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از دیدگاه « اله»و « رب  »بررسی تطبیقی رابطه مفهوم 

 وهابیت و شیعه
یکاظم میابراه

* 

 **علی ربانی گلپایگانی

 چکیده

رو در این مقالـه،  جایگاهی مهم در اعتقادات انسان دارد؛ ازاین« هإل»و « رب  »مفهوم 
 رابطه این دو مفهوم از دیدگاه شیعه و وهابیت بررسی شده است. 

زمانی که بین دو مفهوم، مالزمه عقلی برقرار باشد، مانند دال  و مدلول و اثر و مؤثر، با 
مانند: هر گـاه خورشـید حصول یکی از مفاهیم، مفهوم دیگر نیز حاصل خواهد بود؛ 

 طلوع کند، آسمان روشن خواهد شد. 
رابطه میان این دو مفهوم از دیدگاه شیعه، مالزمه عقلی است؛ به این معنا که با تحقق 

، اله نیز محقق خواهد شد و حتی برخی مانند آیت الله سبحانی فراتـر از مالزمـه   رب 
ر ظاهر معتقد بـه مالزمـه عقلـی عقلی، معتقد به عینیت رب  و اله هستند. وهابیت د

انـد و عمـال  بین مفهوم رب  و اله است؛ اما در عمل، میان الزم و ملزوم تفکیـ  کرده
به مالزمه عقلی پایبند نیستند. آنان فقط معتقدند که مفهوم اله در برگیرنده مفهوم رب  

ن است و اگر کسی به توحید الوهی برسد، یعنـی توحیـد ربـوبی را نیـز داراسـت. ایـ
مسئله به سبب تفسیر غلط وهابیت از عبادت و در نتیجه، مشرک دانسـتن بسـیاری از 

 مسلمین پدید آمده که اهمیت بسیاری دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد.
، اله، تالزم، شیعه، وهابیت، رابطه. :ها کلیدواژه  رب 

                                              
 پژوه سطح سه مؤسسه کالم.  ؛ دانشالبیت لمدرسة اهل پژوه مؤسسه داراالعالم  * دانش

 مسئول موسسه کالم اسالمی قم. **
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 همقدم
« الـه»و « رب  »فهـوم اهمیت توحید خداوند متعال، بیش از هر مفهوم دیگری، بـر دو م

که چه کسی موحد است و چه کسی مشرک، در ایـن دو مفهـوم ریشـه  استوار است. این
داند. این امر به شـیوه  دارد. وهابیت با ادله واهی همه مسلمانان غیر از خود را مشرک می

گردد. بـه  اند، بـازمی ای که میان آن دو قائـل شـده و رابطه« اله»و « رب  »تبیین دو مفهوم 
دلیل کاربرد فراوانی که این دو مفهوم در آیات و روایات و میان عموم مسلمانان دارد، هر 
نظریه اشتباهی در بیان مفاهیم و رابطه این دو، سبب بروز اعتقاداتی خطرناک در جامعه 

رو برای رسیدن به درکی صحیح از رابطه دقیق این دو مفهـوم،  این اسالمی خواهد شد. از
تبیین شـده و سـ س بـه بررسـی دیـدگاه « اله»و « رب  »غوی و اصطالحی ابتدا مفاهیم ل

 ایم.  شیعه و وهابیت پرداخته

توان به  هایی به چاپ رسیده که می  کتاب« اله»و « رب  »در مورد معناشناسی مفاهیم 
نجارزادگان اشاره کرد. عالمه عسگری  معناشناسیالله سبحانی و کتاب   آیت اسماء الثالثة

طور مختصر به معنای رب  و الـه اشـاره کـرده  نیز به نقش ائمه در احیای دیناب نیز در کت
پرداخته نشده و لذا برای « اله»و « رب  »است؛ اما در این تألیفات مستقاًل به رابطه مفهوم 

دستیابی به رابطه این دو مفهوم با یکدیگر، به کتب تفسیری و کالمی مراجعـه شـده و از 
 رابطه این دو مفهوم به دست آمده است.بررسی کلمات بزرگان، 

 «رب  »معنای لغوی 
از باب نصر ینصر یا رب  یرب  از باب َضـَرَب َیرـرب « مد  یمد  »از رب  یرب  مانند « رب  »

« رب  »واژه 6اند. است. رب  را صفت مشبهه از َرِبب مانند َخِشن یا َرَبب مانند َحَسن دانسته
ابتدا باید به مراحل کاربرد این واژه دقت شود. رب  در  های کاربردی بسیاری دارد؛ لذا گونه

در روزگـار پـیش از اسـالم  1زمان جاهلیت پیش از اسالم بر پادشاهان اطالق شده اسـت.
، هم برای رؤسا و بزرگان جوامـع بشـری و هـم بـرای خـدایان بـه کـار می رفتـه و  واژه رب 

                                              
 .1، صمعناشناسی رب  الله،   . نجارزادگان، فتح1

 .175ص ،1، جالصحاح. جوهری، اسماعیل بن حماد، 2
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علت به کار بردن این واژه  6دعاست.ها گواه این م شعرهای کهن عربی و کاربرد آن در کتیبه
در مورد سلطان، صفاتی چون: مال  بودن بر مردم، اداره و اصـال  کـردن آنـان و تربیـت 

طـاع،  1اند. ها بدان اشاره کرده مردم است که لغتنامه معانی وارد شـده دیگـر ماننـد: سـید م،
ت کـه در صاحب، مال ، مصلح و تربیـت کننـده از دیگـر مـوارد کـاربرد کلمـه رب  اسـ

را مخـت  « رب  »منظـور کـه کلمـه  ها به برخی از آنها اشاره شده است؛ ماننـد ابن لغتنامه
اللغة دو معنـا  یـا جـوهری در صـحا  9خداوند دانسته و آن را به معنای مال  گرفته است.

  4. اصال  کردن و تمام کردن شیء.8. مال  شیء بودن؛ 1برای رب  بیان کرده است: 
تـوان   شده، به ی  ماهیت ذاتی نیز اشاره دارد که می  وه بر معانی گفتهعال« رب  »واژه 

« آرامـی»و « عبری»آن را با مفهوم سرور و بزرگ بیان کرد. مفهوم بزرگ و سرور در زبان 
شمرده شده و ممکن است از این مفهوم، معنای پروردگـار و « رب  »از معانی عادی واژه 

از یهودیان یـا مسـیحیان یـا از زبـان « رب  »واژه  خداوند برخاسته باشد، یا ممکن است
در دیگر معانی، « رب  »رسد استعمال لفظ   به نظر می 1وارد زبان عربی شده باشد. 5آرامی

از نوع تطور معنا باشد؛ چرا که هر کدام به نـوعی بـا معنـای اصـلی رب  کـه سـروری و 
ر نظر گرفتن ایـن تشـابه، آن را بزرگی و به عبارتی پادشاهی است، ارتباط دارد و افراد با د

  7اند. در معانی دیگر به کار گرفته

 معنای اصطالحی رب  
معنای اصطالحی رب  در دیدگاه شیعه، به تدبیر و تصرف در امور مخلوقات اشـاره دارد. 

