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٦ احمد بن حنبل وجواز مسح قبر                                                          : فصل پنجم   

  
  

  :مقدمه
یـب که است سؤالی بپردازیم، آن به مقدمه در خواهیممی که یــمطلب

  :اینکه آن و کند می خطور مسلمانی هر ذهن هــب دـتردی
  :فرماید می خداوند 

  1﴾.لکم استجب ادعوني ربکم قال و﴿
  .بپذیرم را شما )دعاي( تا بخوانید مرا

   :فرماید مى نیز و 
 إذا الداع ةدعو اجيب قريب فإنّي عني عبادي لکسأ اذا و﴿

  2﴾.دعان
 !نزدیکم من :)بگو( کنند، سؤال من يدرباره تو از من، بندگان که هنگامی و

  !گویممی پاسخ خواند،می مرا که هنگامی به را، دعاکننده دعاي
 به چرا و نخواهیم؟ خدا از واسطهبی و مستقیم را حاجاتمان چرا
 و هستیم گناه به آلوده ما زیرا :گفت باید وابج در شویم؟ متوسل دیگران

 در الهی اولیاي اما .کرد نخواهد ما به توجهی متعال خداي سبب، این به
 به باید رو این از هستند؛ مرتبه و مقام صاحب و مطیع پاك، خداوند، نزد
 ما گناهان و هاکوتاهی از آنها يوسیله به خداوند تا شویم متوسل آنها

  .بپذیرد را ام و درگذرد
                                                 

  .٦٠ /غافر  - ١
  .١٨٦/  بقره - ٢
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 برهان و استدالل زمندنیا آن با آشنایی براى اما ،است واقعیت یک این
-می ذهن به شد مطرح که آیاتی و واقعیت این میان که مغایرتی تا هستیم

 به آغاز، در است؟ حل قابل چگونه مغایرت این اما ؛گردد برطرف رسد
 به کتاب طول رد پسس و کنیم مى اشاره اجمال صورت به دلیل چند ارائه

  .پرداخت خواهیم موضوع این در ترگسترده استدالل و بحث
 :فرماید مى متعال خداوند .1

  .﴾لکم استجب ادعوني ربکم قال و﴿
  .بپذیرم را شما )دعاي( تا بخوانید مرا 

   :فرماید مى نیز و
 و اهللا فاستغفروا جاءوک انفسهم ظلموا إذ أنهم لو و﴿

  1﴾.رحيماً تواباً اهللا لوجدوا الرسول استغفرلهم

 را خدا هايفرمان و( کردندمی ستم خود به که هنگامی مخالفان، این اگر 
 و کردند،می آمرزش طلب خدا از و آمدند،می تو نزد به ،)گذاردندمی پا زیر

- می مهربان و پذیرتوبه را خدا کرد،می استغفار طلب آنان براى هم پیامبر

  .یافتند
 به که فرموده امر شوندمی معصیت مرتکب که را کسانى متعال خداي

 به خداوند تا کند؛ آمرزش طلب آنها براى حضرت تا بروند6پیامبر نزد
   .درگذرد آنها گناه از6 پیامبر دعاي يوسیله
 :فرماید مى متعال خداوند .2

                                                 
  .٦٤/ نساء  - ١
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 سوف قال .طئينٰخا کنّا إنّالنا ذنوبنا  استغفر أبانا يا قالوا﴿
 1﴾.الرحيم رالغفو هو إنّه ربي أستغفرلکم

 و انداختند، چاه درون به را B یوسف وقتی یوسف حضرت برادران
 در که خواستند B یعقوب حضرت پدرشان، از شد، آشکار آنها خیانت
 را آنها درخواست B یعقوب کند؛ آمرزش طلب آنها براى خداوند پیشگاه

   .کند دعا برایشان تا داد وعده آنها به و کرد قبول
 در مفصل طور به آینده در که است کریم قرآن یاتآ از نمونه دو این

 است آمده موضوع این در که آیاتی جز به .گفت خواهیم سخن آنها مورد
  .است گواه مطلب این بر نیز تاریخ و روایات

 6خدا رسول اصحاب تاریخ، قطعی گواهی و همگان اعتراف به
 6امبرپی مبارك محضر به خود، مشکالت رفع براى اوقات از بسیارى

 از نمونه دو به .شدندمی متوسل ایشان به ها،گرفتاري رفع براى و رفتند؛می
   :بنگرید آنها

 عموي عباس، يوسیله به خطاب بن عمر گرفت، شدت خشکسالی وقتی •
 تو به پیامبر يوسیله به ما !خدایا« :گفت او کرد؛ باران طلب 6پیامبر

 عموي يوسیله به اکنونهم کردي؛می سیراب را ما تو و شدیم،می متوسل
 و :گویدمی راوي » !گردان سیراب را ما شویم؛می متوسل تو به پیامبر،
   2.شدند سیراب

 است مردي تابعین، برترینِ« :فرمودند خود اصحاب به 6خدا رسول •
 طلب شما براى او که بکنید کاري توانیدمی اگر شود،می نامیده اویس که

                                                 
  .٩٧و  ٩٨/يوسف  - ١
  .؛ و نيز صحيح ابن خزيمه و ديگران١١١،ص٧حبان، ج؛ صحيح ابن ٦،ص٢وج ٢٥٦،ص١صحيح بخاري ، ج - ٢
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 رسول که است کسى قرنی اویس 1».یدبکن را کاراین کند، آمرزش
 ربیعه قوم تعداد به مردم اویس، شفاعت با« :فرمودند او مورد در 6خدا

  2».شوندمی بهشت داخل مضر و
 خواست او از آمد، اویس وقتی بود؛ اویس آمدن منتظر خطاب بن عمر

   3.کردند چنین نیز مجلس در حاضر اصحاب .کند دعا تا
 در !اهللا شاء إن که است موجود توسل باب در نیز فراوانی مشابه اخبار

 .شد خواهیم آشنا آنها از بعضى با کتاب این
 دانسته جایز را توسل خود قرآن که بینیممی کنیم، دقت اندکی اگر 
 هرگز شدند؛می متوسل برده، پناه او به که کسانى به 6پیامبر .است
   :فرماید مى خدا :که اندنگفته

 إذا الداع دعوة اجيب قريب فإنّي عني عبادي لکسأ اذا و﴿
  4﴾.دعان

 !نزدیکم من :)بگو( کنند، سؤال من يدرباره تو از من، بندگان که هنگامی و
   !گویممی پاسخ خواند،می مرا که هنگامی به را، دعاکننده دعاي

                                                 
؛ مسـتدرک  ١٦٤ص،٦رى، جالطبقـات الکبـ  ؛ ١٨٩، ص٧؛ صـحيح مسـلم ، ج  ١٩مبـارک، ص  مسند بـن  - ١
  . ٥، شرح حال رقم٢٢ص،٤؛ سيراعالم النبالء، ج٤٠٣، ص٣کم ،جحا
، ١٦حبان، ج ؛ صحيح ابن٤٠٨، ص٤٠٥، ص٣؛ مستدرک حاکم، ج٥٣٩،ص٧شيبه، جابي مصنف ابن  - ٢
؛ سنن ابـن  ٢٥٥، ص٥و ج ٤٦، ص٤، با چندين سند؛ سنن ترمذي ، ج٤٦٩، ص٣؛ مسند احمد، ج٢٧٦ص

  . ٤٣١٦، ج١٤٤٤، ص٢ماجه، ج
  . ٥، شرح حال شماره ٢٢، ص٤سيراعالم النبالء، ج - ٣
  .١٨٦ /بقره  - ٤
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 را روایات و آیات گونهاین اگر .بخواهید خدا از مستقیماً را خود حاجات این بنابر
  .شد خواهد روشن ما براى مسأله حقیقت بگذاریم، هم رکنا

 اند؛نکرده تأیید را وهابیت يفرقه امروزي برداشت پیامبران، و قرآن
 آن حقّانیت و اسالم با که کسانى زیباست، بسیار سخن این ظاهرِ چون ولى

 .شوندمی آنها حقیقت از دور سخنان این شیفته زود خیلی ندارند، آشنایی
 دیگر، آیات گرفتن نظر در بدون آیات، این به تمسک و سخنان ینا آري،
 که داشت دقت باید اما شود؛می دیگران افکندن خطا به و کردن خطا سبب
 خود جاي در کدام هر و قرارداده آن يویژه جایگاه در را چیزى هر اسالم
  .خداست بندگان نیاز مورد و الزم

 دو این از وهابیان برداشت اگر :گفت باید مطلب، شدن روشن براى
 اشکال محل فرزندان، حتى و زیردستان به کردن امر باشد، صحیح آیه

 هیچ .است روشن کامالً برداشت این نادرستی و مطلب این .بود خواهد
  .است نگفته مطالبی چنین و نشده معتقد آن به وهابیت جزبه مکتبی

  :فرماید مى قرآن اینکه، دیگر مطلب
 الذين أولئک أحسنه فيتبعون القول يستمعون الذين عباد فبشّر...﴿

  1﴾.االلباب أولوا هم أولئک و اهللا هداهم
 نیکوترین از و شنوندمی را سخنان که را کسانى آن، ده بشارت را بندگان ...

 آنها و کرده، هدایتشان خدا که هستند کسانى آنها کنند؛ مى پیروي آنها
   .اند خردمندان

                                                 
  .١٨-١٧/زمر - ١
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 يهمه به که هستند کسانى خرد و عقل صاحبان شریفه، يآیه نــای هـب بنا
  .کنند مى پیروي آن از و کرده انتخاب را آنها برترین دهند؛می گوش سخنان
 آن رهبران که بینیممی اسالم، گرامی رسول بعثت دوران به نگاهى با

 عمل اسالمی -عقالنی ينظریه این برخالف کامالً پرست،بت يجامعه
  :فرماید مى اشاره آن به گونهاین آنقر .کردندمی

 لعلکم فيه والغوا القرآن لهذا التسمعوا کفروا الذين وقال﴿
  1﴾.تغلبون

 کنید، جنجال آن تالوت هنگام به و ندهید، گوش قرآن به :گفتند کافران 
   !شوید پیروز شاید

 الهی وحی حقیقتاً قرآن که بودند دریافته قریش بزرگان تاریخ، گواهی به بنا
 مردم به لذا کند؛ مى متمایل اسالم به و جذب را خود شنونده راحتىبه و است؛

 که دیدید و رفتید کعبه طواف براى هرگاه و ندهید گوش قرآن به :گفتندمی
 آن داخل پنبه یا و بگیرید؛ محکم را خود هايگوش خواند،می قرآن 6محمد

 عملکرد از ايمونهن .نشوید گمراه او، سخنان شنیدن سبب به تا بگذارید؛
- قبیله بانفوذ و خردمند سخن،شیرین شاعر عمرو، بن طفیل مورد در را مشرکین

 به را او و گرفته را او اطراف قریش سران شد، مکه وارد او وقتی .بینیممی اش
 مردم گرویدن جلو خواستندمی طریق این از آنها 2.فراخواندند عمل این انجام

 و سحر را شما او جادوست؛ و سحر او سخنان :گفتندمی ؛بگیرند را اسالم به
 به جاهلیت سران چون آري، .ندهید گوش او سخنان به لذا کند؛ مى جادو

                                                 
  .٢٦/ فصّلت  - ١
  .٢٩٤،ص  ٢٩٣، ص ١ه ابن هشام، جيسيره نبو - ٢
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 این با اسالم، به مردم گرایش از جلوگیري براى بودند، برده پی قرآن حقانیت
  .شدند میدان وارد نیرنگ و تهمت

-می مردم به اند؛گرفته پیش در را راه همین بعضى نیز امروزه متأسفانه،

 هاکتاب آن که دانندمی زیرا نشوید؛ گمراه تا نخوانید را کتاب فالن :گویند
 از مردم اما است؛ شده واقع تاریخ در که است حقی سخنان يدربرگیرنده

 حقانیت به بردنپی با شوند، آگاه اخبار آن از مردم اگر .دهستن اطالعبی آن
 این نیز کشورها و هاگروه بعضى .گرفت هندخوا پیش در را حق راه آن،

 عقلبی معناي به شیوه این حقیقت، در .اندگرفته پیش در را بیخردانه روش
  :فرماید مى قرآن در متعال خداوند .است دیگران و خود دانستن کودك و

﴿1﴾.اليعقلون الذين البکم الصم اهللا عند الدواب شر إن  
  اندیشه که هستند اللی و کر افراد خدا، نزد جنبندگان بدترین

  :فرماید مى باز و .کنند نمى
  2﴾.اليعقلون الذين ىعل الرجس يجعل و﴿
   .اندیشندنمی که دهدمی قرار کسانى رابر )گناه و کفر( پلیدي و

 خداوند، که ندارند توجه اند،گرفتهپیش در را روش این که کسانى
 از راست و باطل از حق آن، يوسیله به تا داده آنها به را عقل بزرگ نعمت
  .نروند باطل و دروغ سخنان دنبال و کنند؛ تفکیک را دروغ
 سخنان که هستند کسانى خرد، و فهم اهل :فرماید می دیگر سوى از 

   را آنها ترینصحیح و بهترین و سنجیده خود عقل با را آن شنوند، مى را

                                                 
  .٢٢/ انفال - ١
  .١٠٠/ يونس - ٢
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 راه دیگران سخنان مقابل در بستن گوش و چشم قرآن، نظر از .پذیرند مى
 و دیگران ىادلّه و سخنان به دادن گوش بلکه ،نیست گمراهى از پرهیز

 در قاضى یک که روشى همان .است نجات راه یکدیگر، با آنها مقایسه
 مى و هستند حق طالب که کسانى .دهد مى انجام نفر دو بین داورى

 فریب شته،دا نظر در را قرآن آیه سه این باید برسند، حق به خواهند
 دلیل به ما که دارد وجود تاریخ در بسیارى حقایق .نخورند را دیگران
 را آنها ما که کارهایى بسیارند چه . هستیم خبربی آنها از تقصیر و کوتاهی

 واقع در اما ،دهیم مى انجام هستند، شرعى و اسالمى امري اینکه گمان به
 از باید حقایق، گونهاین با آشنایى براى .ندارند اسالم در اىریشه هیچ

 استفاده – است کرده تأکید آن ارزش به بارها قرآن که - عقل بزرگ نعمت
 و شک گرفتار و کنیم؛ تفکیک باطل از را حق جانبه،همه بررسى با .کنیم
  .دهیم انجام را خود دینى يوظیفه بصیرت با نشده، شبهه

 بزرگان اخبار و ثاحادی از تنها کتاب، این در ما که شویم مى متذکر
 هاىکتاب از حدیث و خبر یک به حتى کردیم؛ استفاده سنتاهل

 نزد که اخبارى از نمودیم سعى .ایمنکرده استدالل دیگر مکاتب نویسندگان
 اسناد، سقم و صحت مورد در کنیم؛ استفاده است معتبر سنتاهل بزرگان

 تجزیه به خود، وارد،م بعضى در ه؛کرد اشاره رجال دانشمندان نظر به غالباً
  .ایمپرداخته سند تحلیل و

 و معروف هاىکتاب از برگرفته مطالب خوانید، مى کتاب این در آنچه
 استغاثه و توسل جواز در آنها، نظراتفاق بیانگر و سنتاهل شدهشناخته

 مخالفان کجروى وضوح و رسانىاطالع منظور به را کتاب این ما .است
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 و حقّ به رسیدن در - اهللا شاء إن- تا کردیم؛ یفتأل استغاثه، و توسل
  .باشد حق راه ىنماینده و گشاگره ابدى، سعادت
 ىمقدمه در که رسیدیم نتیجه این به وهابى، برادران با وگوگفت از بعد
 وهابیان اینکه جمله از کنیم؛ اشاره نیز دیگر نکات بعضى به کتاب، این فارسى

 در را عقیده و نظریه دو و شده تقسیم گروه دو هب استغاثه، و توسل مسأله در
 دوم دسته و نموده، مطرح تیمیه ابن که است اىنظریه اول دسته .اندگرفتهپیش

 ىنظریه تابع وهابیان حاضر حال در .است شده مطرح البانى رهبرى با ظاهراً
  :است شرح این به نظریه دو این مطالب اهم .هستند دوم

 غایب شخص و مرده به استغاثه و توسل :یندگو مى گروه دو هر .1
 اند؛نکرده تشریع راآن 6 خدا رسول و قرآن چون نیست؛ جایز

-نداده انجام را عملى چنین سوم قرن تا نیز علما و تابعین صحابه،

  .اند
 صداى قبر، درون پیامبر، غیر و 6 پیامبر :گوید مى تیمیه ابن .2

 البانى ولى .دهند مى را آنها سالم جواب و شنوند مى را هازنده
 جایز مرده به استغاثه و توسل :گویند مى وهابیان دیگر و

 به قادر آنها و بینند؛ مى نه و شنوندمی نه اموات زیرا نیست؛
 .نیستند دادن جواب

 توانند مى نیز پیامبر، غیر حتى و 6پیامبر :گوید مى تیمیه ابن .3
استحباب بر مطلب، نای اما کنند؛ برآورده را خواهندهى حاجت 

 :گویند مى همراهانش و البانى ولى .کند نمی داللت مرده، از سؤال
 .است شرك اعتقادى چنین و نیست کارى هیچ انجام به قادر مرده
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 توسط غیرخدا پرستش مورد در که آیاتى به گروه دو هر و .4
 .اندکرده استدالل شده نازل مشرکان،

 آشنایى با تنها و کورکورانه آنها، ىعلما از بسیارى حتى وهابیان بیشتر
 او که آیاتى و عبدالوهاب بن محمد »الشبهات کشف« و »توحید« کتاب با
 و کرده، استدالل آنها به ... و اموات بر استغاثه و توسل جواز عدم بر

 و توسل بر آیات آن اشتمال ىدرباره آنها، علماى و استادان سخنان
 به اعتماد و اکتفا با و شده معتقد لاعما این بودن شرك به استغاثه،

 توسط اعمال این ارتکاب عدم به راجع البانى و تیمیه ابن شعارهاى
 و نادانى دلیل به که دانند نمى و اندمانده درغفلت علما و تابعین صحابه،

 تمامى تا 6خدا رسول از ،را اسالمى امت ىهمه خود، فکرىکوتاه
  .کنند مى شرك به تهمم خود، عالمان و تابعین و صحابه
 شاید نبود، تیمیه ابن بافیهاىدروغ و هافتنه اگر که داشت توجه باید

 خطور وهابیان دیگر و البانى ذهن به استغاثه و توسل بودن شرك هرگز
 مشرك تیمیه ابن امروزى، وهابیان ىعقیده به بنا تردید،بى .کرد نمى

 کنند مى برآورده را دنیا اهل حاجت اموات، :گوید مى او زیرا بود؛ خواهد
 این اما .است قبر صاحب کرامات از این که اندکرده چنین نیز بسیار و

  .است شرك مصادیق ترینبزرگ از امروزى وهابیان و البانى نزد اعتقاد،
 توان نمى اموات، داشتن حیات به اعتقاد با که دریافتند وهابیان و البانى

 شدند مصمم لذا ورزید؛ اصرار استغاثه و توسل بودن شرك و حرمت به
 و شنوایى و کرده مخالفت رسیده، موضوع این در که فراوانى اخبار با که

  .کنند انکار را اموات کمک توان
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 در فراوانى متناقض سخنان شیطانى، هاىوسوسه از پیروى با تیمیه ابن
 رغمعلى نفس، هواى از پیروى خاطربه .است رانده زبان بر موضوعات این

 گذاشته باز خود از پیروى مدعیان بر را راه اموات، اجابت قدرت به اعتقاد
 متهم شرك به را اسالمى امت ىهمه و اسالم شارع راحتىبه بتوانند آنها تا

  .بگیرند بازى به را صحیح خبر و روایت و آیه صدها و کرده
 هیچ که اندساخته مکتبى خود براى وهابیان که است توجه قابل
 .استخطورنکرده هم ذهنشان به و نکرده چنین اسالمى مذاهب از گروهى

 داده قرار دلیل استغاثه و توسل بودن شرك و حرام بر وهابیان که را آیاتى
  داللت احتمال کمترین مفسرى و عالم هیچ تیمیه، ابن از قبل اند،

 آنها اتاعتقاد با که حدیثى اگر .اندنداده را موضوع این به مزبور آیات 
 شارحان که ببینیم باید :گویند مى شود، خوانده ایشان براى دارد، مغایرت

 .اندکرده تفسیر چگونه راآن و اند گفته چه حدیث این مورد در عالمان و
 به را اسالمى امت ىهمه آن، فهمىکج خاطربه که آیاتى مورد در متأسفانه

 مفسرین سخنان به مراجعه و توجه نظریه، این شیطان، اند،کرده متهم شرك
 .است ساخته دور وهابیان ذهن از را،

 بودن شرك به وهابیان واقعاً اگر هـک تـداش توجه ایدـب آنکه خالصه
 برائت تیمیه ابن از چیز هر از لـقب باید باشند، دمعتق هـاستغاث و لـتوس
ست اىهىـوانایـت ابـب در او راـزی د؛ـکنن رفىـمع ركــمش را او ه،ـج  

 آشنا آنها با آینده در که است کرده ایراد را سخنان ترینبزرگ اموات، 
  .شد خواهیم
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٢٠ احمد بن حنبل وجواز مسح قبر                                                          : فصل پنجم   

  

  اموات ىناشنوای بر وهابیان دلیل

 وهابیان نظرات به ابتدا در است شایسته شویم، بحث وارد اینکه از قبل
 و فراوان آثار به چگونه، آنها که گردد شنرو تا کنیم؛ اشاره باره این در

  . اندکرده پشت اسالمى مسلّم
 به استغاثه و توسل وهابیان شده سبب که دالیلى ترینمهم از یکى

 اموات معتقدند آنها که است این بدانند، حرام را دیگران و 6خدا رسول
 براى .بدهند را هازنده جواب توانند نمى و شنوند نمى را دنیااهل سخن
  :کنند مى استناد قرآن ىآیه این به خود ىعقیده تأیید

 ما و يشاء من يسمع اهللا إن االموات ال و االحياء يستوى ما و﴿
  1﴾.القبور فى من بمسمع أنت
 هر گوش به را خود پیام خداوند .نیستند یکسان زندگان و مردگان هرگز
 گوش به را خود سخن نىتوا نمى )،پیامبر اى( تو و رساند، مى بخواهد کس
   !برسانى اندخفته گور در که آنان
-  مى آیه این به استدالل با زید ابو على ،»النبالءسیراعالم« کتاب محقق

  2».شنوند نمى اموات قرآن، نص به« :گوید
 با اىرابطه و آگاهى هیچ اموات، ارواح« :گوید مى حراس خلیل محمد و
   3».ندارند عالم این و هازنده

                                                 
  .٢٢/ فاطر - ١
  .١٥٦ی ی شمارهی ترجمه، حاشيه٧ج ،النبالءسيراعالم  - ٢
  .١٩ص ،حراس» حکم االسالم فى التوسل باالنبياء و االولياء«لرد على کتاب ا - ٣
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 امر )اموات به( دادن سالم به ما« :گوید مى وهابى ىنویسنده همین باز
 و بینند نمى و شنوند نمى زیرا اند؛نشده امر دادن جواب به آنها ولى ایم؛شده
 اسالم وهابیان، ىعقیده به بنا پس 1».بدهند جواب توانند نمى

  !تاس کرده امر بیهوده و لغو کارى انجام به را مسلمانان
 اموات که کند مى داللت این بر قطعی، نصوص و سنت قرآن، :گوید مى البانى

 )زیرا( بدهند؛ جواب توانندنمی بشنوند، هم اگر فرض، به بنا و شنوند؛نمی
  :فرماید مى خداوند

 لن اهللا دون من تدعون الذين إن له فاستمعوا مثل ضرب الناس أيها يا﴿
 منه اليستنقذوه شيئا الذباب يسلبهم إن و له اجتمعوا لو و ذبابا يخلقوا
  ﴾.عزيز لقوي اهللا إن قدره حق اهللا قدروا ما .المطلوب و الطالب ضعف

  
 از غیر که را کسانى دهید، فرا گوش آن به است، شده زده مثلى !مردم اي

 کار این براى هرچند بیافرینند، مگسى توانند نمى هرگز خوانید، مى خدا
 آن توانند نمى برباید، آنها از چیزى مگس هرگاه و دهند؛ هم دست به دست

 این هم( مطلوبان آن هم و ناتوانند، کنندگانطلب این هم .گیرند بازپس را
 نشناختند؛ بشناسند، باید که گونهآن را خدا )!معبودان آن هم و عابدان،
   !است ناپذیرشکست و قوى خداوند

  :فرماید مى باز و
 تدعوهم إن .قطمير من يملکون ما دونه من تدعون والذين﴿

 يکفرون ةمالقيا يوم و لکم استجابوا ما سمعوا لو و دعاءکم اليسمعوا
  ٢﴾.خبير مثل ينبئک ال و بشرککم

                                                 
  .همان - ١
  .١٣و١٤/فاطر - ٢
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 نازك پوست ىاندازه به حتى )پرستید مى و( خوانید مى او جز که را کسانى
 و شنوند،نمی را شما صداي بخوانید را آنها اگر !نیستند مالک خرما يهسته

 را شما )پرستش و( شرك قیامت، روز و گویند؛نمی پاسخ شما به بشنوند اگر
 )حقایق از( را تو خبیر )و آگاه خداوند( مانند کسهیچ و شوند؛ مى منکر
   !سازد نمى باخبر

 مشرکان ىدرباره که -  را دیگر آیات بعضى و شریفه ىآیه دو این وهابیان
 از استغاثه و توسل بودنِ شرك و اموات وایىناشن دلیلِ - گویدمی سخن

 وهابیان سخن و آیات این ىدرباره جداگانه فصلى در .اندداده قرار غیرخدا،
 وهابیان که شود مى ثابت نظرات، این از استفاده با و کرد؛ خواهیم بحث

  .کنند مى انکار را اموات شنوایى

  شده یاد آیات بر وهابیان استدالل به جواب
  :ىآیه معناى دمور در

  ﴾.القبور فى من بمسمع أنت ما و﴿
  .کنى شنیدن به وادار توانى نمى را قبور اهل

 از که قتیبه ابن : کنیم مى اشاره سنتاهل بزرگان و مفسران از بعضى نظر به
 شنوایى اثبات و استدالل از بعد است، سوم قرن در سنتاهل بزرگ دانشمندان

  :است کرده فسیرت چنین را زیر ىآیه اموات،
 في من بمسمع أنت ما و الموتى التسمع إنک﴿ :تعالى قوله اما و

 هم و الجهال ههنا بالموتى أراد النه شئ فی هذا من فلیس ﴾.القبور
 تعالى اهللا جعله من إفهام علی التقدر إنک یرید القبور أهل أیضا

 و الهدى عن أصم تعالى اهللا جعله من إسماع علی تقدر ال و جاهال
 اليستوى﴿ :قال النه نقول ما علی دلیل اآلیات هذه صدر فی
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 و﴿ .المؤمن بالبصیر و الکافر باالعمى یرید ﴾.البصير و االعمى
 و ﴿ االیمان بالنور و الکفر بالظلمات یعنى ﴾.النور ال و الالظلمات

 ما و﴿النار بالحرور و الجنۀ بالظل یعنى ﴾.الحرور ال و الظل ال
 باالموات و العقالء باآلحیاء یعنى ﴾.االموات ال و االحياء يستوى
 من بمسمع أنت ما و يشاء من يسمع اهللا إن﴿ :قال ثم .الجهالء

 مثل و القبور فی موتى کأنهم الذین الجهالء التسمع أنک یعنى ﴾.القبور في
 بدر شهدا للجهالء مثال ضربهم الذین بالموتى یرد لم و القرآن فی کثیر هذا

  .احیاء عنده ولئکأ علینا بهم فیحتج
 وادار را اموات توانى نمى !)پیامبر اى( تو همانا :فرمود که خداوند سخن اما
 خداوند منظور چون کند؛ نمى مرده ناشنوایى بر داللتى هیچ « .کنى شنیدن به
 مى خداوند .هستند نیز قبور اهل جاهالن زیرا اند؛بوده جاهالن آیات این در

 جاهل را او خدا که کسى به تفهیم به قادر !)مبرپیا اى(تو که بگوید خواهد
 از ناشنواي را او خدا که کسى به را کالمت نیستى قادر و نیستى؛ قرارداده،

 این در زیرا ماست؛ مؤید آن، از قبل آیه سه مفاهیم .برسانى قرارداده هدایت
  :فرماید مى آیات
  1﴾.البصير و االعمى مايستوى و﴿

  .نیستند برابر هرگز بینا و نابینا
  .است مؤمن بینا، از و کافر، نابینا از مقصود که یعنى،
  2﴾.النور ال و الالظلمات و﴿

  .نور نه و هاظلمت نه و
  .است ایمان نور، از منظور و کفر، هاظلمت از منظور
  3﴾.الحرور ال و الظل ال و﴿

                                                 
  .١٩/ فاطر - ١
  .٢٠/فاطر - ٢
  .٢١/فاطر - ٣
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  !سوزان و داغ باد نه و )بخشآرام( سایه نه و
  .است آتش گرما، از ومنظور بهشت سایه، از منظور
  ﴾.االموات ال و االحياء يستوي ما و﴿
  !نیستند یکسان زندگان و مردگان هرگز و

  .هستند جاهالن ها،مرده از منظور و عاقالن ها،زنده از منظور
  :است فرموده سپس
  1 ﴾.القبور في من بمسمع أنت ما و يشاء من يسمع اهللا إن﴿
- نمی تو و رساند،می هدبخوا کس هر گوش به را خود پیام خداوند«

  ! برسانى اندخفته گورها در که آنانی گوش به را خود سخن توانی
- مرده خود قبور در گویا که جاهالن گوش به را کالمت توانینمی تو یعنی

 .است زیاد کرده، اراده را جاهل مرده، از که این، همانند آیاتی . برسانى اند،
-زنده خداوند نزد آنان زیرا شود؛نمی بدر شهداي شامل آیات، این مضمون

  2.اند
 صاحب ذوالفنون، بزرگ، ىعالمه« :گوید مى قتیبه ابن حال شرح در ذهبى 

 صاحب بود؛ فاضل و دیندار ثقه، او که است گفته خطیب، ابوبکر تصانیف،
 و مختلف علوم و فنون صاحب و مشهور علماى بزرگان از ولى ،نبود حدیث

   3».بود مهم
 مختلف تأویل« که اندبرده نام را زیادى هاىکتاب او، تصانیف جمله از

  .آنهاست از »الحدیث

                                                 
  .٢٢/فاطر - ١
  .١٤٣تأويل مختلف الحديث، ص - ٢
  .١٣٨، رقم ٢٩٨، ص١٣النبالء، ج سيراعالم - ٣
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 معاصر، مذهبِ شافعى بزرگ دانشمندان از سقاف، على بن حسن
  :گوید مى

 الیسمعون األموات أن توهم من بعض أن تعالى اهللا یرحمک إعلم
 دلیال ﴾.القبور في من بمسمع أنت ما و﴿ : تعالى اهللا قول أن ظنوا
 الکفار أن على لیلد یهاآل هذه بل کذلک، لیس و ذلک، على

 األموات أن کما الموعظۀ و بالتذکیر ینتفعوا لن الباطل علی المصرین
 التذکیر من یسمعونه بما ینتفعوا لن قبورهم إلی صاروا الذین

 تعالى اهللا فشبه کفرهم، على الدنیا من خرجوا إن بعد والموعظۀ
 ذلک علی ونص الوجه، هذا من باألموات صرینالم الکفار هؤالء

 فی جاء :منهم واحد قول لک أنقل انی و فراجعه، التفسیر أهل
 :المعنى إن القبور، فی من بمسمع أنت ما و 1کثیر ابن تفسیر مختصر

 هم و قبورهم إلى صیرورتهم و موتهم بعد األموات الینتفع کما أي
 کتب الذین المشرکون ءهؤال کذلک إلیها الدعوة و بالهدایۀ کفار

 إال أنت إن هدایتهم التستطیع و فیهم، لک الحيلة الشقاوة علیهم
 التسمع و الموتى التسمع إنک﴿ :قال تعالى اهللا أن واعلم .نذیر
 الیولون األموات أن تعلم أنت و ٢﴾.مدبرين ولوا إذا الدعاء الصم

 قال لذلک و الکفار بذلک المراد إنما و التذکیر و العظة بعد مدبرین
 الذى و تعالى اهللا یذکر الذى مثل :الصحیحین فی کما 6النبی

 إذا﴿ :سبحانه قوله فی الضمیر .فتأمل .المیت و الحی مثل الیذکره
                                                 

  .٥٤، ص ٣تفسير آيه از شيخ صابونى،ج  - ١
  .٨٠/نمل - ٢
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 بکل المراد ألن الصم، علی و الموتى على عائد ﴾مدبرين ولوا
 ال الکفار هم الصم و فالموتى بداهۀ، ظاهر هذا و الکفار، منهما

 إلی باالضافۀ المفسرین، محققو أئمۀ ذلک علی نص و االجساد،
  .بالشک األموات سماع اثبات فی الرسالۀ هذه فی أوردتها التی األدلۀ

 گمان شنوند؛ نمى اموات که اندکرده توهم بعضى که بدان !کند رحمت را تو خدا
 اللتد »کنى شنیدن به وادار را قبور اهل توانى نمى تو و« :خداوند سخن این اندکرده

 که، است این بر دلیل آیه این بلکه .نیست چنین آنکه حال کند؛ می آنها گفتار این بر
 گیرند؛ نمى پند موعظه و یادآورى با هرگز ورزند؛ مى اصرار خود باطل بر که کفارى
 خارج کفر حال در دنیا از اینکه از بعد – شتافتند قبرها سوى به که مردگانى همانند
 راکه کفارى خداوند پس .برند نمى اىبهره شنوند،می که ايموعظه و ذکر از - شدند

 تصریح آن به نیز مفسران و است؛ فرموده تشبیه هامرده به ورزند، مى اصرار باطل بر
 مختصر در :کنم مى نقل تو براى را آنها از یکى سخن من !کن مراجعه آنها به.اندکرده

 في من بمسمع أنت ما و﴿ ىآیه تفسیر رد ،)علیه اهللا رحمۀ( کثیر ابن تفسیر
  :است آمده ،﴾.القبور

 حالی در -  قبرها سوى به کردن کوچ و مرگ از بعد مردگان که همانطور
 حال ندارند، ايبهره - بودند کافر 6پیامبر هدایت و دعوت به که

 .است چنین است،شده نوشته آنها براى بدبختى و شقاوت که مشرکانى
 .کنى هدایت را آنها توانى نمى و ندارى؛ آنها هدایت سوى به راهى تو
  .هستى دهندهبیم تنها تو و 1؛ ﴾.نذير إال أنت إن﴿

 بــه را سخنت توانى نمى تو مسلماً« :فرمود متعال خداوند همانا که بدان

 و گردانند، برمى رو که هنگامى را کران توانى نمى و برسانى، مردگان گوش

                                                 
  .٢٣/ فاطر - ١
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 و موعظه از اموات همانا که دانى مى تو و !نىفراخوا کنند، مى پشت

 در که چنان لذا .هستند کفار منظور یقین، طوربه .گردانند برمى رو یادآورى

 و کند می یاد را خدا که کسى مثل« :فرمودند 6پیامبر است، آمده صحیحین

   1».است مرده و زنده مثل کند، نمی یاد را خدا که کسى

 گردد؛ مى بر ناشنوا و مرده به ﴾مدبرين ولو ااذ﴿ در ضمیر !کن فکر پس

 منظور پس .است روشن کامالً این و .است کفار آنها دوى هر از مراد چون

 این به مفسران و محقق امامان .مردگان اجساد نه کفارند؛ ناشنوا و مرده از

 در کتاب، این در که است اىادله بر عالوه این و اند؛نموده تصریح مطلب

  ».کردم ذکر مردگان وایىشن اثبات

 که کند، می نقل را حیانابو حافظ و امام و طبرى سخنان ادامه، در سقاف
   2.اندکرده معنا گونههمین دقیقاً را آیات این نیز آنها

 قرطبى .اندکرده تفسیر طورهمین را آیه این نیز جوزى ابن و قیم ابن
 آنها است؛کرده قلن میمون بن عمرو و سقفى عیسى بصرى، حسن از نیز
 معنا گونههمین را آیه نیز کثیر ابن 3.اندکرده معنا گونههمین را آیه این نیز

 چون قبر، به شدن منتقل از بعد اموات که طورهمان« :گوید مى و کرده
 برند؛ نمى نفع تو سخنان از بودند، کافر پیامبر دعوت و هدایت به نسبت
  4».نمایى هدایت حق راه به توانى نمى نیز را مشرکان گونههمان

                                                 
  .؛ و ديگران١٦٨، ص٧صحيح بخارى، ج - ١
  .١٤٥، ص٣کثير، جمختصر تقسير ابن . ٦سقاف، صاإلغاثة، . ١٢، ص٢٥، ج٧سير طبرى، جتف - ٢
  .٣٤٠، ص١٤؛ تفسير قرطبى، ج٥٢، ص٦جوزى، ج المسير ابن ؛ زاد٤٦-٤٥، ص الروح - ٣
  . ٥٦٠، ص ٣ تفسير ابن كثير، ج - ٤
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 آیه این به استدالل با که عایشه، المؤمنین، ام نظر نقلِ از بعد کثیر ابن
 6خدا رسول حدیث است کرده سعى )عایشه( او شنوند؛ نمى اموات :است گفته

 این با آیه، این« :گوید مى کند، معنا نشنیدن به صحابه، دیگر نظر خالف بر را
 که کسانى و صحابه اکثریت سخن همان درست، سخن و ندارد؛ رضىتعا احادیث

  1».میشنوند اموات بودند معتقد که است؛ بودند، صحابه از بعد
 استدالل با که عایشه، ّالمؤمنین،ام نظر مورد در آنکه از بعد شامى صالح

 توسط مردگان دادن قرار مخاطب يقضیه و اموات شنوایى آیه این به
 بر هایىدلیل سهیلى و اسماعیلى از است، کرده انکار را 6خدا رسول

 امام مسند از نقل به عایشه از حدیثى آخر، در و آورد؛ مى او نظر نادرستى
  حدیث از« :گوید مى بعد و کند؛ می نقل حنبل بن احمد

 در صحابه احادیث شنیدن از بعد او که شود مى فهمیده گونه این عایشه، ّالمؤمنین،ام 
 قضیه وقوع هنگام در او زیرا است، کرده عدول خود اولیه نظر از ضوع،مو این

  2».است نداشته حضور
ّ ام اعتقاد بر صراحت، به که کرد خواهیم ذکر احادیثى آینده در 

  .کند می داللت اموات بینایى و شنوایى به عایشه، المؤمنین،

  دیگر آیاتى به تمسک با وهابیان استدالل

 شرح کتاب يمقدمه در که آیاتى ىوسیله به ما« :گوید مى ادامه در البانى

 گمراهى منجالب از را نیکوسرشت و طینتپاك مسلمانان از بسیارى توانستیم دادیم

                                                 
   . ٤٥٠، ص٢؛ سيره ابن کثير، ج ٣٥٧، ص ٣، ج داية و النهايةالب - ١ 
   ٢. ٨٥، ص ٤سبل الهدى والرشاد، ج  - ٣
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 را ما که سپاسگذاریم را خداى توفیق، این کسب سبب به .نماییم هدایت و رهانیده؛

   1»!نمود دستگیرى بندگانش هدایت در
 و امام گمراهى بر خود، سخن این با بانىال که شویم مى یادآور
  .است نموده تصریح بوده؛ اموات شنوایى به معتقد که تیمیه، ابن رهبرش،

 خدایى، شأن زیرا هستند؛ مشرکان آیه، دو این نزول سبب که نیست شکى  
 حتى اگر، :که زندمی مثل آیات این در متعال، خداوند .بودند لئقا بتها براى

 آیا .نیستند چیز آن گرفتنپس به قادر آنان برباید، بتها این از را چیزى مگسى
 صحیح هستند چوب و سنگ ساخته که هایىبت با 6خدا رسول ىمقایسه
 باالتر، عالم به مادى عالم از رحلت از پس اسالم، الشأنعظیم پیامبر آیا است؟
 عادى انسانى به تمسک و یارىطلب است ممکن چگونه ندارد؟ بتها با تفاوتى
 با ؟!باشد شرك 6خدا رسول به توسل و خواستنکمک ولى نباشد؟ شرك

 به سنجى،نکته و منصف هر براى آیات، این به مذهبى تعصب از عاري نگاهى
 مشرکانى ىملحدانه ىعقیده بر ناظر آیات، این که است درك قابل سهولت

 خدا عنوانِ به را آنان و اند؛گشته قایل خود معبودان براى خدایى، شأن که است
 مفهومـی چینــن روشنــی بـــه ،آیــات خود به سطحی نگاهى با .خوانند مى
 تفاسیر به را خوانندگان بیشتر، اطالعات کسب براى .کنیم مى استنباط آن از را

 این تفسیر مقامِ در آنها ىهمه که دهیم؛می ارجاع 2کثیر ابن و قرطبى طبرى،
  .اندگفته چنین و نموده لعم گونههمین به آیات،

                                                 
   .مقدمه آيات البينات فى عدم سماع االموات، نعمان ابن محمود آلوسى - ١
  .٢٤٥،ص٣کثير، ج ؛ تفسير ابن٩٦،ص١٢؛ تفسير قرطبى، ج٦٤و١٤٩و٢٢ص،١٧تفسير طبرى، ج - ٢
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- هیچ آیات این مفسران، این تصریح بر بنا فرمایید، مى مالحظه کهچنان 

 مشرکان آیات این از منظور و کند؛ نمی اموات ناشنوایى بر داللتى گونه
 گونههیچ که است دیگرى امر بر ناظر آیات مفهوم ترتیب، این به .هستند

 هم را، آیه دو این وهابیان که حالى در ،ندارد استغاثه و توسل با ارتباطى
 و توسل بودن شرك بر دلیلى هم و اندداده قرار اموات ناشنوایى بر دلیلى

  .دانند مى استغاثه
-می شرك را 6خدا رسول از خواستن یارى آیات، این به تمسک با وهابیان  

 وهابیان تمام شک، بدون :گفت باید باشد، درست آنها استدالل این اگر .دانند
 کسى از خواستنکمک بودنِشرك دلیلِ آیات این اگر چون، بود؛خواهند مشرك

 پس .داشت نخواهد مرده و زنده بین تفاوتى که است واضح کامالً باشد، دیگر
 یا زنده( غیرخدا کسى هر از مسلمان هر وهابیان، استدالل و فهم این بر بنا

   .بود خواهد مشرك بخواهد، کمک )مرده
-سوره 5 يآیه کنند، مى استدالل آن به وهابیان که دیگري آیات نمونه از  

  :فرماید مى که است فاتحه ي
  ﴾.نستعين اياک و نعبد اياک﴿

  .طلبیممی یارى تو از فقط و پرستیم؛ می را تو فقط
 شرك مرده از طلبیدن یارى آیه، این تصریح بر بنا که گویندمی وهابیان

 آیات همانند آیه این .بخواهید کمک خدا از طفق :فرماید مى زیرا است؛
 اگر که رسیممی حقیقت این به دقت، و توجه اندکى با و است؛ قبلی

 - الهى پیامبران حتى آدم، فرزندان تمامی باشد؛ درست وهابیان برداشت
 :فرماید مى شریفه يآیه که چرا .اندبوده مشرك - !بریم مى پناه خدا به
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 خدا از تنها غیرزنده، مورد در :گوید نمى و ؛»اهیدبخو کمک خدا از فقط«
 کلی طور به .است نشده ئلقا مرده و زنده بین تفاوتى آیه بخواهید؛ کمک
 شرك - وهابیان استدالل بر بنا - حال هر در غیرِخدا از طلبیدن کمک

  .بود خواهد
 یارانش به سلیمان که فرماید مى B سلیمان حضرت داستان در خداوند 

 ^%$# :مودفر

 قال﴿ ،﴾مسلمين يأتونى أن قبل بعرشها يأتينى أيکم الملؤا ايها يا قال﴿
 لقوى عليه إني و مقامک من تقوم أن قبل به آتيک أنا الجن من عفريت
 إليک يرتد أن قبل به آتيک أنا الکتاب من علم عنده الذى قال﴿ ،﴾أمين

 أم أأشکر لونيليب ربي فضل من هذا قال عنده؛ مستقرا رآه فلما طرفک
  1﴾.کريم غني ربي فإن کفر من و لنفسه يشکر فإنما شکر من و أکفر

 آورد، می من براى را او تخت شما از یک کدام !بزرگان اى :گفت )سلیمان(
 نزد را آن من :گفت جنّ از عفریتى آیند؟ من نزد تسلیم، حال به آنکه از پیش

 و توانا امر، این به نسبت من و برخیزى مجلست از آنکه از پیش آورم، مى تو
 چشم آنکه از پیش :گفت داشت، )آسمانى( کتاب از دانشى که کسى )اما( !امینم

 نزد را )تخت( آن )سلیمان( که هنگامی و !آورد خواهم تو نزد را آن زنى، هم بر
 آزمایش مرا تا است، من پروردگار فضل از این :گفت دید؛ پابرجا و ثابت خود
 به کند، شکر کس هر و !کنم؟ مى کفران یا آورممی جا به را او شک آیا که کند
 )که است، نموده زیان خویش به( نماید کفران هرکس و کند؛ مى شکر خود نفع

  !است کریم و غنى من، پروردگار

                                                 
   .٤٠-٣٨/ نمل - ١
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 همان و است شرك نیز سلیمان حضرت عمل این وهابیان، عقیده بر بنا 
 است، این .ماند نخواهد اقىب دنیا در مشرك غیر کردیم، اشاره که طور

 از خدا بندگان رهانیدن سبب به و بالدمی خودش بر البانى که هدایتى
 هايانسان چون آنها :گوید مى و !گذارد مى سپاس او درگاه به گمراهی

  .اندشده هدایت او استدالالت خواندن با بودند پاکى
 .دید خواهد تام تیشباه خوارج، با وهابیان استدالل بین منصفی انسان هر  

 خدا خلق بدترینِ را خوارج عمر ابن :کند می روایت چنین صحیحش در بخاري
 تطبیق مؤمنان بر شده، نازل کفار مورد در که را آیاتی خوارج، :گفت مى و دانست؛می
   1».کردندمی
 کشتند؛می خدا به تقرب براى را مؤمنان خود، شیطانی و باطل عقیده با خوارج  

 به و دادند؛ مى انجام خیر عمل )سفاکانه اعمال این با( خود گمان به ،یعنی
 و آشکار کامالً آنها عقیده بطالن اینکه رغم به .کردندمی افتخار خود، کشیمؤمن
 و .بودند قدم ثابت خود راه در است، حق آنها راه اینکه عقیده به باز بود؛ هویدا
 در که آیاتی به استدالل با و اند؛گرفته شپی در را راه همان نیز وهابیان امروز،
 عمل این به و کشند مى خدا به تقرب براى را مؤمنان شده، نازل مشرکان مورد
 ،فرقه این تاثیر تحت که جوانانى از بسیارى متأسفانه .کنند مى افتخار خود

 بزرگ علماى موضعِ از اطالعی و خبرند؛بى خوارج شوم عاقبت از اندقرارگرفته
 اتفاق به خوارج، که دانستندمی اگر کهحالی در .ندارند آنان، قبال در سلمانم

 امید آنان هدایت به هستند جهنمى و منحرف گروهی اسالمی، فرق يهمه آراي
  .رفت مى

                                                 
   .٢٥٢، ص١٢؛ فتح البارى، ج٥١، ص ٨صحيح بخارى، ج  - ١
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 نیاز دلیل به وهابیان عقاید بودن باطل اثبات براى آگاه، و منصف هايانسان  
   :کنیم می اشاره مورد دو به تنها لذا .تاس بدیهی کامالً این زیرا ندارند؛
 عبادت، براى و خدا عنوان به یعنی خواندن، از منظور اول، يآیه دو در .1

 جايبه را ها بت مشرکان که کند می تصریح آیه .است دیگران خواندن
 آن يدرباره تفصیل به مفسران شد، ذکر کهچنان و پرستیدند؛می خدا

  .اندگفته سخن
 است کمکی نوع آن نفى منظور، فاتحه، يمبارکه يهسور يآیه در .2

 از نیازبی و مستقل نیرویش، و توان و قدرت در را کنندهکمک که
 مستقالً که شود خواسته یارى و کمک کسى از یعنی، بدانیم؛ خدا

 اذن بدون و اوست؛ خود از دارد چه هر و است؛ قدرت داراي
  .دهد انجام کاري هر تواند می خداوند

 به توسل دانستن شرك .است شرك خواستنکمک نوع این شک، نبدو
 یارى و توسل دانستن جایز با آیات، این به تمسک با 6خدا رسول

 منافات آشکارا – هستند غیرخدا نیز آنان که درحالی – زندگان از طلبیدن
  :گفت باید مورد این در آنان برداشت سوء پذیرش فرض به .دارد

  .بود خواهند مشرك هم نانآ خود شک، بدون :اوالً

 تواندنمی حتى کسى و ریزد مى هم به بشري، زندگی يشالوده :ثانياً
 این زیرا بخواهد؛ را کاري انجام خود، زیردست یا و غالم فرزند، از

 برداشت این بر بنا و شود؛می محسوب غیرخدا از خواستنکمک
  .بود خواهد مشرك



 ٣٤                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 ابن حتى علما، و اسالمى مفسران ن،تاکنو اسالم ظهور از که است جالب  
 وهابیان که آیاتى از یکهیچ از –است بوده تیمیه ابن شاگردان از که- کثیر

 چنین اند،کرده استدالل استغاثه و توسل بودن شرك به آن، يواسطه به
 سلفى را خود وهابیان چگونه وجود، این با .اندنکرده استخراج اىنتیجه

  ؟!خوانند مى
 خواندن ىواسطه به گمراهى، از بعد مسلمانان از بسیارى :گوید ىم البانى

- شده هدایت راست راه به اموات ناشنوایى درمورد آلوسى، کتاب بر او ىمقدمه

 نیز خود البانى، اعتقادى رهبر تیمیه، ابن که رساندمی روشنی به سخن این اند؛
 البانى، سخنان به بنا .ستا رفته دنیا از نیز گمراهى همان در و بوده گمراهی در

 به معتقد تیمیه ابن که است مسلم و است؛ گمراهی اموات، شنوایى به اعتقاد
  .است رفته دنیا از نیز عقیده همان با و است؛ بوده اموات شنوایى

 از بعد و 6خدا رسول زمان در مسلمانان يسیره که شویممی یادآور
 .شدند مى متوسل صالحین و خدا اولیاي به که است بوده این بر آن،

 خطور آنها از یکهیچ ذهن به عمل، این بودن شرك یا و حرمت احتمال
 مى مشاهده را ما رفتار و اعمال اموات که بودند معتقد آنها .است نکرده
 از بلکه ،بود نخواهند ناآگاه و خبربی دنیا این از مرگ، از پس و کنند؛

 انکار وهابیان، مسلّم اعتقادات از یکى که، آنجا از .دارند آگاهی ما احوال
 که اخباري و روایات آیات، با ابتدا است؛ اموات دادن جواب و شنوایى

 دنیا این با ایشان ىرابطه حفظ و ما رفتار و اعمال از اموات آگاهی بر گواه
  .شد خواهیم آشنا هستند؛



 ٣٥                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

  گذشتگان شنوایی به قرآن گواهى
 را خود قوم او که گاه آن B حصال حضرت داستان در کریم، خداوند

 )حضرت آن يمعجزه( شتر به نرساندن زیان و متعال خداوند از اطاعت به
 مى رساندند، قتل به را شتر نکرده، اعتنایی او سخن به آنها و نمود؛ دعوت
   :فرماید

 يا :وقال عنهم فتولّى﴿ ﴾جاثمين دارهم فى فأصبحوا الرجفۀ فأخذتهم﴿ 
  1 ﴾.النّاصحين تحبون ال ولکن لکم نصحت و ربى رسالة أبلغتکم لقد قوم

 جانشانبی جسم )تنها( صبحگاهان، و گرفت؛ فرا را آنها لرزه زمین سرانجام
 بودند، مرده آنها کهحالى در هنگام، این در( .بود مانده باقی منازلشان در

 من !قوم اي :گفت و )کرد خطاب آنها به و( برتافت؛ روى آنها از )صالح
 ولى دادم؛ انجام را خیرخواهی شرط و رساندم، شما به را پروردگارم رسالت

  !ندارید دوست را خیرخواهان شما )که کنم چه(
 و گفت؛ سخن هامرده با صالح، حضرت که شود مى استفاده آیه این از

 مورد را آنها طوراین حضرت آن کردند، نمى درك و شنیدند نمى آنها اگر
  .فرمود نمى تأیید را آن نیز قرآن و .دادنمی قرار خطاب

  :فرماید مى دیگر ايآیه در
 شعيباً کذّبوا الذين﴿ ،﴾جاثمين دارهم فى فأصبحوا الرجفة فأخذتهم﴿

 فتولّى﴿ ،﴾الخاسرين هم کانوا شعيباً کذّبوا الذين فيها يغنوا لم کأن
 فکيف لکم نصحت و ربى رساالت أبلغتکم لقد قوم يا وقال عنهم
  2﴾کافرين مقو على آسى

                                                 
  .٧٩-٧٨/اعراف - ١
  . ٩٣-٩١ /اعراف -٢



 ٣٦                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 جانبی اجسادي صورت به صبحگاهان و گرفت؛ فرا را آنها لرزه زمین سپس
 نابود چنان آن( کردند، تکذیب را شعیب که آنها .بودند مانده هایشانخانه در

 را شعیب که آنها !نداشتند سکونت هاخانه آن در هرگز گویا، )که شدند
 قوم اي :گفت و برتافتيرو آنان از سپس !بودند زیانکار کردند، تکذیب

 خیرخواهی شما براى و رساندم؛ شما به را پروردگارم هايرسالت من !من
  .بخورم تأسف ایمانبى قوم حال بر چگونه حال، این با نمودم؛

 از بعد را خود قوم B شعیب حضرت .است قبلى ىآیه مانند نیز آیه این
مورد، این در .گفت سخن آنها با و داد قرار خطاب مورد آنها، مرگ 

 :گویدمی آنکه از بعد او زیرا است؛ واقعیت این گویاي خود البانى اعتراف
 شعیب، حضرت و صالح حضرت که است گفته خود تفسیر در کثیر ابن«

  اعتراف آن به »اندگفته سخن آنان با خود، قومِ مرگ از بعد
 این :یدگو مى و کرده جو و جست گریزي راه همیشه مانند ولى کند، می

  1.است پیامبران مخصوص
 ندارد، را اخبار تضعیف یا تکذیب توان هرجا البانى، که شویممی یادآور  

 نابینا توسل داستان در .بپوشاند را حق تا زندمی توجیهاتی چنین به دست
 رسول مخصوص این :گوید مى ناچار به آخر در البانى، که آمد خواهد نیز،

 فقط کرد، استنباط را ذات به توسل دیث،ح این از هرکس پس خداست،
 اینجا در او . ...و اولیا و دیگر پیامبران به نه شود، متوسل حضرت آن به

 توسل، در ولى کرد؛ معرفی پیامبران مخصوص را، مرده با گفتن سخن
 توسل بخش در که .کند می خارج اختصاص این از نیز را پیامبران دیگر

  .آمد خواهد
  :فرماید مى اسالم گرامی پیامبر به خطاب کریم قرآن در خدا

                                                 
  .حاشيه  ٥٩،صىآلوس ،آيات البينات فى عدم سماع االموات -١



 ٣٧                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 الهةء الرحمن دون من أجعلنا رسلنا من قبلک من أرسلنا من وسئل﴿
  1﴾.يعبدون

 رحمان خداوند از غیر ما آیا !بپرس فرستادیم تو از پیش که رسوالنى از و
  !دادیم؟ قرار پرستش براى معبودانی

 از که کند مى امر رسولش به متعال خداوند که کنید مى مالحظه 
 صراحت به قرآن پس .بپرسد - اندرفته دنیا از که - گذشته پیامبران
 به آیه، این مفهوم به البانى اعتراف از بعد و .کند مى تأیید را اموات شنوایى

 از خود او که زیرا بود؛ نخواهد نیازي آن، اثبات در مفسران نظرات بیان
  .است مردگان شنوایى انکار اصلى مدعیان

  احادیث منظر از اموات شنوایى أییدت
 روشنی به که دارد وجود فراوانی روایات اسالمی احادیث و اخبار در

 این با .کند می داللت دنیا،اهل سالم به اموات پاسخگویی و شنوایى بر
 اسالمى مسلم و متواتر اخبار همه این برابر در وهابیان بینیممی باز وجود،
  .دهند جواب توانند نمى و شنوند نمى اموات :گویند مى و اندایستاده

  نماز در خطاب
 و کنیم، اشاره تاریخى مسلم و روشن دلیل یک به خواهیممی همه، از قبل

 با خود نمازهاي در پیوسته امروز، به تا اسالم صدر مسلمانان ىهمه اینکه آن
 می این بر داللت خود این .دهند مى سالم 6خدا رسول به خطاب يصیغه

 سالم زیرا دهد؛ می را آنها جواب و شنودمی را نمازگزار سالم حضرت، که کند

                                                 
   .٤٥/ زخرف -١



 ٣٨                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 نباشند ما سالمِ شنیدنِ به قادر حضرت آن اگر و ،بوده خطاب يصیغه با ما
 مسلمین تمامی که حالی در است؛ گرفته انجام نماز در بیهوده و لغو عملی
 شودمی روشن بنابراین .کند یم باطل را نماز لغوى عمل هر که دارند نظراتفاق

  .شنوند می را خود امت سالم حضرت، آن که
 از بعد« :گوید مى او قول از و مسعود ابن از خبرى به تمسک با البانى

 :گفتیم مى )و داده تغییر غیاب به را خطاب ىصیغه ما( پیامبر، رحلت
 هاىوهگر تمامى مسلّم و قطعى سنت از فرار براى وي »!پیامبر بر سالم

سته تمسک مجعول، روایات از دست این به ، اسالمى حالى در است، ج 
 و تیمیه ابن حتى .اندنکرده مجعول اخبار این به اعتنایى مسلمانان عموم که

- مى سالم پیامبر به خطاب ىصیغه با خود نماز در عبدالوهاب بن محمد
 از مسأله، این در و نمود؟ خواهند توجیه را عمل این چگونه وهابیان .دهند

 بن محمد و تیمیه ابن از یا البانى از کرد؟ خواهند تبعیت کسى چه
   داد؟ خواهند پاسخى چه قطعى و مسلم سنت این برابر در و عبدالوهاب؟

 مانند اسالمى مختلف سرزمینهاى در زمان آن که ىمسلمین چنینهم
  رسول آیا و بوده چه نمازشان حکم بودند ...و بصره کوفه، مکه، شام،
  !نداشتند؟ توجه این به 6 خدا

 و گویند، مى چه وهابیان اموات شنوایى مورد در که ببینیم باید اکنون
 چنین طرح با وهابیان .دارند نظرى و رأى چه مسلمانان باقى مقابل، در

 کرده، مخالفت تیمیه، ابن خود، عقیدتى و فکرى رهبرِ با عمالً اىنظریه
 کثیر، ابن و قیم ابن شاگردش، دو و تیمیهابن زیرا کنند؛ مى رد را او نظر

 از آنان بهرمندى و اموات پاسخگویى و شنوایى شرطى و قید هیچ بدون



 ٣٩                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 کرده استدالل آن به خود هايکتاب در اند؛پذیرفته را دنیااهل تلقین و دعا
 در آنان سخنان به ادامه، در ما .انددانسته مسلمات از را آن مؤکّد، طور به و

  .پرداخت خواهیم باب این
 را هاتوانایى آن شده،یاد ىآیه به استدالل با مکتب این کنونى پیروان 
 و ناپسند زشت، سخنانى وهابیان گاهى متأسفانه .اندکرده انکار کامالً

 عنوان به کنند؛ مى جارى زبان بر 6 اسالم گرامى رسول مورد در کوبنده
 عبدالوهاب بن محمد پیروان از بعضى که است شده ثبت تاریخ در نمونه

 در من چون، است؛ 6 محمد از بهتر من، عصاى اين :گفتند مى او نزد
 نفع و گيرممي کمک خود عصاى از آن، مانند کارهايي و مار کشتن

 ما به نفعي تواند نمى اصالً و است مرده همانا، 6 محمد ولى برم؛مي
  1!برساند
- رسانده حدى به را جماعت این گستاخى بصیرت، عدم و جهالت که بینیم مى

 جارى زبان بر 6خدا رسول يدرباره را ناپسندى و زشت سخنان چنین که است
 .نمایند جارى زبان بر دست این از سخنانى که ندارند ابایى هیچ نیز امروز .کنند مى

  .آورد مخواهی بعدى مباحث در را او حال شرح .است خبر این راویان از دحالنزینى

  اموات شنوایى به شاگردش دو و تیمیه ابن اعتراف
  :گوید مى تیمیه ابن

 کما الناس؛ کالم یسمع حی دونه هو من و بل 6 النبى أن والریب
 علیه أرد حتى روحی علی اهللا رد إال علی یسلّم رجل من ما ):6 قال

                                                 
 ؛ التوسل بالنبي و جهلة١٨زهاوى حنفى، ص ،؛ الفجر الصادق٤٢، ص١دحالن، جزينى  ة،الدرر السني - ١

  .٢٤٥ابوحامد بن مرزوق استانبولى حنفى، ص ة،الوهابي



 ٤٠                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 إال علیه فیسلم الدنیا، فی یعرفه کان الرجل بقبر یمر رجل من ما و .السالم
  .صححه و البر عبد ابن رواه .علیه یرد حتى روحه علیه اهللا رد

 و اندزنده هم، حضرت آن از ترپایین هاىرتبه افراد بلکه پیامبر، شک، بدون
 دهدنمی سالم من بر کسى هیچ« :فرمودند پیامبر که چنان شنوند؛ مى را مردم سخن

 در و( .بدهم را او سالم جواب تا دگردانبرمی من به را روحم خداوند اینکه مگر
 شناختهمی را او که کسى قبِر سرِ از که نیست کسى هیچ :)فرماید مى دیگري حدیث

 جواب تا گرداندمی باز او به را روح خدا اینکه مگر دهد، سالم او به و بگذرد است
  ».بدهد را سالم

 صوت واتام اینکه اما« :گوید مى »الصراط اقتضاء« کتاب در تیمیه ابن
 این البر عبد ابن :گوید مى بعد و ».است حق شنوند، مى را آن غیر و قرآن قرائت
  1».است دانسته صحیح را آن سند و کرده روایت را حدیث

 در یعنی البر؛ عبد ابن از شده روایت حدیث در که شویممی یادآور 
 این از .ندارد وجود »گرداندبازمی او به را روحش« عبارت دوم، حدیث
 یا و کرده اضافه حدیث این به راآن خود یا تیمیه ابن که شود می معلوم

 حدیث این جزء را آن فراموشى سبب به که کرده تکیه اشحافظه به قدرآن
 و زشت کار شک بدون او صورت، دو هر در .است کرده محسوب
  .است داده انجام ناپسندى

  :گوید مى نیز کثیر ابن 

 يسلموا أن القبور أهل ىعل سلموا ألمته،إذا يمهعلت 6 عنه ثبت و
 قوم دار عليکم السالم :المسلم فيقول يخاطبونه، من سالم عليهم

                                                 
   .٣٧٩، ص ١؛ اقتضاء الصراط ابن تيميه، ج٤٥٤، ص١ابن تيميه، ج ،ىالرد على البکر -١



 ٤١                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 عنهم االثار تواترت قد و يعقل و يسمع لمن خطاب هذا و مؤمنين
  .يستبشر و الحي بزيارة يعرف الميت بأن )السلف عن(

 يصیغه با قبور هلا بر دادن سالم ينحوه 6 پیامبر که استشده ثابت
 !مؤمنین قوم اى« :بگویید که فرمودند و داده تعلیم خود امت به را خطاب

 مى تعقل و شنودمی را سالم که است کسى براى خطاب این »!شما بر سالم
 را او که اي زنده شخص میت، که رسیده ما به سلف از متواتري اخبار .کند

  1».دهد یم بشارت را او و .شناسدمی کند مى زیارت
  :گوید مى نیز قیم ابن

 يسلموا أن القبور أهل على سلموا إذا متهأل 6 النبي شرع قد و
 و مؤمنين قوم دار عليکم السالم :فيقول يخاطبونه، من سالم عليهم
 بمنزلة الخطاب هذا لکان ذلک لوال و يعقل و يسمع لمن خطاب هذا

 تواترت قد و هذا على مجمعون السلف و الجماد و المعدوم خطاب
  .به يستبشر و له الحي زيارة يعرف الميت بأن عنهم اآلثار

 کردند، سالم قبور اهل به وقت هر که فرمود تشریع امتش براى 6 پیامبر همانا
 خطاب این »!شما بر سالم !مؤمنان گروه اي« :بگویند و دهند سالم خطاب يصیغه با

 همانند خطاب این شنید،مین اگر و کند؛ مى تعقل و شنودمی که است کسى براى
 دارند اجماع این بر سلف .بود خواهد )چوب و سنگ مثل( جامد چیزهاي به خطاب

 طریق از شودمی خوشحال آن سبب به و شناسد می را خود زائر میت اینکه اخبار و
  2.است رسیده تواتر به پیشینیان

                                                 
   .٤٣٩، ص ٣تفسير ابن کثير، ج -١
   .٥، ص١ابن قيم ، ج ،الروح- ٢
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 مورد در آنها که شودمی ثابت او، شاگرد دو و تیمیه ابن سخنان به توجه با
 وهابیان امروزه، ولى اند؛ بوده رأي هم مسلمانان سایر با اموات، پاسخگویی و شنوایى

 زیرا هستند؛ امر این منکر و ورزیده مخالفت مسلمانان جمهور يعقیده با شدت به
 )واهی دالیل به شرك اتهام( را آنها هايتهمت بودن دروغ اموات، شنوایى به اعتقاد
 این و نموده اعتراف اموات شنوایى به آنها اگر .کند می ثابت مسلمانان سایر به نسبت

 توسل وهابیان، ظاهراً .بکشند دست خود باطل يعقیده از باید بپذیرند؛ را احادیث
 عقایدشان بودن باطل کنند، اعتراف نیز اموات شنوایى به اگر و دارند قبول را زنده به

 عقاید با ناسازگار اخبار دیگر مانند دلیل، نهمی به گردید؛ خواهد آشکارتر هم باز
 را اخبار و احادیث آن و کرده برخورد نیرنگ با نیز، اموات شنوایى اخبارِ با خود،

 کنند مى اعتراف قیم ابن و کثیر ابن که بینیدمی شما ولى .نمایندمی انکار و تکذیب
 از تر مهم .همدفمی و کند مى درك را آن که رواست کسى براى سالم و خطاب که
-می را خود زائر مرده که است رسیده تواتر به سلف از« :گویند می دو هر اینکه آن

  ».دهدمی بشارت او به و شناسد
 ادراك و شنوایى درباب که گرفت نتیجه توانمی سخنان این از

 مسلمانان هايسالم همین همچنین .دارد وجود بسیارى اموات،اخبارمتواتر
 6 خدا رسول مسلم و متواتر احادیث از برگرفته که زیارت، هنگام به

 دروغ تیمیه، ابن شاگردان شهادت .مدعاست این بر شاهد بهترین است؛
   ثابت را اسالف از پیروى بر مبنى وهابیان، ادعاى بودن

 باطل ىعقیده دادن جلوه صحیح خاطر به اینها که دهدمی نشان و کند؛ می
 ابن و کثیر ابن گواهى به زیرا کنند؛ مى انکار زنی را متواتر اخبار حتى خود،
  .اندبوده اموات، ادراك و شنوایى به معتقد سلف قیم،
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   پیامبر تعلیم در مردگان به سالم کیفیت

  :گفت که است شده نقل عایشه، المؤمنین، ام از
 يخرج)6 اهللا رسول من ليلتها کانت کلما 6 اهللا رسول کان
 مؤمنين قوم دار عليکم السالم« :فيقول ،البقيع ىإل الليل آخر من
 !الحقون بکم اهللا شاء إن إنا و مؤجلون غدا توعدون ما أتاکم و

  !بقيع ألهل اغفر اللهم
 آخر همیشه، که بود این او روش بود، من نزد 6خدا رسول که وقت هر

 آنچه .شما بر سالم !مؤمنین قوم اي« :فرمودندمی و رفته بقیع قبرستان به شب
 ملحق شما به نیز ما و آمد شما بر ،)مرگ( بود شده داده وعده ماش به

  1»!بیامرز را بقیع اهل خدایا، .شد خواهیم
   نیز بریده و ابوهریره از .است مشهور مسلمانان بین حدیث این 
 زیارت هنگام به 6خدا رسول توسط آن تعلیم و دادن، سالم گونهاین

  .استشده روایت قبور،

  گویند مى سخن اموات با وسیم حضرت و پیامبر
  :کند می روایت مالک بن انس

 عليهم فقام أتاهم ثم ثالثا بدر ىقتل ترک 6 اهللا رسول ان
-  بن عتبة يا !خلف بن امية يا !هشام بن أباجهل يا :فقال فناداهم

                                                 
؛ صـحيح ابـن   ٦، ح٦،ص ١؛ صحيح ابن خزيمـه، ج ٩٧٤، ح٦٦٩، ص٢و ج ٢٤٩ح،١١٨ص،١صحيح مسلم، ج  -١

؛ سنن ابـو  ٧٢٤٠، ح ٢٢٤، ص ٦؛ ج ٤٥٢٣، ح٣٨٢، ص ١٠و ج  ٣١٧١ح،٤٤٤ص ٧ج ١٠٤٦ح ٣٢١، ص٣حبان، ج
؛ ســنن ١٠٩٣٠، ح٢٦٨، ص ٦؛ ٢١٦٦و١٤٣، ح ٩٥، ص ١؛ ســنن کبــرى نســائى، ج ٣٢٣٧، ح٢١٩، ص ٣داوود، ج 
   .٢٥٥١٠ح ٦،ح٢٣٠٣٥ح  ٥ح  ٧٩٨٠ح  ٩٢٨١، ح٢ ٥٨، ح ١؛ موطا مالک ١٥٤٧، ح٤٩٤، ص ١ابن ماجه 
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 حقا؟ ربکم وعد ما وجدتم قد أليس !ربيعة بن شيبة يا !ربيعه
 6 النبي قول عمر فسمع .حقا بير وعدني ما وجدت قد فإني
   جيفوا؛ قد و يجيبوا أند و يسمعوا کيف !اهللا رسول يا :فقال
 و مــــمنه أقول لما بأسمع أنتم ما بيده يــنفس ذىـوال« :قال
 في فألقوا فسحبوا بهم أمر ثم ».يجيبوا أن يقدرون مالــلکنه
  .بدر قليب
 صداي با مشرکان نسرا اجساد به خطاب بدر، جنگ از بعد 6 خدا رسول

 خداوند که را اي وعده آیا ...و !عتبه اي !امیه اي !ابوجهل اي »:فرمودند بلند

 داده وعده من به پرودگارم که را آنچه من همانا، یافتید؟ حق داده شما بر

 چگونه !خدا رسول اي :پرسید و شنید را سخن این عمر ».یافتم حق بود،

 خدا رسول اند؟مرده که حالی در ند،ده جواب و بشنوند توانندمی اینها

 که آنچه به شما !اوست اختیار در من جان که ذاتی آن به سوگند » :فرمودند

 دادنجواب به قادر فقط آنها و نیستید؛ آنها از شنواتر گویم مى من

   1»....نیستند
 عایشه و عمر ابن انس، خطاب، بن عمر ابوطلحه، را حدیث این
 6 خدا رسول که است، آمده دیگر مشهور حدیث در .اندکرده روایت

 را آنها پاي صداي مرده، گردند؛ برمى و گذارند مى قبر در را مرده وقتى« :فرمودند

                                                 
،ح ١٤٦١،ص٤و ج  ١٣٠٤ح،٤٦٢،ص١، ج؛ صـــحيح بخـــارى٢٨٧٣ح،٢٨٧٤، ح٢٠٣ص،٤ج ،صـــحيح مســـلم -١

ــان ٣٥٧٧،ح٣٨٠٢ ــن حب ــد ٦٤٩٨،ح ٦٥٢٥ح ،٤٢٣،ص١٤؛ ج٤٧٧٨ح ،٩٩ص،١١، ج؛ صــحيح اب ــند احم ، ٢،ج؛ مس
   .٢٢٢١، ح٦٦٥ص١ج ،؛ سنن نسائى١٢٠٩٣،ح١٢٤٩٣،ح١٢٩٨٦،ح ١٣٣٢٠ح،١٠٤،ص٣و ج ٦١٤٥ح،١٣١ص
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 و لفظ چندین با ابوهریره، و براء انس، عباس، ابن از حدیث این 1».شنودمی
  .است شده روایت سند

 به که وهابیان ىول است، فراوان مشهور، و صحیح احادیث قبیل این از
 که متواتري احادیث و قرآن آیات همهاین با دانند،می سلف پیرو را خود دروغ

 راه این از بتوانند تا ورزند؛ می مخالفت شده، روایت آنها اسالف جانب از
 .کنند صادر را آنان قتل حکم کرده، تکفیر را مسلمانان هستند مایل که هرطور

 به را اسالم مسلمات .هستند طوراین خود عقاید و رفتار تمام در وهابیان آري،
 مردم براى جرأت با و کنند مى انکار راحتى به خویش، غلط يعقیده دلیل

  .کنند مى معرفی صالح سلف پیرو را خود فریبی،
 به اموات پاسخگویی و شنوایى به تیمیه ابن که مقدار همین رسدمی نظر به

 در متواتري اخبار که اندگفته قیم ابن و ثیرک ابن و کرده اعتراف دنیا، اهل سخن
 فراوانی اخبار ذکر به نیازي و کند می آسان را ما کار است؛رسیده ما به باره این

 دیگرِ رسوایی خود این که گفت باید .بینیمنمی شده وارد موضوع این در که را
 را اسالمی احادیث و قرآن آیات خود، هوس و هوي تبع به است،چون وهابیان

- می مرده گویدمی یکى کنند؛ می بازي آن مسلمات و اسالم با و نموده، تأویل
 برزخ عالم در پیامبر گویدمی یکى کند؛ می انکار راآن و آیدمی دیگري شنود؛

 مشروع دلیل تواندنمی این ولى سازد؛ برآورده را دعاکننده حاجت تواندمی هم،
 محض شرك اعتقاد نوع این :گویدمی دیگري و باشد؛ مرده از یارىطلب بودنِ
-کمک هرگونه که وهابیان اعتقاد این يدرباره بررسی به توسل بحث در .است

 را هوس و هوي از آنان پیروي و پرداخت خواهیم دانند؛می شرك را طلبیدن
  .کرد خواهیم ثابت

                                                 
و، ج ٣٤٧ص،٤٤٥ص،٢،ج؛ مسـند احمـد  ٣٨٠ص،٣٨٨ص،٧ ،ج؛ صحيح ابن حبـان ١٦٢ص،٨، جح مسلمصحي -١
   .٥١، ص٥٤ص،٣،ج؛ مجمع الزوائد٣٧٩ص،١ج ،؛ مستدرک٤٧٥٣ح،٤٢٥،ص٢، ج؛ سنن ابو داوود٢٣٣ص،٣
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  :است آمده B امیرالمؤمنین از طوالنى خبري در
 هارون قتلِ به را B موسی حضرت اسرائیلبنی رفت، دنیا از هارون وقتی
 قبر سر بر را اسرائیلبنی برگزیدگان از نفر 70 موسی حضرت .کردند متهم

 آنها با قبر درون از هارون حضرت خداوند، اذن به نمود؛ حاضر هارون
 مرده طبیعی مرگ با خود بلکه نکشته، را او موسی که داد خبر و گفت سخن
   1.است

  .است کرده اشاره داستان همین به احزاب يسوره 69 يآیه
  رحلت از پس خویش امت اعمال دیدن به پیامبر، تصریح

  :است آمده 6خدا رسول از روایتی در
 لکم خير وفاتي و لکم ]احدث[ يحدث و تحدثون لکم خير حياتي
 رأيت ما و عليه، اهللا حمدت خير من رأيت فما أعمالکم علي تعرض

  .لکم استغفرت شر من
 سخن من با نیکوست؛ و خیر شما براى امزندگی و حیات :فرمودند مبرپیا
 است؛ خیر شما براى نیز من وفات .گویممی سخن شما با نیز من و گوییدمی

 شما اعمال در که خوبی و خیر هر براى شود؛می عرضه من بر شما اعمال
 می رزشآم طلب ببینم که بدي، و گناه هر براى و !کنم می حمد را خدا ببینم
   2».کنم

                                                 
، ٥ ، ج؛ معاني القـرآن نحـاس  ٦٥، ص٢٢و ج  ٩٩، ص٩ ، ج؛ تفسير طبري٤٥٣، ص٧ ،، جمصنف ابن ابي شيبه - ١
  .به نقل از ابن ابي حاتم و ابو شيخ و ديگران، ١٢٨، ص٢، ج؛ الدر المنثور٣١٣، ص٦ ج ح البارى،؛ فت٣٨١ص
 ، ٨٤٤، ص ٢ ، ج؛ مسـند حـارث  ١٩٢٥، ح ٣٠٨، ص  ٥ج  ،؛ مسند بـزار ١٩٤، ص ٢کبرى الطبقات ال - ٢

ص  ،٩ ، ج؛ مجمع الزوائـد ٢٩٧، ص ٣ ، ج؛ ترح التثريب١٤٨، ص ٤ ، ج؛ تخرج احاديث االحياء٩٥٣ح 
  .٢٨١ص ، ٢ج  ،؛ خصائص کبرى٣٣٤ص ،١١ج  ،؛ فتح البارى١٤٨ص ،٤ج  ،ى؛ المغن٢٤
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 رسول از عبداهللا بن بکر و انس مسعود، بن عبداهللا را حدیث این
 ،)پدرش( لدین ولیا و الدین زین حافظ همچنین .اند کرده روایت 6خدا

 از سقاف نقل به بنا و حجر ابن القدیر، فیض در مناوي سیوطی، هیثمی،
 این سند ...و عیاض قاضی قرطبى، التین،ابن نووي، حافظ 1حجر ابن

 صحیح را شریف حدیث این اتفاقبه محدثان .اندگفته صحیح را حدیث
-نمی لذا است؛ متعددي راویان داراي حدیث این براىن، عالوه اند؛دانسته

 تالش البانى حال،این با .شمرد ناصحیح و ضعیف را آن راحتى به توان
 هابیت،و باطل عقاید با مغایرت دلیل به را حدیث این تا است کرده

 توانندمی نیستند، آشنا آنان روش و مکتب این با که کسانى .کند تضعیف
  !گیرند می بازي به را اسالمی مسلمات چگونه جماعت این که ببینند

  )6 پیامبر با ابوبکر گفتن سخن
 ابوبکر از را شرح این به خبرى مسیب، بن سعید و عایشه عباس، ابن جابر،

  :اندکرده نقل
 فدخل نزل حتى ]سنح[ بالسنخ مسکنه من فرسه ىعل أقبل بکر أبا ان

 و 6 النبي فتيمم عايشه ىعل دخل حتى الناس يکلّم فلم المسجد
 ،ىبک ثم فقبله عليه أکب ثم وجهه عن فکشف حبرة، ببرد مسجي هو

 التي الموتة أما موتتين عليک اهللا اليجمع !اهللا نبي يا أنت بأبي :فقال
  ٢.متها فقد عليک کتبت

                                                 
   .١٣ص ،حسن بن على سقاف ،ةاالغاث - ١
، ؛ مسند احمد٥٨٨، ص ١٤ ،ج؛ صحيح ابن حبان١٤٣، ص ٥ ، ج١٩٤، ص ٤ ، ج٧٠، ص٢ج  ،صحيح بخارى - ٢
  .٢٥٩، ص٣، جابن ابى شيبه ؛ مصنف٩٦٨، ح٦٠٥ص  ، ج؛ سنن کبرى نسائى١١٧ص،٦و ج ٣٦٧،ص٣٦٥ص١ج
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 و آمد بود، مدینه بیرون سنح، در که اش خانه از پیامبر وفات هنگام ابوبکر
 داخل عایشه يخانه به کهاین تا نگفت؛ سخنی مردم با ولى شد، مسجد وارد
 حضرت پیکر روي را خود کرد؛ باز را 6 خدا رسول صورت .شد

 براى خدا !تو فداي پدرم !خدا نبی اي :گفت و بوسید را حضرت انداخت؛
 را بود شده نوشته تو براى که مرگى آن همانا، دهد؛نمی قرار مرگ دو تو

   .چشیدى
 خطاب حضرت آن به ابوبکر چگونه !شنوندنمی 6 خدا رسول اگر

 نیز ابوبکر موضوع، این در وهابیان يعقیده به آیا زند؟می حرف و کند می
  است؟ شده گمراه

  بیندمی را او قبرش در عمر اینکه به عایشه اعتقاد
  :گویدمی عایشه

 ثوبي فاضع أبي و 6 اهللا رسول فيه دفن الذى بيتي أدخل کنت
 إال دخلت ما فواهللا معهم عمر دفن فلما .أبي و زوجي هو إنما فأقول

  .عمر من حياء ثيابي، ىعل مشدودة أنا و
 را لباسم بودند، شده دفن پدرم و 6 خدا رسول که امخانه آن در همواره،

 وجود نامحرمی مرد خانه در( هستند پدرم و شوهرم :گفتممی و آوردمدرمی
 آن به گاههیچ !سوگند خدا به شد، دفن آنجا در نیز عمر وقتی پس ).ندارد
 و بستممی خود به را لباسم عمر، از حیاي خاطر به اینکه مگر نشدم، داخل

   1.کردمنمی خارج تن از راآن

 حدیث این سند مورد، دو در هیثمی و شیخین شرط با ذهبى و حاکم
  .انددانسته صحیح را

                                                 
   .٣٧، ص٩ج ،٢٦ص ؛٨ج ، مجمع الزوائد ؛١ص ،٣ج ،مستدرک ؛٢٥٧٠١؛ ح٢٠٢؛ ص٦ج ،مسند احمد -١
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 روایات همهاین رغمعلی که است پرسش بسی جاي و آور شگفت
 خاطر به :گویدمی عایشه است؟گرفته نشأت کجا از وهابیان عقاید مخالف،
 او یعنی گذارم؛نمی کنار را حجابم امخانه داخل در عمر، بودن نامحرم
 شنوایى حتى وهابیان که بینیم می ولى .بیندمی را او عمر که است معتقد
  !آنها بینایی به رسد چه تا کنند، مى انکار را مرده

  بینندمی را دنیااهل اعمال اموات
  :گویدمی ابوهریره

 کل )علي( تعرض آدم بني أعمال إن :قال 6 اهللا رسول سمعت
  1.رحم قاطع عمل يقبل فال الجمعه ليلة خميس

-می عرضه من بر آدمبنی اعمال جمعه، شب هر :فرمودند 6 خدا رسول
  .شد نخواهد قبول هستند رحم قاطع که کسانى اعمال و شود؛

 روایت »شود می عرضه من بر شما اعمال« لفظ با را حدیث جوزي ابن
  .است کرده

  :گویدمی بشیر بن نعمان
 مثل إال الدنيا من يبق لم إنه أال :يقول 6 اهللا رسول سمعت
 فإن القبور أهل من إخوانکم في !اهللا فاهللا جوها، في تمر الذباب

  2 .عليهم تعرض أعمالکم

                                                 
، ٢٢٤، ص٦ج ، ؛ شــعب االيمــان ٦١، ح٣٥، ص١ج ،؛ األدب المفــرد١٠٢٧٧، ح٤٨٣، ص٢مســند احمــد ، ج  -١
؛ ٤١٠، ص١٠ج ، فـتح البـاري   ؛٥١، ص٨ج ، ؛ مجمـع الزوائـد  ٣٨٢٤، ح٢٣٣، ص٣ج ،؛ الترغيب والترهيـب ٧٩٦٦ح

   .؛ هيثمي و منذري سند اين حديث را صحيح گفته اند١٥٦٣،ح ١٥٦٤ح ، ابن، جوزي ،الوفا باحوال المصطفى
، ٢٦١، ص٧، ج ؛ شـعب االيمـان  ٧٨٤٩، ح٣٤٢، ص٤ ، ج ؛ مستدرک حـاکم ٤٧، ح٨، ص١ ، ج بخاري الکنى، -٢
   .حاکم سند اين حديث را صحيح گفته است .ابي دنيا ؛ به نقل از ابن ٢٣٨، ص٣ ، ج ؛ الدر المنثور١٠٢٤٢ح
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 !ماندنمی باقی دنیا که باشید آگاه :فرمودند می که شنیدم 6 خدا رسول از
 مورد در )باشید آگاه( !را خدا را، خدا پس هوا؛ در مگس پرواز مقدار به مگر

  .شودمی عرضه ایشان به ماش اعمال که درستی به قبور، اهل از برادرانتان
  :اندکرده روایت مالک بن انس و جابر

 من عشائرکم و أقاربکم ىعل تعرض أعمالکم ان :)6 النبي قال
 ال اللهم قالوا ذلک کان إن و به استبشروا خيرا کان فإن األموات
  1.هديتنا کما تهديهم حتى تمتهم
 دنیا از که شما، نزدیکانِ و اقوام بر شما اعمال :فرمودند 6 خدا رسول

 غیر اگر و شوند؛می خوشحال باشد، نیکو عمل اگر .شودمی عرضه اند،رفته
 که گونههمان !نمیران اي،نکرده هدایت تا را آنها !خدایا :گویندمی باشد، آن
  .کردي هدایت را ما

  :گویدمی ایوبابو
 فإن اآلخره أهل من وعشائرکم أقاربکم ىعل تعرض أعمالکم إن

 ورحمتک فضلک هذا اللهم :وقالوا واستبشروا فرحوا يراخ کان
 المسئ عمل عليهم ويعرض عليها وأمته عليه نعمتک فأتم

  ١.إليک وتقربه عنه به ىترض عمال ألهمه اللهم فيقولون
   عرضه شما يشده فوت نزدیکان و اقوام بر شما اعمال همانا،

 خدایا، :گویندمی و شوندمی خوشحال باشد، صالح و نیکو عمل اگر .شودمی
 با را او و نما، تمام او براى را خود نعمت پس توست؛ رحمت و فضل این

                                                 
، ٢ ، ج؛ مجمـع الزوائـد  ١٧٩٤، ح٢٤٨، ص١ ، ج ؛ مسند طيالسي١٢٧٠٦، ح١٦٤، ص٣ ، جمسند احمد -١
با سـند ديگـر؛    ٤٠١، ص٢ج ، ؛ تفسير ابن کثير١٥٠٨، ح٥٤٠، ص١ ، ج؛ تعجل المنفعه٣٢٧ ، ص٣٢٨ص

   .د در مسند صحيح است؛ سند احم٤٢٧٣٨، ح٦٧٤، ص١٥ ، ج کنز العمال
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 :گویندمی شود عرضه آنها به بدي عمل گاه هر و !بمیران عمل و حال همین
 سبب و باشی، راضی آن از تو که فرما، الهام او به را عملی انجام خدایا،
  !شود تو سوى به او تقرب

  :گفتمی موارهه الدرداء ابو
 يقول کان .يساؤن و فيسرون موتاکم ىعل تعرض أعمالکم إن

 اهللا عبد به يخزي عمال أعمل أن من بک أعوذ إني اللهم :أبوالدرداء
  1 .رواحة بن

 شما اعمال زودي به آنها و شود؛می عرضه شما مردگان بر شما اعمال همانا،
 :گفتمی همیشه و .ناراحت گاهی و شوندمی خوشحال گاهی .بینندمی را

 ناراحت و شرمنده رواحه بن عبداهللا آن سبب به که کاري انجام از خدایا،
   !برممی پناه تو به شود،

  .است صحیح خبر این سند و است؛ صحابه بزرگان از ابودردا :تذکر
  :گویدمی سختیانی ایوب

 واستبشروا فرحوا حسنا رأوا فإذا الموتى ىعل األحياء أعمال تعرض
  2 .به راجع اللهم :قالوا سوءا رأوا إن و

 خوشحال ببینند، صالح عمل اگر .شودمی عرضه مردگان بر زندگان اعمال
 صالح عمل سوى به را او خدایا، :گویندمی ببینند بد عمل اگر و شوند؛ می

   !برگردان
 سختیانی ایوب حال شرح در ذهبى .است صحیح نیز حدیث این سند

 اهل جوانان سید فقیهان، و علماء سید امام، سختیانی، ایوب« :گویدمی
   3».است هجري131 سال متوفاي و بصره

                                                 
    ٨، ص٩، ص١ج ،؛ الروح ٤٤٠، ص٣ج ،؛ تفسير ابن کثير١٦٥ح،٤٢،ص١ج ،بن مبارک ،الزهد -١
   ٨.٢،ص١ج ،؛ الروح٤٤٠،ص٣ج،تفسير ابن کثير -٢
   ٧.٣؛ شرح حال رقم١٥، ص٦ج ،ءالسير اعالم النب -٣



 ٥٢                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

  :گویدمی مسیب بن سعید
 عشية و غدوة أمته 6 النبي ىعل فيه يعرض إال يوم من ليس

 إذا فکيف﴿ : تعالى و تبارک اهللا يقول عليهم ليشهد بسيماهم فيعرفهم
   1 ﴾.شهيدا ءهؤال ىعل بک جئنا و بشهيد أمة کل من جئنا
 6خدا رسول بر امت اعمال شام، و صبح اینکه مگر نیست روزي هیچ

 آنها بر تا شناسند؛می را آنها چهره روي از حضرت آن و شودمی عرضه
 از که زمانی بود خواهید چگونه « :فرماید می قرآن در خداوند .دهند گواهی

  ».یمآور شاهد اینها براى را تو و بیاوریم؟ شاهدي امتی هر
 سید و مدینه اهل عالم علم، امام« :گویدمی سعید حال شرح در ذهبى

 در 2» .است هجري 95 یا 93 سال متوفاي وي .بود خود زمان در تابعین
  .کرد خواهیم ذکر ترمفصل را ایشان حال شرح آینده صفحات

  :فرماید مى 6 خدا رسول
 فيه و قبض فيه و آدم خلق فيه الجمعة يوم أيامکم أفضل من إن

 صالتکم فإن فيه الصالة من ىعل فأکثروا الصعقة فيه و النفخة
 :فقال أرمت قد و عليک صالتنا تعرض کيف و :قالوا علي معروضة

  3 .األنبياء اجساد تأکل أن األرض ىعل حرم عزوجل اهللا إن

                                                 
   .و سند اين خبر صحيح مي باشد ١٦٦، ح٤٢، ص١ ، جالزهد ابن مبارک -١
   ٨٨.٢، ح٢٠٧، ص٤ج ،سير اعالم النبالء -٢
؛ ١٠٤٧ح  ،١٥٣١، ح٢٣٦، ص١ ، ج؛ سنن ابو داوود١٠٨٥ح  ،١٦٣٦، ح٣٤٥، ص١ ، جسنن ابن ماجه - ٣

، ٣ ، ج؛ صـحيح ابـن حبـان   ١١٨، ص٣ ، ج؛ صحيح ابن خزيمه١٦٦٦، ح٥١٩، ص١ ، جنسائي سنن کبرٰي
  .٥٦٠، ص٤ ج ،؛ ٢٧٨، ص١ ، ج؛ مستدرک حاکم٨، ص٤ ، ج؛ مسند احمد١٩١ص
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 دنیا از شد، خلق آدم روز، آن در .شماست روزهاي بهترین از جمعه، روز
 من بر زیاد روز این در پس .است شده دمیده سور در ز،رو آن در و رفت

 :گفتند اصحاب .شودمی عرضه من بر شما صلوات همانا، .بفرستید صلوات
 پوسیده شما )بدن( کهحالی در شود،می عرضه شما بر ما صلوات چگونه

 حرام زمین بر را پیامبران اجساد خوردن خداوند، « :فرمودند حضرت !است
   ».است گردانیده

 ابن نووي، حاکم، .اندکرده روایت صحابه از نفر سه را حدیث این 
  .انددانسته صحیح را آن سند 1البانى حتى و منذري هیثمی، حجر،

  :فرمودند 6خدا رسول  
 أمتي صالة فإن الجمعة يوم کل في الصالة من علي أکثروا
 کان صالة علي أکثرهم کان فمن جمعة يوم کل في علي تعرض

  2 .منزلة مني بهمأقر
 هر در امتم صلوات همانا، !بفرستید صلوات من بر زیاد جمعه، روزهاي در

 صلوات من بر بیشتر امتم از هرکسى .شودمی عرضه من بر جمعه روز
   .بود خواهد نزدیک من به بیشتر آخرت در بفرستد،

 نفر چندین و ابوهریره انس، ابوامامه، B حسن امام از حدیث این 
 .است صحیح حدیث سند دو هر .است شده روایت صحابه، زا دیگر

                                                 
   .٤، ح٣٤، ص١ج ،ارواء الغليل البانى -١
؛ سـنن  ٩١٠، ح١٩١، ص٣ج ،؛ صحيح ابن حبـان ١٧٣٣ح  ،١٧٣٤، ح١١٨، ص٣ج ،صحيح ابن خزيمه - ٢

سـنن ابـن    ١٦٦٦ح  ،٥١٩، ص١ ، ج؛ سنن نسائي١٤٣١، ح٨٨، ص٢ ج ١٠٤٥،ح ٢٧٥، ص١ج  ،ابو داوود
، ١ ، ج؛ مســتدرک حــاکم٨، ص٤ ، جد احمــد؛ مســن١٠٨٥ح  ،١٦٣٦، ح٣٤٥ص  ، ٥٢٤، ص١ ، جماجــه
ــارى،؛ ٨٦٨١، ح٦٠٤، ص٤ ج ١٠٢٩، ح٤١٣ص ــب و ال؛ ١٤٣ص ،١٦٧، ص١١ ج فــتح الب ــبالترغي ، ترهي
  .١٦٢، ص١٠ج ؛١٦٩ص  ،٢٤٧، ص٢ ، ج؛ مجمع الزوائد٢٥٨٣، ح٣٢٨، ص٢ج
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 ابن .اندگفته صحیح را سند نیز منذري و هیثمی حجر، ابن ، ذهبى حاکم،
 از را، پیامبر بر صلوات شدن عرضه حدیث خود، »توسل« کتاب در تیمیه

 را آن تا است کرده سعی کتابش محقق ولى است، دانسته مشهور احادیث
 سازگار اعمال يعرضه با حتى ایشان يعقیده چون ید؛نما معرفی ضعیف
  1.نیست

  شنودمی را امت صلوات پیامبر
  :فرمودند 6خدا رسول

  2.کنتم حيث تبلغني صالتکم فإن علي، صلوا
  من به باشید، که جا هر در شما صلوات همانا، !بفرستید صلوات من بر

 و معتهس قبري عند علي ىصل من :فرمودند 6 خدا رسول .رسدمی
  3].بلغتني[ بلغته نائيا علي ىصل من
 دور از کسى هر و شنوم؛می را آن بفرستد صلوات قبرم، جوار در کس هر

  .رسید خواهد من به او صلوات بفرستد، صلوات

                                                 
  .٤٢٣و ٤٢٥شماره  ،ةفى التوسل و الوسيل ةقاعدة جلي - ١
، ٣ج ،؛ مصنف عبدالرزاق٨٧٩٠، ح٣٦٧، ص٢ج ،؛ مسند احمد٢٠٢٤،ح٢١٨، ص٢ج ،سنن ابو داوود - ٢

ــي  ٤٨٣٩ح  ،٦٧٢٤، ح٧١ص  ،٥٧٧ص  ــن اب ــنف اب ــيبه؛ مص ، ٣و ج ٧٥٤١ح  ،٧٥٤٢، ح ١٥٠، ص٢ج ،ش
؛ ابن حجر سند اين حديث را ١٤٢، ص١٠ج ،الزوائد؛ مجمع٤٨٨، ص٦ج فتح البارى،؛ ١١٨١٨، ح٣٠ص

  .صحيح گفته است
؛ الشـفا  ٢٩٧، ص٣ج ،؛ تـاريخ بغـداد  ١٥ج ،؛ حياة االنبياء بيهقى١٥٨٣، ح٢١٨ص، ٢ج ،االيمانشعب  - ٣

، ٣ج ،کثيـر ؛ تفسـير ابـن   ١٥٤ص ،ىشيبه؛ قول البديع سـخاو ابي؛ به نقل از ابن ٢٩، ص٢ج ،عياض ىقاض
ح  ،٢١٩٧ح  ،١٦٥؛ کنزالعمــال ح١١٠، ص٤ج ،؛ شــرح ســنن نســائى٤٨٨، ص٦فــتح البــارى، ج؛ ٥١٦ص
  .١٧٠، ص٦ج ،؛ فيض القدير٢١٩٧
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 سندش :گوید می و کرده نقل شیخابو از را حدیث این حجر، ابن
 سند .اندگفته صحیح را حدیث سند نیز سخاوي و عبدالحق .است صحیح

 دیگران که است سندي از غیر کرده، نقل ابوشیخ از حجر ابن که صحیحی
 کرده بحث حدیث این اسناد مورد در ممدوح سعید .اندکرده نقل آن با

عمش از راوي صحیح، سند این در .است  بیهقی .است کرده نقل ابومعاویه اَ
 اولى در .است کرده روایت سند دو با را حدیث این ،»االیمان شعب«در

 کرده نقل مروان بن محمد از دومی در و ابوعبدالرحمن اعمش از راوي
 ،»4/137 ضعفاء، «در عقیلی و » 1/303 الموضوعات، «در جوزي ابن .است

   ضعیف را او و کرده، روایت خود هاي کتاب در او سند با را آن
  .ندارد وجود شکی حدیث سند صحت اصل در پس .اندشمرده

  :رمودندف 6خدا رسول
  1 .کان حيث صوته بلغني اال ]علي[ يصلي عبد من ليس
 که جا هر از او صداي اینکه مگر بفرستد، صلوات من بر که نیست کسى
  .رسید خواهد من به باشد

 برادرش از )164 متوفاي اعتماد، مورد محدثان از( حواري ابو بن احمد   
  :است گفته او که کند می نقل

 !عظني :فقال فلسطين ىعل هو و صالح بن ابراهيم ىعل عباد بن عباد دخل
 أقاربهم ىعل تعرض األحياء أعمال أن بلغني !اهللا أصلحک ؟أعظک بم :قال
 إبراهيم، ىفبک عملک من 6 اهللا رسول ىعل يعرض ما فانظر الموتى من

  2 .لحيته أخضل حتى

                                                 
نقل کرده اسـت و سـندش را مرسـل و    طبرانى  اين حديث را از  ،٣٥٩،ص١٢ج ،سبل الهدى والرشاد -١

   .صحيح گفته است
  .سند اين خبر صحيح مي باشد ،٤٤٨، ص٣ج  ،؛ تفسير ابن کثير٤٤٦، ص٦ج ،تاريخ ابن عساکر -٢
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 موعظه مرا :گفت و شد؛ وارد صالح بن ابراهیم بر فلسطین، در عباد بن عباد
 من به !کند اصالح را تو خدا کنم؟ موعظه را تو چیز چه به :گفت او !کن

 .شودمی عرضه اند،مرده که آنها نزدیکان به زندگان اعمال که رسیده خبر
  .شد تر او، ریش که نمود گریه قدر آن سخن، این شنیدن با ابراهیم
  :گویدمی جعفري سلیمان بن صدقه
 ثم فرطت ما ىعل ندمت و فتبت يأب فمات سمجة شرة لي کانت
 أشد کان ما بني أي فقال المنام في أبي فرأيت زلة أيما زللت
 الصالحين بأعمال فنشبهها علينا تعرض أعمالک و بک فرحي
 تخزني فال شديدا حياء لذلک أستحييت المرة هذه کانت فلما
 -في يقول ذلک بعد أسمعه فکنت قال األموات من حولى فيمن
 ةرجع ال إيابه أسألک بالکوفه لي جارا کان و سحرال في دعائه
 يا و !المضلين هادي يا و !الصالحين مصلح يا حور ال و فيها

  1 !الراحمين ارحم
 گناه در افراط از و کردم توبه .مرد پدرم حال همان در که بودم بدي آدم

 من از لغزشی آن از بعد .کرد دگرگون مرا سخت پدرم ومرگ شدم پشیمان
 که بسیار چه !جان پسر اي :گفت من به که دیدم خواب در را پدرم زد؛ سر
 عرضه ما به و بود صالحین اعمال شبیه که تو نیک اعمال و تو يواسطه به

 نزد مرا دیگر .شدم شرمسار بسیار بار این اما شدم؛می خوشحال شد،می
 از بعد .بود من يهمسایه کوفه در او :گویدمی راوي !نکن شرمنده اطرافیانم

 که خواهممی را برگشتی تو از :گفتمی دعایش در هاصبح که شنیدممی آن

                                                 
  .٤٤٨، ص٣ج ،؛ تفسير ابن کثير٢٢٤ص ،التوابين ابن قدامه - ١
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 يکننده هدایت اي و !صالحان يکننده اصالح اي !نباشد برگشتی آن از بعد
  !مهربانان ترینمهربان اي و !گمراهان

  قبور در پیامبران نماز
  :فرمودند 6خدا رسول

  1 .يصلون قبورهم في أحياء األنبياء
  .خوانندمی نماز خود قبرهاي درون و اندزنده هم مرگ از پس مبرانپیا

 این سند هیثمی و است؛ دانسته صحیح را حدیث این خود کتاب سه هر در حجر، ابن
  .است گفته صحیح را حدیث

  :گویدمی مالک بن انس
 قائم هو و بي ىاسر ليله ىبموس مررت ثم ):6 اهللا رسول قال

  2 .االحمر بالکثي ثم قبره في يصلي
 و کردم عبور B موسی کنار از معراج، شب در :فرمودند 6خدا رسول
دمی نماز قبرش در او که دیدم   . ...خوانَ

  :فرمودند 6 خدا رسول
 فإذا يصلي قائم ىموس فإذا األنبياء، من جماعة في رأيتني قد و

 مريم بن ىعيس إذا و شنوءة رجال من کأنه جعد ضرب رجل
                                                 

؛ الفـردوس  ١٥ص ،؛ احياء الميت٤٤، ص٢ج ،؛ اخبار اصفهان٣٤٢٥، ح١٤٧، ص٦ج و يعلى، مسند اب - ١
؛ ١٢٦، ص٢ج ،؛ تلخـيص الحبيـر  ٢٩، ص٧و ج ٤٨٧، ص٦ج فـتح البـارى،  ؛ ١١٩، ص١ج ،بمأثر الخطـاب 
  .٢١١، ص٨ج ،؛ مجمع الزوائد١٠٣٣رقم  ،٢٣٦ص ،٢ج  ،لسان الميزان

