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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

نقش عالمه مصباح در گستره معارف قرآن و حدیث
غالم علی عزیزی کیا 

اگرچه برخی فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی استاد محمد تقی مصباح یزدی دام 
ظله را بیش تر به عنوان فیلسوفی دارای آثار متعدد فلسفی می شناسند؛ اما بی گمان 
ایشان یکی از مفسران و قرآن پژوهان و نیز حدیث پژوهان برجسته حوزه علمیه قم 
در روزگار ماست که در دو حوزه قرآن و حدیث پژوهی آثار بدیع و نوآمدی دارند. با 
آن که بیش تر مباحث تفسیری ایشان در قالب تفسیر موضوعی با نام »معارف قرآن« 
سامان یافته1 ولی پیش از آن، در مدرسه منتظریه )حقانی( قم بخش هایی از قرآن را 
به صورت ترتیبی تفسیر کرده اند و برخی از آن درس ها نیز تدوین و منتشر شده است.2 
هم چنین تفسیر سوره حمد را در گفتارهای هفتگی خود تفسیر کرده و در کتاب 28 

گفتار و بخش هایی از دو سوره مومنون و فرقان در کتابی با نام رستگاران منتشر شده 
است. استاد عالمه مصباح ره اگرچه در تفسیر ترتیبی روزگار گذرانده و افزون بر شرکت 
در درس های تفسیری عالمه طباطبایی ره و ترجمه جلد چهارم تفسیر المیزان، متن 
برخی از مجلدات المیزان را پیش از چاپ مالحظه و گاه برخی پیشنهادات اصالحی 
ایشان را استاد پسندیده بود3 دقت در آثار قرآن پژوهی استاد، برجستگی ایشان را در 
بهره گیری از روش صحیح تفسیر نشان می دهد به گونه ای که می توان با سیری گذرا 
در این آثار افزون بر آشنایی با مصادیقی از تفاسیر نادرست و کاستی های برخی از آثار 

قرآن پژوهی، به معیارهایی در روش شناسی تفسیر نیز دست یافت. 

اشاره: 

مقاله حاضر نوشته حجت االسالم غالم علی 
عزیزی کیا عضو هیئت علمی گروه علوم 
به  که  است  خمینی  امام  موسسه  قرآنی 
بررسی نقش عالمه مصباح در علوم قرآن 