توان در کالم علما مشاهده نمود. برای اثبات این مدعا به عبـارات برخـی   این معنا را می
                                              

 .815، صهای دخیل در قرآن  واژه. جفری، آرتور، 1
 .728، ص8، جمعجم مقاییس اللغةفارس، احمد،  . ابن2
 .733، ص1، جلسان العربمنظور، محمد،  . ابن3

 .175ص ،1، جالصحاح. جوهری، اسماعیل بن حماد، 4
هـا و  آرامی، زبـان اداری ام راتوری سال قدمت دارد. زبان 7555است که بیش از  های سامی زبان . زبان آرامی، عروی از5

امـی را اسـت. آر تلمـود و زبان کتاب عزرا و دانیال های آسمانی ای از کتاب است. زبان اصلی بخش عمده بوده  کاهنان حتی
هسـتند، بـه  آشـوری هـا هاست و تعدادی از جوامع که بیشتر آن اند. امروزه هنوز زبان مادری برخی اقلیت دانستهعیسی  زبان
 .شود کنند. این زبان اکنون در حال انقراض شمرده می تکلم می آرامی جدید زبان

 .815، صهای دخیل در قرآن  واژه. جفری، آرتور، 6
 .ش1723، شماره چهارم، حسنا، مجله «معناشناسی رب  ». کردنژاد، نسرین، 7
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 شود:  اشاره می
فرمایـد:  می رّب املرشق و رّب املغربعالمه طباطبائی در مورد مفهوم رب  ذیل آیه 

 6«.رب  به معنای مالکیت و تدبیر است»
 فرماید:  الله مصبا  یزدی می  آیت

اطالق رب  در مورد خدای متعال، به این لحاظ است که او صاحب اختیـار 
ف و تـدبیر امـور آنهـ ا نیـازی بـه اذن و اجـازه مخلوقات خود است و برای تصـر 

ت کسی، به این معناست کـه  تکوینی و تشریعی کسی ندارد. پس اعتقاد به ربوبی 
ن مربوب خـود   تواند استقالال و بی او می احتیاج به اذن دیگری، در شأنی از شؤو،

ِن کسی یا چیزی باشد که بتواند بی ف نماید. یعنی مالك شأنی از شئو، اجـازه   تصر 
ار»کند؛ مثل کدبانوی منزل کـه بـه او  وی در آن تصرف ـة، الـد  گوینـد یـا  می« ربَّ

ه حمله ابرهه بـه خانـه کعبـه فرمـود:  َاَنـا َرب  »حررت عبدالمطلب که در قری 
ــل ــی« االب ــت م ــتم و از آن مراقب ــترم هس ــك ش ــن مال ــم  م ــه ه ــه کعب کنم؛ خان

 اختیاری دارد که خـود از آن حفاظـت خواهـد کـرد. اعتقـاد بـه توحیـد  صاحب
توانـد اسـتقالال و  که تنها خدای متعـال اسـت کـه می ربوبی، یعنی اعتقاد به این

ای در تمام شئون مخلوقات خود )کل  جهـان(  گونه اذن و اجازه  بدون نیاز به هیچ
ف نماید و آنها را تدبیر و اداره کند.  1تصر 

 فرماید:  می« رب  »عالمه عسگری نیز در معنای اصطالحی 

ن کریم گاهی به معنـای لغـوی آمـده و گـاهی بـه معنـای مفهوم رب  در قرآ
اصطالحی؛ اما برگشت هر دو معنا به مال  و مدبر بودن خداوند متعـال اسـت. 

گذار نظام زندگی در طی مراحل پرورش  عالوه بر آن، در معنای اصطالحی، بنیان
  9شده است. تا رسیدن به درجه کمال بر معنای مربی اضافه

دهنـده نیـز اشـاره   پرورش« مربـی»بر بیان معنای تدبیر، به معنای  البته ایشان عالوه
 کند. می

الله سبحانی نیز پس از بیان کاربردهای کلمه رب  در کالم عرب، همه آنها را در   آیت
 گونه است:  ی  معنای واحد جمع نموده که عبارت او این

 رب  گاهی برای تربیت شخصی یـا موجـودی اسـتعمال شـده کـه در سـوره
ْحَسَن َمْثَواَي فرماید:  یوسف خداوند متعال می

َ
ي أ ُه َربِّ یوسف عزیز مصـر را  ِإنَّ

                                              
 .157، ص85، جتفسیر المیزان. طباطبائی، سید محمدحسین، 1
 .73،ص 1، جمعارف قرآن. مصبا  یزدی، محمدتقی، 2
 .155، ص1، جعقاید اسالم در قرآن. عسگری، مرتری، 3
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یافته بود. گاهی رب  به معنـای اصـال  و  رب  معرفی کرد؛ زیرا در خانه او تربیت
که شخ  اقـدام بـه اصـال  آن کنـد.  این« رب  الریعه»شده؛ مانند  رعایت نقل

فـالن قـد رب  »اسـتعمال شـده؛ ماننـد  گاهی رب  به معنای حکومت و سیاست
یعنی فالنی بر قوم خود حکومت کرد و گاهی رب  به معنـای مالـ  و بـه « قومه

رب  »و « بـلإأ رب  غـنم أم رب  »معنای صاحب نیز استعمال شده کـه در مثـال 
روشن است. بنابراین موارد استعمال کلمه رب  متعدد است؛ ولی همه این « الدار

کسی است که زمام امور از  گردد و آن،  ای واحد و اصلی بازمیمعانی به ی  معن
تـدبیر، اداره و تصـرف را بــر عهـده دارد. ایــن مفهـوم کلـی در تمــام ایـن مــوارد 

شـود،  شده وجود دارد؛ بنابراین زمانی که به خداوند متعال رب  گفته می  استعمال
 6مخلوقات است. کننده شئون یعنی خداوند مدبر و مدیر و تصرف کننده و اصال 
توان تـدبیر و تصـرف در امـور  بنابراین، دیدگاه شیعه در معنای اصطالحی رب  را می

 دانست که عبارات علما نیز به این معنای جامع اشاره دارد.