 ، جمعجـم االوسـط  ال؛ ٣٣٢٥، ح٧١، ص٦ ج و يعلى، مسند اب؛ ٥٠، ح٢٤٢، ص١ ، جصحيح ابن حبان - ٢
، ٢، ج؛ تلخــيص الحبيــر٤٨٧، ص٦ ج فــتح البــارى،؛ ٢٦٢، ص٧ ، جى؛ علــل دار قطنــ٧٨٠٦، ح١٣، ص٨
  .٩٩، ص١٦ ، ج؛ سير اعالم النبالء١٦٢ص
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B و الثقفي مسعود بن عروة شبها به الناس أقرب يصلي قائم 
 نفسه يعنى صاحبکم به الناس أشبه يصلي قائم B إبراهيم إذا

 يا قائل قال الصالة من فرغت فلما فأممتهم الصالة فحانت
  1 .بالسالم فبدأني إليه فالتفت عليه صاحب مالک هذا !محمد

 را B موسی .دیدم پیامبران از جماعتی میان در را خود معراج شب در
 و ؛...و است ایستاده نماز به B عیسی و ؛...و است ایستاده نماز به که دیدم

 و شد شروع نماز ... است ایستاده نماز به که دیدم را B ابراهیم ناگهان،
 مالک، این !محمد اي :گفت ايگوینده شدم فارغ نماز از وقتی .شدم امام من

 سخن من، به سالم با کردم، توجه او به من وقتی است؛ جهنم صاحب
  .کرد راشروع

  االقصی مسجد در اسالم، پیامبر امامت به پیامبران نماز
  :فرمودند 6 اسالم گرامی رسول
 أشياء عن فسألوني مسراي عن تسألني قريش و الحجر في رأيتني لقد
 اهللا فرفعه قط مثله کربت ما کربا فکربت اثبتها لم المقدس بيت من
 في رأيتني وقد به انبأتهم اال شيء عن يسألوني فما اليه أنظر لي

 کأنه جعد ضرب رجل فإذا يصلي قائم ىموس فإذا االنبياء من جماعة
 عروة شبها به الناس أقرب يصلي قائم ىعيس إذا و شنوءة رجال من
 صاحبکم؛ به الناس اشبه يصلي قائم إبراهيم إذا و الثقفي مسعود بن

                                                 
، ٦جالطبقات الکبـرى،  ؛ ٥٥٠، ح١٣١، ص١ ، ج؛ مسند ابو عوانه١٧٢، ح١٥٦، ص١ ، جصحيح مسلم - ١
؛ ٢٥١، ص٢ ، ج؛ ســيره ابــن هشــام١١٢٨٤ح ،١١٤٨٠ح ٤٥٥و ٣٧٣ص  ٦بــري نســائي جســنن ك ،٢١٥ص

  .٢٢، ص٣ ، جتفسير ابن کثير
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 لي قال الصاله من رغتف فلما اممتهم و الصالة فحانت .نفسه ىيعن
 اليه فالتفت )النار ىعل( عليه صاحب مالک، هذا !محمد يا :قائل

  .بالسالم فبدأني
 در 6خدا رسول که کند مى بیان و است متواتر اخبار از حدیث این

 به نماز، آن در انبیا تمام و خواندند؛ نماز االقصی مسجد در معراج شب
 به 6خدا رسول که است مشهور« :گویدمی کثیر ابن .کردند اقتدا حضرت

 نماز و آمدند فرود المقدس بیت به حضرت آن همراه پیامبران بعد، و رفتند؛ معراج
  1».خواندند

 مسجد در اند،مرده ظاهر حسبِ به که پیامبران تمام بینید،می که چنان
 همان نماز، .خواندند نماز 6 خدا رسول به اقتدا با و شدند، حاضر االقصی

 خواندن به قادر که کسانى ندارد، امکان آیا پس .است تضرع و استغفار و دعا
  نمایند؟ بخشش طلب نیز دیگران براى هستند، نماز

  :گوید می عباس ابن
 أنه يحسب ال هو و قبر ىعل خباءه 6 النبي اصحاب بعض ضرب

 ختمها حتى الملک بيده الذى تبارک سورة يقرأ أنسان فيه فإذا قبر
 ال أنا و قبر ىعل خبائي ضربت إني !اهللارسول يا :قالف 6 النبي ىفأت

                                                 
؛ ١١٤٨٠ح ،نســائى ؛ ســنن کبــرٰي٢٣٢٤، ح٢٥٧، ص١ج ،؛ مســند احمــد١٧٢، ح١٥٦، ص١ ، جصــحيح مســلم -١

 ،الکبيــر ؛ المعجـم ٢٠٠ص ،٢٠٨ص  ،٢٠٩، ص٧و ج ٤٨٧، ص٦ج ،؛ فــتح البـارى  ٢١٥، ص١الطبقـات الکبـرٰى، ج  
 ،؛ معجــم ابــويعلى١٤٦٨، ح١٥، ص٥ج ،؛ مســند بــزار٣٤١ح ،١٩٤، ص١ج ،؛ مســند شــاميين٩٩٧٦، ح٦٩، ص١٠ج
ــده  ٤٣، ص١ج ــن من ــان اب ــاء ٧٤٠، ح٧٤٦، ص٢ ، ج؛ االيم ــة االولي ــاکم ٢٣٥، ص٤ ، ج؛ حلي ــتدرک ح ، ٤ ، ج؛ مس
ابـن عبـاس ، ابوامامـه،     ابـوذر ، ابـن مسـعود،   = = ؛ اين حـديث از ٥٥٢، ص٩ ، ج؛ احاديث مختاره٨٧٩٣، ح٦٤٨ص

   .مالک بن صعصعه، انس، عمر بن خطاب و ابوهريره روايت شده است
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 فقال ختمها حتى الملک تبارک يقرأ إنسان فيه فإذا قبر أنه أحسب
  ١ .القبر عذاب من تنجية المنجية هي المانعة هي 6 اهللا رسول

 اطالعی آن بودن قبر از و بود؛ زده خیمه قبري روي پیامبر اصحاب از یکى
 تا .کند مى تالوت را ملک يسوره شخصی که دش متوجه ناگهان .نداشت

 اي :کرد عرض و رسید پیامبر محضر به صحابی .کرد قرائت را سوره پایان
 ناگهان .است قبر که دانستمنمی ولى زدم، خیمه قبري روي من !خدا رسول
 ختم را آن اینکه تا کند مى تالوت را ملک يسوره مردي که شدم متوجه

  » .است قبر عذاب از دهندهنجات و مانع سوره آن « :فرمودند حضرت .نمود

  دهندمی را آنها سالم جواب و شناسندمی را هازنده قبور اهل
  :گوید می عباس ابن

 في يعرفه المؤمن أخيه بقبر يمر أحد من ما ):6 اهللا رسول قال
  2 .السالم عليه ورد عرفه إال عليه فسلم الدنيا
 را او دنیا در که مومنی برادر قبر کنار از کس هر :فرمودند 6 خدا رسول

 خواهد را خود مؤمن برادر آن مرده دهد، سالم او به و بگذرد شناختهمی
  .داد خواهد را او سالم جواب و شناخت؛

                                                 
ــب١٢٨٠١، ح١٧٤، ص١٢و ، ج٢٨٩٠، ح١٦٤، ص٥ج ،ســــنن ترمــــذى -١ ــب و الترهيــ ، ٢٤٧، ص٢ج ،؛ الترغيــ
؛ ترمـذي سـند   ٥٦، ص٢ج ،؛ جـامع الصـغير  ٤٧٩، ص٣١ج ،کمال ؛ تهذيب٣٩٦، ص٤ج ،؛ تفسير ابن کثير٢٢٦٦ح

   .ديث را حسن گفته و اضافه کرده که از ابوهريره نيز در اين موضوع حديث روايت شدهاين ح
ــان  -٢ ــر ٥٨، ص٢ج ،المجــروحين ابــن حب ــاريخ بغــداد٢٣٤، ص١ج ،؛ االســتذکار ابــن عبــد الب ، ٦ج ،؛ ت
بـا سـه سـند؛     ٦٥، ص٢٧و ج ٣٨٠، ص١٠ج ،با دوسند؛ تـاريخ ابـن عسـاکر    ٣١٧٥؛ ذيل رقم ١٣٥و٣٧ص

 ،ى؛ مجمـع الفتـاو  ١٦، ص١ج ،؛ زيـارة القبـور  ٢٨٩، ص١؛ الفتاوى الکبـرى، ج ٤٤٢، ص٢ج ،ةمنهاج السن
؛ ٤٤٨، ص٣ج ،؛ تفســير ابــن کثيــر٥، ص١ج ،؛ الــروح٥٩٠، ص١٢ج ،؛ ســير اعــالم النــبالء٢٩٧، ص٢٤ج

ــز العمــال٨٠٦٢، ح٥١٨، ص٢ج ،جــامع الصــغير ؛ ٣٠٥،ص٣ج ،نيــل االوطــار. ٤٢٥٥٦ح  ،٤٢٦٠٢ح ،؛ کن
  .و ديگران ٤٤٩٣٢ح ،احاديث ضعيفه البانى
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 ابن .اندگفته صحیح را حدیث این سند حنبلی، رجب ابن و الحق عبد  
 صحیح به ،حدیث این نقل از بعد هندي، متقی و سیوطی قیم، ابن کثیر،
 چنان :گویدمی حدیث نقل از بعد مناوي، .اندکرده اشاره البر عبد ابن گفتن

 فی ارواحهم الن شهداء غیر علی محمول عمومه« :است گفته قرطبى که
  1» .هستند شهدا از غیر حدیث این منظور .؛...طیر جوف

-تهدانس صحیح را آن کتاب، چندین در حدیث نقل ضمن تیمیه، وابن قیم ابن 

 که اندرسیده نتیجه این به البانى رهبري به تیمیه ابن امروزي پیروان ولى اند،
 معرفی ناصحیح را آن لذا کند؛ می داللت آنها يعقیده بودن باطل بر حدیث این

 صاحب .است شده روایت صحیح سند با نیز ابوهریره از حدیث این .اندکرده
 ابن و نجار ابن خطیب، از را آن خود، کتاب 42602 يشماره در »العمال کنز«

 مطلب این با ابوهریره حدیث .است دانسته معتبر را سندش و کرده نقل عساکر
 صاحب دهد؛ سالم و بگذرد شناسد،نمی را صاحبش که قبري از اگر« :اضافه

  .است شده ذکر »داد خواهد را او سالم جواب قبر
 بیش 27و24 و 4و1 جلدهاي در ، »ٰالفتاوي مجموع« کتاب در تنها تیمیه ابن

 به حدیث، صحت بر تأکید با او .است کرده تکرار را حدیث این بار، ده از
 از پس قیم ابن .است کرده اقرار نیز تلقین و دعا از اموات بهرمندي و شنوایى

 جواب زنده همانند مرده که است این بر نص حدیث، این :گویدمی حدیث نقل
 در که چنان – تیمیه ابن که است حدیثی همان حدیث این 2.دهدمی را سالم

 این به خودش را »گرداندبازمی او به را روحش« عبارت - شد ذکر گذشته
  .بود کرده اضافه حدیث

                                                 
  .٧٠٦٢، ح٦٢١، ص٥ج ،ىفيض القدير مناو - ١
   .٥، ص١ ، جالروح - ٢
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  دنیااهل سالمِ به شهداء پاسخ
  :گویدمی فروه ابی بن اهللا عبد

 و عبدک ان اللهم :فقال باحد الشهداء قبور زار 6 النبي إن
 ىال عليهم سلم و زارهم من انه و شهداء هؤالء أن يشهد نبيک
  1 .عليه ردوا القيامة يوم

 !خدایا « :فرمودند کرده، زیارت را احد شهداي قبور 6خدا رسول همانا
 هر .قیامت روز تا هستند شهیدان اینها که دهدمی گواهی اتنبی و بنده همانا
  » .داد واهندخ را او سالم جواب دهد، سالم و کند زیارت را آنها کسى

 از را حدیث این هیثمی .است صحیح و مدنی سند این :گویدمی حاکم
  .است کرده روایت عمیر ابن و عمر ابن
 سراقه، بن جعالۀ سعد، بن سهل خطاب، بن عمر ارت، بن خباب  

  :اندکرده روایت عمیر بن عبید و عمر ابن ابوهریره،
 ابن مصعب ىعل مر احد من انصرف حين 6 اهللا رسول ان

 له دعا و 6 اهللا رسول عليه فوقف طريفة ىعل مقتول هو عمير،
 علیه اهللا عاهدوا ما صدقوا رجال المؤمنین من ﴿ اآليه هذه قرأ ثم

 ثم ﴾.تبدیال بدلوا ما و ینتظر من منهم و نحبه قضی من فمنهم
 القيامه يوم اهللا عند شهداء هوالء أن اشهد :)6 اهللا رسول قال

 الى احد عليهم يسلم ال بيده نفسي الذى و زوروهم و فاتوهم
  2 .عليه ردوا اال القيامة يوم

                                                 
؛ ٣٠٧، ص٣ج ،ى؛ دالئــل النبــوة بيهقــ٢٩ص ، ٣ج  ،؛ مســتدرک حــاکم٣٦٤، ص٢٠ج ،المعجــم الکبيــر -١

  .٢٩٨٩٧ح ،٣٧٢، ص١٠ج ،؛ کنز العمال١٢٣، ص٦ج ،مجمع الزوائد
؛ ١٢١، ص٣ج ، ؛ طبقــات ابــن ســعد٤٣٣ص ، ن جعــد؛ مســند ابــ٩٥، ح١١٠ص ، الجهــاد ابــن مبــارک - ٢
 =؛ مجمـع ٣٠٧، ص٣ج ، ؛ دالئـل النبـوة بيهقـي   ٢٤٨، ص٢ج ، ؛ مسـتدرک ٣٦٤، ص٢٠ج ،لمعجم الکبيـر  ا
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 عبور عمیر بن مصعب قبر کنار از احد، از بازگشت هنگام 6خدا رسول
 مردانی مؤمنان میان در « :خواندند را آیه این و کردند دعا او براى کرده،

 پیمان بعضى د؛انایستاده صادقانه اندبسته خدا با که عهدي سر بر که هستند
 دیگر بعضى و )نوشیدند را شهادت شربت او راه در و( بردند آخر به را خود

 سپس » .ندادند خود پیمان و عهد در تبدیلی و تغییر هرگز و انتظارند؛ در
 روز در خداوند نزد در هستند شهیدان اینها که دهممی گواهی :فرمودند
 روز تا !سوگند خدا به .کنید انزیارتش و بیایید ایشان قبر سر بر پس قیامت،
 خواهند را او سالم جواب آنها اینکه مگر دهدنمی سالم آنها به کسى قیامت،

   .داد
 و مبارك ابن سند .اندگفته صحیح را حدیث این سند ، ذهبى و حاکم

 را حدیث این که هیثمی .است صحیح نیز سعد بن سهل از جعد ابن سند
 که است گفته کرده، روایت اشعري لابوبال سند به خطاب بن عمر از

 ذکر ثقات يدرزمره را ابوبالل حبان، ابن آنکه حال است؛ ضعیف ابوبالل
 علماي از یکى و محدثین امام« :است گفته او وصف در ذهبى .است کرده
  1».است کوفه

 خود، يعقیده با حدیث ناسازگاري خاطر به البانى که اینجاست جالب
 احادیث« کتاب در راآن و است؛ یدهکوش حدیث تضعیف جهت در

 و حاکم که چنان .است دانسته مشکوك را آن سند و آورده خود »الضعیفه
 است؛ صحت اوج در بلکه صحیح، کامالً حدیث اندکرده تصریح ذهبى

                                                                                                                         
، ٢٩٨٩٤، ح٢٩٨٩٦، ح٢٩٨٩٧، ح٣٧٢، ص١٠ج ، ؛ کنــز العمـــال  ١٢٣، ص٦، ج ٦٠، ص٣ج ، الزوائــد =
  .٥٢٢١ح ، ؛ احاديث ضعيفه البانى٢٩٨٩٢ح
   .٢٠٥، شرح٥٨٢، ص١٠ج ، نبالءسير اعالم ال - ١
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 بر شاهد نیز قبلی حدیث .اندکرده روایت را آن صحابه از نفر هفت زیرا
 گمان به صحابه، از بعضى روایات به اشاره با البانى ولى .است آن صحت

  .است کرده تضعیف را حدیث این خود
  :است آمده خبري در

 فقال .سلم :أبوهريرة فقال قبر، على له صاحب و أبوهريرة مر
 الدنيا في رآک کان إن :أبوهريرة فقال القبر؟ ىعل أسلم :الرجل
  1 .االن ليعرفک إنه قط يوما

 .بده سالم :گفت خود همراه به ابوهریره .میکرد عبور قبري کنار از ابوهریره
 را تو هم روز یک دنیا، در اگر :گفت ابوهریره دهم؟ سالم قبر به :گفت او

   .شناخت خواهد را تو اآلن باشد دیده
  :کند می نقل وقاص، بن سعد پدرش، از عامر

 السالم :فيقول الشهداء بقبور فيمر ضيعته من يرجع کان أنه
 على تسلمون اال :الصحابه يقول ثم .نالحقو بکم إنا و عليکم

  2 .عليکم فيردون الشهداء
 همراهانش به و دادمی سالم آنها به کرد،می عبور شهدا قبور بر گاه هر پدرم

  !دهید؟ نمی سالم دهند، می را شما سالم جواب که شهدائی بر آیا :گفت می

  قبر در 6پیامبر به عیسی حضرت دادن سالم
  :گویدمی ابوهریره

                                                 
   .٦٧٢٣، ح٥٧٦، ص٣ج ، مصنف عبد الرزاق - ١
   .٥١،ص٤ج،؛ البداية و النهاية٧،ح٢٢١، ص٣ج ،مصنف ابن ابي شيبه -٢
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 إماما و عدال حکما مريم بن عيسى ليهبطن :)6اهللا رسول لقا
 قبري ولیأتين بنيتهما، أو معتمرا أو حاجا فجاء وليسلکن مقسطا،

  1.عليه ألردن و علي يسلم ىحت
 حاکم کهحالی در آمد؛ خواهد فرود مریم بن عیسی :فرمودند 6خدا رسول

 یا حج براى .گیردمی پیش در را روش این یقین به و ؛.است عادل امامی و
 به و دهد؛ سالم برمن تا آمد خواهد مزارم سر بر نیت، دو هر با یا عمره،
  .دادخواهم را او سالم جواب نیز من یقین

  .انددانسته صحیح را حدیث این سند ذهبى و حاکم 
  :گوید می ابوهریره

 لینزلن !بیده القاسم أبی نفس والذى :یقول 6 اهللا رسول سمعت
 و الصلیب فلیکسرن عدال حکما و مقسطا إماما ممری بن عیسی
 عرضنیول الشحناء لیذهبن و البین ذات ولیصلحن الخنزیر یقتلن
   2.الجبته محمد یا فقال قبري علی قام لئن ثم احد یقبله فال المال

 در ابوالقاسم جان که خدایی به سوگند :فرمودند که شنیدم 6خدا رسول از
 .شد خواهد نازل است، دادگر حاکمی و ماما که مریم بن عیسی !اوست دست

 هاکینه کرده، اصالح مردم میان .کشت خواهد را خنزیر و شکست خواهد را هاصلیب
 نخواهد یقین به ولى شود،می عرضه او بر فراوان ثروت .برد خواهد بین از را

                                                 
؛ ٧٧٤٢ح ،؛ جـامع الصـغير  ٤٩٣ص،٤٧ج ،؛ تـاريخ ابـن عسـاکر   ٤١٦٢،ح٦٥١،ص٢ج،مستدرک حـاکم  - ١

  .٣٩٢،ص٥ج،فيض القدير
، ٤٧؛ تـاريخ ابـن عسـاکر ، ج   ٢١١، ص٨؛ مجمـع الزوائـد ، ج  ٦٥٨٣ح ،٤٦٢، ص١١علی، جمسند ابـوي  - ٢
 .٣٥٧، ص١٢ج سبل الهدى و الرشاد،؛ ٤٩٣ص
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 را او جواب یقین به !محمد اي :بگوید و بایستد من قبر سر بر اگر سپس .پذیرفت
  .داد خواهم

  .انددانسته صحیح را حدیث این سند شامی صالح و هیثمی
 شده روایت سند چندین با ابوهریره از حدیث دو این که است ذکر قابل

 آنها مرگ از بعد فالن، یا و 6محمد یا گفتن :گویندمی وهابیان اکنون .است
 رسول حتى که شودمی استفاده وهابیان عقیده و احادیث این از .است شرك

 که بشناسند و بفهمند اندنتوانسته - بااهللا العیاذ آنها، عقیده بر بنا -  هم 6خدا
 آري، !بود خواهد مشرك و گمراه نیز B عیسی حضرت و چیست؟ شرك

 خارج مسلمانان دیگر که معتقدند خوارج همانند وهابیان، که است این حقیقت
 يعقیده بر بنا !ندارند یدرست فهم و درك دین امر در و کنند؛ مى عمل دین از

  !بشناسانند و بشناسد را شرك اندنتوانسته نیز اسالم مقدس شارع حتى آنها،
 و بخاري شرط بر بنا اسالم، پیامبر به B عیسی حضرت دادن سالم حدیث

  .است صحیح مسلم،
  :گویدمی رئاب بن حویرث
 نارا أسهر و وجهه يلتهب قبره من إنسان علينا خرج إذ باألثاية أنا بينا
 خرج و اإلداوة من اسقني اسقني :فقال حديد من جامعة في هو و

 السلسة بطرف أخذ و فأدرکه الکافر تسق ال :فقال إثره في إنسان
 فضربت :الحويرث قال .جميعا القبر دخال حتى جره ثم فکبه فجذبه

 فبرکت الظبية بعرق التوت حتى شيء علي منها أقدر ال الناقة بي
 أصبحت حتى رکبت ثم اآلخره العشاء و لمغربا فصليت فنزلت

 !حويرث يا :فقال .الخبر أخبرته و الخطاب بن عمر فأتيت بالمدينة
 مشيخة إلي عمر أرسل ثم شديدا خبرا أخبرتني لقد و أتهمک ما واهللا
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 هذا إن :فقال الحويرث دعا ثم الجاهلية أدرکوا قد الصفراء منکنفي
 حدثتني ما !حويرث يا همحدث أتهمه لست و حديثا أخبرني قد

 غفار بني من رجل هذا !أميرالمؤمنين يا عرفناه قد :فقالوا فحدثتهم
 مات أنه اخبروه حيث بذلک سر و عمر اهللا فحمد الجاهلية في مات
 من رجال کان أميرالمؤمنين يا :قالوا عنه عمر سألهم و الجاهلية في

  ١.حقا للضيف يري يکن لم و الجاهلية رجال
 سر از کهحالی در آمد، بیرون خود قبر از شخصی بودیم، اثایه در که هنگامی

 آبی از :گفت من به و بود؛ زنجیر و غل در و کشیدمی شعله آتش صورتش و
 و شد خارج قبر از دیگري شخص او دنبال به !کن سیراب مرا داري، که

 را او و گرفت را زنجیرش پس !نده آب کافر به !نده آب کافر به :گفت
 :میگوید حویرث . ...شدند قبر داخل دو هر اینکه تا برد؛ خود با کشانکشان

 اي :گفت عمر .کردم بازگو او براى را قضیه و رفتم خطاب بن عمر نزد
 من بر سختی خبر چون کنم؛نمی متهم را تو !سوگند خدا به !حویرث
  . ...آوردي

  :گویدمی خالد بن عطاف
 .خواندم نماز حمزه قبر سر خواست،یم دلم که جایی در :گفت چنین امخاله
 به بودند، من همراه جوان دو کهحالی در کردم؛ زیارت را شهدا قبور بعد

-می را شما ما !سوگند خدا به :گفتند و دادند جواب آنها دادم؛ سالم شهدا

  2.شناسیممی را یکدیگر که گونههمان شناسیم،

                                                 
؛ ٢٨٥، متوفـاي  ٥٤ف حربـي ص ؛ اکـرام الضـي  ٥٦، ح٥١، ص١، ج، ابن ابـي دنيـا  من عاش بعد الموت - ١

  .٢٠٢٥رقم ؛١٥٩، ص٢االصابة، ج
، ٣، ج؛ دالئـل النبـوة بيهقـى   ٢٩، ص٣؛ مسـترک حـاکم، ج  ٤٢، ح٣٩، ص١، جمن عـاش بعـد المـوت    - ٢
  .٩٠، ص٣ابن کثير ، ج ةنبوي ة؛ البداية و النهاية و سير٣٠٨ص
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 :استشده تهگف دیگري در و شده روایت معنا همین به حدیث دو
 خبر این سند حاکم، .دادند را سالمم جواب و صدا زمین زیرِ از که شنیدم

 غیر دنیا ابی ابن سند اما .است شمرده مرسل را آن ذهبى و گفته صحیح را
 نقل دیگري داستان کثیر، ابن .است صحیح نیز او سند و بوده حاکم سند از

 60 متولد خالد، بن عطاف( »عطاف« يخاله نیز آن در که است کرده
  .است شنیده را خود سالم جواب )تابعین از هجري،

  :گویدمی مسیب بن سعید
 قبر ىال علي قام طالب ابي بن علي مع المدينة المقابر دخلت
   :يقول انشأ و فتکلم الناس فانصرف فاطمة

   ...لقليل بعدکم بقائي ان و   فرقة خليلين من اجتماع لکل
 ان تريدون ام باخبارکم تخبرونا !المؤمنين من رالقبو اهل يا ىناد ثم

 وعليک صوتا سمعنا و :قال !اهللا رحمة و عليکم السالم نخبرکم
 فقال بعدنا عماکان خبرنا !اميرالمؤمنين يا برکاته و اهللا رحمة و السالم
 فهذه ...اقتسموا فقد اموالکم اما و تزوجوا فقد ازواجکم اما علي

  ١.الميت فاجابه عندکم نااخبار ما و عندنا اخبارکم
 مردم وقتی .شدم مدینه قبرستان داخل B طالب ابی بن علی همراه

 را شعر این و کرد سخن آغاز و ایستاد )س( فاطمه قبر سر بر علی برگشتند،
  :خواند

 خواهند جدا هم از که آیدمی روزي شوند،می جمع هم با که دوستی دو هر
  . ... است کم شما از بعد )دنیا این در( نیز من بقاي .شد

                                                 
  .٣٢٤٦،ح٣٩٥،ص٢٧ج ، ؛ تاريخ ابن عساکر١٦٣، ص٣ج ، ؛ مستدرک حاکم٢٣٤، ص٩ج ،الثقات - ١
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 شما بر خدا رحمت و سالم !قبور اهل مؤمنان اي :گفت و کرد ندا سپس 
 ما دهیم؟ خبر ما خواهیدمی یا دهید؟می خبر ما به خویش احوال از آیا !باد

 اي باد تو بر خدا برکات و رحمت و سالم :گفت که شنیدیم را صدا
 شما همسران :فرمودند امام داد؛ رخ ما از بعد آنچه از ده خبر !امیرالمؤمنین

 .ما نزد شما اخبار است این .شد تقسیم شما دارایی و کردند ازدواج دوباره
    .دادند جواب او به نیز آنها پس چیست؟ شما نزد ما اخبار

 به حاکم و دیگر، لفظی با مالک بن انس از را خبر این حبان ابن
  .است کرده روایت B حسین امام از اختصار،

  روندمی جنازه دنبال که کسانى با اموات سخن
  :فرمودند 6 خدا رسول
 کانت فان اعناقهم على الرجال احتملها و الجنازة وضعت إذا

 يا ]قالت طالحة کانت ان و[ :قالت ]ذهابي با عجلوا[ صالحة
 ولو إالنسان اال شئ کل صوتها يسمع بها تذهبون؟ أين !وليها

  1 .لصعق سمعها

 بلند را او قبرستان به بردن براى مردم و شودمی گذاشته تابوت در میت وقتی
 باشد ناصالح اگر و .ببرید مرا زود :گویدمی باشد صالح شخص اگر ،کنند مى
 همه انسان از غیر را او صداي برید؟می کجا به مرا مرده، ولى اي :گویدمی
 ابیتبی و( رفت خواهد هوش از حتماً بشنود، را آن انسان اگر شنوند؛می

  ).نمود خواهد

                                                 
؛ ٣١٢ص،٣١١،ص٧ج،؛ بـا دو سـند صـحيح ابـن حبـان     ١٠٣ص ،٨٨ص ،٨٧،ص ٢ج بخـارى، صحيح  - ١

  .٢٠٣٦، ح٦٢٤ص،١ج،ىنسائسنن کبرى، ؛ ٤١-٥٨،ص٣ج،؛ مسند احمد٢٥٤،ص٣ج،بهمصنف ابن ابوشي
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 جوان خطاب، بن عمر زمان در که است آمده طوالنی، خبري در
 که کسى براى !فالنی« :گفت و آمد او قبر سر بر عمر .رفت دنیا از عابدي

 :داد جواب قبر داخل از جوان 1» .بود خواهد بهشت دو ترسد،می خدا از
 2» .فرمود عطا مرتبه دو من براى را آن بهشت در خداوند !عمر«

  خود زائر با مرده انس
  :است کرده روایت چنین این دنیا ابی ابن از کثیر ابن

 الحي بزيارة يعرف الميت بأن )السلف( عنهم اآلثار تواترت وقد
 عائشه عن القبور کتاب في الدنيا أبي ابن فروي يستبشر و له

 يجلس و أخيه قبر يزور رجل من ما 6 اهللا رسول قال :قالت
  3.يقوم حتى به واستأنس السالم عليه ورد إال عنده
 و کند زیارت را خویش برادر قبر که نیست کسى هیچ :فرمودند 6 پیامبر

 خواهد انس او با و دهدمی جواب را سالمش اینکه مگر بنشیند او قبر سر
  .کند رفتن اراده زائر که وقتی تا گرفت

  .است شده روایت ابوهریره و عایشه صحابه، دو از حدیث این
  :نمود وصیت فرزندش به بود مرگ بستر در وقتی عاص بن مروع

 علی فشنوا دفنتمونی فإذا نار ال و نائحۀ تصحبنی فال مت أنا فإذا
 لحمها یقسم و جزور تنحر ما قدر قبري حول أقیموا ثم شنا التراب
  4 .ربی رسل به أراجع ماذا أنظر و بکم أستأنس حتى

                                                 
  .٤٦/ رحمن - ١
  .٤٦٣٦، ح٥١٦، ص٢ج ، ؛ کنزالعمال٤٥٠، ص٤٥ج ،تاريخ ابن عساکر - ٢
؛ کنز ٢ص  ، ٥، ص١ج ،؛ الروح٤٣٩، ص٣ج ،؛ تفسير ابن کثير٦٠٥٥، ح١٩، ص٣ج ،الفردفس بمأثر الخطاب - ٣

  .١٢٤٠، ح٢٩٧، ص٣ ، ج؛ از ابوشيخ از ابوهريره؛ لسان الميزان٤٢٦٠١، ح٥٦٥، ص ١٥ ، ج العمال
؛ تلخـيص  ٢٥٩،ص٤الطبقـات الکبـرٰى، ج   ٢٦٧، ص٣ج ،الثقـات  ١٢١،ح١١٢،ص١ج ،صحيح المسلم - ٤

  .٢٤٣، ص٥ج ،الحبير



 ٧١                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 مرا آنکه از پس .نکند نوحه من يجنازه همراه کسى مردم، من وقت هر
 قربانی زمان ياندازه به و بریزید؛ خاك زیاد من روي گذاشتید، قبر داخل
 گیرم انس شما با تا !بمانید من قبر سر در آن گوشت تقسیم و شتر یک کردن

  .داد خواهم را الهی فرشتگان جواب چگونه که بدانم و
 6 رامیگ رسول که است قبل حدیث معناي عمرو سخن این

 که کند مى داللت خبر این« :گویدمی خبر این نقل از بعد قیم ابن .فرمودند
  1».شودمی خوشحال آنها وجود به و گیردمی انس زنده با مرده

  :گویدمی حراش بن ربعی
 الباردة الليلة في أقومنا و الحار اليوم في أصومنا کان لي أخ مات

 و وجهه عن الثوب کشفف يده فرفع :قال أبکيه رأسه عند فقعدت
 إني نعم :قال الموت؟ بعد أحياة أخي، أي :قلت !عليکم السالم :قال

 و غضبان غير ربا لقيت و ريحان و بروح فلقيني عزوجل ربي لقيت
 األمر وجدت إني و إستبرق و سندس من خضرا ثيابا کسانى إنه

 يفعجلون علي الصالة ينتظر القاسم ابي ان و اال تحسبون، مما أيسر
 J عائشة ذلک فبلغ طست في بها رمي الحصاة بمنزلة کان ثم

 بعد يتکلم األمة هذه من رجال أن نسمع کنا قد :قالت و فصدقته
  ٢ .موته

                                                 
  .١٩، ص١ج ،الروح ابن قيم  - ١
؛ ٩ح ، ١٠ح ،١، ح١٩ص  ،١٨، ص ١ج ،؛ مـن عـاش بعـد المـوت    ٣٩٣ص ،االيضاح فضل بن شـاذان  - ٢

؛ ذهبي از ابونعيم و صالح شامي از بيهقي و گفته که بيهقـي سـند   ١٣٩، ح٣٦٢، ص٤ج ،سير اعالم النبالء
  .آن را صحيح گفته و محقق سير ذهبي نيز سند اين خبر را صحيح گفته است



 ٧٢                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 ما از بیش و گرفتمی روزه ما از بیش گرما اوقات در که برادرانم از یکى
 او يجنازه سر بر من .رفت دنیا از گذراند،می عبادت به را سرد هاي شب

 کنار صورتش از را پارچه و کرد بلند را دستش ناگاه کردم؛می گریه نشسته،
 :گفت است؟ حیات مرگ، از بعد آیا ،برادر :گفتم !علیکم سالم :گفت و زد

 اینکه بدون و ریحان و روح با نیز او و کردم مالقات را پروردگارم من آري،
 و سندس از سبز لباس من بر و نمود مالقات من با باشد کرده غضب من بر

 .یافتم کردیدمی گمان شما که چه آن از ترآسان را کار من .پوشاند استبرق
 به( زود مرا پس است؛ من بر خواندن نماز منتظر ابوالقاسم که باشید آگاه

 به او گفتن سخن خبر .بردیم قبرستان به عجله با را او سپس .ببرید )قبرستان
 که شنیدیممی گذشته در ما :گفت و کرد تصدیق را آن او و رسید عایشه
  .زد خواهد حرف مرگش از بعد امت این از مردي

 :گفت که عایشه سخن این و شده روایت صحیح سند سه با خبر این
 خواهد حرف مرگ از بعد امت این از مردي که شنیدیممی پیوسته«

 شده وارد روایی هايکتاب در که است6 خدا رسول از حدیثی 1».زد
  .است

 نخواهم هرگز« :بود گفته حراش بن ربعی که است آمده دیگري حدیث در
 را او کسى مرگ، زمان تا »جهنم؟ یا است بهشت در جایم بدانم اینکه تا خندید
 از بعد نیز، ربعی برادرش .دارد لبخند پیوسته که دیدند مرگ از بعد .ندید خندان
 از بعد نیز او که داده خبر داد غسل را او که کسى و .کرد را عهد همین او دیدن

  2.داشت لب بر لبخند مرگش

                                                 
  .و سند اين حديث صحيح است ٢٩١، ص٨ج ، ؛ مجمع الزوائد٧٢، ص٦ج ،المعجم االوسط - ١
؛ سـير  ٤٣٣، ص٨ج ،خ بغـداد ب؛ تـار ٢٢٦، ص٤ج ،؛ الثقـات ١٢، ح٢٠، ص١ج ،ش بعـد المـوت  من عا - ٢

  .٣٦١، ص٤ج ، اعالم النبالء



 ٧٣                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 حرف مورد در دیگري اخبار نیز 25و 14 هايشماره در دنیا ابی ابن
  .است کرده روایت اموات زدن

  ؛يحمله و يغسله من يعرف الميت :فرمودند 6 خدا رسول
 سیوطی 1» .میشناسد داردبرمی را اشجنازه و دهدمی غسل را او که کسى مرده 

 کسى هیچ« :فرمودند 6 خدا رسول که است کرده روایت عباس ابن از یزن
  2». ...شناسدمی را خود يدهنده غسل اینکه مگر میردنمی

  :گویدمی قیم ابن
 هو و إال يموت ميت من ما :قال أنه دينار بن عمرو عن صح و

 انه و يکفنونه و ليغسلونه أنهم و بعده أهله في يکون ما يعلم
  3.إليهم ينظر

  اینکه مگر نیست ايمرده هیچ :که است شده روایت دینار بن عمرو از
 مى کفن و دهندمی  غسل را او آنها .گذردمی چه اهلش بر او از بعد داندمی

  .کند مى نگاه آنها به او که حالی در کنند،
  :گویدمی دیگر جایی در قیم ابن 

 ولده الحبص قبره في ليبشر الرجل إن قال أنه مجاهد عن صح و
  4 .بعده من

 خوبِ کارهاي دلیل به انسان البته :استگفته او که شده نقل مجاهد از
  .شودمی داده بشارت خود قبر عالم در خود، مرگ از بعد فرزندش

  .است عباس ابن شاگردان از و تابعین بزرگ مفسرین و محدثین از مجاهد
  :گویدمی جحدري عاصم آل از نفر یک

                                                 
  .٢٠٨، ص١٢ج ، ؛ تاريخ بغداد٢٥٧، ص٧ج ،؛ المعجم االوسط ٦٢، ص٣ج ، مسند احمد - ١
  .، به نقل از ابن مردويه١٦٧، ص٦ح ، الدر المنثور - ٢
  .١٤٤، شرح حال ٣٠٠، ص٥ج ،ار از بزرگان تابعين است؛ سير اعالم النبالء؛ عمرو بن دين١٢، ص١ج ،الروح - ٣
  .از ابونعيم ، ٢٦٣، ص٥ج ، ؛ الدر المنثور١٠٢، ص١٠ج ،؛ تفسير قرطبى١٢، ص١ج ،الروح - ٤



 ٧٤                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 أليس :فقلت بسنتين موته بعد منامي في يالجحدر عاصم رأيت
 من روضة في واهللا أنا :قال أنت؟ فأين :قلت بلى :قال مت؟ قد

 و جمعة ليلة کل نجتمع أصحابي من نفر و أنا .الجنة رياض
 :قال .أخبارکم فنتلقي المزني عبداهللا بن بکر إلى صبيحتها
 اإنم و األجسام بليت قد !هيهات :قال أرواحکم؟ أم أجسامکم

 :قال إياکم؟ بزيارتنا تعلمون فهل :قلت :قال .األرواح تتالقي
 طلوع إلي السبت يوم و کله الجمعة يوم و الجمعة عشية بها نعلم

 يوم لفضل :قال کلها؟ األيام دون ذلک فکيف :قلت :قال الشمس
  1 .عظمته و الجمعة

- دهنمر تو مگر :گفتم و دیدم خواب در را او عاصم، وفات از بعد ساعت دو
 باغی در ،سوگند خدا به :گفت هستى؟ کجا در پس :گفتم .آري :گفت اي؟

 بن بکر نزد یارانم از گروهی با جمعه شب هر در و هستم؛ بهشت هايباغ از
 هايبدن :پرسیدم او از .رسدمی ما به شما خبرهاي و شویممی جمع عبداهللا

 با ما هايروح ولى پوسیده، ما هايبدن هرگز، :گفت شما؟ هايروح یا شما
-می آگاه ، کنیم مى شما از ما که زیارتی از آیا :پرسیدم .کنند مى مالقات هم

 از خورشید طلوع تا شنبه روز و جمعه روز و شب تمام :گفت شوید؟
- نمی روزه همه چرا است؟ چنین چرا گفتم .شد خواهیم آگاه شما زیارت
  .است جمعه روز عظمت و فضل خاطر به این :گفت فهمید؟

 سال متوفاي او .است بوده تابعین از و مشهور قراء از عجاج بن عاصم
   2.است هجري 129

  :گویدمی قصاب حسن

                                                 
  .هر دو از ابن ابي دنيا ،٥، ص١ج ،؛ الروح٣٩، ص٣ج ،؛ تفسير ابن کثير٩٣٠٠، ح١٨، ص٧ج ،شعب االيمان - ١
  .١٩٢٦، شرحالتعديل الجرح و - ٢



 ٧٥                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 نأتي حتى سبت غداة کل في واسع بن محمد مع أغدو کنت
 ننصرف ثم لهم ندعو و عليه فنسلم القبور علی فنقف الجبان أهل

 أن نيبلغ :قال اإلثنين يوم اليوم هذا صرت لو يوم ذات :فقلت
  1 .بعدها يوما و قبلها يوما و الجمعة يوم بزوارهم يعلمون الموتى

 سالم آنها به و رفتیممی قبور زیارت به واسع بن محمد با هرماه، شنبه صبح
 )پس این از( :گفتم روزي .گشتیمبرمی و کردیممی دعایشان دادیم؛می

 روزهاي تاموا که رسیده خبر من به :گفت محمد .برویم دوشنبه روزهاي
 آگاه خود کنندگان زیارت از آن، بعد روز یک و آن قبل روز یک و جمعه

  .شوندمی
  2.است اعتماد مورد محدثین و تابعین از و عبداهللا بن حسن همان قصاب حسن
  3.است هجري 123 سال متوفاي و اعتماد مورد محدثان از واسع بن محمد
 قبري کس هر :است رسیده خبر چنین من به ضحاك از« :گویدمی ثوري سفیان

 او از .شد خواهد آگاه آن از مرده کند؛ زیارت شنبه، روز خورشید طلوع از قبل را
   4».جمعه روز خاطربه :گفت است؟ چنین چرا :پرسیدند

  5».است هجري 105 ومتوفاي تابعین واز بود علم ظرف ضحاك « :گویدمی ذهبى
  :گویدمی تیاح ابو

                                                 
 ،؛ فيض القدير٦ص،١ج ،الروح؛ ٤٣٩، ص٣ج ،؛ تفسير ابن کثير٩٣٠١، ح١٨، ص٧ ، جشعب االيمان - ١
  .٤٠١، ص١٢ج ،سبل الهدى و الرشاد،؛ ٨١، ص٤ج
  .١٩٢٦شرح  ،الجرح و التعديل - ٢
  .٣٦٦، ص ٧ج ،الثقات - ٣
  .٦، ص١ج ،؛ الروح٤٣٩، ص٣ج تفسير ابن کثير ،؛ ٩٣٠٢، ح١٨، ص٧ج شعب االيمان، - ٤
  .٢٣٨، شرح٥٩٨، ص٤ج ،سير اعالم النبالء - ٥



 ٧٦                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 سوطه في له نور فربما جمعة کل يدخل و ريبد عبداهللا بن مطرف کان
 )به هدم( يقوم مقابر عند کان إذا حتى فرسه علي هو و ليلة ذات فادلج
 يأتي مطرف هذا :فقالوا قبره علي جالسا قبر صاحب کل القبور أهل فرأي

 فيه يقول ما نعلم و نعم :قالوا الجمعة يوم عندکم تعلمون و :قلت .الجمعة
  ١ .عليکم سالم :يقولون :قالوا لون؟يقو ما و :قلت الطير
 کس هر که دید و آمد قبور اهل زیارت به بود، اسب بر سوار که مطرف شبی

 جمعه روزهاي که است مطرف این :گویندمی همه و نشسته خود قبر درون
 در که دانیممی و آري، :گفتند شناسید؟می را جمعه روز شما :پرسیدم .آیدمی
 گویندمی :دادند پاسخ گویند؟می چه :گفتم .گویندمی چه پرندگان روز آن

  !شما بر سالم
 او که سندي یقین، به .است کرده روایت سند دو با را خبر این کثیر ابن

  .است صحیح کرده، روایت آن از خود، تفسیر در
 :گویدمی او يدرباره ذهبى .است تابعین بزرگان از عبداهللا بن مطرف

  .است حجت و قدوه امام
 او .مرد بالفاصله دروغگو نمود، نفرین را او مطرف گفت؛ دروغی شخصی ندگوی
 128 سال در و بوده تابعین از حمید، بن یزید ابوتیاح .است هجري 95 سال متوفاي

  2».است حجت و امام« :گویدمی او يدرباره ذهبى .است درگذشته

  کنندگان سالم از بعضى سالم به پیامبر پاسخگویی
  :کند مى نقل )یسار( بشار بن براهیما از نجار ابن

                                                 
  .٣١٠، ص٦ج ،؛ البداية و النهاية٤٤٨، ص٣ج تفسير ابن کثير ،؛ ٦، ص١ج ،الروح - ١
  .١١٥ر،٢٥١ص٥جو  ٧٧،شرح١٨٧،ص٤ج ،سير اعالم النبالء - ٢



 ٧٧                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 رسول قبر إلى فتقدمت المدينة فجئت السنين بعض في حججت
 عليک و :الحجرة داخل من فسمعت عليه فسلمت 6 اهللا

  1.السالم
 قبر زیارت به و آمده مدینه به حج، اعمال انجام از پس ها، سال از یکى

 جواب حجره لداخ از و دادم سالم حضرت به شدم؛ مشرف 6 خدا رسول
  !سالم تو بر و :فرمودند که شنیدم

 محدثین از ، هجري 224 ل سا متوفاي بشار، ابن یا یسار بن ابراهیم
  2.است بوده اعتماد مورد

  :گویدمی کرجی نصر ابو
 بکري الديار أبوبکر شيخ دخل و النبي قبر عند جالسا کنت
 صوتاً عتفسم !اهللا رسول يا عليک السالم :فقال .قبرالنبي ةلزيار
  3 .حضر من سمعه و .ابوبكر يا السالم عليک و : ةالحجر من

 دیار ابوبکر شیخ که بودم نشسته ايگوشه در )پیامبر قبر زیارت از بعد(
 !تو بر سالم !خدا رسول اي :گفت او شد؛ مسجد داخل زیارت براى بکري،

 سالم ،ابوبکر اي :داد جواب که شنیدم )قبر( حجره داخل از را صدایی من و
  .شنید را آن داشت حضور آنجا در که هر و !تو بر
 است کسانى از یکى کرجی، ابونصر عبدالملک بن واحد ]ال[ عبد :گویدمی ذهبى

 يدرباره . ...است کرده دیدار B خضر با مکه در .است معروف تالش و زهد به که
  4....و است گفتهمی سخن ها جن با که گویندمی او

  :گویدمی سحیم بن سلیمان

                                                 
  .٣٥٧، ص١٢ج ،سبل الهدى و الرشاد،؛ ٦٠٨، ص٢ج ،ىفيض القدير مناو - ١
  .٩٤، ص١ج ،هذيب التهذيبت - ٢
  .٤٦٧، ص١٠ج ؛ سبل الهدى و الرشاد،١٥١، ص١ج ،ذيل تاريخ بغداد - ٣
  .٩٨٣، شرح٢٦٧ص ،مختصر تاريخ ابن دبيسي - ٤



 ٧٨                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 الذين هؤالء !اهللا رسول يا :فقلت النوم في 6 النبي رأيت
  1 .عليهم أرد و نعم :قال سالمهم أتفقه عليک، فيسلمون يأتونک

 مردم این ،خدا رسول اي :گفتم حضرت آن به دیدم؛ خواب در را 6 پیامبر
 را آنها سالم شما آیا دهند،می سالم شما بر و آیندمی شما )قبر( نزد به که
  .دهممی نیز جواب و آري، :فرمودند شنوي؟می
 او .است بوده تابعین بزرگان از هاشمی، ایوب ابو سحیم، بن سلیمان

  2.است کرده وفات عباسی منصور خالفت اوایل در
  :گویدمی سعد ابن

 الناس و الحرة أيام الناس يالزم کان أنه عنه سعد ابن روى و
  ٣.القبر من يخرج أذانا أسمع ةالصال حانت إذا فکنت :قال .يقتتلون

 مردم مالزم جنگیدندمی مردم کهحالی در حرّه، روزهاي در مسیب بن سعید
 از که شنیدممی را اذانی صداي شد،می اذان وقت هرگاه :گویدمی او .بود

  .آمدمی بیرون 6 خدا رسول قبر داخل
  :گویدمی مسیب بن سعید

 وقت يأتي ما و غيري سجدالم في ما و الحرة، ليالي رأيتني لقد
  4 .القبر من األذان سمعت إال أذان

 در نبود، مسجد در کسى من جز کهحالی در حره، هايشب در همانا،
  .شنیدممی 6 خدا رسول قبر داخل از را اذان صداي اذان، يهنگامه

  :کند مى نقل دیگري جاي در مسیب بن سعید
                                                 

سبل الهدى و ؛ از ابن ابي دنيا و بيهقي؛ ٢٣٧، ص١ج ، ؛ الدر المنثور٨٠، ص٢ج ، عياض ىقاض الشفا - ١
  .٣٥٧، ص٢ج ،الرشاد،

  .٣٠٥١ل شرح حا ،الثقات - ٢
  .٣٥٧، ص١٢ج سبل الهدى و الرشاد،؛ ٢٢٩، ص٤ج ،سير اعالم النبالء؛ ١٣٢، ص٥الطبقات الکبرى، ج - ٣
  .٣٥٧، ص١٢جسبل الهدى و الرشاد،؛ ٢٢٨ص ٤ج سير اعالم النبالء؛ ١٣٢ص ٥جالطبقات الکبرى،  - ٤



 ٧٩                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 أحد 6 خدا ولرس مسجد في ما و الحرة ليالي في رأيتني لقد
 أقيم ثم القبر من األذان سمعت إال صالة وقت يأتي ما و غيري

 إلى انظروا فيقولون زمرا المسجد ليدخلون الشام أهل إن و فأصلي
  .المجنون الشيخ هذا

 هیچ نبود؛ 6 پیامبر مسجد در من جز کسى که حرّه هايشب در همانا،
 قبر داخل از را اذان صداي من اینکه مگر رسید،نمی فرا اذان زمان وقت

 شام اهل همانا .خواندممی نماز شده، بلند بعد شنیدم؛می 6 خدا رسول
 نگاه دیوانه این به :گفتندمی )من به اشاره با(و آمدندمی مسجد به گروه گروه
   1.کنید

 حقیقت(هستند حق خبرها این يهمه :گویدمی مورد این در تیمیه ابن
  2.ستنی آن در شکی هیچ و ).دارند

  :است گفته او که کند مى نقل سعید از بکار بن زبیر
 الحرة أيام 6 اهللا رسول قبر في اإلقامة و األذان أسمع أزل لم

  .الناس عاد حتى
 تا شنیدم؛می 6 خدا رسول قبر از را اقامه و اذان همیشه حرّه، روزهاي در

  3.برگشتند )شام اهل( مردم که زمانی

 در اسالم هايسفارش از پیروي با که تاس بزرگانی از مسیب بن سعید
 که دشوار شرایط آن در ستمگر، و جور سالطین از گیريکناره مورد

                                                 
حديث نقل  ن معنى، نيز به همي٤٤، ص١ى، ج؛ و در سنن دارم١٢٠، ح١٦٦، ص١ج ،کرامات االولياء - ١

  .شده است
  .٣٧٣، ص١ج ، الصراط ابن تيميه اءاقتض - ٢
  .٣٥٧، ص١٢ج ،سبل الهدى و الرشاد، - ٣



 ٨٠                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 در سعید .فروختند دنیا به را خود آخرت بزرگان، و محدثان از بسیارى
 آنها مصرّانه دعوت هرگز او .کردمی ایستادگی امیهبنی ظالم خلفاي مقابل

 زهري شهاب ابن و شعبی او .نشد حاضر آنها مجلس در و نپذیرفت؛ را
 آنها به حدیث نقل از نموده، مذمت ظالمان با همکاري خاطر به را ...و

 امیهبنی خلفاي عطایاي هرگز او .راندمی خود از را آنها و کرده، خودداري
  .کردنمی قبول را

 معاویه، بن یزید خالفت زمان در وقتی که دارد این به اشاره اخبار این
 ندیده خود به تاریخ که جنایاتی بدترین و آوردند هجوم مدینه به انشامی

 6 خدا رسول قبر به ظاهراً مسیب بن سعید .داشتند روا مدینه مردم بر را
 از بخشیدنآرامش و دلداري نوع یک پیامبر، اذان احتماالً .است آورده پناه

- انهم چون است؛ بوده مسیب بن سعید به 6 اسالم گرامی رسول جانب
 تنها او .آمدنمی مسجد به کسى ترس، شدت از کند؛ مى بیان خود که گونه

  .است خواندهمی تنها نیز را نماز و ماندهمی مسجد در
 زمان در تابعین سید و مدینه اهل عالم علم، امام مسیب بن سعید« :گویدمی ذهبى

 نماز سال 40 :گویدمی خود سعید .است عمر خالفت دوم سال متولد .بود خود
 حجت سعید، مرسالت که اندگفته دیگران و حنبل بن احمد .نشد ترك من جماعت

 در او .شناسمنمی سعید از ترعالم فردي تابعین بین از :گویدمی مدینی ابن .هستند
  » .اندکرده معرفی فقها فقیه و علما عالمِ را او .دادمی فتوا صحابه حضور

 در که بود اول طراز تابعین سید مسیب، بن سعید ... « :گویدمی خلکان ابن 
 مقرري دریافت براى را او که هنگامی .بود شهره ورع و عبادت، زهد، فقه، حدیث،



 ٨١                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 و من بین خدا اینکه تا ندارم، آن به حاجتی من :گفتمی خواندند؛فرامی المالبیت
  1 ».فرماید حکم )امیه بنی ظالم خلفاي( مروان بنی

 سالطین با داستان چندین النبالء، اعالم رسی در او حال شرح در
 ... و حجاج و عبدالملک بن ولىد و مروان بن عبدالملک ستمگر،

 بیعت امیه بنی خلفاي از یک هیچ با .است جالب که کرده ذکر
 خلفا، دستور با همچنین .گرفت قرار آنها آزار مورد بسیار و نکرد
 تملؤوا ال« :گفتمی ممرد به او .شدند نهی او با همنشینی از مردم

 اعمالکم؛ تحبط لکیال قلوبکم من بانکار اال الظلمه اعوان من اعینکم
 او منظور که است روشن( ظالمان یاوران به نگاه با را خود چشمان

 با انکار به مگر نکنید؛ پر )هستند شعبی و زهري شهاب ابن امثال
 سعید دختر عبدالملک همچنین » .نگردد نابود اعمالتان تا ها،قلب

 رد را او درخواست سعید .کرد خواستگاري ولىد، پسرش، براى را
  2.زد تازیانه را او سرد هواي در عبدالملک لذا نمود؛

 را برزخ اهل صداي توانندمی راحتى به بزرگ هايشخصیت آري،
 احوال روز، هر که معتقدند و نماز، هر براى و روز چندین همآن بشنوند؛

 از برتر مراتب به اطالع و آگاهی این .شودمی عرضه 6 پیامبر بر امت
 ندارند، دینی معرفت که افرادي اما دنیاست؛ اهل صداي شنیدن و دیدن
  .کنند مى انکار نیز را حقایق ترینساده

                                                 
  .٢٦٢، رقم٣٧٥، ص٢ج ، االعيانوفيات  - ١
  .٨٨، رقم٢١٩، ص٤ج ، سير اعالم النبالء - ٢



 ٨٢                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 به :اندگفته ما اصحاب از محققان و متکلمان :گویدمی شافعی بغدادي منصور ابو
 .شودمی مسرور امت، طاعات با و است زنده هم رحلت از بعد 6 ما پیامبر یقین،
 حبیب ابن سخن سوم فصل در زودي به .رودنمی بین از مرگ از بعد انبیا بدن همانا،

 آگاه خود، پیشگاه در تو ایستادن از و شنودمی 6 پیامبر همانا« :است گفته که آیدمی
  1».است

 و شافعی علماي از یکى بغدادي، منصور ابو استاد بارع، عالمه،« :گویدمی ذهبى
  2».است هجري 429 سال متوفاي او فضل، اهل اجماع به .بود اسالم صدر امامان
   شنوندمی هم اموات تردیدبی :گفت توانمی اخبار این به توجه با

  تابعین و اصحاب سخنان و اخبار باطن از .دهندمی را دنیااهل جواب هم و
 مسلّم و طبیعی امري اموات بینایی و شنوایى که گرفت نتیجه چنین توانمی 

  .است

  ایشان قبر کنار در دیگران، و 6 پیامبر بر سالم
 ال خود اموات به ؛اهللا اال اله ال امواتکم، لقنوا« :فرمودند 6 خدا رسول

  3».کنید تلقین را اهللا اال اله
 سعید ابو جعفر، بن عبداهللا مسعود، بن عروة حذیف، از حدیث این
 :گویدمی حدیث نقل از بعد ترمذي .است شده روایت هابوهریر و خدري

 حدیث نیز المریه سعد و جابر عایشه، سلمه، ام ابوهریره، از باب این در
   .استشده روایت

                                                 
  .، به نقل از کتاب ابومنصور١٣٥٤،ص٤ج وفاء الوفا - ١
  .٣٧٧، شرح٧٢، ص١٧ج ،سير اعالم النبالء - ٢
، ح ٤٦٤، ص١ ، ج ؛ سنن ابن ماجـه ٣، ص٣ ، ج با دو سند؛ مسند احمد ، ٣٧، ص٣ ، جصحيح مسلم - ٣

ى ؛ سنن کبر٩٨٤، ح٢٢٥، ص٢ ، ج ؛ سنن ترمذي٣١١٨، ح٦٢، ص٢ ، ج ؛ سنن ابو داوود ١٤٤٤ -١٤٤٦
  .و ديگران ٦٨٦، ح١٤٩، ص٣ ، ج؛ ارواء الغليل٦٠١، ص١ ، جنسائى



 ٨٣                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

  :گویدمی قاسم ابن
  .فسلموا القبر أتوا دخلوا أو منها خرجوا إذا المدينة أهل رأيت

 قبر زیارت به نه،مدی به بازگشت و خروج هنگام که دیدم را مدینه اهل
  .دادندمی سالم حضرت آن به و آمده، 6پیامبر

 قرن آن بزرگان از و مالک امام همراهان از قاسم، بن عبدالرحمن
  1.است هجري 191سال متوفاي .شودمی محسوب
  :گویدمی نافع

 الى يجئ أکثر أو مرة مائة رأيته القبر على يسلم عمر ابن کان
 على السالم بکر، أبي على السالم بي،الن على السالم :فيقول القبر
  2.ينصرف ثم أبي؛

 پیامبر قبر نزد که دیدم مرتبه صد از بیش .دادمی سالم قبور )اهل( به عمر ابن
 بعد و !پدرم بر سالم !ابوبکر بر سالم !پیامبر بر سالم :گفتمی و آمد،می 6

  .گشتبرمی
 قبر نارک گشت،برمی سفر از عمر ابن وقت هر« :گویدمی نافع 

 !تو بر سالم !ابوبکر اي !تو بر سالم !پیامبر اي :گفتمی و آمده 6پیامبر
  .است صحیح خبر این سند 3»!تو بر سالم!پدر اي

  :کند مى روایت عمر بن عبداهللا

                                                 
  .٣٩، شرح١٢١، ص٩ج النبالء ، سير اعالم - ١
ــوق المصــطفى  - ٢ ــاوى،  ج. ٨٦، ص٢ج ،الشــفا بتعريــف حق ــائز. ٢٣١، ص١مجمــوع الفت  ،احکــام الجن
  .٢٢٤ص
   .٦٧٢٣، ح٥٧٦، ص٣ج ، مصنف عبدالرزاق -٣



 ٨٤                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 و بکر أبي على و النبي على فيصلي النبي قبر على فـيق انــک
  1 .عمر على

 ابوبکر و حضرت آن به و یستادامی 6 خدا رسول قبر کنار عمر بن عبداهللا
  .فرستادمی درود عمر و

 ]مردم[ که شودمی ثابت انس، همچون صحابه، از دیگر بعضى روایات از
 سالم و زیارت .آمدندمی حضرت آن قبر کنار پیامبر، به دادن سالم نیت به فقط

 داشته وجود صحابه زمان از که است ايمسئله مردم، توسط 6 پیامبر بر کردن
 خود کتاب در تیمیه ابن .است شده نقل آن يدرباره فراوانی روایات و اخبار و
 خود که است؛ کرده نقل بسیارى روایات ،»الوسیلۀ و التوسل فی جلیۀ قاعدة«

 اعمال به نسبت پیامبر، بینایی و شنوایى به صحابه اعتقاد بر است محکمی دلیل
 رو و دادن سالم رفتن، تحضر قبر کنار صورت، این غیر در زیرا دنیا؛ اهل

 تیمیه ابن آنکه حال .بود خواهد بیهوده عملی سالم، هنگام در قبر به کردن
 به رو دادن، سالم هنگام باید که هستند متفّق بزرگان و علما که دارد اعتراف

 به دادن سالم و پیامبر قبر زیارت تیمیه، ابن توسلِ کتابِ محققِ ولى .ایستاد قبر
 آنها اعتقادات با چه هر وهابیان آري، .است کرده انکار را هصحاب توسط ایشان

- می معرفی حدیث اهل و سلف پیرو را خود هم باز و کرده رد را دارد مغایرت

  .نامند
 زیرا دادند؛می سالم 6 پیامبر بر امامان، و تابعین صحابه،« :گویدمی تیمیه ابن

 داده دور از که سالمی و شنودمی شود داده نزدیک از که را سالمی 6 پیامبر
  2».رسدمی حضرت آن به شود،می

                                                 
   .٨٦، ص٢ج ، الشفا عياض. ٢١٠، ص٣ج ،موطأ -١
  .٤٤رقم ،قاعدة جلية فى التوسل و الوسيلة. ٢٣٣، ص١ج مجموع الفتاوى،  - ٢



 ٨٥                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

  .کند انکار نیز را مطلب این تا است کوشیده تیمیه ابن کتابِ محققِ
  :گویدمی تیمیه ابن

 اکثر يعقیده این .ایستاد قبر به رو باید 6 خدا رسول به دادن سالم هنگام«
-می ابوحنیفه باصحا ولى است؛ دیگران و احمد شافعی، مالک، :مانند علما

  1».نایستد قبر به رو نیز، سالم هنگام :گویند
 این :گفت باید است داده نسبت هاحنفی به تیمیه ابن که اتهامی يدرباره

 و توسل جواز صدور بر عالوه حنیفه ابو پیروان بلکه ،ندارد حقیقت سخن
 ردیگ و 6 پیامبر بر دادن سالم يشیوه در آن، تأیید در هاییکتاب نوشتن
 علی مال از روایتی به سخن این اثبات براى .دارند نظراتفاق دیگران با اموات،

 از او و نافع از حنیفه ابو :گویدمی که کنید رجوع حنیفه ابو مسند شرح در قاري
  :است کرده نقل عمر ابن

 قبر تأتي أن األمة من تبعهم من و الصحابة سنة اي السنة من
  2 .ةالقبل الى ظهرک تجعل و النبي
 به پشت و آمده، قبر زیارت به که است این بر آنان پیروان و صحابه سنت

  .ایستندمی )حضرت آن قبر به رو( قبله

 پشت و آمد 6 پیامبر قبر کنار سختیانی ایوب« :است شده نقل حنیفه ابو از

 باشد، داشته ايشوندهگریه اینکه بدون سپس ایستاد؛ حضرت آن قبر به رو و قبله به

  3».تگریس

                                                 
  .٣٩٤، ص١؛ اقتضاء الصراط ج٢٣٠،ص١ج ىمجموع الفتاو - ١
  .٢٠١ص ، علي قاري ،شرح مسند ابو حنيفه - ٢
  .؛ به نقل از مسند ابو حنيفه، طلحة بن محمد بن ، جعفر، ايوب از بزرگان تابعين بود٧٤ص ،شفاء السقام - ٣



 ٨٦                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 .شودمی ثابت حنیفه ابو پیروان به نسبت این بودن اساسبی و باطل پس
 مورد مسائل در خواسته او که باشد دلیل این به شاید حنفیان، به تیمیه ابن اتهام

 »توسل« کتاب در البانى کهچنان .کند معرفی خود رأيهم را حنیفه ابو اختالف،
 نیستیم؛ تنها )توسل( دیگران حق به ندخداو خواندن از نهی باب در ما :گویدمی

  1.هستند ما يعقیدههم نیز، او شاگرد دو و حنیفه ابو بلکه

  مردگان ارواح با دنیااهل ارواح مالقات
  :فرماید مى کریم قرآن
 منامها في تمت لم التي و موتها حين األنفس يتوفي اهللا﴿

 أجل إلى األخرى يرسل و الموت عليها قضى التي فيمسک
  2﴾﴾.يتفکرون لقوم آليات ذلک في إن مىمس

 نیز اندنمرده که را ارواحی و کند، مى قبض را ارواح مرگ، هنگام به خداوند
 صادر را مرگشان فرمان که کسانى ارواح سپس گیرد؛می خواب هنگام به

 تا گرداند،می باز )بمانند زنده باید که( را دیگري ارواح و داردمی نگه کرده،
  .معین )ديموع( سرآمدي

 له يخطر لم الشئ يرى الرجل لرؤيا عجبت :گویدمی خطاب بن عمر
 بن علي :فقال شيئا يکون فال الشئ يرى و بيد کآخذ فيکون بال على

 حين األنفس يتوفى اهللا« :-عزوجل – اهللا يقول !أميرالمؤمنين يا !ابيطالب
 و الموت عليها قضى التي فيمسک منامها في تمت لم التي و موتها

                                                 
  .التوسل انواعه و احکامه البانى - ١
  .٤٢/زمر - ٢



 ٨٧                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 فما منامها في بها يعرج األرواح و :قال » مسمى أجل إلى األخرى يرسل
 تلقتها أجسادها إلى ردت فإذا الحق فهو السماء في هي و رأت

 فجعل قال الباطل فهو ذلک من رأت فما فکذبتها الهواء في الشياطين
  1 ).السالم عليه( علي قول من يتعجب عمر

 هم او ذهن به حتى که بیندمی را چیزهایی خود خواب در که مردي از
 در که محلی به را او( اندگرفته دستش از که گویا شگفتم؛ در نکرده خطور
- حالی در بیند؛می را چیز همه )خوبی این به او( که ،)اندبرده بیندمی خواب

 !امیرالمؤمنین اي :فرمودند B علی امام .است نبوده چنین حقیقت در که
 ارواحی و کند، مى قبض مرگ هنگام به را ارواح خدا « :فرماید مى خداوند

 فرمان که کسانى ارواح سپس گیرد؛می خواب هنگام به نیز اندنمرده که را
 )بمانند زنده باید که( را دیگري ارواح و داردمی نگه کرده، صادر را مرگشان

 هنگام ارواح :فرمودند B امام بعد، » .معین سرآمدي تا گرداند،می باز
 هنگام و است؛ حق بینندمی چه هر و شوندمی برده آسمان هب خواب

 چه هر لذا کند؛ مى تلقین او به را دیگري چیزهاي شیطان جسم، به بازگشت
  .نمود تعجب سخنان این شنیدن با عمر .است باطل بیندمی حالت این در

   :گویدمی فوق يآیه يدرباره عباس ابن
 فيمسک بينهم فيتاءلون المنام في تلتقي األموات و األحياء أرواح أن بلغني

  ٢.أجسادها إلي األحياء أرواح يرسل و الموتى أرواح اهللا
                                                 

؛ از تفسـير ابـن ابـي    ٣٢٩،ص٥؛ الـدر المنثـور ج  ٤٥٨٠،ح٤٩١،ص٢ج،کنـز العمـال   ٣١ص،١ج ،الروح - ١
  .حاتم و ابن مردويه

، ٥؛ التمهيـــد، ج٢٣٢٣١و  ٢٣٢٣٠و ج١٢، ص٢٤ج ؛ تفســير طبـــري ٤٥، ص١ج ،المعجــم االوســـط   - ٢
و سـندش را صـحيح گفتـه اسـت؛     . ١٠٠، ص٧، ج؛ مجمـع الزوائـد  ١٧٨، ص٦؛ معاني القـرآن، ج ٢٤١ص
  .٢٢، ص١ج ،الروح



 ٨٨                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 هم با مردگان و زندگان ارواح خواب، هنگام که است رسیده چنین من به
 ارواح و داردمی نگه را مردگان ارواح خداوند بعد و کنند مى مالقات
  .فرستدبازمی آنها هايبدن به را زندگان

  :گویدمی مسیب بن سعید
 ان :لآلخر أحدهما فقال الفارسي سلمان و سالم بن عبداهللا ألتقى
 قبلک مت أنا إن و ربک من لقيت ما فاخبرني فالقني قبلي مت

 األحياء؟ و األموات تلتقي هل و :اآلخر فقال .فأخبرتک لقيتک
  1 .تشاء حيث تذهب الجنة في أرواحهم نعم :قال

 دیگري به آنها از یکى .کردند مالقات هم با فارسی سلمان و سالم بن عبداهللا
 آنچه از و !کن مالقات )خواب در( من با رفتی، دنیا از من از قبل اگر :گفت

 تو با بمیرم تو از قبل من اگر و !ده خبر مرا دیدي، خود پروردگار نزد
 با زندگان و اموات مگر :گفت عبداهللا .داد خواهم خبر تو به و کرده مالقات

 که کجا هر بهشت در آنها ارواح آري، :گفت سلمان کنند؟ مى مالقات هم
  .روندمی بخواهند

 و شد، وارد او بر حارث بن غضیف عابد، بن شریح وفات هنگام
 بما فتخبرنا الموت بعد تأتينا أن على قدرت إن !الحجاج أبا يا :گفت
  2 .فافعل ترى

 و بیایی )خواب در( ما نزد خود مرگ از بعد توانستی اگر !حجاج ابو اي
 در شریح پس !بکن را کار این دهی، خبر ما به بینیمی آنجا در که را آنچه

  .داد خبر خود حال از را او و آمد غضیف خواب

                                                 
؛ از تفسـير ابـن   ٣٢٩، ص٥، ج؛ الـدر المنثـور  ٤٥٨٠، ح٤٩١، ص٢؛ کنز العمال، ج٣١، ص١الروح، ج - ١

  .ابي حاتم و ابن مردويه
  .٢٢ص ،١ج ،الروح ؛ ٤١٥ص ، ٧جالطبقات الکبرى،  - ٢



 ٨٩                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

  .هستند 6 خدا رسول اصحاب از دو هر غضیف و شریح
  :گویدمی حدیث این بحث به ورود از قبل قیم ابن و

 و تعالى اهللا إال یحصیها أن من کثرا أدلتها و المسألۀ هذه شواهد
 األموات و األحیاء أرواح فتلقی بها الشهود أعدل من الواقع و الحس

  .األحیاء أرواح تالقی کما
 را آن بتواند کسى خدا از غیر که است آن از بیش مسأله این شواهد

 ارواح که است این بر گواه بهترین حقایق و حس و بشمارد؛
 زندگان ارواح کههمچنان کنند؛ مى مالقات مه با مردگان و زندگان

  .کنند مى مالقات هم با
 کرده ذکر مورد این در داستان و حدیث هاده مطالب این از بعد او
  .کردیم اشاره آنها از بعضى به تنها ما که است
 از آنها که فهمید توانمی ... و عبداهللا و سلمان داستان در دقت با

 مرگ از بعد مالقات باب در که چرا اند؛بوده برخوردار باالیی يروحیه
 با او، به برزخ اخبار دادن اطالع و – است دنیا در که – دیگري با یکى

 و نظرات تأثیر تحت مردم از بسیارى ما زمان در .گویندمی سخن یکدیگر
 جهالت در چنان وهابیان .دانندمی نیستى مانند را مرگ وهابیون، عقاید
 )باهللا نعوذ( پیامبر :گویندمی که اندافتاده بدور معرفت از و رفته فرو خود
 درکی و فهم و حس هیچ سنگ که طورهمان یعنى است؛ سنگ مانند

 .بود خواهد سنگ مثل مرگ، از بعد نیز 6 اسالم گرامی رسول ندارد،
 مى اظهار را خود عقیده نوع این نیز گو و گفت و بحث در گاهی آنها

  .کنند



 ٩٠                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 پیروي در وهابیان ادعاي بودن دروغ اعتقاد، این که مباشی داشته توجه
  بدیهی نیز خردکم هايانسان براى حتى را سلف و سنّت و قرآن از

 باشد، داشته اسالمی اخبار با کمی آشنایی که هرچند فردي هر و .سازدمی
 به خود، نفس هواي از پیروي با اندازه چه تا وهابیان که دید خواهد

 اسالمی، امت يهمه خوارج، همانند و اندکرده شتپ اسالمی مسلّمات
 به شرك ارتکاب نسبت و کرده تکفیر نیز را خود رهبران از بعضى حتى
  !دهندمی آنها

  :گویدمی عیینه بن سفیان خال ابن ،موفق بن فضل
 يوم کل في قبره اتي فکنت شديداً، جزعا عليه جزعت أبي مات لما
 ثم جالس أنا فبينا يوما أتيته أني ثم اهللا شاء ما ذلک عن قصرت ثم

 قاعد کأنه و انفرج قد أبي قبر کأن فرأيت فنمت عيناي غلبتني القبر
 رأيته لما بکيت فکأني :قال الموتى سحنة عليه أکفانه متوشح قبره في
 ما :قال .بمجيئي لتعلم إنک و :قلت عني؟ بک أبطأ ما بني يا :قال

 حولى من يسر و بک فأسر تأتيني کنت قد و علمتها إال مرة جئت
  ١ .کثيرا ذلک بعد آتيه فکنت :قال .بدعائک

 سر روز هر و کردم؛می تابیبی او براى سخت رفت، دنیا از پدرم وقتی
 یارى با ]و شده غالب خود بر تا کوشیدم مدتی، از بعد[ .رفتممی مزارش
 روزي ن،آ از بعد .کردم کم را او قبر زیارت دفعات تعداد مرور، به و خداوند

 و شد غالب من بر خواب بودم، نشسته کهحالی در و رفتم مزارش سر بر
 پیچیده هم به کفنش است؛ نشسته قبر درون او و شده باز پدرم قبر که دیدم

                                                 
  .٦، ص١ج ،؛ الروح٤٩٣، ص٣ج ، ؛ تفسير ابن کثير٧٩٠٣ح ٢٠٢، ص٦ج ،شعب االيمان - ١



 ٩١                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 :گفت پدرم .کردم گریه دیدم را او وقتی .داشت اموات همچون ظاهري و
 آمدن از تو مگر :پرسیدم نمود؟ منع من نزد به آمدن از را تو چیز چه !پسرم

 !بودم آگاه آمدنت از اینکه مگر نیامدي گاههیچ :گفت شوي؟می آگاه من
 جوار در که کسانى تمامی و کرديمی خوشحال مرا و آمده ما نزد به همانا،

 به زیاد آن از بعد :گویدمی فضل .شدندمی خوشحال تو دعاي با هستند من
  .رفتممی قبرش زیارت

  :گویدمی گفتند،می راهبه را او و بود عابد زنی درشما که سوده بن عثمان
 سودة بن عثمان حدثني بسطام بن يحيي حدثني محمد حدثني

 لها يقال کان و العابدات من أمه کانت و :قال الطفاوي )سويد(
 ذخري يا :فقالت ،السماء إلى رأسها رفعت احتضرت لما :قال .راهبة

 تخذلني ال موتى بعد و اتيحي في اعتمادي عليه من و !ذخيرتي يا و
 کل في آتيها فکنت فماتت :قال !قبري في توحشني ال و الموت عند

 في يوم ذات فرأيتها القبور ألهل و لها أستغفر و لها فأدعو جمعة
 لکربة للموت ان بني، أي :قالت أنت؟ کيف أمه، يا :لها قفلت منامي
 و ريحانال فيه نفترش محمود برزخ لفي اهللا بحمد إني و شديدة
 ألک :لها فقلت .النشور يوم إلي االستبرق و السندس فيه نتوسد
 من تصنع کنت ما تدع ال :قالت هي؟ ما و :قلت .نعم :قالت حاجة؟
 من أقبلت إذا الجمعة يوم بمجيئک ألبشر فإني لنا الدعاء و زيارتنا
 من بذلک يسر و فأسر أقبل قد ابنک هذا !راهبة يا :لي يقال أهلک
  ١.األموات من حولى

                                                 
  .٤٤٨، ص٣ج ، ؛ تفسير ابن کثير٧و ٦ص ،١ج ،الروح - ١



 ٩٢                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 اي ،من يذخیره اي :گفت و کرد بلند آسمان به را سرش مرگ، هنگام مادرم
 خوار مرا مرگ، هنگام !اوست بر اعتمادم ممات و حیات در که کسى

 بر جمعه هر من .درگذشت مادرم !مکن امزدهوحشت قبر درون و !مگردان
 او روزي .مکرد استغفار طلب و دعا قبور اهل و او براى و رفته مزارش سر
 بالي مرگ همانا، ،فرزندم :گفت اي؟چگونه ،مادر :گفتم و دیدم خواب در را

- می زده تکیه ریحان بر محمود، برزخ در من که شکر را خدا است؛ بزرگی

 آیا :پرسیدم !بود خواهم استبرق و سندس آن در قیامت روز تا و خوابم
 دعا و یارتز :گفت داري؟ حاجت چه :گفتم آري، :گفت داري؟ حاجتی

 تو آمدن به مرا جمعه، روزهاي !نکن ترك را جمعه روزهاي در ما براى
  .شویممی خوشحال تو آمدن از اطرافیانم و من و دهندمی بشارت

  :گویدمی حبیب ابو بن یزید
 فقال البول غلبه قد حاقن هو و مقبرة على مر عمير بن سليم ان
 بعض في بلتف المقابر هذه إلى نزلت لو :أصحابه بعض له

 األموات من ألستحي إني اهللا و اهللا سبحان :قال ثم فبکى حفرها؟
  1 .األحياء من استحي کما
 قضاي شدیداً کهحالی در کرد،می عبور قبرستانی کنار از عمیر بن سلیم

 قبرستان این در شودنمی :گفتند او به همراهانش از بعضى داشت، حاجت
 حیا هامرده از من !اهللا سبحان :گفت و دکر گریه او !کنی؟ برطرف را حاجتت

  .کنممی حیا هازنده از که گونه همان.کنممی
 از و دیدنمی را او مرده اگر :گویدمی خبر این نقل از بعد قیم ابن 

  .است معنابی مرده از او کردن حیا یافت،نمی آگاهی رفتارش

                                                 
. هجري درگذشته ١٢٨؛ يزيد ابن ابو حبيب از تابعين و قاضي مصر بوده و در سال ٧، ص١ج ،الروح - ١

  .، آورده شده است١٠رقم،٦ج سير اعالم النبالءشرح حال وی در 



 ٩٣                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

  :گویدمی قیم ابن
 لما به يشعرون أنهم ولوال رازائ عليهم المسلم تسمية هذا في يکفي و

 أن يصح لم زاره من بزيارة يعلم لم إن المزور فإن زائرا تسميته صح
 کذلک و األمم جميع عند الزيارة من المعقول هو هذا .زاره يقال

 بالمسلم يعلم ال و يشعر ال من علي السالم فإن أيضا عليهم االسالم
 عليکم سالم :يقولوا نأ القبور زاروا إذا أمته النبي علم قد و محال
 الحقون بکم اهللا شاء إن إنا و المسلمين و المؤمنين من الديار إهل

 لکم و لنا اهللا نسأل المستأخرين و منکم و منا المستقدمين اهللا يرحم
 و يخاطب و يسمع لموجود النداء و الخطاب و السالم هذا و العافية
 منهم قريبا لرجلا صلى إذا و الرد المسلم يسمع لم إن يردو و يعقل

  ١ .ذلک على غبطوه و صالته علموا و شاهدوه
 و اموات ادراك پذیرش در( رود،می میت قبر کنار که کسى نامیدن زائر

 نفهمند، را زائران زیارت مردگان اگر .کند مى کفایت )زندگان به پاسخگویی
 نداند )مرده( شونده زیارت شخص اگر پس .نیست درست آنها نامیدن زائر
 درست »کرد زیارت را او« گفتن است، کرده زیارت را او که کسى چه که

 که است ايمسئله اموات، به دادن سالم و »زائر« اصطالح از استفاده .نیست
 کسى بر گفتن سالم که است بدیهی .است شده پذیرفته هاامت يهمه نزد در
 به 6اخد رسول .است محال شنودنمی را دهندهسالم سالمِ و فهمدنمی که

   و مسلمین اي« :بگویند قبرها زیارت هنگام که آموخت خود امت
 خواهیم ملحق شما به نیز ما اهللا شاء إن !شما بر سالم !دیار )این( اهل مؤمنین

 حاضر که است سودمند کسى براى ندا و خطاب سالم، واقع در » . !...شد
                                                 

  .٨ص ،١ج ،الروح - ١



 ٩٤                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 دهد؛می را سالم جواب و کند مى تعقل کند، مى خطاب شنود،می است،
 بخواند نماز آنها مجاورت در شخصی گاه هر .نشناسد را دهنده سالم هرچند

 نماز توانیمنمی ما که( خورندمی غبطه او نماز بر و کرده رامشاهده او
  ).ندارند تکلیفی قبر در چون بخوانیم،

  :گویدمی نهدي عثمان ابو
 إلى فانتهى خفاف ثياب عليه و يوم في جنازة في خرج ساس ابن أن
 إذ ليقظان قلبي إن فواهللا عليه اتکأت ثم رکعتين فصليت :قال قبر،

 ال و تعملون قوم فإنکم تؤذني ال عني إليک القبر من صوتا سمعت
 رکعتيک مثل لي يکون ألن و نعمل ال و نعلم قوم نحن و تعلمون
  1 .کذا و کذا من إلي أحب

 مشایعت براى تم،داش تن بر نازکی لباس کهحالی در :گویدمی ساس ابن
 به و خوانده نماز رکعت دو رسیدم، قبر کنار به وقتی .شدم خارج ايجنازه

 قبر آن از را صدایی ناگهان .بود بیدار قلبم سوگند خدا به .کردم تکیه قبر
 کسانى )هازنده( شما !مده آزار مرا و !شو دور من از :گفتمی که شنیدم

 واقف خود عمل حقیقت و ارزش به ولى کنید؛می خدا اطاعت که هستىد
 از )هامرده( ما ولى ، )ندارید اعمال باطن به توجه و آخرت به یقین( .نیستید

 ثوابی من براى اگر .دهیم انجام کاري توانیمنمی اما آگاهیم، آخرت حقیقت
 و دنیا يهمه از( برایم باشد؛ خواندي، تو که نمازي رکعت دو ثواب مانند
 و خواندن نماز از مرده این :گویدمی قیم ابن .است ربهت )است آن در آنچه
  .دانست را آن و .شد آگاه خود قبر بر انسان یک کردن تکیه

 را حضرت ولى کرده، درك را 6خدا رسول زمان نهدي، عثمان ابو 
  .است آمده 67رقم ،4ج النبالء، اعالم سیر در او حال شرح .است ندیده

                                                 
  .همان  - ١



 ٩٥                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

  :گویدمی ابوقالبه
 ثم بلیل رکعتین وصلیت فتطهرت منزال فنزلت البصرة إلی مالشا من أقبلت

 :یقول یشتکینی القبر صاحب فإذا انتبهت ثم فنمت قبر علی رأسی وضعت
 ال و نعلم نحن و تعلمون ال و تعملون إنکم :قال ثم اللیلۀ منذ آذیتنی قد

 مث فیها ما و الدنیا من خیر رکعتهما اللتان الرکعتان قال ثم العمل علی نقدر
 من علینا یدخل فإنه السالم منا أقرئهم خیرا الدنیا أهل اهللا جزي :قال

  1.الجبال أمثال نور دعائهم
 دو شبانه .کردم پاکیزه را خود شده، وارد ايخانه به رفتم، بصره به شام از

 ناگهان .خوابیدم گذاشته، قبري روي را سرم بعد و خواندم نماز رکعت
 اآلن تا شب اول از :گویدمی و کند مى شکایت قبر صاحب که شدم متوجه

 خدا اطاعت که هستید کسانى )هازنده( شما :گفت بعد !ايکرده آزرده مرا
 آخرت به یقین( .کنیدنمی درك را خود عمل حقیقت و ارزش ولى کنید،می

 آگاهیم؛ آخرت حقیقت از )مردگان( ما ولى ، )ندارید اعمال باطن به توجه و
 خواندي، که نمازي رکعت دو :گفت سپس .نیستیم عملی انجام به قادر ولى

 دنیااهل به خدا :گفت باز و است؛ بهتر است آن در آنچه و دنیا يهمه از
 مانند نوري آنها دعاي از همانا، !برسان آنها به را ما سالم !دهد خیر جزاي

  .شودمی داخل ما بر هاکوه
 ابن و شده وارد میاسال هايکتاب در ، موضوع این در فراوانی اخبار

-نمی کسى خدا جز که است زیاد آنقدر خبر این امثال« :گویدمی نیز قیم

  2».برسد آن حساب به و بشمارد را آن تواند

                                                 
  .١٧٨رقم  ، ٤ج ، سير اعالم النبالء. بزرگان تابعين است هجري و از ١٠٤ابوقالبه متوفاي سال . همان  - ١
  .٩ص ،١، جوحالر - ٢



 ٩٦                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

  :گویدمی محمد بن هاشم ابودردا،
 عليه فطال أبيه قبر يزور کان إنه :يقول العلم أهل من رجال سمعت
 ال ،مالک بني يا :فقال .منامي في فرأيته التراب أزور :فقلت .ذلک
 بني يا التعجل :فقال .التراب أزور :فقلت .تفعله کنت کما بي تفعل
 تنصرف کنت لقد و جيراني بک فيبشرني علي تشرف کنت لقد فواهللا
  1 .الکوفة تدخل حتى أراک أزال فما

- می زیارت را پدرم قبر پیوسته :گفتمی که شنیدم علم، صاحب مردي از

 خواب در را پدرم کنم؟ زیارت را خاك آیا :پرسیدم خود از روزي .کردم
 انجام من براى قبالً که را آنچه است؟ شده چه را تو ،پسرم :گفت که دیدم

 شتاب :گفت کنم؟ زیارت را خاك آیا :گفتم دهی؟نمی انجام اکنون دادي،می
 خاطر به هایمهمسایه و آمديمی من نزد به تو ،سوگند خدا به !پسرم ،مکن
 با من کهحالی در گشتیمی باز قبرم نزد از .دادندمی بشارت مرا تو ملع این

  .شديمی داخل کوفه به که وقتی تا کردممی بدرقه را تو نگاهم،
  .هستند ثقه همه خبر این راویان

  :گویدمی اخبار گونهاین نقل از بعد نیز کثیر ابن
 من راألنصا بعض کان و الصحابة عن کثيرة آثار فيه باب هذا و

 عمل من بک أعوذ إني اللهم :يقول رواحة بن عبداهللا أقارب
 استشهد أن بعد ذلک يقول کان رواحة بن عبداهللا به أخزي
 يشعر لم من علي السالم و الموتى علي السالم شرع قد و عبداهللا

                                                 
هشام بن محمد مؤذن بيت المقدس و از مشـايخ  . ١٢ص١الروح ج. ٧٩٠٤ح٢٠٢ص٦شعب االيمان ج - ١

  .٢٤٤ص٩ابن حبان ج الثقات. ١٨ص١شرح معاني اآلثار ج. طحاوي در معاني اآلثار مي باشد



 ٩٧                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 القبور رأوا إذا أمته 6 النبي علم قد و محال بالمسلم يعلم ال و
 اهللا شاء إن إنا و المؤمنين من الديار أهل عليکم سالم :يقولوا أن

 المستأخرين و منکم و منا المستقدمين اهللا يرحم الحقون بکم
 النداء و الخطاب و السالم فهذا العافية لکم و لنا اهللا نسأل

  1 .المسلم يسمع إن و يرد و يعقل و يخاطب و يسمع لموجود
 از انصار از یکى .است رسیده صحابه از مورد این در فراوانی اخبار و آثار

 پناه تو به ،خدایا :گفتمی عبداهللا شهادت از بعد رواحه، بن عبداهللا نزدیکان
 شرعی امري اموات، بر سالم !شود عبداهللا خواري سبب که عملی از برممی

 امت 6خدا رسول .است محال فهمدنمی را آن که کسى بر سالم و است،
 )این( اهل مؤمنین اي « :گویندب قبور دیدن هنگام که است آموخته را خود
 این ».شد خواهیم ملحق شما به -  اهللا شاء إن - ما و !شما بر سالم ،دیار

 خطاب شنود،می است، حاضر که است سودمند کسى براى خطاب و سالم
 را آن دهنده سالم هرچند دهد،می را سالم جواب و کند مى تعقل کند، مى

  .نشنود
إلى الشام من قاصداً بالرسول عثيب کان عبدالعزيز بن عمر ان 
   2 .يرجع ثم السالم النبي ليقرئ المدينة

 به را او سالم تا فرستادمی مدینه به را فردي شام از عبدالعزیز، بن عمر
  .برساند 6خدا رسول

  :گویدمی المهري مولى سعید، ابو بن یزید

                                                 
  .٤٤٠ص ،٣ج ،تفسير ابن کثير - ١
 ٢٨٧متوفـاي   ،؛ بـه نقـل از منسـک ابـن ابـي عاصـم      ١٨٣ص ،تحقيـق حسـن سـقاف    ،دفع الشبه التشبيه - ٢

  .١٤٢ص ، ؛ شفاء السقامشعب االيمان ؛هجري



 ٩٨                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 إذا حاجة إليک :قال ودعته فلما العزيز عبد بن عمر على قدمت
  1.السالم منّي فاقرأه النبي قبر سترى المدبنة أتيت

 )خواهشی( حاجتی من :گفت خداحافظی هنگام .رفتم عبدالعزیز بن عمر نزد
 سالم پس دید؛ خواهی را 6 خدا رسول قبر رسیدي مدینه به وقتی دارم،

  !برسان حضرت آن به مرا
 قبر زیارت مورد در او .است هجري 385 سال متوفاي حنبلی، بطه ابن
 و داده قرار سر پشت را قبله روي،می قبر نزد به« :گویدمی 6 خدا رسول

  »!تو بر الهی برکات و رحمت و سالم ،خدا رسول اي :گوییمی قبر به رو
 درك را مردمی« :گویدمی کردن دعا و دادن سالم ينحوه توضیح از بعد او

 که رسید ما به نیز یم،ندید را آنها ما که کسانى خبر و دیدیم را آنها و کردیم؛
 به را ما سالم :گفتندمی اشخانواده و اهل برود، حج به خواستمی کسى هرگاه
 کسى و ننمود انکار را عمل این کسى !برسان عمر و ابوبکر و 6 خدا رسول

  2».است نکرده مخالفت آن با هم
وأسلم االحبار کعب عليه وقدم المقدسبيت أهل صالح لما عمر إن 
 المدينة إلى معي تسير أن لک هل :له عمر قال بإسالمه، مرع فرح و

  ٣.نعم :قال بزيارته؟ وتتمتع 6 قبره وتزور
 شد، مسلمان االحبار کعب و کرد صلح المقدسبیت اهل با وقتی عمر

 قبر و بیایی مدینه به من همراه خواهیمی آیا :گفت او به و شد خوشحال
 کعب شوي؟ بهرمند او زیارت يوسیله به و کنی؟ زیارت را 6 پیامبر
  .آیممی آري، :گفت

                                                 
  .٦٠ص ،؛ شفاء السقام٨٥، ص٢ج ،عياض ،الشفا - ١
  .ابن بطه ة؛ االيبان٤٥ص ،شفاء السقام - ٢
  .٢٩٩، ص٨ج ،شرح المواهب اللدنية - ٣



 ٩٩                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 شده وارد اخباري موضوع این در نیز دیگران و خطاب بن عمر از
 از هم و بینندمی هم و فهمندمی هم اموات که کند مى ثابت که است

-اطمینان و قطعی اخبار این که شد ثابت .اندآگاه دنیا اهل کردار و احوال
 به قیم ابن و کثیر ابن حتى که متواتري اخبار ،این وجود با .هستند بخش
  .بینندمی و شنوندمی اموات که ماندنمی باقی شکی اند،معترف آن تواتر

  اموات بر تلقین
  :گویدمی قیم ابن

 اآلن إلى و قديما الناس عمل عليه جرى ما أيضا هذا على يدل و
 يکن مل به ينتفع و ذلک يسمع أنه ولوال قبره في الميت تلقين من
 اهللا رحمه أحمد اإلمام عنه سئل قد و عبثا کان و فائدة فيه

  1 .بالعمل عليه واحتج فاستحسنه
 در مرده تلقین همچون اند؛داده انجام امروز به تا قدیم از مردم که عملی

 آن از و نشنود را تلقین آن مرده اگر .کند مى داللت اموات شنوایى بر قبرش،
 تلقین مورد در احمد امام از .است گرفته انجام هبیهود عملی نبرد، ايبهره

  .آورد حجت آن انجام ضرورت بر و دانسته خوب را آن او و کردند سؤال
  :فرمودند 6خدا رسول
 قبره رأس علي أحدکم فليقم التراب عليه فسويتم أحدکم مات إذا
 فالن يا :ليقل ثم يجيب ال و يسمع فإنه !فالنة بن فالن يا :يقول ثم
 يقول فالنة ابن فالن يا :ليقل ثم قاعدا يستوي فإنه الثانية نةفال ابن

 عليه خرجت ما أذکر :فيقول التسمعون لکنکم و اهللا رحمک أرشدنا

                                                 
  .١٣، ص١ج ،لروحا - ١



 ١٠٠                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 رضيت وأنک اهللا رسول محمد ان و اهللا إال إله ال أن شهادة الدنيا من
 ونکيرا منکرا فان إماما وبالقرآن نبيا وبمحمد دينا باإلسالم و ربا باهللا
 لقن وقد هذا عند يقعدنا ما بنا انطلق :ويقول منهما واحد کل تأخري

 يا رجل :فقال دونهما ]حجتيحه[ حجيجه ورسوله اهللا ويکون حجته
  ١.حواء امه إلى ينسبه :قال أمه يعرف لم فإن اهللا رسو

 سر بر نفر یک کردید؛ دفن را او و درگذشت، شما از کسى که هنگامی
 جواب ولى ،شنودمی مرده !زن فالن پسر فالن اي :بگوید و بایستد قبرش

 و شده بلند مرده باراین !زن فالن پسر فالن اي :بگوید دوباره سپس .دهدنمی
 مرده !زن فالن پسر فالن اي :بزند صدا را او سوم مرتبه براى و .نشیندمی

 سخن شما ولى !کن راهنمایی مرا !کند رحمت را تو خدا :داد خواهد پاسخ
 با که را آنچه کن یاد :بگوید ایستاده، قبر سر بر که راهنما .شنویدنمی را او

 تو اینکه و اهللا رسول محمد و اهللا إال إله ال شهادت :رفتی دنیا از آن به اعتقاد
 قرآن، رهبري و پیشوایی پیامبر، رسالت اسالم، بودن دین خدا، ربوبیت از

 :گفت واهندخ و شده منصرف پرسش از منکر و نکیر پس .هستى راضی
 او رسول و خدا ،حجت از منظور پس ( .نمود بیان را خود حجت که برویم
 باید چه ندانست را مادرش اسم اگر !خدا رسول اي :گفت مردي .)هستند
  .دهدمی نسبت حواء مادرش به :فرمودند کرد؟

  :است شده وارد چنین دیگري حدیث در
 أن 6 اهللا رسول اأمرن کما بي فاصنعوا مت أنا إذا أمامة أبي عن

 أخوانکم من أحد مات إذا :فقال 6 اهللا رسول أمرنا بموتانا نصنع
 يا :ليقل ثم قبره رأس على أحدکم فليقم قبره على التراب فسويتم

                                                 
  .طبرانى ؛ از ابن منده و ٨٤، ص٤ج ،؛ الدر المنثور١٣، ص١ج ،؛ الروح٣٢٤، ص٢ج ،مجمع الزوائد - ١



 ١٠١                                                                     اموات بینایی و شنوایی :اول فصل

 !فالنة بن فالن يا :يقول ثم .يجيب ال و يسمعه فإنه !فالنة بن فالن
 أرشدنا :يقول فإنه !فالنة بن فالن يا :يقول ثم .قاعدا يستوي فإنه

 الدنيا من عليه خرجت ما اذکر :فليقل التشعرون لکن و اهللا يرحمک
 باهللا رضيت أنک و رسوله و عبده محمدا أن و اهللا إال إله ال أن شهادة

 نکيرا و منکرا فإذا إماما بالقرآن و نبيا بمحمد و دينا باإلسالم و ربا
 من ثم نايقعد ما بنا انطلق يقول و صاحبه بيد منهما واحد کل يأخذ
  ١ . ... حجته لقن
 عمل 6خدا رسول يفرموده مطابق من با مرگ، از بعد :گویدمی امامه ابو

 دفن را او و درگذشت شما برادران از کسى وقت هر :فرمودند که کنید
 ،شنودمی مرده !فالنی اي :بگوید و ایستاده قبر سر شما از نفر یک کردید،

 مرده اینبار !زن فالن پسر فالن اي :دبگوی دوباره سپس .دهدنمی جواب ولى
 فالن پسر فالن اي :بزند صدا را او سوم يمرتبه براى .نشیندمی و شده بلند
 ولى !کن راهنمایی مرا !کند رحمت را تو خدا :داد خواهد پاسخ مرده !زن

 به اعتقاد با که را چهآن !کن یاد :بگوید راهنما .شنویدنمی را او سخن شما
 از تو اینکه و اهللا رسول محمد و اهللا إال إله ال شهادت :رفتی دنیا از آن

 قرآن، رهبري و پیشوایی پیامبر، رسالت و اسالم، بودن دین خدا، ربوبیت
 :گفت خواهند و شده منصرف پرسش از منکر و نکیر پس .هستى راضی
  . ...نداریم کاري شده، تلقین برایش حجتش که کسى با ما برویم،

                                                 
  ، ؛ مجمـع الزوائـد  ٩٥٨، ح٢٧٤، ص١، جخالصـة البحـر المنيـر    ٧٩٧٩ح،٢٤٩، ص٨ ، جالمعجم الکبير - ١
ــر ٤٥، ص٣ ج ــيص الحبي ــبالء  ١٣٥، ص٢ ، ج؛ تلخ ــالم الن ــير اع ــالم ؛ ٣٦٢، ص٣ ، ج؛ س ــبل الس ، ٢ ، جس
 اند ودارقطنيرا صحيح دانسته عاني سند اين حديث؛ ابن حجر و صن١٣٩، ص٤ ، ج؛ نيل االوطار١١٣ص
  .وجود دارد ىبراى اين حديث شواهد زياد: گويدىم
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 کرده ذکر آن براى صحیح شاهد چند حدیث، نقل از بعد حجر ابن
 نیز سعید از دیگري سند با حدیث این که است گفته نیز ذهبى و .است

  :گویدمی حدیث نقل از بعد قیم ابن .است شده روایت
 و للتراب الخطاب بمنزلة ذلک لکان يسمع المخاطب ان فلوال

 العلماءف واحد استحسنه ان و هذا و المعدوم و الحجر و الخشب
 بإسناد سننه في أبوداوود روى قد و استهجانه و استقباحه على قاطبة

 سلوا قال دفن فلما رجل جنازة حضر 6 النبي أن به بأس ال
 يسأل کان إذا و حينئذ يسأل أنه فأخبر يسأل اآلن فإنه التثيب ألخيکم

 قرع يسمع الميت أن 6 النبي عن صح قد و التلقين يسمع فإنه
  ١ .منصرفين لواو إذا نعالهم

 مانند )اموات به خطاب و سالم و( تلقین این نشنود، )مرده( مخاطب اگر
 را کاراین هم کسى اگر و بود؛ خواهد سنگ و چوب و خاك به خطاب
 در حدیثی ابوداوود .دانندمی قبیح راآن اتفاق به عالمان ولى بشمارد، خوب
 بر 6پیامبر آن در و است؛ حسن آن سند که است کرده روایت خود سنن

 او که !بخواهید را قدم ثبات برادرتان براى :فرمودند و شده حاضر ايجنازه
 از وقتی .اندداده خبر او شدن سؤال از 6خدا رسول .شودمی سؤال اآلن

 شنیدن توانایی شونده سؤال که است این بر دالّ شود،می پرسیده سؤال کسى
 بازگشت هنگام را شما پاي دايص مرده که شده روایت 6 پیامبر از و دارد
  .شنودمی )او دفن از بعد( شما

 علما و تابعین بزرگان از زیادي هايداستان این، از پس قیم ابن 
   توصیه خود فرزندان به مرگ، هنگام آنها که است کرده نقل

                                                 
  .١٤، ص١، جالروح - ١
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 تلقین را هاحجت قبر، داخل در او گذاشتن از بعد که کردندمی
 در را مرده فرد بعد و !بگویند آنها ىبرا را شهادت يکلمه و کرده

 تلقین تو که اللهی اال اله ال آن اگر :گویدمی که بیندمی خواب
 صحابه؛ دیگر عجیب وصایاي و ...شدممی هالك من نبود؛ کردي،

-گفته و آمده دیگر يصحابه خواب در مرگ، از بعد اینکه همچون

 .دارند را ودخ قرض اداي تقاضاي و دارند، قرض فالنی از که اند
 گونهاین با آشنایی براى . ...و کند مى تصدیق را آن نیز ابوبکر
  .نمایید مراجعه قیم ابن »الروح« کتاب به توانیدمی اخبار،

  :گویدمی حجر ابن
 أن يستحبون کانوا عنه الناس وانصرف قبره الميت على سوى إذا

 ال أن أشهد :قل اهللا إال إله ال :قل !فالن يا :قبره عند للميت يقال
 محمد نبيي و اإلسالم ديني و اهللا ربي :قل مرات ثالث اهللا إال إله
  1 .ينصرف ثم
 گفته قبر سر بر که است مستحب مردم، بازگشت هنگام و مرده تدفین از بعد

 :بگو !اهللا اال اله ال ان اشهد :بگو !اهللا اال اله ال :بگو مرتبه سه !فالنی اي :شود
  .بازگردند سپس !است 6 محمد پیامبرم و اسالم مدین و اهللا پروردگارم

 گوییپاسخ و شنوایى دقت، و توجه اندکی با و اخبار، این کمک به
 آثار از پیروي مدعی وهابیان که شودمی ثابت نیز و .گرددمی اثبات اموات
 هستند، پایبند شعار این به زمانی تا اند،داده قرار خود شعار را آن که سلف

 داشته سازگاري آنها نفس هواي با سلف روش و احادیث و آیات که

                                                 
  .٢٤٣، ص٥ج ،تلخيص الحبير - ١
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 و تضعیف را حقیقت هاتوجیه و هابهانه انواع با صورت، این غیر در باشد؛
  .شدیم آشنا آن از هایینمونه با .کنند مى انکار

  بهشت هايباغ از باغی قبر،
  :فرماید مى 6 خدا رسول

  1 .الجنة رياض من روضة أو جهنم حفر من حفرة القبر
  .است بهشت هايباغ از باغی یا و جهنم هايچاه از چاهی قبر

 رسول از را حدیث این فضیل و عمر ابن خدري، سعید ابو ابوهریره،
 طوالنی ايخطبه ضمن در B علی امیرالمؤمنین، .اندکرده روایت 6خدا

  2.اندفرموده بیان را سخن همین
 موضوع همین بر که 6خدا رسول از دیگري اتفاق مورد حدیث در
  :فرمایندمی 6پیامبر کند، مى داللت

  3 .الجنة رياض من روضة بيتي و منبري بين ما
  .است بهشت هايباغ از باغی امخانه و منبر میان

 و شودمی ثابت برزخ در قبور اهل داشتن حیات احادیث، این از پس
 از دتواننمی و شنوندمی طبیعتاً دارند، حیات وقتی که است روشن همچنین

  .باشند داشته آگاهی دنیااهل اخبار

                                                 
؛ ٤٤٣، ص٤٨ج ،يخ ابـن عسـاکر  ؛ تـار ٥٥ص ،؛ اثبات عذاب القبـر ٢٥٧٩؛ ح٥٥، ص٤ج ،سنن ترمذي - ١

  .٤٢٣٩٧، ح٦٠٣، ص١٥ج ،؛ کنزالعمال٤٦، ص٣ج ،مجمع الزوائد
، ٧٠٢، ص١٥ج ، ؛ کنـز العمـال  ٧، ص٨ج ، ؛ تاريخ ابن کثير٤٩٦و ٤٩٧، ص٤٢ج ، تاريخ ابن عاسکر - ٢
  .٤٢٨٠٢ح
 ٢٧٦، ص٢ج ،؛ مســند احمــد١٢٣، ص٤ج ، ؛ صــحيح مســلم٥٧ص ، ٥٨، ص٢ج ، صــحيح بخــاري - ٣
  .و ديگران ١١ح  ، ١٠، ح١٩٧، ص١ج ،؛ موطأ٣٩، ص٤و ج ٣٨٩، ص٣و ، ج٢٣٦ص
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 مورد در سنت اهل بزرگان نظرات و اتـروای و اتــآی اــب جاــاین تا
 انسان که است بعید .شدیم آشنا اموات پاسخگویی و بینایی شنوایى،
 پاسخگویی و شنوایى در خبر، همه این از بعد غرض، از دور و منصف
 را اخبار این توانندمی چگونه و کی تا او، لامثا و البانى .کند تردید اموات

 از خاصی قشر به اختصاص به حمل یا و کرده تضعیف جویی،بهانه با
 متواتر و مسلم اخبار همهاین از روش این با شودمی مگر !کنند؟ جامعه

  گذشت؟
 و البانى از قبل هاقرن که قیم ابن و کثیر ابن که باشیم داشته توجه

 عقل درك و فهم بر متواتر اخبار این داللت به اند؛یستهز امروزي وهابیان
 با موضوع این در آنها چون اند؛کرده اشاره اموات پاسخگویی و شنوایى بر

 و اعتراف حقایق این به و اندشده میدان وارد ورزيغرض بدون و انصاف
  .اندورزیده تأکید

 بودن باطل .شد ثابت اموات، پاسخگویی و بینایی و شنوایى که اکنون
   ثابت نیز اموات بر استغاثه و توسل بودن شرك و حرام در وهابیان يعقیده

 دیگر هايموضوع و توسل مورد در آنها نظرات بررسی به اکنونهم .شودمی
  .شد خواهیم آشنا استغاثه و توسل جواز اخبار و آیات با و پردازیممی
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١٠٨ 

 
 
-می آن احادیث و نظرات بیان و توسل سراغ به باب این در اکنون و
 به اسالم آیا که ببینیم و شویم آشنا موضوع این حقیقت و توسل با تا رویم
 ارتباطی هیچ یا و است شرك توسل آیا خیر؟ یا است داده اجازه آن انجام

 به مختصر جواب و سلتو منکران نظرات به اشاره از پس ندارد؟ شرك با
 آشنا دهد،می خبر توسل مطلوبیت و جواز از که اسالمی آثار با آنها،

  .شد خواهیم

  توسل مورد در وهابیان نظرات
  :گویدمی تیمیه ابن

  1.به يتوسل ال و له جاه ال 6 اهللا رسول ان
 او به تواننمی و ندارد؛ مقامی و جاه )مرگ از پس( 6خدا رسول همانا،
ست توسل ج.  

