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 تیمعنو شیافزا در تیب اهل محبت نقش

 اعظم پرچم، 1کفعمی مجید

 

 چکیده

،حبومهرورزیباهحتارتحاقاسا وساایرهامحب درنظا ترب  دینی،محوروهانونهته

،براسااسترب ا دینای،درنظاا ه اتیترق دقبایدبرمحوراینهانونبگردندابهتعب رهامحب 

محب بالذاتمنتصحترتحقاس وجایزن   ههان انن ب بهموجوداتدیگر،دراارض

محب خدا،مهربورزداب کهمحب ن ب بهااناصواموردیگردرصورتیمقبولاس ههدرطاول

باادواینمحب بهنوایازسویحترتحقموردتأی دقرارگرفتاهبااادادرهتا نمحب خدا

راستاس ههبهاستناداتقرآنیورواییپ رویازپ امبرخداوا تاهاطهااران اانرامحباوبخادا

گردان د اس ادرصورتتحققاینمحب ،وبهابارتدیگرهامسانخاادنباامحباوب،تج  اات

اهندیمواوراازطب ع مادیونف انیخودجداگذاردیمحِبّاثرمحبوببرمی



 کلمات کلیدی: محبت، دین داری، تبلیغ دین، امر به معروف و نهی از منکر، آرامش،

  

جازتوانادینتازآنجاییههفقطخداوندمتع اقحق قیمحبّ درجانوفطرتان اناس ،ان ان

خدارادوس دااتهبااد،زیراهرچ زیراههان اندوسا دارد،باهجها هتاالیآناسا ،هت ن

یاکبهمحبوبینظرهندههمتذهرهتالوزیباییاس اازسویدیگرمحب تنهاااودیمامرموجب

ی هد،سبااکدآثارآن،دراتلان انمنعیهباک  ب  ازهرگونهاثرنیفوخال ضعیاالقهق ب

امبروفرساتاد اورا اهازپهاناس یااشنشانهن اشقواالقهبهپروردگاراس ،نن تیهمداه

دباهقادرطاقا ویاباداردیماهخدارادوس هی ه (613ا2ا1312ندا)مکار ا رازی،هیرو پ

اس ینیدننزدخدااسال اس واسال هتانیندودهیرو نخداپیواعورشازدکششادراه

وهننادیماآندااوتیشورسوالنشبهسویا وانبخوانندیمآنیخدامرد رابهسویهسفراه

نیهمافوقآنتصورندارد،دهه  یهدرآناخالصهناسال یدیعنییانالهینادیآخرمنصوصاً

اء)ص(م الهنبوتخاتم عوطرقنبوتاس ،وبارح  خاتماالنبیهخاتمهتهاراهاس یفطر

                                                           
1
هاراناسیاراددانشگا اصفهان- 
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دو اتاود ،را توح هپهرایقهوراهی(رسولخاتم)ص(ن زطر161ا3ق،1211دا)طباطبا ی،یگرد

ندهینمعرف هرا خودراچنهنتود اس ،چونپروردگارشاورادستورداد یقهاخالصمعرفیطر

،وَسیابّرحانّلال ااهِوَمااأّلنّلاامِانّلیرّلةٍ،أّلنّلاوَمَنِاتابَعَنِا بَصِیاَ ال اهِیأّلدّرایواإِلّلی ِ قلل هذِ ِسَبِ"وفرمود :

هخ اقهناس یروانما قهوروشمنوپیرسولما(بگوطرییعنیبگو)ا (101)یوسف/"نّله ال تیش رِ

 تماابارتدان اتهاز ننه نم،خداوندمنز اس ومنازمشرهبهخداداوتیینا رتوب رابابص

امبراساال دااوتو الپ پسسابکرت،وپرستشخالصانهوبدونار خدابابصیداوتبهسو

نداوتواخالصاس اپسدراینصورتاریعتیههخداوندبراسااسآنیاودرایرو اخالصوپ

31برایپ امبرشتشریعهرد ،هتانسب  یههه چگونهاا بهارهیدرآنرا ندارداطباقآیاه

اباادتخواهادیمااگاره ایااا«ال ااهمیکحّربِبّریین تلمّرتلحِبُونّلال اهَفّلاتابِعیونِهقلل إِن »ر آلاترانسو

خالصانهدااتهباااد،بایدایاناباادتباراسااسحابحق قایبااادایعنایحبایهاهباهان اان

را باهخادانیتارکیانزدوساالکراهشااندیمااخالص،اسال ودرنهای اورابهصاراطم اتق م

دوساتداریوپ ارویباا (160ا)هتاان،اودیمحاصل ااینحبازطریقپ رویازپ امبررساندیم

یکدیگرارتباطتنگاتنگیدارد،انداز محب ب تگیبهم زانپ رویدارد،واینارتباطپشتوانهروایاتی

(بادونااکانصار10ا1ا1352ه  نی،:هلالدیناالّالحابّ)داندیماس ههدینرابامحب برابر

محوریدین،مهرورزیخواهدبودوازآنجاههنصبونصّبرامامانمعصو بهدس پ امبر)ص(باه

ا1312فرمانخدایسبحاناس ،پ رویازپ امبرازمودّتخانداناوجداننواهدبود)جاوادیآم ای،

102)

 محبت اهل بیت در نظام دین داری نقش 

نّلاِنادَال ااهِیإِناالادِ»،دینالهیاس هاهر آوردهتاهانب اسا ؛چنانهاهخداونادفرماود:اسال  

وَ»(ااسال دینحقیاس ههاگره یجزآنراانتنابهند،مقبولن  ا :10آلاتران/«)ال اسّر ّلا 

(؛هرهسآی نجزاسال راانتناابهناد،ازاو16آلاتران/«)ق بَلّلمِن هینًافّل ّلنیرّلال اسّر ّلمِدِ بّرتّل ِغّلیمَن

پذیرفتهننواهداداایندینباتتا ارزاتندیههنزدخداونددارد،بهوس  هسف رانالهیبادالیال

بهسوینوررهنتاونساازداخداوناددرآیاهاولهایکیتارروانفرستاد اد تادرنهای مرد از

صِرّلاطِیإِلالنَورِبِ ِذ نِرَبِهِمّریلِتلن رِجَالنااسَمِنّلالظَ لتَاتِإِل کتّلابٌأّلنزّلل نّلهیإِلّله:»دیفرمایمابراه مسور 

