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 چکیده

 

 نآ موضوع تحقیق پایانی نقد و بررسی حرمت توسل از دیدگاه وهابیت است. مقصود از توسل

است که بنده چیزی یا شخصی را نزد خداوند واسطه قرار دهد تا وسیله قربش به خدا گردد. وهابیت 

 هباشد ک نام فرقه ای است که منسوب به موسس خود محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان نجدی می

  با ادعای احیای توحید در دین اسالم، در قرن دوازدهم شکل گرفته و به مقابله با مسلمانان پرداخت.

آنها بر این باورند که توسل حرام است و برای اثبات ادعای خود آیات قرآنی متعددی را آورده 

قرب الهی را جایز  سوره مائده اتخاذ وسیله برای کسب 35آیاتی از قرآن مانند آیه ی در حالی کهاند، 

 دانسته است.

در ادامه باید بیان کرد، نه تنها عقل این عمل را مذموم نمی داند، بلکه روایات متعددی همچون 

به  قبل از خلقت، توسل نابینا)صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( به رسول اکرم ( )عَلَیْهِ السَّلَامتوسل حضرت آدم 

و شفای چشمان او و غیر این روایات دلیلی بر رد تحریم توسل است للَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( )صَلَّى اپیامبر 

سالی در زمان خشک)صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( و عمل صحابه نیز همچون توسل بالل بن حارث به پیامبر 

  دلیل دیگری بر جواز توسل است.

 وهابیت، تکفیر، حرمت، ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب. توسل، کلید واژه ها:

 

     

  



 

 

 مقدمه

 

توسل براساس  یکی از راه های معنوی برای رسیدن به قرب الهی و رفع حاجت، توسل است.  

سیلَةَ  إِلَیْهِ ابْتَغُوا َو»سوره ی مائده که خداوند می فرماید:   45آیات  قرآنی نظیر آیه ی سیله  »؛ «الْوَ و

هِ وَ  )صددَلَّى اللَّهُ عَلَیْمورد تاکید می باشددد و  همچنین روایاتی از پیامبر  «.برای تقرب به خدا بجوییدای 

سَلَّم(   سَّلَام و ائمه آلِهِ وَ  ستن دعوت می کند، دلیل دیگری بر این     ( )عَلَیْهِ ال سل ج سلمانان را به تو که م

 ادعاست. 

سول اهلل    با وجود این مجوزها، وهابی ها با ادعای     صالح دین ر سَلَّم(    ا صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ  و )

رفع بدعت از آن، باتوسددل  مخالفت کرده و آن را حرام می دانند و برای ادعای خود در مورد حرمت 

یاتی چون    بَاد     »اعراف  194توسدددل از آ لَّهِ عِ تَدْعُونَ مِن دُونِ ال لَّذِينَ  ثَالُکمْ  إِنَّ ا یات  «أَمْ ی دیگر و آ

 استفاده می کنند. 

شد و           ست و مورد تاکید قرآن می با شیعه ا سل یکی از اعتقادات بر حق  از آن جهت که تو

 انبیاء و اولیاء بوده، دفاع از آن ضروری به نظر می رسد.  جزئی از سیره ی

مقاله مورد نظر با محوریت تاریخچه توسدددل، دالیل حرمت توسدددل از دیدگاه وهابیت و رد    

 دالیل حرمت انجام گرفته است. 

در این مقاله از روش تحلیلی، اسددتداللی و توصددیفی بهره گرفته شددده و برای جمع آوری     

 مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است. 

 نابع روایی، کالمی، تاریخی و ملل و نحل. منابع مورد استفاده: م   

  



 مفهوم شناسی توسل

قبل از بحث پیرامون حرمت توسدل از سدوی وهابیت و رد دالیل حرمت دو وا ه ی محوری      

 آن یعنی توسل  و فرقه ی وهابیت را از نظر مفهوم مورد بررسی قرار می دهیم.