و حدیث پرداخته است.
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عالمهمصباحوتفسیرقرآن
از ویژگی های مهم عالمه مصباح قدس سره زمان شناسی و اصالح گری 
بود. اصالح گری ایشان ابعاد مختلفی دارد که در این جا فقط به بخشی از 
تفکر اصالحی ایشان در باب برخی از دروس حوزوی می پردازیم. ایشان 
در  بی برنامگی موجود  از  به حوزه علمیه  ورود  آغازین  از همان سال های 
حوزه ها رنج می برد و در برابر کسانی که نظم را در بی نظمی می دانستند، 
باور به لزوم ایجاد انتظام در اداره حوزه و ارائه برنامه مناسب  جهت پرورش 
نیروهای مناسب با نیازهای مختلف جامعه اسالمی داشت. این دغدغه با 
ورود ایشان به حوزه علمیه قم افزون شد و در کنار یاران دیگری که کم و 
بیش چنین می اندیشیدند، در پی عملی ساختن آروزی خود برآمد و محور 
درس های خود را عنوان هایی قرار داد که در حوزه آن روز مهجور بود. تفسیر 
قرآن و فلسفه دو حوزه درسی بود که نه کتاب مناسبی برای آموزش آن 
وجود داشت و نه استادی برای آن تربیت شده بود. اگرچه استاد بزرگ ایشان 
جناب عالمه طباطبایی ره سال ها پیش از آن و به همین جهت از تدریس 
دروس رسمی فقه و اصول کناره گرفته و به فلسفه و تفسیر پرداخته بود4 
و افزون بر تربیت شاگردان مبرز به نگاشتن آثاری چون تفسیر المیزان و 
کتاب های فلسفی بدایه الحکمه و نهایه الحکمه جهت تدریس در مدارس 
حوزوی توفیق یافته بود،  اما این حرکت نیاز به استمرار داشت و نپرداختن 
به آن سبب رکود مجدد آن ها می شد. استاد مصباح برای تدریس در مدرسه 
حقانی دو درس فلسفه و تفسیر را انتخاب کردند،5 ولی در متنی برای تدریس 
تفسیر در اختیار نداشتند. پس از مدتی به ناکارآمدی روش تفسیر ترتیبی در 
انتقال معارف قرآن به مخاطب پی بردند؛ زیرا تفسیر ترتیبی که بتوان با آن 
همه معارف را به مخاطب آموخت، سال ها به طول می انجامید و با توجه 
به محدودیت زمان تحصیل، بخش های زیادی از معارف قرآنی برای آنان 
ناگفته باقی می ماند و مهم تر از آن وجود تنوع در موضوعات قرآنی، حتی 
در یک آیه، امکان تدریس نظام مند معارف قرآن را در برنامه های درسی 
محدود، غیرممکن می نمود. استاد بر این باور بود که ناچاریم معارف قرآنی 
را دسته بندی کنیم و به آنها شکلی بدهیم تا آموختن آنها برای جوانانی که 
وقت کمی دارند، آسان و نیز در مقابل نظامهای فکری دیگر قابل عرضه 
باشد.6 از این رو ذهن جستجوگر استاد در پی روشی بود که با صرف زمان 
کم تر، بیش ترین آگاهی از معارف قرآن را به بار آورد و قابل ارائه در یک دوره 
درسی باشد. ایشان در تفاوت این دو نوع تفسیر می فرماید »در تفسیر ترتیبی، 
کسانی که مایل اند به تفسیر آیات قرآن بپردازند، از یک  جا شروع نموده، 
به ترتیب آیات پیش می روند و بالطبع کسانی که در صدد تفسیر همة قرآن 
هستند، از سورة »حمد« شروع کرده و به سورة »ناس« ختم می کنند. عمدة 
تفسیر ها این گونه هستند. در مقابل، گاهی به جای اینکه مفسر سوره ای را 
انتخاب نموده و از اول تا آخر آن را تفسیر کند، مطلب یا سؤال خاصی به 
معمواًل  آورد.  به دست  قرآن  از  را  پاسخش  تا  قرآن کریم عرضه می کند 
به دست آوردن این جواب از یک آیه حاصل نمی شود، به خصوص اگر ما 
بدانیم آیات متعددی در این زمینه هستند که مفاهیمشان کمابیش با یکدیگر 
از موضوع پرداخته است. فرض کنید  متفاوت است و هریک به جنبه ای 
نجات  بهشتی می شوند،  دربارة کسانی که  را  قرآن  نظر  فردی می خواهد 
را جویا شود.  آنها  بداند و شرایط  می یابند و اهل فالح هستند )مفلحین( 
استعمال شده و در هر جایی شرایط  زیاد  این واژه در قرآن  می دانیم که 
خاصی ذکر گردیده که عین هم نیستند. آن گونه نیست که هر جا کلمة 