نورراباهرساولخادا)ص(ن اب داد ویردنازظ ت بهسوهرون هبینآیدرا«د زِالحّرتِیال عَزِ

هرسولخادا)ص(هنبدانجه اس یاایتبهسوینوردرآورفرمود اس :تاتومرد راازظ تا

یهاواسطههرچنددرهزارانسالبعدوبایتانهرمؤمنیناخراجاس ،وایایازاسبابظاهریکی

(حالههحره ازظ تات1ا12ا1312ا)طباطبا ی،اودیمارباادباْألخر م تندبهآنجناب ب 
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،پسبایدمحورتتاا مناساکورفتارهاایم ا تانانبااردیپذیمبهسوینوربهواسطهپ امبرانجا 

ایشانهمگونیوهماک یدااتهباادااینهمگونیوهماک یدرقالبماودّتومحبا انجاا 

انٌی :االسال ایر :وجودنبوین زاینمودّتومحب رابهانوانپایهوبن اداسال ب انهردردیپذیم

أّلسَاسٌوَأّلسَااسیال  ِسّرا ّلا ِءٍیاّللعکنّلتلهیال وَقّلاریوَمیرلوءَتلهیال عَتَللالص الِحیوَاِتَادی یال وَرَعیوَلِیاءیوَزِ فّل ِبَاسیهیال حَ

شاتال اس وماردانگین نتشوقاروسنگیاوز ااسال برهنهاس ولباسشح  ال بَحیبُنّلاأّلهّرلّل

هاسال محب ماایاس وپایاهیپارااساسویز اس ،وهرچیارهز پرهاشهیپاصالحوستونو

هاامحبا ،حبومهرورزیبهحترتحقاس وساایرهامحب  اس امحوروهانونهته اهلب

رتحقاس وجایزن   بایدبرمحوراینهانونبگردندادرنظا ه تیمحب بالذاتمنتصحت

ههان انن ب بهموجوداتدیگر،درارضمحب خدا،مهربورزداب کهمحب ن ب بهاااناصو

اموردیگردرصورتیمقبولاس ههدرطولمحب خداباادواینمحب بهنوایازسویحترت

ا61ا1203مج  ای،«)الحاقمنرآنیفقادرأی:»ندیفرمایمحقموردتأی دقرارگرفتهبااداپ امبر

رادرغ ارمحالاتیدوساتمبادامحب و»(بدینخاطراس ههموالیمتق انا ی)ع(فرمود:236

(هران انین ازداردههباتتا وجوددلخودرابهیکمحبوب226ا1355)آمدی،«خودبههاربری!

وجودان انرات ن رهندامحب بهاهالب ا م ا رواردٔهتهحق قیب پاردوآنمحبوببتواند

بهآنن ازدارنداتاجاییههحق ق اینحبداًیادادندرنظا محب ورزیدنحق قیاس وبشر

ءَةلمِن ةللّلهیمّروَاجِبَةٌوَال بَرّلایاءِال اهِوَال وَلّلا :حیبُأّلوّرلِندیفرمایماما صادق)ع( برهتگانواجباد اس ا

 (501ا2ا1352ااا()صدوق،عنّلظّل ّلتیواآلّلمیحَت دٍیأّلاّردَا ِهِمّروَاجِبَةٌوَمِنّلالاذِ

 نقش محبت اهل بیت در تبلیغ دین

و دینباتتا اجزاءوفروااتیههدربردارد،دارایآغازوانجامیاس ههازهرگونهخطااواااتبا 

باحترتا ی)ع(،پایاانوانجاا  امانبااداپ امبرخدادرگفتاریدسترسینااهالنبشریبایددر

تَاابِنّلااهنّلیإِنابِنّلااخّلاتّلمَال ااهیالادِیااَ ِایا:»انادهارد دینرابهخانداناصت وطهارتمنت اب

وهمچونقارآناندقرآن(خاندانیههطبقحدیثمتواترثق  نقرینبا261ا1213مف د،ااا«)فّلتّلحَه

را نداردادربار م ألهه  دیدینا تهاطهاروااگردانهاآنه چگونهاا بهضالل وگتراهیدر

ضالل وگتراهایهتچاونتحریافزیااد یهاگونهاز آناناهتتا ب  اریورزید اندتادینرا

یانتنهاادررها نحفاظا خانادانروان،درلباسدیندرآمدنمبطِالنوتأویلجاهالنهازد

اَادّرلًامِان یلعخّل ّلفٍمِن ألم تِاهیإِنافِ:»ندیفرمایماصت وطهارتآموزشدهنداپ امبراهر )ص(

مّرکإِناأّل ِت اتّلنّلوَ لّلال جَااهِ ِیانّلوَتّلأ وِ نّلوَان تِحَاالّلال تیبّرطِ ِا فَال غّلاالِینِتّلحّررِیاَن هَذّلاالدِین فِییتِ أّلهّرلِبَ

(درهر221ا1قا1306صدوق،«)صَ ّلاتِکمّرمّروَکنِیدِیال اهِاَزاوَجَلافّلان ظلرلوابِتَن تّلق تّلدیونّلفِیمّرإِلّلکقّلادَتل
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ن  یازام من،دادگریازاهلب  منحتورداردههتحریفزیاد روان،درلباسدیندرآمدن

ااماماناتاهتانراهبراناتاباهساویخداونادهندیممبطِالنوتأویلجاهالنراازایندیندور

،رفتنبهسوی؟م ألهدیند هنیمه تنداپسبنگریدههدردینونتازخودبهچهه انیاقتدا

خداس ،ههبایدهترا باه انیباادههم  ررابهخوبیآانابااندامحب ومودتچنا نذوات

مبارهی،نهامرتشریفاتی،ب کهازاصولدینوسرمایهرستیآناناس اچراهاهم اا لاساالمیدو

اهللانصااری،ایانصاحابیوبرخیجزءم ا لفرایاجابربناباداندید ه گونهاس :بعتیامور

وگشا یمابزرگوارههخودازگرو بزرگانصاربود،هوچهبههوچهوخانهبهخانهمح اهانصااررا

:أدّبواأوالدهما یحبّا یبنأبیطالب؛فرزنادانخاودراباهدوساتیحتارتا ای)ع(فرمودیم

با اهالب  ،گویاسا هاهایان(اینروشترویجوتأه دبارمح11قا1200ترب  هن دا)صدوق،

ارسادیمفرایدینن   ،چراههباطنونفسفروااتدینیبهامامانحقیهابحثموضوعنظ ر

ال فّلواحِشَماظّلهَرّلمِن هاوَمایقللإِناتاحَرا َرَبِ»ااراف33محتدبنمنصورازاما هاظم)ع(درذیلآیه