سُّالً إلَی اللّهِ    »     سَّلُ تَوَ سَّلَ يَتَوَ سیل  تَوَ سیله به خدا تقرب  »؛ «ةٍبِعَمَلٍ أو وَ با عمل یا با یک و

  1«.جست

سطه قرار             صی را نزد خداوند وا شخ ست که بنده چیزی یا  سل آن ا صود از تو صطالح مق در ا

  .2دهد تا او وسیله ی قربش به خدا گردد

 روایات بر چند نوع است: توسل بر طبق آیات و

 توسل به اسماء وصفات خداوند -1

 توسل به قرآن کریم -2

 توسل به عمل صالح -3

 مؤمن توسل به دعای برادر -4

 مماتشان صالحین درزمان حیات و توسل به پاکان و -5

ست که در نجد و حوالی آن ظاهرگردید و      سالمی ا سالمی ا سوب به   وهابیت یکی از فرق ا من

ست.  محمد ساس کار  بن عبدالوهاب ا صریح کتاب     این فرقه بر ا ست که  سنت   خدااین ا )قرآن( و 

یْهِ وَ آلِهِ وَ سدددَلَّم(      پیغمبر عت  بد  سدددنت نمی یابند،    آنچه را که در   اخذ می کنند و   را)صدددَلَّى اللَّهُ عَلَ

 .3شمارند می

 

  

                                                 

 .632ص ،1331 چاپ هفتم، اسالمی، تهران، ترجمه محمد بندرریگی، ،فارسیـ  المنجد عربی ،لوییس معلوف.  1

روت، احیاء ، بیالسبع المثانی روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و  . ابی الفضل شهاب الدین االلوسی الالبغدادی،     2

 .134، ص6-5هد.ق، ج 1415التراث العربی، 

 .265، ص4، ج1321، زیر نظر محمد معین، دانشگاه تهران،لغت نامه، . علی اکبر دهخدا 3



 عملکرد وهابیت در طول تاريخ

وهابی برای رسیدن به اهداف خود جنایات زیادی را در طول تاریخ انجام  ددد لشکر سعودی     

  :داد که در این بحث به برخی از این اعمال می پردازیم

 کشتار شیعیان کربال  -1

 حمله به طائف د  2

 خریب آثار بزرگان مکهت -3

 آتش زدن کتابخانه های بزرگ -4

 هتخریب آثار بزرگان مدین -5

 

 ها عقايد وهابی

 :، عبارت است ازاشتن آن شهرت یافته اندبه د ها از اعتقادات و اموری که وهابی برخی   

 

 اقرار به شهادتین موجب اسالم نیست  -1

له اال اهلل »ها بر این باورند که بنده ای که        آن      یگانگی خدا را به عبادت      ،را می گوید  «ال ا

 4.تولیاء و صالحین را باطل نموده اسمانند عبادت قبرها و ا ،اعالن کرده و عبادت غیر خدا را

 

 تجسیم خداوند  -2

شده و اجماع و اتفاق    »ابن تیمیه در کتاب الفتاوی می گوید:  سنت ثابت  آنچه که در قرآن و 

 آن است، حق می باشد. حال اگر از این امر الزم آید که خداوند متصف به جسم بودن  پیشینیان بر

                                                 

صالح بن فوزان الفوزان،   4 سالمی  . رک:  ستلزمات و تأثیر آن در فرد و جامعه ا سحاق  معنای ال اله اال اهلل و م ، ترجمه ا

ن عبداهلل دبیری العوضددی، ریا ، معاونت مطبوعات و پهوهش های علمی وزارت شددوون اسددالمی و اوقاف و دعوت و ارشدداد  ب

 39هد.ق، ص  1425عربستان سعودی، 



 5«.ی ندارد، زیرا الزمه ی حق نیز حق استشود اشکال

 

 حرمت شفاعت خواستن از اولیاء   -3

اگر مقصود شفاعت خواهان، طلب شفاعت از »از این جهت محمد بن عبدالوهاب می گوید: 

این همان چیزی  د ه خدا جوینددکه به واسطه آن ها تقرب بد  اء استدکه، پیامبران و اولیدمالئ

 6«. ها خون ها و اموالشان مباح شمرده می شود است که به واسطه ی آن

 

 حرمت توسل خواستن از اولیاء  -4

هر کس به پیامبران و صالحان توسل جوید »محمد بن عبدالوهاب در این زمینه می گوید:     

 .3«و آنان را شفیع خود سازد، خونش حالل و قتل او جایز است

 

 حرمت زيارت  -5

یارت اختالف نظر       باره ز یارت قبر       .وجود دارد در که ز ند  باور   برخی چون ابن تیمیه بر این 

