بررسی صفات محبوبین در قرآن و خطبه  391نهجالبالغه
فاطمه چاقری

1

چکیده
این مقاله شامل شرحی از صفاتی که خداوند برای محبوبین در قرآن ذکر کرده است ،میباشد که با نگاهی
اجمالی توصیفاتی از این خصوصیات را در اینجا بیان میداریم و سپس بر آنیم که امام زمان علیه السالم را
بهعنوان مصداق اتم آن معرفی نماییم .اولین صفتی که با آن رو به رو میشویم صفت محسنین است که این
واژه در پنج آیه ذکر شده که یکی از معانی آن ،اعتدال و میانه روی است .دومین آنها تواب و متطهر میباشد
که این دو ویژگی ،در آیه  222بقره در کنار یکدیگر بهصورت الزم و ملزوم آمدهاند .متقین ،سومین صفتی
است که خداوند برای محبوبین خود ذکر فرموده است ،بدین شرح که صفت متقی که در سه آیه از آیات
شریفه قرآن ذکر شده ،معنایی وسیع در کالم موال ،در خطبه  391نهجالبالغه دارد که برخی از این معانی در
معنای آیه هم یادآوری شده است که مجال توصیف در اینجا را ندارد .دیگری صابرین میباشد که یکی از
معانی این صفت ،استقامت در برابر دشمنان اسالم و مسلمین است .متوکلین را نیز به کسی میگویند که بعد
از تصمیم گیری و تالش در امور ،تمام نتایج را به خدا میسپارد .اما مقسطین! که مطمئناً فردی که این چنین
همه امور زندگیاش را معطوف به خداوند میداند در تمامی زمینهها ،عدل و انصاف را نیز رعایت مینماید .و
در آخر هم مطهرین هستند که معنای این واژه را در بحث روایتی بهتر میتوان شناخت.
واژگان کلیدی :محبوب -محب -حب -عالم
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در بین انسانها ،تا زمانی که مردم از یکدیگر عملی نیکو مشاهده نکنند هرگز محبتشان در دل دیگری جای
نمیگیرد ،بهمراتب رابطه انسان با خدا هم به همین منوال میباشد ،البته با این تفاوت که در بین مردم ،این
رفتار دو طرفه است اما درباره انسان و پروردگار ،فقط از جانب خلق به سوی خدا است چرا که محبت خداوند
متعال بی ابتدا و بیانتهاست ؛ یعنی در ابتدا محبت بوده ،نه آنکه عملی باشد و سپس محبت به واسطه عمل
به وجود آید .بدین ترتیب ،خداوند سبحان ،نسبت به همه انسانها محبت دارد (محبت عامه) حتی نسبت به
کسی که از او روی برگردان شده ،همانطور که در احادیث قدسی نیز آمده است2.
هنگامی که مشاهده میکنیم ،خداوند درباره کسی که از او روی گردان شده و مطیع نبوده ،چگونه به او
محبت دارد ،یقیناً انتظار آن میرود ،درباره کسی که همیشه و در سختترین شرایط ،مطیع پروردگار و
پیامبرش بوده است ،از او در قرآن با عنوان محبوب یاد کند و در احادیث قدسی ،خود را بهعنوان مطیع چنین
بندهای معرفی نماید1.
لذا در این تحقیق بر آنیم ،درباره هر صفتی که خداوند در مورد محبوب خود نام برده ،نظرات مختلف را بیان
کنیم تا بتوانیم به فهم نسبتاً عمیق ،در این خصوص برسیم و به امید یاری خداوند متعال ،با شناخت مصداق
اتم آن ،به این گروه خاص ملحق شویم چرا که حضرت علی علیه السالم نیز در نهجالبالغه میفرمایند« :کسى
که خود را به گروهى شبیه کند ،بهزودی از آنان مىشود( ».نرم افزار کتابخانه دیجیتال ،پندهای کوتاه از
نهجالبالغه ،پند )13
«محبوب» از ریشه «حبب» به معنی «دوست داشتنی» است که خداوند حدوداً  31بار از محبوب خود ،با
صفات گوناگون سخن به میان آورده که آیات آن به شرح ذیل میباشد:
الف) محسنین 3391 :بقره  311 /آل عمران  311 /آل عمران 31 /مائده 91 /مائده
ب) توابین و متطهرین 222 :بقره ج) متقین 67 :آل عمران  1 /توبه  6 /توبه
د) صابرین 317 :آل عمران ه) متوکلین 319 :آل عمران
و) مقسطین 12 :مائده 9 /حجرات 1 /ممتحنه ی) مطهرین 301 :توبه
الف) محسنین:

«لو علم المدبرون عنی کیف انتظاری بهم و شوقی الی توبتهم لماتوا شوقا الیّ و لتفرقت اوصالهم من اجل محبتی» (اگر ،روی گردانان از من ،می
دانستند چگونه انتظارشان را می کشم و چطور مشتاق بازگشتشان هستم ،از شوق من ،می مردند و به خاطر محبت من ،اعضای بدنشان ،از هم می
گسست().ملکی تبریزی ،3111 ،ص  11و )17
« انا جلیس من جالسنی ،انا ذاکر من ذاکرنی ،انا غافر من اسغفرنی ،انا مطیع من اطاعنی»(من همنشین کسی ام که با من بنشیند ،یاد کننده کسی
هستم که مرا یاد کند ،آمرزنده کسی هستم که از من آمرزش بخواهد ،و مطیع کسی هستم که مرا اطاعت کند( ).ملکی تبریزی ،3111،ص )16
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محسن اسم فاعل از ریشه «حَسَنَ» به معنای نیکوکار میباشد و از مشتقات آن احسان است که امام علی
علیه السالم در معنای احسان میفرمایند« :االحسان التفضل؛ احسان همان نیکی کردن است»(نهجالبالغه،
کلمات قصار )213
«-3وأنفقوا فى سبیل اهلل و ال تلقوا بایدیکم الى التهلکة و احسنوا ان اهلل یحب المحسنین» (بقره)391/
«و در راه خدا ،انفاق کنید! و (با ترك انفاق) ،خود را به دست خود ،به هالکت نیفکنید! و نیکى کنید! که
خداوند ،نیکوکاران را دوست میدارد».
