اسالم روایاتی وارد شده است؛
روایت اول ماجرای «بالل بن حارث» است؛ او هفت سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم در زمان خالفت عمر بن
خطاب که قطحی آمده بود نزد قبر آن بزرگوار متوسل شد.
آقایان «ابن حجر عسقالنی» در کتاب «فتح الباری» جلد دوم صفحه  412و آقای «ابن کثیر» در کتاب «البدایة
و النهایة» جلد هفتم صفحه  105این روایت را نقل کردهاند.
روایت دوم ماجرای فردی است که میخواست برای رفع مشکلش نزد «عثمان بن عفان» برود ،اما «عثمان» او
را راه نمیداد .او نزد «عثمان بن حنیف» آمد و او همان توسلی را که پیغمبر اکرم به شخص نابینا یاد داده بود
به او یاد داد .این شخص بعد از وفات پیغمبر اکرم اینگونه متوسل شد و حاجت او برآورده شد.
ما همچنین روایاتی از علمای اهل سنت همانند «سبکی»« ،سمهودی»« ،ابن حجر عسقالنی» و «دار االفتای
مصر» آوردیم که توسل به نبی مکرم قبل از والدت حضرت ،بعد از والدت حضرت ،در زمان حیات و بعد از
رحلتشان اجماعی بین ائمه مذاهب اربعه هست.
مجری:
بسیار عالی ،خیلی ممنونم .بیان این مطالب از  5دقیقه هم کمتر شد .انشاءهللا دوستان این مطالب را در
ذهنشان داشته باشند ،و اگر اآلن موفق نشدند میتوانند تکرار برنامه را ببینند تا بتوانند مطالب را یادداشت کنند.
بنابراین سؤال مسابقه اثبات مشروعیت توسل از قرآن ،سنت ،سیره صحابه و منابعی که در کتب اهل سنت آمده
میباشد که باید بتوانید آن را در  5دقیقه اثبات کنید.
انشاءهللا دوستانی که در مسابقه شرکت میکنند به موقع انتخاب شوند و هدایا تقدیم حضورشان شود.

استاد یکی از موضوعاتی که به صورت مستمر در شبکه شیطانی وهابی مطرح میشود بحث شرک و یا کفر
استغاثه است .به عبارت دیگر اگر کسی استغاثه کرد ،مشرک یا کافر هست.
لطفا ابتدا استغاثه را از نظر ائمه طاهرین (علیهم السالم) بفرمایید تا سؤاالت بعدی را عرض کنم.
مشروعیت استغاثه از منظر ائمه طاهرین (علیهم السالم)
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمد هللا و الصلوة
علی رسول هللا و علی آله آل هللا ال سیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا الی یوم لقاء هللا
افوض امری الی هللا ان هللا بصیر بالعباد حسبنا هللا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر رب أدخلنی مدخل
صدق و أخرجنی مخرج صدق و أجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا
همانطور که اشاره فرمودید با توجه به ادعای کارشناسان شبکههای وهابی ،دواعش و طالبان نسبت به
کفر و شرک شیعه و اهل سنت و صدور جواز قتل آنها بحث توسل است!!
توسل خود اقسامی دارد؛ توسل به دعای پیغمبر ،توسل به اعمال صالحه ،توسل به اسماء حسنی .مهمترین
مواردی که وهابیت روی آن مانور میدهند بحث استغاثه و گفتن «یا علی ادرکنی»« ،یا حسین»« ،یا محمد» و
امثال این است.
وهابیت ادعا میکنند طلب حاجت مستقیما از رسول گرامی اسالم یا ائمه اطهار کفر و شرک است ،قتل
مستغیث واجب و تصرف در اموال او هم جایز است .آنها با این بهانه مسلمانان اعم از شیعه و سنی را
میکشند و مردم را به بهانههای واهی قتل عام میکنند.

حال در مورد اینکه استغاثه در منطق و فرهنگ اهل بیت (علیهم السالم) وارد شده است یا نه عبارتهای
مختلفی داریم؛
در کتاب «کافی» جلد  5صفحه  47حدیث یک روایتی وارد شده که صددرصد صحیح است .امام صادق (علیه
السالم) میفرماید:
«ش َعارُ نَا یا مُ َحمَّ ُد یا مُ َحمَّ د»
اینجا استغاثه است ،توسل به دعا نیست .توسل به جاه یا توسل به مقام یا توسل به حق نیست بلکه یک استغاثه
است .در این روایت وارد شده است:
«ش َعارُ نَا یا مُ َحمَّ ُد یا مُ َحمَّ د»
حال از ما ایراد میگیرند که چرا شما میگویید «یاعلی»! امام صادق (علیه السالم) فرمودند :شعار ما اهلبیت
«یا محمد» است!! وقتی «یا محمد» درست شد« ،یا علی» هم درست است« ،یا حسین» هم درست است و
«یا عباس» هم درست است.
امام صادق (علیه السالم) سپس شعارشان در روز بدر را بیان میکنند و سپس میفرماید:
«وَ ش َعارُ ال ُح َسین یا مُ َحمَّ ُد وَ ش َعارُ نَا یا مُ َحمَّ ُد»
شعار امام حسین یا محمد بوده و شعار ما هم یا محمد است.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفاری علی اکبر و آخوندی ،محمد ،ج  ،5ص  ،47ح
1

این روایت از نظر سند هیچ اشکالی ندارد و صددرصد صحیح است.

عمدتا افرادی روی «ابراهیم ابن هاشم» ایراد میکردند .ما هم در مقام جواب این ادعا گفتیم آقای «خوئی»
(رضوان هللا تعالی علیه) در کتاب «معجم رجال الحدیث» جلد اول صفحه  291میگوید:
«ال ینبغی الشک فی وثاقة إبراهیم بن هاشم»
شکی در وثاقت ابراهیم بن هاشم نیست.
معجم رجال الحدیث ،نویسنده :السید الخوئی ،ج  ،1ص  ،291ح 332

و در ادامه ادلهای میآورد .برای ما همین اندازه کافی است که ایشان میگوید«" :ابراهیم بن هاشم» مشکلی
ندارد".
«سید ابن طاووس» میگوید«" :ابراهیم بن هاشم» ثقه است" ،مرحوم «مجلسی اول» میگوید«" :ابراهیم بن
هاشم» ثقه است" .فقهای ما در مختلف ابواب فقهی به روایت «ابراهیم بن هاشم» عمل کردند و او را صحیح
دانستند و مستند قولشان بوده است.
همچنین «احمد ابن ابی نصر بزنطی» هم یکی از اصحاب اجماع و مشایخ ثقات است« .معاویة ابن عمار» هم
به همین شکل «ابرهیم بن هاشم» را تأیید کردهاند.
این روایات در حقیقت اثبات میکند که بحث استغاثه از دیدگاه ائمه طاهرین (علیهم السالم) کامال یک امر
مشروع و رایج است.
بنابراین به فرمایش امام صادق (علیه السالم) شعار امام حسین «یا محمد» بوده و شعار ما هم «یا محمد»
است .شعار شیعه هم به استناد فرمایش آن بزرگوار «یا محمد» و «یا علی» است.

اگر کسی معتقد باشد که رسول اکرم یا امیرالمؤمنین مستقال بخواهد مشکل کسی را حل کند شرک و کفر
است .ولی اگر چنانچه معتقد باشد که رسول اکرم به اذن هللا تبارک و تعالی مشکالت مردم را برطرف میکند و
خدای عالم به او این اختیار و این قدرت را داده عین توسل است و هیچ اشکالی ندارد.
خداوند متعال به حضرت عیسی قدرت داده که مرده را زنده کند .حال اگر کسی بگوید" :یا عیسی! پدر من را
زنده کن" آیا درخواست او شرک است؟ نخیر ،چنین نیست .حضرت عیسی پدرش را زنده میکند ،اما به اذن
الهی این کار را انجام میدهد.
انشاءهللا ما نظر بزرگان اهل سنت را هم میآوریم مبنی بر اینکه اصال بحث استغاثه و کمک گرفتن مستقیم از
اولیای الهی در حقیقت کمک گرفتن از خدا است.
در حال حاضر این استودیو روشن است .این روشنایی از کجاست؟ از این المپ است .آیا این المپ به تنهایی
امکان روشنایی دارد؟!
اگر شما این المپ را درآورید و  500المپ در این استودیو باشد ،اما به جایی متصل نباشد روشنایی نمیدهد.
ولی به مجرد اینکه به کارخانه برق وصل میشود روشنایی میبخشد.
ما میگوییم المپ را روشن کن ،نمیگوییم المپ را به کارخانه برق وصل کن .حال اگر کسی گفت " :المپ را
روشن کن تا استودیو روشن شود" آیا حرف گزافی زده؟! نخیر!!
مجری:
مثالی قشنگتر و واضحتر از این نداریم.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

خیلی واضح و روشن است .وقتی میگوییم المپ کم نور است ،المپ ضعیف است؛ المپ کم نور نمیشود .اگر
برق کمتر برسد کم نور است و اگر زیادتر برسد پر نور میشود؛ وات المپها فرق میکند.
به عنوان مثال وقتی به در خانه یک انسان مؤمن یا صالح میرویم حاجتهای کوچک را برآورده میکند.
به قول آیت هللا سبحانی بعضی امامزادهها سرما خوردگی و آنفوالنزا را شفا میدهند ،بعضی امامزادهها سل و
سرطان شفا میدهند ،همچنین بعضی از ائمه طاهرین (علیهم السالم) هم مرده زنده میکنند .تمام این مسائل
به قدرت الیزال الهی وصل هستند.
اگر آن قدرت قطع شود ،هیچ کاری نمیتوانند کنند .همانطور که اگر این سیم که المپ را به کارخانه برق متصل
کرده قطع شود دیگر المپ تاریک است و نمیتواند جایی را روشن کند .ائمه طاهرین (علیهم السالم) به همین
صورت هستند.
مجری:
بسیار عالی؛ مثالی هم که فرمودید مسئله را کامال روشن کرد .حال ممکن است کسی در گفتار و بیانش
مستقیم از امام رضا حاجت و شفای خود را درخواست کند ،اما قطعا این فکر و اندیشه در یقین و اعتقاد او باشد
که هر آن چه اتفاق میافتد به اذن هللا است.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
من مثال زدم؛ اگر شما از پیرمرد یا پیرزنی که سواد علمی باالیی هم ندارد و میگوید" :یا امام رضا! مرا شفا
بده" سؤال کنند" :امام رضا از پیش خودش شفا میدهد یا به قدرت الهی؟!" او با همان زبان عوامانهاش
میگوید" :امام رضا هر چه دارد از خدا دارد .آبرومند درگاه خداست و خدا این اختیار و این قدرت را به او داده
است".

