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توسل یعنی انسان باواسطه قرار دادن اموری به خدا نزدیکتر شود .بسیاری از مسلمانان از جواز
توسل به انبیاء و اولیاء الهی چه در زمان حیات و چه بعد از حیاتشان و بسیاری از وجوه توسل
دفاع کردهاند ازجمله این افراد میتوان به دو تن از علمای بزرگ دیوبندیه یعنی خلیل احمد
سهارنپوری و اشرف علی تهانوی اشاره کرد .ضرورت پرداختن به این موضوع آن است که سبب
کسب آگاهی از نظرات این دو تن از علمای دیوبندیه میشود که آنها توسل را شرک نمیدانند ،در
این مقاله که به روش توصیفی ،تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگاشته شده ،ابتدا به بررسی معانی
مختلف این واژه ازنظر لغت پژوهان پرداخته و سپس به طرح دیدگاه های گوناگون مبادرت ورزیده
و نگاه دو شخصیت مذکور را در خصوص توسل توصیف و تحلیل خواهیم کرد .نتیجۀ بحث نشان
می دهد که آنها نهتنها توسل را شرک نمیدانند بلکه معتقد به جواز توسل به قرآن ،اسماء الهی،
پیامبر و صالحین ،استغاثه از شخص پیامبر چه در زمان حیات و چه بعد ازحیاتشان ،زیارت قبور
انبیاء و اولیاء ،تبرک ،شفاعت ،تکریم قبور و ...میباشند.
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توسل به انبیاء و اولیاء الهی چه در زمان حیات و چه بعد از حیاتشان و بسیاری از وجوه توسل
دفاع کردهاند .
دیوبندیه جریانی است که با هدف آزادسازی هند از استعمار انگلیس و نجات مسلمانان و احیای
آموزه های اسالمی به وجود آمد و نماینده نوعی تفکر کالمی وفقهی در چارچوب فقه حنفی وکالم
ماتریدی است ،دیوبندیه در خصوص توسل به انبیاء و اولیاء هم فکر نیستند که در این زمینه برخی
توسل را قبول و برخی رد کرده اند اما برخی از آن ها توسل را جایز دانسته اند که در این جا به
بیان دیدگاه های دوتن از آن ها یعنی شیخ خلیل احمد سهارنپوری و اشرف علی تهانوی می
پردازیم ،این دو نفر اصل توسل و بسیاری از وجوه و اقسام آن را مانند توسل به پیامبر و صالحین،
استغاثه از شخص پیامبر چه در زمان حیات و چه بعد ازحیاتشان ،زیارت قبور انبیاء و اولیاء ،تبرک،
شفاعت و تکریم قبور را جایز دانسته اند که در این تحقیق ابتدا به بیان معانی توسل ،توضیحاتی
راجع به دیوبندیه و سپس به معرفی خلیل احمد سهارنپوری و اشرف علی دهلوی و بیان آرائشان
در مورد توسل می پردازیم.
 -1 -1بیان مساله وسواالت تحقیق
آیا علمای دیوبندیه در زمینه توسل با انبیا و اولیا و صالحین هم فکر هستنند؟ نظر اشرف علی
تهانوی و خلیل احمد سهارنپوری به عنوان دو تن از علمای دیوبندیه در رابطه با توسل چیست؟
نظریات این دو تن از علمای دیوبندیه در موضوع توسل باهمدیگر چه اختالفات و چه اشتراکاتی
دارد؟
 -1 -2اهداف و ضرورت تحقیق
ضرورت پرداختن به این تحقیق ،آشنایی با افکار برخی از علمای دیوبندیه در باب توسل می
باشد و اینکه آن ها قائل به جواز توسل می باشند ،برخالف نظریۀ عامی که بیانگر عدم جواز اهل
سنت به توسل است .البته شاید برخی از علمای اهل سنت توسل به برخی امور را جایز ندانند ولی
در میان هرگروهی افرادی تندرو وجود دارند و نمی شود نظر چند نفر تند رو را بر همه اطالق کرد.