زیارت پیامبر مسدددتحب »محمد بن عبدالوهاب بر خالف ابن تیمیه می گوید:  .8حرام اسدددتپیامبر 

صی، جایز            سجد االق سجد النبی( و م سجد خودم )م سجد الحرام و م سافرت جز برای م ست؛ ولی م ا

 لذا وی به  9«یـجدی و مسجد االقصـرام و مسـثالثه؛ المسجدالحال تشد الرحال اال الی »نیست: 

                                                 

 .39. ق، ص ده 1413، بیروت، دارالقلم، کبریلالفتاوی اتقی الدین ابن تیمیه الحرانی، .  5

هدددد.ق،  1432، بی جا، دارالوالء للطباعه و النشر و التوزیع، الی عقاد االسالم روافد االيمان . رک: نجم الدین طبسی،   6

 . 15ص 

سینی قزوینی  3 شرع ، . محمد ح شریف(،       وهابیت از منظر عقل و  صر )عجل اهلل تعالی فرجه ال سه ولی ع س ، یی جا، مو

 .218، چاپ سوم، ص 1383

 945، صکشف االرتیاب. رک: محسن االمین الحسینی العاملی،  8

 .358هد.ق، ص  1412، بیروت، دارالهادی، احیاء علوم الدين. ابی حامد محمد بن محمد غزالی،  9



  11«.استناد این حدیث، سفر به قصد زیارت قبور را تحریم کرده است

 

 توسل داليل قرآنی بر حرمت

سلمان نباید غیر خدا را بخواند و یا       وهابیها معتقدند آیات فراوانی گواهی می دهد که فرد م

إِنَّ الَّذِينَ   « »با خدا دیگری را نخوانید.   »؛ 11«فاَل تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً   »فرماید:   ندا کند چنان که می     

کسدددانی را که به غیر خدا می خوانید بندگانی مانند شدددما »؛ 12«تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَاد  أَمْثَالُکمْ

ستند  شود که در مقام دعا باید خدا    «. ه ستفاده می  سل به  از این دو آیه ا را خواند نه غیر او را و تو

  13شخص و شخصیت و منزلت و مقام، خواندن غیر خداست.

 

 رد داليل حرمت توسل

ست  ،بر این باورند که میت وهابی ها ست دعا از او لغو و   ،قادر به اجابت دعا نی بنابراین درخوا

  14.بیهوده است

اوسددت، و با آمدن « روانروح و »و « بدن ذری اصددلی»، مجموعه ی در واقع حقیقت انسددان

 15 مرگ روح از پیکر جدا می شود نه آن که بدن یا روح نابود می گردد.

ی افعال انسددان از روح او صددادر آن چه به خوبی درک می شددود، این اسددت که در دنیا همه 

شود. پیکر و بدن و اعضاء و جوارح به منزله ی ابزاری برای آن می باشند. لذا ممکن است بدون       می

 این ابزار نیز فعالیت داشته باشد. شاهد بر این مسئله این است که هر گاه ارتباط روح از بدن به طور 

                                                 

 .112، ص روافدااليمان. نجم الدین طبسی،  11

 .18(، آیه 32. سوره جن ) 11

 .194(، آیه 3. سوره اعراف ) 12

 .231، ص وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی. رک: جعفرسبحانی تبریزی،  13

 .243همان، ص . 14

 .63، ص 3، ج 1386، تهران، انتشارات منیر، شفاعت . محمد باقر علم الهدی، 15



ضعیف می گردد، هنگام    شود، مانند: زمان مرگ، یا ارتباط روح با بدن  خواب یا حالت کلی قطع می 

 16بی هوشی با آن که بدن و اعضاء و جوارح سالم می باشند، هیچ گونه فعالیتی ندارند.

باقی اسدددت.           عد از مرگ نیز  که این روح ب ند  یان می ک عددی نیز ب یات مت عالم    آ گار  پرورد

 فرمایند:  می

مُت فى        هَا وَ الَّتى لَمْ تَ لَّهُ یَتَوَفى األَنفُس حِینَ مَوْتِ ال

سِلُ األُخْرَى إِلى        امَنَامِهَ ضى عَلَیهَا الْمَوْت وَ یُرْ سِک الَّتى قَ فَیُمْ

    13.أَجَل مُّسمًّى

خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند و ارواحی 

سیده نیز به هنگام خواب می     شان فرا نر را که هنوز هنگام مرگ

گیرد، پس ارواح کسددانی را که فرمان مرگشددان را صددادر کرده  

رد و ارواح دیگری )که باید زنده بمانند( تا سر آمدی  نگه می دا

 معین باز می گرداند.