ال ااهِمااالینّلزعل بِاهِسیا  طاناًوَأّلن تّلقلوللاوااَ ّلایوابِال اهِمالّلمّرهرِال حَقعوَأّلن تلش رِ غّلبِیبَطّلنّلوَال  ِث مَوَال بَغ 

ال قلار آنِیعیمَاحَرا َال اهیفِا :ّلفّلقّلالّلإِناال قلر آنّللّلهیظّلهّررٌوَبَط نٌفّلجَتِهندیمتّلعّر ّلتیونّلحدیآیازایشاننقل

تّلابِهیاوَالظاااهِرلوَال بَااطِنلکال یفِیعیمَاأّلحَلاال اهیتّلعَالّل وَجَتِ-أّل ِت ةلال جَوّررِکاهِرلوَال بَاطِنلمِن ذّللِهیوَالظا

،هتاهآنچاهراخادادریاس وباطنی(برایقرآنظاهر312ا1ا1352أّل ِت ةلال حَقا)ه  نی،کمِن ذّللِ

درقرآنحاللیتعالیانجورندوهتهآنچهراخدایشوا قرآن  وباطنآنپرد ظاهرهقرآنحرا 

همال اال (ه اتنداپاسصارف نا  انحق)ا تهمعصومیشوا فرمود ظاهرقرآن  وباطنآنپ

درتب   وترویجدینراهکارمناسبیباااداپاسجاایااگف تواندینتپرداختنبهفروااتدینی

دریهتچونجابربنابداهللانصاریدرحال پ ریوناب نایی،اصازناانخاناهن   ،صحابهاال ق

ادرحالیهاهایانهردیمواینگونهازحریموالی دفاعدیگردیممنت فیهامح هبهخانهودر

س ر دره چموردیازفروعدینسابقهندااتهواینخودب انگرآناس ههم ئ همحب اهلب  

چراههبارس دنبهمحب اهلب  )ا ا همال اال (دیان زمر احکا ه  دیورهنیدیناس ااز

)ا ا همال اال (ه اتند،و ههتج ما نیدینامامانمعصو هندیمبرایان انبهصورتیج و 

ب کهان انمتوجهحق ق تکوینیماندینتدیگراریع الهیبرایان اندرحدّتشریعوااتبارباقی

 اگرددیمآن

 نقش محبت اهل بیت در امر به  معروف و نهی از منکر

ازآنجاههخداوند)اهلل(جامعهتهاستاءوصفاتجالل هوجتال هاس ،درتج یاوّلخود،من اوقی

هظرف  حتلههدرمقا من وق  ،جامعهتهایناستاءوصفاتاس ،بهصورتیهاودیممتج ی
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وا ّامآد َ»باااد،ولاذاقارآنفرماودتواندینتهتههتاالتالهیراداراس ،ههجزان انهامل

هللاْألساااتاءالح ااانیفااااداو »ٔهیاااآ(اماااا صاااادق)ع(دراااارح31بقااار /«)اْألساااتاءه ّهاااا

نحنواهللِاْألستاءالح نیالّذیالییقبَللمنالعباداتالًإلّابتعرفتنا:»ندیفرمایم(110ااراف/«)بهاااا

سوگندبهخدامااستاءح نایالهیه ات م،هاهات ایاز«122ا1ا1352ه  نی،«)قالفاداو به

مگرازطریقمعرف ماااهاهخداونادفرماوداوراباهآناساتاءح انیاودینتبند ایپذیرفته

(پساگرهرفع یابادیحتیامربهمعروفونهیازمنکربدون23-22ا1310 دا)طاهرزاد ،بنوان

اازم اناودینتاناخ ودوستیخانداناصت وطهارتانجا گ رد،بهمقصدومأوایخودنا ل

ههبا،ایجادمحب خودااندرم انمرد اس ،اندهرد ههخوداهلب  بدانسفارشییهامعروف

:لرَحِامَال ااهیاَبّراداًنادیفرمایمافراهماودااما صادق)ع(تواندیمهمهامعروفایجادآنب تردیگر

(رحت خدابرآنبناد ایهاهماارا220ا1ا1352)ه  نی،هِمااا بَغعت نّلاإِلّلیالنااسِوَلّلمّریحَب بَنّلاإِلّل

غوضمرد اویمادرسنندیگریازاما صادق)ع(هاهباهمحبوبمرد گرداندوهارینکندههمب

ال اهِوَال وَرَعِوَال عِبَادَةِوَطلولِال ُجیودِیبِتّلق وَ کألوصِ:»ّلاندفرمود یکیازصحابهخودبهنا ا قتهنقل

مّروَایاودیواهاَشّلاا ِرِیصِا لوافِا-امیحَت ادٌصثِوَحی ّرنِال جِوَارِفّلبِهَاذّلاجَاءَنّلایوَأّلدَاءِال أّلمَانّلةِوَصِدّرقِال حَدِ

هِمّر النااسِوَلّلاتلبَغعتلاونّلاإِلّلایناًحَبِبیونّلاإِلّل نّلااّل ونلوااَ ّلکناًوَلّلاتّلیونلوالّلنّلازَهمّروَهمّروَاا هَدیواجَنّلا ِزّلهمَر ضّلا

تاوراباههانمیم()سفارش1ا12ا1200اام ی،«)ثیال حَدِلااّلرٍهلامَوَد ةٍوَادّرفّلعیوااَنااهنّلا فّلجیرَواإِلّل

تقوایالهیوپارساییوابادتوطولدادنسجد وادایامان وراستگوییوح نهت اایگیاباا

اره هن دابرایماااانجناز ه انشانرف وآمدهن دوازب تارانشانا ادتهن دودرتش  ع

یهزاتیمانباا داهاریبکن دههمرد مارادوساتتانبدارنادوهاارینکن ادهاهزیورباا دوما

رابهسویمابکشان دوهرگونهساننزااتیراازماابارهامحب واقعاویماهتههاآنمبغوض

،هاهباااثبقااءتادینااودیماگردان د(پسباانجا ااتالابادی،ب تریبرایاینمحب ایجااد

 اهندیمن ب بهدینج وگ ریهاآن،وازم ولادناودیممؤمن ن

 آثار و پیامدهای محبت اهل بیت

 ( آرامش و آسایش دل در زندگی1

نیارد تاااهاشهتالش هاروبروس وهتهاواضطرابیشهتوار بانگرانیخویبشردرطولزندگ

لدادک رد ،اختراااتنتاود ،خاانواد تشاهتشافاتهدنبهآرامشا رسینببرد،برا اواملراازب

لباود ،بوجاود اسارا یامبرانبنا اءمنصوصاًپ انبیارهاکراهنیترمهمبشارتونجاتازٔآموز واااا