همانطور که انسانها به هنگام سخن گفتن به رابطه بین کلمات و جمالت دقت میکنند ،بهمراتب خداوند
باری تعالی که کوچکترین خدشهای در قرآن او نمیتوان یافت در بین تکتک کلمات و جمالت او زیباترین
رابطهها نهفته است .بنابراین در معنای محبوب بحث را از انفاق آغاز مینماییم.
در آیه مورد بحث خداوند در عین سفارش به انفاق ،مسلمانان را از هرگونه افراط و تفریط بازمیدارد .زیرا اگر
ثروتمندان بخل ورزند و به فکر محرومان نباشند ،اختالف طبقاتى روز به روز توسعه پیدا کرده و عامل انفجار
جامعه و نابودى آنان خواهد گردید .همانطور که قرآن در آیات دیگر نیز به پیامبرش صلی اهلل علیه و آله و
سلم میفرماید« :وال تجعل یدك مغلولة الى عنقک و ال تبسطها کل البسط»1
انسان عالقه دارد که محبوب باشد ،چهبسا خداوند ،محبوب خود شدن را تشویقی برای نیکوکاران قرار داده
است( .قرائتی ،3110،ج  ،3ص )109
اما در اینکه مراد از احسان در اینجا چیست؟ چند احتمال در کلمات مفسران دیده میشود :نخست این است
که حسن ظن به خدا داشته باشید (و گمان نکنید انفاقهای شما موجب اختالل امر معیشت شما خواهد شد)
(مکارم شیرازی ،3160،ج  ،2ص ()16طبرسی ،3110،ج  ،3ص  )791و دیگر اینکه منظور ،اقتصاد و میانه
روى در مسئله انفاق است( ،مکارم شیرازی ،3160،ج  ،2ص  )16سوم اینکه ،احسان هر عملی همانا انجام آن
عمل است ،بهطوری که به لحاظ متن عمل واجد تمام اجزا و شرایط و فاقد همه موانع باشد و به لحاظ نفس
عامل ،همراه با اخالص کامل باشد( .جوادی آملی ،3116،ج  ،9ص  761و )761
اما باید توجه داشت که بهترین وجه عمل از جهات مختلفی از جمله :شرایط زمان و مکان ،تداوم و  ...باید
مورد بررسی قرار گیرد همانطور که عالمه مجلسی در بحاراالنوار نقل کرده است:
«اى مردم! کسى که کار نیک را در جاى نادرست انجام داد ،چند روزى نزد افراد نااهل و تاریک دل مورد
ستایش قرار میگیرد و در دل ایشان محبت و دوستى میآفریند؛ ولى اگر روزى حادثه بدى براى وى پیش

 1اى پیامبر! نه دست بسته باش که چیزى نبخشى و نه آنچنان که هر چه دارى یکجا ببخشى.
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بیاید و به یاریشان نیازمند شود ،آنان بدترین و سرزنش کننده ترین دوستان خواهند شد( ».بحاراالنوار،
مجلسی ،ج  ،13ص )333
چهارم آنکه احسان معموالً به معنى نیکو کارى تفسیر میشود ،ولى گاه معنى وسیعتری براى آن ذکر شده،
و آن هر گونه عمل صالح ،بلکه انگیزههای عمل صالح است چنانکه در حدیثى از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
آله و سلم میخوانیم که در تفسیر احسان فرمود :ان تعبد اهلل کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراك»(1مکارم
شیرازی ،3160،ج  ،2ص  19و )10
البته الزم به ذکر است که منظور از احسان ،احسان نفسی است یعنی کار خوب و نیک کردن نه احسان نسبی
یعنی نسبت به دیگران نیکی کردن.
«-2الذین ینفقون فى السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واهلل یحب المحسنین» (آل
عمران)311/
«همانها که در توانگرى و تنگدستى انفاق میکنند؛ و خشم خود را فرو میبرند؛ و از خطاى مردم میگذرند،
و خدا نیکوکاران را دوست دارد».
این آیه ،همانند آیه  391بقره ،با بحث از انفاق (که تفسیر آن گذشت) آغاز گشته و بعد از آن در میانه آیه
اشاره به فرو بردن خشم و گذشتن از خطای دیگران دارد ،که به همین دلیل گروهی از مفسران این سه بخش
را کامالً مرتبط دانسته و میگویند :سه صفت ذکر شده ،سه مرحلهی ابتدایی از عفو است که «واهلل یحب
المحسنین» عالیترین مرحله آن میباشد .و شرح آن چنین است که؛ انسان نه تنها باید خشم خود را فرو برد
و با عفو و گذشت کینه را از دل خود بشوید بلکه با نیکى کردن در برابر بدى (آنجا که شایسته است) ریشه
دشمنى را در دل طرف نیز بسوزاند و قلب او را نسبت به خویش مهربان گرداند بهطوری که در آینده چنان
صحنهای تکرار نشود ،بهطور خالصه نخست دستور به خویشتن دارى در برابر خشم ،و پس از آن دستور به
شستن قلب خود ،و سپس دستور به شستن قلب طرف میدهد .اما به اعتقاد عدهای دیگر از مفسران ،این آیه
شامل صفاتی از متقین میباشد که ممکن است احسان و نیکی ،خود یکی دیگر از ویژگیهای پرواپیشگان و
شرط تقوا باشد که در مورد انسانها معنایش نیکوکاری به انسانها است ،و در مورد خداى تعالى معنایش
استقامت و تحمل راه خدا است ،که در این باره در جاى دیگر قرآن میخوانیم« :و بشرى للمحسنین ان الّذین
قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون(7».احقاف 32/و )31

 1احسان آن است که خدا را آن چنان پرستش کنى که گوئى او را مى بینى و اگر تو او را نمى بینى او تو را مى بیند.
 7نیکوکاران را بشارت دهد کـسـانى که گفتند پروردگار ما اهلل است ،سپس استقامت به خرج دادند نه ترسى براى آنهاست و نه غمى دارند.
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حال اگر احسان به خلق ،براى خدا نباشد نزد خدا هیچ ارزشى ندارد ،همانطور که از آیه «مثل ما ینفقون
فى هذه الحیوه الدنیا» چنین بر میآید.