مجری:
استاد! خیلی ممنون خیلی متشکرم .حال وجه مشترکی که وجود دارد قرآن عزیز و شریف است .به هر صورت
بعضی افراد هم وجود دارند که تا هرچه پیش میآید میگویند" :از قرآن برای ما بگویید!!" اگر صالح میدانید
همین بحث مشروعیت استغاثه را از قرآن بفرمایید.
مشروعیت «استغاثه» در آیات قرآن کریم
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سؤال زیبایی است؛ باید ببینیم اصال استغاثه در قرآن آمده است یا خیر!؟ اگر استغاثه در زمان حیات و
بعد از رحلت آن بزرگواران تثبیت شد پاسخ خیلی از شبهات داده میشود .اگر استغاثه شرک است ،فرقی
نمیکند که استغاثه از انسان زنده باشد یا از مرده باشد.
البته شیعه و سنی معتقدند بر اینکه انبیا و شهدا زنده هستند؛ همچنان که خداوند متعال در قرآن کریم
میفرماید:
ین ُقت ُلوا فی َسبیل َّ
الله َأمواتا بَل َأحیاء عن َد َر ِّبهم یر َز ُقون)
(وَ ال َتح َس َب َّ
ن َّالذ َ
(ای پیامبر) هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شدهاند مردگانند ،بلکه آنها زندهاند و نزد
پروردگارشان روزی داده میشوند.
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این فرمایش قرآن کریم به این معناست که اموات آبرو و عزت دارند و از عنایات الهی ،قدرت الهی و نعمتهای
الهی هم برخوردار هستند.

همچنین آیه  15از سوره قصص در رابطه با حضرت موسی و شخص شیعهای است .خداوند متعال در این آیه
میفرماید:
( َفاس َت َ
غاث ُه َّالذی من شیعَ ته َعلَی َّالذی من عَ ُد ِّوه)
آن یک که از پیروان او بود از وی در برابر دشمنش تقاضای کمک کرد.
سوره قصص ( :)28آیه 15

طبق این آیه شریفه یکی از دوستان حضرت موسی با یکی از دشمنانش درگیر شده بود که از حضرت موسی
استغاثه کرد .مشاهده کنید کلمه استغاثه در قرآن کریم آمده است .همچنین در کتاب «تفسیر قرطبی» جلد
سیزدهم ذیل آیه شریفه:
( َفاس َت َ
غاث ُه َّالذی من شیعَ ته)
وارد شده است:
«أی طلب نصره وغوثه»
مرا کمک کن و به داد من برس.
الجامع ألحکام القرآن ،اسم المؤلف :أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاری القرطبی ،دار النشر :دار الشعب –
القاهرة ،ج  ،13ص  ،260باب القصص )15( :ودخل المدینة علی...

ما از این آقایان وهابیها سؤال میکنیم شما که معتقدید:
ین)
(إیاک نَع ُب ُد وَ إیاک نَس َتع ُ
(پروردگارا!) تنها ترا میپرستیم ،و تنها از تو یاری میجوئیم.

سوره فاتحه ( :)1آیه 5

چرا در اینجا ذیل آیه شریفه:
( َفاس َت َ
غاث ُه َّالذی من شیعَ ته)
وارد شده که حضرت موسی هم او را کمک کرد و خدا هم او را تأیید میکند؟! اگر چنانچه استغاثه از پیغمبر
شرک و کفر باشد ،باید شما بگویید هم شیعه حضرت موسی کافر شد و قتلش واجب است و اعدامش کنیم و
حضرت موسی هم که به استغاثه او جواب داده است!!
اگر اینطور است چه فرقی است بین کسی که بگوید" :یا موسی! کمکم کن و به دادم برس" یا در زمان حیات و
بعد از رحلت آن بزرگوار بگوید" :یا رسول هللا! کمکم کن و به دادم برس".
نکته بعدی آیه شریفه  69سوره یوسف است .زمانی که «بشیر» از طرف حضرت یوسف به طرف کنعان رفت،
حضرت یعقوب در اثر شدت گریه چمانش نابینا شده بود؛
جاء ال َبشیرُ َأل ُ
قاه عَلی وَ جهه َفار َت َّد بَصیرا)
( َفلَمَّ ا َأن َ
اما هنگامی که بشارت دهنده آمد ،آن (پیراهن) را بر صورت او افکند ناگهان بینا شد.
سوره یوسف ( :)12آیه 96

به فرموده قرآن کریم به خاطر پیراهن حضرت یوسف نابینایی حضرت یعقوب شفا پیدا کرد .آیا پیراهن حضرت
یوسف نزد خداوند ارزش باالتری دارد یا وجود مقدس نبی گرامی اسالم ،امیرالمؤمنین ،امام حسن ،امام حسین
و دیگر شهدا ارزش باالتری دارند؟!

قرآن از این روشنتر و واضحتر بیان کند؟! مشاهده کنید که والیت تکوینی از یک پیراهن صادر شده است .در
اینجا وارد نشده که خدا او را شفا داده است ،بلکه میگوید:
( َفار َت َّد بَصیرا)
همین که پیراهن را انداختند روی صورت حضرت یعقوب ایشان بینا شد .آیا این آیه مشروعیت استغاثه و توسل
را ثابت نمیکند؟!
جالبتر از همه اینها مشاهده کنید در کتاب «تفسیر بغوی» جلد  3ذیل آیه  37از سوره نمل در رابطه با
حضرت سلیمان تفسیری بیان شده است که تقاضا دارم خوب دقت کنید.
دقت کنید وهابیت حاجت خواستن از فرد زنده را عادی میشمارند؛ به عنوان مثال مرد به زن میگوید" :به من
آب بده ،به من چای بده" اینطور حاجت خواستن اشکالی ندارد ،زیرا چای دادن در اختیار بشر است.
اگر این شخص از خانمش چیزی بخواهد که دست بشر نیست و در اختیار خداوند است ،کفر میشود .حاال ما
سر در نیاوردیم که وهابیت این ادعا که کمک گرفتن از غیر خدا در مسائل عادی اشکالی ندارد ،اما در مسائل
غیرعادی حرام است را از کجا درآوردند!!
حال آقایان بگویند پیراهن حضرت یوسف که کور را بینا میکند ،دست بشر است؟! امری عادی است یا غیر
عادی؟!
ممکن است این افراد در مورد حضرت موسی ادعا کنند که شیعه استغاثه کرد و او سنگی را بر سر طرف مقابل
کوبید و سر او را مجروح کرد ،اما حضرت سلیمان در اینجا امری خارق العاده از اطرافیانش میخواهد که دست
بشر از آن کوتاه است .در این آیه وارد شده است:
یها المَ لَ ُؤا َأیکم یأتینی ب َعرشها َقب َ
(یا َأ َ
ل َأن یأ ُتونی مُ سلمین)

(سلیمان) گفت ،ای بزرگان! کدامیک از شما توانایی دارید تخت او را پیش از آنکه خودشان نزد من آیند
برای من بیاورید؟!
سوره نمل ( :)27آیه 38

تاج و تخت «بلقیس» چند کیلو بوده است؟! طبق آنچه گفته شده تاج و تخت و تشکیالت او بزرگ سلطنتی بوده
است.
انتقال دادن چنین تاج و تختی در یک چشم به هم زدن به مسافت هزاران کیلومتر عادی است یا غیرعادی؟!
طبیعی است یا غیر طبیعی است؟! آیا بشر میتواند همچنین کاری انجام دهد یا نمیتواند انجام دهد؟! خداوند
متعال در آیه بعد میفرماید:
ن الجنِّ َأنَا آتیک به َقب َ
( َ
ل َأن َت ُقومَ من مَ قامک)
قال عفریت م َ
عفریتی از جن گفت :من آن را نزد تو میآورم پیش از آنکه از مجلست برخیزی.
(وَ إنِّی َعلَیه لَ َقوی َأمین)
و من نسبت به آن توانا و امینم!
سوره نمل ( :)27آیه 39

اگر ما می گوییم" :یا امام رضا! شفا بده"؛ میدانیم امام رضا به حول و قوه الهی قدرت شفا دادن دارد.
در مقابل اجنهای میگوید" :یا سلیمان! قبل از این که از جای خود بلند شوی تخت «بلقیس» را نزد تو
میآورم!!"

آیا تقاضای حضرت سلیمان مبنی بر آوردن تخت استغاثه و طلب هست یا نیست؟! آیا آوردن تخت «بلقیس» از
فاصله هزار کیلومتر تا آنجا سختتر است یا شفا دادن یک مریض سختتر است؟! ولی حضرت سلیمان قانع
نشد و فرمود" :دو سه ثانیه زیاد است!!"
ن الکتاب َأنَا آتیک به َقب َ
( َ
ل َأن یر َت َّد إلَیک َطر ُفک)
قال َّالذی عن َد ُه علم م َ

(اما) کسی که دانشی از کتاب (آسمانی) داشت گفت :من آن را پیش از آنکه چشم بر هم زنی نزد تو
خواهم آورد!
ل هذا من َفضل َربِّی لیب ُلوَ نی َأ َأشکرُ َأم َأ ُ
َآه مُ س َتقرًّ ا عن َد ُه قا َ
( َفلَمَّ ا ر ُ
کفرُ وَ مَ ن َشک َر َفإ َّنما یشکرُ لنَفسه وَ
مَ ن ک َف َر َفإ َّن َر ِّبی َغنی کریم)
و هنگامى كه (سليمان) آن را نزد خود مستقر ديد گفت :اين از فضل پروردگار من است تا مرا آزمايش
كند كه آيا شكر او را بجا مىآورم يا كفران مىكنم؟
سوره نمل ( :)27آیه 40

آیا چنین امری به قدرت خود اوست یا خدا چنین قدرتی به او داده است؟! خدایی که به «عاصف بن برخیا»
قدرتی داده که قبل از چشم بهم زدن تشکیالت و تاج و تخت «بلقیس» را پیش حضرت سلیمان بیاورد عاجز
است که به پیغمبر هم قدرت بدهد؟!
آیا خداوند عاجز از این است که به پیغمبر اکرم قدرت بدهد تا مریض را شفا دهد ،مشکل مردم را حل کند و
حاجت مردم را برآورده کند یا خیر؟!

