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                                         : شرک بودن توسل بهه بوهوص لهین از دی داهد ی           مقدمه
       وهیبات

    استت      یي         از باورها   ي ک ی   ن،  ی       هم اجمع ی                             اء، ائمه و صالحان صلوات اهلل عل ی           توسل به انب
       ن بتاور   یت  ا     ز بتر   یت          ً  اند و عمالً ن                           خ بر آن اجماع و اتفاق داشته ی                           که تمام مسلمانان در طول تار

                  که هر نتوع توستل بته                    یاد سرداده اند     ه، فر ی م ی        از ابن ت   ي  رو ی       ها به پ ي             اند؛ اما وهاب        بند بوده ی  پا
      باشد.                                                   اموات شرک است و انجام دهنده آن مشرک و مهدور الدم مي

      اکتفتا              و پیروانشتان           ایتن گتروه                           به ذکر چند سخن از ستران                      براي اثبات این مطلب
      کنیم:  مي



 

 

   ّ   حرّدني  ه         دبز تاما   . 1
    سد: ی  نو ي                ارة القبور خود م ی         در کتاب ز   ي      ه حران ی م ی   ن ت  اب

                                                                                     که به سوي قبر پیامبر و یا فرد صالحي یا جایي که اعتقاد دارد در آن قبر پیامبر و یا فترد       کساني
                                            ز او درخواست نماید، درخواست او سه نوع است.                                            صالحي وجود دارد اما در واقع نیست، بیاید و ا

                                                                                     اول این که از او درخواست نماید تا مریضي خود و یا چهار پایان او را برطرف کند، یا دیتن   
                                                                                               را اداء کند، یا از دشمنان  انتقام بگیرد، و یا براي خود و اهل و چهار پایان  عافیت دهد و مثتل ایتن   

                                                       ر آن قدرت دارد، این درخواستها شرک آشکار است و واجب استت                                  درخواستها که تنها خداوند متعال ب
                                                        که این شخص توبه داده شود و اگر توبه نکند باید کشته شود.

 ،1ج ، بتالمقبور  واالستتنجاد  القبتور  زیارة ، هت(728 )متوفاي تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد الحراني،
  ، هت1411 األولى:  الطبعة، یاضالر – والترجمة للطبع العامة اإلدارة:  النشر دار، 17ص

                   م مد بز عود دنوهیب   . 2
                                                                       محمد بن عبد الوهاب ، مجدد و ناشر افکار ابن تیمیه، درخواست شفاعت و توسل 

     دانتد                 توسل کنندگان مي                                                          به قصد تقرب به خداوند را مجوز ریختن خون و مباح شدن اموال
      گوید:    و مي

                                                                                 اگر کسي از فرشتگان، پیامبران و اولیاء درخواست شفاعت کند و هدف شان تقرب به خداوند 
                                                           باشد، او کسي است که خون و مال شان را حال و مباح ساخته است.

 بتن  العزیتز  عبد: تحقیق، 114ص  ،1ج ،صیةالشخ الرسائل ،(هت 1211)متوفاي الوهاب عبد بن محمد
  األولى: الطبعة الریاض، - الریاض مطابع: النشر دار، حجاب سید. د بلتاجي، محمد. د الرومي، زید



 

 

                                           کند که اسالم یك شخص جز با برائتت از کستاني کته                          و در جاي دیگر تصریح مي
     شود:                                  خوانند و تکفیر کردن آنان، صحیح نمي                     انبیاء و صالحان را مي

    نند    خوا                              کساني که انبیاء و صالحان را مي »                                             دین اسالم صحیح نیست مگر با برائت جستن از آنها 
                    و تکفیر کردن آنها.   «      دانند                                    ...و آنها را مایه تقرب به سوي خدا مي
، 187ص  ،1ج هت()متوفاي

 ،
 

            کند؛ اما در                                                              ر قسمت دیگر از کتاب  آورده است، بنده اي که خداوند را عبادت مي د
                                                خواند، برای  دو خداوند گرفته و معتقتد بته وحتدانیت                                   کنارش پیامبر و یا ولي خدا را مي

                                                           خداوند نیست و کار مشرکان در گذشته و امروز همین بوده و هست:

       خواند؛       برش مي                               اما پیامبر و یا اولیاء را نزد ق      کند؛                                     کسي که خداوند را در شب و روز عبادت مي
                                                                                   دو خدا برای  گرفته و به وحدانیت خداوند شهادت نتداده استت؛ زیترا خداونتد خوانتده متي شتود.        