برخی دیگر بر آناند که منظور از واژه «احسان» این است که به کسانی نیکی کنی که در مورد تو بدرفتاری
کردهاند چرا که نیکی به کسانی که به تو نیکی کردهاند نوعی داد و ستد است نه نیکوکاری( .الطبرسی،3110،
ج  ،2ص )103
« -1فاتئهم اهلل ثواب الدنیا و حسن ثواب االخرة و اهلل یحب المحسنین» ( /311آل عمران)
«از این رو خداوند پاداش این جهان و پاداش نیک آن جهان را به آنها داد ،و خداوند نیکوکاران را دوست
میدارد».
قبل از بیان کردن معنا و تفسیر محسنین ،اشارهای به آیات قبل ( 317و  316آل عمران) میکنیم چرا که
دعا ،جهاد ،صبر ،استقامت ،ایمان و توکّل به خداوند که در آیات قبل آمده است ،از عوامل محبوبیّت نزد خداوند
متعال میباشد( .قرائتی ،3110،ج  ،2ص )363
اما این که منظور از اینگونه افراد که این چنین خداوند به ایشان پاداش داده و آنها را از محبوبین خود
میداند چیست؟ باید گفت که «آنها (مردان الهی و باایمان) به هنگامى که احیاناً بر اثر اشتباهات گرفتار
مشکالتى در برابر دشمن میشدند به جاى اینکه میدان را به او بسپارند و یا فکر ارتداد در مغز آنها پیدا شود،
روى به درگاه خدا میآوردند و ضمن تقاضاى عفو و بخشش از گناهان خود از پیشگاه خداوند تقاضاى صبر و
استقامت میکردند و میگفتند« :و ما کان قولهم اال ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدامنا
و انصرنا على القوم الکافرین6».
آنها با این طرز تفکر و عمل بهزودی پاداش خود را از خدا میگرفتند و در پایان آیه آنها را جزء نیکوکاران
میشمارد (مکارم شیرازی ،3160،ج  ،1ص  311و  )311که عدهای از مفسران در رابطه با واژه «محسن»
چنین میگویند که :مقصود از «واژه «محسن» ،انسان شایسته کرداری است که با فرمانبرداری از حق به خود
یا دیگران نیکی میکند(».طبرسی ،3110،ج  ،2ص )121
« -1فبما نقضهم میثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسیة یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به
والتزال تطلع على خائنة منهم إال قلیال منهم فاعف عنهم و اصفح إن اهلل یحب المحسنین» ( 31مائده)
«اما به خاطر پیمان شکنى ،آنها را از رحمت خویش دور ساختیم و دلهای آنها را سخت و سنگین نمودیم
(تا آنجا که) سخنان (خدا) را از مورد خود تحریف میکنند و بخشى از آنچه را به آنها گوشزد شده بود فراموش
کردند و هر زمان به خیانتى (تازه) از آنها آگاه میشوی ،مگر عده کمى از آنها ،ولى از آنها در گذر و صرف
 6بار پروردگارا گناهان ما را بیامرز و از تندرویهاى ما درگذر ،و ما را ثابت قدم بدار و بر کافران پیروز بگردان.
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نظر کن که خداوند نیکوکاران را دوست میدارد ».در این آیه پس از بحث در مورد پیمان شکنی بنی اسرائیل
خداوند در انتهای آیه به پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم دستور میدهد که از آنها صرف نظر کند و چشم
بپوشد ،زیرا خداوند نیکوکاران را دوست دارد( .مکارم شیرازی ،3160،ج  ،1ص  )131بنابراین محسنین در
این آیه همانند آیه  311آل عمران به معنای عفو و بخشش است.
« -1لیس على الذین ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فیما طعموا إ ذا ما اتقوا و ءامنوا و عملوا الصلحت ثم اتقوا و
ءامنوا ثم اتقوا و أحسنوا و اهلل یحب المحسنین»( 91مائده)
«بر کسانى که ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام دادهاند گناهى در آنچه خوردهاند نیست (و نسبت به نوشیدن
شراب قبل از نزول حکم تحریم مجازات نمیشوند) مشروط بر اینکه تقوا پیشه کنند و ایمان آورند و عمل
صالح انجام دهند ،سپس تقوا پیشه کنند و ایمان آورند ،سپس تقوا پیشه کنند و نیکى نمایند ،و خداوند
نیکوکاران را دوست میدارد».
این آیه شریفه مراتبی از تقوا را نام میبرد که سرآمدشان را احسان و عمل نیک قرار میدهد بدین صورت که
عالوه بر دعوت به انجام وظائف حتمى ،دعوت به احسان یعنى کارهاى نیک نیز میکند حتى کارهایی که از
واجبات نیست( .مکارم شیرازی ،3160،ج  ،1ص )61
ب) توابین و متطهرین:
« -7و یسئلونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحیض و ال تقربوهن حتى یطهرن فاذا تطهرن
فاتوهن من حیث امرکم اهلل ان اهلل یحب التوبین و یحب المتطهرین» ( 222بقره)
«و از تو ،درباره خون حیض سؤال میکنند ،بگو :چیز زیانبار و آلودهای است ،از این رو در حالت قاعدگى ،از
زنان کناره گیرى کنید! و با آنها نزدیکى ننمایید ،تا پاك شوند! و هنگامى که پاك شدند ،از طریقى که خدا
به شما فرمان داده ،با آنها آمیزش کنید! خداوند ،توبه کنندگان را دوست دارد ،و پاکان را (نیز) دوست دارد».
توبه به معناى برگشتن بهسوی خداى سبحان است و تطهر به معناى پذیرفتن و شروع به طهارت است ،یا
صرف نظر کردن جدى از پلیدى و برگشتن به اصل (یعنى طهارت) است ،پس در نتیجه هر دو عنوان توبه و
تطهر در مورد اوامر و نواهى خدا ،و مخصوصاً در مورد طهارت و نجاست صادقاند ،چون گردن نهادن به اوامر
خدا و دست بردارى از هر چیز که خدا نهى کرده ،هم تطهر از قذارت است ،که مخالف اصل و مفسده آور
است ،و هم توبه و بازگشت به سوى خدا است ،و به همین مناسبت بوده که خداى تعالى حکم در آیه را با
جمله« :ان اللّه یحب التوابین و یحب المتطهرین »...تعلیل نموده است.
