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| جلسه اول |
اهمیت تغییر عالئق و پرداختن به »حب اهلل«

 با تغییر محبت، به همه چیز خواهیم رسید
 خبری از بحث 

ً
کالس معارف فقط خدا را اثبات می کنیم ولی نوعا در 

 محبت خدا نیست
ک  کم نباشد، از آلودگی پا که حب اهلل در فرهنگش حا جامعه ای 

نمی شود

خود  عالیق  دنبال  که  است  این  انسان ها  اغلب  گرفتاری 
قدرت  نیستند/انسان  خود  عالیق  تغییر  دنبال  اما  هستند 

تعیین و تغییر عالئق خود را دارد
گرفتاری های مهم ما انسان ها این است که دنبال برآوردن  یکی از 
و  عالیق  تغییر  دنبال  به  اما  هستیم  خودمان  آرزوهای  و  عالیق 
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دوست داشتنی های خودمان نیستیم و این یکی از مصیبت های 
بزرگ انسان و ناشی از نادانی اوست. اینکه سعی می کنیم آنچه 
کاری نداریم به  که دوست داریم را هرطور شده به دست بیاوریم و 
که دوست داریم و آیا ارزش به  دست  اینکه اساسًا این چیزهایی 
آوردن دارند یا نه؟! یا اساسًا امکان رسیدن به آن عالیق و آرزوها 
امکان دارد یا اینکه باید از آنها صرفنظر کنیم و به محبت هایی دل 

که دسترسی به آنها ممکن است. ببندیم 

گرفتاری های بزرگ جامعۀ بشری نیز همین مسأله  امروز یکی از 
»هر  می گوید:  انسان ها  به  کم  حا و  غالب  فرهنگ  چون  است، 
که دوست دارید و دلتان می خواهد، بروید و به آن برسید«  چیزی 
که انسان ها قدرت تغییر محبت های خودشان را دارند  در حالی 
کنند  و قدرت تعیین محبوِب خود را دارند؛ یعنی می توانند معین 

چه چیزی را دوست داشته باشند. 

نکتۀ بسیار مهم این است که بعضی از محبوب ها ارزش و ظرفیت 
دوست  داشتِن باال را ندارند، اصاًل بعضی چیزها را نمی شود زیاد 
پس  داشت،  دوست  زیاد  را  آن  نمی شود  وقتی  داشت.  دوست 
کرد. یعنی  گر به آن برسیم لذت زیادی برای ما تأمین نخواهد  ا
این  نتیجه اش  نمی کند.  دوا  ما  از  را  دردی  عالیق،  آن  برآوردن 
یک  دنبال  انسان  محبوب،  آن  به  رسیدن  از  بعد  که  می شود 
محبوب غایب دیگری خواهد رفت تا آن را به دست بیاورد و الی 

آخر، یعنی این روند بی فایده ادامه پیدا می کند.
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می توانیم دوست داشتنی های خود را طوری تغییر دهیم که به 
عبادت و دینداری عشق بورزیم/ با تغییر محبت، به همه چیز 

خواهیم رسید
همۀ ما باید به خودمان و دیگران یاد بدهیم و یادآوری و سفارش 
که  بعضی ها  کنیم«.  کار  خودمان  محبت  اصل  سِر  »بر  که  کنیم 
بی دینی می کنند به خاطر این است که »دوست ندارند« دینداری 
را به سمت دینداری  آنها  که  کنند؛ یعنی عالقه و محبتی ندارند 
بکشد. اینها باید موقعیت دوست داشتنی های خود را به درستی 
تغییر دهند؛ در این صورت عشق  شان این خواهد بود که دینداری 
که  کسی است  کنند. رسول خدا)ص( می فرماید: »بهترین مردم 
کشد، و آن را از صمیم دل  به عبادت عشق بورزد و آن را در آغوش 
دهد؛  انجامش  خود  ح  جوار و  اعضاء  با  و  باشد،  داشته  دوست 
َباَشَرَها  َو  ِبَقْلِبِه  َها  َحّبَ

َ
أ َو  َفَعاَنَقَها  اْلِعَباَدَة  َعِشَق  َمْن  اِس  الّنَ ْفَضُل 

َ
أ

را  دنیا  بعضی ها  که  همان طور  یعنی  ِبَجَسِدِه«)کافی/83/2( 
دوست دارند و به هر قیمتی می خواهند به عالیق دنیایی خود 
برسند، اینها عاشق عبادت می شوند و هرطوری شده می خواهند 
با نماز و عبادت همراه باشند. این به خاطر تغییر جایگاه و مصداق 
کنیم به  گر به تغییر محبت اقدام  محبت در دِل انسان است. ما ا

همه چیز خواهیم رسید و ما این قدرت را داریم.

گر به اینکه چه چیزی محبوب ما قرار می گیرد توجه نکنیم،  ا
 حب الدنیا نصیب مان خواهد شد

ً
قطعا

کنیم و به اینکه چه چیزی محبوب ما قرار  گر محبت خود را رها  ا
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می گیرد توجه نکنیم، چه اتفاقی می افتد؟ محبت در مقام تشبیه، 
گر  گر رها شود در شیارهای زمین فرو می رود اما ا مثل آب است که ا
ک و طیب  آن را جلوی آفتاب نگه داریم، به آسمان می رود و پا
گر  ک می کند. ا می شود و وقتی به زمین برمی گردد همه چیز را پا
کنیم، خداوند  دل مان را به سمت خدا نگه داریم و به خدا توجه 

دل ما را جذب می کند. 

خدا  به  تدریج  به  داریم،  نگه  خدا  سمت  به  را  خود  قلب  گر  ا
گر قلب خود را در مقابل دنیا رها  عالقمند خواهد شد، و از آنطرف ا
امیرالمؤمنین)ع(  شد.  خواهد  نصیبش  الدنیا  حب  قطعًا  کنیم، 
طبیعتًا  هم  بچه  و  هستند  دنیا  فرزندان  »مردم  می فرماید: 
َعَلی  َمْطُبوٌع  اْلَوَلُد  َو  ْنَیا 

ُ
الّد ْبَناٌء 

َ
أ اُس   الّنَ دارد؛  دوست  را  مادرش 

محبِت  روی  که  کسی  بنابراین  ِه«)غررالحکم/ص100(  ّمِ
ُ
أ ُحّبِ 

کار نکرده باشد، قطعًا حب الدنیا دارد و رسول خدا)ص(  خودش 
یک  در  خدا  محبت  و  دنیا  محبت  است  »محال  می فرماید: 
َقْلٍب  ِفي  َیْجَتِمَعاِن    

َ
ال اِه   ُحُب   َو  ْنَیا 

ُ
الّد ُحّبُ  شوند؛  جمع  قلب 

َبدا«)مجموعۀ وّرام/122/2( 
َ
أ

کردن حب الدنیا از دل و رسیدن  ج  نزدیک ترین راه برای خار
که به  به سعادت، پرداختن به »حب اهلل« است/ هر قدمی 
سمت حب اهلل برداریم، یک قدم از حب الدنیا دور شده ایم

کار باید  کند، چه  ج  کسی بخواهد حب الدنیا را از دلش خار گر  ا
کردن حب الدنیا از دل  ج  انجام دهد؟ نزدیک ترین راه برای خار
به  پرداختن  اخروی  و  دنیوی  سعادت های  همۀ  به  رسیدن  و 
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که به سمت حب الدنیا برویم  »حب اه« است. هر یک قدمی 
که به سمت حب  گرفته ایم و هر قدمی  یک قدم از حب اه فاصله 
اه برداریم، یک قدم از حب الدنیا دور شده ایم. البته منظور این 
کسی به سمت حب اه  کنیم، اتفاقًا وقتی  که دنیا را رها  نیست 

می رود، دنیایش بهتر هم می شود.

شدیدترین  باشد،  داشته  ایمان  که  »کسی  می فرماید:  خداوند 
ا  ُحّبً  

ُ
َشّد

َ
أ آَمُنوا  ذیَن 

َ
اّل َو  داشت؛  خواهد  خدا  به  را  محبت 

«)بقره/165( اما اینکه خیلی از مردم می گویند ما خدا را دوست  ِهَّ
داریم، در واقع »حب اه« نیست، این فقط یک عالقۀ دِم دستی 
اال  و  بفهمیم  را  خدا  محبت  یک مقدار  می شود  باعث  که  است 
»حب اه« خیلی باالتر از اینهاست؛ امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: 
اینکه آن  که به چیزی نمی خورد مگر  »محبت خدا آتشی است 
اْحَتَرق«)مصباح   

َّ
ِإال َشْي ٍء  َعَلی  َتُمّرُ   

َ
ال َناٌر  اِه   را می سوزاند؛ ُحُب  

تفکر  درباره اش  و  کنیم  توجه  اه  حب  به  گر  ا الشریعه/ص192(  
کنیم، واقعًا انسان را واله و دیوانه می کند و این فقط یک استعاره 
واقعًا  و محبت خدا  اثر عشق  بلکه  نیست  ما  عرفانی  ادبیات  در 

این قدر شدید است. 

وقتی  است/  خدا  داشتن  دوست  برای  تالش  ما  اصلی  کار 
انسان  دل  در  خدا  غیر  محبت  شود،  فراموش  خدا  محبت 

می افتد
کار اصلی ما این است که سعی کنیم خدا را دوست داشته باشیم؛ 
البته باید برای این مقصود، تصمیم بگیریم و عزم داشته باشیم و 
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ع همراه باشد.  این باید با تمّنا، مّنت کشی، توجه و تضّر

کثر آدم ها، منفعل هستند و بیشتر دنبال این هستند  متاسفانه ا
انجام  اقدامی  یک  بعدًا  می آید،  پیش  برایشان  چیزی  چه  که 
که یک بیماری و مرضی پیش می آید و  می دهند. مثل موقعی 
انسان شروع می کند به درمان کردن، یا یک گرفتاری پیش می آید 
کردن. ما در اینجا یک دوایی را معرفی  و شروع می کنند به برطرف 
که این دوا به ظاهر هیچ دردی  می کنیم برای انسان های بی درد 
که انسان یک جایی از  را تسکین نمی دهد! چون این طور نیست 
وجودش درد بگیرد و بعد بگوید: »من محبت خدا را الزم دارم!« 

که متاسفانه منسی شده  کار اصلی ما پرداختن به حب اه است 
است و وقتی محبت خدا فراموش شود، محبت غیر خدا در دل 
که دلش از ذکر  انسان می افتد. امام صادق)ع( می فرماید: کسی 
و محبت خدا خالی شد، خداوند او را مجازات می کند به اینکه 
َعِن  اِه  َعْبِد  َبا 

َ
أ ْلُت 

َ
)َسأ می اندازد.  او  دل  در  را  خدا  غیر  محبت 

َذاَقَها اُه ُحّبَ َغْیِرِه؛ امالی 
َ
اْلِعْشِق َقاَل ُقُلوٌب َخَلْت ِمْن ِذْکِر اِه َفأ

شیخ صدوق/ص668(

 خبری از 
ً
کالس معارف فقط خدا را اثبات می کنیم ولی نوعا در 

بحث محبت خدا نیست/جامعه ای که حب اهلل در فرهنگش 
ک نمی شود کم نباشد، از آلودگی پا حا

که حب اه، آن جامعه را فرانگرفته  از نظر فرهنگی هم جامعه ای 
کم  کلیدی و اصلی نداشته باشد و حا باشد و در فرهنگش جای 
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که در این  کسی  کنده از آلودگی خواهد بود و  نباشد، این جامعه آ
گر در جامعه ای مردم حاضر  کند بیمار خواهد شد. ا جامعه تنفس 
باشند پول بدهند و سِر کالس »موفقیت« بروند، اما حاضر نباشند 
حتی پول بگیرند و برای حب اه سِر کالس بروند؛ نشان می دهد 
نگرش ها در آن جامعه مشکل دارد. در درس های معارف اسالمی 
ما در دانشگاه ها نوعًا خبری از بحث محبت خدا نیست، مگر اینکه 
یک استادی خودش از حب اه هم سخن بگوید. معمواًل این طور 
دوست  را  خدا  این  ولی  می کنیم  اثبات  را  خدا  می آییم  که  است 
کرده ایم. بعدش هم می رویم می بینیم  نمی داریم و فقط ثابتش 
به  یعنی  هیچ!  دیگر  و  می کنیم  اجرا  را  آنها  و  داده  دستوراتی  چه 
موضوع اصلی یعنی »محبت خدا« نمی پردازیم و رهایش می کنیم.

رفیع  بسیار  مقام  یک  اه  حب  به  جامعه  فرهنگ  در  باید 
با  را  اه  حب  عطر  مقدس،  دفاع  دوران  در  ما  شهدای  بدهیم. 
کندند. حضرت  وصیت نامه ها و با عمل خودشان در جامعه پرا
کلمه از  کردند چهار  امام)ره( نیز در پرتوی نور شهدا فرصت پیدا 

محبت خدا با مردم سخن بگویند. 

حب اهلل در فرهنگ جامعۀ ما چگونه باید جا بیفتد؟
اه  حب  جابیفتد؟  باید  چگونه  ما  جامعۀ  فرهنگ  در  اه  حب 
که نگرش و نظر مردم آن  وقتی در فرهنگ جامعه ای جا می افتد 
کسی خدا را دوست ندارد خیلی  که: »هر  جامعه این گونه باشد 
بدبخت، بی حال، بی مّزه و بی مقدار است؛ چون هیچ وقت عمیقًا 
هیجان  و  نمی شود  سرمست  نمی برد،  لذت  نمی شود،  سرگرم 
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گر احساس مردم  ا واقعی ندارد و زندگی سرد و بی روحی دارد.« 
که حب اه ندارد این گونه باشد، معلوم می شود  کسی  نسبت به 
در چنین فرهنگی حب اه هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده 
دیگر  باشد،  جاافتاده  اه  حب  جامعه ای  فرهنگ  در  گر  ا است. 
هیچ چیز دیگری »جذابیت« نخواهد داشت، مگر آن چیزهایی 

که مرتبط با حب اه باشند.

غرب  عشرتکده های  در  مدام  که  کسانی  می کنید  فکر  شما 
مشغول هرزگی و عیاشی هستند، نهایتًا چقدر لذت می برند؟! 
دچار  و  بگوییم  دروغ  خودمان  به  نباید  دارد؟  ِکیف  چقدر  مگر 
که آنها عمیقًا لذت  توهم و خیالبافی شویم. واقعیت این است 
این  از  که  نشده ایم  ساخته  و  هستیم  آدم  ما  چون  نمی برند، 
که اساسًا انسان برای دنیا ساخته نشده  چیزها لذت ببریم؛ چرا 
ْنَیا؛ 

ُ
ِللّد  

َ
ال ِلْلِخَرِة  ُخِلْقُتْم  َما 

َ
ِإّن ُکْم 

َ
ِإّن است.)امیرالمؤمنین)ع(: 

غررالحکم/ 2478(

باید محبت خدا را وسط بکشیم. ما بعد از دوران دفاع مقدس 
گرفته ایم؛ خدا به تعبیری  تحت یک آزمایش عجیب و غریب قرار 
دفاع  اینکه  بدون  می توانید  »آیا  می فرماید:  ما  جوان های  به 
بشوید،  خدا  عاشق  باشد،  کار  در  شهادت  و  جنگ  و  مقدس 
کنید؟«  گریه  خدا  مالقات  برای  شب ها  و  بنویسید  وصیت نامه 
کنی؛  یعنی به خاطر اینکه واقعًا دلت برای خدا تنگ شده، گریه 
گرفتار هستم مرا ببر تا از شّر این  نه اینکه بگویی »خدایا! از بس 

دنیا خالص شوم!«
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باید  کاری  چه  بچشیم  را  اهلل  حب  از  ذره  یک  بخواهیم  گر  ا
بکنیم؟/ امام حسین)ع( در ماه محرم، ایستگاه صلواتی زده 

و حب اهلل توزیع می کند
کار باید بکنیم؟  گر بخواهیم یک ذره از حب اه را بچشیم چه  ا
امام صادق )ع( می فرمایند: خدا وقتی بنده ای را دوست داشته 
از محبت امام حسین)ع(  باشد و برایش خیر بخواهد، یک ذره 
َراَد اُه  ِبِه  اْلَخْیَر َقَذَف  ِفي  َقْلِبِه  ُحَب  

َ
أ را به دلش می چشاند؛ َمْن  

اْلُحَسْیِن  ع َو ُحّبَ ِزَیاَرِته«)کامل الزیارات/ص142(  وقتی بنده ای، 
پیدا  خاصی  بی قراری  یک  خود  به  خود  چشید،  را  محبت  این 
می کند، این حاِل خاص توضیحی است برای بی قراری و محبِت 

غیرقابل توضیح نسبت به خداوند. 

را  اباعبداه)ع(  به  خودتان  محبِت  نمی توانید  شما  از  کدام  هیچ 
گر عزیزترین کسان شما هم از دنیا بروند، باز هم شما  توضیح دهید. ا
که در عزای امام حسین)ع( می کنید را انجام نمی دهید.  کاری  این 

که شهید شده است انسان  کسی  نکتۀ دیگر اینکه معمواًل برای 
از سخنان خانوادۀ شهدا می شود  را  این  و  زیاد غصه نمی خورد 
کرده بود، می گفت:  که دو شهید تقدیم  فهمید. مادر شهیدی 
»من اصاًل وقتی به یاد فرزندان شهیدم می افتم غصه نمی خورم، 
حسین)ع(  امام  یاد  به  وقتی  اما  می شود.  هم  شاد  دلم  بلکه 
می افتم، دلم آتش می گیرد.« گفتم: این آتش به خاطر شهادت 
حسین)ع(  امام  محبت  خاطر  به  بلکه  نیست،  حسین)ع(  امام 
که چون امام حسین)ع( را به شهادت  است. یعنی اینطور نیست 
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رسانده اند برایش می سوزی، بلکه چون امام حسین)ع( را عمیقًا 
دوست داری، به جلسۀ روضه و یاد حسین)ع( می روی و وقتی 
مظلومیت  این  یعنی  می گیری.  آتش  می شنوی  مصائبش  از 
که تو را آتش می زند، بلکه محبت حسین)ع(  حسین)ع( نیست 

که تو را آتش می زند! است 

کنار ضریح  کربال می روند، در  که برای بار اول به  کسانی  می دانید 
اباعبداه)ع( چگونه می سوزند و بال و پر می زنند! این یک نشئه  و 
یک جلوه ای از حب اه است که در دل مؤمن تجلی پیدا می کند. 
گویا امام حسین)ع( در ماه محرم ایستگاه صلواتی زده و حب اه 
توزیع می کند؛ یعنی می خواهد بدون سیر و سلوک، تجربۀ حب 
کند تا مردم بیایند و مزه ای از محبت خدا  اه را برای همه میسور 
کبِر حسین)ع(، علی اصغر حسین)ع(  بچشند؛ حتی به بهانۀ علی ا

کتک خوردۀ حسین)ع( ...  و فرزندان و اهل بیت 
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ً
هدف دین، لقاءاهلل است نه صرفا

 از اخالق، خیلی سوء استفاده ها شده و می شود
کرد گزارۀ اخالقی به پیغمبر اعترض   رئیس خوارج با یک 

 »اصالح اخالق« قرار داد
ً
 نباید هدف محبت خدا را صرفا

کردن حکومت اخالقی، بخواهد ضعفا را  که به جای درست  فیلمی 
اخالقی بار بیاورد، یک فیلم استعماری است

که  تنزل می دهند  آن قدر  را  و معنویت  متاسفانه بعضی ها دین 
قرار  اخالقی  حداقلی  فضایل  از  برخی  به  رسیدن  را  دین  هدف 
می دهند؛ فضایلی که جزء مکارم و قله های اخالق هم نیست بلکه 
کارگردان های شرق و غرب  که همۀ  اخالقیات حداقلی ای است 
می خواهند  بعد  می دهند.  نشان  خودشان  فیلم های  در  عالم 

کنند! این قبیل امور حداقلی اخالقی را هدف دین معرفی 
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»محبت خدا« هم می تواند »هدف« تلقی شود و هم »راهی 
برای رسیدن به هدف«/ سعی  کنیم »محبت خدا« راهی برای 

کارهای خوب شود انجام بقیۀ 
راه  نزدیک ترین  تعبیری  به  خدا«  به  »محبت  که  است  درست 
خدا  محبت  می توان  دیگری  تعبیر  به  اما  است  انسان  سعادت 
کرد؛  تلقی  »هدف«  یا  »نتیجه«  آن را  بلکه  نکرد  تلقی  »راه«  را 
کارهای  تمام  چون  شوند.  ختم  آن  به  راه ها  همۀ  که  هدفی 
خوب  کارهای  این  همۀ   ... و  معاصی  ترک  کاری ها،  فدا خوب، 
به محبت خدا منجر می شوند و در واقع محبت خدا نتیجۀ همۀ 

خوبی هاست.

خوِد  به  که  کنیم  تلقی  »راه«  می توانیم  وقتی  را  خدا  محبت 
کنیم، به آن  محبت خدا، به عنوان یک موضوع بسیار مهم توجه 
کنیم و آن  کنیم و به خودمان تلقین  عالقه نشان دهیم، به آن فکر 
را از خودمان توقع داشته باشیم و مدتی بر این توجه ممارست 
که محبت خدا خودش به عنوان  داشته باشیم، آن وقت است 

یک »راه« برای رسیدن به همۀ خوبی ها تلقی خواهد شد.

گر محبت خدا »راه« تلقی شود پس هدف چیست؟/ هدف  ا
»مالقات خدا« خواهد بود 

کارمان آسان  کنیم، به تعبیری  گر محبت به خدا را »راه« تلقی  ا
کارهای خوب دیگر برویم تا  می شود چون به جای اینکه به سراغ 
به محبت خدا برسیم، سعی می کنیم محبت به خدا راهی برای 
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کارهای خوب شود.  انجام بقیۀ 

راه  این  هدف  دادیم،  قرار  خدا  محبت  را  خودمان  راه  گر  ا حاال 
کنیم  چه خواهد شد؟ نباید به محبت خدا »ابزار انگارانه« نگاه 
و مثاًل بگوییم »هدف این راه خوش اخالق شدن یا راستگو شدن 
است«! اینها چیزهایی نیست که به عنوان هدف تلقی شود، اینها 
فقط می تواند یکی از نتایج باشد. هدِف محبت خدا، »مالقات 
خدا« خواهد بود. یعنی خوِد خدا هدف ما خواهد شد. اهداف 
خوب دیگر اصاًل در مقابل محبت خدا رنگ می بازند و این نگاه 

دیگری به دین و مسیر سعادت است.