  :گویدمی وهابی عالمان از جزایري ابوبکر
 في يکن لم بجاههم التوسل و بهم االستغاثة و الصالحين دعاء إن

 إنما و أبدا، به فاليتوسل صالحا العمال و قربة تعالى اهللا دين
 يوجب و الدين من فاعله يخرج محرما اهللا عبادة في شرکا کان
  2 .جهنم في الخلود له

                                                 
بنا به نقـل وهابيـان در کتـاب     ؛خود ىها؛ ابن حجر در کتاب٥٦ص ،از علما ىجماعت ىالتوفيق الربان - ١

  . ٤٩٥ص ،ىبغداد ىجالء العينين سيد نعمان خيرالدين معروف به ابن آلوس
بـه نقـل از کتـاب عقيـدة المـؤمن ابـوبکر        ؛٤٨ص ،الزيـارة فى تخريج احاديث التوسـل و   رفع المنارة - ٢

  .١٤٤ص ،جزايري
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١٠٩ 

 دین در قربت نه ایشان، مقام به توسل و آنها به ثهاستغا صالحین، خواندن
 در شرك اما جست؛ توسل بتوان آن موجب به تا صالح، عمل نه و خداست

 دین از خود عامل خروج سبب که ،است حرام و شده محسوب خدا عبادت
  .بود خواهد جهنم در او ابدي بقاي و

 از تندتر یخیل عبدالوهاب بن محمد که باشیم داشته توجه باید البته
 شرك اش"الشبهات کشف" کتاب در را دادن قرار واسطه و توسل گراندی

  !است خوانده وکفر
  :گویدمی تیمیه ابن

 السؤال العلماء و السلف بعض عن لــنق دــفق ةـالجمل في و
 و المالئکة و األنبياء من الغائبين و ىــالموت دعاء بخالف به

 أحد يفعله لم مما فهذا يهمال والشکوي بهم واإلستغاثة الصالحين
 فيه رخص وال بإحسان لهم والتابعين الصحابة من السلف من
  1 .المسلمين أئمة من أحد

 يوسیله به درخواست و طلب )بودن جایز( علما، و اسالف از بعضى از
 پیامبران ،)کلی طور به( اموات خواندن اما، است؛ شده نقل 6خدا رسول
 هیچ که است مسائلی از آنها، به شکایت و غاثهاست صالحین، ها،فرشته غایب،

 امامان از یک هیچ و نداده انجام را آن - تابعین و صحابه از -سلف از یک
  .اندندانسته جایز را آن )سنتاهل شیوخ( مسلمین

 به علما و سلف توسل به اینجا در تیمیه ابن که داشت توجه باید
 انکار دیگر جاهاي در را مطلب همین او .است کرده اعتراف 6پیامبر

                                                 
  .٢٦٥ص ،١ج مجموع الفتاوى،  - ١
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 چه و !است رانده زبان بر بزرگی بسیار سخن تیمیه ابن آري، !است کرده
  :گویدمی که جایی در است کرده اعتراف را بزرگی واقعیت

 حاجته أمته من لغيره أو 6 للنبي بعضهم سؤال کذلک و
 عليک و فيه نحن مما هو ليس و کثيرا وقع قد هذا فإن له فتقضي

 مما ليس السائلين لهؤالء غيره أو 6 النبي إجابة أن تعلم أن
 بالخروج أمر و أجيب من فيهم و ... السؤال استحباب علي يدل
 و ...القبر لصاحب کرامة يکون وقع إذا القدر فهذا المدينة من

 عند توجد التي العادات خوارق و الکرامات من يذکر ما کذلک
 و عندها المالئکة و األنوار نزول مثل الصالحين و األنبياء قبور
 جاورها عمن و عنها النار اندفاع و لها البهائم و الشياطين توقي

 عند االندفاع استحباب و الموتى من جيرانه في بعضهم شفاعة و
 بمن العذاب ونزول عندها السکينة و األنس حصول و بعضهم
 قبور في ما و فيه نحن مما ليس حق هذا فجنس بها استهان
 من اهللا عند لها ما و رحمته و اهللا کرامة من الحينالص و األنبياء
  ١.الخلق أکثر يتوهمه ما فوق الکرامة و الحرمة

 ينتیجه در که حضرت آن از غیر و پیامبر به افراد بعضى توسل همچنین و
 اتفاقات گونهاین که هرچند .ماست بحث از خارج شده، برآورده حاجتش آن

   حاجت، برآوردن بدانی که است الزم تو بر است؛ آمده پیش بسیار
 داللت آنها به توسل و طلب استحباب بر حضرت، آن غیر یا و پیامبر توسط

                                                 
  .قريب به همين معني است ،٤٥٤ص ،١جالرد على البکري،  ؛٣٧٤ص ،١ج ،اقتضاء الصراط - ١
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 حاجتشان پیامبر به توسل از بعد که بودند کسانى میان این از .کند نمى
 مدینه از تا شد امر ...)یا خواب يوسیله به پیامبر جانب از( و شد برآورده

  ...است قبر صاحب کرامت خاطر به شود، واقع زهاندا این تا اگر .شود خارج
 مانند صالحین، و انبیا قبور کنار در که العادهخارق کارهاي آنچه همچنین

ستن دوري و ترسیدن آنان، قبور بر فرشته و نور شدن نازل و شیاطین ج 
 هستند، آنها يهمسایه که کسانى از و قبور از آتش دفع قبور، آن از حیوانات
 احساس آمدن وجود به هستند، آنها يهمسایه قبر در که سانىک شفاعت

نس  بر عذاب شدن نازل هستند؛ مجاور که کسانى براى آرامش و الفت و اُ
 و حق همه اینها، مانند و است کرده جسارت و اهانت آنها به که کسى

 اما .اندداده رخ قبور صاحبان مقام و کرامت خاطر به که هستند حقیقت
 و الهی رحمت کرامت، و ماست؛ بحث از خارج رخدادها این بررسی

 مردم اکثر که است آن از باالتر دارند، خداوند نزد قبور صاحبان که احترامی
  .کنند مى فکر

 این تا و لحن این به تیمیه، ابن همانند دیگري شخص تاکنون شاید
 اهجایگ در فردي از اعتراف این !باشد نکرده اعتراف حقایق این به اندازه

 کسى اگر اعترافات این با .است استدالل قابل و ارزشمند بسیار تیمیه، ابن
 کتاب در البانى( شود محسوب مشرك غیبی امداد به اعتقاد جهت به
 از بیش تیمیه ابن ).است شرك غیبی امداد به اعتقاد :گویدمی خود »توسل«

 او عقیده و هرا پیروي از یا او پیروان باید پس بود؛ خواهد آن سزاوار همه
 درست خود براى جدیدي مکتب جسته، بیزاري او از و بکشند، دست
 دست )است نیز خودشان تکفیر بالتبع که( مسلمانان تکفیر از یا و کنند؛
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 امداد به او زیرا بدانند؛ مشرك را تیمیه ابن همه از قبل باید اال و بردارند
  !است شده قائل اموات يوسیله به همآن و غیبی

  :گویدمی تیمیه ابن باز
 بدعائه کان إنما ذلک فإن يفعلونه الصحابة کان الذى المشروع والتوجه
 اهللا سؤال اليجوز أنه علي العلم أهل من واحد غير نص وقد حيا شفاعته
 والغائب بالميت االستغاثة أن مع بهم باالستغاثة فکيف والصالحين باالنبياء

 ومن المنکرات أعظم من ذلک أن في نزاع المسلمين أئمة بين يعلم ال مما
 کانوا وإنما هذا يفعل لم منهم أحدا أن علم السلف بآثار عالما کان

 اهللا هم سؤوالهم مع لهم اهللا يسألوا أن فيسألونهم أحياء بدعائهم يتوسلون
 بنبينا إليک نتوسل أجدبنا إذا کنا إنا اللهم« :الخطاب بن عمر قال کما

  ١».فيسقون فاسقنا نبينا عمب إليک نتوسل وإنا فتسقينا
 شفاعت و دعا به توجه همان دادند،می انجام صحابه که مشروعی توجه
 خواندن که اندکرده تصریح علم اهل .بود ایشان حیات زمان در 6 پیامبر

 گیريموضع که است روشن نیست؛ جایز صالحین و پیامبران حق به خداوند
 )سنت اهل شیوخ( امامان .است این زا شدیدتر آنها به استغاثه مورد در ایشان

 است، منکرات ترین بزرگ از غایب، فرد و مرده به استغاثه اینکه باب در
-هیچ که داندمی باشد آشنا سلف آثار با که کسى هر .ندارند نظري اختالف

 صحابه و اندنداده انجام )غایب فرد و مرده به استغاثه( عمل این آنها از یک
   ...شدندمی متوسل - حیاتش حال در - برپیام دعاي به تنها

 دو این اداي که شودمی روشن او، قبلی سخنان و سخنان این بررسی با
 فردي تیمیه ابن معتقدیم ما .اوست آشکار تناقضات از یکى سخن

                                                 
  .٢٦٠ص ،١جالرد على البکري،  - ١
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١١٣ 

 صالح چه هر دیگران نظرجلبِ براى و بوده نفس هواي پیرو و خودخواه
 جا به او از فراوانی هايدروغ و اقضاتتن لذا است؛ رانده زبان بر دانستهمی

 برگشته فاسد يعقیده این از تیمیه ابن که شده ثابت هرچند .است مانده
 اشاره آنها به ما که دارد وجود کذب مطلب چند او گفتار این در اما ،است

 جاي جاي در اینکه بر عالوه مطالب این بودن کذب دالیل . کنیم مى
  .شودمی ثابت خوبی به نیز او خود قبلی نانسخ از شده، ذکر کتاب همین

-گفته علم، اهل از )نفر یک نه همه( غیرواحد« :گویدمی او اینکه )اول
  ».نیست جایز صالحین و پیامبران حق به خدا از خواستن حاجت که اند

  :چون است دروغ او سخن این
 باشد هـگفت را یـسخن نـچنی هــک ىـکس اریخـت ولـط در :اوالً .1

 .است نشده هشناخت
 ارزش فاقد سخنش باشد، گفته سخنی چنین هم کسى اگر :ثانیاً .2

 و شده وارد مسأله این تأیید در زیادي احادیث زیرا بود؛ خواهد
 نقل البانى و تیمیه ابن ولى .انددانسته صحیح را آن نیز محدثان

 خود اعتراف با اما .اندداده نسبت ابوحنیفه به را سخن این
- کرده رد را نسبت این شدیداً ابوحنیفه پیروان از رىبسیا البانى،

 تعبیر باشد؛ گفته را سخن این ابوحنیفه که فرض به بنا و اند
 تیمیه ابن کاريفریب و خدعه و بوده غلطی تعبیر »واحد غیر«

  .کند مى ثابت را
 از استغاثه اینکه باب در نظرياختالف و نزاع« :گویدمی اینکه )دوم

  ».ندارد وجود سنت اهل امامان بین در است، راتمنک ترین بزرگ
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 دین يائمه تنها نه زیرا است؛ تیمیه ابن سخن برعکس کامالً سخن این
 در .اندکرده عمل بدان لزوم موارد در خود بلکه دانند،نمی منکر عمل را آن

 حنبل بن احمد مبارك، ابن عثمان، عمر، ابوبکر، ياستغاثه با استغاثه بحث
  .شد خواهیم آشنا ندیگرا و

 باشد، آشنا سلف آثار با که هر« :گویدمی قاطعیت با او اینکه )سوم
 انجام )غایب و مرده به استغاثه( را کار این آنها از کسى هیچ که داندمی

  ».است نداده
 خود زیرا باشد؛ اطالعبی سلف استغاثه از او که است نامحتمل بسیار 

 بر سلف، ياستغاثه اخبار نقل با خود ابکت مختلف جاهاي در البانى و او
  .اندداده گواهی خود گفتار این بودن دروغ

  :گویدمی تیمیه ابن باز
 بعد أنهم السلف من ال و الصحابة من أحد عن ينقل أن أحد يستطيع ال و

 ال و بقبره استسقوا ال و إعانة ال و نصرا ال و إغاثة منه طلبوا موته
 أهل من أحد ذلک فعل ال و حياته في ذلک علونيف کانوا کما به استنصروا

 فسألوه قبره أتوا جهال أقوام عن ذلک مثل يحکي إنما و اإليمان و العلم
 ذلک و ذلک بعض فحصل الظلمة بعض على استنصروه أو األطعمة بعض

 حاجتهم تقض لم إذا فإنهم الجهال أولئک إيمان لحفظ و ربه على لکرامته
 نفس و أدب أساءة منهم وقع أو إيمانهم فضع و الشک قلوبهم في وقع

 لئال حاجتهم اهللا فقضي أدب إساءة هو األموات من الحاجات طلبهم
 قريبي کانوا فإنهم اإليمان عن يرتدوا لئال به جاء بما و به إيمانهم يضعف

  ١.بإيمان عهد

                                                 
  .٢٠١ص ،١جالرد على البکري،  - ١
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١١٥ 

 پیدا( کند نقل خبري سلف یا صحابه از نفر یک از حتى تواندنمی کسى هیچ
 استغاثه حضرت آن به حیاتش، زمان همچون پیامبر مرگ از بعد آنها که )کند

 به یا و کرده باران طلب قبرش يوسیله به باشند؛ خواسته کمک یا و کرده
 را کار این ایمان و علم اهل از کسى هیچ .باشند کرده یارى طلب او يوسیله
 است لیجاه هايانسان به مربوط شده، حکایت که مواردي تنها .است نکرده

 بعضى علیه یا و اند؛کرده طلب غذا حضرت آن از و آمده پیامبر قبر سر بر که
 برآورده حاجاتشان(شدمی محقق آنها بعضى که کردندمی یارى طلب ظالمان

 حفظ و پروردگار نزد پیامبر مقام و کرامت خاطر به تحقق، این ).شدمی
 در شد،نمی آوردهبر آنها حاجات اگر چون است؛ بوده جاهالن آن ایمان
 پیامبر به نسبت و شده ضعیف آنها ایمان آمد؛می وجود به شک آنها هايقلب

 حق در ادبیبی مرده، از آنها کردن حاجت طلب واقع در .کردندمی ادبیبی
 به آنها ایمان تا کرد برآورده را آنها حاجات خداوند .است قبور صاحبان

 مسلماننو افرادي آنها چون .نشود ضعیف حاجات، نشدن برآورده خاطر
  !بودند

 .است آورده زبان به روایت این در را هادروغ آشکارترین تیمیه، ابن
 اینجا در که دروغی اولین !دهم شرح را او کذب موارد چگونه دانمنمی

 و سلف و صحابه از خبر یک حتى تواندنمی کسى« که است این گفته،
 و صحابه از اسالمی هايکتاب در خبري هیچ یعنی، ؛»بیاورد علم اهل

 از او سخن این بودن دروغ !ندارد وجود هاموضوع این در علما و سلف
 که نیست الزم سویی، از .شودمی ثابت آوردیم، کتاب این در ما که اخباري

 غیر تیمیه ابن سخنان !گیرد صورت حضرت آن قبر کنار در خواستن کمک
 در را عمر ابن ياستغاثه داستان ،خود او .شودمی شامل نیز را مورد این
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 دروغگویی آن، امثال و عمل این است؛ کرده ذکر »الطیب کلم« کتاب
  .کند مى ثابت را او يآگاهانه
 از خطاب؛ بن عمر خالفت زمان در که را اعرابی داستان تیمیه ابن
 را آن ولى آورده، خود کتاب در را کند مى باران طلب 6خدا رسول
 عایشه، المؤمنین، ام داستان به اشاره از بعد و .است ستهدان بحث از خارج

 که بالل و ایوب ابو داستان به تیمیه ابن .بردمی پناه دروغگویی به هم باز
 و تابعین سلف، از اما است؛ نکرده اياشاره است موضوع همین يدرباره

 از 6پیامبر قبر کنار در که رسیده فراوانی اخبار علما، همچنین و آنها بعد
 تیمیه ابن .اندکرده باران طلب و استغاثه ایشان غیر از حتى و حضرت آن

 و احمد توسل مانند، است؛ کرده اشاره خبرها این از بعضى به خود
 که کند مى ثابت اخبار این يهمه .آمد خواهد خود جاي در که دیگران
  .است آشکار دروغی تیمیه ابن سخن
 .است نادرستی سخن ».کردندمی را کاراین جاهالن« :گویدمی اینکه اما

 و خدا هرگز اند،بوده جاهالن افراد این اینکه و سخن این درستی فرض به
 او حاجت ...و ایمان شدن ضعیف از ترس خاطر به 6 او گرامی رسول

 در تیمیه ابن .است آشکاري فریبیعوام و خدعه این !کنند نمى برآورده را
 دانسته شرك مصادیق ترین بزرگ از را لاعما این خود، »توسلِ« کتاب
 نیز را حد این از ترپایین اعمال و گذاشته این از فراتر را پا پیروانش است؛
 عمل این - وهابیان و تیمیه ابن يعقیده بر بنا - وقتی .شمارندمی شرك
 فردي ایمان نشدن ضعیف خاطر به خداوند که است جایز آیا است، شرك

 ضعیف او ایمان که مبادا تا ،برآورد را اجتشح شده، شرك مرتکب که
  .است وارافسانه و اساسبی سخنان این که یابیممی در دقت کمی با ؟!شود
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١١٧ 

  :گویدمی باز
 رسول يا اهللا نبي يا الصالحين و األنبياء من مات لمن اليقول کذلک و
 أو لي يغفر أن لي اهللا سل لي اهللا استغفر لي اهللا سل لي اهللا ادع 6اهللا

 نقص أو ذنوبي اليک أشکو يقول ال و ،يعافيني أو ينصرني أو يهديني
 أنا يقول ال و ،ظلمني الذى فالنا إليک أشکو أو علي العدو تسلط أو رزقي
 معاذ خير أنت أو يستجير من تجير أنت أو جارک أنا ضيفک أنا نزيلک
 و المتواتر بالنقل و اإلسالم دين من باإلضطرار علم مما فهذا .يستعاذ
 لم قبله األنبياء کذلک و ألمته هذا يشرع 6 النبي أن المسلمين بإجماع
 بذلک نقل .األنبياء عن عندهم ليس الکتاب أهل بل ذلک من شيئا يشرعوا

 من أحد هذا فعل ال و بذلک نقل نبيهم عن عندهم ليس المسلمين أن کما
 مةأئ من أحد ذلک استحب ال و بإحسان لهم التابعين و نبيهم أصحاب
 في ال األئمة من أحد ذکر ال و غيرهم ال و األربعة األئمة ال المسلمين
 أن قبره عند النبي يسأل أن ألحد يستحب أنه غيرها ال و الحج مناسک
 الدنيا مصائب من بأمته نزل ما إليه يشکو أو ألمته يدعو أو له يشفع

 بالجدب فتارة موته بعد البالء من بأنواع يبتلون أصحابه کان و والدين
 بالذنوب وتارة العدو وةـق و بالخوف ارةــت و رزقــال صــبنق وتارة

  ١....والمعاصي
 و بردن پناه خواستن، کمک هرگونه :گویدمی تیمیه ابن اینکه، کالم يخالصه

 از قبل ادیان در تنها نه که است نامشروع عملی 6 پیامبر از کردن دعا طلب
 اند؛نشده آن مرتکب تابعین و صحابه از یک هیچ بلکه نداشته وجود اسالم
 آن استحباب به قائل دیگري فرد هیچ یا و چهارگانه امامان و مسلمین امامان

                                                 
  .١٦١، ص١ج مجموع الفتاوى،  - ١
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 جوار در دیگران و خود براى دعا و شفاعت طلب بر مبنی ايتوصیه و نشده
 نشده آنها، رفع جهت در دنیوي و دینی مصائب از شکوه و حضرت قبر

 6 اکرم پیامبر به شکوه ولى ،شدند تحملم بسیارى مصائب صحابه .است
  . ...بردندنمی

 کسى« :گویدمی که کنیم مى بسنده او سخن این به تنها بحث این در ما
 چنین تابعین و صحابه از یکهیچ و نبرده شکایت 6پیامبر قبر به هم

 مستحب را آن ... و چهارگانه مذاهب امامانِ از کدامهیچ و اندنکرده
  1 ». ...اندندانسته

 در .».است نبرده شکایت حضرت آن به کسى« :است گفته خود کتاب در بارها او
 به اعرابی ي هشکوه و دوم يخلیفه زمان در ،»دار مالک« داستان ذکر از بعد کهحالی

 .ماست بحث از خارج قضیه این« :گویدمی خشکسالی، خاطر به 6خدا رسول قبر
 افتاده اتفاق )هم حقیقت در( که پیامبر مورد غیر در حتى فراوانی مشابه اخبار من

  ».دانممی است،
 تأیید و صحابه زمان در حوادث این رخداد به او علم ها،اعتراف این با

 بعد و بعدي هايبخش در .شودمی آشکار وي يآگاهانه دروغگویی و آنها
  .پرداخت خواهیم آن توضیح به دار، مالک خبر ذکر از

  :گویدمی باز
 والصالح بالنبي واالستسقاء التوسل يشرع أنه العلماء من أحد کريذ ولم
  ٢. ...اإلستسقاء في ذلک استحبوا وال مغيبه في وال موته بعد

                                                 
  .همان - ١
  .٤، ص١ج ،زيارت القبور - ٢



 مخالفان و منکران نظر از توسل :دوم فصل
                                                        

١١٩ 

 شخص و 6 پیامبر يوسیله به باران طلب و توسل عالمان، از یک هیچ
  .اندندانسته مستحب یا و مشروع را، او غیبت حال در یا و مرگ از بعد صالح

 در .است آورده نیز خود دیگر هايکتاب در را سخن این یهتیم ابن
 بر دالّ مطلبی علما از یک هیچ از« :گویدمی غایب فرد و مرده بر استغاثه مورد
  1».اندنکرده روایت مرده بر استغاثه جواز

 هايکتاب در او که زیرا است؛ رسانده اوج به را دروغگویی سخنان، این با او
 دیگران تشویق و دعاها در 6 خدا رسول به حنبلبن احمد وسلت مکرراً خود، دیگر

 طلب و استغاثه بحث در .کند مى انکار را آن اکنون ولى است؛ آورده را امر این به
  .پرداخت خواهیم او هايدروغ افشاي به اسالف، باران

  :گویدمی تیمیه ابن
 عرهش ففي الصرصري يحيي الشيخ مثل الناس بعض کالم في موجود لکنه
 في 6 بالنبي المستغيثن کتاب له کان النعمان بن محمد والشيخ منه قطعة
 لهم وهؤالء ظني على يغلب فيما منه نقل قد الرجل وهذا والمنام اليقظة
 الذين األحکام بمدارک العالمين العلم أهل من ليسوا لکنهم ودين صالح
 دليل معهم سلي و والحرام الحالل ومعرفة اإلسالم شرائع في بقولهم يؤخذ
 ]عادة[ جرت کما عليها جروا عادة بل مرضي عالم عن نقل وال شرعي
  ٢ .الشدائد في بشيخه يستغيث بأنه الناس من کثير
 مانند، دارد؛ وجود مردم از بعضى سخنان در )مرده به استغاثه( مطلب این

 عنوان با نعمان بن محمد از کتابی و صرصري یحیی شیخ از شعري
 ،هستند دیندار و صالح هردونفر، .»المنام و الیقظۀ فی 6 نبیبال المستغیثن«

                                                 
  .٤٧٩، ص٢جالرد على البکري،  - ١
  .٤٧٩، ص٢جالرد على البکري،  - ٢
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 و نظرصاحب حرام و حالل و شریعت باب در که عالمانی يزمره در ولى
 مرضی عالمی از نقل و شرعی دلیل فاقد اینکه بر عالوه .باشندنمی معتبرند

 از بسیارى بین در که است عادتی صورت به بلکه ،است )رضایت مورد(
  .است معمول مصائب و مشکالت بروز هنگام رد مردم
 عادي و عامی فردي را نعمان بن محمد تیمیه، ابن که کنیدمی مالحظه

 مخالفت آن با االّ و نیست چنین علما روش که گویدمی و کرده معرفی
 محمد وگرنه اوست؛ فریبیعوام هايروش از یکى نیز این البته !کردیمنمی
 او اینکه بر تیمیه ابن اقرار و بوده خود عصر بنام عالمان از نعمان بن

 چگونه .است آشکار نیرنگی گویاي خود است؛ کتاب چند ينویسنده
 استغاثه باب در تخصصی کتابی علم، از بهرهبی و عادي فردي است ممکن

 لحاظ از و بنام شاعري او که گفت باید یوسف بن یحیی مورد در .بنویسد
 شعرا سید به او از ذهبى .است شده تشبیه ابتث بن حسان به گاهی جایگاه،

  .است کرده تعبیر
 و لغوي ادیب، فقیه،« :گویدمی صرصري وصف در کحاله عمررضا

 را او کثیر ابن و کرده تعبیر شعرا سید به او از ذهبى 1» .است بوده شاعر
  2.است کرده ستایش

 فی الظالم مصباح« کتاب مولف که نعمان ابن وصف در شامی صالح
 ابوعبداهللا سرورم، و عالمه امام،« :گویدمی است، »االنام بخیر المستغیثین

 نوشته » المنام و الیقظۀ فی 6بالنبی المستغیثن « نام به کتابی نعمان بن
 را است شده صادر 6پیامبر قبر از که انگیزي شگفت معجزات و است؛

                                                 
  .٢٣٦، ص١٣ج ،معجم المؤلفين - ١
  .٢٢٢، شرح٣٢٣، ص٢٣ج سير اعالم النبالء، - ٢
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 تردید آن رستید در معرفت، از افراد ترینبهرهکم که شکلیبه کرده، نقل
 است، جامع ما بحث موضوع در که کتاب این مطالعه .کرد نخواهند
  1».رسدمی بنظر ضروري

 بزرگی علماي .است هجري 683 سال متوفاي و مذهب مالکی او 
 از دیگران و قسطالنی شامی، صالحی سیوطی، سمهودي، سخاوي، مانند

 تیمیه ابن سخن ادرستین این و اند؛برده بهره خود آثار در کتاب این مطالب
  .کند مى آشکار را

 به انددانسته جایز را استغاثه که نفر دو این از تیمیه ابن اینجا :اول نکته
 جایگاه که طبرانی استغاثه به وقتی او پیروان و کرده تعبیر »الناس بعض«

 و گوینده به عمل این :گویندمی رسندمی است روشن همگان بر او علمی
 او امثال و حنبل بن احمد استغاثه به وقتی .است مردود شادهنده انجام

 استغاثه بحث به ربطی مطلب که گویا .کنند مى عبور سکوت با رسند،می
 عقیده دادن جلوه صحیح براى که دیگر فریب و نیرنگ صدها و ندارد
  .دهندمی انجام خود فاسد

 نقل شدبا رضایت مورد که عالمی از« :گویدمی تیمیه ابن :دوم نکته
   ».است نکرده

 را 6خدا رسول از صحیح خبر و حدیث صدها پیروانش و او !عجب
 ویا تضعیف و توجیه متعدد، هايبهانه به خود يعقیده با مغایرت خاطر به
 نقل باشد رضایت مورد که عالمی از :گویدمی اینجا در او اما کنند؛ مى رد

 ابن گفتار بودن وغدر راحتى به سمهودي، سخنان به رجوع .است نکرده
  :گویدمی او .دهدمی نشان را تیمیه

                                                 
  .٤٠٨ص  ،٤٠٨، ص١٢ج سبل الهدى و الرشاد، - ١
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 کرده استغاثه حضرت آن به 6خدا رسول قبر کنار افراد بعضى اینکه بیان«
 که است مطالبی از شده، برآورده که اندخواسته چیزى او از قبر جوار در یا و

 بخیر مستغیثین فی الظالم مصباح « کتاب در نعمان بن موسیبن محمد امام
  ».است کرده نقل » االنام

 از که محمد، بن منکدر ياستغاثه جمله از مورد چندین سمهودي
 از که سعید بن ابراهیم اسحاق ابو ياستغاثه و است بوده تابعین بزرگان
 دو با همراه مقرئ ابن ياستغاثه و است هجري چهار و سه قرن بزرگان

  .است کرده ذکر کتاب این از را دیگر داستان چندین و دیگر بزرگ عالم
-می انجام را کارها این بسیارى« :گویدمی خود سخنان يادامه در تیمیه ابن

  ».نداشتند صحابه و 6خدا رسول از دلیلى آن انجام بر ولى ،دادند
 قرآن در وارده اخبار انبوه با و داشتند دلیل کنندگانعمل که است این حقیقت اما

- می اعمال این مرتکب معرفت با و آگاهانه و ودهب آشنا استغاثه باب در روایات و

 باطل يعقیده نماییدرست براى پردازيدروغ به وهابیان و تیمیه ابن مانند شدند؛
 هرگز و شود؛نمی دیده آنها بزرگان عملکرد و رفتار در تناقض و نپرداخته خود

 دانیممی .اندهنکرد معرفی مشرك فتوا در را وي و نخوانده باطل را خود رهبر يعقیده
 و حنبل بن احمد استغاثه، و توسل بودن شرك به اعتقاد با وهابیان و تیمیه ابن که

 تیمیه ابن وهابیان، کنونی يعقیده بر بنا و دانند؛می مشرك را حنبلی اسالف دیگر
  .پرداخت خواهیم مورد این در بیشتر بحث به آینده در .بود خواهد مشرك نیز خود

  اموات به توسل مطلوبیت باب در احادیث و اخبار
 را آن انواع و توسل معناي روایات، و آیات ذکر از قبل است خوب

 ، ...و هاگرفتاري و مشکالت رفع جهت در اینکه یعنی توسل .بیاوریم
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 قرار واسطه )خدا( مقابل طرف و خود بین را سومی اشخاص یا شخص
  :است قسم چند به خود که ، دهیم

 فالنی خاطر به !خدایا :شود گفته مثال طور به :شخص به توسل .١
 این از بیشتر 6خدا رسول زمان در صحابه توسل !ببخش مرا
 شخص اگر حتى را توسل نوع این وهابیان اما ،است بوده نوع

 .دانندنمی جایز باشد، هم زنده سوم
 از و رفته 6خدا رسول نزد که معنا این به :دعا به توسل .٢

 6خدا رسول به صحابه توسل یانوهاب .کنیم دعا طلب ایشان
 بن احمد توسل حتى تیمیه ابن .انددانسته نوع این از کامالً را

 توسل نوع این وهابیان کهحالی در داند؛می دوم نوع از را حنبل
 .شمارندمی شرك نوعی حضرت آن حیات از بعد را
 !خدایا :بگوییم اینکه مثل :دیگران مقام و جاه و حق به توسل .٣

 !ببخش مرا 6خدا رسول جاه و حق به
 خداوند اذن از او نیازيبی و استقالل به اعتقاد با اشخاص، به توسل .4

 .شودمی محسوب شرك اعتقاد نوع این :حاجات برآوردن جهت
 را زندگان به توسل کتاب، این در ما هرچند که شویممی یادآور .5

 است این حقیقت )درعمل( اما ایم؛خوانده مقبول وهابیان براى
 این روي چون اما ، دارند قبول را دعا به توسل فقط آنها هک

 زنده به توسل مطلق، طور به هم گاهی و اندنکرده تأکید سخن
 را زنده به توسل آنها که گوییممی نیز ما لذا اند،دانسته جایز را

 »توسل « کتاب در البانى .نیست چنین آنکه حال دارند؛ قبول
 ما که داند؛می شرك باشد، هم زنده هرچند را شخص به توسل
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 توانمی تیمیه، ابن سخنان در دقت با .کردیم اشاره آن به قبالً
 در 6خدا رسول از دعا طلب را، صحابه توسل او که دریافت

 به توسل جواز بر فراوانی اخبار اما .داندمی ایشان حیات زمان
 مطلوبیت از که است موجود روایات و احادیث در اموات
 در متعال خداوند یارى با ما و دهدمی خبر دست، این از توسل

  .پرداخت خواهیم آنان به مجال حد

  توسل جواز بر قرآنی دالیل
  :فرماید مى کریم خداوند -1

 قبل من کانوا و معهم لما مصدق عنداهللا من کتاب جاءهم لما و﴿
 اهللا فلعنة به کفروا عرفوا ما جاءهم فلما کفروا الذين على يستفتحون

  1﴾.الکافرين ىعل
 بود هایینشانه موافق که آمد آنها براى کتابی خداوند طرف از که هنگامی و

 با دادندمی کافران بر پیروزي نوید خود به این، از پیش و داشتند، خود با که
 نزد بودند شناخته )قبل از( که را )پیامبري و کتاب،( این که هنگامی همه،این
  .باد کافران بر خدا لعنت شدند؛ کافر او به آمد، آنها
 و مدینه یهود که اندکرده روایت آیه این تفسیر در مفسران و محدثان

 هايقبیله از خویش مشرك و عرب همسایگان با هرگاه بعثت، از قبل خیبر
 در که 6خدا رسول از نامی به جنگیدند،می آنها غیر و خزرج و اوس

 و کرده آنها بر پیروزي و یارى طلب و ]جسته توسل[ بودند یافته تورات
 را ما که خواهیممی تو از امی، نبی حق به !خدایا :گفتندمی .شدندمی پیروز

                                                 
  . ٨٩/بقره - ١



 مخالفان و منکران نظر از توسل :دوم فصل
                                                        

١٢٥ 

 آنها بر را ما پیامبرت نام به !پروردگارا :گفتندمی یا و گردانی؛ پیروز آنها بر
  1.شدندمی پیروز و !...گردان پیروز

 يوسیله به ،است انجیل و تورات يکننده تصدیق که قرآن وقتی ولى
-می را او تردید بدون و خوبی به که کسى همان 6 محمد حضرت

 اسرائیل بنی از اسالم پیامبر که بهانه این به آمد آنها سراغ به شناختند؛
  .شدند کافر حضرت آن به نیست؛

  :کندمی نقل چنین را توسل این شامی صالح
 ابن عن حاتم أبي ابن و المنذر، ابن و جرير، ابن و إسحاق ابن روي و

 و حميد، بن عبد و طرق، من عنه نعيم أبو و – عنهما اهللا رضي – عباس
 رسول قدوم قبل المدينة أهل يهود أن : قتادة عن نعيم أبو و جرير، ابن
 و غطفان و أسد من العرب مشرکي من يليهم من قاتلوا إذا کانوا 6اهللا

 إنا اللهم« :يقولون و کفروا الذين على اهللا يدعون يستفتحون عذرة و جهينة
 کانوا و .فينتصرون ،»عليهم نصرتنا إال األمي النبي محمد بحق نستنصر
 أنک وعدتنا الذى التوراة في نجده الذى األمي النبي ابعث اللهم« :يقولون
 هم و للعرب حسدا به کفروا عرفوا ما جاءهم فلما ».الزمان آخر في باعثه

 أخو البراء بن بشر و جبل، بن اذمع لهم فقال ).6اهللا رسول أنه يعلمون

                                                 
؛ ٣٤٣، ص٣٤٥ص ،؛ تفسير ابن ابي حاتم؛ تفسير طبري؛ دالئل النبوة بيهقي٨٣ص، ٣ج سيره ابن هشام - ١

؛ مسـتدرک  ٣٣٣، ص١ج ،؛ تفسـير نيشـابوري درحاشـيه تفسـير طبـري     ١٦ص ،تفسير ثعلبي؛ اسباب النزول
 ، ؛ تفسير ابن کثيـر ٩٥٤، ص٥ج ، ؛ بدائع الفوائد ابن قيم٢٧، ص٢ج ، ؛ تفسير قرطبي٢٦٣، ص٤ج ،حاکم
بـا سـه سـند؛     ،٣٧٨ ، ص٢ ، ج، با سه سند؛ تاريخ ابن کثير٣٧٨، ص٢ج ،يخ ابن عساکر؛ تار١٢٥، ص١ج
؛ ٢٨١، ص١ج ،؛ عيـون االثـر  ٢٣٩٠، شـرح  ٣٨٣، ص٢ج ،؛ االصابة٢٩٢، ص١ج ، ابن کثير ة،نبويال ةسيرال

با چهار سـند؛   ،٨٨، ص١ج ،؛ الدر المنثور١١ص ،؛ تفسير جاللين؛ لباب النقول٢٧٩ص،١ج ،تفسير ثعالبي
  .٣٧٧، ص٣ جالهدى والرشاد،  سبل
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 علينا تستفتحون کنتم فقد أسلوا و اهللا اتقوا يهود معشر يا :سلمة بني
  1.بصفة لنا تصفونه و مبعوث أنه تخبرونا و شرک أهل نحن و بمحمد

 نقل دیگران و قتاده و ربیع از و سند چهار با عباس ابن از خبر این
  .است شده
  :فرماید مى متعال خداوند -٢

 واستغفر اهللا فاستغفروا جاءوک أنفسهم ظلموا إذ لوأنهم و ...﴿ 
  2﴾.رحيما توابا اهللا لوجدوا الرسول لهم

 را خدا هايفرمان و( کردندمی ستم خود به که هنگامی مخالفان، این اگر و
 و کردند،می آمرزش طلب خدا از و آمدند،می تو نزد به ،)گذاردندمی پا زیر

-می مهربان و پذیرتوبه را خدا کرد،می استغفار طلب نآنا براى هم پیامبر

  .یافتند
 آیه این از مفسرین .شودمی حضرت آن وممات حیات شامل آیه، این

 .اندکرده نقل را اعرابی يقصه آیه ذیل در لذا اند؛داشته را برداشت همین
 مهعال .اندنموده اشاره مطلب این به هم دیگران و آورده چنین نیز کثیر ابن

 بعد و حیات شامل و است عام آیه این« :گویدمی صدیق بن عبداهللا سعید
 که دارد دلیل به نیاز حیات براى تنها آن کردن منحصر و شودمی حیات از

  3».ندارد وجود دلیلى چنین
 سرسخت شاگردان از که -کثیر ابن آنها رأس در و مفسران از بعضى

 و آگاهی و علم و کرده نقل آیه ذیل در را داستانی - است، تیمیه ابن

                                                 
   .٣٧٧، ص٣ ، جسبل الهدى و الرشاد، - ١
  . ٦٤-/نساء - ٢
  .١٢٢ص ،ارشاد الفحول ؛٤٤ص ،المحکم المتين ابن صديق - ٣
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 در 6 خدا رسول بر توسل جواز وي که دارد این بر داللت او يشیوه
 بوده باور و عقیده این بر و کرده برداشت آیه از را ایشان حیات هنگام
  .است

  :نووي قال
 سائر و الطيب أبو القاضي و الماوردي حکاه ما يقول ما أحسن من و

 جماعة ذکر قد و :کثير ابن قال و ... له نينمستحس العتبي عن أصحابنا
 عن المشهورة الحکاية الشامل کتابه في الصباغ ابوالنصر الشيخ منهم

 السالم :فقال أعرابي فجاء 6 اهللا رسول قبر عند جالسا کنت :قال العتبي
 أنفسهم ظلموا إذ لوأنهم و﴿ :يقول اهللا سمعت !اهللا رسول يا عليک

 ﴾رحیما توابا اهللا لوجدوا الرسول لهم ستغفروا اهللا فاستغفروا جاءوك
   :يقول أنشأ ثم ربي إلي بک مستشفعا ذنبي من مستغفرا جئتک قد و
  واالکم القاع طيبهن من فطاب  أعظمه بالقاع دفنت من خير يا 

  الکرم و الجود فيه و العفاف فيه  ساکنه أنت لقبر الفداء نفسي
 عتبي يا فقال النوم في النبي فرأيت عيناي فحملتني انصرف ثم

  1 .له غفر قد تعالى اهللا بان فبشره االعرابي الحق
 !خدا رسول اي :گفت و آمد عربی که بودم نشسته 6خدا رسول قبر کنار

 به که هنگامی مخالفان، این اگر« :فرماید مى خداوند که شنیدم !تو بر سالم

                                                 
ــر٢٩١و  ٥٨٨، ص٣ج ،؛ المغنــى، ٤١٧٨، ح٤٩٦، ص٣ج ،شــعب االيمــان - ١ ؛ ٤٩٤، ص٣ج ،؛ شــرح کبي

 ،؛ تفسـير ابـن کثيـر   ٢٥٧، ص٢ج ،تفسـير ثعـالبي  ؛ ٢٧٤، ص٨ج ،نووى، ؛ مجموع ٢٩٠ص ،نووى، اذکار 
به نقل از ابـن عسـاکر و    ،٣٨٠، ص١٢سبل الهدى و الرشاد، ج؛ ٢٣٨، ص١ج ،؛ الدر المنثور٥٢١، ص١ج

و ، ٢٥٩، ص٤ج ،مثير العزم الساکن ابن جوزي که او از محمد بن حرب روايت کرده است؛ کنز العمـال 
  .٦٠٠، ص٢ج ،اف القناع؛ کش١٤٣ص ،؛ دفع الشبه عن الرسول١٠٤٢ص ، ٢ج
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١٢٨ 

- می تو نزد به ،)گذاردندمی پا زیر را خدا هايفرمان و( کردندمی ستم خود

 استغفار طلب آنان براى هم پیامبر و کردند،می آمرزش طلب خدا از و آمدند،
 را تو تا آمدم تو نزد من همانا، ».یافتندمی مهربان و پذیرتوبه را خدا کرد،می

 را شعر این سپس .دهم قرار شفیع پروردگارم سوى به گناهانم آمرزش براى
 فداي جانم !ايشده دفن جایگاه ترینبزرگ در که کسى بهترین اي :سرود
 سپس .است آن در کرم و جود و عفت .هستى ساکن آن در تو که قبري
 رسول و کرد، غلبه من بر خواب هنگام، همین در .رفت و برگشت عرب
 به را خود !عتبی اي« :فرمودند من به حضرت دیدم؛ خواب در را 6خدا

  ».آمرزید را او اوندخد همانا، که !ده بشارت او به و !برسان عرب
 سفیان اصحاب از و هجري228 سال متوفاي عبیداهللا، بن محمد عتبی،

  1.است کرده تعبیر عالمه عنوان به او از ذهبى .است بوده عیینه بن
 شیخ که اند؛کرده نفل جماعتی را، مشهور داستان این :گویدمی کثیر ابن

 غیر از داستان این .آنهاست يجمله از »الشامل« کتاب در صباغ ابومنصور
 محمد یا( ابوحرب از او و بیهقی از را داستان سیوطی و شده نقل نیز عتبی

 ماوردي و ابوطیب قاضی از را آن نووي .است کرده نقل هاللی )حرب بن
  :گویدمی داستان این نقل از قبل شامی صالح .است کرده نقل

 المذاهب جميع من المناسک في المصنفون حکاه ما يقول ما أحسن من و
 عبداهللا بن محمد الرحمن عبد أبي عن الزائر أدب من رأوه و استحسنوه و
 – حرب بن صخر – سفيان أبي بن عقبة بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن

  ...عيينة بن سفيان أصحاب أحد العتبي

                                                 
  .٢٩، ح٩٦ص١١جسير اعالم النبالء، ١٢٦،ص٣تاريخ بغداد ج - ١
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١٢٩ 

 متقی و کثیر ابن که صباغ منصور ابو .کند مى نقل را داستان همین بعد
  .است صباغ ابن به معروف اند؛کرده نقل او زا را داستان این

 ها،شافعی شیخ و عالمه امام،« :گویدمی صباغ ابن حال شرح در ذهبى
 کتاب مؤلف صباغ ابن به معروف فقیه ...محمد بن السعید عبد نصر ابو
 :گویدمی خلکان ابن ».است هجري 400 سال متولد او .است... و »الشامل«
- کتاب ترینصحیح از او »الشامل« کتاب و بود لحصا و تقوا با شخصی او «

  1».ماست اصحاب هاي
   2».االسالم شیخ و فقیه ثبت، عالمه، حافظ،« :گویدمی بیهقی حال شرح در ذهبى
 القضات اقضی عالمه، امام،« :گویدمی ماوردي حال شرح در ذهبى
 صاحب الشافعی الماوردي البصري حبیب بن محمد بن علی ابوالحسن

  3».است هجري 450 سال متوفاي او .است چندي فتصانی
 خراسان، در هاشافعی شیخ عالمه،« :گویدمی ابوطیب حال شرح در ذهبى

 بوده شافعی فقیه ...سلیمان بن محمد سهل ابی امام بن سهل ابوالطیب امام
 عقبی و دنیا و بود ادیب و فقیه ابوالطیب، :گفته شیرازي اسحاق ابو .است

  4».دبو کرده جمع را
 علماي و بزرگان از بسیارى را داستان این فرمودید مالحظه کهچنان
 را آن کدامهیچ ولى ،اندکرده نقل خود هايکتاب در سنت اهل معروف

  !آن دانستن شرك به رسد چه تا اند؛ندانسته منکر و بد عملی

                                                 
  .٢٣٨، شرح٤٦٤، ص١٨ج ، سير اعالم النبالء - ١
  .٨٦، شرح١٦٣، ص١٨ج ، همان - ٢
  .٢٩، شرح٦٤، ص١٦ج همان، - ٣
  .١٢١، شرح ٠٥، ص١٧ج همان، - ٤
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  :گویدمی ممدوح سعید
 شرف بن يحيى علمه و فضله على المجمع االمام العتبي قصة ذکر قد و

 »المحقق« خلع لکن و »االذکار« کتابه في تعالى اهللا ةرحم الشافعي النووي
 الهدى دار لحساب حققها التي الطبعة في العتبي قصة فحذف االمانة ربقة

 قال :منها أخرى نظائر فله التحريف بهذا يکتف لم و .١٤٠٩ سنة بالرياض
 :أذکارها و 6 اهللا رسول رقب زيارة في »فصل« :االذکار في النووي االمام
 ذلک کان سواء اهللا رسول زيارة إلى يتوجه أن حج من لکل ينبغي انه اعلم

 افضل و المساعي أربح و القربات أهم من زيارته فأن يکن لم أو طريقه
 عبارة حرف المحقق لکن و النووي، االمام عبارة هذه .إلخ الطلبات
 :اهللا رسول مسجد زيارة في فصل):"٢٩٥ص( تحريفه نص هذا و النووي،

 الصالة من يکثر أن 6 اهللا رسول مسجد زيارة أراد من يستحب أنه اعلم
 بالباطل الباطل نصرة إلى وانظر المتالعبون هؤالء اهللا فليتق .إلخ عليه

 صدق و الشافعي مذهب على و النووي على کذب و الباطل أيد فالرجل
  ١).شئت ما فاصنع تستحى لم إذا( القائل 6 اهللا رسول

  .است اسالمی هاي امانت به ها وهابی هاي خیانت از نمونه یک این
 االسالم، شیخ یگانه، حافظ امام،« :گویدمی نووي حال شرح در ذهبى

 مفید هاییکتاب صاحب ،)شرف( شریف بن یحیی الدین محیی اولیا، پرچم
 يیگانه عبادت، و تقوا و علم در نووي که است گفته الدین قطب .است

  2».بود خود مانز

                                                 
  .در حاشيه ، ٥٦ص ،رفع المنارة - ١
  .٢٩١، شرح١٤٧، ص٤ج ،ة الحفاظتذکر - ٢
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 هستند سنت اهل بزرگ علماي ار عساکر ابن و قدامه ابن جوزي، ابن
  در را داستان این و .انددرگذشته و زیسته تیمیه ابن از قبل همه که

   .اندکرده وارد خود هايکتاب
 يآیه از پاکدل و عادي عرب یک که، شودمی استفاده داستان این از
 زمان هم 6خدا رسول نزد به آمدن که ندک مى برداشت گونهاین شریفه
  .را ایشان دنیوي حیات از بعد هم و شودمی شامل را حضرت آن حیات

 امام از آیه، ذیل در را اعرابی داستان سنت، اهل بزرگ مفسر ثعلبی،
 B علی حضرت .است آورده B علی امام از روایتی به B صادق

  :فرمودند
 أبوبکر ثنا :الذيل في السمعاني ابن لقا :قال و العمال کنز في المتقي روى
 ثنا الخطيب، يوسف بن محمد بن يوسف أبوالقاسم أنا الفرج بن اهللا هبة

 بن ابراهيم بن علي ثنا المؤدب، تميم بن عمرو بن عبدالرحمن أبوالقاسم
 عن أبي ثنا الطائي، الهيثم بن احمد ثنا علي، بن محمد بن علي ثنا عالن،
 قدم :قال طالب أبي بن علي عن صادق أبي عن کهيل ابن سلمة عن أبيه
 قبر على بنفسه فرمى أيام بثالثة 6 اهللا رسول دفنا ما بعد أعرابي علينا
 فسمعنا قلت )!6 اهللا رسول يا :قال و رأسه على ترابه من وحثا 6 النبي
 ولو« :عليک أنزل فيما کان و عنک، فوعينا سبحانه اهللا عن وعيت و قولک،
 لوجدوا الرسول لهم واستغفر اهللا واستغفروا جاءوک أنفسهم ظلموا إذ أنهم
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 قد :القبر من فنودي .لي تستغفر جئتک و ظلمت قد و ».الرحيما تواب اهللا
  ١.لک غفر
 6خدا رسول دفن از روز سه از بعد :فرمایندمی B علی المؤمنین، امیر

 کهیحال در .انداخت حضرت آن قبر روي به را خود و شد؛ وارد ما بر عربی
 ما به تو !خدا رسول اي :گفت ریخت،می سرش بر را حضرت قبر خاك
 را )حکمت و علم( خدا جانب از تو دادیم، گوش تو سخن به ما و گفتی

 این اگر« :بود آیه این شد، نازل تو به که آیاتی بین در .تو از ما و فراگرفتی
   پا زیر را خدا هايفرمان و( کردندمی ستم خود به که هنگامی مخالفان،

 پیامبر و کردند،می آمرزش طلب خدا از و آمدند،می تو نزد به ،)گذاردندمی
 ».یافتندمی مهربان و پذیرتوبه را خدا کرد،می استغفار طلب آنان براى هم

 آمرزش طلب من براى تا آمدم تو محضر به و کردم ظلم خودم بر من همانا،
  .شدي آمرزیده تو همانا که آمد ندا قبر از سپس .نمایی

 امام :اندکرده روایت B علی امام از نفر دو را خبر این پس،
 سند در و 2.است یزید ابن یا نذیر بن مسلم او که صادق، ابو و Bصادق

 که خورد؛می چشم به سنت اهل بزرگان و عالمان از بسیارى نام خبر، این
 شرح و .نداکرده تأیید و نقل را خبر این خود يرضایتمندانه سکوت با

  :آوریممی ذیل در را آنها حال

                                                 
، ٢٥٩، ص٤و ج٤٣٢٢، ح٣٨٦، ص٢ج ؛ کنـــز العمـــال٢٦٥،ص٥، جتفســـير ثعلبـــي؛ تفســـير قرطبـــي - ١
؛ ٤١٢، ص٢ج ،؛ وفاءالوفـا ١٣٧، ص٢ ، ج؛ روض الفـائق ٣٩١، ص١٢ ج ؛ سبل الهدى و الرشاد،١٠٤٢٢ح

  .١٤٨، ص٥ج ،؛ المواهب اللدنية به نقل از الغدير٥٧ص ،؛ مشارق االنوار٥٤٠ص ،صلح االخوان
  .٢٥٨، شرح ١٢٦، ص١٠ج ،تهذيب التهذيب - ٢
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 ...دین فخر مفتی، عالمه، امام، شیخ،« :گویدمی سمعانی حال شرح در ذهبى
   1».است هجري 562سال متوفاي او .بود کامل و بزرگ شخصی

 بسیار علی ابن و سمعانی همدان، مسند صالح شیخ :فرج ابن اهللا هبة اما
  2.اندستوده را او

 صاحب و یگانه محدث و امام او :است آمده محمد بن سفیو حال شرح در
 سند در که دیگرانی و 3.است 468 سال متوفاي و بود، بسیارى هايکرامت

 را او حال شرح آینده در که قرطبى بر عالوه اند،شده واقع خبر این
  .گذشت که ثعلبی و آورد خواهیم

 کرده برداشت چنین آیه این از سنت، اهل مفسر و عالم ثعلبی، همچنین
 ممات و حیات در تفاوتى آیه این در 6خدا رسول حضور به آمدن که،

 خبر این در همچنین .است نشده وارد آن بر اشکالی و ندارد، حضرت
  .است شده نیز استغاثه

 صادق، علم، هايظرف از یکى ...تفسیر شیخ و عالمه حافظ، امام، :ثعلبی
  4.است هجري 427 سال فايمتو او .بود واعظ و عربی به عالم ثقه،

 آنها، يتأییدگونه سکوت و عالمان از روایات همه این نقل از بعد
 دیگر بار – شدیم آشنا او سخنان با گذشته در که – تیمیه ابن دروغگویی

 قرار بررسی مورد تیمیه ابن سخنان با را آنها اخبار، مرور با .شودمی ثابت
 با آینده در .شویم آشنا بیشتر ایشهدروغ و او شخصیت با تا داد؛ خواهیم

                                                 
  .٧٧، شرح حال شماره ١٠٧، ص٢٢ج سير اعالم النبالء ، - ١
  .٩٩شرح حال شماره  ،١٦٣، ص٢٠ج همان، - ٢
  .١٦٧شرح حال شماره  ،٣٤٩، ص١٨ج همان، - ٣
  .٢٩١، شرح ٤٣٥، ص١٧ج همان، - ٤
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 توسل، جواز براى عالمان از بسیارى دید، خواهیم بیشتري بررسی و بحث
 توسل جواز بر دلیل را آن و کرده استدالل آیه این به خود هايکتاب در

  .اندداده قرار
 و آیات از نادرستی برداشت امکان که مواردي در باشیم، داشته توجه
 آن از هرگز و کرده روشن را مطلب اسالم باشد، هداشت وجود احادیث

 به آمدن و توسل اگر نیز اینجا در .است نشده عبور سکوت با موارد
 تذکر ایشان حتماً بود، حضرت آن حیات مخصوص 6خدا رسول حضور

 به .دهید انجام را عمل این من دنیوي حیات از بعد مبادا :که دادندمی
 محسوب شرك حیات، از بعد رتحض آن از خواستن کمک که خصوص

 وجود گمراهی احتمال که مواردي در را تذکرات این امثال اسالم .شود
 طبق .کرد خواهیم ذکر آینده در را آنها از نمونه چند .است کرده بیان دارد

 وقت هر« :فرمایندمی توسل، تعلیم از بعد 6 پیامبر صحیح، روایات
 آن با روایات، بررسی در ما ».کن عمل اینطور آمد پیش برایت مشکلی

  .شد خواهیم آشنا
 اهللا سالم(زهرا يفاطمه حضرت وقتی که اندکرده روایت بعضى -٣
 6خدا رسول رحلت از بعد را خود مشهور و تاریخی يخطبه )علیها
 :فرمایندمی کرده اشاره نیز مطلب این به خطبه آن در .فرمودند ایراد

 در که هر نورش، و عظمت خاطر هب که !کنید ستایش و حمد را خدایی«
 يوسیله )بیت اهل( ما و جوید؛می وسیله او سوى به است آسمان و زمین
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 )علیها اهللا سالم(فاطمه حضرت سخن این و 1 » . هستیم مردم بین در او
  :فرماید مى خداوند که است آیه این به اشاره

 في جاهدوا و الوسيلة إليه وابتغوا اهللا اتقوا آمنوا الذين ايها يا﴿
  2﴾.تفلحون لعلکم سبيله

 ايوسیله و !بپرهیزید خدا )فرمان مخالفت( از !ایدآورده ایمان که کسانى اي
  !بجویید او به تقرب براى
 و المؤمنین امیر و 6خدا رسول از شریفه يآیه این مورد در همچنین

 در وسیله از منظور احادیث این .است شده روایت احادیثی B رضا امام
 حضرت خبر ،طلبم این مؤید و اند؛کرده معرفی B بیت اهل را، آیه این

  .است شده روایت سنت اهل هايکتاب در که است )علیها اهللا سالم( زهرا
  :است آمده آیه این مورد در

 و اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا﴿ یقرأ قارئا سمع أنه حذیفۀ عن
 من المحفوظون علم قدل :قال ثم القربۀ :قال ﴾الوسيلة إليه ابتغوا

  3 .وسيلة اهللا إلی أقربهم من عبد أم ابن أن 6 محمد أصحاب
 » ... !ایدآورده ایمان که کسانى اي« يشریفه يآیه شخصی که شنید حذیفه

ستن تقرب منظور، :گفت او .کند مى تالوت را آن :گفت سپس .است ج 
 ابن که دانندمی ندهست واال مقام و منزلت داراي که پیامبر اصحاب از کسانى
  .خداست سوى به وسیله جهت از آنها ترین نزدیک مسعود

                                                 
؛ ٥٠١ ، ص ٥٢٨ص ، ح غريب الطوال ابـن اثيـر  شر ،هجري؛ منال الطالب٢٨٠بالغات النساء، متوفاي  - ١
به اصـل خطبـه    ، ٥٩٠، ص١ج  ،؛ غريب الحديث ابن قتيبه١٨٦، ص٤وج ٣٣١، ص٣ج ، فائق زمخشريال

  .به نقل از سقيفه جوهري ، ٢١١، ص١٦ج ،اشاره کرده است؛ شرح نهج البالغه
  .٣٥/مائده  - ٢
  .٨٠، ص٧جفتح البارى،؛ ٣٢١٦ح،٣٤١،ص٢ج ،مستدرک حاکم - ٣
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١٣٦ 

  .است دانسته صحیح را حدیث این سند ذهبى
  :است شده روایت چنین حذیفه از باز

 من عبد أم ابن أن محمد أصحاب من المحفوظون علم لقد
  1 .)زلفة( وسيلة اهللا إلى أقربهم

 دانندمی هستند، واال مقام و نزلتم داراي که 6پیامبر اصحاب از کسانى آن
   .خداست سوى به وسیله جهت از آنها نزدیکترین مسعود ابن که

 يآیه این مصادیق از را مسعود بن عبداهللا حذیفه، که آیدمی دست به خبر این از
 است روشن بداند؛ آیه مصادیق از را مسعود ابن حذیفه وقتی است؛ دانستهمی شریفه

 آن به نیز خود کهچنان .بود خواهند آیه این بارز مصداق B بیت اهل او، نظر از که
 هم و شودمی صالح اعمال شامل هم آیه، این که شودمی روشن .اندفرموده اشاره

 دیگر هايکتاب در صحیح و مختلف سندهاي با حذیفه حدیث .صالحین و پیامبران
  .است شده روایت نیز

 دیگر با یوسف حضرت دنکر همراه براى B یعقوب دیگر، آیه در
 که است آیه این و است، گرفته پیمانی و عهد خود فرزندان از برادرانش،

  :فرماید مى
 إال به لتأتنني اهللا من موثقا تؤتون حتى معکم أرسله لن قال﴿
  2﴾.وکيل نقول ما على اهللا قال موثقهم آتوه فلما بکم يحاط أن

 او که بدهید الهی مؤکد پیمان ات !فرستاد نخواهم شما با را او هرگز من :گفت
 قدرت )دیگر علت یا مرگ اثر بر( اینکه مگر !آورد خواهید من نزد حتما را

                                                 
؛ صـحيح ابـن   ١٥٤٢ح ١٥٤٨، ح٨٤١ص ٢ج ،؛ فضائل الصحابه٣٨٩٥، ح٣٣٧ص ،٥سنن ترمذي ، ج  - ١

ــان ــد ج ٧٠٦٣، ح٥٣٨، ص١٥ج ،حب ــند احم ــن   ،٢٣٣٩٠، ح٣٩٥ ، ص٣٩٤،ص٣٨٩،ص٥؛ مس ــه س ــا س د ب
بـا اسـانيد متعـدد آن را     ،١٠٣،ص٧ج فتح البارى،؛ ٤٧١٣،ر ١٦٠، ص٣ج ،صحيح؛ علل و معرفت الرجال

  .اندو ترمذي نيز آن را صحيح گفته ح گفته و حاکميصح
  .٦٦/ يوسف - ٢
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١٣٧ 

 او اختیار در را خود استوار پیمان آنها که هنگامی و .گردد سلب شما از
  !است نگهبان و ناظر گوییم،می چهآن به نسبت خداوند، :گفت گذاردند،

  :که کند مى نقل چنین عباس ابن از جوزي ابن
 أنهم أحدهما قوالن وفيه العهد أعطوه أي ﴾موثقهم آتوه فلما﴿ :تعالى قوله

 و عباس ابن عن الضحاک قاله ربه من منزلته و 6 محمد بحق له حلفوا
  ١.السدي قاله تعالى باهللا حلفوا أنهم الثاني

 آنها که است عباس ابن از ضحاك قول یکى :است قول دو آیه این مورد در
 سوگند B یعقوب براى پروردگار، نزد در منزلتش و 6 محمد حق هب

  .کردند یاد سوگند خدا، به آنها که است سدي قول دوم، قول و .خوردند
 کرده معرفی ضعیف را سدي سنت، اهل شناس رجال ترین بزرگ معین، ابن

  2».بود جاهل قرآن به نسبت سدي« :گویدمی است تابعین از خود که شعبی .است
 و ارزش فاقد عباس، ابن سخن برابر در »سدي« سخن این، بر وهعال

 اهل اما .باشد حجت تواندنمی و نیست مستند او سخن زیرا ؛است اعتبار
 ابن که رودمی احتمال طرفی، از دانند،می حجت را عباس ابن سخن سنت
 فراگرفته B المؤمنین امیر از یا و 6خدا رسول از را تفسیر این عباس
  .باشد
 قرآن آیات از ايآیه ضمن 6خدا رسول به آدم حضرت توسل -٥
 شده تفسیر »توسل« احادیث، در که دیگري آیه .است شده بیان کریم

  :است زیر خبر و آیه است،
 الخطيئه آدم اقترف لما ):6 اهللا رسول قال :قال الخطاب بن عمر عن
 کيف و مآد يا :اهللا فقال لي، غفرت لما محمد بحق أسألک !رب يا :قال

                                                 
. ؛ اين قول ابن عباس را زجاج، صاحب کتاب معاني القرآن نيز نقـل کـرده  ١٩٢، ص٤ ، جزاد المسير - ١

  .هجري درگذشته است ٣١١زجاج از امامان بزرگ اهل سنت بوده و در سال 
  .١٢٤، شرح٢٦٤، ص٥ج سير اعالم النبالء ، - ٢
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١٣٨ 

 نفخت و بيدک خلقتني لما ألنَّک !رب يا :قال أخلقه، لم و محمدا عرفت
 إال إله ال مکتوبا العرش قوائم على فرأيت رأسي رفعت روحک من في
 الخلق أحب إال اسمک إلى تضف لم أنک فعلمت اهللا، رسول محمد اهللا،

 فقد هبحق دعوتني إلي الخلق ألحب إنه آدم يا صدقت :اهللا فقال إليک،
  1 .خلقتک ما محمد ولوال لک غفرت

 آدم از خطا آن که زمانی :فرمودند 6خدا رسول :گویدمی خطاب بن عمر
 مرا گناهان که خواهممی تو از 6 محمد حق به !پروردگارا :گفت زد، سر

 من هنوز که حالی در شناختی؟ را محمد چگونه تو :فرمود خداوند !بیامرزي
 در خود روح از و کردي خلق مرا که وقتی :گفت آدم ام؟نکرده خلق را او

 شده نوشته عرشت هايپایه در که دیدم و کردم، بلند را سرم دمیدي، من
 نام تو که دانستم و خداست؛ رسول 6 محمد و نیست اهللا جز خدایی :بود

 خداوند پس .کنینمی اضافه خود نام به را خلق ترینمحبوب جز کسى
 حق به مرا تو .است من نزد خلق ترینمحبوب وا .گفتی راست ،آدم :فرمود

  .کردمنمی خلق را تو من نبود او اگر و آمرزیدم؛ را تو همانا خواندي؛ او
 و - السالم علیهم – سجاد امام و باقر امام علی، امام از حدیث این
 بن عبداهللا اصحاب از شیخی از و زیاد ابی بن عبدالرحمن خطاب، عمربن

                                                 
، ٢ج ،؛ مســـتدرک حـــاکم٨٢، ص٢ج ،معجـــم االوســـطال؛ ٦٥٠٢، ح٣١٣، ص٦ج ،لکبيـــرالمعجـــم ا - ١
؛ ٤٨٩ص،٥ج ،ى؛ دالئـل النبـوة بيهقـ   ٤٤٠٩،ح١٥١، ص٣ج ،؛ الفردوس بمأثور الخطاب٤٢٢٨، ح٦٧٢ص

، ٧ج ، بـا دوسـند؛ تـاريخ ابـن عسـاکر      ،١٧٣، ص١ج ،؛ الشـفا عيـاض  ٤، ص٣ج ،الوفا بـأحوال المصـطفى  
، ٦و ج ٣٩٣، ص٢و ج ٩١ص ١ ، ج ؛ تـاريخ ابـن کثيـر   ٢٥٣، ص٨ج ،؛ مجمع الزوائـد ٣٨٦ ، ص ٤٣٧ص
؛ الدر ٣٢١٣٨ح ١١ ، ج؛ کنز العمال٣٢٠، ص٢٩٢ ، ص٢٩، ص١، ص١ ، ج ؛ سيره نبويه ابن کثير٣١٦ص

حـاکم،   ٤٠٨ص ٢ج ،؛ وفاء الوفـا ٣٩ص ،؛ از ابن منذر با سه سند؛ شفاء السقام ٥٨و  ٦٠، ص١ج ،المنثور
  .اندين حديث را صحيح گفته، سمهودي و سيوطي سند اسبکي
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١٣٩ 

 این در کنید،می مالحظه کهچنان .است آمده عساکر ناب روایت در مسعود،
 بوده 6 اسالم گرامی رسول به توسل آدم حضرت منظور که حدیث

 غرض با که کسانى سخن به لذا اند؛کرده روایت افراد این تمامی را است
 سؤال زیر را آن اصل و کرده تضعیف را حدیث اسانید از بعضى ورزي

  .شد نخواهد توجهی برندمی
عالم از دمشقی حسنی محمد بن بوبکرا حاکم، توسط حدیث صحت ا 

 دیگران طعن به حاکم تصحیح از بعد« :گویدمی و است کرده حمایت
 6 خدا رسول شرف و شأن بودن باال بر حدیث این .شودنمی توجه

 را حضرت آن شأن که است کسانى از کننده طعن شاید .کند مى داللت
 اختالف آنها و ما بین ایشان، شأن بودن واال در گویا .است دانسته کوچک

  1»...دارد وجود
 2﴾عليه فتاب ربه من آدم تلقى التي الکلمات﴿ عن 6 النبی سئل
 إال B الحسین و الحسن و فاطمة و علی و محمد بحق سأله :قال

تبت 3 .علیه فتاب علی  
 نمود الهام آدم به دگارپرور که کلماتی جمله از :شد سؤال 6خدا رسول از
 آدم :فرمود حضرت بود؟ کلماتی چه شد، پذیرفته او توبه آن يواسطه به و

                                                 
  .هجري و شافعي مذهب بوده است ٨٢٩، مولف متوفاي سال ١٣٨ص ،دفع الشبه عن الرسول و الرسالة - ١
  .٣٧/بقره  - ٢
؛ ٨٩، ح٦٣ص ،؛ مناقـب ابـن مغـازلي   ٩٨ص ،؛ موضـوعات فتنـي  ٣، ص٢ ، جالموضوعات ابن جوزي - ٣

بـا دو   ،؛ از ابن نجار و ديلمـي ٦١و  ٦٠، ص١ج ،ثوربا دو سند؛ الدر المن ،٣٨٦، ص٦ج ،تاريخ ابن عساکر
؛ ٤٤٠٩ح ،١٥١، ص٣ج ،هــر دو از ابــن نجــار؛ الفــردوس ديلمــي  ،١٠١، ص١ ، جســند؛ شــواهد التنزيــل

  .٤٢٣٧، ح٣٥٨، ص٢ج ،؛ کنز العمال١٢١ص ،کفايت الطالب
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١٤٠ 

 که خواست B حسین و حسن و فاطمه و وعلی محمد حق به خداوند از
   .پذیرفت را او توبه نیز خداوند شود؛ پذیرفته اشتوبه

 ابن .است شده روایت عباس ابن و B علی امام از حدیث این
 ابوداوود ولى کرده، تضعیف حدیث این سند در را ثابت بن عمرو جوزي،

 و یتشیع کان :البزاز قال و .الحدیث فی صدوق لکنه و سوء رجل« :گویدمی
  1» .یترك لم

- کرده تضعیف عثمان، مورد در گفتن سخن و تشیع دلیل به را او ولى
 ولى .است کرده تضعیف را االشقر حسین حدیث، این سند در فتنی اما .اند

 گفته معین بن یحیی و کرده، روایت او از احادیثی خود سنن در نسائی
  »صدوق به باس ال« :است

 روایت حدیث او از حدیث، اهل بزرگان دیگر حنبل، بن احمد و یحیی
 در حجر ابن 2.است کرده وارد ثقات، يزمره در را او حبان ابن و اندکرده

  3.است انستهد صدوق را او ،»تقریب«
 و فاطمه و علی زا برتر آدم،« :گویدمی حدیث این مورد در تیمیه ابن
 کسى حق به را خدا است ممکن چگونه پس است، B حسین و حسن

  4».دهد سوگند خدا، به او خود از ترپایین مقامی در
 را سخن این او که شودمی روشن موضوع، این در تیمیه ابن سخنان از

 این ما .است تهگف B بیت اهل به نسبت ورزيکینه و دشمنی خاطر به

                                                 
  .٩، ص٨، ج؛ تهذيب التهذيب٧٧، ص١، جسنن ابو داوود - ١
  .٢٩١، ص٢ ، ج تهذيب التهذيب - ٢
  .٢١٤، ص١ ، ج تهذيب التهذيب - ٣
  .١٣٢، ص٧ج ،ةمنهاج السن - ٤
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 درصفحات که کردیم بیان مفصل طور به وهابیان تناقضات در را مطلب
  .آمد خواهد بعد

  :است شده روایت چنین دیگري حدیث در
 عن القرشي عبدالرحمان بن عثمان عن محمد بن ابراهيم حدثني :قال

 السماء إلى رأسه رفع B آدم جوع اشتد فلما :قال القرشي عبدالکريم
 إلى عزوجل اهللا فأوحى تعالى اهللا صفي آدم فأنا أطعميني سماء يا :فقال

 اهللا عصى من اليوم نطعم لسنا آدم يا :فقالت .عبدي أجيبي أن السماء
 رأسه رفع جوعه اشتد فلما .صباحا أربعين أيضا B آدم فبکى .تعالى
 تخرجه أن تريد الذى األمي النبي بحق !رب يا أسألک :فقال السماء إلى
  .وأطعمتني علي تبت إال صلبي، من

 اي :گفت و کرد بلند آسمان سوى به سر شد، شدید B آدم گرسنگی وقتی
 وحی آسمان به خداوند .هستم خدا برگزیده آدم، من که ده طعام مرا ،آسمان
 که کسى بر امروز ما ،آدم اي :گفت آسمان .بده را امبنده جواب که فرمود

 گریست؛ روز چهل آدم حضرت پس .مدهینمی طعام کرده، نافرمانی را خدا
 دعا طور این و برداشت آسمان به سر گرفت، شدت او گرسنگی چون و

 تو از کرد؛ خواهی خلق من صلب از که امی، نبی حق به ،پروردگارا :کرد
  !فرمایی عطا طعام من بر و بیامرزي مرا که خواهممی
  :است شده روایت
 دعاء من کان :قال أبيه نع جعفر بن محمد حدثني يوسف، بن محمد قال
 الذنوب يغفر ال إنه ؛يـأرحمن و يـل رـفاغف يـنفس ظلمت !رب B آدم

 لم و األمي النبي ذلک عرفت أين من و آدم يا عزوجل اهللا فأوحى !غيرک
 إله ال مکتوبا العرش على رأيت إني ):السالم عليه( آدم :فقال .بعد أخلقه
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 النبي ذلک فبحق صلبي من النبي ذلک أن فعلمت اهللا رسول محمد اهللا إال
  ١ .عبدي إلى اهبط أن جبرئيل إلى عزوجل اهللا فأوحى !أطعمتني ما إال
 را او هنوز من کهآن حال شناختی؟ را امی نبی این چگونه تو !آدم ...

 اهللا، اال اله ال« بود شده نوشته که دیدم عرشت در من :گفت آدم ام؟نیافریده
 حق به پس .بود خواهد من صلب از نبی این که مدانست و »اهللا رسول محمد

 به که فرمود وحی را جبرئیل خداوند !دهی طعام مرا که خواهممی تو از او
  ).آورد طعام حضرت آن براى نیز جبرییل و( برو امبنده نزد

 بن عبداهللا آن ينویسنده که است شده روایت » العظمه« کتاب از روایت این
 وصف در ذهبى .است سنت اهل بزرگ علماي از و جريه 275 سال متولد محمد،

  2».اصفهان محدث و صادق، حافظ، امام،« :گویدمی او
 رسول به آدم حضرت توسل حقیقت بر شواهدي زیر، حدیث دو

  :است 6خدا
 :گفت مالک که است آمده منصور با مالک امام گوي و گفت در - الف

  3».است آدم پدرت يوسیله و تو يوسیله پیامبر،«
 این از .انددانسته صحیح را خبر این سند حجر ابن و سمهودي سبکی،

 زمان آن در 6 پیامبر به B آدم توسل حدیث که شودمی روشن خبر
  .است بوده صحیحی حدیث نیز مالک نظر از و بوده مشهور
 حضرت از دیگر، آیات بعضى و عمران آل يسوره 40و 39 آیات در - ب
 نتیجه آیات این از توانمی پس .است شده تعبیر »اوندخد يکلمه« لفظ با Bعیسی

                                                 
  .١٠٦٢٦١ح ،١٠٦٣٦٢، ح١٥٩٦، ص٥ج ،ةالعظم - ١
  .١٩٦، شرح٢٧٦، ص١٦ج ،سير اعالم النبالء - ٢
؛ شفاء السـقام وفـاء   ٣٩٥،ص١٢؛ سبل الهدى و الرشاد،ج٤١، ص٢ج ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ٣

  .٤٢٢، ص٢ج الوفا
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١٤٣ 

 عالوه .است بوده B بیت اهل و 6خدا رسول به آدم حضرت توسل که گرفت
   .شودمی اثبات آیات این کمک با افراد، به »کلمه« استعمال بودن الهی سنت براىن،

-می شده، وارده B آدم از قبل 6خدا رسول خلقت مورد در که فراوانی اخبار
  .باشد مذکور احادیث و داستان این مؤید تواند

  :که کند مى نقل علقمی
 انه مرفوعا جده عن أبيه عن الحسين بن علي عن العلقمي نقل و

 آدم أصحهما أن قبل عزوجل ربي يدي بين نورا کنت :قال
  1 .عام ألف عشر بأربعة
 پیشگاه در نوري آدم، خلقت از قبل سال هزار 14 :فرمودند 6خدا رسول

  .بودم پروردگار
   :يشریفه يآیه ذیل 6خدا رسول
  ﴾نوح من و منک و ميثاقهم النبيين من أخذنا إذ و﴿

 کنت :فرمودند ... و نوح از و تو از گرفتیم، عهد انبیا از که هنگامی
  .البعث في وآخرهم الخلق في النبيين أول
  2.هستم بعثت در آنها آخرین و شدم، خلق پیامبران يهمه از قبل من

 اسانید و شده روایت بصري حسن و قتاده ابوهریره، از سند چندین با حدیث این
 را سندش و کرده نقل حدیث این براى سند سه کثیر وابن هستند صحیح نیز آن

 البانى ولى اند کرده روایت قتاده از را حدیث این نفر چهار چنینهم و دانسته صحیح

                                                 
سـبل الهـدى و    ؛؛ از احکـام ابـن قطـان   ٢٠٠٧، ح١٦٩، ص٢و ج ٨٢٧، ح٢٦٦،ص١ج ،خفـاء کشف ال - ١

  .٦٩، ص١ج الرشاد،
؛ ٢٦٦٢ح،٣٦،ص٤ج ،؛ مسـند شـاميين  ١٥٢، ص٢١ج ،تفسـير طبـري  . ١٤٩، ص١جالطبقات الکبـرى،   - ٢

، ٢ج ،تفسـير ثعلبـي؛ تفسـير بغـوي؛ تفسـير ابـن کثيـر؛ البدايـة و النهايـة         . ٣ح٦ص١دالئل النبوة ابـونعيم ج 
، ٤٥٢، ص١١ج ، ؛ از ابن ابي حاتم و ديگران؛ کنز العمال١٨٤، ص٥ج ، ؛ الدر المنثور٣٩٣ ، ص ٣٧٦ص
  .٣٢١٢٦-٣١٩١٦ح
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١٤٤ 

 .است کرده تضعیف 661ح238ص2ج اش ضعیفه در را حدیث این سند خیانت، با
بدون سند این حدیث را از عمر ابن خطاب  45ص1ج» الشفا« در عیاض چنینهن

  .روایت کرده است
  فرماید مى جل و عز خداوند قدسى حدیث در

  1.بعثا وآخرهم خلقا النبيين أول وجعلتک
  .دادیم قرار بعثت در آنها آخرین و خلقت در پیامبران اولینِ را تو

 و اسـت  دانسـته  صحیح را آن سند وبالتبع ثقه را حدیث این راویان امتم هیثمی
 کـرده  روایت نیز شعبی و صادق امام از را آن تایید و حدیث این شامى ىصالح

 را حضـرت  آن شـدن  خلق اول و حدیث این معناي نیز احمد ،خالل نقل در و
   .است کرده تایید

  :گویدمی شقیق بن عبداهللا
 کنت ):6 اهللا رسول قال نبيا؟ کنت متى !اهللا رسول يا رجل قال
  2 .الجسد و الروح بين آدم و نبيا

 بودید؟ نبی هنگام چه از شما که کرد سؤال 6خدا رسول از شخصی
 خلقت از قبل یعنى( بود جسد و روح بین آدم که وقتی آن :فرمودند حضرت

  ).آدم

                                                 
تهـــذيب اآلثـــار . ١٣٥٥٧ح١٣٧ص٩؛ تفســـير ابـــن ابـــي حـــاتم ج ١٤٨، ص١جالطبقـــات الکبـــرى،  - ١
ــ. ١٥ص١٥ى جتفســير طبــر. ٢٧٦٨ح٢٧٠ص٦ج ، ١ج ،خــالل ةالســن. ٢١٥٤ح٢٣٦ص٥ة ابــن بطــه جاالبان
؛ سـبل  ٧١، ص١ج ، با چهار سند؛ مجمع الزوائـد  ، ٤٧٠ ص ٢١ص  ٣؛ تفسير ابن کثير ج١٩٩، ح١٨٧ص
  .٨١و  ٦٨ص١ى الرشاد جالهد
 ،مسـند احمـد  . ١٦٠٦ر٣٤٧ص٧ى جكبيـر بخـار  ؛ تـاريخ  ٤٢٠٩، ح٦٦٥، ص٢شيبه، ج مصنف ابن ابي - ٢
، ١بــن ســعد، ج ؛ طبقــات ا٣٦٠٩، ح٥٨٥، ص٥؛ ســنن ترمــذي، ج ٢٣٢٦٠، ح٣٧٩، ص٥، ج٦٦، ص٤ج
، ١٣ج ١١٠ص١١و ٣٨٤، ص٧سـير اعـالم النـبالء، ج   ؛ ٢٢٣، ص٨جمع الزوائد، جم؛ ٥٩، ص٧، ج١٤٨ص
  .١٨٥٦ح٣٥٥ص٤ى جصحيحه البان. ٢٣٩، ص٦؛ االصابة، ج٤٥١ص
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١٤٥ 

 عبـداهللا  و عامر دعا،ج ابو عبداهللا، بن مطرف شقیق، میسره، عباس، ابن از حدیث این
 شـعیب و ىوالبـان  هیثمـی  ذهبـی،  ، حجر ابن ، حاکم ، ترمذيو شده روایت شقیق بن

  .اندگفته صحیح را حدیث این اسانید ودیگران
  .كند ىم تایید را گریكدی معناى اند صحیح ھمھ كھ حدیث سھ این

  :گویدمی عباس ابن

 أدرکه من وامر محمدب آمن !عيسى يا ):السالم عليه( عيسى إلى اهللا أوحى
 خلقت ما محمد ولوال آدم خلقت ما محمد فلوال به يؤمنوا أن أمتک من

 ال عليه فکتبت فاضطرب الماء على العرش خلقت لقد و النار ال و الجنة
  ١.فسکن اهللا رسول محمد اهللا إال إله

 ایمان 6 محمد به !عیسی اي :فرمود وحی عیسی حضرت به متعال خداوند
 بهشت نه نبود، محمد اگر و .کردمنمی خلق را آدم نبود، 6حمدم اگر !بیاور

 کردم؛ خلق آب روي بر را عرش همانا .را جهنم نه و کردممی خلق را
 تا نوشتم را »اهللا رسول محمد اهللا، اال اله ال« کلمه آن بر پس .شد مضطرب

  .گرفت آرام
  :فرماید مى متعال خداوند

  2 .آدم خلقت ما الک لو )!6محمد يا
  .کردمنمی خلق را آدم نبود، تو خاطر به اگر !محمد اي

  1 .خلقتک ما محمد لوال !آدم يا
  .کردمنمی خلق را تو نبود، 6 محمد اگر !آدم اي

                                                 
حـاکم سـند ايـن     ٤٢٢٧،ح٦٧١،ص٢؛ مسـتدرک حـاکم، ج  ٢٨٧،ص٣طبقات المحـدثين باصـبهان، ج   - ١

  .حديث را صحيح گفته است
  .٣٢٠٢٥ح ،؛ کنز العمال٢٧٣ح،٢٣٧،ص١ل، جخال ةالسن - ٢
  .٤٦٠٩ذيل شرح  ، ١٩٩ ، ص ٤ ، ج؛ ميزان االعتدال٧، ح٢٧ص ،الوفاء بتعريف حقوق المصطفى - ١
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١٤٦ 

 مى ثابت B آدم خلقت از قبل را 6خدا رسول خلقت احادیث، این
 که دالیلی .شد خواهد ثابت پیامبر به B آدم حضرت توسل لذا کند؛

  .کند مى کفایت خردمند و منصف هاينسانا براى آوردیم

  نبوي احادیث و سنت در توسل
 بر شاهد بهترین و همگان اتفاق مورد آن صحت که مشهور حدیثی

 زیر شرح به حنیف بن عثمان از حدیثی است؛ توسل مشروعیت
  :است
 :فقال 6 النبي أتى ضريرا رجال ان :قال حنيف بن عثمان عن
 شئت إن و ذلک أخرت شئت نإ :قال .يعافيني أن تعالى اهللا ادع

 ادعو ثم رکعتين صل ثم فتوضأ فانطلق :قال فادع :قال دعوت
 نبي 6 محمد بنبيک إليک أتوجه و أسألک اللهم :الدعاء بهذا

 هذه، حاجتي في ربي إلى بک أتوجه إني !محمد يا .الرحمة
 و تفرقنا ما فواهللا :حنيف ابن قال .في شفعه اللهم .لي فتقضيها

  1 .ضر به يکن لم کأن علينا دخل حتى الحديث، بنا طال
 و آمد 6خدا رسول حضور به نابینایی مرد :گویدمی حنیف بن عثمان
 اگر :فرمودند 6پیامبر !ببخشد عافیت من به تا بخواه خدا از :کرد عرض

 .کنممی دعا خواهیمی اگر و ،)است بهتر آخرتت براى(کن صبر خواهیمی
 در و بگیر وضو برو :فرمودند او به 6خدا رسول !بفرما دعا :گفت او

                                                 
 ١؛ سنن ابـن ماجـه، ج  ٣٥٧٨،ح٥٦٩، ص٥؛ سنن ترمذي ج١٢١٩، ح٢٢٥، ص٢صحيح ابن خزيمه، ج - ١
ــرى، ؛ ١٣٨٥ح ٤٤١ص ، ٤؛ مســند احمــد، ج١٠٤٩٤ح  ١٠٤٩٦، ح١٦٩ ص ١٦٨، ص٦ج ىنســائســنن کب
 ١؛ مسـتدرک حـاکم ج  ٢٠٩، ص٩ج بخارى،کبير ؛ تاريخ ٢٠٦٤، ح١٩٠، ص٢حاتم، ج ؛ علل ابي١٣٨ص
  .با چهار سند ، ١٩٣٠ح ، ١٩٢٩ح ، ٩٠٩ح ١١٨٠ح ٧٠٧ ص ٧٠٠ ص ٤٥٨ص
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١٤٧ 

 :کن دعا گونهاین بعد .بخوان نماز رکعت دو سپس .کن دقت خود وضوي
 که 6 محمد يوسیله به آورممی روي تو به و خواهممی تو از من ،خدایا
 به تو يوسیله به حاجتم مورد در من )!6محمد اي .است رحمت پیامبر
   شفاعت ،خدایا .فرمایی برآورده مرا حاجت تا روآوردم، پروردگارم سوى

 صحبت !سوگند خدا به :گویدمی حنیف بن عثمان !بپذیر من مورد در را او
 و برگشت مرد آن اینکه تا بودیم، نشده جدا هم از ما و انجامید طول به ما

 نداشته وجود او در مرضی هیچ گویا کهحالی در شد، وارد ما بر دیگر بار
  .است

 را حدیث این سند دیگران و ذهبی ، حاکم ماجه، ابن ترمذي،
  .اندگفته صحیح

  :است آمده چنین دیگري حدیث در
 إني :فقال 6النبي أتى أعمى رجال ان :قال حنيف بن عثمان عن

 صل و فتوضأ اذهب ال :قال لي، اهللا فادع بصري في أصبت
 6محمد بنبيي إليک أتوجه و أسألک إني اللهم :قل ثم رکعتين،

 رد في ربي على بک أستشفع إني )!6محمد يا الرحمة، ينب
 فافعل حاجة کانت إن و بصري، رد في نبيي شفع اللهم .بصري

  ١ .ذلک مثل
 عرض آمد، 6خدا رسول حضور به نابینایی مرد :گویدمی حنیف بن عثمان

 6پیامبر !کن دعا من براى است؛ رسیده من به )نابینایی( بالء این که کرد

                                                 
بـه نقـل از تـاريخ ابـن      ،٣٢٧، ص١ج ؛ مجمـوع الفتـاوى،   ١٠٦ص ،ة فى التوسل و الوسـيلة جلي ةقاعد - ١

سند صحيح؛ سند اين حديث مثل سند قبلي با اضافه حماد بن سلمه است که او نيز ثقـه و مـورد    خيثمه با
  .اعتماد است و سند حديث از کمال صحت برخوردار است
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 از من !خدایا :بگو بعد ،بخوان نماز رکعت دو سپس ،بگیر وضو وبر :فرمودند

 که 6 محمد پیامبرت، يوسیله به آورممی روي تو به و خواهم،می تو

 براى پروردگارم، پیشگاه در را تو من )!6محمد اي .است رحمت پیامبر

 برگشتن در را پیامبرت !خدایا .دهممی قرار شفیع چشمم بینایی برگشتن

 وقت هر :فرمودند او به 6 خدا رسول سپس !ده قرار من شفیع بیناییم

  .کن عمل گونهاین داري حاجتی

 به را باشد داشته وجود گمراهی احتمال آن در که را مواردي اسالم، گفتیم
 شوکانی .بود حدیث همین به اشاره ما منظور و است؛ کرده بیان روشنی

 با کند؛ مى داللت 6اخد رسول به توسل جواز بر حدیث این« :گویدمی
-می بخواهد، خدا را چه هر .خداست کارها يدهنده انجام اینکه به اعتقاد

  1».شودنمی نخواهد، را هرچه و شود
 در کند، معرفی دعا به توسل را، توسل این کرده سعی آنکه از بعد البانى
 دعاي به تنها نه و( 6 پیامبر شخص به نابینا توسل اگر :گویدمی آخر

 و است، پیامبر شخصِ خصوصیات جزء این پس باشد، صحیح )ایشان
 این به دیگران کردن داخل .شد متوسل اولیا و دیگر پیامبران به شودنمی

 سید پیامبر چون کند، نمى قبول راآن صحیح، نظر که است مسائلی از حکم
 خود به نابینا این که باشد معتقد که هر پس است؛ پیامبران يهمه اَفضل و

 آن از غیر به و شود، متوسل پیامبر به فقط نیز او شده، متوسل مبرپیا
 نیز عبدالسالم، بن عزالدین و حنبل بن احمد از و .نشود متوسل حضرت

                                                 
  .١٦٢ص ، تحفة ذاکرين - ١
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١٤٩ 

-می متوسل او به و دانسته جایز را حضرت آن به توسل آنها که رسیده

   1.شوند
 به و ه،کرد اعتراف حق به نهایت، در تا شده مجبور البانى گونهاین آري،
 فتاواي دیگر طبق را خود و( .کند صادر فتوا 6خدا رسول به توسل جواز
  ).است داده قرار مشرك خود، وهابی مسلکانهم و خود

          :شودمی استفاده مطلب چند شریف حدیث این از
 ).6 خدا رسول دعاي به توسل جواز .1
 هايجمله از مطلب این .)6 خدا رسول شخص به توسل جواز .2

 :شودمی فادهاست زیر
 تو سوى به پیامبرت يوسیله به من !خدایا« يجمله :الف •

 شخصیت و قدسی نفس ،»پیامبرت يوسیله به« از منظور ،».روآوردم
 .حضرت آن دعاي نه است، 6 پیامبر بزرگ

 توصیف که کند مى اشاره ،»رحمت نبی محمد،« يکلمه :ب •
 و نفس به لتوس که کند مى این بر داللت رحمت، نبی به پیامبر

  .اوست نفس کرامت و فضل خاطر به حضرت، آن شخص
 پروردگارم به تو، يوسیله به من )!6 محمد اي« :ج •

 مرد که دارد این بر داللت روشنی به جمله این ،».آورمرومی
 وسیله را حضرت آن شخص 6پیامبر تعلیم مطابق نابینا،
 دعاي به نابینا آن هرچند کنیدمی مالحظه کهچنان .داد قرار

 در حضرت آن چون ولى شد، متوسل 6خدا رسول
 هستند؛ کرامت و فضیلت داراي متعال خداوند پیشگاه

                                                 
  .٢٣ص ،؛ رفع المنارة٧٧ص ،التوسل البانى - ١
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 حدیث این از .شود متوسل ایشان خود به که دادند تعلیم
 خود به هم و دعا به هم تواندمی انسان که شودمی استفاده

 .شود متوسل صالحین و انبیا
 در تفاوت عدم :است واردم دیگر از ترمهم که دیگري مطلب .3

 روشنی به شریف حدیث این .است 6خدا رسول ممات و حیات
 آن اینکه در 6خدا رسول به توسل که کند مى این بر داللت

 .ندارد فرقی باشند، رفته دنیا از یا و باشند حیات قید در حضرت
 که است معنا این به 6خدا رسول رفتن دنیا از اینکه، نهایت
 به حضرت شریف، حدیث این در .هستند غایب ما چشم از ایشان

 دو خواندن از بعد و برگردد؛ که دادند تعلیم نابینا شخص آن
 حدیث، آخر بخش از .کند دعا شد ذکر که طور آن نماز، رکعت

 برگشت نابینا مرد که بودیم نشده جدا هم از ما «:گویدمی که آنجا
 او در بیماري وعن هیچ گویا کهحالی در شد؛ وارد ما بر دوباره و

 تعلیم از بعد نابینا که شودمی استفاده ،»است نداشته وجود
 او پیامبر نه و دیدمی را پیامبر او نه که درجایی و برگشت 6پیامبر

 .داد انجام را عمل آن را،
 هر« :فرمودند نابینا شخص آن به 6خدا رسول دوم، حدیث در .4

  ».بده انجام را کار همین شدي، گرفتار وقت
 نیز را حیات، از بعد توسل جواز بر داللت که قبلی بخش دو بر الوهع 

 آن به توسل جواز تري کامل وضوح با حدیث از بخش این داشت؛
 .کند مى امضا را حضرت
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 اخبار توسل، جواز براى که باشیم داشته دقت باید باال موارد به توجه با
 .کرد خواهید الحظهم کتاب این در را آنها از بعضى که دارد وجود فراوانی

 وجود این از غیر حدیثی اسالف، بر توسل جواز براى اگر گفت، باید
 هايراه و کرده بیان را مطلب کل تنهایی به حدیث یک همین باشد، نداشته

 با مخالفت و دشمنی به که خودخواهانی روي بر را خودکامگی و لجاجت
 این شدن روشن از پس !است بسته اند،برخواسته الهی حالل امر این

 شرك و حرام مرده، به توسل گویندمی که کسانى :گفت توانمی حقیقت،
 آن 6خدا رسول )خدا به بریممی پناه( که بپذیریم ما خواهندمی است،

 افکار این از ما .اندنموده تشویق شرك ارتکاب به را خود امت و نابینا مرد
 عزیز يخواننده از و بریممی پناه بزرگ خداي به کفرآلود و فاسد

 توسل منکران سخنان و کنند؛ تدبر حدیث دو این يدرباره خواهشمندیم
  .نمایند بررسی آن کمک با را

  :گویدمی حدیث این مورد در تیمیه ابن
 بودند، نکرده دعا حضرت آن و بود، شده متوسل 6پیامبر خود به نابینا اگر

 و( اصحاب دیگرِ نابینایان ؛بود گرفته را خود حاجت توسل با تنها نابینا آن و
 روگردانی .کردندمی را کار همین آنها از بعضى حداقل یا و )مدینه شهر

 و هستند، انصار و مهاجرین از اولین سابقین آنها اینکه با عمل، این از صحابه
 اینکه به و رسول و خدا حقوق به او، گرامی پیامبر به خداوند، به ما از داناتر
 روآوردن و است؛ غیرمفید و نامشروع یککدام و مفید و مشروع دعا کدام

 طلب بابِ در فقها که -غیرپیامبر به آنها شدن متوسل و زنده افراد به صحابه
 مشروع )ایشان نظر از( که است آن ينشانه – اندکرده اشاره آن به باران
 .دانروگردانده آن از که آنچه نه اند،داده انجام صحابه که است عملی همان
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 از شفاعت و دعا طلب همان ایشان؛یعنى حیات حال در 6 پیامبر به توسل
 که خواستندمی حضرت آن از مسلمانان همیشه .است مشروع حضرت آن

 ابن توسط 6 پیامبر شخص به توسل انکار سخنان، این( .کند دعا آنها براى
 دعا طلب حضرت آن از صحابه مرگ، از بعد اما ).دهدمی نشان را تیمیه
  1.دیگر جاي در نه و قبر کنار در نه ؛کردندنمی

 او حقیقت از دور هايتحلیل و تیمیه ابن سخنان بررسی به اکنون
  :پردازیممی حدیث این به نسبت

 به توسل وضوحبه تیمیه ابن اینجا در کنیم، دقت خوب اگر :اوالً
 ایدب :است گفته و کرده، انکار را هستند حیات قید در که 6پیامبر شخص

 بسیار عقیده این و .پیامبر خود به نه نمود؛ توسل حضرت آن دعاي به تنها
  .است عجیب
 به توسل این« :گویدمی که شود توجه تیمیه ابن گفتار این به باید :ثانیاًً

  ».است پیامبر دعاي
 اول نوبت در و نمود، دعا طلب 6پیامبر از نابینا آن چون یعنی

 و کرده استفاده سوء عمل این از تیمیه ناب نشد؛ ایشان خود به متوسل
 گرفته نادیده را حضرت خود به توسل بر مبنی را 6خدا رسول دستور
 خواهدمی آن، روي تمرکز با و ؛)نیست قائل آن براى ارزشی گویا و( است
 حضرت آن دعاي به توسل این، که بگوید و دهد فریب را دیگران و خود
 هیچ تیمیه ابن سخنان که باشیم تهداش توجه .ایشان خود به نه است

- مردم خودفریبی، تنها روش، این و ندارد 6خدا رسول تعلیم به شباهتی
  .است حقایق کتمان و فریبی

                                                 
  .٣٢٦ص ، ١ج ، ىمجموع الفتاو - ١
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 حیات از بعد پیامبر، به شدن متوسل از صحابه، يهمه که گویدمی او :ثالثاً
 دروغ صدها از یکى این .شدندمی متوسل زنده شخص به و روگردانده ایشان
 خواهیم آنها به ایم،نوشته تیمه ابن معرفی در که دیگر کتابی در ما .اوست

 این بودن دروغ صحابه، اخبار يمطاله و مشاهده با بعدي صفحات در .پرداخت
 است آشکار دروغی او سخن این . کنیم مى ثابت نیز کتاب همین در را ادعاها

 بن عثمان حدیث روایت آن، ينشانه و .است کرده جاري زبان بر آگاهانه او که
 این حقیقت .آورد خواهیم بعدي هايقسمت که اوست، خود زبان از حنیف
 صحابه، نکردن عمل خاطر به تواننمی او، ادعاي درستی فرض به که است
 عمل باید ما .دانست نامشروع را عمل آن و گرفته نادیده را 6پیامبر تعلیم

 مالك را صحابه عمل اینکه هن ،بسنجیم 6خدا رسول سنت با را دیگران
  .بدانیم 6خدا رسول سنت و تعلیم درستی
 تشخیص و حدیث معانی فهم در را صحابه تیمیه ابن که بینیممی

 اما .است کرده معرفی داناتر خود پیروان و خود از آن، عدم یا مشروعیت
 عمل که پذیردمی جایی تا را صحابه برتري او که دید خواهیم زودي به