            همانگونته کته          دهنتد؛                                                                              همچنانکه امروزه مشرکان در نزد قبر زبیر و یا عبد القادر و یا غیر آنها انجام متي 
         دادند.                                         پی  از این در نزد قبر زید و غیره انجام مي

 111ص  ،1ج  ،صیةالرسائل الشخ
                را که بتین ختدا و                                                           و در نهایت سخن و عقیده او این است که تمام مذاهب، کساني

                              دانند و مال خون آنها حالل است:         و مرتد مي                                   خلق خدا قائل به واسطه هستند، کافر

 147ص  ،1ج  ،ائل الشخصیةالرس



 

 

                                          . سلامین بز عود دهلل بز م مد بز عود دنوهیب: 3
                                                                      نوه محمد بن عبد الوهاب نیز قائل شدن واسطه بین خدا و مخلتوق را بتد گمتاني    

      داند:                 نسبت به خداوند مي

      تواند                               و یا فردي بدون اجازه خداوند مي                                            که گمان دارد براي خداوند فرزند یا شریك است   کسي
                                                                                    شفاعت کند و یا گمان داشته باشد که بین خدا و مخلوق  واسطه است که حاجات را به ستوي ختدا   

                                                                                        برند و یا خداوند براي بندگان اولیائي را غیر از خودش منصوب نموده که بنتدگان بته وستیله آنهتا       مي
                                            رار دهنتد و آنهتا را بخوانتد، اگتر کستي ایتن چنتین                                                   تقرب بجویند و آنها را واسطه بین خدا و خود قت 

                                                     هایي داشته باشند، زشت ترین گمان را به خداوند دارد.    گمان
 کتاب شرح في الحمید العزیز تیسیر ،هت(1233)متوفاي الوهاب عبد بن محمد بن اهلل عبد بن سلیمان

 الریاض – الحدیثة الریاض مکتبة: النشر دار، 114ص ،1ج  التوحید،

                              ئت ددئمي فتیودي علمیي عربستین  ها   . 4
      و یکتي                                 باره شیعیان تا هنوز صادر کرده                                       این گروه بدترین و زشت ترین فتاوا را در 

                                                                               از فتاواي آنها این است که ازدواج دختران اهل سنت با یك فرد شیعه جایز نیست و عقتد  
       از ایتن                                                                            آنها باطل است؛ چرا که شیعیان اهل بیت را مي خوانند و مشرک هستند. نمونه اي

      کنیم:                     گونه فتاوا را مرور مي
           فتواي اول:

                                                                        خانمي از اهل سنت کرد از گروه فتاواي عربستان سعودي سؤال کرده است ، من با 
                                                                              مردي که ظاهرا خودش را سني معرفي کرد، ازدواج کردم؛ اما بعد از عقتد فهمیتدم کته او    

            کته وظیفته متن                                                                 سني نیست بلکه یك شیعه متعصب است. خواهشمندم راهنمایي فرمایید
                      چیست و من چه کار کنم؟

                         پاسخ گروه فتاوا این است:



 

 

   311، الصفحة رقم18 : الجزء رقم

: 

                                    که کمونست هستند، جایز نیستت؛ امتا اگتر                                               ازدواج دختران اهل سنت با پسران شیعه و کساني
                                                باطل است؛ زیرا معروف این است کته شتیعه اهتل بیتت را                                        ازدواجي صورت گرفت و عقد انجام شد،

                         ها نیز ملحد هستتند و دینتي                                      کنند و این شرک بزرگ است. و کمونیست                           خواند و به آنها استغاثه مي  مي
             ندارند. ....

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=1887    &Page

No=1 &BookID=3 &languagename=  
 

           فتواي دوم:  
            بتا شتیعیان و                                                                در پاسخ سؤال ذیل که یکي از اهل سنت در باره ازدواج قبیله ختود 

         خواننتد،                                      گوید: اگر آنها علي و حستن و حستین را متي              ال کرده، مي                   خوردن ذبیحه آنان سؤ
                                   مشرک هستند و از ملت اسالم خارج اند:

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=6987&PageNo=1&BookID=3&languagename
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=6987&PageNo=1&BookID=3&languagename


 

 

 

 

 . 

                                                                                  پاسخ: اگر واقعیت همان باشد که شما ذکر کرده اید، که آنها )شیعیان( علي و حسن و حستین  
                                                                                خوانند، آنها به واسطه شرک اکبر مشرک هستند و از ملت مسلمان خارج هستتند؛ پتا ازدواج            ... را مي
                                                                                           ان مسلمان به آنها جایز نیست و ازدواج با زنان آنها نیز جایز نیست و ذبیحه آنان نیز حالل نیست.    دختر

                           خداي متعال فرموده است: ...

