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 البالغهنهج 391 خطبه و قرآن در محبوبین صفات بررسی

 1چاقریفاطمه 

 چکیده

 که با نگاهی باشدمیاین مقاله شامل شرحی از صفاتی که خداوند برای محبوبین در قرآن ذکر کرده است، 

را   علیه السالم که امام زمان آنیم برو سپس  داریممیاجمالی توصیفاتی از این خصوصیات را در اینجا بیان 

 صفت محسنین است که این شویممیمصداق اتم آن معرفی نماییم. اولین صفتی که با آن رو به رو  عنوانبه

 دباشمیتواب و متطهر  هاآنواژه در پنج آیه ذکر شده که یکی از معانی آن، اعتدال و میانه روی است. دومین 

. متقین، سومین صفتی اندآمده الزم و ملزوم صورتبهبقره در کنار یکدیگر  222که این دو ویژگی، در آیه 

است که خداوند برای محبوبین خود ذکر فرموده است، بدین شرح که صفت متقی که در سه آیه از آیات 

دارد که برخی از این معانی در  البالغهنهج 391شریفه قرآن ذکر شده، معنایی وسیع در کالم موال، در خطبه 

که یکی از  باشدمیصیف در اینجا را ندارد. دیگری صابرین معنای آیه هم یادآوری شده است که مجال تو

که بعد  ندگویمیمعانی این صفت، استقامت در برابر دشمنان اسالم و مسلمین است. متوکلین را نیز به کسی 

. اما مقسطین! که مطمئناً فردی که این چنین سپاردمیاز تصمیم گیری و تالش در امور، تمام نتایج را به خدا 

. و نمایدمی، عدل و انصاف را نیز رعایت هازمینهدر تمامی  داندمیرا معطوف به خداوند  اشزندگیامور همه 

 شناخت. توانمیدر آخر هم مطهرین هستند که معنای این واژه را در بحث روایتی بهتر 

 عالم -حب -محب -محبوب واژگان کلیدی:
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عملی نیکو مشاهده نکنند هرگز محبتشان در دل دیگری جای  ، تا زمانی که مردم از یکدیگرهاانساندر بین  

، البته با این تفاوت که در بین مردم، این باشدمیرابطه انسان با خدا هم به همین منوال  مراتببه، گیردمین

رفتار دو طرفه است اما درباره انسان و پروردگار، فقط از جانب خلق به سوی خدا است چرا که محبت خداوند 

؛ یعنی در ابتدا محبت بوده، نه آنکه عملی باشد و سپس محبت به واسطه عمل انتهاستبیال بی ابتدا و متع

محبت دارد )محبت عامه( حتی نسبت به  هاانسانبه وجود آید. بدین ترتیب، خداوند سبحان، نسبت به همه 

 2.که در احادیث قدسی نیز آمده است طورهمانکسی که از او روی برگردان شده، 

، خداوند درباره کسی که از او روی گردان شده و مطیع نبوده، چگونه به او کنیممیهنگامی که مشاهده  

شرایط، مطیع پروردگار و  ترینسخت، درباره کسی که همیشه و در رودمیانتظار آن  یقیناًمحبت دارد، 

 مطیع چنین عنوانبهقدسی، خود را  پیامبرش بوده است، از او در قرآن با عنوان محبوب یاد کند و در احادیث

 1معرفی نماید. ایبنده

 یانب را مختلف نظرات برده، نام خود محبوب مورد در خداوند که صفتی هر درباره ،آنیم برلذا در این تحقیق  

صداق متعال، با شناخت م خداوند یاری امید به و برسیم خصوص این در عمیق، نسبتاً فهم به بتوانیم تا کنیم

 کسى»: فرمایندمی البالغهنهج در نیز علیه السالم  علی حضرت که چرا شویم ملحق خاص گروه این به آن، اتم

 زا کوتاه پندهایدیجیتال،  کتابخانه افزار نرم) .«شودمى آنان از زودیبه کند، هیشب گروهى به را خود که

 (13 پند ،البالغهنهج

 با خود، محبوب از بار 31 حدوداً خداوند که است «داشتنی دوست» معنی به «حبب» ریشه از «محبوب» 

 :باشدمی ذیل شرح به آن آیات که آورده میان به سخن گوناگون صفات

 مائده 91 مائده/ 31 عمران/ آل 311 / عمران آل 311 / بقره 3391 :محسنین( الف

 توبه 6 توبه / 1 عمران / آل 67 :متقین( ج بقره 222 :متطهرین و توابین( ب

 عمران آل 319 :متوکلینه(  عمران آل 317 :صابرین( د

 توبه 301 :مطهرین ی( ممتحنه 1 حجرات/ 9 مائده/ 12: مقسطین( و

 :محسنین( الف

                                                           
)اگر، روی گردانان از من، می « انتظاری بهم و شوقی الی توبتهم لماتوا شوقا الیّ و لتفرقت اوصالهم من اجل محبتیلو علم المدبرون عنی کیف »

به خاطر محبت من، اعضای بدنشان، از هم می  دانستند چگونه انتظارشان را می کشم و چطور مشتاق بازگشتشان هستم، از شوق من، می مردند و

 (17و  11 ص ،3111.()ملکی تبریزی، گسست

ی کننده کس یاد من همنشین کسی ام که با من بنشیند،)«انا جلیس من جالسنی، انا ذاکر من ذاکرنی، انا غافر من اسغفرنی، انا مطیع من اطاعنی»

 (16 ص ،3111هستم که مرا یاد کند، آمرزنده کسی هستم که از من آمرزش بخواهد، و مطیع کسی هستم که مرا اطاعت کند.( )ملکی تبریزی،
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 علی امام و از مشتقات آن احسان است که باشدمی نیکوکار معنای به «حَسَنَ» ریشه از فاعل اسم محسن 

 ،هالبالغنهج)«است کردن نیکی همان احسان التفضل؛ االحسان: »فرمایندمی احسان معنای در علیه السالم 

 (213 قصار کلمات

 (391ه/)بقر «نیالمحسن حبی اهلل ان احسنوا و التهلکة الى کمیدیبا تلقوا ال و اهلل لیسب فى وأنفقوا»-3

د! که یکى کنید! و نیفکنین د! و )با ترك انفاق(، خود را به دست خود، به هالکتیو در راه خدا، انفاق کن» 

 .«داردمیکوکاران را دوست یخداوند، ن

ند خداو مراتببه، کنندمیبه هنگام سخن گفتن به رابطه بین کلمات و جمالت دقت  هاانسانکه  طورهمان 

کلمات و جمالت او زیباترین  تکتکیافت در بین  توانمیدر قرآن او ن ایخدشه ترینکوچکباری تعالی که 

 .نماییممینهفته است. بنابراین در معنای محبوب بحث را از انفاق آغاز  هارابطه

 گرا رایز. داردمیباز طیتفر و افراط هرگونه از را در آیه مورد بحث خداوند در عین سفارش به انفاق، مسلمانان 

 نفجارا عامل و کرده دایپ توسعه روز به روز طبقاتى اختالف نباشند، محرومان فکر به و ورزند بخل ثروتمندان

صلی اهلل علیه و آله و  پیامبرش به زین گرید اتیآ در که قرآن طورهمان .دیگرد خواهد آنان نابودى و جامعه

 1«البسط کل تبسطها ال و عنقک الى مغلولة دكی تجعل وال: »فرمایدمی سلم 

خداوند، محبوب خود شدن را تشویقی برای نیکوکاران قرار داده  بساچهباشد،  محبوب که دارد عالقه انسان 

 (109 ص ،3 ج ،3110قرائتی،) است.