 صورت این غیر در باشد؛ داشته همخوانی او نفس هواي و تمایالت با آنها
 در .کند مى معرفی ناصحیح و ناقص حدیث، از را )صحابه( آنها فهم

  .فرمود خواهید مالحظه را گفتار این حقیقت زیر حدیث

  کند مى امر ایشان رحلت از بعد پیامبر به توسل به صحابی،
  :گویدمی حنیف بن عثمان
 فکان له حاجة في عفان بن عثمان إلى يختلف کان رجال ان

 حنيف بن عثمان فلقي حاجته، في ينظر ال و إليه يلتفت ال عثمان
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 ثم فتوضأ الميضاة ائت :حنيف بن عثمان له فقال إليه، ذلک فشکا
 أتوجه و أسألک إني اللهم :قل ثم رکعتين فيه فصل المسجد ائت
 إلى بک أتوجه إني !محمد يا الرحمة، نبي 6 محمد بنبينا إليک
 .حاجتک تذکر و حاجتي، لي فيقضي عز و جل )ربي( ربک
 له :قال ما فصنع الرجل فانطلق .معک أروح حتى إلي ورح
 فأدخله بيده أخذ حتى البواب فجاء عثمان باب أتى ثم عثمان
 حاجتک؟ :قال و الطنفسه على معه فأجلسه عفان بن عثمان على
 کانت حتى حاجتک ذکرت ما :هل قال ثم له فقضاها حاجته فذکر
 الرجل إن ثم فأتنا، حاجة من لک کانت ما قال و الساعة، هذه
 ما خيراً اهللا جزاک :له فقال حنيف بن عثمان فلقي عنده من خرج
 عثمان فقال في کلّمته حتى الي اليلتفت و حاجتي في ينظر کان
 أتاه و 6 اهللا رسول شهدت لکن و کلمته ما !واهللا :حنيف بن
 :فقال أفتصبر، ):6 النبي له فقال بصره، ذهاب عليه فشکا ريرض
 ائت ):6 النبي له فقال علي، قدشق و قائد لي إنه اهللا رسول يا

 قال .الدعوات بهذه ادع ثم کعتين، صل ثم فتوضأ، الميضاة
 دخل حتى الحديث بنا طال و تفرقنا ما فواهللا :حنيف بن عثمان
  ١ .قط رضر به يکن لم کأنه الرجل علينا

                                                 

، ١؛ مسـتدرک حـاکم، ج  ٥٠٨، ح٣٠٦، ص١، جالمعجم الصغير؛ ٨٣١١ح ،٣٠، ص٩المعجم الکبير، ج - ١
= ،٦جبـه ايـن حـديث و صـحيح بــودن آن کـرده اسـت؛ دالئـل النبـوة بيهقــي،         اشـاره  ، ١٩٢٩، ح٧٠٧ص
=  ،؛ شرح سنن ابن ماجـه  ١٧٩، ص٢؛ مجمع الزوائد، ج٢٧٣، ص١، ج؛ الترغيب و الترهيب١٦٨و١٦٧ص
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 )سوم يخلیفه( عفان بن عثمان نزد بارها خود، حاجت برآوردن براى مردي

 جست او حاجت رفع براى راهی و نکرده توجهی او به عثمان اما .بود رفته

 عثمان .کرد شکایت او به و برخورد، حنیف بن عثمان به مرد .کردنمی جو و

 نماز رکعت دو و برو مسجد به بعد ،بگیر وضو برو :گفت او به حنیف بن

 به آورممی روي تو به و خواهم،می تو از من !خدایا :بگو سپس ،بخوان

 مورد در من )!6محمد اي .است رحمت پیامبر که 6 محمد يوسیله

 برآورده مرا حاجت پس روآوردم؛ پروردگارم سوى به تو، يوسیله به حاجتم

 بود گفته عثمان که را آنچه مرد . ...و .کن ذکر را خود حاجت سپس !فرما

 گرفته، را او دست و آمد دربان .رفت عفان بن عثمان يخانه به و داد، انجام

 حاجت مرد داري؟ حاجتی چه :گفت و نشانید را او عثمان .برد عثمان نزد

 مورد در کنون تا :گفت بعد .نمود برطرف را آن عثمان و گفت را خود

 :گفت و .آوردم یاد به ناآل بودم؛ نشده متذکر و بودم نکرده فکر تو حاجت

 عثمان و شد خارج خلیفه يخانه از مرد .بیا ما نزد داشتی حاجتی وقت هر

 حاجت به خلیفه !دهد خیر جزاي تو به خدا :گفت او به دید، را حنیف بن

 عثمان .کردي صحبت او با من مورد در تو که وقتی تا کردنمی توجهی من

 بودم شاهد اما .نکردم صحبتی مورد ینا در او با من !سوگند خدا به :گفت

 شکایت خود نابینایی از آمد؛ 6خدا رسول محضر به نابینایی شخص که

 با من !خدا رسول اي :گفت او کنی؟می صبر آیا :فرمودند او به پیامبر و نمود

 6خدا رسول .است دشوار من براى این و کنم،می حرکت راهنما کمک
                                                                                                                         

انـد؛ مجمـوع   يثمي و سيوطي سند اين حديث را صحيح گفتهه ،طبرانى ؛ ١٣٨٧ح ، ٩٩، ص١سيوطي، ج
  .وی چند سند براى اين حديث ذکر کرده است ، ٢٧٤ ، ص٢٧٣ص،١الفتاوى،  ج
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 را خدا دعا این با و !بخوان نماز کعتر دو و بگیر وضو !برو :فرمودند

 هم از ما و انجامید طول به ما صحبت !سوگند خدا به :گفت عثمان .بخوان

 در شد، وارد ما بر دیگر بار و برگشت مرد آن اینکه تا بودیم، نشده جدا

  .است نداشته وجود او در مرضی هیچ گویا کهحالی

 و گوید،می چه حدیث این مورد در تیمیه ابن که ببینیم باید اکنون
  .کند مى متهم حدیث اشتباه فهم به را حنیف بن عثمان چگونه
 که دعایی به را شخص آن حنیف، بن عثمان« :گویدمی تیمیه ابن
 این کرد گمان و کرد؛ امر آن از بعضى به بلکه نکرد؛ امر است مشروع

 و برداشت حدیث، لفظ اما .است مشروع نیز 6پیامبر مرگ از بعد عمل
 براى تا خواست پیامبر از نابینا شخص چون کند؛ مى باطل را، عثمان گمان

 ندارد؛ اعتباري هیچ تیمیه ابن نزد 6خدا رسول تعلیم پس 1».کند دعا او
  .کند نمى اياشاره هیچ آن به که

 تیمیه ابن نفس هواي با صحابه، عمل اینجا در که فرمودید مالحظه
 آنها « :گفت که دهکر فراموش را خود اول سخن او لذا است؛ مخالف
 به خداوند، به ما از داناتر و هستند انصار و مهاجرین از اولین سابقین

 و مشروع دعا کدام اینکه به و رسول و خدا حقوق به او، گرامی پیامبر
 )حنیف بن عثمان( صحابی و » .است غیرمفید و نامشروع یککدام و مفید

 مالحظه باز .است کرده امر نامشروع یدعای به را فردي که کند مى متهم را
 به که را 6 خدا رسول تعلیم و حدیث متن تیمیه، ابن که فرماییدمی

                                                 
  .٥٤٦ح ،؛ قاعدة جلية فى التوسل و الوسيلة٢٧٥، ص١ج مجموع الفتاوى،  - ١
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 رحلتشان از بعد حتى حضرت آن شخص به توسل جواز به داللت روشنی
  .کند مى متهم فهمیکج به را حنیف بن عثمان و گرفته نادیده کند، مى

 حدیث این برابر در تیمیه، ابن پیروان از بسیارى امروزه که گفت باید
 از آن به اشاره با و کرده، استدالل -شد ذکر باال در که -او سخنان همین به

 حجت تیمیه ابن وارافسانه سخن که گویا، .گذرندمی حدیث این کنار
 رسول مسلم سنت از برگرفته که را القدر جلیل يصحابه عمل و !است
 صحت بر تیمیه ابن گفتیم، که انچن سویی از .کند مى باطل است، 6خدا
 گفته و شده میدان وارد نیرنگ راه از سپس کرده، اعتراف حدیث سند

 که شده متوجه چون البانى اما .است 6پیامبر دعاي به توسل این، :است
 کرده سعی هستند، معتقد آن بودن شرك به آنها که است توسلی همان این

 این با البانى برخورد با ناییآش براى .نماید تضعیف را حدیث ومتن سند
  .نمایید مراجعه او »الضعیفه احادیث« کتاب به آن تضعیف و حدیث
 6خدا رسول به صالح سلف و حنبل بن احمد توسل خود تیمیه، ابن

 خود حتى که اخبار، همه این از بعد انسان که اینجاست .کند مى روایت را
 و دخواهیخو و لجاجت شدت از داشته، یقین آنها صحت بر او

 !کند مى تعجب توسل، بودن حرام بر تأکیدش و او آشکار هاي دروغگویی
 برگشته فاسد يعقیده این از خود عمر اواخر در ظاهراً او، خود گرچه
 و پیروي با آنها .است کرده هموار وهابیان براى را راه اما ،است

 هامصیبت و شده مرتکب بسیارى جنایات او، رفتار و گفتار از الگوبرداري
  .اندآورده مسلمین سایر سر بر بسیارى بالیاي و

 از توسل جواز بر داللت روشنی به حنیف، بن عثمان از حدیث سه این
 که را تیمیه ابن هايدروغگویی احادیث، این .است 6خدا رسول جانب



 مخالفان و منکران نظر از توسل :دوم فصل
                                                        

١٥٨ 

 نکرده تشریع را آن اسالم« :گفتمی او .کند مى ثابت کردیم ذکر گذشته در
  ».اندنکرده عمل آن به نیز علما و فسل و صحابه و

  ترین شخص و بهترین وسیله به سوى خداوندنزدیک B علی امام
 بن الوهاب عبد بن محمد بن أحمد عن المغازلي ابن روي
 محمد بن أحمد عن العلوي، محمد بن الحسين عن طاوان،

 عن البجلي عامر بن سهل عن حازم، بن أحمد عن الجواربي،
 :قال مسروق عن الشعبي، عن مجالد، عن ،األحمر خالد أبي

 إلي، أحبهم من إنک و ولدي، من إنک !مسروق يا :عائشة قالت
 بن علي قتله نعم، :قلت :قال المخدج؟ من علم عندک فهل

 أحفاق بين النهروان، ألسفله و تامرا ألعاله يقال نهر على أبيطالب
 من رجال بخمسين فأتيتها بينة، ذلک على إبغني :قالت .وطرقاء

 يشهدون – أخماسا ذاک إذ الناس کان و – بعشرة خمسين کل
 النهروان ألسفله و تأمرا ألعاله يقال نهر على قتله B عليا أن
 رسول بحق و باهللا أسألک !أمة يا :فقلت .طرقاء و أخفاق بين
 رسول سمعت شئ أي – ولدک نـم يـإنـف – قيـبح و 6اهللا
 شر هم :يقول 6 اهللا رسول سمعت :قالت فيه؟ يقول 6اهللا

 اهللا إلى أقربهم و الخليفه، و خيرالخلق يقتلهم الخليفة، و الخلق
  .وسيله

- می مسروق به عایشه، المؤمنین، ام که شده وارد چنین طوالنی خبري در

 من براى آنها ترینمحبوب از و من فرزندان از یکی تو !مسروق اي :گوید
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 ابی ابن علی آري؟ :گفت داري؟ یاطالع )خوارج رهبر( مخدج از آیا .هستى
 شاهد خود يگفته براى :گفت عایشه .رساند قتل به نهروان در را او طالب
 مصر در را مخدج من :بود گفته عایشه به عاص بن عمرو چون( !بیاور

 پنجاه مسروق، ).1کند مى لعن را او شاهدان، شهادت از بعد عایشه و کشتم،
 خدا به !مادر :گفت مسروق .دادند هادتش او خبر صحت به که آورد را نفر

 خبر من به خواهممی تو از هستم، فرزندت که خودم حق و پیامبر حق به و
 حضرت آن از :گفت عایشه شنیدي؟ چه 6 پیامبر از باب این در که دهی

 خلق بهترین که هستند خدا خلق بدترین )خوارج( آنها :فرمودند که شنیدم
 خواهد را آنها وسیله، جهت از خدا، ىسو به شخص ترین نزدیک و خدا

  .کشت
 و کرده اشاره قصه اصل به 1کثیر ابن و احمد نعمان، ابن مغازلی، ابن
 و بوده طبرانی معجم و حنبل بن احمد مسند در عبارت، این کل ظاهراً

  .است شده حذف بعداً
 و بوده مالکی ابتدا .است بوده عبیدیه دولت قاضی و عالمه ،نعمان ابن

 و علوم و فنون در طوالیی ید او .درگذشت و گروید باطنیه مذهب هب بعد
  2.است هجري 363 سال متوفاي او .داشت اختالف و فقه

  مشکالت هنگام در ایشان کردن یاد به 6خدا رسول دستور
  :گویدمی رافع ابو

                                                 
سـير  ؛ ١٣، ص٤ ، جمستدرک ؛».لعن اهللا عمرو بن العاص فانه زعم لي انه قتله بمصر« ): عايشه(فقالت  - ١

  .١٩، شرح ٢٠٠، ص٢اعالم النبالء، ج 
، ٢، ج؛ شـرح نهـج البالغـه   ٧٤، ح١٤١، ص١ ، ج؛ شـرح اخبـار ابـن نعمـان    ٥٥ص ،مناقب ابن مغازلي - ١
  .به نقل احمد، ٢٦٧ص
  .١٠٦، شرح رقم ١٦جسير اعالم النبالء  - ٢



 مخالفان و منکران نظر از توسل :دوم فصل
                                                        

١٦٠ 

 ليصل و فليذکرني، أحدکم أذن طنت إذا ):6 اهللا رسول قال
1.علي  

 کند؛ یاد مرا کند، صدا شما از یکى گوش وقت ره :فرمودند 6خدا رسول
  .بفرستد صلوات من بر و

 ابن :اندگفته مناوي و زرقانی« :گویدمی حدیث این ذکر از بعد عجلونی،
 خود صحیح در را حدیث این است، صحیح اخبار نقل به ملتزم که خزیمه
  2».است شده روایت مفهوم همین با نیز عایشه از حدیثی .است کرده روایت

 خود و است؛ گفته حسن را حدیث این سند هیثمی« :گویدمی مناوي
  1».است کرده تأکید آن صحت بر نیز

 این معناي به عمر ابن و عباس ابن که دید خواهیم بعدي مباحث در
 حدیث این .اندکرده امر آن انجام به نیز را دیگران و کرده، عمل حدیث
 و توسل بودن جایز بر هم رد،دا نیز شاهد دو عجلونی قول به که صحیح

  .کند مى داللت استغاثه بودن جایز بر هم

  )6اسالم پیامبر به B موسی توسل
 عندک، جاهي خلق قد کان إن !رب يا قال Bموسى ان

  2 .الزمان آخر في تبعثه الذى األمي النبي بحق فأسألک
 عوثمب آخرالزمان در که امی پیامبري حق به را تو... :گفت B موسی همانا

  .خوانممی کنی،می
                                                 

، معجـم االوسـط  ال؛ ١١٠٤، ح١٢٠ص ،٢ ، جمعجـم الصـغير  ال؛ ٩٥٨، ح٣٢١، ص١ ، جالمعجم الکبيـر  - ١
؛ ٣٨، ص١٠ ، ج؛ مجمع الزوائـد ٢٥٠، ص٢ ج مجروحين ابن حبانال؛ ٣٢، ص٤ ج ؛ مسند بزار٢٩ص ٩ج

  .به نقل از ابن سني؛ هيثمي سند اين حديث را حسن گفته است، ٩١٥، ح٣٠٥ص ،نووى، اذکار 
  .٢٩٢، ح١٠٣، ص١کشف الخفاء، ج - ٢
  .٥١١، ص١ ، جفيض القدير - ١
  .٨١ص ،؛ التوابين ابن قدامه١٠، ص٥، جالمغنى،  - ٢
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 مذهب حنبلی و االسالم شیخ مجتهد، عالمه، امام، ،خبر این راوي قدامه، ابن
 او .است »مغنی« کتاب صاحب و هجري 541 سال متولد او .است بوده

  1.بود پاك عالمان از و علم دریاي
 از را 6خدا رسول قبر به توسل قرآن، در توسل بخش در گذشته، در

 اینها سنت، اهل بزرگان يهمه بالتبع و ذهبى .بودیم کرده تروای قدامه ابن
 ایشان زیرا دانند؛می مشرك را آنها وهابیان اما کنند؛ مى وصف گونهاین را
 اعتقاد و کرده امضا را استغاثه و توسل اخبار خود رضایتمندانه سکوت با

  .اندداشته اعالم آن، جواز بر را خود

  فسل توسل بر تیمیه ابن اقرار
  :کند مى نقل تیمیه ابن

 مجابي کتاب في الدنيا أبي ابن رواه ما مثل السلف بعض عن روي
 جاء :يقول رفاعة بن محمد بن کثير سمعت أبوهاشم، حدثنا :قال الدعاء،
 يبرأ ال داء بک :فقال بطنه فجس أبجر بن سعيد بن الملک عبد الي رجل
  هو؟ ما :قال

 .شيئا به أشرک ال ربي اهللا اهللا اهللا :فقال الرجل، فتحول :قال .الدبيلة :قال 
 بک أتوجه إني !محمد يا الرحمة، نبي محمد، بنبيک اليک أتوجه إني اللهم
  ١.عله بک ما برئت قد بطنه فجس :قال بي مما يرحمني وربي، ربک الي

 اسالف از بعضى از »الدعاء مجیب« کتاب در دنیا، ابی ابن روایت مثل روایتی
 عبد آمد، سعید بن عبدالملک نزد به مردي:است گفته کثیر ابن که است آمده

                                                 

  .١١٢، شرح حال ١٦٥، ص٢٢سير اعالم النبالء، ج - ١

؛ عبدالملک بن سعيد از بزرگان محدثان است که امثال سفىان ثوري ٢٦٤، ص١، جمجموع الفتاوى - ١
هماننـد  (ه اسـت  چشمي مثل او را نديـد : اند و ابن عيينه در مورد او گفته استاز او حديث روايت کرده

  .١٦٦١، ص٥؛ الجرح و التعديل، ج)ندارد
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- نمی برطرف که داري دردي تو :گفت و کشید دستی مرد آن شکم به الملک

 و شد دگرگون مرد .1دبیله :گفت عبدالملک چیست؟ آن پرسید او .شود
 !خدایا .دهمنمی قرار او شریک را چیزى که !پروردگارم !اهللا !اهللا !اهللا :گفت

 من )!6 محمد اي .رحمت پیامبر پیامبرت، يوسیله به آورمرومی تو به من
 از )مرا دهد نجات ( و کند رحم تا روآوردم؛ پروردگارم و پروردگارت به

 آن از همانا :گفت و کشید دست شکمش بر سپس .است من وجود در آنچه
 که بیماري
 شفا داشتم
  .یافتم

 ابن بعد تیمیه
  :گویدمی خبر این نقل از

 بن أحمد عن نقل و السلف به دعا أنه روي قد نحوه و الدعاء فهذا :تقل
 .آخرون عنه نهي و الدعاء في بالنبي التوسل المروزي منسک في حنبل
 و بمواالته و بمحبته و به باإليمان التوسل المتوسلين مقصود کان فان

 لمح فهو بذاته التوسل مقصودهم کان إن و الطائفتين بين نزاع فال بطاعته
  ١ .الرسول و اهللا الي يرد فيه تنازعوا ما و النزاع

 ،»منسک« در مروزي .کردندمی دعا آن يوسیله به سلف که است دعایی این«
 کهحالی در است؛ کرده نقل را دعا در 6پیامبر به حنبل بن احمد توسل

 به ایمان با توسل کنندگان، توسل مقصود اگر پس .اندکرده منع را آن دیگران
 دو بین نزاعی هیچ مورد این در باشد، او اطاعت و محبت به و حضرت آن

                                                 
  .شودورم بزرگ مدوري که داخل آن مايع يا چرک جمع مي ،دهخدا - ١
  .٥٢٤ح ،ةفى التوسل و الوسيل ةجلي ة؛ قاعد٢٦٤، ص١جمجموع الفتاوٰى،   - ١



 مخالفان و منکران نظر از توسل :دوم فصل
                                                        

١٦٣ 

 مورد باشد، پیامبر شخص و ذات به توسل آنها مقصود اگر و .نیست گروه
 واگذار او رسول و خدا به آمد پیش تنازع هرجا .بود خواهد نزاع و اختالف

  .شودمی
  :گویدمی تیمیه ابن باز و
 جوز فلذلک به، القسم جوز دق الروايتين، إحدى يــف دـأحم و

  1 .به التوسل
 لذا است؛ دانسته جایز را 6پیامبر به قسم روایت، دو از یکى در احمد و

  .است دانسه جایز نیز را حضرت آن به توسل
 و صحابه از سلف که شودمی معلوم روشنی به تیمیه، ابن سخن و اخبار این از
 به توسل نیز حنبل بن احمد .اندتهداش مبادرت روش این به همه دیگران، و تابعین
 که باشیم داشته خاطر به .است شدهمی متوسل ایشان به خود و دانسته جایز را پیامبر

 همین با اسالف، دیگر و حنبل بن احمد توسل يدهنده گواهی خود که تیمیه ابن
 منع مورد در را پیروانش و خود گفتار تمام بودن دروغ است؛ 6خدا رسول به شیوه

 مالحظه کهچنان .کند مى ثابت 6خدا رسول به توسل از صحابه روگردانی و وسلت
 ابن ولى شمارند،می شرك را آن تیمیه ابن پیروان که است توسلی همان این کنید،می

 را آن بودن شخص به توسل نفی و فریبیعوام قصد جدید، اسم یک گذاشتن با تیمیه
 نوع این کنند مى تالش توان تمام با و فتهگر پیش در دیگر راهی او پیروان .دارد

 آن بودن شرك به که است توسلی همان این که دانندمی چون .کنند تکذیب را اخبار
  .معتقدند

 »اندکرده منع توسل گونهاین از دیگران« :گویدمی تیمیه ابن اینکه
 نیز ما و اندگفته سنت اهل علماي از بعضى که چنان .است آشکار دروغی

                                                 
  .٣٥١، ص١،جٰىالکبر ىالفتاو ١٤٠،ص١ج ٰىالفتاومجموع  - ١
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 و متکبر هايانسان جز کرد، خواهیم اشاره مطلب آن به کتاب ینا در
 او پیروان و تیمیه ابن و نکرده منع را توسل کسى هواپرست، و خودخواه

 و تیمه ابن !بیاورند خود مدعاي شاهد عنوان به را نفر یک حتى توانندنمی
 کرده عمن را توسل ابوحنیفه گویا، که اندکرده ذکر خود هايکتاب در البانى
 :گویدمی که است کافی ما براى البانى شخص اعتراف مورد این در .است

  .اندکرده رد ابوحنیفه پیروان را نسبت این
 بین آن، در باشد ذات به توسل منظور، اگر « که خود سخن این گفتن با تیمیه ابن

 ودخ این و است کرده تقسیم گروه دو به را مسلمانان ».است نظر اختالف گروه دو
 مروان او، خود جز به آیا هستند؟ کسانى چه دوم گروه .است دیگر فریبی و نیرنگ

 اختالف موضوع این در که یافت را دیگري کس توانمی جنایتکار حجاج و حکم بن
 داشتن، نظر اختالف براى )منطقی و معقول( دلیلى آنها باشند؟ آورده وجود به

 همهاین وجود با .بگویند را آن تا رندندا گرامی پیامبر شخص به توسل يدرباره
 حتى یا حرمت بر دلیلى هیچ تاکنون توسل، مورد در وهابیان آفرینیجنجال و جنگ

 دروغ توسل، با ارتباطبی آیاتی به تمسک جز به .است نشده ارائه توسل بودن مکروه
ستن توسل انکار و سلف و صحابه به نوشتار در بستن رائها مدرکی و دلیل ایشان، ج 
  .اندنکرده

  پیامبر قبر به انصاري ابوایوب بردن پناه
  :است آمده دیگري صحیح خبر در

أقبل مروان يوما، فوجد رجال : عن داوود بن أبي صالح قال
أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا : واضعا وجهه على القبر، فقال

. و لم آت الحجر 6نعم جئت رسول اهللا : فقال. هو أبو أيوب
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ال تبکوا على الدين إذا وليه أهله؛ و : يقول 6ول اهللا سمعت رس
  .لکن أبکوا عليه إذا وليه غير أهله

 بر را خود صورت مردي که دید شد؛ مسجد وارد حکم بن مروان روزي
-می آیا :گفت و گرفت را او گردن مروان .است گذاشته 6پیامبر قبر روي

 ایوب ابو که شد معلوم و کرد بلند را سرش او کنی؟می چکار که دانی
 نه ام؛آمده 6خدا رسول نزد به من آري، :گفت ایوب ابو .است انصاري

 را دین رهبري که زمانی :فرمودندمی که شنیدم پیامبر از .چوب و سنگ پیش
 را آن رهبري که زمانی اما !نکنید گریه دین براى دارند، عهده بر آن اهل

  !کنید یهگر دین غربت براى باشد، گرفته دست به نااهل
 خود نفس هواي پیرو محدثین، چون اینجا در که کنیدمی مالحظه

 حدیث این سند و داده نظر حدیث علم قوانین گرفتن نظر در با اند،نبوده
 و تمایالت و عقیده با خبر سنجیدن خاطر به البانى اما .اندگفته صحیح را

- بی و تضعیف جهت در آنها، ناهمخوانی يمالحظه و خود نفس هواي
 دو داراي حدیث این که است توجه قابل .است کوشیده خبر کردن اعتبار
 تأیید را حدیث این صحت آن، گرفتن درنظر با محدثین لذا است؛ سند
 تعصب یا و نداشته دسترسی خبر این دوم سند به یا البانى ولى .اندکرده
 شده او جانب از عادالنه حکمی صدور و دوم سند گرفتن درنظر مانع

  .است
 قبر به انصاري، ایوب ابو القدر، جلیل صحابی که دیدیم حدیث این در
 از یعنى است؛ گذاشته حضرت قبر بر صورت و برده پناه 6خدا رسول

 با خدا يخانه زائران کهچنان است؛ شده شرك نوعی مرتکب وهابیان دید
 ولرس مطهر حرم زائران تهدید، و زور با وهابیان .هستند آشنا مسئله این
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 ضریح به زدن دست و حضرت قبر به شدن نزدیک از حتى را 6خدا
 را خود آنها .دانندمی شرك را اعمال این چراکه کنند؛ مى ممانعت مطهر
 گواهی تاریخ حقیقت که حالی در !کنند مى چنین و دانندمی صحابه پیرو
 مبادرت اعمال گونهاین به 6 اسالم گرامی پیامبر اصحاب که دهدمی
 ایوب ابو .مدعاست این بر شاهد بهترین ابوایوب عمل .زیدندورمی

 او سخن ، »سنگ نزد به نه امآمده 6پیامبر نزد به من«:گویدمی انصاري
- می را ایشان 6خدا رسول که است، )صحابه( آنها اعتقاد بر دلیل بهترین

 معنایی او سخن صورت این غیر در .است آگاه آنها آمد و رفت از و بیند
  .داشت دنخواه

  آن دشمنان و توسل رواج
 عليه اهللا صلى اهللا رسول قبر يزورون الذين فذكر بالكوفة الحجاج وخطب

 بقصـر  طافوا هال !بالية ورمة بأعواد يطوفون إنما !لهم تبا :فقال بالمدينة، وآله
  ١!رسوله من خير المرء خليفة أن يعلمون أال !الملك عبد المؤمنين أمير

 علیه اهللا صلى خدا رسول قبر زائران از مردم به خطاب ینهمد در یوسف بن حجاج
 و کهنـه  رسـمان  و ىهـا  چـوب  اطراف تنها آنها، حال به بدا :گفت و کرد اشاره وآله

 مگـر  !نمیکننـد  طـواف  عبـدالملک  المـؤمنین  امیر قصر به چرا !میکنند طواف فرسوده
  .است رسولش از برتر شخص خلیفه که نمیدانند
 دیـدن  تحمـل  ظـالم  و آشام خون و دین بی حجاج که میرساند خبر این
 اسـم  دروغ بر و ندارد را وآله علیه اهللا صلی خدا رسول نسبت مردم احترام

 وهـابی  امروز که است اي حیله این و گذارد می "قبر طواف" را عمل این

                                                 
   ٢٤٢ص ١٥ج ه، شرح نهج البالغ. ٥٨ص١ج، دبالكامل في اللغة واال - ١
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 از پیـروي  بـا  و گذاشـته  پرستی قبر را عمل این نام ،حجاج از پیروي با ها
  .میکنند شرك به متهم را مسلمین شیطان،

 .است تفکر نوع این یابیریشه فوق، خبر دو این در دیگر مهم مطلب
 شوم سنت این بذر اسالم، نخستین هايسال همان در امیه بنی که بینیممی

 و متکبر هايانسان که است آن نشان این و اند؛کاشته را شیطانی و
 رسول مقدس احتس به توجه و تکریم تداوم توانندنمی خودخواه،

 تاریخ، از بخش این .کنند تحمل را ایشان دنیوي حیات از بعد 6اکرم
 دست به را 6خدا رسول قبر به تبرك و توسل از ممانعت و نهی يریشه
 آن شریف قبر به همیشه گرامی، يصحابه که رساندمی و است؛ داده

ستندمی تبرك حضرت که بودند حجاج و حکم بن مروان امثال این .ج 
 و مروان امثال چرا که باشیم داشته دقت .داشتندبازمی عمل این از را آنان

 رسول به توجه از معرفت، و علم نه و دارند سالم دین نه که حجاج
 امت نگريآینده و دلسوزي خاطر به آیا شوند؟می ناراحت 6خدا

 و خودخواهی؟ و تکبر خاطر به یا و اند؟شده اعمال این مرتکب اسالمی،
  ؟)ایشان خاندان و( پیامبر با دشمنی و کینه خاطر هب

 ضعیف حدیث این سند اینکه گفتن و وهابیان با هماهنگی فرض به
 از پیروي مدعی وهابیان که حنبل بن احمد چرا که پرسید نباید آیا است،

 در حنبل بن احمد نبرد؟ پی عمل این بودن شرك به هستند او مذهب
 است، صحیح اخبار تمامی يدربرگیرنده او شخص گمان به که خود کتاب

 آیا .است نگفته نیز آن نقض در سخنی و است آورده را ایوب ابو حدیث
 توحید از شرك تفکیک به قادر که کسى از تقلید اجازه مسلمانان به اسالم

 صحابه خود، عقاید این با وهابیان آیا است؟ داده را نیست آنها شناسایی و
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 گمراه و دهندنمی دشنام شمارند،می آنها راه روپی را خود که را سلف و
 چگونه باشند؛ مشرك و گمراه سلف، و صحابه وقتی !کنند؟ نمى معرفی

  دانید؟می آنها راه پیرو را خود شما
 تمام تضعیف و تکذیب به وهابیان که باشد داشته دقت عزیز يخواننده

 را مطلبی .آیندرمیب بینندمی خود يعقیده مخالف که احادیثی و اخبار این
 که کنیم فرض .است مفهوم همین شامل کردیم، اشاره آن به باال در که

 خبر این يالزمه وقتی باشند، ناصحیح و دروغ اخبار، و احادیث این تمام
 که علمایی و وسلف صحابه چگونه پس باشد، شرك سوى به دعوت
 مطلوب خبر یک عنوان به را آن دانند،می آنها به منسوب را خود وهابیان
 یا بودن شرك به اشاره بدون و اند؟کرده ذکر خود هايکتاب در اسالمی
 این برابر در کنند؟ مى مداومت آن روایت و نقل به آن، بودن بد حداقل
 دین براى پاسدارانی چگونه سلف و صحابه گفت؟ توانمی چه حقایق
 دین اساس و اصل که توحید )وهابیان عقاید مطابق( نتوانستند که بودند
  دهند؟ تمییز شرك از را توحید و بشناسند؟ را است

  خواندمی فرا پیامبر قبر به بردن پناه به را مردم عایشه، المؤمنین، ام
  :گویدمی عبداهللا بن أوس

: فشکوا إلى عائشة، فقالت. قحط أهل المدينة، قحطا شديدا
ال  فاجعلوا منه کوا إلى السماء حتى 6انظروا إلى قبر النبي 

ففعلوا، فمطرنا مطرا حتى : قال. يکون بينه و بين السماء سقف
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نبت العشب وسمنت اإلبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام 
  ١ .الفتق
 شکایت عایشه به مردم .فراگرفت را مدینه اهل شدیدي خشکسالی و قحطی
 حضرت آن قبر از بنگرید، 6خدا رسول قبر به :گفت آنها به عایشه .کردند
 مانعی هیچ آسمان و قبر بین اینکه تا دهید قرار آسمان سوى به ياروزنه
 و روییدند هاعلف که بارید باران آنقدر و دادند انجام را کار این مردم .نباشد
  .شدند فربه شتران

 ،قحطی این از نجات براى عایشه المؤمنین ام کنید،می مالحظه که چنان
 به نیز حدیث این .ببرند پناه 6خدا رسول قبر به که کند مى امر را مردم

 امري را حضرت آن به توسل 6پیامبر اصحاب که دهدمی گواهی صراحت
 این تا کوشندمی وهابیان که است جهت بدین دانستند؛می مطلوب و جایز

  .نمایند تضعیف نیز را حدیث
 بن عمرو حدیث، کردن اعتباربی براى البانى که باشیم داشته توجه

 او خود کهحالی در است؛ خوانده ضعیف است، آن اویانر از که را مالک
 قابل 1.است کرده معرفی ثقه را وي »صحیحه احادیث سلسله« کتاب در

 و تعصب ببینید 2.اندخوانده ثقه را او نیز حبان ابن و ذهبى که است ذکر
 به سادگی به که گیردمی بازي به چگونه را انسان شیطانی، هواي از پیروي

 فراوان را این مانند هايخیانت اسالم !کند خیانت اسالمی هايامانت این

                                                 
؛ الوفـا بـاحوال   ٩٤٦، ص٣ ، ج؛ غريب الحـديث ابـراهيم بـن اسـحاق    ٩٢، ح٦٥، ص١ ، جىسنن دارم - ١

  .و سند اين خبر صحيح است ١٥٤٣، ح٨١٧ص ،ىالمصطفى ابن جوز
  .٦٠٨، ص٥صحيحه البانى، ج - ١
  .٢٦٦، ص٧، ج؛ الثقات)هادر بعضى چاپ( ٦٤٤٢و يا  ٦٤٣٦ ، شرح٣٤٢، ص٣، جميزان االعتدال - ٢
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 مشتی ذکر به حقایق، این با مردم آشنایی براى تنها ما .است دیده خود به
  .خواهانیم آنها براى را الهی غفران و کنیم مى بسنده خروار ينمونه

 این« :گویدمی او .است جالب خیلی حدیث، این بر البانى دیگر اشکال
 این درستی فرض به .پیامبر قول از برگرفته نه و است عایشه از سخن
 عایشه اجتهادي نظر که دارد احتمال زیرا نیست؛ حجت حدیث سخن،
 به ملزم ما و صواب؛ گاهی ، کند مى خطا آن در گاه که نظراتی آن از باشد؛
  1».نیستیم آنها نظر و اجتهاد به کردن عمل

 قبالً .است جالب بسیار رانده، زبان بر البانى که تناقضی و سخن آري؛
 کردن متهم بعد و صحابه مورد در تیمیه ابن از متناقض مطلب دو نیز

 بر توسل نبودن جایز بحث در وهابیان .کردید مالحظه را حنیف بن عثمان
 یزید به معاویه و عباس، به خطاب بن عمر که دارند تکیه این بر تنها مرده،

 این صحابه :گویندمی خاطر این به ؛)6یامبرپ به نه شد متوسل اسود بن
 در و است؛ حجت بود آنها نفع به صحابه عمل هرجا پس .اندنکرده را کار
 :گویندمی وهابیان .شودمی محسوب خطا فهم و اجتهاد صورت این غیر

  :گفت باید پاسخ مقام در اند؛نکرده را کاراین صحابه
 و صحابه از بسیارى شدیم، آشنا آن از بخشی با که اخباري مطابق :اوالً

   .اندورزیده مبادرت عمل این به علما و سلف
 و بدیهی که گفت باید باشد، نداده انجام نرا آ کسى اینکه فرض به :ثانیاً
 .نیست عمل آن نبودن جایز نشانه عمل، یک ترك که است همگان مقبول

 البانى، .کند مى تأیید را آنها گفتار بودن دروغ اخبار، و احادیث يهمه
                                                 

  .١٤١ص ،التوسل انواعه و احکامه البانى - ١
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 و دیگر طوري به اجتهاد این اگر اما داند؛می خطا اجتهادي را عایشه عمل
 محسوب شرعی دلیل بهترین بود، وهابیان دیگر و او نفس هواي با مطابق

 و اجتهاد ندارد، همخوانی آنها تمایالت با اجتهاد این که اکنون ولى شد؛می
  .شودمی نامیده شخصی خطاي
  وآله علیه اهللا صلی پیامبر قبر به مدینه اهل بردن پناه

  :نوسد می مسعودي
 رمضـان،  شـهر  في بالكوفة أبيه بن زياد هلك وخمسين ثالث سنة وفي
 العـراق  ضـبط  قد أنه معاوية إلى كتب كان وقد المغيرة، أبا يكنى وكان
 واليتـه  واتصـلت  العـراقين،  مع الحجاز له فجمع فارغَةٌ، وشمالُه بيمينه،
 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول بمسجد والكبير الصغير فاجتمع ة،المدين بأهل

 وسـلم،  عليه اهللا صلى النبي بقبر والذوا اللّه، إلى وضَجوا وسلم، )وآله(
 كفـه  فـي  فخرجـت  والعسف، الظلم من عليه هو بما لعلمهم أيام، ثالثة
 بـذلك  فهلـك  سـوداء،  آكلة فصارت تْ واسود سرت ثم حكَّها ثم بثْرة
  ١.الكوفة أرض من بالثوية ودفن ... سنة، وخمسين خمس ناب وهو

 به او )که بود این هالکتش علت( ...شد هالك ابیه بن زیاد هـ 53 سال
 .است خالى چپم دست ولى گرفتم راستم دست به را عراق :نوشت معاویه
 رسید مدینه مردم به خبر این چون و داد نیز را حجاز والیت او به معاویه

 سوى به و شدند جمع 6 پیامبر مسجد در همه آنها گبزر و کوچک
 و ظلم از زیرا بردند پناه خدا رسول قبر به روز سه و زدند ضجه خداوند

                                                 
  .ليزيد ةالبيع: باب ٣٥٩ص  ١، جمروج الذهب- ١
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 کند حرکت مدینه سمت به که این از قبل زیاد و .بودند آگاه زیاد ستمگریى
  .رسید هالکت به و شد شدیدى مریضى دچار

 قبر به ابیه بن زیاد ظلم زا نجات جهت تابعین و صحابه خبر این بنابر
 نبودند زمان آن در ها وهابی زیرا بردند پناه وآله علیه اهللا صلی خدا رسول

 پس !است شرك عملی چنین که بفهمانند و کنند آشنا دین با را آنها تا
 که سلفى نامند؟ می سلف پیرو را خویش حال این با ها وهابی چگونه

  !اند بوده مشرك آنها عقیده بنابر

  خود زیارت براى بالل دعوت و 6 امبرپی
يا الجفوة هذه ما :له يقول هو و 6 النبي منامه في رأى بالالً إن 

 خائفاً، وجالً حزيناً، فانتبه بالل؟ يا تزورني أن لک ان أما بالل،
 يبکي فجعل 6 النبي قبر فأتى .المدينة قصد و راحلته فرکب
 عليه( سينوالح الحسن أقبل و عليه، وجهه يمرغ و عنده،
 نسمع نشتهي :بالل يا له فقاال .ويقبلهما يضمهما فجعل ).السالم
 فعال .ففعل السحر، في 6اهللا لرسول به تؤذّن کنت الذى أذانک
 :قال أن فلما فيه، يقف کان الذى موقفه فوقف المسجد، سطح

 إله ال أن أشهد« :قال أن فلما المدينة، ارتجت »اکبر اهللا -اکبر اهللا«
 رسول محمداً أن أشهد« :قال أن فلما رجتهما، ازدادت »هللا إال
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 !؟)6 اهللا رسول أبعث :فقالوا خدورهن من العواتق خرجت »اهللا
  ١.اليوم ذلک من اهللا رسول بعد باکية وال باکياً أکثر يوم رئي فما
 چه این !بالل :فرمودند او به پیامبر .دید خواب در را 6خدا رسول بالل

 حزن با بالل کنی؟ زیارت مرا که نشده آن وقت آیا کنی؟می که است جفایی
 پیش در را مدینه راه و شده سوار خود مرکب بر .برخاست خواب از دلهره و

 قبر به را خود صورت و سر کهحالی در آمده، حضرت آن قبر نزد به .گرفت
 Bحسین امام و حسن امام حال، همان در .کرد گریستن به شروع مالید،می
 آنها .کرد آنها بوسیدن به شروع و گرفت آغوش در را آنها بالل شدند، دوار

 6خدا رسول براى هاصبح که را اذانی آن خواهدمی ما دل !بالل :گفتند
 و رفت مسجد بام پشت به .پذیرفت را آنها خواهش بالل .بشنویم گفتی،می
 تاد،ایسمی اذان گفتن براي 6 پیامبر حیات زمان در که جایی همان در

 وقتی .فراگرفت را مدینه سروصدا اکبر، اهللا ،اکبر اهللا :گفت و کرد توقف
 محمداً ان اشهد :گفت وقتی .شد بیشتر سروصدا اهللا، اال اله ال ان اشهد :گفت

-می مردم آمدند؛ بیرون خود هايمخفیگاه از شده آزاد زنان 6 اهللا رسول

 6خدا رسول از بعد :گویند است؟ شده مبعوث 6خدا رسول مگر گفتند
  .باشند گریسته بسیار مرد و زن که نشده دیده روز آن مثل روزي هیچ

 و قبر بر صورت و سر مالیدن وهابیان امروزه شد، اشاره که چنان اما
 با .کنند مى ممانعت آن انجام زا و دانسته شرك نوعی را آن لمس حتى

 نزد در 6خدا رسول به توسل و تبرك که بینیدمی اخبار این به رجوع

                                                 
؛ شـفاء  ٣٥٨ص،١، ج؛ سـير اعـالم النـبالء   ١٣٩، ص٧ ، ج؛ تاريخ ابن عسـاکر ٢٠٨، ص١ ، جةاسدالغاب - ١

 ؛ نيـل االوطـار  ٣٥٩ص،١٢ ج دى و الرشـاد، سبل الهـ ؛ ٤٤٣ ، ص٤٠٨، ص٢ ، ج؛ وفاء الوفا٣٩ص ،السقام
  .اندهر دو سند اين حديث را صحيح گفته ىو صالح شام ىسمهود ،ى؛ سبک١٨٠ص،٥ج
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١٧٤ 

 سخن هاده تیمیه، ابن رهبري به وهابیان اما .است بوده عادي امري صحابه،
 را اسالم مسلمات از بسیارى و رانده زبان بر اسالم مسلم اصول برخالف

   ایجاد اختالف اسالمی امت میان نیز توسل امر در اند؛کرده انکار نیز
 ارائه خود گفتار بر يارزشمند و ذکر قابل دلیل هیچ تاکنون ولى .اندکرده

 در که کنند مى استدالل آیاتی به تنها قرآنی، يادله باب در .اندنکرده
 در که است مسلمانان تکفیر در خوارج قرآنی استدالل مشابه حقیقت،

  .کرد خواهیم اشاره آن به آینده
 است؛ قبر زیارت براى »رحال شد« جواز صدور ،بالل خبر مهم مطلب

 و حرام را رحال شد وهابیان، .خداست رسول صشخ جانب از دستور
 آنجایی از .نمود خواهیم اشاره نیز آن به کتاب آخر در ما .دانندمی معصیت

 این از نیز قبر به تبرك جواز دانند،می حجت را صحابه عمل سنت اهل که
  .شودمی استفاده خبر

  پیامبران به 6خدا رسول توسل
  :گویدمی مالک بن انس

 عليها دخل طالب، أبي بن علي أم أسد، بنت فاطمة ماتت لما
 کنت أمي، يا اهللا رحمک :فقال رأسها، عند فجلس 6اهللا رسول
 تمنعيني و تکسيني و تعرين و تشبعيني و تجوعين أمي، بعد أمي

 ثم .اآلخرة والدار اهللا وجه بذلک تريدين تطعميني، و طيبا نفسک
 رسول سکبه الکافور فيه الذى الماء بلغ فلما ،ثالثا تغسل أن أمر
 کفنها و إياه فألبسها قميصه، 6اهللا رسول خلع ثم بيده، 6 اهللا
 أيوب أبا و زيد بن أسامة 6 اهللا رسول دعا ثم فوقه، ببرد
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١٧٥ 

 فحفروا يحفرون، أسود غالما و الخطاب بن عمر و األنصاري
 ترابه أخرج و بيده، 6 اهللا رسول حفره اللحد، بلغوا فلما قبرها،
 اهللا :قال ثم .فيه فاضطجع 6 اهللا رسول دخل فرغ لماف بيده،
 بنت فاطمة ألمي اغفر يموت، ال حي هو و يميت و يحي الذى
 األنبياء و نبيک بحق مدخلها عليها وسع و حجتها، ولقنها أسد،
 و أربعا عليها کبر و !الراحمين أرحم فإنک قبلي، من الذين

  ١.أبوبکر و العباس و هو اللحد أدخلوها
 رفت، دنیا از B طالب ابی بن علی امام مادر اسد، بنت فاطمه که یزمان

 !مادر :فرمودند نشسته، او سر نزدیکى در و شد داخل او بر 6خدا رسول
 مانديمی گرسنه خود بودي؛ مادرم مادرم، از بعد تو !کند رحمت را تو خدا
-می مرا کهحالی در نداشتی، تن بر لباسی خود کردي؛می سیر مرا ولى

-می طعام مرا و کردي،می منع خوب چیزهاي از را خود نفس و پوشاندي؛

 آخرتت يخانه آبادي و خداوند رضایت براى فقط را عمل این و دادي؛
 به که وقتی بدهند؛ غسل بار سه را او که داد دستور سپس .داديمی انجام

 خود مبارك دستان با 6 پیامبر را آن رسیدند، بود کافور آن در که آبی
 باالي از برد با و پوشاندند؛ او به کشیده را خود پیراهن سپس .ریختند
 خواستند اسود پسر دو و عمر ایوب، ابو اسامه، از سپس .کردند کفن پیراهن

 لحد به که هنگامی کردند؛ حفر را او قبر آنها .کنند حفر او براى قبري تا
-می بیرون را خاکش و کنده خود دستان با را آنجا 6خدا رسول رسیدند،

                                                 
ــر، ج - ١ ــم الکبيـ ــط، جال؛ ٨٧١ح،٣٥١،ص٢٤المعجـ ــم االوسـ ــاء، ١٨٩، ح٦٨، ص١معجـ ــة االوليـ ؛ حليـ
  .و سند اين خبر صحيح است ٢٥٧، ص٩؛ مجمع الزوائد، ج١٢١ص،٣ج
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١٧٦ 

 که خداست :فرمودند و خوابیده آن داخل پیامبر شد، آماده قبر وقتی .ریخت
 حق به !)خدایا( .مرد نخواهد و است زنده او و میراند،می و کند، مى زنده

 و !بیامرز را اسد دختر فاطمه مادرم بودند، او از قبل که پیامبرانی و پیامبرت
 سپس !هستى مهربانان ترین هربانم تو که .فرما تلقین براىش را حجتش

 او ابوبکر و عباس و پیامبر شخص .گفت تکبیر چهار و خواند نماز او براى
  .گذاشتند قبر داخل را
 جابر از را حدیث این شیبه ابی ابن« :گویدمی دحالن زینی احمد سید

 حدیث این انس از نعیم ابو و عباس ابن از نیز عبدالبر ابن .است کرده نقل
  1».است آورده را آن »الکبیر جامع« در سیوطی و اندکرده یتروا را

  :کند مى روایت چنین این خدري سعید ابو
 اللهم :فقال الصالة، إلى بيته من خرج من ):6 اهللا رسول قال
 هذا، ممشاي بحق وأسألک عليک، السائلين بحق أسألک إني
 ءاتقا وخرجت سمعة وال رياء وال بطرا وال أشرا أخرج لم فإني

 تغفر وأن النار من تعيذني أن فأسألک مرضاتک، وابتغاء سخطک
 بوجهه عليه اهللا أقبل .أنت إال الذنوب يغفر ال إنه ذنوبي، لي

  ١.تهصال من يخلو حتى ملک ألف سبعون له واستغفر

                                                 
  .٨ص ،ةالوهابي ىة فى رد عليدرر السنال - ١
؛ سـنن ابـن ماجـه ،    ١١١٧٢، ح٢١، ص٣؛ مسند احمد ، ج٢٩٢٠٢، ح٢٥،ص٦مصنف ابن ابي شيبه، ج - ١
؛ ١٨ ، ص١٧ص ،؛ التوحيــد ابــن خزيمــه٢٠٣١، ح٢٩٩، ص١؛ مســند ابــن جعــد ، ج٧٧٨، ح٢٥٢، ص١ج

 ؛غيــب و الترهيــب؛ التر٤٧ص ،ى؛ دعــوات الکبيــر بيهقــ٢٧١، ص١، جالمغنــى، ؛ ١٤٩ص ،کتــاب الــدعاء
  .اندسند اين حديث را صحيح گفته ىو عراق ىمنذر ،ىدمياط
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١٧٧ 

 :بگوید و شود، خارج نماز براى اشخانه از که هر :فرمودند 6خدا رسول

 تو سوى به که هاییقدم محل حق به و تو، از کنندگان سؤال حق به !خدایا

 یا و گذرانیخوش براى و نافرمانی روي از من .خوانممی را تو دارم،برمی

 خشم از پرهیز براى .نشدم خارج خانه از ام،کرداري نیک دادن نشان یا و ریا

 دارينگاه آتش از مرا که خواهممی تو از .شدم خارج رضایتت کسب و تو،

 خداوند پس .هستى گناهان آمرزنده تو تنها همانا، .بیامرزي را گناهانم و

 آمرزش طلب او براى فرشته هزار هفتاد و گرداندمی مستجاب را او دعاي

  .شود فارغ نماز از اینکه تا کنند مى

 حسن به اشاره و حدیث این نقل از بعد شافعی محمد بن عبداهللا
 از بعد« :گویدمی گران،دی و حجر ابن مثل محدثانی توسط آن سند دانستن
 البانى زیرا شود؛نمی توجهی هیچ البانى تضعیف به حفاظ، دانستن حسن
 يفاصله مانند حفظ يدرجه از او فاصله بلکه نیست؛ حفظ شرایط داراي
 به او اینکه به خود هاينوشته در او خود گاهی .است آسمان از زمین
 را حدیث نیز تیمیه ابن 1». ...است کرده اعتراف نرسیده، حفظ يدرجه

  2.است کرده روایت
 ابن سخنان که است سزاوار دیگر، احادیث و حدیث این مطالعه از بعد

  .بپردازیم او هايدروغ افشاي به و کرده مرور دوباره را تیمیه
 از ایشان و خود پدران از حضرت آن و B صادق امام از زرندي

  :فرمودند که کند مى روایت 6خدا رسول
                                                 

  .٢٢١ص ،فى کشف ضالالت احمد ابن تيميه ةالمقاالت السني - ١
  .٤٠٨، ص١ ، جالصراط؛ اقتضاء ٣٨، ص١ ، جزيارة القبور - ٢
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١٧٨ 

 اللهم .محمد آل و محمد على صلي اللهم :فقل امر، لکها إذا
 اخاف ما شر تکفني أن 6 محمد آل و محمد بحق اسألک إني
  1 .األمر ذلک تکفي فانک أحذر و

 درود محمد آل و محمد بر !خدایا :بگو شد، سخت براىت کار هرگاه

 از مرا که خواهممی تو از 6محمد آل و محمد حق به همانا !خدایا !فرست

 امر آن از همانا !فرمایی کفایت کنم،می حذر و ترسممی آن از که آنچه رش

   .شد خواهی کفایت

 و سید عنایت با کار این« :گویدمی اسماعیل بن محمد حق در بیهقی
 خداوند .گرفت انجام اسماعیل بن محمد اسالم، عزت عالمه، پدر، موالیم،

 و دنیا خیر به و کند؛ حمایت و حفظ را او 6محمد آل و محمد حق به
  2».برساند آخرت

  :گویدمی خود تفسیر در قرطبى
 و محمد بحق ملته، و طریقته عن بنا حاد ال و زمرته فی اهللا حشرنا

  1 ).6آله
 حق به !بدارد مستدام او راه پیمودن در و !فرماید محشور پیامبر با را ما خداوند

  ).6 محمد آل و محمد

 طور به تیمیه ابن بزرگان، فراوان عمل و روایات همه این وجود با
 او .است کرده تأکید خود يعقیده و سخن بر خود هايکتاب در مکرر،

                                                 
  .١٥٤ ، ص ٥٠ص ،نظم درر السمطين زرندي - ١
  .٣٤٦، ص٨، جسنن کبرى بيهقى   - ٢
  .٢٤٠، ص٨سير قرطبي ، جتف - ١
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١٧٩ 

 چیزي، یا کسى حق به خدا خواندن علما، اجماع طبق که« :است گفته حتى
 خاطر به ما ».است نشده آن مرتکب بزرگان از کسى و .نیست جایز

 چراکه . کنیم مى خودداري او بسیار هايدروغ ذکر از بحث نشدن طوالنی
 همین منصف هايانسان براى او، دروغگویی و تیمیه ابن شناخت براى

  .کند مى کفایت اندازه

  آنها زبان از توسل جواز و سنت اهل بزرگان توسل

  احمد و شافعی و مالک توسل
 با گو و گفت و بحث به انس، بن مالک زمان يخلیفه دوانقی، منصور

  :است زیر شرح به که پرداخت، مالک
 مسجد في مالکا أميرالمؤنين جعفر أبو ناظرا قال حميد ابن عن

 في صوتک ترفع ال !المؤمنينأمير يا :مالک له فقال 6 اهللا رسول
ال ترفعوا أصواتکم ﴿ :فقال قوما أدب تعالى اهللا فإن !المسجد هذا

إن الذین یغضون ﴿ :فقال قوما مدح و اآلية، ﴾فوق صوت النبی
إن الذین ﴿ :فقال قوما وذم اآلية، ﴾ند رسول اهللاأصواتهم ع

 أبو لها فاستکان .حيا کحرمته ميتا حرمته إن و .اآلية ﴾ینادونک
 رسول أستقبل أم أدعو و القبلة أستقبل !عبداهللا أبا يا :قال و جعفر

 و وسيلتک هو و عنه، وجهک تصرف لم و :فقال ؟)6 اهللا
 و استقبله بل لقيامة؟ا يوم تعالى اهللا إلى B آدم أبيک وسيلة
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١٨٠ 

 أنفسهم ظلوا إذ أنهم ولو﴿ :تعالى اهللا قال اهللا فيشفعه به استشفع
  1 .اآلية ﴾ ...و

 خداوند زیرا !مکن بلند مسجد این در را صدایت !منصور اي :گفت مالک

 و ».نکنید بلندتر پیامبر صداي از را صدایتان« :فرموده و کرده ادب را افرادي

 را خود صداي که کسانى« :است فرموده که آنجا کرده، ستایش نیز را افرادي

 آنها هاي دل خداوند که هستند کسانى همان کنند، مى کوتاه خدا رسول نزد

 2».است عظیمی پاداش و آمرزش آنان براى و نموده، خالص تقوا براى را

 از را تو که کسانى« :فرماید مى که آنجا است، کرده مذمت هم را افرادي

 6پیامبر به احترام »فهمندنمی بیشترشان زنند،می صدا بلند هاحجره پشت

 از پس منصور .است حیات هنگام در ایشان به احترام همانند وفات حال در

 قبر به رو توانممی یا کنم دعا قبله به رو آیا :کرده سؤال مالک سخنان این

 مگر !نی؟روبگردا 6 پیامبر قبر از چرا :گفت مالک کنم؟ دعا ایستاده، پیامبر

 .قیامت روز تا هست، و بوده آدم پدرت و تو يوسیله پیامبر که است آن نه

 .کند شفاعت تو حق در شاید .کن شفاعت طلب و ایستاده، قبر به رو بلکه

  ستم خود به که هنگامی مردم این اگر و « :فرماید مى قرآن در خداوند

 از و آمدند،می تو نزد هب ،)گذاردندمی پا زیر را خدا هايفرمان و( کردندمی

 را خدا کرد،می استغفار آنها براى هم پیامبر و کردند،می آمرزش طلب خدا

  ».یافتندمی مهربان و پذیرتوبه

                                                 
  .٦٤/ نساء - ١
  .٣و٢/حجرات - ٢
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١٨١ 

 با مالک از خبر این« :گویدمی خبر این مورد در ،»المنظم الجوهر «در حجر ابن
 سخن این .است شده نقل نیست، آن در طعن جاي ابداً که صحیحی سند

 اینکه و توسل جواز مورد در او بیان و .است هامالکی مذهب امام مالک،
 شامل »...کردندمی ستم خود به که هنگامی مردم این اگر و« يشریفه يآیه

 مدعی تیمیه ابن همه،این با .است آشکار شود،می حیات از بعد و حیات
 بعد یامبرپ به توسل عالمان، و است شرعی غیر 6پیامبر به توسل که است

 از و است پرهیزگار خود گمان به او .ندارندنمی دوست را، ایشان وفات از
 مسلمانان تکفیر خداوند، به دادن جسم نسبت گویا ولى دار،خویشتن بدعت

 و مالک مذهب پیروان !ندارد تقوا و پرهیز به لزومی آنها، دانستن مشرك و
- می البانى و تیمیه ابن ولى اند،گفته صحیح را داستان سند دیگر، علماي
 1».است شده داده نسبت مالک به که است دروغ و باطل خبري این :گویند
  .است هجري 179 سال متوفاي مالک

 کنند، مى انکار را 6خدا رسول احادیث همه این که کسانى آري،
 خاطر به باید .بود خواهد ساده امري آنها براى مالک خبر تکذیب

 بن محمد مثل مالک، از برتر و تر زرگب افرادي که باشیم داشته
 جایز را استغاثه و توسل ودیگران، عیینه ابن مبارك، ابن منکدر،
  .انددانسته

 يوسیله را 6خدا رسول B بیت اهل زیر ابیات با شافعی، امام
  :کرده معرفی متعال پروردگار نزد خود

  وسيلتـــي إليه هم و       ذريعتــــي النبي آل      
  1 .صحيفتي اليمين بيدي    غـدا أعطي همب أرجو

                                                 
  .١٩٨ص ،احکام الجنائز - ١
  .٢٥٢، ص٢ج ،ةصواعق المحرقال؛ ٦٩ص،٢ج ،ىبيهق ى،مناقب شافع - ١
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١٨٢ 

 .دهستن خدا سوى به من يوسیله آنها و هستند؛ من شفیع پیامبر خاندان
 به را عملم ينامه آنها يوسیله به ،)قیامت در( فردا خداوند که امیدوارم

  .بدهد راستم دست
  :گویدمی میمون بن علی

   قبره الي ئأج و حنيفة بأبي ألتبرک اني :يقول الشافعي سمعت
  رکعتين صليت حاجة لي عرضت فاذا زائرا يعنى يوم، لـک يــف
 حتى عني تبعن فما عنده تعالى اهللا سألت و قبره الى جئت و 

  ١.تقضي
 هر جویم،می تبرك ابوحنیفه قبر به من :گفتمی که شنیدم شافعی امام از

 دو د،آی پیش برایم حاجتی هرگاه و .روممی قبرش کنار زیارت براى روز
 برآورد؛ را حاجتم که خواهممی خدا از او قبر کنار و خوانم؛می نماز رکعت
  .شودمی برآورده حاجتم که کشدنمی طولى

 و کرده ذکر 381ص "المقاالت" در کوثري را شافعی توسل این :گوید می البانی
  2.است دانسته صحیح را سندش
  :گویدمی حجر ابن

 في حنيفة أبي اإلمام مناقب في انالحس الخيرات في حجر ابن قال و
 ببغداد، هو کان أيام الشافعي اإلمام إن :والعشرين الخامس الفصل
 عليه فيسلم يزور ضريحه ىإل يجيئ و حنيفة أبي باالمام يتوسل کان
 أن ثبت قد :وقال حاجاته، قضاء في به تعالى اهللا ىإل يتوسل ثم

 اإلمام بن عبداهللا بنها تعجب حتى الشافعي باالمام توسل أحمد اإلمام
                                                 

ــداد  - ١ ــاربخ بغ ــه ١٣٥، ص١ج ،ت ــب ابوحنيف ــعاده ٨٢، ص٢ج ،؛ مناق ــاح الس ؛ صــلح ١١٢، ص٢ج ،؛ مفت
  . ٨٣ص ،االخوان

  .٢٢ل حديث ذي ٩٩ص١ضعيفه الباني ج - ٢
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١٨٣ 

 .للبدن وکالعافية للناس کالشمس الشافعي إن :أبوه له فقال أحمد
 لم مالک باالمام يتوسلون المغرب أهل أن :الشافعي اإلمام بلغ ولما
  ١ .عليهم ينکر

 امام که هنگامی :گویدمی ابوحنیفه مناقب در »الحسان خیرات« در حجر، ابن
 و رفته او قبر کنار به .شدمی متوسل ابوحنیفه امام به بود، بغداد در شافعی

 خدا و خود بین را او خود، حاجت شدن برآورده براى و کرد؛می زیارتش
 امام به صورتی به احمد امام .شدمی متوسل او به و داد؛می قرار وسیله
 پدر به و کرده؛ تعجب عبداهللا، فرزندش، که است شدهمی متوسل شافعی

 مردم براى شافعی :گفته او به حنبل بن احمد :است کردهمی اعتراض خود
 اهل که دادند خبر شافعی به که هنگامی .است عافیت بدن براى و خورشید

  .ننمود انکار را عمل این او شوند،می متوسل مالک امام به مغرب
  :گویدمی مروزي منسک در حنبل بن احمد

  2.اهللا من تقض 6 بنبيه اليه متوسال حاجتک اهللا وسئل
  .شودمی برآورده حاجتت !بخواه خدا از پیامبر يوسیله به را خود حاجت

 کرده اعتراف خود »توسل« کتاب در نیز البانى ایم،کرده اشاره قبالً که طورهمان
 جالب اما 1.است دانستهمی جایز را 6خدا رسول به توسل حنبل بن احمد که است

 :گویدمی دعا، به توسل مورد چند دنکر روایت از بعد صفحه دو البانى که اینجاست
 گونهاین از )دانندمی جایز را توسل که کسانى( اینها که است شگفتی بسی جاي

                                                 
خالصـة الکـالم    ىهـا ؛ زينـي دحـالن نيـز ايـن داسـتان را در کتـاب      ٢٥ ، ص٩٤ص ،خيرات الحسـان  - ١
  .اش نقل کرده است ةالسني رو الدر ٢٥٢ص
 مجمـوع الفتـاوى،   ؛ ٩٨، صةفى التوسـل و الوسـيل   ة؛ قاعدة جلي١٦٨االخنائي ابن تيميه، ص ىالرد عل - ٢
  .١٤٠، ص١ج
  .٤٧امه البانى، صالتوسل انواعه و احک - ١
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١٨٤ 

 دارند؛ اجماع آن مشروعیت بر اسالمی امت و سنت و قرآن که مشروع، توسل
 در کنند؛ مى عمل اندکرده اختراع خود که توسالتی و دعاها به آنها .اندروگردانده

 نه و است، نموده عمل آن به گرامی پیامبر نه و کرده تشریع راآن خدا نه هکحالی
  1.اندکرده نقل را آن برتري -  اول قرن سه از – سلف

 این عجیب ولى گوید،می دروغ شکل این به البانى که نیست عجیب
 رسول بر توسل به حنبل بن احمد جواز صدور به خود، کتاب در که است
-می و کرده فراموش را آن صفحه دو از بعد ولى ،دکن مى اعتراف 6خدا

 آنکه حال !استنکرده نقل را آن سلف از کسى اول قرن سه در :گوید
 نقل را آن و زیسته 221 الی 164 هاي سال در سوم و دوم قرن در احمد
  .است کرده

 براى منبر در )بود مسجدي امام که( هاشمی قاسم بن حمزه روزي
  :گفت چنین و کرد باران طلب مردم

 هو و سقي؛ و العباس، بشيبة استسقي الخطاب بن عمر إن اللهم
 هو و المطر فجاء رداءه يحول فأخذ :قال .به استسقي أنا و أبي،
  ١ .المنبر ىعل

 نمود باران طلب عباس سفید موي يوسیله به خطاب بن عمر همانا، !خدایا
 باران طلب او خود يوسیله به من و است پدرم )عباس( شد؛ داده باران و

 شروع باران داد،می تکان را اشجامه و بود منبر بر کهحالی در :گفت !کنممی
  کرد باریدن به

                                                 
  .٥٠همان، ص - ١
و اين داستان را با دوسند صحيح نقل کرده است؛ سير اعالم  ٤٣٠٥شرح  ١٧٨، ص٨ ، جتاريخ بغداد - ١

  .١٩٥، ح٣٧٤، ص ١٥ ، جالنبالء
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١٨٥ 

 و ثقه و شیخ المنصور، جامع امام قدوه، امام :است آمده حمزه حال شرح در
 ثابت او از خبر این و بوده هجري 249 سال متولد او .بود صالح به مشهور

  1.باشدمی
 سنت اهل رجال و حدیث علماي ترین بزرگ از یکى که نحبا ابن
  :نویسد می B الرضا موسی بن علی امام حال شرح در است،

 B البيت أهل سادات من الحسن، ،أبو ...الرضا موسي بن علي
 و ... حديثه يعتبر أن يجب .نبالئهم و الهاشميين وجلة عقالئهم و

 إياها سقاه شربة من بطوس B الرضا موسي بن علي مات
 سنة يوم آخر السبت يوم في ذلک و ساعته من فمات المأمون،
 زرته قد .الرشيد قبر بجنب يزار مشهور، قبره و .مائتين و ثالث
 فزرت بطوس، مقامي وقت في شدة بي حلت ما و کثيرة مرارا
 و عليه و جده علي اهللا صلوات B الرضا موسي بن علي قبر

 الشدة تلک عني زالت و لي أستجيب إال عني إزالتها اهللا دعوت
 محبة علي اهللا أماتنا کذلک فوجدته مرارا جربته شئ هذا و

  ١ .أجمعين وعليهم عليه اهللا صلى بيته أهل و المصطفي
 داد، او به )وقت يخلیفه( مأمون که زهري اثر بر B الرضا موسی بن علی

 قبر کنار در و مشهور او قبر .رفت دنیا از هجري 203 سال شنبه روز آخر

 در هرگاه کردم؛ زیارت را او بسیار من .است زائران زیارتگاه الرشید، هارون

                                                 
  .١٩٥، شرح٣٧٤، ص١٥ ، جسير اعالم النبالء - ١
  .٤٥٦، ص٨ ، جالثقات - ١
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١٨٦ 

 موسی بن علی قبر آمد،می پیش برایم مشکلی و سختی طوس در اقامتم ایام

 این .کردم زیارت را !باد او بر و جدش بر خدا صلوات که را B الرضا

 ما خداوند .دانستم طور این و ام؛کرده تجربه راآن بارها من که است چیزى

  !بمیراند !باد آنها بر و او بر خدا صلوات که او بیت اهل و پیامبر محبت با را

 صاحب و حافظ عالمه، امام، :است آمده حبان ابن حال شرح در
 و لغت و فقه در حبان ابن :گفته حاکم .است بوده مشهور هايکتاب

  1.است هجري 354 سال متوفاي او .بود علم ظرف موعظه، و حدیث
 شده کشته »ترویه« روز در هجري 183 سال در بصري غالب بن عبداهللا

  2.پاشیدندمی خود هايلباس روي مشک همانند را او قبر خاك مردم .است
  :است آمده چنین دیگري خبر در

 منه فاخذت فانطلقت المسک، ریح قبره من یوجد کان و مالک قال
  1 .المسک ریح منه اشم ازل فلم جرابی فی

 بوي قبرش از گذاشتند، قبر درون را غالب بن عبداهللا که هنگامی
 برداشتم؛ او قبر خاك از من :گویدمی دینار بن مالک .آمدمی مشک

  .دادمی مشک بوي بوییدم،می را آن وقت هر و
  .آورد خواهیم را او حال شرح آینده در که است بزرگانی از دینار بن مالک

 متوسل »کرخی معروف« به گرفتاري هیچ در ...« :گویدمی محاملی ابوعبداهللا
 مردم« :گویندمی شعرانی و خلکان ابن 2».شد برطرف گرفتاریم کهاین مگر نشدم،
  3».کنند مى باران طلب کرخی، معروف قبر يوسیله به بغداد

                                                 
  .٧٠، شرح٩٢، ص ، ج١٦سير اعالم النبالء - ١
  .٣١٠، ص٥؛ تهذيب التهذيب، ج٢٥٨، ص٢، جحلية االولياء - ٢
  .٨٤٣و٨٤٢، شرح حال ١٨٠، ص١تاريخ صغير بخاري ، ج - ١
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١٨٧ 

  :گویدمی شافعی امام
  3.عنده دعاء اجابة یرید المجرب التریاق B الکاظم موسی قبر
 خواهد پذیرفته دعا آن در که است ايآزموده 4تریاق B کاظم )امام( قبر
  .بود

 نیامد، پیش من براى مشکلی هیچ« :گویدمی خاللی ابراهیم بن حسن
 حضرت آن به و رفته B جعفر بن موسی قبر زیارت به اینکه مگر

  5».گشت برآورده حاجتم و حل مشکلم و شدم؛ متوسل
  :کند مى نقل حنبل بن احمد مناقب در جوزي ابن

 بن عبداهللا عن ٢٩٧ص »أحمد مناقب« في حوزي ابن حکى و
 أحمد، نزور مظلمة ليلة في أبي و أنا و خرجت :قال موسي

 اهللا إلى نتوسل حتى تعال بني يا :أبي فقال .الظلمة فاشتدت
 سنة ٣٠ منذ فإني .الطريق لنا يضئ حتى الصالح العبد بهذا تعالى

 دعائه على أمنت و أبي عاد حاجتي، قضيت إال به توسلت ما
  ١.إليه وصلنا حتى مقمرة ليلة کأنها السماء فأضائت

 زیارت خاطر به تاریک شبی در پدرم و من :گفت موسی بن عبداهللا
 شدید خیلی تاریکى شدیم؛ خارج خانه از حبنل بن احمد )قبر(

                                                                                                                         
  .به همين معني ، ٣٢٤ص،٢؛ صفوة الصفوة، ج٢٢٣، ص١تاريخ بغداد، ج - ١
ــان، ج  - ٢ ــات االعي ــرح ٢٣٢، ص٥وفي ــر ٧٢٩، ش ــات کب ــعراني ، ج ٰى؛ طبق ــات؛ ٦١، ص١ش ، ٩، جالثق
  .ه همين مفهوم سخن گفته استب ،٢٠٦ص
  .٦، ص٤ ، جدرر السنيةال - ٣
  ..هرات كنزدي ىامعجون و پاد زهر؛ منطقه. دهخدا، ترياق معرب ترياک است - ٤
  .٨٩، ص٩ج؛ المنتظم ١٣٣، ص١٢٠، ص١تاريخ بغداد، ج - ٥
  .٢٩٧مناقب احمد، ابن جوزي ص - ١
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١٨٨ 

 که بخواهیم خدا از صالح، يبنده این احترام به :گفت پدرم و بود،
 متوسل او به هرگز سال 30 طول در من .کند روشن ما اىبر را راه

  .است شده برآورده حاجتم اینکه مگر امنشده
 جاي به )زائر( سپس ... « :گویدمی 6 خدا رسول قبر زیارت آداب در نووي

 حضرت آن و شود؛می متوسل ایشان به و ایستدمی برگشته، حضرت مقابل خود، اول
  1»....دهدمی قرار شفیع خدا سوى به را

 در .است دانسته مستحب را 6 خدا رسول به استغاثه خود هايکتاب در نووي
  .کردیم ذکر نووي از توسل، مورد در اخباري گذشته
 شرف بن یحیی یگانه، حافظ امام، :است آمده نووي حال شرح در

 676 سال اومتوفاي .است بسیارى سودمند هايکتاب صاحب شافعی،
  .است مذهب شافعی و ولیاا پرچم و 1.است هجري
 هنگام خود کتاب يمقدمه در -آوردیم را او حال شرح که -قدامه ابن
  :گویدمی علما وصف

 من - عنه اهللا رضی – حنبل بن محمد بن أحمد عبداهللا أبو إمامنا کان و
  2 . ...وسيلة اهللا ىال اقربهم و فضيلة أوفاهم

 خدا، سوى به آنها ترین کنزدی و فضیلت، جهت از علما باوفاترین ما، امام
   .نمودیم اختیار را او مذهب ما خاطر این به . ...است دادن قرار وسیله نظر از

  :گویدمی 6 خدا رسول قبر زیارت آداب در شربینی

                                                 
  .٣٠٧ناسک، صالم ىاالضاح عل ة؛ حاشي٢٧٤، ص٨، جمجموع نووى،  - ١
  .١١٦٢، شرح ١٠١٤ص  ،٤تذکرة الحفاظ، ج - ١
  .٣، ص١ج ،المغنى،  - ٢
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١٨٩ 

 ایستاده، حضرت آن روي به رو و گرددمی باز خود اول جایگاه به سپس«
 سرورمان دانخان و 6محمد سرورمان بر فرست درود !خدایا :گویدمی

 کتاب تو بر خداوند !خدا رسول اي ،سرورم اي تو بر سالم )!6 محمد
 ستم خود به که هنگامی مردم این اگر و« :فرمود آن در و کرد نازل صادقی

 از و آمدند،می تو نزد به ،)گذاردندمی پا زیر را خدا هايفرمان و( کردندمی
 را خدا کرد،می استغفار نهاآ براى هم پیامبر و کردند،می آمرزش طلب خدا
 آمرزش براى و آمده تو نزد به من همانا و ».یافتندمی مهربان و پذیرتوبه

 را شعر این سپس .دهممی قرار شفیع پروردگارم سوى به را تو گناهانم
 فداي جانم !ايشده دفن جایگاه ترین بزرگ در که کسى بهترین اي :خواند
 پیامبري تو .است آن در کرم و جود و فتع .هستى ساکن آن در تو که قبري

   1.رودمی امید او شفاعت به که هستى
  :گویدمی عمر و ابوبکر قبر زیارت آداب بیان از بعد دمیاطی

 کنار به )س( فاطمه به دادن سالم براى شیخین، زیارت از بعد )زائر( سپس
 اي تو، بر سالم !تو بر سالم مصطفی، دختر اي :گویدمی و رود؛می او قبر

 در بعد و .شد راضی تو از رضایت، نوع بهترین با خداوند !.خدا رسول دختر
 وسیله را او و شو متوسل )علیها اهللا سالم( فاطمه به 6 خدا رسول پیشگاه

  1 .ده قرار
  .است 1310 سال متوفاي و مذهب شافعی دمیاطی 

 اصحاب به دعایی ضمن را خداوند خواندن چگونگی 6خدا رسول
  :دعاست این جمله از که دادند یمتعل خود

                                                 
  .٣٥٧، ص٢ج ،اعانة الطالبين - ١
  .همان- ١
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١٩٠ 

  1 .عرشک من العز بمعاقد أسألک إني اللهم
  .عرشت جایگاه حق به خواهممی تو از من !خدایا

 و است کردهمی دعا طوراین بوده، صحابه از که مخرمه، دختر يقبیله
 از را حدیث این مسعود ابن .است گفته حسن را او حدیث سند هیثمی،
 تعلیم طوراین راآن ایشان شخص که است ردهک روایت 6خدا رسول
  .دادند

 حدیث، این به استناد با ،)حنیفه ابو شاگرد( یوسف ابو« :گویدمی البانى
 این از و 2».است دانسته جایز را عرشش جایگاه حق به خداوند خواندن

 دو و حنیفه ابو به تیمیه ابن و البانى که را نسبتی نادرستی توانمی نیز خبر
  .نمود ثابت اند،داده مخلوق حق به خداوند خواندن مورد در او دشاگر

 او .است هجري 736 سال متوفاي مالکی، قروانی محمد بن محمد الحاج ابن امام
  :گویدمی اینکه جمله از .است گفته زیارت آداب در زیادي سخنان

 به ردو از تواندمی باشد، نداشته را پیامبران قبور سوى به رفتن توان کس هر
 پوشش گناهان، آمرزش :همانند از را خود نیازهاي و بفرستد؛ سالم آنها

 هرگز و هستند؛ کریم و بزرگوار آنها کند؛ ذکر را حاجات برآوردن و هاعیب
 پناه و متوسلین و خود از )کنندگان درخواست( کنندگان سؤال کریمان

 پیامبران يهمه مورد در این .نمود نخواهند محروم را خود به آورندگان
 6 ما عزیز پیامبر آخرین، و اولین سید زیارت مورد در اما .است صادق
 رعایت آن از بیش بسیار باید بلکه و گفتیم، پیامبران دیگر مورد در که آنچه

                                                 
ــر - ١ ــم الکبيـــ ــا ٣،ح١٢٥،ص١٢، جالمعجـــ ــة االوليـــ ــب١٥٩، ص٨، جحليـــ ــب و الترهيـــ ، ؛ الترغيـــ
  .٩٧٥، ح٢٣٩،ص٢، ج؛ الدرايه ابن حجر١٢٥ص،١٠ج ،؛ مجمع الزوائد١٠٢١ح،٢٧٤،ص١ج
  .٥٢ ، ص ٥١ص ،توسل البانى - ٢
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١٩١ 

 رسول زیرا ؛باشد بیشتري خشوع و خضوع ،احترام ،ادب یعنىبا شود؛
 به رو که ىکس و .شودنمی رد شفاعتش که است ايکننده شفاعت 6خدا

 ببرد؛ پناه او به و بگیرد کمک او از آید؛ فرود او بارگاه به و کند، او سوى
 یا بخواهد؛ کمک یا و شود متوسل او به که کسى و ... .شد نخواهد محروم
 محروم داده، نشان تجربه که طورهمان کند، طلب او از را هایشحاجت
 .باشد کرده رعایت را زیارت آداب تمام که شرطی به البته .شد نخواهد
 باشد داشته توجه باید زائر شخص :اندگفته !)کند رحمتشان خدا( ما علماي

 است؛ گرفته قرار )ایشان حیات دوران همانند( 6 خدا رسول برابر در که
 در که طور همان یعنی، ندارد؛ وجود ایشان ممات و حیات بین فرقی زیرا

 آگاه آنها هاينیت و احوال از و است دیدهمی را خود پیروان حیات، زمان
  .بود خواهد طور همان نیز ممات زمان در اند،بوده

  :گویدمی باز
 گناهان ریزش و سنگین بارهاي از شدن رها عامل 6 خدا رسول به توسل

 پیشگاه در ایشان عظمت و حضرت آن شفاعت برکت زیرا خطاهاست؛ و
 این از او( ماندنمی عظمتی گناه براى آن، از بعد که است چنان خداوند

 او که کسى و !ده بشارت کرده، زیارت را پیامبر که کسى به ).است تر بزرگ
 به را ما !خدایا .ببرد پناه خدا به او شفاعت يوسیله به باید نکرده، زیارت را

 که کسى و !نفرما محروم او شفاعت از دارد، تو پیشگاه در او که احترامی
 متعال خداي قول کسى چنین آیا .است محروم باشد، این برخالف اشعقیده

 جاءوک انفسهم ظلموا إذ أنهم لو و﴿ :فرماید مى که است نشنیده را
 مردم این اگر و ؛﴾رحيماً تواباً لوجدواهللا الرسول استغفرلهم و اهللا فاستغفروا

 ،)گذاردندمی پا زیر را خدا هايفرمان و( کردندمی ستم خود به که هنگامی
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١٩٢ 

 آنها براى هم پیامبر و کردند،می آمرزش طلب خدا از و آمدند،یم تو نزد به
 برابر در که کسى پس ».یافتندمی مهربان و پذیرتوبه را خدا کرد،می استغفار

 یافت؛ خواهد مهربان و پذیرتوبه را خدا شد، متوسل خدا به و ایستاد او
 که است هداد وعده او است؛ ايوعده خلف نوع هر از منزه و پاك خداوند

 .پذیرفت خواهد کند؛ آمرزش طلب و بایستد برابرش در که را کسى يتوبه
 کسى او، گرامی رسول و خدا دشمن و دین منکر جز که است حقیقتی این
   1».بریممی پناه خدا به آن از محرومیت از .کند نمى تردید آن درستی در
 عصر همان در که است تیمیه ابن حتماً او، سخنان در منکرین از منظور

  .است زده دست کارها این به و است زیستهمی
 عالم محد، بن محمد« :گویدمی حاج ابن حال شرح در کحاله عمررضا

 جا همان در و شد متولد فاس در او .است بوده علوم از بعضى در مشارك
 مدخل« به توانمی او تألیفات جمله از و . ...پرداخت علم آموختن به

  ».کرد اشاره 1»هاالربع المذاهب یعل الشریف الشرع
 او .است هجري 768 سال متوفاي و شافعی بزرگ علماي از یافعی

 از« :گویدمی هجري 750 سال متوفاي علوان، بن احمد شیخ يدرباره
 به بودند، مخالف او با که فقهایی حتى که است این شخص این کرامات

  پناه او به سلطان رست از و شدند؛می متوسل او قبر به هاسختی هنگام
  2».بردندمی

                                                 
  .٢٥٧، ص١ج ،مدخل الشرع الشريف محمد بن محمد مالکي - ١
  .٢٨٤، ص١١ج ،معجم المؤلفين - ١
  .٣٥٧، ص٤ ، جمرآة الجنان - ٢
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١٩٣ 

 ، است تیمیه ابن عقاید بر ايردیه که »السقام شفاء« کتاب در نیز سبکی
 تأکید حضرت آن قبر کنار در خشوع و خضوع و توسل بودن جایز بر

 لو و﴿ : نساء يسوره 64 يآیه خود، سخن شاهد عنوان به او .است کرده
  1.است آورده را ﴾... أنهم

 در ،2مذهب حنبلی فقهاي از و هجري1371 سال وفايمت کوثري،
  :گویدمی »الصقیل السیف« بر تألیفش

 !نمود متهم شرك به را مسلمانان توسل، و زیارت سبب به توانمی چگونه
 و بنده حضرت آن که معتقدند 6خدا رسول مورد در که را مسلمانانی

 این بر ،خود نمازهاي در مرتبه 20 حدود روزه، همه و خداست؛ رسول
 منع آن نوع همه در بدعت از را مردم همیشه عالمان، .کنند مى تأکید اعتقاد
 سوى به و کرده آگاه آن از را آنها بدعت، به مردم رجوع هنگام و اند؛کرده
 توسل و زیارت سبب به را مردم عالمی تاکنون اما .اندکرده راهنمایی سنت

 خاطر به را مسلمانان که کسى نخستین . ...است نکرده شرك به متهم آنها
   ...است تیمیه ابن نمود، شرك به متهم توسل،

  :گویدمی باز کوثري
 فتوا این و دانسته معصیت سفر را 6پیامبر قبر زیارت براى سفر تیمیه ابن
 سخنی چنین هرگز او که( .است داده نسبت عقیل بن ابوالوفاء امام به را

 را پیامبر به توسل و زیارت عقیل، ابن که است حالی در این ؛)است نگفته
-می زیارت، چگونگی و آداب بیان از بعد »تذکره« کتابش در و دانسته جایز

 به که هنگامی مردم این اگر و« :فرمودي پیامبرت به قرآن در تو خدایا، :گوید

                                                 
  .٨٩ص ،شفاء السقام - ١
  .١٢٩، ص٦ج ،االعالم زرکلي - ٢
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١٩٤ 

- می تو نزد به ،)گذاردندمی پا زیر را خدا هايفرمان و( کردندمی ستم خود

- می استغفار آنها براى هم پیامبر و کردند،می آمرزش طلب اخد از و آمدند،

 و عفو طلب براى من اکنون و » .یافتندمی مهربان و پذیرتوبه را خدا کرد،
 واجب خود بر را من آمرزش ،خداوندا .امآمده تو پیامبر نزد به بخشش

 آمرزش طلب او يوسیله به حضرت آن زمان در که کسانى همانند !گردان
 به من !خدایا .دادي قرار واجب خود براى را آنها آمرزش تو و ردند،کمی

 به من ،خدا رسول اي .امروآورده تو به رحمت، پیامبر پیامبرت، يوسیله
 به ،خدایا !بیامرزد را گناهانم خدا تا روآوردم، پروردگارم به شما يوسیله

  1. ... !بیامرزي را گناهانم که خواهممی تو از پیامبر، حق
 و هاحنبلی شیخ بحر، عالمه امام؛ :است آمده عقیل ابن حال شرح در
 متولد او . ...و بود )خود زمان برجسته شیخ (خود عصر امام و فن در یگانه
  1. است هجري 431 سال

 تحقیق« کتاب در هجري، 816 سال متوفاي مصري، حسینی بن ابوبکر
 این اگر و« يشریفه يآیه دادن قرار شاهد با »الهجره دار تاریخ فی النصره

 گفته و کرده معرفی مشروع را 6 خدا رسول بر توسل ،»... هنگامی مردم
 و حیات بین حضرت، آن به توسل که دارد این بر داللت آیه این که است

 حضرت، آن قبر محضر در که کسى هر و .داشت نخواهد فرقی ممات
   2.کرد خواهند بخشش طلب وي براى حضرت کند، آمرزش طلب

  :گویدمی سنت، اهل مفسرین و علما از آلوسی،
                                                 

ابـن عقيـل حنبلـي در    » کرهتـذ «بـر تـو بـاد، مراجعـه بـه کتـاب       «  :گويدمي؛ ١٧٩ص ،الصقيلسيف ال - ١
  ». ٨٧کتابخانه ظاهريه دمشق تحت رقم 

  .٢٥٩، شرح٤٤٣، ص١٩ج ،سير اعالم النبالء - ١
  .٥ج ،به نقل از الغدير ،المواهب اللدنية - ٢
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١٩٥ 

 اهللا عند 6 النبي بجاه تعالى اهللا ىإل التوسل في بأسا ىأر ال أنا
  1 . ...ميتا و حيا تعالى

 6 گرامی پیامبر مقام و جاه به خداوند سوى به توسل در مشکلی هیچ من
  . ...حیات از بعد چه و حیات حال در چه بینم؛نمی

 اند،کرده معرفی توسل تحریم دلیل را آن وهابیان که ییچیزها از یکى
 متوسل 6 خدا رسول عموي عباس، به خطاب بن عمر که است حدیثی

 رسول به عمر بود، جایز مرده به توسل اگر :گویندمی آنها .است شده
  :گویدمی شافعی محمد بن عبداهللا .عباس به نه شدمی متوسل 6خدا

 این که اندگفته شما به عباس، یا و عمر :که دشومی گفته وهابیان این به
 عباس، و عمر !است؟ مرده پیامبر که است این خاطر به عباس، به توسل

 وهابیان به باید !!اندنکرده هم اياشاره آن به و نگفته را سخن این یکهیچ
  :گفت
 آن کمک به تا است؛ عباس و عمر بر شما افتراي و دروغ تنها این، :اوالً 

  .کنید تأیید را شوند،می متوسل 6 پیامبر به که مسلمانانی رتکفی
 بودن حرام بر فعلی ترك است، آمده اصول هايکتاب در که چنان :ًثانیا
 ترك را مباح کارهاي از بسیارى 6خدا رسول .کند نمى داللت فعل آن

 مى داللت اعمال آن بودن حرام بر ایشان، کردن ترك آیا پس اند؛کرده
 که صالحین دیگر به توسل جواز خود عمل این با عمر، ما، سید کند؟

 این نقل از بعد 1حجر ابن لذا است؛ کرده بیان را دارند بابرکتی وجود

                                                 
  .٢٧٢ص ،؛ جالء العينين٣٦ص ،رفع المنارة - ١
  .٤٩٧، ص٢ج بخارى،در شرح صحيح  فتح البارى، - ١
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١٩٦ 

 و خیر اهل به توسل بودن مستحب داستان این از :گویدمی داستان
  1.شودمی استفاده 6پیامبر بیت اهل و صالح

 هاده که است این وهابیان، زدستاوی این بودن باطل بر دلیل ترینروشن
 شکل بهترین که است؛ شده وارد روایی هايکتاب در صحیح روایت
 یک ترك اگر پس 2.است کرده معرفی الهی اسماء به توسل را، توسل
 چون ، عقیده این بر بنا که گفت باید باشد؛ آن جواز عدم بر دلیل عمل،
 دستاویز آنها عمل که معاویه و خطاب، بن عمر دوم، يخلیفه جناب

 روگردانده الهی اسماء به توسل از مورد، این در است؛ گرفته قرار وهابیان
 نیز را الهی اسماء به توسل باید پس اند؛شده متوسل یزید و عباس به و

  !کنند معرفی نامشروع
  :گویدمی خلیل عالمه منسک، در :گویدمی قسطالنی

 6 محمد آبروي به که بخواهید خدا از و جویید توسل)6 خدا رسول به
 .ریزد فرو گناه هايکوه شفاعتش برکت به و فرماید؛ برآورده را حاجاتمان

 شفاعت برابر در گناهی هیچ که است چنان خداوند نزد حضرت آن بزرگی
 محرومی باشد، داشته این مخالف ايعقیده کسى هر و .ماندنمی باقی او

 چنین آیا .است کرده گمراه را شدل و برده؛ بین از را او بینایی خدا که است
 نشنیده را ﴾... ظلموا إذ أنهم لو و﴿ : :فرماید مى که را خدا قول شخصی

  1.باشد تیمیه ابن طعن خلیل، عالمه منظور شاید :گویدمی قسطالنی است؟
                                                 

  .٢٢٩ص ،ضالالت احمد بن تيميه لمقاالت السنية فى کشفا - ١
خدا را با اسم اعظم او خواندم؛ آن اسمي که اگر با آن خوانده شود، حاجت « : فرمودند) رسول خدا - ٢

ح ، ١٤٩٣ح =،سـنن ابـو داوود   ؛٨٥٨ح ،٣٨٥٧ح ،احاديث ديگر؛ سنن ابن ماجه یو برخ» . فرمايدروا مى
 یو ديگران؛ احاديث فراوان ديگـر  ٣٤٩، ص٥ج ،مسند احمد ؛٣٦١٢ح ، ٣٥٤٢ح ،سنن ترمذي ؛١٤٩٤=

  .با همين مفهوم روايت شده است
  .٣١٧، ص٨ج ،المواهب اللدنية - ١
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١٩٧ 

 گسترده ايگونه به سنت اهل بزرگان و حدیث راویان از زیادي گروه
  :اندگفته و هکرد بحث مورد این در جانبه، همه و

 بعد حیات، مدت در او، خلقت از قبل اسالم پیامبرگرامی بر توسل
 .است جایز بهشت در و محشر صحراي در قبر، درعالم مرگ، از

 هر که اندکرده تقسیم نوع سه به را 6 خدا رسول به توسل آنها
 شکل به حاالت این .باشندمی جایز کرد، خواهیم ذکر که حالتی سه
  :است زیر

 مبارك وجود برکت به یا آبرو يوسیله به خدا از حاجت بطل .1
 ).6پیامبر

 

 .دعا طلب معناي به حضرت آن به توسل .2
 پیامبر که معنا این به خواستن، حضرت آن خود از را حاجت .3

 اشخواسته تا کند شفاعت و بخواهد خداوند از باشد قادر
-می تو از :بگوییم حضرت آن به اینکه همانند شود؛ برآورده
 !باشم بهشت در تو همنشین که خواهم

 مورد این در روایات و اخبار و آثار« :گویدمی »السقام شفاء« در سبکی
 شفاعت طلب و توجه یا استغاثه یا توسل به آن نامیدن . ...است زیاد

  1».هستند معنی یک به آنها يهمه زیرا داشت؛ نخواهد تفاوتى
 ابن .اندکرده تأکید صالحین بر توسل جواز بر خود هايکتاب در هاحنبلی

  2».است مستحب که شده گفته و .است جایز صالحین بر توسل« :گویدمی مفلح
  :گویدمی »الفروع« در حنبلی مفلح ابن

 منسکه في أحمد قال .يستحب قيل و بصالح التوسل يجوز و
 به جزم و دعائه، في 6 بالنبي يتوسل إنه للمروزي، کتبه الذى
  3 .يرهغ و المستوعب في

                                                 
  .١٧٥ص ،شفاء السقام - ١
  .٢٢٩ص ، لمقاالت السنية فى کشف ضالالت احمد بن تيميه؛ ا٥٩٥، ص١الفروع ، ج - ٢
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١٩٨ 

 .است مستحب که است شده گفته بلکه و ،است جایز صالح بندگان بر توسل
 در من :است گفته ،شده نوشته مروزي براى که منسک در حنبل بن احمد
  ».شوممی متوسل پیامبر به دعا،

 احمد« :گویدمی است؛ بوده حنبلی علماي از که »الخالف« کتاب مؤلف
  2».است دانسته مستحب را پیامبر بر توسل حنبل بن

 توسل :اندگفته ، »تلخیص« صاحب و سامري« :گویدمی حنبلی بهوتی 
 »المذهب« در او .ندارد اشکالی تقوا، با علماي يوسیله به باران طلب و

 گفته .است جایز خداوند، سوى به صالح مرد دادن قرار واسطه :گویدمی
 سوى به حینصال و پیامبران :گویدمی شوکانی 1.است مستحب که شده

  2».شوندمی داده قرار وسیله خداوند
 بعد 92ص »االنوار مشارق« فی ،1303 المتوفی العدوي، الحمزاوي قال

   ):السالم علیه(الحسین اإلمام الشریف مشهد حول طویل کالم
 إلى به متوسال العظيم المشهد لهذا الزيارة کثرة ينبغي أنه واعلم

 باب فإنه حياته في منه يطلب کان ما اإلمام هذا من يطلب و اهللا
 تعالى باهللا العارف لسيدي وقع ما ذلک من و الکروب، تفريج
 أنه هو و الست بابن الشهير »العزيه« شارح شلبي محمد سيدي

 کربه واشتد عقله فتحير :قال بيته من جميعها کتبه سرقت قد
 بها استغاث ألبيات منشدا B الحسين نعمتنا ولى مقام إلي فأتي

                                                                                                                         
  .٥٩٥، ص١الفروع ، ج - ١
  .٣ص ، به نقل از ارغام المبتدع الغبي ٤٥٦ص، ٢االنصاف فيما ترجح من الخالف، ج - ٢
  .٢٢٩ص ، فى کشف ضالالت احمد بن تيميه ةمقاالت السنيال؛ ٦٩، ص٢کشف القناع ، ج - ١
  . ٤٧؛ التوسل الباني ص٥١؛ البشاره و االتحاف سقاف ص٣٧تحفة الذاکرين شوکاني ص - ٢
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١٩٩ 

 في کتبه فوجد مدة المقام في مکثه و الزيارة بعد بيته إلي فتوجه
  .األبيات هي وها منها لکتاب نقص غير من حضرت قد محلها
  !سادته؟ أنتم و ضیما یشتکی أو  أذي؟ التجالکم من حول أیحوم
  امتــه شو تسر أو !أحمد آل یا   لجنابـکم انتمی من یرد حاشا

  هالتــه دارت العز نطاق لکم و   بربکم ألست من السیادة لکم
  !ریحانته؟ الوريذيمنغیرکممن  سواکـــم للنبی باب ثم هـل

  سالمته تستلمهوالحسینیحوي    مشهــدا الیشاهد لطرف تبا
  حاجتــه عقیت و راج أمه ما    محمد سبط ضم رحابا فالزم

           هالتـــه بــالیا من یالقی مما    حاجه یرفع للحب خادما ها
  1أعتابه تقبیل و قربه، فیض من متعنا و امداده، فیض من اهللا آمدنا

 امام حرم فضیلت در زیادي سخنان ایراد از بعد حمزاوي  
 دادن قرار واسطه با انسان که است سزاوار !بدان :گویدمی Bحسین

 و کند؛ زیارت بسیار را بزرگ حرم این خداوند، سوى به B حسین )امام(
 برطرف او.بخواهد نیز اکنون کرد،می طلب او از حیاتش لحا در که را آنچه
 و رود؛می بین از هابدي و هاگرفتاري او زیارت با .هاستگرفتاري يکننده

 براى که اتفاقی رسد؛می خدا به او به توسل با و او انوار با محجوبی قلب هر
 مامت :است خوبی گواه افتاد، الست ابن به معروف شلبی محمد سید عارف
 شده متحیر و ناراحت بسیار او شد؛ دزدیده اشخانه از الست ابن هايکتاب
 که اشعاري خواندن با آمد؛ B حسین )امام( ما، نعمت ولى محضر به بود؛

 خود خانه به زیارت از بعد .نمود استغاثه حضرت آن به گذشت نظرتان از

                                                 
  .٩٢ص ، مشارق االنوار - ١
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٢٠٠ 

 در کاست، و کم بدون او هايکتاب يهمه دید، که نکشید طولى و برگشت؛
  .است گرفته قرار خود جاي

  :گویدمی »القرآن فرقان« کتاب در شافعی، سالمت شیخ
 کند؛ مسح یا و کند طواف را صالحین قبور کسى هر که است گفته تیمیه ابن
 اعمال، این از گوناگونی تعابیر تیمیه ابن .است شده مرتکب بزرگی گناه

 و دانشمندان که است حالی در این .دارد ...و شرك کبیره، گناهان همچون
 تصمیم او اما .بودند شده خارج آن تدوین و بررسی از او، تولد از قبل فقها

 عقاید این به را اجماع نسبت دروغ به گاهی و کند مخالفت آنها با که گرفته
 انسان هر .اوست عقاید برخالف درست علما اجماع کهحالی در دهد؛می

 به راحتىبه او، قبل عالمان سخنان و او خنانس بر مروري با منطقی و فهیم
  1.بردمی پی هانادرستی این

  :گویدمی دیگر جاي در شیخ 
 سبب به را مسلمانان و دانسته غیرخدا عبادت تیمیه ابن که اعمالی در دقت با

  :مبناست دو بر او اعتقاد که یابیمدرمی است؛ کرده تکفیر آن
 بلکه و بوده درست سخنی این .است كشر باشد غیرخدا براى که عبادتی هر

 مورد در که زیادي وروایات آیات از تیمیه ابن و است؛ دین ضروریات جزء
 .است کرده استدالل آن به است شده نازل مشرکان

 ... و قبر مسح و قبر دور به طواف غایب، شخص و مرده صدازدن نوع هر
 او .است نادرست و باطل ايعقیده این که .شودمی محسوب غیرخدا عبادت

 باطل يعقیده جهت در قرآن آیات از ورزي،غرض یا و فهمیکج دلیل به
 .است برده بهره خود

                                                 
مـا انشـاءاهللا در کتـابي جداگانـه، آنهـا را در اختيـار       . ان گفتـه اسـت  هـا، فـراو  ابن تيميه از ايـن دروغ  - ١

  .خوانندگان خواهيم گذاشت
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٢٠١ 

 پیروانش و او از غیر مسلمانان يهمه که است این مبنا دو این از او ينتیجه
  .هستند کافر و مشرك

  :گویدمی دیگري جاي در او
 متوفاي فاسی، عبدالمجید محمد امام تدقیق، اهل تاج و تحقیق اهل عالم

 و نوشته منطق و اصول نظر از مذهب، این رد بر کتابی او .است هجري1339
 این :گویدمی که آنجا تا است؛ داده قرار بررسی مورد را آن شایسته طور به

 مسافرت است گفته زیرا کرده؛ اهانت 6 خدا رسول به )تیمیه ابن(مرد
 پیامبر رحلت از بعد که کسى و .است معصیت سفر پیامبر، قبر زیارت جهت

 و کوچک شرك را آن گاهی او .است مشرك بخواهد یارى و زده صدا را او
 که باشد معتقد خواهنده کمک شخص اگر !است خوانده بزرگ شرك گاهی
 دلیل به جز گرامی پیامبر از استعانت و خداست، مطلق تأثیرگذار و خالق

 همچون و نیست؛ خداوند، انبج از او گرفتن قرار فیض و خیر يسرچشمه
 دعاي و شفاعت که باشد باور براىن زمان و عصر هر در مسلمین تمامی
 این آیا !است؟ شده شرك مرتکب او آیا است؛ الهی درگاه مقبول 6پیامبر
 به :است گفته محدث انصاري محمد عبداهللا الدین جمال است؟ شرك عمل

 مبارك هايکفش او وقتی .مرفتی دمشق به 1فاکهانی الدین تاج شیخ همراه
 آن روي را خود دید؛ را قراردارد االشرفیه دارالحدیث در که 6 خدا رسول

 شعري ریزاناشک او مالید؛می آن بر صورت و بوسیدمی پیوسته انداخت؛
 را وصلش و لیلی که شود گفته مجنون به اگر :است معنا بدین که کرد زمزمه

 غبار :گفت خواهد جواب در او را؟ آن یدارای يهمه و دنیا یا ،خواهیمی

                                                 
سـال   ىاو متوفـا . اسـت  یعـال  یهـا مالکي متبحر در اصول و فقـه و ادب و صـاحب کتـاب    یاز فقها - ١
  .است یهجر٧٣٤
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٢٠٢ 

 شفا دردها يهمه براى آن از من و است؛ ترمحبوب همه از )لیلی( او کفش
  1.طلبممی

 امام حرم به را خود کتاب از بابی ،1172 سال متوفاي شافعی، شبراوي
 و پرداخته B حسین امام کرامات ذکر به او .است داده اختصاص B حسین

  :کند مى نقل را قوینی الدین شمس ستاندا نمونه عنوان به
 مقدس قبر آن نزدیکى در و گفتندمی قوینی الدین شمس را او که مردي

 آن در را صبح نماز روز هر او .شد نابینا ايسانحه اثر در...کردمی زندگی
 !من موالي :گفتمی و ایستاده ضریح مقابل سپس خواند؛می مقدس مکان