 معنای اصطالحی رب  از دیدگاه وهابیت
یز در وهابیت عالوه بر معنای تدبیر صفات، افعالی مانند: خالق، مال ، رازق و قادر را ن

توان در تأیید ایـن نظریـه  اند. سخنان بزرگان وهابیت را می معنای اصطالحی رب  افزوده
کافی دانست؛ مانند سلیمان بن عبدلله بن محمدبن عبدالوهاب کـه مفهـوم اصـطالحی 

قیم در مدارج السـالکین  ابن 1، مال ، خالق و رازق دانسته است.«رب  کل  شی»رب  را 
های وهابیـت  دیگـر شخصـیت 9کل  شی، خالق و قادر آورده است.رب  را به معنای رب  

 4اند. نیز به همین معانی اشاره نموده
اخـتالف وجـود دارد. « رب  »بنابراین بین دیدگاه شیعه و وهابیت در معنای اصطالحی 

شیعه به اصل معنای رب  توجه دارد که تدبیر و تصرف در امور است؛ اما وهابیت عالوه بـر 
ال الهی را نیز در مفهوم رب  داخل کرده و رب  را به معنای تـدبیر، خـالق، رازق و تدبیر، افع

 خطا رفتن آنان در توحید ربوبی شده است.  مال  بیان کرده است که همین، عامل به
                                              

 .71، صتوحید و شرک. سبحانی، جعفر، 1

 .13، ص1، جشرح کتاب التوحید ير العزیز الحمید فتیسی، عبدالله، سلیمان . ابن2
 .52، ص1، جمدارج السالکینبکر،   قیم جوزی، محمدبن ابی . ابن3
)همـو، «. ألن  معنی الربوبیة: أنه خالق مالك مدبر»؛ 71، ص3، جو رسائل یمجموع فتاوعثیمین، محمد بن صالح،   . ابن4

بـاز، عبـدالعزیز،  ؛ بن88، صعقیدة التوحیدفوزان، صالح،  (؛ ابن327، ص7، جکرام بشرح بلوغ المرامالجالل واإل  فتح ذی
 .83، صبیان التوحید
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 معنای لغوی اله
باشد. صـاحبان   به معنای َعَبَد َیعبد عبادة می «لهو»یا  «اله»بر وزن کتاب، از ماده « ِاله»

فارس که معنـای الـه را تعبـد  اند؛ مانند ابن ها نیز اله را به معنای معبود معنا کرده تنامهلغ
ه تعالی معنا کرده است. را بـه « الـه»منظور  ابن 6)عبادت کردن( دانسته و اله را همان الل 

را از اله، االله، الوهه و الوهیـة بـه معنـای « اله»فیروزآبادی  1معنای معبود نامیده است.
ه»د عبادة معنا کرده است. وی لفظ جالله عب را علم غیرمشتق دانسته که اصل آن اله « الل 

بنابراین طبق نظر اکثر اهل لغت،  9بوده و اله بر وزن ِفعال به معنای مألوه )معبود( است.
 اله به معنای معبود است.

 معنای اصطالحی اله
فـاوت دارد. علمـا الـه را معبـود معنای اصطالحی اله در نزد شیعه، با معنای لغوی اله ت

 شود: های علما اشاره می اند؛ به همین دلیل در ذیل به برخی از دیدگاه صرف معنا نکرده
حق معنـا  را به معنای اله حقیقـی و معبـود بـه« اله»عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان 

عبودیـت  الوهیـت بـه معنـای اسـتحقاق»فرماید:  البته وی در جای دیگر می 4کرده است.
آید که وی الهی را حقیقـی  از کنار هم قرار دادن این دو جمله عالمه، به دست می 5«.است

 توان آن را اله حقیقی دانست. داند که استحقاق عبودیت را داشته باشد؛ وگرنه نمی می
 نویسد: الله مصبا  یزدی می  آیت

ی لحـاظ در معنای اله مانند بسیاری از مشتقات، معنای شأنیت و شایسـتگ
معنـا کـرد. « شایسـته پرسـتش»یـا « پرسـتیدنی»تـوان آن را  رو می  شده و ازایـن

؛ «مـا ِمـن شـأنه أن یقـرء»هم همین معنا را دارد کـه « قرآن»طور که کلمه  همان
باشـد، معنـای « شده  پرستش»چیزی که شایسته خواندن است. اگر اله به معنای 

                                              
 .183، ص1، جمعجم مقاییس الل غهفارس، احمد،  . ابن1
 .373، ص17، جلسان العربمنظور، محمد،  . ابن2
 .835، ص3، جقاموس المحیط. فیروزآبادی، محمد، 3
در ایـن « ال»اما معنای مفردات این جملـه: کلمـه . »535، ص1، جفسیر المیزانترجمه ت. طباطبائی، سید محمدحسین، 4

هـر چیـزی اسـت کـه واقعـا و حقیقتـا « اله»کند و الی نفی جنس اسم و خبر الزم دارد، و چون مراد به  جمله نفی جنس می
و یـا « موجود»که کلمه در جمله حذف شده « ال»بر آن صادق باشد، به همین جهت صحیح است بگوییم خبر « اله»کلمه 

له بالحقیقـة و إال »و تقدیر جمله این است که  و امثال آن« کائن»ا بدهد؛ مانند ای است که به عربی معنای موجود ر هر کلمه
هإالحق بموجود  ه«ال اللَّ  (.735، ص، 13 )همان، ج«. ؛ یعنی اله حقیقی و معبودی به حق موجود نیست به غیر از اللَّ

 .551، ص15 ، جترجمه تفسیر المیزانید محمدحسین، . طباطبائی، س5
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ه پر کلمه توحید این می ستش شده نیسـت. در صـورتی کـه شود که کسی جز الل 
رو صفت یـا   اند و ازاین اشخاص و اشیاء زیادی در جهان مورد پرستش قرار گرفته

باشـد و بـه « شایسـته پرسـتش»، «الـه»اند. ولی اگر معنای  متعلقی تقدیر گرفته
اصطال  معنای شأنیت در آن در نظر گرفته شده باشـد، دیگـر نیـازی بـه تقـدیر 

ق   6نیست. گرفتن صفت یا متعل 
توان گفت  الله مصبا  یزدی می  با در کنار هم قرار دادن نظریه عالمه طباطبائی و آیت

 هر دو در بیان معنای اصطالحی اله اتفاق نظر دارند.
ه»کند که لفظ جالله  الله سبحانی ابتدا اثبات می  آیت « لـهاإل»در اصل، همـان « الل 

ـه، است و تنها تفاوت این دو در این است که اإل م َلـَع  ،له داللت بر معنای کلی دارد و الل 
 کند:  بیان می اسماء ثالثهبرای خداوند شده است. ایشان در کتاب 

ه، معنایی بـه  ه را دارد و زمانی که متبادر از لفظ جالله الل  اله همان معنای الل 
ه علم اسـت در آ غیر از معبود است، اله نیز بر همان داللت دارد؛ جز این ن که الل 

  2معنا و اله کلی است.
ه»کند هر معنایی که لفظ جالله  س س بیان می کند، اله نیـز بـر  بر آن داللت می« الل 

ه را به متصرف، مدبر یا کسی که زمام امور به دست او باشـد، معنـا  آن داللت دارد و الل 
ال إلـه إال»الله مصبا  یزدی در جمله شریفه   به نظر ایشان همانند نظر آیت 9کرده است.