در تقسیم بندی توبه آوردهاند که توبه بر سه قسم باشد :یکى توبه بندگان که آن توبه از ترك طاعت و فعل
قبیح است؛ و دیگر توبه خاص اهل ورع که توبه از ترك مندوب است؛ و سه دیگر توبه اخص من الخاص که
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توبه است از التفات به غیر خدا و این توبه ،مخصوص اهل والیت باشد که غالباً در مرتبه حضورند( .حسن زاده
آملی ،3161،ص )31
حال باید دانست که کدام یک از مراتب توبه محبوب خداوند است؟
چون کلمه «توابین» صیغه مبالغه و به معناى کسى است که بسیار توبه میکند ،بعید نیست این مبالغه را از
کلمه «متطهرین» نیز استفاده کنیم ،در نتیجه کثرت در توبه و طهارت از هر جهت استفاده شود ،هم کثرت
از جهت نوع توبه و طهارت ،و هم از جهت عدد آن دو ،آن وقت معنا چنین میشود که خدا هم ،همه انواع توبه
و تطهر را دوست میدارد ،و هم تکرار آن دو را(».طباطبایی 3119،ج  ،2ص )136
در رابطه با این آیه شریفه سه سؤال اساسی مطرح میشود که ما برآنیم که بدان پاسخ دهیم:
چرا تواب و متطهر را در کنار یکدیگر آورده است؟
چرا برای ذکر متطهرین متعلق (ان اهلل) را حذف کرده است؟
چرا توابین را بر متطهرین مقدم دانسته است؟
در پاسخ به سؤال اول سه نظریه وجود دارد:
ذکر طهارت و توبه در کنار یکدیگر در آیات فوق ممکن است اشاره به این باشد که طهارت ،مربوط به پاکیزگى
ظاهر ،و توبه اشاره به پاکیزگى باطن است( .مکارم شیرازی ،3160،ج  ،2ص )311
طهارت در اینجا به معنى آلوده نشدن به گناه بوده باشد یعنى خداوند ،هم کسانى را که آلوده به گناه نشدهاند
دوست دارد و هم کسانى که بعد از آلودگى توبه کنند ،و در زمره پاکان در آیند( .همان)
اشاره به مسئله توبه در اینجا ممکن است ناظر به این باشد که بعضى بر اثر فشار غریزه جنسى نمیتوانستند
خویشتن دارى کنند و بر خالف امر خدا به گناه آلوده میشدند ،سپس از عمل خود نادم شده و ناراحت
میگشتند ،براى اینکه راه بازگشت را به روى خود بسته نبینند و از رحمت حق مأیوس نشوند ،طریق توبه را
به آنها نشان میدهد( ».همان)
اما در باب اینکه چرا «ان اهلل» را در «ویحب المتطهرین» حذف نموده تنها یک عقیده موجود است و آن هم
اینکه «حذف متعلق در «و یحب المتطهرین» نشان آن است که انواع طهارت مطلوب و نیز دارنده آن محبوب
خداوند است( ».جوادی آملی ،3116،ج  ،33ص  362و )361
گفتنی است راز تقدیم توابین بر متطهرین این است که توبه زمینه تطهیر و تهذیب نفس را فراهم میسازد.
(جوادی آملی ،3116،ج  ،33ص  362و )361
ج) متقین
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« -6بلى من أوفى بعهده و اتقى فإن اهلل یحب المتقین» ( 67آل عمران)
«آرى ،کسى که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگارى پیشه نماید( ،خدا او را دوست میدارد ،زیرا) خداوند
پرهیزکاران را دوست دارد ».همانطور که در تفاسیر آوردهاند ،معیار برترى انسان ،وفاى به عهد و تقوا بهطور
عام است ،بنابراین خداوند چنین کسانى را دوست دارد( ،مکارم شیرازی ،3160،ج  ،2ص  )722زیرا چنین
کسى مصداق عنوان متقى است و خدا بهطور کلى متقیان را دوست میدارد ،پس آن شخص وفادار را دوست
میدارد( .طباطبایی ،3119،ج  ،1ص )136
اگر بخواهیم از تفسیر آیه به آیه استفاده نماییم باید گفت که بهترین مفهوم مترادف را میتوان در آیه 36
همین سوره یافت که  1مورد از بهترین خصوصیات متقین را بیان میدارد:
صبر
صدق و راستگویی
خضوع برای خداوند سبحان
انفاق
استغفار

« -1إال الذین عهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا و لم یظهروا علیکم اءحدا فاءتموا إ لیهم عهدهم إلى
مدتهم إن اهلل یحب المتقین»( 1توبه)
«مگر کسانى از مشرکان که با آنها عهد بستید و چیزى از آن فروگذار نکردند و احدى را بر ضد شما تقویت
ننمودند ،پیمان آنها را تا پایان مدتشان محترم بشمارید ،زیرا خداوند پرهیزکاران را دوست دارد».
جمله «ان اهلل یحب المتقین» در مقام بیان علت وجوب وفاى به عهد است و اینکه وفاى به عهد و محترم
شمردن آن در صورتى که دشمن نقض نکند خود یکى از مصادیق تقوا است که خداوند همواره در قرآن به آن
امر میکند ،و اگر این معنا را در آیه مورد بحث صریحاً بیان نکرده در مواردى که نظیر این مورد است بدان
تصریح کرده مثالً در آیه «و ال یجرمنکم شنان قوم على ان التعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى» فرموده است
عدالت یکى از مصادیق تقوا است و نیز در آیه «و ال یجرمنکم شنان قوم ان صدوکم عن المسجدالحرام ان
تعتدوا ،و تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا على االثم و العدوان و اتقوا اهلل» تصریح کرده معاونت بر نیکى و
تقوا و کمک نکردن بر گناه و ظلم از مصادیق آن تقواى مطلقى است که خداوند همواره به آن امر میکند.