  وهابیت که دالیل قرآنی بر حرمت توسل آورده اند باید گفت:در پاسخ     

مقصود دعا در مجموع این آیات، مطلق دعا و خواستن   

نیست، بلکه دعا وندای خاصی است که با قصدآن معنا، مرادف     

ست.     با معنای عبادت می شود و آن معنای الوهیت و ربوبیت ا

ستانی ا  ست که   به عالوه که مجموع این آیات مربوط به بت پر

شان )یا آن که موجود گمان می کردند بت ها  اتی که این بتهای

رمز آن هاست( برخی از شئون تدبیر را مالکند. لذا برای آن ها   

نوع استقالل در فعل و تصرف قائل بودند. پر واضح است که هر  

 رای کسی و درخواست از کسی غیر از خداوند با این  دواضع بدت

                                                 

 .31، ص شفاعت . رک: محمد باقر علم الهدی، 16

 .42(، آیه 39. سوره زمر ) 13



  18اعتقاد عبادت او محسوب شده و شرک است.

 ال تدعوا معدر حقیقت تقدیر آیه چنین اسددت )»عالمه طباطبایی در تفسددیر آن می فرماید: 

تنها مال اوست، و مراد ( با خدا احدی غیر او را نخوانید زیرا مساجد  اهلل احدا غیره، الن المساجد هلل 

  19«به دعا، عبادت و پرستش است.

یل    -2 یان ذ َثالُکْم       » طبرسدددی در مجمع الب َباد  أَْم لَِّه ِع تَْدُعوَن ِمن دُوِن ال لَّذِيَن    21«ِإنَّ ا

ستش گرفته و برای خود خدا     »فرماید:  می شما آن ها را به پر ساختگی و بت هایی که  این خدایان 

هایی به سان شما هستند، در برابر فرمان خدا  خود آفریده کرنش می کنید،می خوانید و در برابرش 

  21«.رام می باشند

 

 جواز توسل از ديدگاه عقل

بنابراین اگر بپرسددند که   22«خدای سددبحان بر هر چیزی قادر اسددت»طبق حکم عقل و نقل 

پاسددخ آن متبت « آیا خداوند متعال می تواند اثری را بر چیزی عطا کند و یا از آن، سددلب نماید »

 است. 

ست و عقل،       ستلزم عجز و ناتوانی ذات اقدس الهی ا شود، م سخی منفی داده  زیرا اگر به آن پا

  23خدای سبحان را از نقص و عیب تنزیه می نماید.

معنوی خداوند، همچون هدایت، مغفرت و فیوضات      

 آمرزش نیز بر اساس نظامی خاص بر انسان ها نازل می شود و  
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که امور از           ته  ند بر این تعلق گرف خداو نه ی  ما اراده ی حکی

سد. بنابراین،       سان ها بر سباب خاص و علل معین به ان طریق ا

همان گونه که در عالم ماده نمی توان پرسدددید: چرا خداوند            

متعال زمین را با خورشددید نورانی کرده و خود بی واسددطه به  

چنین کاری دسدددت نزده اسدددت  در عالم معنا نیز نمی توان     

گفت: چرا خداوند مغفرت خویش را به واسدطه ی اولیای الهی،   

   24شامل حال بندگان می کند 

 

                                   جواز توسل از ديدگاه قرآن                                                

به مومنان فرمان می دهد:           َلَة َو         »قرآن  ـِی ْیِه اْلَوسـ لََّه َو اْبتَُغوا إَِل لَّذِيَن ءَاَمُنوا اتَُّقوا ال َها ا َيأَيُّ

 25«جَهِدُوا فى سبِیلِهِ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ

سد:         شاف می نوی شری در ک سیله عبارت از هر  »زمخ ست که آدمی را به  و دیگری چیزی ا

 26«. نزدیک می کند

سددوره مائده و معنای وسددیله در می یابیم که یکی از سددنت های الهی   35با توجه به آیه     