خدا قادر است یا قادر نیست؟! وهابیت ادعا میکنند خداوند قدرت دارد تا هزار خدا همانند خود را خلق کند!!
این خدایی که میتواند هزار خدا همانند خودش خلق کند آیا میتواند قدرتی به پیغمبر اکرم بدهد تا مشکالت
مردم را حل کند؟! آقای «بغوی» میگوید:
«وقال أکثر المفسرین هو آصف بن برخیا وکان صدیقا یعلم اسم هللا األعظم»
اکثر مفسرین میگویند او آصف بن برخیا یکی از دوستداران حضرت سلیمان بوده است .کسی که
اسم اعظم خدا را میداند.
«آصف بن برخیا» وزیر یا یکی از کارکنان حضرت سلیمان اسم اعظم خدا را بلد است ،حال میپندارید پیغمبر
اکرم ،امیرالمؤمنین و ائمه اطهار (علیهم السالم) اسم اعظم خدا را ندارند؟!
آیا خدایی که اسم اعظم را به «آصف بن برخیا» داده عاجز است اسم اعظم را به ائمه طاهرین یا رسول گرامی
اسالم بیاموزد؟!
«الذی إذا دعی به أجاب وإذا سئل به أعطی»
اسمی اعظمی که اگر کسی بتواند آن را به کار ببرد دعایش به اجابت میرسد.
تفسیر البغوی ،اسم المؤلف :البغوی ،دار النشر :دار المعرفة  -بیروت ،تحقیق :خالد عبد الرحمن العک ،ج  ،3ص
 ،420باب النمل )40( :قال الذی عنده.. ...

عزیزان دقت کنید آیا این موارد از مصادیق توسل است ،یا خیر؟! همچنین در کتاب «تفسیر» اثر آقای «ابن
کثیر» جلد ششم وارد شده است" :کسی که گفت :من در یک چشم بهم زدن تخت «بلقیس» را میآورم،
«آصف» کاتب ،نویسنده و منشی حضرت سلیمان بوده است".

درجه این شخص زیاد هم باال نبوده است؛ منشی حضرت سلیمان این قدرت را دارد که در یک چشم بهم زدن
تاج و تخت «بلقیس» را نزد حضرت سلیمان بیاورد.
اینکه تاج و تخت «بلقیس» چند کیلو وزن داشته ارتباطی به ما ندارد ،اما آیا اینکه در یک چشم بهم زدن این
تخت چند کیلومتر انتقال پیدا کند خالف شرع و حرام است؟!
آقایان وهابی ها زمان حضرت سلیمان بودند قطعا هم ایشان را به دلیل استغاثه کردن کافر میدانستند و هم
«آصف بن برخیا» را به دار میکشیدند .همچنین امکان داشت سر آنها را قطع کنند و همانند سالخها
پوستشان را زنده زنده بکنند!
این مطالب نشان میدهد که بحث استغاثه در قرآن یک بحث خیلی رایج و کامل و مقبول است ،همچنان که
قرآن کریم میفرماید:
( َفاس َت َ
غاث ُه َّالذی من شیعَ ته َعلَی َّالذی من عَ ُد ِّوه)
همچنین در رابطه با آیه  248از سوره مبارکه بقره که میفرماید:
(إ َّن َ
آل مُ وسی وَ ُ
وت فیه َسکینَة من َربِّکم وَ بَقیة ممَّ ا َترَک ُ
آیة مُ لکه َأن یأتیکمُ ال َّتا ُب ُ
ون َتحم ُل ُه
آل هارُ َ
المَ الئکة)
نشانه حکومت او ،این است که (صندوق عهد) به سوی شما خواهد آمد( .همان صندوقی که) در آن،
آرامشی از پروردگار شما ،و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد.
سوره بقره ( :)2آیه 248

کامال واضح و روشن که این موارد از مصادیق بارز استغاثه خدای عالم هم استغاثه را تأیید نموده است.

مجری:
خیلی متشکرم .این برنامه زنده «اخالق علوی» است که از «شبکه جهانی والیت» تقدیم حضور شما میشود.
ما در مورد استغاثه و مشروعیت استغاثه صحبت میکنیم .انشاءهللا برنامه مورد توجه شما باشد .برویم یک
بخش کوتاهی را ببینیم و سپس برگردیم و بازهم در خدمت استاد خواهیم بود.
همچنان نام موال امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) در میان برنامههایی که پخش میشود و مباحثی که مطرح
میشود زینت بخش برنامه ماست .مگر میشود از مطلبی صحبت بشود و نام زیبای امیرالمؤمنین در کنار آن
نباشد.
در کالم ما ،گفتگوی ما ،میان برنامه ،تیتراژ و همه جا باید این نام زیبا و صفات وجود نازنین حضرت
امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) باید باشد.
انشاءهللا خداوند متعال یک شب جمعه زیارت حضرت سید الشهداء و حضرت ابوالفضل العباس را در کربال
نصیبتان کند ،قبل یا بعد از آن هم با امنیت کامل به زیارت قبر امیرالمؤمنین در نجف بروید.
این آرزوی من برای همه شما بینندگان بزرگواری است که با «شبکه جهانی والیت» همراه هستید؛ مخصوصا
بینندگان عزیز خارج از کشور که میدانم خیلی مشتاق زیارت اهل بیت عصمت و طهارت هستید.
راههای ارتباطی بازهم برای شما زیرنویس میشود تا اگر دوست داشتید به ما پیام بدهید و انشاءهللا بتوانیم در
فرصتی که دوستان در اختیار من قرار میدهند پیامهای شما را بخوانم.
ما تا اآلن دو موضوع را در برنامه بحث کردیم؛ یکی بحث مشروعیت استغاثه از نگاه ائمه اطهار (علیهم السالم)
بود که جناب استاد از قول امام صادق (علیه السالم) نقل کردند که حضرت فرمودند" :شعار ما «یا محمد»
هست .شعار امام حسین هم «یا محمد» بوده است!!"

استاد همچنین چند مورد روایت در این زمینه بیان فرمودند .سپس بحث مشروعیت استغاثه از نگاه قرآن هم
بیان شد.
در این زمینه چند مورد از آیات قرآن از جمله داستان حضرت یوسف ،حضرت یعقوب و حضرت سلیمان بیان
شد .این داستانها در قرآن کریم به وضوح و روشنی آمده و دلیل محکمی بر بحث استغاثه است.
استاد! شاید عزیزان اهل سنت ما هم االن بیننده برنامه ما باشند و برایشان خیلی مهم است ببینند که آیا علما یا
بزرگانشان نظری در این زمینه دارند ،یا خیر؟! در این صورت دیگر خیالشان از این بابت راحت میشود.
مشروعیت توسل از منظر علمای اهل سنت
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی
ما قبال هم این مطالب را مطرح کردیم و شاید در ذهن بعضی از عزیزانمان باشد .بنده دو یا سه مورد
میآورم ،بعد انشاءهللا بحثهای بعدی را عرض خواهیم کرد .جناب آقای «سبکی» در کتابی به نام «شفاء
السقام فی زیارة خیر األنام» میگوید" :بدان و یقین داشته باش توسل و استغاثه و تشفع به نبی گرامی اسالم
جایز و خوب است و جواز و حسن آن از اموری است که برای هر دینداری روشن است .این کار از فعل انبیا و
مرسلین است".
به عبارت بهتر هم به انبیاء و مرسلین استغاثه میشد و هم آنها به انبیاء قبلی و نبی گرامی اسالم استغاثه
میکردند .او سپس میگوید" :سیره سلف صالح و علما و عوام مسلمین هم این بوده است تا زمانی که «ابن
تیمیه» آمد و امر را بر مردم مشتبه کرد".
حال توجه داشته باشید آقای «سبکی» کیست؟ برخی ادعا میکنند آقای «سبکی» صوفی بوده است ،اما
مشاهده کنید که آقای «ذهبی» در کتاب «المعجم المختص بالمحدثین» در رابطه با «سبکی» میگوید:

«القاضی اإلمام العالمة الفقیه المحدث الحافظ فخر العلماء تقی الدین أبو الحسن السبکی»
این شخص امام ،عالمه ،فقیه ،محدث ،حافظ و فخر علماست .وقتی که این افراد فخر العلمای خود را صوفی
میخوانند ،حساب دیگران پاک است .او در ادامه میگوید:
«وکان صادقا متثبتا خیرا دینا متواضعا حسن السمت من أوعیة العلم یدری الفقه»
المعجم المختص بالمحدثین ،اسم المؤلف :محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی أبو عبد هللا ،دار النشر:
مکتبة الصدیق  -الطائف  ،1408 -الطبعة :األولی ،تحقیق :د .محمد الحبیب الهیلة ،ج  ،1ص  ،166ح 204

ایشان که به تعبیر آقای «ذهبی» دریا و اقیانوس علم بوده است ،میگوید" :استغاثه جایز و خوب است؛ از فعل
انبیاء ،علما و سیره سلف صالح هم بوده است!!" «آقای سمهودی» در کتاب «وفاء الوفا» جلد چهارم صفحه 193
هم همین را دارد و میگوید:
«اعلم أن االستغاثة والتشفع بالنبی صلی هللا علیه وسلم وبجاهه وبرکته إلی ربه تعالی من فعل األنبیاء
والمرسلین ،وسیر السلف الصالحین»
استغاثه و تشفه به نبی مکرم و به جاه و برکت او از کار انبیا و مرسلین و سیره سلف صالح بوده است.
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی ،المؤلف :علی بن عبد هللا بن أحمد الحسنی الشافعی ،نور الدین أبو الحسن
السمهودی (المتوفی 911 :هـ) ،الناشر :دار الکتب العلمیة – بیروت ،الطبعة :األولی –  ،1419ج  ،4ص  ،193الفصل
توسل الزائر
الثالث فی ّ

به عبارت بهتر انبیاء (علهیم السالم) به نبی مکرم اسالم استغاثه میکردند .سیره سلف صالح هم چنین است.