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-1 -3پیشینه تحقیق
در مبحث توسل مطالب فراوانی از طرف علمای شیعه وسنی مطرح شده است .دانشمندان
مدرسه دیوبندی با توجه به اینکه خود را حنفی مذهب می دانند توسل را قبول و به مخالفت با
وهابیان پرداخته اند .از میان دانشمندان این مدرسه بعضی به صورت کلی مساله توسل ّرا رد کرده
اند از جمله احمد ابن عبدالرحیم دهلوی در کتاب حجه اهلل البالغه چاپ اسالم آباد به این موضوع
پرداخته است .همچنین محمد شفیع عثمانی در کتاب معارف القرآن مبحث توسل را مورد بررسی
قرار داده است
مقاالت و تحقیقات مستقلی تحت این عنوان به زبان فارسی یافت نشد .در این میان فقط یک
مقاله تحت عنوان مقایسه دیدگاه دیوبندیه و وهابیت در مساله توسل نوشته شده که در مجله سراج
منیر به چاپ رسیده است.
-2معانی توسل
-2-1توسل درلغت
درکتب لغت معانی متعددی برای واژۀ توسل ذکرشده که به بیان برخی از آن ها می پردازیم.
توسل عبارت است ازانجام دادن عملی تائبه که به سبب آن به خدا یا دیگری نزدیک تر شویم
(فراهیدی /1957 :1409،جوهری/1841 :1407،ابن اثیر.)185:1364،
ابن منظور (متوفی  711ه ق) می گوید :منطورازتوسل «نزدیک شدن مقام ومنزلت نزد سلطان،
چاره جویی برای رسیدن به چیزی با میل ورغبت به درگاه الهی می باشد» (ابن منظور)724 :1405،
-3-1توسل دراصطالح تفسیری
در اصطالح تفسیری نیز معانی متعددی برای توسل ذکر کرده اند که به برخی از آن ها اشاره
می کنیم:
-1توسل «به معنی اتخاذ وسیله برای نزدیک شدن به چیزی می باشد» (ضیاء آبادی)724 :1405،
 -2در اصطالح توسل عبارت است از آن که انسان ،با واسطه قرار دادن اموری از قبیل انجام
دادن طاعات ،واجبات و مستحبات و ترک محرمات و منهیات و ...به خدا نزدیک تر شود و وسیله
ای که از طریق آن متوسل می شود باید محبوب و مرضی خداوند باشد( .سبحانی)27 :1418 ،
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همۀ معانی لغوی واصطالحی مذکور در مورد توسل ،گویای این مطلب می باشد که انسان می
تواند برای نزدیک شدن به خدا از وسیله استفاده کند.
-2مواردی از توسل در آیات و روایات
در آیات و روایات زیادی به توسل اشاره شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود:
درقرآن کریم آمده است« :یاایهاالذین امنوااتقوااهلل وابتغوااهلل إلیه الوسیله وجاهدوافی سبیله لعلکم
تفلحون» (مائده.)127:
یعنی« :ای افراد با ایمان به خدا تقواپیشه کنید وبرای رسیدن به او وسیله ای دست وپا کنید
(توسل جویید) ودرراهش جهاد کنید باشدکه رستگارشوید».
تاییدکننده ی این مطلب یکی ازخطبه های حضرت علی (ع) می باشدکه درآن وسیله را به معنی
تحصیل سبب برای تقرب به درگاه الهی گرفته است« :همانا بهترین چیزی که متوسالن به خداوند
سبحان به آن توسل می جویند ،ایمان به خداوند وپیامبر (ص) وجهاد در راه خداو...برپاداشتن نماز
که آن ستون دین است ودادن حق مستمندان و زکات که واجب شرع مبین اسالم است ،می باشد».
