درس نهم
 درسنامة درس نهم
َّ

ُّ ُ ً ّ

َّلل})
طبق فرمایش امام سجاد(ع) در مناجات المحبین( :مرتبط با{ :وَالذینَءامنواَاشدَح ّبا َ
«هرکس لذت دوستی خدا را چشید(علت) ،غیر او را اختیار نمیکند(معلول) و آنکس که با خدا انس گرفت(علت) ،لحظهای از او رویگردان
نمیشود(معلول) .همچنین خداوند را آرمان دل مشتاقان و نهایت آرزوی عاشقان دانسته و دوست داشتن خدا را از خود خداوند میخواهد»



نقش محبت و دوستی در زندگی

سرچشمة بسیاری از تصمیمها و کارها است و فعالیتهای انسان ریشه در دلبستگیها و محبتها دارد.
به زندگی جهت میدهد :هر میزان محبت شدیدتر ،تأثیر آن در زندگی عمیقتر و گستردهتر.

(نمونهها :دوستدار ثروت ،کارهایش برای رسیدن به ثروت ـ شیفتة مد ،دلمشغولیاش رسیدن به آخرین مد ـ دوستدار یک هنرمند خود را شبیه او میکند)



ارزش انسان:
عدهای از دانشمندان برتر دنیا در یکی از کشورهای اروپا جمع شدند تا در مورد«معیار ارزش واقعی انسان» بحث و تبادل کنند .دلیل :از آنجا که برای
بسیاری از موجودات معیار خاصی داریم .مثال :معیار طال به عیار ،معیار ارزش درخت به میوه و کیفیت محصول ،معیار ارزش مزرعه به حاصلخیزی آن.
جامعهشناسان نظرات مختلفی در مورد معیار ارزش انسان دارند.
حضرت علی(ع)«:ارزش هر انسانی به اندازة چیزی است که دوست میدارد»
پیامبر(ص)«:هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور میشود ».علت :محبت ،ریشة بسیاری از فعالیتهای انسان است.
✓ بیت مرتبط :تا در طلب گوهر کانی ،کانی  /تا در هوس لقمة نانی ،نانی  /این نکتة رمز اگر بدانی ،دانی  /هر چیز که در جستن آنی ،آنی

ُّ

ً ّ

َّلل}
با آن زندگی رنگ و بوی دیگر مییابد .ایمان بیشتر به خدا(علت) = محبت بیشتر به او(معلول) {ءامنواَاشد َُح ّبا َ



محبت به خدا



راههای افزایش محبت به خدا:

از بین برندة افسردگی ،ترس ،یأس ،تنبلی ،بُخل ،خودخواهی و کمطاقتی و ایجاد نشاط ،شجاعت ،قدرت ،چاالکی ،بخشندگی ،صبوری ،ایثار
مانند اکسیری که مرده را حیات و زندگی حقیقی میبخشد .علت این تحوالت :قلب انسان جایگاه خداست و تنها با آن آرام میگیرد.
حدیث مرتبط :امام صادق(ع) :قلب حرم خداست؛ در حرم خدا غیر خدا را جا ندهید.

 .1پیروی از خداوند؛

ْ

ونى}
لَ ِا ْ َنَكنت ْ َمَت ِح ُّبونََاّللََفات ِبع ِ َ
➢ آیه مرتبط{ :ق َ

➢ حدیث مرتبط :امام صادق(ع){:ماَاحبََللاََمنَعصاه}
ترجمه :کسی که از فرمان خدا سرپیچی کند ،او ،خدا را دوست ندارد.
توضیح :احترام و فرمانبرداری از دستورات ،محبت را بیشتر میکند به
خصوص راهنماییهای خداوند که بهترین و مفیدترین است؛
✓ این توجیه که فقط قلب(باطن) با خدا باشد کافی است و عمل به

دستورات و ظاهر چندان مهم نیست ،با کالم خدا ناسازگار
است .علت :عمل به دستورات ،شرط اصلی دوستی با خدا.
✓ خدا در دستوراتش فقط مصلحت ما را در نظر دارد حتی اگر
احساس کنیم برخی دستورات سخت است ولی باید مطمئن باشیم
برای رستگاری ما ضروری است.



نتیجه:

 .2دوستی با دوستان خدا؛

 .3بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنها؛

توضیح :شرط خانه کردن محبت خدا
در دل ،جای دادن محبت دوستان خدا
✓ هرچه عالقه به دوستان خدا بیشتر
محبت به خدا بیشتر.
✓ انبیا ،اولیای الهی ،مجاهدان در راه
حق و کسانی که در مسیر بندگی
هستند ،دوستان خدا هستند و

توضیح :عاشق روشنایی ،از تاریکی گریزان و
دوست خدا با هر چه ضد خداست ،مقابله میکند و
دوستدار حق و دشمن باطل است.
✓ عاشقان خدا،پرچمدار مبارزه با ستم و ستمگران
بودهاند .همة پیامبران(ع) چنین بودند زیرا
نمیشود کسی دوستدار حق باشد و زشتی و

برترین این دوستان ،پیامبر(ص)
و اهل بیت(ع) میباشند.
✓ زندگیشان در اطاعت کامل
از خدا بوده و دوستی آنان
همان دوستی خدا و در مسیر
محبت به خداست.