که  تنزل می دهند  آن قدر  را  و معنویت  متاسفانه بعضی ها دین 
قرار  اخالقی  حداقلی  فضایل  از  برخی  به  رسیدن  را  دین  هدف 
می دهند؛ فضایلی که جزء مکارم و قله های اخالق هم نیست بلکه 
کارگردان های شرق و غرب  که همۀ  اخالقیات حداقلی ای است 
می خواهند  بعد  می دهند.  نشان  خودشان  فیلم های  در  عالم 

کنند!  این قبیل امور حداقلی اخالقی را هدف دین معرفی 

دین برای اخالق حداقلی نیامده؛ زشت است سطح دین را 
این قدر پایین بیاوریم

از  بسیاری  در  است.  گرفته  رونق  اخالق  و  معنویت  بازار  االن 
سریال های خارجی شرقی و غربی هم مردم را دعوت به اخالق 
به  نیاز  دیگر  بود  اخالقیات  همین  دین،  از  هدف  گر  ا می کنند. 
کافی  کارگردان ها  پیامبران الهی و چهارده معصوم نبود، همین 
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حداقل های  به  را  مردم  دارند  کارگردان ها  همین  چون  بودند! 
اما دین برای این چیزها نیامده است،  اخالق دعوت می کنند. 

که سطح دین را این قدر پایین بیاوریم. زشت است 

کسی  شخصی از امام صادق)ع( پرسید: فتوت چیست و به چه 
چگونه  را  فتوت  شما  خوِد  فرمود:  حضرت  می گویند؟  جوانمرد 
شکر  دادند  نعمت  ما  به  گر  ا اینکه  کرد:  عرض  می کنید؟  تعریف 
کنیم. حضرت فرمود: »سگ هاى مدینه  گر ندادند صبر  کنیم و ا
صبر  ندهید  چیزی  آنها  به  گر  ا می کنند!  رفتار  همین طور  نیز 
گفت: آقا جان شما  گر چیزی بدهید تشکر می کنند« او  می کنند و ا
که  کنید؟ حضرت فرمود: فتوت نزد ما این است  فتّوت را تعریف 
گر به ما نعمت ندادند، شکر  گر به ما نعمت دادند ایثار می کنیم و ا ا
ٍد علیهما السالم َعِن  َل َشقیٌق الَبلِخّیُ َجعَفَر بَن ُمَحّمَ

َ
می کنیم. )َسأ

إن  ِة ، َفقاَل : ما َتقوُل أنَت؟ َفقاَل َشقیٌق : إن ُاعطینا َشَکرنا ، و الُفُتّوَ
ٍد علیه السالم : الِکالُب ِعنَدنا  ُمِنعنا َصَبرنا. َفقاَل َجعَفُر بُن ُمَحّمَ
ِبالَمدیَنِة َتفَعُل َکذِلَك ! َفقاَل َشقیٌق : َیا بَن ِبنِت َرسوِل اه ِ ، َما 
إن ُمِنعنا َشَکرنا«)میزان  ُة ِعنَدُکم؟ َفقاَل : إن ُاعطینا آَثرنا ، و الُفُتّوَ
کسی  چه  حاال  اخالق.  مکارم  یعنی  این  الحکمه/حدیث12( 

می تواند به این مکارم اخالق برسد؟

خیلی ها برای خالص شدن از دینداری، به اخالق حداقلی 
بدون دین و ایمان پناه می برند!/عمر سعد هم چنین آدمی 

بود...
متاسفانه امروزه اخالق حداقلی بدون دین و ایمان و نماز و قیامت 
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دینداری  از  اینکه  برای  خیلی ها  و  است،  کرده  پیدا  بازار  خیلی 
برای  خیلی ها  می برند.  پناه  اخالق  این  به  کنند،  پیدا  خالصی 
کفر و نفاق خودشان  کنند تا از  اینکه وجدان خودشان را آسوده 
رنج نکشند، به این اخالق حداقلی پناه می برند. عمر سعد هم 
یکی از همین افراد بود. او هم در لحظات شهادت اباعبداه)ع( 
که لشکرش داشت به خیمه ها حمله می کرد، با دیدن آن وضعیت 
گریه می کرد. )و قد دنا عمر بن سعد من حسین ع اذ خرجت زینب 
ابنة فاطمة اخته: فقالت: یا عمر بن سعد! أ یقتل أبو عبد اه و 
أنت تنظر إلیه! صرف بوجهه عنها؛ کأني انظر الی دموع عمر و هي 

تسیل علی خّدیه و لحیته ؛ وقعه الطف/252(

خدا  فدای  را  خود  خوبی های  که  است  این  اخالق  مکارم 
کنیم نه اینکه به خاطر خدا اخالق های بد خود را کنار بگذریم
که   وقتی ما علیه اخالق حداقلی صحبت می کنیم و می گوییم 
بالفاصله  است،  کم  بگیرد،  قرار  دین  هدف  اینکه  برای  اخالق 
َم  َمَکاِرَم   َتّمِ

ُ
َما ُبِعْثُت ِل

َ
کرم)ص( فرموده است: »ِإّن می گویند پیامبر ا

گرامی اسالم)ص( در اینجا از »مکارم  که پیامبر  ْخاَلق « در حالی 
َ ْ
ال

و قله های اخالق« سخن می گویند نه از اخالق. یک نمونۀ مکارم 
گر نعمت دادند  که امام صادق)ع( فرمود: »ا اخالق همین است 
کنی« مکارم اخالق این است  گر نعمت ندادند شکر  کنی و ا ایثار 
خدا  خاطر  به  اینکه  نه  کنیم  خدا  فدای  را  خود  خوبی های  که 
کنار بگذاریم. اینکه بدی های خود را  اخالق های بد خودمان را 
کنار بگذرایم، دورۀ ابتدایی اخالق است نه مکارم اخالق! چهار تا 
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که دین  کنیم  آدم بی اخالق نباید ما را به اشتباه بیندازند و تصور 
که ما را از چندتا رفتار بد اخالقی و  صرفًا به این خاطر آمده است 
کند، اینها مقدمه و مراحل اولیه اش است؛  کبیره جدا  گناه  چندتا 
دین آمده ما را به قله برساند و به لذت مالقات خدا-که هدف 

خلقت انسان است- برساند.

چندتا  می دهند  اخالقی  پیام های  که  سریال هایی  این  با 
درست  جای  به  که  فیلمی  است؟!/  شده  اخالقی  جامعه 
کردن حکومت اخالقی، بخواهد ضعفا را اخالقی بار بیاورد، 

یک فیلم استعماری است 
داده  نشان  فیلم ها  در  که  حداقلی  اخالقی  پیام های  همان  با 
این  با  دهند.  نجات  را  انسان ها  نمی توانند  هم  می شود، 
کنون چندتا جامعه  که پیام های اخالقی می دهند تا سریال هایی 
آنها  در  که  هالیوودی  فیلم های  این  با  است؟!  شده  اخالقی 
پیام های اخالقی هم دیده می شود، چقدر جهان غرب اخالقی 
شده است؟ آیا اینکه خانواده در غرب به اضمحالل رسیده است، 
اینکه  است؟!  غربی  جوامع  شدن  اخالقی  شاخص های  از  یکی 
جنایت  دارند  آنها  پول های  با  دنیا  سوی  این  در  تروریست ها 
غربی ها  بعد  می کشند،  دندان  به  را  مظلومین  قلب  و  می کنند 
کنیم«  که از تروریست ها دفاع  می گویند »منافع ما ایجاب می کند 
نشان دهندۀ اضمحالل اخالق در غرب نیست؟! چرا این فیلم ها 
درست  جای  به  که  فیلمی  نکردند؟  درست  اخالقی  حکومت 
کردن حکومت اخالقی، بخواهد ضعفا را اخالقی بار بیاورد، فیلم 
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استعماری است. این فیلم دارد انسان های ضعیف را به بردگی 
می کشد چون می گوید: »ای انسان های ضعیف! شما اخالق مدار 
باشید تا گرگ ها شما را بدرند! شما آرام باشید و سر و صدا نکنید.« 
کردن  اخالقی  جهت  در  باید  باشد  اخالقی  فیلم،  یک  واقعًا  گر  ا
حکومت باشد نه اینکه فقط بخواهد مردم ضعیف را اخالقی کند.

این  باید  نتیجه اش  می شود،  منتشر  وقتی  اخالقی  پیام های 
کمیت اخالقی بشود. و اال نتیجه اش می شود همین  که حا باشد 
ذیَن آَمُنوا 

َ
َها اّل ّیُ

َ
که عالمه طباطبایی ذیل آیۀ »یا أ دموکراسی غربی 

می فرماید:  درباره اش  راِبُطوا«)آل عمران/200(  َو  صاِبُروا  َو  اْصِبُروا 
به مردم  بدتر است. دیکتاتوری فقط  از دیکتاتوری  »دموکراسی 
خودش ظلم می کند اما دموکراسی به مردم جهان ظلم می کند.« 
که اساس  آنجا  از  )عالمه طباطبایی: در حکومتهاى دموکراسی 
بهره کشی  و  استخدام غیر،  روح  قهرًا  بهره گیرى مادى است،  کار 
کالبدش دمیده شده و این همان استکبار بشرى  از دیگران در 
که در اعصار  است ... و این بعینه همان دیکتاتورى شاهی است 
که هست اسمش عوض شده و آن  گذشته وجود داشت، چیزى 
روز استبدادش می گفتند، و امروز دموکراسیش می خوانند، بلکه 
و  مصر  فراعنه  است...  بیشتر  بسیار  دموکراسی  ظلم  و  استبداد 
گر  ا فارس،  امپراطورى  کسراهاى  و  روم،  امپراطورى  قیصرهاى 
بازى  مردم  سرنوشت  با  گر  ا می گفتند،  زور  گر  ا می کردند،  ظلم 
نموده به دلخواه خود در آن عمل می کردند، تنها در رعیت خود 

می کردند...؛ ترجمۀ تفسیر المیزان/ج4/ص194( 
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رئیس  می شود/  و  شده  استفاده ها  سوء  خیلی  اخالق،  از 
کرد  گزارۀ اخالقی به پیغمبر اعترض  ج با یک  خوار

از اخالق، خیلی سوء استفاده ها شده و می شود. مثاًل در جریان 
به  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر  حنین،  غزوۀ  از  بعد  غنایم  تقسیم 
کردند، آن وقت یک نفر  کم تقسیم  مصلحت هایی غنایم را زیاد و 
غنایم  تقسیم  نحوۀ  دربارۀ  ج می شود-  رییس خوار بعدها  که   -
می گوید:  و  می آورد  زبان  به  اخالقی  گزارۀ  یک  و  می کند  اعتراض 
 ... َرُجٌل  ْقَبَل 

َ
)أ نمی کنید؟!  تقسیم  عادالنه  را  غنایم  شما  »چرا 

ِبّيَ ص، ُثّمَ َقاَل: َقْد  َم َو َلْم َیُخّصَ الّنَ
َ
ُجوِد، َفَسّل َثُر الّسُ

َ
َبْیَن َعْیَنْیِه أ

ْیَت؟ َقاَل: َلْم 
َ
ْیُتَك َو َما َصَنْعَت ِفي َهِذِه اْلَغَناِئِم. َقاَل ص: َو َکْیَف َرأ

َ
َرأ

َرَك َعَدْلَت. َفَغِضَب َرُسوُل اِه ص َو َقاَل: َوْیَلَك ِإَذا َلْم َیُکِن اْلَعْدُل 
َ
أ

ِعْنِدي َفِعْنَد َمْن َیُکوُن؟؛ ارشاد مفید/148/1( ابلیس هم وقتی در 
مقابل خدا ایستاد و به آدم سجده نکرد، در دفاع از خودش یک 
َنا َخْیٌر ِمْنُه َخَلْقَتني  ِمْن ناٍر َو 

َ
گفت: »قاَل أ کار برد و  گزارۀ اخالقی به 

َخَلْقَتُه ِمْن طیٍن«)اعراف/12( یعنی خدایا! شایستگی ها را رعایت 
کن! من شایسته تر از آدم هستم! 

 »اصالح اخالق« قرار داد/
ً
نباید هدف محبت خدا را صرفا

امر  و  خدا  خاطر  به  خوبی ها  از  گذشتن  دین  اصلی  مرحلۀ 
خدا است

نباید هدف از محبت خدا را صرفًا »اصالح اخالق« قرار داد، البته 
که  اخالق«  »مکارم  آنهم  است؛  اخالق  اصالح  نتایجش  از  یکی 
اخالق  نه  می شناسیم.   ما  که  است  اخالقی  این  مافوق  چیزی 
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سوء  مورد  عالم  مستکبران  و  ظالمان  توسط  هم  که  حداقلی 
حکومت  نمی تواند  چون  ندارد  اثر  هم  و  می گیرد،  قرار  استفاده 
را  مردم ضعیف  دارد چون  منفی  اثر  هم  و  کند،  درست  اخالقی 

کنند. گرگ ها بیشتر بتوانند آنها را چپاول  اخالقی بار می آورد تا 

دین از ما چه می خواهد؟ اینکه ما بدی های خودمان را به خاطر 
را  دین  هرکس  که  است  دین  مقدماتی  مرحلۀ  کنیم،  ترک  خدا 
کار اصلی  که  کند. اما مرحلۀ بعدی  پذیرفت باید از اینجا شروع 
کدام یک از خوبی ها به  که شما حاضرید از  دین است، این است 

خاطر خدا و امر خدا بگذرید.

که به امام حسین)ع( می گفتند بچه ها را با خودتان  کسانی  همۀ 
اتفاقی خواهد افتاد. و این توصیه شان  نبرید، خبر داشتند چه 
یک توصیۀ اخالقی و عاطفی بود. و امام حسین)ع( که فرزندانش 
گذشت. مگر  گذاشت، در واقع به خاطر خدا از خوبی ها  کربال  را در 
بد است آدم بچه های خودش را در امنیت قرار دهد؟! ولی امام 

گذشت.  کار خوب به خاطر خدا  حسین)ع( از این 

عالی ترین  امیرالمؤمنین)ع(  برای  زهرا)ع(  حضرت  از  دفاع  مگر 
عشق  کم  زهرا)س(  حضرت  از  دفاع  به  ایشان  مگر  نبود؟  آرمان 
می ورزیدند؟ با این وجود وقتی صدای حضرت زهرا)س( از بین 
در و دیوار بلند شد امیرالمؤمنین)ع( شمشیر نکشید؛ برای اینکه 
کردن  کند. داستان قربانی  در راه خدا قربانی به این عظمت را فدا 
که  حضرت اسماعیل)ع( نیز از همین نوع است، دین آمده است 
آدم را به این جاها برساند. دین می گوید همۀ خوبی های خودت 
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را به میدان بیاور. اعتبار و آبروی خودت را به میدان بیاور. 

دین  برسیم،  حداقلی  اخالق  به  ما  نمی خواهد  دین 
می خواهد »عبودیت ما« درست شود

بلکه  کند،  دعوت  حداقلی  اخالق  به  را  آدم  نمی خواهد  دین 
ابلیس  کند.  دعوت  عالم  پروردگار  به  اتصال  به  را  او  می خواهد 
که  بود  این  ایرادش  ولی  داشت  هم  اخالق  و  بود  کرده   عبادت 
گر خداوند در ابتدای داستان خلقت  به خدا متصل نشده بود. ا
انسان، موضوع ابلیس را برای ما به تصویر می کشد برای این است 
کافران )به  گنهکارها و بی دین ها و  که بفهمیم مشکل اصلی دین 
معنای الئیک و المذهب( نیستند. مشکل اصلی دین و جهان 
بشریت عبور از مرز ابلیس بودن است. یعنی ابلیس بعد از شش 
اَه  َعَبَد  َقْد  َکاَن  هزار سال عبادت به هدف عبادت نرسید)...َو 

ِف َسَنٍة()نهج البالغه/خطبه192( 
َ

َة آال ِسّتَ

دینی  و  معنوی  و  اخالقی  پیام  که  است  کسانی  سِر  بر  مشکل 
است  عالم  پروردگار  به  اتصال  که  دین  هدف  به  اما  می گیرند 
می خواهد  برسیم،  اخالق  به  ما  نمی خواهد  دین  نمی رسند. 
»عبودیِت ما« درست شود. باید از این پیام های حداقلی اخالقی 

بگذریم و اال »شرک خفی« وجومان را فرا می گیرد.

که  هدف حب اه اتصال به خود پروردگار عالم است. به حدی 
اینکه مطابق  برایمان زد، به آن ساز برقصیم. نه  خدا هر سازی 
ابلیس  شبیه  اال  و  کنیم.  دینداری  خودمان  تشخیص  و  میل 
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گر من را  گفت: ا که وقتی به آدم سجده نکرد، به خدا  خواهیم شد 
که تا حاال  کنی، آن قدر برایت نماز می خوانم  از این سجده معاف 
کسی نخوانده باشد! اما خداوند فرمود: من دوست دارم هرطوری 
که خودم دوست دارم اطاعت شوم نه آن طوری که تو می خواهی! 
ُجوِد آِلَدَم َو  ْعِفِني ِمَن الّسُ

َ
اِدُق ع: ... َفَقاَل ِإْبِلیُس: َیا َرّبِ أ )َقاَل الّصَ

 
َ

 َنِبّيٌ ُمْرَسٌل َفَقاَل اُه ال
َ

ٌب َو ال ْعُبُدَك ِعَباَدًة َلْم َیْعُبْدَکَها َمَلٌك ُمَقّرَ
َ
َنا أ

َ
أ

 ِمْن َحْیُث 
َ

ِریُد ال
ُ
ْعَبَد ِمْن َحْیُث أ

ُ
ْن أ

َ
ِریُد أ

ُ
َما أ

َ
َحاَجَة ِلي ِإَلی ِعَباَدِتَك ِإّن

ُتِریُد( )تفسیرقمی/42/1( 

وقتی بحث حب اه را مطرح می کنیم، به تعبیری می خواهیم اسیر 
اخالق حداقلی نشویم، البته نه اینکه اخالق بد باشد، اخالق فقط 
که خدا از ما چه  یکی از نتایج این مسیر نورانی است. باید ببینیم 
آنجا  به  نتوانست  ابلیس  که  برسیم  نقطه ای  به  باید  می خواهد، 
برسد و قبل از آن متوقف شد. اصاًل داستان خلقت برای رسیدن 

به همین نقطه است.

اخالقی ترین قوم، اباعبداهلل)ع( را به شهادت رساندند
قوم،  اخالقی ترین  می بینیم  که  اینجاست  عجیب  کربال  در 
زمان  آن  مسلمانان  قوم  رساندند.  شهادت  به  را  اباعبداه)ع( 
کثین در بین  سه بار غربال شده بودند. قاسطین و مارقین و نا
این قوم تضعیف شدند و یک عده ای از آنها به حاشیه رفتند و 
کسانی که در این غربال باقی مانده بودند، دست به جنایت کربال 
کردند،  گریه  که از آدم تا خاتم برایش  زدند و بزرگ ترین مصیبتی 

را رقم زدند.
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که در میان لشکر عمر سعد، یک عده اراذل و اوباش  درست است 
کوفه 30هزار اراذل و اوباش داشت؟ این اراذل  هم بودند اما مگر 
ولی  بودند  آمده  خیمه ها  غارت  مثل  مأموریت هایی  برای  هم 
همین اراذل زیر سایۀ نماز خوان های لشکر عمر سعد جرات کردند 

کنند... آن طور جنایت 
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 »محبت« سلطان است و »معرفت« وزیر او
 وابسته به محبت است

ً
 و ختما

ً
 معرفت بدوا

دل انسان نمی تواند ذو قبلتین باشد 

که برای علم و معرفت خیلی ارزش و احترام قایل هستند،  کسانی 
باید بدانند وقتی کسی به معرفت اهمیت می دهد و دنبال معرفت 
که به معرفت »عالقه« و »گرایش« دارد،  می رود به خاطر این است 

که مادِر »معرفت« اوست. یعنی این »عالقه« است 

جایگاه  به  بی توجهی  محبت،  دربارۀ  رایج  اشتباه  اولین 
که  است/کسی  عمل  و  علم  جایگاه  با  مقایسه  در  محبت 

دنبال علم می رود به خاطر »عالقۀ او« به علم است 
دربارۀ  رایج  اشتباه  چند  توضیح  به  می خواهیم  جلسه  این  در 



محبت خدا؛ نزدیک ترین راه
محرم 92 26

اولین اشتباه رایج مربوط به »اهمیت جایگاه  محبت بپردازیم. 
یک مقدار  »محبت«  دربارۀ  معمواًل  ما  است.  گرایش«  و  محبت 
ساده انگارانه برخورد می کنیم و این در فرهنگ ما جاری است. 
گاهی  که علم دارد  خصوصًا در محیط های علمی به خاطر ارزشی 
بی توجهی  انسان«  »گرایش های  و  »محبت«  جایگاه  به  اوقات 
به  نسبت  »گرایش ها«  آدم ها  ما  وجود  در  که  حالی  در  می شود 

»علم و معرفت« و حتی »عمل«، اصالت و ارزش بیشتری دارد.

که برای علم و معرفت خیلی ارزش و احترام قایل هستند،  کسانی 
باید بدانند وقتی کسی به معرفت اهمیت می دهد و دنبال معرفت 
که به معرفت »عالقه« و »گرایش« دارد،  می رود به خاطر این است 

که مادِر »معرفت« اوست.  یعنی این »عالقه« است 

و  حقیقت جو  یا  و  است  پژوهش  و  تحقیق  اهل  که  کسی 
حقیقت خواه است، تحت تأثیر »عالقۀ به حقیقت« است که برای 
کشف حقیقت تالش می کند. کسی که در اثر کنجکاوی به همه جا 
عمل  خودش  »عالیق«  همین  تأثیر  تحت  کاماًل  می کشد،  سر 
می کند. کنجکاوی یعنی »عشق به دانستن« و همین عشق است 

که او را وادار به تحقیق و بررسی می کند.