حال آقایان و وهابیهایی که به سیره گذشتگان عمل میکنند و ادعا میکنند ما سلفی هستیم و سلف صالح را
الگو قرار میدهیم دقت کنند که آقای «سمهودی» میگوید" :قبل از خلقت پیغمبر ،بعد از خلقت پیغمبر ،در
حیات دنیوی ،برزخ و عرصات قیامت استغاثه به نبی مکرم هیچ اشکالی ندارد".
آقای «سمهودی» کیست؟ در کتاب «شذرات الذهب» اثر «ابن عماد» وارد شده است:
«بالسمهودی نزیل المدینة المنورة وعالمها ومفتیها ومدرسها ومؤرخها الشافعی اإلمام القدوة الحجة
المفنن»
سمهودی ساکن مدینه منوره بود ،عالم مدینه بود ،مفتی مدینه بود ،مدرس مدینه بود .او امام و قدوه و
حجت و مفنن بود.
شذرات الذهب فی أخبار من ذهب ،اسم المؤلف :عبد الحی بن أحمد بن محمد العکری الحنبلی ،دار النشر :دار
بن کثیر -دمشق  1406 -هـ ،الطبعة :ط  ،1تحقیق :عبد القادر األرنؤوط ،محمود األرناؤوط ،ج  ،8ص  ،50باب سنة
إحدی عشرة وتسعمائة

عالم و مفتی مدینه چنین نظری دارد ،حال اگر وهابیت نظر او را قبول ندارند و میخواهند به سراغ دیگران بروند
ما حرفی نداریم!!
همچنین جناب آقای «نبهانی» در کتاب «شواهد الحق فی االستغاثة بسید الخلق» که کتابی در مورد استغاثه
است تعبیری بیان کرده است« .آقای نبهانی» که شیعه و صوفی هم نبوده تعبیری دارد که میگوید:
«االستغاثة به صلی هللا علیه وسلم من األمور المعلومة من الدین بالضرورة عند جمیع العلماء والعوام من
أهل اإلسالم»

استغاثه به پیغمبر اکرم (صلی هللا علیه و آله) از مباحث ضروری دینی نزد جمیع علماء و عوام از اهل
اسالم است.
او سپس مینویسد:
«وابن حجر فی [الجوهر المنظم] بکفر المانعین لذلک»
ابن حجر در کتاب الجوهر المنظم فتوا به کفر کسانی صادر کرده که مانع استغاثه پیغمبر اکرم شوند.
شواهد الحق فی االستغاثة بسید الخلق ،المؤلف یوسف بن إسماعیل النبهانی ،ص143

به عبارت دیگر «ابن حجر» فتوا به کفر تمام وهابیت صادر کرده است .من نمیدانم این آقایان دنبال چه
هستند؟ در مورد آقای «نبهانی» تعبیری وارد شده است که میگوید:
« اإلمام الفاضل ،والهمام الكامل ،والجهبذ األبر ،اللوذعي األريب ،واأللمعي األديب ،ولدنا الشيخ يوسف بن
الشيخ إسماعيل النبهاني الشافعي»
نبهانی امام ،فاضل ،شخصیت برجسته بوده و در علم به مرتبه کمال رسیده و جزو نوابغ عصر خود بوده
است.
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر  ،اسم المؤلف :عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار (المتوفى :
1335هـ)؛ ج ،2ص 198

آقای «ابن صالح» در کتاب «فتاوی و مسائل ابن صالح» که یکی از کتب معتبر اهل سنت است ،کتاب درسی
است و در بعضی از حوزههای علمیه تدریس میشود این مسائل را مفصل مطرح میکند تا جایی که میگوید:
«وإجابات المتوسلین به فی حوائجهم»

اینکه نبی گرامی اسالم حاجت کسانی که به ایشان متوسل میشود را میدهد.
«ومغوثاتهم عقیب توسلهم به فی شدائدهم»
و کسانی که در گرفتاریها استغاثه میکنند.
«براهین َل ُه صلی هللا عَ َلیه وَ سلم قواطع»
برهان و ادله قاطع داریم.
اینکه نبی مکرم به توسالت مردم عنایت دارد و حوائجشان را میدهد همچنین به داد کسانی که استغاثه
میکنند میرسد خود برهان قاطع دارد و دلیل کوبنده دارد.
«ومعجزات َل ُه سواطع وَ َال یعدها عد وَ َال یحصرها حد»
مردم به قدری از این استغاثهها و از این توسالت حاجت گرفتهاند که همه از معجزات روشن نبی مکرم
اسالم است .هیچ کسی نمیتواند این معجزات پیغمبر در توسالت و استغاثهها را بشمارد و کسی هم
نمیتواند عددش را معین کند.
بعد میگوید:
«أعاذنا هللا من الزیغ عَ ن م َّلته»
خدا ما را پناه بدهد از این که از ملت پیغمبر گمراه شویم.
فتاوی ابن الصالح ،المؤلف :عثمان بن عبد الرحمن ،أبو عمرو ،تقی الدین المعروف بابن الصالح (المتوفی643 :
هـ) ،المحقق :د .موفق عبد هللا عبد القادر ،الناشر :مکتبة العلوم والحکم ,عالم الکتب – بیروت ،الطبعة :األولی،
 ،1407ج  ،1ص  ،210باب القسم الثالث

در کتاب «المدخل» از «ابن الحاج» یکی از فقهای بزرگ مالکی مذهب جلد اول مطلبی وارد شده است .ایشان
میگوید :کسانی که به مدینه میروند عالوه بر اینکه به پیغمبر متوسل میشوند ،به اصحاب پیغمبر هم متوسل
شوند؛
ل َإلی َّ
الله َتعَ َ
« ُثمَّ ی َتوَ َّس ُ
الی بهم فی َق َضاء مَ آربه وَ مَ غف َرة ُذ ُنوبه وَ یس َتغ ُ
یث بهم»
سپس مینویسد:
ب َحوَ ائ َج ُه من ُهم»
«وَ یط ُل ُ
حوائجشان را مستقیم بخواهند.
در این بیان وارد شده که حوائج خود را به صورت مستقیم از اصحاب و صحابه پیغمبر بخواهند ،نه این که بگویند
شما از خدا حاجت ما را بگیرید .به عنوان مثال بگویند« :یا ابوذر»« ،یا سلمان»« ،یا مالک» حاجت مرا مستقیم
برآورده کن.
«وَ یجزمُ باإل َجابَة ب َب َرکتهم»
یقین داشته باشد به برکت این افراد حاجت او برآورده میشود.
سپس میگوید:
« َفمَ ن َتوَ َّس َ
ل به»
هر کس به پیغمبر متوسل شود.
َ
« َأو اس َت َغ َ
ب َحوَ ائ َج ُه من ُه»
اث به ،أو َط َل َ
به پیغمبر توسل کند و حاجتش را مستقیم از او بخواهد.

یب»
« َف َال یرَ د وَ َال یخ ُ
این حاجت رد شدنی نیست و او به هیچ وجه نا امید نمیشود.
«لمَ ا َشه َدت به المُ عَ این َُة ،وَ اآل َثارُ »
تجربهها و برکات زیادی از توسل و استغاثه به پیغمبر اکرم نقل شده است.
المدخل ،المؤلف :أبو عبد هللا محمد بن محمد بن محمد العبدری الفاسی المالکی الشهیر بابن الحاج (المتوفی:
َ
ین
ین وَ اآلخر َ
 737هـ) ،الناشر :دار التراث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاریخ ،ج  ،1ص َ ،258فصل زیارَة َسید األوَّ ل َ

آفتاب آمد دلیل آفتاب!! ایشان میگوید :مردم حوائجشان را از نبی مکرم گرفتهاند ،استغاثه کردند ،نتیجه
گرفتند و الی ماشاءهللا هم آثار و برکات داشته است.
آقای «ابن حجر» هم در این زمینه حرف زیبایی میزند و جواب وهابیها را میدهد .او میگوید" :شما که
مستقیم یا رسول هللا میگویید ،در حقیقت حاجت از غیر هللا میخواهید".
آقای «ابن حجر هیثمی» در کتاب «الجوهر المنظم فی زیارة قبر الشریف النبی المکرم» به نقل آقای نبهانی
میگوید:
« المستغاث به في الحقيقة هو هللا تعالى»
استغاثه به رسول هللا در حقیقت استغاثه به خداوند متعال است.
«و أما النبي صلى هللا عليه وسلم فهو واسطة بينه وبين المستغيث»
پیغمبر بین کسی که استغاثه میکند و خدای عالم واسطه است.
« فهو سبحانه وتعالى مستغاث به حقيقة»

وقتی به پیغمبر متوسل میشویم در حقیقت از خداوند حاجت خواستیم.
شواهد الحق فی االستغاثة بسید الخلق ،المؤلف یوسف بن إسماعیل النبهانی ،ص168

طبق همان مثالی که من زدم وقتی میگوییم :المپ را روشن کن تا اتاق روشن شود .در حقیقت آمدهام
میخواهم از آن قدرت کارخانه برق استفاده کنم تا اتاق روشن شود .حال من بدانم این المپ متصل به آنجا
است یا ندانم ،این المپ و این کلید کاری نمیکند.
المپ فقط ما را به کارخانه برق متصل میکند ،اما ظاهرا روشنایی از این المپ است .بعد ایشان میگویید" :اصال
خلقا و ایجادا ،تمام آن دست خدای عالم است ".بعد به آیه شریفه:
لکن َّ
یت إذ رَمَ َ
(وَ ما رَمَ َ
الل َه رَمی)
یت وَ
َّ
و این تو نبودی (ای پیامبر که خاک و ریگ به صورت آنها) پاشیدی بلکه خدا پاشید.
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استناد میکند .حتی خدای عالم میگوید :درست است ظاهرا تو این تیر را میاندازی ،اما در حقیقت این
خداست که تیر میاندازد .به عبارت دیگر خداست که این قدرت و اراده را به او داده است و مشیت خدا به این
تعلق گرفته است.
معنای این آیه شریفه این است که اگر کسی به من استغاثه کند؛
«و المستغاث به فی الحقیقة هو هللا»