 .   288    ، ص   18                   ّ             دائمة للبحوث العلمیّة واإلفتاء، ج                فتاوى اللجنة ال
http://www.alshohooh.ws/vb/showthread.php?t=13174      

                                                                 اي از فتاواي این هیئت است که دائما به پیروي از ابن تیمیه، شتیعیان              این ها نمونه
                                             دانند و همواره اهل سنت را بتر علیته شتیعه تحریتك                  واجب القتل مي                 را مشرک و کافر و 

      کنند.  مي

http://www.alshohooh.ws/vb/showthread.php?t=63574


 

 

         یتابیم کته                                                                 اما اگر تاریخ و روایات اهل سنت را بررسي کنیم، به مواردي دست متي 
                                                                            صحابه رسول خدا صلي اهلل علیه وآله بعد از رحلت  به آن حضرت و یا یکي از اهل بیت 

                     و حاجت هم گرفته اند.                                     و امامان معصوم علیهم السالم توسل کرده 
                                                رد را با سند صحیح بررسي کرده و تقدیم طالبان راه  ا                            در این نوشتار، یکي از این مو

                                                              کنیم تا باشد که سستي بنیان عقیده وهابیت و تضتاد فکتري و اعتقتادي                 حق و حقیقت مي
                                                                              آنان با سیره و روش صحابه بزرگوار رسول خدا صلي اهلل علیه وآله و بزرگان علماي اهتل  

          روشن شود.                      بی  از پی  براي همگان   ت   سن

    طلب                                      بز حیصث به بور مطهر پایمور )ص( بردي         توسل بالل 
        بیصدن

                                                                   با توجه به سخنان صریح علماي اهل سنت، بالل بن حارث یکي از صحابه رستول  
                             خدا صلي اهلل علیه وآله است.

                                                                   در یکي از سالهاي خالفت عمر بن خطاب، در مدینه قحطي آمد و به شدت متردم  
                    این صتحابي رستول ختدا                                   و تمامي گیاهان و درختان خشك شد.                    را دچار مشکل ساخت، 

                                          که به آن حضرت داشت، نزد قبر مطهتر رستول ختدا                                      صلي اهلل علیه وآله با اعتقاد راسخي
                                                                          صلي اهلل علیه وآله آمد و به حضرت متوسل شد و درخواست باران نمود. رستول ختدا در   

                             طلب باران کند، مطمئن باشد که   :                 به عمر سالم بگوید   که                                خواب این صحابي آمد و پیام داد
                                         باران مي آید و امت از قحطي نجات مي یابد.

                                                                   عمر بن خطاب با شنیدن این خبر، گریه کرد و قول مساعدت با امت را داد.
              گونته نقتل کترده                                                              متن این روایت را ابن ابي شیبه؛ استاد بخاري با سند صحیح ایتن 

     است:



 

 

                                                گوید: در زمان عمر مردم گرفتار قحطي شدند متردي بته     مي                                  مالك الدار که خزانه دار عمر بود،
                                                                                     سوي قبر شریف رسول خدا آمد و گفت: اي رسول خدا براي امتت از خداوند باران بختواه؛ چترا کته    

                                                      در خواب او آمد و فرمود: نزد عمر برو و سالم مرا برسان و                                    آنان نزدیك است هالک شوند. رسول خدا
                                                          شوید و بگو نسبت به مردم بخش  هایت بیشتر باشد. ایتن مترد نتزد                                 به او خبر بده که شما سیراب مي

                                                                                        عمر آمد و از این خواب  خبر داد، عمر گریه کرد و گفت: اي پروردگار من قابتل ایتن ستالم و اکترام     
                                       تم بیاید از این مردم دریغ نخواهیم کرد.                       نبودم هر خدمتي که از دس

الکتتاب المصتنف فتي األحادیت      هت(،  231هلل بن محمد )متوفاىبکر عبد اابو بن أبي شیبة الکوفي،إ
تحقیتق: کمتال یوستف    (، طبق برنامته مکتبتة اهتل البیتت     483 ص ، 7ج )32112، ح 311ص ،1ج  واآلثار،

 طبق برنامه الجامع الکبیر. هت.1418األولى، الریاض، الطبعة:  -الحوت، ناشر: مکتبة الرشد 
      دهیم:                                                                     اکنون که متن روایت را از نظر گذراندیم، بح  را با دو مطلب ذیل ادامه مي

      صودات               دنف: برصسي سند 
                  ثتق و متورد اطمینتان                                                        علماي رجال اهل سنت، راویان سند این روایتت را افتراد مو  