(ابن ابی طالب)106 -107 :1378،
در مورد توسل به اسماء و صفات الهی در قرآن مبین آمده است :وهلل االسماالحسنی فادعوه بها
(اعراف :آیه )80
چنین نقل شده است که پیامبر (ص) شنید که مردی می گفت« :اللهم إنی اسألک بأنی أشهدأنک
أنت ،اآلخر ،الصمد ،الذی لم یلدولم یولدولم یکن له کفواأحد»( .ترمذی .)178 :1403،پیامبر (ص)
فرمودند :توخدا را بوسیله اسم أعظم او خواندی که اگر او بوسیله آن اسم خوانده شود اجابت می
کند و اگر از او چیزی خواسته شود عطا می کند .پس در اینجا معلوم می شود که شخصی به اسم
اعظم خداوند توسل جسته است.
-3دیوبندیه
کلمه دیوبندیه برگرفته از شهر دیوبند است که در شمال شرقی دهلی قرار دارد ،محمد قاسم
نانوتوی باهمکاری چند تن دیگر با انگیزه مبارزه با سلطه انگلیس در این شهر ،مدرسه علمیه
دارالعلوم را در سال 1283هجری تأسیس کردند ،در گذر زمان این مدرسه شهرت جهانی یافت به
طوری که به االزهر هند معروف شد ،دیوبندیان از نظر فقهی حنفی مذهب و از نظر اعتقادی اشعری
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ماتریدی و از نظر طریقتی صوفی هستند.از بزرگان دیوبندیه می توان محمد قاسم نانوتوی،
رشیداحمدگنگوهی ،محمدحسن دیوبندی ،اشرف علی تهانوی ،خلیل احمد سهارنپوری ،انور شاه
کشمیری ،محمد طیب قاسمی و ابوالحسن علی حسنی ندوی را نام برد (غفوری.)29-30 :1394،
-1-3خلیل احمد سهارنپوری
خلیل احمد سهارنپوری عالم ،محدث و فقیه حنفی ،درسال 1269در سهارنپور متولد شد ،وی
یکی از مخالفان وهابیت است که کتاب المهند علی المفند را در نقد وهابیت نوشته است.
خلیل احمد در مدرسه عربی دیوبند و مدرسه مظاهرالعلوم دروس مختلف را آموخت .در سال
 1308ق به عنوان استاد دارالعلوم دیوبند انتخاب شد و مدت شش سال در آنجا ماند .سال  1314ه
ق به مدرسه مظاهر العلوم رفت و ریاست این مدرسه را بر عهده گرفت و به مدت سی سال در
این مدرسه ماند .پس از آن به حرمین شریفین رفت ،سرانجام در سال 1346ق در مدینه درگذشت.
آثارش عبارتند از :المهند علی المفند ،اتمام النعم علی تبویب الحکم ،بذل المجهود فی شرح سنن
ابی داود (المرعشلی.)411 -412 :1427 ،
-2-3اشرف علی تهانوی
اشرفعلی تهانوی درسال  1280ه.ق در تهانه ی هند به دنیا آمد و در نزد علمای بزرگی همچون،
موالنا محمد یعقوب صاحب ،شیخ الهند محمودالحسن دیوبند ،موالنا سیداحمد ،موالنا عبدالعلی،
مال محمود و ...مدت زیادی کسب فیض نمود .وی بیشتر کتب منطق ،فلسفه ،بخشی از فقه و اصول
محمود حسن را خواند ،سپس به حجاز و بعد از آن به مکه مسافرت کرد وطریقت را از امداداهلل
تهانوی ،مهاجر مکی فراگرفت .سپس به هند برگشت و مدت طوالنی در مدرسه جامع العلوم کانپور
مشغول تدریس شد .سپس به زادگاهش تهانه برگشت .وی کتب زیادی نوشته است که برخی از
آنها عبارتند از:
انوار الوجود فی اطوارالشهود ،التجلی العظیم فی أحسن تقویم ،اإلکسیر فی ترجمه التنویر ،البوادر
و النوادر ،حلیه اهل جنت و ...وی سرانجام شب سه شنبه  17ربیع االول  1363دار فانی را وداع
گفت (همان.)245-247 :1427 ،
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-3-3برخی از اعتقادات دیوبندیه در موضوع توسل از دیدگاه سهارنپوری و تهانوی