 الزم نیست چیزی در تقدیر گرفته شود.« الله
ـت  آیت الله جوادی آملی معنای معبود را تفسیر به الزِم معنای اله دانسـته اسـت. عل 

حقیقی و آلهه دروغین و پنداری، در میان ِمَلل مختلف « اله»این تفسیر هم این است که 
ر شده که اله مورد پرستش بوده و هستند. ازاین که   به معنای معبود است؛ درحالی رو تصو 

نظریـه  4طور مطلـق مسـتقل باشـد. معنای الوهیت، یعنی موجودی که در کار خـود بـه
تـوان یـ    اند، می که معبود را الزمه معنای اله دانسته الله جوادی آملی از این لحاظ   آیت

توان زیرمجموعـه   شمار آورد و قولی است که نظریه دیگر علمای شیعه را نیز می  نظریه به
آن قرار داد. بنابراین، معنای شایسته پرستیدن و اسـتحقاق عبودیـت، نتیجـه ایـن نظریـه 

                                              
 .77،ص 1، جمعارف قرآن. مصبا  یزدی، محمدتقی، 1
 .15، صسماء الثالثةأ. سبحانی، جعفر، 2
 .55، صالتوحید والشرک فی القرآن الکریم. سبحانی، جعفر، 3
 .583، ص8، جتفسیر موضوعی توحید در قرآن. جوادی آملی، عبدالله، 4
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ی هسـتند کـه الـه بـه معنـای  شوند. دیگر این  شمرده می که همه علما بر ی  اشتراک کل 
 معبود نیست.

 دیدگاه وهابیت در معنای اصطالحی اله

اند. برای مثال به کالم چند نفـر از  بود گرفتهوهابیت باالتفاق معنای اصطالحی اله را مع
 الجوواهر المیویةکنیم؛ مانند کالم محمد بن عبدالوهاب در کتاب  علمای آنان اشاره می

عثیمـین نیـز در   ابن 6که اله را معبودی که تنها صالحیت عبادت دارد، معنا کـرده اسـت.
ر علمای وهابیـت نیـز همچنین دیگ 1شر  کشف الشبهات اله را معبود معنا کرده است.

 9اند. این معنا را پذیرفته

 دیدگاه شیعه
شیعه معتقد است بین مفهوم رب  و اله مالزمه عقلی وجود دارد؛ یعنی هر کـس کـه بـه 
ربوبیت معتقد باشد، الزمه عقلی آن، اعتقاد به الوهیت است. برای این مـدعا بـه کـالم 

 شود: برخی از علما استناد می
مصبا  یزدی اله را به معنای شایسـته پرسـتش و پرسـتیدنی معنـا  الله  گفتیم که آیت

شـود. بـه  نمودند؛ مانند کتاب که به نوشتنی و چیزی که شأنیت نوشتن را دارد، معنـا می
همین دلیل برای اله لوازمی باید باشد تا شایستگی پرستش را بیابد؛ از جمله این لـوازم، 

 فرمایند:  شئون ربوبیت است. به همین دلیل ایشان می
شود، این است که مخلوقـات  ازجمله روابطی که بین خدا و خلق لحاظ می

تنها در اصل وجود و پیدایششان نیازمند به خداوند هستند، بلکـه همـه شـئون   نه
گونه استقاللی ندارند و او به هر  وجودی آنان وابسته به خدای متعال است و هیچ

  4کند.  و امورشان را تدبیر می کند  نحوی که بخواهد، در آنها تصرف می
 فرماید:  همچنین در کتاب معارف کالمی صریحا به این تالزم چنین اشاره می

ت در معنای  ت  روشن می« رب  »و « اله»با دق  ت مستلزم ربوبی  شود که الوهی 
                                              

 .  73، صالجواهر المییهالوهاب، محمد، عبد  . ابن1
 .  73، صشرح کشف الشبهاتعثیمین، محمد بن صالح،   . ابن2
فـوزان، صـالح،  ؛ ابن72، ص1، جمجمووع الفتواویباز، عبدالعزیز،   ؛ بن3، صسالم دین کاملاإل. شنقیطی، محمدامین، 3
 .71، ص1، جعانة المستفید بشرح کتاب التوحیدإ

 .25، صآموزش عقائدقی، . مصبا  یزدی، محمدت4
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گیرد که وی به حسب اعتقاد  است؛ زیرا عبادت و بندگی نسبت به کسی انجام می
ت و صـاحب اختیـاری داشـته باشـد و بتوانـد پرستشگر، نوعی ربو ت و مالکی  بی 

ف نماید و به او سود و زیانی برساند.  6استقالال در مربوب خود تصر 
و « رب  »مالزمـه عقلـی بـین مفهـوم  توحید در قورآنالله جوادی آملی در کتاب   آیت

یم عمومیـت کند که در آیات فراوانی از قرآن کـر را اثبات نموده است. وی بیان می« اله»
از  کنـد و مبـرهن می ،این سمت را برای خداونـد ،ربوبیت نظام تکوین و تشریع وحصر

کیـد  سوی دیگر هرگونه ربوبیت کلـی و جزئـی را از دیگـران سـلب می نمایـد. قـرآن تأ
و تنها مال  هسـتی « الخالق اال الله»گونه که تنها خالق هستی خداست:  فرماید همان می

همچنان تنها مـدبر و یگانـه پرورنـده عـالم هسـتی و نظـام « اللهال مالک اال »خداست: 
توانـد رب  عـالم   بنابراین کسی می 1«.ال اللههإال رّب »هماهنگ انسان و جهان، خداست: 

کید دارد؛ مانند آیه  هستی باشد که اله باشد و این، همان تالزم است که آیاتی نیز بر آن تأ
ُكْم َوَربَّ آبَ شریفه  بَّ َه َر ِليَن اللَّ اِئُكُم اْْلَوَّ

ِِ و آیه شریفه  9 ْر
ِِ َوَربِّ اْْلَ هَماَوا ِه اْلَحْمُد َربِّ السَّ َفِللَّ

ـــه « رب  »باره  تکـــرار ســـه .4َربِّ اْلَعهههاَلِميَن  و « االرض»، «الســـموات»و اضـــافه آن ب
کید بر این حقیقت است که رب  همه موجـودات امکـانی یکـی «العالمین» تصریح و تأ

ه بودنی که ستایش مخصوص اوست، مالزمت دارد است و آن کس ه نیست و الل  ی جز الل 
 رب  آسمان و زمین و عالمین باشد.

