
 

 

 79-1400/63بهار و تابستان  /پنجمشماره  /سومسال  موعودپژوهی/

 واسطه فيض در منابع شيعه و اهل سنت ؟جع؟مهدی
  1حکيمه واعظ موسوی

 چکيده
و سنت نبوی، پیوسته فریادگر توحيد در  قرآنشيعه در جایگاه پیروان حقيقی 

ای با هدف افتراق بين شيعه و اهل سنت و تخریب اسالم، جهان بوده است. عده
کنند. ناصر عبداهلل قفاری نویسنده شبهاتی را عليه اعتقادات شيعه ترویج می

توحيد »نویسد: در نقد شيعه می اصول الشیعه اثنی عشریهمعاصر وهابی در کتاب 
رست نيست چون آنها معتقدند اهل بيت آنها هزاران سال قبل از خلقت شيعه د

دانند و صفات آدم آفریده شده بودند. بنابراین، آنها را واسطه فيض خداوند می
دانند و حتی حق تشریع را به مخصوص خدا را اعم از هدایت و رزق و نجات می

«. برندسوی ائمه میا بهدهند. بنابراین، دعا و استغاثه خود رایشان نسبت می
بودن حضرت مسئله اصلی پژوهش حاضر تبيین جایگاه واسطه فيض

کيد بر منابع اهل سنت و رد شبهات امثال قفاری در این مورد  ؟جع؟مهدی با تأ
توصيفی در دو محور آفرینش و هدایت، دالیل -است. مقاله حاضر با روش تحليلی

کند. دستاورد ررسی، نقد و تحليل میرا ب ؟جع؟بودن حضرت مهدیواسطه فيض
تنها به متن روایات شيعه که دهد که منابع اهل سنت نهپژوهش حاضر نشان می

کيد میقفاری آن واسطه کند بلکه این روایات بهرا دستاویز شبهه قرار داده بود، تأ
کار آن اقرار دارند، هرچند کسانی مانند قفاری درصدد ان ؟مهع؟بودن اهل بيتفيض

 برآمدند.
گان کليدی:  ، قفاری، اهل سنت.؟جع؟فيض، امام مهدی واژ

 مقدمه .1
توان فيض را نعمتی دانست که باعث در کتب لغت می باتوجه به تعریف لغوی و ماهيت فيض

کند و از درک میچيزی که هر موجودی ( اول7/21، 1414منظور، ابناحساس لذت و آرامش است. )
 

                                                                            
 ایران.قم،  العالميه، ؟ص؟ المصطفیجامعهالهدی، مجتمع آموزش عالی بنت پژوه کارشناسی ارشد مطالعات اسالمی به زبان انگليسی،. دانش1



 

 

64 

هی
 پژو

عود
مو

 

الوجود منبع فيض و برد، وجود است، پس ابتدا وجود، فيض است و خداوند واجبآن لذت می
بودن ترتيب اولویت وجودی خود، علتبخش عالم خواهد بود، سپس موجودات بهفياض هستی

ود بماهو موجود ها خود فيض هستند و مادامی که وجها هستند. بنابراین، پدیدهبرای دیگر پدیده
در جهان باقی است وجود موجودات و علت بقای آنها نيز فيض خواهد بود، پس جهان یکپارچه 

کند. علت و باعث این فيض است که پیوسته از منبع فيض، وجود، بقا، هدایت و رزق را دریافت می
رساندن فيض از ذات نامند؛ زیرا باعث را واسطه فيض میرسانی چيزی نيست جز آنچه آنفيض

شود. پژوهش حاضر جایگاه واسطه فيض، ضرورت بخش خداوند به دیگر موجودات میهستی
شود کند و مشخص میو منابع فریقين را تبيین و تحليل می قرآنوجود او، شناخت او براساس آیات 

حجت خدا، انسان کامل، واسطه فيض و علت غایی همه هستی در  ؟جع؟که حضرت مهدی
در  ؟مهع؟وجودیافتن، بقا و استمرار فيض است. ضرورت پژوهش حاضر در اثبات جایگاه اهل بيت

بر منابع اهل سنت است که پیش از این جای آن خالی بوده است با اینکه کيد رسانی با تأ فيض
 تأثير نيست.شناخت بيشتر مقامات عالی این انوار مقدس در تعالی معنوی مؤمنان بی

 واسطه فيض در خلقت و بقای هستی  ؟جع؟. حضرت مهدی2
دو ساحت وجودی دارد: اول خلقت نوری که از این جهت در رتبه  ؟مهع؟شيعه معتقد است اهل بيت 

مخلوقات به جهت وجود غایی آنهاست، دوم است و دوام و بقای  وجودی از همه مخلوقات مقدم
ما باعث تکميل دین نبوی و عدم انحراف خلقت دنيایی که از جهت رتبه زمانی، متأخر از انبياست، ا

آن تا قيامت است. در منابع اهل سنت روایات متعددی دال بر این است که خداوند قبل از ایجاد 
)الحرانی،  ای داشته است که از آن با تعابير مختلفی مثل عقلهای آن، خلقت اوليهجهان و پدیده
 ؟ص؟( لوح و نور حضرت محمد6/92، 1395البخاری جعفی، (، )قلم 11/223تا، ابن تيميه، بی

؛ اهلل نوریاول ما خلق»فرماید: می ؟ص؟(. حضرت محمد1/22، 1424یادشده است )المکی الحنفی، 
(. شافعی در 3/196، 1416)قمی نيشابوری، « اولين چيزی را که خدا خلق کرده است نور من است

ساليان سال قبل از خلقت دیگر  ؟ص؟و حضرت رسول ؟ع؟نور علی»گوید: می تاریخ مدینه دمشق
 (.42/47، 1995)شافعی، « موجودات وجود داشته است
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از »از سلمان فارسی روایت کرده است:  الریاض النضرهاحمدبن حنبل براساس روایت کتاب 
آنکه فرمود: من و علی نور واحدی بودیم در نزد خدای تعالی، قبل از شنيدم که می ؟ص؟رسول خدا

آدم را بيافریند به فاصله چهارده هزار سال، سپس چون خداوند آدم را آفرید آن نور را دو قسمت نمود: 
 ؟ص؟(. رسول خدا164، ص1424)طبری، « یکی از آن دو قسمت من هستم و قسمت دیگر علی است