»مفلح« یا »افلح« یا »فالح« آمده باشد، فقط چند مفهوم مخصوص از آن 
برداشت بشود. به هر حال، پیش از اینکه مراجعه کنیم، برای ما این احتمال 
هست که در یک جا بعضی از اوصاف ذکر شده و در یک جا بعضی از اوصاف 
دیگر گفته شده باشد. احتمال هم می دهیم که گاهی بین این برداشت هایی 
که از آیات می شود دست کم تضاد ابتدایی وجود داشته باشد. حال چگونه باید 
اینها را جمع کرد؟ مثاًل، در رابطه با »مفلحین«، قرآن در آیاتی برپاکردن نماز 
و پرداخت زکات را، و در آیه ای دیگر خشوع در نماز را شرط می داند: َقد أَفلََح 
الُمؤِمُنوَن الَِّذیَن ُهم ِفی َصالتِِهم َخاِشُعوَن  َوالَِّذیَن ُهم َعِن اللَّغِو ُمعِرُضوَن  
کاِة َفاِعُلوَن  َوالَِّذیَن ُهم لُِفُروِجِهم َحاِفُظوَن )مؤمنون: 1-5( ما  َوالَِّذیَن ُهم لِلزَّ
باید اینها را جمع آوری کنیم تا بفهمیم مجموعاً چه چیزهایی از نظر قرآن در 
فالح دخالت دارد. پس محور ما در بحث، خود موضوع است نه آیه و یا سورة 
قرآن؛ یعنی تالش ما در تفسیر موضوعی مبتنی بر آیة خاص و بلکه سورة 
خاصی نیست، بلکه تالش ما مبتنی بر مطالب خاص و موضوعی خاص بوده 
و این، تفسیر موضوعی است. بنابراین، فرق تفسیر موضوعی با ترتیبی این 
است که در تفسیر ترتیبی، محور، ترتیب آیات قرآن است؛ مثاًل، ما سوره ای 
مثل سورة »فاتحة الکتاب« را به ترتیب از »بسم اهلل الرحمن  الرحیم« تا »وال 
الضالین« بحث می کنیم؛ اما در تفسیر موضوعی می خواهیم جواب مطلبی 
را در قرآن پیدا کنیم که احتمااًل چندین آیه بدان اشاره کرده است. از این رو، 
مسئله مربوط به موضوع خاصی از دیدگاه قرآن و محور تفسیر بررسی آیات 

مرتبط با آن موضوع است.7
دادند  تفسیر موضوعی تشخیص  ارائه درس  در  را  کار  ترتیب چاره  بدین 
اما روزگار تفسیر موضوعی بدتر از تفسیر ترتیبی بود اگر در زمینه تفسیر 
ترتیبی کتاب هایی از پیشینیان و برخی عالمان معاصر وجود داشت، اما تفسیر 
موضوعی جامع و فراگیر که همه بخش های معارف قرآن را پوشش دهد، در 
اختیار  نبود آری در دوران های پیشین آیات االحکام و یا آیات والیت و مانند 
آن به صورت موضوعی بررسی شده بود، اما این مقدار برای آموزش معارف 
قرآن بسنده نبود. سرانجام ایشان طرحی نو درانداخت و تفسیر موضوعی بر 
محور »اهلل« را پیشنهاد کرد تا تشنگان معارف الهی با زالل جاری معارف 
قرآن سیراب گردند. ایشان با مشورت برخی از دوستان خود مانند شهید 
بزرگوار آیه اهلل بهشتی برای تدریس در مدرسه حقانی به اجرا در آورد پس 
از آن نیز در مؤسسه در راه حق بخش های مختلف آن را تدریس کردند و 
درس گفتارهای تفسیر موضوعی پس از ویرایش اولیه به عنوان متن درسی 
دوره های بعدی قرار گرفت و بدین سان مجموعه گران سنگ معارف قرآن 
کریم پدید آمد. در این اثر ماندگار، آیات قرآن کریم به صورت موضوعی 
در محورهای مختلف بررسی شده به گونه ای که مجموعه معارف قرآن در 
ارتباط با یکدیگر حول محور اهلل تبیین و سامان یافته است ؛ استاد خود در 
مقدمه معارف در این باره آورده اند: باید معارف قرآن را مثل یک چشمه ی 
جاری ببینیم که از مرحله ای می گذرد و وارد مرحله ای دیگری می شود که 
این مراحل، تقسیماتشان طولی است. اّول نقطه ی معینی دارد که از آنجا 
شروع می شود و از آنجا که لبریز شد به مرحله ی دوم فیضان می کند. و 
مرحله ی دوم فرعی از مرحله ی اول است؛ نه اینکه در کنار آن و قسیم آن 
باشد. گرچه تقسیمات طولی کم کم به جایی می رسد که پخش می شود 
و شاخه هایی هم پیدا می کند؛ اما اساس بر این است که معارف قرآنی را 
بر حسب مراتب طولی در نظر بگیریم. این طرح به چند دلیل در نظر ما 