»عالقه« هم »موضوع« اندیشیدن انسان را تعیین  می کند و 
هم »مقدار« و »هدف و انگیزۀ« اندیشیدن را

هم  می کند،  تعیین   ما  برای  را  اندیشیدن  موضوع  هم  عالقه 
انگیزۀ اندیشیدن انسان را مشخص می کند.  مقدار و هدف و 
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از  بیش  و  می رسد  علمی  نتیجۀ  یک  به  که  دانشمندی  مثاًل 
عالقه به حقیقت، خیلی به آن نتیجۀ خاص عالقه پیدا می کند، 
که به خاطر یک  کرد. دانشمندی  دیگر رشد علمی پیدا نخواهد 
دستاورد علمی مورد تشویق قرار بگیرد و خیلی از این تشویق 
گر  ا کرد.  نخواهد  پیدا  ادامه  زیاد  خالقیتش  بشود،  خوشحال 
یک محقق، ابتدا به یک نتیجه  ای خیلی دلبسته شود، تولید 
اندیشۀ  علمش در جهت توجیه آن نتیجه خواهد بود، یعنی 
کار می گیرد و آن عالقه را  خود را برای تأمین عالقۀ خودش به 

تئوریزه می کند. 

که مقدار )شدت یا ضعف( حافظۀ ما را در ارتباط  این عالقه است 
تداعی  که  است  عالقه  این  می کند،  معین  معلومات  از  برخی  با 
بهنگام را موجب می شود و آن چیزی را که باید در این لحظه به یاد 
که  بیاوری، به یادت می آورد. این عالقۀ محض به حقیقت است 
انسان را همیشه در اوج خالقیت حفظ می کند. همۀ اینها نشانۀ 

حکومت عالقه است.

 
ً
بدوا معرفت  او/  وزیر  »معرفت«  و  است  سلطان  »محبت« 
تا  باید عالقه باشد،  ابتدا   وابسته به محبت است/ 

ً
و ختما

گیرد  گاهی صورت  کسب آ تالش برای 
کند؟  گاهی باشد تا انسان عالقه پیدا  برخی می گویند: اول باید آ
که همان ابتدا هم عالقه الزم است و بدون حضور عالقه  در حالی 
را  عالیق  از  بسیاری  خداوند  اما  نمی رود،  گاهی  آ دنبال  کسی 
گذاشته و از همان ابتدا در وجود ما هست. وقتی  در فطرت ما 
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شناخت  به  عالقۀ  باید  اول  فرابگیریم،  را  مطلبی  می خواهیم 
حقیقت در وجود ما باشد تا همین عالقه، محرِک ما برای یادگیری 
که اصاًل به سراغ  گر عالقۀ به حقیقت نداشته باشیم  باشد و اال ا

یادگیری معارف نمی رویم و اقدام به دانستن نمی کنیم. 

مجددًا بعد از اینکه انسان دانا شد، باز هم این »عالقۀ« ماست 
گر »تمام  کنیم یا نه. یعنی ا که تعیین می کند به این دانایی عمل 
عالیق« ما در جهت خالف دانایی ما باشد، به آن دانایی عمل 
نخواهیم کرد. در مقایسۀ بین محبت و معرفت، باید گفت محبت 

سلطان است و معرفت وزیر اوست. 

یافته  صفا  قلبت  گر  ا من!  جوان  می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع( 
کن و اال برایت فایده ای ندارد. )َفِإْن  گوش  است بیا و سخنان مرا 
َك  ُیَك َفاْجَتَمَع َو َکاَن َهّمُ

ْ
ْن َقْد َصَفا َقْلُبَك َفَخَشَع َو َتّمَ َرأ

َ
ْیَقْنَت أ

َ
أ

ْرُت َلَك َو ِإْن َلْم َیْجَتِمْع َلَك َما  ِفي َذِلَك َهّمًا َواِحدًا َفاْنُظْر ِفیَما َفّسَ
ُتِحّبُ ِمْن َنْفِسَك َو َفَراِغ َنَظِرَك َو ِفْکِرَك؛ نج البالغه/نامۀ 31( دقت 
کن تا شاید  گوش  که حضرت نمی فرماید: بیا و سخنان مرا  کنید 
کن بعد بیا  کنی! می فرماید: اول برو صفای باطن پیدا  صفا پیدا 

کن. گوش  سخنان مرا 

خالصه اینکه معرفت بدوًا و ختمًا وابسته به محبت است. بدوًا؛ 
کسب معرفت می کند و ختمًا؛  عشق به حقیقت آدم را وادار به 
کرد تحت تأثیر آن معرفت  که دریافت  دل سالم نیز هر معرفتی را 

قرار می گیرد.
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ارزشمندتر  محبت  نیز،  »محبت«  و  »عمل«  بین  مقایسۀ  در 
 به محبت است

ً
 و ختما

ً
است/ ارزش »عمل« هم بدوا

در مقایسۀ بین عمل و محبت باز هم محبت ارزشمندتر است. 
اواًل هیچ عملی بدون محبت صورت نمی گیرد چون عمل نیاز به 
اراده دارد و اراده نیز مسبوق به عالقه و محبت است. لذا نمی شود 

بدون محبت، عملی را انجام داد. 

که برگردد و محبِت مبدأ خودش  ثانیًا عمل وقتی ارزشمند است 
کند. اثر »عمل« در تقویت »محبِت پشتوانۀ خودش« از  را تقویت 
اثر »معرفت« در تقویت »محبت« بیشتر است. لذا در دین خیلی 
کید شده است. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »شما به  به عمل تأ
عمل به آنچه می دانید محتاج ترید تا به عمل به آنچه نمی دانید؛ 
َتُکوُنوا  َلْم  َما  ِم  

ُ
َتَعّل ِإَلی   ِمْنُکْم   ْحَوُج  

َ
أ َعِلْمُتْم  ِبَما  اْلَعَمِل  ِإَلی  ُکْم 

َ
ِإّن

ما  می فرمود:  بهجت)ره(  آیت اه  َتْعَلُمون «)غررالحکم/ص268( 
گاهی نیاز نداریم، تقریبًا همۀ آنچه الزم است را می دانیم،  زیاد به آ
گیِر عمل هستیم. ضمن اینکه امام صادق )ع( می فرماید:  فقط 
»َمْن َعِمَل ِبَما َعِلَم ُکِفَي َما َلْم َیْعَلم؛ کسی که به آنچه می داند عمل 
کرد.«)توحید  کفایت خواهد  کند خداوند او را در آنچه نمی داند 

صدوق/ص416( 

کید شده است به خاطر این است که عمل،  گر به عمل این قدر تأ ا
گر  محبِت پشتوانۀ خودش را تقویت می کند و اال مطلق عمل-ا
گرایش ها نگذارد-چه ارزشی دارد؟  هیچ تأثیری بر روی محبت و 
کم دلش باصفا نشود،  کم  که اعمال دینی انجام دهد اما  کسی 
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هیچ فایده ای برایش نخواهد داشت. امیرالمؤمنین فرمود: »دو 
که بلد است چگونه از  کمر مرا شکستند، یکی آدِم فاسقی  گروه 
که اهل عبادت و عمل  کند و دیگری آدِم نادانی  زبانش استفاده 
است اما عملش او را نورانی نمی کند.. ؛ َقَطَع َظْهِري َرُجاَلِن ِمَن 
َناِسٌك ...  اْلَقْلِب   َجاِهُل   َرُجٌل   َو  َفاِسٌق  َساِن  الّلِ َعِلیُم  َرُجٌل  ْنَیا 

ُ
الّد

ِفْتَنُة  وَلِئَك 
ُ
أ ِدیَن  اْلُمَتَعّبِ اْلُعَلَماِء َو اْلَجاِهَل ِمَن  ُقوا اْلَفاِسَق ِمَن 

َ
َفاّت

ُکّلِ َمْفُتوٍن «)الخصال/ج1/ص69( 

مناجات  صدای  می رفت،  امیرالمؤمنین  دنبال  داشت  کمیل 
چرا  کمیل!  فرمود:  آقا  ایستاد.  و  شنید  را  کسی  نیمه شب 
ایستادی؟ برویم. گفت: آقا! ببیند قرآن را با چه صوت دلنشینی 
قرآن  و  می کند  گریه  دارد  نیمه شب  برده،  را  دلم  می خواند! 
می خواند. چه صفایی دارد! آقا فرمود: بیا برویم! بعد از جنگ 
کمیل نشان  ج را به  کشته شده های خوار نهروان حضرت یکی از 
داده و فرمودند: »او را می شناسی؟ صدای قرآن آن شب از این 
 

َ
ُکَمْیُل ال آدم بود!«)َفاْلَتَفَت َصَلَواُت اِه َعَلْیِه َو آِلِه ِإَلْیِه َو َقاَل: َیا 
ُئَك ِفیَما َبْعُد....( َنّبِ

ُ
اِر َو َسأ ْهِل الّنَ

َ
ُه ِمْن أ

َ
ُجِل. ِإّن ُتْعِجْبَك َطْنَطَنُة الّرَ

)ارشادالقلوب/226/2(

 و ختمًا به محبت است، 
ً
خالصه اینکه ارزش »عمل« هم بدوا

و  باشد  داشته  خوب  محبت  یک  در  ریشه  ما  عمل  باید  ؛ 
ً
بدوا

ختمًا؛ هم باید این عمل اثر خوبی روی محبت ما داشته باشد. 
گر اثر خوب بگذارد عالمت قبولی عمل است. ا
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تو نمی توانی به دو یا چند چیز عالقمند باشی!/ عالیق قلب 
انسان یک جهته هستند

گرایش ها و محبت انسان  که باید دربارۀ دل )که مرکز  نکتۀ دیگری 
که محبت های مختلفی در قلب یا  کنیم این است  است( بیان 
دل انسان قرار می گیرد، ولی دل یک قبله باید داشته باشد و باید 
کرد« آیۀ قرآنش  یک جهته باشد. به تعبیر دیگر »باید دل یک دله 
نداده  قرار  سینه  یک  در  قلب  یا  دل  تا  دو  »خدا  است:  این  هم 
َقْلَبْیِن في  َجْوِفِه«)احزاب/4( این  ِلَرُجٍل ِمْن  است؛ ما َجَعَل اُه 

یعنی تو نمی توانی به دو یا چند چیز عالقمند باشی! 

مانند  هم  انسان  قلب  ساختار  گفت  بشود  شاید  تعبیری  به 
کرۀ زمین، یک جهتی  ساختار قطب مغناطیسی شمال -جنوب 
را مورد  انسان(  گرایش های  انسان )مرکز  است. وقتی شما قلب 
یک جهته  من  می گوید:  انسان  قلب  می دهید،  قرار  شناسایی 
هستم، هر عالقه ای در دلم هست برایش قبله و امام می گذارم 
جهت  در  عالقه ها  همۀ  یا  می کنم.  تک جهته  را  عالقه ها  تمام  و 
است  حقیقتی  جهت  در  عالقه ها  همۀ  یا  و  است  خودخواهی 
که خودم را هم نهایتًا فدای آن حقیقت می کنم. در دل انسان 
کنده  پرا دلتان  که  شماست  تصور  فقط  این  نیست.  کندگی  پرا
حقیقت  باشد.  عالقمند  مختلفی  چیزهای  به  می تواند  و  است 
این است که همۀ دل ها قبله دارند. چرا خداوند متعال از اخالص 
کوتاه نمی آید و اصاًل عمل غیر مخلصانه را نمی پذیرد؟ برای اینکه 
دل-خود به خود و طبیعتًا- یک سویه است. عالیق قلب انسان 

یک جهته است.
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هم  را  خودش  خودخواهی  کم کم  شد،  خودخواه  که  کسی 
فراموش می کند/ عمر سعد به نفع خودش عمل نکرد بلکه 

کرد خود را فدای طاغوت 
باید  یا  است؟  قبله  کدام  سوی  به  ما  قلب  جهت  ببینیم  باید 
همۀ عالیق خود را تحت نظر »حب اه« قرار داده باشی، یا همۀ 
قرار  نفس  حب  نظر  تحت  را  خودت  قلب  گرایش های  و  عالیق 
کسی تمام عالیق خودش را در جهت حب اه  گر  داده باشی. ا
و به سوی قبلۀ محبت پروردگار یک سویه نکرد، بلکه خودخواه 
شد و همه را تحت نظر »حب نفس« قرار داد، ممکن است بعدًا 
کند؛  دچار یک بالی بزرگ بشود: اینکه خودش را فدای طاغوت 
کاری  فدا است  پست تر  هم  خودش  از  که  موجودی  برای  یعنی 
ْنُفَسُهْم«)حشر/19( 

َ
أ ْنساُهْم 

َ
َفأ اَه  »َنُسوا  مصداق  اینها  می کند. 

می شوند، یعنی اینها وقتی خدا را فراموش می کنند و حب اه را 
قبلۀ دل شان قرار نمی دهند، کم کم خودخواهی خودشان را هم 
فراموش می کنند و دیگر خودخواه هم نیستند. یعنی دیگر به فکر 
خودشان هم نیستند، بلکه خودشان را فدای یک هدف موهوم 
کرده و فدای یک موجود پست تر از خودشان به نام  و بی ارزش 

طاغوت می شوند. 

کردند می دیدند  که برای جنگ با اباعبداه)ع( صف آرایی  کسانی 
ابالفضل  را به خطر می انداختند و به جنگ  که دارند خودشان 
العباس)ع( می رفتند و عدۀ زیادی از آنها به درک واصل می شدند 
ولی باز هم خودشان را فدا می کردند. چون دیگر نمی فهمیدند که 

این کشته شدن به نفعشان نیست.
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کرد  سعی  و  کرد  صحبت  سعد  عمر  با  کربال  در  حسین)ع(  امام 
کار به نفعش نیست، اما عمر  که این  به عمر سعد توضیح دهد 
سعد دیگر نمی فهمید. امام حسین)ع( به او فرمود: تو برای چه 
هم  تو  دنیای  نفع  به  کار  این  می کنی؟!  کاری  فدا داری  کسی 
اصاًل  سعد  عمر  ولی  رسید.  نخواهد  تو  به  چیزی  هیچ  نیست، 
کاری  گر من  گفت: ا چیزی نمی شنید و نمی فهمید. عمر سعد 
گفته است را انجام ندهم، خانه مرا ویران می کنند  که عبیداه 
و امالك و باغ های مرا می گیرند. امام حسین)ع( فرمود: در این 
ک و باغ های خودم در حجاز)مدینه( بهتر  صورت از اموال و امال
که اباعبداه)ع(  از آن را به تو می دهم و عمر سعد هم می دانست 
ک و باغ های مدینه را دارد ولی باز هم نپذیرفت )أن  بهترین امال
حسینا)ع( قال لعمر بن سعد: اخرج معي الی یزید بن معاویة و 
أبنیها لك،  أنا  قال:  إذن تهدم داري؛  العسکرین؛ قال عمر:  ندع 
قال: إذن تؤخذ ضیاعي؛ قال: إذن أعطیك خیرا منها من مالي 

بالحجاز، فتکّره ذلك عمر؛ وقعة الطف /ص186(

به نفع عمر سعد پیشنهاد می داد، اصاًل  امام حسین)ع(  هرچه 
یعنی  نبود!  هم  خودخواه  دیگر  چون  نمی فهمید،  سعد  عمر 
خودش و نفع خودش را هم دیگر نمی دید. چون در اختیار والیت 

کرده بود.  گرفته بود و طاغوت بر او سیطره پیدا  طاغوت قرار 

که قبلۀ قلب خود را حب نفس قرار می دهد این طور نیست  کسی 
کاش الاقل تا آخر به  کند! ای  که تا آخر عمرش، به نفع خودش 
کار می کرد، ولی این طور نیست. و این مجازات خدا  نفع خودش 
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کسی  ْنُفَسُهْم«)حشر/19( یعنی 
َ
ْنساُهْم أ

َ
برای اوست »َنُسوا اَه َفأ

که خدا را قبلۀ قلبش قرار نداد و خودش را قبلۀ قلبش قرار داد، 
که دیگر به خاطر خودش عمل نکند، بلکه به  کاری می کند  خدا 
کاری کند. یعنی به جایی  خاطر یک موجود پست تر از خودش فدا
که برایش نفعی ندارد. ک می کند  کسی سینه چا که برای  می رسد 

 برای هر چیزی 
ً
دل انسان نمی تواند ذو قبلتین باشد/ معموال

درس می خوانید برای همان چیز نماز می خوانید
شما برای چه چیزی درس می خوانید؟ معمواًل برای هر چیزی 
که درس می خوانید برای همان چیز هم نماز می خوانید! این طور 
که درس را برای مدرک و اعتبار و دنیا بخوانید ولی نماز را  نیست 
برای خدا بخوانید. تو یا خودت را به خاطر خدا می خواهی یا خدا 

کن. را به خاطر خودت می خواهی. تکلیف خودت را مشخص 

کند،  که خدا قبول  گر دو رکعت نماز بخوانی  چرا خدا می فرماید ا
ي َرْکَعَتْیِن َفُیوِجُب  ُجَل َلُیَصّلِ بهشت بر تو واجب می شود؟)ِإّنَ الّرَ
َة؛  عًا َفُیوِجُب اُه َلُه ِبِه اْلَجّنَ ْو َیُصوُم َیْومًا َتَطّوُ

َ
َة أ اُه َلُه ِبِهَما اْلَجّنَ

دو  که  است  سخت  خیلی  یعنی  این  االحکام/191/4(  تهذیب 
رکعت نماز برای خدا بخوانی. لذا فرمود: »اخالص غایت و نهایت 
اخالص  ین«غررالحکم/ص44(   الّدِ َغاَیُة  ْخاَلُص   ِ

ْ
ال است؛  دین 

گوشۀ دل به  که یک  باشد، نمی شود  برای خدا  یعنی همه اش 
باشد.  دیگری  سمت  به  دل  دیگر  گوشۀ  و  باشد  خدا  سمت 

که دل ذو قبلتین باشد. نمی شود 
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که رسیدن به اخالص سخت است اما خدا در مسیر  درست است 
ببیند بنده اش دارد  گر  ا کمک می کند. خدا  را  اخالص بنده اش 
که  گر خدا ببیند  کرد. ا کمک خواهد  که مخلص شود او را  می رود 
کند« ادارۀ  بنده اش دوست دارد بیاید طرف او و »دلش را یک دله 
 

َ
زندگی او را به دست می گیرد )َو َقاَل َرُسوُل اِه ص َقاَل اُه َعّزَ َو َجّل

ْخاَلِص ِلَطاَعِتي ِلَوْجِهي َو  ِ
ْ

ْعَلُم ِفیِه ُحّبَ ال
َ
ِلُع  َعَلی  َقْلِب  َعْبٍد َفأ ّطَ

َ
َما أ

ْبُت ِمْنُه؛ مصباح  ْیُت َتْقِویَمُه َو ِسَیاَسَتُه َو َتَقّرَ
َ
 َتَوّل

َّ
اْبِتَغاِء َمْرَضاِتي ِإال
الشریعه/ص92(

کند چیست؟/ در بین همۀ  شرط اینکه انسان دلش را یک دله 
عالقه هایت یک عالقه باید از همه قوی تر باشد

که در  کند چیست؟ این است  شرط اینکه انسان دلش را یک دله 
بین همۀ عالقه هایت یک عالقه باید از همه قوی تر باشد. در این 
صورت این عالقۀ قدرتمند، خود به خود می شود قبله گاه دل و 
گر در بین عالقه هایت،  همۀ عالقه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. ا
یک محبت شدید نداشته باشی، دلت بی قراری می کند و لذت 
نمی برد. رنِج قبله گاهی غیر از خدا داشتن را می کشی ولی لذِت 
عاشق بودن را نمی چشی؛ چون غیرخدا را نمی شود زیاد دوست 
چون  است  بی حالی  و  بی انرژی  آدم  خودخواه  آدم  لذا  داشت. 
کم  را  همه چیز  ولی  دارد  دوست  خودش  خاطر  به  را  همه چیز 
آدم  کم دوست دارد. چون  را هم  دوست دارد و حتی خودش 

نمی تواند خودش را زیاد دوست داشته باشد. 

که نمی شود زیاد عاشق دنیا  مشکل عشق به دنیا هم این است 
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شد، لذا انسان از این عشق لذت نمی برد. بدی حب الدنیا این 
که نمی شود از این محبت زیاد لذت برد، نمی شود برایش  است 
گداخت. هر چیزی غیر از حب اه را بخواهی قبله گاه  سوخت و 
چون  نمی ارزد!  می گوید  و  می زند  پس  را  آن  دلت  کنی،  دلت 

که دل را واقعًا به آتش بکشاند. محبت واقعی آن است 

خداست،  عبد  می زند  آتش  اینطور  را  دلت  که  حسین)ع( 
گر عاشق خدای حسین)ع( شوی این عشق با  کن ا حساب 

کرد؟ دلت چه خواهد 
کنید خدا فرصتش را  گر بخواهید این حرف ها را یک جا تجربه  ا
به ما داده است، خدا در دنیا تجربۀ معنوی بسیار ارزشمندی را 
به صورت یک  اندازۀ خودش  این حرف ها در  برای تحقق همۀ 
اباعبداه  محبت  هم  آن  و  است  کرده  عرضه  ما  به  پیش هدیه 
ما  قلب  در  اباعبداه)ع(  قتل  از  که  است  حرارتی  و  الحسین)ع( 
انداخته است. رسول خدا)ص( فرمود: »ِإّنَ ِلَقْتِل اْلُحَسْیِن َحَراَرًة 
الوسائل/318/10(  َبدا«)مستدرک 

َ
أ َتْبُرُد   

َ
ال اْلُمْؤِمِنیَن  ُقُلوِب  ِفي 

این حرارت یک تجربۀ عاشقانه است. 