خدا این قدرت را به پیغمبر اکرم ،امیرالمؤمنین و امام حسین داده است که وقتی ما بگوییم" :یا امام حسین!
حاجت مرا بده"؛ در حقیقت داریم میگوییم" :خدایا! حاجت مرا بده!!" ظاهرا این قضیه مثل همان قضیه المپ
است.
همچنین از آقای «محمد عابد سندی» که از فقهای اهل سنت است و شرح مفصلی هم بر «سنن نسایی» دارد
نقل شده که ایشان میگوید:
«فال یخفی أن قول القائل أغثنی یا رسول هللا»
اگر کسی بگوید" :یا پیغمبر! به دادم برس ،مرا شفا بده ،مشکلم را حل کن".
«ما أراه مستنکرا»
کار بد و منکری نیست.
«و ال مستقبحا»
کار قبیحی نیست.
ایشان خیلی واضح میگوید :حاجت خواستن از پیغمبر اکرم اصال و ابدا هیچ اشکالی ندارد .همچنین آخرین
جمله من از کتاب «مرقاة المفاتیح» اثر «مأل علی قاری» یکی از علمای بزرگ احناف است و برای او احترام
زیادی قائل هستند.
در کتاب «مرقاة المفاتیح» که متن آن توسط «مأل علی قاری» و شرح آن توسط «عبدهللا خطیب تبریزی» نوشته
شده جلد  4در رابطه با توسل و استغاثه آمده است:
«إذا تحیرتم فی األمور فاستعینوا بأهل القبور»

اگر در کاری حیران ماندید از اهل قبور استعانت بجویید.
مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ،اسم المؤلف :علی بن سلطان محمد القاری ،دار النشر :دار الکتب العلمیة
 -لبنان /بیروت  1422 -هـ  2001 -م ،الطبعة :األولی ،تحقیق :جمال عیتانی ،ج  ،4ص  ،221ح 1769

آقایان وهابی حاضرید کفر «مأل علی قاری» را اثبات کنید؟! ایشان به صراحت میگوید:
«فاستعینوا بأهل القبور»
آقایانی که استغاثه را قبرپرستی مینامند ،توجه داشته باشند این عبارت اثر «مأل علی قاری» یکی از فقهای
نامی آقایان حنفی هست.
بنابراین تمام حرفهایی که وهابیت در مورد استغاثه میزنند ،شعاری است که پشتوانه علمی و قرآنی ندارد،
بلکه قرآن بر خالف نظر وهابیت است .این ادعاها پشتوانه روایی ندارد بلکه پشتوانه روایی همه خالف نظر اهل
سنت است.
علمای اهل سنت این ادعا را تأیید نمیکند بلکه نظر علمای اهل سنت بر خالف نظر وهابیت است.
مجری:
استاد تفاوتی بین استغاثه و توسل وجود دارد؟
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
توسل این است که ما به نبی اکرم متوسل شویم و او را واسطه بین خودمان و خدا قرار دهیم .توسل این است
که بگوییم" :یا رسول هللا! از خدا بخواه حاجت مرا برآورده کند ".توسل یعنی وسیله و واسطه ما به سوی خداوند!!

استغاثه حاجت خواستن مستقیم از رسول گرامی اسالم است .استغاثه به این معناست که بگوییم" :یا رسول
هللا! حاجت مرا بده!!" بین توسل و استغاثه تفاوت وجود دارد؛ وهابیت استغاثه را مطلقا کفر و شرک میخوانند،
اما در توسل تفکرات شیطانی درست کردند.
وهابیت معتقدند میان توسل جایز و توسل غیر جایز تفاوت وجود دارد!! توسل به دعای نبی اشکال ندارد ،توسل
به ذات نبی حرام و کفر و شرک است ،توسل به جاه نبی بدعت است.
وهابیت حرفهای بیاساسی زیادی میزنند .همچنین این نظریه خالف نظریه علمای اهل سنت است.
مجری:
خیلی عالی شد ،حتما دوستان خوب بیننده به ویژه بزرگواران اهل سنت که با «شبکه جهانی والیت» همراه
هستند یا بعدا برنامه را میبینند دیدند که از این قبیل روایت زیاد است .به دلیل اینکه ما چون محدودیت وقت
داریم استاد به برخی از آنها اشاره کردند.
ما نظر علمای اهل سنت در رابطه با استغاثه آن هم علمای درجه یک که مورد قبول و پذیرش عوام هستند را
مطرح کردیم.
استاد بنده میخواهم یک سؤال دیگر هم بپرسم تا کار تکمیل شود؛ آیا نمونه یا مواردی در تاریخ ،کتابها یا
روایات بوده که علمای اهل سنت استغاثه کرده باشند و حاجت هم گرفته باشند؟!
استغاثه به قبر مطهر پیغمبر اکرم توسل علمای اهل سنت
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی
مواردی از این قبیل فراوان است؛ من نمونههایی از توسل علمای اهل سنت که مستقیم از پیغمبر
حاجت خواستند و حاجت گرفتند را بیان میکنم.

عزیزان این را دقت کنند که ما اقوال علمای اهل سنت را بیان کردیم ،حال سیره و کردار علمای اهل سنت را
بیان میکنیم.
نمونه اول از کتاب آقای «قسطالنی» یکی از علمای بزرگ اهل سنت و شارح کتاب «صحیح بخاری» است .او
کتابی با عنوان «المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة» دارد که در جلد سوم به طور مفصل میگوید" :کسی که به
زیارت قبر پیغمبر میرود ،آن جا دعا و تضرع کند و به نبی مکرم اسالم استغاثه کند ".سپس میگوید:
«واعلم أن االستغاثة هی طلب الغوث»
استغاثه به معنای فریادخواهی مستقیم از پیغمبر اکرم است.
بعد ایشان میگوید" :توسل و استغاثه به جاه و حق پیغمبر اکرم قبل از خلقت و بعد از خلقت آن بزرگوار وجود
دارد ".ایشان در همین کتاب صفحه  604میگوید:
«ولقد کان حصل لی داء أعیا دواؤه األطباء»
من بیماری گرفته بودم که پزشکان در معالجه آن عاجز ماندند.
«وأقمت به سنین ،فاستغثت به -صلی هللا علیه وسلم»
مدتی در مدینه بودم و به پیغمبر اکرم استغاثه کردم و از او شفا خواستم.
دقت کنید او نمیگوید" :از خدا شفا خواستم"؛ بلکه میگوید" :از پیغمبر اکرم شفا خواستم!!"
«لیلة الثامن والعشرین من جمادی األولی سنة ثالث وتسعین وثمانمائة بمکة زادها هللا شرفا»
من تا شب بیست و هشتم از ماه جمادی االولی سال هشتصد و نود هجری در مکه بودم.
ومن علی بالعود فی عافیة بال محنة»
« ّ

خدای عالم به من عافیت داد.
«فبینا أنا نائم إذ جاء رجل معه قرطاس یکتب فیه»:
من خوابیده بودم ،دیدم مردی آمد که کاغذی در دست دارد .در آن کاغذ نوشته شده بود:
«هذا دواء لداء أحمد بن القسطالنی من الحضرة الشریفة بعد اإلذن الشریف النبوی»
این دوای بیماری قسطالنی از طرف نبی مکرم اسالم است بعد از اینکه حضرت اذن داد.
«ثم استیقظت فلم أجد بی -وهللا -شیئا مما کنت أجده»
وقتی بیدار شدم دیدم آثاری از بیماری در من نیست.
این شخص میگوید" :استغاثه کردم و در خواب دیدم که در نامهای به من داده شده که در آن نوشته شده بود:
این دوای درد قسطالنی از طرف نبی مکرم با اذن است".
مشاهده کنید که او نمیگوید" :خدا به واسطه پیغمبر اکرم شفا داد" ،بلکه میگوید" :پیغمبر اکرم این دارو را برای
من فرستاده است!!" این شخص مستقیما استغاثه کرده است .ایشان بازهم میگوید:
«ووقع لی أیضا فی سنة خمس وثمانین وثمانمائة فی طریق مکة ،بعد رجوعی من الزیارة الشریفة لقصد
مصر ،أن صرعت خادمتنا غزال الحبشیة ،واستمر بها أیاما»
در سال هشتصد و هشتاد و پنج که من به مکه میرفتم ،موقع برگشتن به قصد مصر خادمه من «غزال
حبشیه» مبتال به بیماری صرع شد.

صرع بیماری است که گاهی اوقات بر کسی عارض میشود و او از حالت طبیعی بیرون میبرد و رعشه و بدن
لرزه بر او عارض میشود تا جایی که بیهوش میافتد .در فارسی هم به آن غش کردن یا صرع میگویند .او
سپس میگوید:
«فاستشفعت به -صلی هللا علیه وسلم -فی ذلک»
از پیغمبر خواستم که واسطه شود تا خادمه من شفا پیدا کند.
«فأتانی آت فی منامی ،ومعه الجنی الصارع لها»
بعد یک نفر در خواب من آمد که داروی جن زدگی یا صرع همراه او بود.
«فقال :لقد أرسله لک النبی -صلی هللا علیه وسلم»-
او گفت :پیغمبر اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) این دوا را برای تو فرستاده است.
«فعاتبته وحلفته أن ال یعود إلیها»
او جنی که باعث صرع خادمه میشد را قسم داد و گفت دیگر حق نداری به خادمه قسطالنی نگاه کنی.
«ثم استیقظت ولیس بها قلبة کأنما نشطت من عقال»
وقتی از خواب بیدار شدم دیدم اصال دیگر آثاری از صرع و غش در خادمه من نیست.
المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة ،المؤلف :أحمد بن محمد بن أبی بکر بن عبد الملک القسطالنی القتیبی
المصری( ،المتوفی 923 :هـ) ،الناشر :المکتبة التوفیقیة ،القاهرة -مصر ،ج  ،3ص  604تا  ،606الفصل الثانی فی
زیارة قبره الشریف ومسجده المنیف

وهللا بالله «قسطالنی» شیعه نبوده بلکه یکی از علمای بزرگ اهل سنت و شارح کتاب «صحیح بخاری» هست.