 .استفاده از اسباب و عللی موجود در این نظام است

ضرت یعقوب         سیله بودن ح سَّلَام خداوند درباره ی و ستَغْفِ قَالُو»می فرماید: ( )عَلَیْهِ ال رْ  ا يَأَبَانَا ا

ــتَغْفُِر لَُکْم َربى ِإنَّهُ ُهوَ الْغَُفوُر الرَِّحیُم        ــوْأ َأس فرزندان یعقوب  »؛ 23«َلَنا ُذُنوَبَنا ِإنَّا ُکنَّا خَِطِئیَن َقالَ س

رای د زودی بده  فت: بد خواه که ما خطاکار بودیم، گد اهان ما را از خدا بد رزش گند گفتند: ای پدر، آم

 شما از 
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 28«.پروردگارم آمرزش می طلبم که او بسیار بخشنده و مهربان است

که منافات با توحید ندارد بل از آیات فوق استفاده می شودکه تقاضای استغفاراز دیگری نه تنها    

راهی است برای رسیدن به لطف و عنایت پروردگار، در غیر این صورت چگونه ممکن است حضرت       

 29بدهد.یعقوب به توسل آنان پاسخ متبت 

 

 حابهصجواز توسل از ديدگاه روايات و عمل 

سَّلَام در روایات بیان شده که حضرت آدم    )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ  کرم قبل از خلقت رسول ا ( )عَلَیْهِ ال

 ، به ایشان متوسل شده اند.وَ سَلَّم(

سمان بلند کرد و      سر به آ شد،  وقتی آدم مرتکب گناه 

به حق محمد سوال می کنم که مرا ببخشی،    گفت: )خدایا( ترا 

خدا به او وحی نمود که محمد کیسددت  آدم پاسددخ داد، وقتی  

مرا آفریدی، سر به عرش بلند نمودم در این هنگام دیدم در آن 

نوشته است، معبودی جز خدا نیست و محمد پیامبر خداست،      

با خود گفتم که محمد بزرگترین مخلوق اوسددت که خدا نام او 

ار نام خود آورده است، در این هنگام به او وحی شد که او را کن

آخرین پیامبر از ذریه ی تواسددت، و اگر او نبود تو را خلق نمی  

 31 کردم.

ست.          صورت گرفته ا شان نیز  سل به پیامبر در زمان حیات ای از عبدالملک بن هارون بن  تو

 من »آمد و گفت: )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( غتره از پدرش از جدش روایت شده که ابابکر نزد پیغمبر 
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 پیغمبر فرمودند: بگو: «. قرآن را یاد می گیرم اما گاهی آن را فراموش می کنم

محمد نبیک و ابراهیم خلیلک و د الک بد ی اسد م اند الله

بموسی نجیک و عیسی روحک و بتوراه موسی و انجیل عیسی      

   31اوحیته و قضاء قضیته. و فرقان محمد و بکل وحی

پروردگارا از تو درخواسددت می کنم به محمد پیامبرت  

و ابراهیم دوسددت تو و به موسددی و عیسددی روح تو و به تورات 

سی و فرقان محمد و به هر وحیی که وحی     سی و انجیل عی مو

 نمودی آن را و هر قضایی که گذراندی آن را.  

  انجام گرفته است. و تابعین صحابه یات برزخی توسطتوسل به پیامبر در ح

 طبرانی نقل کرده است: 

مردی به جهت گرفتاری نزد عتمان خلیفه سوم رفت و 

آمد می کرد، ولی عتمان به وی توجه نمی کرد، به عتمان بن       

ضو بگیر و  »حنیف گالیه کرد، عتمان بن حنیف به وی گفت:  و

)صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ   به مسجد برو، پس از خواندن نماز به رسول اکرم  

