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 توسل از منظر آیات و روایات
 1کوثر فهیمی                                                                                

 

 

 چکیده:

و  ا میلتوسل در لغت به معنای اتخاذ وسیله برای نزدیک شدن به چیزی، رسیدن به چیزی ب

ند و آموختیردم ممعاها معارف ناب الهی را به رغبت است. ائمه )علیهم السالم( به وسیله ادعیه و د

یی لحه شفعی تقرب و اعمال صایافتند و به وسیلهاز این طریق به خدای رحمان برای تقرب می

ز طریق ست و ااشوند. در آیات بسیاری از قرآن کریم و روایات توسل را بیان کرده برای مردم می

 لگوگیریایز با نو تضرع به ائمه را بیان کرد. و ما  توان به رد نظرات وهابیون در خصوص توسلمی

 توانیم به وسیله اعمال صالحه به پروردگار تقرب بجوییم.از ائمه اطهار می

 توسل، ائمه، تضرع، ادعیه. ها:کلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  شیراز، طلبه سال اول. -. حوزه علمیه فاطمه الزهرا )سالم اهلل علیها(1
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 مقدمه:

برای یکی از معارف مسلم و مشهور ملت تشیع توسل به اولیاء الهی و معصومین و بزرگان دین 

رفع مشکالت و برآورده شدن حاجت مشروع اسا. از سویی معاندین و مخالفین فرهنگ تشیع 

ی شرک به ی توسل را مشروع جلوه داده و عقیده آن را به منزلههمواره در طول تاریخ مسئله

های ناروایی متهم ساختند در عصر ما خداوند قلمداد کرده و از این طریق تشیع را به نسبت

های ن که به حق آلت دست استعمار و استکبار جهانی هستند. پیش از دیگران به این نسبتوهابیو

زنند. ابن تمیه که پایه گذار وهابیت است توسل به پیامبر را های بی جا دامن میناروا و تهمت

پندارند. و زیارت قبر معصومین و تضرع و شرک نسبت به خداوند و آزار و اذیت خود پیامبر می

شمردند وی توسل را به معنی ندا کردن شخص و آن را غاثه در بارگاه آنان را بت پرستی میاست

داند حال در این مقاله به بررسی توسل از دیدگاه آیات و روایات از نظر دلیل و عقل عملی حرام می

 پردازیم.و امور تکوینی می
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 مفهوم شناسی توسل -1

 الف: معنای توسل

 برای نزدیک شدن به چیزی.« وسیله»یعنی اتخاد « توسل»

استفاده از چیزی برای تقرب به دیگری است و توسل به پروردگار و نیز به معنای استفاده از 

 جوییم.اموری مشروع برای تقرب به پروردگار که با انجام کارهای نیک به او تقرب می

 توسل در لغت به معنای مختلفی آمده:

 نزدیک شدن؛ -1

 مقام و منزلت در پیش سلطان؛ -2

 درجه؛ -3

 چاره جویی برای رسیدن با میل و رغبت. -4

 الوسیله: رسیدن به چیزی با میل و رغبت.

باشد. این کلمه اخص از کلمه الوسیله است زیرا الوسیله متضمن معنای میل و رغبت )نیز( می

)گرفتن وسیله به سوی خدا( یعنی ( حقیقت الوسیله الی اهلل 35)مائده:« وابتغوا اهلل الوسیله»

مراعات مسیر راه و منج خدا با علم و عبادت در پیش گرفتن مکارم شریعت که در این صورت 

-ی همانند کلمه القربه )نزدیکی( خواهد بود. والواسل: رغبت کننده به سوی خدا. گفته میوسیله

 توسل: فالنی شتر فالنی را دزدید.باشد. اخذ فالن ابل فالن شود که التوسل به معنی سرقت نیز می

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ »  

اید از خدا پروا کنید و به او ]توسل و[ تقرب جویید و در  اى کسانى که ایمان آورده»؛ «تُفْلِحُونَ

 (35)مائده: « .اد کنید باشد که رستگار شویدراهش جه

 

 حقیقت توسل در آیات -2

 روی سخن با افراد با ایمان است و برای رستگار شدن به آنها سه دستور داده: 

« یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل»اید! تقوا و پرهیزگاری پیشه کنید. ای کسانی که ایمان آورده -1

و « وابتغوا الیه الوسیله« »ای برای تقرب به خدا انتخاب نمایید.یلهوس»دهد: پس از آن دستور می

 « و جاهدوا فی سبیله»در راه خدا جهاد نمایید. »فرماید: سرانجام می
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لعلکم « »شاید در مسیر رستگاری قرار بگیرند.»ی اینها را در نظر دارد که ی همهو نتیجه