ن و علی را از نور خداوند تبارک و تعالی چهارده هزار سال پیش از آنکه آدم ابوالبشر را خلق م»فرمود: 
واحد بيافرید چون آدم را خلق کرد آن نور را در صلب او قرار داد و دائمًا آن نور نسال بعد نسل، واحد 

 ؟ع؟طالببن ابیبود تا در صلب عبدالمطلب به دو قسمت منقسم شد. نيمی به من و نيمی به علی
 (.256، ص1302)قندوزی، « قرار داد ؟ع؟منتقل شد، پس خداوند نبوت را در من و وصایت را در علی

فرماید: می ؟ع؟منابع شيعه از خلقت اوليه، به مشيئت نيز تعبير شده است. امام صادقدر 
خلق اهلل المشيئه قبل االشياء ثم خلق االشياء بالمشيئه؛ خداوند مشيت را قبل از اشياء خلق کرد، »

(. شيخ صدوق در توضيح این 156، ص1405)نعمت، « وسيله مشيت خلق کردبهسپس اشياء را 
بوده که از آنچه در تفاسير آشکار است این است که مشيت، اولين چيزی »فرماید: حدیث می

خداوند متجلی شده است و همان واسطه بين خدا و اشياء بوده است و در لسان روایات از آن به 
(. با مقدمه پیشين و براساس 339و 145، ص1387)صدوق، « شودنور محمدی و عقل و... تعبير می

 توان به نتایج زیر رسيد: می« انی جاعل فی االرض خليفه»آیه: 
غایت فعل خلق خداست. ممکن نيست خداوند حکيم خلقی  ؟مهع؟بيتوجود نوری اهل 

عنوان انسان کامل، غایت فعل خلق ( به30هدف داشته باشد. بنابراین، جعل خليفه الهی )بقره: بی
حتی زمانی که آدم  ؟ص؟پس حضرت رسول است، ؟مهع؟خداست که همان وجود نوری اهل بيت

(. 6، ص1416)قمی نيشابوری، « نت نبيا و آدم بين الماء و الطينک»بوده نبی بوده است. آفریده نشده
ک»این تبيین عقالنی در روایات فریقين چنين آمده است:  ک لما خلقت االفال خدا به حضرت «. لوال

یا آدم إنه آخر النبيین من ذریتک و لوال هو ما خلقتک؛ ای آدم او آخرین نبی من »فرماید: می ؟ع؟آدم
گر او نبود تو را خلق نمیاز ذریه توست و  کرم1/142، 1404)سيوطی، « کردما خطاب به  ؟ص؟(. رسول ا
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گر ما نبودیم خداوند نه آدم و نه حوا را می»فرمود:  ؟ع؟امام علی آفرید و نه بهشت و نه ای علی ا
 (.1/254، 1382 )صدوق،« جهنم و نه آسمان و نه زمين را

چون وجود خداوند  شده خداوند هستند.موجودات خلقترین عنوان کاملبه ؟مهع؟اهل بيت
تواند ناقص باشد. نمیهمچنين خلقت او کامل و مبرا از عيب و نقص است. فعل جعل خداوند و 

عيب و مبرا از نقص مخلوق باید واجد اوصاف نخستين صادر باشد. بنابراین، خليفه خدا باید بی
و امام  ؟ص؟را داشته باشد، پس وجود نوری حضرت رسولعنه های مستخلفباشد تا تمام ویژگی

تواند رابط بين خداوند و دیگر مخلوقات میترین موجودات هستند که عيب و نقصبی ؟ع؟علی
از مبدأ واحد متعالی و کمال مطلق، معلول »گوید: صدرالمتالهين درباره واسطه فيض می باشد.

توانند صادر نخستين و رو، کثرات عالم و جسمانيات نمینشود. ازاییگانه با کمال و تعالی صادر می
اولين مخلوق باشند و به ناچار وجود واسطه بين آن دو الزم است. پس صدور چنين عالمی که وجود 

ای است که هم جنبه خلقی داشته کثرت است و رسانيدن فيض از آن مبدأ متعالی نيازمند واسطه
الوجود هم جنبه ربی داشته باشد به جهت صدور از واجبباشد به جهت ارتباط با مخلوقات و 

 (.2/204، 1389)شيرازی، « واحد
چون صفت فاعلی، در زمين مستمر است  ؟مهع؟وجود خليفه خدا یعنی، انسان کامل و اهل بيت

جعل خليفه هميشگی است؛ زیرا صفات خدا عين ذات خداوند، ازلی و ابدی است؛ یعنی زمانی 
ای نداشته باشد. این تبيین عقالنی انسان را د بود که خداوند باشد، اما خليفهنبوده است و نخواه

کند. و استمرار او تا حيات باقی است رهنمون می به ضرورت وجود خليفه خدا در زمين و ضرورت بقا
گر غایت  در منابع فریقين، عدم وجود حجت خدا در زمين مساوی با نابودی خلقت است؛ زیرا ا

 خلقت نباشد خلقت نيز نخواهد بود. 
عنوان غایت خلقت، ذخيره الهی است تا دنيا و آفرینش کنونی برقرار به ؟جع؟حضرت مهدی

گر ازبين بروند اهل آسمان ها هسستارگان، امان اهل آسمان»فرمود:  ؟ص؟باشد. رسول خدا تند که ا
« ازبين خواهند رفت و اهل بيت من، امان اهل زمين هستند که هرگاه نباشند زمين هم نخواهد بود

گر حجت نباشد زمين اهل خود را فرو »گوید: در روایتی می شيخ صدوق (.2/671، 1403)الشيبانی،  ا
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، 1382)صدوق، « خدا خالی نخواهد بود زمين تا قيامت از حجت»همچنين فرمود: «. خواهد برد
کند و استفاده می« خلقت أنا و علی من نور واحد»آلوسی در تفسير خود از روایت:  (.393ص
خالفت باطنی و ظاهری داشته است  ؟ع؟دهد که امام علیاین روایت نشان می»گوید: می

  (.6/186، 1415، اْللوسی)
همواره در طول  ؟مهع؟بيت هند که خلقت نورانی اهلداین احادیث از منابع فریقين نشان می

یافته و تا قيامت تنزل ؟مهع؟بيت زمان تداوم داشته است. این نور در رتبه دنيایی در جسم زمينی اهل
معنای نبودن غایتی برای خلقت است و این امر، مساوی است وجود خواهد داشت؛ زیرا نبود آن به

به  ؟ص؟شدن پیامبر رود که قبل از مبعوثبنابراین، جای این پرسش ازبين میرفتن خلقت. با ازبين
گرچه آن دسته از علمای اهل سنت که رسالت، چه کسی حجت بوده است تا زمين ازبين نرود.  ا

تواند پاسخی مناسب برای این آید، نمیدنيا میدر آینده به ؟جع؟اعتقاد دارند حضرت مهدی
کنون حجت باقيه خداوند کيست که باعث شده است زمين اهل خود را  پرسش داشته باشد که ا

را که پیشتر از کتاب احمدبن حنبل نقل شد را چگونه  ؟مهع؟بودن اهل بيتفرو نبرد. آنها حدیث امان
همان است که ایمان به آن در سوره تغابن سفارش  ؟مهع؟رتبه نوری اهل بيتتوجيه خواهند کرد. 