ٔهتاهان ا بودااماازم جادامنیازاضطرابواییاانرهایههدفاص هیاتبرواندرمانکآمدنم

ر بهاتلآمد،تأثیواف ردگیازابتالبهنگرانیر گش اپیدنبهآرامش، رسیهبراهییهاهواش
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انرواناناسانماوردتوجاه هدرمهداس یجدیردهایکتاندرسالم روانازجت هروینواید

قرارگرفتهاس یکیازن ازهایاساسیان ان،ن ازباهخداسا اتاخادادرزنادگیان ااننباااد،آن

زندگیبیمعناخواهدبود،وزندگیبیمعنا،سردوبیروحاس ااگرهتاهامکاناات،فراهمباااد،ولی

د؛زیراخداوند،اصلوریشهان اناس خدادرزندگینبااد،زندگی،خ تههنند وماللآورخواهدبو

وَمَن :»دیفرمایماازاینروس ههخداونداودیموقطعرابطهباریشه،موجبپژمردگیواف ردگی

(خداوناد،مونسوهتاد ان ااناسا اوباااو122طاه/«)اًاااکشّلاةًضّلان فّل ِنالّلهیمَعِیرِهأّلاّررّلضَاَنذِ

دگیباخدالذتبنشواادیآفرین،وزندگیبادوناوهتارا بااازنهندیمان ان،اح اسآرامش

رِهرِال اهِأّللّلاابِاذِهقل لوبیهیمبِذَِتّلط تَئنِنّلءَامَنلوا وَیالاذِ:»دیفرمایمتن دگیوفشارروانیاس اقرآنهریم

ارد اگیمادخداآرا یبهشانیهادلواندآورد تانیهاهی انه(یعنی21راد/«)ال قل لوبَتّلط تَئنِال اهِ

(امّااایانآراماشباهطاور216-215ا1311ا)پ ندید ،ابدییمآرامشهادلادخدایهباهآگا باش

بهبشری برسد،وبایدازطریقمجاریتکوینیف وضاتالهییعنیتواندینتم تق موبدونواسطه

قل لوبیهیمَتّلط تَئنِنّلءَامَنلوا وَیالاذِ»سور راد:21)ع(درذیلآیهبرسدااما صادقهاان انا تهاطهاربه

یطّلالِابٍعتّلادّررِیبّرانِأّلبِای:قّلالّلرَسیوللال اهِصلِعَ ِاندیفرمایم«ال قل لوبَتّلط تَئنِرِال اهِهرِال اهِأّللّلابِذِهبِذِ

وَکمِان بَعّرادِکوَاِت رّلتّلاکوَأّلحَب یوَآمَنّلبِیتَن صَد قّلبِ رَسیوللهیأّلاّر ّلمیقّلالّلفِقّلالّلال اهیوَ»تَن نّلزّللّل ّر؟ فِ

ه اطالابا یبنابایر ازا هامبرا (پ351ا23ا1202مج  ی،«)اهال أّلمّررّلوَال أّل ِت ةِمِن بَعّردِکسَ امَلّل

غتبارشداناترناد ردخاداوپهانازلاد ؟ارضی ههدربار چهینآیایدانیدندم ال ّال پرس

تانبهمنآوردوتراواترترابعدازتودوسا باداردویندواهقیهمراتصدهی هفرموددربار 

اازاینروایناح اسآرامشروانیواطت نانق بیدرگروتصادیقباادمتووا تهبعدازتو ت  

 ااودیم مبودندربرابراوواترتطاهر پ امبرحاصلپ امبر،ایتانبهاو،محب وت  

 زیبا شدن انسان(2

(خداونادجت ال102ا10هتاان،«)حِبُال جَتَالیلٌ إِناال اهَاَزاوَجَلاجَتِ»ّلرسولخدا)ص(فرمودند:

اس وجتالوزیباییرادوس دارداپ امبردراینفرمایشخبردادندههخداوندزیباس وطب عی

هتهخداوندرادوس دارندابعدازآنفرمودندهاهحتتاًاس هههرهسزیباییرادوس دارد،پس

وماوردااودیمسبهانداز ایههبهخدانزدیکاودزیباخداوندزیباییرادوس دارد،پسهره

اپساگره یخاودرابارایاودیمورابطهمحب ب نابدوربّمحققرد گیممحب الهیقرار

خاودرابارایپروردگاارزیبااتواندینتپروردگارشزیباهندخداونداورادوس خواهدداا اه ی

ص(پ روینتایدههپ رویازایشاناامالآرایاشوزینا اسا هاههندمگراینکهازرسولخدا)

(پسان انبایدخودرابه31آلاتران/ااا«)ال اهمیکحّربِبّریین تلمّرتلحِبُونّلال اهَفّلاتابِعیونِهقلل إِن »فرمود:
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ههدرپ امبروجودداردب ارایدواینجازدرم ا رمحبا اهالب ا حاصالییهاخص  صفاتو

اخداونددرهرمح یجتالخاصیداردوباتوص هایههدرموردرابطهبامودتفیالقربیاودینت

ههتنهاراهیههموجباتصالبهخداوندودرپیآننظار هندیمپ امبروجوددارد،بهان انااار 

(215ا1310،محب بهاهلب  ا  همال ال اس ا)طاهرزاد ،اودیمجهجت لاوبهو

 بهره گیری از حیات و ممات نبوی 

،گا برخیازاندیشورانان انرابهح واناودیمح اتومتاتازاوصافیاس ههان انبدانوصف

ایگاهیندارداازدیدگا قرآنان اان؛امّااینتعریفان اندرفرهنگوح انیقرآنجانداناختهناطق

موجودیزند اس ههبرمدارخداحره هنداباهصاورتیهاهدراقاید،اخالق،فقاه،حقوقوساایر

10ائونموحدانهزندگیهنداوه یههدراینمدارنباادازنگا قرآنح اتیندارداخداونددرآیه

زند اثریهاان ان(یعنیقرآندرنیال کافِریحِقاال قّلوّرللاَ ّلیاوَ انّلحَهن ذِرَمَن  )لِدیفرمایمسور یس