ی انتخاب به افراد گیرد دستوری است که دربارهموضوع مهمی که باید مورد توجه قرار ب« تفلحون

با ایمان داده شده است. توسل از دیدگاه نهج البالغه این گونه است که حضرت علی )علیه السالم( 

ان افضل ما توسل به المتوسلون الي اهلل سبحانه و تعالي االيمان به و برسوله و »فرماید: می

هترین چیزی که به وسیله توسل به خدا نزدیک شد ب»؛ «جهاد في سبيله فانه ذروه االسالم

 « ی کوهسار اسالم است.ایمان به خدا، پیامبر او و جهاد در راه خدا است که قله

       

 قرآن و توسل -3

ی قرار دادن مقام انسان صالحی در پیشگاه شود که وسیلهاز آیات قرآن نیز به خوبی استفاده می

نیست و منافات با توحید ندارد در خاطر او، به هیچ وجه ممنوع  خدا و طلب چیزی از خداوند به

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ .(:».....34، صص1386خوانیم)مکارم شیرازی، ی نساء میسوره 64آیه 

و اگر آنان وقتى به »؛ «ا رَحِيمًاجَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابً

خواستند و پیامبر ]نیز[ براى آنان  آمدند و از خدا آمرزش مىخود ستم کرده بودند پیش تو مى 

 97ی و نیز در آیه (64)نساء: « .یافتند پذیر مهربان مى طلب آمرزش میکرد قطعا خدا را توبه

قاضای کردند در پیشگاه خداوند برای استغفار خوانیم که برادران یوسف از پدر تی یوسف میسوره

 .(465-263، صص1387کننده و یعقوب نیز این توبه را پذیرفت. )مکارم شیرازی، 

 

 توسل در روایات -4

 توسل از نظر روایات سنی و شیعه.

 اش این است:سهودی بیانی دارد که حاصل ترجمه

له و سلم( و جاه و منزلت او را به پیشگاه بدان که استغاثه از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آ»

خدا شفاعت بردن، کار انبیاء و مرسلین بوده و سیره و رفتار صلحای پیشین در همه حال، استقرار 

بر همین داشته چه در حال حیات آن حضرت و چه بعد از ممات تا چه در عالم برزخ و چه در 

ی پیامبران بزرگ و استشفاع به او سیرهعرصات قیامت و حتی پیش از خلقت آن حضرت نیز توسل 

 خدا بوده است.

کنیم به آنچه که جمعی از در این باب روایاتی رسیده است و ما اکتفاء می»گوید: آنگاه می

کند که رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( از عمر بم خطاب نقل میحاکم »جمله آنها است. 
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)ترک اولی( گردید، در مقام توبه برآمده و به پیشگاه خدای  پس از آنکه آدم )علیه السالم( مرتکب

خدایا به حق »؛ «یا رب اشا لک بحق محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم لما غفرت لی»عرضه داشت: 

خدا فرمود: ای آدم چگونه « محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( از تو خواستارم که مرا بیامرزی.

ه و سلم( را شناختی و حال آنکه او را نیافریدم؟ عرض کرد: پروردگارا محمد )صلی اهلل علیه و آل

های عرش نظر کردم و پس از آنکه به دست قهارت مرا آفریدی و از روح خود در من دمیدی به پایه

از آن پی بردم که محمد « ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل»دیدم این کلمات بر آن نوشته است: 

ترین خلق در نزد تو است که نام او را قرینه نام خودت آله و سلم( محبوب )صلی اهلل علیه و

      «  آفریدی.

عالوه بر اطالق آیات توسل که هر گونه توسل را که مخالف اصول اعتقادی صحیح اسالمی نباشد، مجاز بلکه 

ی توسل داریم. بسیاری از نهشمرد. روایات زیادی را هم که در حد تواتر یا قریب به تواتر است در زمیمطلوب می

این روایات مربوط به توسل به شخص پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( است که گاه قبل از تولد و گاه بعد 

از تولد یا در حال حیات و گاه بعد از رحلت آن حضرت می باشد، البته قسمتی دیگری هم اضافه بر این است که 

ا است و بعضی را خدا را به مقام پیامبر خواندن خالصه تمام اقسام توسل در روایات بعضی به صورت درخواست و دع

 بندند.ای که راه را بر تمام بهانه جویان وهبی میمتعددی دیده می شود به گونه

ی آله و سلم( در حال کودکی است خالصهحدیثی مربوط به توسل ابوطالب به پیغمبر اکرم )صلی اهلل علیه و 

وقتی خشکسالی در مکه واقع شد قریش »ن است که ابن عساکر که در کتاب فتح الباری نقل می کند: حدیث چنی