رجحان دارد:
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او  کنار  در  و  است  تعالی  و  تبارک  »اهلل«  آن  محور  اوال: 
چیزی را معرفی نمی کنیم:

ُل َواالِخُر َو الّظاِهُر َوالباِطُن«. برخالف  حدید / 3: »ُهَو ااَلوَّ
چیز  اصال  را  محور  یا  باید  آن ها  در  که  دیگر  تقسیمات 
دیگری مثل انسان قرار دهیم، یا اگر از توحید و عقائد هم 
بحث می کنیم؛ باید در کنار آن، اخالق و احکام را به عنوان 
قسیم اعتقادات مطرح کنیم ـ ولی در اینجا اول یک بحث 
بیشتر نداریم و جای هیچ بحثی هم در کنار آن نخواهد بود 
و تا این بحث حل نشود و از آن فارغ نشویم، به بحث دّوم 

نخواهیم رسید.
پس اولین امتیاز این است که بر اساس »اهلل محوری« این 
تقسیمات انجام می شود. و برخالف تقسیمات دیگر که در 
قرار  انسان  را اصال چیز دیگری مثل  یا محور  باید  آن ها 
دهیم، یا اگر از توحید و عقائد هم بحث می کنیم؛ باید در 
کنار آن، اخالق و احکام را به عنوان قسیم اعتقادات مطرح 
کنیم ـ ولی در اینجا اول یک بحث بیشتر نداریم و جای 
هیچ بحثی هم در کنار آن نخواهد بود و تا این بحث حل 

نشود و از آن فارغ نشویم، به بحث دّوم نخواهیم رسید.
پس اولین امتیاز این است که بر اساس »اهلل محوری« این 
منطقی  ترتیب  اینکه  و دوم  می شود.  انجام  تقسیمات 
این  وقتی  زیرا  می گردد؛  حاصل  تقسیمات  و  مسائل  بین 
طبعًا  بود؛  مربوط  هم  به  سلسلهوار  مختلف  بحث های 
بحث قبلی یک نوع تقّدم بر بحث بعدی خواهد داشت که 
روشن و قابل فهم است، بر خالف تقسیماتی که بحث ها 
را در عرض یکدیگر قرار می دهد که تقّدم داشتن یکی بر 

دیگری، ُمحتاج به تبیین و گاهی تکلّف است.8
آغاز شده و و  از شناخت خدا  بدین سان معارف قرآن)1( 
به بحث درباره کلیات و تفاصیل افعال الهی خاتمه می یابد 
سپس )2( جهان  شناسی مطرح می شود؛ زیرا آفرینش جهان 
هستی، یکی از افعال الهی است و از این جهت مباحث این 
می  رسد  اینجا  به  و  می  یابد،  ارتباط  قبلی  بخش  با  بخش 
که خلقت همه پدیده  های جهان، مقدم بر خلقت »انسان« 
به منزله شریف  ترین مخلوق خداوند بوده است. آن گاه در 
بخش بعدی)3(انسان  شناسی بررسی می شود در این بخش 
اثبات می  شود که انسان موجودی تک  بعدی نبوده، زندگی او 
در دنیا مقدمه زندگی اخروی است، و او در این سیر نیازمند 
راه و طریق وصول به کمال و جاودانگی است. )4( در بخش 
چهارم که راه  شناسی است، سخن بر سر شناخت راه درست 
وصول به سعادت آدمی است. این موضوع به مباحث رسالت 
و نبوت و امامت تسری می  یابد و به این ترتیب با بخش 
بعدی مرتبط می  شود. )5( پس از آن در بخش راهنماشناسی 
صفات و ویژگی  های راهنمایان طریق هدایت و چگونگی 
با  مبحث  این  اتصال  حلقه  می شود.  بررسی  آنان  هدایت 
مباحث بخش بعد)6(، طرح بحث کتب آسمانی پیشین است 
که به قرآن شناسی می  انجامد که در آن قرآن  شناسی قرآن 