        نماییم:                      ، توثیق آنها را ذکر مي           که به ترتیب                معرفي کرده اند

             . دبو معیواة 1
      ایشتان    «              تقریب التهذیب »                                                اسم این راوي، محمد بن خازم است. ابن حجر در کتاب 

                                                  را موثق و حافظ ترین مردم در روایت معرفي کرده است:

 ،1ج تقریتب التهتذیب،  هتت(،  812متوفتاى أحمد بن علي بتن حجتر ابوالفضتل )    العسقالني الشافعي،
 . 1881 - 1411الطبعة: األولى،  سوریا، -ناشر: دار الرشید  ،تحقیق: محمد عوامة، 471ص

                  . سلامین بز مهردن 2
                                                            اسم اعم ، سلیمان است. ابن حجر وي را نیز ثقه معرفي کرده است:



 

 

 214ص،  1تقریب التهذیب ج

                  . دبو لینح دنسمین 3
                                                        ذکوان است و ابن حجر این راوي را نیز ثقه معرفي کرده است:               اسم ابو صالح،

 213ص،  1تقریب التهذیب ج

             . مینك دنددص 4
                           ستان توسل به قبر مطهر رستول                                              آخرین راوي در این روایت مالك الدار است که دا
                                                     خدا صلي اهلل علیه وآله را از بالل بن حارث نقل کرده است.
                                             علماي اهل سنت در باره این راوي دو نظر دارند.
                                       برخي گفته اند او تابعي و شخص موثق است.

       نویسد:                             ابو یعلي قزویني در باره او مي

                   صتحابه را درک کترده(           بزرگان                                                     مالك الدار، غالم عمر بن خطاب و تابعي سن گذشته ، )یعني 
         ابوبکر و                                                                                         است و مورد قبول همه بود که همه تابعین او را مدح کرده اند، اما روایت فراوان ندارد. وي از 

                            عمر روایت نقل کرده است. ...
اد في معرفة علمتاء  اإلرش ،( هت441)متوفاىأبو یعلى الخلیل بن عبد اهلل بن أحمد ، الخلیلي القزویني 

 ،الریاض الطبعة : األولى تشر : مکتبة الرشد ، نا تحقیق : د. محمد سعید عمر إدریا، 314ص ،1الحدی  ، ج 
 هت .1418

       نویسد:  مي  «           مالك الدار »                                          محقق این کتاب در پاورقي صفحه بعد، در باره 



 

 

                                                                                  در باره مالك الدار که محور این روایت است، بخاري و ابن ابي حاتم ساکت اند و چیتزي در  
           تتابعي قتدیم                                        حال او را بیان کرده و با این تعبیرش:   «             خلیلي قزویني »                                 باره او نگفته اند، اما مصنف کتاب 

                                  برخي از معاصران آن را دستمایه خود                     ؛ پا علت جهالتي که     توثیق        ، او را  «                             متفق علیه، اثني علیه التابعون
                         قرار داده اند، برطرف شد.

          االصتابة فتي    »                                                         اما ابن حجر عسقالني صحابه شناس، اسم مالك التدار را در کتتاب   
                                       آورده و او را از جمله صحابه شمرده است:  «              معرفة الصحابه

             شتده استت و او                                      کسي است که به او مالك التدار گفتته متي                غالم عمر همان                مالك بن عیاض،
                                                                   و از ابو بکر و شیخین و معاذ، ابو عبیده روایت نقل کرده است. و از او                              محضر پیامبر خدا را درک کرده

    ایتن    «             تتاریخ الکبیتر   »                                                                  ابو صالح سمان و دو پسرش عون و عبد اهلل روایت نقل کرده استت. بختاري در   
                                       ذکوان از مالك الدار نقل کرده است....                           روایت را از طریق ابو صالح
اإلصابة في تمییتز الصتحابة،   هت(، 812متوفاىأحمد بن علي بن حجر ابوالفضل ) العسقالني الشافعي،

 .م1882 - هت1412بیروت، الطبعة: األولى،  -شر: دار الجیل نا ،تحقیق: علي محمد البجاوي، 274ص، 1ج

                   سوي بزص ین دهل سنت                      ب: تص اح سند صودات دی 
                                                                        تا اینجا تك راویان این روایت را بررسي کردیم و وثاقت شتان اثبتات شتد. اکنتون     

        نماییم:                                                               صریح سخنان علماي اهل سنت را در باره تصحیح سند این روایت، ذکر مي

                 . دبز كثار دمشقي 1
      گوید:                                                        ابن کثیر، بعد از نقل روایت به صحت سند آن تصریح کرده و مي



 

 

                    این سند صحیح است.
، 82ص  ،7البدایة والنهایة، ج هت(، 774ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشي )متوفاىکثیر الدمشقي،ابن 

 طبق برنامه الجامع الکبیر.