که محبت به حسین)ع( در دل ما آتشی به پا می کند  آن لحظه ای 
نیست،  دیگری  محبت  هیچ  می بینی  کنارش  در  یک دفعه ای 
کنار می رود(  حتی خودت هم دیگر نیستی)یعنی حب نفس هم 
لذا وقتی حاجت هم داشته باشی و به مجلس امام حسین)ع( 
که قرار می گیری، دیگر حاجت خودت را هم  بروی در اوج روضه 
فراموش می کنی. اصاًل خودت را هم فراموش می کنی و این یک 
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کسی داده است. این  که خدا به هر  تجربۀ رایگان عاشقی است 
حسین)ع( که دلت را این طور آتش می زند خودش عبد خداست، 
گر عاشق خدای حسین)ع( بشوی این عشق با  کن ا حاال حساب 
کرد؟! لذا امیرالمؤمنین)ع( فرمود: »ُحُب  اِه   دلت چکار خواهد 
که در هر   اْحَتَرق؛ محبت خدا آتشی است 

َّ
 َتُمّرُ َعَلی  َشْي ٍء ِإال

َ
َناٌر ال

چه بیفتد، بسوزاند. «)مصباح الشریعه/ص192(
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 عشق یعقوب)ع( به یوسف)ع( نماد محبت امام به امتش است
امام باقر)ع(: به خدا سوگند من بوی شما را دوست دارم

بگوید؟  ما  به  می خواهد  چه  یوسف)ع(  داستان  در  خداوند 
یک  نماد  باید  حتمًا  یوسف)ع(  به  یعقوب)ع(  عشق  داستان 
حقیقت بزرگ باشد، باید نماد جریانی باشد که در طبیعت حیات 
بشر تداوم دارد و آن حقیقت بزرگ، محبت امام نسبت به امتش 
است. یک امام، نسبت به امت خوب خودش این چنین عشق 
می ورزد و خدا در داستان یوسف)ع(، این حقیقت بزرگ را آشکار 
کرده است. داستان حضرت یوسف)ع( در خدمت این حقیقت 

است و این مهمترین راز داستان حضرت یوسف)ع( است.
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تفاوت مؤمن شدن و مسلمان شدن، در محبت است /کسی 
که بدون محبت خدا بندگی می کند، نماز و عبادتش منفعالنه 

است 
بندگی  و  زندگی  برسیم،  آن  به  و  بپردازیم  خدا  محبت  به  ما  گر  ا
بندگی  خدا  محبت  بدون  که  کسانی  داشت.  خواهیم  متفاوتی 
و  می پردازند  عبادت  و  طاعت  به  منفعالنه  واقع  در  می کنند، 
منفعالنه نماز می خوانند. تسلیم شدن )اسالم آوردن(، یا به به 
خاطر مرعبوب شدن در مقابل قدرت اسالم است و یا به خاطر 
مرعوب شدن در مقابل علم و منطق دین؛ ولی مؤمن شدن با 
و  پرهیمنه  نظام  دیدن  با  است  ممکن  بعضی ها  است.  محبت 
مرعوب  یا  و  ببینند  شدن  مسلمان  در  را  نان  اسالمی،  پرقدرت 
نیز ممکن است  قدرت اسالم شده و مسلمان شوند. بعضی ها 
مرعوب منطق قوی اسالم شوند و مسلمان شوند. این تسلیم 
قدرت  مقابل  در  شدن  تسلیم  با  علمی  منطق  مقابل  در  شدن 
به  اینها  چون  ندارد،  هم  با  تفاوتی  زیاد  جهات  برخی  از  اسالم، 
وارد  به قلب شان  ایمان هنوز  ولی  قرآن مسلمان شده اند  تعبیر 
ُقوُلوْا  ِکن 

َ
ال َو  ُتْؤِمُنوْا  ْم 

َ
ّل ُقل  ا   َءاَمّنَ ْعَراُب 

َ ْ
ال »َقاَلِت  است.  نشده 

یَماُن فِی ُقُلوِبُکْم«)حجرات/14(
ْ

ا َیْدُخِل اال ْسَلْمَنا َو َلّمَ
َ
أ

نماز  منفعالنه  دیگر  او  شود  وارد  انسان  قلب  به  ایمان  گر  ا
که می فرماید:  نمی خواند بلکه عاشقانه نماز می خواند. به حّدی 
گردن  به  گردن بندی  مثل  را  عبادت  و  می شود  عبادت  »عاشق 
ِبَقْلِبِه َو َباَشَرَها  َها  َحّبَ

َ
أ خودش می اندازد؛ َعِشَق  اْلِعَباَدَة َفَعاَنَقَها َو 

ِبَجَسِده «)کافی/83/2( لذا عبادت کسانی که به خدا عالقه دارند، 
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که منفعالنه تسلیم شده اند. کسانی  خیلی تفاوت دارد با عبادت 

یکی از انواع دیگر مسلمانی هم تسلیم شدن در مقابل فرهنگ 
که فرهنگ غالب، مسلمانی  یعنی وقتی می بینند  غالب است. 
و  می پذیرند  را  همین  و  نمی اندازند  درسر  به  را  خودشان  است 

تسلیم می شوند، همۀ اینها دینداری های منفعالنه است.

دینداری فعاالنه فقط با محبت خدا ممکن است/نمی توانی 
به خدا ایمان داشته باشی ولی او را دوست نداشته باشی

است.  ممکن  خدا  محبت  و  عشق  با  فقط  فعاالنه  دینداری 
که من دینداری فعاالنه دارم اما با ایمان و نه با  گفت  کسی  گر  ا
او  نیست.  ممکن  چیزی  چنین  زیرا  نکنید،  قبول  او  از  محبت، 
مسلمان است ولی مؤمن نیست، چون ایمان محبت می آورد. تو 
نمی توانی به خدا ایمان داشته باشی و او را دوست نداشته باشی 

اما می توانی تسلیم خدا شوی و او را دوست نداشته باشی.

کالس های  که در  با آن چیزی  که معمواًل  ایمان مقوله ای است 
اصول عقاید یا معارف اسالمی گفته می شود متفاوت است، ایمان 
حتی با برخی از یقین های علمی هم متفاوت است. یعنی ممکن 
کرده  پیدا  هم  علمی  یقین  خداوند  بودن  خالق  به  کسی  است 
باشد ولی ایمان به قلبش وارد نشده باشد. لذا خداوند می فرماید: 
کیست، قطعًا می گویند خدا؛  که خالق شما  کافران بگویی  گر به  »ا
این  یعنی  اُه«)زخرف/87(  َلَیُقوُلّنَ  َخَلَقُهْم  َمْن  ْلَتُهْم 

َ
َسأ َلِئْن  َو 

کافران به خدا معتقد هستند، اما به خدا ایمان ندارند. 
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بین »ایمان« و یک »اعتقاد راسخ« تفاوت وجود دارد. مگر ابلیس 
یقین نداشت که خدا هست؟ یقینًا او قبول داشت که خدا هست، 
 ِإْبلیَس؛ 

َ
کافرین شد. »َفَسَجُدوا ِإاّل ولی خدا می فرماید: ابلیس از 

می فرماید  اینکه  اْلکاِفریَن«)بقره/34(  ِمَن  کاَن  َو  اْسَتْکَبَر  َو  بی  
َ
أ

که وجود خدا را انکار  کافرین شد معنایش این نیست  ابلیس از 
که خدا هست؛ همین االن هم ابلیس  کاماًل معتقد بود  کرد، بلکه 
به این مسأله اعتقاد شدید دارد؛ اما با این حال جزء کافرین است 

چون ایمانش را از دست داد.

الاقل  نباشد،  عمیق  قلبی  خاطر  تعلق  یک  ایمان،  خوِد  گر  ا
»َو  لذا می فرماید:  الزمه اش یک تعلق خاطر عمیق قلبی است. 
ایمان  که  کسانی  یعنی  «)بقره/165(  ِ

ِهَّ ا  ُحّبً  
ُ

َشّد
َ
أ آَمُنوا  ذیَن 

َ
اّل

از  بعد  اینکه  نه  دارند؛  خدا  به  را  محبت  شدیدترین  می آورند، 
کنند، در اینجا  ایمان آوردن باید بروند و به خدا محبت هم پیدا 

توصیه نمی کند بلکه دارد اهل ایمان را توصیف می کند. 

که ابلیس و قابیل به خدا داشتند،  گر ایمان باشد اعتراضی  ا
دوست  را  خدا   

ً
واقعا کسی  گر  ا بود/  نخواهد  میان  در  دیگر 

داشته باشد، نمی گوید: چرا دیگری را به من ترجیح دادی؟!
ایمان یک عالقۀ عمیق قلبی را در دل انسان ایجاد می کند، مثل 
که پدر  که بین یک مادر و فرزند ایجاد می  شود. بچه ای  عالقه ای 
و مادر خودش را دوست نداشته باشد، تعجب می کنند و به او 
محبت  نداری؟!«  دوست  را  مادرت  و  پدر  چطور  »تو  می گویند: 
قیافۀ  آدم  حتی  که  است  گونه ای  به  مادرش  و  پدر  به  فرزند 
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و  پدر  کاش  ای  که  نمی گوید  و  نمی کند  ارزیابی  را  مادرش  و  پدر 
و  پدر  باشد-  باصفاتر  یا  بچه تر  -هرچه  آدم  بودند!  زیباتر  مادرم 
یک چنین  نیز  ایمان  می پسندد.  ارزیابی  بدون  را  خودش  مادر 
باشد  ایمان  گر  ا لذا  می کند.  برقرار  خدا  و  انسان  بین  رابطه ای 
که قابیل  که ابلیس نسبت به آدم یا اعتراضی  دیگر اعتراض هایی 

نسبت به هابیل داشت در میان نخواهد بود. 

 
َّ

ابلیس چرا در مورد حضرت آدم به خدا اعتراض کرد؟ »َفَسَجُدوْا ِإال
َنا َخْیٌر 

َ
ْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطیًنا«)اسراء/61( »و قاَل أ

َ
ِإْبِلیَس َقاَل َء أ

ِمْنُه َخَلْقَتني  ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن طیٍن«)اعراف/12( چون ابلیس 
بیشتر دوست داشت،  را  تعلق خاطر نداشت و خودش  به خدا 
برقرار  و خدا  او  بین  قلبی  رابطۀ  و  پیوند  این   که  معلوم می شود 

نشده بود. 

که به خدا  کرد به خاطر این بود  گر به هابیل اعتراض  قابیل هم ا
تعلق خاطر نداشت و خودش را بیشتر دوست داشت، لذا به خدا 
کردی و از من قبول  گفت: چرا عبادت او را قبول  کرد و  اعتراض 
کند و معتقد  که خدا را انکار  نکردی؟ یعنی قابیل هم به این معنا 
بود  قرار  که  هابیل،  شهادت  از  بعد  وقتی  لذا  نبود.  کافر  نباشد، 
برادرش »شیث)ع(« رسالت را به عهده بگیرد، نزد شیث)ع( رفت 
از پدرم، پیغمبر  تو بعد  که قرار است  گفت: من می دانم  او  به  و 
کنی تو را هم مثل هابیل خواهم  گر ادعای پیغمبری  بشوی، اما ا
َل  ّنَ ُقْرَباُنُه ُتُقّبِ

َ
ِخي ِل

َ
َما َقَتْلُت َهاِبیَل أ

َ
کشت! )َفَقاَل َیا َشْیُث ِإّنِي ِإّن

ْنَت 
َ
ِذي َقْد ِصْرَت أ

َ
ْن َیِصیَر ِباْلَمَکاِن اّل

َ
ْل ُقْرَباِني َو ِخْفُت أ َو َلْم ُیَتَقّبَ
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ا َعِهَد ِإَلْیَك  ْمَت ِبَشْي ٍء ِمّمَ
َ
ْکَرُه َو ِإْن َتَکّل

َ
اْلَیْوَم  ِفیِه َو َقْد ِصْرَت ِبَحْیُث أ

َك  َکَما َقَتْلُت  َهاِبیل؛ قصص راوندی/57( ْقُتَلّنَ
َ َ
ِبي ل

َ
ِبِه أ

کسی خدا را واقعًا دوست داشته باشد به او اعتراض نمی کند  گر  ا
و نمی گوید: چرا دیگری را به من ترجیح دادی؟! بلکه می گوید: 
گر خداوند بفرماید: من  هر چه تو بگویی و هرچه تو بخواهی. لذا ا
را  علی)ع(  هم  ما  گفت:  خواهد  دارم،  دوست  بیشتر  را  علی)ع( 
بیشتر دوست داریم نه اینکه بگوید: »پس من چی؟!« اما خیلی ها 
خبر 

ُ
مثل زبیر این گونه نبودند یعنی به علی)ع( حسد می ورزیدند )أ

الجمل  علیها؛  الزبیر  فحسده   ... الزبیر  و  علیا  فأرسل  النبّي،  بها 
کسانی  که به علی)ع( حسادت می کردند،  للمفید/389( در واقع 
خدای  دارد  او  که  می شود  معلوم  چی؟!  من  پس  می گفتند: 
کرده و  که چرا این گونه تبعیض آلود رفتار  خودش را ارزیابی می کند 

علی)ع( را ترجیح داده است؟!

دینش  واقع  در  باشد،  داشته  دوست  را  چیزی  هر  کسی  هر 
همان است/ قرآن دین آدم ها را بر محور محبت شان بررسی 

می کنند
گر در قلب ما نسبت به خدا  ا که  ایمان آن  تعلق خاطری است 
که اعتراض نمی کند،  کار خدای خودش  برقرار شود، دیگر آدم به 
چون خدای خودش را دوست دارد. اصاًل ایمان چیزی از جنس 
اْلُحّبُ  َو  اْلُحّبُ  ُهَو  یُن   الّدِ باقر)ع( می فرماید:  امام  محبت است. 
ین «)محاسن/263/1( شاید بعضی ها قسمت اول روایت  ُهَو الّدِ
خیلی  دین  در  محبت  جایگاه  چون  که  کنند  معنا  این طور  را 
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اما  باالست، حضرت فرموده اند اصاًل دین همان محبت است. 
که حضرت فرمود: محبت همان دین است چه؟  در قسمت دوم 
کسی هر چیزی را دوست داشته باشد، در واقع دینش  یعنی هر 
دوست  را  سنگی  گر  »ا می فرماید:  رضا)ع(  امام  لذا  است.  همان 
َرُجاًل  ّنَ 

َ
أ َفَلْو  می شوی؛  محشور  آن  با  قیامت  روز  باشی،  داشته 

اْلِقَیاَمِة«)عیون اخبار  َیْوَم  َمَعُه   
َ

َجّل َو  َعّزَ  اُه  َلَحَشَرُه  َحَجرًا  َحّبَ 
َ
أ

رضا ع/300/1( قرآن هم دین آدم ها را بر محور محبت شان بررسی 
اِه  ُدوِن  ِمْن  ِخُذ  َیّتَ َمْن  اِس  الّنَ ِمَن  َو  می فرماید:  مثاًل  می کنند. 

وَنُهْم َکُحّبِ اه)بقره/165(  ْندادًا ُیِحّبُ
َ
أ

ما  که دین  این محبت ماست  نیست.  دیِن منفعالنه، دین 
چه  مردم  اساس،  این  بر  که  ببینید  شما  حاال  می گیرد.  قرار 

ادیانی دارند؟!

کشش درونی است و چیزی از جنس محبت است ایمان یک 
چرا ما ایمان را به برخی از باورهای ذهنی تقلیل می دهیم؟ چرا 
ایمان را به مسلمانی تقلیل می دهیم؟ آیا همۀ کسانی که مسلمان 
هستند، مؤمن هم هستند؟! البته ایمان هم درجاتی دارد، اما 
ایمان چیزی از جنس محبت است؛ و مؤمن یعنی عاشق. ایمان 
باشی،  داشته  ایمان  خدا  به  شما  گر  ا است.  درونی  کشش  یک 
که می توانی  یعنی خدای خودت را و عزیز دلت را یافته ای. کسی را 
کسی دوست داشته باشی با قلبت یافته ای و خود به  بیش از هر 
خود یک تعلق خاطر بسیار عمیق برقرار خواهد شد. این چیزی 
شبیه تعلق خاطر نوزاد به مادر است. در این رابطه، محبت از دو 
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که عاشق آغوش مادر است  طرف معلوم است، از یک سو  نوزادی 
از آغوش خود جدا  را  نوزاد  که نمی تواند  از سوی دیگر مادری  و 

کند. الزمۀ ُحّبِی عبد و موال از این هم شدیدتر است. 

این مطلب بر اساس فرمایش رسول خدا)ص( است. در بحبوحۀ 
گهان  کرم)ص( آوردند. نا یکی از جنگ ها، عّده اى اسیر نزد پیامبر ا
کودکش افتاده بود دوید و او را در  زنی از اسیران، که چشمش به 
کرد به شیر دادن  گرفت و به دور از هیاهوی محیط شروع  آغوش 
به فرزندش. پیامبر)ص( به اصحابش فرمود: آیا به نظر شما این 
کودك خود را در آتش بیندازد؟ گفتند:  زن هیچ گاه حاضر می شود 
فرمود:  پیامبر  نمی کند.  را  کار  این  باشد  داشته  قدرت  تا  نه! 
به  نسبت  مادر  این  از  مهربانتر  خود  بندگان  به  نسبت  خداوند 
فرزند خود است )ُقِدَم علی النبّي صلی اه علیه و آله ِبَسِبّيٍ فإذا 
ِبّيِ أَخَذتُه َفألَصَقتُه  ِبّيِ َتسعی إذ َوَجَدت َصبّیا في الّسَ امرأٌة ِمن الّسَ
ِبَبطِنها و أرَضَعْتُه، فقاَل لنا النبّيُ ص أَتَروَن هِذه طارَحًة َوَلَدها في 
ُه أرَحُم بِعباِدِه 

َ
الناِر؟ قلنا ال و ِهي َتقِدُر َعلی أن ال َتطَرَحُه فقاَل ا

ِمن هِذِه بَوَلِدها؛ کنز العمال/حدیث 10461( در اینجا حضرت دارد 
ُعلقه و محبت شدید بین عبد و موال را بیان می فرماید.

مهمترین راز داستان یوسف)ع( چیست؟/عشق یعقوب)ع( 
به یوسف)ع( نماد محبت امام به امتش است

چرا سورۀ یوسف)ع( احسن القصص نام گرفته است؟ )َنْحُن َنُقّصُ 
ْحَسَن اْلَقَصِص؛ یوسف/3( چون زلیخا عاشق یوسف)ع( 

َ
َعَلْیَك أ

شد؟  مصر  عزیز  و  آمد  بیرون  زندان  از  یوسف)ع(  چون  یا  شد؟ 
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که چیز ویژه ای نیست و این نوع داستان ها را دیگران هم  اینها 
می توانند درست کنند و در برخی فیلم ها نیز می بینیم. استنکاف 
گفتن او به زلیخا هم چیز خیلی ویژه ای  حضرت یوسف)ع( و نه 
قرار  که در شرایط مشابهی  بوده اند  کسان دیگری هم  و  نیست 

کرده اند. کدامنی خود را حفظ  گرفته و پا

یوسف)ع(،  حضرت  داستان  راز  چیست؟  داستان  این  راز  پس 
که یک پیغمبر معصوم در  محبت یعقوب)ع( به یوسف)ع( است 
که می دانست زنده است( آن قدر  اثر عشق خودش )برای فرزندی 
ْت َعْیناُه ِمَن اْلُحْزِن؛ یوسف/84( 

َ
کرد تا نابینا شد. )َو اْبَیّض گریه 

برای  داشتند  دورتر  فرسنگ ها  از  را  یوسف)ع(  پیراهن  وقتی  و 
اطرافیانش  و  می آید  یوسفم  بوی  گفت:  می بردند،  یعقوب)ع( 
ْن 

َ
ِجُد ریَح ُیوُسَف َلْو ال أ

َ َ
گفتند تو مجنون شده ای! )ِإّنِي ل به او 

ُدوِن؛ یوسف/94( بعد پیراهن یوسف)ع( را به چشمش زد و  ُتَفّنِ
 َبصیرًا؛ یوسف/96( نمی توانید 

َ
ْلقاُه َعلی  َوْجِهِه َفاْرَتّد

َ
بینا شد! )أ

بگویید چون یوسف)ع( مقدس تر از یعقوب)ع( بود، یعقوب)ع( با 
گرفت؛ در واقع این معجزۀ محبت است و خدا این  پیراهن او شفا 

مسأله را پنهان نمی کند و در اینجا صراحتًا بیان فرموده است.

بگوید؟  ما  به  می خواهد  چه  یوسف)ع(  داستان  در  خداوند 
یک  نماد  باید  حتمًا  یوسف)ع(  به  یعقوب)ع(  عشق  داستان 
حقیقت بزرگ باشد، باید نماد جریانی باشد که در طبیعت حیات 
بشر تداوم دارد و آن حقیقت بزرگ، محبت امام نسبت به امتش 
است. یک امام، نسبت به امت خوب خودش این چنین عشق 



| جلسه چهارم |
محبت امام به امتش؛ شّمه ای از محبت خدا به بندگانش 47

می ورزد و خدا در داستان یوسف)ع(، این حقیقت بزرگ را آشکار 
کرده است. داستان حضرت یوسف)ع( در خدمت این حقیقت 

است و این مهمترین راز داستان حضرت یوسف)ع( است.

به  خداوند  محبت  از  شّمه ای  امتش،  به  امام  محبت 
بندگانش است

که پدری در  آیا تا بحال توانسته اند داستان یا افسانه ای بسازند 
اوج عصمت و سعۀ صدر و عظمت روحی آن قدر عاشق فرزندش 
از  را  او  پیراهن  بوی  بعد  و  کور شود؟  فرزندش  فراغ  در  که  باشد 
فرسنگ ها دورتر استشمام کند و با پیراهنش بینا بشود. این عشق 
که افسانه ها هم به آن نمی پردازند  خیلی عجیب است به حّدی 
چون باورکردنی نیست. اما چون یک حقیقت است، خداوند آن 
گر  را بیان فرموده است. حاال آیا این حقیقت تکرار ناپذیر است؟ ا
تکرارپذیر است چگونه خواهد بود؟ بله، این حقیقت در محبت 
امام به امتش هم وجود دارد. و محبت امام به امتش، در واقع 
یک شّمه ای از محبت خداوند به بندگانش است، و شّمه ای از 

محبت و علقۀ بین عبد و موالست.