؛ پس به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده ...اهلل و رسوله و النور الذی انزلنافآمنوا ب»شده است: 
 (.8)تغابن: « ...است، ایمان بياورید

سؤال شد حضرت جواب  ؟ع؟ای که باید به آن ایمان آورد از اباجعفر شدهوقتی درباره نور نازل
 ؟مهع؟است تا روز قيامت و ائمه ؟ص؟حمدای اباخالد، قسم به خدا منظور از نور، نور ائمه از آل م»داد: 

ها و زمين وجود دارد. اند و ایشان همان نوری هستند که در آسمانهمان نوری هستند که نازل شده
تر از خورشيد نورانی در روز است و قسم به خدا ای اباخالد، هرآینه نور امام در قلوب مؤمنان روشن

کند. خداوند نور ایشان را از هرکس بخواهد دریغ میکنند و ایشان قلوب مؤمنان را نورانی می
دارد و به ما تولی ای ما را دوست نمیشود. قسم به خدا ای اباخالد، بندهبنابراین، قلوب آنها تيره می

ک مینمی کند مگر اینکه گرداند و خداوند قلب کسی را تطهير نمیورزد مگر اینکه خداوند قلب او را پا
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ع روز حساب محافظت و وقتی تسليم ما بود خداوند  تسليم محض ما باشد او را از شداید قيامت و فز
 (. 1/194، 1421)کلينی، « کندمی

به جهت وجودیت کامل اعطاشده از خداوند خليفه خدا در زمين  ؟مهع؟تنها اهل بيتپس نه
تنها سبب خلقت بلکه عامل بقا و حيات خلقت نيز هستند بلکه غایت و سبب خلقت هستند و نه

عهده دارند. و رزق بهوجود، تکوین، بقا بخشی او به دیگر موجودات را در تمام سطوح و فيضهستند 
کنون استمرار و بقای هستی بدون نور خليفه عدم وجود خلقت است عدم وجود آنها مساوی با  و ا

 پایدار نيست. ؟جع؟خدا، حضرت مهدی

 واسطه فيض هدایت ؟جع؟. مهدی3
 ؟جع؟مقام هدایت به امر است؛ یعنی امام ؟جع؟شأن والیت امام مهدیهای از دیگر ویژگی

ملکوت عالم که حقایق همه خلقت در آنجا بر ) 24سجده: ر.ک.،دليل داشتن صبر و یقين کامل )به
آشکار است، اشراف دارد. بنابراین، قادر است نور هدایت خویش را بر قلوب مردم بتاباند و با نوعی 
تصرف تکوینی در نفوس، آنها را در مسير دین و دنيا تا رسيدن به تقرب الهی هدایت کند. برخی با 

( و آیه: 17)کهف: « مهتد و من یضلل فلن تجد له وليا مرشدامن یهد اهلل فهو ال... »استناد به آیات: 
( هدایت را 56)قصص: « انک التهدی من احببت و لکن اهلل یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین»

قل هذه سبيلی ادعوا الی اهلل علی بصيره انا و »دانند. برخی با آیه: تنها فعل مخصوص خداوند می
خواهند ثابت کنند که هدایت در ( می108)یوسف: « ما انا من المشرکينمن اتبعنی و سبحان اهلل و 

 شود.باشد، هدایت میداشته ؟ص؟انحصار ائمه هدی نيست و هرکس که تبعيت از رسول
تنها از دامن  ؟ص؟رسول خداطور خالصه، پاسخ این است که هدایت تشریعی تام و کمال بعد از به

خيزد و از آنها به بقيه مردم. دليل مصداقی آن، این است برمی ؟ص؟اهللدوازده وصی معصوم رسول
 (1/316، 1422اسد حيدر، هستند. ) ؟مهع؟که مذاهب چهارگانه اهل سنت، همه وامدار امامان

 قرآنهستند بدون اینکه معلمی غير از خدا داشته باشند.  معدن علم نبوی و الهی ؟مهع؟امامان
حق  آیا کسی که به...؛ ... یتبع امن الیهدی اال اّیهدیحق احق انافمن یهدی الی ال»فرماید: می

کند مگر اینکه هدایتش کند، شایسته است که از او تبعيت شود یا کسی که هدایت نمیهدایت می
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که هدایت به حق نيافته است، کسی»شود: به بيان دیگر از آیه استفاده می(. 35)یونس: « ...کنند
که خودش کسی:»؛ زیرا چون درمقابل جمله «کندواسطه هدایت غير، هدایت به حق نمیمگر به

شود می ، کسی است که هدایت ذاتی یافته است. نتيجه این«نيافته است مگر به هدایت غير هدایت
اما  کسی که به حق هدایت کند، آن است که ذاتًا هدایت یافته و علمش لدنی و حضوری است،

گيرد تنها و شيعيان آنها صورت می ؟مهع؟و صحابه امامان ؟ص؟رسول خداز جانب صحابه هدایتی که ا
ها و سطح وظيفه تبليغ دین شریف اسالم است که برعهده آنهاست. نتایج این تبليغ به تفاوت تالش

متفاوت است؛ زیرا مبلغان  ؟مهع؟علم و تقوای مبلغان متفاوت است و بحث آن با هدایتگری امامان
 دارند. ؟مهع؟و اهل بيت قرآنالم هرچه دارند از اس

درباره  قرآنکار برده همراه آن به هدایتگری ایشان اشاره کرده است. هرجا لفظ ائمه را به قرآن کریم
و جعلنا هم ائمه یهدون بامرنا و فعل الخيرات و اقام الصلوه »فرماید: می ؟مهع؟هدایتگری اهل بيت