 است نیا نخست: شودمی دهید مفسران کلمات در احتمال چند ست؟یچ نجایا در احسان از مراد نکهیا اما در 

( شد خواهد شما شتیمع امر اختالل موجب شما هایانفاق دینکن گمان و) دیباش داشته خدا به ظن حسن که

 انهیم و اقتصاد منظور، نکهیا گرید و( 791 ص ،3 ج ،3110()طبرسی،16 ص ،2 ج ،3160)مکارم شیرازی،

 آن انجام همانا عملی هر احسان سوم اینکه، (16 ص ،2 ج ،3160مکارم شیرازی،) است، انفاق مسئله در روى

 نفس لحاظ به و باشد موانع همه فاقد و شرایط و اجزا تمام واجد عمل متن لحاظ به که یطوربه است، عمل

 (761 و 761 ص ،9 ج ،3116آملی، جوادی) .باشد کامل اخالص با همراه عامل،

اما باید توجه داشت که بهترین وجه عمل از جهات مختلفی از جمله: شرایط زمان و مکان، تداوم و ... باید  

 :است نقل کرده بحاراالنوار در مجلسی که عالمه طورهمانمورد بررسی قرار گیرد 

 مورد دل کیتار و نااهل افراد نزد روزى چند داد، انجام نادرست جاى در را کین کار که کسى! مردم اى» 

  شیپ وى براى بدى حادثه روزى اگر ولى ؛آفریندمی دوستى و محبت شانیا دل در و گیردمی قرار شیستا

                                                           
 .ببخشى یکجا دارى چه هر که آنچنان نه و نبخشى چیزى که باش بسته دست نه! پیامبر اى 1
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 ،اربحاراالنو).« شد خواهند دوستان نیتر کننده سرزنش و نیبدتر آنان شود، ازمندین شانیاری به و دیایب

 (333 ص ،13 ج مجلسی،

 ده،ش ذکر آن براى تریوسیع معنى گاه ولى ،شودمی ریتفس کارى کوین معنى به معموالً احسان چهارم آنکه 

یه و صلی اهلل عل اکرم امبریپ از ثىیحد در چنانکه است صالح عمل هایانگیزه بلکه صالح، عمل گونه هر آن و

مکارم )1«راكی فانه تراه تکن لم فان تراه کانک اهلل تعبد ان: فرمود احسان ریتفس در که خوانیممی آله و سلم 

 (10 و 19 ص ،2 ج ،3160شیرازی،

 سبین احسان نه کردن نیک و خوب کار یعنی است نفسی احسان احسان، از منظور که است ذکر به الزم البته 

 کردن. نیکی دیگران به نسبت یعنی

)آل  «نیالمحسن حبی واهلل الناس عن نیوالعاف ظیالغ نیالکاظم و الضراء و السراء فى نفقونی نیالذ»-2

 (311عمران/

، گذرندمی خطاى مردم ؛ و ازبرندمی؛ و خشم خود را فرو کنندمیکه در توانگرى و تنگدستى انفاق  هاهمان» 

 .«کوکاران را دوست داردیو خدا ن

بقره، با بحث از انفاق )که تفسیر آن گذشت( آغاز گشته و بعد از آن در میانه آیه  391این آیه، همانند آیه  

اشاره به فرو بردن خشم و گذشتن از خطای دیگران دارد، که به همین دلیل گروهی از مفسران این سه بخش 

ب واهلل یح» کهابتدایی از عفو است  یمرحلهصفت ذکر شده، سه  سه :گویندمیمرتبط دانسته و  کامالً را 

 برد وفر را خود خشم دیبا تنها نه . و شرح آن چنین است که؛ انسانباشدمیمرحله آن  ترینعالی« المحسنین

 شهیر( تاس ستهیشا که آنجا) بدى برابر در کردن کىین با بلکه دیبشو خود دل از را نهیک گذشت و عفو با و

 انچن ندهیآ در که طوریبه گرداند مهربان شیخو به نسبت را او قلب و بسوزاند زین طرف دل در را دشمنى

 هب دستور آن از پس و خشم، برابر در دارى شتنیخو به دستور نخست خالصه طوربه نشود، تکرار ایصحنه

دیگر از مفسران، این آیه  ایعدهاما به اعتقاد  .دهدمی طرف قلب شستن به دستور سپس و خود، قلب شستن

 و گانپرواپیش هایویژگی از دیگر یکی خود نیکی، و احسان است که ممکن باشدمیشامل صفاتی از متقین 

 شیمعنا تعالى خداى مورد در و است، هاانسان به کوکاریین شیمعنا هاانسان مورد باشد که در تقوا شرط

 نیالّذ ان نیللمحسن بشرى و»: خوانیممی قرآن گرید جاى در باره نیا در که است، خدا راه تحمل و استقامت

 (31و  32)احقاف/7.«حزنونی هم ال و همیعل خوف فال استقاموا ثم اللّه ربنا قالوا

                                                           
 .بیند مى را تو او بینى نمى را او تو اگر و بینى مى را او گوئى که کنى پرستش چنان آن را خدا که است آن احسان 1

 .استقامت به خرج دادند نه ترسى براى آنهاست و نه غمى دارند است، سپسکـسـانى که گفتند پروردگار ما اهلل  نیکوکاران را بشارت دهد 7
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 نفقونی ما مثل» هیآ از که طورهمان ندارد، ارزشى چیه خدا نزد نباشد خدا براى خلق، به احسان حال اگر 

 .آیدمیچنین بر  «ایالدن وهیالح هذه فى

 رفتاریبد تو مورد در که کنی نیکی کسانی به که است این «احسان»واژه  که منظور از اندآنبرخی دیگر بر  