الله سبحانی در تعریف معنای اله به معبود، اشکال وارد نموده و تدبیر و تصرف   آیت
رف کند که اله یعنی کسی که تدبیر و تص  در امور را از معنای اله به دور ندانسته و بیان می

 5توان الهی را تصور نمود که تدبیر وتصرفی نداشـته باشـد. امور در دستان او باشد و نمی
نماید و آن این است  ای باالتر از مالزمه عقلی را اثبات می الله سبحانی مرحله  نظریه آیت

که تدبیر و  دالهی را تصور کنی دتوانی  که بین دو مفهوم رب  و اله، عینیت است؛ یعنی نمی
 ف و ربوبیتی نداشته باشد. تصر

گردد که آنان معتقد به مالزمه  های اکثر علمای شیعه روشن می بنابراین با بیان دیدگاه
                                              

 .77، ص1، جمعارف کالمی قرآن. مصبا  یزدی، محمدتقی، 1
 .387، صتوحید در قرآن. جوادی آملی، عبدلله، 2
 .187. سوره صافات، آیه 3
 .77. سوره جاثیه، آیه 4
 .53، صتوحید و شرک. سبحانی، جعفر، 5
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اللـه سـبحانی بـه مسـئله   هستند؛ بلکه برخی مانند آیت« اله»و « رب  »عقلی بین مفهوم
شـیعه گذارنـد. آنچـه در نظریـه  عینیت اشاره کرده و تفاوتی بـین مفهـوم رب  و الـه نمی

هویداست، این است که راه رسیدن به الوهیت و محور اصلی در توحید، ربوبیت است. 
تنها فرق میان وهابیت و شیعه در این مسئله این است که وهابیت صرف داشـتن توحیـد 

داند و این با سـخن خودشـان کـه  ربوبی را علت تامه برای رسیدن به توحید الوهی نمی
شـود شخصـی معتقـد بـه  ازگاری ندارد. به همین دلیل نمیاند، س معتقد به مالزمه شده

بـاز بـا وجـود روشـنایی زمـین، مالزمه بین طلوع خورشید و روشنایی زمین بشود، امـا 
است. شیعه برخالف وهابیت، مالزمه عقلی بین ربوبیت و  خورشید طلوع نکردهبگوید 

 شمارد. رک نمیالوهیت را پذیرفته است و کسی که توحید ربوبی داشته باشد را مش

 دیدگاه وهابیت
یکی از عواملی که باعث شده وهابیت، مسلمانان دیگر را اهل شرک معرفی کند، نظریـه 

است. دیدگاه وهابیت را در این مسئله باید در دو « اله»و « رب  »درباره مفهوم بین ایشان 
 محور بررسی نمود: 

را پذیرفته یـا خیـرد در بیـان  . آیا وهابیت مالزمه عقلی بین مفهوم رب  و مفهوم اله1
این مسئله باید گفت: وهابیت در کالم خودشان قائل بـه مالزمـه عقلـی بـین دو مفهـوم 

گویند: هر کس اقرار به رب  بودن شخصی یا چیزی کند،  اند.آنان می شده« اله»و « رب  »
گونـه  نبینیم ای گوید الزم است به اله بودن آن شخ  اقرار کند؛ اما در عمل می  عقل می

نیست؛ زیرا در مواردی در تاریخ هست که اقرار به ربوبیت بوده، امـا اقـرار بـه الوهیـت 
معتقد به رب  بودند، ولی معتقد به الـه  که نبوده است؛ مانند مشرکین در زمان پیامبر

نبودند. به همین دلیل خداوند علیه آنان احتجاج نموده است. در مقابل، هر کس اقرار به 
بـه عقیـده آنـان  6گیرد. شخصی یا چیزی کند، اقرار به رب  بودن را هم در برمیاله بودن 

 اند.  ها در توحید ربوبیت مشکلی نداشته و تنها در الوهیت دچار اشتباه شده انسان
و « رب  »ترین دلیل برای دستیابی به دیدگاه وهابیت، کالم آنهـا در بیـان مفهـوم  مهم

دارد؛ امـا در عمـل، « الـه»و « رب  »زم بین دو مفهـوم است. وهابیت اعتقاد به تال« اله»
                                              

والرسل دعوا الخلق إلی توحید اإللهیة، وذلـ  مترـمن »؛ 55، صسالمرکان اإلفتاوی األعثیمین، محمد بن صالح،  . ابن1
 (.733، ص3، جدرء تعارض العقل و النقل احمد، تیمیه، )ابن«. لتوحید الربوبیة
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تیمیـه اولـین  معتقد به تفکی  بین دو مفهوم شده و مالزمه عقلی را کنار نهاده است. ابن
شخصیتی است این نظریه را تبیین و در قالب مکتوباب خـود بـه دیگـران منتقـل کـرده 

مشـرکین اعتقـاد بـه رب   کند که گونه توصیف می است. او مشرکین زمان جاهلیت را این
دانـد، امـا آن را در  تیمیه رب  را مسـتلزم الـه می داشتند، ولی اعتقادی به اله نداشتند. ابن

او شرک را به دو نوع تقسـیم کـرده اسـت: اول، شـرک در رب   6پذیرد. مورد مشرکین نمی
هد. است که انسان، دیگری را شری  خداوند در تدبیر، مل ، رازقیت و خالقیت قرار د

غیر از خداوند، دیگری را عبادت کند. وی در مقابـل  دوم، شرک در اله است که انسان به
دو نوع شرک، تنها توحید الوهی را برای موحد بـودن کـافی دانسـته و اصـل اولـی را الـه 

 1شمرده و توجهی به رب  بودن اله نکرده است.
آیـد، همـان  ه دسـت میعثیمین و دیگران نیـز بـ  آنچه از محمد بن عبدالوهاب و ابن