اند: قحطی همه جا را در هم کوبیده بیاید برویم و از خدا طلب باران کنیم. ابوطالب حرکت نزد ابوطالب رفته و گفته

یامبر )صلی اهلل علیه( بود( چهره ی کودک مانند آفتاب درخشان کرد در حالی که کودکی با او بود )منظور کودکی پ

بود. ابوطالب در حالی که پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( را بغل کرده بود. پشت خود را به کعبه چسباند و به 

د و به همین کودک متوسل شد در حالی که در آسمان هیچ ابری نبود، ناگهان ابرها از این طرف و آن طرف آمدن

 .(119، ص4، ج1385هم پیوستند و چنان بارانی بارید که بر اثر آن بیابان های خشک سرسبز شدند. )ترمذی، 

  

 )رحمه اهلل(سخن امام خمینی  -5
های دیگری که آن بزرگواران ائمه طاهرین بسیاری از مسائل را با لسان ادعیه بیان فرمودند. لسان ادعیه با لسان

فرمودند خیلی فرق دارد اکثر مسائل روحانی، مسائل ماورا الطبیعه و آن چه مربوط به بیان می داشتند و احکام را

خوانیم و متاسفانه به این معانی توجه نداریم اند. ولی ادعیه را تا آخر میمعرفه اله است با لسان ادعیه بیان فرموده

شود؛ بلکه کند نه تنها مانع فعالیت نمیه میهمین دعاها، همین توجهات به خدا، انسان را به مبدا غیبی متوج

فهمد فعالیت برای بندگان خدا، آورد. فعالیتی که برای خودش نیست برای بندگان خدا است و میفعالیت هم می

دانند این کتب ادعیه چه طور کنند برای این است که نمیخدمت به خدا است.  اینهایی که از کتب ادعیه انتقاد می

دانند این دعاهایی که از ائمه ما وارد شده مثل مناجات شعبانیه، دعای کمیل، دعای عرفه و ازد، نمیسانسان می

کند. از همین رو است که امام خمینی )رحمه اهلل( در آغاز تبعید به ترکیه، در سمات چه طور انسان درست می
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ی سجادیه را برایش بفرستند. فاتیح و صحیفهها برای خانواده خود در ایران از آنها درخواست میکی از اولین نامه

 (1392)مختاری، 

 

 توسل در امور تکوینی -6
باید این مطلب را به مردم بیاموزیم که به توسل به اولیاء اهلل و صالحان قناعت نکنند. اصال توسل درسی است 

رومندند؟ برای اعمال صالحشان برای اینکه در پیشگاه خدا آبرومندند چرا آب شویم؟متوسل میبرای ما، چرا به آن 

پس ما باید به طرف اعمال صالح پیش برویم توسل به ما درس می دهد که تقرب به خدا از طریق اعمال صالح 

-است و توسل به اولیاء اهلل فقط به خاطر اعمال صالحشان است آنها در پیشگاه خدا مقرب شدند و ما از آنها می

اند را عت کنند. پس ما همه نیز باید بکوشیم آن مسیری را که آنها طی کردهخواهیم که نزد خداوند برای ما شفا

دنبال کنیم توسل باید تبدیل به یک مکتب انسان ساز و تربیت کننده شود. مبادا در توسل متوقف شویم و اهداف 

، 1کارم شیرازی، جمعالیه ی توسل را فراموش کنیم این هم امر مهمی بود که همه باید به آن توجه داشته باشند. )

 .(135ص

 

 توسل در امور تکوینی -7
ی دیگر اینکه توسل به عالم اسباب هم در امور تشریعی وجود دارد و هم در امور تکوینی و هیچ کدام مانع نکته

 خواهیم به نتایج مطلوب برسیم، در زندگی طبیعی خودمان به دنبال اسباب از توحید نیست. ما هنگامی که می

کنیم، محصول را به موقع برداشت کنیم، آبیاری و آفت زدایی میزنیم، بذر افشانی میمین را شخم میرویم زمی

 کنیم.کنیم و از آن برای زندگی خود استفاده میمی

رویاند و یا نور کند؟ آیا اعتقاد به این که زمین بذر گیاهان را میآیا توسل به این اسباب ما را از خدا غافل می

دهد، و به طور کلی اعتقاد به این ها را پرورش میهای حیات بخش باران، بذر و گیاه و گل و میوهطرهآفتاب و ق

عالم اسباب مخالف توحید افعالی است؟ به یقین مخالف نیست زیرا که ما به دنبال عالم اسباب می رویم اما مسبب 

اصل توحید منافات ندارد و این همه آوازه ها از االسباب را خدا می دانیم همان گونه که توسل به اسباب طبیعی با 