 خواهممی خدا از تو يوسیله به شده؛ نابینا نمچشما و هستم اتهمسایه من
 که دید خواب در شبی .بخشد بینایی را چشمانم از یکى الاقل یا دو هر

 کرد؛ سؤال افراد آن شخصیت و نسبت از اند؛آمده شریف قبر کنار به گروهی
 .اندآمده B حسین زیارت به که هستند همراهان و پیامبر ایشان :شد گفته

 به رو B حسین امام .کرد تکرار را خود درخواست و شده دوار ایشان بر
 .نمود عرض پیامبر به را او درخواست و ماجرا و کرده، 6خدا رسول
 B علی!بکش سرمه را چشمش :فرمودند B علی به 6خدا رسول
 از و کشید فریاد شدیدي سوزش احساس با او .کشید سرمه را او چشم

 بینایی متوجه که کردمی احساس را سرمه شدن کشیده هنوز و پرید؛ خواب
 حرم وقف و بافت فرشی نعمت، این يشکرانه به .شد خود راست چشم
 خان محمد طرف از که ،پاشا محمد وزیر زمان تا فرش این .نمود مطهر

 محمد، وزیر .بود گسترده حرم در چنانهم ،داشت عهده بر را مصر والیت
  1.داد قرار آن جاي به ست،ا پهن آنجا در اکنونهم که را دیگري فرش

                                                 
  .١٣٣ص ، عزامي شافعي ،فرقان القرآن - ١
  .٤٠ ، ص ٢٥ص ، شبراوي ،االتحاف بحب االشراف - ١
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 کرامات قبیل این .است کرده نقل نیز دیگري بسیار کرامات شبراوي
 ضبط و ثبت علما هايکتاب در آن از مواردي و است داده رخ بسیار
  .است شده

  باطل يعقیده ترك و تیمیه ابن
 نزد سخنانش بررسی و مناظره براى را تیمیه ابن وقتی :گویدمی کثیر ابن
  :گفت مجلس در حاضر قضات و علما حضور در او آوردند، افعیش قاضی

 لکن و العبادة، ىبمعن استغاثة بالنبي اليستغاث باهللا اال يستغاث ال
  1 .اهللا ىال به يستشفع و به يتوسل

 حتى غیرخدا براى( عبادت معناي به استغاثه .کرد استغاثه تواننمی غیرخدا به
 جایز 6 خدا رسول از شفاعت بطل و توسل ولى نیست، جایز )پیامبر
  .است
 »ٰالفتاوي مجمع« کتاب در او سخن و قاضی محضر در او سخنان

  :گویدمی کتاب این در او .اوست عقیده تغییر گویاي
 و الترمذي رواه الذى الحديث في کما الدعاء في به التوسل
 و أسألک إني اللهم :يقول أن شخصا علم النبي أن صححه
 !اهللا رسول يا !محمد يا الرحمة؛ نبي محمد بنبيک إليک أتوسل

 .في فشفعه اللهم ليقضيها حاجتي في ربي إلى بک أتوسل إني
  ١ .حرام به اإلستغاثة و دعاؤه أما و حسن به التوسل فهذا

 ،شده وارد 6خدا رسول از حدیثی در کهچنان دعا، در 6 پیامبر به توسل
 به شوم،می متوسل وت سوى به و خواهممی تو از ،خدایا .است مشروع

                                                 
  .٥١ص ، ١٤ج ،البداية و النهاية - ١
  .٢٧٦ص ، ٣ج ، ىمجموع الفتاو - ١
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 ،خدا رسول اي 6 محمد اي !رحمت پیامبر 6 محمد پیامبرت، يوسیله
 را حاجتم تا شوم؛می متوسل پروردگارم به تو يوسیله به حاجتم رفع براى

 مستحب پیامبر به توسل نوع این :گویدمی حدیث این نقل از بعد. ...برآورد
   .ستا حرام حضرت آن به استغاثه و دعا ولى است،

 در خود، عمر اواخر در تیمیه ابن کنید،می مالحظه که گونههمان
 او از شفاعت طلب و پیامبر به توسل قضات، و علما حضور با مهم نشستی

 در اگر که دریافت تیمیه ابن که رسدمی نظر به .است دانسته جایز را
 شرمنده و محکوم آنها استدالل با بخواند حرام را توسل علما حضور

 :گویدمی استغاثه مورد در او .داد فتوا توسل جواز بر لذا شد؛ اهدخو
 کهحالی در نیست؛ جایز غیرخدا، و پیامبر براى عبادت معناي به استغاثه

 را نظرش تیمیه ابن نیز اینجا .است همگان نزد پذیرفته و بدیهی امري این
 تیمیه ابن گرا .شود گرفتار علما جمع در مبادا تا کند مى ذکر عبادت قید با

 به داشت، غیرخدا به استغاثه و توسل بودن حرام بر منطقی و معقول دلیلى
 بعد -  کردیم ذکر باال در که - خود دوم گفتار در او .گفتمی را آن یقین

- می باز ولى است؛ دانسته جایز را پیامبر به توسل توسل، حدیث نقل از
 قضات، و علما ورحض در چرا .است حرام حضرت آن به استغاثه :گوید

 این است؟ نیاورده قیدي دیگر جاهاي در ولى است، آورده را عبادت قید
  .است پایهبی سخنان ایراد از او آگاهی و منطقی دلیل فقدان ينشانه خود

  توسل جواز در مسلمانان نظراتفاق و پیامبر قبر فراوان معجزات
  :گویدمی شامی صالح
 بعض علي کالمه في حالصال بن الدين تقي الشيخ قال و

 6معجزانه يعنى الستقصائها العلماء بعض انتدب لقد المسائل
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٢٠٥ 

 بأضعاف ذلک فوق هي إذ مقصرا، وعددناه معجزة، ألف فجمع
 6 منها عصره في وجد ما علي محصورة ليست فإنها التحصي،

 کرامات أن وذلک العصور، تعاقب علي 6 بعده تتجدد تزل فلم
 ومعوناتهم، حوائجهم في المتوسلين اتوإجاب أمته من اءــاألولي
 ومعجزات قواطع براهين له شدائدهم في به توسلهم عقب

  .حاد يحصرها ال و عاد، يعدها ال سواطع،
 آوري جمع و تعریف با علما از بعضى :است گفته صالح بن الدین تقی شیخ

 این از مورد هزار و داده انجام پسندیده عملی 6خدا رسول قبر معجزات

 که دریافتیم دادیم انجام که بررسی مختصر با ما اما .اندکرده ثبت را تکراما

 رسول حیات زمان به معجزات این .است این از بیش خیلی معجزات تعداد

 حاجات برآوري و امت اولیأي کرامات همیشه و شودنمی منحصر 6خدا

 شمارش و تحدید قابل که گیردمی صورت منطقی دلیلى با جویندگانتوسل

   .یستن

  :گویدمی ادامه در شامی صالح
 في النعمان بن أبوعبداهللا سيدي العالمة اإلمام ألف وقد :قلت
 في األنام بخير مستغيثين في الظالم مصباح« سماه کتابا ذلک
 من فيه يشک ال الذى العجاب، بالعجيب فيه أتى »والمنام اليقظة

 نسألک، إنا اللهم .بابه في جامع فإنه به، فعليک تمييز أدني له
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 کلها، األمور في عاقبتنا تحسن أن 6محمد بنبيک إليک ونتوجه
  ١.اآلخرة وعذاب الدنيا خزي من تجيرنا وأن
 مصباح« نام به کتابی توسل باب در نعمان بن ابوعبداهللا سرورم عالمه، و امام

 کتاب این .است نوشته »المنام و الیقظۀ فی االنام بخیر مستغیثین فی الظالم

-کم که طوري به است؛ 6خدا رسول قبر عجیب معجزات بر مشتمل

 جامع کتاب این يمطالعه .کند نمى تردید آن درستی در انسان ترینمعرفت

  . کنیم مى توصیه را

 محدث، علی، بن محمد« :گویدمی شامی صالح حال شرح در زرکلی
 سبل« او هايکتاب جمله از که مصنّف، و مذهب شافعی تاریخ، به آگاه

 حاصل کتاب این .برد نام توانمی را »العباد خیر سیره فی الرشاد و هديال
  1» .است دیگر کتاب جلد هزار حدود از شده گلچین مطالب

 ،12 ج المؤلفین، معجم( .مورخ و حافظ محدث، :گویدمی کحاله عمر 
  ).131ص

  :گویدمی توسل مورد در سبکی
 و است؛ پسندیده لیعم 6 خدا رسول از شفاعت طلب و استغاثه و توسل

 مستقیم صراط از روگردانی با او .است نشده آن منکر کسى تیمیه ابن زمان تا
  2.بود نگفته چنین کسى هیچ او از پیش که است گذاشته بدعتی

  3».شافعی محدث و عالمه امام،« :گویدمی سبکی حال شرح در کثیر ابن

                                                 
  .٤٠٨ ، ص ٤٠٧، ص١٢ج سبل الهدى و الرشاد، - ١
  .١٥٥، ص٧االعالم زرکلي ، ج - ١
  .٣ص ، ؛ ارغام المبتدع الغبي١٣٥، ص٢، جفيض القدير - ٢
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٢٠٧ 

 او .بود تحج و قوى باحث و مورخ القضات، قاضی« :گویدمی زرکلی
  2».است هجري 771 سال متوفاي

  :گویدمی سمهودي
 نزد 6 خدا رسول وجود برکت و مقام به توسل و شفاعت و استغاثه
 زمانی هر در و است بوده صالح سلف و پیامبران يسیره کریم، خداوند
 زمان در آن از بعد چه و حضرت آن خلقت از قبل چه است؛ شدهمی انجام
 و بخاري از نقل به(غار حدیث به مربوط روایات طبق .برزخ در چه و حیات
 بسی 6خدا رسول به توسل پس است؛ صحیح اعمال، بر توسل )دیگران

  1».است سزاوارتر
  .آورد خواهیم استغاثه بحث در را او حال شرح

 از بعد 6 خدا رسول به توسل آثار و اخبار اما« :گویدمی قسطالنی
   2».نیست شمارش قابل ایشان، حیات

 محدث، محمد بن احمد« :گویدمی قسطالنی حال شرح در کحاله عمررضا
 بزرگ علماي از و هجري 923 سال متوفاي او .است شافعی فقیه و مورخ

  3» .است »بخاري صحیح شرح فی الساري ارشاد« کتاب مؤلف و
  :گویدمی دحالن زینی
 وجودهاي هب توسل از زیادي موارد به پیشینیان، دعاهاي و اذکار پیگیري با

 به اشکالی )وهابیان( منکران این ظهور تا که خوریم،برمی بابرکت و مقدس

                                                                                                                         
  .١٢٠ ، ص ٧٧، ص١٤البداية و النهاية، ج - ١
  .١٨٤، ص٤ج، االعالم - ٢
  .١٣٧٢، ٤وفاءالوفا ، ج - ١
  .٤٩٩ ،ص٤٩٨ص ،المواهب اللدنية به نقل از جالء العينين - ٢
  .٢٣٢، ص١، ج؛ االعالم٨٥، ص٢عجم المؤلفين، جم - ٣
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٢٠٨ 

 کتاب تصنیف به نیاز موارد این آوري جمع براى .است نشده وارد آنها
  1.است بزرگی

 دحالن زینی بن احمد« :گویدمی دحالن زینی حال شرح در زرکلی
 مکه در و ستا هجري1304 سال متوفاي او .است مورخ و مکی فقیه،
  2».داشت اشتغال تدریس امر به مکه در او .است شده متولد

 شافعی مفتی و مورخ فقیه، شافعی، مکی،« :گویدمی کحاله عمررضا
  3».است »الوهابیۀ علی الرد فی السنیه درر« او هايکتاب جمله از .هاست

  :گویدمی شافعی دمشقی محمد بن ابوبکر
 است؛ داشته وجود B آدم حضرت انزم از 6خدا رسول به توسل مسأله

 به توسل بر طعنی یا و ممانعت کسى آنها، غالیان و یهود يزنادقه زمان تا
 در را 6 خدا رسول يکینه و بغض که آنها .است نکرده اسالم عزیز پیامبر
 مرگش، از بعد !شد باطل او مقام و پیامبر،حرمت مرگ با :گفتند داشتند، دل

 :گویدمی سطر چند از پس باز .نیست جایز او مقام و جاه به یا او به توسل
  1.هست و بوده رحمت ما براى حیات از بعد و حیات حال در پیامبر

 حضرت آن به چرا رحمت، دریاي این از بهرمندي براى وجود، این با
 و مخالف تکفیر و زمان هر در توسل جواز بر توحید اهل ؟!نشویم متوسل

 مالک، امام آنها رأس در و سنت اهل امامان .نددار اجماع عقیده، این منکر
  .اندکرده بیان را مطلب این روشنی به

                                                 
  .٣١ص ،فى الرد علي الوهابية ةالدرر السني - ١
  .١٢٩، ص١االعالم، ج - ٢
  .٢٢٩، ص١معجم المؤلفين ، ج - ٣
   .٢١١ص ،شافعي حصني ،ول و الرسالةفع الشبه عن الرسد -١
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 در کحاله عمررضا .است هجري 829 سال متوفاي شافعی، دمشقی
 و الرسول عن الشبهه دفع« کتاب او 1.بود محدث و فقیه :گویدمی او مورد

 علمی و کممح دالیل با و نوشته تیمیه ابن يعقیده رد در را »الرساله
  .است گفته پاسخ را او شبهات

  :گویدمی البوطی سعید محمد عالمه
 امامان و فقها اکثریت اجماع مورد 6 پیامبر يوسیله به باران طلب و توسل

  2.هستند صنعانی و شوکانی قدامه، ابن جمله از و
  :گویدمی ممدوح سعید

 جواز بر او روانپی و مالک امام .دانندمی جایز را توسل امت، علماي اکثر
 رد در مذهبى مالکی عالم هیچ و بوده القول متفق 6 خدا رسول بر توسل

 يعالمه ما، استاد توسط مطلب این .است نگفته سخنی آن خواندن مکروه یا
 شده ثابت »المتین المحکم الرد« کتاب در غماري صدیق بن عبداهللا محقق،
  1.است

 عالمی اکاذیب برابر در را سخنان این ممدوح سعید اینکه توجه قابل
  .است کرده ایراد وهابی

  پیامبر قبر معجزات فراوانی به تیمیه ابن اعتراف
 فتقضي حاجته أمته من لغيره أو 6 للنبي بعضهم سؤال وکذلک

 تعلم أن وعليک .فيه نحن مما هو وليس کثيرا وقع قد هذا فإن .له
 علي يدل مما ليس السائلين لهؤالء غيره أو 6 النبي إجابة أن

                                                 
  .٧٤، ص٣معجم المؤلفين ، ج - ١
  .؛ به نقل از توسل البانى٣٤٤ص ،ةفقه السير - ٢
  .٣٩ص ،رفع المنارة - ١
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 المدينة من بالخروج وأمر أجيب من وفيهم ...السؤال استحباب
 يذکر ما وکذلک ...القبر لصاحب کرامة يکون وقع إذا القدر فهذا
 األنبياء قبور عند توجد التي العادات وخوارق الکرامات من

 الشياطين وتوقي عندها والمالئکة األنوار نزول مثل ،والصالحين
 في بعضهم وشفاعة جاورها وعمن عنها النار عواندفا لها والبهائم
 وحصول بعضهم عند االندفاع واستحباب الموتى من جيرانه
 فجنس .بها استهان بمن العذاب ونزول عندها والسکينة األنس
 من والصالحين األنبياء القبور في وما فيه نحن مما ليس حق هذا

 ما فوق امةوالکر الحرمة من اهللا عند لها وما ورحمته اهللا کرامة
 ١.الخلق أکثر يتوهمه

 شدن برآورده و غیرایشان، و پیامبر از حاجت برآوردن درخواست همچنین و
 تیمیه ابن اما .است افتاده اتفاق اسالمی امت افراد از بسیارى براى حاجت آن
 توسط حاجت برآوردن اما .ماست بحث از خارج آنها به پرداختن :گویدمی

 نمى ایشان از درخواست و طلب استحباب بر اللتد غیرایشان یا و پیامبر
 برآورده حاجتشان پیامبر به توسل از بعد که بودند کسانى میان این از .کند
 خارج مدینه از تا شد امر ...)یا خواب يوسیله به پیامبر جانب از( و شد

 . ...است قبر صاحب کرامت خاطر به شود، واقع اندازه این تا اگر .شود
 مانند ، صالحین و انبیا قبور کنار در که العادهخارق کارهاي هآنچ همچنین

ستن دوري و ترسیدن آنان، قبور بر فرشته و نور شدن نازل و شیاطین ج 
 هستند، آنها يهمسایه که کسانى از و قبور از آتش دفع قبور، آن از حیوانات

                                                 
   .ی، قريب به همين معن٤٥٤، ص١ج؛ الرد على البکري،  ٣٧٤، ص١، جاقتضاء الصراط - ١
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 ساحسا آمدن وجود به هستند، آنها يهمسایه قبر در که کسانى شفاعت
نس  بر عذاب شدن نازل ؛دهستن مجاور که کسانى براى آرامش و الفت و اُ

 و حق همه اینها، مانند و است کرده جسارت و اهانت آنها به که کسى
 اما .اندداده رخ قبور صاحبان مقام و کرامت خاطر به که هستند حقیقت
 و الهی رحمت کرامت، و ماست؛ بحث از خارج رخدادها این بررسی
 مردم اکثر که است آن از باالتر دارند، خداوند نزد قبور صاحبان که یاحترام

 .کنند مى فکر
  :گویدمی تیمیه ابن باز

 فشکا 6 النبي قبر إلي جاء رجال أن يروي ما أيضا کذلک و
 أن فيأمره عمر يأتي أن يأمره هو و فرآه الرمادة عام الجدب إليه

 هذا مثل و بابال هذا من ليس هذا فإن .الناس فيستسقي يخرج
 ١.کثيرا الوقائع هذه من أعرف و 6النبي دون هو لمن کثيرا يقع

 آن به خشکسالی از و آمده 6پیامبر قبر کنار مردي که، است شده روایت
 نزد تا کرد امر او به که دید خواب در را 6پیامبر .کرد شکایت حضرت

 .کند ردمم براى باران طلب مأمور را او 6خدا رسول جانب از و رفته عمر
 این از ولى ،دارم آگاهی آنها به من که است داده رخ این مانند بسیارى وقایع
 .است خارج ما بحث
 بیش استغاثه، و توسل با دشمنی آغازگر تیمه، ابن که کنیدمی مالحظه

 معترف غیبی امداد امکان و اعمال این مطلوبیت و حقیقت بر دیگران از
 به منجر نفس، هواي از او پیروي افاتاعتر این تمام رغمعلی اما است؛

 .است شده او شدید انتقاد و مخالفت
                                                 

  .٣٧٣، ص١ج ،اقتضاء الصراط - ١
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 نتیجه این به اسالمی، مختلف مذاهب بزرگان سخنان بررسی از پس
 به استغاثه و توسل مشروعیت خود، فعل و قول با مسلمانان که رسیممی

 صالحین و B بیتاهل بر را اعمال این و اند؛پذیرفته را 6خدا رسول
ستن تبرك .شمارندمی جایز نیز و پیامبران دیگر و خاتم پیامبر آثار به ج 

 و خوانده حرام را موارد این يهمه وهابیان اما .است مشروع نیز صالحین
 توسل عمل، این زیرا خداست؛ به آوردن شرك اعمال این انجام :گویندمی
 و لعق نظر از آنکه حال .نیست ضرري و نفع مالک که است ايمرده به

 !باشد شرك مرده به توسل اگر است؛ یکى توسل حکم اسالم، مقدس شرع
 به توسل باشد، جایز زنده به توسل اگر و است؛ شرك نیز زنده به توسل
 و شرك توسالت این از بعضى که نیست ممکن .است جایز نیز مرده

 از کننده خارج و حرام دیگر بعضى ولى ، نباشد اسالم از کننده خارج
 !باشد جهنم در ابدي بقاي باعث و اسالم
 امامان، انبیا، قبور پیوسته مسلمانان تیمیه، ابن عصر تا اسالم صدر از
 زیارت را 6 اسالم گرامی رسول قبر همه، رأس در و دین بزرگان اولیا،

 آنها جوار در دعا و نماز خواندن و مشاهد این سوى به رفتن با .کردندمی
ستندمی تقرب متعال خداوند به ، آنها به توسل و تبرك و اعمال این .ج 

 اسالمی هايگروه يهمه اتفاق مورد نظرياختالف ترین کوچک بدون
 را سنت و پرداخت؛ گوییافسانه به پروابی و گمنام تیمیه، ابن .است بوده

 را همگان احترام و تقدیس مورد و پسندیده روش او داد؛ قرار بازیچه
 بر عالوه .نمود حمله آن به ادب، و منطق از ردو گفتار با و کرد؛ انکار

 است؛ گرفته قرار او تهاجم مورد نیز دیگري پسندیده اعمال ، توسل
 :داد فتوا چنین وي .)6خدا رسول قبر زیارت نیت با سفر تحریم همانند
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٢١٣ 

 سفر سفرش چون ،کند مسافرت 6خدا رسول قبر زیارت براى که کسى
 .خواندب تمام را نمازش باید است، معصیت
 اهل دانشمندان از بسیارى شد؛ بلند او جانب از ناهنجار آواز این وقتی

 هايکتاب در و کرده محکوم شدت به را او پاخاستند؛ به او علیه سنت
 مورد را او هايبدعت و نادرست عقاید 1 .نوشتند او علیه که ارزشمندي

 بعد 1.کردند آشکار همگان براى را او هايدروغ و داده قرار بررسی و نقد
 آخر، در و کرده صادر او علیه سطر 40 در فتوایی شام فقهاي فتوا، این از

 زیر خود موافقت اعالم ضمن جبل بن شهاب و دادند او تکفیر به حکم
 فتواي این گاه آن .است چنین نیز مالک پیروان يعقیده :نوشت خط این

 او .شد عرضه جماعت، بن بدر مصر، شافعی القضات قاضی به شام فقهاي
 که غریب و عجیب فتواهاي نوع این از باید مرد این :نوشت آن پشت نیز
 نکشیدن، دست صورت در شود؛ بازداشته است، باطل عالمان و امامان نزد

 او غلط تفکر نادرستی نکنند، پیروي او از مردم اینکه براى و شود؛ زندانی
 را آن جماعت بن اهللا سعد بن ابراهیم .شود تفهیم و بازگو مردم براى

 محمد .شود زندانی باید او است گفته نیز حنفی جریر بن محمد .نوشت
                                                 

والمقالـة المرضـية قاضـي مـالکي     . والدرة المضية فى الرد علي ابن تيميـة سـبکي   .شفاء السقام سبکي - ١
  =و دفـع الشـبه  . و نجم المهتدي و رجم المقتدي فخـر بـن المعلـم القرشـي    . تقي الدين أبي عبداهللا اخنائي

، و ٨٣٤المختارة فى الرد علي منکر الزيارة تاج الدين الفاکهاني المتوفى  ةو التحف. تقي الدين الحصني =
  .١٢٢٩تأليف أبي عبداهللا محمد بن عبدالمجيد الفاسي متوفى 

الصواعق اإللهيه فى الرد علي الوهابية، شيخ سليمان بن عبـدالوهاب در رد بـرادرش محمـد بـن عبـد       - ١
القسطالني و شرح المواهب الزرقـاني،   ةالوهاب النجدي، و الفتاوي الحديثية ابن حجر، و المواهب اللدني

  .ي ديگرهاو کتاب
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٢١٤ 

 چنین او مورد در نیز حنبلی مقدسی عمر بن احمد و مالکی ابوبکر بن
  1.داشتند رأیی

  پیامبر مبارك ذات و شخص به توسل بدیهی دالیل
 اللتد که را صحیحی اخبار و احادیث تمام وهابیان شد اشاره که چنان

  و کرده تأویل کند مى 6 خدا رسول شخص و ذات به توسل بر
 البته .ایشان شخص به نه است، حضرت دعاي به توسل این :گویندمی 

 توسل و اکرم رسول شخص به توسل ها،توسل آن که است روشن ما براى
 وضوح به که دارد وجود دیگري زیاد اخبار .است بوده عباس )شخص( به

 پاسخ نیازمند وهابیان گفتار .کند مى ثابت را شخص دخو بر توسل جواز
 این که فهمدمی راحتى به اخبار این مطالعه با منصفی، فرد هر زیرا نیست؛

 اهمیت جهت به اما .شدندمی متوسل 6خدا رسول شخص به افراد
 را شخص به توسل بیشتر وضوح با که را اخباري از مورد چند موضوع،

  . نیمک مى ذکر کنند، مى بیان
 توسل وهابیان که است خاطر این به شخص به توسل جواز اثبات اهمیت

 حضرت آن حضور در و 6خدا رسول حیات حال در حتى را شخص به
 )وهابیان( هاسلفی :گویدمی خود » توسل « کتاب در البانى .دانندمی شرك

 عالم اآنه .هستند مسلمانی صفت به مردم ترینشایسته آنها بلکه هستند؛ مسلمان
 را، ایشان غیر و پیامبر ذات بر تأثیرگذاري نسبت که چرا هستند؛ علم حقیقت به

   1.دانندمی اسالم از کننده خارج و ربوبیت در شرك
  :گویدمی تیمیه ابن

                                                 
،  ٤٥ص  ، های دفع الشبه حصنيبراى آشنايی با اين فتواهای قاضي القضات مذاهب چهارگانه مصر به کتاب - ١
  .٨٦، ص٥ ، ج برگرفته از الغدير. مراجعه فرماييد ، ١٥٥و تکملة السيف الصقيل کوثري، ص ، ٤٧ ص
  .التوسل انواعه و احکامه البانى - ١
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٢١٥ 

 اإلقسام مثل موته بعد أو مغيبه أو حضوره في بذاته التوسل فأما
 بدعائهم ال ذواتهم بنفس السؤال أو األنبياء من بغيره أو بذاته
  1.والتابعين الصحابة عند مشهورا هذا فليس

 به سوگند مثل ایشان، رحلت از بعد یا حضور در پیامبر، ذات به توسل اما
 شخص يوسیله به خداوند از سؤال یا دیگر، پیامبران ذات به یا او ذات

  .است نبوده مشهور تابعین و صحابه نزد ایشان، دعاي به نه ایشان،
 بدون بهم السؤال و بذواتهم التوسل فأما :گویدمی هتیمی ابن باز

 ال باطل فهذا عليها اهللا يثيب التي طاعتهم و شفاعتهم و دعائهم
  1.عقل ال و شرع في له أصل

 شفاعت و دعا بدون آنها يوسیله به سؤال و آنها شخص و ذات به توسل اما
 در ايریشه و است باطل است الهی پاداش مستوجب که ایشان اطاعت و

  .پذیردنمی را آن نیز عقل و نداشته اسالم
 در 6خدا رسول شخص به توسل یعنى ذات؛ به توسل عقیده، این بر بنا پس

 آنها يعقیده بر بنا .شودمی  محسوب شرك و نبوده جایز حضرت آن حیات حال
 يهمه سخنان همین با وهابیان آیا .نیست تأثیري هیچ داراي 6خدا رسول شخص

  کنند؟ مى بودن مشرك به متهم را مسلمانان
 بر صراحت به که پردازیممی اخباري بررسی به خداوند یارى به اکنون

  :کنند مى داللت شخص، و ذات به توسل
  :گفت و شد وارد 6خدا رسول بر نشینی بادیه عرب-١
  :أنشده و یصیح صبی ال و یئط بعیر لنا ما و أتیناك لقد !اهللا رسول یا

  الطفـل عن الصبی أم شغلت قـد و  لبانهـــا یدمی العذراء و أتیناك
                                                 

  .٣١٨، ص١ج مجموع الفتاوى،  - ١
  .٢٠٢،ص١ج مجموع الفتاوى، . ١٨٧ص،١الرد على البکري،ج- ١
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٢١٦ 

  الفسل العلهز و العامی الحنظل سوى  عندنا الناس یأکل مما شئ ال و
  الرســـل إلی إال الناس فرار أین و  فـــــرارن إلیک إال لنا لیس و

 :فقال السماء إلی یدیه رفع ثم المنبر صعد حتى 6 اهللا رسول فقام
 هللا ...السماء ألقت حتى یدیه النبی رد ما فواهللا ...ثامغی غیثا اسقنا اللهم
 بن علی فقام قوله؟ ینشدنا من عیناه قرتا حیا کان لو طالب أبی در
  :أردت کأنک !اهللا رسول یا : فقال طالبأبی

  لألرامل عصمه الیتامی ثمال     بوجهه الغمام یستقی أبیض و
  .فواضل و نعمۀ فی عنده فهم   هاشم آل من الهالك به یلوذ

 و کند، ناله که داریم شتري نه کهحالی در آمدیم، تو سوى به ما !اهللا رسول یا
  :خواند شعري چنین گاه آن .زند فریاد که کودکی نه

 چکد؛می خون ما هاياسب سینه از کهحالی در آمدیم تو سوى به ما  
  .است شده بازداشته خویش طفل از مادر و
 تا نداریم چیزى خون، و کرخ از ديب غذاي و تلخ حنظل از غیر   

  .بخورند مردم
 سوى به جز مردم پناه و نداریم؛ تو به آوردن پناه جز ايچاره ما  
  باشد؟ تواندمی کجا به پیامبران

 و رفتند باال منبر از اینکه تا کردند؛ حرکت برخاسته، 6خدا رسول پس
 خدا به پس ...!.فرما راسیراب ما ،خدایا :فرمودند برداشته آسمان به دست

 به شروع باران که بودند برنداشته دعا از دست 6 خدا رسول !سوگند
 او اگر و .خداست با ابوطالب اجر :فرمودند حضرت سپس. ...کرد باریدن

 ما براى را ابوطالب )شعر( سخن کسى چه .شدمی روشن چشمانش بود زنده
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 اي واهید،خرامی سخن این گویا :فرمود و شده بلند B علی خواند؟می
  خدا؟ رسول
 پناهگاه و طلبندمی باران ابرها از او، روي يوسیله به که ايچهره سفید

  .است زنانبیوه دست يگیرنده و یتیمان
 و نعمت در او نزد در و چرخندمی او گرد بر هاشم فرزندان از گرفتارانی

  .هستند بخشش
 سپس .خواندي که است همین منظورم آري، :فرمودند 6خدا رسول

 منبر، باالي در 6 خدا رسول و خواند؛ را او قصیده از بخشی Bعلی
 کنانهبنی قبیله از مردي آن از بعد .کردند آمرزش طلب ابوطالب براى

 :است چنین آن اول بخش معناي که سرود؛ شعر بیت چند و برخاست
 يوسیله به ما .ارتزگسپاس بندگان ستایشِ توست، آنِ از ستایش ،خدایا
  1.شدیم سیراب یامبر،پ روي

 مورد شخصی :گویدمی هشام ابن و دارد زیادي شواهد حدیث این
 :گویدمی اینکه از بعد حجر ابن .نمود نقل من براى را قصه این اعتماد،
 پیروي شایسته اما است ضعیف أنس حدیث، راویان يسلسله در هرچند
  .کند مى اشاره هشام ابن سخن این به است،

 و کردنـد؛ مـی  یـاد  بسیار 6 خدا رسول را بوطالبا حضرت شعر این
 آن کسـى  تـا  خواستندمی خود اصحاب از نمودند،می باران طلب که گاهی

 از مکـه  مـردم  کـه  اسـت  زمـانی  بـه  طمربـو  شـعر  ایـن  داستان .بخواند را
 کـه  6خـدا رسـول  بـا  ابوطالـب  کردنـد؛  شـکایت  ابوطالب به خشکسالی

                                                 
؛ ٥٩٧صطبرانـى  ؛ کتـاب الـدعاء   ٢٨، ح٧٣صطبرانى ؛ احاديث الطوال ١٨١، ص١سيره ابن هشام ج - ١

فـتح  بـا چنـدين سـند؛     ، ١٤٢-١٤٠، ص٦؛ دالئل النبوة بيهقـي ج ١٨٤ص اسماعيل بن محمد ،دالئل النبوة
؛ سـيره حلبـي   ٢٩٥ ص ٩٩، ص٦؛ البداية و النهايـة، ج ٣١، ص٧ ، ج رية القاد؛ عم٤١١، ص٢ ج البارى،
  .٢٣٥٤٩؛ کنز العمال ح٤٤٠، ص٩جسبل الهدى و الرشاد،؛ ٢٦٣، ص٣ج
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٢١٨ 

 بـاران  طلـب  خدا از او يوسیله هب و شده خارج بودند نوجوان و خردسال
   :خواند را شعر این و کرد؛

  1لألرامل عصمه اليتامى ثمال   بوجهه الغمام يستقي أبيض و
 پناهگاه و طلبندمی باران ابرها از او، روي يوسیله به که ايچهره سفید

   .است زنانبیوه دست يگیرنده و یتیمان
 و خواند،می را شعر همین او که شده نقل نیز عایشه از همچنین

 این !سوگند خدا به « :گفت ابوبکر .کردمی قضاوت ابوبکر، پدرش،
  1».است 6 خدا رسول شخص

 یاد بسیار را شاعر سخن« :است گفتهمی او که کند مى نقل پدرش از سالم
 طلب منبر باالي بر او و نگریستممی 6 خدا رسول يچهره به کهحالی در کردم؛می

  .کردممی زمزمه را شعر این کرد،می باران
  لألرامل عصمۀ الیتامی ثمال   بوجهه الغمام یستقی أبیض و

  2.است ابوطالب شعر این :گویدمی
  :گویدمی دینار بن عبداهللا
  .خواندمی را شعر این نیز او که شنیدم عمر ابن از

  :گویدمی که است شده نقل عازب بن براء از باز
 اي :گفت و برخاست مردي بودند، منبر االيب بر 6 خدا رسول کهحالی در

 آبیبی شدت از چراکه !بدهد باران قریش به که بخواه خدا از !خدا رسول

                                                 
 ، ص ٨، ص١، جسـبل الهـدى و الرشـاد،   ؛ ٤٩، ص٦؛ البدايـة و النهايـة، ج  ٤١٣، ص٦ج فتح البـارى،  - ١
  .؛ از ابن اسحاق و ابن عساکر١٣٧، ص٢و ج٤٩٣
الطبقـات  ؛ ٧، ص١؛ سنن ابـن ماجـه ج  ٤٥، ح٤٧٧، ص٧و ج٦٣، ح١٨١، ص٦ابي شيبه ج مصنف ابن - ١

  .؛ هيثمي سند اين خبر را صحيح گفته است٢٧٢، ص٨؛ مجمع الزوائد ج١٩٨، ص٣جالکبرى، 
؛ ١٢٧٢، ح٤٠٥، ص١؛ سـنن ابـن ماجـه ، ج   ٩٣، ص٢؛ صـحيح بخـاري ، ج  ١٥، ص٢مسند احمد ، ج - ٢

  .٣٥٢، ص٣سنن بيهقي ، ج
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٢١٩ 

 دیدن با بود، زنده ابوطالب اگر :فرمودند 6 خدا رسول .شد خواهند هالك
 سخن این گویا !خدا رسول اي :گفت مردي .شدمی خوشحال قضیه این

 باران ابرها از او، روي يوسیله به که ايچهره دسفی« :خواهیدمی را ابوطالب
  1».است زنانبیوه دست يگیرنده و یتیمان پناهگاه و طلبندمی

 و ذات به توسل توسل، این که شودمی ثابت روشنی به روایات این از
 منظور که بگویند توانندمی بازهم وهابیان آیا .است 6خدا رسول شخص

 ابوطالب جناب شعر بینید،می کهچنان است؟ حضرت آن دعاي چهره، از
 آن از بسیار 6 اسالم گرامی رسول .است صحابه بزرگ و کوچک زبانزد

 شرك یقین به چهره، به توسل وهابیان، يعقیده بر بنا ولى کردند؛می یاد
 مسلمانان !وهابیان؟ یا ،است 6خدا رسول اسالم، شارع آیا .بود خواهد

 از یا ،بیاموزند 6خدا رسول از را دخو زندگی قوانین و دین باید
 که ]اندگذاشته گیتی صحنه به پا اسالم ظهور از بعد هاقرن که[ وهابیانی

 خیلی پاسخ !شمارند؟می شرك را حضرت آن شده تأیید و رفتار و اعمال
 توهین این که کنیم مى گوشزد اشاره به فقط محترمانه خیلی است؛ روشن
  .است اسالم امیگر رسول قدسی صاحت به بزرگی

 مورد در شعري بود، 6خدا رسول اصحاب از که قارب بن سواد
  :است چنین آن از بخشی که است سروده ایشان

  األطائب األکرمين يابن اهللا الى  وسيلة المرسلين ادنى انک و
  1قاريب بن سواد عن فتيال بمغن الذوشفاعه يوم شفيعا لي کن و

                                                 
  .٣٥٣٤٦، ح٣٤٧،ص١٢عمال ، جکنزال - ١
؛ تفسـير  ٢٥٠، ص٨؛ مجمـع الزوائـد ، ج  ٦١٠، ص٣؛ مستدرک حـاکم ، ج ٩٤، ص٧الکبير، ج المعجم - ١

  .٤١٠ ، ص ٤٠٨، ص٨؛ البداية و النهاية، ج١٨١، ص٤ابن کثير ، ج
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٢٢٠ 

 پیامبران، دیگر به نسبت تو که دهممی تشهاد !پاکیزگان و گرامیان فرزند اي
  .هستى وسیله نزدیکترین

 قارب بن سواد حال به خرمایی رشته اندازه به شافعان شفاعت که روزي در
  !باش من کننده شفاعت رساند؛نمی سود

 به توجه با .است کرده نقل سند چندین ضمن را سواد يقصه کثیر ابن
 به وسیله بهترین را 6خدا لرسو شخص او که بینیممی سواد سخنان

 نیز 6خدا رسول .را حضرت آن دعاي نه داند؛می متعال خداوند سوى
 نیز حدیث این از .شدند خوشحال شدنش مسلمان و او شعر شنیدن با

 .ایشان دعاي نه ،هستند 6خدا رسول شخص منظور، که شودمی ثابت
  .ندارد دعا با ارتباطی حدیث فرماییدمی مالحظه کهچنان

 به توسل تحریم براى وهابیان دستاویز کردیم، اشاره نیز قبالً کهچنان
 به عمر آنکه حال .است عباس به خطاب بن عمر توسل 6خدا رسول

 و خلیفه خود تعبیر .او دعاي به نه ،شده متوسل عباس شخص به وضوح
  :ببینید .ماست مؤید شخص، به توسل به آن از ثابت بن حسان استنباط

 القحط اشتد لما الرمادة عام بالعباس خطاب بن عمر واستسقى
 واهللا هذا :عمر فقال األرض اخصبت و به تعالى اهللا فسقاهم
  :حسان قال و منه المکان و اهللا الى الوسيلة

  العباس بغره الغمام ـقيـفسـ        جدبنا تتابع قد و األمام سأل 
  لناسا دون بذاک النبي ورث       الذى والده صنو و النبي عم

   فأصبحت البالد به اإلله أحيي
  ١الياس بعد الدجناب مخضرة 

                                                 
؛ ٩٤، ص٢ ، ج ؛ سـير اعـالم النـبالء   ٣٦١، ص٢٦ ، ج ؛ تـاريخ ابـن عسـاکر   ١١١، ص٣ ، ج اسد الغابـه  - ١
  .٢٧، صة؛ رفع المنار٣٣، ص٤؛ نيل االوطار،ج ٣٧٢، ص٢ج ،ون االخبار عي
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٢٢١ 

 يوسیله به عمر رسید، اوج به خشکسالی و قحطی وقتی رماده، سال در
 را آنها او يوسیله به خداوند .نمود باران طلب )عباس دعاي به نه( عباس

 اخد به :گفت و کرد مردم به رو عمر .شدند سرسبز هازمین و گرداند سیراب
 مقام داراي خدا نزد او است؛ خداوند سوى به ما يوسیله عباس !سوگند

  :گفت شعري مورد این در ثابت بن حسان .است
 باران درخواست خلیفه بود، فراگرفته را جا همه شدید خشکسالی که وقتی
  .نمود سیراب را مردم عباس، نورانیت به آسمان ابر آنگاه کرد؛

 او از را منزلت و مقام اوست، پدر يهمتا و پیامبر عموي که عباس  
  .است برده ارث به

 از بعد جا همه نمود، زنده را هاسرزمین او يوسیله به خداوند  
  .گشت سرسبز ناامیدي

 او به عباس بدن کردن مسح با مردم فراگرفت، را جا همه باران آب وقتی
  !تو بر آفرین !حرم دو ساقی اي :گفتندمی و جستندمی تبرك

  :گویدمی رعم ابن
 عبدالمطلب بن بالعباس الرمادة عام الخطاب بن عمر ىاستسق
 فما فاسقنا، به، إليک نتوجه العباس نبيک عم هذا اللهم :فقال

 أيها يا :فقال الناس في عمر فخطب قال اهللا، سقاهم حتى برحوا
 لوالده الولد يري ما للعباس يرى کان 6 اهللا رسول إن الناس
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٢٢٢ 

 في 6اهللا برسول الناس أيها فاقتدوا قسمه يبر و يفخمه و يعظمه
  ١.بکم نزل فيما اهللا إلى وسيلة واتخذوه العباس عمه
 این !خدایا :گفت و کرد، باران طلب عباس يوسیله به خطاب بن عمر

 .ایمروآورده تو سوى به او يوسیله به ما و است عباس پیامبرت، عموي
 عمر سپس .نمود سیراب را نهاآ خداوند که بودند، نکرده ترك را آنجا هنوز
 يدیده به عباس به خدا رسول !مردم اي :گفت و خواند، خطبه مردم میان

- می نازل شما بر آنچه در را او و کنید پیروي او از پس .نگریستمی پدري

  !دهید قرار وسیله خدا سوى به شود،
 با البانى ولى شده، روایت اسلم بن زید و عمر ابن از حدیث این
 ابن کهحالی در 1.است خوانده ضعیف را اول سند دوم، سند اغماض

 را آن طبرى الدین محب و دانسته راصحیح دوم سند ممدوح سعید و حجر
 با که صحیح خبري و حدیث به جا هر البانى آري، .است گفته حسن

 به خبر آن صحت بر اعتراف جاي به رسیده، است مغایر او تمایالت
 یا و تکذیب تضعیف، را خبر و کرده خیانت مسلمین و اسالم به راحتى

به   .کند مى ...و افکنى شُ
-می وارد شما بر که هاییگرفتاري در« :گویدمی که خطاب بن عمر سخن

 دادن قرار وسیله به آشکارا »دهید، قرار وسیله خدا سوى به را عباس شود
 به توسل جواز به قائل دوم يخلیفه لذا .او دعاي نه ،کند مى امر عباس شخص
 مورد در بخاري صحیح در که است خبري مؤید خبر، این .است بوده شخص

                                                 
بالذري اين : گويد یو م ٤١٣ص٢فتح الباري ج. ٣٣٤ص٣مستدرك ج. ٦٠٧صطبرانى كتاب الدعاء  -١

. ٩٢ص٢؛ سـير اعـالم النـبالء ج   ٣٢٩-٣٢٨، ص٢٦ ، ج تاريخ ابن عساکر. حدبث را از اسلم روايت كرده
  .٣٧٢٩٧كنز العمال حديث 

  .٦٧٢حديث . ٢، جتوسل البانى؛ ارواء الغليل - ١
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 احادیث توانندنمی وهابیان چون ولى .است آمده عباس، به دوم يخلیفه توسل
 دعاي به توسل این :گویندمی لذا کنند تضعیف فریب و نیرنگ با را کتاب این

 آیه، هر مورد در بیانوها که است روشی این .عباس خود به نه ، است عباس
 به بتوانند تا اندگرفته پیش در است، مغایر آنها تمایالت با که خبري یا و روایت
 الزم و جایز را آنان خون ریختن نموده، شرك به متهم را مسلمانان راحتى

 تفاوتى هیچ خبر دو این بین که بینیممی بنگریم، منصفانه اگر اما .بشمارند
  :است این بخاري یحصح عبارت .ندارد وجود

 بالعباس استسقى قحطوا إذا کان الخطاب بن عمر أن :أنس عن
 إنا و فتسقنا، بنبينا إليک نتوسل کنا إنا اللهم :فقال عبدالمطلب بن

  1 .فيسقون قال فاسقنا، نبينا بعم إليک نتوسل
 عباس، يوسیله به خطاب بن عمر گرفت شدت خشکسالی وقتی وقتی

 تو به پیامبر يوسیله به ما !خدایا :گفت او کرد؛ انبار طلب 6پیامبر عموي
 پیامبر عموي يوسیله به اکنون .کرديمی سیراب را ما تو و شدیممی متوسل

  .شدند سیراب :گویدمی راوي !گردان سیراب را ما شویم؛می متوسل تو به
 و اخبار هماهنگی جهت در و نیست نفس هواي پیرو که فردي هر

 این بین که است بدیهی کوشد،نمی خود باطل يعقیده با اسالمی روایات
 به را عباس« :گویدمی خلیفه اولى در .بیندنمی تفاوتى حدیث لفظ دو

 بخاري حدیث در مفهوم همین که حالی در » .دهید قرار وسیله خدا سوى
 وسیله تو سوى به را پیامبر عموي ما !خدایا« :گویدمی که دارد وجود نیز

  » .یمدهمی قرار
  تضعیف را اولى وهابیان که دارند هم با تفاوتى چه جمله دو این

 ولى دانند،می صحیح را دومی و ]شمارندمی شرك را عمل این و[کنند مى

                                                 
  .و ديگران ٤١١ص٢؛ فتح الباري ، ج١١١ص ٧؛ صحيح ابن حبان ، ج١٦ص٢، ج ٢٥٦ص ١صحيح بخاري ج - ١
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 به نه خوانندمی عباس دعاي به توسل را آن نیرنگ، و جوییبهانه با باز
  عباس؟ خود

 به توسل جواز عدم دلیل را خلیفه توسل وهابیان اینکه مورد در اما
 ناقض که را حدیث از خود استنباط سنت، اهل عالمان اند،داده قرار مرده

 نقل از بعد حجر ابن مثال، عنوان به اند؛کرده ذکر است، وهابیان يعقیده
 قرار شفیع جواز ،)عباس به عمر توسل( عباس داستان از« :گویدمی حدیث

 براى فضیلت یک قصه این در .گیریممی نتیجه را صالح و خیر اهل دادن
 و عباس برابر در تواضع خاطر به عمر، براى فضیلت یک و است عباس

  1».عباس حق شناخت
 غیر به توسل جواز بر داللت خلیفه عمل حجر، ابن سخن به توجه با 

 ایشان شخص به توسل بودن حرام بر اینکه نه کند، مى 6خدا رسول
  .کند داللت

  :گویدمی »المناره رفع« در ممدوح، سعید
 توسل( صحابه که بینیممی کند، داللت آن بودن حرام بر عمل یک ترك اگر«

 همگان؛ مقبول توسل ...)و اسود بن یزید به معاویه توسل و عباس به عمر
 داشتند، نیاز آن به شدیداً کهحالی در را الهی صفات و اسماء بر توسل یعنى
  1»؟!است حرام نیز الهی تصفا و اسماء بر توسل بنابراىن، .نمودند ترك

 دلیل صدها توانمی .اندداده هاییجواب چنین علما از دیگر بسیارى و
 آن بودن مکروه بر داللتی هیچ عمل یک ترك که آورد منطقی و درست
 از که قاسم بن حمزة داستان نقل هنگام .آن بودن حرام به رسد چه ندارد،

                                                 
  .٤١٣ ، ص ٤٧ص ٢ج فتح البارى، - ١
  .٩٤ ، ص ٩٢ص ،رفع المنارة - ١
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 ترك از آنها که کردیم شارها است، بوده سوم قرن بزرگان از و هاشمبنی
 شرح که حالی همان در او و .اندنکرده برداشت منعی گونههیچ خلیفه،
 توسل بودنِ شخص به توسل سویی، از .شد متوسل عباس جناب به دادیم

  .گرددمی اثبات نیز ثابت بن حسان شعر با خلیفه،
 تهگرف را دستش دید،می را انس وقت هر بنانی ثابت« :گویدمی ذهبى

 رسول دست که است دستی این :گفتمی و مالیده صورتش به بوسید؛می
  1».است کرده مسح را 6خدا

  :گویدمی بکري حسان بن حارث
 و الحديث 6 اهللا رسول إلى الحضرمي بن العالء و أنا خرجت

 وافد ما و :قال عاد کوافد أکون أن برسوله و باهللا أعوذ :فقلت فيه
  1 .يستطعمه لکنه و بالحديث أعلم هو و عاد

 به برممی پناه :گفتم من رفتیم؛ 6خدا رسول حضور به حضرمی بن عالء با

  !برگردد سپس و آمده که باشم شخصی مانند اینکه از رسولش و خدا

 نه بردند پناه 6خدا رسول به صحابی دو این کنیدمی مالحظه کهچنان
  .نفرمودند نعم عمل این از را آنان گرامی پیامبر و .حضرت آن دعاي به

 أعجزت :فقال .شيئا 6 اهللا رسول سأل رجال أن موسى أبي عن
 بني عجوز ما و :أصحابه فقال .إسرائيل بني عجوز مثل تکون أن

                                                 
ثابت بناني از تابعين بـوده   ؛ ٤٣ص ٤ج ، سير اعالم النبالء. ٧٤ ، ص ٧٣ص١ج ، معجم الشيوخ ذهبي - ١

  ، ٢٢٠ص ، ٥ج ، سـير اعـالم النـبال   . االسـالم معرفـى نمـوده اسـت    و ذهبي او را امام علم و عمـل و شـيخ  
  .٩١شرح  
؛ ابن حجر سند ايـن خبـر را حسـن    ٥٧٩، ص٨؛ فتح الباري ، ج٣٣٢٥ح،٢٥٤، ص٣المعجم الکبير، ج - ١

  .گفته است
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 ببني يسير أن أمر حين موسي إن :فقال اهللا؟ رسول يا إسرائيل
 بني علماء فقال هذا؟ ما اسرائيل بني فسأل الطريق، ضل اسرائيل
 أن اهللا من موثقا علينا أخذ الموت حضره لما يوسف إن :اسرائيل
 يدري أيکم و :موسى لهم فقال عظامه ننقل حتى مصر من نخرج
 يوسف قبر أين يدري ما :إسرائيل بنو له فقال يوسف؟ قبر أين
 .يوسف قبر علي دليني :فقال .إليها فأرسل إسرائيل بني عجوز إال

 :قالت حکمک؟ ما و :قال .حکمي تعطيني حتى واهللا ال :فقالت
 حکمها اعطها :له فقيل عليه ذلک ثقل فکأنه الجنة في معک أکون

 المکان هذا انضبوا :فقالت ماء مستنقع بحيرة الی بهم فانطلقت
 أخرجوا احتفروا فلما المکان هذا في احفروا :قالت نضبوه فلما
  ١ .النهار مثل الطريق إذا األرض من استقلوها فلما يوسف عظام

 را او 6پیامبر .آمد حضرت آن نزد مردي که شده روایت 6خدا رسول از
 آن بر که خواهممی شتري :گفت مرد !بگو را حاجتت :فرمودند کرده، اکرام
 پیرزن مثل که هستید آن از ترناتوان مگر :فرمودند 6خدا رسول .شوم سوار

 :فرمودند حضرت .کردند سؤال پیرزن داستان مورد در باشید؟ اسرائیل بنی
 .کرد گم را راه ،کرد ترك را شهر اسرائیل بنی همراه به موسی وقتی

 از مرگ هنگام پیامبر یوسف :گفتند کردیم؟ گم را راه چرا :پرسید Bموسی
 او بدن اجزاي از چیزى اینکه مگر نشویم خارج مصر از که گرفت پیمان ما
 را یوسف قبر مکان کسى چه پرسید B موسی .باشیم داشته خود همراه را

                                                 
 ،؛ مستدرک حاکم٧٢٥٤، ح٢٣٦، ص١٣ ج مسند ابو يعلى، ؛ ٧٢٣ح، ٥٠٠، ص٢ج  ،صحيح ابن حبان - ١

 ، ج؛ مجمع الزوائد٣٣٦، ص٣ ، ج؛ تفسير ابن کثير١٠٨، ص١٣ ، ج؛ تفسير قرطبي٣٥٢٣، ح٤٣٩، ص٢ج 
  .اندسند اين خبر را صحيح گفته ىو هيثم ى؛ حاکم و ذهب١٧٠، ص١٠
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 او .فرستاد پیرزن آن نزد را شخصی .اسرائیل بنی از پیرزنی :گفتند اند؟دمی
 به :گفت او اما .دهد نشان را یوسف قبر که خواست او از موسی و آمد

 چیست؟ حکمت که پرسید موسی .بدهی من به را حکمم اول که شرطی
 داريخویشتن آن قبول از موسی .باشم تو همراه بهشت در من اینکه :گفت
 آنها پیرزن آن پس .بده برایش را حکمش که فرمود وحی خداوند ولى ،نمود

 آنها .شود خشک تا !کنید باز را آب این جلوي گفت و برد آبگیري کنار به را
 استخوان و بکنید را زمین که گفت آنها به پیرزن .دادند انجام را او يگفته

  .شد آشکار برایشان راه دادند، انجام را کار این وقتی .آورید بیرون را یوسف
 دو که است خوانده شعري حضرت آن سوگ در پیامبر، عمه صفیه،

  :است زیر شرح به آن بیت
  جافیا تک لم و برا بنا کنت و   رجائنا کنت اهللا رسول یا أال              
  1بیک علیک الیوم من کان باکیا   ا رآه  ـــو کان بنا برا رحیم            

  .نکردي جفا هرگز و بودي، ما امید وت ،خدا رسول اي  
 که هر قوم این از !ما پیامبر اي .بودي مهربان و نیکوکار ما به نسبت  

  !بریزد اشک تو براى باید است، گریان
 داللت است، شده گفته 6خدا رسول اصحاب حضور در که شعر این

 از بعد 6خدا رسول به خطاب و ارواح با گفتن سخن که کند مى این بر
 این وهابیان تفکر خالف بر .است بوده رایجی عمل حضرت، آن رحلت
 و !خدا رسول اي :کند مى خطاب صفیه .نیست عبث و شرك اعمال

                                                 
؛ ٤٩، ص١ ، ج؛ االســتعاب٨٠٦ح ، ٣٢٠، ص٢٤، جالکبيــر المعجــم؛ ٣٢٥، ص٢، جالطبقـات الکبــری  - ١

؛ هيثمي سند اين خبـر را  ٢٢٤، ص٤ ، ج؛ تفسير قرطبي١٠٧٨٥؛ االصابة شرح ٣٩، ص٩ ، جمجمع الزوائد
  .حسن گفته است
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٢٢٨ 

 نه است پیامبر شخص به مربوط ارزش !بودي ما امید تو :گویدمی همچنین
  .ایشان دعاي تنها

 فلم اطلبوها :فقال اليرموک يوم له قلنسوة فقد وليد بن خالد ان
 فقال خلقة قلنسوة هي فاذا فوجدوها اطلبوها :فقال هايجدو
 جوانب الناس فابتدر رأسه فحلق 6 اهللا رسول اعتمر :خالد
 اشهد فلم القلنسوة هذه في فجعلتها ناصيته الى فسبقتهم شعره
  1 .النصرة رزقت اال معي وهي قتاال
 !دکنی پیدا را آن :گفت کرد؛ گم را کالهش یرموك، روز در ولید بن خالد

 پیدایش و بگردید :گفت دوباره .نیافتند ولى ،کردند وجو جست لشکریان
 نرم و صاف کالهی که خالد کاله زیاد، وجوي جست از پس سربازان !کنید
 مردم تراشید، سر و داد انجام عمره 6خدا رسول :گفت خالد .یافتند را، بود

 پیشی همه رب حضرت آن پیشانی موي گرفتن براى من و گرفتند را او اطراف
 و کردم شرکت که هاییجنگ تمام در .دادم قرار کالهم در را آن و گرفتم

  .شد نصیبم یارى و کمک بود، من همراه مو این
 بن عبدالرحمن از :کند مى تأیید را خالد عمل صحت نیز زیر خبر این 

  :است شده نقل الحارث
 شعره ابتدروا 6 اهللا رسول حلق یوم الناس أن الثقه أخبرنی
  1 .قلنسوته فی فجعلها ناصیته إلی خالد فبدرهم

                                                 
ــر  - ١ ــويعل ١٠٥، ص٤ ، جالمعجــم الکبي ، ٣ ، ج؛ مســتدرک حــاکم ٧١٨٤، ح١٣٩، ص١٣ ، جی؛ مســند اب
؛ ســير اعــالم ٧٩، ص٧ ج ى؛ فــتح البــار١١١، ص٢ ج ؛ االســتعاب٣٤٩، ص٩ ج ؛ مجمــع الزوائــد٢٩٩ص

ــبالء ؛ ٣٤٣، ص١١ ج ســبل الهــدى و الرشــاد،  ٢١٧، ص٢ ج ؛ االصــابة١٣٠، ص١٦و ج ٣٧٤، ص١ ج الن
  .اندسند اين خبر را صحيح گفته ىشام ىکما فى حاشية سير الذهبي و صالح ىو بصير ىهيثم
  .٣٧٥، ص١ ، جسير اعالم النبالء - ١
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٢٢٩ 

 موي گرفتن براى صحابه تراشید، را خود سر 6خدا رسول که روزي
 آن پیشانی موي همه، از قبل خالد .گرفتندمی پیشی یکدیگر بر حضرت
  .داد قرار خود کاله در را آن و گرفت را حضرت

  .ستنده ثقه حدیث راویان :گویدمی حاشیه در ذهبى سیر محقق
 به وهابیان و سنت اهل بین که است صحابی یک يدرباره باال داستان

 رسول موي تار حتى خالد سخن بر بنا .است شهره »االسالم سیف«
 شدهمی هاجنگ در او پیروزي سبب چراکه است؛ بوده اثر داراي 6خدا

 تأثري ایشان مبارك وجود یقین به و است پیامبر موي تار تأثیر این .است
  .است بشري درك توان از اترفر

 را حضرت آن سر موي که انس از حدیثی نقل از بعد سیرین ابن
 سلمانی عبیده به را خبر این« :گویدمی گرفتندمی تبرك براى اصحاب

 از بهتر برایم باشم، داشته حضرت آن از مو تار یک من اگر :گفت او .گفتم
  1».است زمین روي هاينقره و طال تمام

 رسول از مویی تار من که گفتم عبیده به« :گویدمی سیرین ابن یگري،د خبر در
 از بهتر برایم باشم داشته حضرت آن از مو تار یک من اگر :گفت عبیده .دارم 6خدا
  2».است زمین روز هاينقره و طال تمام

 بوده B علی امام و مسعود ابن بزرگ اصحاب از عمرو بن هعبید
 ندیده را حضرت خود ولى ،کرده درك را 6خدا رسول زمان .است
 تار یک من اگر که است گفته را سخن همین نیز خود سیرین ابن 3.است

                                                 
  .٩٥، ص٦وج ٥٠٦،ص٣جطبقات الکبرى، ال؛ ٢٥٦،ص٣مسند احمد ج - ١
  .٤٢، ص٤سير اعالم النبالء، ج  - ٢
  .٩، شرح ٤٠، ص٤ج ،همان  - ٣
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٢٣٠ 

 بهتر است زمین در آنچه و دنیا تمام از برایم باشم داشته حضرت آن از مو
  1.است

  :است گفته محمد بن عبدالرحمن
 شعر من بشعر فدعا الموت ثم العزيز عبد بن عمر أوصى
  ٢ .کفني في اجعلوه فقال أظفاره من وأظفار 6النبي
 در را 6پیامبر ناخن و مو مرگش هنگام نمود، وصیت عبدالعزیز بن عمر

  .بگذارند کفنش
  :است گفته حنبل بن أحمد بن عبداهللا

 يقبلها فمه على ها فيضع 6النبي شعر من شعرة آخذا أبي رايت
 يشربه الماء في ويغمسها عينيه على يضعها رأيته أني وأحسب

 جب في فغسلها 6 للنبي قصعة أخذ قد ورأيته بها يستشفي مث
 به ويمسح به يستشفي زمزم ماء يشرب مرة فيها شرب ثم الماء
  ١.وجهه و يديه
 آن که دیدم را او .بوسیدمی و بود؛ گرفته را 6پیامبر موي که دیدم را پدرم

 به و نوشیدمی را آن آب گذاشته، آب درون .گذاشتمی چشمانش بر را
 6خدا رسول به متعلق که ظرفی پدرم دیدم، .کردمی شفا طلب آن يسیلهو

 هم گاهی .نوشیدمی آن آب از سپس داد،می شو و شست آب چاه در را بود،
  .کردمی شفا طلب و مالید؛می صورتش و دست به نوشید؛می زمزم آب آن با

 که رفتار و اعمال این يدرباره اخبار، این به استناد بدون اگر امروزه،
 وهابیان با .است موجود نیز آن اسناد و است داده رخ فراوان تاریخ در

                                                 
  .٦٧، ص٧ج ،بيهقي یسنن کبر - ١
  .١٤٣، ص٥ج،؛ سيراعالم النبالء٤٠٦،ص٥ج ،یالطبقات الکبر - ٢
  .٢١٢، ص١١، ج؛ سير اعالم النبالء١٨٣ص،٩ج ،حلية االوليا - ١
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٢٣١ 

 اگر آري، .گرفت خواهید قرار آنها تمسخر مورد یقین به بگویید، سخن
 چگونه ایشان وضوي آب و مو نباشد، مؤثر 6پیامبر مبارك وجود

 براى صحابه که طوري به است؟ شده برکت و کرامت همهاین صاحب
 داشتن و کنند؛ حفظ خود براى را آن و گرفته پیشی یکدیگر بر آن، داشتن

 و بهتر جهان هايدارایی تمام داشتن از تابعین بزرگان و آنها براى آن
  ...!شود گذاشته کفنشان در تا کنند وصیت و است؛ ترارزنده

  :گویدمی قسیط بن )عبداهللا( عبدالملک بن یزید
 إلي قاموا المسجد لهم خال إذا 6النبي أصحاب من نفرا رأيت
  1 .يفعل يزيد رأيت و قال ودعوا فمسحوها القرعا المنبر رمانه

 شد،می خلوت مسجد هرگاه که دیدم را 6خدا رسول اصحاب از گروهی
 این نیز یزید .کردندمی دعا نموده، مسح را آن يدسته .رفتندمی منبر طرف به

  .کردمی را کار
 سند نیازمند خبر، این مثل« :گویدمی تیمیه ابن »توسل« کتاب محقق

 این که بگوید خواهدمی یعنى » .است سند از خالی ]خبر این[ که است
 روایت سند با را خبر این شیبه ابی ابن کهحالی در .نیست درست خبر
  .هستند ثقه حدیث راویان باقی ناآشناست، که مودوده ابو جز به و کرده

 6النبي مقعد على يده وضع رعم ابن الى نظر انه ابراهيم عن
  1 .وجهه على وضعها ثم المنبر، من

 روي 6خدا رسول نشستن جایگاه به را دستش که دید را عمر ابن ابراهیم،
  ».مالیدمی خود صورت به بعد و گذاشته منبر،

   :گویدمی انس بن مالک

                                                 
فى التوسل  ة؛ قاعدة جلي٨٢، ص٢ج ،؛ الشفا قاضي عياض٥٣٧، ح٤٥٧، ص٤ج ،مصنف ابن ابي شيبه - ١

  .٣٩٣ح ة،و الوسيل
 ؛ مجمــوع الفتــاوى، ٨٦، ص٢؛ الشــفاء عيــاض ج٢٥٤،ص١، ج؛ طبقــات ابــن ســعد٩،ص٤الثقــات، ج - ١
  .٢٣٠،ص١ج
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٢٣٢ 

 ثم المنبر، برمانة أخذ و المسجد دخل رباح أبي بن عطاء رأيت
  1.ةالقبل استقبل

 و )جست تبرك( گرفت را منبر يدسته .شد مسجد داخل که دیدم، را عطا
  .نمود قبله به رو سپس
 آن با و بیایند صحابه که است شده مقام این داراي چگونه منبر، این 

 آن وهابیان یا و کرده پیدا خود خودي به را برکت این آیا بجویند؟ تبرك
 داراي وهابی علماي و البانى ،تیمیه ابن اند؟بخشیده حضرت منبر به را

 فاقد 6خدا رسول ولى بوسند،می را آنها دست پیروانشان که هستند تأثیر
  !هستند؟ تأثیر

 کنند؛ مى داللت 6خدا رسول شخص مؤثربودن بر روشنی، به اخبار
 توجه و توسل نوع این هرگز ایشان .حضرت آن دعاي بودن مؤثر تنها نه
 آن موي که کسانى آیا .اندنفرموده منع و هندانست منکر عملی را، خود به

 جستند؛می تبرك آن به و داشته خود همراه مرگ و زندگی در را حضرت
 بسیارى مشابه قضایاي تاریخ، است؟ بوده 6خدا رسول دعاي منظورشان

 اصحاب مکه، درفتح :آنکه جمله از .است کرده ضبط و ثبت خود در را
 یکدیگر بر تبرك، براى شدند؛می ینزم به پیامبر وضوي آب ریختن مانع

 موي به جستن تبرك باب در .مالیدندمی خود به را آن و گرفته پیشی
 رسول ولى .اندنوشته فراوان سنت اهل روایی هايکتاب 6خدا رسول

 این انجام از را مسلمین و نبوده خود تأثیرگذاري منکر گاه هیچ 6خدا
 وهابیان به را امر این تشخیص 6خدا رسول آیا !اندنفرموده منع اعمال

 جاي به آنها تا !اند؟کرده واگذار )گذارندمی عرصه به پا بعد قرن چند که(
 6خدا رسول مبارك وجود اثربخشی فقدان و کرده تکلیف تعیین ایشان

                                                 
  .شرح حال مالک ،٥٤،ص٨سير اعالم النبالء، ج  - ١
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٢٣٣ 

 آن دعاي به اصحاب مکه، فتح ماجراي در آیا !نمایند؟ اعالم مردم به را
  چکید؟می ایشان صورت و دست از هک آبی به یا ،شدندمی متبرك حضرت

 به 6خدا رسول تأثیرگذاري که باشند داشته توجه محترم يخواننده
 و الهی عطاي ارزش، و تأثیر این !نیست خداوند از مستقل اثربخشی معناي
 و تأثیر .است شده قرارداده پیامبر، مبارك وجود در که است ايودیعه
 به و متعال خداوند جانب از د،شومی داده نسبت حضرت آن به که مقامی

  .اوست اراده و اذن

  است تأثیر داراي پیامبر مبارك وجود
  :نویسدمی ممدوح سعید
 است، شده دفن 6خدا رسول بدن آن در که زمینی از قطعه آن

 و پیامبر مسجد کعبه، کرسی، از حتى است؛ چیزى هر از بهتر
  1.است برتر نیز الحرام مسجد

  :گویدمی عیاض قاضی
 اختالف است، زمین نقطه بهترین 6خدا رسول قبر مکان اینکه رد

  2.ندارد وجود نظري
 قاضی از نقل به دیگر عالمان بعضى و شوکانی حجر، ابن نووي،

  :اندآورده عیاض
 زمین روي جایگاه بهترین 6خدا رسول قبر مکان اجماع، بر بنا

  3.است

                                                 
  .٧٩ص ،رفع المنارة - ١
  .٩١، ص٢قوق المصطفى عياض ، جالشفا بتعريف ح - ٢
  .٩٩، ص٥؛ نيل االوطار، ج٥٦، ص٣ج فتح البارى،؛ ١٦٣، ص٩، ج نووى، شرح صحيح مسلم  - ٣
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٢٣٤ 

 را نظریه این رب داشتن اجماع عیاض، قاضی ينظریه نقل از بعد علما
 اجماع دعوي و نظریه موافق ایشان که دریافت توانمی لذا اند؛نکرده رد

  :گویدمی ممدوح سعید .اندبوده
 این عیاض، قاضی از قبل عالمان از دیگر بعضى و باجی الولید ابو

 از دیگر تن چند و قرافی نیز او از بعد و اندکرده نقل را اجماع
  1.اندگفته چنین مذهب مالکی عالمان

  :نویسدمی حلبی
 مطهر پیکر که ،)قبر محل(مکان این که است این بر امت اجماع
 و زمین، روي جاي بهترین است، دربرگرفته را 6خدا رسول
 روي نقاط افضل :گویندمی دیگر بعضى .است کعبه از برتر حتى
  1.است برتر نیز عرش از حتى و زمین
  :گویدمی هامکان دیگر بر همدین برتري علل بحث در شافعی مسعودي
 تمامی بر امت، اجماع با که است ايقطعه شامل سرزمین این

 شریف بدن که است ايقطعه همان آن .دارد برتري زمین قطعات
  2.است دربرگرفته را 6خدا رسول

  :گویدمی شامی، صالح به معروف یوسف، بن محمد
 گرفته، رقرا آن در 6خدا رسول مطهر بدن که زمینی از قطعه آن
 است این در اختالف :اندگفته علما .است برتر نیز کعبه و عرش از

                                                 
  .٧٩ص ،ةرفع المنار - ١
  .٣٠٦، ج٣ ، جسيره حلبي - ١
  .٥٢، ج١، ج وفاء الوفا - ٢
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٢٣٥ 

 یک کدام 6خدا رسول قبر يقطعه جز به مدینه و مکه بین که
  1است؟ برتر

  :گویدمی نیز مناوي
 بدن که زمینی قطعه آن ولى .است مدینه از برتر کعبه اتفاق، به

 .است برتر زنی کعبه از گرفته قرار آن در 6خدا رسول مطهر
 برتر کعبه از اجماع بر بنا را 6خدا رسول قبر عیاض، قاضی
   2.است دانسته

 همین تیمیه ابن سخنان از .اندگفته سخنی چنین نیز دیگران از بسیارى
 6خدا رسول قبر او که فرمودید مالحظه .نمود دریافت توانمی را مطلب

 پس !نباشد بخشاثر پیامبر ودـوج رـاگ .نمایدیـم فـوص گونهـچ را
 زمین قطعه یک چگونه کجاست؟ ایشان، قبر از ساري برکات يسرچشمه

 يقطعه برترین 6خدا رسول مبارك بدن با داشتن تماس دلیل به فقط
 که بینیممی لذا است؛ خویش نفس پیرو تیمیه ابن است؟ گشته زمین روي
 برکات و فضائل و کند مى یاد احسن نحو به 6خدا رسول قبر از باریک
 ذات :گویدمی که بینیممی باردیگر و نمایدمی توصیف را مقدس مکان این

 این بلکه ،است اثر فاقد حیات، حال در حتى 6خدا رسول شخص و
  .ایشان شخص نه است مؤثر که اوست دعاي

  ناصحیح اعمال منع و اسالم
 العیال ضاع و األنفس جهدت !اهللا رسول یا :6للنبی قال أعرابیا ان
 و اهللا علی بک نستشفع فإنا لنا اهللا فاستسق االموال کتهل و

                                                 
  .٣٣٥، ص١٠و الرشاد ، ج یسبل الهد - ١
  .٣٤٣، ص٦، جفيض القدير - ٢
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٢٣٦ 

 :تقول ما تدري ویحک :6اهللا رسول فقال .علیک باهللا نستشفع
 أصحابه وجوه فی ذلک عرف حتى یسبح زال فما اهللا رسول فسبح

 اهللا شأن خلقه من أحد علی باهللا الیستشفع اهللا إن ویلک :قال و
  1 . ...ذلک من أعظم
سها !خدا رسول اي :گفت و آمد 6خدا ولرس نزد به عربی فَ  شماره به نَ
 !کن باران طلب ما براى خدا از روند؛می بین از هادارایی و فرزندان و افتاده

 رسول .دهیممی قرار شفیع تو سوى به را خدا و خدا سوى به را تو ما
 :فرمودند ناراحتى با !.گویی؟می چه دانیمی آیا !برتو واي :فرمودند 6خدا
 دیگري کس سوى به را او که است ازاین برتر و باالتر خداوند مقام و شأن

  .دهند قرار شفیع
  :گویدمی مسعود بن عبداهللا
 من اهللا على السالم :قلنا الصالة، في 6النبي مع کنا إذا کنا

 السالم التقولوا ):6النبي فقال .فالن و فالن على السالم عباده،
 الصلوات و هللا التحيات :قولوا لکن و السالم هو اهللا فان اهللا، علي

 السالم برکاته، و اهللا رحمة و النبي ايها عليک السالم الطيبات، و
 عبد کل اصاب قلتم إذا فانکم الصالحين، اهللا عباد على و علينا
 و اهللا اال اله ال ان اشهد االرض، و السماء بين أو السماء في

                                                 
ــو   - ١ ــنن اب ــبه ص  ٤٧٢٦، ح٤١٨، ص٢داوود ، جس ــن ش ــرش اب ــاب الع ــر ، ج ٥٧؛ کت ، ٢؛ المعجــم الکبي
  .و سند آن را نيز صحيح گفته است ١١، ص١؛ البداية و النهاية، ج١٢٩ص
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٢٣٧ 

 إليه اعجبه الدعاء، من يتخير ثم رسوله و عبده محمدا ان اشهد
  ١.فيدعو
 سالم :گفتیممی چنین خواندیم،می نماز6خدا رسول همراه که هنگامی
 !خدا بر سالم :نگویید :فرمودند 6خدا رسول پس . !...خداوند بر بندگان

   ... :بگویید اما .است سالم خود، او زیرا
-هداد انجام نادرستی فعل اصحاب که بینیممی خبر، دو این در دقت با

 دلیل به اسالم، گرامی رسول ولى ،است نبوده حرام افعال این هرچند اند؛
 صحیح يشیوه ،فرموده منع را آن قاطعیت با اعمال، این بودن بیهوده و لغو
 به کسى که فرمایندمی مالحظه مقدس شارع وقتی پس .دادند آموزش را

 بیان را نآ بالفاصله گذارد،می قدم نادرست عملی انجام و گمراهی سوى
 اسالم تاریخ در هانمونه این از .نمایندمی ممانعت آن انجام از و نموده
 دو این .کردیم بسنده مورد دو این ذکر به ما که است افتاده اتفاق بسیار
 ممات یا حیات در 6 خدا رسول شخص به توسل اگر که رساندمی خبر

-می نهی و دشدنمی متذکر حضرت آن حتماً بود، شرك یا حرام ایشان،
  .است توسل مطلق جواز بر روشن دلیلى ایشان، سکوت .فرمودند

  فقهی ايمسأله توسل،
 بأس ال( االستسقاء في قولهم عن عبدالوهاب بن محمد سئل و

 مع خاصة 6 بالنبي يتوسل :أحمد قول و )بالصالحين بالتوسل
 فهذه :قوله منه بکالم فأجاب )بمخلوق اليستغاث إنه( :قولهم
 :الجمهور قول عندنا الصواب کان إن و الفقه مسائل من ةالمسأل

                                                 
  .ديگر ىها؛ صحيح مسلم و کتاب٢٠٣، ص١صحيح بخاري ج - ١
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٢٣٨ 

 مسائل في إنکار ال و فعله، من على ننکر فال مکروه، إنه
  ١ .االجتهاد

 این يدرباره )وهابیان مکتب گذاربنیان( عبدالوهاب بن محمد از
  :پرسیدند سخن سه

  .ندارد اشکالی صالحین به توسل :گویندمی اینکه -الف
  .شودمی توسل 6خدا رسول به تنها :گویدمی هک احمد سخن -ب
  .نمود استغاثه مخلوق به تواننمی :گویندمی اینکه -ج

 باشد، درستی کار اگر و است فقهی ايمسأله مسأله این« :گفت جواب در او
 را آن که هر و است؛ مکروه عمل این :گویندمی که ماست با اکثریت رأي

 وجود انکاري اجتهادي، يمسأله در زیرا شویم؛نمی آن منکر ما دهد انجام
  .ندارد

 مسلمین اکثریت به راحتى به وهابیت، مکتب بنیانگذار که بینیممی
 کهحالی در !انددانستهمی مکروه را توسل آنها که گویدمی .بنددمی دروغ
  !باشد دانسته مکروه را توسل که نشده پیدا نفر یک حتى

 روضه« کتاب در است، وهابی مانعال از که احسانی غنام بن حسین
 عبدالوهاب ابن سخن مفهوم همین به »االمام حال لمرتاب االفهام و االفکار

 مسائل جزء توسل این اینکه به نیز البانى .است گفته سخن توسل مورد در
 که دارند نظر اتفاق نیز مسلمین تمامی 1.است کرده اعتراف نیست اعتقادي

 در را آن وهابیان از بعضى امروزه اما .است فقهی بحث یک توسل بحث
  .شمارندمی اعتقادي مباحث يزمره

                                                 
  .٦٨، ص٣ابن عبدالوهاب ج یفتاوا - ١
؛ ٦٠ص ،؛ شرح عقيده طحاوي، البانى١٨٣ص ،یاالمام، احساي االفکار و االفهام لمرتاب حال ةروض - ١

  .٥٢ص ،به نقل از البشارة و االتحاف سقاف
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٢٣٩ 

 را توسل که وهابی عالمان از یکى سخن نقل از بعد ممدوح سعید
  :گویدمی است، دانسته شرك

 اگر .کند مى رد را او سخن حسن، و صحیح احادیث و آثار که است بدیهی
 و 6خدا رسول به بینانا توسل حدیث مانند احادیث؛ این به شخص این

 دست ...و سلمه بن حماد صحیح خبر و حنیف بن عثمان کردن عمل حدیث
 این از دیگران، از تقلید ترك با کرد،می برخورد منصفانه آن با کرد،می پیدا
 ترك را دیگران از تقلید خواهدنمی او اگر اما .شدمی روگردان حکم، و راه

 و 6خدا رسول به توسل در )حنبل بن احمد( امامش از که است بهتر کند،
 احمد اگر 1.کند تقلید شدند،می متوسل حضرت آن به که سلف از جماعتی

 وهابیان و باشند نشناخته را شرك هايوسیله و شرك سلف، از جماعتی و
 ارتکاب به آنها کردن متهم و دین رهبران و سلف دشنام !باشند شناخته را آن

  .دبو خواهد جایز بزرگ، گناهان
  :گویدمی ممدوح سعید باز

 مانند ( که است حقی سخن این .است عبادت انواع ترین بزرگ از دعا آري،
توسل، شخص .شودمی تعبیر باطل به )خوارج بلکه ،خواندنمی را غیرخدا م 

 در بجویید، وسیله خدا سوى به :فرمود که خدا سخن این از پیروي با تنها
  1.شودمی لمتوس 6خدا رسول به خود دعاي

  :گویدمی ادامه در سعید
 مى خداوند که کریم قرآن آیه دو این به توسل منع براى )وهابی عالم این(

 و » .بپذیرم را شما دعاي تا بخوانید مرا :است فرموده پروردگارتان« :فرماید
 بحث با ارتباطبی آیات این .است کرده استدالل » .بخوانید خالصانه را خدا«

                                                 
  .اين مطالب را آورده است ،٩٨ ،ص٦٥توسل ابن تيميه، ص - ١
  .٤٤ ، ص ٤٢ص ،رفع المنارة - ١
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٢٤٠ 

 آیه .ایمدیده نیز شوکانی عالمه از را این مانند استدالالتی ما .هستند توسل
 اما .است مخلصانه دعاي به ترغیب دومی و است خداوند از دعا طلب اول،

 خداوند و خود بین را شخصی دعا، قولى جهت که معناست این به توسل
 به[ جستن تقرب ].جوییم تقرب خدا به طریق این به و[ دهیم قرار واسطه
 توسل بلکه ندارد؛ منافاتی مبارکه آیات این با و دارد مراتبی ]وسیله، کمک
 خدا از را اشخواسته متوسل فرد که زیرا دارد؛ همخوانی آیات این با کامالً
  .غیراو از نه خواهدمی

   :گویدمی »مذهبا لیست سلفیه کتاب علی تعقیبات« يرساله در موجب،
 به من .شودمی منتهی شرك به که تاس اعتقادي بزرگ مسأله توسل، مسأله

 شرك به منتهی توسل اگر !نکن گیريسخت خودت بر !شیخ :گویممی او
 اکرم پیامبر به متوسل امامان آیا بگو من به !سوگند خدایت به را تو شود،می
-شده شرك مرتکب دیگر، بزرگان و اسالف از بعضى و حنبل بن احمد مثل

  1.هستند دین پیشوایان و ائمه و تهاماتا این از بري بزرگان، این اند؟
  :گویدمی باز

 مسلمین از بزرگی گروه خویش، عقاید و افکار به اعتماد با جزایري ابوبکر
 به توسل و آنها به استغاثه صالحین، خواندن :گویدمی .است شمرده کافر را

 در شرك فقط بلکه ،خداست دین در تقرب نه و صالح عمل نه ایشان، مقام
 مرتکب ابدي بقاي سبب و دین از کننده خارج حرام، عملی خدا، عبادت
  1.شودمی جهنم در خود

                                                 
  .٤٤ص ، همان - ١
  .١٤٤ص ، یابوبکر ، جزاير» عقيدة کل مؤمن«؛ به نقل از ٤٧همان، ص - ١
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٢٤١ 

-هم افراد جز به ...« :گویدمی سخنان این نقل از پس ممدوح سعید
 نرانده زبان بر مخرّبی سخنان چنین دینداري و عاقل هیچ خوارج، با عقیده
  1».است

 آن به که حابیاص و 6خدا رسول جانب از توسل تجویز از ما اگر
 اشاره نظراتشان به که وهابیان همین يعقیده بر بنا بگذریم، اندنموده عمل

 فتواي بر بنا و اند،شده خارج دین از پیروانش و حنبل بن احمد ،کردیم
 خواهند جهنم در ابدي باقی و حرام مرتکب مشرك، او امثال و جزایري

 باقی و مشرك از ونهچگ ها،توصیف این با که است این سؤال پس .بود
  !کنند؟ مى ستایش و مدح را او و کرده تقلید جهنم، در ابدي

                                                 
  .٤٨همان، ص - ١
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٢٤٥ احمد بن حنبل وجواز مسح قبر                                                          : فصل پنجم   

  
  
 تحریم بر وهابیان دالیل يارایه به مقال این در بحث اولین عنوان به

  .پردازیممی استغاثه

  استغاثه تحریم بر وهابیان دلیل
  :گویدمی تیمیه ابن

 اهللا رضي – الصحابة بعض أن النبي عن الطبراني رواه فيما و
 أنه النبي فقال المنافق، هذا من اهللا برسول استغيثوا :قال -  عنهم

 أنه نفسه عن نفي لو النبي أن .باهللا يستغاث إنما و بي اليستغاث
 الباري إفراد و التوحيد الى به يشير ذلک نحو و به يستغاث
  .بالقدرة

 منافق این )شر( از :گفتند صحابه از بعضى که است کرده روایت یطبران
 پیامبر .کنید استغاثه 6خدا رسول به )زمان آن منافقان از یکى به اشاره(

  ».است جایز خداوند به استغاثه تنها .کرد تواننمی استغاثه من به« :فرمودند
 اشاره ،خود به استغاثه از 6خدا رسول منع« :گویدمی تیمیه ابن بعد و
  1».اوست يمطلقه قدرت و خداوند یگانگی توحید، به عملی
 خصوصاً مخلوق، به استغاثه عالمان، از یک هیچ« :گویدمی نیز و

 این توانایی عدم و توانایی .اندندانسته جایز را غایب یا مرده مخلوق
ل، فرد يخواسته برآوردن در مخلوق نمى حکم جواز در تفاوتى متوس 

  2».کند

                                                 
  .١٠٢ ص،١٠١ص،١مجموع الفتاوي ابن تيميه، ج - ١
  .١٠٣ص ١؛ مجموع الفتاوي ج١٦٢ص١بکري جال یالرد عل - ٢
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 کرده استدالل فوق حدیث به استغاثه، بودن حرام بر البانى و تیمیه بنا
 موضوع این به بیشتر آینده در .انددانسته شرك را غیرخدا به استغاثه و

  .پرداخت خواهیم
  آن جواز دالیل و استغاثه

 آنها که است روشن کردیم، ذکر که حدیثی به وهابیان تمسک از
 که آیاتی با این بر بنا .دانندمی حرام و شرك ارتکاب نیز را زنده به استغاثه
  . کنیم مى شروع را بحث کند، مى استغاثه مطلوبیت و جواز بر داللت

  :فرماید می B موسی حضرت داستان در کریم قرآن در خداوند
 رجلين فيها فوجد أهلها من غفلة حين على المدينة دخل و﴿

 شيعته من الذى غاثهفاست عدوه من هذا و شيعته من هذا يقتتالن
 عمل من هذا قال عليه فقضى موسى فوکزه عدوه من الذى على

  ١﴾.مبين مضلٌّ عدو إنه الشيطان
 را مرد دو ناگهان شد؛ شهر وارد بودند غفلت در شهر اهل که هنگامی به او

 دیگري و )اسرائیل بنی از و( بود او پیروان از یکى .اندمشغول نزاع به که دید
 کمک تقاضاي وي از دشمنش برابر در بود او پیروان از که آن نش،دشمنا از

 زمین بر و( ساخت را او کار و زد او يسینه بر محکمی مشت موسی کرد؛
 دشمن او که بود، شیطان عمل از )شما نزاع( این :گفت موسی ؛)مرد و افتاد

  .است آشکاري يکننده گمراه و
  :فرمود موسی به خداوند رون،قا يقضیه در که کند مى روایت عباس ابن

                                                 
  .١٥/ قصص - ١
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 استغاثه تو به )شد عذاب گرفتار که هنگام آن( قارون !موسی اي
 نمود،می استغاثه من به اگر ولى !نرسیدي فریادش به تو ولى نمود،

  1.گفتممی پاسخ را او
 با کنند، مى استدالل آن به وهابیان که حدیثی و قارون داستان آیه، این

 حاضر، ايزنده به استغاثه که معتقدند آنها زیرا دارد؛ مغایرت آنها اعتقادات
 حدیث، آن به استغاثه تحریم کردن مستدل اعتقادي چنین با .است جایز
 این .کند مى نمایان را آنها تدبر و تفکر عمق و میزان و است عجیب بسیار

 مخلوق به استغاثه بودن جایز بر داستان این بیان با قرآن که است حالی در
  .دارد حتصری

  :قال عمر بن عبداهللا عن
 العرق يبلغ حتى القيامة يوم تدنو الشمس إن ):...6النبي قال

 ثم بموسى ثم بآدم استغاثوا کذلک هم فبينا األذن نصف
 جعفر أبي بن حدثني الليث حدثني عبداهللا زاد و 6بمحمد
 فيومئذ الباب بحلقة يأخذ حتى فيمشي الخلق بين ليقضي فيشفع
  ٢ .کلهم الجمع أهل يحمده محمودا مقاما اهللا يبعثه
 تا شود؛می نزدیک قیامت روز در خورشید همانا :فرمودند 6 خدا رسول
 بعد و کنند، مى استغاثه آدم به مردم پس .رسدمی گوش نصف به عرق اینکه

 سپس ).کنیم شفاعت و کمک را شما نداریم حق ما :گویندمی آنها( موسی به
  . ...رسندمی آنها فریاد به حضرت آن و ندکن مى استغاثه 6محمد به

                                                 
  .، از عکرمه و ديگران١٣٩، ص٥؛ الدر المنثور ، ج١٤٢، ص٢٠، جتفسير طبري - ١
، ١٥شعب االيمان، ج؛ ٨٧٢٥، ح٣١٠، ص٨ج؛ المعجم االوسط،١٤٠٥،ح٥٣٦ص،٢ج صحيح بخارى، - ٢
  . ٣٣٩، ص٣، جالباري؛ فتح٣٧١، ص١٠؛ مجمع الزوائد ، ج١٤٦ص
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 رسول به قیامت روز در مردم ياستغاثه و آوردن پناه از حدیث، این در
 از که است متواتري احادیث از حدیث این .است شده داده خبر 6خدا

 شده داده خبر 6 خدا رسول به بعد و پیامبران به مردم جمیع ياستغاثه
 غیرخدا به ياستغاثه حدیث همین به استدالل با وهابیان کهحالی در .است

 حدیثی به لذا دانند؛نمی جایز را – او زنده و صالح مخلوق به حتى –
 :است گفته 6خدا رسول حضور در ابوبکر گویا، که اندجسته تمسک

 6خدا رسول .کنیم استغاثه خدا رسول به منافق، این شر از تا !شوید بلند
  1.نمود استغاثه خدا به تنها باید !نکنید استغاثه من به :اندفرموده

 مستدلّ حدیث این به را استغاثه تحریم خود هايکتاب در وهابیان
 نیز را زنده مخلوق به استغاثه آنها احتماالً که دریافت توانمی لذا اند؛کرده
 حدیث که بینیممی دقت کمی با .دانندمی شرك ارتکاب و نداشته قبول

 و منطق و عقل با دیگر، متواتر احادیث و آیات با یرتمغا بر عالوه مذکور
 بشر زندگی نظم حدیث، صحت صورت در .ندارد سازگاري نیز حقیقت

 این به استناد با زیرا شود؛می مختل هاستانسان متقابل نیاز بر مبتنی که
 عالوه .کرد امري یا خواست کمکی دیگري از تواننمی دیگر حدیث
  :است وارد حدیث این دسن بر اشکال دو براىن،
  .دارد حضور باشد نشده ذکر نامش که شخصی حدیث راویان سلسله در-١
 ضعیف محدثان جانب از حدیث، این راویان از یکى لهیعه، ابن-٢

 حال شرح ، ذهبى »االعتدال میزان« کتاب به مراجعه با .است شده معرفی
  .شویدمی آشنا او با ،4535
 به همه که حدیثی به وهابیان« :اندتهگف سنت اهل علماي بعضى لذا 

  2».اندکرده استدالل دارند، اجماع آن بودن ضعیف
                                                 

  .١٥٩، ص١٠؛ مجمع الزوائد ج٢٢٧٥٨ح٣١٧ص٥مسند احمد ج - ١
  .المقاالت السنية فى کشف ضالالت احمد بن تيميه - ٢
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 را وهابیان استدالل بودن اساسبی و باطل کردیم، ذکر که حدیثی و آیه
 را زنده به استغاثه که حدیثی به وهابیان استدالل وجود با .کند مى ثابت
 به آنها .دانندمی جایز را حاضر و زنده مخلوق به استغاثه آنها کند، مى نفی
 ندانسته، جایز را خداوند مرده یا و غایب مخلوق به استغاثه مؤکّد طور

 مخلوق به استغاثه و توسل روي تمرکز و بحث از بعد .شمارندمی شرك
 مخلوق به استغاثه که اخباري بررسی به آن، جواز به وهابیان اقرار و زنده

 در را البانى و تیمیه ابن نظرات و پردازیمیم دانندنمی جایز نیز را غایب
  .شویممی متذکر مورد هر

  استغاثه جواز در پیامبر احادیث
  :گویدمی مسعود بن عبداهللا-١

 :فليناد فالة بأرض أحدکم دابة انفلتت إذا ):6 اهللا رسول قال
 سيحبسه حاضرا اإلرض في هللا فإن ،»!علي احبسوا ،اهللا عباد يا«

  ١.عليکم
 فرار و شد رها شما دست از شما، چهارپاي هرگاه :فرمودند 6داخ رسول

 در خداوند »!دارید نگه من براى را آن ،خدا بندگان اي« :بزنید فریاد کرد،
  .کنند یارى را شما و داشته نگه را حیوان که دارد کسانى زمین روي

  .است دانسته حسن را حدیث این سند حجر ابن
 از یکى :گویدمی حدیث این نقل از عدب شافعی، بزرگ علماي از نووي

 )روزي( که کرد تعریف بود، حدیث این به عالم که من بزرگ استادان
 را 6خدا رسول تعلیمی يجمله .گریخت و شد رها دستم از حیوان
 روزي من خود و .داشت نگه من براى را آن خدا لحظه، همان در .گفتم

                                                 
 ؛ مجمـــع الزوائـــد٥٢٦٩ح،١٧٧،ص٩ ج ؛ مســـند ابـــويعلي١٠٥١٨، ح٢١٧ص١٠ جالمعجـــم الکبيـــر  - ١
  .به نقل از ابن سني ،٣٣١اذکار نووى،  ص ؛١٥٠، ص٥؛ تخريج االذکار ج١٣٢ص،١٠ج
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 عاجز آن داشتن نگه از اآنه .گریخت آنها حیوان که بودم گروهی همراه
 هیچ بدون و جمله همین گفتن با تنها و گفتم، را جمله این من .شدند
   1.برگشت آنها سوى به و ایستاد؛ حیوان دیگري، علت و سبب

  :گویدمی نووي سخن نقل از بعد البانى
 تجربه، مبناي بر ما که نیست جایز و ...نیستند تجربی برداشت عبادات،
 بروز در مرده به استغاثه جواز افراد بعضى .دانیمب صحیح را حدیثی

 شرك کار این کهحالی در اند؛کرده مستدلّ حدیث این با را هاگرفتاري
  2.است خالص

 تجربی برداشت را نووي توسط حدیث صحت اعالم البانى، که بینیممی
 دیگر جاي در خود که حالی در .است خوانده نادرست را آن و دانسته او

  :گویدمی خود، »الضعیفه احادیث« ابکت همین
 این چون کرد؛ گم را راه سفري در مبارك بن عبداهللا کرده، نقل هروي
  3.شد یارى و !کنید کمکم ،خدا بندگان اي :کرد فریاد بود شنیده را حدیث

 به سلف، بزرگان از یکى مبارك، بن عبداهللا البانى، خود اعتراف به پس
   .است کرده استغاثه یرخداغ به حدیث این با آشنایی سبب

 :گویدمی ذهبى .است هجري 181 سال متوفاي مبارك، بن عبداهللا
 و زاهدان پیشواي مجاهدان، فخر االسالم، شیخ عالمه، حافظ، امام؛«

  4».است ...و سودمند هايکتاب صاحب
  :گویدمی عیینه بن سفیان از نقل به حجر ابن

                                                 
  .١٠٩، ص٢احاديث ضعيفه و موضوعه البانى ، ج. ٣٣١ص ، نووى، اذکار  - ١
  .١٠٩، ص٢احاديث ضعيفه و موضوعه البانى، ج - ٢
  .همان - ٣
  .٢٦٠، شرح حال ٢٧٤، ص١الحفاظ، ج ةتذکر - ٤
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 مبارك بن عبداهللا بر آنها برتري براى دلیلى صحابه رفتار و اعمال به نگاه با
 آن همراه به هاجنگ در شرکت و 6خدا رسول با کالمیهم جز به ندیدم؛

 و شجاع شیخ، زاهد، عابد، عالم، فقیه، ،عبداهللا :گویدمی سفیان .حضرت
  1.بود شاعر

  :اندگفته دیگران و حنبل بن احمد
 یادشده حدیث درستی رب نیز روایت این .نبود علم طالب عبداهللا، مثل کسى
 عصرهم یا شده، خوانده ضعیف البانى توسط که کسى زیرا گذارد؛می صحه
 مانند شخصی از حال هر به .است زیستهمی او از بعد یا و بوده مبارك ابن
 که است محال – آوردیم او از که هاییتوصیف به توجه با – مبارك ابن

 وقتی سویی، از .کند عمل آن به و بپذیرد شنیده، ضعیفی راوي از را حدیث
 فاقد البانى امثال نظر است، دانسته حسن را حدیث این سند حجر، ابن

 به احمد عمل خود، کتاب از جایی در البانى .بود خواهد بیهوده و ارزش
 عمل توانمی لذا خواند؛می احمد نزد حدیث، بودن حسن نشان را حدیثی

  .دانست او نظر از دیثح صحت نشان را حدیث این به مبارك ابن
 أحدکم أضل إذا :قال 6 اهللا نبي عن غزوان بن عتبة عن -2

 يا :فليقل أنيس بها ليس بأرض هو و عونا أحدکم أراد أو شيئا
 جرب قد و .نراهم ال عبادا هللا فإن !أغيثوني !أعينوني !اهللا عباد
  .ذلک

 در یا و کرد، گم را چیزى شما از کسى هرگاه :فرمودند 6خدا رسول«
 اي « :بگوید داشت، کمک به نیاز و ندارد، خود با یاوري که است جایی

 زمین در بندگانی خداوند همانا، !برسید فریادم به و !کنید کمکم !خدا بندگان
  »بینیمنمی را آنها ما که دارد

                                                 
  .٦٥٧، شرح٣٣٦، ص٥تهذيب التهذيب، ج - ١
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  1».است شده ثابت تجربه به حدیث این :گویدمی طبرانی
 هیثمی و کرده روایت را ثحدی این غزوان بن عتبه و عثمان بن ابان

 محسوب صالح سلف بزرگان از که طبرانی .است دانسته صحیح را آن سند
 شده ثابت تجربه به حدیث این« :گویدمی حدیث نقل از بعد ،شودمی

  ».است
 تجربه را حدیث این صحت نیز طبرانی خود که است معنا آن به این

 به اشاره ضمن انىالب و .است نموده استغاثه غایب شخص به و ،کرده
  2.کند تضعیف را حدیث این سند که است نموده سعی طبرانی يتجربه
    :قال عباس ابن عن -3

 الحفظة سوى األرض في مالئکة هللا إن :قال 6 اهللا رسول أن
 عرجة أحدکم أصاب فإذا الشجر، ورق من يسقط ما يکتبون
  ٣ .اهللا عباد أعينوا فليناد فالة بأرض
 دارد زمین در فرشتگانی حافظان، از غیر خداوند :دفرمودن 6 خدا رسول

 پاي به جا هر در و هرگاه پس نویسند؛می را درخت برگ هر ریزش حتى که
 بندگان اي :بگوید و !بزند فریاد شد؛ حسبی و رسید آسیبی شما از کسى هر

  !کنید کمک !خدا
 گفتن حسن بر البانى و .است گفته صحیح را حدیث این سند هیثمی

 حدیث این من نظر از :گویدمی درنهایت ولى ،است کرده اعتراف ظحفا
                                                 

نووى، ؛ اذکار ٢٩٨١٩، ح٤٢٤ص،١٠؛ مصنف ابن ابي شيبه، ج٢٩٠، ح١١٧، ص١٧المعجم الکبير، ج - ١
  .١٣٢، ص١٠، ج؛ مجمع الزوائد٢٢٤ص
  .٢١٠، ص٢احاديث ضعيفه البانى ، ج - ٢
، ١؛ شـعب االيمـان بيهقـي ، ج   ٣٣، ص٤؛ مسـند بـزار ج  ٢٠٧٢١، ح٩١، ص٦مصنف ابـن ابـي شـيبه ج    - ٣
؛ احاديـث ضـعيفه البـانى ،    ٩٣ص ،؛ الکلم الطيـب ١٣٢، ص١٠، ج؛ مجمع الزوائد١٢٨، ص٦و ج ١٨٣ص
  .١١١، ص٢ج
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 آن تیمیه، ابن »الطیب کلم« کتاب حاشیه در باز و .است مضطرب و معلول
   .باشدمی البانى دیگر تناقضات از نیز این .است دانسته ضعیف را

 را حدیث این حنبل بن احمد :گویدمی فوق، حدیث نقل از بعد البانى
 عبداهللا، فرزندش، روایت .است کرده عمل آن به لذا است؛ هدانست حسن
  :است سخن این بر خوبی گواه

 خمس حججت« :يقول أبي سمعت أحمد اإلمام بن عبداهللا قال
 راکبا، وثالثة ماشيا ثنتين أو ماشيا، وثالثة راکبا، ثنتين منها حجج

 !اهللا عباد يا :أقول فجعلت ماشيا وکنت حجة في الطريق فضللت
  ١.الطريق على وقعت حتى ذلک أقول أزل فلم الطريق، على ونادل

 پنج :گفتمی پدرم :گویدمی پدرش از نقل به حنبل بن احمد بن عبداهللا
 از یکى در .بود پیاده آن يمرتبه سه و سواره آن يمرتبه دو .نمودم حج مرتبه

 اي :گفتن به شروع و کرده گم را راه رفتم،می حج به پیاده که سفرها این
 پیدا را راه آن تکرار بر مداومت با .کردم کنید، هدایت راه به مرا !خدا بندگان

  .کردم
 و زندمی تهمت عباس ابن به »الضعیفه احادیث« در البانى همچنین

  ».است آموخته کتاب اهل از را سخنان این عباس ابن شاید« :گویدمی
 کتاب اهل از را شرك که ستنی البانى ياندازه به »اسالم امت حبر « معرفت آیا

  !دهد؟ نسبت 6خدا رسول به دروغ به و فراگرفته

                                                 
ــاريخ ابــن ٧٦٩٧، ح١٢٨، ص٦، ج؛ شــعب االيمــان٢١٧ ، ص المســائل عبــداهللا بــن احمــد شــماره  - ١ ؛ ت

و خود البانى  ١١١، ص٢، ج؛ احاديث ضعيفه البانى٣٦٠،ص١٠ج ؛ البداية و النهاية،٢٩٨، ص٥عساکر، ج
  .اين خبر را صحيح گفته استسند 
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 مورد در که است این حدیث، سه این مورد در البانى هايتناقض از
 تجربی برداشت عبادت،« :گویدمی نووي و طبرانی يتجربه و عمل

 ولى ».بدانیم صحیح تجربه بر مبتنی را حدیثی که نیست جایز و ...نیست
 را حدیث این حنبل بن احمد :گویدمی حنبل بن احمد عمل ردمو در

 شاهد، عنوان به بعد و .است هدنمو عمل آن به که زیرا است؛ دانسته حسن
 رجال و محدث دو هر که نووي و طبرانی عمل چرا .نویسدمی را قضیه

 که حالی در شود؛نمی آنها نزد حدیث بودن حسن بر دلیل هستند، شناس
  شود؟می محسوب او نزد حدیث بودن حسن اهگو احمد عمل

 اند،کرده معرفی حسن و صحیح را آنها سند محدثان که حدیث سه این
 و وهابیان اما کند؛ مى داللت )است کمک طلب همان که( استغاثه جواز بر

 و اند؛دانسته صحیح را حدیث سه هر محدثان .دانندمی شرك را آن البانى
 طبرانی، حنبل، بن احمد مبارك، بن عبداهللا ،منکدر ابن مانند صالح سلف
 تجربه را آن درستی و کرده عمل آن به دیگران و او استادان و نووي
 همه عمل، این بودن شرك بر آنها تأکید و وهابیان يعقیده بر بنا .اندنموده

 تنزل توحید، از شرك تفکیک معرفتی و علمی يدرجه از و اندشده مشرك
 الکلم« کتاب در را حدیث همین تیمیه ابن که اینجاست جالب .اندکرده