کردند ت مییم که به فرمان ما )مردم را( هدایانی قرار دادیشوایو آنها را پوایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین؛ 
« کردندعبادت می م و تنها ما رایك و برپاداشتن نماز و اداى زکات را به آنها وحی کرديو انجام کارهاى ن

و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون؛ »فرماید: : انبيا(. در آیه دیگر می73)
کردند چون شکيبایی و از آنها امامان ]و پیشوایانی[ قرار دادیم که به فرمان ما ]مردم را[ هدایت می

الخيرات کانوا لنا »سوره انبيا، اول فعل:  73. در آیه (24)سجده:  «نمودند و به آیات ما یقين داشتند
دهد که ( نشان می24)سجده: « لما صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون…»و در آیه دوم: « عابدین

قبل از هرکس دیگر هدایت یافته است. پیش از اینکه تشریعی باشد پیوسته بر فعل خير  ؟جع؟امام
 یافته است.و بندگی خالص خداوند استوار بوده و به مقام صبر و یقين کامل دست

( یا 73یعنی، مقام هدایت به امر )انبيا:  ؟ع؟والیت امام هایاین دو آیه به یکی دیگر از ویژگی
مانند هدایت نبی، ارائه طریق یا آدرس  ؟مهع؟اشاره دارد؛ یعنی هدایت امامان« مطلوبایصال الی ال»

گاهی بر قلوب میدليل مکشوفبه ؟ع؟دادن تنها نيست بلکه امامنشان تواند بودن عالم ملکوت و آ
ها نفوذ کند و آنها را در جهت تقرب الهی هدایت کند و به مقصد برساند. حضرت در باطن دل

انی »های سنگين در اواخر عمر، خدا به او فرمود: ها نبی بود و بعد از آزمایشسال ؟ع؟هيمابرا
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گر هدایت امام«. جاعلک للناس اماما ها آن حضرت به آن دادن راه بود سالصرف نشان ؟ع؟ا
دادن راه است؛ ورای هدایت تشریعی و نشان ؟ع؟دهد که هدایت اماماشتغال داشت. آیه نشان می

شدن به رفتار و گفتار و منش تو و ارتباط محبتی با تو تو را امام قراردادم تا مأمومان با نزدیک»نی: یع
آن کسی که به حق هدایت »در مورد آیه مذکور فرمود:  ؟ع؟امام باقر «. به هدایتی خاص، بار یابند

آیه یادشده  درباره ؟ع؟سجاد (. امام2/213، 1315 )مجلسی،« و آل او هستند ؟ص؟کند محمدمی
يَنا؛ آیه درباره ما نازل شده است»فرمود:   (.24/147، 1315مجلسی، )« َنَزلت  ف 

این است که ایشان به جهت مقام انسان کامل و پیروز  ؟مهع؟تبيین انحصار هدایت در اهل بيت
عالم که آمدن از امتحانات الهی و رسيدن به مقام صبر و یقين به اذن خداوند بر ملکوت بيرون

دليل نيل به مقام انسان کامل، مجرای حقایق همه خلقت در آنجا آشکار است، اشراف دارد، پس به
به اذن خداوند به  ؟ع؟( به بيان دیگر، امام39، ص1396فيض الهی در عالم شده است. )ميرباقری، 

شده است.  مقام امر یا مقام کن باریافته است؛ زیرا وجود مقدس او مجرای فيض و اراده خدا
های مادی طور که نعمترسد همانبه بشر می ؟ع؟بنابراین، امر و اراده الهی از مجرای امام

نوعی رسد. هدایت تکوینی خاص و بهکه حجت الهی است به انسان می ؟ع؟واسطه وجود امامبه
کند. عالمه یتصرف تکوینی در نفوس، مردم را در مسير دین و دنيا تا رسيدن به تقرب الهی هدایت م

گاهی دارند هدایتشان صرف چون آنها به باطن دل»فرماید: طباطبایی می ها و اعمال مردم آ
 ؟ع؟چون امام دادن راه و ارائه طریق نيست بلکه ایصال به مطلوب و رساندن به مقصد است و نشان

س به آن قبل از هرکس متلب ؟ع؟شود که خود امامکند، مشخص میوسيله امر، هدایت میبه
شود و برحسب اختالفی که در مقامات دارند هرکس هدایت است و از او به سایر مردم منتشر می

رابط ميان مردم  ؟ع؟شود که امامشود. از اینجا مشخص میمند میقدر استعداد خود از آن بهرهبه
ميان مردم و  رابط ؟ص؟که پیغمبر چنانو پروردگارشان در اخذ فيوضات ظاهری و باطنی است. هم

خدای متعال است در گرفتن فيوضات ظاهری؛ یعنی شرایع الهی از راه وحی نازل شده است و از 
َخيرات  »مراد از وحی در آیه: «. شودبه سایر مردم منتشر می ؟ص؟ناحيه پیغمبر  َل ال  ع  م  ف  َليه  َحينا إ  و 

َ
« َو أ

کند. مؤید و تأیید الهی را افاده می وحی تسدید است نه وحی تشریع که مؤید بودن ائمه به تسدید
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یَن »فرماید: ای است که میاین معنا جمله ؛ زیرا این جمله به ظاهرش داللت دارد بر «َو کاُنوا َلنا عاب د 
اند و وحی، ایشان را تأیید کرده است و کردهقبل از وحی هم خدا را عبادت می ؟مهع؟اینکه ائمه

 (.14/429، 1378طباطبایی، یشان تشریع کرده بود )شریعی براعبادتشان با اعمالی بوده که وحی ت
نقل  ؟ع؟شدن انسان مقرب یعنی، امام، حدیثی را در مجرای فيض واقعصحیحبخاری در 

لَ » کند:می َب إ  د  ب َش  یَو َما َتَقّرَ لَ یَعب  َحّبَ إ 
َ
ُت َعلَ  یٍء أ َتَرض  ا اف  ّمَ ُه لَ يم  ّنَ لَ يه  َو إ  ُب إ  وایی  یَتَقّرَ َلة  َحّتَ اف  ب الّنَ