امام صادق)ع( به شیعیان خود فرموده اند: »به خدا سوگند ما از 
ْرَحُم  ِبُکم«) دعوات 

َ
أ ا 

َ
ِإّن َو اِه  خودتان به شما مهربان تر هستیم؛ 

ْنُفِسُکم؛ 
َ
ِبأ ِمْنُکْم  ِبُکْم  ْرَحُم 

َ
أ َنا 

َ َ
ل اِه  )َو  و  راوندی/ص247( 

ولی  است  امتش  به  امام  محبت  این  بصائرالدرجات/256/1( 
محبت خدا به بندگانش از محبت امام به امتش هم باالتر است.
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عالم،  درهرجای  مؤمنی  هر  مریضی  از  امیرالمؤمنین)ع(: 
مریض می شوم/امام باقر)ع(: به خدا سوگند من بوی شما 

را دوست دارم
نماز  خواندن  از  بعد  کوفه  مسجد  در  امیرالمؤمنین)ع(  روز  یک 
نبود.  خوب  حالش  که  دیدند  را  خود  دوستان  از  یکی  جمعه 
او  او فرمودند: حالت چه طور است؟ کسالت داری؟  حضرت به 
گفت: بله آقا جان، کسالت دارم ولی برای دیدن شما و خواندن 
نماز پشت سر شما آمدم. حضرت فرمود: آیا می دانید وقتی شما 
مؤمنین و دوستان و شیعیان ما مریض می شوید ما هم به خاطر 
شما مریض می شویم، می دانید وقتی محزون می شوید ما هم 
کار شما فقط  گفت: آیا این  به خاطر شما محزون می شویم. او 
مورد  در  و  هستند،  شما  با  شهر  این  در  که  است  کسانی  براى 
کنار زمین هستند چطور می شود؟ حضرت  گوشه و  که در  آنان 
ما  اینکه  مگر  نیست  عاَلم  غرب  و  شرق  در  مؤمنی  هیچ  فرمود: 
ِمیِر 

َ
أ َزَماِن  ِفي  َشِدیدًا  َوَعکًا  ُوِعْکُت  ُرَمْیَلُة  »َقاَل  هستیم.  او  با 

 ُمْؤِمَنٍة َیْمَرُض 
َ

اْلُمْؤِمِنیَن ... َفَقاَل ِلي َیا ُرَمْیَلُة َما ِمْن ُمْؤِمٍن َو ال
 

َّ
 َدَعا ِإال

َ
ا ِلُحْزِنِه َو ال

َ
 َحَزّن

َّ
 َیْحَزُن َحَزنًا ِإال

َ
 َمِرْضَنا ِلَمَرِضِه َو ال

َّ
َمَرضًا ِإال

ا ُمْؤِمٌن   َدَعْوَنا َلُه ...َلْیَس َیِغیُب َعّنَ
َّ

 َیْسُکُت ِإال
َ

ا َعَلی ُدَعاِئِه َو ال ّنَ ّمَ
َ
أ

 َو ُهَو َمَعَنا َو َنْحُن َمَعُه 
َّ

ْرِض َو َمَغاِرِبَها ِإال
َ ْ
 ُمْؤِمَنٌة ِفي َمَشاِرِق ال

َ
َو ال

َکَذا«)ارشادالقلوب/ج2/ص145(

به  مسجد  در  فوق،  روایت  مشابه  جریانی  در  نیز  باقر)ع(  امام 
که من شما و بوى شما  تعدادی از یارانشان فرمود: به خدا سوگند 
َعَلْیِهْم  َفَوَقَف  ْصَحاِبِه، 

َ
أ َناٌس ِمْن 

ُ
أ ِإَذا  و روح شما را دوست دارم ؛ 
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ْرَواَحُکم «)امالی 
َ
ِحُب  ِریَحُکْم  َو أ

ُ
ُکْم، َو أ ِحّبُ

ُ َ
َم، َو َقاَل: َو اِه ِإّنِي ل

َ
َفَسّل

طوسی/ص772( 

مگر  نمی کند  برخورد  چیزی  به  که  است  آتشی  خدا  محبت 
اینکه آن را آتش می زند

کرده.  کسی مؤمن شود، یعنی خدا و موالی خودش را پیدا  وقتی 
کند، تعلق خاطری پیدا می کند  کسی خدای خود را پیدا  گر  و ا
به آتش می کشد به حّدی  را  تعلق خاطر همۀ وجودش  این  که 
که به  که امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »محبت خدا آتشی است 
 

َ
چیزی برخورد نمی کند مگر اینکه آن را آتش می زند؛ ُحُب  اِه  َناٌر ال

 اْحَتَرق «)مصباح الشریعه/ص192(
َّ

َتُمّرُ َعَلی  َشْي ٍء ِإال

امام  دید.  هم  شریف  روایت  این  در  می توان  را  خدا  محبت  اثر 
صادق)ع( می فرماید: وقتی مؤمن به محبت خدا برسد، شیرینی 
و حالوت حب اه را در قلب خودش پیدا می کند و می چشد، و 
طوری می شود که پیش اهل دنیا این گونه جلوه می کند که قاطی 
آنها  با  خدا  محبت  شیرینی  هرگاه  و  است!  شده  دیوانه  و  کرده 
آمیخته شود، با هیچ چیز دیگری سرگرم و دلگرم نمی شوند و به 
ْنَیا َسَما َو َوَجَد 

ُ
ی اْلُمْؤِمُن ِمَن الّد

َ
غیر او مشغول نمی شوند؛ ِإَذا َتَخّل

َما َخاَلَط 
َ
ُه َقْد ُخوِلَط َو ِإّن

َ
ّن

َ
َکأ ْنَیا 

ُ
ْهِل الّد

َ
َحاَلَوَة ُحِب  اِه  َو َکاَن ِعْنَد أ

اْلَقْوَم َحاَلَوُة ُحّبِ اِه َفَلْم َیْشَتِغُلوا ِبَغْیِرِه«)کافی/130/2(

را  کلمات  همین  شبیه  همام  خطبۀ  در  امیرالمؤمنین)ع( 
که امرى  می فرماید: »و می گویند اینها دیوانه شده اند! در حالی 
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عظیم آنان را بدین حال در آورده  است؛ َو َیُقوُل َلَقْد ُخوِلُطوا َو َلَقْد 
ْمٌر َعِظیم «)نهج البالغه/خطبۀ 193(

َ
َخاَلَطُهْم أ

کنی، یعنی به هدف زده ای/ همۀ  گر به حب اهلل توجه پیدا  ا
که انسان به حب اهلل برسد کارهای خوب برای این است 

محبت حضرت امام)ره( و اشتیاق او به مالقات خدا به حّدی بود 
گریه های نماز شب مجبور بودند برایشان  که اواخر عمرشان برای 
مالقات  اشتیاق  مگر  نمی کرد.  کفایت  دستمال  و  بگذارند  حوله 
کرده بود؟! آیا می شود  که این قدر امام)ره( را بی تاب  خدا چیست 
خدا را این قدر دوست داشت؟! در واقع درستش همین است و 
باید این قدر خدا را دوست داشت اصاًل دین می خواهد ما را به 
کنی، یعنی به هدف  گر به حب اه توجه پیدا  اینجا برساند. لذا ا
به  انسان  که  است  این  برای  خوب  کارهای  همۀ  اصاًل  زده ای! 

همین جا برسد.

آیا  چیست؟  محبت  این  در  اباعبداه)ع(  کربالی  نقش  حاال 
پایین تر است؟  یا  باالتر است  یعقوب)ع(  از  اباعبداه)ع(  عاطفۀ 
یقینًا عاطفۀ او از یعقوب)ع( باالتر است. حاال ببینید یوسف هایی 
کردند؟  چه  حسین)ع(  دل  با  افتادند  زمین  به  او  اطراف  در  که 
که موقع وداع با قاسم  عاطفۀ اباعبداه)ع( به قدری شدید بود 
جعال  )و  کردند...  غش  که  کردند  گریه  آن قدر  الحسن)ع(  بن 

یبکیان حتی غشي علیهما؛ بحاراالنوار/ج45/ص34( 
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که »چرا عاشق خدا  کن  کسب محبت خدا، خودت را توبیخ  برای 
نیستی؟!«

که  است  همین  شوی  پروردگار  محِب  اینکه  برای  راه ها  از  یکی 
کاش محبت خدا در دلم بود و از دست خودت  که ای  کنی  آرزو 
که چرا من عاشق خدا نیستم. به خودت نهیب  ناراحت شوی 
که: آخر بنا بود قلِب من حرم خدا باشد و غیر خدا را در آن  بزنی 
کاظم)ع( می فرماید: »اینکه خودت را مذمت  کن نکنم. امام  سا
ْفَضُل ِمْن 

َ
َك ِلَنْفِسَك أ کنی، از چهل سال عبادت باالتر است؛ َذّمُ

ْرَبِعیَن َسَنة«
َ
ِعَباَدِتَك أ
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که »چرا  کن  کسب محبت خدا: خودت را توبیخ  یک راه برای 
عاشق خدا نیستی؟!«/آرزو کن ای کاش محبت خدا در دلم بود
کنیم، سخن بگوییم و مطالعه  دربارۀ محبت خدا باید خیلی فکر 
این موضوع داریم خودش  که دربارۀ  و ذکری  فکر  کنیم؛ همین 
که وقتی آب در معرض  تقویت کنندۀ محبت خداست. همان طور 
ذرات  و  می شود  گرم  کم کم  می گیرد،  قرار  خورشید  نور  تابش 
حبّ   معرض  در  را  خودمان  گر  ا ما  می رود،  آسمان  به  وجودش 
کرد؛ به این  گرم خواهد  اه قرار دهیم، محبت خدا وجودمان را 

گذاشتن و ذکر خدا.  می گویند توجه، وقت 

کنیم، باید  وقتی ما سِر نماز نمی توانیم خودمان را به خدا متصل 
که خودش را در معرض تابش نور خورشید قرار می دهد  مثل آبی 
خودمان را در معرض عنایت پروردگار قرار دهیم و منتظر باشیم 
که خدا دِل ما را ببرد و روح ما را به سوی خودش بکشاند. وقتی 
انسان خودش را در معرض مفهوم حب اه قرار می دهد، کم کم 
دلش می خواهد و هوس می کند، و پیش خود می گوید: »ای کاش 
من محب و عاشق خدا بودم!« یعنی احساس دوری از خداوند 

اذیتش می کند و دلتنگ می شود. 

که  است  همین  شوی  پروردگار  محِب  اینکه  برای  راه ها  از  یکی 
کاش محبت خدا در دلم بود و از دست خودت  که ای  کنی  آرزو 
که چرا من عاشق خدا نیستم. به خودت نهیب  ناراحت شوی 
که: آخر بنا بود قلِب من حرم خدا باشد و غیر خدا را در آن  بزنی 
)امام  اه  َغْیَر  اِه  َحَرَم  ُتْسِکْن   َفاَل  اِه   َحَرُم   اْلَقْلُب   نکنم؛  کن  سا
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این  راه هایش  از  یکی  پس  االخبار/ص185(  جامع  صادق)ع(، 
است که خودمان را تقبیح و توبیخ کنیم که »چرا سرشار از محبت 

خدا نیستی؟ چرا عاشق خدا نیستی؟!« 

کسی به جایی نرسید یقین بدانید برای توبیخ نفسش،  گر  ا
آرزوی  سلوک؛  و  سیر  برای  خوب  راه  گذاشته/یک  وقت  کم 

خوبی ها و تحقیر بدی ها
کنی، از چهل  کاظم)ع( می فرماید: »اینکه خودت را مذمت  امام 
ْرَبِعیَن 

َ
ْفَضُل ِمْن ِعَباَدِتَك أ

َ
َك ِلَنْفِسَك أ سال عبادت باالتر است؛ َذّمُ

َسَنة«)کافی/73/2( آرزوی خوبی ها و تحقیر بدی ها خودش یک 
گر کسی به جایی نرسید یقین  راه خوب برای سیر و سلوک است. ا
گذاشته و خوبی ها را  که برای »توبیخ نفسش« کم وقت  بدانید 
که برای توبیخ  کسی به جایی رسید بدانید  گر  آرزو نکرده است. و ا
کرده است؛ و  گذاشته و خوبی ها را آرزو  و سرزنش نفسش وقت 
منظور اصلی از خوبی ها همین »حب اه« است؛ نه اینکه انسان 
برود وقت بگذارد تا برخی صفات و فضائل نفسانی مثل تواضع و 

کند. کسب  خوش برخوردی را 

الزم نیست برای اینکه محب خدا شوید کارهای دیگر را ترک کنید، 
کسب روزی و پول در آوردن نروید، در این بحث از  مثاًل به دنبال 
کردن ما باید مثل  »دل« صحبت می کنیم نه از عمل. نحوۀ عمل 
که همۀ حواسش به مقصد و مسیر حرکت است  راننده ای باشد 
کالچ و ترمز و دنده هم خیلی خوب و روان  ولی در همان حال با 
کار می کند. دِل ما باید مدام به یاد خدا باشد و در عیِن حال امور 
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کار،  دنیایی خودمان را هم انجام دهیم. باید به امور دنیایی مثل 
کاماًل مسلط باشیم، ولی  روابط خانوادگی و اجتماعی خودمان 
که به ترمز و  حواسمان به خدا باشد؛ مثل یک رانندۀ حرفه ای 
کالچ و دنده مسلط است ولی همۀ حواسش به راه و هدف است.  

خدا شیرینی محبتش را از قلبی که دنبال شهوات برود می گیرد
بحث  ولی  باشیم  مسلط  دنیایی  امور  به  باید  که  است  درست 
کجاست و عاشق چیست؟« این دل  که »دلت  بر سر این است 
نباید عاشق دنیا باشد. خداوند به حضرت داود)ع( می فرماید: 
)یعنی  قرار داده ام  )بندگان ضعیف(  برای ضعفاء  را  من شهوات 
که دلخوشی آنها در دنیا به شهوات است( پس  بندگان ضعیفی 
که دلت را دنبال  تو خودت را درگیر شهوات نکن و مواظب باش 
شهوات نیندازی و بپرهیز از اینکه قلبت به چیز کوچکی از شهوات 
گر دلت دنبال شهوات برود، کمترین  تعلق خاطر داشته باشد. ا
که شیرینی محبتم را از  کرد این است  که نصیبت خواهم  عقوبتی 
َهَواِت 

َ
َما َخَلْقُت الّش

َ
ْوَحی اُه ِإَلی َداُوَد ع:  ِإّنِي ِإّن

َ
دلت برمی دارم؛ أ

َعاِقُبَك 
ُ
ْیَسُر َما أ

َ
َق َقْلَبَك ِمْنَها ِبَشْيٍء َفأ ْن ُتَعّلِ

َ
اَك أ ِلُضَعَفاِء َخْلِقي ، َفِإّیَ

ي ِمْن َقْلِبَك« )حلیه االولیاء/ج10/ص20( ْنَسَخ َحالَوَة ِحّبِ
َ
ْن أ

َ
ِبِه أ

که بندگان  عبارت »لضعفاء خلقی« در روایت فوق، نشان می دهد 
خدا ضعیف و قوی دارند و ظرفیت ها با هم متفاوت است. خدا 
که به او داده است انتظار دارد.  کسی متناسب با ظرفیتی  از هر 
لذا خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. خدا به بعضی ها ظرفیت 
کسی  که به دیگران نداده است. ممکن است  باالیی داده است 
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که برخی دیگر می کنند  گناهانی  که ظرفیت باالیی دارد، نصف آن 
که دیگران را می بخشد،  را انجام دهد ولی خدا به همان راحتی 
که درگیر  کسی را دیدید  گر  او را نبخشد و به او سخت بگیرد. لذا ا
کار بدی انجام می دهد،  شهوت است، هرچند در آن لحظه دارد 
اما نگویید آدم بدی است، شاید واقعًا آدم بدی هم نباشد، شاید 
او هم جزء ضعفاء خلق خداست و خدا انتظار چندانی از او ندارد. 
بلکه  ندهی،  انجام  منکر  از  نهی  که  نیست  این  معنایش  البته 
که داری او را نهی از منکر می کنی، مقایسه نکن  کسی  خودت را با 

کسی نینداز. و دلت را در مقایسۀ با 

که  کجاست/ از هر چیزی  باید مراقب باشیم  و ببینیم دل ما 
کنیم محبت ما را به شهوات بیشتر می کند، پرهیز 

کجاست؟ اولیاء  که مراقب باشیم و ببینیم دِل ما  مهم این است 
خدا خیلی پرهیز داشتند از اینکه یک ذره دلشان به سمت دنیا 
کنیم،  کشیده شود. شاید ما نتوانیم مثل اولیاء خدا از دنیا پرهیز 
باشیم،  داشته  پرهیز  گناه  از  کنیم  سعی  می توانیم  الاقل  ولی 
که  گناه محبت انسان را به دنیا بیشتر می کند. هر چیزی  چون 
کنیم. مثاًل  محبت ما را به شهوات بیشتر می کند، باید از آن پرهیز 
که محبت ما را به دنیا و شهوات زیاد می کنند نشست و  کسانی  با 
که فیلم سیاه و سفید  برخواست نکنیم. بعضی از آدم ها هستند 
را رنگی تعریف می کنند! یعنی مثل ابلیس، دنیا را برای دیگران 
ِفي  َلُهْم  َنّنَ  َزّیِ

ُ َ
»ل می گوید:  ابلیس  اینکه  کما  می  کنند،  تزیین 

ْرِض«)حجر/39(
َ ْ
ال



محبت خدا؛ نزدیک ترین راه
محرم 92 56

کمترین  کنیم،  پیدا  خاطر  تعلق  دنیا  شهوات  از  چیزی  به  گر  ا
دلمان  از  را  خود  محبت  حالوت  خدا  که  است  این  عقوبتش 
برمی دارد و دیگر شیرینی محبت خدا را نمی چشیم. یعنی دیگر 
وادار  را  ما  دیگر  خدا  دوری  و  نمی شود  تنگ  خدا  برای  دلمان 
گریه  خدا  از  دوری  به خاطر  و  بنشینیم  گوشه  یک  که  نمی کند 
که اصاًل نسبت به محبت خدا هیچ  کنیم. لذا بعضی ها هستند 

درک و احساسی ندارند و اساسًا نمی فهمند چیست. 

از  عقوبت  »کمترین  فرمود:  داود)ع(  حضرت  به  متعال  خداوند 
که دارد  که به معرفت و علمی  کسی  هفتاد عقوبت باطنی برای 
ج  خار قلبش  از  را  ذکرم  شیرینی  که  است  این  نمی کند،  عمل 
َنا َصاِنٌع ِبَعْبٍد 

َ
ْهَوَن َما أ

َ
ّنَ أ

َ
ْوَحی اُه َتَعاَلی  ِإَلی َداُوَد ع أ

َ
می کنم؛ َو أ

َقْلِبِه  ِمْن  َج  ْخِر
ُ
أ ْن 

َ
أ ًة  َباِطِنّیَ ُعُقوَبًة  َسْبِعیَن  ِمْن  ِبِعْلِمِه  َعاِمٍل  َغْیِر 

َحاَلَوَة ِذْکِري «)عده الداعی/ص78(

باید با اخالق خدا آشنا بشویم/خدا برای جذب آدم ها به 
خودش منت کشی نمی کند

که خدا اصاًل منت کشی  باید با اخالق خدا آشنا بشویم و بدانیم 
خودش  سمت  به  آدم ها  جذب  برای  یعنی  نیست.  کارش  در 
منت کشی نمی کند و کوتاه نمی آید. لذا همان اول قرآن می فرماید: 
َرْیَب  اْلِکتاُب ال  کتاب فقط متقین را هدایت می کند؛ ذِلَك  »این 
که خدا اول  قیَن«)بقره/2( یعنی این طور نیست  فیِه ُهدًى ِلْلُمّتَ
کند و بعد  بخواهد به هر شیوه ای بندگانش را به خودش جذب 
کم کم سخنان حق را بگوید. لذا همان ابتدای قرآن صریحًا دربارۀ 
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کنی و چه انذار نکنی، آنها  کافران می فرماید: »کافران را چه انذار 
َلْم  ْم 

َ
أ ْنَذْرَتُهْم 

َ
أ  

َ
أ َعَلْیِهْم  َسواٌء  َکَفُروا  ذیَن 

َ
اّل ِإّنَ  نمی آورند!  ایمان 

و  با متکبرین  اصاًل میانه اش  ُیْؤِمُنون«)بقره/6( خدا  ال  ُتْنِذْرُهْم 
افراد قصی القلب خوب نیست! 

خداوند در قرآن کریم، با بندگانش متکبرانه سخن می گوید و البته 
خداوند  اسماء  از  یکی  است.  پروردگار  شایستۀ  فقط  تکبر،  این 
ُر«)حشر/23(  اْلُمَتَکّبِ اُر  اْلَجّبَ اْلَعزیُز  »اْلُمَهْیِمُن  نیز »متکبر« است: 
که اولیاء خدا  کبریایی خدا به حّدی است  قهر و غلبه و اقتدار و 
وقتی به محضر خدا می رسیدند رنگ از رخسارشان می پرید. مثاًل 
که وقتی به  حال پیامبر)ص( موقع اذان طوری دگرگون می شد 
گویا اصاًل پیامبر)ص( آنها را  چشم های پیامبر)ص( نگاه می کردند 
نمی شناسد، چون غرق ذکر خدا بود و اصاًل انگار در این دنیا نبود. 
در مورد امیرالمؤمنین)ع( و سایر اهل بیت)ع( نیز حاالت مشابه 

این ذکر شده است.

از  یکی  ببریم،  حساب  عالم  پروردگار  محضر  در  باید  ما  اینکه 
به  که  است  روایت  همین  خداوند،  از  بردن  حساب  تجلیاِت 
به  خدا  که  عذابی  و  عقوبت  کمترین  فرمود:  داود)ع(  حضرت 
که حالوت ذکر و محبت خودش را از  بعضی ها می دهد این است 
َج ِمْن َقْلِبِه َحاَلَوَة ِذْکِري ؛ عده الداعی/ص78(  ْخِر

ُ
ْن أ

َ
آنها می گیرد)أ

گر ما بخواهیم دنبال نفسانیات و شهوات خودمان برویم،  یعنی ا
کنار می اندازد و توفیق عبادت به ما نمی دهد. اصاًل خدا  خدا ما را 
شوخی ندارد. و این نوع برخورد خداوند باعث می شود ما »ُخرد« 
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که ما در مقابل عظمت  و متواضع شویم و درستش هم این است 
کبریایی خدا، ُخرد شویم. و 

و  ُخرد  خدا  ابهت  و  عظمت  مقابل  در  می روی،  حّج  به  وقتی 
کوچک  و  ُخرد  خدا  مقابل  در  اینکه  از  بعد  می شوی.  کوچک 
فکرش  قباًل  که  طوری  شوی.  خدا  عاشِق  می  توانی  تازه  شدی، 
که بتوانی این قدر خدا را دوست داشته باشی  را هم نمی کردی 
که خدای  و این قدر از دوری او دلت برایش تنگ شود. بنده ای 

کرده است. که مادرش را پیدا  کرده مثل بچه ای  خود را پیدا 

گونه ای دیگر برای امام حسین)ع(  گر عاشق خدا بشوی، به  ا
آتش می گیری 

نفس  سرزنش  و  توبیخ  خدا،  محبت  کسب  برای  راه  یک  پس 
خودمان است از اینکه »چرا عاشق خدا نیستی؟!« یعنی ترساندن 
و مذمت نفس به خاطر اینکه چرا دلی که می تواند این قدر شیفتۀ 
خدا شود، صرف چیز دیگری کرده ای؟ چون واقعش این است که 

ما خیلی می توانیم عاشق خدا شویم. 