(ازساوی31ا1311ومشاتولقهرخداوندنادا)جوادیآم ای،انادمارد ،وگرناههاافرانهاههندیم

،ههچشماودیمدیگر،جنبهمصداقیوا نیاینح اتدرخانداناصت وطهارتبهوضوحدید 

خارجازح اتوح انیوقرآنیباانداازاینرودرحدیآیازاما صاادق)ع(ازانندتوینتبرهمزدنی

دِ ِ بِیغّلرّلسَهَاال اهیرَبِیدّرخللّلجَناةّلاَدّرنٍالاتِیوَیتّلتِ تیوتَمِیوَیاتِ احَ حّریمَن أّلرَادَأّلن ندیفرمایمپ امبر

هخواهدهی ه(یعنی200ا1ا1352)ه  نی،عَادِاَدیو  یااا هیوَل  تّلوَلاوَلِ طّلالِبٍوَل یبّرنّلأّلبِیتّلوَلااَ ِ فّل  

ااتهدرههپروردگار بدس قدرتخودهینیومرگمنباادوبهبهش بریومرگشزندگیزندگ

اادرایاندایانتایوباادااتنشدااتنیندوبادوستشدوستهطالبیبنابیا یرو دپیدبایآ

موجبح ااتوح اانیوااد پاذیرشهاآنصورتوالی ودوستیاینخاندانوبرا  ازداتنان

 ااودیموالی ودوستیآنانودوستیداتنانآنانموجبح اتجاهالنه

 دارا شدن خوی بهشتی و بری شدن از آتش

ههاگاره ایحق قا محبا وجوداهلب  سال اهللا  همسراسرنوروجن اس ،بهگونهای

اهلب  رادردلخودتحک مگرداند،وجودشبهشتیونورانیخواهدادادرحدیآیاما باقر)ا  ه

قّل  بِاهِفّلا ِن قّلبِ ّلاهیفّلهیاوَیعّرارِضیحیب نّلاااَ ّلا عّر ّلمَأّلناهیمِن أّلهّرالِال جَنااةِفّلیمَن أّلرَادَأّلن :»ندیفرمایمال ال (

بداندههاهلبهش اس )یانه(،دوستیومحبا خواهدیم(هرهه103قا1365ابنقولویه،«)میؤ مِن

حبسراسروجودان اننیامارابهق بشارضههندااگرآنراپذیرف ،مؤمناس اوبهگونهای

ارد اگیماههخاص  ناربودنوآتشبودنوجوداووخل ق اتوروح ااتشراازاورد گیمرادربر

طالب)ع(لتاخ قاهللازوجلیبنأبیحبا یلواجتتعالناسا :»ندیفرمایمپ امبراهر )ص(

(226قا1211ابنمطهرح ی،«)النار
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 اتحاد ارواح مؤمنان محب با ارواح اهل بیت

رااززاغف  وگناهاندورنگهدارندوزنگارهایهایناپاهخویشراازترش بمؤمنهرچهیهاان ان

تارش بابهاهالب ا هاآنآینهدلخویشبزدایندودررا م تق مهدای گا بردارند،هممحب 

اچونمحب ان انن ب بهمحبوبدرگاا نن ات نگرددیمترفزونوهمآثاراینمحب اودیم

،گفتاروهردارشدهنیموان انسعیدهدیمان انرابهسویمشابه وهتشک یبامحبوبسوق

مشابهوهمسنخباگفتاروهردارمحبوبشبااداافزایشمشابه وهتشاک یارواحمؤمناانباااهال

ااینانجذابواتحادبااثدهدیمرابهسویانجذابواتحادباارواحاهلب  ،سوقهاآنهمهمب  

اااااوندادمناااابهاااار هاااااآنهااااهمؤمنااااانازآثاااااروبرهاااااتارواحمطهااااراااااودیماااا

گف :ارواحمؤمنانمآلنورضع فیاس ههدرجهتوانیماگراینمعنارادرقالبتتآ  یب اناود،

زیادیبرخورداراس ادرحالیههارواحاهلب  مآلیهایرگ توادترواناییآنخ  یهمواز

الهرچهقدرایننورضعفوت رگیدرآنن   احگونهچ هنورواحدی،ب  ارروانوهاملاس و

یابدودرآنم تغرقبااد،بههاراناداز هاهترش باودوآنوحدتترکینزدضع فبهنورهامل

برخاوردارخواهادتارش ببااد،نورضع فازروانینورهاملترش بغ بهواحاطهنورهاملبهآن

،م تاوانیماازایناتحادارواحمؤمنانبهاهلب  راییهانتونه(111-111ا2ا1310ادا)اجاای،

دررفتارمحبانا ی)ع(مشاهد هن مایکیازاینمحبانادیّبنحاتمطا یاسا ااووفرزنادانشاز

طرفاه،طریافویهاانا سربازانایآارگرواااقموالیمتق انا ی)ع(بودنداسهپ رواالمقا اوبا

قوناابودیباطال،جاانا رینشاانرادرجناگصاف نتقادیمرا خاداطارف،بهخاطرااتالیح

امعاویاهبارایهندیماازاهادتفرزندانش،روزیبامعاویهبرخوردهاسالهردنداادیپسازگذا 

،یعنایفرزنادان هجااه اتند؟(ادیپاساخهااطرفاه«)أینالطرفات؟:»پرسدیمآزاررساندنبهاو

ا یدرموردتاوانصاافرا-«رویحترتا ی)ع(بهاهادترس دندادرجنگصف ن،پ ش:»دهدیم

یاجاناناهزیرافرزندانتوهشتهادند،امافرزندانخوداوباقیماندنداادیپاسخ-چرا؟-راای نکرد؟

وااودیمامعاویهازاینپاسخمتح ر«منانصافرادرموردا ی)ع(راای نکرد ا:»دیگویومدهدیم

زیرا:»دیگویمادیههتتا انص  اومحودرخصالموالیمتق اناس ،اااقانه«چرا؟:»پرسدیم

،یاچگوناهدرپاساخباهایانساؤالهاهدرفاراقاوا«ا زناد ا یبهاهادترسا د،اماامانهناوز

(تاذهر110ا2ا1366قتای،«)رادردامانشسربرید بااندااشجگرگواهچونمادریهه:»دیگویم

هاههننادیمن ب بهارواحاهلب  اتحادپ داهاان اناس ههدرصورتیارواحایننکتهضروری

م انمحبومحبوبتناسبیوجوددااتهباادازیراغرضازمحب صف خاصیدرمحبوباس هه

امحب م اندوانص،یابهداردیمبامآلخودشدرمحبمطابق داردومحبرابرآنمحب وا
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،یابهخاطرهتاالتذاتیمحبوباس اپ امبرگرددیمخاطراح انیاس ههازمحبوببهمحبباز

