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 دوستی با خدا -همدرس یازد

 اختیار را تو غیر باشد، چشیده را ات دوستی لذت کس هر دانم می خوب! بارالها

 ای! بارالهانشود،  گردان روی تو از ای لحظه گیرد، انس تو با کس آن و نکند

 خودت از را داشتنت دوست !عاشقان آرزوی نهایت ای و مشتاقان دل آرمان

 )مناجات امام سجاد(.خواهانم

 محبت نقش

 فعالیت. است انسان کارهای و ها تصمیم از بسیاری سرچشمه دوستی و محبت

 محبت و ها دلبستگی در ریشه دهد می انجام طول زندگی در آدمی که هایی

 هر به. دهد می آدمی جهت زندگی به که هاست محبت همین و دارد او های

 تر گسترده و تر عمیق زندگی در نیز آن تأثیر باشد، شدیدتر محبت که میزان

 است.

 !ارزیم؟ می چقدر

 می دوست که است چیزی اندازه به انسانی هر ارزش»امام علی )ع( می فرماید: 

 «.دارد

 .......« تا در طلب گوهر کانی، کانی/ تا در هوس لقمه نانی، نانی »شعر 

 اشاره به معیار و ارزش انسان و ارتباط با حدیث امام علی)ع( دارد.

 خدا به محبت

 او جایگاه را خود قلب و سپارد، ها زیبایی و کماالت سرچشمه به دل انسان اگر

 خدا به انسان ایمان که میزان ره و یابد می دیگری بوی و اش رنگ زندگی کند،

 .شود بیشتر می خدا به نیز وی محبت شود، بیشتر

 در زندگی انسان تحوالت محبت به خدا

 نشاط، انسان به و برد می بین از را یأس و ترس افسردگی، الهی محبت و عشق

 را بخیل زرنگ، و چاالک را تنبل الهی، محبت. می بخشد و قدرت شجاعت

 و ایثار به خودخواهی از را آدمی سرانجام می کند و صبور را طاقت کم بخشنده،

 حیات را مرده که اکسیری است چون خدا به عشق. رساند می خودگذشتگی از

 می کند.  عطا وی به حقیقی زندگی و بخشد می

 آرام خدا با جز و خداست جایگاه انسان قلب است که دلیل این به تحول همه این

 خدا حرم در خداست؛ حرم انسان قلب: فرماید می صادق)ع( امام .یابد نمی قرار و

 .ندهید جا را خدا غیر

 به نسبت آنان شدید محبت و دوستی را، مؤمنان های ویژگی از یکی کریم قرآن

 وَ اللّهِ کَحُبِّ یُحِبّونَهُم اَندادًا اللّهِ دونِ مِن یَتَّخِذُ مَن النّاسِ مِنَ وَ» :داند می خدا

گیرند  می جای خدا به را همتایانی مردم از بعضی )و« لِلّهِ حُبًّا اَشَدُّ آمَنوا الَّذینَ

 خدا  به اند آورده ایمان که کسانی اما خدا دوستی مانند دارند می دوست را آنان

 دارند.( بیشتری محبت

ایمان  -محبت خدا اساس دینداری -محبت خدا موضوع اصلی آیه است مفاهیم:

 -محبت خدا ویژگی مومنان است -رابطه مستقیم دارددر محبت اثر گذار است و 

و مناجات ابتدای  )قلب انسان...(و امام صادق )ارزش انسان...(با حدیث امام علی

 درس ارتباط دارد.

 آن افزایش های راه و خدا به محبت آثار

 از بخشی دشمنانش از بیزاری و او دوستان با دوستی خداوند، دستورات از پیروی

 سویه دو ای رابطه آثار این و خدا به محبت بین البته. به خداست محبت آثار

 و تداوم شود، می آثار این بروز خدا موجب محبت که طور همان یعنی است؛

 از برائت و به دوستان ورزیدن عشق و خداوند دستورات از پیروی در استمرار

 .شود می نیز خدا به انسان محبت تقویت موجب دشمنانش،

 

 از اما باشد داشته دوست را کسی دل صمیم از انسان شود نمی از خدا:پیروی -1

خداوند،  .است دوستی در صداقت عدم نشانه سرپیچی این. کند فرمانش سرپیچی

 با دوستی اصلی شرط است، شده ارسال پیامبر توسط که را دستوراتش به عمل

 :کند می اعالم خود

 غَفورٌ اللّهُ وَ ذُنوبَکُم لَکُم یَغفِر وَ اللّهُ یُحبِبکُمُ فَاتَّبِعونی اللّهَ تُحِبّونَ کُنتُم اِن قُل»