(طباطبایی ،3119،ج  ،9ص  203و )202
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« -9کیف یکون للمشرکین عهد عنداهلل و عند رسوله إ ال الذین عهدتم عند المسجدالحرام فما استقموا لکم
فاستقیموا لهم إن اهلل یحب المتقین»( 6توبه) «چگونه براى مشرکان پیمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود
(در حالى که آنها همواره آماده شکستن پیمانشان هستند) مگر کسانى که با آنها نزد مسجدالحرام پیمان
بستید (این گروه که پیمان خود را محترم شمردند) مادام که در برابر شما وفادار باشند شما نیز وفادارى کنید
که خداوند پرهیزکاران را دوست دارد».
اینکه فرمود «کیف یکون للمشرکین عهد »...استفهامى است در مقام انکار یعنى اینها وفادار به عهد نیستند،
و لذا بال فاصله مشرکینى را که در مسجدالحرام با مسلمانان عهد کردند استثناء کرد ،چون آنها عهد خود را
نشکستند و لذا آرى ،پایدارى به عهد کسانى که به عهد خود وفا دارند از لوازم تقواى دینى است به همین
جهت دستور فوق را با جمله «ان اهلل یحب المتقین» تعلیل میکند( .طباطبایی ،3119،ج  ،9ص )209
د) صابرین
«-30و کاین من نبى قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فى سبیل اهلل و ما ضعفوا و ما استکانوا و اهلل
یحب الصبرین» ( 317آل عمران) چه بسیار پیامبرانى که مردان الهى فراوانى به همراه آنها جنگ کردند،
آنها هیچگاه در برابر آنچه در راه خدا به آنها میرسید سست نشدند ،و ناتوان نگردیدند و تن به تسلیم ندادند
و خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد.
«ربیون» جمع ربى (بر وزن ملى) است و به کسى گفته میشود که ارتباط و پیوند او با خدا محکم و باایمان،
دانشمند ،با استقامت و با اخالص باشد .بدیهى است خداوند هم چنین افرادى را دوست دارد« .و اهلل یحب
الصابرین» (مکارم شیرازی ،3160،ج  ،1ص  )311همانطور که اشاره کردیم «صبر» به معنى استقامت است
و لذا در برابر «ضعف» و «تسلیم» در این آیه قرار گرفته و ضمناً صابران و نیکوکاران در یک ردیف قرار گرفتهاند
زیرا در آخر یک آیه ( 317آل عمران) میفرماید« :و اهلل یحب الصابرین» و در آیه دیگر ( 311آل عمران)
میفرماید« :ان اهلل یحب المحسنین» و این موضوع اشاره دارد به اینکه ،نیکوکارى بدون استقامت ممکن
نیست ،زیرا در برابر هر شخص نیکوکار ،هزاران مشکل وجود دارد که اگر فاقد استقامت باشد بهزودی کار خود
را رها خواهد ساخت( .همان ،ص  )311برخی دیگر میگویند« :انجام وظیفه و پایدارى بر حقّ مهم است ،نه
آنکه پیروز بشویم یا نشویم زیرا آیه میفرماید« :واللّه یحبّ الصابرین» و نفرمود« :یحبّ
الفاتحین»(قرائتی ،3110،ج  ،2ص )360
هـ) متوکلین
« -33فبما رحمة من اهلل لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و
شاورهم فى اال مر فإذا عزمت فتوکل على اهلل اءن اهلل یحب المتوکلین» ( 319آل عمران) به (برکت) رحمت
الهى ،در برابر آنها (مردم) نرم (و مهربان شدى)! و اگر خشن و سنگدل بودى ،از اطراف تو ،پراکنده میشدند.
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پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب! و در کارها ،با آنها مشورت کن! اما هنگامى که تصمیم گرفتى،
(قاطع باش! و) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکالن را دوست دارد.
در این آیه روى سخن به همه مؤمنان است و به آنها میگوید :همانند پیامبر ،باید بر ذات پاك خدا تکیه
کنند« .و على اهلل فلیتوکل المؤمنون( ».مکارم شیرازی ،3160،ج  ،1ص )361
توکل :آشکار ساختن ناتوانی و تکیه به دیگری؛ و توکل بر خدا به معنای واگذاردن کارها به خدا و اطمینان
به تدبیر شایستهی اوست .اصل این واژه از «اتکال» به مفهوم اعتماد کردن به دیگری به هنگام نیاز و صورت
پذیرفتن کار است و وکالت نیز از همین ریشه برگرفته شده ،بنابراین «وکیل» کسی است که کاری به او واگذار
میشود( .طبرسی ،3110،ج  ،2ص )161
البته معناى توکل این نیست که انسان از وسایل و اسباب پیروزى که خداوند در جهان ماده در اختیار او
گذاشته است ،صرفنظر کند ،بلکه منظور این است که انسان در چهار دیوار عالم ماده ،و محدوده قدرت و
توانائى خود محاصره نگردد و چشم خود را به حمایت و لطف پروردگار بدوزد( .مکارم شیرازی ،3160،ج ،1
ص )361
ناگفته پیداست که حمایت خداوند ،یا ترك حمایت او نسبت به مؤمنان بیحساب نیست ،و روى شایستگیها
و لیاقتها صورت میگیرد .آنها که فرمان خدا را زیر پا بگذارند ،و از فراهم ساختن نیروهاى مادى و معنوى
غفلت کنند هرگز مشمول یارى او نخواهند بود ،و بر عکس آنها که با صفوف فشرده و نیات خالص و عزمهای
راسخ و تهیه همه گونه وسایل ،به مبارزه با دشمن برمى خیزند دست حمایت پروردگار پشت سر آنها خواهد
بود( .همان ،ص )361
و) مقسطین
« -32سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحکم بینهم أو أعرض عنهم و إن تعرض عنهم فلن یضروك
شیا و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إن اهلل یحب المقسطین» ( 12مائده)
«گوش اینان خریدار دروغ و هوسشان خوردن مالى است که دین و مروتشان را تباه میکند ،پس اگر اینان
نزدت آمدند مخیرى در اینکه بین آنان حکم بکنى و یا از آنان اعراض نمائى و در صورتى که مصلحت را در
اعراض دیدى بیمى از آنان به خود راه مده که هیچ ضررى به تو نمیرسانند و اگر مصلحت دیدى که حکم
کنى به عدل حکم کن که خدا عدالت پیشگان را دوست میدارد».