را از زبان خود قرآن معرفی می  کند و از آنجا که در این 
بخش از تزکیه و تعلیم، به منزله هدف قرآن سخن به میان 
آمده، زمینه بحث تزکیه و انسان  سازی قرآن در بخش هفتم 
قرآن  انسان  سازی  یا  اخالق   )7( بخش  در  می  آید.  فراهم 
ثابت می  شود  تبیین می  گردد و  دیدگاه  های اخالقی قرآن 
که عبادت و بندگِی خدا، تنها اکسیر انسان  سازی است. پس 
از آن در بخش )8( برنامه های عبادی قرآن اعم از برنامه 
های فردی و اجتماعی بررسی می شود. سپس در بخش )9( 
احکام فردی قرآن و در آخرین بخش )10( احکام اجتماعی 
قرآن مطرح خواهد شد که در مقدمه آن، جامعه و تاریخ از 
دیدگاه قرآن مورد بحث قرار می  گیرد. بنابراین، معارف قرآن 
از نقطه آغاز هستی شروع می  شود و به ترتیب مراحل خلق 
و تدبیر را با حفظ محوریت »اهلل« برمی  رسد، و سرانجام با 

بیان ویژگی  های جامعه آرمانی انسان ختم می  گردد.

عالمهمصباحوحدیثپژوهی
عالمه مصباح ره در حدیث پژوهی نیز دست توانایی داشته و 
از دوران جوانی و پیش از پرداختن به تفسیر قرآن، احادیث 
فراوانی را بررسی و تحلیل کرده و نکات دقیقی در شرح 

احادیث نگاشته است. 
حدیث پژوهی  ره  عالمه  گفتاری  و  قلمی  آثار  میان  در   
جایگاه ویژه ای داشته و حکایت از آگاهی عمیق ایشان بر 
دانش های پیش گفته دارد. از تحقیق و تصحیح و تعلیقه بر 
شش جلد)54-59( از مجلدات کتاب شریف »بحاراالنوار« 
و نیز تصحیح و تعلیقه بر »معانی االخبار« که از نخستین 
نکات  دربردارنده  و  می آید  شمار  به  استاد  نگاشته های 
آثار  پرشمار  تعداد  تا  است9  فراوان  الحدیثی  فقه  و  رجالی 
و  شده  منتشر  اخیر  سالهای  در  که  ایشان  حدیث پژوهی 
توضیح  و  را شرح  معصومان  دعاهای  و  احادیث  آن ها  در 
ارادت  و  ارتباط  و  اعتقاد  عمق  از  نشان  همگی  داده اند، 
قلبی به معصومان علیهم السالم و احادیث آنان دارد و هم 
حاکی از ژرف اندیشی و نبوغ علمی ایشان از دوران جوانی 
است.10 حدیث پژوه معاصر استاد علی اکبر غفاری ره که خود 
کتاب های حدیثی مختلفی را احیا و منتشر کرده، در وصف 
استاد و تعلیقه وی بر معانی االخبار می نویسد. این اثر اگرچه 
از آغازین کارها و شکوفه های بهاری و نخستین نسیم های 
درس هایی  آن  در خالل  حدیث پژوهان  اما  اوست؛  علمی 
گرانبها و دیدگاه هایی عالمانه می بینند که همگی بیان گر 
ژرف کاوی در پژوهش، باریک بینی در کالم، آسان سازی 
زیبا در شرح مشکالت و دقت ایشان در استنباط است.11 
در  می توان  را  مصباح  عالمه  حدیث پژوهی  کوشش های 