ساپاه انهااجاان»فرماود اسا :ن چناگرامیاسال )ص(درموردمحب امورهتجنسوهتناوع

هاههتادیگرراهااآنورناد گیماهههتدیگررابشناسند،بایکدیگرالفا هاآنگوناگونیه تندا

(دراینحدیثمقصودازسپاه انگوناگونانواعو51-50)هتان،ا«اوندیمنشناسند،ازیکدیگرجدا

بایکدیگرهاآنبایکدیگر،مناسب وهتاهنگیهاجانه تندومرادازآاناییهاجانااکالمنت ف

هازیکنوعنباااند،از،وارواحیهرند گیموارواحیههازیکنوعبااند،باهمالف هاجاناس ا

مناسااب والفتاایبرقاارارهاااآن؛زیرادرصااورتاخااتالفوتفاااوتارواح،م اااناااوندیمااهاامجاادا

(1316،3ا)خادمی،اودینت

 

 نجات از گمراهی

خاودیهااح  نصیکیازآثارمهممحب اهلب  ،نجاتازگتراهیاس اپ امبر)ص(اینمعنارادر

هنگامیههابوذردرتبع ادگا خاود:»دیگویمبهابوذر،خ  یخوبتب  نهرد اس اابواالسوددو  ی

،بهخدم اورس د واوروایتایرابارایمنقالهردااباوذرگفا صابحگاهیدربردیسرمدرربذ به

نبوداخ اوتم جدبهرسولخدا)ص(وارداد ،ایشاننش تهبودندوه یجازا ایدرهنارااان

م جدراغن ت اترد وبهپ امبر)ص(ارضهرد ،پدرومادر فدای باد،مرانص حتیهن دههبه

ماناهالآنکسببآن،خداوندبهمننفعرسانداپ امبر)ص(فرمود:فقال)ص(نعمواهر بکیااباذر

«هااهاانبهااهفاالناااالب  وانّیموص کبوص ةفاحفظها،فانهاجامعةلطرقالن رفانکانحفظت

()ایاباذرخداوندبهتوهرام اطافرمایدابهتحق ق،توازاهلب  ه اتیابه550ا1310)طبرسی،

وهاارا ،تالشهنهاهآنراحفاظنتاایی،زیاراهتاههنمیمرابهتوگوازدیانکتهانوانوص  

درمقا اتلحفظنتایی،خداونادباهخ ررادربرداردااگربهاینوص  اتلهنیوآنرایهاو  ا

ا(دیفرمایمتوخ ردن اوآخرتاطا

)هتاان،«اولابادةاهللالتعرفةبهااااا تانیااباذر،اابداهللهانکترا فانهن الترا فانهیراکو»

اوراخادارااباادتهانهاهانگاارچناانآن(وص  اولپ امبربهابوذرایناس ههایاباذر،510

ودرحتوراوبهابادتشمشغوله تیابهاینمط بتوجاهداااتهبااشهاهاگارتاواوراین بیم

اایاباذر،آگا باشههاول نگا درابادتحترتحق،ااناخ ند بیم،اوبهتحق قتوراین بینت

ثمحباهلب تی،الذیناذهباهللانهمالرجسوطهرّهمتطه رااواا م»پ داهردنن ب بهاوس ا

یااباذر،اناهللازوجلجعلاهلب تیفیامتیه ف نةنوحمنرهبهانجاومنرغبانهاغارقو

)هتان(«هانآمنااااهادخلاسرا  لمنمآلبابحطةفیبنی
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ه انیه تندهاآنوص  دیگرپ امبر)ص(بهاباذرایناس ههاهلب  مرادوس دااتهباش،زیرا

پاکومطهراانگردان اداایابااذر،آگاا بااشباههامالًههخداوندهرگونهپ  دیراازایشاندورو

تحق قخداوندبزرگوب ندمرتبهموقع  اهلب تمرادرم انامتممآلهشاتیحتارتناوحقارار

داداهرهسسواراینهشتیاود،نجاتیابدوهرهسازآنرویگرداندوبرآنساوارنشاود،غارق

لاهلب  من،مآلبابحطهدربنیاسرا  لاسا اوقتیمآ:»دیافزایماپ امبر)ص(درادامهاودیم

سارگردان«ت اه»بهغتبالهیمبتالوچهالساالدرب ابااناتاریببنیاسرا  لبراثرظ موگنا 

،بارااودیمالطفهردوبابتوبهراههحطّهخواند هاآنادند،براثرتوبهوانابه،باردیگرخدابه

«آنانگشودا

واذق ناادخ وهذ القریةفک وامنهاح اثاائتمرغاداوادخ اواالبااب:»دیفرمایمبار نیاقرآندر