را « الـه»و « رب  »تیمیه است که اواًل در کالم خود، این تالزم بین دو مفهـوم  سخنان ابن
انـد. محمـد بـن عبـدالوهاب در  اند؛ اما درباره مشرکین این سـخن را ن ذیرفته بیان کرده

ابتدای کالم خود، اصل توحید را یگانگی خداوند متعال در عبادت بیـان نمـوده اسـت. 
کنـد.  رسـاند کـه هـر کـس اعتقـادی بـه رب  داشـت، کفایـت نمی بارت او این را میع

عثیمین نیز در شر  آن، علت ذکر این قسم از توحید را اهمیت آن بیان کرده که تمـام   ابن
اند. به همین دلیل هر کس اعتقاد به اله نداشـته باشـد،  شده پیامبران به خاطر آن فرستاده 

 9ه معتقد به رب  باشد.مشرک و کافر است؛ اگرچ
. محور دیگری که باید در تبیین محل نزاع دیدگاه وهابیت روشن شـود، چگـونگی 8

است. وهابیت اصل را مفهوم اله دانسته و « اله»در ذیل مفهوم « رب  »داخل بودن مفهوم 
روشـنی  عبـدالوهاب بهبـن کـالم محمـد  4دانـد. مفهوم رب  را داخل در این مفهـوم می
                                              

 (.823، ص15، جیمجموع الفتاو احمد، تیمیه، )ابن«. اإللهیة تترمن الربوبیة؛ والربوبیة تستلزم اإللهیة. »1
درء تعوارض العقول تیمیـه،  )ابن«. الربوبیة، وهو اعتقاد أن اللـه وحـده خلـق العـالملیس المراد بالتوحید مجرد توحید . »2

مجمووع )همـو، «. وحـده يفأما توحید الربوبیة الذی أقر به الخلق، وقـرره أهـل الکـالم؛ فـال یکفـ»(؛ 85، ص1، جوالنقل
)همـان، «. فـی الربوبیـة كیة وشـرفی اإلله كإن کان شرکا یکفر به صاحبه. وهو نوعان: شر كفالشر»(؛ 87، ص1، جیالفتاو

 (.31، ص1ج
، شورح کشوف الشوبهاتعبـدالوهاب، محمـد،  )ابن«. من أخل بهذا التوحید فهو مشرک کافر وإن أقر بتوحیـد الربوبیـة. »3

 (.17ص
األول: فهـو دلیـل واعلم أن اإلقرار بالربوبیة یستلزم اإلقرار باأللوهیة، وأن اإلقرار باأللوهیة مترمن اإلقرار بالربوبیة. أمـا . »4
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ه سبحانه بالعبادة، وهو دین »کند:  فهوم اله را ثابت میبودن م  اصل أن  التوحید هو إفراد الل 
ه به إلی عباده وی توحید را تنها توحید عبادی تعریـف کـرده  6«.الرسل الذی أرسلهم الل 

دانند که هر کـس را عبـادت  است. آنان به این دلیل مفهوم رب  را داخل در مفهوم اله می
به عبارت  1ای و زمانی که اله شد، شئون ربوبیت را خواهد داشت. ر دادهکنی، او را اله قرا

ت را بر آن بار کرده انـد و بـدین سـبب بـا آمـدن الـه،  دیگر: آنان فقط با تصور اله، ربوبی 
 دانند. ربوبیت را نیز داخل می

 نقد و بررسی دو دیدگاه
زم عقلـی بـین مفهـوم ها ابتدا به محور اول محل نـزاع در بحـث تـال در باب نقد دیدگاه

 پردازیم.  می« اله»و « رب  »
و « الزم»توانـد معتقـد بـه تکفیـ  میـان  اوال در باب مالزمه عقلـی، شـخ  نمی

شود. اگر معتقد به طلوع خورشید شد، باید روشن شدن زمـین را هـم ب ـذیرد؛ « ملزوم»
مـه ذاتـی زیرا این نوع داللت در جایی است که میان وجود خارجی دال و مـدلول، مالز

)یعنی مالزمه واقعی و حقیقی که خارج از دایره انسان و اختیـار اوسـت( برقـرار باشـد؛ 
یعنی در عالم خارج، واقعا میان آن دو، رابطه اثر و مؤثری برقرار باشـد؛ زیـرا اگـر میـان 

ی و معلولی برقرار باشد، ایـن مالزمـه ذاتـی « ملزوم»و « الزم» در عالم خارج، رابطه عل 
طرفه دانست.  توان این مالزمه عقلی را نادیده گرفت یا آن را ی  واهد شد و نمینامیده خ

گونه که   معتقد شد )همان« اله»و« رب  »بنابراین اگر شخ  به مالزمه عقلی میان مفهوم 
تـوان میـان  هرگـز نمی 9بن عبدالوهاب به روشـنی دریـافتیم(، ه و محمدیتیم از کالم ابن

                                                                                                      
ملزم أی إن اإلقرار دلیل ملزم لمن أقر به أن یقر  باأللوهیة؛ ألنه إذا کان الله وحده هو الخالق وهو المدبر لألمـور وهـو الـذی 

، و رسائل يمجموع فتاوعثیمین، محمد بن صالح،   )ابن«. بیده ملکوت کل  شیء فالواجب أن تکون العبادة له وحده ال لغیره
 (.88، ص3ج
 .7، صکشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد،  . ابن1
اإلقرار بتوحید الربوبیة مستلزم لتوحید األلوهیة، یعني: أن من أقر بتوحید األلوهیة فقد أقر بتوحیـد الربوبیـة ضـمنًا؛ ألنـه لـن . »2

 (.322، ص7، جمرامکرام بشرح بلوغ الفتح ذی الجالل واإلعثیمین، محمد بن صالح،   )ابن«. یعبد ولن یتآله إال إلی ربه
والرسل دعوا الخلق إلی توحید اإللهیة، وذل  مترـمن »؛ 55، صسالمرکان اإلفتاوی األعثیمین، محمد بن صالح،  . ابن3

واعلـم أن اإلقـرار بالربوبیـة یسـتلزم اإلقـرار »(؛ 733، ص3، جدرء تعوارض العقول و النقولتیمیـه،  )ابن«. لتوحید الربوبیة
األلوهیة مترمن اإلقرار بالربوبیة. أما األول: فهو دلیل ملزم أی إن اإلقرار دلیل ملزم لمن أقر به أن یقـر باأللوهیة، وأن اإلقرار ب

بیده ملکوت کل  شیء فالواجب أن تکون العبـادة  يباأللوهیة؛ ألنه إذا کان الله وحده هو الخالق وهو المدبر لألمور وهو الذ
 (.88، ص3، جمجموع فتاوی و رسائلالح، عثیمین، محمد بن ص )ابن«. له وحده ال لغیره



 

 

رس
بر

 ی
طب
ت

 یقی
م 
هو
مف
ه 
بط
را

«
ب  
ر

 »
»و 

له
ا

»... 