 ،3110رسی،الطب). نیکوکاری نه است ستد و داد نوعی اندکرده نیکی تو به که کسانی به نیکی که چرا اندکرده

 (103 ص ،2 ج

 عمران( آل /311) «نیالمحسن حبی اهلل و االخرة ثواب حسن و ایالدن ثواب اهلل فاتئهم» -1

 کوکاران را دوستین داد، و خداوند هاآنک آن جهان را به ین جهان و پاداش نین رو خداوند پاداش ایاز ا» 

 «.داردمی

چرا که  کنیممیآل عمران(  316و  317)به آیات قبل  ایاشارهقبل از بیان کردن معنا و تفسیر محسنین،  

ند خداو نزد تیّمحبوب عوامل از آمده است، قبل اتیآ در که خداوند به توکّل و مانیصبر، استقامت، ا جهاد، دعا،

 (363 ص ،2 ج ،3110قرائتی،) .باشدمی متعال

 را از محبوبین خود هاآنافراد که این چنین خداوند به ایشان پاداش داده و  گونهایناما این که منظور از  

 ارگرفت اشتباهات اثر بر احیاناً که هنگامى به( باایمان و الهی مردان) هاآن»چیست؟ باید گفت که  داندمی

 شود، دایپ هاآن مغز در ارتداد فکر ای و بسپارند او به را دانیم نکهیا جاى به شدندمی دشمن برابر در مشکالتى

 و صبر تقاضاى خداوند شگاهیپ از خود گناهان از بخشش و عفو تقاضاى ضمن و آوردندمی خدا درگاه به روى

 اقدامنا بتث و امرنا فى اسرافنا و ذنوبنا لنا اغفر ربنا قالوا ان اال قولهم کان ما و»: گفتندمی و کردندمی استقامت

 6.«نیالکافر القوم على انصرنا و

 کوکارانین جزء را هاآن هیآ انیپا در و گرفتندمی خدا از را خود پاداش زودیبه عمل و تفکر طرز نیا با هاآن 

« محسن»از مفسران در رابطه با واژه  ایعدهکه  (311 و 311 ص ،1 ج ،3160مکارم شیرازی،) شماردمی

 خود به حق از برداریفرمان با که است کرداری شایسته ، انسان«محسن» واژه»که: مقصود از  گویندمیچنین 

 (121 ص ،2 ج ،3110طبرسی،).«کندمی نیکی دیگران یا

 هب ذکروا مما حظا نسوا و مواضعه عن الکلم حرفونی ةیقس قلوبهم جعلنا و لعنهم ثقهمیم نقضهم فبما» -1

 (مائده 31) «نیالمحسن حبی اهلل إن اصفح و عنهم فاعف منهم الیقل إال منهم خائنة على تطلع والتزال

 مین نمودیسنگ را سخت و هاآن هایدلم و یش دور ساختیرا از رحمت خو هاآنمان شکنى، یپ خاطر بهاما » 

گوشزد شده بود فراموش  هاآنآنچه را به  و بخشى از کنندمیف یسخنان )خدا( را از مورد خود تحر ()تا آنجا که

در گذر و صرف  هاآن، ولى از هاآن، مگر عده کمى از شویمیآگاه  هاآناز  (انتى )تازهیکردند و هر زمان به خ

                                                           
 .بگردان پیروز کافران بر و بدار قدم ثابت را ما و درگذر، ما تندرویهاى از و بیامرز را ما گناهان پروردگارا بار 6
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 لاسرائی بنی شکنی پیمان مورد در بحث از پس آیه این در .«داردمیکوکاران را دوست ین نظر کن که خداوند

 شمچ و کند نظر صرف هاآن از که دهدمی دستور صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریپ به آیه انتهای در خداوند

بنابراین محسنین در  (131 ص ،1 ج ،3160مکارم شیرازی،). دارد دوست را کوکارانین خداوند رایز بپوشد،

 آل عمران به معنای عفو و بخشش است. 311این آیه همانند آیه 

 و وااتق ثم الصلحت عملوا و ءامنوا و اتقوا ما ذا إ طعموا مایف جناح الصلحت عملوا و ءامنوا نیالذ على سیل» -1

 (مائده 91)«نیالمحسن حبی اهلل و أحسنوا و اتقوا ثم ءامنوا

ن دیست )و نسبت به نوشین اندخوردهگناهى در آنچه  انددادهصالح انجام  و عمل اندآوردهمان یا بر کسانى که» 

عمل  مان آورند ویشه کنند و اینکه تقوا پی( مشروط بر اشوندنمیم مجازات ینزول حکم تحر شراب قبل از

ند، و خداوند ینما کىینشه کنند و یمان آورند، سپس تقوا پیشه کنند و ایصالح انجام دهند، سپس تقوا پ

 .«داردمیکوکاران را دوست ین

ه بدین صورت ک دهدمیکه سرآمدشان را احسان و عمل نیک قرار  بردمیاین آیه شریفه مراتبی از تقوا را نام  

 از که کارهایی حتى کندمی زین کین کارهاى عنىی احسان به دعوت حتمى، وظائف انجام به دعوت بر عالوه

 (61 ص ،1 ج ،3160مکارم شیرازی،) ست.ین واجبات

 ب( توابین و متطهرین:

 طهرنت فاذا طهرنی حتى تقربوهن ال و ضیالمح فى النساء فاعتزلوا اذى هو قل ضیالمح عن لونکئسی و» -7

 (بقره 222) «نیالمتطهر حبی و نیالتوب حبی اهلل ان اهلل امرکم ثیح من فاتوهن

در حالت قاعدگى، از  ن رویاست، از ا ایآلودهو  بارزیانز ی، بگو: چکنندمی سؤالض یو از تو، درباره خون ح» 

خدا  قى کهیو هنگامى که پاك شدند، از طر د!د، تا پاك شونییکى ننماینزد هاآند! و با یرى کنیزنان کناره گ

 «.ز( دوست داردیرا )نخداوند، توبه کنندگان را دوست دارد، و پاکان ! دیزش کنیآم هاآنبه شما فرمان داده، با 

 ای ،است طهارت به شروع و رفتنیپذ معناى به تطهر و است سبحان خداى سویبه برگشتن معناى به توبه 

 و هتوب عنوان دو هر جهینت در پس است،( طهارت عنىی) اصل به برگشتن و دىیپل از جدى کردن صرف نظر

 اوامر به نهادن گردن چون ،اندصادق نجاست و طهارت مورد در مخصوصاً و خدا، نواهى و اوامر مورد در تطهر

 آور مفسده و اصل مخالف که است، قذارت از تطهر هم کرده، نهى خدا که زیچ هر از بردارى دست و خدا

