
 

 

 شش راهکار کلیدی برای افزایش محبت الهی

*االسالموالمسلمینمیراقفقادهیحجت

 مقدمه
تنها میل و گرایش بهه خداشناسهی دارنهد، بلکهه محبهت و  ها به طور فطری نه تردید هم  انسان بی

دهنهد  می پرورانند و با این سرمای  معنوی ادامهه حیهات  شان می دوستی خدا را نی  در جان و قل 
ِتي »بخشند. در قرآن کریم آمده است:  وبه زندگی معنا می ِ  لَله َرَت للَ ه ِْ َِ َحِنيًفا ِف ي

َفَأِقْم َوْجَهَك ِل ِده
َر ل َِ اِس َا َيْعَ ُمنوَن َف ََه َأْكَیَر للَنه ِک ُم َوَلَٰ َُ لْلَقِيه ي ِلَك للِده ِ ۚ  َذَٰ اَس َعَ ْيَها َا َتْبِديَل ِلَخْ ِق للَ ه پهس روی  1«:لَنه

ه آیین خالص پروردگار کن؛ این فطرتی است که خداوند، انسهان ها را بهر آن آفریهده  خود را متوجف
 دانند. ین است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمیاست؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست. ا

شهان افه ودن بهر  آنچه همگان به دنبال آن هستند، اصل کس  این محبت نیست، بلکه هدف
این سرمای  معنوی است. موضوع این نوشتار آشنایی بها راهکارههای کلیهدی اسهت کهه موجه  

کنهد  از مرتب  مح  خارج می شود و انسان را اف ایش محبت و دوستی نسبت به خداوند متعال می
نمایهد.  باخته خداوند متعال می برد و او را عاش ، دلداده و دل تعالی پیش می و تا مرز عش  به ح 

 در این نوشتار از بین راهکارهای فراوان، تنها شش راهکار کلیدی شرح و تفسیر شده است.

 های الهی  . توجه به نعمت1
ههای  نعمت»داشهتن بهه  وستی به ذات اقدس الههی، توجهنخستین راهکار در اف ایش محبت و د

است که خداوند متعال بدون منت در اختیار انسان قرار داده اسهت تها بتوانهد بهه « مادی و معنوی
ساز است که اگر  هایی که برخی از آنها چنان حیاتی و سرنوشت حیات خودش ادامه دهد؛ نعمت

تنها ادام  حیات و زندگی میسر نیست، بلکه  ان بگیرد، نهداد یا اگر اکنون از بندگ خدا به انسان نمی
                                                           

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلف  نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
 .30. روم: 1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  



78    ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 

هایی که خداونهد  باری را نداشته باشد. نعمت آدمی حاضر است بمیرد؛ ولی چنین زندگی فالکت
ههای معنهوی و از  های مادی گرفته تا نعمت شدنی نیست؛ از نعمت به انسان داده است، شمارش

دادن انسهان بهه  ی از آیهات قهرآن کهریم بهه توجههرو بخشه های دنیوی تها اخهروی. از ایهن نعمت
َوآَتناُكْم »فرماید:  های مادی و معنوی اختصاص یافته است. خداوند خطاب به آدمیان می نعمت

اٌر  ْنَساَن َلَظُ وٌم َكفَّ ِ  َا ُتْحُصوَها ِإنَّ لْْلِ ول ِنْعَمَت لل َّ َْ ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه َوِإْن َتُعدُّ  ی و از ههر چیه 1«:ِم
های خدا را شهماره کنیهد،  که ]به سب  نیازتان به آن[ از او خواستید، به شما عطا کرد و اگر نعمت

 یقین انسان بسیار ستمکار و ناسزاس است. توانید آنها را به شماره آورید. به هرگ  نمی
 شود:  های الهی اشاره می در ادامه به برخی از نعمت

 های خداوند اسهت. انسهان  دت از باالترین نعمتهدایت و سعادت: نعمت هدایت و سعا
تواند بدان درجه از سلوک معنهوی و عرفهانی برسهد کهه در جهوار رحمهت  در پرتو این نعمت می

 قرار بگیرد. خداوند متعال و ائم  اطهار
 های ب رگ الهی اسهت کهه در صهورت نبهودن آن، ارزشهش  امنیت: امنیت از جمله نعمت