نمونه دوم در کتاب «تاریخ دمشق» در رابطه با «محمد بن منکدر» داستانی نقل شده است .ایشان مسائل
مفصلی دارد از جمله اینکه داستانی با این مضمون نقل میکند:
مردی از یمن با پدرش خداحافظی کرد و میخواست به جهاد برود .او هشتاد دینار به پدرش داد .او به جهاد
رفت و زمانی که برگشت ،گفت" :پدر! پول مرا بده" ،اما پدر او هیچ پولی نداشت .سپس؛
«وبات فی المسجد متلوذا بقبر رسول هللا مرة وبمنبره مرة حتی کاد یصیح»
او نزد قبر پیغمبر رفت ،به قبر و منبر آن بزرگوار چسبید و تا صبح همین طور گریه میکرد.
«فإذا شخص فی السواد یقول له دونکها یا محمد»
تا این که در همان تاریکی فردی آمد و گفت :بگو یا محمد!
مراد این شخص این بود که به طرف ضریح توجه کن و از پیغمبر اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) کمک بگیر.
«قال فمد یده فإذا صرة فیها ثمانون دینارا»
او دست خود را طرف ضریح نبی گرامی اسالم دراز کرد و دید کیسهای وجود دارد .وقتی کیسه را باز
کرد دید دقیقا هشتاد دینار داخل آن وجود دارد.
تاریخ مدینة دمشق وذکر فضلها وتسمیة من حلها من األماثل ،اسم المؤلف :أبی القاسم علی بن الحسن إبن
هبة هللا بن عبد هللا الشافعی ،دار النشر :دار الفکر  -بیروت  ،1995 -تحقیق :محب الدین أبی سعید عمر بن غرامة
العمری ،ج  ،56ص  ،61ح 7034

او دست خود را مستقیما طرف ضریح مطهر نبی مکرم اسالم دراز کرد و همان چیزی که نیاز داشت را به دست
آورد .این روایت در کتب ما نیست بلکه نه «تاریخ دمشق» برای ماست و نه «محمد بن منکدر» برای ماست!!

نمونه سوم که داستان جالبی است از قول آقای «ابن جوزی» یکی از علما و فحول اهل سنت است .او در کتاب
«المنتظم» که یکی از کتابهای مفصل و مورد اعتماد است ،ماجرایی نقل میکند که روایت نیست .او میگوید:
آقای «ابو زرعه طبری» میگوید" :من با پدرم به مکه رفتم ،اما موقع برگشتن گرفتار شدیم و همه دارایی خود را
از دست دادیم .آن زمان من هنوز بالغ نشده بودم .وقتی به مدینه آمدیم ،گفتم :بابا من گرسنه هستم ،چکار
کنیم؟" پدرم مرا کنار ضریح نبی مکرم آورد و گفت:
«یا رسول هللا أنا ضیفک اللیلة»
پیغمبر! ما مهمان تو هستیم و گرسنه هم هستیم.
«وجلس فلما کان بعد ساعة رفع رأسه وجعل یبکی ساعة ویضحک ساعة»
همینطور ساعتی نزد قبر رسول اکرم نشسته بودیم در حالی که پدرم گاه گریه میکرد و گاه میخندید.
«فقال رأیت رسول هللا صلی هللا علیه و سلم فوضع فی یدی دراهم»
میگوید پیغمبر را در خواب دیدم ،ایشان چند درهم در دست من گذاشت.
«ففتح یده فغذا فیها دراهم»
بیدار شدم دیدم این درهمها در دست من است.
المنتظم فی تاریخ الملوک واألمم ،المؤلف :عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی أبو الفرج ،الناشر :دار صادر
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پدر این شخص با دراهمی که به دست آورده بود رفت غذا خرید ،هم خود خورد و هم به فرزند خود غذا داد .آیا
این استغاثهها شاخ و دم دارد؟!

اگر این استغاثهها در کتاب «بحاراالنوار» یا در سایر کتابهای شیعه باشد ،آقایان آسمان و زمین را به هم
میدوزند که این استغاثهها کفر و شرک است .مشاهده کنید آقای «ابن جوزی» در کتاب «المنتظم» این ماجرا
را با آب و تاب نقل میکند.
نمونه چهارم در کتاب «تاریخ االسالم» اثر آقای «ذهبی» است .در کتاب «تاریخ االسالم» جلد  35در رابطه با
«محمد بن محمود» گفته شده است:
«فقیه ،دین ،صالح ،صاحب معاملة»
در مورد او گفته شده است:
«حج سنة سبع وتسعین ،وأملی بمکة مجلسا .وضاع ابن له قبل وصوله المدینة»
او در سال نود و هفت برای زیارت خانه خدا به مکه آمد .وقتی به مدینه رسید پسرش گم شد.
«قال بعضهم :فرأیناه فی مسجد النبی  eیتمرغ فی التراب ویتشفع بالنبی فی لقی ولده»
عدهای میگفتند :ما او را دیدیم که در کنار قبر مطهر نبی مکرم خودش را برای پیدا شدن فرزندش به
خاک میمالد.
راوی نقل میکند که این شخص به رسول اکرم متوسل شده و میگوید:
«یا رسول هللا جئتکم من بلد بعید زائرا ،وقد ضاع آبنی»
یا رسول هللا! از راه دور به زیارت شما آمدهام ،اما پسرم را گم کردم و از دستم رفت.
«ال أرجع حتی ترد علی ولدی»
یا پیغمبر! از مدینه نمیروم تا بچهام را به من بر گردانی.

تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم ،اسم المؤلف :شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی ،دار
النشر :دار الکتاب العربی  -لبنان /بیروت  1407 -هـ  1987 -م ،الطبعة :األولی ،تحقیق :د .عمر عبد السالم
تدمری ،ج  ،35ص  ،52باب  4حرف المیم

مشاهده کنید این عشق و عالقه و یقین خیلی مهم است .زمانی که این حالت اضطرار برای هرکسی پیش بیاید
دیگر سیم متصل میشود .خالصه این شخص همینطور از رسول اکرم درخواست میکرد" :یا پیغمبر! تا فرزندم
را به من ندهی ،از اینجا برنمیگردم".
او همینطور که گریه میکرد یک دفعه پسرش وارد شد و تمام مردم فریاد برآوردند و تکبیر گفتند .این هم
عبارتی است که آقای «ذهبی» نقل میکند .اگر این عبارت غلط ،شرک و کفر است چرا «ذهبی» آن را نقل
میکند؟!
بنده از این موارد الی ماشاءهللا سراغ دارم ،اما به عنوان نمونه به یک مورد دیگر هم اشاره میکنم.
نمونه پنجم در کتاب «مصباح الظالم» اثر «فقیه مراکشی» وارد شده است .ایشان میگوید از «ابو محمد
عبدالسالم حسنی» شنیدم" :سه روز در مدینه بودیم و غذا نخورده بودیم .نزدیک قبر پیغمبر رفتیم ،دو رکعت
نماز خواندیم و گفتیم :یا جدی! یا رسول هللا! ما گرسنه هستیم ،غذا برای ما بده و آبگوشت برای ما بفرست".
او در ادامه میگوید :همین طور درخواست میکردیم خوابمان برد .یک مرتبه دیدم مردی ما را بیدار میکند.
وقتی بلند شدیم ،دیدیم ظرفی چوبی در آن جا وجود دارد که همه چیز از قبیل آبگوشت و روغن و گوشت و
ادویهجات داخل آن وجود دارد.
به این شخص گفتم" :این غذاها را از کجا آوردهای و آنها از کجا آمده است؟" او گفت" :من خوابیده بودم که
رسول اکرم را در خواب دیدم .آن بزرگوار فرمودند :یکی از برادرانت چنین غذایی خواسته است ،بلند شو و این
غذا را به او بده .من هم این غذا را برای شما آوردم".

مشاهده کنید اگر استغاثه بد است چرا این آقایان این مطالب را در کتب خود آوردند؟! چرا متوسل شدند؟! اگر
ادعا میکنند که استغاثه نتیجه ندارد ،این هم نتیجه استغاثه است!!
نمونه ششم در کتاب «سیر أعالم النبالء» جلد شانزدهم در رابطه با آقای «ابن مقری» که شیخ ،حافظ ،جبار،
صدوق ،مسند الوقت است روایتی وارد شده است .ایشان میگوید :ما همراه با آقای «طبرانی» و «ابو شیخ»
وقت عشاء کنار قبر رسول اکرم آمدیم.
دقت داشته باشید که این سه نفر ،هرسه از شخصیتهای طراز اول اهل سنت هستند .او نقل میکند که ما
گفتیم:
«یا رسول هللا الجوع»
یا رسول هللا! گرسنه هستیم.
اگر پیغمبر نمیشنود و قدرت ندارد ،این سه نفر به نامهای «ابن مقری»« ،طبرانی» و «ابو شیخ» که از فحول و
ارکان اهل سنت هستند چرا چنین توسل میکنند؟! او در ادامه میگوید «طبرانی» به من گفت:
«اجلس فإما ان یکون الرزق أو الموت»
بنشین؛ یا پیغمبر به ما عنایتی میکند و غذا میدهد یا از گرسنگی میمیریم.
«فقمت انا وأبو الشیخ فحضر الباب علوی ففتحنا له فاذا معه غالمان بقفتین»
من با «ابو شیخ» بلند شدم ،یک دفعه دیدم یک علوی دم در آمد و در را باز کردیم درحالیکه هیچ
کس هم آن جا نبود .من دیدم همراه این علوی دو غالم است که سینیهای بزرگ مسی در دست
دارند.