َعُه  ُت َسم  ُتُه ُکن  َبب  ح 
َ
َذا أ ُه َفإ  ّبَ ح 

ُ
ذ   أ

ذ  ی یاّلَ
َمُع ب ه  َو َبَصَرُه اّلَ ذ  ی یس 

َساَنُه اّلَ ُر ب ه  َو ل  ص  ُق ب ه  َو ی یب  ط  ت  ین 
 یَدُه اّلَ

ن  َدَعان  ی َها إ  ُش ب  ط  َلن   یب 
َ
ن  َسأ ُتُه َو إ  َجب 

َ
َط  یأ ع 

َ
ای به من تقرب پیدا نکرده است جز به آنچه بندهُتُه؛ يأ

شده است تا جایی که او  وسيله نافله به من نزدیکاز واجبات که نزد من محبوب است و همانا او به
شوم که با آن بشنود و ای را دوست بدارم گوش او میرا دوست خواهم داشت و زمانی را که بنده

شوم که با آن کار شوم که با آن سخن گوید و دست او مین او میشوم که با آن ببيند و زباچشم او می
گر مرا بخواند، اجابتش می گر از من تقاضایی کند به او عطا میکند ا ، 1987، یالبخار) «کنمکنم و ا

5/2384.) 
دهد که اهل سنت این حدیث که در منابع شيعه به همين مضمون نقل شده است و نشان می

دانند. شدن عبد اعتقاد دارند تا جایی که افعال او را افعال خدایی میتقرب خاص بنده و الهینيز به 
حدیث سفينه است که تنها  ؟مهع؟بيت بودن اهلهای محکم و واضح بر واسطه فيضاز دیگر دليل

شيعه »گوید: در منابع شيعه نقل نشده است. قفاری این حدیث را به تمسخر گرفته است و می
مثال  ؟ص؟حضرت رسول (.2/539، 1418، )قفاری« کشتی نجاتند ؟مهع؟بيتمعتقد است اهل 

را به کشتی نوح تعبير کرده است که هرکس بر آن سوار شود، نجات  ؟مهع؟بيت بخشی اهلنجات
یافتن است. یابد و سوارشدن بر کشتی مراد، تمسک به آنها و جایگاه والیی ایشان برای هدایتمی

که در کعبه را گرفته اباذر درحالی»ث را احمدبن حنبل از زبان اباذر چنين نقل کرده است: این حدی
شناسد بداند کس که مرا نمیداند من کيستم و آنشناسد که میگفت: هرکس مرا میبود، چنين می

گاه باشيد که مثل اهل بيت من،می ؟ص؟رسول خدامن شنيدم که که من اباذر هستم.  مثل  گوید: آ
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ک میکشتی نوح است. هرکس سوار آن شود نجات می « شودیابد و هرکس از آن تخلف ورزد هال
 (.2/785، 1403لشيبانی، )ا

کم  کبیر، اوسط و صغیرغير از احمدبن حنبل، محدثان و علمای بسياری مثل طبرانی در  و حا
گرچه در کتاب بخاری و مسلم ذکر حدیث به»اند: آورده مستدرکدر  شرط مسلم، صحيح است ا

کم نيشابوری، «. نشده است های زیادی برای این حدیث ذکر شده است که ( راه2/373، 1435)حا
گوید: را به درجه صحت یا حسن رسانده است. ابن حجر هيثمی میبه حدیث، قوت بخشيده و آن

 (.2/675، 1417 )الهيثمی،« کنداست که بعضی، بعض دیگر را تقویت می طرق این حدیث زیاد»
 (11/327، 1432 و مالعلی قاری )القاری، (5/660، 1387علمای اهل سنت مثل مناوی )المناوی، 

برای نجات  ؟مهع؟بيت معتقدند که تشبيه سفينه در حدیث نبوی به لزوم تبعيت از تعاليم و اوامر اهل
کيد میهای دو از مهلکه کنون حضرت مهدیدنيا تأ هادی قلوب و کشتی  ؟جع؟ورزد. بنابراین، ا

 هاست.نجات از گمراهی

 در دعا ؟مهع؟بيت. دستور خداوند به منادا قراردادن اهل 1-3
کردن ائمه خود، دچار شرکند »گوید: قفاری می شرط عبادت، خلوص در دعاست، اما شيعه با صدا

شيعه، ائمه خود را باالتر از »گوید: او می«. زنندمه است و آنها را صدا میجای یاد خدا، یاد ائچون به
« اند که دعای انبيا با نام آنها به اجابت برسدداند. ائمه شيعه در زمان انبيا وجود نداشتهانبيا می
سنت  و وجود روایاتی که از منابع اهل ؟مهع؟بيت باتوجه به خلقت نوری اهل(. 2/539، 1418)قفاری، 

کرم ؟ع؟در خلقت نوری امام علی که وجود نوری حضرت  شودآمده است، ثابت می ؟ص؟و رسول ا
کرم و قبل از تمام خلقت وجود داشته است. پیامبر  ؟ع؟تر از خلقت آدمخيلی قبل ؟ص؟رسول ا

کرم  (.2/6، 1416که هنوز جسم آدم خلق نشده بوده نبی بوده است )قمی نيشابوری، زمانی ؟ص؟ا
ها نيز اهلل است و در این ميان، انسانواسطه وجود خليفهرسد بهها به عالم وجود میآنچه از نعمت

ها ازسوی شوند. هدایت نعمت، ویژه انسانمند میهای الهی بهرهواسطه وجود او از انواع نعمتبه
« د او زمين و آسمان پابرجاستواسطه وجورسد و بهبه برکت او به خلق روزی می»اهلل هست. خليفه
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پایان سبب ایشان خداوند آغاز کرد و به ؟مهع؟واسطه اهل بيتبه»، دعای عدیله(. الجنانمفاتیح)
، الجنانمفاتیح)« دارد که به زمين نيفتدمیفرستد و آسمان را نگهسبب آنها باران فرومیبهدهد و می

 جامعه کبيره(.
های کاملی متعال به توسل به وسایط الهی امر کرده است؛ یعنی انسان به همين دليل خداوند

 ی»فرماید: که غایت فعل خلق خداوند و مجرای فيض او هستند. خداوند می
َ
ذ  یا أ

ُقوا یَها اَلّ َن آَمُنوا اَتّ
لَ  َتُغوا إ  َوس  ياهلَلَّ َواب  ای ]از ایمان، عمل صالح َلَة؛ ای اهل ایمان از خدا پروا کنيد و دستاویز و وسيلهيه  ال 