                 . دبز حجر عسقالني 2
          کنتد و در                                                        ابن حجر در شرح صحیح بخاري بر صحت سند این روایت تصریح متي 

  «              بالل بن الحارث »                                                آن شخصي که این خواب را دیده یکي از صحابه به اسم        گوید:        پایان مي
          بوده است:
 

فتتح البتاري شترح صتحیح      هت(، 812متوفاىالعسقالني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل )
طبق برنامه  بیروت. -ناشر: دار المعرفة  ین الخطیب،تحقیق: محب الد(، 171، ص2)ج 481ص ،2ج البخاري، 

 الجامع الکبیر

                . دبز حجر هاتمي 3
                                                                   ابن حجر هیتمي نیز در کتاب  به صحت این روایت تصریح کرده و معتقتد استت   

                               که بالل بن حارث صحابي بوده است:

 113 -112( الجوهر المنظم، ص هت873 )متوفاي يتمیابن حجر اله ،ياحمد بن محمد بن عل
       نویسد:                        ابن حجر در کتاب دیگرش مي



 

 

 111النووي، ص حاشیة العالمه ابن حجر الهیتمي علي شرح االیضاح في مناسك الحج لالمام 

         . سمهودي 4
     کند:                                                       عالمه سمهودي نیز بر صحت سند این روایت در کتاب  اعتراف مي

                                   شیبه با سند صحیح از مالتك التدار نقتل                                                    از جمله روایات، آن روایتي است که بیهقي و ابن ابي
            کرده است...

هتت( خالصتة الوفتا بأخبتار دار     811علي بن عبد اهلل بن أحمتد الحستني الستمهودي )المتتوفى :     
 ، دار النشر : 417، ص1، جالمصطفى 
 

              غمیصي دن ساني       لداق دن  .  5
                                                                     یکي دیگر از علماي اهل سنت، ابو الفضل غماري حسیني است که در کتاب  بعتد  

                                                   از نقل روایت، بر صحت سند این روایت تصریح کرده است:

 11هت( ص1413الرد المحکم علي کتاب القول المبین، ) متوفاي 

                               ل بز دن یصث توس  عمر بز دنططیب        د عمل بال    تأاا
                                                                  ممکن است کسي اشکال کند که عمل بالل بن الحارث و خواب او براي ما حجت 

                                         تواند دلیل بر مشروعیت توسل به قبور باشد.          نیست و نمي
                                                       گوییم: اگر عمل بالل بن الحتارث بتراي شتما حجتت نباشتد، تأییتد                 در پاسخ مي

                                                 لکرد او توسط عمر بن خطاب قطعا براي شما حجت است .  عم



 

 

                                                                      زیرا وقتي بالل بن الحارث نزد عمر بن خطاب آمد و ماجراي توسل به قبر رستول  
                                                                         خدا و خواب دیدن آن حضرت را براي او تعریف کرد، عمر بن خطاب بتا گریته کتردن و    

                               اشك ریختن عمل او را تأیید کرد.
مر بن خطاب به اندازه شما با عقائد استالمي و  پرسیم که آیا عاز علماي وهابي مي

 قرآني آشنا نبود؟
دانست که توسل به قبر شترک استت؛ امتا شتما بهتتر از او      آیا عمر بن خطاب نمي

 دانید؟فهمید و توسل به قبر را شرک ميمي
                                                                      از آن جایي که نهي از منکر بر هر مسلماني واجب است، اگر عمل بالل بن حارث 

     کرد.                                        اهي بود، باید عمر بن خطاب به او گوشزد مي                شرک ، بدعت و گمر
                                                                  حصني دمشقي، یکي از بزرگان اهل سنت روي همین نکتته تأکیتد کترده و گفتته     

                                                                         است که عدم نهي عمر، دلیل بر تأیید عملکرد بالل بن حارث توسط او بوده است:

                                                                                   این مرد مبارک، نزد قبر پیامبر خدا صلي اهلل علیه وسلم آمد و از آن حضرت طلب باران کترد؛  
       کرد.                      بایست عمر آن را نهي مي                                           پا اگر این کار او جهل، گمراهي و شرک بود، مي

 دار، 84ص، 1ج وتمترد،  شتبه  متن  شتبه  دفع هت،828)متوفاي کرب أبي الدین تقي ،الدمشقي الحصني
 مصر – للتراث األزهریة المکتبة: النشر

توانند بگویند که عمر بن خطاب نهي از منکر را ترک کترده و  آیا علماي وهابي مي
 مسلمانان را از شرک باز نداشته است؟

اند که بزرگترین گنتاه بنتي استرائیل کته     ح کردهاز طرف دیگر علماي وهابي تصری
 سبب شد خداوند آنان را لعن کند، ترک نهي از منکر بود. 