 با را هیآ در حکم تعالى خداى که بوده مناسبت همین به و است، خدا سوى به بازگشت و توبه هم و است،

 .نموده است لیتعل...« نیالمتطهر حبی و نیالتواب حبی اللّه ان»: جمله

 فعل و اعتط ترك از توبه آن که بندگان توبه کىی: باشد قسم سه بر که توبه اندآوردهدر تقسیم بندی توبه  

 هک الخاص من اخص توبه گرید سه و است؛ مندوب ترك از توبه که ورع اهل خاص توبه گرید و است؛ حیقب
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ن زاده حس) .حضورند مرتبه در غالباً که باشد تیوال اهل مخصوص توبه، نیا و خدا ریغ به التفات از است توبه

 (31 ص، 3161آملی،

 حال باید دانست که کدام یک از مراتب توبه محبوب خداوند است؟ 

 از را مبالغه نیا ستین دیبع ،کندمی توبه اریبس که است کسى معناى به و مبالغه غهیص «نیتواب» کلمه چون 

 ثرتک هم شود، استفاده جهت هر از طهارت و توبه در کثرت جهینت در م،یکن استفاده زین «نیمتطهر» کلمه

توبه  انواع هم، همه خدا که شودمی نیچن معنا وقت آن دو، آن عدد جهت از هم و طهارت، و توبه نوع جهت از

 (136 ص ،2 ج 3119طباطبایی،).«را دو آن تکرار هم و ،داردمی دوست را و تطهر

 که ما برآنیم که بدان پاسخ دهیم: شودمیاساسی مطرح  سؤالدر رابطه با این آیه شریفه سه  

 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؟

 اول سه نظریه وجود دارد: سؤالدر پاسخ به  

 زگىیاکپ به مربوط طهارت، که باشد نیا به اشاره است ممکن فوق اتیآ در گریکدی کنار در توبه و طهارت ذکر

 (311 ص ،2 ج ،3160مکارم شیرازی،) .است باطن زگىیپاک به اشاره توبه و ظاهر،

 اندشدهن گناه به آلوده که را کسانى هم خداوند، عنىی باشد بوده گناه به نشدن آلوده معنى به نجایا در طهارت

 (همان). ندیآ در پاکان زمره در و کنند، توبه آلودگى از بعد که کسانى هم و دارد دوست

 توانستندینم جنسى زهیغر فشار اثر بر بعضى که باشد نیا به ناظر است ممکن نجایا در توبه مسئله به اشاره

 ناراحت و شده نادم خود عمل از سپس ،شدندمی آلوده گناه به خدا امر خالف بر و کنند دارى شتنیخو

 را توبه قیطر نشوند، مأیوس حق رحمت از و نندینب بسته خود روى به را بازگشت راه نکهیا براى ،گشتندمی

 (همان).« دهدمی نشان هاآن به

تنها یک عقیده موجود است و آن هم حذف نموده « ویحب المتطهرین»را در « ان اهلل»اما در باب اینکه چرا  

 محبوب آن دارنده نیز و مطلوب طهارت انواع که است آن نشان «المتطهرین یحب و» در متعلق حذف»اینکه 

 (361 و 362 ص ،33 ج ،3116جوادی آملی،) «است. خداوند

 .سازدمی مفراه را نفس تهذیب و تطهیر زمینه توبه که است این متطهرین بر توابین تقدیم راز است گفتنی 

 (361 و 362 ص ،33 ج ،3116جوادی آملی،)

 ج( متقین
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 آل عمران( 67) «نیالمتق حبی اهلل فإن اتقى و بعهده أوفى من بلى» -6

را( خداوند ی، زداردمید، )خدا او را دوست یشه نمایزگارى پیمان خود وفا کند و پرهیآرى، کسى که به پ» 

 ورطبه تقوا و عهد به وفاى انسان، برترى اری، معاندآوردهکه در تفاسیر  طورهمان «.زکاران را دوست داردیپره

 نیچن زیرا (722 ص ،2 ج ،3160مکارم شیرازی،) دارد، دوست را کسانى نیچن خداوند بنابراین است، عام

 دوست را وفادار شخص آن پس ،داردمی دوست را انیمتق کلى طوربه خدا و است متقى عنوان مصداق کسى

 (136 ص ،1 ج ،3119طباطبایی،) .داردمی

 36ر آیه د توانمیباید گفت که بهترین مفهوم مترادف را  نماییماگر بخواهیم از تفسیر آیه به آیه استفاده  

 :داردمیمورد از بهترین خصوصیات متقین را بیان  1همین سوره یافت که 

 صبر

 گوییراستصدق و 

 خضوع برای خداوند سبحان

 انفاق

 استغفار

 

 إلى دهمعه همیل إ فاءتموا اءحدا کمیعل ظهروای لم و ئایش نقصوکمی لم ثم نیالمشرک من عهدتم نیالذ إال» -1

 توبه( 1)«نیالمتق حبی اهلل إن مدتهم

ت یبر ضد شما تقو زى از آن فروگذار نکردند و احدى راید و چیعهد بست هاآنمگر کسانى از مشرکان که با » 

 .«زکاران را دوست داردیپره را خداوندی، زبشماریدان مدتشان محترم یرا تا پا هاآنمان یپ ننمودند،

 محترم و عهد به وفاى نکهیا و است عهد به وفاى وجوب علت انیب مقام در «نیالمتق حبی اهلل ان»جمله  

 نآ به قرآن در همواره خداوند که است تقوا قیمصاد از کىی خود نکند نقض دشمن که صورتى در آن شمردن

 بدان است مورد نیا رینظ که مواردى در نکرده انیب صریحاً  بحث مورد هیآ در را معنا نیا اگر و ،کندمی امر

 تاس فرموده «للتقوى اقرب هو اعدلوا التعدلوا ان على قوم شنان جرمنکمی ال و» آیه در مثالً کرده حیتصر

 ان مسجدالحرامال عن صدوکم ان قوم شنان جرمنکمی ال و» هیآ در زین و است تقوا قیمصاد از کىی عدالت

 و کىین رب معاونت کرده حیتصر «اهلل اتقوا و العدوان و االثم على تعاونوا ال و التقوى و البر على تعاونوا و تعتدوا،

 .کندمی امر آن به همواره خداوند که است مطلقى تقواى آن قیمصاد از ظلم و گناه بر نکردن کمک و تقوا

 (202 و 203 ص ،9 ج ،3119طباطبایی،)
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 کمل استقموا فما مسجدالحرامال عند عهدتم نیالذ ال إ رسوله عند و عنداهلل عهد نیللمشرک کونی فیک» -9

مانى نزد خدا و رسول او خواهد بود یچگونه براى مشرکان پ» توبه( 6)«نیالمتق حبی اهلل إن لهم موایفاستق