-1-3-3استغاثه از شخص پیامبر
دیوبندیه درخواست حاجت از شخص پیامبر به صورت مستقیم و ندا قرار دادن ایشان را جایز
می دانند ،شیخ اشرف علی تهانوی در این مورد می گوید« :به خدا سوگند می خورم احدی بر سر
قبر شریف پیامبر ( ص) نرفته مگر اینکه شکستش جبران شده و نقصش برطرف گشته و هیچ
مضطری به او پناه نبرده مگر اینکه با امنیت برگشته و آرزویش به یأس مبدل نشده است و هیچ
سائل و فقیری در نزد قبرش حاضر نشده مگر اینکه حوائجش برطرف گشته و محزونی در زمان
حادثه و مصیبتی که بر او و ارد شده او را نخوانده مگر اینکه به او با کمک و گشایش پاسخ داده
است» (تهانوی ،بی تا .)142
-2-3-3توسل به پیامبر و صالحین
شیخ خلیل احمد سهارنپوری در این باره می نویسد :نزد ما و مشایخ ما توسل به انبیاء ،صدیقین،
شهداء و اولیاء در دعا ها چه درحیات آن ها و چه بعد از وفات آن ها جایز است .به این گونه که
در دعایش بگوید« :پروردگارا من به سوی تو به فالن بزرگوارتوسل می کنم که دعای مرا مستجاب
و حاجتم را برآورده کنی» (سهارنپوری 1412،ق .)20:بنابراین توسل به این معنایی که گفته اند از
نظر ایشان نه تنها به شرک منجر نمی شود بلکه جایز نیز می باشد.
 -3-3-3حیات انبیاء بعد از وفاتشان
در دیوبندیه دو گروه به نام «مماتی» و «حیاتی» وجود دارد که با یکدیگر اختالفاتی دارند؛ دسته
ای از دیوبندیه معتقدندپیامبر (ص) همچون بقیه اموات است و حیات ویژه ای نسبت به بقیه اموات
ندارد ،این دسته در بین دیوبندیه به «مماتی» معروفند و توسل به پیامبر و اولیاء را بعد از حیات
جایز نمی دانند ،دسته ای از دیوبندیه نیز قائل به حیات برزخی برای پیامبر (ص) هستند که آن ها
را «حیاتی» می نامند و برای پیامبر (ص) ،شهداء و  ...حیات برزخی ویژه ای قائلند( .غفوری :1394
)31خلیل احمد سهارنپوری و اشرف علی تهانوی از دسته دوم می باشند و برای پیامبر ،شهداء و...
بعد از وفاتشان ،حیات ویژه ای قائل اندکه در زیر به بیان آرائشان در این زمینه می پردازیم:
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خلیل احمدسهارنپوری در کتاب المهند خود می گوید :به عقیده علمای دیوبندیه پیامبر (ص)
در مرقدش زنده است و حیاتش مشابه حیات دنیوی است بدون آن که مکلف باشد ،این نوع حیات
مخصوص به آن حضرت (ص) ،تمام انبیاء علیهم السالم و شهداء می باشد و از نوع حیات برزخی
که تمام مسلمین حتی همگی مردمان را حاصل است ،نیست (سهارنپوری 1412 ،ق.)21 ،
وی می گوید قاضی مظهرحسین دیوبندی گفته است :انبیاء در قبورشان زنده اند ،سالم زوّار را
می شنوند و خاک و دیوارها مانع شنیدن نیست و امت بر این عقیده اجماع دارند (سهارنپوری،
 1412ق.)148:
در این مورد شیخ اشرف علی تهانوی چنین بیان داشته است :اما بودن رسول (ص) به این گونه
که سالم شخص سالم کننده را از نزدیک می شنود و مالئکه آن را از دور ابالغ می کنند ،امری ثابت
است (تهانوی ،اشرف علی ،بی تا .)142
 -4-3-3زیارت قبر انبیاء و اولیاء
علمای دیوبندیه زیارت قبر رسول اکرم (ص) را از اعظم قربات و نزدیک به واجب می دانند.
