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 چکیده

توسل و ابتغای وسیله، از اموری است که در قرآن به آن امر شده است ومورد تأکید روایات است ودر سیره 

 بزرگان و صالحین نیز یافت می شود و از اهمیت و جایگاه واالیی در دین مبین اسالم برخوردار است. 

 را در این مهم، بیان کرده اند.  تفاسیر متعددی به بحث پیرامون این موضوع پرداخته اند و آراء و نظرات خود

موضوع توسل، همواره درطول تاریخ، مورد اختالف میان فرق و مذاهب مختلف بوده است وآیات مربوط به 

آن، به طرق مختلف تفسیر و تبیین شده است. در این میان دو تفسیر المنار و المیزان که از تفاسییرمهم شییعه و   

اء و عقاید خود در این زمینه ودر ذیل آیات مرتبط با بحث توسل پرداخته اند. سنی، به شمار می آیند، به بیان آر

در این رساله علمی، اختالفات و اشتراکات و آراء و نظرات این دو تفسیر، در مورد مفهوم و اقسام توسیل بییان   

 می شودو بحث توسل به صورت تطبیقی میان این دو تفسیر، بررسی می شود. 

مفهوم وسیله و توسیل در لغیت و اصیطالا، انیواع وسییله در قیرآن و رواییات، ادلیه          در ضمن آن، به بیان

 مشروعیت توسل و شبهات وارده بر موضوع توسل و پاسخ به آنها پرداخته می شود. 

هدف از این رساله علمی، بیان آراء و عقاید المیزان و المنار، در موضوع توسل وشیناختن توسیل صیحی  و    

و غیرصحی  است تا از این طریق، شک و تردید و ابهاماتی کیه در ایین موضیوع وجیود      مشروع از غیر مشروع

دارد، تا حدی رفع وحقیقت روشن شود. آنچه از این تحقیق به دست آمد نشان می دهدکه المنیارو المییزان، در   

شترکند، امیا در  مورد توسل به خدا و اسماء و صفات الهی، توسل به قرآن و نیز توسل به اعمال صالحه، با هم م

توسل به دعای انبیا و اولیا و صالحین و همچنین توسل به ذوات مقید  آنها،مییان ایین دو تفسییر، اختالفیاتی      

 وجود دارد. 

تفسیر المیزان و نیزسایرتفاسیر شیعه، این امور را جایز و مشروع می داند، اما المنار، تحت تأثیر ابن تیمییه و  

ع و شرک به خدا می داندوشبهات ودالیلی را برای تثبیت مدعای خویش مطرا وهابیت، این امور را غیر مشرو

 نموده که مرحوم عالمه به پاسخگویی و نقد آن ها پرداخته است . 
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