ترین وسایط کامل ؟مهع؟(. ائمه35)مائده: « سوی او بجوییدو آبروی مقربان درگاهش[ برای تقرب به
بوده است؛ زیرا این ندا درواقع اقرار  ؟مهع؟بيتخداوند هستند، حتی استجابت دعای انبيا با نام اهل 

دادن تسليم دربرابر امر خداوند است. بودن آنها و نشاناهللبه والیت انسان کامل و اقرار به خليفه
اند تا عبودیت آنها در مجرای الوهيت همه انبيا و رسل الهی موظف به اقرار به والیت خليفه الهی بوده

شيت الهی تکميل و کامل شود. به همين دليل است که خداوند خداوند در نظام خلقت براساس م
اهلل یعنی، انسان کامل در زمين را نشان حتی به انبيای خود راه توسل و انابه و استغاثه به مقام خليفه

حق این مقام کامل که مورد عنایت کند که برای جلب رضایت خدا او را بهداده است و به آنها امر می
قدر و اقرار به منزلت این غایت خلقت به اجابت  خوانند؛ زیرا دعاها با ذکر و توجه بهخداوند است، ب

 رسد.می
متقی هندی که از بزرگان و محدثان مورد قبول اهل سنت است در کتاب  در منابع اهل سنت،

بيت او را  و اهل ؟ص؟، حضرت محمد؟ع؟که حضرت آدم به این مضمون اشاره کرده است کنزالعمال
پرسيدم:  ؟ص؟علی گفت: از رسول خدا» درگاه خدا واسطه قرار داد تا خداوند توبه او را بپذیرد:به 

مات"فرماید: مقصود این آیه که خدا می ن  َرّب ه  کل  ی آَدُم م  در پاسخ  ؟ص؟چيست. رسول خدا "َفَتَلّقَ
گریست، سپس مناسبت خطایی که از وی سر زده بود، مدت صدسال به ؟ع؟فرمود: حضرت آدم

ابالغ کرد:  ؟ع؟خداوند، جبرئيل را بر او نازل کرد و پیام خداوند متعال را به این شرح به حضرت آدم
مگر نه این است که تو را به دست لطف و قهر خویش آفریدم. مگر نه این است که از روح خود در تو 

دادم. مگر نه این است که حوا کردن بر تو دستور دميدم. مگر نه این است که فرشتگانم را به سجده
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تعالی قرار بگيری و را به همسری تو درآوردم. جبرئيل گفت: هرگاه بخواهی مشمول عنایت حق
کنون بر تو تلقين میتوبه کنم، بپرداز تا خدای بخشنده و ات پذیرفته شود به خواندن کلماتی که ا

خداوند را به محمد و آل محمد قسم بده تا  مهربان، توبه تو را بپذیرد و از گناهت ]ترک اولی[ درگذرد.
 (.2/358، 1413)الهندی، « ات مورد قبول واقع شودتوبه

به درگاه الهی، خداوند به او  ؟ع؟بعد از گریه بسيار حضرت آدم»در حدیث دیگری آمده است: 
ده شود. فرماید: به محمد و آل محمد متوسل شود و خدا را به آنها قسم دهد تا گناه او آمرزیمی

 ؟ص؟رسول خداکند که از سيوطی بالفاصله بعد از درج این کلمات، روایتی را از ابن عباس نقل می
واسطه آنها توبه حضرت آدم پذیرفته شد، چه بود. حضرت سؤال شد: منظور از کلماتی که به

اش دا توبهفرمود: اینکه خدا را به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسين بخواند تا خ ؟ص؟رسول
(. چگونه امثال قفاری باوجود این روایات و دستور خداوند به 1/147، 1404)سيوطی، « را بپذیرد

گر در دعا، شيعه را کافر می ؟مهع؟بيتخواندن نام اهل  که آخرین نبی بوده  ؟ص؟رسول خداداند. ا
آموزش  ؟ع؟ماش در آخرالزمان است، چگونه است که خداوند به حضرت آداست خلقت جسمانی

بيت و عترت او دعا کند تا دعایش مستجاب شود. براساس روایاتی حق محمد و اهل  دهد تا بهمی
قبل از آفرینش دیگر موجودات،  ؟مهع؟بيتتوان نتيجه گرفت که خلقت نوری اهل که نقل شد، می

يض او استمرار الدوام است و ازلی و ابدی است، پس فوجود داشته است و چون خداوند، فياض علی
در رتبه نوری  ؟جع؟وجود حضرت مهدیدارد و وجود واسطه فيض هم استمرار دارد. بنابراین، 

هدایت( به خلقت و رسيدن رزق مادی و معنوی ) برای ایجاد خلقت و در رتبه دنيایی برای بقای
 در همه ارکان وجود دارد. بندگان 

رباره رواشدن حاجت از طریق وسائط فيض د شرح رساله اعتقاداتعالمه مجلسی در کتاب  
شود اول به ایشان سوی خلق سرازیر میهر فيض و عنایتی که ازسوی خداوند به»الهی نوشته است: 

شود. بنابراین، صلوات ]و سالم[ فرستادن بر رسد، سپس ميان دیگر مخلوقات تقسيم میمی
عدن آن رحمت و جلب فيوضات سوی مشدن رحمت خداوندی بهباعث جلب و کشيده ؟مهع؟ائمه

شود تا آن فيوضات از آنجا به سایر مخلوقات ها میجانب جایگاه و محل تقسيم آن فيضالهی به
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مقصود  ؟مهع؟بيت اهل»چنين توضيح داده است:  ؟مهع؟بيتاو در علت دعا با نام اهل «. تقسيم شود
ود و پسندیده مختص به ایشان اند و رتبه شفاعت کبرا و مقام محمو هدف آفرینش جهان هستی

های خداوند به خالیق است. معنای شفاعت کبرا این است که ایشان واسطه و سبب رسيدن فيض
در دنيا و آخرتند؛ زیرا از ميان مخلوقات، تنها آنها قابليت و شایستگی دریافت بدون واسطه فيوضات 

رحمت خداوند  ؟مهع؟اسطه آن حضراتوهای قدسی را دارند و به طفيل وجود آنها و بهالهی و رحمت
بودن دیگران در دریافت رحمت، علت لزوم صلوات شود. همين طفيلیبه سایر موجودات افاضه می

فرستادن بر ایشان و توسل جستن به آنها در هر حاجتی است؛ زیرا درود و صلوات بر آنها رد 
شایستگی فيض را دارد و به برکت دهنده و بخشنده است و شود؛ زیرا خداوند بسيار فيضنمی

کننده بلکه به تمام مخلوقات فيض الهی می)مستجاب « رسدشدن صلوات بر( آنها به شخص دعا
کثروا »فرماید: که می ؟جع؟(. این است معنای حدیث حضرت مهدی18، ص1395)احمدی،  فا

، 1315)مجلسی، « آن استبالدعاء للفرج، فان ذلک فرجکم؛ برای فرج زیاد دعا کنيد که فرج شما در 
53/180.) 