09 

د. ربوبیت از نظر رتبه، مقدم بر الوهیت است؛ زیرا زمانی ربوبیت و الوهیت تکفی  کر
تواند عملی را به درستی انجام دهد که شناخت کامل از آن داشته باشد. انسان  انسان می

تواند در تعامـل بـا آن،   های آن آشنا نباشد، نمی  تا چیزی را نشناسد و با اوصاف و ویژگی
وجود مقابل را به خوبی بشناسد و بـا صـفات و مسیر درستی را برگزیند؛ اما اگر انسان م

 تر گرفتار انحراف خواهد شد.  های آن آشنا باشد، در عمل نیز کم  ویژگی
هـا و  دار شناخت ویژگی در توحید نیز چنین مراحلی وجود دارد. توحید نظری، عهده

اوصاف خداوند است و اگر انسان در این مرحله موحد شود، با قدرت و قوت کامـل بـه 
سوی عمل پیش خواهد رفت. اگر به گمان وهابیان، پذیرفته شود کـه مشـرکان در حـوزه 

اند، بدین معناست که کامال خداوند را به خالقیـت،  شناخت و توحید ربوبی موحد بوده
کم بیشـتر آنـان بایـد در   یگانگی، رازقیت و تدبیر شناخته بودند. در این صورت، دسـت

شند؛ زیرا معنا ندارد کسـی کـه رب  نیسـت و انسـان بـه حوزه توحید الوهی نیز موحد با
ثانیا در سیره پیامبر نیز دیده نشـده  1ربانیت او اعتقادی ندارد، مورد پرستش او قرار گیرد.

که میان توحید ربوبی و الوهی تفاوتی بگذارد. پیامبر گرامی اسالم در دعوت بـه توحیـد  
ومی عام را به کاربرد که هم توحید ربوبی و هـم مفه ال الله تفلحواإله إقولوا ال در قالب 

گیرد. اگر این جمله صرفًا به توحید الوهی اشاره داشت، با توجه  توحید الوهی را در برمی
به کاربرد یکسان رب  و اله در قرآن، حررت باید برای توحید ربوبی جمله دیگری بیـان 

 2است.ای از ایشان نقل نشده  که چنین جمله فرمود؛ درحالی می
بندی علمای دیوبندی در توحید، به صراحت این مالزمه را بیان کـرده   ثالثا در تقسیم

الله دهلوی در کتاب   اند. شاه ولی نشده« اله»و « رب  »و معتقد به تکفی  میان دو مفهوم 
« توحید ربوبی»کند و قسم سوم را  اقسام توحید را در چهار گونه بیان می الله البالغوه  حجة
نامیده و س س اشاره نمـوده کـه بـین ایـن دو، مالزمـه « توحید الوهی»م چهارم را و قس

برد که به دلیل معتقدنبودن به توحید ربوبی و الوهی،  وجود دارد. س س سه فرقه را نام می
که همه این فرق، هم در  5العبید  و فوق 4نصارا 9،نجامونمشرک و گمراه شدند؛ مانند فرقه 

                                              
 .131، ص8، جگری و وهابیت  سلفی. علیزاده موسوی، سید مهدی، 1
 .138، ص8. همان، ج2
 پرستان هستند. . مراد ستاره9

 . به قائلین به تثلیث می گویند.4
 ها هستند. . افرادی که معتقد به داشتن صفات رب برای برخی انسان5
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 6در توحید الوهی مشکل داشتند. توحید و ربوبی و هم
 نویسد:  عبدالغنی جاجروی در معارف التوحید می

مراحل چهارگانه توحید تشریع گردید و در نتیجه بر هر فرد مسلمان و مؤمن 
واجب است که درجات چهارگانه را بداند و به آنها معتقد باشد. هر کس که هـر 

است و اگر یکی از چهار درجـه طور کامل ب ذیرد، موحد  چهار درجه توحید را به
شـود و در روز  گردد و ملقـب بـه مشـرک می توحید را قبول نکند، دچار شرک می

کردند، ولـی  قیامت معذب خواهد شد. اعراب جاهلیت عبادت الله تعالی را می
پرستیدند. آنها درجه توحید وجوب الوجود را و درجـه  چندین بت دیگر را نیز می

ر کامل قبول داشتند و درجه سوم، یعنی توحید در تصرف طو توحید خالقیت را به
  1و تدبیر را به صورت ناق  قبول داشتند.

شد، نباید « اله»و « رب  »ها اگر کسی معتقد به مالزمه میان مفهوم  به اعتقاد دیوبندی
 اند. ی  را کردهکدر عمل میان این دو تفکی  کند؛ برخالف وهابیت که این تف

هابیت وارد است کـه در کـالم خـود، رب  را مسـتلزم الـه بـودن پس این اشکال بر و
اند و معتقد به مالزمه عقلی بین این دو مفهوم شـدند؛ امـا در عمـل بـین ایـن دو  دانسته

ها نیز به مالزمه عقلی بـین ایـن دو مفهـوم  اند؛ در حالی که حتی دیوبندی تفکی  کرده
ــد وهابیــت، معتقدنــد و تفکیــ  را نمی ــد و مانن مشــرکین را موحــد در ربوبیــت  پذیرن

گوید: مفهوم رب  مستلزم مفهوم اله است؛ یعنی اگر رب  آمد، اله  اند. وهابیت می ندانسته
نیز باید بیاید. معنا ندارد کسی در ربوبیت اقرار کامل داشته باشد، ولی در الوهیت کـافر 

تلزام را ب ذیرنـد و بـا باشد. بنابراین وهابیت باید میان این دو راه یکی را برگزینـد: یـا اسـ
کم اکثریت مشرکین را موحد بنامند، که ایـن بـرخالف نـ  صـریح  پذیرفتن آن، دست

که مشرکین را در ربوبیت موحد ندانند که بسیاری از بزرگان غیـر  آیات قرآن است؛ یا این
 اند. از وهابیت به این امر اشاره نموده

  نتیجه
توان از هر دو دیدگاه پذیرش  میرا « اله»و « رب  »نتیجه کلی بحث در مورد رابطه مفهوم 

                                              
اِلَثة: حصر . »1 اِبَعـة: َأنـه اَل یْسـَتحق َغیـره اْلِعَبـاَدة، وهمـا متشـابکالثَّ ْرض َوَما َبینهَما ِفیِه َتَعـاَلی، َوالرَّ