از آنجایی که خداوند تبارك و تعالی در این آیه شریفه به پیامبرش دستور عدل و عدالت داده ،ایشان نیز نه
تنها در مواردی مانند نزاع و درگیریهای عظیم که دو طایفه را به جان هم میاندازد به بهترین وجه به عدالت
رفتار میکنند بلکه در موارد ناچیزی چون حق تقدم در آب نوشیدنِ فرزندانشان نیز به عدالت رفتار مینمایند
چنانکه در روایات آمده است:
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روزى پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در حال استراحت بود ،فرزندشان امام حسن علیه السالم آب خواست،
حضرت نیز قدرى شیر دوشید و کاسه شیر را به دست وى داد ،در این حال ،حسین علیه السالم از جاى خود
بلند شد تا شیر را بگیرد ،اما رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم شیر را به حسن علیه السالم داد.
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها که این منظره را تماشا میکرد عرض کرد:
 یا رسول اهلل! گویا حسن را بیشتر دوست دارى؟پاسخ دادند :چنین نیست ،علت دفاع من از حسن علیه السالم حق تقدم اوست ،زیرا زودتر آب خواسته بود.
باید نوبت را مراعات نمود( .مجلسی ،بیتا ،ج  .1ص )211
« -31و ان طـائفتان من المؤ منین اقتتلوا فاءصلحوا بینهما فان بغت احدئهما على اال خرى فقاتلوا التـى
تـبـغـى حـتـى تـفـىء الى اءمـر اهلل فـان فـاءت فـاءصـلحـوا بـیـنـهـمـا بالعدل و أقسطوا ان اهلل یحب
المقسطین» ( 9حجرات) «هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند در میان آنها صلح برقرار
سـازیـد و اگـر یـکـى از آنها بـر دیگرى تجاوز کند با طایفه ظالم پیکار کنید تا به فـرمـان خـدا بازگردد،
هر گاه بازگشت (و زمینه صلح فراهم شد) در میان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازید ،و عدالت پیشه
کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد».
کلمه «اقساط» به کسر همزه به معناى آن است که به هر یک ،آن حقى را که مستحق است و آن سهمى را
که دارد بدهى .پـس عـطـف ایـن جـمـله بـه جـمـله «اصـلحـوا بـیـنـهـمـا بـالعـدل» ،از قبیل عطف مطلق
بر مقید بهمنظور تأکید است .و جمله «ان اللّه یحب المقسطین» ،هم علت دسـتـور بـه اصـالح و عـدالت را
تعلیل میکند ،و هم تأکیدی است که از عطف دو جـمـله به یکدیگر استفاده میشود( .طباطبایی ،3119،ج
 ،31ص  179و )160
« -31ال ینهاکم اللّه عـن الذیـن لم یـقـتلوکم فى الدین و لم یخرجوکم من دیرکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم
ان اللّه یحب المقسطین» ( 1ممتحنه)
«(ایـن فـرمـان تنها مربوط به کفاری است که شما را بیرون کردند و با شما جنگیدند) و اما آنهایی کـه
چـنـیـن نـکردند خدا شما را از احسان به آنان و رفتار عادالنه با ایشان نهى نکرده زیرا خدا عدالت کاران را
دوست میدارد».
در باب معنای مقسطین  2عقیده وجود دارد:
«خدا با این فرمانش که فرمود( :دشمن مرا و دشمن خود را دوست نـگـیـریـد) آنها را از احـسـان و مـعـامـله
بـه عـدل بـا چنین افرادی نهى نکرده است ،زیرا احـسـان بـه چنین کفارى خود عدالتى است از سوی آنها».
(طباطبایی ،3119،ج  ،39ص )199
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«بیگمان خدا آن کسانی را که بخشی از مواد غذایی و خوراکی را برای خویشاوندان نیازمند خویش قرار
میدهند و دربارهی آنان نیکی و احسان میکنند آنان را دوست میدارد( ».طبرسی ،3110 ،ج  ،31ص )610
از این دو نظر میتوان دریافت که مقسطین به چندین معنا به کار میرود:
محسنین (احسان مؤمنین به دشمنانی که آنها را از دیارشان اخراج نکردهاند).
انفاق کننده (قرار دادن بخشی از غذای خود برای نیازمندان)
البته معنای انفاق کننده در محسنین هم جاری است و رابطه این دو را میتوان عموم و خصوص مطلق
دانست .بنابراین مقسطین معنایی وسیعتر از آنچه در لفظ آیه آمده دارد.
ی) مطهرین
« -31ال تقم فیه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا و
اهلل یحب المطهرین» ( 301توبه)
«هرگز در آن (مسجد ضرار) قیام (و عبادت) مکن ،آن مسجدى (مسجد قبا) که از روز نخست بر پایه تقوى
بنا شده شایستهتر است که در آن قیام (و عبادت) کنى ،در آن مردانى هستند که دوست میدارند پاکیزه
باشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد».
در اینکه منظور از این پاکیزگى ،پاکیزگى ظاهرى و جسمانى یا معنوى و باطنى است ،در میان مفسران گفتگو
است ،در روایتى که در تفسیر «تبیان» و «مجمعالبیان» در ذیل این آیه از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم
نقل شده چنین میخوانیم که به اهل مسجد قبا فرمود «ماذا تفعلون فى طهرکم فان اهلل تعالى قد احسن
علیکم الثناء ،قالوا نغسل اثر الغائط»1
روایاتى به همین مضمون از امام باقر علیه السالم و امام صادق علیه السالم نقل شده است ولی اینگونه
روایات دلیل بر منحصر بودن مفهوم آیه به این مصداق نیست ،بلکه همانگونه که ظاهر اطالق آیه گواهى
میدهد طهارت در اینجا معنى وسیعى دارد که هر گونه پاكسازی روحانى از آثار شرك و گناه ،و جسمانى از
آثار آلودگى به کثافات را شامل میشود( ».مکارم شیرازی ،3160،ج  ،1ص )310
بعد از آنکه صفات محبوب را در قرآن شناختیم باید به سراغ شناخت مصداق اتم و اکمل محبوب برویم .برای
این منظور بحث خود را از این جا آغاز مینماییم که خداوند متعال در مقام بیان وظایف اعم از واجب و مستحب
از  2نکته فروگذار نمیکند.