 نویسد:بن باز مفتي اعظم سابق عربستان سعودي در این باره مي



 

 

                                                                           اصل معروف، یکتا پرستي و اخالص در آن است، اصل منکر شرک به خداوند و عبتادت غیتر   
                                    سوي یکتاپرستي کته بزرگتترین معتروف استت                       اند تا مردم را به                                   خدا است. تمام پیامبران فرستاده شده

                                                               دعوت کرده و از شرک به خداوند که بزرگترین منکر است، نهي نمایند.
                                                                                      هنگامي که بني اسرائیل در امر به معروف و نهي از منکر کوتاهي کردند و آن را ضایع نمودند، 

                           خداوند در باره آنان فرمود:
     بود    آن       بخاطر     این  !     شدند  (      نفرین   و )     لعن       مریم،    بن      عیسى   و       داوود      زبان    بر          اسرائیل،     بنى        کافران »

  « .      نمودند  مى       تجاوز   و        کردند،      گناه    که
                                           سپا خداوند این گناه را تفسیر کرده و فرمود:

  « !     دادند  مى       انجام        بدکارى    چه       کردند   نمى     نهى    را        یکدیگر        دادند،  مى       انجام    که      زشتى       اعمال    از      آنها »
                                        سرکشي آنان معرفي کرده و آن را تفسیر این                                               پا خداوند عدم نهي از منکر را بزرگترین گناه و

               آیه قرار داد .
http://www.binbaz.org.sa/mat/8271     

ي از منکتر، مشتمول   ، با ترک نهتوانند بگویند که عمر بن خطامي آیا علماي وهابي
 ؟ستا که بن باز به آن استدالل کرده این آیه شده

رود همچنین در سایت اسالم ویب که از سایت هاي مرکزي وهابي ها به شمار مي
 وااللتتزام  المنکتر  عتن  والنهتي  بتالمعروف  األمر وجوب»در بخ  مرکز الفتوا تحت عنوان 

-11-14 - 1431 القعتدة  ذو 21 الستبت در تتاریخ :   128881فتتواي شتماره :    « بضوابطه
 نوشته است: 2118
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طور که غزالي گفته است. امر به به معروف و نهي از منکر، اصلي از اصول دین است؛ همانامر 
انتد؛ پتا   معروف و نهي از منکر بالجمله واجب است . نووي و ابن حزم اجماع بر آن را حکایت کرده

سکوت کردن در زمان ارتکاب یك عمل منکر که بر حرمت آن اتفاق شده باشد، حرام و جلتوگیري از  
 واجب است. آن

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=1 
28881      

را کته   توانند بپذیرند که عمر بن خطاب اصلي از اصتول دیتن  آیا علماي وهابي مي
 تمام علما بر آن اتفاق دارند، ترک کرده است ؟!!

طاب ، بهترین دلیل بر این است که او از عمتل بتالل   بنابراین، عدم نهي عمر بن ح
بن الحارث شرک نفهمیده است و توستل بته قبتر و درخواستت حاجتت از آن را شترک،       

 دانسته است.پرستي و قبر پرستي نميبت

                        حیجت دی مرد ، بور پرسهتي             : دصخودست               دبز تاماه حردني
   ست ا ن

                                                                       سخن ابن تیمیه که در بح  توسل خون و مال شیعه را مباح و خودشان را کتافر و  
                                                                       داند، در باره روایت توسل بالل بن حارث، شنیدني است. و باید دید که در این        مشرک مي

     بتتدا                                 کند و چگونه به حقیقتتي کته بایتد ا                                              جا چگونه ریشته هاي بافته شده خود را پنبه مي
                           در این جا اعتراف کرده است.     شد،        معتقد مي

                                                                       وي ابتدا روایات متعددي در باره حرمت سجده بر قبتر پیتامبران و صتالحان بیتان     
       نویسد:               کند؛ از جمله مي  مي



http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=128990
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و عمر بن عبد العزیز قبر  سپا عمر بن عبد العزیز بر قبر آن حضرت این بناي بلند را ساخت.
آن حضرت را در یك زاویه قرار داد تا مردم آن را به عنوان قبله نماز خود در مسجد رسول خدا صتلي  