«فیهما شیء کثیر»
هرچه غذا که دلت بخواهد در این سینیهای بزرگ بود.
«وقال شکوتمونی إلی النبی رأیته فی النوم فأمرنی بحمل شیء الیکم»
این علوی به ما گفت :شما از ما به پیغمبر شکایت کردید .پیغمبر در خواب من آمد و دستور داد این
غذاها را برای شما بیاورم.
سیر أعالم النبالء ،اسم المؤلف :محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی أبو عبد هللا ،دار النشر :مؤسسة
الرسالة  -بیروت  ،1413 -الطبعة :التاسعة ،تحقیق :شعیب األرناؤوط ,محمد نعیم العرقسوسی ،ج  ،16ص ،400
باب  8ابن المقرئ

مشاهده کنید این سه نفر از علمای بزرگ اهل سنت هستند .آقای «ذهبی» هم این اتفاق را با آب و تاب نقل
میکند و رد نمیکند .علمای زیادی مخصوصا آقای «ذهبی» نمونههای زیادی از استغاثه علمای اهل سنت به قبر
نبی مکرم و نتیجه گرفتن آنها نقل میکند.
گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست!! بعضی افراد کاهل و تنبل هستند که تنبلها را راهی به جایی نیست.
خدای عالم میگوید:
َ
ون َج َه َّنمَ داخرین )
ون َعن عبا َدتی َسید ُخ ُل َ
ین یس َتکبرُ َ
(اد ُعونی أس َتجب َلکم إ َّن َّالذ َ
مرا بخوانید تا (دعای) شما را اجابت کنم ،کسانی که از عبادت من تکبر میورزند به زودی با ذلت وارد
دوزخ میشوند.
سوره غافر ( :)40آیه 60

بعضیها هم دیگر تنبل تنبلها هستند!! نقل شده است در زمان ناصرالدین شاه گفتند تنبلها زیاد شدند.
ناصرالدین شاه گفت" :همه را داخل آب جوش بیندازید".
زمانی که این افراد را داخل آب جوش انداختند ،همه میگفتند" :ای وای سوختیم" در این میان شخص تنبلی
گفت" :به جای من هم داد بزنید من سوختم!" حال بعضی از تنبلها اینطور هستند.
مجری:
جناب استاد از شما ممنونم .تشکر میکنم از دوستانی که همراه «شبکه جهانی والیت» و برنامه زنده «اخالق
علوی» هستند.
بخشی از پیامکهای بینندگان برنامه:
آقای نیازمندی از شیراز از شما ممنون سپاسگزار هستم.
آقا رضا عزیزمان از تهران سوالی مطرح کردند که اگر فرصت شد میپرسم.
آقا روح هللا از گرگان برای ما پیام فرستادند.
عزیزی گفتند :شب جمعه است؛ گرفتاری و مریضی داریم ،برای ما دعا کنید .انشاءهللا حتما دعاگوی شما
هستیم.
آقای محمدتقی از کره جنوبی یک سوالی مطرح کردند که انشاءهللا بتوانم امشب سؤال شما را میپرسم.
آقای صباحی از کاشان گفتند" :آیا روایتی هست که «یا حسین»« ،یا علی» و «یا مهدی» در آن گفته شود؟!"
البته استاد یک مورد بیان کردند که امام صادق (علیه السالم) فرمود" :شعار ما «یا محمد» است!!"
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

ما در دعای فرج میخوانیم:
ب
«یا مُ َحمَّ ُد یا َعلی یا َعلی یا مُ َحمَّ ُد ان ُصرَانی َفإ َّنکمَ ا نَاصرَای وَ اکفیانی َفإ َّنکمَ ا کافیای یا مَ و َالی یا َصاح َ
َ
َ
ث ال َغو َ َ
ث ال َغو َ
ال َّزمَ ان ال َغو َ
عَج َ
ل الع ََج َ
السا َع َة الع ََج َ
ل ال َ
ل یا َأر َحمَ
السا َع َة َّ
الساعَ َة َّ
ث أدرکنی أدرکنی أدرکنی َّ
ین بمُ َحمَّ د وَ آله َّ
الطاهرین»
ال َّراحم َ
دعای فرج امام زمان (ارواحنا له الفداه)

این دعا از اهلبیت (علیهم السالم) به دست ما رسیده است .این همان کاری است که اهل سنت هم دارند انجام
میدهند .مسلمانها باهم یکی هستند فقط وهابیها تافته جدا بافته هستند!!
مجری:
از آقا رضا از بندرگاه هم ممنون هستیم .حال دوستان بیننده ما پشت خط بیایند و سؤاالت خودشان را مطرح
کنند.
من بازهم یادآوری میکنم عزیزانمان در  5دقیقه مشروعیت توسل از قرآن ،سنت و سیره صحابه را برای ما
بفرمایند تا در اولین فرصت هدایایی به آنها تقدیم شود .به  5نفر اول پنج سکه ،به  5نفر دوم پنج نیم سکه و
به  5نفر سوم پنج ربع سکه بهار آزادی تقدیم خواهد شد.
تماس بینندگان برنامه:
سرکار خانم رضازاده از بابل اولین بیننده ما هستند .خدمت شما خواهر بزرگوارمان سالم عرض میکنم ،شبتان
بخیر:
بیننده (خانم رضازاده از بابل – شیعه):

بسم هللا الرحمن الرحیم؛ خدمت استاد آیت هللا دکتر حسینی قزوینی و مجری محترم آقای اسماعیلی سالم
عرض میکنم .اگر اجازه بدهید میخواستم در مسابقه توسل شرکت کنم.
بسم هللا الرحمن الرحیم .توسل از قرآن ،از سنت پیامبر و سیره علما و صحابه اهل سنت در  5دقیقه:
آیه اول ،آیه  35سوره مائده است .خداوند متعال میفرماید:
ین آمَ ُنوا َّات ُقوا َّ
(یا َأ َ
الل َه وَ اب َت ُغوا إلَیه الوَ سیلَ َة وَ جاه ُدوا فی َسبیله)
یها َّالذ َ
آقای «جمیل صدقی زهاوی» یکی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب «فجر الصادق» صفحه  76گفته است:
"این آیه داللت بر توسل دارد!!".
«حاکم نیشابوری» در کتاب «مستدرک علی الصحیحین» جلد  2صفحه  312میگوید«" :عبدهللا ابن مسعود»
یکی از نزدیکترین و مقربترین وسیلهها به خدای عالم است.
آیه دوم ،آیه  57سوره مبارکه اسراء است .خداوند متعال میفرماید:
ُ
ون إلی َر ِّبهمُ الوَ سیلَ َة)
ون یب َت ُغ َ
ین ید ُع َ
(أولئک َّالذ َ
آقای «آلوسی» در کتاب «روح المعانی» جلد  15صفحه  216مینویسد" :نبی مکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم)
طبق این آیه واسطه تمام انبیا و مالئکه و تمام موجودات است".
آیه سوم ،آیه  97سوره یوسف است .خداوند متعال میفرماید:
(یا َأبانَا اس َتغفر لَنا ُذ ُنوبَنا إ َّنا ک َّنا خاطئین)
در کتاب «تفسیر آلوسی» جلد  13صفحه  55و «تفسیر فیروز آبادی» صفحه  203میگوید" :این آیه مشروعیت
توسل را اثبات میکند".

آیه چهارم ،آیه  64سوره نساء است .خداوند متعال میفرماید:
جاؤک َفاس َتغ َفرُ وا َّ
ُ
الل َه وَ اس َتغ َف َر َل ُه ُم ال َّر ُسول)
(وَ لَو َأ َّن ُهم إذ َظلَمُ وا َأن ُف َس ُهم
و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم میکردند (و فرمانهای خدا را زیر پا میگذاردند) به نزد تو
میآمدند و از خدا طلب آمرزش میکردند و پیامبر هم برای آنها استغفار میکرد.
آقای «سمهودی» در «خالصة الوفاء» جلد  1صفحه  367و آقای «صالحی شامی» در کتاب «سبل الهدی و
الرشاد» جلد  12صفحه  380و دیگر بزرگان می گویند" :این آیه هم حیات را و هم بعد از وفات پیامبر را شامل
میشود".
آقای «قرطبی» در کتاب «جامع االحکام القرآن» جلد  5صفحه  265در مورد قضیه «عتبی» از قول
امیرالمؤمنین بیان کرد که او این آیه را کنار قبر خدا رسول خدا خواند و از قبر ندا آمد" :ای «عتبی» به خاطر این
توسل تمام گناهانت بخشیده شد!!"
توسل در سنت پیامبر و سیره صحابه:
روایت اول از قول عمر بن خطاب است که گفت" :خدایا ما به پیامبر تو متوسل شدیم ".این جا در این حدیث
«صحیح بخاری» ص  245حدیث  1010آیا توسل عمر به دعای پیامبر بود؟! قطعا نه بلکه او به خود پیامبر متوسل
شد.
«ابن حجر عسقالنی» در کتاب «فتح الباری» جلد  3صفحه  352میگوید" :عمر ابن خطاب گفت :به خدا قسم
«عباس» وسیله ما در پیشگاه خدای عالم است".
روایت دوم :توسل نابینا است؛ شخص نابینایی خدمت نبی اکرم (صلی هللا علیه و آله) آمد و گفت" :یا رسول هللا!
چشمم نابینا است ".پیامبر فرمودند" :وضو بگیر ،به مسجد برو ،نماز بخوان و به من متوسل شو!!"

«حاکم نیشابوری» در کتاب «مستدرک» در جلد  1صفحه  458حدیث  11و «ألبانی» در کتاب «صحیح سنن
ابی ماجه» جلد  1صفحه  412میگوید" :این روایت صحیح است« ".شعیب األرنؤوط» وهابی هم در کتاب
«سنن» جلد  1صفحه  395میگوید" :این روایت صحیح است".
توسل صحابه:
«بالل بن حارث» سر قبر نبی مکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) رفت ،متوسل شد و گفت" :یا رسول هللا! از خدا
بخواه باران بیاید ".او پیش عمر رفت و از کارش گفت و عمر از کار «بالل بن حارث» خوشحال شد.
آقای «ابن حجر» در کتاب «فتح الباری» جلد  2صفحه  412گفت" :سند این روایت صحیح است ".همچنین
آقای «ابن کثیر» در کتاب «البدایه» جلد  7صفحه  105گفته است" :این روایت صحیح است".
«ابن تیمیه» وقتی قضیه «بالل بن حارث» را میآورد ،میگوید" :از این ماجراها مانند قضیه «بالل ابن حارث»
زیاد اتفاق افتاده است".
توسل به دستور «عثمان ابن حنیف»:
آقای «طبرانی» در کتاب «معجم الصغیر» جلد  1صفحه  183میگوید" :روایت صحیح است ".آقای «صالحی
شامی» در کتاب «سبل الهدی و الرشاد» گفته است" :این روایت صحیح است".
قضیه فردی بود که مشکلی داشت و نزد «عثمان بن عفان» میرفت ،اما او این شخص را به حضور نمیپذیرفت.
این فرد نزد «عثمان بن حنیف» رفت و او توسل پیامبر را به این شخص یاد داد.
مشروعیت توسل از علمای اهل سنت:

«سبکی» در کتاب «شفاء السقام» صفحه  357و «سمهودی» در کتاب «وفاء الوفاء» جلد  5صفحه 66
مینویسد" :توسل و استغاثه به نبی مکرم (صلی هللا علیه و آله) و دیگر انبیا صحیح و سیره سلف صالح و روش
انبیا بوده است".
التماس دعا و یا علی
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
دست شما درد نکند ،خیلی زیبا و عالی بود« .عثمان بن َحنیف» نیست بلکه «عثمان بن ُحنَیف» است .خیلی
عالی بود ،خیلی زیبا بود ،بارک هللا!!
مجری:
خانم رضازاده شما اآلن در چه مقطعی مشغول به تحصیل هستید؟!
بیننده:
من کالس هفتم هستم و به کالس هشتم میروم.
مجری:
خیلی عالی بود ،دست شما درد نکند ،برای ما هم دعا کنید .انشاءهللا خدا خیرتان بدهد .اسم شما در لیست
قرار گرفت تا ببینیم بعدا چه میشود ،خدانگهدارتان باشد.
جناب آقای امیر محمد متولی از قزوین که فکر کنم از غنچههای والیت ما باشند .سالم آقای متولی سالم:
بیننده (آقای امیر محمد متولی از قزوین – شیعه):

بسم هللا الرحمن الرحیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بوالیة موالنا و مقتدانا اسد هللا الغالب علی بن ابی
طالب و االئمه المعصومین (علیهم السالم)
عرض ادب و احترام سالم دارم خدمت شما استاد گرامی حضرت آیت هللا دکتر حسینی قزوینی و مجری
محترم و دوست داشتنی برنامه جناب آقای اسماعیلی.
اگر اجازه بدهید مطلبی پیرامون توسل در قرآن ،توسل در سنت و توسل در سیره صحابه را که آماده کردم
خدمت شما عزیزان عرض کنم.
در سوره اسراء آیه  57خدای متعال میفرماید" :آنهایی که کافران به خدایی میخواند ،آنها خود به در گاه خدا
توسل میجویند .هرکه مقربتر است ،بیشتر امیدوار به رحمت و ترسان از عقاب او است ".البته از عذاب خدا
باید سخت هراسان بود.
«محمد بن عبد الوهاب» برخالف فرموده خدای متعال در «مجموعه مؤلفات» خود جلد  1صفحه  154مینویسد:
"آنان که به مالئکه و پیمبران و اولیای الهی توسل میکنند و آنها را شفیع خود قرار میدهند و به وسیله آنها به
خداوند تقرب میحویند ،خونشان حالل و مالشان مباح است".
در این جا بینندگان عزیز مشاهده کردید که «محمد بن عبد الوهاب»  180درجه مخالف سخن خداوند متعال
حرف میزند.
البته به غیر آیه  57سوره اسراء ،آیات دیگری هم مانند آیه  35سوره مائده ،آیه  5سوره منافقون ،آیه  97و 98
سوره یوسف ،آیه  64سوره نساء ،آیه  134و  135سوره اعراف و آیات دیگری هم نشان دهنده مشروعیت توسل
هستند.

آقای «سبکی» متوفی  756هجری در کتاب «شفاء السقام» صفحه  293و در کتاب «فیض القدیر» جلد 2
صفحه  170مینویسد" :یقین داشته باش به توسل جستن و شفیع قرار دادن و به پیغمبر اکرم استغاثه کردن.
این که توسل و استغاثه و تشفه خوب است و جایز است از امور دین است".
تا اینجا طبق روایت آقای «سبکی» فهمیدیم کسی که توسل را قبول نداشته باشد ،یکی از ضروریات دین را قبول
ندارد .او در ادامه میآورد" :توسل کار انبیا و مرسلین ،سیره انبیاء و مرسلین ،سیره سلف صالحین ،سیره علما و
عوام مسلمین است .هیچ اهل دینی در هیچ زمانی منکر توسل نبوده تا آن جا که «ابن تیمیه» آمده و آن
سخنان شیطانی را گفته است".
آقای «سبکی» یک عالم معمولی نیست ،زیرا آقای «سیوطی» در مورد آقای «سبکی» در کتاب «طبقات
الحفاظ» صفحه  55میگوید" :آقای «سبکی» شیخ االسالم بوده و امام عصر خویش بوده است ".آقای «ابن
کثیر» در کتاب «البدایة و النهایة» جلد  14صفحه  68میگوید:
«االمام العالمة تقی الدین السبکی»
البدایة والنهایة ،اسم المؤلف :إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی أبو الفداء ،دار النشر :مکتبة المعارف – بیروت ،ج
 ،14ص  ،68باب الشیخ الصالح

«ابن حجر هیثمی» متوفی  974در کتاب «جوهر المنظم» صفحه  153میگوید" :توسل بر نبی مکرم قبل از آن
که به دنیا بیاید و بعد از آن که به دنیا آمدند و بعد از رحلت ایشان حتی در عرصات قیامت خوب و جایز است.
این جواز توسل هم در زمان حیات و هم بعد از وفات وجود دارد ،اجماع بر آن قاطع است و روایات متواتری در
این رابطه داریم".

«ابن تیمیه» در کتاب «مجموع الفتاوی» جلد  1صفحه  109میگوید" :هر کسی روایتی را که به تواتر اثبات شده
باشد قبول نداشته باشد کافر است ".طبق روایت «ابن تیمیه» و «ابن حجر» هرکسی توسل را قبول نداشته
باش کافر است.
نتیجهای که از این دو روایت میتوان گرفت این است .آقای «ابن تیمیه» میگوید" :هر کسی روایت متواتر را
قبول نداشته باشد کافر است ".همچنین آقای «ابن حجر هیثمی» میگوید " :روایت توسل به تواتر اثبات شده
است ".خیلی روشن و واضح است.
بنابراین خود «ابن تیمیه» و «محمد بن عبدالوهاب» و تمام آقایان وهابی را طبق روایت «ابن تیمیه» میتوان
کافر خواند.
توسل «بالل بن حارث» به قبر پیغمبر اکرم برای طلب باران:
مطابق با سخنان صریح اهل سنت «بالل بن حارث» یکی از صحابه پیامبر خدا (صلی هللا علیه و آله و سلم)
هست.
در یکی از سالهایی که زمان خالفت عمر بن خطاب بود در مدینه قحطی میآید و مردم به شدت دچار مشکل
میشوند در صورتی که تمامی گیاهان و درختان خشک میشوند.
صحابه رسول هللا با اعتقاد راسخی که به آن حضرت داشت نزد قبر مطهر پیامبر آمد ،به آن حضرت متوسل شد و
درخواست باران نمود .پیغمبر به خواب این صحابه آمد و پیام دادند" :به عمر سالم برساند و به او بگوید طلب
باران کند .مطمئن باشد که باران میآید و امت را از قحطی نجات میدهد ".عمر با شنیدن این خبر گریه کرد و
قول مساعدت به امت را داد.

متن این روایت را «ابن ابی شیبه» استاد «بخاری» در کتاب «المسند» جلد  6صفحه  356حدیث  32002به
گونهای دیگر آورده است.
«ابن حبان» میگوید" :هر وقت گرفتار میشدم ،کنار قبر امام رضا (علیه السالم) متوسل میشدم و نتیجه
میگرفتم ".همچنین «امام شافعی» میگوید" :من به قبر امام هشتم متوسل میشدم و نتیجه میگرفتم".
خالصهای از توسل در سیره صحابه را برای شما بیان کردم .حال اگر اجازه بدهید برادرم هم بحثی در باره توسل
در سنت دارد.
مجری:
برادرتان را برای یک فرصت دیگر بگذارید دست شما درد نکند .دوستان اتاق فرمان اعالم کردند فرصتمان تمام
شده است .انشاءهللا در اولین برنامه ما یکشنبه شب برنامهریزی کنید تا ایشان تشریف بیاورند و در خدمتشان
باشیم.
تشکر میکنیم از آقای متولی عزیز ،خدا نگهدارتان باشد .استاد فرصتمان رو به اتمام است و انشاءهللا دعای
شما حسن ختام برنامه باشد.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
من همانطور که دوستان هم گرفتار بودند نامی از حصرت صدیقه طاهره (سالم هللا علیها) میبرم تا انشاءهللا
قلبهای عزیزان ما نرم شود ،دعا کنیم و حضرت صدیقه طاهره را بین خودمان و خدای عالم واسطه قرار
بدهیم.
شعری از زبان حضرت زینب (سالم هللا علیه) بیان شده است .حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سالم هللا
علیها) بعد از رحلت نبی مکرم اسالم در بستر افتاده بودند.

معلوم است کسی که دو ماه و نیم یا سه ما در بستر میافتد زندگی خیلی سخت است ،مخصوصا زخم بستر
بسیار دشوار است .زبانحال حضرت زینب چنین است:
دوباره شب شد و سر درد دارد
بمیرم باز مادر درد دارد
پس از فصل پر از غم یک سخن گفت
عزیزم زخم بستر درد دارد
شبی آهی کشید و زیر لب گفت
خدایا مرگ کمتر درد دارد
کار حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا به جایی رسید که از خدای عالم برای خود طلب مرگ میکرد.
خدایا تو را به آبروی حضرت زهرای مرضیه ،به چشمهای اشکآلود صدیقه طاهره ،به شبهای پر از درد فاطمه
زهرا ،به قلب پر از سوز حضرت زهرا قسم میدهیم فرج موالی ما امام زمان را نزدیک بگردان .خدایا ما را
مشمول عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده.
خدایا به آبروی حضرت زهرای مرضیه رفع گرفتاری از همه گرفتاران مخصوصا گرفتاری مورد نظر و گرفتاران
مورد نظر بنما.
خدایا! به آبروی حضرت صدیقه طاهره حوائج ما ،حوائج دست اندرکاران «شبکه جهانی والیت» ،حوائج بینندگان
عزیز مخصوصا حوائج عزیزان والیت یاور و کسانی که در ساخت استودیوی نجف اشرف کمک میکنند را برآورده
بفرما .خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.

والسالم علیکم و رحمة هللا برکاته
مجری:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
از توجه و نگاه مهربانتان که امشب هم برنامه «اخالق علوی» را همراهی فرمودید خیلی ممنون هستم .با نام و
یاد موالیمان ،آقایمان ،نور چشممان ،امام زمانمان برنامه امشب را به پایان میبریم.
اللهم عجل فی فرج موالنا صاحب العصر و الزمان
یاعلی