َ
َمَوات َواأْل تان َتْدِبیر السَّ

 (.117، ص1، جالل ه البالغه  حجة )دهلوی، احمد بن عبدالرحیم،«. متالزمتان لربط طبیعي َبینهَما
 .7، صمعارف التوحید. جاجروی، عبدالغنی، 2
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ابیت نیز در کالم خود، به تـالزم میـان مالزمه عقلی بیان کرد؛ زیرا عالوه بر شیعیان، وه
اما وهابیت به این مالزمه عمل نکرده و بـین ایـن دو مفهـوم  ،این دو مفهوم معتقد است

که  د مشرکین رد کرده و با اینتفکی  کرده است. به همین دلیل وهابیت مالزمه را در مور
معتقد است مشرکین توحید ربوبی دارند، اما استلزام به توحید الوهِی آنـان را رد کـرده و 

اند مشرکین در توحید الوهی مشرک شدند. ایـن عمـل وهابیـت،  اند و گفته منکر آن شده
و مشرکین اند  برخالف سایر مسلمانان است و حتی دیوبندیه بر این مالزمه تصریح کرده

 اند. در توحید ربوبی، مشرک دانسته اشکالرا به دلیل 
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، بعث الله به الرسل جمیعا وبعث به خاتمهم محمد يبیان التوحید الذباز، عبدالعزیز،   بن .7
 ق.1313رشاد، چاپ اول، إدارة بحوث علمیه و افتاء و دعوت وإریاض: 

 تا.  نا، بی  بیجا،   بی، تجمیع: محمد بن سعد شویعر، مجموع فتاویدالعزیز، باز، عب  بن .3

، تحقیق: صـبحی بـن کرام بشرح بلوغ المرامالجالل واإل   فتح ذیعثیمین، محمد بن صالح،   ابن .2
 ق.1383 ،سالمیه، چاپ اول: مکتبة اإلعربستانمحمد رمران، اسراء بنت عرفة بیومی، 

العلوم، چـاپ   : مدرسه مدینةخاش، ترجمه: محمد عثمان، التوحید  معارفجاجروی، عبدالغنی،  .3
 تا.  اول، بی

چــاپ  : تــوس،تهــران ای، ، ترجمــه: فریــدون بــدرههتتای دخیتتل در قتترآن  واژهجفــری، آرتــور،  .15
 ش.1727دوم،

یمملی، عبدالله، آجوادی  .11  ش.1735چاپ هشتم،  مرکز نشر اسراء،قم: ، تفسیر موضوعی قرآن کر

دارالعلم للمالیین، بیروت: ، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةبن حماد، جوهری، اسماعیل  .18
 ق.1737چاپ اول، 

دارالجیـل، چـاپ  :بیـروت، تحقیق: سید سـابق، الله البالغه  حجةبن عبدالرحیم،  حمدادهلوی،  .17
ل،   ق.1387او 

لته علتی ال  هتو ح  يشرح کتاب التوحید التذ يتیسیر العزیز الحمید فسـلیمان، عبدالله،  ابن .13
ل، : المکتب اإلبیروت، تحقیق: زهیر الشاویش، العبید  ق.1387سالمی، چاپ او 

: دار عالم الفوائد للنشر و التوزیـع، چـاپ مکه مکرمه، سالم دین کاملاإل شنقیطی، محمدامین،  .15
 ق.1387اول، 

جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم، دفتـر قم: ، ترجمه تفسیر المیزانطباطبائی، سید محمدحسین،  .17
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 ش.1733انتشارات اسالمی، چاپ پنجم، 

، مؤسسه فرهنگی هنـری مشـعر، چـاپ توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیتعابدی، احمد،  .13
 ش.1735اول، 

 ق.1733دارالعاصمه، چاپ اول،  ریاض:، الجواهرالمضیة محمد،عبدالوهاب،  ابن .12

ارالثریـا للنشـر : دریـاضعثیمـین،  ، تحقیـق: ابنشرح کشف الشتبها عبدالوهاب، محمد،  ابن .13
 ق.1317والتوزیع، چاپ اول، 

: وزارة الشؤون اإلسـالمیة واألوقـاف والـدعوة عربستان، کشف الشبها عبدالوهاب، محمد،  ابن .85
ل،   ق.1312واإلرشاد، چاپ او 

، تحقیـق وتعلیـق: فتح ذی الجالل واإلکرام بشرح بلتوغ المترامعثیمین، محمد بن صالح،  ابن .81
 ق.1383: المکتبة اإلسالمیة للنشر والتوزیع، چاپ اول، تانعربسصبحی بن محمد رمران، 

، جمع وترتیب: فهد بن ناصـر بـن إبـراهیم ورسائل يمجموع فتاوعثیمین، محمد بن صالح،  ابن .88
 ق.1317دارالثریا، ریاض: السلیمان، 

آوری: فهـد بـن ناصـر بـن ابـراهیم   ، جمـعأرکتان اإلستالم يفتاوعثیمین، محمد بن صالح،  ابن .87
 ق.1383: دارالثریا، چاپ اول، ریاضمان، السلی

، اول مرکـز فرهنگـی انتشـاراتی منیـر، چـاپتهـران: ، عقاید استالم در قترآنعسکری، مرتری،  .83
 ش.1727

: دفتـر تبلیغـات اسـالمی، چـاپ اول، قـم، گری و وهابیتت سلفیعلیزاده موسوی، سید مهدی،  .85
 ش.1731

 الرسـالة، چـاپ سـوم، ةسسـؤ: مبیـروت، یتدعانة المستتفید بشترح کتتاب التوحإفوزان، صالح،  ابن .87
 ق.1387

عقیدة التوحید و بیان ما یضادها أو ینقصتها متن الشترک االکبتر واالصتغر فوزان، صالح،  ابن .83
 ق.1371: دارالمنهاج، چاپ اول، ریاض، والتعطیل والبدع و غیر ذلک

اول،  : دارالکتـب العلمیـة، چـاپبیـروت، القتامو  المحتی فیروزآبادی، محمد بـن یعقـوب،  .82
 ق.1315

 ش.1723، شماره چهارم، حسنا، مجله «معناشناسی رب  »کردنژاد، نسرین،  .83
: انتشـارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام قـم، معتارف قترآن محمـدتقی، مصبا  یـزدی، .75

 ش. 1731خمینی)قدس سره(، چاپ چهارم، 

الملل(،   : سازمان تبلیغات اسالمی )نشر بینتهران، آموزش عقایدمصبا  یزدی، محمدتقی،  .71
 .ش1737وهفتم،   چاپ شصت