یعنی:وهنگاامیهاهگفت م:باه«61بقر /»سجداوقولواحطةنغفرلکمخطایاهموسنزیدالتح ن نا

درواز آن،هرجاههخواه دباهفراوانایبنوریادوباهیهانعت ایناهر)ب  التقدس(درآی دواز

وارداویدوبگوی د:خدایاازگنا مادرگذرتاخطاهایااتاراب اامرزیموزوداهاههنانسجد اهر

)پاداش(ن کوهارانراب فزایمابراساسفرمایشقرآن،هره یازبنیاسرا  لهاهازباابحطاهوارد

اپ امبردرنصا ح خاویشادیمازتوس ادتیاف ،گناهانشن زآمرزید ههنیا،االو برادیم

:موقع  اهلب  منب انهشتیحترتنوحوبابحطهبنیاسرا  لاس ایعنیدیفرمایمبهاباذر

هاهنیاانداردجازیاچار سهتگ نازگتراهیمصونبتاند،یهاموجدرگردابخواهدیماگره ی

پنا ببردتاازگتراهینجااتیابادوسواراینهشتیاودواگرهمگترا اد،بایدبهخانهاهلب  

ببرداپ امبرگرامیاسال )ص(دراحادیثمتعادددیگارین ازایانمعنااراباهسربهدرامن  هامل

تعب رهایمتفاوتبازگوهارد اس اایشااندرباار اثارمحبا اهالب ا درتکت الایتاانان اان

دن ابرود،مآله یاس ههمؤمناس هرهسدرحالیههدوستداراهلب  اس ،از:»دیفرمایم

(بنابرفرماایشپ اامبر،110ا1ا1310ارب ی،«)وایتانشدراثرمحب بهاهلب  هاملاد اس ا

راباههاآنتأث ریههمحب اهلب  درتکت لایتانمؤمنانورهاییازاواملضالل بنشدارد،

قوحق ق ازآنبرخوردارناداازنظارپ اامبرگرامایههفقطاه دانرا حرساندیمجایگا رف عی

ههمحب اهلب  درتکت لایتانان انونجاتاوازگتراهیتأث رفراوانایطورهتاناسال )ص(،

دارد،م زانداتنین ب بهاهلب  ن زدرپ تودنس رقهقراییوگتراهیتاأث رساترگیداردو

داوباهت نحالازدن ابرودمآله یاس هههافرازدن ارفتاهاگرفردیبهاینداتنیادامهده

اس ا)هتان(ا
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 هدایت مردم به سوی خدا)قرب به خدا(

معرفیهارد اسا و«مود فیالقربی»خداوندبهصورتصریح،پاداشرسال پ امبرگرامیاسال را

ذلکالذییبشراهللاباد الذینءامنواوات اواالصاالحاتقالالاسائ کما  اهاجارااال:»دیفرمایم

ایانهتاان«23اوری/«»ح نااناهللغفوراکورهایفالتودةفیالقربیومنیقترفح نةنزدله

:دهدیموید،بهآنناندداد واتلصالحانجا اندآورد چ زیاس ههخداوندبندگانشراههایتان

،جزدوس دااتننزدیکانماوهرهاسهنمینتدرخواس بگومنه چپاداایازاتابرایرسالتم»

«؛چراههخداوندآمرزند واکرگذاراس امی افزایماشیک ناتلن کیانجا دهد،بر

شأن نزول

سور اوریدرتف  رمجتعالب اانچنا نذهارااد اسا :بعدازورود25تا23اأننزولآیات

اساال ،انصاارخادم پ اامبررسا دندوگفتناد:درصاورتباروزیهاهیپاپ امبربهمدینهوتحک م

ناهنگامیههاینسانم دهیممشکالتمالی،مااموالخویشرابدونق دوارطدراخت ارتوقرار

قلالاسئ کما  هاجرااالالتاودة»هیآسور اوریهه25تا23راخدم پ امبرارضهردند،آیات

نزدیکانمرا»تالوتهردوسپسفرمود:هاآن،نازلاداپ امبراینآیاترابرهاس آنجزو«فیالقربی

بااایان»مامنافقانگفتند:باخواحالیازمحترپ امبرب رونآمدند،اهاآن«بعدازمندوس بداریدا

سنناوبرخداافتراب  وهدفشایناس هاهماارابعادازخاوددربرابارخویشااوندانشذل ال

پاسخگفتهاداپ امبرباههاآن)ا یقولونافتریا یاهللهذباااا(به22هنداپسدرآیهبعد،یعنیآیه

هیپش تاناادنداگریههردنادوسان ناراحا تالوتهرداگروهاآنسراغآنانفرستادوآیهرابر

)وهوالذییقبلالتوبةاناباد ااا(نازلادوبازپ اامبرباهیاور26گشتنداپسازاینجریان،آیه

رابشاارتدادهاهتوباهخالصاانهآناانمقباولدرگاا خداسا ا)مکاار هااآنفرستادوهاآنسراغ

التاودةفای»مط ابهاهاماررساال متوقافبار(بارایفهامایان202-203ا23ا1312ا رازی،

اس ،بایدآیاتدیگرقرآنراههدربار اجرومزدرسال پ امبرانسننگفتهاسا ،ن ازدر«القربی

نظرداا اتابتوانازمجتواهاینآیات،تصوردرستیازمط ببهدس آورداآیاتیراههدربار اجر

باهدودسااتهتق ا مهاارد:تااوانیما،ازیاکجهاا دیااگویماومازددررسااال پ اامبرانساانن

اقرآندرب  اریازآیاتاینمعناراندیگویمالف(آیاتیراههدربار اجرومزدرسال پ امبرانسنن

،هردنادیماراباهساویخادادااوتهااآنتکرارهرد اس اپ امبراندربرابرمناطبانخویشهاه

(:ازاتابهخاطر100اعراء/«»ومااسئ کما  همناجراإناجریاالا یربالعالت ن:»فرمودندیم

اپاداشماتنهاباراهاد خداونادیم خواهینت،اجروپاداایمیاویمزحتاتیبرایرسال متحتل

اس ههمربیهتهجهان اناس ا
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ااگردرایندستهآیاتتأملاود،ندیگویمب(آیاتیههدربار پاداشرسال پ امبراسال )ص(سنن

،خداونااددربااار اجااروماازدرسااال پ ااامبرانسااهتعب اارمتفاااوتدارد:اااودیماامشاااهد 

ای«:21سبأ/«»اجریاالا یاهلللکتانقلماسئ تکممناجرفهو:»دیفرمایمادریکموضعقرآن1

اسا ااجرمانتنهاابارخداوناداسا ا،برایخاوداتا خواستهپ امبربگو:هراجروپاداایازاتا

دوتف  روجوددارد:تف  راولایناس ههبهطورمط ق،ه چاجاری«فهولکم»دربار دراینآیه،

چ ازیازههنیا؛هنایهاز«،مالخودتا خواستهماهرچهازتو:»می گویمماههنیاامآلخواهمینت

باراسااس«اناجاریاالا ایاهللا:»دیگویماااهداینسنن،جت هبعدازآناس هها ننواستهتو

اهناادیماا،درواقااعبااهخااوداااتابازگشاا خااواهمیمااتف اا ردو ،اجااروپاداااایهااهازاااتا

قالالاسائ کما  اهاجارااال»،دیفرمایمادرموضعدیگری،قرآندربار پاداشرسال پ امبر)ص(2

،زیاراهاهماودترسدیمدراینموردن زدرواقعسودبهخوداتا«23اوری/«»قربیاالتودةفیال

ههتداو خطنبوتاس وبرایهدای اتاضرورتگرددیبرمذویالقربیبهم ألهامام ووالی 

قالال»هیاآ،وقتایاندگفتهواندهرد نقلجانیادارداااهداینسنناأننزولیاس ههبعتیدر

نازلاد،پ امبر)ص(بهمشرهانمکاهفرمود:خویشااوندانمارا«ئ کما  هاجرااالالتودةفیالقربیاس