شیخ خلیل احمد سهارنپوری بیان می کند :به عقیده ما و مشایح ما زیارت مرقد مطهر
سیدالمرسلین از عظیم ترین قربتها و بزرگترین وسیله ها برای دستیابی به درجات بلند می باشد،
حتی امری است نزدیک به درجه واجب .باید در موقع مسافرت ،زیارت آن حضرت (ص) را کند
و در ضمن آن ،نیت را برای زیارت مرقد مطهر آن حضرت نیزخالص کند و در آن جا حاضر شود.
چون در آن جا حضور می یابد به خودی خود زیارت مسجد نبوی شریف نیز حاصل می گردد
زیرا در این صورت مزید تعظیم و اجالل آن حضرت وجود دارد و با این فرمایش آن حضرت
(ص) که فرمود« :هر کس به زیارت من بیاید در حالی که جز زیارت من هیچ کاری دیگر او را
بدین امر وا نداشته باشد ،بر من ثابت می گردد که در روز قیامت برای او شفاعت کنم» ،مطابقت
دارد (سهارنپوری 1412 ،ق.)19 ،
در حدیث «ال تشد الرحال الی مسجد لیصلی فیه الّا إلی ثالثه مساجد» حصر حقیقی نبوده بلکه
حصر اضافی و به اعت قاد مساجد صورت گرفته است و در این روایت فقط باید مسجد در تقدیر
گرفته شود که در این صورت این روایت دیگر تعلقی به زیارت قبور ندارد ،موید این تقدیر روایتی
است که احمدبن حنبل در مسند خود از ابوسعیدخدری نقل می کندکه پیامبر (ص) فرمودند:
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«الینبغی للمصلّی أن تشدّ رحاله إلی مسجد یبتغی فیهاالصّاله ،غیر المسجدالحرام و المسجداألقصی
و مسجدی هذا» (ابن حنبل شیبانی 1421،ق)152 ،
خلیل احمد سهارنپوری در کتاب بذل المجهود فی حل ابی داوود کالم جالبی آورده است :نهی
در روایت نسبت به شدّرحال به مساجد است نه به جمیع بقاع و سلّمنا اگر به جمیع بقاع نهی تعلّق
گرفته باشد ،استثنای این سه مسجد به دلیل فضیلتی است دارند و فضیلت قبرنبی اکرم (ص) به
گونه ای است که نه تنها اقتضاء دارد زائر به سوی آن شدّ رحال کند بلکه أولی این است که زائر با
پای چشم به قصد زیارت نبی اکرم سفر کند (سهارنپوری ،بی تا )382
اشرف علی تهانوی روایت را مفسر حدیث «ال تشدّ الرحال» دانسته و می گوید :اگر این حدیث
را به عنوان مفسر قبول نکنیم ،الاقلّ محتمل است که حدیث فقط مربوط به مساجدباشد و تعلقی به
زیارت قبور نداشته باشد و هنگامی که احتمال دیگری داده شود ،استدالل باحدیث مذکور بر حرمت
سفر برای زیارت باطل است.