الحسین)ع(  اباعبداه  روضۀ  و  کربال  با  بحث  این  ارتباط  حاال 
حسین)ع(  امام  برای  طوری  بشوی،  خدا  عاشق  گر  ا چیست؟ 
که عوام هیچ وقت  گریه می کنی  آتش می گیری و ضجه می زنی و 
گر بخواهند برای علی اصغِر امام حسین)ع(  نمی توانند. مثاًل عوام ا
را  یا یک صحنۀ شبیه به آن  کوچک خودشان  کنند، بچۀ  گریه 
کن بچۀ  درنظر می گیرند و برایش آتش می گیرند. می گویند: فرض 
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گریه  خودم را بزنند و روی دستم بال و پر بزند. عوام این طوری 
گریه می کنند؟ خواص، محبت خدا  می کنند. اما خواص چطوری 
را نسبت به حسین)ع( می بینند و درنظر می گیرند و همین باعث 
که موجب  می شود خیلی بیشتر آتش بگیرند. این محبت است 
کنند. لذا  گریه  می شود حتی سنگ ها هم برای حسین)ع( خون 
کثری دارند.  آنها دیگر نگاه حداقلی به روضه ندارد، بلکه نگاه حدا

شهادت  به  اصغر  علی  اینکه  از  بعد  اباعبداه)ع(  چرا  می دانید 
کودک را صدا نزد، بلکه فرمود: زینبم، بیا علی اصغر  رسید، مادر 
ِبَسْهٍم  َتَعاَلی  اُه  َلَعَنُه  َسِدّيُ 

َ ْ
ال اْلَکاِهِل  ْبُن  َحْرَمَلُة  )َفَرَماُه  را بگیر 

َفَوَقَع  ِفي  َنْحِرِه  َفَذَبَحُه  َفَقاَل ِلَزْیَنَب ُخِذیِه؛ لهوف/ص117( نگویید 
کودک خجالت می کشید! مگر  چون امام حسین)ع( از روی مادر 
کثری  مادرش عوام بود؟! این نگاه حداقلی است. اما نگاه حدا
حسین)ع(  امام  برای  زینب)س(  وقتی  که  همان طور  چیست؟ 
دو تا قربانی داد، از خیمه بیرون نیامد، االن هم امام حسین)ع( 
می داند که این علی اصغر، قربانی ویژۀ رباب است، لذا می داند که 
االن رباب از خیمه بیرون نمی آید، به همین خاطر اباعبداه)ع( 

حضرت زینب)س( را صدا می زند تا بیاید و علی اصغر را بگیرد... 
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کند؛ تنها می تواند  کسی را مؤمن  کالس اصول عقاید، نمی تواند 
گیرد  برای افراد مستعد، زمینه ایمان قرار 

 دوست داشته باشد، اخالقش هم درست 
ً
که خدا را واقعا کسی 

می شود و زیاد نیاز به آموختن علم اخالق ندارد

تنها  کند؛  مؤمن  را  کسی  نمی تواند  عقاید،  اصول  درس  کالس 
گیرد. اینکه ما بتوانیم  می تواند برای افراد مستعد زمینه ایمان قرار 
در مقام َجدل یا استدالل، جواب یک معاند لجوج را بدهیم، حتی 
کامل هم  و  اثبات حقانیت دین بسیار قوی  ما در  گر استدالل  ا
که تسلیم شود و مسلمان  کثرش این است  باشد، و او بپذیرد حدا
که او مؤمن هم شده و ایمان در  بشود، ولی معنایش این نیست 
قلبش وارد شده است. این درس ها و بحث ها بیشتر برای تسلیم 
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کردن آنها، چون ایمان وقتی به  کردن افراد است نه برای مؤمن 
که انسان عاشق خدا شود. قلب وارد می شود 

گاهی به خداست/کافران هم  ایمان، چیزی غیر از اعتقاد و آ
ممکن است به خدا و غیب »اعتقاد« داشته باشند  

گرامی اسالم)ص( می فرماید: »ایمان در قلب یک انسان،  پیامبر 
َقْلب ِِ  ِفي  یَماُن  ِ

ْ
ال باشد؛  داشته  دوست  را  خدا  که  است  این 

و  ری شهری،حدیث891  قرآن،  در  اَه«)دوستی  ُیِحّبَ  ْن 
َ
أ ُجِل  الّرَ

کنزالعمال/40/1( لذا بین ایمان به خدا و محبت به پروردگار، نباید 
قبل،  جلسات  در  شده  مطرح  مباحث  در  شد.  قائل  فاصله ای 
دیدیم که خداوند برخی کسانی که به وجود خدا اعتقاد دارند را نیز 
گر از آنها بپرسید خالق  کرده است. با وجود اینکه ا »کافر« خطاب 
ْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَیُقوُلّنَ اُه؛ 

َ
شما کیست می گویند: خدا )َو َلِئْن َسأ

کافر هستند؟ چون آن تعلق خاطر و محبتی  زخرف/87( اما چرا 
که باید در دلشان نسبت به خداوند باشد، نیست.

که به خدا و عالم  کسی است  که می گویند: »کافر  مشهور شده 
کافران توصیفی به میان  غیب معتقد نیست« اما در قرآن وقتی از 
گاهی  کافران به امور غیبی اعتقاد یا آ می آید، معلوم می شود این 
دارند اما ایمان ندارند، لذا به آنها »مؤمن« گفته نمی شود. انگار 
گاهی یا حتی اعتقاد به خدا و عالم  معنای ایمان چیزی غیر از آ
که بین قلب انسان و خدا برقرار  غیب است. ایمان پیوندی است 
جنس  از  چیزی  ایمان  می فرمود:  نیز  مطهری  شهید  می شود. 

گرایش است. 
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 محبت های 
ً
دین هر کس همان چیزی است که دوست دارد/غالبا

ما، در یک محبت به نام »حّب نفس« خالصه می شود
اعتقاِد بعضی ها از جنس نگرش یا عقل نظری است، یعنی عقاًل 
که خدا نباشد، اما هنوز  که خدا هست یا نمی شود  کرده اند  باور 
در  و  کنند  عبادت  گر  ا حتی  نمی آیند،  حساب  به  مؤمنین  جزء 
کنند. البته اینها را می توان جزء مسلمان ها  عمل از خدا اطاعت 

به حساب آورد.

امام باقر)ع( دین را همان محبت می دانند و محبت را هم دین 
 

َّ
یُن  ِإال ین .... َهِل  الّدِ یُن  ُهَو اْلُحّبُ َو اْلُحّبُ ُهَو الّدِ می دانند؛ »الّدِ
چیزی  هر  به  نسبت  کسی  هر  یعنی  اْلُحُب«)محاسن/263/1(  
عالقه و محبت داشته باشد، دین او همان است. دین زیاد چیز 
که دوست  عجیب و پیچیده ای نیست بلکه همان چیزی است 
داریم. البته ما خیلی چیزها را دوست داریم، ولی مهم این است 
که  که برای چه آنها را دوست داریم؟ غالبًا برای حّب نفس است 
این چیزها را دوست داریم پس همۀ محبت های ما در یک محبت 
خالصه می شود و آن هم حّب نفس است، لذا مصداق این آیه 
َخَذ ِإلَهُه َهواُه؛ آیا ندیدی آن کسی 

َ
ْیَت َمِن اّت

َ
َرأ

َ
می شود که فرمود: »أ

داده؟«)فرقان/43(  قرار  خودش  نفس  هوای  را  خود  خدای  که 
کسی خودخواه باشد، در واقع خودپرست یا هواپرست  گر  پس ا
است. البته هیچ هواپرستی نمی گوید من هواپرست هستم، بلکه 

می گوید من اینها را »دوست دارم«!  

که به خاطر خودمان دوست داشته باشیم، همگی  هرچیزی را 
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زیرمجموعۀ حب نفس قرار می گیرد و هر چیزی را به خاطر خدا 
دوست داشته باشیم، همگی زیرمجموعۀ حب اه قرار می گیرد، 
که خانودۀ خودش را هم به خاطر خدا دوست دارد،  کسی  پس 

این محبت هم زیرمجموعۀ حب اه خواهد بود.

به  نسبت  ندارد،  دوست  چیز  همه  از  بیش  را  خدا  که  کسی 
کند ایمانش تردید 

بگوییم.  سخن  اه  حب  ضرورت  دربارۀ  می خواهیم  اینجا  در 
اینکه آیا »حب اه« ِدِسر غذای دین است، )یعنی بخش فرعی 
و برای تزیین است( یا اینکه یک ضرورت است؟ امام صادق)ع( 
ایمان در قلبش درست جا نگرفته، مگر  کس  می فرماید: »هیچ 
اینکه خدا را از خودش، و از پدر و مادرش، و از فرزند و اهلش و از 
 ُیْمِحُض َرُجٌل 

َ
مالش و از همۀ مردم بیشتر دوست داشته باشد؛ ال

َو  ِه  ّمِ
ُ
أ َو  ِبیِه 

َ
أ َو  َنْفِسِه  ِمْن  ِإَلْیِه  َحّبَ 

َ
أ اُه  َیُکوَن  ی  َحّتَ ِباِه  یَماَن  ِ

ْ
ال

ِهم «)فالح السائل/ص101(  اِس ُکّلِ ْهِلِه َو َماِلِه ِمَن الّنَ
َ
ُوْلِدِه َو أ

کم دوست  کسی واقعًا خدا را دوست داشته باشد، نمی تواند  گر  ا
خدا  »محبت  می فرماید:  صادق)ع(  امام  چون  باشد.  داشته 
کند آن را آتش می زند؛ ُحّبُ اِه  که از هرچیزی عبور  آتش است 
گر   اْحَتَرق«)مصباح الشریعه/ص192( لذا ا

َّ
 َتُمّرُ َعَلی  َشْي ٍء ِإال

َ
َناٌر ال

کسی خدا را دوست داشته باشد، او را از همه چیز بیشتر دوست 
کسی بگوید من خدا را دوست دارم ولی  گر  خواهد داشت. البته ا
که او را از همه چیز  بیشتر دوست داشته باشم،  نه به این شّدت 
ممکن است او »حب اه« را دوست دارد، یعنی دوست دارد خدا 
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کشش فطری انسان  را دوست داشته باشد )و این هم به خاطر 
که او خوِد خدا را دوست دارد.  است(، اما نمی توان پذیرفت 

باید  باشد،  نداشته  از همه چیز دوست  بیشتر  را  کسی خدا  گر  ا
اصاًل  شخص  این  گاهی  کند.  تردید  خودش  ایمان  به  نسبت 
که پیامبر)ص( فرمود: »یک بنده،  ایمان ندارد؛ مثل این روایت 
ایمان ندارد مگر اینکه مرا بیشتر از خودش دوست داشته باشد، 
 

َ
از فرزندان خودش دوست داشته باشد؛ ال و فرزندان مرا بیشتر 
َحّبَ ِإَلْیِه ِمْن 

َ
ْهِلي أ

َ
َحّبَ ِإَلْیِه ِمْن َنْفِسِه َو أ

َ
ُکوَن أ

َ
ی أ ُیْؤِمُن َعْبٌد َحّتَ

َحّبَ ِإَلْیِه ِمْن ِعْتَرِتِه«)امالی شیخ صدوق/ص334(
َ
ْهِلِه َو ِعْتَرِتي أ

َ
أ

تنها  کند؛  مؤمن  را  کسی  نمی تواند  عقاید،  اصول  کالس 
گیرد / این درس    می تواند برای افراد مستعد زمینه ایمان قرار 
کردن افراد است نه برای مؤمن  و بحث ها بیشتر برای تسلیم 

کردن آنها
می شود،  منتقل  حداقلی  معمواًل  ما  دینِی  معارف  متاسفانه 
یعنی ما معمواًل حداقل های دین را به دیگران منتقل می کنیم 
که فکر می کنیم  کثر هایش را. دلیلش هم غالبًا این است  نه حدا
قرار  بی دین  فرد  یک  مقابل  در  گر  ا اینکه  یعنی  دینی  معرفت 
کالم و فلسفه او را متقاعد  گرفتیم، بتوانیم با استدالل و با علم 
کنیم که خدایی هست! در حالی که به این می گویند علم و سواد، 

و این با دین و ایمان تفاوت دارد.  

تنها  کند؛  مؤمن  را  کسی  نمی تواند  عقاید،  اصول  درس  کالس 
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می تواند برای افراد مستعد زمینه ایمان قرار گیرد. اینکه ما بتوانیم 
بدهیم،  را  لجوج  معاند  یک  جواب  استدالل،  یا  َجدل  مقام  در 
کامل  گر استدالل ما در اثبات حقانیت دین بسیار قوی و  حتی ا
و  شود  تسلیم  که  است  این  کثرش  حدا بپذیرد  او  و  باشد،  هم 
که او مؤمن هم شده  مسلمان بشود، ولی معنایش این نیست 
و ایمان در قلبش وارد شده است. این درس ها و بحث ها بیشتر 
چون  آنها،  کردن  مؤمن  برای  نه  است  افراد  کردن  تسلیم  برای 

که انسان عاشق خدا شود. ایمان وقتی به قلب وارد می شود 

نیاز به  زیاد  کند،  بار سخن حق فرار  از زیر  که نخواهد  کسی 
گریزپایی باشد و  که از سر اعتراض و  استدالل ندارد/ سؤالی 

کند، ارزش ندارد پیشاپیش هر نوع پاسخ مثبتی را نفی 
کسی عناد نداشته باشد و نخواهد از زیر بار سخن حق، فرار  گر  ا
گاهی اوقات کسی  کند، زیاد نیاز به استدالل و علم کالم ندارد. اما 
که می خواهد سخن حق را نپذیرد، مدام سؤال می کند. پیامبر 
کبار خود را جمع کرد و فرمود: یکی یکی بیایید  کرم)ص( اصحاب  ا
و به علی)ع( بگویید: »السالم علیک یا امیرالمؤمنین)ع(«)...َفَدَعا 
َنِبّيُ اِه ص ِتْسَعَة َرْهٍط َفَقاَل ... ؛ امالی مفید/ص19( نوبت به دو 
کرد: »آیا این دستوِر خداوند و رسول  نفر از آنها رسید. اولی سؤال 
را  نفر دوم هم همین سؤال  بله.  خداست؟«پیامبر)ص( فرمود: 
پرسید و همان جواب را شنید. سؤال کردن آنها به این خاطر نبود 
که سؤال نکردند  که خیلی دانشمند و علم دوست بودند و بقیه 
اهل علم و دانش نبودند؛ آنها چون می خواستند به یک شکلی از 
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کردند. کنند، سؤال  زیر بار این دستور فرار 

کردن ارزشمند است ولی مهم این است  که سؤال  درست است 
گریزپایی  و  اعتراض  از سر  که  باشد. سؤالی  انگیزۀ سؤال چه  که 
کند، ارزش ندارد.  باشد و پیشاپیش هر نوع پاسخ مثبتی را نفی 
خیلی  بهتر از این سؤاالت، آن سؤاالتی بود که حضرت خضر)ع( به 
که از ایشان بپرسد. و البته حضرت  حضرت موسی)ع( اجازه نداد 

کند و سؤال نپرسد. موسی)ع( هم نتوانست صبر 

کریم خداوند نسبت به نظر دادن و سؤال  گاهی اوقات در قرآن 
کردن ایراد می گیرد، و به جای اینکه آن نظر را مورد نقد قرار دهد، 
که نظر می دهد را مورد  پیش فرض یا مقدمۀ ذهنی و روحِی کسی 
که از پیامبر الهی سؤال می کنند: آیا  نقد قرار می دهد. مثاًل آنجا 
شد؟!  خواهد  زنده  دوباره  شد،  پوسیده  اینکه  از  بعد  ما  بدن 
خداوند این گونه پاسخ می دهد: »َو َضَرَب َلنا َمَثاًل َو َنِسَي َخْلَقُه، 
را  َرمیٌم«)یس/78( خلقت خودش  ِهَي  َو  اْلِعظاَم  ُیْحِي  َمْن  قاَل 
گر خودش  فراموش کرده است و حاال دارد سؤال می پرسد! یعنی ا

را فراموش نکرده بود، اصاًل سؤال نمی کرد و خودش می فهمید. 

هم  اخالقش  باشد،  داشته  دوست   
ً
واقعا را  خدا  که  کسی 

درست می شود و زیاد نیاز به آموختن علم اخالق ندارد
اخالقی  بحث  یک  است«  دین  اصل  »محبت  می گوییم  اینکه 
گانه ای به نام علم  گفت در اسالم علم جدا نیست، اصاًل می توان 
که ما یک بار مؤمن بشویم و  اخالق نداریم. یعنی این طور نیست 
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کسی واقعًا  گر  کنیم. ا بعد یک بار هم برویم اخالق مان را درست 
که حب  کسی  زیرا  مؤمن بشود، اخالقش هم درست می شود، 
داشته  دوست  خودش  از  بیشتر  را  خدا  و  باشد  نداشته  نفس 
که بخواهد آن ایراد  باشد، دیگر نقص و ایرادی در وجودش ندارد 
که خدا را واقعًا دوست داشته  کند. کسی  را با علم اخالق درست 
نیاز به آموختن علم  زیاد  باشد، اخالقش هم درست می شود و 

اخالق ندارد.

گر خدا را از بچه  ات بیشتر دوست داشته باشی، نتیجه اش این  ا
که بچه ات را بیشتر دوست خواهی داشت می شود 

دوست  بیشتر  هم  خودش  بچه های  از  را  خدا  کسی  گر  ا حاال 
داشته باشد، و این مسأله را به آنها بگوید، آیا بچه هایش ناراحت 
نمی شوند؟ نه! چون کسی که خدا را بیشتر از همه دوست داشته 
همۀ  محبت  از  بیشتر  خودش  بچۀ  به  محبتش  قطعًا  باشد، 
پدرهای دنیا به بچه هایشان خواهد بود و این محبِت شدید را 
را  آنها  چقدر  او  که  می فهمند  و  می بینند  عمل  در  بچه هایش 
گر خدا را از بچه های خودت بیشتر دوست داشته  دوست دارد. ا
که بچه هایت را بیشتر دوست  باشی، نتیجه اش این خواهد بود 
کم نمی شود  خواهی داشت. و محبت تو به خانواده ات نه تنها 
گر ما خدا را بیشتر از هر  بلکه تقویت هم خواهد شد. ضمن اینکه ا
کسی دوست داشته باشیم، بیشتر مراقب خودمان  چیزی و هر 
تعبیری  به  این  و  ارزان نمی فروشیم،  را  بود و خودمان  خواهیم 

یعنی خودمان را هم بیشتر دوست خواهیم داشت. 
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کسی زیاد عاشق خدا باشد، دلها را می برد و همه عاشق  گر  اما ا
گر از این دنیا  که همه عاشق او بشوند، ا کسی  او خواهند شد. و 
برود، دِل عاشقانش در فراغش آتش می گیرد و می سوزد. لذا شما 
کبر)ع( چه آتشی در خیمه گاه  کنید وداع با علی ا نمی توانید تصور 
کبر)ع(  ا علی  با  حسین)ع(  امام  وقتی  کرد.  برپا  اباعبداه)ع( 
کرد، به او فرمود: اهل خیام منتظر تو هستند، برو  خداحافظی 
که با اهل خیام خدا  کبر)ع( رفت  کن! وقتی علی ا و با آنها وداع 

کند، آتشی در خیمه ها برپاشد.  حافظی 

امام حسین)ع( فقط یک بار آتش  شما فکر می کنید خیمه گاه 
مرتبه  سه  الاقل  نه!  بود؟!  عاشورا  عصر  در  هم  آن  و  گرفت 
که تیر به حلقوم علی  گرفته است! یکی موقعی  خیمه گاه آتش 
که همۀ دلها آتش  اصغر خورد، شیونی از این خیمه ها بلند شد 
خداحافظی  موقع  گرفت  آتش  خیمه ها  که  دیگر  بار  گرفت. 
کردند  غش  دو  هر  که  بود  اباعبداه)ع(  با  قاسم بن الحسن 
به  کبر)ع(  ا علی  که  بود  وقتی  هم  یکی  افتادند.  زمین  روی  و 
کند و به میدان برود، لذا  خیمه  آمد تا با اهل خیام خداحافظی 
ابالفضل العباس)ع( که این تجربه را داشت، دیگر خداحافظی 

نکرد، و بدون خداحافظی رفت...  
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بی دین ترین افراد هم در مقابل »دین داری توأم با محبت« تواضع 
 می کنند

کنیم؟ چگونه محبت خدا را به دل وارد 

یکی از راه ها برای اینکه محبت خدا در دل مان بیاید و عاشق خدا 
کنیم تا از طریق  که آن قدر به محبت خدا فکر  بشویم این است 
این تفکر، به حب اه برسیم؛ خیلی باید به این محبت فکر کنیم.  
هم  نماز  سِر  باشد،  حب اه  مشغول  فکرتان  مدام  کنید  سعی 
گر من خدا را  که ا کنید  فکرتان مشغول حب اه باشد و به این فکر 
که همۀ  دوست داشتم چه تحولی در دلم ایجاد می شد؟ خدایی 
از همۀ  آفریده است، قطعًا خودش  را  دوست داشتنی های عالم 
آنها دوست داشتنی تر است. وقتی سر به سجده می گذارید یا به 
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که خدایا! ِکی می شود این در به  کنید  رکوع می روید، به این فکر 
روی من باز شود و من واقعًا تو را دوست داشته باشم. یعنی فکر 

و ذکرش را رها نکنید. 