بادگوییهارد،هاآنیهاب ن زاینپ شنهادراپذیرفتندااماهنگامیههپ امبرازهاآنناراح نکن دا

دانشراآزارنده م،ولیخویشاونخواهدیماازیکسوازماهندینتگفتند:محتدمنصفانهبامارفتار

ادهدیمازسویدیگربابدگوییازخدایانتانماراآزار

بگو،آنچهمندرهاآننازلادههدرآنآمد اس :به«قلماسألتکممناجرفهولکم»هیآجانیادر

ودرپایان«راآزاربکن دیانکن داهاآند خواهیماینبار ازاتاخواستم،بهنفعخوداتابوداحال

،بهخاطرآناس هاهخواهمیمیعنیاگرمنپاداامراازاو«اه دایه شوهوا ی:»دیفرمایمآیه

اوازهتهااتالون اتمنآگا اس ا

قلمااسئ کما  همن:»دیفرمایمادرجایدیگری،قرآندربار اجرومزدرسال پ امبر)ص(چن ن3

یعنی:ایپ امبربگو:مندربرابرابالغاینآ ا ن«61فرقان/«»االمنااءانیتنذالیربهسب الااجر

ایناس ههمرد راهایباهساویخواهمیماتنهااجریهههنمینتپاداایازاتامطالبهگونهچ ه

د واخت اار،ناهپروردگاراانبرگزینندایعنیتنهااجروپاداشمنهدای اتاس ؛آنهامازرویارا

اچرارساندیماهرا واجبارااینتعب رجالبیاس ههنهای لطفومحب پ امبرران ب بهپ روانش

اااتردیماورهنتاونهردنشاانباهساویخاداهاآنههاجروپاداشخودراسعادتوخوابنتی

ههم انایانتعب رهاایگونااگونناساازگاریوجاوداودیمافتهییدرماگردراینآیاتتأملاود،

وهناادیماانااداردادربرخاایمواضااع،قاارآنبااهطااوره اایتقاضااایاجااروپاااداشازبشااررانفاای
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مان:»دیافرمایمادرجایدیگرین از«پاداشرسال پ امبرانبهاهد حترتحقاس ا:»دیفرمایم

پادااایرا:»دیافرمایمدرآیهدیگریا«دیجویمههراهیبهسویخداخواهمیمتنهاازه یپاداش

قالالاسائ کما  اهاجارااالالتاودةفای»باالخر درآیه«،برایخوداتاس اا خواستهههازاتا

هاها خواساتهمودتدرقربیپاداشرسال مناس :یعنیمنپادااایازااتا:»دیفرمایم«القربی

واسبابهدای اتابهسویخداوگرددیبرم،ب کهصددرصدبهخوداتااودینتنفعشاایدمن

(132-133ا16ا1312ا)مکار ا رازی،هندیمقرببهاورافراهم

 درمان رذائل اخالقی

هرچندان انبایدتالشخودرابههارگ ردتارذا لاخالقیهتچونریا،ح د،هبروحبدن ارااز

دااتهبااداخداونددرآیهاولساور تواندینتیبااینحال،تواندرمانه یآنراخوددورهند،ول

صِارّلاطِیإِلاالنَورِبِ ِذ نِرَبِهِمّریلِتلن رِجَالنااسَمِنّلالظَ لتَاتِإِل کتّلابٌأّلنزّلل نّلهیإِلّلهالر:»دیفرمایمابراه م

خداونددراینآیهاخراجمرد ازظ تاتبهساویناورباهپ اامبرخاود«1ابراه م/«»د زِالحَتِیال عَزِ

ادراینصورتاگراورمحب بهذواتمقدساهلب  ،درجانه یتج اییاباد،هندیممن وب

بانزدیکادنبهاهلب  ،بهانداز ظرف  وتوانخوداینرذا لوا وبخودازجانخودتواندیم

ههبرایخاودح اابیباازماندینتهنداچراههدرمودّتومحب بهمحبوب،خودیبرایمیحِببر

هندا

 نتیجه 

ههمأموری هدای بشرن زه تند،اوجبهثتررسااندنزنادگیهاان اننیترپاکمحب ومودّتبه

راازهاآناس ابهگونهایههاینهدیهالهیراهیبهسویمحب گماد درم انمرد اس ،هه

ایکایازمشاکالتاماروزرسااندیممحب ااتباریوفانیبهمحب حق قیهههتانمحب الهی

تاوانیماههبدونرس دنبهمحب اهلب ا )ا  همال اال (برندیمم  تانانایناس ههگتان

دینداریرابهصورتمط وبانجا دادولذامحب بهآنذواتمقدسرااماریفراایواح اسااتی

هاملراقطابیهاان انبهفطرتالهیخودبازگردند،محب بههام  تاناامااگرهنندیمق تداد

باهندیموازاینطریقساح آدابارایههدراوامرونواهیالهیتج یپ دا،هنندیمجانخود

اودیماه  رمحب اهلب  ازحال قشریگریبهحال پایداردینداریمبدل

 منابع

 ،انتشاراتاسالم ه،چاپدو الکافی،1352الک  نی،أبوجعفرمحتدبنیعقوبه  نی، ا1

 ،داراح اءالتراثالعربی،االنوار الجامعه لعلوم األئمّة األطهاربحار التج  ی،محتدباقر، ا2
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،انتشااراتاالماالی ق،1306الصدوق،أبوجعفرمحتادبانا ایبانالح ا نبانبابویاهالقتای، ا3

ب روت،چاپبنجم

 ،دارالکتباالسالم ه،تهران،چاپاولتفسیر نمونه،1312مکار ا رازی،ناصر، ا2

،دفترانتشاراتاسالمیجامعاهالمیزان فی تفسیر القرآنق،1211اطباطبا ی،س دمحتدح  ن،6

مدرس نحوز ا ت هقم،چاپپنجم

،انتشاراتاسالمی،چاپسوّ ادب فنای مقربان؛1312اجوادیآم ی،ابداهلل،5

،دفترتب  غات،قم،چاپاولتصنیف غرر الحکم و درر الکلم،1355اتت تیآمدی،ابدالواحد،1

،هنگر ا خمف د،چاپاوّلأمالیق،1213مف د،ابوابداهللمحتدبنمحتدبننعتان،ا1

 ،دفترانتشاراتلبّالت زان،اصفهانمبانی نظری و عملی حبّ اهل بیت،1310اطاهرزاد ،اصغر،0
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