 ادلۀ جواز یا رجحان استعانت از اوليای الهی )استغاثه( .2-3
قفاری ادعا دارد که به اجماع مسلمين، هرکس اوليای الهی را واسطه بين خود و خداوند قرار دهد و 

ابع اهل (، اما در من2/533، 1418از آنها جلب منفعت یا دفع مضرت بخواهد، کافر است )قفاری، 
شماری در ابطال عدم شود. دالیل قرآنی، روایی و تاریخی بیکرات این موضوع دیده میسنت به

جواز استعانت دعا و استغاثه وجود دارد. توضيح اینکه جلب منفعت و دفع مضرت، هم مادی است 
گر شدو هم معنوی. این معنا همان بحث توسل به اوليای الهی است که پیش ت و تر بيان شد. ا

ع بيشتر می گر خواستن شود که به آن استغاثه میناراحتی شدیدتر باشد، انابه و تضر گویند. ا
اند که در به آن تصریح کرده قرآنمنفعتی یا دفع مضرتی از اوليای الهی کفر باشد، پس چرا آیات 

ُقوا  اهلَل »پیشگاه خداوند وسایط بياورید:  یَن آَمُنوا  اَتّ ذ 
َها اَلّ ُیّ

َ
ه  َیا أ يل  ی َسب  ُدوا  ف  يَلَة َوَجاه  َوس  َليه  ال   إ 

َتُغوا   َواب 
ُحوَن  ل  کم  ُتف  يَلَة »لوسی ذیل آیه: (. آ 35)مائده: « َلَعَلّ َوس  ُم ال  ه  َلی َرّب  َتُغوَن إ  ُعوَن یب  یَن ید  ذ 

ک اّلَ وَلئ 
ُ
« أ

کرم»گوید: می  .«است ؟ص؟واسطه تمام انبيا و مالئکه و تمام موجودات، رسول ا
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هم دارند،  بيت ایشانرا اهل  ؟ص؟رسول خداهای کند که تمام منزلتحدیث منزلت ثابت می
نظر عالم اهل سنت ابن سبکی که ابن کثير او را امام و  هستند. نيز واسطه فيض ؟مهع؟بيتپس اهل 
بدان » چنين است: شفاء السقام فی زیاره خیراالنامدر کتاب خواند در جواز مطلق استغاثه عالمه می

که جایز و خوب است توسل یعنی، پیامبر را واسطه قراردادن و استغاثه یعنی، مستقيمًا از حضرت 
بودن توسل و استغاثه از امور را شفيع قراردادن. جایزبودن و خوب ؟ص؟خواستن و رسول خداکمک

قطعی است برای هر کسی که دین دارد. توسل و استغاثه از کارهایی است که انبيا و پیامبران انجام 
را یک از اهل ادیان آنها همين بوده است. هيچدادند. سيره سلف صالح، علما و عوام مسلمانمی

تيميه آمد و بر وقت انکاری در این رابطه به گوش کسی نرسيده تا اینکه ابناند و در هيچانکار نکرده
جای گذاشت که در دیگر هایی را بهعقل تلبيس کرد و بدعتهای ضعيف و بیای انسانعده

کند، گفتاری است که هيچ عالمی تيميه توسل و استغاثه را انکار میاینکه ابن ها سابقه نداشت.زمان
« ها و شکافی در اسالم ایجاد کردتيميه اختالفی بين مسلمانقبل از وی نگفته و این سخن ابن

 (.375، ص1419)سبکی شافعی، 
خوانند، خواهند مشرک می ؟مهع؟بيتسبب استغاثه به اهل آیا قفاری و امثال او که شيعه را به

فرماید: نده است که آیه مینخوا قرآنگفت که سبکی که نزد اهل سنت، امام و عالمه است، 
ب  َلکم  ...» َتج  س 

َ
ُعون ی أ َو َمن  »فرماید: می یا (60)غافر:« ...کنماز من بخواهيد، اجابت می...؛ ...اد 

ن  ُدون  اهلل   ُعو م  ن  ید  ّمَ َضّلُ م 
َ
)احقاف: « ...خواندتر از کسی است که غير خدا را می؛ چه کسی گمراه...أ

گر درخواست جل5 بخاری  صحیحچرا در ب منفعت و دفع مضرت از اوليای الهی شرک است (. ا
در  توسل یا همان درخواست جلب منفعت یا دفع مضرت به مرده و زنده، جایز شمرده شده است.

شد بن انس نقل شده است که عمربن خطاب هرزمان گرفتار قحطی میکتاب بخاری از ثمامه
خدایا ما در »کرد: کرد. خليفه دوم دعا میعبدالمطلب از خداوند طلب باران میبن وسيله عباسبه

فرستادی و سيراب شدیم و تو برایمان باران میهميشه به ایشان متوسل می ؟ص؟رسول خدازمان 
شویم، پس خدایا برای ما باران بفرست و ما را متوسل می ؟ص؟کردی و اآلن ما به عموی پیامبر می

 . گوید باران هم آمدراوی می. «سيراب کن
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ُنو یوم »کند: بخاری حدیث دیگری درباره توسل به اوليا و شفاعت آنها نقل می َس َتد  م  ّنَ الّشَ ا 
ٍد  َتَغاُثوا ب آَدَم ُثّمَ ب ُموَسی ُثّمَ ب ُمَحّمَ ک اس  ُذن  َفَبيَنا ُهم  کَذل 

ُ َف اْل  َعَرُق ن ص  ُلَغ ال  ياَمة  حتی یب  ق   و زاد ؟ص؟ال 
؛ همانا خورشيد در روز قيامت  ق  َخل  َضی بين ال  يق  َفُع ل  َفٍر َفيش  يُث حدثنی بن أبی َجع  عبد اهلل  حدثنی الّلَ