 کلمات يدربرگیرنده کتاب این او خود يعقیده به که – خود »الطیب
 و او عقاید و سخنان طبق بنابراىن و آورده -است برگزیده و طیب

   .است آورده طیب چیزهاي يزمره در را عمل این پیروانش،
 نیستند حاضر که رسانده جایی هب را اینها خودخواهی، و تکبر !عجب

 از پیروي !کنند تواضع حضرت، آن مرگ از بعد 6خدا رسول برابر در
 اسالمی امت تمامی خود، جز به که کرده جسور را آنها آنقدر نفس، هواي



استغاثھ و حقیقت آن     :سوم فصل
                                                                     

٢٥٥ 

 علم با و است خالص شرك این :گویندمی راحتى به و نامند؛می مشرك را
 وهابیان اما .کنند مى درصا حکمی چنین خود، علماي بزرگان عمل به

 مشرك یک از دینی مسائل در توانمی مگر .کنند مى تکذیب را خود عمالً
 باران طلب و استغاثه توسل، مانند مسائلی اغلب در وهابیان نمود؟ پیروي

 و شمارندمی مشرك را آن به معتقدان و دهنده انجام ...و مرده يوسیله به
 حنبل بن احمد امامشان، شامل آنها وايفت و حکم این مسائل، این تمام در
 نفس پیرو و دروغگو خود گفتار و عقیده این در چون ولى .شودمی

 از را او خوانند؛می حنبل بن احمد پیرو را خود باز هستند، خود شیطانی
 وهابیان اگر .کنند مى ستایش و مدح و آورده حساب به بزرگ امامان
 يوسیله به کردن باران طلب و ستغاثها توسل، بودن شرك به معتقد حقیقتاً

 و هاکتاب به و دانسته احمد پیرو را خود هنوز چرا پس ،هستند ...و مرده
-نمی جهان مسلمانان سایر و مردم به چرا کنند؟ مى عمل او فتاواي و آرا

 صدها و چراها این !است؟ بوده مشرك نیز حنبل بن احمد که گویند
 و تکبر و هستند نفس هواي پیرو هااین که کند مى ثابت دیگر چراي

  .است کرده طریق این طی به وادار را آنها خودخواهی،
 و خطاب« :گویدمی خود »توسل« کتاب در تیمیه ابن اینکه دیگر جالب ينکته
 ترین بزرگ از آنها غیبت حال در و مرگ از بعد صالحین و انبیا و مالئکه خواندن

 از یارى طلب و استغاثه بین تا است خواسته لبانىا اما 1».است خداوند به شرك انواع
 را جن و مالئکه بر استغاثه و شده قائل تفاوت مالئکه، و جن به استغاثه با ها،انسان
 را آن طبرانی و نووي که – اول حدیث دو تضعیف و نقل از بعد لذا بداند؛ جایز

 به آنها از توانینم هم باز احادیث، این صحت فرض به :گویدمی -  اندکرده تجربه

                                                 
  .٥٠شماره  ،قاعدة جلية فى التوسل و الوسيله ابن تيميه - ١
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 شما« :گویدمی که حدیث مفهوم طبق زیرا کرد؛ استفاده انسان بر استغاثه جواز عنوان
 حدیث در .است مالئکه و جن اختصاصی صفات از نشدن، دیده ؛»بینیدنمی را آنها

 مالئکه منظور که شده گفته روشنی به آنجا و شده اشاره مطلب این به نیز دیگر
 زمین در فرشتگانی حافظان، از غیر خداوند :فرمودند 6خدا رسول که زیرا هستند؛

 هر پاي به جا هر در و هرگاه پس نویسند؛می را درخت برگ هر ریزش حتى که دارد
 کمک ،خدا بندگان اي :بگوید و بزند فریاد شد؛ حسبی و رسید آسیبی شما از کسى
  !کنید

 ترین بزرگ از یزن را مالئکه از خواستن کمک تیمیه ابن که شد روشن
 دارد را عقیده همین حتماً که البانى ولى کرد؛ معرفی خدا به شرك انواع
 و جن به استغاثه و انسان به استغاثه بین اذهان، سردرگمی و فریب براى

 هم کهحالی در .شماردمی جایز را دوم حالت و شده قائل تفاوت مالئکه
 مطلق طور به را غایب و مرده هب استغاثه مطلقاً وهابیان يهمه هم و البانى
  .است آقایان این متناقض هايحرف دیگر از این و انددانسته حرام و شرك

 زمانی را ابراهیم، حضرت همسر اسماعیل، مادر داستان 6خدا رسول
 براى ،رفت و گذاشته تنها مکه در اسماعیل همراه را او B ابراهیم که

 شخص به اسماعیل مادر ،داستان ضمن که فرمودند بازگو خود اصحاب
 اسماعیل سوى از گشتمی آب دنبال به او که زمانی نمود؛ استغاثه غایب

  :گفت پس شنید؛ صدایی
 فغمز B بجبريل فإذا فاستغاثت فأغث وثــغ ذا تــکن إن

  1 .زمزم فخرجت بعقبه االرض
                                                 

؛ ٨٤ص  ، ٨٢ص ،؛ فضائل الصحابه٨٣٨٠ح ، ٨٣٧٩، ح١٠١ ، ص ١٠٠ ، ص ٥ ، ج نسائي یسنن کبر - ١
  .به نقل از بخاري ،٧ص ،ارغام المبتدع الغبي
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 ناگهان .نمود استغاثه و !کن یاریم اي،دهنده یارى و فریادرس اگر

  .شد خارج آنجا از زمزم آب پس نمود اشاره زمین به که )بود(جبرئیل

 آن متذکر قطعاً 6خدا رسول .بود شرك ... و غایب به استغاثه اگر
 وهابیان که است این ينشانه عمل، این برابر در پیامبر سکوت شدند؛می

 آن در شرك احتمال اسالمی، شارع نظر از حتى که دانندمی شرك را چیزى
  .ندارد وجود

  حضرت حیات از دبع پیامبر از یارى طلب جواز بر صحابه جماعا

  :گویدمی کثیر ابن
  ١!محمداه يا يومئذ شعارهم کان

  .است بوده »محمداه یا « کذاب مسیلمه با جنگ در مسمانان شعار
 اصحاب از کثیري جمع حضور با که کذاب مسیلمه با جنگ در وقتی 

 است، بوده 6 اکرم پیامبر هب استغاثه بر مبتنی جنگ شعار گرفت، صورت
  بگویند؟ خواهندمی چه مورد این در وهابیان
  :است آمده صحیحی خبر در

 الناس أصاب :قال الطعام على عمر خازن کان و دار مالک عن
 رسول يا :فقال 6النبي قبر إلى رجل فجاء عمر، زمن في قحط
 المنام في 6النبي فأتى هلکوا، قد فإنهم ألمتک استسق !اهللا
 :له قل و مستقيمون انکم أخبره و السالم فاقرئه عمر تـائ :الفق

                                                 
  .٣٥٧ص٦ج ةالبداية والنهاي ١-
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 :قال ثم عمر فبکى فأخبره عمر فأتى الکيس، عليک الکيس عليک
  ١.عنه عجزت ما إال ألوا ال !رب يا
 6خدا رسول قبر کنار مردي .آمد پیش قحطی خطاب، بن عمر زمان در

 نزدیک آنها که کن باران طلب خود امت براى ،خدا رسول اي :گفت و آمد
 عمر نزد« :فرمودند او به 6 خدا رسول خواب، عالم در پس !بمیرند است

 الزم که بگو و .شد خواهید سیراب شما که بگو و برسان سالم او به ،برو
 :گفت و گریست عمر رسانید؛ عمر به را خبر مرد »!باشی هشیار است

  .شدم ناتوان نآ انجام از که چیزى در مگر نکردم کوتاهی من !پروردگارم
 از بعد 6خدا رسول به آشکار توسل و توجه صحیح، خبر این در
 مطلب چند به باید خبر این مورد در .شودمی دیده حضرت آن حیات
  :کنیم اشاره

 .اندگفته صحیح را خبر این سند اسالمی محدثان .1
 رسول صحابی حارث، شده، متوسل شخص :گویدمی حجر ابن .2

 .است 6خدا
 این در وهابیان دستاویز بودن باطل بر شاهد ینبهتر خبر، این .3

 به نه ،)زنده مخلوق(عباس به )صحابی(عمر توسل – مورد
 را پندار این بودن باطل خبر این .است – )مرده مخلوق(پیامبر
 شد متوسل 6خدا رسول به که شخصی زیرا کند؛ مى ثابت

                                                 
عاب ي؛ االست١٢٩٥، ر٣٠٤، ص٧ ج ؛ تاريخ کبير بخاري٣٢٠٠٢، ح٣٥٦، ص٦ جه مصنف ابن ابي شيب - ١
 ، ج ؛ دالئل النبوة بيهقي٨٣٧٥ر  ، ٨٣٦٢، ر٢٧٤، ص٦ ج ؛ االصابة٤٩٥، ص٢ ج ؛ فتح الباري١١٤٩ص ١
؛ جـامع  ١٠١، ص٧ ، ج؛ البداية و النهاية٤٩٢، ص٥٦ ، ص ٣٤٥، ص٤٤ ، ج ؛ تاريخ ابن عساکر٤٧، ص٧

؛ ابن کثيـر در هـر   ١٣٨٥ح. ٩٩، ص١ ، ج ؛ شرح سنن ابن ماجه سيوطي٢٢٣، ص١ ، ج يرالمسانيد ابن کث
  .انددو کتاب خود و ابن حجر و سيوطي سند اين خبر را صحيح گفته
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 اما رسانید؛ اصحاب دیگر و خطاب بن عمر اطالع به را ماجرا
 .نپرداخت خبر انکار یا و مرد سرزنش به ىکس

 آن مطابق و کرده تصدیق را اعرابی خبر خطاب، بن عمر خلیفه، .4
 .نمود عمل

 سنت، اهل شناسرجال و محدث ترین بزرگ حجر، ابن اینکه وجود با
 و اندگفته صحیح را حدیث این سند سیوطی و )تیمیه ابن شاگرد( کثیر ابن

 تضعیف را آن تا کوشندمی وهابیان است، ذیرفتهپ را آن نیز تیمیه ابن خود
 در دیدند، خود اعتقاد مخالف خبري و حدیث هرجا وهابیان آري، .نمایند

 تصحیح به »توسل« کتاب در البانى .کوشندمی آن انکار یا و تضعیف و رد
 در تواندمی که کردهمی گمان زیرا است؛ نکرده اياشاره سیوطی و کثیر ابن

-می لذا بفریبد؛ را دیگران و کارگیرد به ايخدعه حجر ابن تصحیح مورد
 است دانسته صحیح را خبر این حجر ابن که اندکرده گمان بعضى :گوید

 ،است صحیح ابوصالح تا )سند سلسله( که است گفته فقط او که درحالی
  .باشد دانسته صحیح را »دار مالک« حدیث کل اینکه نه

  :است چنین حجر ابن سخن
 مالک عن صالح ابی روایه من صحیح باسناد شیبه ابی ابن روي و

  .عمر خازن کان و دار
 که دار مالک از صالح، ابو روایت از صحیح سند با شیبه ابی ابن

  .است کرده روایت بوده، عمر دارخزانه
 او منظور و گویدمی چه حجر ابن که کنید داوري خود شما اکنون
 و مغایر خبر هر که است این رد آقایان این سعی تمام آري، چیست؟
 مدعی باز .دهند جلوه نادرست نوعی به را خود نظر و عقیده مخالف
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 زیرا است؛ فریبیعوام نوعی نیز این و هستند سلف و آثار پیرو که هستند
  .ندارند آشنایی آنها اهداف و اعتقاد اصول و ریشه با مردم

 ناشناس و جهولم شخصی را )خبر این اصلی راوي( دارمالک البانى،
  :گویدمی مالک مورد در او .است دانسته ضعیف را خبر لذا و معرفی

 کتاب در موضوع، این در علمش وسعت وجود با حاتم، ابی ابن
 روایت حدیث دارمالک از که صالح ابو از تنها »التعدیل الجرح«

 شناسیم،نمی را او که اندگفته هیثمی و منذري .است برده نام کرده،
 يادامه در البانى !است نفر یک همین مالک از حدیث اوير پس
 را او حدیث نفر یک تنها که روایتگري :که آوردمی را محدثان نظر

 خبر نقل در او بودن کاذب و صادق( است مجهول کند، روایت
 سند است گفته حجر ابن :گویدمی بعد و .)ماندمی باقی نامعلوم
 دارمالک حدیث که است فتهنگ او .است صحیح ابوصالح تا حدیث
 مالک بودن مجهول به خود سخن این با او شاید .است صحیح

  .باشد کرده اشاره
 که است کرده گمان آشکار، خیانت و بزرگ دروغ این گفتن با البانى
 يدرباره و حدیث يدرباره حجر ابن سخن اصل به رجوع بدون همگان،

- می را حدیث ضعف و رندنگمی حجت و کفایت بدیده را او کالم مالک،

 است، دقیق )رجال و حدیث علم( علم این« :گویدمی آخر در وي .پذیرند
  1».یافت دست آن به توانمی ممارست و تمرین با تنها و

                                                 
  .١١٩ ، ص ١٢١ص ، التوسل انواعه و احکامه البانى - ١
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 مردم و بیاموزد را فریبیعوام طوراین توانسته زیاد بسیار تمرین با گویا
 شک به است مخالف او نفس هواي با که صحیحی اخبار صحت در را

  .بیندازد
 دار،مالک و خبر این به نسبت البانى خیانت و دروغ با هم با تا بیایید

 نظر از را مالک تا کرده سعی حتى البانى که باشید داشته توجه .شویم آشنا
  :گویدمی دارمالک حال شرح در حجر ابن .کند معرفی مجهول حجر ابن

 او به که است کسى همان او .بود )دوم يخلیفه( عمر خادم عیاض، بن مالک
 از او پس( .است کرده درك را 6خدا رسول زمان و شودمی گفته دارمالک

 حدیث عبیده ابو و معاذ عمر، ابوبکر، از او ).شودمی محسوب صحابه
 را او احادیث عبداهللا، و عون :فرزندش دو و صالح ابو .است کرده روایت
 مى روایت ابوخیثمه و بخاري از را داستان همین حجر ابن .اندکرده روایت

 روایت را حدیث آن مالک، از سعید بن عبدالرحمن روایت به بعد . ...کند
 که است گفته و برده، نام تابعین اول طبقه از را او سعد ابن :گویدمی و کرده

 سپس .است بوده معروفی شخص و کرده روایت حدیث عمر و ابوبکر از او
 قرار دارخزانه را او عثمان و خطاب بن عمر که دگویمی ابوعبیده از نقل به

  1.بود عمر دارخزانه مالک که کرده نقل مدینی بن علی از باز و .دادند
 و کرده، روایت حدیث عمر و ابوبکر از مالک که اندگفته بخاري و 2حاتم ابی ابن

 است معروف حدیث، علم در .است کرده اشاره ما بحث مورد داستان به بخاري بعد
 به نکردند، او يدرباره جرحی و کرده ذکر را کسى بخاري و حاتم ابی ابن هرجا که

                                                 
اب را در معرفـى  او ايـن کتـ   ؛ )٨٣٧٥هـا  در بعضـي چـاپ  ( ٨٣٦٢شرح حـال  . ٦االصابة ابن حجر ، ج - ١

  .صحابه نوشته است
  .٩٤٤شرح ، ٢١٣ص ، ٨الجرح و التعديل ، ج - ٢
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 کتاب در را مالک نام حبان ابن 1.است ثقه آنها نزد شخص آن که معناست این
 عساکر ابن .اندکرده اشاره آن به نیز دیگران و حجر ابن و 2است آورده خود »الثقات«

 و بردمی نام اند،کرده روایت حدیث مالک از که را نفر چهار مالک، حال شرح در
  :گویدمی

 او همراه المقدسبیت فتح در و آمد شام به خطاب بن عمر همراه دارمالک
 مالک از حدیث چندین چهارتن این از کدام هر از عساکر ابن .داشت حضور
 و سعد ابن بخاري، مدینی، ابن مثل محدثینی سخنان به سپس و آورده

 که جایی تا .اندداده گواهی مالک شهرت به همه که کرده اشاره دیگران
  3.است بوده عمر غالم مالک :اندگفته

 از حدیثی )778ص ، 2ج( »مدینه تاریخ« در شبۀ ابن این، بر عالوه
 از نفر پنج تاکنون پس و است آورده مرط بن عبداهللا روایت به دارمالک
   .اندکرده روایت حدیث مالک

 ابن حبان، ابن سعد، ابن سخنان از یکهیچ به خود کتاب در البانى
 بخاري و حاتم ابی ابن مدینی، ابن اینکه به حتى و عساکر ابن حجر،
 کرده تأکید و است نکرده اشاره اند،کرده معرفی عمر دارخزانه را دارمالک

 در کرده تمرین شخص این پس آري، .است نفر یک تنها مالک از راوي که
 باید را کند مى خیانت اسالمی آثار به گونهاین که را الرج و حدیث علم

 نباید نیز اسالمی آثار به نسبت او دیگر هايخیانت از و شناخت خوب
  .ماند غافل

                                                 
  .القوائد فى علم الحديث ظفر احمد تهانوي. الرفع و التکمل لکنوي حنفى - ١
  .٣٨٤، ص٥، جالثقات - ٢
  .٧١٨٠، شرح حال ٤٨٩، ص٥٦، جتاريخ ابن عساکر - ٣
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 .شوید آشنا »الواضحات البانى التناقضات« کتاب با که نیست مناسبتبی
 نام به جلد سه در کتابی سقاف علی بن حسن نام به شافعی عالم

 موارد بسیارى کتاب این در او .است نوشته »الواضحات البانى قضاتالتنا«
 به .است کرده ذکر آنان راویان و احادیث به نسبت را البانى هايخیانت از

 است، مخالف او يعقیده با که حدیثی در را ثقه راوي یک البانى مثال طور
 تاوس يعقیده موافق که دیگري حدیث در و کند؛ مى معرفی ثقه غیر

 ام حدیث ما .کند مى معرفی صحیح را حدیثش یا و ثقه را راوي همان
 به را کردمی ترغیب پیامبر قبر به بردن پناه به را مردم که عایشه، المؤمنین،

 آشنا او آشکار هايخیانت با خواهدمی هرکه پس .کردیم ذکر نمونه عنوان
 دیگري زیاد يهاکتاب سقاف .نماید مراجعه کتاب این به تواندمی شود،

 نوشته وهابیان و تیمیه ابن هايکجروي و هاتناقض نمایاندن جهت در
  .است خواندنی و سودمند بسیار که است

 ندارد؛ وجود پیامبر به توسلی داستان، و خبر این در :گویدمی البانى باز
 و است؛ دیگري يمسأله این که است شده دعا طلب ایشان از تنها بلکه
 جایز( است نگفته را مرده از دعا طلب صالح سلف علماي از کسى

 هايدروغ از یکى )تهمت( نسبت این که شویممی متذکر ).است ندانسته
 بودن دروغ با مرده، يوسیله به باران طلب بحث در که است البانى آشکار

  .شد خواهیم آشنا آن
  :گویدمی دارمالک داستان مورد در تیمیه ابن

 إليه فشکا 6النبي قبر إلى جاء رجال أن يروي ما أيضا کذلک و
 أن فيأمره عمر يأتي أن يأمره هو و فرآه الرمادة عام الجدب
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 هذا مثل و الباب هذا من ليس هذا فإن .الناس فيستسقي يخرج
  .کثيرا الوقائع هذه من أعرف و 6 النبي دون هو لمن کثيرا يقع

 از تحضر آن به .آمد 6خدا رسول قبر نزد مردي که شده روایت
 نزد به که کردند امر او به پیامبر خواب، عالم در .نمود شکایت خشکسالی

 مسأله، این البته .کند باران طلب مردم براى تا کند امر را او و برود عمر
 نیز پیامبر از غیر به نسبت حتى مشابه موارد .ماست بحث موضوع از خارج

  .امشنیده و دیده را این بهمشا دیگر بسیار اتفاقات من .است افتاده اتفاق زیاد

  غیبی امداد بر اعتقاد و تیمیه ابن
 حاجته أمته من لغيره أو 6 للنبي بعضهم سؤال کذلک و

 عليک و فيه نحن مما هو ليس و کثيرا وقع قد هذا فإن له فتقضي
 مما ليس السائلين لهؤالء غيره أو 6 النبي إجابة أن تعلم أن

 بالخروج وأمر أجيب من فيهم و... السؤال استحباب على يدل
 ...القبر لصاحب کرامة يکون وقع إذا القدر فهذا المدينة من

 عند توجد التي العادات خوارق و الکرامات من يذکر ما وکذلک
 عندها والمالئکة األنوار نزول مثل والصالحين األنبياء قبور

 جاورها عمن و عنها النار واندفاع لها والبهائم الشياطين وتوقي
 عند االندفاع واستحباب الموتى من جيرانه في بعضهم ةوشفاع
 بمن العذاب ونزول عندها والسکينة األنس حصول و بعضهم
 قبور في ما و فيه نحن مما ليس حق ذاـه سـفجن هاـب استهان
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 من اهللا عند لها وما ورحمته اهللا کرامة من والصالحين األنبياء
  ١.الخلق أکثر يتوهمه ما فوق والکرامة الحرمة
 آن ينتیجه در که حضرت آن از غیر و پیامبر به افراد بعضى توسل همچنین
 اتفاقات گونهاین که هرچند .ماست بحث از خارج شده، برآورده حاجتش

 توسط حاجت، برآوردن :بدانی که است الزم تو بر است؛ آمده پیش بسیار
 نمى اآنه به توسل و طلب استحباب بر داللت حضرت، آن غیر یا و پیامبر

 برآورده حاجتشان پیامبر به توسل از بعد که بودند کسانى میان این از .کند
 خارج مدینه از تا شد امر ...)یا خواب يوسیله به پیامبر جانب از( و شد

 . ...است قبر صاحب کرامت خاطر به شود، واقع اندازه این تا اگر .شود
 مانند ، صالحین و انبیا قبور کنار در که العادهخارق کارهاي آنچه همچنین

ستن دوري و ترسیدن آنان، قبور بر فرشته و نور شدن نازل و شیاطین ج 
 هستند، آنها يهمسایه که کسانى از و قبور از آتش دفع قبور، آن از حیوانات
 احساس آمدن وجود به هستند، آنها يهمسایه قبر در که کسانى شفاعت

نس  بر عذاب شدن نازل هستند؛ جاورم که کسانى براى آرامش و الفت و اُ
 و حق همه اینها، مانند و است کرده جسارت و اهانت آنها به که کسى

 اما .اندداده رخ قبور صاحبان مقام و کرامت خاطر به که هستند حقیقت
 و الهی رحمت کرامت، و ماست؛ بحث از خارج رخدادها این بررسی

 مردم اکثر که است آن از التربا دارند، خداوند نزد قبور صاحبان که احترامی
  .کنند مى فکر

  :گویدمی دارمالک داستان مورد در تیمیه ابن

                                                 
  .ی، قريب به همين معن ٤٥٤، ص١، جالبکري ی؛ الرد عل٣٧٤، ص١اقتضاء الصراط، ج - ١
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 إليه فشکا 6النبي قبر إلى جاء رجال أن يروي ما أيضا کذلک و
 أن فيأمره عمر يأتي أن يأمره هو و فرآه الرمادة عام الجدب
 هذا مثل و الباب هذا من ليس هذا فإن الناس فيستسقي يخرج
  ١.کثيرا الوقائع هذه من أعرف و 6النبي دون هو لمن ثيراک يقع

 از حضرت آن به .آمد 6خدا رسول قبر نزد مردي که شده روایت
 نزد به که کردند امر او به پیامبر خواب، عالم در .نمود شکایت خشکسالی

 از مسأله، این البته .کند باران طلب مردم براى تا کند امر را او و برود عمر
 اتفاق زیاد نیز پیامبر اؤ غیر به نسبت حتى مشابه موارد .ماست ثبح موضوع

  .امشنیده و دیده را این مشابه دیگر بسیار اتفاقات من .است افتاده
 و توسل با دشمنی راه که تیمیه ابن خود کنیدمی مالحظه کهچنان

 مطلوبیت و حقیقت بر اعتراف همه از بیش است، کرده باز را استغاثه
 کرده قبول همه از بیش را غیبی کمک و امداد و کند مى تغاثهاس و توسل
 که گرفت نتیجه توانمی تیمیه ابن سخنان و اعترافات از همچنین و .است

 .است کرده مخالفت استغاثه و توسل با نفس هواي از پیروي با او
 در .دهدمی گواهی خود بودن دروغگو بر نیک که تیمیه ابن بر صدآفرین

 بر سلف و صحابه از کسى که کردمی تأکید فراوان او که دیدیم گذشته
 شکایت به اینجا ولى است؛ نبرده شکایت قبرش سر در 6 خدا رسول
 از این :گویدمی اما کند؛ مى اشاره شده، واقع صحابه حضور در که سلف

 فراوانی مشابه وقایع از که دهدمی گواهی او .است خارج ما بحث موضوع
 سخنان این با او که گویا .است مطلع بوده، طمربو مبرغیرپیا به حتى که

-می رسا صدایی با که زیرا است؛ کرده تمام پیروانش بر را حجت خود،

                                                 
  . ٣٧٣، ص١همان، ج - ١
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 ما که بگویید فردا !مبادا .کنممی معرفی شما به را خودم من !مردم :گوید
 پیرویم و دروغگویی از خود سخنان گونهاین با من چون خوردیم؛ فریب

  !دهممی خبر شما به خود نفس هواي از
 روایات و اخبار وجود به علم با وهابیان بینیممی که !است ناگوار و تلخ بسیار چه
 آن با جدال و نیرنگ به باز 6خدا رسول از یارى طلب و توسل باب در فراوان
 پیش در اخبار آن يدرباره را دروغگویی و فریب نیرنگ، نوعی هرکدام .خیزندبرمی
 اخبار و اسالم حد چه تا و دیگر، ايشیوه پیروانش و شیوه یک تیمیه بنا .اندگرفته

 تیمیه ابن وقتی بینیممی خبر همین مورد در !!است شده اینها دست بازیچه اسالمی
 و عمل با و شده مطلع آن از نیز صحابه و است صحیح کامالً خبر که فهمدمی

 از مطلب این :گویدمی مخمصه از فرار براى او .اندکرده تأیید را خبر خود، سکوت
 این در را اسالمی اخبار خودش از بیش که پیروانش اما .است خارج ما بحث موضوع
  .کنند مى تضعیف را خبر راحتى به و اند گرفته بازي به موضوع

 يهمه که بدانند و باشند داشته دقت خوب باید خواننده عزیزان
 مرگ از بعد تابعین و هصحاب که است محور این حول وهابیان سخنان
 این اما .است نامشروع آن ارتکاب لذا نشدند؛ متوسل او به 6خدا رسول

 رأس در و صحابه زیرا کند؛ مى تکذیب کامالً را آنها سخن دارمالک خبر
 دستور به و او خبر طبق و شده باخبر اعرابی عمل این از دوم، يخلیفه آنها

 دیگري شخص هیچ یا عمر .ریستگ خلیفه جناب حتى .کردند عمل پیامبر
 داده انجام زشتی عمل یا و گویدمی افسانه مرد این که نگفت صحابه از

 و اعمال از و شنودنمی و است مرده که پیامبر به چرا اینکه یا و .است
 بودن شرك قبول به رسد چه تا ... و کرده شکایت ندارد خبري ما احوال

 به بردن شکایت اینکه بر است محکمی و قاطع دلیل خود این .عمل آن
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 هیچ صحابه نظر از و زمان آن در حضرت آن حیات از بعد اکرم پیامبر
 و کینه دلیل به که اندبوده حجاج و مروان امثال این و .است نداشته مانعی

 مخالفت و دشمنی رفتارها و اعمال این با اسالم گرامی رسول با دشمنی
 و مروان از پیروي به موضوع این در او پیروان و تیمیه ابن لذا کردند؛می

  .اندپرداخته حجاج

  پیامبر از خواستن یارى و عامر بن عقبه
  :گویدمی عامر بن عقبه حال شرح در »االسماء تهذیب« در نووي
 بفتح الخطاب بن عمر إلى البريد کان و الشام، فتوح شهد...

 إلى منها رجع و أيام، سبعة في المدينة إلى وصل و دمشق،
 به تشفعه و)6النبي قبر عند بدعائه نصف، و يومين في الشام
  ١ .طريقه تقريب في

 دمشق فتح در خطاب بن عمر آور پیام او داشت؛ حضور شام فتح در عقبه
 شام به بازگشت در و کرد طی روز هفت در را مدینه تا دمشق مسیر او .بود
 راه دفعه ینا .شود آسان برایش راه تا شد، متوسل 6 اکرم رسول قبر به

 براى او از شفاعت طلب و پیامبر قبر کنار دعاي خاطر به -را روزه هفت
  .کرد طی نیم و روز دو در – راه شدن کوتاه

 کان و 6النبی صحاب ...المقرئ االمام :است آمده عقبه حال شرح در
 هو و .الشأن کبیر شاعرا فرضیا فقیها فصیحا ئامقر فقیها فصیحا مقرئا عالما
  2.دمشق بفتح عمر إلی ریدالب کان

                                                 
، ص ١٢ ، جسبل الهدى و الرشاد،؛ ٤١٤شرح حال  ٤٦٢، ص١ ، ج نووى، تهذيب االسماء و اللغات  - ١

  . ٤٠٨ ، ص ٤٠٧
  .٩٠رقم. ٢سير اعالم النبالء ، ج - ٢
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  اکرم پیامبر به عمر ابن ياستغاثه
  :نمود استغاثه طریق این به عمر ابن

 يزل اليک الناس احب اذکر :له فقيل رجله خدرت عمر ابن ان
  ١ .فانتشرت !محمداه يا فصاح عنک

 ترینمحبوب که شد گفته او به .ماند حرکت از و شد حسبی عمر ابن پاي

 یا :کشید فریاد عمر ابن !شويمی خوب کن، یاد را خود براى شخص

  .بازیافت را خود سالمتی و !محمدا

  :حربی اسحاق ابن ابراهیم قال
 عن إسحاق أبي نـع رـزهي دثناـح سـيون نـب أحمد حدثنا

 ما :فقلت .رجله فخدرت عمر ابن جئت :سعد بن عبدالرحمن
 يا :الق .إليک الناس أحب ادع :قلت عصبها اجتمع :قال لرجلک؟
  .فبسطها !محمد

 روایت و است صحیح کامالً است کرده روایت »الحدیث غریب« در حربی را آن که سند این

 را آن بخاري که خبر این :گویدمی نیز ومزي .است گرفته صورت معنا همین با اکثراً حدیث این

 بن زهیر از جعد بن علی آن در که سندي با بعد و .است رسیده ما به عالی سند با کرده، روایت

  .است کرده روایت را خبر این کند، مى روایت معاویه

                                                 
؛ عمـل  ٩٦٤ رقـم  ٣٥ ،، ص١ جاشاره کرده اسـت؛ األدب المفـرد   ٢٩٥٣، شماره ٢ ج تاريخ ابن معين - ١

، ٦٩ص ١ ج ؛ مسـند ابـن جعـد   ٦٧٤ ص ٦٧٣، ص ٢ ج ؛ غريب الحديث ابن اسحاق٧٢ص ،اليوم و الليله
ــرى،  ؛ ٢٥٣٩ح ــات الکب ــه  ١٥٤، ص٤ جالطبق ــن تيمي ــب اب ــم الطي ــال ٧٣ص ؛ الکل ــذيب الکم ، ١٧ ج ؛ ته
ــووى، ؛ اذکــار ١٤٢ص ــاريخ ابــن عســاکر ٩١٦ح. ٣٠٥ص ، ن ــا١٧٧، ص٣١ ، ج ؛ ت ، ٢ ، ج ض؛ الشــفا عي
  .٢٣ص
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 معرفی مجهول را حنیش یا حنش بن هیثم خبر، این سند در البانى
 ابو تنها :گویدمی -  »کفایه« در خطیب سخن به استدالل با او .است کرده

 مجهول را هیثم و کرده روایت حدیث )حنش بن هیثم( او از اسحاق
 به را نفر دو حبان ابن و حاتم ابی ابن بخاري، کهحالی در ؛است خوانده
 اسحاق ابو هاينام به آنها از که اندکرده معرفی هیثم حدیث راویان عنوان

   1.کند مى یاد کهیل بن سلمه و
  :گویدمی البانى خیانت مورد در سلفی ارشد
 لما انه عنه تعاميه الحق، و العدل عن جروه و جنفه شواهد من و
 يا عمر ابن قول في حنش بن الهيثم حديث يضعف ان اولح

 :قال انه البغدادي الخطيب عن حکي رجله، خدرت حين ،!محمد
 ان بذلک فموه الحکاية، هذه على واقتصر مجهول، هذا الهيثم
 و هذا، سوى شئ عنه يعلم ال و الخطيب، إال يذکره لم الهيثم
 في حاتم أبي ابن و تاريخه، في البخاري ذکره الهيثم ان الواقع
 روى أيضا کهيل بن سلمة ان صرح کالهما و التعديل، و الجرح

 کال و بذلک، الخطيب جهل تحقق و الهيثم، جهالة فزالت عنه
 إال الخطيب قاله ما يعرف لم النه االلبانى من بمرأي المرجعين

 على تعليقه في الخطيب قول نقل الذى المعلمي الشيخ بداللة
 فعل لو النه شکره، بواجب الکفور هذا يقم لمف البخاري، تاريخ

                                                 
، ٥، جالثقـات ؛ ٣٢٠، شرح ٩، جالجرح و التعديل ابن ابي حاتم ؛٢٧٥٧شرح . ٨اريخ کبير بخارى، جت - ١
  .٥٠٧ص
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 ارتفاع و الهيثم البخاري ذکر من اخفائه بصدد هو ما لظهر هذا
 اتباع من االلبانى إليه يدعو الذى هو الصنيع هذا کان فان جهالته،
  ١.السالم االتباع هذا فعلى الصحيحة السنة

 بن دالرحمنعب حنش، بن هیثم :نفر سه را نظر مورد خبر این، بر عالوه
 از را خبر این »المفرد ادب« در بخاري .اندکرده روایت شعبه ابو و سعد

 شعبه ثوري، سفیان :نفر سه همچنین .است کرده روایت هیثم غیر شخصی
 برمال براى ما .اندکرده روایت اسحاق ابو از را خبر این معاویه بن زهیر و

  : کنیم مى اکتفا بخاري سند راویان ذکر به تنها البانى نادرست عمل شدن
 .است روشن سنت اهل نزد جایگاهش که بخاري .1
 و کبیر حافظ« :گویدمی ذهبى .است دیکن بن فضل او نام : نعیم أبو .2

 و اند؛کرده روایت او از فراوانی احادیث سته صحاح .بود االسالم شیخ
 2» .دارند نظر اتفاق آن بودن ثقه بر

 االسالم، شیخ« :گویدمی ذهبى .است ثوري سعید بن سفیان او :سفیان .3
 بن یحیی شعبه، عیینه، ابن .بود خود زمان علماي سید و حافظ، امام،
 درحدیث امیرمؤمنین ثوري سفیان :اندگفته ...و مــعاص ابو و معین
 3».است

 حافظ،« :گویدمی ذهبى .است سبیعی عبداهللا بن عمرو او :اسحاق ابو .4
 4».بود تابعین اجالء از و عاملین علماي از کوفه، محدث عالم،

                                                 
  .١٢، ح١٧البانى شذوذه و أخطاؤه ارشد السلفى، ص - ١
  . ٥٠٥، شماره  ٨؛ تهذيب التهذيب، ج٢١، شماره  ١٠ ، جسير اعالم النبالء - ٢
  . ١٩٩، شرح ٤ تهذيب التهذيب، ج؛ ٨٢، شماره ، شرح٧سير اعالم النبالء، ج - ٣
  .١٠٠، شرح ٨٤ تهذيب التهذيب، ج ؛١٨٠، شرح ٥سير اعالم النبالء، ج - ٤
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 جمله در را او نام حبان ابن :گویدمی حجر ابن :سعد بن عبدالرحمن .5
-می نیز »تقریب« در او .است دانسته ثقه را او نسائی و است آورده هاثقه

 1.»النسائی ثقّه و« :گوید

 این دیگر راویان .است صحیح اختالفی هیچ بدون خبر این سند این، بنابر
 :هستند ذیل شرح به سنت اهل بزرگ ثانمحد از خبر

 ... حدیث در امیرمؤمنین حافظ، امام، « :گویدمی ذهبى :حجاج بن شعبه .6
 82 یا 80 متولد .زمانه فی الحدیث فی احد یتقدمه ما العلم اوعیه من کان
 » .است بوده 160 متوفاي و

 و حفظ صاحب العلم، اوعیه من کان مجود، امام، حافظ، :معاویه بن زهیر .7
 2 .است 173 متوفاي و 95 متولد .اتقان

 امام، ثقه، :گویدمی حاتم ابو .است بوده حافظ و امام :مسلم بن عفان .8
 3.است 219 متوفاي و 134 سال متولد .است بوده متین و متقن

 بن احمد .است بوده حافظ و حجت امام، :یونس بن احمد .9
 متوفاي و 132 سال متولد .بود االسالم شیخ او :گویدمی حنبل
 4.است 227 سال

 158 سال متولد او .محدثان استاد و حافظ امام، :معین بن یحیی .10
 علم و حدیث حقیقی استاد یحیی .است 233 سال متوفاي و

 او مدینی، وابن احمد امثال براى .است سنت اهل نزد رجال
 5.گرفتنمی پیشی او بر کسى و کردمی مشخص را حدیث

                                                 
  .٥٧١ ، ص ١ ، ج ؛ تقريب التهذيب٣٧٦، شرح ٦ تهذيب التهذيب، ج - ١
  .٢٦، شرح ٨سير اعالم النبالء ، ج - ٢
  .١٥١، شرح ١٠ ، ج همان - ٣
  .٦٥، شرح  ، ج ١٠، ج همان - ٤
  .٤٦٢، شرح ١١ تهذيب التهذيب ، ج - ٥
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 امام فعلی ... بغداد مسند جت،ح حافظ، امام، :جعد بن علی .11
 1.است 230 سال متوفاي و 134 سال متولد او .حجه کبیر

 متوفاي او .است بوده حجت و عالمه حافظ، :سعد بن محمد .12
 2.است 230 سال

 صاحب و االسالم شیخ عالمه، حافظ، امام، :حربی اسحاق بن ابراهیم .13
 ابوبکر .است 285 سال متوفاي و 198 سال متولد او .است بوده تصانیف
 احکام، به بصیر فقه، به عارف زاهدان، بزرگ علم، امام :گویدمی خطیب
 و »الحدیث غریب« صنف باالدب، قیما لعلله، ممیزا حدیث، حافظ
 3.دیگر بسیار هايکتاب

 :گویدمی قطنی الدار .است حجت و امام حافظ، :بغوي محمد بن عبداهللا .14
 هجري317 متوفاي و 214 سال متولد .ثبت االئمۀ من امام، جبل، ثقه،
 .است

 سال متولد او.است بوده شناس رجال و ثقه حافظ، امام، :سنی ابن .15
 4 . است هجري280

 ابن استغاثه سنت، اهل اولِ قرن سه بزرگ محدثان این که فرماییدمی مالحظه
 این .آن خواندن شرك به رسد چه تا اند؛ندیده آن در اشکالی و کرده روایت را عمر
 سلف از پیروي مدعی دروغ به وهابیان که کند مى ثابت دیگر اخبار مانند خبر

 بنا نتیجه در .اندداده قرار خود دستاویز فریبیعوام براى تنها را شعار این آنها هستند؛
 آنها که زیرا اند؛بوده مشرك محدثان يهمه و تیمیه ابن عمر، ابن وهابیان يعقیده به

                                                 
  .١٥٢، شرح ١٠ ، جسير اعالم النبالء - ١
  .٢٤٢، شرح ١٠ همان، ج - ٢
  .١٧٣، شرح١٣ همان، ج - ٣
  .١٧٨، شرح ١٦، ج همان - ٤
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 را آن و کرده سکوت یا اند؛کرده روایت اسالمی مطلوب امر یک عنوان به را خبر این
  .نوشت خواهیم او يدرباره بیشتر بعداً که تیمیه ابن خصوص به .اندنکرده رد

  :که است شده وارد چنین دیگري حدیث در
 الناس احب اذکر :له فقال عباس ابن عند رجله خدرت رجال ان

  ١.عقال من نشط فکأنما !محمد يا :فقال اليک
 :گفت او به عباس ابن شد؛ حسبی عباس ابن حضور در مردي پاي

-می راوي !محمد یا :گفت او .بزن صدا را خود نزد شخص ترینمحبوب

  .شد خوب و آمد نشاط حال به گویا :گوید
 در »تیمیه بن احمد ضالالت کشف فی السنية مقاالت« کتاب مؤلف

  :گویدمی عمر ابن عمل این مورد
 نزد واین »!محمداه یا« لفظ با است؛ 6خدا رسول به تغاثهاس عمر ابن عمل

 از آیا کرد؟ خواهند چه وهابیان است؛ کفر حضرت رحلت بعد وهابیان
 ابن از مورد این در یا و گردند؟برمی است گفته » محمداه یا« که کسى تکفیر
 واي جویند؟می بیزاري است، االسالم شیخ به ملقب وهابیان بین در که تیمیه

 عبدالوهاب ابن و است امامشان تیمیه ابن !شرمندگی و افتضاح این از آنها رب
 گرفته او از ورزد،می مخالفت مسلمین با آن يوسیله به که را افکارش تمام
 است شرك که را چیزى چون است؛ کافر تیمیه ابن آنها يعقیده به بنا .است
 در را عباس ابن و عمر ابن ياستغاثه چون( است؛ کرده معرفی طیب و پاك

  .)است آورده خود »الطیب الکلم« کتاب
 دانسته مشرك را خود هم عمل، این با تیمیه ابن که است این حقیقت

 چگونه .است داده گواهی نفسانی هواي از خود کورکورانه پیروي به هم و

                                                 
؛ الکلم الطيب  ٤١٢ ص،١، ج؛ فيض القدير٩١٧، ح٣٠٥ص ،نووى، ؛ اذکار ٧٢ص ،عمل اليوم و الليلة - ١
  .٧٣ص
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 را آن ولى بداند، شرك غیرخدا به را استغاثه قاطعانه انسان که است ممکن
 است سخنی همان ينشانه این !کند وضبط ثبت طیب کلمات يزمره در
  :گویدمی عسقالنی حجر ابن که

 او مورد در دیدند، را علوم از او آگاهی و تیمیه ابن مهارت مردم وقتی ... «

 به که جایی تا شد؛ تیمیه ابن خودخواهی و غرور سبب این نمودند؛ غلو

 است؛ مجتهد که کردمی گمان او !کردمی حمله علما دیگر )نظرات و عقاید(

 قید در یا و درگذشته علماي(علما بزرگ و کوچک سخنان رد به شروع و

  1». ...کرد )حیات

  :است گفته چنین این سیرین بن محمد
  دعوت و باسمها لبنی فنادیت   لها من تذکرت رجلی خدرت إذا

  2.قضیت و نحوها نفسی أللقیت   تطیعنــى نفسی أن لو التی دعوت

 إذا اإلنسان إن :تقول العرب کانت دعاک رجل له خدرت إذا ...
 أن الخبر في فسکنت اليه الناس أحب باسم دعا قدمه خدرت
 الناس أحب باسم ادع :له فقيل خدرت عمر بن عبداهللا رجل
 المنذر بن إبراهيم عن فيه روينا و ٣!اهللا رسول يا :فقال اليک

 »صحيحه« في عنهم ىرو الذين البخاري شيوخ أحد الحزامي
  :العتاهية أبي بيت حسن من يعجبون المدينة أهل :قال

                                                 
  .٢٧٩ص ،المقاالت السنية فى کشف ضالالت احمد ابن تيميه - ١
  .١٧٢، ص١ ، جروضة المحبين - ٢
، ٨ ، جصاحب اغاني از ديگر شعراء نيز چنين استغاثه هايي را ذکر کرده است ،٤٧، ص٧ ، جغانيالا - ٣
  .٤٦٤، ص١ ، جو همچنين صاحب صبح االعشي ١٣٤ص
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  1.الخدر یذهب لم عتب یا یقل لم فإن  رجله األحایین بعض فی تخدر و
  .کند می تأیید را استغاثه گونه این رواج نیز حدیث این

  پیامبر به ابوبکر ياستغاثه
 راجعون، إليه إنا و هللا إنا :قال 6 اهللا رسول ىرأ لما أبابکر ان

 ثم !نبياه وا :فقال رأسه؛ قبل من تحول ثم 6 اهللا رسول مات
 حدر و رأسه رفع ثم !صفياه وا :قال ثم وجهه قبل و فمه حدر
  ٢ ).6 اهللا رسول مات !خلياله وا :قال و جبهته قبل و فمه

 راجعون؛ الیه انا و هللا إنا :گفت دید، را 6 اهللا رسول ابوبکر که هنگامی
 آن صورت !نبیاه وا :گفت و رفت حضرت آن سر سمت به .ستا مرده پیامبر

 پیشانی و کرد بلند را حضرت سر بعد !صفیاه وا :گفت و بوسید را حضرت
  .است مرده پیامبر !خلیاله وا :گفت و بوسید را ایشان

 .انددانسته صحیح را آن سند نیز هیثمی و حدیث این سند دو البانى
 که است جهت این به اکرم، پیامبر رگم بر ابوبکر سخن تکرار و تأیید
 را اکرم رسول رحلت عمر، که شد مطلع رسید، مدینه خارج از او وقتی
-می را او است، مرده 6 پیامبر بگوید که هر :گویدمی و کند مى انکار
 که است این سؤال .است نموده تأکید مطلب این بر ابوبکر این بنابر .کشم

 گشته مشرك مرده، بر خود خطاب و عمل این با اول، يخلیفه جناب آیا
-می سر را آنها از پیروي شعار پیوسته وهابیان که اصحابی از او آیا است؟
 انجام را اعمال این صحابه که گویندمی وهابیان چگونه نیست؟ دهند،
  اند؟نداده

                                                 
  .کتاب اليوم و الليله ابن سنيبه نقل از  ،٩١٨، ح٣٠٥ص ،نووى، أذکار  - ١
 ؛٢٦٥ص ،٤٨، ص١ ، جمسند ابي يعلي. ٧٢٨، ص٣ ، جمسند ابن راحويه. ٢٢٠، ص٦ ، جمسند احمد - ٢

  .٦٩٢ح. ١٥٧، ص٣ ، جارواء الغليل. ٣٢، ص٩ ، جمجمع الزوائد ؛٢، جیالطبقات الکبر
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  غایب شخص به عثمان و عمر ياستغاثه
  :اندکرده نقل چنین دیگران و کثیر ابن

 بن عمر کتب األرض ببالد أجدبت و الرمدات عام انک لما أنه
 ىإل أميرالمؤمنين عمر عبداهللا من :العاص بن عمرو ىإل الخطاب
 أن قبلک من و سمنت إذا تنالي ما لعمري العاص بن عمرو

 بعد؛ أما سالم :عمرو فکتب !غوثاه يا و قبلي من و أنا أعجف
  ١ .عندي آخرها و عندک أولها عير أتتک لبيک لبيک
 عاص عمروبن به خطاب عمربن .روآورد شهرها به قحطی بود؛ رمادات سال

 يبنده از :گفت و نوشت نامه )نیز اشعري موسی ابو به کثیر ابن نقل به بنا(
 !بشتاب کمک به !سوگند جانم به .عاص بن عمرو به امیرالمؤمنین، عمر، خدا
 که آمد تو سوى به کمکی کاروان !لبیک !لبیک سالم، :نوشت عمرو پس

  .است من نزد آخرش و تو نزد اولش
 موسی ابو به لفظ همین با خلیفه که اندنوشته کثیر ابن و شبه ابن
 حاکم، را خبر این سند .نمود استغاثه نیز او به نوشت؛ نامه نیز اشعري

 اسلم یعنى نفر، دو از خبر این همچنین اند؛دانسته صحیح کثیر ابن و ذهبى
 به قسم خبر، این در که داشت دقت باید .است شده روایت عمر ابن و

 را آن فهمیکج خاطر به وهابیان که شده، صادر دوم يخلیفه از نیز غیرخدا
  .دانندمی شرك نیز

                                                 
، ١ ، جیدونـة الکبـر  م. ١٣٠، ص٣ جالطبقات الکبـرى،  . ٢٣٦٧، ح ٦٨، ص ٤ ، جصحيح ابن خزيمه - ١
. ١٤٧١، ح٥٦٧، ص١ ، جمستدرک حـاکم . ٧٤٢، ص٢ ، جتاريخ ابن شبه. ٢٩، ص٢ج  ٣٠٤ ، ص٢٨٧ص

  .١٠٣، ص٧ ، جتاريخ ابن کثير
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 دمشق أهل و معاوية ىإل و عامة الشام أهل ىإل عثمان کتب و
 القدر استعجلوا و مقامي، فيهم طال قوم في فإني بعد؛ أما :خاصة
 اإلبل من شارف علي يحملوني أن بين نيخيرو قد و في،

 أن وبين کسانى، الذى اهللا رداء لهم أنزع أن وبين الدحيل،
 فيا ويصيب، يخطئ السلطان ىعل کان ومن قتلت، ممن اقيدهم
 !معاوية يا العجل فالعجل دوني، عليکم أمير وال غوثاه، يا غوثاه
  ١ .تدرک أراک ما و أدرک ثم وأدرک

 و معاویه به و کالً شام، اهل به او بودند، کرده حاصرهم را عثمان که زمانی
 آنها از و نوشت که چیزهایی جمله از نوشت؛ نامه خصوصاً دمشق، اهل

 براى پس !معاویه اي ... :گفت و بود؛ »!غوثاه یا « لفظ با یارى طلب خواست،
 مرا که بینمنمی را تو من و !دریاب مرا باز !بشتاب یارى براى !بشتاب یارى

  .دریابی
 استغاثه بودند غایب که کسانى از خلیفه دو هر که کردید مالحظه

 غایب شخص به استغاثه :گویندمی او پیروان و تیمیه ابن ولى .جستند
  2.است شرك

  )علیها اهللا سالم(کبري زینب ياستغاثه
  :گویدمی قیس بن قرّه

 )اعليه اهللا سالم(فاطمه ابنة)عليها اهللا سالم(زينب قول ىأنس ال
 !محمداه يا :تقول هي و صريعا B الحسين بأخيها مرت حين

 مرمل العراء الحسين هذا السماء مالئکة عليک صلي !محمداه يا

                                                 
، ٣٥٢، ص٣؛ در تـاريخ طبـري، ج  ٤٢٨ص،٣٩، ج؛ تـاريخ ابـن عسـاکر   ٥٥، ص١، جةالسياسو  ةمامالا - ١
  .ست؛ استغاثه به غيرخدا از تابعين نيز نقل شده ا٤٨٣ ص
  .٩٠٢و٩٠١شماره جلية فى التوسل و الوسيله  ةقاعد - ٢
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 قتلة ذريتک و سبايا وبناتک !حمداه يا األعضاء مقطع بالدماء
  ١ .صديق و عدو کل واهللا فأبکت قال الصبا عليها تسفي
 که هنگامی کنم؛نمی فراموش ربالک يواقعه در را فاطمه، دختر زینب، سخن

 یا :گفتمی پیوسته دادند،می عبور B حسین برادرش، جسد مقابل از را او
 آغشته است حسین این !باد تو بر آسمان فرشتگان درود !محمداه یا !محمداه

 !هستند اسیر دخترانت !محمدا یا !گشته قطعه قطعه بدنش اعضاي و خون، به
  .آورد گریه به را دشمنی و دوست هر !سوگند اخد به :گویدمی راوي ...

  :گویدمی دنیا أبی ابن
 سالم سمعت سفيان عن الحميدي عن شبيب بن مسلمة حدثني و
 جعل الحسين برأس جئ لما :الحسن قال :قال حفصة أبي بن

 کان الحصين أن أخبرت و :سفيان قال بالقضيب، يطعن يزيد
  :هذا إثر علی ينشد
 لها ليس اهللا رسول بنت و * الحصي عدد نسلها أمسي سمية
  نسل

 يحرسهم من بهم وکل سعد بن عمر فإن نسائه و أهله بقية اما و
 مروا فلما الهوادج، في الرواحل علي أرکبوهم ثم ويکلؤهم،

 بکته هنالک مطرحين أصحابه و الحسين رأوا و المعرکة بمکان
 و فقالت وأهلها، الحسين أخاها زينب وندبت وصرخن، النساء،

 !السماه وملک اهللا عليک صلي !محمداه يا محمداه، يا :تبکي هي
                                                 

ــة و ٣٣٦ص ،؛ ترجمــه امــام حســين بــن عســاکر ٣٤٨، ص٤، ج. ٣٣٦، ص٣تــاريخ طبــري ، ج - ١ ؛ البداي
  .٢١٠، ص٨النهاية، ج



استغاثھ و حقیقت آن     :سوم فصل
                                                                     

٢٨٠ 

 و !محمداه يا !االعضاء مقطع بالدماه، مرمل بالعراه، حسين هذا
 فأبکت :قال !الصباو عليها تسفي مقتلة، ذريتک و سبايا، بناتک
  ١.صديق و عدو کل واهللا

 زینب واضح ثهاستغا و شده روایت دوسند با کنیدمی مالحظه که چنان خبر این

   .است اسالم گرامی رسول به وحی، يخانه يیافته تربیت کبري،
 الحجاج عمال أن شوذب بن عبداهللا عن ربيعة بن ةضمر وذکر
 و أسلموا قد الذمة أهل إن و انکسر قد الخراج إن إليه کتبوا
 أصل له کان من أن غيرها و البصرة ىإل فکتب باالمصار لحقوا
 يبکون فجعلوا فعسکرو الناس فخرج اإليه فليخرج قرية في

 يذهبون أين يدرون ال جعلوا و !يامحمداه !يامحمداه وينادون
 لما فيبکون متقنعين إليهم يخرجون البصرة أهل قراء فجعل

 ذلک تفيئة على االشعث ابن فقدم :قال يرون و منهم يسمعون
 بن الرحمن عبد مع الحجاج قتال في البصرة أهل قراء واستبصر

  ٢.االشعث بن محمد
 اول قرن همان در که رساند می و است صحیح سندش روایت این
  .است داشته رواج )وآله علیه اهللا صلی( خدا رسول به استغاثه

                                                 
  .٢٠٩، ص٨ ، جالبداية و النهاية - ١
  .١٨٢، ص٥ ، جتاريخ طبري - ٢
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  منکدر بن محمد ياستغاثه
 هجري 234 سال متوفاي و ثقه شخص که حرب بن زهیر خیثمه، ابو
 ما براى یتیم یعقوب بن اسماعیل و عبداهللا بن مصعب :گویدمی است،

  :کرد نقل
 آمد بند او زبان ناگاه بود؛ نشسته جایی در خود یاران با منکدر بن محمد

 قبر روي را صورتش و رفت خدا رسول قبر کنار به ؛)بزند حرف نتوانست(
 :گفت آنها به او کردند؛ تعجب او کار این از حاضران .برگشت و گذاشت
 اکرم پیامبر قبر به لذا کردم؛می خطر احساس که بود داده دست من به حالتی

 و رفتمی مسجد از مخصوصی جاي به گاهی او .کردم شفا طلب برده، پناه
 عالم در( :گفت پرسیدند؛ را عمل این راز او از .انداختمی زمین به را خود

  1.دیدم جا این در را پیامبر )خواب
 رياخبا جمله از آمد، خواهد این از بعد که دیگري خبر دو و زیر خبر
 در تیمیه ابن که - »...الظالم مصباح« کتاب در نیز نعمان ابن که هستند

 نقل را آنها - نکرده نقل نیز باشد رضایت مورد که عالمی از :گفته آن مورد
  :است کرده

 به پدرم نزد دینار 80 مردي :گویدمی )منکدر ابن پسر(محمد بن منکدر
 نیاز پول این به اگر :بود هگفت پدرم به رفت؛ جهاد به خود و گذاشت امانت
 کرد؛ خرج را پول پدرم و آمد پیش گرانی اتفاقاً .کن استفاده کردي پیدا

 فردا :گفت او به پدرم نمود؛ طلب را خود مال و آمد پول صاحب سرانجام
                                                 

؛ و ٣٥٩، ص٥، ج؛ سـير اعـالم النـبالء   ٣٣١، ص١٠ ، جنهاية؛ البداية و ال٥١ص،٥٦ ،تاريخ ابن عساکر - ١
اند؛ بعضي اسماعيل را ضعيف گفته ولى ابن حبـان او را ثقـه گفتـه    ديگران سند اين خبر را صحيح گفته

  .٩٣، ص٤است



استغاثھ و حقیقت آن     :سوم فصل
                                                                     

٢٨٢ 

 منبر و قبر به هایشدست با که حالی در و آمد مسجد به شبانه خود !بیا
 که بود حال همان در نمود، استغاثه شب دیکنز تا کرد،می اشاره اکرم پیامبر

 به ايکیسه و !بگیر !محمد ابا اي :گفت و شد پیدا مردي مسجد تاریکى در
  1.بود دینار 80 آن در که داد پدرم

 کامال خبر این سند و ثقه حدیث این راویان تمام که کنیم مى تأکید
  .است صحیح
 و ثقه راویان از محمد بن منکدر ،است آمده منکدر حال شرح در

 ثقه را او داوودابو و یحیی حنبل، بن احمد .است هجري 180 سال متوفاي
  2.است مصعب ابو از خبر این راوي عبداهللا بن مطرف .انددانسته
 کمک به است؛ تابعین بزرگان از منکدر، بن محمد از داستان دو این

 رسول به هاگرفتاري در همیشه او که دریافت توانمی هاداستان این
 را خود حاجات راه این از است؛ کردهمی استغاثه و شده متوسل 6خدا

  .شویممی آشنا او شخصیت با اکنون پس .است گرفتهمی پیامبر از
 معادن از او .بود قراء سادات از و االسالم شیخ قدوه، حافظ، امام، ،منکدر ابن
 او از کسى وقتهر :گفته مالک .شدندمی جمع او پیرامون صالحان و بود صدق
 هجري130 سال در و بوده مدینه تابعین بزرگان از او .کردمی گریه پرسید،می حدیث

 بلند :گفتمی مادرش به و !گذاشتمی زمین به را صورتش گاهی .است درگذشته
 حجت و بود حفظ و زهد و اتقان غایت در او !بگذار صورتم روي را پاهایت و !شو
   .اندکرده او از دیگر فراوان ستایش و مدح و 3...باشدمی

                                                 
ديگـر   ینمونه هاي ١٣٨٥؛ و سمهودي تا ص ١٣٨٠، ص٢، ج؛ وفاء الوفا٦٠، ص٥٦،تاريخ ابن عساکر - ١

  .را نقل کرده است از اين استغاثه ها
  .٥٥٤، شرح ٢٩١، ص١٠، ج؛ تهذيب التهذيب٢٠٦،ص٢، جمجمع الزوائد - ٢
  .٦٦٩، شرح ٤١٧، ص ٩، جهذيب؛ تهذيب الت١٦٣، شرح ٣٥٣، ص٥، جسير اعالم النبالء - ٣
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 :گویدمی سعید، بن ابراهیم اسحاق، ابا :کند مى نقل نعمان ابن کتاب از سمهودي
 خوردن براى چیزى بودند؛ من همراه فقرا از نفر سه بودم؛ 6خدا رسول يمدینه در

 براى چیزى ما !خدا رسول اي :کردم عرض و رفتم 6پیامبر نزد به من نداشتیم؛
د سه اریم؛ند خوردن کند مى کفایت ما براى باشد که چیزى هر از )کیلو ربع سه(م. 

 سعید بن ابراهیم 1.داد من به تازه خرماي مقدار همان که برخوردم مردي به آن از بعد
   :است نفر دو این از یکى دارد، حضور داستان این در که

-می او وصف در ذهبى .جوهري سعید بن ابراهیم اسحاق، ابو .1
د، حافظ، ثقه، امام، :گوید وج سال متوفاي و مسند صاحب م 
 2.است هجري 247

 متقن، حافظ، امام، :گویدمی ذهبى .سعید بن ابراهیم اسحاق، ابو .2
 هجري 482 سال متوفاي و مصر محدث و ثبت ثقه، عالم،
 3.است

  )السالم علیه(رضا امام بارگاه در خزیمه ابن تضرع و تواضع
 :يقول عيسى بن الحسن بن المؤمل بن محمد أبابکر، سمعت و

 أبي عدليه و خزيمة بن بکر أبي الحديث أهل امام مع خرجنا
 ىإل متوافرون ذاک إذ هم و مشائخنا من جماعة مع الثقفي علي
 من فرأيت :قال .بطوس B الرضا ىموس بن علي قبر زيارة

 تضرعه و لها تواضعه و البقعة لتلک خزيمة ابنييعن تعظيمه
  4 .يرناتح ما عندها

                                                 
  .١٣٨٢، ص٤ ، جوفاء الوفا - ١
  .٥٣، شرح ١٤٩، ص١٢ ، جسير اعالم النبالء - ٢
  .٢٥٩، شرح ٤٩٥، ص١٨ همان، ج - ٣
  .٦٢٨، ذيل شرح حال ٣٣٩، ص٧تهذيب التهذيب، ج - ٤
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 علی ابو و خزیمه بن ابوبکر حدیث، اهل امام با :گویدمی المومل بن محمد
 موسی بن علی قبر زیارت نیت به ما استادان از زیادي يعده و ثقفی
 نسبت خزیمه ابن که تواضعی و تعظیم از .رفتیم طوس، در واقع Bالرضا

 متحیر و متعجب ما همه کرد،می آن کنار که تضرعی و داد؛ انجام قبر این به
  .شدیم

 بدون است، داده انجام قبر صاحب به خزیمه ابن که تضرعی و تواضع
 نوعی عمل این همچنین است؛ شرك انواع ترین بزرگ از وهابیان نزد شک

 و بزرگان از گروهی داستان این در .دارد همراه به یارى طلب و استغاثه
 تأیید )انکار یا و ضاعترا عدم(خود سکوت با را خزیمه ابن عمل استادان
 این وهابیان که دانیدمی و بستند؛ سفر بارِ قبر، زیارت براى خود اند؛نموده

  .دانندمی معصیت سفر را سفر
 هم همراه که دانشمندانی از گروهی و بزرگان داستان، این به توجه با

 سفر هم و انددانستهمی جایز را توسل هم اندکرده سفر قبر، زیارت نیت به
 تضرع و تواضع از شکل هر که معتقدند وهابیان .اندپذیرفته را زیارت اىبر

 فهم این خاطر به را مرده شخص به تضرع و تواضع لذا است؛ عبادت
 همه این و ثقفی علی ابو و خزیمه ابن ولى کنند؛ مى محسوب شرك غلط،

 قبول را اعمال این بودن شرك یا بودن منکر حدیث، اهل مکتب استادان
 این به که کردهنمی خطور آنها ذهن به هرگز بهتر عبارت به .اندتهنداش

 وجود با چگونه .بدهند بودن شرك یا و بودن منکر اتهام و نسبت اعمال
 را خود وهابیان موضوع، این در حدیث اهل و سلف اعمال همه این

 آثار پیرو وهابیان آیا که است این مسأله نامند؟می سلف آثار پیروان
 و حدیث اهل دانشمند و سلف و تابعین و صحابی همه این یا هستند؟
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 حال شرح ندارند؟ وهابیان اکاذیب و سخنان يدرباره ذهنیتی هیچ که علما
 اینها بر عالوه .آوریممی را اندداشته حضور داستان در که کسانى از نفر سه

  .اندبوده همراه سفر در نیز دیگري بسیار افراد
 ابن صحیح کتاب صاحب او :است آمده مهخزی ابن حال شرح در
 حافظ، :گویدمی او وصف در ذهبى .است دیگري هايکتاب و خزیمه
 دنیا به 223 سال در او .است بوده امامان امام و االسالم شیخ فقیه، حجت،

  1.است آمده
 محدث، امام، :گویدمی ذهبى :است آمده ثقفی علی ابو حال شرح در
 بن محمد ابوعلی .است بوده خراسان شیخ د،عاب و زاهد عالمه، فقیه،

 او يدرباره زاهد ابوالعباس و است هجري 244 سال متولد عبدالوهاب،
   2.بود خلقش بر خدا حجت خود زمان در علی ابو :گویدمی

 :گویدمی او وصف در ذهبى :است آمده مومل بن محمد حال شرح در
  3.بود خود زمان فصیحان و بلیغان از یکى و نیشابور رئیس امام،
  پیامبر به استغاثه و سنت اهل بزرگ عالم سه

 انا کنت :يقول المقرئ بن کان :قال علي أبي بن بکر أبي عن
 ذلک فواصلنا الوقت بنا فضاق بالمدينة الشيخ وأبو والطبراني

 !اهللا رسول يا :وقلت القبر حضرت العشاء وقت کان فلما اليوم
 أو الرزق يکون ان فاما اجلس :الطبراني لي فقال !الجوع الجوع

                                                 
  .٢١٤، شرح٣٦، ص١٤سير اعالم النبالء ، ج - ١
  .١٢٦، شرح٢٨٠، ص١٥همان، ج - ٢
  .١٠، شرح٢٣، ص١٦همان، ج - ٣
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 فإذا له ففتحنا علوي الباب فحضر الشيخ وأبو انا فقمت .الموت
 النبي ىال شکوتموني :وقال کثير شئ فيهما بقفتين غالمان معه

 شئ بحمل فأمرني النوم في رأيته سلم، و )آله(و عليه اهللا صلي
  ١.اليکم

 و بود تنگ وقت بودیم؛ مدینه در شیخ ابو و طبرانی من، :گویدمی مقرئ ابن
 نزدیک 6 پیامبر قبر به عشاء هنگام .بودیم کار مشغول را خود وقت تمام
 بنشین، :گفت من به طبرانی !خدا رسول اي !گرسنگی !گرسنگی :وگفتم شدم

 علوي فردي ناگاه برویم که برخاستیم شیخ و من مرگ؛ یا و آیدمی رزق یا
 هر که جوان دو همراه به او یم؛گشود را در .آمد مسجد در به )سادات از(

 6 پیامبر به آیا :پرسید .شد داخل داشتند دست در غذا از پر ظرفی کدام
 براى که شدم مأمور ایشان جانب از خواب، عالم در من زیرا کردید؟ شکایت

  .بیاورم غذا شما
  :بزرگوار سه این حال شرح

 اصفهان، محدث :گویدمی ذهبى :المقرئ بن ابراهیم بن محمد ابوبکر .1
 2.است هجري 285 سال متولد و ثقه شناس،حافظ، رجال امام،

 اصفهان محدث صادق، حافظ امام، :محمد بن عبداهللا ابوشیخ .2
 3.است هجري254 سال متولد و ثقه محدثان از او .است بوده

 بوده اسالم محدث و ثقه حافظ، امام، :احمد بن سلیمان :طبرانی .3
 4.است هجري260 سال متولد او .است

                                                 
؛ الوفـا بـاحوال   ٩١٣، شـرح  ٩٧٤، ص٣ ، ج؛ تـذکرة الحفـاظ  ٧٠، ص١ ، جطبقات المحدثين باصبهان - ١

  .٢٨٨شرح، ٤٠١، ص١٦ر اعالم النبالء، ج سي؛ ١٥٣٦، ح٨١٨ص ،المصطفى
  .٢٨٨، شرح ٣٩٨، ص١٦ ، ج؛ سيراعالم النبالء٩١٣، شرح ٩٧٤، ص٣ ، جتذکرة الحفاظ - ٢
  .١٩٦، شرح٢٧٦، ص١٦سير اعالم النبالء ، ج - ٣
  .٨٦، شرح١١٩، ص١٦همان، ج - ٤
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 6 خدا رسول به سنت اهل مکتب بزرگان و عالمان از نفر سه این
 منکري و بد عمل را استغاثه عالمان این از کدامهیچ نمودند؛ استغاثه

 سیر« محقق !هستند مشرك علما این وهابیان يعقیده طبق اما ندانستند؛
 صحیح خبر این اگر« :گویدمی مورد این در بوشی، اکرم ،»النبالء اعالم

 مورد این در علم اهل زیرا گیرد؛می قرار اتهام مظانّ در آن يگوینده اشد،ب
 نظري اختالف کرد، یارى طلب یا و استغاثه تواننمی غیرخدا به که

 دروغگویی خبر، همین خود که گویدمی سخنی بیچاره این آري، ».ندارند
 به توانینم اینکه در علما بین اختالفی :گویدمی او کند، مى ثابت را او

 خود سخن مفهوم متوجه او !عجب .ندارد وجود نمود استغاثه غیرخدا
 این يدهنده انجام کهحالی در نیست؛ علما بین اختالفی :گویدمی !نیست
 هیچ و هستند او همراه نیز دیگر بزرگ علماي و است بزرگ عالمی عمل،
 و علم وجود، این اب .ننمودند منع اعمال آن انجام از را او ،همراهان از کدام

- می سخن تیمیه، ابن همانند که کرده مغرور را او حدي تا تیمیه ابن دانش
 اصطالحات با تیمیه ابن و او مثل که کسى هر که دارد یقین گویا .گوید
 فریب و دروغ به خود هايخواسته جهت در تواندمی باشد، آشنا علمی

  شود؟نمی محسوب نفاق و کبیره گناه او براى اعمال این و شود؟ متوسل
 823 متوفاي مالکی، فاسی احمد بن محمد حرم، شیخ و مکه قاضی

 جد که است حکایتی این :نویسدمی خود کتاب در او .است هجري
 از :گویدمی وي .است کرده بیان خود هايیادداشت در ابوعبداهللا، شریفم،

 به عتیجما همراه زیارت قصد به :گفت که شنیدم طبرى الدین محب امام
 گرامی پیامبر مدح در ايقصیده من راه بین در .کردیم کت حر مدینه طرف
 پیامبر به و خواندم را آن مدینه به ورود هنگام کردم؛ آماده 6اسالم
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 روي از الدین محی لقب برداشتن من، هدیه !خدا رسول اي :کردم عرض
 محب به ملقب درخواست این از بعد. ...ندارم دوست را آن زیرا باشد؛ من

 چنین اصالً که گویا شد، برداشته من از الدین محی لقب و شدم الدین
  .امنداشته لقبی

 حرم، فقیه مفتی، محدث، امام، :گویدمی طبرى الدین محب وصف در ذهبى
 صالح، امام، .بود حجاز محدث و شافعی شیخ طبرى، عبداهللا بن احمد الدین محب
  1.است هجري 674 سال متوفاي او .بود شأن بزرگ و زاهد

 از بعد گفتیم، »الظالم مصباح« کتاب مورد در قبال که چنان سمهودي
 پیامبر قبر يدرباره که کتاب آن از هاییاستغاثه از مورد چهارده ذکر
  :گویدمی است، آورده 6اکرم

 داده رخ وقایعی چنین نیز من براى بلکه است؛ فراون باب این در حکایات
 در پیامبر، قبر زیارت به مصري حجاج ورود گامهن :مثال طور به است؛
 هایمکتاب نگهداري محل و خلوتگاه عنوان به که اتاقکی کلید .بودم مسجد

 بود من استاد شاگرد که مصر علماي از یکى .بود دستم در داشتم مسجد در
 روضه کنار تا خواست من از او و کردم سالم او به گذشت؛ کنارم از

 کلید برگشتم وقتی .بایستم او کنار در و کنم همراهی را او )قبر محل(شریف
 بود کم وقت نبود؛ آن از اثري ولى کردم، جو و جست را جا همه نیافتم؛ را
 :گفتم و نمودم استغاثه 6پیامبر حضور به داشتم؛ کلید به مبرمی نیاز من و

 شما از دارم؛ نیاز آن به و کردم گم را خلوتگاه کلید !خدا رسول اي !سرورم
 گمان رود؛می اتاقک سمت به شخصی که دیدم و برگشتم .خواهممی کمک
 فرد .ندیدم را او اما رفتم؛ سویش به و است دوستان از یکى که کردم

                                                 
  .٦٨، ص٣ ، جالعقد الثمين فاسي - ١
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 و بود دستش در کلید کهحالی در کردم پیدا خلوتگاه نزدیک را کوچکی
  1.گرفتم را کلید من .کردم پیدا شریف وجه کنار از را این گفت

 آن، بعد و کار ابتداي در محل، آن در سکونت زمان در :یدگومی بعد
-خاتمه از بعد .انجامدمی طول به آن ذکر که دیدم بسیار این مشابه قضایاي

-می اشاستغاثه مورد در او خود .کند مى استغاثه شعري ضمن داستان ي
 و است شده داده یارى و نصرت بشارت من به خواب عالم در :گوید

  .امدیده را یارى آن نیز یداريب در الحمدهللا
 شیخ، :کند مى معرفی طور این را سمهودي الوفا، وفاء کتاب محقق

 منوره، مدینه نزیل و حجت پیشواي امام، سمهودي، احمد بن علی عالمه،
 متوفاي او .است بوده مذهب شافعی و مدینه مورخ مدرس، مفتی، عالم،
  .است هجري911 سال

  :گویدمی »هالدینی مواهب« در قسطالنی
 توسل و شفاعت طلب و استغاثه تضرع، دعا، پیامبر قبر زائر که است سزاوار

 رسول از شفاعت طلب و توجه و توسل .دهد انجام زیاد را حضرت آن به
 اندگفته 3»الظالم مصباح«و 2»النصره تحقیق« کتاب در که طورهمان 6خدا
 و ممات و حیات ندورا در آن از بعد چه و خلقت از قبل چه حال هر در

  4.است صحیح و جایز ... و برزخ
 را توسالت این از هایینمونه سنت اهل علمی بزرگ شخصیت این

  :گویدمی .کند مى ذکر
                                                 

  .١٣٨٥ص ،٤وفاء الوفا، ج - ١
  .١١٣ص ،لنصرةتحقيق ا - ٢
  .٣٥٢، ص٢مصباح الظالم ، ج - ٣
  .٥؛ به نقل از الغدير ، ج٥٩٣، ص٤المواهب اللدنية، ج - ٤



استغاثھ و حقیقت آن     :سوم فصل
                                                                     

٢٩٠ 

 با سال دو مدت بودند؛ عاجز آن درمان از پزشکان که بودم بیماري یک دچار
 خداوند که - مکه در 893 سال االول جمادي 28 شب در .بودم درگیر آن

 آن از و نمودم استغاثه 6 پیامبر به - !کند زیاد را سرزمین این شرف
 کاغذي که مردي خواب، عالم در .خواستم را خود يدوباره سالمتی حضرت
 قسطالنی احمد داروي این :بود شده نوشته کاغذ روي .دیدم را داشت همراه
 در بیماري از اثري هیچ !سوگند خدا به و شدم بیدار خواب از ؛...است
  1.یافتم شفا 6پیامبر برکت به و نیافتم؛ خود ودوج

 محدث، محمد بن احمد« :گویدمی قسطالنی حال شرح در کحاله عمر
 مولف و بزرگ علماي از و923 سال متوفاي او .است شافعی فقیه و مورخ

  2».است »بخاري صحیح شرح فی الساري ارشاد«
 إرشاد« کتاب مؤلف و حدیث علماي از قسطالنی« :گویدمی زرکلی

  3».است جزء ده در »بخاري صحیح شرح فی الساري
 کسى هر و اند؛کرده معرفی توسل از بدتر را استغاثه وهابیان که دانستیم

 اصحاب تمام آیا .دانندمی محض مشرك کند، استغاثه خدا از غیر به که را
 خود، شعار در مرده به استغاثه انجام با کذاب مسیلمه با جنگ در حاضر
 مشرك بر اینکه یا دارید؟برمی دست عقیده این از شما آیا دند؟ش مشرك

  دهید؟می فتوا صحابی همه این شدن

  آن به پاسخ و استغاثه و توسل تحریم بر وهابیان قرآنی دالیل
  :فرماید مى کریم خداوند-١

 دون من تدعون الذين إن له فاستمعوا مثل ضرب الناس أيها يا﴿
 ال شيئا الذباب يسلبهم وإن له جتمعواا ولو ذبابا يخلقوا لن اهللا

                                                 
  .٤٠٥، ص٣ همان، ج - ١
  . ٢٣٢، ص١؛ االعالم ، ج٨٥، ص٢معجم المؤلفين ، ج - ٢
  .٢٣٢، ص١ ، جاالعالم زرکلي - ٣
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 إن قدره حق اهللا قدروا ما والمطلوب الطالب ضعف منه يستنقذوه
  1﴾.عزيز لقوى اهللا
 خدا از غیر که را کسانى :فرادهید گوش آن به است، شده زده مثلی !مردم اي
 به دست کار این براى چند هر بیافرینند، مگسی توانندنمی هرگز خوانید،می

 پس باز را آن توانندنمی برباید، آنها از چیزى مگس هرگاه و دهند؛ مه دست
 و عابدان، این هم( مطلوبان آن هم و ناتوانند، کنندگانطلب این هم .بگیرند

 و قوى خداوند نشناختند؛ بشناسند باید که گونه آن را خدا )!معبودان آن هم
  !است ناپذیرشکست

  :فرماید مى کریم خداوند -٢
 تدعوهم إن قطمیر من یملکون ما دونه من تدعون نالذی و﴿

 یکفرون القیامۀ یوم و لکم استجابوا ما سمعوا ولو دعاؤکم الیسمعوا
  2﴾.خبیر مثل الینبئک و بشرککم

 نازك پوست ياندازه به حتى )پرستیدمی و( خوانیدمی او جز که را کسانى
 و شنوند،نمی را ماش صداي بخوانید را آنها اگر !نیستند مالک خرما يهسته

 را شما )پرستش و( شرك قیامت، روز و گویند؛نمی پاسخ شما به بشنوند اگر
 )حقایق از( را تو خبیر )و آگاه خداوند( مانند کسهیچ و شوند،می منکر
  !سازدنمی باخبر

 با .هستند مشرکان آیات این مخاطب که گفتیم و آوردیم را آیات این مفهوم قبالً
 را دیگري آیات و آیات این از منظور نیز مفسران که دید خواهیم اسیرتف به مراجعه

  .انددانسته پرستان بت کنند، مى استدالل آن به وهابیان که
  :فرماید مى کریم خداوند -3

                                                 
  .٧٣و٧٤/ حج  - ١
  .١٣و١٤/ فاطر - ٢
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 ما اءيأول دونه من اتخذوا الذين و صــالخال دينـــال هللا أال﴿
 فيه ماهم في همبين يحکم اهللا إن زلفى اهللا إلى ليقربونا إال نعبدهم
  1﴾.کفار کاذب هو من اليهدي اهللا إن يختلفون

 خود اولیاي را خدا غیر که آنها و خداست؛ آن از خالص دین که باشد آگاه
 خداوند به را ما اینکه خاطر به را اینها )که بود این دلیلشان( دادند، قرار

 اختالف هآنچ در آنان میان )قیامت روز در( خداوند .پرستیممی کنند نزدیک
 است کنندهوکفران دروغگو که را کس آن خداوند کند؛ مى داوري داشتند
  .کند نمى هدایت هرگز

 پرستش را غیرخدا اینها :فرماید مى روشنی به قرآن خود آیه این در
 هر یا( هابت این ما :گفتند که را مشرکان وگفتار کردار خداوند .کردندمی

 است؛ فرموده تکذیب را پرستیم،می اخد به تقرب خاطربه را )دیگر چیز
 را سخن این دروغ به 6خدا رسول مقابل در جوییبهانه براى آنها زیرا
 که کرده اعالم کافر و دروغگو گفتارشان، در را آنها خداوند لذا گفتند؛می
  2.است شده اشاره حقیقت این به نیز تفسیر هايکتاب در

  :است کرده روایت چنین ینا آیه این نزول شأن در جوزي ابن همچنین
 لها يسجدون أصنامهم نصبوا وقد قريش على وقف 6النبي ان

   :فقالوا !إبراهيم أبيکم ملة خالفتم لقد قريش، معشر يا :فقال
 هذه فنزلت .زلفي اهللا إلى ليقربونا هللا حبا هذه نعبد إنما !محمد يا

  .اآليه
 هابت جودس و عبادت حال در که قریش سر باالي 6خدا رسول همانا

 مخالفت ابراهیم پدرتان ملت با همانا !قریش گروه اي :فرمود و ایستاد بودند،

                                                 
  .٣/ زمر - ١
  .و ديگران ٢٠٣ص ،١٧طبري ، جمثل تفسير  - ٢



استغاثھ و حقیقت آن     :سوم فصل
                                                                     

٢٩٣ 

 خدا به محبت خاطر به را هابت این ما )!6محمد اي :گفتند آنها .نمودید
  .شد نازل آیه این گاه آن .کنند نزدیک خدا سوى به را ما تا پرستیم؛می

 کرده روایت ورط این 6خدا رسول از او و عباس ابن از ضحاك
  :اندگفته تفاسیر بعضى در 1.است

 این ما هستند؛ خدا دختران فرشتگان :گفتندمی و پرستیدندمی را بت مشرکان
  2.پرستیممی خدا به تقرّب براى تنها را هابت

 هیچ قبلی آیات و آیه این شودمی مالحظه کهچنان صورت، هر در
 توسل انواع بعضى جواز به خود وهابیان .ندارند استغاثه و توسل به ربطی

 توسل بودن شرك بر دیگر آیات و آیه این اگر .دارند اقرار استغاثه و
 آنکه حال شد؛ خواهد نیز زنده به استغاثه و توسل شامل یقیناً کند، داللت

 نوعی هیچ اسالم در هرگز چنینهم و ندارند قبول را این خودشان وهابیان
 و توسل اکنون تا است؛ نشده داده اجازه غیرخدا پرستش و شرك از

 از نشان یکبار عمل یک است ممکن چگونه .شود مشتبه آن با استغاثه
   !گردد؟ شرك نشان دیگر بار و ایمان

  :فرماید مى خداوند که اندکرده استدالل آیات به آقایان این
  3﴾لکم استجب ادعوني ربکم قال و﴿

  .بپذیرم را شما )دعاي( تا بخوانید مرا
  :فرماید مى و 

 دعان إذا الداع دعوة اجيب قريب فإنّي عني عبادي لکسأ واذا﴿ 
  ٤﴾.يرشدون لعلهم بي وليؤمنوا لى فليستجيبوا

                                                 
  .٦٦ص ،؛ اسباب النزول٣١٨ص،١،جزاد المسير ابن جوزي - ١
  .ذيل آيه ،الدر المنثور - ٢
  .٦٠/ غافر  - ٣
  .١٨٦/ بقره  - ٤
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 دعاي !نزدیکم من :)بگو( کنند، سؤال من يدرباره تو از من، بندگان که هنگامی و
 مرا دعوت باید پس !گویممی پاسخ خواند،می مرا که هنگامی به را، دعاکننده
  .برسند مقصد به و یابند راه تا بیاورند، ایمان من به و بپذیرند،

 خواستن کمک با آیات این اگر کردیم، بیان کتاب يمقدمه در کهچنان
 غیرخدا از انبیا که بینیممی قرآن در مواردي باشند، داشته منافات غیرخدا از

  :اندخواسته کمک
 کسى تا تخواس خود اطرافیان از B سلیمان حضرت مثالَ، .1

 که چیزى .بیاورد فلسطین به یمن از را بلقیس قصر آنها از
 تمام با دنیا مردم يهمه اگر خواست، آنها از سلیمان حضرت
 .توانندنمی دهند، انجام بخواهند امروزي پیشرفته هايدستگاه
 و خواست؛ غیرخدا از را العادهخارق عملی انجام سلیمان
 از و نخواستی من از چرا لیمانس که نفرمود نیز متعال خداوند
  .شد ذکر مناسبت به مقدمه در که ...!خواستی غیرمن

:خواستند کمک او از طور این B یوسف حضرت برادران .2
 

 مزجاة ببضاعة وجئنا الضر وأهلنا مسنا العزيز أيها يا﴿
   ١﴾.المتصدقين يجزي اهللا إن علينا وتصدق الکيل لنافأوف

 براى( کمی متاع گرفته؛ فرا نارحتى ار ما خاندان و ما !عزیز اي
 و کن؛ کامل ما براى را پیمانه ایم؛آورده خود با )غذایی مواد خرید

ق ما بر دهدمی پاداش را بخشندگان خداوند که نما، بخشش و تصد!
 

 بخواهید؛ کمک خدا از که نگفتند آنها به B یوسف یا B یعقوب حضرت

.دهدمی خپاس شما به و شنود؛می را شما دعاي او
 

                                                 
  .٨٨/ يوسف  - ١
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٢٩٥ 

 در خود خیانت شدن آشکار از بعد یعقوب حضرت فرزندان  .3
:گفتند پدر به B یوسف مورد

 

 قال خاطئين کنا إنا ذنوبنا لنا استغفر أبانا يا قالوا﴿
   1﴾.الرحيم الغفور هو إنه ربي لكم أستغفر سوف

 بودیم، خطاکار ما که !بخواه را ما گناهان آمرزش خدا از !پدر :گفتند
 او که طلبم،می آمرزش پروردگارم از شما براى زودي به :گفت

  !است مهربان و آمرزنده
 خداوند چرا پس دعا؛ طلب هم و دارد وجود توسل هم شریفه يآیه این در

 از بروید خودتان که نگفت B یعقوب چرا نفرمود؟ نهی عمل این از را آنها

 هم و است نزدیک شما به هم خداوند چراکه کنید؟ بخشش طلب خدا

.است بندگان دعاي يکنندهاجابت
 

 مسئله حکم باشد، درست آیات این به استدالل در وهابیان سخن اگر
 خواهد شامل را مرده یا و زنده از کمک نوع هر طلب بلکه ،توسل تنها نه

 چگونه باشد، داشته منافات غیرخدا از خواستن کمک با آیات این اگر .شد
 امر را کنندگانمعصیت نساء، يسوره 64 يآیه در متعال خداوند که است

 بروند؛ 6گرامی پیامبر نزد به اند،کرده ستم خود به که حال که فرماید مى
 از صحابه وقتی چرا بنماید؟ آمرزش طلب آنها براى خدا از حضرت آن تا

 کردند دعا طلب ...و باران بارش و حاجات رفع براى 6خدا رسول
 من که است فرموده قرآن در خداوند زیرا کنید؛ دعا خودتان بروید :نفرمود

  .کنممی اجابت را دعاکننده دعاي و نزدیکم؛ شما به

                                                 
  . ٩٨-٩٧/ همان  - ١
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٢٩٦ 

 به استدالل با وهابیان که کرد باید چه ولى است، فراوان هانمونه این از
 باطل عقاید جذب را مردم خود، ظاهرفریب و جذاب سخنان و آیات این

 آن حقانیت و اسالم نقوانی از که جوانانی خصوص به .کنند مى خود
-می فریب آسانی به این مثل استدالالت شنیدن با ندارند؛ کافی آگاهی
 !اندیافته دست جذابی و جالب حقیقت چه به که کنند مى گمان و خورند

 از خواستن کمک و توسل با منافاتی نوع هیچ آیات این حال، هر به
 آیات این اگر که دریافت توانمی دقت کمی با .ندارد خدا صالح بندگان
 این بودن مرده یا زنده دیگر باشند، مخلوق از خواستن یارى مخالف
 است، آشکار حقیقتی گفتیم آنچه .داشت نخواهد حکم در تأثیري مخلوق

 عمومی افکار راحتى به که است فریبنده آنقدر وهابیان استدالالت ظاهر اما
 این به وهابیان لذا کند؛ مى خود جذب را هستند نگرسطحی و اطالعکم که

   .جویندمی و اندجسته تمسک استدالل و بیان نوع
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٢٩٩ 

  اموات يوسیله به باران طلب
  :اندکرده نقل چنین انصاري ایوب ابو مورد در دیگران و سعد ابن

 يتعاهدون ذکر مافي الروم بأرض القسطنطنية حصن باصل قبره و
  1 .قحطوا إذا به يستسقون و يزورونه و قبره

 زیارت را او قبر مردم است؛ روم سرزمین در قسطنطنیه يقلعه در او قبر
  .کنند مى باران طلب خدا از او يوسیله به هاخشکسالی در و کرده

 ابن طبرى، سعد، ابن مثل سنت اهل بزرگان همهاین که کنید توجه
 ولى ،اندکرده نقل را مطلب این حجر ابن و ذهبى حاکم، اثیر، ابن عبدالبر،

 را عمل آن حتى یا و اند؛نخوانده نادرستی عمل را عمل این یک،هیچ
 باالتر مراتب به مرده، يوسیله به باران طلب کهحالی در .اندندانسته مکروه

  .است توسل از
  :کنند مى نقل باز

 المرأة قبر يقولون و به يستسقون هناک )حرام أم أي( فقبرها
  2 .الصالحة

 و کنند مى باران طلب او يوسیله به مردم ؛)قبرس در( آنجاست حرام، ام قبر
  .است ايصالحه زن قبر این :گویندمی

  :اندآورده نیز و

                                                 
ــر  - ١ ــات الکب ــر المــذيل  ٤٥٨، ص٣ ، جیالطبق ــن ذي ــب م ، ٣ ، ج؛ مســتدرک حــاکم ٢٠ص ، ج؛ المنتخ
؛ تـاريخ ابـن   ٨٢ص،٢، ج؛ اسد الغابه١٠٣،ص٦ج فتح البارى،؛ ٦١ص،١٦، ج؛ االستعاب٥٩٣٠ح، ٥١٨ص

  .٢٢، ص١، ج؛ الدول االسالمي ذهبي٤١٣ص،٣٠٥،ص٢، ج؛ سير اعالم النبالء٦١ص،١٦، جعساکر
   .٧٢، ص٧؛ البداية و النهاية، ج٧٦،ص١١ج فتح البارى، - ٢
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٣٠٠ 

 یستسقون فهم الترك بالد فی ربيعة بن )سلمان( عبدالرحمن دفن و
  1 .اآلن إلی به

 شده دفن هاترك سرزمین در )خدا رسول صحابا از( ربیعه بن الرحمن عبد
  .کنند مى باران طلب او يوسیله به نیز حال به تا آنجا مردم است؛

 را سلمان برادرش عبدالرحمن، جاي به )حدیث همین ذکر در( حموي
  :اندآورده نیز .است برده نام

 رجل هذا« :فقال أحمد عند مــسلي بن وانـــصف رــذک
  2».بذکره السماء من المطر زلين و بحديثه يستسقى

 مردي او :گفت احمد شد؛ یاد سلیم بن صفوان از حنبل بن احمد نزد در
 از او یاد و ذکر به باران شود؛می باران طلب حدیثش يوسیله به که است

  .شودمی نازل آسمان
  :گویدمی میمون مورد در دینار بن مالک

  3 .هذا يومنا إلى الحوائج تطلب و به يستسقى فقبره األسود غالم
 به آنها حاجات امروز به تا کنند؛ مى باران طلب او قبر يوسیله به مردم

  .شودمی برآورده و اوطلب يوسیله
 بن مالک :است چنین آن يخالصه که دارد مفصلی داستان خبر این

 از اثري اما خواندند؛ باران نماز گروهی با همراه سلیمی عطاء و دینار
 ثابت و دینار بن مالک ولى ،برگشتند همه ندیدند؛ ودخ دعاي استجابت

                                                 
ــري - ١ ــاريخ طب ــدان؛ م٥٤٢ ، ص٦٢٧، ص٢و ج ٣١٩، ص١ ، جت ــن ٤٩٠، ص١ ، جعجــم البل ــاريخ اب ؛ ت

  .٥١٢٢، شرح ٣٠٤، ص٤ ، ج؛ االصابة٤٧٤، ص٢١عساکر ، ج
؛ تـاريخ  ٧٤٤، ح٣٧٣، ص٤ ، ج؛ تهذيب التهذيب٤٦٢، شرح٢١٣، ص١ ، جبحر الدم احمد بن حنبل - ٢

  .١٨٦، ص١٣ ، جبا سه سند؛ تهذيب الکمال ، ١٣٤، ص٢٤ ، جابن عساکر
  .١٧٤، ص١٠حلية االوليا، ج - ٣
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٣٠١ 

 از بعد آمد؛ چهرهسیاه مردي هنگام، شب .ماندند جا همان شب تا بنانی
 کی تا !خدایا :گفت و برداشته آسمان به دست عبادت، محراب در نماز

 من به که محبتی آن به !خدایا !گردانی؟برمی اتخانه در از را بندگانت
 سخنش !فرمایی نازل باران ما بر ناآل همین که دهممی سوگندت داري،

 چون و بود غالمی مرد، آن .کرد باریدن به شروع باران که بود نشده تمام
 طلب خدا از اند،شده آگاه خداوند نزد او جایگاه از آنها که شد متوجه
 به داستان این مشروح براى .رفت دنیا از او و شد مستجاب و نمود؛ مرگ
  .کنید رجوع کتاب اصل

  :گویدمی الدمنه ابی ابن
 محمد الفقيه بها سکن تهامة يماني ملک لمن حصن هي و جزيرة کمران

 له و به يستسقي قبره بها و الشيرازي إسحاق أبي الشيخ تلميذ عبدوية بن
 هاج إذا البحر أن يزعمون و اإلرشاد کتاب منها الفقه أصول في تصانيف
  ١ .اهللا بإذن فيسکن رهقب تراب من فيه ألقوا مراکبه
 گفته شیرازي، اسحاق ابو شاگرد عبدویه، بن محمد مورد در حموي یاقوت

 باران طلب او قبر يوسیله به مردم و است؛ »کمران« جزیره در قبرش :است
  .کنند مى

 اعتماد مورد محدثین و تابعین از مالک :است آمده مالک حال شرح در
 تابعین ثقات از نیکوکار، عالمان رچمپ :گویدمی او وصف در ذهبى و بوده

  2.است هجري 127 سال متوفاي او .است قرآن نویسندگان بزرگترین از و
 مرده يوسیله به باران طلب هم دینار، بن مالک که کنیدمی مالحظه

 معرفی مطلوب عملی را سرقبور بر کردن دعا هم و دانسته جایز را

                                                 
  .١٣٩، ص٢معجم البلدان ، ج - ١
  . ١٦٤، شرح حال ٣٦٢، ص٥سير اعالم النبالء ، ج - ٢
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٣٠٢ 

 نظري چنین مذاهب، ماناما و تابعین از دیگر بسیارى .است کرده
   همان .دارند

 شیخ و خود عصر حافظ بزرگ، امام، :است آمده سفیان حال شرح در
 يدرباره شافعی امام .است هجري 107 سال متولد او .است بوده االسالم

 در او !بود رفته بین از حجاز علم نبودند، سفیان و مالک اگر :گویدمی او
 از را احکام احادیث يهمه ث،حدی شش جز به :گویدمی دیگر جاي

   1!است حجت یقین به سفیان .آموختم سفیان
 مدح بسیار سفیان .است دوم و اول قرن همان در اعمال این رواج مؤید خبر این

 .هستند او نزدیک اصحاب از دیگران و احمد حمیدي، شافعی، است؛ شده ستایش و
 که دیگران، و حنبل بن احمد ان،سفی دینار، بن مالک امثال وقتی که باشیم داشته دقت

 از بعضى يوسیله به که( باران طلب دارند، سنت اهل مکتب در واالیی جایگاه از
 ٰ،اولى طریق به لذا اند؛دانستهمی پسندیده و جایز امري را )است گرفته صورت تابعین
 شده ثابت حنبل بن احمد از که طور همان اند؛دانستهمی پسندیده عملی را توسل
  .است

  :نویسدمی بخاري حال شرح در ذهبى
-نمـی  سـودي  خواندند،می باران نماز چه هر مردم داد؛ رخ شدیدي قحطی سمرقند در

 بخاري اسماعیل بن محمد به توسل پیشنهاد سمرقند، قاضی به شخصی اینکه تا بخشید؛
 يبخـار  قبـر  کنـار  مـردم  کـرد؛  باران طلب مردم همراه قاضی .پذیرفت قاضی و داد؛ را

 نازل آنها بر زیادي باران خداوند آن موجب به قراردادند؛ شفیع را قبر صاحب و گریستند؛
 قبر محل( »خرتنوك« از را خود نتوانستند مردم روز فت تا باران؛ زیادي جهت به .فرمود
 شرح ابتداي در ذهبى .برسانند داشت فاصله آنجا با میل سه حدود که سمرقند به )بخاري
 خاك قدري به مردم کردند، دفن را او و رفت دنیا از بخاري وقتی :نویسدمی بخاري حال
د که برداشتند )تبرك براى( را او قبر ح  قبر روي مردم، ممانعت براى ناچار شد؛ آشکار لَ
  2.باشد نداشته دسترسی قبر به کسى تا گذاشتند مشبکی هايچوب آن

                                                 
  .١٢٠، شرح ٤٥٨، ص٨، ج سير اعالم النبالء - ١
  .٢٣٤، ص٢؛ طبقات الشافعيه سبکي ، ج٤٦٧، ص١٢، ج همان - ٢
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 گذاشتن دست و مسح دانند،می شرك وهابیان که دیگري مسائل از
 مورد این در اسالمی امت نظرات با اکنون .است تبرك براى قبر، روي
  :شد خواهیم آشنا

 و 6النبي منبر يمس الرجل عن ابي سألت :قال عبداهللا عن
 يريد هذا نحو أو ذلک مثل بالقبر يفعل و يقبله و بمسه يتبرک
  1 .بذلک بأس ال فقال وعز جل اهللا إلى التقرب بذلک
 منبر که مردي :کردم سؤال پدرم از :گویدمی حنبل بن احمد فرزند عبداهللا
 با و بوسد؛می را آن و جسته تبرك آن به و کند، مى مسح را 6خدا رسول

 دارد، خدا از صواب یدام عمل، این از و دهد؛می انجام را کار همین نیز قبر
  .ندارد اشکالی :گفت )حنبل بن احمد( پدرم است؟ درست او عمل آیا

  کند مى معرفی خوارج رأي همانند را تیمیه ابن رأي ذهبى
 موي به متبرك آب با حنبل بن احمد کردن شفا طلب نقل از بعد ذهبى

  :کند مى مذمت طور این را تیمیه ابن 6پیامبر
 أباه سأل عبداهللا ان ثبت قد و أحمد لىع المنکر المتنطع أين
 ال« :فقال النبوية، الحجرة يمس و 6النبي منبر رمانة يلمس عمن
  ٢.البدع من و الخوارج رأي من اياک و اهللا اعاذنا ».بأس ارى

 همانا ).خبر این بودن صحیح بر( احمد بر کننده دراززبان منکر آن کجاست
 کسى يدرباره احمد، پدرش، از او که است آمده عبداهللا از صحیحی روایت

                                                 
  .٢١١، ص١١، جسير اعالم النبالء؛ ٣٢٤٣، شرح ٣٩٢، ص٢علل و معرفت الرجال احمد، ج - ١
  .، در شرح حال احمد بن حنبل٢١٢ ، ص٢١١، ص١١، جسير اعالم النبالء - ٢
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 کند، مى مسح )تبرك براى( را حضرت )قبر( يحجره و منبر يدسته که
  ذهبى سپس .بینمنمی آن در اشکالی هیچ من :گفت احمد کرد؛ سؤال

  !دهد پناه گذارانبدعت و خوارج رأي از را شما و ما خدا :گویدمی
 نظرات و آرا موافق ار تیمیه ابن نظرات و آرا سخنان، این با ذهبى

 از را آن امثال و استغاثه و توسل تحریم و است؛ کرده معرفی خوارج
  .است دانسته او هايبدعت

  :گویدمی علی بن سعید ابو حافظ،
 دیگر، حفاظ و 1ناصر بن محمد خط به قدیمی يجزوه در احمد، گفتار در

 سؤال 6خدا رسول قبر و منبر بوسیدن مورد در حنبل بن احمد از که دیدم
 سخن این :گویدمی او .ندارد اشکالی :است داده پاسخ احمد .است شده

- می تعجب :گفت و کرد تعجب بسیار وي دادیم؛ نشان تیمیه ابن به را احمد

 یا و اوست گفتار این که دانمنمی اما !است بزرگی مرد من نزد احمد !کنم
 در که چرا چیست؟ ىبرا تعجب و شگفتی این :گویدمی او !او؟ گفتار معناي

 جهت( را آن آب و شسته را شافعی امام لباس احمد که است آمده روایات
  2.است خورده )تبرك

  :گویدمی حجر ابن حافظ
 اندکرده استنباط چنین حجراالسود بوسیدن مشروعیت از عالمان، از بعضى

 ،آدم غیر یا باشد آدم خواه دارد، را تعظیم شایستگی که چیزى هر بوسیدن که
 رسول شریف قبر و منبر بوسیدن مورد در حنبل بن احمد از ... است جایز

                                                 
  .، او را ثقه معرفى کرده١٦٣، ص١٠ ، جدر المنتظم یاست و ابن جوز یهجر ٥٥٠ یمتوفا - ١
؛ داستان نوشـيدن آب لبـاس شـافعي    ٢٤١، ص٩ ، ج؛ عمدة القاري٣٢٩ص ،فتح المتعال احمد مالکي - ٢

؛ نيز عمدة ٣٣١،ص١٠، ج؛ البداية و النهاية٤٥٥مناقب احمد بن جوزي ص :زير آمده است یهادر کتاب
  . ١٤١،ص٩، جالقاري
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 منظور( او پیروان از بعضى اما .ندارد اشکالی :گفت احمد شد؛ سؤال 6خدا
  1.انددانسته بعید احمد از را گفتار این بودن صحیح )است تیمیه ابن

   مشاهده نیز اینجا تیمیه ابن توسط مسلّمات، انکار و دروغگویی 
 مالحظه که طور همان کند؛ مى تکذیب و انکار را مسلّم حقایق او .شودمی

 خود کتاب از کرده، انکار را آن تیمیه ابن که را، احمد سخن این ما کردید
 از ذهبى منظور که شودمی ثابت .کردیم نقل فرزندش از و حنبل بن احمد

   .است بوده تیمیه ابن خوارج، رأيهم و بدعتگذار فرد
 پدرم که کند مى نقل حسینی یحیی بن طاهر از »التحفه« در عساکر ابن

 B علی امام از او و پدرش، از او و محمد، بن جعفر از او و جدم، از
  :است کرده نقل چنین

 ایستاد؛ پدر قبر کنار )س(فاطمه کردند، دفن را 6خدا رسول که زمانی
 گذاشت؛ خود چشمان روي و برداشت را حضرت آن قبر خاك از مقداري
  :کرد زمزمه را شعر این و گریست