 اهلل علیه وآله قرار ندهند.
این کار عمر بن عبد العزیز به این دلیل بود که رسول خدا صلي اهلل علیه فرموده بود: خداونتد  

 پیامبران خود را مسجد قرار دادند. یهود را نابود کند که قبرهاي
و مالك بن أنا از زید بن أسلم از عطاء بن یسار نقل شده است که رسول خدا صلي اهلل علیه 
وآله فرمود: خدایا ! قبر مرا بتي قرار نده که عبادت شود، غضب خداوند بر قومي که قبرهتاي پیتامبران   

 شود.خود را مسجد قرار دادند، تشدید مي
آثار با آن چه که پی  از این بیان کردیم، در کنار هم قرار گیرند، وضعیت گذشتگان و اگر این 

هتا چنتین کارهتایي منکتر بتوده      شود که از نظر آنها آمدند در این باب روشن ميکساني که پا از آن
 است.

                                                    بیند که اگر این روایات درست باشد، باید عتده زیتادي از                ادامه وقتي مي       سپا در 
                     انتد و از قبتر آن حضترت                                             ه قبر رسول خدا صلي اهلل علیه وآلته توستل کترده             اصحاب که ب

                                                             اند، مشرک قلمداد شوند؛ بر ایتن قتانون کلتي یتك تبصتره زده و تصتریح                  حاجت خواسته
                       اي از مستلمانان بته قبتور                                                     کند که توسل صحابه به قبتر پیتامبر و همچنتین توستل عتده       مي

                           ؛ بلکه اگر پیامبر و صتالحان     شود     ب نمي    محسو                                      صالحان و مؤمنان، قبر پرستي و بت پرستي 
                                                    اند، به این دلیل بوده که در صورت حاجت نگترفتن، ایمتان       داده                     به زائران خود حاجت مي

             افتاده است :                زائران به خطر مي



 

 

                                                                 گویند، گروهي از قبر رسول خدا صلي اهلل علیه وسلم یتا از قبتور صتالحان،                    آن روایاتي که مي
                               اذان را شنیده، داخل در این باب       صداي                                      اند و یا سعید بن مسیب از قبر آن حضرت   یده              پاسخ سالم را شن

       نیست.    «                    قبر پرستي و بت پرستي »
                     سخن باالتر از آن است.        ؛ بلکه                                                 این موارد حق است و ما در صدد بیان انکار آن نیستیم    بلي 
         گوید: در   مي             آن روایتي که                                                   این چنین است )حق است و قبر پرستي و بت پرستي نیست(       و نیز 

         آمتد و از                   صتلي اهلل علیته وآلته               قبر پیتامبر       نزد          ، مردي به        سالي شد                           رماده، شهر مدینه گرفتار خشك    سال 
        ید و بته     بیا                                                                                خشکسالي و قحطي شکایت نمود، اما پیامبر )در عالم خواب( به وي دستور داد که نزد عمر 

                       )قبتر پرستتي و بتت پرستتي(             ین باب                        ؛ زیرا این مورد نیز از ا                                      او بگوید که براي طلب باران بیرون شود
      نیست.



 

 

      اتفتاق       نیتز                                        که مقام شان از آن حضرت پایین تر هستتند                                  همانند این قضیه براي کساني دیگري 
   .               ها مطلع هستیم.     از آن     و ما         افتاده

                                                                            و همچنین درخواست حاجت برخي از مردم از رسول خدا صتلي اهلل علیته وآلته یتا از افتراد      
              ها شامل موضتوع                                                        ه شدن حاجات آنانان، زیاد اتفاق افتاده و هیچ کدام از آن                         دیگري از امت او، و برآورد

                                    شوند )قبر پرستي و بت پرستي نیستند(.          بح  ما نمي

                                                اهلل علیه و آله و یا دیگران، حاجت متردم را بترآورده                       که اگر رسول خدا صلي                  و تو باید بداني
                                  خود حضرت فرمود: اگر یکتي از شتما از               نیست؛ زیرا                  طلب حاجت از آنان                دلیل بر استحباب   ،      اند    کرده

                                                                                       من درخواستي بکند، من خواسته اش را بر آورده کنم و پا از آن بیرون رود، آت  زیتر بغلت  کترده    
                                          کنید؟ فرمود: آنهتا از ایتن کته از متن درخواستت                                                    است. گفتند: اي رسول خدا! پا چرا به آنها عطا مي