محورهای زیر خالصه کرد.
1.  احیای بخشی از میراث مکتوب حدیثی معصومان که 

شرح آن گذشت.
2. آموزش غیرمستقیم مبانی و روش فهم حدیث. س شرح 

فرق تفسیر موضوعى با ترتیبی 
این است که در تفسیر ترتیبی، 
محور، ترتیب آیات قرآن است؛ 

مثالً، ما سوره ای مثل سورة 
»فاتحة الکتاب« را به ترتیب از 
»بسم هللا الرحمن  الرحیم« تا 

»وال الضالین« بحث مى کنیم؛ اما 
در تفسیر موضوعى مى خواهیم 

جواب مطلبی را در قرآن پیدا 
کنیم که احتماالً چندین آیه 

بدان اشاره کرده است. از این رو، 
مسئله مربوط به موضوع خاصى 

از دیدگاه قرآن و محور تفسیر 
بررسى آیات مرتبط با آن موضوع 

است.
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این نکات نیاز به مقاله جداگانه ای دارد.12
3. شرح نکات اعتقادی، اخالقی، دعاها و مباحث اجتماعی و تاریخی موجود 

در احادیث معصومان
این  از جناب عالمه در  از بیست عنوان کتاب شرح حدیث  تاکنون بیش 
حوزه ها منتشر شده است.13 دغدغه جناب استاد تهذیب اخالق مخاطبان و 

آگاه کردن آنان به وظایف اجتماعی خویش بوده است.
4. نقد شبهات نوظهور مانند تساهل و تسامح و تعدد قرائات و ... با بهره 

گیری از احادیث معصومان به ویژه خطبه های حضرت امیر علیه السالم 
5. تبیین اوصاف و سیره عملی پیامبر ص و دیگر معصومان در برخورد با 
شرایط خاص اجتماعی خود به ویژه حوادث پس از ارتحال پیامبر تا حادثه 

عاشورا و ...

منابع؛
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ص146-111.
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9. تالش های استاد را در تحقیق و تعلیقه بر این مجلدات می توان در امور زیر خالصه کرد. بیان 
معانی واژگان حدیث و ضبط و ساختار آن، شرح نکات دشوار حدیث،بیان اختالف نسخ، مرجع ضمیر، 
سقط در متن، راز تکرار و تصحیف متن، توجه به قرائت های متعدد حدیث به ویژه قرائات مغیر معنا، 
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احادیث، نقد چینش احادیث در ذیل ابواب، نقد دیدگاه صدوق در شرح برخی احادیث معانی االخبار و 
نقد برخی دیدگاه های عالمه مجلسی در ذیل برخی از احادیث بحار االنوار ، جمع بندی مباحث مطرح 

در ذیل برخی عناوین مطرح شده در احادیث، تمییز و تفکیک متن حدیث از کالم صدوق در معانی 
االخبار و تمییز کالم عالمه مجلسی از نقل قول های وی ازدیگران در بحاراالنوار.

10.  باتوجه به تاریخ تولد استاد )1313 شمسی( و تاریخ انتشار معانی االخبار)1338 شمسی( و بر 
اساس مؤخره استاد بر ج 54 بحار، ص377 )12 شعبان 1379 قمری = 20 بهمن 1338( ایشان 
در سن 25 سالگی تعلیقه بر معانی االخبار و بحار االنوار را به پایان برده و به طور طبیعی تألیف 
این آثار قدری پیش تر صورت گرفته و نشان از برخورداری ایشان از ملکه اجتهاد و استنباط از 
متون دینی دارد چنانکه استاد به برخی از شاگردان خود همین نکته را گوشزد کرده اند:»من در سن 
23سالگی که ازدواج کردم صاحب نظر بودم و از 27سالگی تقلید نمی کردم« ر.ک صنعتی، رضا، 

مصباح دوستان، ص25-24. 
11. صدوق، محمد بن علی، معانی االخبار، مقدمه ، ص5.

