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

امروزه برخی از دشممانام ممممااانام بادخم دشممانام شممیدا ادیقاداا دینی باال خود را با  اهر    

ویرام ناودم ادیقاداا فریبنده و حق ناا با دیگرام درضمما درده و با ایداد شممبما هاراه با اد ا   سممهحی  با  

دینی ممممااانام می پردازند. ی ی از راه ها  مقاباا با هنما ایداد روشممن  ر  و بیام حقیقت نا  با اد ا    اا  

 در میام ممااانام است. 

از این رو سدی ناودم تحقیق پایانی را در موضوع نامبرده ارائا دهم. مقصود از توسل دا ی ی از ادیقاداا 

مااانام می   سیاا  ربش با خدا          م سها  رار دهد تا و صی را نزد خداوند وا شخ ست دا بنده چیز  یا  شد هم ا با

سس خود محاد بن دبدا وها  بن سایاام ندد  می باشد دا ؤگردد. وهابیت نام فر ا ا  است دا منمو  با م

ممااانام پرداخت. محاد   با اددا  احیا  توحید در دین اسالم  در  رم دوازدهم ش ل گرفیا و با مقاباا با دیگر  

بن دبدا وها  پس از پیوند با خاندام سممدود و  درتاند شممدم در رمت رسممیدم با اهداد خود در اوخ تاری   

رنایاا بمیار  از رااا  دشیار شیدیام دربال  حااا اائف  تخریب هثار بزرگام و صدها دال زشت دیگر اندام       

 داده است. 

است چرا دا هیچ دس رز خداوند  ادر بر اندام اداا ی از  بیل ش ا     هنما بر این باورند دا توسل حرام 

مریض  ادا  دین  بر هوردم حاراا و... نیمت و هر دس با هم مدیقد باشد  مشرک است. هنما برا  اثباا اددا      

را «   را نخوانیدبا خدا دیگر»؛ «فَال تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»سممموره   رن  81خود هیاا  رهنی میددد  نظیر هیا 

 هورده اند و بیام می دارند دا مردگام بدد از مرگ ارتباای با این دا م نداشیا و  ادر با اندام چیز  نخواهند بود 

ست و بدد از مرگ روح او با ی  در پاس  با این شبما در ابیدا بیام می دنیم دا اصا ت انمام با روح او     

 .ه استمئاا را هیاا  رهم میذدر شد. این ماست

 هـ



هیاتی را دا هم ها در حرمت توسممل هورده اند  مربوب با بت پرسممیام و مشممردام می باشممد و از سممویی 

 سوره مائده اتخاذ وسیاا برا  دمب  ر  ا می را رایز دانمیا است. 52هیاتی از  رهم مانند هیا   

ایاا میددد  هاچوم توسمممل   در اداما باید بیام درد نا تنما دقل این دال را مذموم نای داند با ا رو           

مَّاَام )حضرا هدم   سَاَّم(   با رسوخ ادرم  ( دَاَیْاِ ا  صَاَّى ا اَّاُ دَاَیْاِ وَ ه ِاِ وَ  صَاَّى   توسل نابینا با پیامبر   بل از خاقت) ا اَّاُ دَاَیْاِ وَ  )

سَاَّم(   ل صحابا نیز هاچوم توسل   و ش ا  چشاام او و غیر این روایاا د یای بر رد تحریم توسل است و دا     ه ِاِ وَ 

 در زمام خش ما ی د یل دیگر  بر رواز توسل است . )صَاَّى ا اَّاُ دَاَیْاِ وَ ه ِاِ وَ سَاَّم(بالخ بن حارث با پیامبر 

رد  -3  م ددیل حرمت توسل 5م م موم شناسی و تاریخچا وهابیت  8این تحقیق از سا بخش با دنوام  

 فصل می باشد. 9در مداوع دارا  ددیل حرمت توسل   تش یل شده دا 

 در این تحقیق سدی شده از دیابما  روایی  ت میر   تاریخی و مال و نحل اسی اده شود.

شبما          س  گویی با  سهح هگاهی و بادرفین توام پا شخصی این پژوهش  افزایش  از رااا دسیاوردها  

  رشد ف ر  روانام فراهم     زمینای  حرمت توسل بوده و امید است با گمیرش این نوع فدا یت ها  پژوهش     

شانام دچار  غزش         شبما اف نی ها  د سیدد ما   و  در برابر  صحیح هاراه با ا شین ادیقاداتی  گردیده تا با دا

 نگردند.

  حرمت    اد اتوسممل  وهابیت  ت  یر  حرمت  ابن تیایا  شممیدا  محادبن دبدا وها   کلید واژه ها:

      .توسل  اد ا   رواز توسل

 

 
 
 
 