 1شما به هنگام پاك ساختن خود چه کارى انجام مى دهید که خداوند این چنین شما را مدح کرده است؟ گفتند ما اثر مدفوع را با آب مى شوئیم.
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اشاره به فردی که به کمال آن امور رسیده مینماید؛ بدان معنا که امور خواسته شده محال نیست و افرادی
بودهاند که این راه را طی نموده و به منتهای آن نایل شدهاند و حال پیشوای دیگر افراد قرار گرفتهاند.
الیکلف اهلل نفسا اال وسعها؛ یعنی درست است که کاملین از هیچ امری در این راه کم نگذاشتهاند اما خداوند
از دیگر افراد به قدر وسعشان انتظار دارد و نه به اندازه آنها.
با توجه به این مطلب معلوم میشود که خداوند در این امر نیز مصداقی از این مفاهیم و صفات به ما معرفی
کرده است اما برای شناخت مصداق حقیقی نیاز به یک سری مقدمات هست که ابتداءً بدان میپردازیم.
هدف آفرینش:
خداوند در قرآن اهدافی را برای خلقت آفرینش بیان میدارد .همانند آیه  26سوره مبارکه ص که میفرماید:
«و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما الباطال» از اینجا معلوم میشود که آفرینش بهگزاف خلق نشده و در
پس پرده حقیقت اهدافی نهادینه شده است که این هدف جز کمال و خیر جهان آفرینش نیست و چون
موجودات این عالم در تزاحم ،موجب نقص و زیان یکدیگر میگردند لذا محبت الهی به کمال این است که
پیدایش مجموع آنها به گونهای باشد که خیر و کمال بیشتری بر آنها مترتب گردد ،که این اراده را اراده
حکیمانه مینامند( .محمد تقی مصباح یزدی ،3111 ،ص )93
انسان هم که یکی از این موجودات است با دو موهبت عقل و اختیار باید با انجام افعال اختیاری ،مسیر تکامل
خود را به سوی کمال نهایی بپیماید ،کمالی که جز از مجرای اختیار و انتخاب به دست نمیآید .و در واقع
اراده حکیمانه الهی اصالتاً به کمال و سعادت انسان تعلق گرفته است و چون این کمال از طریق افعال اختیاری
حاصل میشود مسیر او دو راهه و دو سویه قرار داده شده که طبعاً یکی از این دو را شقاوت و دیگری سعادت
است( .همان ،ص )366
انتخاب آگاهانه ،عالوه بر عواملی چون قدرت بر انجام کار و فراهم شدن زمینههای بیرونی و ...نیاز به شناخت
صحیح نسبت به کارهای خوب و بد و راههای شایسته و ناشایسته دارد و در صورتی انسان میتواند تکامل
خویش را آگاهانه و آزادانه انتخاب کند که هم هدف و هم راه رسیدن به آن را بشناسد و از فراز و نشیبهای
راه آگاه باشد .پس مقتضای حکمت الهی این است که ابزار و وسایل الزم را برای تحصیل چنین شناختهایی
در اختیار بشر قرار دهد( 9.همان ،ص  )361و اال همانند کسی خواهد بود که مهمانی را دعوت نموده اما مکان
آن را به مهمان نشان نداده است .بدیهی است که چنین رفتاری خالف حکمت میباشد.
شناختهای عادی که از راه همکاری حس و عقل به دست میآید هرچند در زندگی بشر نقش مهمی ایفا کند
اما در شناخت راه سعادت و کمال بشری کفایت نمیکند (همان) حتی اگر این نوع شناخت هم کافی بود با

 9قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی (طه )10 /

13

توجه به خطاهای حس و عقل که بنا بر گذر زمان دریافتهایم نمیتوان در چنین راهی به وسیلهای که امکان
خطا در آن میرود اعتماد کرد.
با توجه به مقدمات گفته شده در مییابیم که راهی ورای حس و عقل باید موجود باشد تا بتواند انسان را به
تکامل رساند که این راه همان وحی است.
بنابراین خداوند متعال از طریق وحی برنامه سعادت بشری را به انسانهای کامل عنایت میفرماید و بسیار
روشن است که اگر انسان کاملتری از انبیاء موجود میبود خداوند وحی را به او میفرستاد و نه پیامبران ما.
چراکه اگر چنین نباشد نه تنها انسانها به کمال خود نمیرسند بلکه هدف آفرینش و حتی حکمت و علم
الهی نیز زیر سؤال میرود .پس میتوان گفت پیامبران کاملترین انسانها میباشند.
اما همانطور که میدانیم بر اساس شواهد تاریخی و ادله قرآنی 30و روایی 33در هر دوره و هر مکانی خداوند
یک پیامبر را برای هدایت بشر میفرستاد و بعد از بحث خاتمیت امامان را جانشین آنها قرار داد و این
مسئولیت خطیر و سترگ را به ایشان سپرد .امامان نیز یکی پس از دیگری این مهم را به انجام رسانید و والیت
را به امام بعد از خود سپردند تا اینکه در زمان حال درّ والیت به دست حضرت مهدی ( عج) رسیده است.
همانگونه که در کتابها خواندهایم و در سخنرانیها از زبان بزرگان به گوش جان شنیدهایم هر زمان که
اماممان ظهور کند کار ناتمام همه پیامبران و امامان را به اتمام میرساند و ظلم و ستم را از دنیا پاك میگرداند
و جهان را یک پارچه عدالت میکند و هدف نهایی که همان تکامل بشریت و به سعادت رسانیدن اوست را
محقق خواهد گردانید32.
بنابراین آن کسی که به آرزو و منتهای اهداف پیامبران جامه عمل میپوشاند همان امام زمان و حضرت مهدی
( عج) میباشد .پس از اینجا روشن میشود کسی که چنان مسئولیت خطیر را به عهده دارد حقا که مصداق
اتم محبوب در قرآن است.