ان میپ مسجدالحرامنزد  هاآنمانشان هستند( مگر کسانى که با یآماده شکستن پ همواره هاآن)در حالى که 

د یز وفادارى کنین مان خود را محترم شمردند( مادام که در برابر شما وفادار باشند شماین گروه که پیا) یدبست

 .«زکاران را دوست داردیکه خداوند پره

 ستند،ین عهد به وفادار هااین عنىی انکار مقام در است استفهامى...« عهد نیللمشرک کونی فیک» فرمود نکهیا 

 را خود عهد هاآن چون کرد، استثناء کردند عهد مسلمانان با مسجدالحرام در که را نىیمشرک فاصله بال لذا و

 نیهم به است نىید تقواى لوازم از دارند وفا خود عهد به که کسانى عهد به دارىیپا آرى، لذا و نشکستند

 (209 ص ،9 ج ،3119طباطبایی،) .کندمی لیتعل «نیالمتق حبی اهلل ان» جمله با را فوق دستور جهت

 د( صابرین

 اهلل و انوااستک ما و ضعفوا ما و اهلل لیسب فى اصابهم لما وهنوا فما ریکث ونیرب معه قاتل نبى من نیکا و»-30

جنگ کردند،  هاآنامبرانى که مردان الهى فراوانى به همراه یار پیچه بس آل عمران( 317) «نیالصبر حبی

ندادند  میدند و تن به تسلیسست نشدند، و ناتوان نگرد رسیدمی هاآنبرابر آنچه در راه خدا به  در گاههیچ هاآن

 .و خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد

 ،اایمانب و محکم خدا با او وندیپ و ارتباط که شودمی گفته کسى به و است (ملى وزن بر) ربى جمع «ونیرب» 

 حبی اهلل و»دارد.  دوست را افرادى نیچن هم خداوند است هىیبد .باشد اخالص با و استقامت با دانشمند،

 است استقامت معنى به «صبر»که اشاره کردیم  طورهمان (311 ص ،1 ج ،3160زی،امکارم شیر) «نیالصابر

 اندگرفته ارقر فیرد کی در کوکارانین و صابران ضمناً و گرفته قرار هیآ نیا در «میتسل» و «ضعف» برابر در لذا و

( عمران آل 311) دیگر هیآ در و «نیالصابر حبی اهلل و: »فرمایدمی (عمران آل 317) هیآ کی آخر در رایز

 نممک استقامت بدون کوکارىین نکه،یا به و این موضوع اشاره دارد «ان اهلل یحب المحسنین: »فرمایدمی

 خود ارک زودیبه باشد استقامت فاقد اگر که دارد وجود مشکل هزاران کوکار،ین شخص هر برابر در رایز ست،ین

 نه است، مهم حقّ بر دارىیپا و فهیوظ انجام»: گویندمی دیگر برخی (311 ص همان،). ساخت خواهد رها را

 حبّ ی: »نفرمود و «نیالصابر حبّی واللّه» :فرمایدمیه یم زیرا آینشو ای میبشو روزیپ آنکه

 (360 ص ،2 ج ،3110قرائتی،)«نیالفاتح

 ( متوکلینـه

 و همل استغفر و عنهم فاعف حولک من النفضوا القلب ظیغل فظا کنت لو و لهم لنت اهلل من رحمة فبما» -33

به )برکت( رحمت  آل عمران( 319) «نیالمتوکل حبی اهلل اءن اهلل على فتوکل عزمت فإذا مر اال فى شاورهم

. شدندمیسنگدل بودى، از اطراف تو، پراکنده  و اگر خشننرم )و مهربان شدى(! و  (مردم) هاآنالهى، در برابر 
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م گرفتى، یمشورت کن! اما هنگامى که تصم هاآنو در کارها، با  !بطلب ها آمرزشآنرا ببخش و براى  هاآنپس 

 .را خداوند متوکالن را دوست داردیز خدا توکل کن! ! و( برقاطع باش)

 هیتک خدا پاك ذات بر دیبا امبر،یپ همانند: گویدمی هاآن به و است مؤمنان همه به سخن روى هیآ نیا در 

 (361 ص ،1 ج، 3160)مکارم شیرازی، .«المؤمنون توکلیفل اهلل على و» کنند.

 یناناطم و خدا به کارها واگذاردن معنای به خدا بر توکل و دیگری؛ به تکیه و ناتوانی ساختن آشکار: توکل 

 صورت و نیاز هنگام به دیگری به کردن اعتماد مفهوم به «اتکال» از واژه این اصل. اوست یشایسته تدبیر به

 واگذار او به یکار که است کسی «وکیل» بنابراین شده، برگرفته ریشه همین از نیز وکالت و است کار پذیرفتن

 (161 ص ،2 ج ،3110طبرسی،) .شودمی

 وا اریاخت در ماده جهان در خداوند که روزىیپ اسباب و وسایل از انسان که ستین نیا توکل معناى البته 

 و قدرت محدوده و ماده، عالم وارید چهار در انسان که است نیا منظور بلکه کند، نظرصرف است، گذاشته

 ،1 ج ،3160مکارم شیرازی،) .بدوزد پروردگار لطف و تیحما به را خود چشم و نگردد محاصره خود توانائى

 (361 ص

 هاتگیشایس روى و ست،ین حساببی مؤمنان به نسبت او تیحما ترك ای خداوند، تیحما که داستیپ ناگفته 

 معنوى و مادى روهاىین ساختن فراهم از و بگذارند، پا ریز را خدا فرمان که هاآن. گیردمی صورت هالیاقت و

 هایعزم و خالص اتین و فشرده صفوف با که هاآن عکس بر و بود، نخواهند او ارىی مشمول هرگز کنند غفلت

 دخواه هاآن سر پشت پروردگار تیحما دست زندیخ برمى دشمن با مبارزه به ،وسایل گونه همه هیته و راسخ

 (361 ص همان،). بود

 و( مقسطین

 روكضی فلن عنهم تعرض إن و عنهم أعرض أو نهمیب فاحکم جاءوك فإن للسحت اکالون للکذب سماعون» -32

 مائده( 12) «نیالمقسط حبی اهلل إن بالقسط نهمیب فاحکم حکمت إن و ایش

نان یپس اگر ا ،کندمین و مروتشان را تباه یدار دروغ و هوسشان خوردن مالى است که دینان خریگوش ا» 

نمائى و در صورتى که مصلحت را در  ا از آنان اعراضین آنان حکم بکنى و ینکه بیرى در اینزدت آمدند مخ

دى که حکم یو اگر مصلحت د رسانندنمیضررى به تو  چیمى از آنان به خود راه مده که هیدى بیاعراض د