  غواليا الزّمان مدى يشم ال أن  أحمد تربة شم من على ماذا
  2 .لياليا صرن األيام على صبت  أنّها لو مصائب علي صبت

 عمر تمام در اینکه از دارد باکی چه بوییده، را 6 پیامبر قبر خاك که کسى
  .نبوید را دیگري چیز خود،
 تبدیل آمد،می فرود شب و روز بر اگر که آمد فرود من بر صائبیم و بالها

  ».شدمی شب به

                                                 
  .١١٥، ص٥؛ نيل االوطار،ج١٥٣٢،ح٣٧٥،ص٣ج فتح البارى، - ١
يخ کبيـر  ؛ تـار ٣٤٠،ص٢جالسيرة النبوية ابن سـيد النـاس،   ؛١٥٣٨،ح٨١٩ص، الوفاء بأحوال المصطفى - ٢

، ٢؛ ارشــاد الســاري ، ج٤٤٣، ص٢؛ وفــاء الوفــا، ج١٢٥ص،٢ج،ســير اعــالم النــبالء؛ ٢٧٣، ص٢جبکــري،
  .؛ و ديگران٣٩٠ص
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 او .است مکی شافعی فقیه یمانی، صیف ابی بن اسماعیل بن محمد
 حدیث اجزاي قرآن، بوسیدن« :گویدمی او .است هجري 609 سال متوفاي

  1».است جایز صالحین قبور و
 .است هجري 884 سال يمتوفا و شافعی فقیه رلمی، حسین بن احمد 

 بکشد دست تبرك قصد به عالمی یا و ولى یا نبی قبر به اگر« :گویدمی او
  2».ندارد اشکالی ببوسد، را آن یا و

 1069 سال متوفاي و حنفی القضات قاضی خفاجی، محمد بن احمد
 مکروه را ... و قبر بوسیدن عیاض قاضی اینکه مورد در او .است هجري

 و احمد دلیل، همین به نیست؛ اجماع به کراهت این« :گویدمی داند،می
  3».ندارد اشکالی قبر به چسبیدن و بوسیدن :اندگفته طبرى

 .است بوده مصر در محدثین بزرگ مالکی، زرقانی، عبدالباقی محمدبن
 شریف قبر بوسیدن« :گویدمی او .است هجري1121 سال متوفاي او

 مکروه صورت این در که تبرك، قصد به مگر است؛ مکروه 6پیامبر
  4».نیست

 مکه به گروهی با که هنگامی در را خطاب بن عمر داستان طبرى، الدین محب
  :کند مى نقل چنین خواست، کمک او از شیخی »ابواء« در و رفت،می

 که فهمید و شد، جویا مرد آن احوال از .برگشت )مکه از( عمر که هنگامی«
 او مزار سر بر رساند؛ او قبر به را ودخ عجله با و دوید عمر است؛ مرده او

                                                 
  .١١٥، ص٥؛ نيل االوطار، ج٣٧٥، ص٣ج فتح البارى، - ١
  .٢١٩، ص٣ ، جاهب اللدنية، کنز المطالب حمزاويالمو - ٢
  .١٤٠٤، ص٤وفاء الوفا، ج ؛ ١٧١، ص٣ ، جنسيم الرياض شرح قاضي عياض - ٣
  .٣١٥، ص٨ ، جشرح المواهب اللدنية - ٤
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 گرفته، آغوش در را او قبر بعد خواند؛ نماز و فرستاد درود او بر ایستاد؛
  1».گریست

 آغوش در عامی، مرد قبر سر بر ایستادن عمر، مثل شخصی براى وقتی
 از را اسالمی امت چیزى چه باشد، جایز آن سر بر گریستن و قبر گرفتن

- می باز صالحین دیگر قبور و B معصومین يائمه قبور کنار در ایستادن
 زیارت مردم را زنکی بن محمد الدین نور قبر :گویدمی کثیر ابن 2!دارد؟

 به گذرد،می آنجا از که کسى هر گیرند؛می آغوش در را ضریح کنند؛ مى
  3.جویدمی تبرك آن

 مورد در خود »رحلت« کتاب در هجري، 614 سال متوفاي جبیر، ابن
 آنجاست در B حسین امام مبارك سر قولى به که مصر، در حرمی و قبر

 آنجا در که فراوانی هايشگفتی و کرامات وصف از بعد و گویدمی سخن
  :گویدمی مکان، این توصیف از زبان قصور به اقرار و است، دیده

 طواف آن اطراف بوسیدند؛می را مبارك قبر این مردم، که دیدیم نزدیک از ما
 بود، قبر روي که را ايپارچه گرفتند؛می آغوش در را قبر آن و کردند؛می

 را دلها که کردندمی زاري و گریه طوري و خواندندمی دعا کردند؛می مسح
 برکت به خدا است، توصیف حد از باالتر مکان این کرامت .کردمی منقلب

 این توصیف از ما هدف :گویدمی باز !گرداند بهرمند را ما شریف، قبر این
 این از دورنمایی بتواند محترم يخواننده که بود این مبارك، قبر و روضه
 این از بایسته توصیفی يارائه هرچند کند؛ مجسم خود ذهن در زیارتی مرکز

                                                 
  .٢٢٨، ص٥، ج؛ الغدير٣٣٠ص،٥٤ص٢رياض النضرة، ج - ١
  .٢٢٨، ص٥، جالغدير - ٢
  . ٢٨٤، ص١٢البداية و النهاية، ج - ٣
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 کنمنمی گمان اینکه کالم يخالصه .نیست میسر خردمندي هیچ براى مکان،
 !باشد داشته وجود آن از رانگیزت شگفت و زیباتر ساختمانی زمین، روي در

   1!بگرداند مقدس دارد قرار آن در که را عضوي خود، کرم و لطف به خداوند
 بن محمد ابوالحسن عالمه، :گویدمی جبیر ابن حال شرح در ذهبى

 .رسید درجه نهایت به ادب در و بود بلیغ و کاتب کنانی، جبیري بن احمد
   2.است هجري 614 سال متوفاي او

                                                 
  . ١٢ص ،الرحلة ابن جبير - ١
  .٢٨٤، ص٢٢ سير اعالم النبالء - ٢
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  صالحان قبور نزد دعا مطلوبیت
  :گویدمی میمون بن علی

 قبره إلى أجئ و حنيفة بأبي ألتبرک إني :يقول الشافعي سمعت
 جئت و رکعتين صليت حاجة لي عرضت فإذا زائرا يوم کل في
  ١.تقضى تىح تبعد فما عنده الحاجة تعالى اهللا سألت و قبره إلى

 روز هر جویم؛می تبرّك ابوحنیفه به من :گفتمی که شنیدم شافعی امام از
 رکعت دو باشم، داشته حاجتی وقتی و آیم؛می مزارش سر بر زیارت، جهت

 که گذردنمی دیري خواهم؛می خدا از را حاجتم خوانده، او قبر سر بر نماز
  .شودمی برآورده من حاجت

  :گویدمی اهللا عبید
 قرأ من إنه« :یقال و الحوائج لقضاء مجرب الکرخی معروف رقب

 اهللا قضي يريد ما اهللا سأل و أحد﴾ اهللا هو قل ﴿ مره مائه عنده
  2 .»حاجته

 مى برآورده را حاجات »کرخی معروف« قبر که است، شده ثابت تجربه به
 را ﴾احد اهللا هو قل﴿ مرتبه صد او قبر کنار کسى هر :شودمی گفته .کند
  .دهدمی او به بخواهد، را هرچه خداوند، اند،بخو
 در ذهبى است؛ هجري 290 سال متولد زهري، عبدالرحمن بن عبیداهللا

   3.بود خود زمان يیگانه :گویدمی او مورد
  :قال فتح بن أحمد عن

                                                 
  .١٩٩، ص٢؛ مناقب ابوحنيفه خوارزمي ، ج١٣٥، ص١تاريخ بغداد، ج - ١
  . ١٣٤، ص١، جهمان - ٢
  . ٢٨٢، شرح ٣٩٢، ص١٦، جسير اعالم النبالء - ٣
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 بينه و بيننا حالت !هيهات :فقال الکرخي معروف عن بشرا سألت
 ليدع و قبره فليأت حاجة اهللا إلي له کانت فمن :قال أن إلي .الحجب

 في به يتبرک ظاهر قبره :قال و .تعالى اهللا شاء إن له يستجاب فإنه
  1.بغداد

شر، از :گویدمی فتح بن احمد او کردم؛ سؤال کرخی معروف يدرباره ب 
 کس هر :گفت اینکه تا ...و !دارد وجود او و ما بین حجابی هرگز، :گفت

 دعایش - اهللا شاء إن - کند؛ دعا و بیاید او قبر کنار خواهد،می خدا از حاجتی
 تبرك او به مردم و است؛ معلوم بغداد در قبرش :گفت او .شد خواهد قبول

  .جویندمی
  :گویدمی محاملی عبداهللا ابو 

 إال مهموم قصده ما سنة سبعين منذ الکرخي معروف قبر أعرف
  ٢ .همه اهللا فرج
 قبر يوسیله به که گرفتاري يبنده هر دانممی که است سال 70 مدت

 مى برآورده را او حاجت خداوند بخواهد، حاجت خدا از کرخی معروف
  .فرماید

  :گویدمی حربی ابراهیم
 ألن .عنده المضطر دعاء إجابة يريد المجرب الترياق معروف، قبر

  3 .الدعاء عندها يستجاب المبارکة البقاع
-می پذیرفته مضطر ايدع آن در است؛ آزموده داروي کرخی، معروف قبر

  .است مستجاب دعا مبارکه، هايبارگاه در زیرا :گویدمی ذهبى بعد .شود
                                                 

  .٢٢٣، ص١٠؛ تاريخ ابن عساکر ، ج١٨٣، ص٢صفوة الصفوة، ج - ١
  . ١٣٤، ص١تاريخ بغداد ، ج - ٢
  . ٣٣٤ ، ص ٣٣٩، ص٩، جسير اعالم النبالء - ٣
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شر حال شرح در ذهبى .است هجري 152 سال متولد او :است آمده ب 
 شیخ و قدوه ، ربانی زاهد، محدث، عالم، امام، :گویدمی او وصف در

 خبر وقتی .دبو همگان رأس در اخالص و ورع در او .است بوده االسالم
 که مرد حالی در !سوگند خدا به :گفت دادند، حنبل بن احمد به را او مرگ
  1.نداشت نظیري عامر از غیر

 مسند و ثقه، محدث، عالمه، امام، :گویدمی محاملی حال شرح در ذهبى
 »سنن« مصنّف المحاملی، اسماعیل بن حسین ابوعبداهللا .است بوده وقت

 نظر و علم اهل همیشه .شدندمی حاضر او رسد پاي در نفر هزار ده است؛
 بن محمد .است بوده قاضی سال 60 او .یافتندمی حضور او محضر به

 به را بال خداوند :گفتمی کسى که دیدم خواب در گویا، :گویدمی اسکاف
  2 .است 235 سال متولد او .نمود دفع بغداد اهل از محاملی يوسیله

 االسالم شیخ عالمه، حافظ، امام، :ویدگمی ابراهیم حال شرح در ذهبى
 در او .است هجري 198 سال متولد او .است متعدد تصانیف صاحب و

 دیگري هايمدح حاکم، و خطیب ابوبکر .نداشت همانندي خود زمان
 ورع و علم و زهد در او که است گفته قطنی دار .اندکرده نقل او يدرباره

 عالم و علوم تمام در برجسته ماما او .است قیاس قابل حنبل بن احمد با
  3.بود چیز همه بر

 ستایش و مدح را او چنین این سنت، اهل امامان که کرخی، معروف
 در ذهبى اوالَ .است بوده B رضا امام اصحاب و دربانان از کنند، مى

 اطالع کسب براى که ... و زمان برکت و زاهدان پرچم :گویدمی او وصف

                                                 
   .١٥٣، شرح ٤٧٤،ص١٠،جسير اعالم النبالء؛ ١٤٣،ص٨الثقات، ج - ١
  .٣٠٥، ص ١؛ هدية العارفين، ج١١٠، شرح ٢٥٧، ص١٥ج، سير اعالم النبالء - ٢
  .١٧٣، شرح ٣٥٦، ص١٣، جهمان - ٣
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٣١٦ 

 عبدالرحمن ابو :گویدمی ذهبى 1.شود مراجعه وي کتاب به است بهتر بیشتر
 که است گفته او است؛ کرده نقل او مورد در نادرستی مطلب سلمی

  ذهبى بعد .است بوده B الرضا موسی بن علی دربان کرخی معروف
 اسمش )اتفاقاً( که است داشته دربانی B رضا )امام( شاید :گویدمی

 دست به کرخی معروف که فتگ باید 2!است بوده کرخی همنام و معروف
 در ذهبى اما .است بوده حضرت آن غالم و شده، مسلمان B رضا امام

 ذهبى .شودمی منکر را باشد او ضرر به که حقیقتی هر B بیت اهل مورد
 در نیز زرکلی .است کرده اشاره واقعیت این به سلمی که کند مى اعتراف

 3.است کرده معرفی B رضا امام غالمان از را او معروف، حال شرح
  .اندکرده اشاره آن به نیز دیگران

  :گویدمی »نفیسه« حال شرح در ذهبى
 و بل قبرها عند مستجاب الدعاء و العوابد الصالحات من کانت
  4 .الصالحين و االنبياء قبور عند

 قبور نزد دعا بلکه .است مستجاب او قبر نزد دعا و بود؛ صالحه زنان از او
  .است مستجاب لحینصا و انبیا يهمه

 از ايپایه احمد، بن صالح« :گویدمی نیز احمد بن صالح مورد در او و
  1».است مستجاب او قبر نزد دعا و بود؛ حدیث هايپایه

  :گویدمی دیگري جاي در ذهبى
                                                 

  .١١١، شرح٣٣٩، ص٩، جهمان - ١
  .١١١، شرح٣٤٣، ص٩، جهمان - ٢
  .٢٦٩، ص٧االعالم زرکلي ، ج - ٣
  .١٠٧، ص١٠، ج سير اعالم النبالء ذهبي - ٤
  .٥١٩، ص١٦، جهمان - ١
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 لکن البقاع، سائر وفي واالولياء، االنبياء قبور عند مستجاب والدعاء
 البقعة في ريب وبال وابتهاله، وخشوعه الداعي، حضور االجابة سبب

 ذلک يتحصل ذلک، ونحو السحر، وفي المسجد، وفي المبارکة،
  ١.مجاب فدعاؤه مضطر وکل کثيرا، للداعي

 این دعا قبولى شرط .است مستجاب هابقعه دیگر و اولیأ و انبیا قبور کنار دعا
 داشته ابتهال و خشوع و برود؛ قبور آن کنار به دعاکننده شخص که است
 و اوقات و سحرها، در مسجد، در مبارکه، هايبقعه در شک بدون .باشد

 مضطري هر و گردد؛ مستجاب دعا که افتدمی اتفاق بسیار آنها مانند اماکنى
  .است مستجاب دعایش

  :گویدمی جبیر ابن
 20 سال متوفاي 6 اهللا رسول مؤذن الحبشی حمامه بن بالل

 القبر رأس في و« .دارد قرار دمشق در او قبر و است هجري
 المبارک الموضع هذا في والدعاء ، L باسمه تاريخ المبارک
 الخير وأهل األولیاء من کثير ذلک جرب قد مستجاب،
  2 .»بزيارتهم المتبرکين

 تاریخ قبر روي .است هجري 20 سال متوفاي و 6پیامبر مؤذن حبشی، بالل
 همانا .است بمستجا شریف جایگاه آن در دعا است؛ شده نوشته او زندگی

 است؛ شده تجربه خدا، اولیاي از بسیارى توسط او قبر کنار دعا استجابت
  .جویندمی تبرك او به او قبر زیارت يوسیله به خیر اهل

  .است سنت اهل مشهور و بزرگ علماي از جبیر ابن که گفتیم قبال 
  :گویدمی تیمیه ابن

                                                 
  .٧٧، ص١٧، جهمان - ١
  .٢٢٩ص ،ن جبيرالرحلة اب - ٢



مطلوبیت دعا نزد قبور صالحان  :ششم فصل
                                                        

٣١٨ 

 زیارت قصد برجسته، یامام یا تابعین یا صحابه از کسى که ندارم یاد به
 مورد این در کسى و !باشد دانسته مستحب را دعا استجابت جهت قبور،

 در آري، .است نیاورده )سنت اهل( معروف امامان یا و 6پیامبر از روایتی
 قبر نزد در :اندگفته که شده شنیده مردم از بعضى سخن در سوم قرن حدود
 این به سلف ياجازه يدرباره حال تابه اما .هست دعا استجابت امید فالنی
   1.است نرسیده ما به چیزى عمل،

 دو زبان از را توسل جواز تیمیه ابن شد، ذکر توسل بحث در که چنان
 است؛ برده نام »عادي مردم بعضى« عنوان به آنها از و است کرده نقل عالم
 ،)2قرن(بشر مانند بزرگان این يهمه و کرده تکرار را روش همان نیز اینجا

 تعبیر »الناس بعض« به را )3و2 قرن...(و محاملی حربی، ابراهیمی شافعی،
   ...!است فریبیعوام براى آنها معمول يشیوه این آري، .است کرده

  :گویدمی تیمیه ابن باز
 أنه بلغنا :يقول أدرکت من بعض سمعت و :فديک أبي ابن قال
 مالئکته و اهللا إن ﴿ :اآلية هذه فتال 6النبي قبر عند وقف من

 يقولها حتى محمد يا عليک اهللا صلى :فقال ﴾...النبي على يصلون
 له تسقط لم و فالن يا عليه اهللا صلى ملک ناداه مرة سبعين
  ٢ .حاجة

  شناسم،می را او من که کسانى از یکى :گفته فدیک ابی ابن
 مالئکته و اهللا ان﴿ يآیه و بایستد 6خدا رسول قبر سر هرکه :گفتمی

 خدا صلوات !محمد اي :بگوید مرتبه 70 و بخواند، را ﴾...النبي على يصلون

                                                 
  .٣٦٩ ، ص٣٦٨، ص١ابن تيميه ، ج ،اقتضاء الصراط - ١
  .؛ از ابن ابي دنيا و بيهقي٢٣٨، ص١؛ الدر المنثور ، ج٢٢١ص ،همان؛ تاريخ جرجان - ٢



مطلوبیت دعا نزد قبور صالحان  :ششم فصل
                                                        

٣١٩ 

 صلوات )پیامبر( وي بر خدا !فالنی اي :داد خواهد ندا ايفرشته !باد برتو
  .ماند نخواهد باقی )نشده برآورده( او از حاجتی هیچ و فرستاد؛

  :گویدمی تیمیه ابن
 .است مستحب دعا، تنی با قبور، سر بر رفتن که کند مى داللت حدیث این
 شخصی از فدیک ابی روایت اینکه خاطر به حدیث این :گویدمی بعد و

 سال حدود متأخرین از فدیک ابی ابن باشد؛ حجت تواندنمی است، مجهول
 تا تابعین، مشهورِ تابعینِ از نه و است تابعین از نه او این، بنابر است؛ 200
 مدینه اهل اینکه و .است بوده رایج اول قرن سه در عمل این که گفت بتوان
 کفایت دلیل عنوان به خود همین و اند؛نکرده نقل چیزى موضوع این در
  1.کند

 اسماعیل، بن محمد او :گویدمی فدیک ابی ابن حال شرح در ذهبى
 او .مدنی موالهم طلب و معرفت صاحب و صدوق ثقه، محدث، امام،

  2.است200 سال متوفاي
  اند؛نکرده نقل باره این در چیزى مدینه اهل :گویدمی اینکه يدرباره اما

  .است مدینه اهل خود فدیک ابی ابن :اوالً
 مدینه اهل نیز است، کردهمی روایت حدیث آنها از او که افرادي و :ًثانیا

   .است کرده اشاره نیز ذهبى که چنان اند؛بوده
 هجري قرن سه در عمل این که گفت بتوان تا :گویدمی اینکه همچنین

 قرون بزرگان سخنان قبالَ ما او سخن این به پاسخ براى است، بوده رایج
 سخنان همچنین ایم؛آورده کرخی معروف قبر مورد در را هجري سه و دو
 قبالَ نیز را شافعی عمل و باران طلب مورد در حنبل بن احمد و عیینه ابن

                                                 
  .همان - ١
  .١٨٠، ح٤٨٦، ص٩سير اعالم النبالء، ج - ٢
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٣٢٠ 

 اول، قرن سه در لاعما این که کند می این بر داللت اینها يهمه ایم؛آورده
 متواتر احادیث نیست حاضر که تیمیه ابن آیا پس اند؛بوده مشهور و رایج

 قبول اول، قرن سه در را عمل این رواج کند، قبول را خود میل مخالف
  .نیست فریبیمردم و جوییبهانه جز چیزى این، !کرد؟ خواهد

 کردیم، ذکر که اخباري و دادیم انجام تاکنون که هاییبررسی و هابحث
 اسالمی امت داشتن نظر اتفاق و اند؛بوده مرتبط استغاثه و توسل با نوعی به
 مسلّم حدیث دو به ادامه در .اندکرده ثابت را استغاثه و توسل جواز بر

 خوبی به را اسالم گرامی رسول که کسانى تا ؛ کنیم مى اشاره دیگر
 که بدانند اند؛شده نوهابیا شعارهاي و افکار يفریفته و اند؛نشناخته
 و !است کرده عطا عظیم قدرت چه اسالم، عزیز پیامبر به متعال خداوند
 چه و حیات در چه دارد، خود برگزیده يبنده به ايالعادهفوق عنایت

  :از عبارتند احادیث این !اینها از بعد و قبل چه و درممات
 :فرمودند 6خدا رسول .1

 رکوعکم ال و خشوعکم علي يخفى ما فواهللا ههنا قبلتي ترون هل
  1 .ظهري وراء من ألراکم إني

 من بر شما رکوع و خشوع !سوگند خدا به !کنید؟می درك مرا توجه شما آیا
  !بینممی نیز سر پشت از را شما من همانا !نیست پنهان

 .انندکرده روایت 6پیامبر از ابوهریره و سعید ابو انس، را حدیث این
 :قال هریره أبی عن .2

                                                 
؛ ٤٢٥ ، ح٤٢٤، ح٣١٩، ص١ ، ج؛ صـحيح مسـلم  ٧٠٨، ح٦٩٢، ح٦٨٧،ح٤٠٨،ح١٦٦،ص١ ج صحيح بخـارى،  - ١

؛ سـنن  ٦٣٣٧، ح٢٦، ص١٤، ٢١٧٣، ح٥٤٧، ص٥ ، ج؛ صحيح ابن حبـان ١٥٤٨، ح٢٣، ص٣ ، جصحيح ابن خزيمه
ــائي  ــری نســ ــد ٨٨٨، ح٢٨٨، ص١ ، جکبــ ــند احمــ ، ١٠٣ ، ص٣، ص٣، ٨٨٦٤ ، ح٨٠١١، ح٣٠٣، ص٢ ، ج؛ مســ

  .ديگران ؛٥١٤، ص١ ج ؛ فتح البارى،١٣٨٠٤ ، ح١٣٨٠٣ ، ح١٣٤٢٠ ، ح١٢٢٧٧ ، ح١٢٠٣٠ ، ح١١٠٠٧ح
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٣٢١ 

 تحسن أال فالن يا :فقال .انصرف ثم يوما 6اهللا رسول بنا صلى
 يصلي فإنما يصلي کيف صلى إذا المصلي ينظر أال صالتک
 ١ .يدي بين من أبصر کما ورائي من ألبصر واهللا إني لنفسه
 چرا !فالنی :فرمود و برگشت بعد و خواند،می نماز ما با روزي خدا رسول
 نماز چگونه که کند نمى توجه ازگذارنم آیا خوانی؟نمی درست را نمازت

 من !سوگند خدا به !دیگران نه اوست خود نفع به تنها او نماز !خواند؟می
  .بینممی هست، مقابلم در که کسى همانند هست، سرم پشت در که را کسى
  .است شده روایت ابوهریره و انس از حدیث این

 کرده عنایت خود رسول به را قدرتی چنین دنیا، این در خداوند وقتی
 نداده را آن از بیش برزخ عالم و دنیا آن در است ممکن چگونه است؛
  . ...و !باشند؟ ناآگاه دیگران اخبار از حضرت آن و !باشد؟

  وهابیان تناقضات
 تکمیل به اکنون کردیم؛ اشاره وهابیان هايتناقض به هابحث خالل در
  .پردازیممی خود بحث

  :گویدمی تیمیه ابن
 أن يجب ال به استفتح و بشخص استسقى من أنه يتبين کبذل و

 و المهاجرين صعاليک من أفضل 6 النبي فإن أفضل يکون
 و المهاجرين من األولين السابقين من معه من و عمر کذلک
 و به للمستنصر يکون أن يقتضي لکن العباس من أفضل األنصار

                                                 
، ٣٠٣، ص١، ج؛ سنن کبـری نسـائي  ٤٢٣، ح٣١٩،ص١، ج؛ صحيح مسلم٤٠٩، ح١٦٢،ص١ج صحيح بخارى، - ١
  .؛ ديگران٨٩، ص٢، ج؛ مجمع الزوائد٥١٥،ص١ج ؛ فتح البارى،١٣٢٠٦،ح٢٨٨٣،ص٣، ج؛ مسند احمد٩٤٤ح
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 فضل أو بالرسول کقرابته الناس من غيره على مزية المسترزق
  .الجملة في الناس من غيره على ديانته

 یا باران طلب شخصی يوسیله به کسى اگر که شودمی روشن طریق این به
 از برتر )يوسیله( شخص آن که نیست این اشالزمه کند؛ گشایش و پیروزي

 و بود، مهاجر فقراي از برتر پیامبر یقین به باشد؛ )متوسل( کنندهطلب
 عباس از بهتر انصار و مهاجرین سابقین از برتر او نهمراها و عمر همچنین

 فضل یا و 6پیامبر با قرابت مثل خصوصیتی وسیله، است الزم ولى بودند؛
  1.باشد داشته دیگران بر اضافه دیانت و

 B آدم حضرت توسل مورد در او خود که است الیـح در نــای و
  :گویدمی B بیت اهل به

 بمن اهللا على يقسم کيف کريم نبي فآدم مشروعا لوکان هذا ان
 آدم لکن آدم من أفضل 6نبينا أن ريب ال و منه عليه رمـاک هو

  ٢ .Bحسين و حسن و فاطمة و علي من افضل
 را خدا چگونه است، کریم نبی که B آدم پس باشد، مشروع عمل این اگر
 سوگند دارد، تريپایین رتبه وي خود از خداوند نزد که کسى يوسیله به

 از برتر آدم ولى است؛ آدم از برتر 6اسالم پیامبر که نیست شکی د؟دهمی
  .است B حسین و وحسن فاطمه و علی

 .است نفس هواي از او پیروي خاطر به تیمیه، ابن آشکار گوییتناقض این
 نیستیم، B بیت اهل با تیمیه ابن خصومت افشاي دنبال به کتاب این در ما هرچند

 .است B بیت اهل با او آشکار خصومت مبین گیريموضع و سخن این ولى
 آن تکرار به لذا ایم؛آورده گذشته هايبحث خالل در را البانى و او دیگر هايتناقض

  .پردازیمنمی

                                                 
  .٢٦٢ص ،١، جالرد علی البکري - ١
  .١٣٢ص ،٧منهاج السنة، ج - ٢
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  قبور سر بر قرآن خواندن جواز
 اموات براى ؛موتاکم على )يس( وهااقرؤ« :فرمایندمی 6خدا رسول

  1».کنيد تالوت را يس سوره خود،
   اند؛دانسته صحیح را حدیث این سند ذهبى و حاکم حبان، ابن

 رجال رجاله بقیه و یسم لم راو فیه و احمد رواه« :گویدمی هیثمی
  ».صحیح
 تضعیف را حدیث این سند ،»الغلیل ارواء« در البانى ، وجود این با ولى

  .است کرده
  :گویدمی عمر بن عبداهللا

 وأسرعوا تحبسوه فال أحدکم مات إذا« :يقول 6النبي سمعت
 بخاتمة رجليه وعند الکتاب فاتحة رأسه عند وليقرأ قبره إلى به

  ٢».البقرة
 را او !ندارید نگه را او بمیرد، شما از کسى هرگاه :فرمودند 6خدا رسول

 پایش، پایین در و فاتحه يسوره سرش باالي در و برده قبر سوى به شتاب با
  !بخوانید را بقره يسوره آخر

                                                 
سـنن کبـرى   ؛ از ابن کثير از ابن مبارک نيز اين حديث را روايت کـرده اسـت؛   ٥٨ص ،الکنى بخارى - ١

بـا سـه سـند؛ سـنن ابـو       ، ٢٧ ، ص٢٦، ص٥ ، ج؛ مسند احمـد ١٠٩١٤ ، ح١٠٩١٣، ح٢٦٥، ص٦ جنسائى، 
، رقـم  ٤٠٨، ص٩ ، ج؛ الجـرح و التعـديل  ٢٦٩، ص٧ ، ج؛ صحيح ابن حبـان ٣١٢١، ح٦٣، ص٢ ، جداوود
ــي شــيب ١٩٧١ ــن اب ــد٥٦٥، ص١ ، ج؛ مســتدرک حــاکم١٣٤، ص٣ ، جه؛ مصــنف اب ، ٦ ، ج؛ مجمــع الزوائ
  .١١٠، ص٥ ، ج؛ تلخيص الحبير٣١١ص
ــر، ج  - ٢ ــم الکبيـ ــان، ج ١٣٦١٣،ح٤٤٤ص،١٢المعجـ ــعب االيمـ ــتح ٩٢٩٤ح،١٦،ص٧؛ شـ ــارى، ؛ فـ البـ
 ؛١١٥، ص٤؛ نيل االوطـار، ج ١٠٦،ص٢، جى؛ سبل السالم صنعان٤٤، ص٣، ج؛ مجمع الزوائد١٨٤،ص٣ج

  .اندسند اين حديث را حسن گفته ىو زرقان ىشوکان ،صنعانى ،؛ ابن حجر١٢٧، ص٢، جشرح زرقانى
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٣٢٦ 

 بن جابر« الرعد؛ سورة المیت عند یقرأ کان أنه زید بن جابر عن«

  1».خواندمی را رعد يسوره میت سر باالي پیوسته )عباس ابن شاگرد(زید
 أنا إذا :ابی قال :قال أبیه عن اللجالج بن العالء بن عبدالرحمن عن
 سن و » اهللا رسول سنۀ علی و اهللا بسم :قل و اللحد فی یفضعن مت
 فإنی خاتمتها و البقرة بفاتحۀ رأسی عند واقرأ سنا التراب علی

  .ذلک یقول اهللا رسول سمعت
 قبر در مرا مردم، من وقتی :گفت او که کند مى روایت پدرش از عبدالرحمن

 در !بریز خاك نم روي ؛ »خدا رسول سنت به و خدا نام به« :بگو و بگذار

 6خدا رسول از من و !کن قرائت را آخرش و بقره يسوره اول سرم باالي

  .فرمود چنین که شنیدم

  .است گفته صحیح را حدیث این سند هیثمی
  :گویدمی قیم ابن

 عند يقرأ أن أوصوا أنهم السلف من جماعة عن ذکر قد و
 أمر عمر بن عبداهللا أن يروي عبدالحق قال الدفن وقت قبورهم

  .البقرة سورة قبره عند يقرأ أن
 قرآن آنها قبر سر بر تدفین، هنگام که اندکرده وصیت سلف از جماعتی«

 سوره خواندن به عمر ابن که شده روایت که است گفته عبدالحق .بخوانند

  2»!است کرده امر خویش قبر سر بر بقره

  :گویدمی )سنت اهل نزد تابعین بزرگان از( شعبی 
                                                 

  .٤٤، ص٣مجمع الزوائد ج ٢٢١، ص١٩ج ىحاشيه اذکار طبران ١٢٤ص ٣ ج مصنف ابن ابي شيبه - ١
  .١١، ص١، جالروح - ٢
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٣٢٧ 

 کسى وهرگاه دانستند؛ مى مستحب مرده نزد را بقره سوره وتتال انصار«
  مداومت او براى خواندن قرآن و او قبر زيارت به مرد، مى آنها از
  ١».کردند مى

  :گویدمی حداد موسی بن علی
 جنازة في الجوهري قدامة بن محمد و حنبل بن أحمد مع کنت
 أحمد :له الفق .القبر عند يقرأ ضرير رجل جلس الميت دفن فلما
 قال المقابر من خرجنا فلما بدعة القبر عند القراءة إن هذا يا

 مبشر في تقول ما عبداهللا أبا يا حنبل بن ألحمد قدامة بن محمد
 عن مبشر فأخبرني نعم قال شيئا عنه کتبت :قال .ثقة :قال الحلبي

 أن دفن إذا أوصى أنه أبيه عن اللجالج العالء بن عبدالرحمن
 عمر ابن سمعت :وقال وخاتمتها البقرة بفاتحة أسهر عند يقرأ

  ٢.يقرأ للرجل وقل فارجع :أحمد له فقال بذلک يوصي
 ]کرده شرکت[ ايجنازه ]تشییع[ در قدامه، بن محمد و حنبل بن احمد همراه
 به احمد .کرد قرآن تالوت به شروع نابینا مردي شد، دفن مرده وقتی بودم؛

 از وقتی .است بدعت قبر، سر بر اندنخو قرآن !مرد اي :گفت مرد آن
 مورد در :گفت حنبل بن احمد به قدامه بن محمد شدیم، خارج قبرستان

 او از مطلبی آیا .است ثقه راویان از او :گفت گویی؟می چه حلبی مبشر
 پدرش که پدرش، از او و عبدالرحمن از مبشر آري، :گفت اي؟نوشته

 را بقره يسوره او، دفن از بعد هک است کرده وصیت )عبدالرحمن پدربزرگ(

                                                 
  .٩١ص٢؛ سبل السالم ج١١، ص١؛ الروح ج١٢٣، ص٣مصنف ابن ابي شيبه ج - ١
   .٤٢٤، ص٢، شرح الکبير ج١٠،ص١؛ الروح ج٤٢٤،ص٢ج، المغنى،  - ٢
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٣٢٨ 

 سفارش کار این به که شنیدم عمر ابن از که است گفته او بخواند؛ برایش
  !کند قرائت که بگو مرد آن به !برگرد :گفت او به حنبل بن احمد پس .کردمی

  :گویدمی - آوردیم را او حال شرح قبالَ - حنبلی قدامه ابن
  ».اردند اشکالی قبر، سر بر قرآن قرائت«

  :گویدمی بعد و
 آية اقرؤوا المقابر دخلتم إذا :قال أنه أحمد عن روي وقد

 المعوذتين و اإلخالص أحد اهللا هو قل مرات وثالث الکرسي
  ١.المقابر ألهل ذلک ثواب فاجعلوا

 آیه شدید، قبرستان داخل وقت هر :که اندآورده حنبل بن احمد از همانا
 ثواب بعد و کنید؛ قرائت را معوذتین و اخالص سوره مرتبه سه و الکرسی

  .کنید هدیه قبور اهل به را آن
  :که اندکرده نقل دیگران و قدامه ابن

 خفف يس سورة فقرأ المقابر دخل من :قال اهللا رسول عن روي
  ٢.حسنات فيها من بعدد له کان و يومئذ عنهم

 قبرستان داخل که هرکسى :فرمودند که است شده روایت 6خدا رسول از
 و شود؛می کاسته قبور اهل عذاب از روز آن بخواند، را یس يسوره و شود
  .گرددمی عطا حسنات قبور، اهل تعداد به شخص آن براى

 سر بر قرآن قرائت حنبل، بن احمد که اندگفته قیم ابن و قدامه ابن
 را آن و برگشته خود عقیده آن از بعداً و است دانستهمی بدعت را قبور
  .است هدانست جایز

  :کردند روایت پیامبر از دردا ابو و ابوذر
                                                 

 ،ى؛ اعانة الطالبين دميـاط ٥١،ص٣، جى؛ المواهب الجليل رعين٤٢٤،ص٢؛ شرح الکبير، ج٤٢٤ص،٢المغنى، ج - ١
  .١٦٢، ص٢ج
  .٢٦٣، ص٢؛ حاشية رد المحتار ابن عابدين، ج٤٢٤، ص٢؛ شرح الکبير، ج٤٢٤، ص٢ج المغنى، - ٢
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٣٢٩ 

 هون اال يس عنده فيقرأ يموت ميت من ما ):6اهللا رسول قال
  ١.عليه اهللا

 مگر شود،نمی خوانده یس ايمرده هیچ سر بر :فرمودند 6 خدا رسول
  .کند مى آسان مرده آن بر را کار خداوند اینکه

  :قال B علی عن و
 إحدى أحد اهللا هو قل فقرأ المقابر لىع مر من :قال 6النبي إن

 بعدد األجر من أعطى لألموات أجرها وهب ثم مرة عشر
  .األموات

 مرتبه یازده و کند عبور قبور سر بر که کسى هر :فرمودند 6خدا رسول
 تعداد به کند، هدیه اموات به را ثوابش بعد و بخواند، را اخالص يسوره

  .شودمی داده اجر او به اموات
  :گویدمی تیمیه ابن

 المعاصي من عنده يفعل بما يتألم الميت أن آثارا فيه ذکروا و
 هذا و اهللا ذکر و القراءة من يسمعه بما يتنعم إنه أيضا يقال فقد
 کان لو ذلک فإن عنده القراءة استحباب يوجب لم صح لو

  ٢ .ألمته 6اهللا رسول لبينه مشروعا
 خاطر به میت دهد، انجام گناهی يقبر کنار کسى وقتی که اندآورده احادیثی

 از میت که است شده گفته همچنین و شود؛می آزرده و بردمی رنج آن
 سبب اخبار این صحت .شودمی بهرمند خدا ذکر و قرآن قرائت شنیدن

 آن پیامبر بود، مشروع قرائت اگر و شود؛نمی مرده نزد قرآن قرائت استحباب
  .فرمودمی بیان خود امت براى را

                                                 
  .٩١، ص٢؛ سبل السالم، ج١١١، ص٥تلخيص الحبير، ج ،١٠٥، ص٤مسند احمد، ج - ١
  .٣٨٠ ، ص٣٧٩ص؛١، جاقتضاء الصراط - ٢
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٣٣٠ 

  :کرد اشاره مطلب دو به باید تیمیه، ابن گفتار در
 بر اموات آگاهی و شنوایى بر تیمیه ابن نیز اینجا :اینکه اول

 او پیروان که حالی در کند؛ مى اعتراف دنیا اهل رفتار و اعمال
  .کنند مى انکار را آن

 نامشروع را مرده براى قرآن قرائت تیمیه ابن :اینکه دوم
 او براى دارد، قبول را آن او خود که حالی در است؛ دانسته
 مرگ هنگام مهاجرین، از دیگر بعضى و عمر ابن که شده ثابت

 آنها قبر سر بر دفن، از بعد که اندکرده وصیت خود بیت اهل به
 است؛ تیمیه ابن هايتناقض از نیز این 1.بخوانند را بقره يسوره
 پس .دهندنمی انجام نامشروع عمل صحابه است، معتقد او زیرا

 بر که اندکرده وصیت صحابه که کند، مى اعتراف خودش وقتی
 گویدمی بازهم چگونه شود، تالوت بقره يسوره آنها قبر سر
 سخن نیز این !است نامشروع قبر، سر بر قرآن قرائت که

  .اوست از دیگري متناقض
 :قال عباس ابن عن

2 .الکتاب بفاتحة الجنازة على قرأ النبي ان 
  .کردند تالوت را فاتحه يسوره ايجنازه سر بر 6 داخ رسول

  :گویدمی امامه ابو 3.بخوانیم را فاتحه يسوره جنازه سر بر که فرمودند امر را ما
  .الکتاب بفاتحة الجنازة على يقرأ ان السنة

  4».است سنت جنازه، سر بر فاتحه يسوره خواندن«

                                                 
  .٣٨٠همان، ص - ١
  .١٠٣١، ح٢٤٥، ص٢؛ سنن ترمذي ، ج١٤٩٥، ح٤٧٩، ص١سنن ابن ماجه ، ج - ٢
  .١٢١٠١، شرح٤١٦، ص٨؛ االصابة، ج١٤٩٦، ح٤٧٩، ص١سنن ابن ماجه ، ج- ٣
؛ از ابـن  ١٠٣٢، ح٢٤٥، ص٢، ج ى؛ سنن ترمذ٣٥٩ص ،؛ مسند شافعي٣٠٩، ص١، ج ىاالم امام شافع- ٤

  . عباس و سندش را صحيح گفته است
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٣٣١ 

 ثواب که اندگفته افعی،ش اصحاب و علما از گروهی و لـحنب نــب دــاحم
 با را ثوابش قرآن، آیات قرائت از بعد :اندگفته و رسدمی مرده به قرآن، قرائت

 در شافعی از« :گویدمی زعفرانی صباح بن حسن 1.کن اهدا او به میت، نام ذکر
  2».ندارد اشکالی :گفت جواب در او کردم؛ سؤال قبر، سر بر قرآن خواندن مورد

 را یس يسوره )مرده براى( میت سر بر )عباس ابن اصحاب از( زید بن جابر
  3.خواندمی

 قرآن اموات، قبور سر بر که کسانى يدرباره هاییداستان قیم ابن
 از )اموات( آنها بهرمندي مورد در و است؛ کرده نقل اند،کرده تالوت
   4.است گفته سخن قرآن، قرائت

  :قال عباس بن عبداهللا عن
 .المتغوث کالغريق إال القبر في الميت ما ):6اهللا رسول قال

 کان لحقته فإذا صديق أو أخ أو أم أو أب من تلحقه دعوة ينتظر
 اهل على ليدخل وجل عز اهللا إن و فيها ما و الدنيا من إليه أحب
 إلى األحياء هدية إن و الجبال أمثال األرض أهل دعاء من القبور

  ٥.لهم االستغفار األموات

                                                 
  .ديگران ؛٦٥٦، ص٢؛ حاشية رد المحتار، ج١٦٥ص ى؛ اذکار نوو٥٢٢، ص١٥، ج نووى، مجموع  - ١
  .١١، ص١الروح ابن قيم ، ج - ٢
؛ و سـندش را  ١٤٥ص ،نـووى،   ؛ اذکـار ٩١، ص٢ج؛ سبل االسالم،١٢٤،ص٣مصنف ابن ابي شيبه،ج - ٣

  .صحيح گفته و البانى نيز در ارواء الغليل بر صحت سند اعتراف کرده است
  .١١، ص١الروح ابن قيم ، ج - ٤
ــان، ج  - ٥ ــعب االيم ــال ح ٨٩٨٧، ح٢٨٨، ص١٩و ج٧٦٦٦، ح٤٢٣، ص١٦ش ــز العم ــن ٤٢٩٧١؛ کن ؛ از اب

  .٤٦٩\٣ى تفسير ثعالب. عباس با دو سند روايت شده است
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٣٣٢ 

 .خواهدمی کمک که است غریقی مانند قبر، در مرده :ندفرمود 6خدا رسول

 .برسد او به دوستش یا و برادر یا مادر یا پدر از که است دعایی منتظر او

 بهتر است، آن در هرچه و دنیا از او براى برسد، او به آنها از دعایی وقتی

 ورقب اهل به هاکوه اندازه به زمین، اهل دعاي سبب به خداوند همانا، .است

 آمرزش طلب اموات، براى زندگان هدیه و تحفه همانا، .بخشدمی ثواب

  .آنهاست گناهان

  :گویدمی جریر بن عمرو
 يا :له فقال قبره الملک بها أتى الميت ألخيه العبد دعا إذا

  1.شفيق عليک أخ من هدية الغريب القبر صاحب
 سر بر را دعا نآ ايفرشته کند، دعا خود يمرده برادر حق در ايبنده هرگاه

 جانب از ايهدیه ،ناشناس قبر صاحب اي :گویدمی او به و برد؛می او قبر

  !تو ارزانی دلسوزت برادر

 که شودمی ثابت هستند، نیز فراوان که صحیح اخبار این کمک با
 تیمیه، ابن ولى است؛ داده قرار مشروع را مرده براى قرآن تالوت اسالم،

 حدیثی به مورد این در وهابیان .است کرده رانکا نیز را آن همیشه مثل
  :فرمودند 6خدا رسول که اندکرده استدالل

 جاریه، يصدقه :چیز سه از جز به شود؛می قطع عملش بمیرد، انسان هرگاه
  2.کند دعا او براى که صالحی فرزند و شود برده نفع آن از که علمی

                                                 
  .٩٢٩٧، ح١٦، ص٧ب االيمان، جشع - ١
؛ صـحيح  ١٢٢،ص٤؛ صـحيح ابـن خزيمـه، ج   ٣٨، ح٢٠ص،؛ األدب المفرد١٣٩٠،ح٤١٨،ص٢سنن ترمذي، ج - ٢

  .ديگران ؛ابن حبان
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٣٣٣ 

 فراوان اخبار نیز اینجا .است شده روایت ابوهریره از تنها ظاهراً حدیث این

  .دهدمی گواهی حدیث، این از وهابیان ناصحیح و باطل فهم بر دیگري

است کرده روایت عایشه المؤمنین ام:  
 روزه(باشد داشته گردن به روزه و بمیرد کس هر :فرمودند 6خدا رسول

  1.بگیرد روزه وي، جانب از او ولى ،)نذر روزه یا قضا

 معنا همین به عمر، ابن از بریده و عباس، ابن از ماجه ابن و مسلم
 اندکرده سفارش نیز دیگران به 6خدا رسول که اندکرده روایت حدیث

 خود، صحیح در مسلم 2.بگیرند را وي قضایی يروزه اموات، طرف از که
 چنین مسلم باز .است کرده روایت عباس ابن از مفهوم همین با حدیث سه

  :کند مى روایت
 رفته دنیا از و نکرده، حج مادرم :گفت و آمد 6خدا سولر حضور به زنی

 از آري، :فرمودند حضرت دهم؟ انجام حج او جانب از توانممی آیا است؛

  3.بده انجام حج او جانب

 را روایات این از بعضى تا اندکرده سعی وهابی، علماي دیگر و البانى
  .نداگذشته و نکرده اياشاره آن مابقی به ولى ،کنند تضعیف

 چون مضامینی يدربرگیرنده که دارد وجود دیگري فراوان احادیث
 که است شده روایت .است ... و میت نذر اداي میت، براى دادن صدقه

                                                 
؛ سنن ابو داوود ، ١٥٥ص،٣؛ صحيح مسلم، ج٦٩، ص٦، ج؛ مسند احمد٢٤٠،ص٢حيح بخارى، جص - ١
  .ديگران ؛٥٣٧،ص١ج
  .٥٥٩ص،٥٥٨، ص١، جنن ابن ماجه؛ س١٥٧ص،١٥٥ص،٣صحيح مسلم، ج - ٢
  .ديگران ؛با دو سند ،١٥٦، ص٣، جصحيح مسلم - ٣
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 دارد؟ ايفایده مرده براى عمل این آیا :کرد سؤال اکرم پیامبر از فردي
 بیشتر آشنایی براى گرامی يخواننده .دارد نفع آري، :فرمودند حضرت

 دریافت نادرستی که است امید نمایید؛ مراجعه 1العمال کنز به توانیدمی
  .گردد اثبات شما براى نظر، مورد احادیث از وهابیان

  

                                                 
 .١٧٠٥٠و ح  ١٧٠٧٢، ح٦، جکنز العمال - ١
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  هشتم فصل     
  

  
  

 )6پیامبر قبر زیارت

 



٣٣٦ احمد بن حنبل وجواز مسح قبر                                                          : فصل پنجم   

   

 
 



٣٣٧ احمد بن حنبل وجواز مسح قبر                                                          : فصل پنجم   

  

  روایات در پیامبر قبر زیارت
  :عمر ابن عن-١

  ١ .شفاعتي له وجبت قبري زار من ):6اهللا رسول قال
 بر او شفاعت کند، زیارت مرا قبر کس هر :فرمایندمی اسالم گرامی لرسو
  .گرددمی واجب من
 را آن خزیمه ابن« :گویدمی حدیث این نقل از بعد شربینی بن محمد

  2».است کرده روایت خود صحیح در
 قبر زیارت و است؛ کرده روایت نیز عباس ابن از نووي را حدیث این
   3.است هدانست مستحب را 6خدا رسول

 کتاب دو در را حدیث این عبدالحق حافظ، :اندگفته دیگران و البانى
 احکام« کتاب و الکبري احکام به معروف »الشریعه احکام مختصر« :خود

 کتاب دو این در را صحیح احادیث تنها :گویدمی او .است آورده »الصغري
  4.است کرده وارد خود

                                                 
ــ ىالکنــ - ١ ، ٥ ، جى؛ ســنن بيهقــ٩٤، ح٢٧٨، ص٢ ، جى؛ ســنن دار قطنــ٦٤، ص٢ ، جىو االســماء دوالب
، ٣ ، جالمغنـى،  ؛ ١٦٩ص، ١ ، ج؛ الشفا عيـاض ٤١٥٩ ، ح٤١٥٣، ح٤٩٠، ص٣ ، ج؛ شعب االيمان٢٤٥ص
؛ ، ٢، ص٤ ، ج؛ مجمـع الزوائـد  ٤١٧، ص٧ ، ج؛ تلخـيص الحبيـر  ٢٧٢، ص٨ ، جنووى، ؛ مجموع ٥٨٨ص

و ديگر متأخرين، سند ايـن حـديث    ىسيوط ،ىسبک ،ابن موطأ ،؛ عبدالحق٨٧١٧ح ،ىجامع الصغير سيوط
  .اندرا صحيح گفته

  .١٧٩، ص٥؛ نيل االوطار، ج٥١٢، ص١المحتاج، ج ىمغن - ٢
  . ٢٧٢، ص٨، ج نووى، مجموع  - ٣
  .١١٢٨ح،٣٣٩ص،٤؛ ارواء الغليل،ج١٣٣٨،ص٤جوفاء الوفا، - ٤
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 عالم فقیه، عالمه، حافظ، ام،ام :گویدمی عبدالحق حال شرح در ذهبى
 و زهد و صالح و خیر به موصوف رجال، به عارف آن، علل و حدیث به

  1.است ورع
  :قال عمر بن عبداهللا عن-٢

 کان زيارتي إالّ حاجة التحمله زائراً جاءني من ):6النبي قال
  ٢ .القيامة يوم شفيعاً له أکون أن علي حقّا

 نیت به تنها و بیاید، من ارتزی براى کس هر :فرمودند 6خدا رسول
 او شفیع قیامت روز در که است واجب من بر باشد؛ کرده سفر من زیارت

  .باشم
 حدیث این السکن ابن حافظ، که اندگفته عراقی الدین زین و سمهودي

 را آن سند و کرده روایت »النبی عن المأثوره الصحاح السنن« کتاب در را
  3.است گفته صحیح
  

 .است کبیر 4مجود حافظ، امام، :گویدمی السکن ابن الح شرح در ذهبى
 ستایش را او کتاب همواره حزم، ابن .است بوده هجري 294 سال متولد او

  5 .کردمی
  :قال عمر بن عبداهللا عن-٣

                                                 
  .٩٩، شرح١٩٨، ص٢١، جسير اعالم النبالء - ١
؛ ٣٠٦، ص١ ، جى؛ احيـاء العلـوم غزالـ   ٢٢٥، ص١٢ ، ج؛ المعجم الکبير١٦، ص٥ ، جالمعجم االوسط - ٢

  .ديگران ؛ ١٩٠، ص٢ ، ج؛ تحفة المحتاج٢ص، ٤ ، ج؛ مجمع الزوائد٤١٧، ص٧ ، جتلخيص الحبير
  .١٣٤٠، ص٤وفاء الوفا، ج - ٣
  .دهخدا،فصيح، بليغ، زبان آور - ٤
  .٨٥، شرح١١٧، ص١٦، جسير اعالم النبالء - ٥
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 زارني فکأنّما وفاتي، بعد قبري فزار حج من ):6اهللا رسول قال
  .حياتي في

 زیارت را قبرم وفاتم، از بعد و کند، حج کسى هر :فرمودند 6خدا رسول
  .است کرده زیارت حیاتم، زمان در مرا که است کسى مانند کند؛

  :قال عمر ابن عن-٤
 في زارني فکأنّما موتي، بعد زارني من ):6اهللا رسول قال

  ١ .حياتي في جاورني فکأنّما موتي، بعد جاورني من و حياتي،
 در که گویا کند، ارتزی مرا حیاتم از بعد کس هر :فرمودند 6خدا رسول

 من يهمسایه مرگ، از بعد که کس هر و .است کرده زیارت مرا حیاتم حال
  .است بوده من يهمسایه حیات، حال در که گویا شود،

  ):6اهللا رسول قال -٥
 بأحد مات من و حياتي، في زارني فکأنّما موتى، بعد زارني من

  .القيامة يوم االمنين من بعث الحرمين
 زمان در مرا که است کسى مثل کند، زیارت را قبرم وفات، از دبع کسى هر

 )مدینه و مکه( حرم دو از یکى در که کسى هر و باشد؛ کرده زیارت حیاتم،
  2.گرددمی مبعوث امینان يزمره در قیامت روز در بمیرد،

 6خدا رسول از عبداهللا بن غالب و حاطب عمر، ابن را حدیث این
 است، کرده روایت غالب از را حدیث این که زاقعبدالر .اندکرده روایت

 روایت غالب از را حدیث این دیگران، و بجلی عالء بن یحیی :گویدمی
 کرده روایت غالب از را حدیث این نفر، یک از بیش بنابراىن، اند؛کرده

                                                 
  .١٩١٨، ح١٦٠، ص٣اخبار مکه ابن اسحاق ، ج - ١
، ٢ج ى؛ سـنن دارقطنـ  ١٧١٦٦، ح٢٦٧، ص٩؛ مصنف عبدالرزاق ج٦٥، ح١٢، ص١، جىمسند طيالوس - ٢
 ، ح٤١٥٢ ، ح٤١٥١، ح٤٨٨، ص٣؛ شعب االيمان ج١٠٠٥٣، ح٢٤٦، ص٥ج ى؛ سنن بيهق١٩٣، ح٢٧٨ص
  .؛ ديگران٢٣٧، ص١؛ الدر المنثور، ج١٢٣٧٢ح ،؛ کنز العمال٥٨٨، ص٣ج المغنى، ؛ ٤١٥٣
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 توسط یحیی دانستن غیرثقه .بود خواهد صحیح آن سند نتیجه، در است؛
 غیرثقه لذا است؛ مذهبى و عقیدتی اختالف اطرخ به محدثان، از بسیارى

  .شودنمی گفته
 )زارنی من أو( قبري زار من ):6اهللا رسول قال :قال عمر ابن روي-٦
  ).شهیداً أو( شفیعاً له کنت

 او شفیع من کند، زیارت را من قبر که کسى هر :فرمودند 6خدا رسول
  1.بود خواهم

  :قال عمر بن عبداهللا عن-٧
  .جفانی فقد یزرنی؛ لم و البیت، حج من ):6اهللا رسول قال

 همانا نکند زیارت مرا ولى کند، حج که کسى هر :فرمودند 6خدا رسول
  2.است کرده جفا من به
 بالمدينة زارني من :قال 6اهللا رسول ان :قال أنس عن-٨

  3 .شهيداً و شفيعاً له کنت محتسباً،
 در کرده، محاسبه ار خود عمل کهحالی در کس هر :فرمودند 6خدا رسول
  .بود خواهم او شاهد و شفیع کند؛ زیارت مرا مدینه

  ):6النبی قال-٩
  ٤ .القيامة يوم جواري في کان متعمدا، زارني من

                                                 
  .١٤٤، ص٤؛ وفاء الوفا، ج٢٣٣ص ،؛ شفاء السقام سبکي٢٤٥، ص٥، جسنن کبرى بيهقى - ١
، ٤؛ وفـاء الوفـا، ج  ٤١٧، ص٧؛ تلخـيص الحبيـر، ج  ٢٧ص ،؛ شفاء السـقام ٧٨، ص٤کامل ابن عدي ج - ٢
  .١٢٣٦٩ح ،؛ کنز العمال٢٣٧، ص١؛ نيل االوطار، ج١٣٤ص
؛ نيـل االوطـار،   ٨٤، ص٢؛ الشـفاء عيـاض ، ج  ٤١٧، ص٧؛ تلخيص الحبيـر، ج ٢٢٠ص ،تاريخ جرجان - ٣
 ،؛ کنزالعمــال٨٧١٦ح ،صــغير؛ ، جــامع ال١٣٤، ص٤؛ وفــاء الوفــا، ج ٣٥ص ،؛ شفاءالســقام١٧٨، ص٥ج
  .٢٣٧، ص١؛ الدر المنثور ، ج٤٢٨٤ح
  .١٢٣٧٣، ح١٣٦، ص٥؛ کنز العمال، ج٢٣٧، ص١؛ الدر المنثور، ج٤٨٩، ص٣شعب االيمان، ج - ٤
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 کند، زیارت )حقم به آگاهی( آگاهی با مرا که هر :فرمودند 6خدا رسول
  .بود خواهد من يهمسایه قیامت در
  :قال أنس عن-١٠

 زار من و حياً، زارني فکأنّما ميتاً زارني من ):6اهللا رسول قال
 له أمتي من أحد من ما و القيامة، يوم شفاعتي له وجبت قبري
  ١.عذر له فليس يزرني، لم ثم سعة

 در که گویا کند، زیارت مرا مرگ، از بعد کس هر :فرمودند 6خدا رسول
 وا شفاعت کند، زیارت را قبرم کس هر و است؛ کرده زیارت مرا حیاتم حال

سع من، امت از کس هر .شودمی واجب من بر قیامت روز در جهت کافی و 
  .داشت نخواهد عذري نکند، زیارت مرا ولى ،باشد داشته من، زیارت

  :کند مى نقل تیمیه ابن-١١
 ما إال ذلک في رخصة السلف من أحد عن الساعة إلى يبلغنا ولم
 نب محمد عن بإسناده القبور کتاب في دنيا ابي ابن روى

 عن الکعبي يزيد بن سليمان أخبرني :قال فديک أبي بن اسماعيل
 محتسبا بالمدينة زارني من :قال 6اهللا رسول أن مالک بن أنس
  ٢.القيامة يوم وشهيدا شفيعا له کنت

 عمل، این انجام رخصت يدرباره خبري اسالف از یک هیچ از تاکنون
  :است کرده روایت انس زا دنیا ابی ابن که مطلبی جز به است؛ نرسیده ما به

 کرده، محاسبه را خود عمل که حالی در کس هر :فرمودند 6خدا رسول
 خواهم قیامت روز در او شفیع و شاهد من کند، زیارت مدینه در مرا )قبر(

  .بود
                                                 

  . ١٢٤، ص٤، جوفاء الوفا؛ ٣٧صشفاءالسقام،؛ ٤١٧،ص٧؛ تلخيص الحبير ج٤١٧، ص٧فتح العزيز رافعى، ج - ١
  .٣٦٩، ص١اقتضاء الصراط، ج - ٢
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 بوده ثقه و مشهور راویان از اسماعیل، بن محمد که باشیم داشته توجه
 سنن راویان از نیز یزید بن نسلیما .آوردیم را او حال شرح قبالً .است

  .است ماجه ابن و ترمذي
 او حبان ابن است؛ گفته حسن را او حدیث ترمذي« :گویدمی حجر ابن

 همین 6خدا رسول قبر زیارت در توانمی لذا 1».است کرده معرفی ثقه را
  .آورد حجت را حدیث
 و االسالم حجة حج من ):6اهللا رسول قال :قال عمر ابن عن- ١٢

 اهللا يسأله لم المقدس بيت في علي صلّى و غزوة غزا و قبري زار
  2 .عليه افترض فيما عزّوجلّ

 در و کند، زیارت مرا قبر و آورد، جا به حج که هر :فرمودند 6خدا رسول

 مورد در خداوند فرستد، درود من بر المقدس بیت در و نماید، شرکت جهاد

  .کرد نخواهد سؤالی او از واجبات

 ثم مکّة إلى حج من ):6اهللا رسول قال :قال عباس ابن عن- ١٣
  3 .مبرورتان حجتان له کُتبت مسجدي في قصدني

 مسجدم در مرا که کند نیت سپس کند، حج که هر :فرمودند 6خدا رسول
  .شد خواهد نوشته او براى مقبول حج دو کند، زیارت

 ينتهي حتى زارني من ):6اهللا رسول قال :قال عباس ابن عن- ١٤
  4 .شفيعاً أو شهيداً القيامة يوم له کنت قبري إلى

                                                 
  .٥٦٤٧، ح٤٨١، ص٧لسان الميزان، ج - ١
  .١٧٩، ص٥، جنيل االوطار؛ ١٣٤، ص٤، جوفاء الوفا؛ ٢٠٣ص شفاءالسقام، - ٢
  .١٢٣٧٠ح ،؛ کنز العمال١٣٤، ص٤، جوفاء الوفا؛ ٣٢٤، ص٤، جنيل االوطار - ٣
 ؛٤٠١، ص٢ج وفـاء الوفـا   ؛٢١ص شفاءالسـقام،  با دو سـند؛  ١٥١٣، شرح ٤٥٧، ص٣ج ىالضعفاء عقيل - ٤

  .٣٧٦، ص١٢ج سبل الهدى و الرشاد،؛ ٣٢٥، ص٤، جنيل االوطار
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 در شود، منتهی قبرم سر بر تا کند، زیارت مرا که هر :فرمودند 6خدا رسول

  .بود خواهم شفیع و شاهد او براى قیامت روز

 موتى بعد قبري زار من ):6اهللا رسول قال :قال B علی عن- ١٥
  1 .نيجفا فقد يزرني لم من و حياتي في زارني فکأنّما

 زیارت مرا قبر مرگ، از بعد و کند، حج کس هر :فرمودند 6خدا رسول

 مرا که هر و است؛ کرده زیارت مرا حیاتم، حال در که است کسى مثل کند،

  .است کرده جفا من به نکند، زیارت

  ):السالم علیه(علی عن -١٦
  ٢ .جواره في کان 6اهللا رسول قبر زار من

 در کند زیارت را 6 خدا رسول قبر هرکه :فرمودند B علی امیرالمؤمنین،

  .بود خواهد حضرت آن جوار در قیامت

  :قال 6النبی عن عبداهللا بن بکر عن -١٧
 من و القيامة، يوم شفاعتي له وجبت لي؛ زائرا المدينة أتى من

  .آمنا بعث الحرمين أحد في مات
 تشفاع بیاید، مدینه به من زیارت خاطر به که هر :فرمودند 6خدا رسول

 بمیرد، حرم دو از یکى در که هر و گردد؛می واجب من بر قیامت روز در او

  3.شد خواهد مبعوث امین

                                                 
؛ به نقل از شـرف المصـطفى عبـدالملک شـابوري و     ١٧٠ص ،دفع الشبه عن الرسول و الرساله حصني - ١

  .ابن عساکر
  .؛ به نقل از ابن عساکر١٨٠، ص٥، جنيل االوطار - ٢
  .بن حسن حسني ىاخبار مدينه يحي؛ به نقل از ٤٠٢، ص٢، جوفاء الوفا؛ ٣٠ص شفاءالسقام، - ٣
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٣٤٤ 

 هر :گویدمی تیمیه ابن روایات، همه این وجود با که شویممی یادآور
 او است؛ معصیت سفر سفرش، کند، سفر 6پیامبر قبر زیارت نیت به که

  :گویدمی احادیث ینا مورد در او .بخواند تمام را نمازش باید
 ضعيفة کلها قبره، زيارة في 6النبي عن المأثورة األحاديث و
  ١ .موضوعة بل

 و ضعیف همه خود، قبر زیارت مورد در 6پیامبر از رسیده احادیث
  !هستند ساختگی

 سندهاي با صحابه، از نفر هفت را حدیث این که نمودید مالحظه
 بسیارى کردیم، اشاره که طور نهما اند؛کرده روایت 6پیامبر از گوناگونی

 در تشکیک و سخنان این از تیمیه ابن يانگیزه .هستند صحیح اسناد، از
 احادیث شناخت در او يعقیده بر بنا آنکه حال چیست؟ حدیث صحت
  .کرد محسوب متواتر احادیث جمله از توانمی نیز را حدیث این متواتر،

  :گویدمی ممدوح سعید
 يشیوه :گویدمی )کردیم ذکر که احادیثی( زیارت احادیث مورد در ذهبى
 از بعضى اینکه، نهایت .است شکل همین به کل، طور به احادیث، این بیان
 که کسى آن، راویان سلسله در زیرا کنند؛ مى تقویت را دیگر بعضى آنها
 نقل ذهبى از را سخن این سخاوي .ندارد وجود باشد، گوییکذب به متهم
  2.است کرده اقرار آن به ،412ص ،»الحسنه مقاصد« در نیز خود و کرده

  3.اندکرده نقل نیز دیگران و شوکانی را، ذهبى سخن این
  :گویدمی تیمیه ابن سخن این مورد در حجر ابن

                                                 
  .٤٤١، ص٢منهاج السنة، ج - ١
  .٨ص ،رفع المنارة - ٢
  .٢٥١، ص٢؛ کشف الخفاء، ج١٨١، ص٦، جنيل االوطار - ٣



)     ص(زیارت قبر پیامبر :ھشتم فصل
                                                              

٣٤٥ 

 زيارة إلى الرحل شد بتحريم تيميه ابن ألزموا أنهم الحاصل و
 ةالمنقول المسائل أبشع من هي و:قال ثم 6اهللا رسول سيدنا قبر
  ١ .تيميه ابن عن

 رسول سرورمان، قبرِ زیارت سفرِ تحریم به را تیمیه ابن آنها اینکه، خالصه
 از که است مسائلی ترینزشت از این :گویدمی سپس .کردند وادار 6خدا
  .است شده نقل تیمیه ابن

 قبر زیارت بودنِ اجماع مورد رد براى او دالیل جمله از :گویدمی حجر ابن بعد و
 اکراه »کردم زیارت را پیامبر قبر« يجمله بیان از مالک اندگفته که است این 6برپیام

 خاطر به نه مالک :اندگفته اتهام، این برابر در مالک، اصحاب ]و[محققان .داشت
 .است گفتهنمی را لفظ این ادب، رعایت خاطر به بلکه ،زیارت عمل بودن مکروه
 خداوند سوى به تقرب اسباب از و اعمال ینبهتر از 6اکرم پیامبر قبر زیارت پس،
   2.است اجماع مورد نظري، اختالف هیچ بدون آن مشروعیت .است متعال

 زیارت که دارند نظر اتفاق احمد و شافعی حنیفه، ابو مالک، :گویدمی هبیره ابن
  3.است مستحب 6خدا رسول قبر

 کامل، یر،وز عادل، عالم، امام، :گویدمی هبیره ابن حال شرح در ذهبى
  4.است بوده هجري 560 سال متوفاي او است؛ تصانیف صاحب و حنبلی

  :گویدمی عیاض قاضی
 فضيلة و عليها مجمع المسلمين سنن من سنة 6 قبره زيارة
  5 .فيها مرغب

                                                 
  .٥٤، ص٣و ج٦٦، ص٢، جىفتح البار - ١
  .٥٤، ص٣، جىفتح البار - ٢
  .٢٥٦، ص١المدخل ابن الحاج ، ج - ٣
  . ٢٨٢ ، شرح٤٢٦، ص٢٠، جسير اعالم النبالء - ٤
  .٨٣، ص٢عياض ، ج ىالشفا بتعريف حقوق المصطفى قاض - ٥
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٣٤٦ 

 تمام اجماع مورد هايسنت از آن و است؛ سنت 6خدا رسول قبر زیارت
  .اندکرده تشویق آن امانج به را مردم که است فضیلتی و است؛ مسلمین

 شیخ و یگانه حافظ، عالمه، امام، :گویدمی عیاض قاضی حال شرح در ذهبى
  1.است هجري 544 سال متوفاي او .است بوده مذهب مالکی و االسالم

 قبر زیارت عمران ابو و عبدالحق عبدالبر، ابن که اینجاست جالب
 در که هر و ووين حنبلی، قدامه، ابن اند؛دانسته واجب را 6خدا رسول

 نموده معرفی اعمال بهترین و دانسته مستحب را آن گفته، سخن مورد این
 برتري گواه خود حضرت، آن قبر زیارت مورد در وارده احادیث 2.است

  .است اعمال تمامی بر عمل، آن
 »مسجد سه سوى به مگر الرحال شد منع« حدیث خاطر به تیمیه ابن 

 چنین ،)مسجد سه زیارت قصد زج به زیارت قصد به سفر تحریم(
  .پرداخت خواهیم استدالل، این نادرستی به اکنون هم است؛ گفته سخنانی

  آن معناي و مسجد سه از غیر به سفر منع حدیث
 به سفر گویا، که است شده روایت سنت اهل روایی کتب در حدیثی

 مسجد 6پیامبر مسجد :مسجد سه زیارت قصد جز به زیارت، قصد
 ابن از پیروي با وهابیان امروزه .است شده منع الحرام جدمس و االقصی

 سه این زیارت جز به زیارت قصد به حدیث، این به استدالل و تیمیه
 قبر زیارت براى سفر تیمیه ابن ،دلیل همین به دانند؛می حرام را مسجد
 آیا که ببینیم خواهیممی اکنون .نامدمی معصیت سفر را 6خدا رسول

  خیر؟ یا است؟ درست حدیث، این از انوهابی استنباط
                                                 

  .١٣٦، شرح ٢١٣، ص٢٠، جسير اعالم النبالء - ١
  .١٨٧ص ،ىحصن ة؛ دفع الشبه عن الرسول و الرسال٨٣، ص٢عياض ، ج ىالشفا قاض - ٢



)     ص(زیارت قبر پیامبر :ھشتم فصل
                                                              

٣٤٧ 

  : هریره ابی عن
 هذا مسجدي :مساجد ثالثة إلى اال الرحال تشد ال ):6النبي عن
  ١ .االقصى مسجد و الحرام مسجد و

 مسجد من، مسجد :مسجد سه سوى به جز سفر بار :فرمودند 6خدا رسول
  .شودنمی بسته االقصی مسجد و الحرام

 سنت، اهل حدیثی هايکتاب از بسیارى در لفظ همین با حدیث این
 تحریف حدیث، این متن اصل است ممکن که رسدمی نظر به .است آمده
 باشد؛ گرفته صورت آن نقل در اشتباهاتی و شده معنا به نقل یا و شده
  :زیرا

، است؛ شده روایت نیز دیگري الفاظ با حدیث این - الف  أبی عن مثالً
  :قال 6اهللا رسول عن هریره،

 مسجد و مسجدي و الکعبة، مسجد :مساجد ثالثة إلى يسافر اإنّم
  ٢ .إيلياء
 من، مسجد :مسجد سه سوى به سفر بار همانا، :فرمودند 6خدا رسول
  .شودمی بسته ایلیا مسجد و کعبه مسجد

 توجه قابل اند؛کرده روایت لفظ این با را حدیث این خدري سعید ابو و هریره ابو
  .است شده روایت نفر، دو همین توسط ربیشت نیز اول حدیث اینکه

  :حدیث این دیگر لفظ
  3 .مساجد ثالثة إلى الرحال تشد

  .بست سفر بار مسجد سه سوى به توانمی :فرمودند 6خدا رسول

                                                 
  .١٢٦، ص٤صحيح مسلم ، ج - ١
  .٤٩٨، ص٤ج ؛ صحيح ابن حبان ،٤٥، ص٣؛ مسند احمد ، ج١٢٦، ص٤، جهمان - ٢
  .٩١٥٨ ، ح ٩١٦١، ح ١٣٢، ص٥؛ مصنف عبدالرزاق ، ج١٢٦، ص٤صحيح مسلم ، ج - ٣
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 طاووس و عمر ابن ،]خدري[سعید ابو ابوهریره، توسط نیز حدیث این
 بخاري است؛ شده روایت لفظ همین با غالباً حدیث این .است شده روایت

  1.اندکرده روایت را آن لفظ این با مسلم و
  :است کرده روایت چنین عایشه دیگر، لفظی در

 مساجد خاتم مسجدي و األنبياء خاتم أنا ):6اهللا رسول قال
 المسجد الرواحل إليه تشد و يزار أن المساجد أحق االنبياء
 فيما صالة ألف من أفضل مسجدي في صالة مسجدي و الحرام
  ٢ .الحرام المسجد إال المساجد من سواه
 بستن سفر بار و زیارت براى مساجد سزاوارترین :...فرمودند 6خدا رسول

  ...است من مسجد و الحرام مسجد ،)آن زیارت قصد به(
 و جابر از صحیح سندي با را حدیث این ، »مسند« در حنبل بن احمد

 دریافت توانیم احادیث، این در دقت با .است کرده روایت معنا، همین با
 تأکید مساجد، این سوى به سفر بر احادیث، این بیان با مقدس، شارع که

 آنها خاطر به و .شوند تشویق کرده، درك را آنها اهمیت مردم تا اند؛فرموده
 نیز صحابه و شود؛نمی احساس منعی نوع هیچ احادیث این از .کنند سفر

 اما اند؛کرده برداشت را حریمت افراد، بعضى هرچند .اندکرده برداشت چنین
  .است نشده واقع کسى توجه و پذیرش مورد آنها نظر و سخن
 سه این از غیر اماکنى سوى به حدیث، این راوي اصحاب بعضى - ب
، اند؛کرده سفر مسجد   :گویدمی خطاب، بن عمر دوم، يخلیفه مثالً

                                                 
  .٨٢، ص١٠، جسنن کبرى بيهقى  - ١
از بزار؛ کنز  ،٥٤، ص٢؛ الدر المنثور، ج٤ ، ص٣، ص٤؛ مجمع الزوائد، ج٣٣٦، ص٣مسند احمد ، ج - ٢

  .٣٤٩٩٩، ح٢٧٠، ص١٢العمال، ج
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٣٤٩ 

 با( پا و دست چهار داشت، قرار آفاق، از افقی در قبا مسجد اگر همانا،
  1.رفتیممی آن )زیارت( به )تمام جد و اشتیاق

 ،»الرحال تشد ال« حدیث از عمر اگر پس است؛ صحیح خبر این سند
 امکان !فهمیدمی را مسجد سه این جز مقصدي به سفر تحریم یا و منع

 دیگران، و حنبل بن احمد روایت به !بگوید سخنی چنین که نداشت
   2.است کرده سفر طور مسجد به نماز براى نیز ابوهریره

 نماز مورد در فراوانی قطعی احادیث شد، ذکر که آنچه بر عالوه - ج
 حضرت آن خود و است؛ رسیده 6خدا رسول از قبا، مسجد در خواندن

 شهیدان قبر زیارت براى آنها همچنین .کردندمی عمل آن به اصحاب، و
 ابن برداشت که، شودیم استفاده احادیث این از .کردندمی سفر هم با نیز،

 حضرت آن اصحاب و اکرم پیامبر عملی يسیره با احادیث، این از تیمیه
  .است مخالف

 :قال عمر ابن عن .1
 فيه فيصلي ماشياً و راکباً قبا مسجد يأتي 6اهللا رسول کان

  3 .رکعتين
 دو آن در و آمد؛می قبا مسجد به پیاده و سواره پیوسته، 6خدا رسول
  .ندخوامی نماز رکعت

                                                 
؛ اخبـار مدينـه عمـر    ٩١٦٣، ح١٣٣، ص٥؛ مصنف عبـدالرزاق ، ج ٣٧٣، ص٢مصنف ابن ابي شيبه، ج - ١

  . ٤٩، ص١ابن شبه ، ج
  .؛ ديگران٣١٠، ص٢؛ المعجم الکبير ، ج٣٩٧، ص٦مسند احمد ، ج - ٢
، . ١٥٥ ، ص٨٠ ، ص٥٨ ، ص٥٧ ، ص٥، ص ٢؛ مسند احمد ، ج٥٦٥، ص٦، ج مصنف ابن ابي شيبه - ٣
  .١٣٩٢، ح٥٣٢، ص١؛ مستدرک حاکم ، ج٤٨٧، ص٣ج
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٣٥٠ 

 .است شده روایت نیز ابوامامه از لفظ همین با حدیث این

٢. 1 .فيه فيصلي ماشياً و راکباً قبا مسجد يأتي کان 6النبي ان  
 در و آمد؛می قبا مسجد به پیاده و سواره صورت به همواره 6خدا رسول

  .خواندمی نماز آن
 و سواره شنبه روزهاي 6خدا رسول که اندکرده روایت دیگران و بخاري

 2.است دادهمی انجام را کار همین نیز عمر ابن آمد،می قبا مسجد به پیاده یا

 ):6اهللا رسول قال .3
 فيه فيصلي قباء مسجد يعنى المسجد هذا يأتي حتى خرج من
  .عمرة کعدل کان

 بخواند، نماز آن در و بیاید قبا مسجد به یعنى بیاید؛ مسجد این به که هر
  3.داشت خواهد را عمره ثواب

 این این، بر عالوه اند؛دانسته صحیح را حدیث این سند ذهبى و اکمح
 آن ماجه ابن و ترمذي و شده روایت نیز )زهیر( ظهیر بن اسید از حدیث

 4.اندکرده نقل او از را
 ):6اهللا رسول قال .4

 أربع فيه فرکع قباء مسجد دخل ثم الدفع فأحسن توضأ من
  .رقبة عدل ذلک کان رکعات

                                                 
؛ ٥٦٥، ص٧ مصـنف ابـن ابـي شـيبه، ج    ؛ ١٢٧، ص٤ ، ج؛ صـحيح مسـلم  ٥٧، ص٢ ، جىصحيح بخـار  -١

سـنن  ؛ ١٥٥ ، ص١٠١ ، ص٨٠ ، ص٧٢ ، ص٦٥ ، ص٥٨ ، ص٥٧ ، ص٣٠ ، ص٥، ص ٢ ، جمسند احمـد 
  . ٧٧٧، ح٢٥٧، ص١ جکبرى نسائى، 

  .٢٩١، ص٢، ج ى؛ مسند حميد٥٧، ص٢، ج ىصحيح بخار - ٢
؛ تـاريخ  ١٢، ص٣؛ مستدرک حـاکم ، ج ٤٧٨، ص٣؛ مسند احمد ، ج٥٠٧ص ،٤صحيح ابن حبان ، ج - ٣

  .ديگران ؛ ٤٠، ص١مدينه ابن شبه ، ج
  .٣٢٣، ح٢٠٤، ص١، ج ى؛ سنن ترمذ١٤١١، ح٤٥٣، ص١سنن ابن ماجه ، ج - ٤
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 سپس کند، توجه آن به خوب و بگیرد وضو که هر :مودندفر 6 خدا رسول
 ثوابِ ياندازه به او ثواب بخواند، نماز رکعت چهار و شده قبا مسجد داخل

 1.است آزادکردن بنده

  :قالت وقاص، ابی بن سعد بنت عایشه، عن
 إلي أحب رکعتين قباء مسجد في أصلي ألن يقول أبي سمعت

 لضربوا قباء في ما يعلمون ول مرتين، المقدس بيت أتي أن من
  ٢ .اإلبل أکباد إليه
 براى بخوانم، قبا مسجد در نماز رکعت دو اگر :گویدمی وقاص ابی بن سعد

 که دانستندمی )مردم( اگر .است ترمحبوب المقدس بیت زیارت دوبار از من
- می مسافرت آن سوى به یقین به دارد، )جایگاهی و عظمت( چه قبا مسجد

  .کردند
 احادیث این يهمه .است دانسته صحیح را خبر این سند حجر ابن
  .است مخالف شدالرحال حدیث از وهابیان برداشت با و مسلم و صحیح
  :قال طلحه عن

 علي أشرفنا إذا حتى الشهداء قبور يريد 6اهللا رسول مع خرجنا
 رسول يا :قلنا :قال بمحنية بقبور إذاً و منها تدلّينا فلما واقم حرة
 قبور جئنا فلما أصحابنا، قبور :قال هذه؟ اخواننا أقبور !)6اهللا

  ٣ .إخواننا قبور هذه :قال الشهداء،

                                                 
  .با دو سند ،؛ از دو صحابه١١، ص٤مجمع الزوائد ، ج - ١
  . ٥٦، ص٣، جى؛ فتح البار٤٢، ص١تاريخ مدينه، ج - ٢
؛ ١٣٣، ص١؛ تـاريخ مدينـه، ج  ١٦١، ص١؛ مسـند احمـد ، ج  ٢٠٤٣، ح٤٥٣، ص١سنن ابـو داوود ، ج  - ٣

  .٢٤٩، ص٥، جسنن کبرى بيهقى  
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 شهدا، قبور زیارت براى سفر قصد به 6خدا رسول همراه :گویدمی طلحه
 آن از وقتی .رسیدیم سنگریزه از پر سرزمینی به اینکه تا شدیم؛ خارج

 6خدا رسول به .رسیدیم بود، آن در قبرهایی که وادي یک به گذشتیم
 اصحاب قبور :فرمودند حضرت ماست؟ برادران قبور اینها آیا :کردیم عرض
  !ماست برادران قبور اینها :فرمودند رسیدیم، شهدا مزار بر وقتی .ماست

  :قال مسعود ابن عن
 المقابر إلى انتهينا حتى معه فخرجنا يوما 6 اهللا رسول خرج
 و منها قبر إلي انتهينا حتى القبور تخطينا ثم فجلسنا فأمرنا

 باکيا 6اهللا رسول نحيب ارتفع ثم طويال فناجاه إليه الحاصل
 :فقال الخطاب بن عمر فلقيه أقبل 6النبي إن ثم .لبکائه فبکينا

 بيد فأخذ أفزعنا و أبکانا لقد :قال 6اهللا رسول يا أبکاک الذى ما
 يا نعم :افقلن بکائي؟ أفزعکم :فقال فأتيناه إلينا أوماً ثم عمر

 آمنة أمي قبر عنده رايتموني الذى القبر فإن :قال )!6اهللا رسول
 أستأذنته ثم لي فأذن زيارتها في ربي استأذنت إني و وهب بنت
  ١ .للنبي کان ما أنزل و لي يأذن فلم لها اإلستغفار ثم

 خارج شهر از 6خدا رسول همراه روزي :گویدمی مسعود بن عبداهللا
 ما و بنشینیم تا فرمود امر را ما پس .رسیدیم قبرستان به اینکه تا شدیم؛

 زیاد آنجا در حضرت که رسیدیم قبري به تا کردیم حرکت آنجا از نشستیم؛
 صداي از نیز ما شد؛ بلند حضرت آن گریستن صداي و کردند مناجات

  .بود مادرم قبر این که فرمودند بعد ... گریستیم؛ ایشان، يگریه

                                                 
؛ ١٣٣، ص١؛ تاريخ مدينه، ج١٦١، ص١؛ مسند احمد ، ج٦٧١٤، ح٥٧٢، ص٣مصنف عبد الرزاق، ج - ١

  .٢٤٩، ص٦، جسنن کبرى بيهقى
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 رسول از را حدیث این هریره ابو و خطاب بن دزی بریده، عباس، ابن
 را قبور زیارت براى شدن خارج لفظ هرکدام .اندکرده روایت 6خدا

 ... و نسائی احمد، مسلم، بخاري، مثل ،محدثان از بسیارى ولى ،اندذکرکرده
 در ما لذا اند؛کرده حذف را آن اول قسمت و کرده مختصر را حدیث این

 بینیممی صحیح، و مسلم حدیث دو این در .بردیم منا آنها از بحث پایان
 شدند؛ خارج قبور زیارت قصد به اصحاب همراه 6خدا رسول که

 سه آن از غیر سوى به سفر اسالم گرامی رسول که است ممکن چگونه
  !باشند؟ کرده حرام را مسجد

 این آن، ذکر با ما که است شده نقل عراقی الدین ولى از جالبی داستان
  .بریممی پایان به را بحث
  :العراقی زرعه أبو الحافظ قال 

 اهللا رحمه )العراقي الدين ولى الکبير الحافظ أي( والدي کان و
 الحنبلي رجب بن الرحيم عبد للشيخ معادال کان أنه يحکي تعالى
 نويت :قال البلد، من دنا فلما B الخليل بلد إلى التوجه في

 على لزيارته الرحل شد عن ليحتزر الخليل مسجد في الصالة
 قبر زيارة نويت :فقلت :قال .تيميه ابن الحنابلة شيخ طريقة
 :قال ألنه 6النبي خالفت فقد أنت أما :له قلت ثم ؛)6الخليل

 الي الرحل شددت قد و مساجد ثالثة إلى إال الرحال تشد ال
 .»!القبور زوروا« :قال النه 6النبي فاتبعت أنا أما و رابع، مسجد
  ١ !فبهت :قال االنبياء؟ قبور إال أفقال

                                                 
  .ة؛ به نقل از رفع المنار٤٣ص ،٦، جى؛ طرح التثريب عراق٦٨رفع المنارة ص - ١
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 !کند رحمتش خدا که )عراقی الدین ولى( پدرم :گویدمی عراقی ابوزرعه
 حضرت شهر سوى به حنبلی رجب ابن عبدالرحیم همراه که نمود حکایت
 عمل براى :گفت رجب ابن رسیدیم، شهر به که هنگامی رفتیم؛ B ابراهیم

 حضرت زیارت قصد به سفر متحری حکم از رهایی و تیمیه، ابن فتواي به
 و( بخوانم نماز B ابراهیم حضرت مسجد در که کردم نیت B ابراهیم

 B ابراهیم قبر که کردم قصد من :گفتم او به )!امبسته سفر بار نیت، این با
 !کردي مخالفت 6خدا رسول با )رجب ابن( !تو :گفتم و .کنم زیارت را

 تو و مسجد، سه براى مگر ودشنمی بسته سفر بار :فرمودند حضرت آن چون
 اطاعت را 6خدا رسول من ولى !بستی سفر بار چهارم، مسجد سوى به

 قبر از غیر قبوري آیا .کنید زیارت را قبور :فرمودند حضرت آن چون کردم؛
  !بگوید چیزى نتوانست و ماند ساکت رجب ابن است؟ فرموده را پیامبران

 و سنت اهل بزرگ علماي زا پسر، و پدر عراقی، ابوزرعه و الدین ولى
 است، کرده اشاره عراقی الدین ولى که چنان .اندبوده شافعی مذهب از

 بر که است شده روایت قبور زیارت باب در فراوانی متواتر احادیث
 و الهی يفریضه این اداي براي کسى اگر آیا .دارند تأکید قبور زیارت
 است ممکن چگونه است؟ شده مرتکب حرام فعل کند، سفر قبور زیارت

 !باشد؟ حرام امر، و فعل آن و کند، عمل 6خدا رسول اوامر به کسى
 مى اشاره مسلمان برادران قبور زیارت باب در روایات، از بعضى به اکنون
 وهابیان فهمیکج متواتر، و فراوان روایات این که باشم داشته دقت . کنیم

 مى ثابت پیش از بیش »مساجد ثالثه الی اال الرحال تشد ال« حدیث از را
  .کنند
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  قبور زیارت اخبار
 في والديه قبر زار من :يقول 6اهللا رسول سمعت :قال بکر أبی عن

 آية ذلک بعدد له غفر يس، عنده أو عندهما فقرأ أحدهما أو جمعة کل
  1 .حرفا أو

 و را خود مادر و پدر قبر کس هر :فرمودند 6خدا رسول :گویدمی ابوبکر
 یس سوره آنها، قبور سر بر و کند، زیارت جمعه هر در را نهاآ از یکى قبر یا
 گناهانش آن، حروف تعداد به یا و سوره آن آیات عدد به کند، تالوت را

  .شودمی بخشیده
 خود به مربوط حروف، یا و آیات تعداد مورد در تردید که است بدیهی

  .حدیث اصل نه و است راوي
 أحدهما أو أبويه قبر زار من ):6اهللا رسول قال :قال هریره أبی عن

  2 .برا کتب و له غفر جمعة، کل في
 را آنها از یکى قبر یا و خود مادر و پدر قبر کس هر :فرمودند 6خدا رسول

 او عمل نامه در ثواب و شود،می بخشیده گناهانش کند، زیارت جمعه هر در
  .شودمی نوشته

  :گویدمی عمر ابن
 کان احتسابا أحدهما أو ديهوال قبر زار من):6اهللا رسول قال

  ٣.قبره المالئکة زارت لهما زوارا کان ومن مبرورة، حجة کعدل
                                                 

  .٣٧، ص٣؛ التدوين فى اخبار قزوين ج٣٩٠، شرح ٣٣١، ص٣طبقات المحدثين باصبهان ج - ١
، ؛ مکارم اخالق ابن ابـي دنيـا  ١٧٥، ص٦ ، ج؛ المعجم االوسط٩٥٥، ح١٦٠، ص٢ ، جالمعجم الصغير - ٢
؛ ٢١٢، ص٤و ج ٣٠٣، ص١ ، جزوين؛ التدوين فى اخبار قـ ٥٩، ص٣ ، ج؛ مجمع الزوائد٢٤٩، ح٨٣ص ج

؛ از ابن ١٧٤، ص٤؛ الدر المنثور ، ج٨٧١٨، ح٦٠٦، ص٢؛ ، جامع الصغير، ج٤٥٤٨٧، ح١٦ ، جکنز العمال
  .از محمد بن نعمان ىابي دنيا و بيهق

از حـاکم؛ فـيض القـدير،     ،٤٥٥٤٤، ح٤٧٩، ص١٦؛ کنز العمال ، ج٢٥٠، ص١ذکر اخبار اصفهان، ج - ٣
  .١٨٣، ص٦ج
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 آنها از یکى قبر یا و را خود مادر و پدر قبر کس هر :فرمودند 6خدا رسول
 را آنها قبر زیاد، که هر و داشت؛ خواهد را مقبول حج ثواب کند، زیارت را

  .بود خواهند او قبر زائر مالئکه کند، زیارت
  :گویدمی مالک بن انس

 شاء فمن القبور زيارة عن نهيتکم کنت إني ):6اهللا رسول قال
 يذکر و العين يدمع و القلب يرق فإنه فليزره قبرا يزور أن

  ١ .اآلخرة
 از اما[ بودم؛ کرده منع قبور، زیارت از را شما من :فرمودند 6خدا رسول

 .دهد انجام را کار این د،کن زیارت را قبري خواهدمی کس هر ]اکنونهم
 و کند؛ مى ریزان اشک را چشم و کند؛ مى رقیق را قلب قبر، زیارت همانا،

  .آوردمی یاد به را آخرت
  :فرمودند 6 خدا رسول دیگري لفظ در

 القلوب، ترق فإنّما فزوروها أال القبور، زيارة عن نهيتکم کنت
  ٢.تقولواهجرا وال االخرة، وتذکّر العين وتدمع

-می کس هر ]اکنونهم از اما[ بودم؛ کرده منع قبور، زیارت از را شما من

 را قلب قبر، زیارت همانا، .دهد انجام را کار این کند، زیارت را قبري خواهد
 آورد؛می یاد به را آخرت و کند؛ مى ریزان اشک را چشم و کند؛ مى رقیق

  !نگویید بیهوده سخن

                                                 
ــر، ج١٣٩٤ ، ح١٣٩٣، ح٥٣٢، ص١رک حــاکم ، جمســتد - ١ ؛ ١٤٧، ص٥، ج١٣٧، ص٢؛ تلخــيص الحبي

  .از ابن نجار ١٢٧٢٨، ح٢٣٤، ص٥کنز العمال، ج
، ١٢ ، ج؛ المعجـم الکبيـر  ٣٧٠٥ ، ح٣٧٠٧، ح ٣٧٢، ص٦ ج مسند ابو يعلى، ؛ ٢٥٠و٢٣٧، ص٣ ، جمسند احمد - ٢
  .٦٥، ص٥و ج ٢٧، ص٤ ، ج؛ مجمع الزوائد٧٧، ص٤ ، ج؛ سنن بيهقي٣٧٦ ، ص٣٧٧، ص١ ، ج؛ مستدرک٢٤٧ ص
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 6خدا رسول از پدرش از سالم و عمر ابن انس، را حدیث این
  .است کرده روایت

  :فرمودند مادرشان، قبر زیارت از بعد 6خدا رسول
 خيرا زيارتها، فليزدکم فزوروها؛ القبور، زيارة عن نهيتکم کنت...
  ).االخرة وتذکر الدنيا في تزهد فإنّها(

 قبور زیارت !کنید زیارت را آن بودم؛ کرده منع قبور، زیارت از را شما من
  .گرددمی شما در خیر ونیفز عامل

 دنیا، به نسبت را شما قبور زیارت همانا :است آمده ،»مصنف« لفظ در
 مسعود ابن از حدیث این 1.آوردمی شما یاد به را آخرت و کند؛ مى زاهد

  .انددانسته صحیح را آن سند ، ذهبى و حاکم .است شده روایت بریده و
  :فرمودند 6خدا رسول

 الدنيا في تزهد فإنّها القبور فزوروا القبور، زيارة عن نهيتکم کنت
  2 .االخرة تذکر و

 همانا !کنید زیارت را قبور پس بودم؛ کرده منع قبور، زیارت از را شما من
-می شما یاد به را آخرت و کند؛ مى زاهد دنیا، به نسبت را شما قبور زیارت

  .آورد
 آنکه حال .است تآخر یادآوري براى تنها قبور، زیارت :گویندمی وهابیان

 و زهد باعث قبور زیارت آخرت، یادآوري بر عالوه :گویندمی روایات این
 به تنها ما ولى است؛ فراوان مشابه احادیث .شودمی قلب رقّت و چشم اشک

   .ماست گریارى وهابیان سخن مقابل در زیرا کردیم؛ اشاره احادیث این

                                                 
؛ مسند ٦٧١٤، ح٥٧٣، ص٣ ، ج؛ مصنف عبدالرزاق٥٣٨٨، ح٢١٢، ص١٢و ج ٢٦١ص ٣ ، جصحيح ابن حبان - ١

  .٣٧٦، ص١ ، ج؛ مستدرک حاکم٤٥١٩ ، ح٥١٦٣، ح٦٩، ص٣ ج؛ سنن کبرى نسائى، ٣٥٥، ص٥ ، جاحمد
  . ٣٧٥، ص١ج؛ مستدرک حاکم ، ١٥٧١، ح٥٠١، ص١سنن ابن ماجه ، ج - ٢
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 قبر 6خدا رسول ،کردیم اشاره آن به که مسلّم، و ثابت حدیث در
 نیز اصحاب يهمه و گریستند، بلند صداي با کردند، زیارت را خود مادر

  :کردند گریه حضرت آن يگریه با
  ١. ...حوله من ىابک و ىفبک امه قبر 6النبي زار

 و کردند، گریه بلند صداي با کردند، زیارت را خود مادر قبر 6خدا رسول
  .آوردند گریه به را همراهان همه

  :است شده وارد چنین دیگري حدیث در
  ٢.يومئذ من اکثر باکيا ير فلم مقنع الف في امه قبر 6النبي زار

 پوشانده را خود صورت و سر که نفري هزار جمعی در 6خدا رسول
 آن مانند روزي هیچ کردند؛ زیارت را خود مادر قبر ،)فرشتگان یعنى( بودند
  .ندیدیم گریان را حضرت روز،

  .اندگفته صحیح را حدیث این سند ، ذهبى و حاکم
 نیست؛ آخرت ذکر تنها قبور، زیارت يفلسفه که گفت توانمی اکنون

 مورد و صحیح اخبار این .دارد همراه خود با نیز دیگري زیاد فواید بلکه
 سفر بار« حدیث از را وهابیان باطل و نادرست دریافت مسلمانان، اتفاق
 فهم بر مبنی زیرا دهد؛می نشان »مسجد سه سوى به مگر شود،نمی بسته
 بردارد، زیارت قصد به قدم چند حتى زائر اگر وهابیان، فتواي و غلط

 به رفتن صراحت، به احادیث این آنکه حال .است شده حرام مرتکب
 کامالً و مستحب عملی را، قبور زیارت قصد به تنها قبرستان، سوى

 وهابیان، فتاواي و عقاید که پرسید باید اکنون .کنند مى معرفی پسندیده
                                                 

؛ سـنن  ٤٤٠، ص٧؛ صـحيح ابـن حبـان ، ج   ٦٥، ص٣؛ صحيح مسـلم ، ج ٦٥، ص٣، ج ىصحيح بخار - ١
ــر ــن ماجــه ، ج ١٥٧٢، ح٥٠١، ص١، جىنســائ ىکب ــو داوود ، ج٣٢٣٤، ح٧٨، ص٢؛ ســنن اب ، ١؛ ســنن اب
  .ديگران ؛ ٢١٦١، ح٦٥٤ص
  .٢٣٧، ص٧، جى؛ کامل ابن عد٣٧٥، ص١مستدرک حاکم ، ج - ٢
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 و اسالم آیا داشت؟ خواهد همخوانی متواتر، اخبار قبیل این با چگونه
 صحیح فهم اهلیت وهابیان، اینکه یا !اند؟کرده گوییتناقض مقدس، شارع

 به مالئکه فوق، حدیث به بنا ندارند؟ را اسالمی اخبار از درست استفاده و
 زیارت نیز را دیگران قبور مچنینه آمدند؛ 6خدا رسول مادر قبر زیارت

  دهند؟می انجام بیهوده و لغو عملی آنها آیا کنند؛ مى

  قبور جوار در نماز اداي و زنان براى قبور، زیارت جواز
  :قال مالک بن أنس عن

 :قالت .واصبري اهللا اتقي :فقال قبر عند تبکي بامرأة 6النبي مر
 أنه :لها لفقي تعرفه ولم بمصيبتي تصب لم فإنک عني إليک
 لم :فقالت بوابين عنده تجد فلم 6النبي باب فأتت 6النبي

   ١ .االولى الصدمة عند الصبر إنما :فقال .أعرفک
 .کردمی گریه قبري سر بر که کردند، عبور زنی کنار از 6خدا رسول

 بود، نشناخته را 6پیامبر چون زن !کن صبر و باش داشته تقوا :فرمودند
 شد گفته ]او به !بعداً[ !است نرسیده تو به من صیبتم !شو دور من از :گفت

 که حالی در آمد، 6خدا رسول يخانه در به زن لذا بود؛ پیامبر او که
 حضرت .نشناختم را شما من :گفت پس نبود؛ ]هم دیگري کس[ دربانی

  .است بهتر صبر مصیبت هنگام به همانا :فرمودند
 در 6خدا رسول سکوت که اندگفته دیگران و عینی حجر، ابن حدیث، این شرح در

  2 .کند مى زنان براى قبور زیارت جواز بر داللت زن، این زیارت برابر

  :ملیکه أبی بن عبداهللا عن

                                                 
  .ديگران ؛١١٨، ص٣، جى؛ فتح البار٧٩، ص٢، ج ىصحيح بخار - ١
  . ١٨٤ص ،به نقل از احکام الجنائز البانى ؛ ٧٦، ص٣ج ى؛ عمدة القار١١٨، ص٣ج ىفتح البار - ٢
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 أم يا لها فقلت المقابر من يوم ذات أقبلت عايشة أن ثم 
 أبي بن عبدالرحمن أخي قبر من :قالت أقبلت؟ أين من المؤمنين

 القبور؟ زيارة عن نهى 6اهللا ولرس کان أليس :لها فقلت .بکر
  ١ .بزيارتها أمر ثم نهى قد کان نعم، :قالت
 ام :گفتم او به گشت؛بازمی قبور زیارت از عایشه روزي :گویدمی عبداهللا

 :گفتم او به .عبدالرحمن برادرم قبر زیارت از :گفت آیی؟می کجا از !المؤمنین
 منع همانا آري، :فتگ اند؟نکرده منع قبور زیارت از 6خدا رسول مگر
  .فرمود امر قبور زیارت به بعد و بود، کرده

  :عائشۀ عن و
 إن :فقال جبرئيل أتاني لها قال 6النبي أن طويل حديث في 

 کيف :قلت :قالت لهم فتستغفر البقيع أهل تأتي أن يأمرک ربک
 من الديار أهل على السالم« :يقول :قال اهللا؟ رسول يا لهم أقول

 المستأخرين و منّا المستقدمين اهللا رحم و مسلمين،وال المؤمنين
  ٢».الحقون بکم اهللا شاء إن إنّا و

 و آمد من نزد جبرئیل :فرمودند عایشه به 6خدا رسول طوالنی، حدیثی در
 طلب آن اهل براى رفته، بقیع که کند مى امر را تو پروردگارت همانا :گفت

 چه باید آنها به )رفتم آنها زیارت به وقتی( :گفت عایشه .کنی آمرزش

                                                 
؛ مستدرک حـاکم ،  ٤٨٧١، ح٢٨٤، ص٨، ج ى؛ مسند ابويعل٦٧١٠، ح٥٧٠، ص٣مصنف عبدالرزاق ج - ١
، ٥؛ االصـــابة، ج١١٨، ص٣، جىالبـــار؛ فــتح  ٦٩٩٩، ح٧٨، ص٤جســنن کبـــرى بيهقـــى   ؛ ٣٧٦، ص١ج
. سـندش صـحيح اسـت    :گويـد مـي ؛ البانى ٧٧٥، ح٢٣٣، ص٣؛ ارواء الغليل البانى ج٧٧٣٣، شرح ٥٦٧ص
  .اندنيز سند آن را صحيح گفته ىو حافظ عراق ىو بصير نساى
، ٥٧١، ص٣؛ مصنف عبد الرزاق ، ج٢١٦٤، ح٦٥٦، ص١، جى؛ سنن نسائ٦٤، ص٣صحيح مسلم ، ج - ٢
  .ديگران ، ٦٧١٢ح
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 !دیار این اهل مسلمین و مؤمنین بر سالم« :بگو :فرمودند حضرت بگویم؟
 خواهند ما از بعد که را کسانى هم و رفتند، ما از قبل که را کسانى خداوند

  !پیوست خواهیم شما به - اهللا شاء إن -  نیز ما !کند رحمت رفت،
  1.تصلحه و ترمه ةحمز قبر تأتي فاطمة کانت :قال جعفر أبي عن
-می B حمزه قبر زیارت براى پیوسته )س(فاطمه :فرمودند B باقر امام

  .نمودمی تعمیر و اصالح را آن و رفت،
  :اندآورده نیز

 قد وکانت حمزة قبر تأتي کانت 6 اهللا رسول بنت فاطمة، أن
  ٢.لتعرفه علما عليه وضعت

 جهت آمد؛می هحمز قبر سر بر همواره 6خدا رسول دختر فاطمه، همانا
  .بود گذاشته آن بر نیز اينشانه قبر، شناختن

  :قال أبیه عن محمد بن جعفر عن
  3 .جمعة کل حمزه قبر تزور اهللا، رسول بنت فاطمة، کانت

 6خدا رسول دختر فاطمه، :فرمودند B باقر امام قول از B صادق امام
  .کردمی زیارت را حمزه قبر جمعه روزهاي در همواره

  :أبیه عن حدثه لحسینا بن علی
 عبد بن حمزة عمها قبر تزور کانت 6النبي بنت فاطمه، أن

  4 .عنده وتبکي فتصلي األيام في المطلب
                                                 

  .١٣٢، ص١ ، ج؛ تاريخ مدينه١٩، ص٣جالطبقات الکبرى،  - ١
  .٦٧١٧، ح٥٧٤، ص٣مصنف عبدالرزاق ، ج - ٢
، و سـند آن را در  ٢٣٤، ص٣؛ التمهيـد ابـن عبـد البـر ، ج    ٦٧١٣، ح٥٧٢، ص٣مصنف عبدالرزاق ، ج - ٣

  .داننداوج صحت مي
، ٧٨، ص٤، جســنن کبــرى بيهقــى؛ ٤٣١٩، ح٣٠، ص٣و ج١٣٩٦، ح٥٣٣، ص١مســتدرک حــاکم ، ج - ٤
  .باشدسند اين خبر صحيح مي، ١٣٧،، ص٢؛ تلخيص الحبير، ج٧٠٠٠ح
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 قبر روزها همواره علیها، اهللا سالم فاطمه همانا :فرمودند B حسین امام
-می و خواندمی نماز او قبر کنار در کرد؛می زیارت را حمزه، عمویش،

  .گریست
  :گویدمی ابوبکر

 تزور المرأة عن يسئل حنبل بن أحمد يعنى عبداهللا ابا سمعت
 زارت عائشة .بأس به يکون ال أن اهللا شاء ان أرجو :فقال .القبر
 زوارات لعن النبي ان عباس ابن حديث لکن و :قال .أخيها قبر

 ان أرجو :قال ثم يضعفه کأنه ماذا؟ صالح أبو هذا قال ثم .القبور
  ١ .أخيها قبر ارتز عائشه اهللا شاء

 سؤال کند، مى زیارت را قبور که زنی مورد در حنبل بن احمد از که شنیدم
 اشکالی هیچ عمل این خداوند، خواست به که امیدوارم :گفت احمد .شد

 حدیث در اما :گفت سائل .کردمی زیارت را برادرش قبر عایشه باشد، نداشته
 لعن را روندمی قبور تزیار به زیاد که زنانی 6خدا رسول عباس، ابن

 تضعیف را آن گویا )حدیث این راوي( صالح ابو این :گفت احمد .اندکرده
 ]هم[ عایشه ).ندارد اشکالی یعنى( -  اهللا شاء ان -امیدوارم، .است کردهمی
  .نمود زیارت را برادرش قبر

  :قال اهللا، عبد بن اهللا عبید عن
 مروان فخرج 6اهللا رسول قبر عند يصلي زيد بن اسامة رأيت

 قوال له فقال .احبه اني :فقال قبره؟ ىال تصلي :فقال الحکم بن
 سمعت اني و آذيتني انک مروان يا :اسامة وانصرف ادبر ثم قبيحا

                                                 
  . ٢٣٤، ص٣التمهيد ابن عبدالبر، ج - ١
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 انک و والمتفحش الفاحش يبغض اهللا ان :يقول 6 اهللا رسول
  ١.متفحش فاحش

 آمد حکم بن مروان پس خواند؛می نماز 6پیامبر قبر جوار در زید بن اسامه
 را او من :گفت اسامه !خوانی؟می نماز 6اهللا رسول قبر سمت به :گفت و

 ؛)داد دشنام را اسامه مروان،( گفت او به زشتی سخن مروان دارم؛ دوست
 مرا !مروان اي :گفتمی که حالی در رفت، و برتافت روي مروان از اسامه
 یقین به خدا، :فرمودندمی که شنیدم 6اهللا رسول از همانا کردي؛ اذیت

 بدزبان و دهندهدشنام تو و !داردمی دشمن را دهندهدشنام و بددهان شخص
  .هستى

 قبر و شود، خوانده نماز قبر، نزد در قبله به رو نماز، حال در اگر یعنی،
   .داشت نخواهد اشکالی هیچ گیرد، قرار مقابل در نیز

 جایز نیز زنان راىب قبر زیارت تردیدبی که شودمی استفاده اخبار این از
 حتى باشد، شده وارد زنان توسط قبور زیارت منع در حدیثی اینکه .است
 آن سند محققان، برتحقیق بنا است؛ نگرفته قرار حنبل بن احمد قبول مورد

 حدیث سند بودن ضعیف به نیز البانى شخص همچنین .است ضعیف نیز
 دانسته مستحب زنی زنان براى را قبور زیارت و کرده تأکید عباس، ابن

 براى زیارت منع احادیث تمام نقل از بعد نیز عسقالنی حجر ابن 2.است
  :گویدمی بعد و کرده اشاره آن سند ضعف به زنان،

 مى زنان توسط قبور زیارت جواز بر داللت که خبرهایی از :فائده
م که است حدیثی کند، بعد.(است کرده روایت عایشه از مسل 

 ابی بن علی از حاکم که حدیثی و )است هکرد نقل را فوق حدیث
                                                 

؛ البانى همه راويـان  ٢١٣٣، ح٢٠٩، ص٧ ، ج؛ ارواء الغليل٥٦٩٢، ح٥٠٦، ص١٢ ، جصحيح ابن حبان - ١
  .ديگران ،ذکر کرده است اين حديث را ثقه گفته است؛ او سه سند براى اين حديث

  .١٢٠، ح١٨٦ص ،احکام الجنائز البانى - ٢
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 )علیها اهللا سالم(فاطمه« :است این است کرده روایت B طالب
 او قبر نزد کرد؛می زیارت را حمزه، خود، عموي قبر جمعه، هر

  1».گریستمی و خواندمی نماز
- می لعن را قبور کننده زیارت زنان پیامبر،« حدیث نقل از بعد البانى،

  :کند مى نصیحت اینطور ار وهابیان »کرد
 احادیث از و نیافتم؛ کند، تأیید را روایت این که حدیثی احادیث، میان در

 اهللا لعن « حدیث از جزیی حدیث این .ندارد وجود آن بر شاهدي دیگر
 برادران از بعضى هرچند، !باشدمی ضعیف که است »السرج علیها المتخذین

 حدیث چون کنند، استدالل ثحدی این به که بودند عالقمند ما، سلفی
 نسبت پیامبر به را حدیث این که کنممی نصیحت آنها به من نیست، صحیح
  2!ندهند
  تمام در که را قبور زیارت از زنان منع حدیث البانى همچنین،

  .است دانسته ضعیف را است آمده ... و ماجه ابن ترمذي، :سنن هايکتاب
-می تذکر زن آن به 6خدا رسول نبود، جایز زنان براى زیارت اگر
 پیامبر، زمان در قبر زیارت به ،)س(زهرا فاطمه عالم، زنان سرور و دادند؛

 براى 6خدا رسول ياجازه از عایشه همچنین .ورزیدندنمی مداومت
 وقتی .شوندمی اجازه این شامل نیز زنان که است فهمیده طور این امت،

 باید چه قبور اهل به ت،زیار هنگام که کرد سؤال 6خدا رسول از عایشه
 قبور زیارت هستى، زن تو که نگفتند اما دادند تعلیم او به پیامبر گفت؟

 زنان براى قبور زیارت جواز بیان، و دالیل این با !نیست جایز زنان براى
 آشکار وهابیان گوییتناقض نیز اینجا در .شد خواهد ثابت و روشن کامالً

                                                 
  .٢٤٨، ص٥ ، جتلخيص الحبير - ١
  . ٢٢٥، ح٣٩٣، ص١ ، جاحاديث ضعيفه البانى - ٢
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 تأکید آن جواز بر »الجنائز احکام« در البانى کردیم، اشاره چنانکه است؛
  .دانندمی حرام زنان براى را قبور زیارت وهابیان امروز، ولى است، کرده

 زنان براى قبور زیارت اخبار، این به استدالل با مختلف، مذاهب عالمان
 حدیثی نقل از بعد ترمذي .انددانسته مستحب موارد، بعضى در و مجاز را
 را روندمی قبور زیارت به زیاد که زنانی 6پیامبر حضرت گویا آن در که

 از قبل لعن، این که است این علما از بعضى نظر« :گویدمی اند،کرده لعن
  1».اندشده مجاز همه زنان و مردان رخصت، از بعد و است، بوده رخصت

 حدیث سند که قرطبى از حدیث نقل از بعد الجنائز، تلخیص در البانى
  :گویدمی قرطبى قول از ،است گفته صحیح را

 و صبريبی منزل، از زن خروج در شوهر حق شدن ضایع سبب به منع این 
 اینها اگر و روند؛می قبور زیارت به زیاد که است زنانی براى زدن فریاد
 زیرا ندارد؛ مانعی زنان براى قبور زیارت ).نیاید پیش مسائل این( نباشد
 سخن البانى آن از بعد .دارند نیاز تآخر یادآوري به هردو زنان، و مردان

 در احادیث ظاهري تعارض در :گویدمی او که است آورده نیز را شوکانی
   2.شود اعتماد ]آن به[ است الزم که است سخنی قرطبى، سخن موضوع، این

  غیرخدا به قسم
 غیرخدا عبادت و شرك غیرخدا، به قسم« :اندگفته صنعانی و تیمیه ابن

  3».شودمی محسوب
  :گویدمی هریره ابو که حالی در

                                                 
  .١٠٥٦، ح٣٧١، ص٣ ، جىسنن ترمذ - ١
  .١٤٩، ص٣ ، جى؛ فتح البار٨٠، ص١ ، جتلخيص احکام الجنائز البانى - ٢
  .ىر االعتقاد صنعان؛ تطهي٢٥ص ،رسائل هديه - ٣
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 الصدقة أي !اهللا رسول يا :فقال 6اهللا رسول ىإل رجل جاء
 صحيح وانت تصدق ان لتنبأنه وأبيک أما :قال أجرا؟ أعظم
 الحلقوم بلغت إذا حتى والتمهل البقاء وتأمل الفقر تخشى شحيح
  ١.لفالن کان وقد کذا ولفالن کذا لفالن قلت
 ]از نوع [ اجرکدام :کرد عرض و رسید 6اخد رسول حضور به مردي
-می آگاه آن از !سوگند پدرت به :فرمودند است؟ تر بزرگ و بیشتر صدقه
 حرص آن به و هستى، سالم که حالی در بدهی صدقه اینکه، آن و شوي؛
  .هستى آینده در زیستن فکر در و ترسیمی فقر از داري؛

 !اهللا رسول يا :فقال 6النبي ىإل رجل جاء :قال هریره أبی عن
 !أبيک و .نعم :فقال الصحبة؟ بحسن مني الناس حق ما نبئني
 ثم :قال من؟ ثم :قال .أمک ثم :قال من؟ ثم :قال أمک !لتنبأن
 عن !اهللا رسول يا نبئني :قال .أبوک ثم :قال من؟ ثم :قال .أمک
 أنت و تصدق أن .لتنبأن !واهللا .نعم :قال فيه؟ أتصدق کيف مالي

 إذا حتى تمهل ال و .الفقر تخاف و العيش لتأم شحيح صحيح
 إن و لهم هو و .لفالن مالي و لفالن مالي :قلت ههنا نفسک بلغت
  .کرهت

 او پدر به حضرت نیز آن در است؛ معنا همین به نزدیک فوق حدیث
  2.کند مى یاد سوگند
 و یقول سمعته و قال مثله 6النبی عن أبیه، عن الشعراء، ابی عن
 :فرمودمی پیامبر که شنیدم :گویدمی نیز دیگري دیثح در راوي أبیک؛
   1!پدرت به قسم

                                                 
  .١٦٨ص ،؛ األدب المفرد٢٣١، ص٢ ، ج؛ مسند احمد٤١٩، ص٤ ، جصحيح مسلم - ١
  .٢٧٠٦، ح٩٠٣، ص٢ ، جسنن ابن ماجه - ٢
  .٣٣٤، ص٤ ، جمسند احمد - ١
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٣٦٧ 

  :گویدمی طلحه
 برشمردند؛ )نیازمند فقیر،( سائل یک براى را اسالم مبانی 6خدا رسول ...