12. در این باره تاکنون دو مقاله منتشر شده است یکی از سید محمد کاظم طباطبایی با عنوان 
پژوهش های حدیثی استاد مصباح. در این باره ر.ک: رهیافت ها و رهاوردها، ج4، ص335-370 و 
دیگری از غالمعلی عزیزی کیا با عنوان درنگی در چگونگی بررسی اسناد احادیث در تعلیقات آیه اهلل 

مصباح بر »معانی االخبار« و »بحاراالنوار« ر.ک: مجله معرفت، ش247، ص22-13.
13. جناب عالمه مصباح ره از سن 23 سالگی تا پایان عمر بابرکت خود فقط در حوزه حدیث پژوهی 
22 عنوان کتاب در قالب 31 جلد از خود به یادگار گذاشتند که عناوین و موضوعات آن به شرح 

زیر است. 
1. تحقیق و تصحیح و تعلیقه بر معانی االخبار شیخ صدوق

2. تحقیق و تصحیح و تعلیقه بر مجلدات 54-59 بحار االنوار عالمه محمد باقر مجلسی  
3. راهیان کوی دوست؛ این کتاب شرح حدیث قدسی معراج است

4. ره توشه؛ این کتاب شرح حدیث نبوی خطاب به ابوذر غفاری است و در دو مجلد ارائه شده است
5. پند جاوید؛ شرحی است بر نامه 31 نهج البالغه)خطاب به امام حسن ع( که در دو جلد منتشر 

شده است.
6. پیام موال از بستر شهادت؛ شرح وصایای حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم در آستانه شهادت 

است
7.  جانها فدای دین؛ شرح حدیثی کوتاه از پیامبر صلی اهلل علیه و آله خطاب به حضرت علی 

علیه السالم
8. پندهای الهی؛ شرح حدیث قدسی گفت و گوی خداوند متعالی با حضرت موسی علیه السالم است
9. سیمای سرفرازان؛ شرح خطبه متقین نهج البالغه. افزون بر این شرح برخی احادیث دیگر نیز 

در این کتاب آمده است.
10. جرعه ای از دریای راز؛ شرحی است بر حدیثی از امام باقر علیه السالم خطاب به جابر جعفی و 

در ادامه حدیثی از حضرت امیر علیه السالم در باره ایمان شرح شده است.
11. زینهار از تکبر؛ این کتاب شرح خطبه قاصعه نهج البالغه است

12. یاد او؛ شرحی است بر خطبه 222 نهج البالغه
13. قرآن در آینه نهج البالغه؛ شرحی بر سخنان حضرت امیر علیه السالم در باره اوصاف قرآن 

است.
14. سیمای پیامبر اعظم در آینه نهج البالغه؛ این کتاب شرح سخنان منقول از حضرت امیر علیه 

السالم در نهج البالغه در باره پیامبری و اوصاف پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله است.
15. بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البالغه؛ این کتاب شرح اوصاف بهترین وبدترین بندگان 

خدا براساس احادیث منقول در نهج البالغه است.
16. پندهای امام صادق به ره جویان صادق؛ این کتاب شرح حدیثی از امام صادق علیه السالم 

خطاب به عبداهلل بن جندب است.
17. رساترین دادخواهی و روشنگری؛ شرح خطبه فدکیه حضرت زهرا علیهاالسالم که در دو جلد 

منتشر شده است.
18. سجاده های سلوک؛ شرحی است بر برخی مناجات های امام سجاد علیه السالم معروف به 

خمسه عشر که در دو جلد منتشر شده است.
19. بر درگاه دوست؛ شرح برخی عبارات برگزیده از سه دعای افتتاح، ابوحمزه و مکارم االخالق 

است.
20. صهبای حضور؛ شرح دعای 44 صحیفه سجادیه در باب ورود به ماه مبارک رمضان و ضیافت 

الهی است
21. شکوه نجوا؛ شرح مناجات شعبانیه از حضرت امیر و مناجات المریدین از امام سجاد علیهماالسالم.  

22. بدرود بهار؛ این کتاب شرح دعای 45 صحیفه سجادیه در وداع با ماه مبارک رمضان است.