حضرت مهدی ( عج) در بیان پیامبران و ائمه دیگر نیز بهعنوان این مصداق معرفی شده است همانند این که
حضرت عیسی بن مریم سالهای سال در انتظار ظهور حضرت مهدی لحظه شماری میکند تا بتواند در رکاب

 30یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشیر و ال نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر واهلل علی کل شیء
قدیر (مائده )39/
 33عبد اهلل بن سلیمان عامری گوید که امام صادق (ع) فرمود :همواره در روی زمین حجتی از جانب خدا خواهد بود که حالل و حرام را معرفی می
کند و مردم را به راه خدا می خواند .و یا ابوحمزه ثمالی گوید :به امام صادق (ع) عرض کردم آیا ممکن است زمین بدون امام بماند ،فرمود :اگر زمین
بدون امام بماند حتما فرو خواهد رفت( .النعمانی ،3116 ،ص  392و )391
 32و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا ( آیه شریفه به قیام حضرت مهدی تفسیر شده است) همچنین امام باقر (ع) می فرمایند« :اذ اقام
القائم ذهبت دولة الباطل» و در روایت دیگری می خوانیم مهدی به هنگام تولد بر بازویش این جمله نقش بسته بود« :جاء الحق و زهق الباطل»
(دهقان ،3119 ،ص )391
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او جهان را پر از صلح و دوستی نماید و یا حضرت خضر نبی که خود معلم و استاد حضرت موسی بوده و والیت
علمی بر بسیاری از انبیاء دارد به نوکری و خادمی درگاه حضرت مهدی ( عج) افتخار میکند( .ابوالفضل
سبزی ،3190 ،ص  )32و یا ائمه هدی که نه تنها همواره با عظمت از او یاد کرده بلکه یاوران ایشان را برادران
واقعی خود معرفی میکنند تا جایی که مادر ایشان سعادت واقعی انسان را در دوستی و محبت آن حضرت
برشمرده است و فرمودهاند خوشا به حال کسی که محب و عاشق اما زمانش باشد( .همان ،ص  1و  )9همچنین
حضرت رسول میفرماید همانا امامان از فرزندان حسین علیه السالم نه نفرند که نهمین آنها قائمشان و ظاهر
ایشان و باطن ایشان و برترینشان است( .النعمانی ،3116 ،ص  )316همینطور سخن کعب االحبار که در
غیبت نعمانی آمده« :خداوند تعالی میدهد به آن جناب (حضرت مهدی ( عج) ) آنچه را که به پیامبران داده
و زیاده به آن میدهد به او و او را تفضیل میدهد( ».نوری طبرسی ،3119 ،ج  ،3ص  )316و همچنین حضرت
رسول در عرش همه ائمه را همچون نوری میدیدند ولی حضرت مهدی ( عج) را مانند کوکب درخشان
مشاهده نمودند( .همان)

15

نتیجه گیری :همانطور که میدانیم هر آنچه که انسان را به هدف متعالی خود نزدیک گرداند حق است و هر
آنچه که او را از اهدافش دور نماید ،باطل میباشد ،حال باید گفت ،تمامی صفاتی که خداوند برای محبوب
خود ذکر میکند حق است چرا که نه تنها ایشان را به هدف خود نزدیک میگرداند بلکه جامعه را نیز به اهداف
متعالی که خداوند برای یک جامعه اسالمی مطرح میکند ،میرساند ،لذا از اینجا درك میشود که چرا کسی
که (مثالً) احسان را در حق دیگران رعایت میکند و یا در تمامی عرصههای زندگی به عدالت و انصاف رفتار
مینماید و یا ...محبوب و همنشین خداوند و ائمه علیهم السالم میباشد .پس با توجه به اینکه مصداق اتم
محبوبین ،موال و صاحبمان حضرت ولی عصر ( عج) میباشد ،میتوان گفت یکی از راههای رسیدن به راه
راست و حرکت در آن ،شناخت امام زمان ( عج) و شبیه گردانی خود به اوست.
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فهرست منابع
قرآن مجید
جوادی آملی ،تسنیم ،بیجا ،انتشارات نشر اسراء ،چاپ دوم.3116 ،
حسن زاده آملی ،حسن ،توبه ،احمدیان ،ابراهیم (مترجم و محقق) ،قم ،انتشارات قیام ،چاپ اول.3161 ،
 ،---------هزار و یک کلمه ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم مرکز انتشارات ،چاپ دوم،.3161
 ،---------هزار و یک نکته ،تهران ،انتشارات مرکز نشر فرهنگ رجا ،چاپ چهارم.3166 ،دهقان ،اکبر ،هزار و یک نکته از قرآن کریم ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،چاپ دهم.3119 ،
سبزی ،ابوالفضل ،دردِ دلِ امام زمان ،قم ،مفاتیح القرآن ،چاپ دهم.3190 ،
طباطبایی ،سید محمد حسین ،ترجمه و تفسیر المیزان ،موسوی همدانی ،محمد باقر (مترجم) ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی ،چاپ سیام.3119 ،
طبرسی ،ابو علی فضل بن حسن ،مجمعالبیان ،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان چاپ
و انتشارات.3110 ،
علی بن ابیطالب علیه السالم  ،نهجالبالغه ،عابدینی مطلق ،کاظم (مترجم) ،موسسه انتشارات آفرینه ،تهران،
چاپ نجم3169،
قرائتی ،محسن ،نور ،قم ،انتشارات مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،چاپ اول.3169 ،
کلینی رازی ،یعقوب بن اسحاق ،کافی ،مصطفوی ،سید جواد (مترجم و شارح) ،تهران ،انتشارات علمیه اسالمی،
بیتا.
مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،لبنان ،انتشارات دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
مصباح یزدی ،محمد تقی ،آموزش عقاید ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی مرکز نشر بینالملل ،چاپ سی و
نهم.3111 ،
مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران ،انتشارات دار الکتب االسالمی ،چاپ شانزدهم.3161 ،
ملکی تبریزی ،میرزا جواد آقا ،اسرار الصاله ،احمدی ،علی (مترجم) ،قم ،انتشارات اشکذر ،چاپ اول.3111 ،
النعمانی ،ابن ابی زینب محمد بن ابراهیم ،غیبت نعمانی ،غفاری ،محمد جواد (مترجم) ،تهران ،دارالکتب
االسالمیه ،چاپ اول.3116 ،
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هیئت تحریریه بنیاد نهجالبالغه (نویسندگان) ،پندهای کوتاه از نهجالبالغه ،نرم افزار کتابخانه دیجیتال،
کامپیوتر متین
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