✓ دینداری با دوستی خدا(تولی) آغاز و برائت و بیزاری از باطل و دشمنان خدا را به دنبال دارد(تبری)
✓ اگر کسی بخواهد قلبش خانة خدا شود باید امور شیطانی را از آن بیرون نماید.
✓ پایه اسالم  :ال اله اال اهلل  ،مرکب از یک نفی(ال اله ـ نه ـ تبری) و یک اثبات(اال اهلل ـ آری ـ تولی) است.

ستم را ببیند و سکوت کند .لذا جهاد در راه
خدا در برنامة تمام پیامبران بوده و بیشترشان
در این راه شهید شدند.
✓ نمونههای ظلم امروزی :زیر پا گذاشتن حقوق
ملتها توسط مستکبران .از جمله مردم
محروم :فلسطین ،یمن ،سوریه ،عراق ،بحرین
✓ سفارش امام خمینی(ره) در این زمینه:
مسلمانان باید فضای عالم را لبریز عشق

نسبت به حق و بغض عملی نسبت به
دشمنان خدا کنند.

✓ پایههای دینداری  :تولی(دوستی با خدا) و تبرّی(بیزاری از باطل) ـ هرچه دوستی با خدا عمیقتر ،نفرت از باطل عمیقتر (رابطة مستقیم)
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 ترجمه و نکات آیات درس نهم
ُ ّ َّ َّ
ْ
نَدون َّ
َالناسَمنَي َّتخ ُذَم ُ
( -1بقره{:)165/وَمن َّ
ّلل}
اّللَوَالذينَءام ُنوا ََاش ُّد َُح ًّباَ َّ َ
بَ َ
َاّلل ََاند ًاداَ ُیحَ ُّبونهَكح َ
ترجمه :و بعضی از مردم همتایانی به جای خدا میگیرند آنها را دوست میدارند مانند دوستی خدا و کسانی که ایمان آوردند به خدا محبت بیشتری دارند



پیام و نکات :

اّلل)؛
بَ َّ َ
 .1اشتباه برخی مردم در ارتباط با محبت الهی این است که غیر خدا را مانند خدا دوست دارند( ُیحَ ُّبونهَك ُح ّ َ
َّ
ْ
ّلل)؛
 .2مؤمنان بیشترین محبت را به خدا دارند(.محبت و عشق به خدا معلولِ ایمان است)(الذينَءام ُنوا ََاش ُّد َُح ًّباَ َّ َ
* آیه مرتبط با حدیث امام صادق(ع) است{ :قلبَانسانَحرمَخداست؛َدرَحرمَخداَغیرَخداَراَجاَندهید} ـ و مرتبط با مناجات المحبین

ُْ

ُ

ُ

َّ

َّ

ْ ُ

َّ

ْ

ُُ

َّ ُ

كمَو ُ
لَإ ْ َنَك ُنت ْمَتح ُّبونَاّللَفاتب ُعونى َُيحب َْبك ُم ُ
م}
َاّللَغف ٌورَرحی ٌ َ
كمَذنوب ُ َ
َاّللَوَيغف ْرَل ُ َ
( -2آل عمران{:)31/ق َ
ترجمه :بگو اگر خدا را دوست میدارید پس مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را برایتان ببخشد و خداوند بخشندة مهربان است.



پیام و نکات :

َّ
 .1آیه اشاره به پیروی از خداوند دارد .زیرا پیروی از پیامبر(ص) همان پیروی از خداست(.کلمه کلیدی :فاتب ُعونىَ)؛
 .2طبق آیه پیروی از خدا معلولِ دوست داشتن خداست(.دوست داشتن خدا  :علت ـ پیروی از خدا  :معلول)
 .2طبق آیه پیروی از خدا  2نتیجه به دنبال دارد:

ُ

َّ

َاّلل)؛
 .1خدا انسان را دوست خواهد داشت( ُي ْحب ْبك ُم َُ

(پیروی  :علت ـ آن دو نتیجه  :معلول)

* آیه مرتبط با حدیث امام صادق(ع) است{ :ماَاحبََللاََمنَعصاه}

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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ْ

ُُ

كم)؛
كمَذنوبَ ُ َ
 .2گناهان انسان را خواهد بخشید(يغف ْرَل ُ َ