            نداده است.                                              بکنند ابائي ندارند و خداوند هم مرا بخیل قرار 
                 صتلي اهلل علیته والته                 اگر رستول ختدا            کردند و                             ین حاجت مندان، اصرار زیادي مي           بسیاري از ا
                                               ؛ همانگونه که درخواستت کننتدگان از ایشتان در زمتان       شد                     ، ایمان شان متزلزل مي                 حاجت آنان را ندهد

                                 حیات ایشان این گونه بوده اند... 
 المستتقیم  الصترا   اقتضاء هت(، 728 متوفاىعبد الحلیم )ابوالعباس أحمد  ابن تیمیه الحراني الحنبلي،

 – المحمدیتة  الستنة  مطبعتة : النشتر  دار ،الفقتي  حامد محمد: تحقیق  ،    373  ص    ، 1  ج  الجحیم، أصحاب مخالفة
 1318الثانیة: الطبعة ،القاهرة

 
                                                           از ین کالم ابن تیمیه چندین نکته بسیار مهم قابل استفاده است:

                                                                    عمر بن عبد العزیز بر قبر رسول خدا صلي اهلل علیه وآله بناي بلنتدي ستاخت؛     . 1
                                                                    پا اگر بنا بر روي قبور، شرک، بدعت و حرام باشد، عمر بن عبتد العزیتز کته    

                شتود، بایتد مشترک،                   وهابیت محستوب متي                              جزء خلفاي راشدین اهل سنت و
               بدعت گذار باشد

        شتنوند و             منتدان را متي                                             پیامبران و حتي صالحان، بعد از مترگ صتداي حاجتت     . 2
                                                                         توانند حاجت آنان را برآورده سازند و این کار بسیار اتفاق افتاده و خود ابن   مي

                                 تیمیه نیز از این قضایا مطلع است؛

                                                                   توسل به قبور و حاجت خواستن از صاحب قبر ، اشکالي ندارد، قبر پرستتي و    . 3
     شود؛                  بت پرستي محسوب نمي



 

 

                  کننتد، بته ایتن دلیتل                    د را برآورده مي                                    اگر پیامبران و صالحان حاجت زائران خو  . 4
                        کردنتد و اگتر حاجتت ختود را                                        است که ایتن حاجتمنتدان بستیار اصترار متي     

                                              گرفتند، ممکن بود که ایمانشان را از دست بدهند.   نمي

                                                                            این استدالل ابن تیمیه هم اکنون نیز مصداق دارد، مسلمانان با توجه به شناختي که 
                             کنند و اگر حاجت ختود را از آن               و طلب حاجت مي                                  از اشرف مخلوقات خداوند دارند، از ا
                                        کنند و ممکتن استت ایمانشتان متزلتزل شتود؛ پتا                                    حضرت نگیرند، به همه چیز شك مي

                         تواننتد حاجتت بدهنتد و قطعتا       مي                                                 رسول خدا صلي اهلل علیه وآله و صالحان هم اکنون نیز
            خواهند داد.
                  ل خدا صتلي اهلل علیته                                                    از ابن تیمیه باید سؤال نمود که اگر توسل صحابه رسو    حال 

                            از قبتر پیتامبر و همچنتین قبتور           آنهتا           حاجت توسط                                وآله، به قبر آن حضرت و درخواست 
                                                   باشد، ومقام و موقعیت رسول خدا و اولیاي الهتي نیتز بته                    و مورد قبول شما    حق          صالحان،

              را در توستل بته             مستلمانان           کنند، چترا                                           گونه اي است که هیچ کسي را دست خالي رد نمي
        خوانید؟              کافر و مشرک مي         و صالحان             ائمه طاهرین   ،          رسول خدا 

                                                                     به راستي دلیل این برخورد دوگانه ابتن تیمیته و پیتروان آن بتا نصتوص تتاریخي       
      چیست؟

          شتوند؛ امتا                                                              چرا صحابه با توسل به قبر رسول خدا صلي اهلل علیه وآله مشرک نمتي 
      شوند؟                                         مسلمانان با پیروي از عملکرد صحابه مشرک مي

                    آیتا ایتن صتحابه و ختود                                     صرف توسل به آنها شرک آور باشد،    ما،            از دیدگاه ش    اگر 
     تند؟                                 ه اند، به نظر شما کافر و مشرک نیس                 خلیفه که متوسل شد

                                                                        سخن حصني دمشقي را باید یك بار دیگر در پایان براي نتیجه این نوشتار تکترار    
     کرد:

                                                                                   این مرد مبارک، نزد قبر پیامبر خدا صلي اهلل علیه وسلم آمد و از آن حضرت طلب باران کترد؛  
       کرد.                      بایست عمر آن را نهي مي                                           پا اگر این کار او جهل، گمراهي و شرک بود، مي
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