 .«داردمیرا دوست  پیشگان کنى به عدل حکم کن که خدا عدالت

از آنجایی که خداوند تبارك و تعالی در این آیه شریفه به پیامبرش دستور عدل و عدالت داده، ایشان نیز نه  

به بهترین وجه به عدالت  اندازدمیعظیم که دو طایفه را به جان هم  هایدرگیریتنها در مواردی مانند نزاع و 

 نمایندیمشیدنِ فرزندانشان نیز به عدالت رفتار بلکه در موارد ناچیزی چون حق تقدم در آب نو کنندمیرفتار 

 است: آمدهچنانکه در روایات 
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 واست،خ آب علیه السالم  حسن امام فرزندشان بود، استراحت حال در صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریپ روزى 

 ودخ جاى از علیه السالم  نیحس حال، نیا در داد، وى دست به را ریش کاسه و دیدوش ریش قدرى زین حضرت

 .ادد علیه السالم  حسن به را ریش صلی اهلل علیه و آله و سلم  خدا رسول اما رد،یبگ را ریش تا شد بلند

 :کرد عرض کردمی تماشا را منظره نیا که سالم اهلل علیها  فاطمه حضرت 

 دارى؟ دوست شتریب را حسن ایگو! اهلل رسول ای -

. ودب خواسته آب زودتر رایز اوست، تقدم حق علیه السالم  حسن از من دفاع علت ست،ین نیچن: دادند پاسخ 

 (211 ص. 1 ج ،تابی مجلسی،). نمود مراعات را نوبت دیبا

فقاتلوا التـى  نهما فان بغت احدئهما على اال خرىین اقتتلوا فاءصلحوا بیو ان طـائفتان من المؤ من» -31

حب یقسطوا ان اهلل أـنـهـمـا بالعدل و یبـ تـبـغـى حـتـى تـفـىء الى اءمـر اهلل فـان فـاءت فـاءصـلحـوا

 صلح برقرار هاآنان یو جنگ پردازند در م ر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاعه» (حجرات 9) «نیالمقسط

به فـرمـان خـدا بازگردد،  د تایکار کنیفه ظالم پیگرى تجاوز کند با طایبـر د هاآنـکـى از یـد و اگـر یسـاز

شه ید، و عدالت پیطبق عدالت صلح برقرار ساز ان آن دو برینه صلح فراهم شد( در میهر گاه بازگشت )و زم

 .«دارد را دوست پیشگانلت د که خداوند عدایکن

 را سهمى آن و است مستحق که را حقى آن ک،ی هر به که است آن معناى به همزه کسر به «اقساط» کلمه 

 مطلق عطف لیقب از ،«بـالعـدل ـنـهـمـایبـ اصـلحـوا»جـمـله  بـه جـمـله ـنیا عـطـف پـس .بدهى دارد که

 را عـدالت و اصـالح بـه دسـتـور علت هم ،«نیالمقسط حبی اللّه ان» جمله است. و دیتأک منظوربه دیمق بر

 ج ،3119)طباطبایی، .شودمی استفاده گریکدی به جـمـله دو عطف از است که تأکیدی هم و ،کندمی لیتعل

 (160 و 179 ص ،31

 همیال واتقسط و تبروهم ان رکمید من خرجوکمی لم و نیالد فى ـقـتلوکمی لم ـنیالذ عـن اللّه کمنهای ال» -31

 ممتحنه( 1) «نیالمقسط حبی اللّه ان

کـه  هاییآناما  دند( ویرون کردند و با شما جنگیکه شما را ب است کفاریـن فـرمـان تنها مربوط به یا») 

را خدا عدالت کاران را یشان نهى نکرده زیا ـن نـکردند خدا شما را از احسان به آنان و رفتار عادالنه بایچـنـ

 .«داردمیدوست 

 عقیده وجود دارد: 2در باب معنای مقسطین  

 مـعـامـله و احـسـان از را هاآن( ـدیـرینـگـ دوست را خود دشمن و مرا دشمن): فرمود که فرمانش نیا با خدا»

 .«هاآنسوی  از است عدالتى خود کفارى نیچن بـه احـسـان زیرا است، نکرده چنین افرادی نهى بـا عـدل بـه

 (199 ص ،39 ج ،3119طباطبایی،)
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 قرار خویش نیازمند خویشاوندان برای را خوراکی و غذایی مواد از بخشی که را کسانی آن خدا گمانبی»

 (610 ص ،31 ج ،3110طبرسی، )« .داردمی دوست را آنان کنندمی احسان و نیکی آنان یدرباره و دهندمی

 :رودمیدریافت که مقسطین به چندین معنا به کار  توانمیاز این دو نظر  

 .(اندکردهرا از دیارشان اخراج ن هاآنبه دشمنانی که  مؤمنینمحسنین )احسان 

 قرار دادن بخشی از غذای خود برای نیازمندان()انفاق کننده 

خصوص مطلق عموم و  توانمیالبته معنای انفاق کننده در محسنین هم جاری است و رابطه این دو را  

 از آنچه در لفظ آیه آمده دارد. تروسیعدانست. بنابراین مقسطین معنایی 

 ی( مطهرین

 و هرواتطی ان حبونی رجال هیف هیف تقوم ان احق ومی اول من التقوى على اسس لمسجد ابدا هیف تقم ال» -31

 توبه( 301) «نیالمطهر حبی اهلل

ه تقوى یکه از روز نخست بر پا )مسجد قبا( مکن، آن مسجدى (ام )و عبادتیق )مسجد ضرار( هرگز در آن» 

زه یپاک دارندمیکنى، در آن مردانى هستند که دوست  (ام )و عبادتیاست که در آن ق ترشایسته بنا شده

 .«زگان را دوست داردیباشند و خداوند پاک

 گفتگو مفسران انیم در است، نىباط و معنوى ای جسمانى و ظاهرى زگىیپاک زگى،یپاک نیا از منظور نکهیا در 

 لم صلی اهلل علیه و آله و س امبریپ از هیآ نیا لیذ در «البیانمجمع» و «انیتب» ریتفس در که تىیروا در است،

 ناحس قد تعالى اهلل فان طهرکم فى تفعلون ماذا» فرمود قبا مسجد اهل به که خوانیممی نیچن شده نقل

 1«الغائط اثر نغسل قالوا الثناء، کمیعل

 نهگواینولی  است شده نقل علیه السالم  صادق امام و علیه السالم  باقر امام از مضمون نیهم به اتىیروا 

 گواهى هیآ اطالق ظاهر که گونههمان بلکه ست،ین مصداق نیا به هیآ مفهوم بودن منحصر بر لیدل اتیروا