شود که از شدت گرما، عرق، نصف گوش مردم را خواهد گرفت. در این چنان به مردم نزدیک می
پناه  ؟ص؟محمد و در آخر به حضرت ؟ع؟و سپس به حضرت موسی ؟ع؟هنگام مردم به حضرت آدم

 (3/1360، 1987)البخاری، «. کند تا بين خالیق حکم شودبرند، پس شفاعت میمی
حتی شواهد تاریخی داللت دارد که استغاثه، توسل و دعا در کنار قبر صالحان، امری رایج بين 

 تمام مسلمين ازجمله اهل سنت بوده است: 
رفتم و در  ؟ع؟الرضابن موسیارت قبر علیبارها به زی»گوید: می الثقاتابن حبان در کتاب  -

رفتم و از شد به زیارت قبر آن حضرت میمدتی که در طوس بودم هروقت مشکلی بر من عارض می
شد و این را مکرر خواستم که مشکلم را برطرف کند و الحمدهلل مشکلم برطرف میخداوند می

 (8/456، 1393)التميمی، «. امتحان کردم و نتيجه گرفتم
گرد ابن خزیمه، استاد بخاری و مسلم می - همراه استادم ابن به»گوید: محمدبن مؤمل شا

در طوس رفتيم. استادم ابن  ؟ع؟الرضابن موسیخزیمه و جمعی از اساتيد به زیارت بارگاه قبر علی
نی، )عسقال«. خزیمه چنان دربرابر آن بقعه متبرکه تعظيم و تواضع کرد که همگی در شگفت ماندیم

1325 ،7/339) 
کند چون به اذن الهی، سفينه نجات و استغاثه می ؟جع؟بنابراین، شيعه نيز به حضرت مهدی

ها بر زمين جاری و شود، و نعمتراه هدایتی است که به برکت او، بال و گرفتاری از زمين برطرف می
 ؟اهع؟پسر حضرت فاطمه ؟جع؟شود. در منابع اهل سنت نيز حضرت مهدیقلوب مردم هدایت می

 و از قریش شمرده شده است و او کسی جز امام دوازدهم شيعيان نيست.

 گيری. نتيجه5
بودن اهل باوجود شبهاتی که ازسوی معاندان درباره اعتقاد شيعه به جایگاه واسطه فيض

ویژه روایت و روایات فریقين به« انی جاعل فی االرض خليفه»شود براساس آیه: مطرح می؟مهع؟بيت
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علت غایی آفرینش  ؟مهع؟اهل سنت که در پژوهش حاضر به آنها استناد شد، ثابت شد که اهل بيت
خاطر وجود ایشان که مصداق رسانی به آفرینش هستند. به این معنا که جهان بهو سبب بقا و رزق

کند تأیید می نيز  عيب و نقص الهی هستند آفریده شده است. منابع اهل سنتخلقت کامل و بی
سبب مقام صبر و یقين انسان کامل و خليفه الهی، واسطه فيض هدایت مردم به کمال که ایشان به

مطلوب و تقرب خداوند هستند. بنابراین، خداوند دستور به توسل و دعاخواندن با نام ایشان داده 
را برای اتمام حجت است که خداوند آن ؟جع؟است. آخرین حجت باقيه خداوند حضرت مهدی

بر مردم از نظرها غایب کرده است تا مردم با عقل درونی خود به او ایمان بياورند و در ظهورش از او 
کنون ملجأ و پناه تعيین شده از جانب خدا برای حفظ زمين از فروپاشی و سبب تبعيت کنند. او ا

 همچنين هدایت درماندگان و گمراهان است. رسيدن رزق به بندگان و علت بقای آفرینش و 
 فهرست منابع 

 (. مترجم: انصاریان، حسين. تهران: مؤسسه چاپ و نشر چهارگل. 1396) قرآن کریم*            

 . قم: انتشارات دليل ما.شرح رساله اعتقادات عالمه مجلسی(. 1395احمدی، سيد قاسم علی ) .1
روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم (. 1415الدین السيد محمود )هاباْلوسی البغدادی، العالمه ابی الفضل ش .2

 . بيروت: دار احياء التراث العربی.والسبع المثانی
 .صادر  دار  . بيروت:لسان العرب(. 1414بن علی )ابن منظور، محمدبن مکرم  .3
ب البغا. یمحقق: د. مصطفی د .ح المختصریالجامع الصح(. 1407ل ابوعبداهلل )ي، محمدبن اسماعیالجعف یالبخار  .4

 ر.يروت: دار ابن کثيب
 . بيروت: دار الکتب العلميه. التاریخ الکبیر(. 1395بن ابراهيم ابوعبداهلل )البخاری الجعفی، محمدبن اسماعيل  .5
حيدرآباد: ن احمد. یالدد شرفي. محقق: السالثقات (.1393بن احمد ابوحاتم )، محمدبن حبانیالبست یميالتم  .6

 دار المعارف عثمانيه. 
کم النيسابوری، محمدبن عبداهلل )  .7  بيروت: دار التاصيل. المستدرک فی الصحیحین.(. 1435الحا
. محقق: هیمیخ االسالم ابن تیکتب و رسائل و فتاوى شتا(. ه )بیيميبن تميابوالعباس، احمد عبدالحل یالحران  .8

 ه.يميجا: دار النشر مکتبه ابن ت. بییالنجد یبن محمدبن قاسم العاصمعبدالرحمن
 جا: دار التعارف.. مترجم: دانشگاه ادیان. بیامام صادق و مذاهب اهل سنت(. 1421حيدر، اسداهلل ) .9
جا: دار المعارف . بیشفاء السقام فی زیاره خیر االنام(. 1419بن علی )بن عبدالکافیالدین علیسبکی شافعی، تقی .10

 عثمانيه. 
 . بيروت: دار الفکر.الدرالمنثور فی تفسیر بالمأثور(. 1404بکر ) یبن ابن عبدالرحمنیالد، جاللیوطيس  .11

. محقق: ه من حلها من األماثلینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیتاریخ مد(. 1995بن الحسن )یالقاسم عل ی، ابیشافع  .12
 روت: دار الفکر. ي. بیرامه العمرد عمربن غيسع ین ابیالدمحب
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 . بيروت: دار احياء التراث العربی. المتعالیهالحکمه (. 1389شيرازی، صدر المتالهين محمد ) .13
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