 و بدارد دوستتان خدا تا کنید پیروی من از دارید دوست را خدا اگر بگو)« رَحیمٌ

 .(است مهربان و آمرزنده بسیار خداوند و ببخشد را گناهانتان

استمرار دوستی با پیروی از خدا از راههای افزایش محبت و نتیجه مفاهیم:

دوست داشتن خدا و  -الزمه دوستی اطاعت کردن است-خداست.)کنتم تحبون(

 ارتباط با حدیث امام صادق -بخشش گناهان در گرو تبعیت و پیروی از خداست

دوستی با خدا و بخشش گناهان معلول -آیه خطاب به پیامبر -)ما احب اهلل...(

 تبعیت از خدا.

پیروی از خدا

بیزاری از 
دشمنان خدا و  

مبارزه با آنان

دوستی با  
دوستان خدا
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 سرپیچی خدا فرمان از که کسی «عَصاه؛ مَن اللّهَ اَحَبَّ ما» :فرمودند صادق امام

 ندارد. دوست را او می کند،

 -الزمه دوست داشتن، اطاعت کردن است -مفاهیم: ارتباط با آیه ان کنتم تحبون...

 سرپیچی نشانه عدم صداقت.

: احادیث ذکر شده در کتاب اشاره به پیروی از خداوند دارد و از تفکر در احادیث

ارتباط با  -خداوند انسان در مسیر بندگی را دوست دارد -محبت به خداست آثار

 ارتباط با حدیث ما احب اهلل...-آیه ان کنتم تحبون اهلل..

 خانه دلمان در خداوند محبت خواهیم می اگر دوستی با دوستان خدا)تولی(:-2

 دوستی و محبت خداوند و دارند او از نشانی و که رنگ را کسانی محبت باید کند،

 و بیشتر عالقه که این میزان هر و دهیم جای دل در کرده، توصیه ما به را آنان

 مجاهدان و الهی اولیای و انبیا. می شود فزونتر خدا به نیز ما محبت باشد، قویتر

 و هستند خداوند دوستان کردند، حرکت خدا بندگی مسیر در که آنان حق و راه

 به وجود تمام با که باشند می ایشان بیت اهلو  خدا رسول دوستان، این برترین

 دوستی. کردند خداوند سپری کامل اطاعت در را خود زندگی و ورزیدند عشق خدا

. است خداوند به محبت مسیر در آنان به محبت و خداوند با دوستی همان آنان، با

 و عمل با همراه خدا، به محبت همچون بایستی نیز محبت و دوستی البته این

 .باشد آنان از پیروی

 افتخار خدا دوستی با به که :  آنکسبیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان-3

 باطل دشمن و حق دوستدار او. می نماید مقابله خداست، ضد هرچه با می کند،

 از پیامبران، همه. بوده اند ستمگران و ستم با مبارزه پرچمدار خدا عاشقان .است

 و ستم با مبارزه در را خود زندگی اسالم پیامبر ابراهیم تا حضرت و نوح حضرت

 نمی شود. کردند بعد منتقل نسل به نسلی از را مبارزه پرچم و گذراندند پلیدی

 اختیار سکوت و ببیند جامعه در را ستم و زشتی امّا باشد؛ خداوند دوستدار کسی

 حال در آنان بیشتر و بوده الهی پیامبران تمام برنامه در جهاد در راه خدا  .کند

 آغاز خدا دوستی با دینداری، درنتیجه، به شهادت رسیده اند. ستمگران با مبارزه

 .آورد می دنبال به را خدا دشمنان از بیزاری و برائت و می شود

 نه و یک آری یک از مرکب است، اسالم بنای اساس و پایه که «الاله االاهلل»جمله 

 آری به خدای یگانه. . نه به هر چه غیرخدایی واست

 تبرّی و او( دوستان و خدا با )دوستی تولیّ: است استوار پایه دو بر دینداری پس

 باطل از نفرت باشد، عمیق تر خدا با دوستی هرچه. پیروان او( و باطل از )بیزاری

  .است عمیق تر هم

 گونه این جهان مسلمانان به ،)تولی و تبری( تحلیل همین برمبنای خمینی امام

 نسبت عشق و محبت از را عالم سراسر فضای مسلمانان، باید» :کنند می سفارش

 «.کنند لبریز خدا دشمنان به نسبت عملی بغض و نفرت و حق ذات به