 از جسمانى و گناه، و شرك آثار از روحانى سازیپاك گونه هر که دارد عىیوس معنى نجایا در طهارت دهدمی

 (310 ص ،1 ج ،3160مکارم شیرازی،).« شودمی شامل را کثافات به آلودگى آثار

بعد از آنکه صفات محبوب را در قرآن شناختیم باید به سراغ شناخت مصداق اتم و اکمل محبوب برویم. برای 

که خداوند متعال در مقام بیان وظایف اعم از واجب و مستحب  نماییممیاین منظور بحث خود را از این جا آغاز 

 .کندمینکته فروگذار ن 2از 

                                                           
 .شوئیم مى آب با را مدفوع اثر ما گفتند است؟ کرده مدح را شما چنین این خداوند که دهید مى انجام کارى چه خود ساختن پاك هنگام به شما 1
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؛ بدان معنا که امور خواسته شده محال نیست و افرادی نمایدمیاشاره به فردی که به کمال آن امور رسیده 

 .اندگرفتهر افراد قرار و حال پیشوای دیگ اندشدهکه این راه را طی نموده و به منتهای آن نایل  اندبوده

داوند اما خ اندنگذاشتهملین از هیچ امری در این راه کم االیکلف اهلل نفسا اال وسعها؛ یعنی درست است که ک

 .هاآناز دیگر افراد به قدر وسعشان انتظار دارد و نه به اندازه 

ین مفاهیم و صفات به ما معرفی که خداوند در این امر نیز مصداقی از ا شودمیبا توجه به این مطلب معلوم 

 .پردازیممیکرده است اما برای شناخت مصداق حقیقی نیاز به یک سری مقدمات هست که ابتداءً بدان 

 هدف آفرینش:

: فرمایدمیسوره مبارکه ص که  26. همانند آیه داردمیخداوند در قرآن اهدافی را برای خلقت آفرینش بیان 

 خلق نشده و در گزافبهکه آفرینش  شودمیاز اینجا معلوم « و ما بینهما الباطالو ما خلقنا السماء و االرض »

پس پرده حقیقت اهدافی نهادینه شده است که این هدف جز کمال و خیر جهان آفرینش نیست و چون 

لذا محبت الهی به کمال این است که  گردندمیموجودات این عالم در تزاحم، موجب نقص و زیان یکدیگر 

مترتب گردد، که این اراده را اراده  هاآنباشد که خیر و کمال بیشتری بر  ایگونهبه  هاآنیش مجموع پیدا

 (93 ص، 3111محمد تقی مصباح یزدی، ). نامندمیحکیمانه 

انسان هم که یکی از این موجودات است با دو موهبت عقل و اختیار باید با انجام افعال اختیاری، مسیر تکامل 

. و در واقع آیدنمیخود را به سوی کمال نهایی بپیماید، کمالی که جز از مجرای اختیار و انتخاب به دست 

است و چون این کمال از طریق افعال اختیاری  به کمال و سعادت انسان تعلق گرفته اصالتاًاراده حکیمانه الهی 

یکی از این دو را شقاوت و دیگری سعادت  طبعاًمسیر او دو راهه و دو سویه قرار داده شده که  شودمیحاصل 

 (366 ص)همان، است. 

ت ناخی بیرونی و... نیاز به شهازمینهانتخاب آگاهانه، عالوه بر عواملی چون قدرت بر انجام کار و فراهم شدن 

ل د تکامتوانمیشایسته و ناشایسته دارد و در صورتی انسان  هایراهصحیح نسبت به کارهای خوب و بد و 

 هاینشیبخویش را آگاهانه و آزادانه انتخاب کند که هم هدف و هم راه رسیدن به آن را بشناسد و از فراز و 

 هاییشناختل الزم را برای تحصیل چنین راه آگاه باشد. پس مقتضای حکمت الهی این است که ابزار و وسای

و اال همانند کسی خواهد بود که مهمانی را دعوت نموده اما مکان ( 361 ص)همان،  9در اختیار بشر قرار دهد.

 .باشدمیآن را به مهمان نشان نداده است. بدیهی است که چنین رفتاری خالف حکمت 

هرچند در زندگی بشر نقش مهمی ایفا کند  آیدمیست عادی که از راه همکاری حس و عقل به د هایشناخت

)همان( حتی اگر این نوع شناخت هم کافی بود با  کندمیاما در شناخت راه سعادت و کمال بشری کفایت ن

                                                           
 (10قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی )طه /  9
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 که امکان ایوسیلهدر چنین راهی به  توانمین ایمدریافتهتوجه به خطاهای حس و عقل که بنا بر گذر زمان 

 اعتماد کرد. رودمیخطا در آن 

که راهی ورای حس و عقل باید موجود باشد تا بتواند انسان را به  یابیممیبا توجه به مقدمات گفته شده در 

 تکامل رساند که این راه همان وحی است.

ار و بسی فرمایدمیی کامل عنایت هاانسانبنابراین خداوند متعال از طریق وحی برنامه سعادت بشری را به 

و نه پیامبران ما.  فرستادمیخداوند وحی را به او  بودمیاز انبیاء موجود  تریکامله اگر انسان روشن است ک

بلکه هدف آفرینش و حتی حکمت و علم  رسندنمیبه کمال خود  هاانسانچراکه اگر چنین نباشد نه تنها 

 .باشندمی هاانسان ترینکاملگفت پیامبران  توانمی. پس رودمیالهی نیز زیر سؤال 

در هر دوره و هر مکانی خداوند  33و روایی 30بر اساس شواهد تاریخی و ادله قرآنی دانیممیکه  طورهماناما 

قرار داد و این  هاآنو بعد از بحث خاتمیت امامان را جانشین  فرستادمییک پیامبر را برای هدایت بشر 

از دیگری این مهم را به انجام رسانید و والیت  مسئولیت خطیر و سترگ را به ایشان سپرد. امامان نیز یکی پس

رسیده است.  ) عج(  را به امام بعد از خود سپردند تا اینکه در زمان حال درّ والیت به دست حضرت مهدی

هر زمان که  ایمشنیدهاز زبان بزرگان به گوش جان  هاسخنرانیو در  ایمخوانده هاکتابکه در  گونههمان

 اندگردمیو ظلم و ستم را از دنیا پاك  رساندمیاماممان ظهور کند کار ناتمام همه پیامبران و امامان را به اتمام 

و هدف نهایی که همان تکامل بشریت و به سعادت رسانیدن اوست را  کندمیو جهان را یک پارچه عدالت 

 32محقق خواهد گردانید.