اللهم انی اسدالک و اتوجه الیک   »متوسدل شدو و بگو:   آلِهِ وَ سددَلَّم( 

بک الی ربی           یا محمد انی اتوجه  بنبیک محمد نبی الرحمه، 

فیقضددی لی حاجتی، و تذکر حاجتک؛ خدایا، حاجت خود را از 

تو می خواهم و به وسددیله ی پیامبرت به تو روی آورده ام، ای 

تا حاجتم بر         محمد  به خدا رو آورده ام  به وسدددیله ی تو  من 

به توصدددیه ی «. آورده شدددود. آن گاه حاجت خود را ذکر کن  

عتمان بن حنیف عمدددل نمود و بددده طرف مندددزل عتمان بن  

عفدددان، خلیفه ی مسلمین حرکت کرد، وقتی که چشم دربان  

 و را  خلیفه به وی افتاد، او را با احترام نزد عتمان برد و خلیفه ا
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نزد خود نشددداند و مشدددکلش را برطرف نمود و حاجتش را روا 

ساخت. از نزد خلیفه بیرون آمد و نزد عتمان بن حنیف رفت و  

داسدددتان را برای او نقل نمود و از وی تشدددکر کرد. عتمان بن 

حنیف گفت: به خدا سوگند، این توسل را از پیش خود نگفتم؛    

صَلَّى اللَّ بلکه نزد پیامبر گرامی  سَلَّم( ) ی  بودم که نابینای هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ 

)صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ   آمد و از حضرت تقاضای دعا نمود، رسول خدا    

این توسل را به او آموخت، مرد نابینا به برکت این توسل   وَ سَلَّم(  

   32شفا یافت و بینا گردید.

قبور یکدیگر و توسل جستن به صاحب قبر    عملکرد علما و بزرگان اهل سنت درباره ی زیارت  

ن زینی دحالن احمد ب« الدر السددنیه»و « خالصدده الکالم»اسددت. در دلیلی دیگر بر جواز توسددل 

آورده که امام « الخیرات الحسدددان فی مناقب ابی حنیفه النعمان»نویسدددد: ابن حجر در کتاب   می

و کنار ضددریح او حاضددر می شددد و شددافعی در وقت اقامتش در بغداد به ابی حنیفه توسددل می کرد 

زیارت می کرد و حاجت هایش را از خدا می خواسددت و گفته: امام احمدهم به شددافعی توسددل پیدا 

 33.می کرد. حاجت هایش را از خدا می خواست

 

 پاسخ به يک شبهه

بحث توسل پیشوایان اهل سنت به یکدیگر این شبهه را در نزد ما شیعیان ایجاد می کند           

 .    شخصی غیر از پیامبر و ائمه نیز می توان توسل جستبه هر 

 ،که انسددان می تواند به مقدسددات و شددعائر الهی همچون قرآن کریم  :در پاسددخ باید گفت     

به  که  ،کع ید   ،مالئ یت        ،توسدددل بجو که حق عبود گانی  ند به ب جا      و همچنین  به  ندگی الهی را  و ب

و به واسطه ی آن به اذن پروردگار از توانایی  اند ه اسماء و صفات حضرت حق شده آین. و 34اند آورده

از آن جا که اوج بندگی و عبودیت و معرفت حق   35ار گشته اند.و قدرت خاصی بر انجام امور برخورد
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صَلَّى   )توسل به آنان و در راس ایشان به پیامبر اکرم    ،جلوه گر است  سان کامل در انبیاء و اوصیای  و ان

  36.اولویت دارد)عَلَیهِمُ السَّالم( و امامان معصوم اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( 

 

 نتیجه

و جلوگیری از بدعت که به )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم(   مبارزه با شعار اصالح در دین رسول اهلل     

ست از برخی آیات قرآنی و       سیر نادر سطه ی تف شفاعت و    وا شت غلط از عمل  معنای توحید و بردا

توسل و زیارت و... بوده، منجر به تکفیر بسیاری از مسلمانان و تحریم  برخی از اعمال اعتقادی آنان    

 گردیده است.

صددراحت قرآن در اسددتفاده از توسددل برای رسددیدن به قرب الهی و ارجاع صددحیح آیاتی که   

د به بت پرسددتان و مشددرکان، دلیلی بر رد حرمت توسددل   وهابیان در جهت تحریم توسددل آورده ان

 باشد. می

سبت به پیامبر        صحابه ن سالت انبیاء و اولیاء در طول تاریخ وعملکرد  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ تو  آلِهِ وَ  )

سته های     سَلَّم(   ستدالل های عقلی و نقلی در مورد حیات پس از مرگ و قدرت پاسخگویی به خوا و ا

 سوی اولیاءاهلل، دلیلی بر امکان جواز توسل می باشد.انسان از 
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