 نه و کنممی اضافه این به نه !قسم خدا به :گفت 6پیامبر ترك هنگام سائل
 به( بگوید راست اگر !سوگند پدرش به :فرمودند 6پیامبر .کنممی کم آن از

   1.شودمی بهشت داخل یا و .شودمی رستگار )کند عمل خود قول
  :ابوبکر فیقول 

  2 ... سارق بليل ليلک و !ابيک و
  !نیست شب دزد عابدي چنین !پدرت به قسم :گفت دزدي درباره ابوبکر

  3.کرد یاد قسم خود جان به عایشه حضور در صحابی، حضیر بن اسید
 باطلی ... که هر !قسم جانم به !بخور ... :فرمودند 6اخد رسول

  4.است خورده حقی ... گویا بخورد،
 :قال عمه عن الصلت بن خارجۀ عن

 أنبئنا :فقالوا العرب من حي ىعل فأتينا 6النبي عند من أقبلنا
 فان رقية أو دواء عندکم فهل بخير الرجل هذا عند من جئتم انکم
 في بالمعتوه فجاؤا :قال ثم فقلنا :الق .القيود في معتوها عندنا
 أجمع عشية و غدوة أيام ثالثة الکتاب بفاتحة فقرأت :قال .القيود
 ال فقلت جعال فاعطوني عقال من نشط فکانما قال أتفل ثم بزاقي
 باطل برقية أکل من لعمري کل :فقال فسألته 6النبي أسأل حتى
  .حق برقية اکلت لقد

                                                 
  .٣٢، ص١ ، جصحيح مسلم - ١
  .ى؛ مالک و شافع١٣٨٦٨، ح٥٤٠، ص٥ ، ج؛ کنز العمال٣٠، ح٨٣٥، ص٢ ، جموطا مالک - ٢
  .٣٥٢، ص٤ ، جند احمدمس - ٣
  .٢١١، ص٥ همان، ج - ٤
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 بو این :گفت و کرد استشمام خوشی يبو ذوحلیفه در خطاب، بن عمر
 از !سوگند جانم به :گفت عمر .است من از :گفت معاویه کیست؟ از

  1. ...توست
 :گویدمی عروه

 6پیامبر آیا که کردم سؤال او از بودم؛ عایشه يحجره کنار عمر، ابن همراه

 :گفتم عایشه به .آري :گفت عمر ابن دادند؟ انجام عمره نیز رجب ماه در

-می :گفتم گوید؟می چه :گفت گوید؟می چه عمر ابن که شنوينمی !رماد

 !ببخشد را عمر ابن خدا :گفت .دادند انجام عمره رجب ماه در پیامبر :گوید

  2. ... !نیاوردند جا به عمره رجبی، هیچ در پیامبر !سوگند جانم به

   3!قسم جانم به آري، :گفت سخنانی ضمن عایشه
  :قال جریج ابن عن عبدالرزاق

 في قام الزبير ابن أن أخبره طاووسا أن دينار بن عمرو أخبرني
 شک إال طاووسا رأيت ما :قال القيام أراد أو المغرب من رکعتين
 هو و سجدتين سجد ثم النهوض أراد أو نهض فعل؟ أيهما
 لعمري أصاب :فقال :قال عباس البن ذلک فذکرت :قال جالس
  ١.أدري ال :قال بعد؟ أو مالتسلي قبل سجدها أنه وأخبرک :قلت

  :له قلت قال عطاء عن جریج ابن عن

                                                 
  .٣٢٥، ص٦ همان، ج - ١
  .٦٠، ص٤ ، جصحيح مسلم - ٢
  .٢١٨، ص٥ ، جىصحيح بخار - ٣
  .٣٤٩٠، ح٣١١، ص٢ ، جمصنف عبدالرزاق - ١
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 علی حق هو کما یجبن أن االذان سمعن إذا النساء علی أیحق
  1 .لعمري ال :قال الرجال؟

 مانند اذان، شنیدن هنگام که است الزم زنان بر آیا :گفت عطاء به جریج ابن

  !قسم جانم به نه،:گفت کنند؟ اجابت را آن مردان،

 زیاد عبدالرزاق مصنف در رباح ابی ابن از سوگندها، نمونه ینا از
 قسم روایت، دو از یکى در احمد« :گویدمی تیمیه ابن .است شده روایت

 دانسته جایز نیز را حضرت آن به توسل لذا است؛ دانسته جایز را پیامبر به
  2».است

 شرك غیرخدا به قسم اینکه به وهابیان باز روایات، همه این رغمعلی
 در که است آمده 6خدا رسول از روایت دو یکى زیرا معتقدند؛ است،

 علما مورد این در .اندفرموده نهی پدران به خوردن قسم از حضرت آنها
 مشرك پدران، غالباً زمان، آن در که است دلیل این به نهی این :گویندمی

 یاد قسم او به بتوان تا ندارد ايمرتبه و مقام مشرك، شخص و اند؛بوده
 راه از چون وهابیان، ولى .فرمودند نهی پدران، به قسم از دلیل این به کرد؛
 دسته دو این بین نیز موضوع این در نتوانستند هستند، دور B بیت اهل

 رسول خود حتى و صحابه همه این لذا کنند؛ ایجاد هماهنگی اخبار
  !کنند مى متهم شرك به را 6خدا

                                                 
  .٥١٠٦، ح١٤٧، ص٣ ، جهمان - ١
  .٣٥١، ص١جالفتاوى الکبرى، ؛ ١٤٠، ص١ج مجموع الفتاوى،   - ٢
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  وهابیان شرك از دیگر نوعی
 ویران دانند؛می حرام و شرك را مساجد در قبور گرفتن قرار وهابیان

 بزرگ مفتی .دانندمی الزم مسجد، از را آن کردن خارج و قبر آن کردن
  .است داده فتوا چنین مورد این در باز، ابن آنها،

  قبر؟ فیه مسجد فی الصاله تصح هل :سؤال
 تنبش ان یجب و فیها، الیصلی قبور فیها التی المساجد :جواب
 خاصة حفرة فی قبر کل ،العامة المقابر إلی رفاتها ینقل و القبور
 ألن غیره، ال و ولى القبر .قبور فیها یبقی أن الیجوز و القبور کسائر

 عملهم علی النصاري و الیهود لعن و ذلک من حذر و نهی الرسول
  1.ذلک

 قبر آن در که مسجدي در خواندن نماز آیا :شد سؤال باز ابن از
  است؟ صحیح دارد وجود

 واجب خواند؛ نماز تواننمی دارد وجود قبور آن در که مسجدي در :گفت
 نیست جایز .گردد منتقل عامه قبرستان به و شده شکافته قبور آن که است

 رسول چون غیراو؛ قبر نه و ولى قبر نه بماند، باقی مسجد در قبري که
 این خاطر به را نصارا و یهود و ؛اندداشته برحذر و کرده منع آن از 6خدا
 بنا ساختن« :گویدمی خود دیگر فتواي در باز ابن.نمود لعنت آنها، عمل
 از عمل این همانا .نیست جایز آن، غیر چه و باشد مسجد چه قبور، روي
 بر باشد، افتاده اتفاقی چنین اگر ... .است شرك اسباب از و بزرگ هايحرام
   1».نماند باقی مسجدي قبر باالي تا کنند خراب را آن که است واجب والیان

                                                 
  .٣٨٨، ص٥ج بن باز ، ىفتاوا - ١
  .١١٦، پاسخ سؤال همان - ١
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-خوانده البانى الجنائز احکام کتاب در ...« :گویدمی رفاعی یوسف سید
 که زیرا خوانم؛نمی نماز 6خدا رسول حرم در من :است گفته او که ام

  1».است واجب حرم، از او قبر کردن خارج و است؛ آن داخل ایشان، قبر
 به وهابیان، که است مسأله این خاطر این به منمودی مطرح که مسائلی

 6پیامبر و خدا با راحتى به اسالمی، احادیث و اخبار پیام نفهمیدن خاطر
 تأیید تاریخ طول در او پیامبر و خدا که را چیزى آن و کنند؛ مى مخالفت

 گونهاین خاطر به را بقیع قبرستان حرم وهابیان .نامندمی شرك اند،کرده
 مطهر قبر خواستند،می و کردند خراب غلط، هايبرداشت و اعتقادات

 دقت، کمی با .نگذاشتند مسلمانان ولى کنند؛ خراب نیز را 6خدا رسول
 و صحابه رفتار و شیوه خود، سخنان يهمه در که وهابیان شود،می روشن
 مى متهم شرك به را همه نیز اینجا در دهند؛می قرار دستاویز را تابعین

 مسجد داخل صحابه، زمان همان از 6خدا رسول قبر اینکه آري، .کنند
 این و اند،داده انجام را اینکار صحابه خود و است گرفته قرار 6پیامبر
 بزرگان که دارد وجود اسالم جهان در فراوانی مساجد .است بدیهی کامالً
 خدا، خانه درون انبیا قبور وجود به تنها ما .اندشده دفن آن داخل در دین

 این و وهابیان با بهتر و بیشتر جویان،حق تا ؛ کنیم مى اشاره مکرمه، بهکع
  .شویم آشنا فهمیده، اصطالح به گراناصالح

 و نوح ... « :فرمودند که است کرده روایت 6خدا رسول از قرطبى
  1».دارد قرار رکن و زمزم بین آنها قبر و اند،مرده مکه در صالح، و هود

 و رکن و زمزم بین اسماعیل :که است کرده روایت کعب از جریج ابن
 بن جهم ابی و اسلم بن زید از سند سه با سعد ابن 2.است مدفون مقام

                                                 
  . ٧٣ص ،به نقل از الف سؤال و اشکال ةرفاع ،علماء نجد ةنصيحتى ال - ١
  .٢٢١، ص٢، ج ى؛ معجم البلدان حمو١٣٠، ص٢، ج ىتفسير قرطب - ١
  .٣٥٦، ص١، ج ى؛ ، جامع الصغير سيوط٩١٢٨، ح١٢٠، ص٥مصنف عبدالرزاق ، ج - ٢
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 از یکى در( اسماعیل :که است کرده روایت عبداهللا بن اسحاق و حذیفه
 از حذیفه بن جهم ابی 1.هستند مدفون حجر در مادرش همراه )آنها

  2.است بوده صحابه
 بوده تابعین از اسلم بن زید :است آمده اسلم بن زید حال شرح در

 سال متوفاي و فقیه مدنی، قدوه، حجت، امام، :گویدمی ذهبى .است
 ولى است؛ بوده تابعین از نیز حذیفه بن اسحاق 3.است بوده 136

  .است شده تضعیف درحدیث
 قبر که است کرده روایت عایشه از مناوي و عباس ابن از قرطبى زبیر، ابن از حبان ابن

  4.است کعبه در اسماعیل

 در شعیب، و اسماعیل قبر که است کرده روایت عباس ابن از سند دو با عساکر ابن

   5.است الحرام مسجد

 دفن مادرش کنار حجر، نزد در او .است کرده عمر سال 137 اسماعیل :گویدمی طبرى

  6.است شده

 انبیا از نفر 90 تا 70 قبر زمزم، تا اممق و رکن بین :اندگفته اسباط ابن و ضمره بن عبداهللا

  1. ... است شده واقع

                                                 
  .٥٣، ص٥٢، ص١جالطبقات الکبرى،  - ١
  .٩٧٠٣، شرح ٦٢، ص٧؛ االصابة، ج١١٧، شرح٥٥٦، ص٢سير اعالم النبالء ، ج - ٢
  .١٥٣، شرح٣١٥، ص٥سير اعالم النبالء، ج - ٣
  . ٢٣٣٨ر  ٦٠١ص ٢؛ فيض القدير، ج١٣٠ص ٢ج ى؛ تفسير قرطب٢٨٤، ص٤ج ،الثقات - ٤
  .١٣٠، ص٢، جى؛ تفسير قرطب٧٩، ص٢٣تاريخ ابن عساکر، ج - ٥
  .٥٤٦، ص٢؛ حاشية رد المحتار ابن عاردين ، ج٢٢١، ص١ج ىبرتفسير ط - ٦
  .٤٨٤، ص١الحتاج ج ى؛ مغن١٣٠ص٢ج ى؛ تفسير قرطب٩١٢٩ح ١٢٠ص ٥مصنف عبدالرزاق ج - ١
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 را الهی پیامبران و خدا اشتباه این خواهندمی هنگام چه تا وهابیان
 طواف و نماز همه این تکلیف وهابیان يعقیده بر بنا طرفی از .کنند جبران

 هنگام چه !شد؟ خواهد چه تاکنون 6خدا رسول زمان از اسالمی امت
 نماز تا کنند مى خارج مسجد، داخل از را هاجر و انبیا قبور این نوهابیا

 و شرك این از وهابیان کمک به مسلمانان و !شود؟ درست مسلمین
 پیدا نجات اندمانده خبربی آن بودن شرك از نیز انبیا و خدا که مشرکی

 شاهد تابعین کل و داشتند حضور زمان آن در که صحابه از گروهی !کنند
 اختیار سکوت و بودند؛ مسجد داخل در 6خدا رسول قبر رفتنگ قرار
 شده مشرك باید آنها يهمه وهابیان يعقیده بر بنا نکردند مخالفتی و کرده

  !گفت؟ خواهند چه مورد این در وهابیان !باشند

  توسل مورد در آخر سخن
 که شد اشاره نیز قبالً ؛ کنیم مى اشاره ذهبى جامع سخن به آخر در
 نیز اینجا در .نمود معرفی خوارج رأي مانند را تیمیه ابن نظر و يرأ ذهبى

  :کند مى بیان اینگونه او هايکجروي و تیمیه ابن با را خود مخالفت
 نبيه، على مصليا مسلما، ذليال المقدسة الحجرة عند وقف فمن
 وقد والحب، التذلل في وأجمل الزيارة، أحسن فقد له، طوبى فيا
 إذ صالته، في أو أرضه في عليه ىصل من ىعل زائدة بعبادة أتى

 سائر في عليه والمصلي عليه، الصالة وأجر الزيارة أجر له الزائر
 عليه اهللا صلي واحدة عليه صلى فمن .فقط الصالة أجر له البالد
 أو الزيارة، أدب وأساء عليه اهللا صلوات زاره من ولکن عشرا،
 فيعمل سيئا و ناحس فعل فهذا اليشرع، ما فعل أو للقبر سجد
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 لمسلم، االنزعاج يحصل ما فواهللا رحيم، غفور واهللا برفق،
 و هللا محب وهو إال البکاء، وکثرة الجدران، وتقبيل والصياح
 فزيارة النار، أهل و الجنة أهل بين الفارق و المعيار فحبه لرسوله،

 و االنبياء قبور ىإل الرحال شد و القرب، أفضل من قبره
 اهللا صلوات قوله لعموم فيه مأذون غير أنه سلمنا لئن االولیأء،

 إلى الرحال فشد »مساجد ثالثة ىال إال الرحال تشدوا ال« :عليه
 بال مشروع ذلک و مسجده، ىإل الرحل لشد مستلزم 6نبينا
 مسجده، ىإل الدخول بعد إال حجرته ىإل وصول ال إذ نزاع،
 و اهللا ارزقن المسجد، صاحب بتحية ثم المسجد، بتحية فليبدأ
  ١.آمين ذلک إياکم

 بایستد، )خدا رسول قبر نزد( مقدس يحجره نزد تسلیم، و فروتنی با که کسى هر

 و داده انجام بخوبی را زیارت حتما !او حال به خوشا پس بفرستد، صلوات او بر و

 خود سرزمین در که کسى به نسبت .است کرده ابراز زیبایی به را فروتنی و محبت

 آورده جا به بیشتري عبادت فرستد،می درود حضرت آن بر خود زنما در یا و

 از که کسى براى اما را؛ صلوات اجر هم و دارد را زیارت اجر هم زائر زیرا است؛

 یک کس هر پس .بود خواهد صلوات اجر تنها فرستد،می صلوات ایشان به دور

 واهدخ صلوات او بر مرتبه ده خداوند بفرستد، صلوات حضرت آن بر بار

 کند، زیارت را 6 پیامبر حضرت آن کس هر و )است مشهوري حدیث.(فرستاد

 دهد، انجام دیگري نامشروع عمل یا و کند سجده قبر به یا بکند، نیز ادبیبی و

 بخشنده خداوند شود؛می مدارا او با داده، انجام هم با را بد و خوب عمل او چون
                                                 

  .٤٨٤ص ،٤سير اعالم النبالء ، ج - ١
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 به جز زیاد گریه و )حجره( هايدیوار بوسیدن مسلمان، براى .است مهربان و

 يجداکننده رسول، و خدا حب .نیست درست او رسول و خدا به محبت خاطر

 تقرب يوسیله بهترین 6خدا رسول قبر زیارت پس .است دوزخ و بهشت اهل

 به که اولیأ و انبیا قبور زیارت براى کردن سفر هم اگر فرض، به بنا .اوست به

 ولى نباشد، مجاز . ...شودنمی بسته سفر بار که پیامبر حدیث این به يعقیده خاطر

 آن مسجد سوى به کردن سفر مستلزم 6ما گرامی پیامبر زیارت براى قصد

 تواننمی زیرا است؛ مشروع سفري نظري، اختالف هیچ بدون که است حضرت

 مسجد تحیت با پس .رسید حضرت آن )قبر( حجره به مسجد، به دخول بدون

 روزي شما و من به را آن خدا .مسجد صاحب تحیت به سسپ کند مى شروع

  !آمین !نماید

 رد در را سخنان این ذهبى« :گویدمی است، وهابی که کتاب محقق
  ».است گفته تیمیه، ابن خود، شیخ

 توسل، يدرباره فراوانی اخبار ذهبى که کردیم مالحظه کتاب این در ما
 ابن و او خود .است کرده نقل قبور اهل يوسیله به باران طلب و استغاثه

 اهل بزرگ عالم دو این شک، بدون لذا .اندکرده حمایت آنها از نیز حجر
 در اینها که اخباري و روایات .انددانسته جایز را استغاثه و توسل سنت،
 مکتب در عالم، دو این .است مطلب این گویاي اند،آورده خود هايکتاب

 که طوري به برخوردارند؛ معرفت و معل از واالیی يدرجه از سنت اهل
 نادانی و جهل یا و ورزي کینه حسد، به را آنها توانندنمی هرگز وهابیان

 مذهب سنی مخالفان برابر در امروزي وهابیان يشیوه که چنان .کنند متهم
 هستند، نیز وهابیان ستایش و احترام مورد که اینها پس .است چنین خود،
 مسلمین دیگر با مورد آن در وهابیان که را زىچی هر و استغاثه و توسل
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 گفتار و عقیده در وهابیان اگر پس .دانندمی مشروع را دارند نظر اختالف
 معرفی مشرك را آنها امثال و دو این صراحت به چرا هستند، صادق خود
 ستایش و مدح را آنها و کرده استفاده آنها هايکتاب از چرا و !کنند؟ نمى
 که کند مى این بر داللت همه که است، بسیار هاسؤال گونه این !کنند؟ مى

 خودخواهی ولى دارند؛ باور و علم خود، يعقیده بودن باطل به نیز وهابیان
  .شودمی آنها کنارگذاشتن مانع نفسانی تمایالت و

 سخن ما اینکه فرض به که کنیم مى اشاره مطلب این به کالم آخر در
 بپذیریم؛ حاجات کردن برآورده در اموات یناتوان مورد در را وهابیان

 نهایت داشت، نخواهد شرك با ارتباطی هیچ آنها از خواستن کمک بازهم
ل فرد اینکه س وت عزیز يخواننده باید .است داده انجام ايبیهوده و لغو کار م 

 کارهاي خود، حیات طول در هاانسان .باشند داشته دقت نیز مورد این در
 و لغو کار انجام خاطر به کسى حال تابه دهند؛می انجام بسیارى لغو

 کار این که شود فرض اگر .است نکرده متهم شرك به را دیگري بیهوده،
 بود خواهد ايبیهوده کار هاده مانند ،)نیست چنین هرگز که( است بیهوده

-می انجام خود نماز در حتى و روز شبانه طول در وهابیان از هرکدام که

 اما شنود،نمی مرده که معتقدند وهابیان گفتیم، که طور همان رازی دهند؛
 يصیغه با خود نمازهاي در اسالمی، مذاهب پیروان دیگر مانند آنها خود

 وهابیان خود يعقیده طبق وقتی دهند،می سالم 6خدا رسول به خطاب،
 وزر هر در که است بیهوده و لغو کار آنها دادن سالم نشنود، را سالم پیامبر

  . ...کنند مى تکرار را آن مرتبه چندین
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  وهابیت با آشنایی در مهم ينکته
  :دانستیم

  .است فقهی بحثی توسل، بحث وهابی، رهبران خود اعتراف به :اوالً
 اسالمی امت يهمه با توسل، جواز در که هستند وهابیان تنها :ثانیاً
 .دارند و داشته رنظ اتفاق آن بودن جایز در اسالمی امت .اندکرده مخالفت

 به را اسالمی امت وهابیان، است، فقهی ايمسأله توسل اینکه رغمعلی
 هر شود، داوري منصفانه واقعاً اگر .دانندمی مشرك توسل، انجام خاطر
 دالّ روایات و آیات همه این با آشنایی از بعد جو،حقیقت و بینحق انسان

 راحتى به آن، به دین گانبزر و اسالف عمل و استغاثه، و توسل جواز بر
 پیام صحیح درك و اخبار فهم اهلیت وهابیان که رسدمی نتیجه این به

  !ندارند را آن واقعی
 که کنیم اشاره مهم نکته این به خواهیممی حقیقت، این اثبات براى

 نظر اختالف خودشان بین حتى اعتقادي، مهم مسائل در وهابیان رهبران
 این تابعیت به تواندمی آنها با بیشتر آشنایی اب محترم يخواننده .دارند
 مسأله یک خاطر به را اسالمی امت وقتی .ببرد پی نفس هواي از آقایان
 که را خود ٰ،اولى طریق به باید پس کنند، مى شرك و کفر به متهم فقهی،
 بن حسن .کنند تکفیر دارند، نظر اختالف هم با اعتقادي مسائل در حتى
 کتابی کردیم، معرفی را او هايکتاب از بعضى قبالً که شافعی، سقاف علی

 ابن با البانى هايمخالفت آن در و است نوشته »االتحاف و البشاره« نام به
 آوريجمع ... و اعتقادي مهم مسائل از بسیارى در را قیم ابن و تیمیه

 کنیم مى اشاره آنها از برخی به فقط ما .است کرده بیان تفصیل به و نموده،
  .گردند آشنا بیشتر ندارند آشنایی آنها حقایق و مکتب این با که افرادي تا ؛
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  اعتقادي مسائل در اختالف
 نکرده خلق خداوند را عالم یعنى( است دانسته قدیم را عالَم تیمیه، ابن .1

 کردن ثابت براى تیمیه ابن 1).است داشته وجود ازل از خود خودي به و
 است کرده صحیحی حدیث تضعیف در سعی خود، باطل يعقیده این
 2. ...غیره شئ یکن لم و اهللا کان ... :فرمودند 6خدا رسول آن، در که

 ، 3 »طحاویه عقائد شرح« و »ضعیفه احادیث« :خود کتاب دو در البانى
 این وارد تیمیه ابن کاش اي است کرده آرزو و نوشته تیمیه ابن بر ردي
  .گفتنمی را سخن این و بود نشده بحث

 یعنى( .است فناپذیر جهنم آتش :گویدمی تیمیه ابن :جهنم فناپذیري .2
 :گویدمی البانى ).شوندمی خارج آن از جهنمیان و رسد،می آخر به جهنم

 قیم ابن و تیمیه ابن بر خوبی خیلی ردیه مسأله این در صنعانی امام«
 آنها بر ردي ، 4»ضعیفه احادیث سلسله« کتاب در نیز من .است نوشته
 ».امنوشته

  :گویدمی سقاف حسن که اینجاست جالب
 صالح عبدالکریم نام به شخصی که است این غریب، و عجیب چیزهاي از

 قیم ابن و تیمیه ابن از دفاع در البانى بر ردي معاصر، وهابی علماي از حمید،

                                                 
 ابن حجر نيز به آن اشاره کرده وبعد. سقاف اين مطلب را از چندين کتاب ابن تيميه نقل کرده است - ١

، ١٣ ج فـتح البـارى،  . تـرين مسـائلي اسـت کـه ابـن تيميـه بـه آن پرداختـه اسـت         اين از زشت: گفته است
  .٣٤٦ص
، ٦ ، جى؛ سـنن نسـائ  ١١، ص١٤ ، ج؛ صـحيح ابـن حبـان   ١٧٥، ص٨و ج ٣٧، ص٤ ، جىصحيح بخار - ٢
  .از بريده و عمران ،٣٤٦، ص١٣ ، جى؛ فتح البار٣٤١، ص٢ ، ج؛ مستدرک١١٢٤٠، ح٣٦٣ص
  .٣٥د طحاوی، صي؛ شرح عقا٢٠٨، ص١فه، جيث ضعياحاد - ٣
  .٧٥، ص٧١، ص٢فه، جيث ضعياحاد - ٤
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 شده چاپ ریاض در که »النار فناء لبیان المختار القول« نام به است، نوشته
 ابن و تیمیه ابن مورد در سخنی البانى که است شده گفته کتاب این در .است
- بدعت و نفس هواي تابع را آنها او کرد، صبر تواننمی که است گفته قیم

 قیم، ابن و تیمیه ابن سخن که است گفته نویسنده این و ... و خوانده گذار
  . ... و !اندهکرد دفاع اسالم از خود اعمال و سخن این با آنها و است؛ صحیح

 نام به کتابی و آمده مکه القراء ام استاد دیگر، وهابی عالم یک او از بعد
 نوشته البانى نظر اثبات و او رد بر را »النار فناء ادعاء البطال االستار کشف«

 سخن، این گفتن اتهام از را تیمیه ابن فریبی،عوام با تا کرده سعی او .است
 شده ثابت او اعتقاد این تیمیه، ابن هايکتاب در که حالی در کند؛ مبرّا

  .است کرده اعتراف نیز البانى که طور همان است،
 و کفار به فراوان کریم، قرآن که باشند داشته توجه عزیز يخواننده

 آشنایی براى است؛ داده را جهنم در جاودانگی يوعده مشرکین، و منافقین
 نساء ،88-عمران آل ،60- بقره :فرمایید مراجعه زیر هايسوره به

 -احزاب ،29 -نحل ،107 -هود ،68و63-توبه ،128 -انعام ،169و93و14
 وجود با .6 -بینه ،23تین ،10- تغابن ،17-حشر ،76 - غافر ،72 -زمر ،65

 براى موضوع، این در حتى وهابیان باز آیه، همه این با تیمیه ابن مخالفت
 از بیشتر استغاثه، و توسل هايموضوع در و !نویسندمی کتاب او از دفاع
  !کنند مى عمل این

 یک پشت در حتى تواندمی بخواهد، خداوند اگر :گویدمی تیمیه ابن .3
  1!عرش در استقرار به رسد چه تا شود، مستقر نیز مورچه

                                                 
  .٥٦٨، ص١ ، ج، ابن تيميهةبيان تلبيس جهمي - ١
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 این سخن این يالزمه« :گویدمی »العلو مختصر« يمقدمه در البانى
 همین امروزه وهابیان( است نشسته خود عرش در خدا بگوییم که است
  ».نیست جایز خدا، به آن دادن نسبت و اعتقاد چنین که )دارند را اعتقاد

 این :گویدمی البانى .است حقیقی باال در خدا وجود :گویدمی تیمیه ابن .4
 همه در ذاتاً خداوند که اندکرده ثابت بعضى بلکه است، معطله يعقیده

 .است حاضر جا
 و 1.دیگران جسم مانند نه است، جسم اوندخد :گویدمی تیمیه ابن .5

 خوب چقدر :گویدمی طوالنی سخنان ضمن در البانى .این مشابه سخنان
 را بت مجسمه و پرستند؛می را نیستى و هیچ معطله :که است شده گفته
  2.است بوده پرست بت تیمیه ابن البانى، يعقیده بر بنا پس .پرستندمی

 و متقدمین از حدیث، اهل و سنت اهل ماناما مذهب :گویدمی تیمیه ابن .6
 3.کند مى حرکت خداوند که است این متأخرین

 گفته که کند مى نقل آن، به اقرار با را کوثري سخن ، 4»العلو مختصر« در البانى
 : مثالً عقل؛ نه و است گفته اسالم نه که گویندمی چیزهایی خداوند، مورد در :است
 .نشستن و بودن درباال جهت، حد، شدن، منتقل حرکت، اثبات

 بر دالیلی و شواهد آنهاست، مثل آنچه و این همه :گویدمی تیمیه ابن .7
 کفر خدا به نکند، اعتراف آن به که هر خداست؛ بودن »حد« داراي

 1.است کرده مخالفت قرآن آیات با و ورزیده

                                                 
  .١٠٩، ص١٠١، ص١٠٠، ص١ ، جنقض اساس التقديس ابن تيميه همان ؛ - ١
  .٢٨ص ،ىشرح عقيده طحاو - ٢
  .٤، ص٢ ، جحاشيه منهاج السنة ،موافقات صحيح المنقول لصريح المعقول ابن تيميه - ٣
  .١٦مختصر العلو، ص - ٤
  .٢٩، ص٢ ، جحاشيه منهاج السنة ؛همان - ١
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  :گویدمی ذهبى
 شود؛ وصف ىچیز به و بدانیم حد داراي را او که است این از برتر خدا

 است؛ داده تعلیم را آن معناي پیامبر و کرده وصف خودش که چیزى مگر

  1﴾.شئ کمثله ليس ﴿ :فرماید مى خود خداوند .است همانند و کیفیت بدون
 است این رسیده، ما به البانى شاگردان از آنچه :گویدمی سقاف حسن 

  .است بوده خداوند داشتن »حد« منکر ، ذهبى مثل نیز او که

  فروع در اختالف
 و ... است؛ سنت انگشتان، با تسبیحات شمردن :گویدمی تیمیه ابن - 1

 .است خوب )ما زمان در تسبیح، با( آن وامثال سنگریزه با آن شمردن

 .نمودند تصریح نیز 6خدا رسول و کردند؛می چنین 6پیامبر همسران

  2.شمردندمی را تسبیح سنگریزه با نیز صحابه از بعضى

   زمان در تسبیحات با بالتبع و( را سنگریزه با گفتن تسبیح ىالبان ولى
 البانى 3.است دانسته نفس هواي از پیروي و ناپسند، و زشت بدعتی )را ما
  :گویدمی 6پیامبر همسران مورد در

 امکان یعنى( هستند زنا از محفوظ غیر انبیا، و 6خدا رسول همسران همانا«

  1»).دارد وجود ایشان از زنا زدن سر

                                                 
  .٩٧، ص١٦ ، جسير اعالم النبالء - ١
  .٥٠٦، ص٢٢ ، جابن تيميه ىکبرال ىفتاوال - ٢
  .١٩٣، ص١٨٤، ص١١٧، ص١١٠، ص١ ، جاحاديث ضعيفه البانى - ٣
  .١٧ره، شما٦٧ص ،سقاف ،البشارة و االتحاف - ١
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 موضوع این در است بوده البانى شاگرد ابتدا که رافعی نسیب محمد و
 و امهات عصمه اثبات فی المنی موال« نام به مستقل کتابی در ايردیه

  .است نوشته البانى بر »الزنا من االنبیاء زوجات
 کتاب آن در او که است برده نام وهابی عالم یک از کتابی سقاف حسن

 و سقاف کتاب این .است حرام قاشق با خوردن غذا که کند مى اثبات
-داستان کتاب این آخر در او .است خواندنی و جالب او دیگر هايکتاب
 وهابی، علماي از دیگر بعضى و البانى آنها در که کند مى ذکر را هایی

 اند؛کرده متهم ... و خداوند به دادنکذب نسبت و دنیاطلبی به را یکدیگر
 مؤلف، رضایت جلب بدون یکدیگر، هايکتاب از بعضى چاپ دلیل به

 میزان از حکایت اینها يهمه و .اندکرده متهم نادانی و جهل به را یکدیگر
 بیشتر آشنایی براى تنها را هانمونه این ما .دارد آنها ایمان و معرفت فهم،

  .کردیم ذکر آن پیروان و مکتب این با محترم خوانندگان
 با آنها هايمخالفت و وهابیان گفتار و داتاعتقا این از هرکدام آري،

 پندگیري و تفکر و تأمل قابل اسالمی، امت نظر اتفاق و احادیث و قرآن
 الگوهاي از پیروي عدم خودخواهی، .است خردمند هايانسان براى

 معرفی اسالم که حقیقی رهبران از روگردانی و رهبري ادعاي اسالمی،
 آثار با هامخالفت این سبب شیطان، جانب زا شده الهام هايبهانه به کرده،

 از اندکی هاينمونه اینها .شودمی اسالم مسلمات گرفتن بازي به و اسالمی
 بعضى .کردیم اشاره آن به ما که بود وهابیان عقاید هايشگفتی و عجایب

  .دانندمی شرك نظر اتفاق به اسالمی امت را آنها اعتقادات از
 در که گوییممی خورند،می را وهابیان ايهدروغ فریب که کسانى به

  :فرمودند 6خدا رسول که است شده روایت چنین متواتر حدیثی
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 خذلهم من اليضرهم الحق ىعل ظاهرين امتي من طائفة اليزال
  ١.کذلک وهم امراهللا يأتي حتى
 تحقیر و خوارشدن و بود خواهند حق راه در پیوسته من امت از ايطایفه
 ظهور( خدا امر اینکه تا رساند، نخواهد آنها به ضرري هیچ دیگران توسط

  .فرارسد )قیامت یا و زمان امام
 سعد، ارقم، بن زید ثوبان، عمران، امامه، ابو جابر، عمر، از حدیث این
 و معاویه مغیره، عقبه، ایاس، بن قره هریره، ابو خدري، سعید ابو مطرف،
 بسی و است البج بسیار حدیث این .است شده روایت دیگر بسیاري

 چه طایفه این اینکه مورد در خواهیمنمی ما .دارد اندیشیدن و تفکر جاي
 تعصب از دور و منصفانه اگر اما بدهیم؛ نظر کرده، صحبت هستند گروهی
 وجه هیچ به بزرگوار، وهابیان که شد خواهد روشن ما براى کنیم، داوري

 رسول زمان از باید گروه این زیرا باشند؛ گروه و دسته این جزء توانندنمی
 در اسالمی، هايگروه از یک هیچ با وهابیان اما باشد؛ داشته وجود 6خدا

 و آثار تابع را خود دروغ، به هرچند نیستند، همنوا و موافق خود اعتقادات
 با آثار ناهماهنگی خاطر به چگونه که بینیدمی ولى دانند،می سلف

 تضعیف اند،کرده معرفی صحیح حدثانم که را فراوانی اخبار اعتقاداتشان،
 چیزهاي خیلی و غیرخدا به قسم و استغاثه و توسل و اندکرده تکذیب و

 و صحابه توسط اینها، يهمه درستی آنکه حال .دانندمی شرك را دیگر
 و امضا را آنها 6خدا رسول سنت و قرآن و است؛ شده ثابت سلف،

                                                 
ــار  - ١ ــلم ١٤٩، ص٨ ، جىصــحيح بخ ــد ٥٣، ص٥٢، ص٦. ٩٥، ص١ ، ج؛ صــحيح مس ــند احم  ، ج؛ مس
، ٢٧٨ص٢٦٩، ص٣٤ص  ٥وج  ٤٣٧، ص٤٢٩-٣٦٩ص١٠١ص٩٧ص٤وج  ٤٣٦-٣٨٤-٣٤٥ص٣
  ... .و  ٢٢١، ص١٦و ج  ٢٣١، ص١١ص١٥و ج ٢٦١ص١ ، ج؛ صحيح ابن حبان٢٧٩ص
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 و داشته وجود اسالمی امت در قبل از طایفه کدام پس .اندکرده تشریع
  باشند؟ آنها با هماهنگ و همراه اعتقاداتشان در وهابیان که دارد،



٣٨٥ احمد بن حنبل وجواز مسح قبر                                                          : فصل پنجم   

  
  
  
  
  

       
  
  خالصه          

  



٣٨٦ احمد بن حنبل وجواز مسح قبر                                                          : فصل پنجم   

  

 

 



٣٨٧ احمد بن حنبل وجواز مسح قبر                                                          : فصل پنجم   

   خالصه
 ما احوال از نیز برزخ عالم در 6خدا رسول شد، ثابت که طور همان

 لذا بدهند؛ را ما جواب توانندمی و شنوندمی را ما سخن و هستند آگاه
 ندارد، اشکالی حیاتشان حال در حضرت آن از چیزى خواستن که انچن

 انس از روایتی در .داشت نخواهد اشکالی هیچ نیز دنیوي حیات از بعد
  :است آمده

 :قال .فاعل أنا :فقال القيامة، يوم لي يشفع أن6النبي سألت
 تطلبني ما أول اطلبني :فقال أطلبک؟ فأين اهللا، رسول يا :قلت
 :قال الصراط؟ ىعل ألقاک لم فإن :قلت :قال .الصراط ىعل

 فاطلبني :قال الميزان؟ ثم ألقک لم فإن :قلت .الميزان ثم فاطلبني
  ١.الثالث هذه أخطئ ال فإني الحوض ثم

 .کنند شفاعت قیامت در مرا که خواستم 6خدا رسول از :گویدمی انس
 نهچگو را شما من :گفت انس .کرد خواهم شفاعت من :فرمودند حضرت

 مالقات را شما صراط در اگر :گفت انس .صراط در :فرمودند کنم؟ پیدا
 نیز آنجا در اگر :گفت انس .بگیر مرا سراغ میزان کنار در :فرمودند نکردم؟

 در من و .بگیر مرا سراغ کوثر حوض کنار :فرمودند نکردم؟ مالقات را شما
  .بود خواهم مکان سه این از یکى

 :گویندمی آیات، بعضى ظاهر از استفاده با نوهابیا بینیدمی شما ولى
 این از وهابیان فهم اگر .پیامبر از نه شود، خواسته خدا از تنها شفاعت، باید

                                                 
، ٨ج بخــارى،؛ تــاريخ ٢٤٣٣، ح٦٢١، ص٤، جى؛ ســنن ترمــذ١٢٨٤٨، ح١٧٨، ص٣مســند احمــد، ج - ١
؛ ٢٦٩١ ، ح٢١٩٤، ح٢٤٧، ص٢٤٦، ص٧احاديـث مختـاره، ج   ،٣٦٠، ص٩؛ تاريخ ابن عساکر، ج٤٥٣ص

  .هر چهار سند اين حديث را صحيح گفته است ى؛ مقدس٤٦٦، ص١١ج فتح البارى،
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 معانی اندنتوانسته 6خدا رسول )باهللا نعوذ( پس باشد، صحیح قرآن آیات
 استفاده توانمی نیز احادیث این از !بفهمند درست را قرآن آیات منظور و

 آیاتی چون داشت؛ نخواهد اشکالی هیچ 6خدا رسول از خواستن که کرد
 .است نگذاشته فرقی مرده و زنده بین کنند مى استدالل آن به وهابیان که

 خدا اذن با جز را احدي تواندنمی کسى که خداوند فرموده این اگر
 آیه که است روشن باشد، شفیع از شفاعت نخواستن بر دلیل کند شفاعت

 وهابیان براى را آیات این اگر اما شد، خواهد مرده و زنده يبرگیرنده در
 مطلبی چنین آیات این کجاي از .ندارد اشکال زنده از :گویدمی کنى ذکر

  شود؟می استنباط
 6خدا رسول چون :گویندمی وهابیان که است این کالم خالصه

 آن رب استغاثه و توسل پس بدهند، جواب توانندنمی و شنوندنمی اندمرده
 که شد ثابت روایی و قرآنی فراوان اخبار از ولى .نیست جایز حضرت

 تیمیه ابن خود همگان، از بیش .بینندمی هم و شنوندمی هم 6خدا رسول
 بسیارى حاجات حضرت، آن که است گفته و کرده اعتراف واقعیت این به
 این از باالتر حضرت آن قبر برکات و مقام و .اندکرده برآورده را مردم از

 براى :گویندمی یکصدا وهابیان .کنند مى فکر مردم از بسیارى که است
 امامان و تابعین و صحابه نه و داریم حدیث نه استغاثه، و توسل جواز

  .اندداده انجام را آن بزرگ، علماي دیگر اینکه نه و مذاهب
 دروغ کامالً وهابیان است؛ دیگري چیز واقعیت که کردید مالحظه اما

 هم و داریم قرآن آیات هم زیرا بدهند؛ فریب را مردم اندخواسته و هگفت
 سند سنت، اهل شناسحدیث علماي ترین بزرگ که اخباري و احادیث

 و توسل علما، و تابعین و صحابه از بسیارى و انددانسته صحیح را آنها
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 رسول از خواستن کمک خود، سکوت با هم مواردي در و اند،کرده استغاثه
 تیمیه، ابن زمان تا استغاثه، و توسل که شد ثابت .اندکرده تأیید را 6خدا

 این او سبکی، و ذهبى تعبیر به و است بوده اسالمی امت اتفاق مورد
 وهابیان، که دانستیم و .است آورده وجود به را خوارجی دیدگاه و بدعت

 حدیث یک حتى امروز، تا و نداشته دلیلى هیچ خود، عقیده این براى
 به خوارج مثل آنها اینکه، جز است؛ نکرده تأیید را آنها برداشت حیح،ص

 و تفسیر آنها مانند را آیات آن کسى که اندشده متمسک آیاتی از بعضى
 پرستانبت و مشرکان مورد در آشکارا، آیات، آن همچنین .است نکرده معنا

 آن نهمتأسفا ولى ،ندارد استغاثه و توسل با ايرابطه هیچ و گفته سخن
  .اندکرده مقایسه بت با موضوع این در را 6اسالم گرامی رسول آقایان

 از حجاج و مروان مانند فاسد، و ایمانبی افراد که شد ثابت همچنین
 خواستندمی و شدند،می ناراحت 6 اسالم گرامی رسول به شدن متوسل

 آن به روآوردن و استغاثه و توسل منع پس کنند، جلوگیري آن از که
 برجسته شخصیت هیچ نام .است حجاج و مروان از تبعیت ضرت،ح

 است نشده ثبت تاریخ در باشد، کرده جلوگیري عمل این از که دیگري
  .شد ذکر آنچه مگر

 و توسل خاطر به را اسالمی امت وهابیان، که کنیم مى اشاره آخر در
 از بعضى در افتخار با و راحتى به امروز و .دانندمی مشرك استغاثه

 در خدا، يخانه درمسجد، و رمضان ماه در حتى را مسلمانان کشورها،
 مى افتخار خوارج، مانند نیز خود عمل این به و کشندمی روزه و نماز حال
  :فرماید مى قرآن که حالی در .کنند
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 اهللا غضب و فيها خالدا جهنم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل من و﴿
  1﴾.عظيما عذابا له أعد و لعنه و عليه

 دوزخ او مجازات برساند، قتل به عمد روي از را باایمانی فرد هرکس، و
 او و کند؛ مى غضب او بر خداوند ماند؛می آن در جاودانه که حالی در است؛

  .است ساخته آماده او براى عظیمی عذاب و سازد؛می دور رحمتش از را
 كمشر را مسلمانان دیگر خوارج، مانند وهابیان باز وجود، این با

 و کرده عوض را مسلمانان اسم اینها وقتی گویا، .کشندمی و دانسته
 مى تبعیت آنها از نیز قرآن گذارند،می آنها روي را خود دلخواه برچسب

 البانى اینکه، دیگر مطلب !شد نخواهد وهابیان شامل آیات این دیگر و کند،
 انکار خاطر هب را وهابیان( را ما بوطی، ابن« :گویدمی خود، توسل کتاب در

  :گویدمی او ».است کرده تکفیر )توسل
 :نصه ما فقال »السيرة فقه« کتابه في البوطي الدکتور علينا افترى
 راحوا و 6اهللا رسول بمحبة أفئدتهم تشعر لم أقوام ضل فقد

   .وفاته بعد 6بذاته التوسل يستنکرون
   :زیر حدیث دو ذکر با بعد
 2.الکافر هو اال و کافرا کان فان مسلما رجال کفر مسلم رجل ايما -١

 اشکالی( باشد کافر واقع در اگر کند، تکفیر را دیگر مسلمان که مسلمانی هر
 .شد خواهد کافر کننده، تکفیر خود پس نباشد، کافر اگر و ).ندارد

 يا الخيه الرجل قال إذا :قال 6اهللا رسول ان هريرة أبي عن -٢
  3.احدهما به باء فقد کافر

                                                 
  .٩٣/ نساء - ١
  . ٤٦٨٧ح ،٤٠٩ص ،٢؛ سنن ابو داوود ، ج٦٠ص،٢٣ص ،٢مسند احمد ، ج - ٢
  .٩٧ص ،٧ج بخارى،صحيح  - ٣
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 ما تو که گوید می بوطی به خطاب .دارد را قبلی حدیث هوممف همان حدیث این
  .گشتی کافر خود حدیث این بنابر پس نیستیم، کافر ما و نمودي تکفیر را

آیا این حدیث و . آري، سخن ما نیز با البانى و دیگر وهابیان همان است
کنید و شود؟ پس چرا شما وقتی دیگران را تکفیر میمانند آن، شامل شما نمی

کنید؟ اما وقتی کنید به این اخبار و آیات توجه نمیتى به قتل مؤمنان اقدام میح
یا اینکه وقتی نوبت به شما ! افتید؟کسى در حق شما آن را به کار برد به فکر می

پاسخ شما براى این ! کنید؟رسد، به راحتى این اخبار را نسخ و باطل میمی
-فهم غلط خود مشرك میحدیث چیست؟ و چگونه مسلمین را به خاطر 

   شمارید؟
  :گویدمی البانى
 ىهل دريت يا هذا بأنک حينما تقول ذاک الکالم فإنک ترد عل ىتر

سلف هذه األمه الصالح و تکفر أئمتها المجتهدين ممن اليجيز 
و غيره بعد وفاتهم کاإلمام أبي حنيفه و أصحابه  6التوسل بالنبي

اهللا إال  ىأکره أن يتوسل إل( :رحمهم اهللا تعالى و قد قال أبو حنيفه
  ١.کما تقدم) باهللا

 بوطی به لذا است؛ نکرده معرفی را دیگري شخص حنیفه، ابو جز به البانى
 به توسل که را، او اصحاب و حنیفه ابو :مثل امت این مجتهد امامان :گویدمی

  .کردي تکفیر اند؛ندانسته جایز را حضرت آن حیات از بعد 6پیامبر
  :شویم متذکر را مطلب دو باید اما

 هاحنفی که است کرده تصریح البانى خود شد، اشاره که چنان اوالً،
  .اندنپذیرفته و کرده رد شدت به را نسبت این

                                                 
  .٧٧ص ،التوسل انواعه و احکامه البانى - ١
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 این با تو که است گفته و کرده دلسوزي بوطی دکتر براى البانى ثانياً،
   .کردي تکفیر را حنیفه ابو مثل امامانی خود، سخن

 اصحاب و 6خدا رسول و خدا حتى او خود که ردندا بخاطر البانى
 ذکر کتاب این در آنچه از واقعیت این !!!است کرده متهم شرك به را ...و

  .آیدمی بدست روشنی به کردیم،
 توفیق این خاطر به را مهربان و بزرگ خداي داده، خاتمه را نوشتار این جا همین

 متعال خداوند توفیق و ، ستیمه او روزافزون رحمت و لطف خواهان .گوئیممی شکر
 و معرفت بر روز به روز درگاهت، مقربان حقّ به خدایا، !خواهانیم همگان براى را

 و قرآن حقیقی پیروان از را ما !بیفزا  محمد آل و 6محمد و خود به نسبت ما عشق
 آل و 6محمد با را ما و !بفرما برخورد ما با رحمتت با آخرت در و !قراربده عترت

  .العالمین رب یا آمین !بفرما محشور او،



٣٩٣ جواز خواندن قرآن بر سر قبور                                  : فصل ھفتم   

  

  

  

  مصادر فهرست
، دار الفرقان، عمان، سال انتشار ه٤٥٨، احمد بن حسين بيهقي، وفات اثبات عذاب القبر -١

 .ه١٤٠٥

، رياض، سال ة، دار الرايه٢٨٧، احمد بن عمرو ابوبکر شيباني، وفات اآلحاد و المثاني -٢

 .م١٩٩١ -ه ١٤١١انتشار 

، دار النشر مکتبة النهضة ه٦٤٣محمد بن عبدالواحد مقدسي، وفات  ،ةالمختاراالحاديث  -٣

 .، چاپ اوله١٤١٠الحديثة مدينة مکة المکرمة، سال انتشار 

، ناصر الدين البانى، معاصر، دار المکتبة االسالمي، بيروت، سال انتشار احکام الجنائز -٤

 .ه١٤٠٦

، دار خضر، ه٢٧٥، وفات ، محمد بن اسحاق  فاکهياخبار مکه في قديم الدهر و حديثه -٥

 .ه١٤١٤بيروت، سال انتشار 

 . ه٢٠٤محمد بن ادريس شافعي، متوفاي  ، اختالف الحديث -٦

، دار البشائر ه٢٥٦، محمد بن اسماعيل ابو عبداهللا بخاري جعفي، وفات االدب المفرد -٧

 .م١٩٨٩ - ه ١٤٠٩االسالميه و مؤسسة الکتب الثقافيه، بيروت، سال انتشار 

 .، دار الفکر، بيروته٦٧٦، يحيي بن شرف نووي، وفات هاالذکار النووي -٨

، عبداهللا بن محمد بن صديق الغماري، معاصر، ارغام المبتدع الغبي بجواز توسل بالنبي -٩

 .ه١٤١٢با تحقيق سقاف، دار االمام نووي، سال انتشار

 .ه١٤٠٥البانى، المکتبة االسالمي، سال انتشار  الدين، ناصرارواء الغليل -١٠

 
 



                                                             فھرست مصادر                    
            

٣٩٤ 

، مؤسسة حلبي و شرکاه، ه٤٦٨، علي بن احمد واحدي، وفات ول آياتاسباب النز -١١

 .ه١٣٨٨قاهره، سال انتشار

 .ابن عبدالبر االستذکار، -١٢

، ه٤٦٣، يوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر، وفات االصحاب ةمعرفاالستيعاب في  -١٣

 .ه١٤١٢دار الجيل، بيروت، سال انتشار

 .ات اسماعيليان تهران، انتشاره٦٣٠ابن اثير، وفات  ،ةاسد الغاب -١٤

، احمد بن عبدالحليم ابن تيميه، وفات اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم -١٥

 .ه ١٣٦٩الطبعة الثانية،  ،القاهرة –طبعة السنة المحمدية ، ه٧٢٨

، مؤسسه االعلمي، بيروت، سال ٣، احمد بن يحيي بالذري، وفات قرن انساب االشراف -١٦

 .ه١٣٩٤انتشار

، احمد بن علي بن حجر ابوالفضل عسقالني شافعي، وفات ةي تمييز الصحابف ةاالصاب -١٧

 .م١٩٩٢ - ه ١٤١٢، دار الجيل، بيروت، سال انتشار ه ٨٥٢

 .ه ١٤١٨سال  ، دار الفکر، بيروت،ه ١٣١١دمياطي، وفات  ،اعانة الطالبين -١٨

سال  ، حسن بن علي سقاف، معاصر، مکتبه االمام نووي، عمان،ةاالستغاث ةبادل ةاإلغاث -١٩

 .ه١٤١٠انتشار

 .ه٢٨٥، ابراهيم بن اسحاق حربي، وفات اکرام الضيف -٢٠

 .ه٢٦٠فضل بن شاذان، وفات  ،االيضاح -٢١

 .بيروت، چاپ اول ،دار الفکر ،ه٢٠٤، متوفاي محمد بن ادريس شافعي ،االم  -٢٢

، انتشارات شريف رضي، ه ٢٧٦، عبد اهللا بن مسلم بن قتیبه، وفات ةو السياس ةاالمام -٢٣

 .ه١٤١٣ارقم، سال انتش

 .يوسف بن مبرد،ذمه أو أحمد مدحه من في بحر الدم -٢٤



                                                             فھرست مصادر                    
            

٣٩٥ 

مكة  - كتبة نزار مصطفى الباز ، ابن قيم ، حمد بن أبي بكر أيوب الزرعيبدائع الفوائد -٢٥

 .ه ١٤١٦الطبعة األولى، ، المكرمة

، دار احياء التراث العربي، ه٧٤٤، اسماعيل بن کثير دمشقي، وفات ةو النهاي ةالبداي -٢٦

 .ه١٤٠٨نتشاربيروت، سال ا

 .ه١٤١٣سقاف، داراالمام نووي، عمان، سال انتشار، و االتحاف ةالبشار -٢٧

 .، مکتبه بصيرتيه٢٨٠ابوالفضل بن ابوطاهر، وفات  ،بالغات النسا -٢٨

 هأحمد عبد الحليم بن تيمي: مؤلف، يان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالميةب  -٢٩

 ١٣٩٢الطبعة األولى، ، مكة المكرمة - مطبعة الحكومة : ناشر، الحراني

 .، مکتبة الحياة ، بيروته ١٢٠٥، وفات تاج العروس من جواهر القاموس -٣٠

، دار الکتب العربي، بيروت، سال ه٧٤٨، محمد بن احمد ذهبى ، وفات تاريخ االسالم -٣١

 .م١٩٩٨ - ه١٤١٩انتشار

، دار الکتب ه ٣١٠جرير طبرى ابوجعفر، وفات ، محمد بن تاريخ االمم و الملوک -٣٢

 .ه١٤٠٧سال انتشار يه، بيروت،العلم

 .، دار الکتب العلميه، بيروته ٤٦٣، احمد بن علي خطيب بغدادي، وفات تاريخ بغداد -٣٣

، عالم الکتب، ه ٣٤٥، حمزة بن يوسف ابو القاسم جرجاني، وفات تاريخ جرجان -٣٤

 .م١٩٨١ - ه ١٤٠١بيروت، سال انتشار 

 .ت، حسين بن محمد بکري، نشر و توضيع، بيروتاريخ الخميس -٣٥

ر، دار المعرفه، بيروت، سال ه٢٥٦، محمد بن اسماعيل بخاري، وفات تاريخ صغير -٣٦

 .ره١٤٠٦انتشار

، دار ه٢٥٦، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابو عبداهللا بخاري جعفي، وفات تاريخ الکبير -٣٧

 . الفکر

 .ه١٤١٥سال انتشار ، دار الفکر، بيروت،ه٥٧١، ابن عساکر، وفات دمشق ةتاريخ مدين -٣٨



                                                             فھرست مصادر                    
            

٣٩٦ 

 . ، دار الفکر، بيروته٢٦٢، وفات ه، عمر بن شبةالمدينة منور تاريخ -٣٩

، دار المأمون للتراث ه٢٨٠بروايت عثمان بن سعيد، وفات  تاريخ يحيي بن معين، -٤٠

 .دمشق

، دار الجيل، ه٢٧٦، عبداهللا بن مسلم بن قتيبه دينوري، وفات تأويل مختلف الحديث -٤١

 .م١٩٧٢ - ه ١٣٩٣بيروت، سال انتشار 

، والدت مبارک فوري، محمد بن عبدالرحمن بشرح جامع الترمذي حوذياال ةتحف -٤٢

 . ، دار الکتب العلميه، بيروته١٣٥٣، وفات ه١٢٨٣

 .الذاکرين تحفة -٤٣

 .، ابن حجرتخريج االذکار -٤٤

، عبدالکريم بن محمد رافعي قزويني، دارالکتب العلميه، ين في اخبار قزوينوالتد -٤٥

 .م١٩٨٧بيروت، سال انتشار 

 .ه١٤١٥ بة الحرم المکي، رياض، سال، مکته٧٤٨، وفات ىالحفاظ ذهب ةتذکر -٤٦

 .ه٩٨٦فتني، وفات محمد طاهر بن الهندي ال، الموضوعات ةتذکر -٤٧

عبد العظيم بن قوى منذري ابو محمد، وفات  ،الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف -٤٨

 .ه١٤١٧، دار الکتب العلميه، بيروت، سال انتشار ه٦٥٦

 .، دار الکتب العربي، بيروته٨٥٢ات ، ابن حجر، وفةتعجل المنفع -٤٩

سال  ، دار الفکر، بيروت،ه٣١٠، محمد بن جرير طبرى، وفات تفسير طبرى -٥٠

 .ه١٤١٥انتشار

 ، دار احياء التراث العربي، بيروت،ه٦٧١، محمد بن احمد قرطبى، وفات تفسير قرطبى -٥١

 .ه١٤٠٥سال انتشار 

سال  بي، بيروت،دار احياء التراث العر، ه٤٢٧وفات  تفسير ثعلبي شافعي، -٥٢

 .ه١٤٢٢انتشار



                                                             فھرست مصادر                    
            

٣٩٧ 

 . ، دار المعرفة، بيروته٩١١، جالل الدين محلي و سيوطي، وفات تفسير جاللين -٥٣

، دار المعرفه بيروت، سال ه٧٧٤، اسماعيل بن کثير، وفات تفسير ابن کثير -٥٤

 .ه١٤١٢انتشار

، دار احياء التراث العربي، ه ٨٧٥، عبدالرحمن بن محمد ثعالبي، وفات تفسير ثعالبي -٥٥

 .ه١٤١٨سال انتشار  بيروت،

، احمد بن علي بن حجر ابوالفضل عسقالني تلخيص الحبير في احاديث الرافعي الکبير -٥٦

 .م١٩٦٤ - ه ١٣٨٤، مدينه منوره، سال انتشار ه ٨٥٢شافعي، وفات 

، ابو عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالبر التمهيد لما في الموطأ من المعاني و األسانيد -٥٧

زارت عموم االوقاف و الشوؤن االسالميه، مغرب، سال انتشار ، وه٤٦٣نمري، وفات 

 .ه١٣٨٧

، ه  ٨٥٢، احمد بن علي بن حجر ابو الفضل عسقالني شافعي، وفات تهذيب التهذيب -٥٨

 .م١٩٨٤ -ه ١٤٠٤دار الفکر، بيروت، سال انتشار

، دار النشر، ه ٧٤٢، يوسف بن زکي عبدالرحمن ابو حجاج مزي، وفات تهذيب الکمال -٥٩

 .م١٩٨٠ -ه ١٤٠٠سال انتشار فکر، بيروت،دار ال

، دار المکتب العلميه، بيروت، ه٦٢٠عبداهللا بن احمد بن قدامه، وفات  ،کتاب التوابين -٦٠

 .ه١٤٠٣سال انتشار

 .بيروت - المكتب اإلسالمي ، ، حمد ناصر الدين األلبانيالتوسل انواعه و احکامه -٦١

 .استانبولى حنفي، ابو حامد بن مرزوق ةالوهابي جهلةالتوسل بالنبي و  -٦٢

 .جماعتي از علما، معاصر ،التوفيق الرباني -٦٣

، دار الفکر، ه٣٥٤، محمد بن حبان بن احمد ابو حاتم تميمي بستي، وفات الثقات -٦٤

 .م١٩٧٥ - ه ١٣٩٥بيروت، سال انتشار 



                                                             فھرست مصادر                    
            

٣٩٨ 

، محمد بن عيسي ابو عيسي ترمذي سلمي، وفات مولف يح سنن ترمذيع صحجام -٦٥

 . ه١٤٠٣بيروت، سال انتشار  ،ي ودار الفکره، دار االحياء التراث العرب٢٧٩

، عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس ابو محمد رازي تميمي، تعديلالجرح و ال -٦٦

 .م١٩٥٢ - ه ١٢٧١، دار اإلحياء التراث العربي، بيروت، سال انتشار ه٣٢٧وفات 

 .نعمان خير الدين، معروف به ابن آلوسي بغدادي سيد، جالء العينين -٦٧

 .، دار المطبوعات الحديث، جدهه١٨١عبداهللا بن مبارک، وفات ، الجهاد -٦٨

سال  .، دار الفکر، بيروته١٢٣٢ابن عابدين حنفي، وفات  رد المختار حاشية -٦٩

 .ه١٤١٥انتشار

 .االيضاح علي المناسک حاشية -٧٠

، دار ه٤٣٠، ابو نعيم احمد بن عبداهللا اصبهاني، وفات اء و طبقات األصفياءياألول حلية -٧١

 .ه١٤٠٥بي، بيروت، سال انتشار الکتب العر

، دار الکتب العلمي، ه٩١١، عبدالرحمن بن ابي بکر سيوطي، وفات ىالخصائص الکبر -٧٢

 .ه١٤١٧بيروت، سال انتشار

 .، عمر بن علي انصاريبحر المنير ةخالص -٧٣

، فتح الجده و دار المعرفه، بيروت، سال ه٩١١جالل الدين سيوطي، وفات  ،در المنثورال -٧٤

 .ه١٣٦٥انتشار

 .، دحالنةالوهابي ىفي الرد عل ةدرر السنيلا -٧٥

 .عسقالني ، ابن حجرةالدرر الکامن -٧٦

سال  ، دار الکتب العلميه، بيروت،ه٣٦٠، سليمان بن احمد طبراني، وفات کتاب الدعاء -٧٧

 .ه١٤١٣انتشار

 .، بيهقيدعوات الکبير -٧٨



                                                             فھرست مصادر                    
            

٣٩٩ 

وي، ، با تحقيق حسن سقاف، دار االمام نوه٥٩٣، ابن جوزي، وفات دفع الشبه التشبيه -٧٩

 .ه١٤١٣عمان، سال انتشار 

، دار الکتب مصرية، سال ه٦٩٤، احمد بن عبداهللا طبرى، وفات ىذخائر العقب -٨٠

 .ه١٣٥٦انتشار

، امام حافظ ابو بشر محمد بن احمد بن حماد دوالبي، وفات ةالنبوي ةالطاهر ةالذري -٨١

 .ه١٤٠٧، دار السلفيه، کويت، سال انتشاره ٣١٠

، دار المکتب العلميه، بيروت، سال انتشار ه٦٣٧فات ، ابن نجار، وذيل تاريخ بغداد -٨٢

 .ه١٤١٧

 .، ابن جبيرةلرحلا -٨٣

 -كتبة الغرباء األثرية ، مه٧٢٨، احمد بن عبدالحليم ابن تيميه، وفات البکري ىالرد عل -٨٤

 .ه ١٤١٧الطبعة األولى، ، المدينة المنورة

 .، حراساءيکتاب حکم االسالم في التوسل باالنبياء و االول ىالرد عل -٨٥

، سعيد ممدوح شافعي، معاصر، دار ةفي تخريج احاديث التوسل و الزيار ةرفع المنار -٨٦

 .ه١٤١٦االمام نووي، عمان، سال انتشار 

محمد : مؤلف، روح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنةال -٨٧

 .١٣٩٥بيروت،  - دار الكتب العلمية : ناشر بن قيم، بن أبي بكر 

، احمد بن عبداهللا بن محمد طبرى ابو جعفر، وفات ةفي مناقب العشر ةرياض النضرال -٨٨

 .م١٩٩٦، دار الغرب االسالمي، بيروت، سال انتشاره ٦٩٤

، دار الفکر، بيروت، سال ه ٥٩٧، ابن جوزي، وفات زاد المسير في علم التفسير -٨٩

 .ه١٤٠٧انتشار

اإلدارة العامة  ،حليم بن تيمية الحرانيأحمد بن عبد ال ،واالستنجاد بالمقبور القبور زيارة -٩٠

 .ه١٤١٠الطبعة األولى،  ،الرياض –للطبع والترجمة 



                                                             فھرست مصادر                    
            

٤٠٠ 

 .١٣٧٩ه، طبع الرابع مصر  ١١٨٢، متوفي عانيصن، سبل السالم -٩١

، دار المکتبة العلميه، بيروت، سال ه٩٤١، صالح شامي، وفات و الرشاد ىسبل الهد -٩٢

 .ه١٤١٤انتشار 

 .الرياض -كتبة المعارف ، الدين األلباني ناصر ،ةلسلسلة احاديث الضعيفا -٩٣

، دار الکتاب العربي ه٢٥٥، عبداهللا بن عبدالرحمن ابومحمد دارمي، وفات سنن دارمي -٩٤

 .ه١٤٠٧بيروت، سال انتشار

، مکتبة دار الباز، مکه ه ٤٥٨، احمد بن حسين بيهقي، وفات ىسنن بيهقي الکبر -٩٥

 .يروتب ،م، دار الفکر١٩٩٤، ه ١٤١٤مکرمه، سال انتشار 

، دار المعرفه، ه٣٨٥، علي بن عمر ابو الحسن دار قطني بغدادي، وفات سنن دارقطني -٩٦

 . ه١٣٨٦ -م١٩٦٦بيروت، سال 

، دار الفکر، ه٢٧٥، سليمان بن اشعث ابو داوود سجستاني ازدي، وفات سنن ابي داوود -٩٧

 .ه١٤١٠بيروت، چاپ اول، سال 

، دار الکتب العلميه، ه٣٠٣ات ، احمد بن شعيب ابو عبدالرحمن نسائي، وفىسنن کبر -٩٨

 .م١٩٩١ - ه ١٤١١بيروت، سال انتشار 

 . ، دار الفکر، بيروته٢٧٥، محمد بن يزيد ابو عبداهللا قزويني، وفات سنن ابن ماجه -٩٩

، المکتب االسالمي، بيروت، سال انتشار ه٢٨٧، وفات ، عمرو بن ابي عاصمةلسنا -١٠٠

 .ه١٤٠٠

 .١٤١٠الطبعة األولى،  الرياض –دار الراية : ناشر، الخالل ة،السن -١٠١

، مؤسسة الرسالة، بيروت، سال ٧٤٨، وفات ذهبى، محمد بن احمد سير اعالم النبالء -١٠٢

 .ه١٤١٣انتشار 

 .، المکتبه االسالميه، بيروته١٠٤٤، وفات ، علي بن برهان الدينةالحلبي ةالسير -١٠٣

 .ه١٣٩٦ه، دار المعرفة، بيروت، سال انتشار٧٧٤، ابن کثير، وفات ةيالنبو ةالسير -١٠٤
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٤٠١ 

 .ه١٤١١ ، دار الجيل، بيروت، ساله٢١٣، وفات ابن هشام ة،النبوي ةلسيرا -١٠٥

 .، مکتبة الذهرانه٧٥٦، تقي الدين سبکي، وفات السيف الصقيل -١٠٦

 . ، دار المکتب العلميه، بيروته١٠١٤علي قاري، وفات  ،شرح مسند ابو حنيفه -١٠٧

، بيروت، سال ، دار الکتب العلميهه٣٢١، ابو جعفر طحاوي، وفات شرح معاني اآلثار -١٠٨

 .ه١٣٩٩انتشار 

 .، دار احياء کتب العربيهه٦٥٦، ابن ابي الحديد، وفات شرح نهج البالغه -١٠٩

 .ه ٤٥٨بيهقي، وفات احمد بن حسين ، شعب االيمان -١١٠

 ، دار الفکر، بيروت،ه٥٤٤، قاضي عياض، وفات ىالشفا بتعريف حقوق المصطف -١١١

 .ه١٤٠٩سال انتشار

، دار ه٩١١، وفات ، عبدالرحمن بن ابوبکر)جامع صغير سيوطي( ةالشمائل الشريف -١١٢

 .طائر العلم، جده

، مجمع احياء ثقافة االسالميه، سال ٥ه ، الحسکاني، وفات قرنشواهد التنزيل -١١٣

 .ه١٤١١انتشار

 .بيروت ،، دار االحياء التراث العربيه ٢٠٦، والدت ، مسلم بن حجاجصحيح مسلم -١١٤

، دار إحياء التراث ه٦٧٦، يحيي بن شرف نووي، وفات صحيح مسلم بشرح نووي -١١٥

 .، دومه١٣٩٢العربي، بيروت، سال انتشار 

 -ه ١٤١٧، بيروت، سال انتشار، ابن حجر هيثمي، مؤسسة الرسالةةالصواعق المحرق -١١٦

 .م١٩٩٧

 ،دار ابن کثيره ١٩٤، والدت بخاريمحمد بن اسماعيل  ،الجامع الصحيح المختصر -١١٧

بيروت،  ،م، چاپ سوم، دار الفکر١٩٨٧، ه١٤٠٧سال نشر  ،اليمامة المدينه النشر، بيروت

 .ه١٤٠١سال 

 .ه١٤١٢بيروت، سال  ،، مکتب اسالميه٢٢٣، والدت صحيح ابن خزيمه -١١٨
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٤٠٢ 

، موسسةرسالة بيروت، سال انتشار ه٣٥٤، وفات ابو حاتم بستي صحيح ابن حبان -١١٩

 .، چاپ دومه١٤١٤

 -ه ١٣٩٩، دار المعرفه، بيروت، سال انتشاره٥٩٧، ابو الفرج، وفات ةالصفو ةصفو -١٢٠

 .م١٩٧٩

 .، دار الکتب العلميه، بيروته٣٢٢، عقيلي، وفات الضعفاء الکبير -١٢١

سال  ، مؤسسة سنة محمدية، سال انتشاره٥٢٦يعلي حنبلي، وفات  و، ابةطبقات الحنابل -١٢٢

 .ه١٣٧١انتشار

، مکتبه العلوم و الحکم، مدينه منوره، سال ه٢٣٠وفات ، محمد بن سعد، ىطبقات کبر -١٢٣

 .ه ١٤٠٨انتشار

، مؤسسة الرسالة ، بيروت، سال ه٣٦٩، بن حبان، وفات لمحدثين باصبهانطبقات ا -١٢٤

 .ه١٤١٢انتشار

، مکتبة المعال، کويت، سال ه ٢٩٧، محمد بن عثمان بن ابي شيبه، وفات کتاب العرش -١٢٥

 .ه١٤٠٦انتشار

 .عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حيان ،ةالعظم -١٢٦

 . علل ابي حاتم - ١٢٧

، دار طيبه، ه ٣٨٥، وفات دارقطنيعلي بن عمر ، ةفي االحاديث النبوي ةالواردالعلل  -١٢٨

 .م١٩٨٥ - ه ١٤٠٥رياض، سال انتشار

 .، عينيالقاري ةعمد -١٢٩

 .، ابن سنيةعمل اليوم و الليل -١٣٠

 .، مؤسسه عز الدينه٧٣٤، ابن سيد الناس، وفات عيون االثر -١٣١

ه دار المدنة  ١٤٠٥طبع اول  ٢٨٥حربي، متوفي  ، ابراهيم بن اسحاقغريب الحديث -١٣٢

 .النشر والتوزيع، جده للطباعة و
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٤٠٣ 

 ، دار الکتب العلميه، بيروت،ه٢٧٦، عبداهللا بن مسلم بن قتيبه، وفات غريب الحديث -١٣٣

 .ه١٤٠٨سال انتشار

 .ه١٤١٧سال انتشار ، دار الکتب العلميه، بيروت،ه٥٣٩، وفات الفايق زمخشر -١٣٤

 ،يروتب –،  دار المعرفة ه٧٢٨احمد بن عبدالحليم، ابن تيميه، وفات  ،ىالکبر ىالفتاو -١٣٥

 .١٣٨٦الطبعة األولى، 

، دار ه٨٥٢، وفات عسقالني، احمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح بخاري -١٣٦

 .ه١٣٧٩المعرفه، بيروت، سال انتشار 

 .، دار الفکره٦٢٣، وفات ى، عبدالکريم بن محمد رافعفتح العزيز -١٣٧

 .، عالم الکتبه١٢٥٠، محمد بن علي شوکاني، وفات يردفتح الق -١٣٨

 .، احمد بن محمد مالکيل في وصف النعالفتح المتعا -١٣٩

، مؤسسه محمدي، سال ه٧٣٠، ابراهيم بن محمد حمويني، وفات فرائد السمطين -١٤٠

 .ه١٣٩٨انتشار

، دار الکتب ه ٥٠٩، وفات ديلمي، شيروية بن شهردار الفردوس بمأثور الخطاب -١٤١

 .ه١٩٨٦العلميه، بيروت، سال انتشار 

، مؤسسة الرسالة، بيروت، سال ه٢٤١، وفات ، احمد بن حنبلةفضائل الصحاب -١٤٢

 .م١٩٨٣ - ه ١٤٠٣انتشار

، عبد الرؤوف مناوي، المکتبة التجارية الکبري، مصر، فيض القدير شرح جامع صغير -١٤٣

 .ه١٣٥٦سال انتشار 

 .، ابن تيميهةفي التوسل و الوسيل ةجلي قاعدة -١٤٤

، ه ٨٥٢، وفات ، احمد بن علي عسقالنيامام احمد القول المسدد في الذب عن المسند -١٤٥

 .ه١٤٠١مکتبه ابن تيميه، قاهره، سال انتشار
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٤٠٤ 

، دار الفکر، بيروت، سال ه٣٦٥، وفات ، عبداهللا بن عديجالالکامل في ضعفاء الر -١٤٦

 .م١٩٨٨ -ه ١٤٠٩انتشار 

، دار الکتب العلميه، ه١٠٥١، منصور بن يونس بهوتي حنبلي، وفات کشاف القناع -١٤٧

 ،ه١٤١٨بيروت، 

 ، دار الکتب العلميه، بيروت،ه١١٦٢لوني، وفات ، ابراهيم بن محمد عجکشف الخفاء -١٤٨

 .ه ١٤٠٨سال انتشار

 .، مؤسسة الرسالة ، بيروته ٩٧٥، متقي هندي، وفات لکنز العما -١٤٩

 .، دار الفکر، بيروته٢٥٦، وفات ، محمد بن اسماعيل بخاريىالکن -١٥٠

 .، دار الکتب العلمي، بيروته٩١١، جالل الدين سيوطي، وفات لباب النقول -١٥١

سال انتشار  ه، دار احياء التراث العربي، بيروت،٧١١، ابن منظور، وفات لسان العرب -١٥٢

 .ه١٤٠٥

، مؤسسة االعلمي ه ٨٥٢، احمد بن علي بن حجر عسقالني ، وفات لسان الميزان -١٥٣

 .م١٩٨٦ - ه ١٤٠٦للمطبوعات، بيروت، سال انتشار 

 .، دار الوعي، حلبه ٣٥٤، ابو حاتم محمد بن حبان بستي، وفات المجروحين -١٥٤

 .، دار الفکر، بيروته٦٧٦محيي دين بن نووي، وفات  ،مجموعال -١٥٥

 .ه٧٢٨، احمد بن عبدالحليم ابن تيميه، وفات ىمجموع الفتاو -١٥٦

 .، دار الکتب العلميه، بيروته٦٣٧، ابن دبيثي شمس الدين ذهبى ، مختصر تاريخ -١٥٧

 .، محمد بن محمد مالکيمدخل الشرع الشريف -١٥٨

 .مصر ،السعادة پ، چاه ١٦٩مالک بن انس، وفات  ، ىالکبر ةالمدو -١٥٩

 .عبداهللا بن احمد بن حنبل ،المسائل -١٦٠

 ،، دار الکتب العلميهه٤٠٥ابو عبداهللا حاکم، وفات  ،الصحيحين ىالمستدرک عل -١٦١

 .ه١٤٠٦بيروت، سال  ،ةف، چاپ اول، دارالمعره١٤١١بيروت، سال انتشار 
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٤٠٥ 

 .ه١٤٠٧ر، مکتبه المعارف، رياض، سال انتشاه١٨١، وفات مسند عبداهللا بن مبارک -١٦٢

  .لبنان ،دار الکتب العلميه ،ه٢٠٤، متوفاي مسند محمد بن ادريس شافعي -١٦٣

 .م١٩٩٨بيروت، سال  ،دار المعرفة مدينة النشر ،ه٣١٦، وفات مسند ابو عوانه -١٦٤

، مکتبة االيمان، مدينه منوره، سال انتشار ه٢٣٨، وفات مسند اسحاق بن راهويه -١٦٥

 .م١٩٩٥

لقرآن و مکتبة العلوم و الحکم، بيروت، ، مؤسسة علوم اه٢٩٢، وفات مسند بزار -١٦٦

 .ه١٤٠٩مدينه، سال انتشار 

 ،صادر ،، مؤسسة قرطبة ، مصر، نشر داره٢٤١، وفات مسند امام احمد بن حنبل -١٦٧

 .بيروت

 .ه١٤١٦، مؤسسة قرطبة ، قاهره، سال ه٣٠٧، وفات مسند الروياني -١٦٨

، قاهره، سال ، دارالکتب العليمه مکتبة المتنبي، بيروته٢١٩، وفات مسند حميدي -١٦٩

 .ه١٤٠٩انتشار 

، مؤسسة الرساله، بيروت، ه٣٦٠طبراني، وفات  حمد، سليمان بن امسند الشاميين -١٧٠

 .م١٩٨٤ -ه١٤٠٥سال انتشار 

 .، دارالمعرفة و دارالحديث، بيروته٢٠٤، وفات يلسطيا مسند ابي داوود -١٧١

انتشار ، مکتبة الکوثر، رياض، سال ه  ٤٣٠، ابو نعيم، وفات مسند امام ابو حنيفه -١٧٢

 .ه ١٤١٥

 -ه ١٤٠٤، دار المأمون للتراث، دمشق، سال انتشار ه٣٠٧، وفات مسند ابي يعلي -١٧٣

 .م١٩٨٤

 .، دار الکتب العلميه، بيروته٢٣٠، وفات مسند ابن جعد -١٧٤

، موسسة الرسالة، بيروت، سال انتشار ه٤٥٤، محمد بن سالمت وفات مسند شهاب -١٧٥

 .م١٩٨٦ -ه ١٤٠٧
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٤٠٦ 

 .، حارث بن اسامهمسند -١٧٦

، مکتبة ه ٢٣٥، وفات عبداهللا بن محمد بن ابي شيبه، االحاديث و اآلثار مصنف في -١٧٧

 .ه١٤٠٩الرشد و دار الفکر، رياض، بيروت، سال 

، المکتب االسالمي و المجلس العلمي، ه٢١١، وفات ، عبدالرزاق بن هماممصنف -١٧٨

 .ه١٤٠٣بيروت، سال انتشار 

ري، سعودي، سال ، جامعة ام القه٣٣٧، ابو جعفر نحاس، وفات القرآن ىمعان -١٧٩

 .ه١٤٠٩انتشار

، دار الحرمين، قاهره، سال ه٣٦٠، سليمان بن احمد طبراني، وفات المعجم االوسط -١٨٠

 .ه١٤١٥انتشار 

  .، دار احياء التراث العربي، بيروته ٦٢٦، ياقوت حموي، وفات معجم البلدان -١٨١

 .، ذهبى معجم الشيوخ -١٨٢

، المکتب ه٣٦٠ي، وفات ، سليمان بن احمد طبران)المعجم الصغير( ىالروض الدان -١٨٣

 .م١٩٨٥ -ه١٤٠٥االسالمي، دار عمار، بيروت، عمان، سال انتشار 

، مکتبة العلوم و الحکم، ه٣٦٠سليمان بن احمد طبراني، وفات  ،المعجم الکبير -١٨٤

 .م١٩٨٣ -ه ١٤٠٤موصل، سال انتشار 

 .، عمر رضا کحاله، معاصر، دار احياء التراث العربي، بيروتمعجم المؤلفين -١٨٥

 .، دار الکتاب العربي، بيروته٦٢٠عبداهللا بن قدامه، وفات  ،يالمغن -١٨٦

سال  ، دار احياء التراث العربي، بيروت،ه ٩٧٧، محمد شربيني، وفات مغني الحتاج -١٨٧

 .ه١٣٧٧انتشار

 .، تاش اکبرزادهةمفتاح السعاد -١٨٨

 .يميهفي کشف ضالالت احمد بن ت ةالمقاالن السني - ١٨٩
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٤٠٧ 

، برهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبداهللا دالمقصد االرشد في ذکر اصحاب االمام احم -١٩٠

، مکتبه الرشد للنشر و التوزيع، رياض، سال ه ٨٨٤بن محمد بن مفلح، وفات 

 .م١٩٩٠انتشار

 .، مکتبة القرآنه٢٨١، عبداهللا بن عبيد بن ابي دنيا، وفات مکارم االخالق -١٩١

ه ، المکتبه٤٨٣، علی بن محمد شافعي غزالي، وفات مناقب علي بن ابيطالب -١٩٢

 .ه١٣٩٤االسالميه، تهران، سال انتشار

 .ه١٤١١، سال انتشاره٥٦٨، محمد بن احمد مکي خوارزمي، وفات المناقب -١٩٣

، دار الکتاب العربي، بيروت، سال انتشار ه٣٤٣، وفات من حديث خيثمة بن سليمان -١٩٤

 .م١٩٨٠ -ه ١٤٠٠

، مکتبه المعارف، رياض، سال ، احمد بن حنبلالرجال ةمعرفعلل الحديث و  -١٩٥

 .ه١٤٠٩تشاران

 –مؤسسة الكتب الثقافية : عبد اهللا بن محمد بن أبي الدنيا ناشر ،من عاش بعد الموت -١٩٦

 .ه ١٤١٣الطبعة األولى، ، بيروت

، مؤسسة قرطبة ، ه٧٢٨، احمد بن عبدالحليم ابن تيميه، وفات ةالنبوي السنةمنهاج  -١٩٧

 .ه١٤٠٦سال انتشار

سال کتب العلميه، بيروت، ، دار اله٩٥٤رعيني، وفات  ،مواهب الجليل الحطاب -١٩٨

 .ه١٤١٦انتشار

 ، ، داراالحياء التراث العربي، بيروته ١٧٩مالک بن انس، وفات  ،کتاب الموطا -١٩٩

 .ه  ١٤٠٩چاپ اول سال 

، دار الکتب ه٧٤٨، محمد بن احمد ذهبى ، وفات ي نقد الرجالاالعتدال ف ميزان -٢٠٠

 .م١٩٩٥العلميه، بيروت، سال انتشار 

 . رفاعي، به نقل از الف سؤال و اشکال ،علماء نجد ىنصيحتى ال -٢٠١
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٤٠٨ 

، مکتبة ه٧٥٠، محمد بن جمال الدين زرندي حنفي، وفات نظم درر السمطين -٢٠٢

 . ه ١٣٧٧اميرالمؤمنين، سال انتشار 

، مؤسسة اسماعيليان، قم، سال انتشار ه٦٣٠، ابن اثير، وفات في غريب حديث ةالنهاي -٢٠٣

 .ه١٣٦٤

، محمد بن علي شوکاني، منتقي االخبار نيل االوطار من احاديث سيد االخيار شرح -٢٠٤

 .م١٩٧٣، دار الجيل، بيروت، سال انتشاره ١٢٥٥وفات 

 .سمهودي ،وفاء الوفا -٢٠٥

 .، ابن خلکانوفيات االعيان -٢٠٦

، دار احياء التراث العربي، ه١٣٣٩، اسماعيل پاشا بغدادي، وفات هدية العارفين -٢٠٧

.بيروت
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  کتاب فهرست
  5.................................................................................................................مقدمه

  اموات بینایى و شنوایى :اول فصل
 ٢٠ ................ اموات ىناشنوای بر وهابیان دلیل

 ٢٢ ............. یادشده آیات بر وهابیان استدالل به جواب

 ٢٨ .............. دیگر آیاتى به تمسک با وهابیان استدالل

 ٣٥ ................ گانگذشت شنوایی به قرآن گواهى

 ٣٧ ............... احادیث منظر از اموات شنوایى تأیید

 ٣٧ ..................... نماز در خطاب

 ٣٩ ........... اموات شنوایى به شاگردش دو و تیمیه ابن افاعتر

 ٤٣ .............. پیامبر تعلیم در مردگان به سالم کیفیت

 ٤٣ ........... گویند مى سخن اموات با موسی حضرت و پیامبر

 ٤٦ ......... رحلت از پس خویش امت اعمال دیدن به پیامبر، تصریح

 ٤٧ ................ )6 پیامبر با ابوبکر گفتن سخن

 ٤٨ ........... بیند می را او قبرش در عمر اینکه به عایشه اعتقاد

 ٤٩ ................. میبینند را اهلدنیا اعمال اموات

 ٥٤ ................. ودمیشن را امت صلوات پیامبر

 ٥٧ ................... قبور در پیامبران نماز

 ٥٩ .......... االقصی مسجد در اسالم، پیامبر امامت به پیامبران نماز

 ٦٠ ......... میدهند را آنها سالم جواب و میشناسند را زندهها قبور اهل

 ٦٢ ................. اهلدنیا سالمِ به شهداء پاسخ

 ٦٥ ............. قبر در 6پیامبر به سیعی حضرت دادن سالم

 



            فھرست کتاب                                                                       
            

٤١٠ 

 ٧٠ ............. میروند جنازه دنبال که کسانى با اموات سخن

 ٧٠ ................... خود زائر با مرده انس

 ٧٧ ........... کنندگان سالم از بعضى سالم به پیامبر پاسخگویی

 ٨٣ ............ ایشان قبر کنار در دیگران، و 6 پیامبر بر سالم

 ٨٦ ............... مردگان ارواح با اهلدنیا ارواح اتمالق

 ١٠٠ .................... اموات بر تلقین

  ١٠٥ ................ بهشت باغهاي از باغی قبر،

 مخالفان و منکران نظر از توسل :دوم فصل

 ١٠٩ ................ توسل مورد در وهابیان نظرات

 ١٢٣ .......... اموات به توسل مطلوبیت باب در احادیث و اخبار

 ١٢٥ ................ توسل جواز بر قرآنی دالیل

 ١٤٧ ............... نبوي احادیث و سنت در توسل

 ١٥٥ ........ کند مى امر ایشان رحلت از بعد پیامبر به توسل به صحابی،

 ١٥٩ ...... خداوند سوى به وسیله بهترین و شخص نزدیکترین B علی امام

 ١٦١ ........ مشکالت هنگام در ایشان کردن یاد به 6خدا رسول دستور

 ١٦٢ .............. )6اسالم پیامبر به B موسی توسل

 ١٦٣ ................ سلف توسل بر تیمیه ابن اقرار

 ١٦٦ ............. پیامبر قبر به انصاري ابوایوب بردن پناه

 ١٦٨ ................. آن دشمنان و توسل رواج

 ١٧٠ ...... میخواند فرا پیامبر قبر به بردن پناه به را مردم عایشه، المؤمنین، ام

 ١٧٢ .......... وآله علیه اهللا صلی پیامبر قبر به مدینه اهل بردن پناه
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٤١١ 

 ١٧٢ .................. :نوسد می مسعودي

 ١٧٣ ............ خود زیارت براى بالل دعوت و 6 پیامبر

 ١٧٥ ............... پیامبران به 6خدا رسول توسل

 ١٨٠ .......... آنها زبان از توسل جواز و سنت اهل بزرگان توسل

 ١٨٠ ................ احمد و شافعی و مالک توسل

 ٢٠٤ ............... باطل عقیدهی ترك و تیمیه ابن

 ٢٠٦ ....... توسل جواز در مسلمانان اتفاقنظر و پیامبر قبر فراوان زاتمعج

 ٢١١ ........... پیامبر قبر معجزات فراوانی به تیمیه ابن اعتراف

 ٢١٥ .......... پیامبر مبارك ذات و شخص به توسل بدیهی دالیل

 ٢٣٤ .............. است تأثیر داراي پیامبر مبارك وجود

 ٢٣٧ ................ ناصحیح اعمال منع و اسالم

  ٢٣٩ .................. فقهی مسألهاي توسل،

 آن حقیقت و استغاثه :سوم فصل
 ٢٤٦ ................ استغاثه تحریم بر وهابیان دلیل

 ٢٤٧ ................. آن جواز یلدال و استغاثه

 ٢٥٠ ............... استغاثه جواز در پیامبر احادیث

 ٢٥٨ ...... حضرت حیات از بعد پیامبر از یارى طلب جواز بر صحابه اجماع

 ٢٦٥ ............... غیبی امداد بر اعتقاد و تیمیه ابن

 ٢٦٩ ............. پیامبر از خواستن یارى و عامر بن عقبه

 ٢٧٠ ............... اکرم پیامبر به عمر ابن اثهیاستغ

 ٢٧٧ ................. پیامبر به ابوبکر استغاثهی
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٤١٢ 

 ٢٧٨ ............. غایب شخص به عثمان و عمر استغاثهی

 ٢٧٩ ............. )سالم اهللا علیها(کبري زینب ي استغاثه

 ٢٨٢ ................ منکدر بن محمد ي استغاثه

 ٢٨٤ ........ )السالم علیه(رضا امام بارگاه رد خزیمه ابن تضرع و تواضع

 ٢٨٦ ............ پیامبر به استغاثه و سنت اهل بزرگ عالم سه

  ٢٩١ ....... آن به سخپا و استغاثه و توسل تحریم بر وهابیان قرآنی دالیل

 اموات ي وسیله به باران طلب :چهارم فصل

  ٣٠٠ ................ اموات ي وسیله به باران طلب

 قبر مسح جواز و حنبل بن احمد :پنجم فصل
  ٣٠٦ ........ کند مى معرفی خوارج رأي همانند را تیمیه ابن رأي ذهبى

 صالحان قبور نزد دعا مطلوبیت :ششم فصل

 ٣١٤ ............... صالحان قبور نزد دعا مطلوبیت

  ٣٢٢ ................... بیانوها تناقضات

 قبور سر بر قرآن خواندن :هفتم فصل

  ٣٢٦ ............... قبور سر بر قرآن خواندن جواز

 )آله و علیه اهللا صلی(پیامبر قبر زیارت :هشتم فصل
 ٣٣٨ ................ روایات در پیامبر قبر زیارت

 ٣٤٧ ........... آن معناي و مسجد سه از غیر به سفر منع حدیث

 ٣٥٦ ................... قبور زیارت اخبار

 ٣٦٠ ......... قبور جوار در نماز اداي و زنان براى قبور، زیارت جواز

 ٣٦٦ .................... غیرخدا به قسم
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٤١٣ 

 ٣٧١ ................ وهابیان شرك از دیگر نوعی

 ٣٧٤ ................. توسل مورد در آخر سخن

 ٣٧٨ ............... وهابیت با آشنایی در مهم نکتهی

 ٣٧٩ ................ اعتقادي مسائل در ختالفا

 ٣٨٢ ................... فروع در اختالف

 ٣٨٨ ...................... خالصه

 ٣٩٤ .................... ادرمص فهرست

 
 
 