 همان امام زمان و حضرت مهدی پوشاندمیزو و منتهای اهداف پیامبران جامه عمل بنابراین آن کسی که به آر

کسی که چنان مسئولیت خطیر را به عهده دارد حقا که مصداق  شودمی. پس از اینجا روشن باشدمی ) عج( 

 اتم محبوب در قرآن است.

است همانند این که  این مصداق معرفی شده عنوانبهدر بیان پیامبران و ائمه دیگر نیز  ) عج(  حضرت مهدی

تا بتواند در رکاب  کندمیسال در انتظار ظهور حضرت مهدی لحظه شماری  هایسالحضرت عیسی بن مریم 

                                                           
ل شیء ک یا 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 30

 (39قدیر )مائده /

ی عبد 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 م 33

گر زمین ع( عرض کردم آیا ممکن است زمین بدون امام بماند، فرمود: ا) صادقکند و مردم را به راه خدا می خواند. و یا ابوحمزه ثمالی گوید: به امام 

 (391و  392 ص، 3116بدون امام بماند حتما فرو خواهد رفت. )النعمانی، 

م اذ اقا»ع( می فرمایند: ) باقرآیه شریفه به قیام حضرت مهدی تفسیر شده است( همچنین امام )و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا  32

 «جاء الحق و زهق الباطل»انیم مهدی به هنگام تولد بر بازویش این جمله نقش بسته بود: و در روایت دیگری می خو« القائم ذهبت دولة الباطل

 (391، ص 3119)دهقان، 
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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 

)ابوالفضل  .کندمیافتخار  ) عج(  اه حضرت مهدیعلمی بر بسیاری از انبیاء دارد به نوکری و خادمی درگ

و یا ائمه هدی که نه تنها همواره با عظمت از او یاد کرده بلکه یاوران ایشان را برادران ( 32 ص، 3190سبزی، 

تا جایی که مادر ایشان سعادت واقعی انسان را در دوستی و محبت آن حضرت  کنندمیواقعی خود معرفی 

همچنین ( 9 و 1 ص )همان، خوشا به حال کسی که محب و عاشق اما زمانش باشد. اندفرمودهبرشمرده است و 

ر قائمشان و ظاه هاآننه نفرند که نهمین  علیه السالم  همانا امامان از فرزندان حسین فرمایدمیحضرت رسول 

سخن کعب االحبار که در  طورهمین( 316 ص ،3116)النعمانی، ایشان و باطن ایشان و برترینشان است. 

آنچه را که به پیامبران داده  () عج(  به آن جناب )حضرت مهدی دهدمیخداوند تعالی »غیبت نعمانی آمده: 

و همچنین حضرت ( 316 ص، 3 ج ،3119نوری طبرسی، .« )دهدمیبه او و او را تفضیل  دهدمیو زیاده به آن 

را مانند کوکب درخشان  ) عج(  حضرت مهدی ولی دیدندمیرسول در عرش همه ائمه را همچون نوری 

 )همان(مشاهده نمودند. 
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هر آنچه که انسان را به هدف متعالی خود نزدیک گرداند حق است و هر  دانیممیکه  طورهمان نتیجه گیری:

، حال باید گفت، تمامی صفاتی که خداوند برای محبوب باشدمیآنچه که او را از اهدافش دور نماید، باطل 

بلکه جامعه را نیز به اهداف  گرداندمیحق است چرا که نه تنها ایشان را به هدف خود نزدیک  کندمیخود ذکر 

که چرا کسی  شودمی، لذا از اینجا درك رساندمی، کندمیمتعالی که خداوند برای یک جامعه اسالمی مطرح 

زندگی به عدالت و انصاف رفتار  هایعرصهو یا در تمامی  کندمیدیگران رعایت  حق دراحسان را ( مثالًکه )

. پس با توجه به اینکه مصداق اتم باشدمی علیهم السالم  خداوند و ائمه نشینهمو یا... محبوب و  نمایدمی

راه  رسیدن به هایراهگفت یکی از  توانمی، باشدمی ) عج(  محبوبین، موال و صاحبمان حضرت ولی عصر

 و شبیه گردانی خود به اوست. ) عج(  راست و حرکت در آن، شناخت امام زمان
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 فهرست منابع

 قرآن مجید

 .3116، انتشارات نشر اسراء، چاپ دوم، جابیجوادی آملی، تسنیم، 

 .3161حسن زاده آملی، حسن، توبه، احمدیان، ابراهیم )مترجم و محقق(، قم، انتشارات قیام، چاپ اول، 

، هزار و یک کلمه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم مرکز انتشارات، چاپ دوم، ----------

3161. 

 .3166و یک نکته، تهران، انتشارات مرکز نشر فرهنگ رجا، چاپ چهارم،  هزار ،----------

 .3119اپ دهم، از قرآن، چ هاییدرسنکته از قرآن کریم، تهران، مرکز فرهنگی  یک ودهقان، اکبر، هزار 

 .3190سبزی، ابوالفضل، دردِ دلِ امام زمان، قم، مفاتیح القرآن، چاپ دهم، 

طباطبایی، سید محمد حسین، ترجمه و تفسیر المیزان، موسوی همدانی، محمد باقر )مترجم(، قم، دفتر 

 .3119، امسیانتشارات اسالمی، چاپ 

نتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان چاپ ، تهران، االبیانمجمعطبرسی، ابو علی فضل بن حسن، 

 .3110و انتشارات، 

ران، انتشارات آفرینه، ته موسسه مترجم(،) کاظممطلق،  عابدینی ،البالغهنهج، علیه السالم  علی بن ابیطالب

 3169چاپ نجم،

 .3169از قرآن، چاپ اول،  هاییدرسقرائتی، محسن، نور، قم، انتشارات مرکز فرهنگی 

کلینی رازی، یعقوب بن اسحاق، کافی، مصطفوی، سید جواد )مترجم و شارح(، تهران، انتشارات علمیه اسالمی، 

 .تابی

 .تابی، لبنان، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بحاراالنوارمجلسی، محمد باقر، 

 ، چاپ سی والمللبینمصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی مرکز نشر 

 .3111نهم، 

 .3161مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات دار الکتب االسالمی، چاپ شانزدهم، 

 .3111ملکی تبریزی، میرزا جواد آقا، اسرار الصاله، احمدی، علی )مترجم(، قم، انتشارات اشکذر، چاپ اول، 

غیبت نعمانی، غفاری، محمد جواد )مترجم(، تهران، دارالکتب  النعمانی، ابن ابی زینب محمد بن ابراهیم،

 .3116االسالمیه، چاپ اول، 
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 جیتال،دی کتابخانه افزار ، نرمالبالغهنهج از کوتاه پندهای)نویسندگان(،  البالغهنهجبنیاد  تحریریه هیئت

 متین کامپیوتر

 