1. بی دین ترین افراد هم در مقابل »دین داری توأم با محبت« 
تواضع می کنند

گر دین داری توأم با محبت باشد، آثار و برکات و فواید زیادی دارد.  ا

آدم ها  ملحدترین  و  بی دین ترین  که  است  این  فوایدش  از  یکی 
نیز در مقابل آن دین، آن جامعۀ دینی و آن جاِن متدین تواضع 
کرد و جای حرف و حدیثی باقی نمی ماند. البته ممکن  خواهند 
کنند و این  را تمسخر  که متدینین  باز هم بعضی ها باشند  است 
که در مقابل »همۀ« انبیاء الهی به کار  تمسخر تنها اسلحه ای است 
 کاُنوا 

َ
تیِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإاّل

ْ
گرفته شده است: »یا َحْسَرًة َعَلی اْلِعباِد ما َیأ

کردند؟  ِبِه َیْسَتْهِزُؤَن«)یس/30( چرا هر پیغمبری آمد، او را مسخره 
چون پیامبران با شور و محبت و عشق به دین می پردازند و این 
مسأله واقعًا معاندین را الل و زمین گیر می کند و چاره ای جز تمسخر 
گر یک جامعۀ بزرگ بتواند با محبت  برایشان باقی نمی گذارد. اما ا

کند، دیگر همان تمسخرها نیز باقی نخواهد ماند.  دین داری 

2. محبت، قدرت آفرین است / ترس دشمنان امام زمان)ع( 
به خاطر شدت محبت یاران حضرت به ایشان خواهد بود

که قدرت آفرین است، یعنی  از آثار و فواید دیگر محبت این است 
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یک قدرت بسیار بزرگ در مقابل دشمنان ایجاد می کند. و اوج 
ما  ان شاءاه  دید.  حضرت  ظهور  از  بعد  می توان  را  قدرت  این 
گسترش رشد دین هم  باشیم و ظهور را ببینیم، و این روند رو به 
که رشد دین تقریبًا  خیلی امید ما را باال می برد، چون می بینیم 
که رشد دین  تصاعدی شده است. اصاًل این خاصیت دین است 
کم کم شروع می شود و بعد یک دفعه ای اوج می گیرد. همان طور 
اَس  الّنَ ْیَت 

َ
َرأ َو  اْلَفْتُح*  َو  َنْصُر اِه  که خداوند می فرماید: »ِإَذا َجاَء 

ْفَواًجا«)نصر/1و2(
َ
َیْدُخُلوَن فِی ِدیِن اِه أ

محبت  می کند  حکومت  که  چیزی  آن  حضرت،  ظهور  زمان  در 
محبت  این  می آورد،  امنیت  که  است  محبت  این  یعنی  است؛ 
محبت  این  گرفت،  خواهد  را  یاوه گویان  زبان  جلوی  که  است 
اثر  را قلع و قمع می کند. اما چرا محبت این  که دشمنان  است 
که  باشد  شمشیری  مانند  خودش  محبت،  اینکه  نه  دارد؟  را 
دشمنان دین را نابود  کند، نه! خوِد محبت این گونه نیست اما 
وقتی اصحاب امام زمان)ع( شدیدًا به او محبت داشته باشند، 
همین محبت دشمنان را به شدت می ترساند. لذا امام محمد 
»رعب«  وسیلۀ  به  را  زمان)ع(  امام  »خداوند  می فرماید:  باقر)ع( 
ْصِر«)کمال الدین  ٌد ِبالّنَ ْعِب ُمَؤّیَ ا َمْنُصوٌر ِبالّرُ کمک می کند؛ اْلَقاِئُم ِمّنَ

و تمام النعمة/ج 1/ص331(  

کردن،  چه چیزی رعب ایجاد می کند؟ ظالمان با ظلم و جنایت 
رعب ایجاد می کنند اما برای امام زمان)ع( محبت یاران حضرت 
که  که در دل دشمنانش رعب ایجاد می کند. همان محبتی  است 
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که در  نسبت به علی)ع( نداشتند و لذا حضرت غریب ماند. ُرعبی 
دل دشمنان امام زمان)ع( می افتد ناشی از اخالق خشِن یاران 
حضرت نیست. این رعب ناشی از شمشیر و دیکتاتوری و ظلم و 
جور نیست. بلکه ناشی از محبت شدید یاران حضرت به ایشان 
کسانی  تعداد  البته  و  بمیرند،  برایش  صدبار  حاضرند  که  است 
اینکه  نه  است،  فراوان  می ورزند  عشق  حضرت  به  این گونه  که 
کم باشد. بعد  یاران وفادار  مثل زمان ائمۀ اطهار)ع( تعداد این 
از ظهور حضرت، محّبت او در دل مردم جاى می گیرد و عشق و 
که در یاد  عالقۀ مردم به امام زمان)ع( به حّدی زیاد خواهد بود 
هیچ کس، غیر او نخواهد بود. )امیرالمؤمنین)ع(: إذا نادى ُمناٍد 
ماء: »إّن الَحّقَ في آِل محّمٍد« فعنَد ذلَك َیظهُر الَمهدّيُ  من الّسَ
ُه ، فال یکوُن َلهم ِذْکٌر غـیُرُه ؛ میزان  علی أفواِه الّناِس، و ُیْشَربوَن ُحّبَ
الحکمه/ ١٣٣٣-اثباة الهداة/247/5-کنزالعمال/39665( این 
محبت شدید، یک رعبی را در دل دشمن ایجاد می کند، لذا دیگر 

گفتاری انجام دهد.  کسی جرات نمی کند علیه حضرت رفتار یا 

در  حسین)ع(  به  ما  محبت  که  رعبی  مقابل  در  ما  دشمنان 
کنند لذا  کرده، می خواهند یک رعب دیگر درست  آنها ایجاد 

تصاویر جنایت های خودشان را منتشر می کنند
دشمنان  دل  در  و  است،  قدرت آفرین  دوستان  دل  در  محبت 
رعب آفرین است. همین االن محبت اباعبداه)ع( رعبی را در دل 
سعی  دارند  لذا  است.  کرده  به پا  غوغایی  و  انداخته  ما  دشمنان 
جنایت های  با  بلکه  نگیرند  خودشان  به  را  ترس  این  می کنند 
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خودشان سعی دارند این ترس را به سمت ما بیندازند. اینکه سِر 
دختر بچۀ سه ساله را می برند، یا قلب یک جوان را در می آورند و به 
کنند  دندان می کشند، و اینکه اصرار دارند سر ببرند و فیلم برداری 
می خواهند  که  است  این  خاطر  به  کنند،  پخش  را  فیلم ها  این  و 
که محبت  کنند. می خواهند در مقابل رعبی  ترس و وحشت ایجاد 
دیگر  رعب  یک  است،  کرده  ایجاد  آنها  دل های  در  حسین)ع( 
کنند و چاره ای هم جز این ندارند. لذا برایشان مهم نیست  درست 
که انتشار این تصاویر در میان مردم موجی از تنفر علیه آنها ایجاد 
خواهد کرد، چون االن به ایجاد رعب و ترس نیاز دارند.  در سال های 
که معجزۀ محبت  اخیر هم این راهپیمایی بیست  میلیونی اربعین 

کرده است. اباعبداه)ع( است، در دل  دشمنان ما رعب ایجاد 

از  محبت، قدرت انسان را باال می برد و وقتی یک دین، سرشار 
محبت شد، قدرت این دین و جامعۀ دینی افزایش پیدا می کند. 
که دین را با محبت داشته باشیم.  و خداوند از ما خواسته است 
«)بقره/165( البته این محبت خود به  ِ

ا ِهَّ  ُحّبً
ُ

َشّد
َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
»َو اّل

خود باید در دل مان باال برود، اما راه هایی هم برای تقویت این 
که  کنیم  کاری  محبت وجود دارد و با استفاده از این راه ها باید 

این محبت در دل مان باال برود.

3. افزایش محبت به خدا موجب لذت بردن از دین داری است
از  انسان  که  است  این  خدا  محبت  افزایش  فواید  از  دیگر  یکی 
دین داری خودش لذت می برد، چنان لذتی که اهل دنیا از دنیای 
خود نمی برند. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »اهل تقوا، با مردم 
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دنیا در دنیاشان شریك شدند، اّما مردم دنیا در آخرت آنها شرکت 
کردند و بهترین  نشدند، آنها در بهترین خانه هاى دنیا سکونت 
که  چشیدند  را  لّذت هایی  همان  و  خوردند  را  دنیا  خوراك هاى 
گرفتند آن گونه که متکّبران  دنیاداران چشیده بودند و از دنیا بهره 
ِخَرِة 

ْ
ْنَیا َو آِجِل اآل

ُ
ِقیَن َذَهُبوا ِبَعاِجِل الّد ّنَ اْلُمّتَ

َ
دنیا بهره مند بودند؛ أ

ْنَیا ِفي آِخَرِتِهْم  
ُ

ْهَل الّد
َ
ْنَیا ِفي ُدْنَیاُهْم َو َلْم ُیَشاِرُکوا أ

ُ
ْهَل الّد

َ
َفَشاَرُکوا أ

ِکَلْت َفَحُظوا 
ُ
ْفَضِل َما أ

َ
َکُلوَها ِبأ

َ
ْفَضِل َما ُسِکَنْت َو أ

َ
ْنَیا ِبأ

ُ
َسَکُنوا الّد

َخَذُه اْلَجَباِبَرُة 
َ
َخُذوا ِمْنَها َما أ

َ
ْنَیا ِبَما َحِظَي ِبِه اْلُمْتَرُفوَن َو أ

ُ
ِمَن الّد

ُرون «)نهج البالغه/نامه 27( اْلُمَتَکّبِ

که دین را به صورت قشری به مردم منتقل  کسانی  امام)ره(: 
قوانین  با  هستند/دین  الی اهلل  طریق  شیاطین  می کنند، 

شک راهنمایی و رانندگی فرق می کند
ُ

خ
گر در آموزش و پرورش زیبایی و محبوبیت دین را جا نمی اندازند  ا
گر در دانشگاه ها در درس های معارف، دین را عزیز  اشتباه است. ا
کافی هنرش  دِل آدم ها قرار نمی دهند اشتباه است. شاید به اندازۀ 

کار را نجام دهیم.  که این  را نداریم 

دین با قوانین راهنمایی و رانندگی فرق می کند، آدم ها هرچقدر 
هم به قوانین راهنمایی رانندگی نیاز داشته باشند، به آن عشق 
نمی ورزند! چون اینها یک سری قوانین خشک و بی روح است. 
که دستورات دینی را این طوری به دیگران منتقل  کسانی  وای بر 
را بدون آن روح و  که دین  کسانی  با  امام)ره(  می کنند. حضرت 
اخالق باطنی اش به مردم منتقل می کنند، خیلی محکم برخورد 
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که دعوت به صورت محض می کنند  می کند و می فرماید: »کسانی 
گویند شریعت را جز این  و مردم را از آداب باطنّیه باز می دارند و 
صورت و قشر معنی و حقیقتی نیست، شیاطین طریق إلی اه و 
خارهاى راه انسانّیتند، و از شّر آنها باید به خداى تعالی پناه برد 
که نور معرفت و توحید و والیت و دیگر معارف  که نور فطرت اه را 

است در انسان منطفی می کنند«)آداب الصالة/ص154(

که دین را به صورت قشری به مردم منتقل می کنند، انگار  کسانی 
دارند قوانین راهنمایی رانندگی به مردم یاد می دهند! درحالی 
که این دین، سراسر عشق و شور است، محبت خدا آتشی است 
امام رضا)ع( می فرماید: کسی ذکر  آتش می کشد.  به  را  که دل ها 
کند و نماز بخواند ولی مشتاق مالقات خدا نشود خودش را  خدا 
کرده است؛ َمْن َذَکَر اَه َتَعاَلی َخاِلیًا َو َلْم َیْشَتْق ِإَلی ِلَقاِئِه  مسخره 

 ِبَنْفِسه «)مجموعۀ ورام/111/2(
َ
َفَقِد اْسَتَهَزأ

گر محبت به دین در دل ما غوغا می کرد، تهاجم فرهنگی و  ا
ماهواره ها اثری نداشت

این  نیست،  کالمی  خشک  استدالالت  سلسله  یک  تنها  دین 
حال  در  که  می خورد  دین  مرزداران  درد  به  بیشتر  استدالالت 
کار  کافران و ملحدان هستند و به  کردن با با  دست و پنجه نرم 
که افراد دیندار، از دین  کرد  کاری  عموم متدینین نمی آید. باید 
در  دین  به  محبت  گر  ا است.  این  ما  مشکل  االن  ببرند؛  لذت 
که  دل ما غوغا می کرد، تهاجم فرهنگی و ماهواره ها چیزی نبود 
کند، یعنی اصاًل اثری نداشت. همین  بخواهد مردم ما را تهدید 
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کنند،  امروز هم ماهواره ها و رسانه های دشمن، هرچقدر تالش 
آیا می توانند عزاداری امام حسین)ع( را از رونق بیندازند؟! دیگر 
که این ماهواره ها برای اغوای مردم از  در این عالم چیزی نمانده 
آن استفاده نکرده باشند، اما آیا می توانند با موج محبت حسینی 
کنند؟! چرا نمی توانند؟ چون در مکتب امام حسین)ع(  مقابله 
عشق جریان دارد، یعنی مردم امام حسین)ع( را دوست دارند. 
امام  برای  به روضه می روید و چرا  از ما می پرسند چرا  لذا وقتی 
حسین)ع( عزاداری می کنید؟ می گوییم: »چون دوست داریم!« 
در  و  می بندد  را  یاوره گویان  همۀ  دهان  که  است  جوابی  این  و 

گفتن ندارند.  مقابلش حرفی برای 

تجربه  قابل  ما  برای  را  امام حسین)ع( عمیق ترین سخن دینی 
همان  بیا  کنی،  خدمت  دین  به  می خواهی  گر  ا لذا  است.  کرده 
را یک مقدار در  انجام داده است  ما  با  امام حسین)ع(  که  کاری 
برای  هم  را  دین  بقیۀ  و  بده  توسعه  هم  دین  دیگر  بخش های 
خودت محبوب قرار بده؛ مثاًل نماز باید برای ما محبوب باشد. 
َنُه  یماَن َو َزّیَ

ْ
َب ِإَلْیُکُم ال اینکه خداوند می فرماید: »َو لِکّنَ اَه َحّبَ

في  ُقُلوِبُکْم«)حجرات/7( دین باید در نزد ما محبوب باشد. این 
گر این محبت نباشد، مشکالت  که غوغا می کند، ا محبت است 

زیاد خواهد بود.

گر مردم از  دین سرگرمی و لذت انسان را هم تأمین می کند/ ا
دین بیشتر لذت ببرند، دیگر دنبال شهوات نخواهند رفت

که فقط چهارتا قانون حقوقی نیست، دین آتش است و دِل  دین 
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آدم را به آتش می کشد، دین سرگرمی و لذت انسان را هم تأمین 
اینکه  خاطر  به  می روند؟  شهوات  سراغ  چرا  مردم  اصاًل  می کند. 
گر از دین بیشتر لذت ببرند، دیگر  می خواهند لذت ببرند، حاال ا
این  همۀ  مردم،  خوِد  درنتیجه  و  رفت  نخواهند  شهوات  دنبال 
این  »از  می گویند:  چون  می ریزند  دور  را  غیراخالقی  برنامه های 

چیزها خوشم نمی آید و زیاد از آن لذت نمی برم.«

گر محبت به خدا را در دل خودمان افزایش دهیم، مقاومت ما  ا
در مقابل شهوات، ابلیس و تهاجم های دیگران بیشتر می شود و 
قدرت ما در مقابل اینها افزایش پیدا می کند و در دل دشمن رعب 

ایجاد می کند و از بندگی خودمان هم بیشتر لذت می بریم. 

از ُعجب  که می تواند  نوادر عواملی است  از  4. محبت یکی 
جلوگیری کند

که محبت یکی از نوادر عواملی  یکی دیگر از آثار محبت این است 
که  وقتی  از  امان  کند.  جلوگیری  ُعجب  از  می تواند  که  است 
که  گر چیزی نباشد  مذهبی ها و اهل عبادت دچار عجب شوند. ا
ک تر  از ُعجب جلوگیری کند، برخی مذهبی ها از المذهب ها خطرنا
کارهای  می شوند. ُعجب موجب حبط عمل می شود و عبادات و 
از ُعجب  بین می برد. خداوند  از  و  را فاسد می کند  انسان  خوب 
می فرماید:  صادق)ع(  امام  که  حّدی  به  می آید،  بدش  خیلی 
گر  ا از ُعجب است و  گناه برای مؤمن بهتر  که  »خداوند می داند 
گناه نمی کرد؛ ِإّنَ اَه  غیر از این بود، خدا هیچ مؤمنی را مبتال به 
 َذِلَك َما اْبُتِلَي ُمْؤِمٌن 

َ
ْنَب َخْیٌر ِلْلُمْؤِمِن ِمَن اْلُعْجِب َو َلْو ال

َ
ّنَ الّذ

َ
َعِلَم أ
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َبدًا«)کافی/313/2( 
َ
ِبَذْنٍب أ

ُعجب خیلی راحت به دل انسان راه پیدا می کند. تقریبًا محال 
به  ولی ُعجب  انجام دهد  کار خوبی  یا  کند  کسی عبادت  است 
سراغش نرود. البته ما یک تجربۀ خیلی خوب داریم که ُعجب هم 
در آن راه ندارد و آن روضۀ اباعبداه)ع( است. وقتی به روضۀ امام 
حسین)ع( می رویم و برمی گردیم، دچار ُعجب و غرور نمی شویم 
البته به او  را زده اند و روی زمین افتاده است،  چون قهرمان ما 
کشته شده و شکست خورده  افتخار می کنیم ولی چون در ظاهر 
حسین)ع(  امام  گریه کن های  ما  ُعجِب  برای  جایی  دیگر  است، 

باقی نمی ماند. 

را  ما  دین  قسمت های  بقیۀ  که  باشد  باید  عاملی  یک  باالخره 
حفظ کند و آن هم محبت امام حسین)ع( است. امام حسین)ع( 
عامل  بلکه  نیست،  تاریخ  عرصۀ  در  دین  حفظ  عامل  فقط 
حفظ دین در وجود یک آدم نیز هست. باالخره یک عمل باید 
گریه و ناله بر  که دچار آفِت ُعجب نشود و بماند، و آن هم  باشد 
اباعبداه الحسین)ع( است. محبت به خدا و دین هم از همین 

جنس است و لذا از ُعجب جلوگیری می کند.

کنیم؟ / با فکر کردن به حب  چگونه محبت خدا را به دل وارد 
اهلل، می توان به محبت خدا  رسید/ »اولی االلباب« از طریق 

تفکر به حب اهلل می رسند
تغییر  چون  بیاید؟  ما  دل ِ  در  محبت  این  کنیم  چه کار  حاال 
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دادن دل خیلی سخت است و دِل انسان به این سادگی تکان 
می فرماید:  صادق)ع(  امام  نمی کند.  گوش  حرف  و  نمی خورد 
»جابجا کردن کوه ها آسانتر از این است که قلبی بخواهد از جایش 
تکان بخورد؛ إزاَلُة الِجباِل أهَوُن ِمن إزاَلِة َقلٍب َعن َموِضِعِه« )تحف 

العقول/ص358( 

یکی از راه ها برای اینکه محبت خدا در دل مان بیاید و عاشق خدا 
کنیم تا از طریق  که آن قدر به محبت خدا فکر  بشویم این است 
این تفکر، به حب اه برسیم؛ خیلی باید به این محبت فکر کنیم. 
صدا  االلباب«  »اولی   را  آنها  قرآن  در  خداوند  که  هستند  کسانی 
می زند، یعنی صاحبان اندیشه. »ُلّب« یعنی اندیشه و دستگاهی 
کسانی  که آدم با آن فکر می کند. اولی االلباب یا صاحبان ِخَرد چه 
کسانی هستند  هستند؟ امام صادق)ع( می فرماید: اولی االلباب 
کار می کنند. آن قدر فکر می کنند که از طریق تفکر به حب  که با فکر 
َوِرُثوا  ی  َحّتَ ِباْلِفْکَرِة  َعِمُلوا  ِذیَن  

َ
اّل ْلَباِب 

َ ْ
ال وِلي 

ُ
أ »ِإّنَ  اه می رسند؛ 

ِمْنُه ُحّبَ اِه«)کفایه االثر/ص257( 

حب اه  به  کردن  فکر  با  برسی،  خدا  محبت  به  می خواهی  گر  ا
می توانی برسی. مگر تفکر انسان را به محبت می رساند؟ بله، تفکر 
که  را به حب اه برساند. مثاًل یک راهش این است  می تواند تو 
که  کنید  روزانه( شرکت  یا حتی  )به صورت هفتگی  در جلساتی 
کنید مدام فکرتان  در آن از محبت خدا صحبت می شود. سعی 
مشغول حب اه باشد، سِر نماز هم فکرتان مشغول حب اه باشد 
گر من خدا را دوست داشتم چه تحولی در  که ا کنید  و به این فکر 
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که همۀ دوست داشتنی های عالم را  دلم ایجاد می شد؟ خدایی 
آفریده است، قطعًا خودش از همۀ آنها دوست داشتنی تر است. 
کنید  وقتی سر به سجده می گذارید یا به رکوع می روید، به این فکر 
که خدایا! ِکی می شود این در به روی من باز شود و من واقعًا تو را 

دوست داشته باشم. یعنی فکر و ذکرش را رها نکنید. 