تهانوی در فتاوای خود تصریح می کند که نهی در روایت ،مربوط به صورتی است که شخص
مسافر به نیت تضاعف و افزایش در ثواب نمازش به مسجد دیگری سفر کند که این روایت با نهی
اش چنین فضیلتی را رد می کند لذا بدین صورت حدیث مذکور از بحث زیارت قبور خارج است
(تهانوی 1431 ،ق.)92-93،
-5-3-3تبرک ،شفاء و تکریم قبور
علمای دیوبندیه به بهره جستن از اهل قبور و تبرک به قبر آن ها و حصول شفاء از خاکشان
معتقدند .شیخ خلیل احمد سهارنپوری در این خصوص می گوید« :اما استفاده از روحانیت مشایخ
جلیل و وصول فیوض باطنی از سینه هایشان یا از قبورش اندر طریقت معروف اهل وخواص آن
صحیح می باشدنه آنچه در نزد عوام شایع است( »...سهارنپوری 1412 ،ق)45،
شیخ اشرف علی تهانوی مطلبی را بیان می کندکه داللت بر جواز طلب شفاء از امورمتبرکه دارد،
وی می گوید :شیخ معین الدین کرامتی راذکر کردکه برای پدرش (شیخ محمد یعقوب نانوتوی)
بعد از وفاتش ظاهر شد .وی گفت تب در روستای «نانوته» شایع شد و مردم به خاک قبر شیخ
محمدیعقوب طلب شفاء می کردند .هرکسی که چیزی از خاک قبرش را می گرفت و به بدنش می
زد از بیماری تب شفاء می یافت (خفقانی ،بی تا .)339
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-4-3مصادیق شرک از دیدگاه دیوبندیه
در مورد جواز و عدم جواز توسل این اشکال پیش می آید که آیا توسل به شرک می انجامد یا
خیر؟ به همین دلیل به بررسی آن پرداخته و ابتدا به تعریف شرک و مصادیق آن مبادرت ورزیده و
در نهایت توسلی را که منجر به شرک می شود توضیح می دهیم.
شرک از منظرقرآن ،به معنای همتا و شریک قرار دادن چیزی با خداوند متعال است و دارای
انواعی است :شرک در ذات ،شرک در الوهیت ،شرک در ربوبیت ،شرک در عبادت و . ...در اصطالح
قرآنی «شرک» به معنای شریک و همتا قائل شدن برای خداوند است (فیومی ،1425 ،ج )311 :1-2
در قرآن کریم آمده است که لقمان خطاب به پسرش فرمود« :یا بنیَّ ال تُشرِک باهلل انّ الشّرک لظلم
عظیم» در این آیه شرک در معنای اصطالحی اش بکار رفته است( .قرشی ،1367 ،ج .)20 :4
آنچه بیشتر از همه در قرآن مطرح شده و مورد انتقاد قرار گرفته ،شرک در عبادت است چون
رایج ترین شرک در ادیان و مذاهب در تاریخ بشر بوده است و اکثر مردم گرفتار این نوع از شرک
بوده و هستند.
آیات فراوانی در مورد این شرک در قرآن وجود دارد از جمله« :وقال اهلل ال تتخذوا الهین اثنین
انّما هو اله واحد فایّای فارهبون» (نحل )36 /و خدای یکتا فرمود :که به راه شرک و دو خدایی
نروید که خدا یکی است پس تنها از من بترسید و بس.
به نظر می رسد که در آیه فوق باید الوهیت را به معنای «خالقیت و استقالل در تدبیر» دانست.
پس بر این اساس اگر کسی در برابر یکی از شخصیت های برتر و مقرب با این اعتقاد خضوع و
خشوع کند ،عبادت غیر خدا محسوب می شود و آلوده ی به شرک عبادی شده است( .مکارم
شیرازی ،1369 ،ج )322 :3
حال به بیان مصادیق شرک از دیدگاه علمای دیوبندیه می پردازیم:
اول :اعتقاد به حاضر و ناظر بودن میت :یعنی شخص معتقد باشد اولیای الهی می توانند در هر
مکانی از عالم حاضر شوند و ناظر به هر مکانی باشد و معنای شهید ،حاضر و معنای بصیر ،ناظر
است؛ و این دو صفت از صفات خاصه خداوند است و نسبت دادن آن دو به غیر اهلل شرک و کفر
است( .حیدری نسب)79:1393 ،دوم :اعتقاد به علم غیب غیراهلل از مواردی است که آن را شرک
می دانندچون استعمال کلمه علم غیب را مختص خداوند می دانند و استعمال آن را برای غیر