شر بود در عالم تشریح نیز به توسل به انبیاء و اولیاء و معصومین و تقاضای شفاعت از آن در پیشگاه خدا هیچ 

-منافاتی با اصل توحید ندارد. البته می دانیم یک گروه افراطی نیز در اینجا پیدا شدند که عالم اسباب را فکر شده

سوزاند هم گویند آتش نمیآنها به همین گمان که اعتقاد به عالم اسباب با توحید افعالی خدا منافات دارد، می اند،

کند خداوند به هنگام ریختن آب سوزاند. آب آتش را خاموش نمینزدیک شدن آتش به چیزی آن را میبه هنگام 

طه علت ومعلول که از روابط بدیهی در جهان و به این ترتیب تمام رابکند. بر روی آتش، آتش را خاموش می

ابرها »گوید: شوند. در حالی که قرآن کریم عالم اسباب را به روشنی به رسمیت شناخته و میآفرینش است فکر می

فیحیی به االرض « »شود.کند و به وسیله آنها احیای ارض میهای تشنه را آبیاری میفرستیم، این ابرها زمینرا می

بخشد. آیاتی که داللت بر رسمیت شدن عالم های باران زمین را حیات مییعنی به این دانه« یحیی به« »ابعد موته

ی او است. این آثار اسباب دارد بسیار زیاد است. منتها این اسباب چیزی را از خودشان ندارند، هر چه دارند از ناحیه

خطاکاران غافلی هستند، منکران اسباب در عالم تشریع  را خدا به انها داده همان گونه که منکران اسباب طبیعی،

       (1336)بهشتی، هم خطاکارند. 
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 ی آیات و دلیل عقلتوسل در گستره -8
این  مسئله توسل به اولیاء اهلل در پیشگاه خدا برای حل مشکالت مادی و معنوی از مهم ترین و جنجالی ترین 

کنند توسل الی اهلل با اعمال صالحه اشکالی است. وهابیون تضریح می مباحث میان وهابیون و سایر مسلمین جهان

دانند. در حالی که سایر مسلمین جهان توسل به اولیاء ندارد. توسل به اولیاء اهلل جایز نیست آن را نوعی شرک می

مانع از توسل است و شمرند. پندار وهابیون این است که آیاتی که از قرآن اهلل به معنایی که شرح خواهیم داد برمی

( توهم پندار وهابیون 18)جن:« کسی را با خدا نخوانید.»؛ «تدعوا مع اهلل احدافال »شمارند از جمله: آن را شرک می

گویند به فرض که کند عالوه بر این بحث دیگری هم از آنها میاین است که این آیات نفی توسل به اولیا اهلل می

طبق بعضی از روایات جایز باشد در حال وفات و بعد از مرگ دلیلی بر جواز توسل  توسل به پیامبر در حال حیاتش

 به آن حضرت نداریم.  
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 نتیجه گیری:
ی امیر المومنین )علیه السالم( توسل یعنی تقرب به دیگری و منظور از دیگری همان خدا است. طبق گفته

توان به خدا نزدیک شد ایمان به خدا، پیامبر و جهاد در راه خدا است. ائمه اطهار میبهترین چیزی که به وسیله آن 

ها رسیده است که در زمان فقدان امام معصوم به اند که به دست ما انسانبسیاری از دعاها را با زبان خود نوشته

هایی واال مقام رو است که انسانی این دعاها بتوانیم به خدا متوسل شویم و از او یاری بجوییم. از همین وسیله

شان درخواست ها برای خانوادهنظیر امام خمینی )رحمه اهلل( در آغاز تبعدشان به ترکیه، در یکی از اولین نامه

شویم زیرا آنها عمل صالح و شایسته دارند و به ها به ائمه متوسل میکردند که مفاتیح را برایش بفرستند. ما انسان

شوند حال ما همه باید با همین توانند ما در درگاه خدا متوسل میبه خدا نزدیک هستند که می وسیله این اعمال

 کارهای شایسته و عمل صالح که صفاتی پسندیده هستند خود را تقویت کنیم تا به خدا توسل بجوییم.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 فهرست منابع:
 *قرآن

 *نهج البالغه

 
 

 الف: کتب فارسی

 ه.ش.1334، چاپ دوم، بهشتی، 1، جاسالم و توسلبهشتی، احمد،  .1

 ه.ش.1386، انتشارات دارالکتب اسالمی، 34، جتفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .2

 ه.ش.1392، چاپ دوم، انتشارات بوستان کتاب، سیمای فرزانگانمختاری، رضا،  .3

 

 ب: کتب عربی

 ه.ق.1304، انتشارات االن، 4، جتفسیر کبیرفخر رازی،  .1

 .4صحیح تزمدی، ج .2