که محبت خدا  حضرت در ادامۀ روایت فوق می فرماید: »وقتی 
نورانی می شود و لطف و مرحمت  انسان برسد، قلبش  به قلب 
فرا  را  او  زندگی،  برکات  و  می رسد  او  به  سرعت  با  خدا  عنایت  و 
گرفت، او اهل حکمت می شود  می گیرد. وقتی برکت، وجودش را 
صاحب  شد،  حکیم  که  وقتی  و  می گوید.  سخن  حکمت  با  و 
کرد و به  بصیرت و تیزبینی خواهد شد، و با قدرت عمل خواهد 
و  می فهمد  و  می شناسد  را  آسمان  هفت  بعد  و  می رسد  قدرت 
وقتی به این مرحله رسید، دیگر شهوت و محبتش صرف خالقش 
گیر  خدا  محبت  و  شهواتش  بین  دیگر  تنها  نه  )یعنی  می شود، 
کند، بلکه اصاًل شهوتش در محبت  کدام را انتخاب  که  نمی کند 
َع  ْسَر

َ
خدا خواهد بود(؛ َفِإّنَ ُحّبَ اِه ِإَذا َوِرَثُه اْلَقْلُب اْسَتَضاَء ِبِه َو أ

ْهِل 
َ
ْهِل اْلَفَواِئِد َفِإَذا َصاَر ِمْن أ

َ
 َصاَر ِمْن أ

ً
ْطُف َفِإَذا َنَزَل َمْنِزال

ُ
ِإَلْیِه الّل

َم ِباْلِحْکَمِة َصاَر َصاِحَب ِفْطَنٍة َفِإَذا 
َ
َم ِباْلِحْکَمِة َفِإَذا َتَکّل

َ
اْلَفَواِئِد َتَکّل

َنَزَل َمْنِزَلَة اْلِفْطَنِة َعِمَل ِفي اْلُقْدَرِة َفِإَذا َعِمَل ِبِه َما ِفي اْلُقْدَرِة َعَرَف 
َتُه ِفي  ْبَعَة َفِإَذا َبَلَغ َهِذِه اْلَمْنِزَلَة َجَعَل َشْهَوَتُه َو َمَحّبَ ْطَباَق الّسَ

َ ْ
ال

َخاِلِقه«)کفایه االثر/ص257(
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که فقط خدا و خوبی ها را دوست دارند، چگونه رشد  کسانی 
می کنند؟

سؤالی که اینجا مطرح می شود این است: باالخره آدم باید مخالف 
برخی از دوست داشتنی هایش عمل کند تا رشد کند، پس کسانی 
که فقط خدا و خوبی ها را دوست دارند، چگونه رشد می کنند؟ 
کنند و در اثر این مبارزه،  که عالقۀ بد ندارند تا با آن مخالفت  اینها 
که اینها چون فقط چیزهای خوب  کنند؟! پاسخ این است  رشد 
را دوست دارند، باید مخالف بعضی از همین دوست داشتنی های 
داشت  دوست  ابالفضل)ع(  حضرت  مثاًل  کنند.  عمل  خوبشان 
کبر)ع( و قاسم بن الحسن)ع( به میدان برود، چون  قبل از علی ا
که شاهد شهادِت این دو بزرگوار باشد،  خیلی برایش سخت بود 
امام  اما  خواست،  میدان  اجازۀ  حسین)ع(  امام  از  بار  چند  لذا 
گر بروی لشکر  حسین)ع( فرمود: »تو علمدار لشکر من هستی و ا
َق  ْنَت َصاِحُب ِلَواِئي َو ِإَذا َمَضْیَت َتَفّرَ

َ
ِخي أ

َ
من متفرق می شود؛ یا أ

َعْسَکِري «)بحاراالنوار/ج45/ص41( لذا ابالفضل)ع( برخالف این 
کرد و به میدان نرفت.  خواستۀ خودش عمل 

ابالفضل)ع( در کربال دوست داشت برای امام حسین)ع( علمداری 
کند، لذا وقتی امام حسین)ع( فرمود: تو علمدار لشکر من هستی، 
کنار  در  اما  پرچمش،  و  دست ها  بود  شده  عباس  وجود  همۀ 

علقمه همین دوست داشتنی خوب را هم برای خدا داد...
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 هواپرستی بوی شمر و یزید می دهد

والیت شرط رسیدن به محبت خداست

لذت  ُبریدن  َسر  از  که  تروریست هایی  مکتب  با  غربی ها،  مکتب 
با  راحت می توانند  تروریست ها خیلی  این  یکی است.  می برند، 
گلوله آدم ها را بُکشند، اما دلشان می خواهد سر بُبرند، یعنی  یک 
اینها هم مکتبشان »دلم می خواهد« است. اینها به لحاظ نظری 

هم، با غربی ها وحدت نظر دارند.
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گار»پرستش هوای نفس« است؛ یعنی انسان ها  گار ما روز روز
طبق دوست داشتنی های نفسانی خود زندگی می کنند    

روزگار ما، روزگار پرستیدن هوای نفس است. ما در روزگاری زندگی 
خود  نفسانی  داشتنی های  دوست  براساس  مردم  که  می کنیم 
زندگی می کنند و این زندگی برای آنها تئوریزه شده است؛ یعنی 
کرده اند و توجیه های به  دانش آن را در دانشگاه های عالم تولید 
ظاهر عقالنی )هرچند احمقانه ( برایش درست کرده اند و تنظیمات 
و  هواپرستی ها  خودخواهی های،  دادند.  انجام  برایش  حقوقی 
و حّق و حقوق  قانون  به صورت  را  انسان  دوست داشتنی های 
که  انسان درآورده اند و همۀ این ها مصداق این آیۀ شریفه است 
خداوند می فرماید: »آیا ندیدی کسی را که هواى نفسش را خدای 

َخَذ ِإلَهُه َهواُه«)جاثیه/23(.
َ
ْیَت َمِن اّت

َ
َفَرأ

َ
خودش قرار داده؟ أ

البته آنها خودشان را هواپرست نمی دانند و بعضی از آنها می گویند 
الییک  ما  می گویند  )مثاًل  نیستیم،  پرستش  به  قایل  اصاًل  ما 
هستیم( ولی خداوند نامش را پرستش می گذارد. امام باقر)ع( نیز 
کسی در واقع دین اوست.  می فرماید: دوست داشتنی های هر 
ین«)محاسن/263/1(. و این یعنی کسی که هوای  »الُحّبُ ُهَو الّدِ

نفسش را دوست دارد، دینش همین هواپرستی است.

که مردم دنبال دوست داشتنی های  ما در جهانی زندگی می کنیم 
فقط  نه  می برند.  شهوانی  لّذت  آن  از  و  هستند  خود  نفسانِی 
نظام  اقتصاد،  فرهنگ،  بلکه  عرق خوری ها،  و  رقاص خانه ها 
کاری  کم بر جهان همه بر اساس »من هر  حقوقی و سیاسی حا
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دلم می خواهد می کنم، چون دوست دارم« بنا شده است. حتی 
کاری دلش بخواهد  کسی هر  در عرصۀ حقوق هم می گویند هر 
باید انجام بدهد، کسی حق ندارد به او چیزی بگوید)غیر از برخی 
گر  کودک درست می کنند و می گویند: ا موارد خاص( مثاًل حقوق 
که بچه خوشش نیامد،  پدر و مادر به بچۀ خودشان حرفی زدند 
گر یک زن »دوست داشت« به  پدر و مادر باید دستگیر بشوند! ا
حّقش  »می تواند«،  چون  یا  دارد!  حق  کند،  خیانت  شوهرش 
 به حقوق 

ّ
کنید و اال است! و می گویند اینها را باید به قانون تبدیل 

کسی هر  کرده اید! در عرصۀ اقتصاد نیز می گویند: هر  بشر تجاوز 
پولش  کسی  گر  ا مثاًل  دهد،  انجام  می تواند  دارد  دوست  کاری 
کند، اشکالی ندارد!  بیشتر است و می خواهد دیگران را هم غارت 

مکتب غربی ها »دلم می خواهد« است و این یعنی هواپرستی 
آن کسانی که در غرب به عرق خوری و پایکوبی و بدمستی و هرزگی 
کار  می پردازند و می گویند »من چون دوست دارم، حق دارم این 
کشورهای غربی  را انجام بدهم«، دیگر نمی تواند در خیابان های 
قیام  درصد  یک  علیه  درصد  ُنه  و  »نود  بگوید:  و  کند  تظاهرات 
کاری  این است: »تو هر  کرده اند« چرا نمی تواند؟ چون جوابش 
دلت می خواهد داری انجام می دهی، سیاستمداران شما هم هر 
کاری و هر جنایتی دلشان می خواهد دارد انجام می دهند! شما 
در واقع مکتب تان یکی است و در اصل با همدیگر اختالف نظر 

که دستۀ خودش را نمی ُبرد!« ندارد! چاقو 

اول شیشۀ عرق فروشی ها شکسته شد، معنایش  انفالب ما  در 
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کاری دلمان می خواهد نمی کنیم، پس آن  که ما دیگر هر  این بود 
کاری دلش خواست  که پادشاه است هم نمی تواند هر  کسی هم 
کّل  که  انجام دهد. جنبش وال استریت وقتی به نتیجه می رسد 
که بر اساس پرستش هوای نفس  تمّدن غرب فرو بریزد؛ تمّدنی 

استوار است.

لذت  ُبریدن  َسر  از  که  تروریست هایی  مکتب  با  غربی ها،  مکتب 
با  راحت می توانند  تروریست ها خیلی  این  یکی است.  می برند، 
گلوله آدم ها را بُکشند، اما دلشان می خواهد سر بُبرند، یعنی  یک 
اینها هم مکتبشان »دلم می خواهد« است. اینها به لحاظ نظری 

هم، با غربی ها وحدت نظر دارند. 

دل  ایران  جوان های  برای  صهیونیست ها  رئیس  چرا 
می سوزاند و از شلوار لی و موسیقی غربی حرف می زند؟

مکتب هواپرستی غربی ها، در عرصۀ زندگی شخصی به هرزگی و 
شهوت رانی می انجامد، و در عرصۀ اقتصاد به نظام سرمایه داری، 
غربی ها  امروز  رایج  بشر  حقوق  همین  حقوق  عرصۀ  در  و 
گوشۀ آن هم حرف های فمنیستی  که از یک  نتیجه اش می شود 
داشتنی هاست،  دوست  بر  مبتنی  که  تمّدنی  در  شده.  متولد 
خوشم  و  دارم  »دوست  آنها  است.  شده  تئوریزه  ستم  و  ظلم 
کرده اند و شهوت از آن پشتیبانی می کند. به  می آید« را تئوریزه 
که وقتی رئیس جنایتکار رژیم صهیونیستی  همین خاطر است 
و  لی  شلوار  از  بسوزاند،  دل  ایران  جوان های  برای  می خواهد 

موسیقی غربی حرف می زند. 
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جین  شلوار  دنبال  جهان،  در  قدرتمند  آدم  کثیف ترین  چرا 
کردن جوان های ماست؟ چون  گوش  پوشیدن و موسیقی غربی 
کاری دلت خواست انجام دهی، زیر سلطۀ من  گر تو هر  می گوید: ا
کاری دلم خواست می توانم  گرفت و آن وقت من هر  قرار خواهی 
این  در  چون  باشی.  هرزه  تو  که  است  من  نفع  به  دهم.  انجام 

صورت ضعیف می شوی و بعدش هم تسلیم می شوی.

هواپرستی بوی شمر و یزید می دهد/در مقابل حب الدنیا و 
شهوات، باید محّبت خدا و اولیائش را در جامعه رواج دهیم

که  می زنیم  صدا  را  نجات بخش  حسین)ع(  داریم  جهانی  در  ما 
کم است. و هواپرستی  در این جهان، حّب نفس و هواپرستی حا
که  هم بوی شمر و یزید می دهد. ما در جهانی زندگی می کنیم 
این  با  ما در مقابله  و هواپرستی جریان دارد.  به شهوات  عشق 
کار باید بکنیم؟ در  شهوت پرستی، لّذت پرستی، و هواپرستی چه 
مقابل این شهوات، لّذات و دوست داشتنی ها، ما چه چیزی برای 
که ما منطق خیلی محکمی داریم ولی  گفتن داریم؟ درست است 
منطق اینجا جواب نمی دهد، چون در نوع آدم ها این گونه است 
که منطق از پِس محّبت برنمی آید، یعنی منطق را نمی پذیرند. لذا 
در مقابل محّبت، باید محّبت بیاوریم. ما در مقابل محّبت دنیا 
گفتن داریم؟ در مقابل محّبت دنیا، محّبت خدا  چه حرفی برای 
را داریم. پس محّبت خدا را باید در جامعه رواج دهیم تا بتوانیم با 
محبت دنیا مقابله کنیم. لذا خیلی باید از محّبت خدا حرف بزنیم 

کنیم و بیاندیشیم. و به آن فکر 
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که محبت دنیا و شهوات را دارند، یک  ما در مقابل هواپرستان 
سپس  و  خدا«  »محّبت  آن  و  داریم  محکم  و  قوی  خیلی  حرف 
محّبت اولیاء خداست. یا محّبت اولیاء خدا تو را به محّبت خدا 
می رساند یا محّبت خدا تو را به محّبت اولیاء خدا می رساند. یکی 
که بگویی: »حسین جان!  گیرترین و بهترین راه ها این است  از فرا
تو از خدا زمینی تر هستی و برای من، قابل دسترس تر هستی. من 
زیاد حّب اه ندارم ولی تو را دوست دارم.« بعد امام حسین)ع( 
را به محّبت  تو  و  را می گیرم  می فرماید عیبی ندارد! من دستت 

خدا می رسانم.

کردن، هم می توان به حب اهلل رسید و هم حب الدنیا  با فکر 
کرد را از دل بیرون 

همان طور که قباًل گفتیم، یک راه برای افزایش محبت خدا در دل، 
کنیم. در این  که از محّبت خدا حرف بزنیم و به آن فکر  این است 
کم کم محّبت مان به خدا زیاد می شود؟ امام صادق)ع(  صورت 
ی َوِرُثوا ِمْنُه  ِذیَن  َعِمُلوا ِباْلِفْکَرِة َحّتَ

َ
ْلَباِب اّل

َ ْ
وِلي ال

ُ
می فرماید: »ِإّنَ أ

که  ُحّبَ اِه«)کفایه االثر/ص257( صاحبان خرد، کسانی هستند 
کردن دربارۀ محّبت خدا، به حّب اه می رسند.  با فکر 

با فکر و ذکر  کردن به دست می آید، بلکه  با فکر  نه تنها حّب اه 
ج  ج می شود. خار و اندیشیدن، حّب الّدنیا هم از دل انسان خار
است.  حب اه  آوردن  به دست  از  راحت تر  حّب الّدنیا  کردن 
بیرون  از دلت  کردن،  و فکر  اندیشیدن  با  را می توانی  حب الدنیا 
تخلیه  دنیا  از  مؤمن  که  وقتی  می فرماید:  صادق)ع(  امام  کنی. 
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کند، رشد می کند،  ج  از دلش خار را  شود، یعنی محّبت به دنیا 
ی  اْلُمْؤِمُن  

َ
آ ن وقت شیرینی محّبت خدا را احساس می کند؛ ِإَذا َتَخّل
ْنَیا َسَما، َو َوَجَد َحاَلَوَة ُحّبِ اِه«)کافی/130/2(

ُ
ِمَن  الّد

کردن محّبت دنیا از دل  ج  چگونه می توانیم با فکر و ذکر، به خار
کردی،  کردی و هوس  که نگاه  بپردازیم؟ مثاًل به هر قسمت از دنیا 
چقدر  باشی؟  داشته  دوستش  می ارزد  »اصاًل  بگو:  خودت  به 
گر یک مقدار به  کن به آن هم برسی، بعدش چه؟« ا می ارزد؟ فکر 
که اصاًل ارزشش را ندارد و دیگر  کنی خودت می فهمی  آخرش نگاه 
واقعًا می ارزد فدایش  ببین  کن،  فکر  آن بشوی.  نمی  توانی غرِق 

بشوی یا نه؟ قطعًا نمی ارزد. 

از فکر  البته غیر  کن.  بیرون  از دلت  را  کردن، محّبت دنیا  با فکر 
اینکه  کردن و راه های دیگری نیز وجود دارد. مثل  کردن، عمل 
اینها فیلم سیاه  با اهل دنیا نشست و برخاست نداشته باشی؛ 
و  نشست  آخرت  اهل  با  می کنند!  تعریف  رنگی  را  دنیا  سفید  و 

کنند.  که تو را به آخرت مشتاق  برخاست داشته باش 

لباب با فکر به محّبت می رسند و با محّبت به همه جا  اولی اال
می رسند/هیچ راهی غیر از راه محبت خدا، تضمینی نیست

اولی االلباب با فکر به محّبت خدا می رسند. با فکر محّبت دنیا را 
کرد، آثارش  کار را  که با فکر این  از دلشان بیرون می کنند. وقتی 
چیست؟ اینکه قلبش نورانی می شود، برکت به زندگی اش می آید، 
»بعد  می فرماید:  ادامه  در  می کند.  پیدا  قدرت  می شود،  حکیم 
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حکمتی  به  و  می بیند  را  خدا  قلبش  در  که  می رسد  منزلتی  به 
َنَزَل  َذِلَك  َفَعَل  َفِإَذا  نرسیده اند؛  آن  به  حکماء  که  می رسد 
َوِرَثُه  َما  ِبَغْیِر  اْلِحْکَمَة  َوِرَث  َو  َقْلِبِه  ِفي  ُه  َرّبَ َفَعاَیَن  اْلُکْبَرى  َمْنِزَلَة 
اْلُحَکَماُء«)کفایه االثر/ص258( یعنی اولی االلباب با فکر به محّبت 

می رسند و با محّبت به همه جا می رسند. 

راه  از  بعضی ها  می رسند؟  چیزها  این  به  راهی  چه  از  دیگران 
از  راه تالش علمی، برخی  از  راه ریاضت، برخی  از  عبادت، برخی 
که از این  کسی  راه سکوت و ... البته این راه ها نیز خوب است اما 
راه های معمولی، به جایی برسد ممکن است بعدش خراب شود 
کند، یعنی این آدم حکیم، عالم و عابد، ممکن است  و سقوط 
گر  خراب شود. پس هیچ یک از این راه ها تضمینی نیستند، فقط ا
از راه محبت خدا به اینجاها برسی، تضمینی است. لذا در ادامه 
که غیر طریق محّبت خدا به جایی  کسانی  کثر  روایت می فرماید: ا
می رسند، خراب خواهند شد. اینها صفت آن کسانی است که حق 
معرفت خدا را پیدا نمی کنند و حق محّبت خدا را پیدا نمی کنند؛ 
ْمِت َو ِإّنَ  َو َوِرَث اْلِحْکَمَة ِبَغْیِر َما َوِرَثُه اْلُحَکَماُء َوِرُثوا اْلِحْکَمَة ِبالّصَ
ْدَق  ِباْلُخُشوِع  یِقیَن َوِرُثوا الّصِ ّدِ َلِب َو ِإّنَ الّصِ اْلُعَلَماَء َوِرُثوا اْلِعْلَم ِبالّطَ
ْن ُیْرَفَع 

َ
ا أ ْن َیْسُفَل َو ِإّمَ

َ
ا أ یَرِة ِإّمَ َخَذُه ِبَهِذِه الّسِ

َ
َو ُطوِل اْلِعَباَدِة َفَمْن أ

َیْعَمْل  َلْم  َو  َع َحّقَ اِه  َیْر َلْم  ِإَذا  ُیْرَفُع   
َ

َو ال َیْسُفُل  ِذي 
َ
اّل ْکَثُرُهْم 

َ
أ َو 

ُه َحّقَ  ِمَر ِبِه َفَهِذِه ِصَفُة َمْن َلْم َیْعِرِف اَه َحّقَ َمْعِرَفِتِه َفَلْم ُیِحّبَ
ُ
ِبَما أ

ُهْم 
َ
َك َصاَلُتُهْم َو ِصَیاُمُهْم َو ِرَواَیاُتُهْم َو ُعُلوُمُهْم َفِإّن

َ
ّن ِتِه َفاَل َیُغّرَ َمَحّبَ

ُحُمٌر ُمْسَتْنِفَرة«)کفایه االثر/ص258(
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یک راه دیگر برای رسیدن به حب اهلل؛ تبعیت از والیت است/ 
والیت شرط رسیدن به محبت خداست

که هنوز به معنای واقعِی کلمه به حّب اه نرسیده ایم،  برای ما 
کردن است. یک راه حل  یک راه برای رسیدن به حب اه، فکر 
که در این آیۀ قرآن آمده است: »ای پیامبر! به آنها  دیگر نیز دارد 
گر دوست دارید خدا را دوست  ا گر خدا را دوست دارید )یا  ا بگو 
کنید، تا خدا شما را دوست داشته  داشته باشید(، از من اطاعت 
ِبُعوني  

َ
وَن اَه َفاّت گناهان شما را ببخشد؛ ُقْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحّبُ باشد و 

که  کنید  ُذُنوَبُکْم«)آل عمران/31( دقت  َلُکْم  َیْغِفْر  َو  اُه  ُیْحِبْبُکُم 
کنید،  گر خدا را دوست دارید بروید از خدا تبعیت  نمی فرماید: ا
از  باید  یعنی  کنید«  تبعیت  باید  من  از  »بگو  می فرماید:  بلکه 
اال  و  باشد  را دوست داشته  ما  تا خدا  کنیم  تبعیت  پیامبر)ص( 
کردن از خوِد خدا، زیاد هنری نیست. ابلیس هم خیلی از  تبعیت 
کرد، اما در نهایت در ماجرای خلقت آدم، سرپیچی  خدا تبعیت 
گر خدا را دوست دارند، باید  که ا کرد. معنای آیۀ فوق این است 

کنند.  والیت داشته باشند و از والیت تبعیت 

وَن اَه  در اینجا رسول خدا)ص( به مردم می فرماید: »ِإْن ُکْنُتْم ُتِحّبُ
گر  کنید. ا گوش  گر خدا را دوست دارید حرف مرا  ِبُعون« یعنی ا

َ
َفاّت

کنید، در واقع سخن پیامبر هم در  فرموده بود سخن خدا را گوش 
آن نهفته بود زیرا سخن پیامبر)ص( همان سخن خداست، ولی 
کنید  ِبُعوني«، یعنی از من تبعیت 

َ
گانه فرمود: »َفاّت در این آیه جدا

تا خدا شما را دوست داشته باشد. این یعنی والیت شرط این 
کرم)ص( نیز در روز  که خدا دوستت داشته باشد. پیامبر ا است 
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عید غدیر فرمود: هرکس از من تبعیت می کند، از علی)ع( تبعیت 
ُه؛ کافی/287/1( 

َ
ُه  َفَعِلّيٌ َمْوال

َ
کند. )َمْن  ُکْنُت  َمْوال

و  کنید  اطاعت  خدا  از  هم  »بگو  می فرماید:  بعدی  آیۀ  در 
دوست  را  کافران  خدا  کردند  پشت  گر  ا پس  رسولش،  از  هم 
ّبُ  یُحِ  

َ
ال اَه  َفِإّنَ  ْوْا 

َ
َتَوّل َفِإن  ُسوَل  الّرَ َو  اَه  ِطیُعوْا 

َ
أ ُقْل  ندارد؛ 

آیه،  این  در  خداوند  که  کنید  دقت  اْلَکاِفِرین«)آل عمران/32( 
که  کنار هم می آورد. جالب اینجاست  اطاعت از خدا و رسول را 
که اطاعت از خدا آمده است،  در قرآن )جز در یک مورد( هر جا 
کنارش آمده است و البته یک جاهایی  اطاعت از رسول خدا نیز در 

اطاعت از پیغمبر آمده ولی اطاعت از خدا نیامده است. 

کرده است امام حسین)ع( والیتپذیری را برای ما آسان 
واقعش این است که برای بعضی ها سخت بود که رسول خدا)ص( و 
اولیاء خدا به آنها می گفتند: »از من تبعیت کنید.« چون به غرورشان 
که از اولیاء خدا  برمی خورد. اما می دانید چرا برای ما سخت نیست 
کرده  کار را امام حسین)ع( برای ما آسان  کنیم؟ چون این  تبعیت 
است. امام حسین)ع( اول آمده در دِل ما نشسته است و بعد وقتی 
ِبُعوني« دیگر به ما برنمی خورد، 

َ
این آیه را می خوانیم که می فرماید »َفاّت

کنید، حسین)ع(  که می گوید: از من تبعیت  کسی  چون می دانیم 
که اصاًل به غرور ما برنمی خورد.  است. و حسین)ع( آن قدر آقاست 
است.  کرده  آسان  ما  برای  را  والیتپذیری  حسین)ع(  امام  یعنی 
است؛  کرده  آسان  ما  برای  را  کار  این  چگونه  حسین)ع(  می دانید 

آن قدر مصیبت و بال دیده و آن قدر بچه های حسین)ع( را زده اند ...
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