خداوند جایز نمی دانند( .همان)85-84:1393 ،
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محمد شفیع عثمانی در تعریف علم غیب می گوید« :علم غیب عبارت از علمی است که بدون
واسطه و سبب طبیعی برای شخصی حاصل می شود و هنگامی که از درب علم چیزی برای انبیاء
به وسیله وحی و برای اولیاء به الهام و برای منجمین و مثل آنها به حساب ها و اسباب طبیعی
حاصل می شود پس آن ها از اخبار غیب است نه علم غیب» (عثمانی)54 :1381،
سوم :دیگر مساله ای که بعضی از علماء دیوبند شرک می دانند عبارت است از :خواست امری
از غیر اهلل که در حیطه قدرت الهی است .بنابر این استعانت از غیراهلل را شرک می دانند .البته
استعانتی که با اعتقاد به استقالل ولی باشد (حیدری نسب.)86 :1393 ،
موالنا شبیر احمد عثمانی ،تکریم و تعظیم و حتی سجده از روی تحیت بر قبور یا قبه ها را
شرک نمی داند و می گوید« :اگر شخصی قبر یا هر چیزی غیراهلل را سجده کند ،قطعا کافر می شود
اما ضروری نیست هر سجده ای حتما سجده عبادت باشد که شرک حقیقی و شرک جلی است؛
زیرا این امکان هم وجود دارد که آن سجده ،سجده تحیت باشد که مقصود از آن رعایت تعظیم فرد
و دیگری است و این نوع سجده تعظیمی در حکم شرک جلی نیست .البته در شریعت ما قطعا
نارواست و می توان مرتکبش را مجازات نمود ،اما نمی توان چنین شخصی را مشرک قطعی و مباح
الدم و المال قرار داد ،در خود قرآن کریم جریان سجده کردن فرشتگان بر حضرت آدم (ع) و سجده
کردن برادران و والدین حضرت یوسف بر وی ذکر شده است و اکثریت قاطع مفسران از این سجده،
سجده معروف یعنی پیشانی بر زمین نهادن را مراد گرفته اند و آن را سجده تعظیمی قرار داده اند.
خالصه اینکه اگر شخصی یک چیزی را غیر اهلل سجده ی تعظیمی کند ،در شریعت ما حتما مجرم
و گنهکار می شود اما نمی توان او را مشرک ،کافر و مهدور الدم و المال قرارداد».
(سهارنپوری)5:1412،
با توجه به مطالب باال معلوم می شود که هر توسلی منجر به شرک نمی شود بلکه مشرک کسی
است که برای غیر خدا نقشی مستقل در عالم وجود قائل باشد وآن توسلی منجر به شرک می شود
که ما برای موجودات تاثیر استقاللی قائل شویم .حتی اگر کسی برای غیر خدا سجده تعظیمی کند،
نمی توان وی را مشرک نامید بلکه چنین شخصی فقط دچار اشتباه شده است و مجرم و گناهکار
می شود ،نه مشرک.
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-5نتیجه
در پایان بحث این نتیجه حاصل می شود که همه علمای دیوبندیه در خصوص توسل انبیاء و
اولیاء و صالحین هم فکر نیستند و در این زمینه به دو دسته حیاتی و مماتی تقسیم می شوند .دسته
اول توسل به مرده و زنده راجایز دانسته و دسته دوم توسل به مرده و برخی از اقسامش را رد کرده
و اعتقاد به آن را شرک دانسته اند و از مصادیق شرک نزد آن ها می توان به این موارد اشاره کرد:
اعتقاد به حاضر و ناظر بدن میت ،اعتقاد به غیب و نه به اخبار غیبی برای غیر اهلل ،درخواست امری
از غیراهلل که در حیطه قدرت الهی است همراه با اعتقاد به قدرت استقاللی برای آن غیر و . ...بیشتر
آن ها توسل و وجوه مختلفش را پذیرفته اند .از جملۀ این افراد می توان به خلیل احمد سهارنپوری
و اشرف علی تهانوی اشاره کرد که معتقد به توسل به پیامبر و صالحین ،استغاثه از شخص پیامبر
چه در زمان حیات و چه بعد ازحیاتش ،زیارت قبور انبیاء و اولیاء ،تبرک ،شفاعت ،تکریم قبور و...
می باشند.
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