زند که در آن امنیهت  ای را مثال می دادن به این نعمت منطقه د برای توجهشود. قرآن مجی معلوم می
گهردد:  و آرامش وجود دارد و در سای  امنیت، فراوانی روزی و دیگهر امکانهات دنیهوی فهراهم می

َْ ُكِله » ًة َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغًدل ِم َمِ َنه ِْ ُ  َمَیًَّل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة ُم نِ   َوَضَرَب للَ ه َمَکاٍن َفَکَفَرْت ِبنَأْنُعِم للَ ه
ُ  ِلَباَس لْلُجوِع َولْلَخْوِف ِبَما َكاُنول َيْصَنُعوَن  و خدا شهری را مثل زده است که امهن و  2«:َفَأَذلَقَها للَ ه

های خدا را ناسزاسی کردند  رسید؛ پس ساکنانش نعمت اش از هر سو فراوان می امان بود و روزی
 نچه انجام دادند، طعم گرسنگی و هراس را به مردم آن چشانید.و خدا هم به س ای آ

نُ  »از شهر مکه در قرآن مکانی امن یاد شده است:  َِه ا َجَعْ َنا َحَرًمنا آِمًننا َوُيَتَخ َأَوَلْم َيَرْول َأَنه
ِ  َيْکُفُروَن  َْ َحْوِلِهْم َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة للَ ه اُس ِم اند که ما برای آنان حرمهی  ندیده آیا 3«:للَنه

آورنهد و بهه  شوند؟ آیا به باطهل ایمهان می امن قرار دادیم و حال آنکه مردم از حوالی آنان ربوده می
 ورزند؟ نعمت خدا کفر می

 هههای بههرای هههر انسههانی، آزادی و سههیادت اسههت.  تههرین نعمت آزادی و سههیادت: از ب رگ
از اسهارت و ذلهت فرعونیهان رههایی یافتهه و در حضرت موسی بن عمران خطاب به قهومش کهه 
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َو ِإْذ قاَل ُموسی ِلَقْوِمِ  لْذُكُرول ِنْعَمنَة لل نِ  َعَ نْيُکْم ِإْذ »فرماید:  نعمت آزادی قرار گرفته بودند، می
ُحوَن َأْبناَءُكْم َو َيْسَتْحيُ  َْ آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُکْم ُسوَء لْلَعذلِب َو ُيَذبِّ وَن ِنسناَءُكْم َو فني َأْنجاُكْم ِم

ُکْم َعظيٌم  َْ َربِّ و به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: نعمت خدا  1«:ذِلُکْم َبَّلٌء ِم
ها که بر شما عذاب سهخت روا  گاه که شما را از فرعونیان رهانید، همان را بر خود به یاد آورید، آن

گذاشتند، و در این امهر بهرای شهما از  تان را زنده می نبریدند و زنا تان را سر می داشتند و پسران می
 جان  پروردگارتان آزمایشی ب رگ بود.

های مهادی و معنهوی و اینکهه خداونهد تها چهه انهدازه بهه فکهر  توجه، تأمل و تفکر در نعمت
های خود بوده است که بدون درخواست آنها، موردنیازشان را در اختیارشان قرار داده است  آفریده

شود کهه انسهان ههر روز  چه در اختیارشان قرار نداده، به ضررشان بوده است، منجر به این میو آن
 اش نسبت به خدای متعال اف ایش پیدا کند و این محبت تبدیل به عش  شود.  محبت و دوستی

 . معرفت به نفس2
شههید  دومین راهکار در اف ایش محبت الهی، معرفت و شناخت به خویشتن است. به بیان استاد

خواهد عاش  خدا شود، اول باید عاش  خودش شود و خودش را  کسی که می»مرتضی مطهری: 
خوب بشناسد و بداند که سعادت و کمالش در قرب به خدا است. وقتهی عاشه  خهودش شهد و 

شهود  شود، بیشتر عاش  خهدا می تر می سعی کرد خودش را به خدا ن دیک کند، هرقدر که ن دیک
ْداَعَ َفاَبكه واانجامد. " به عش  به خدا می و این عش  به خود َْ اَف کسی که خودش  2"؛َمْناَعَ َفاَنْفَس و

طور کسهی کهه عاشه  خهودش شهود، عاشه   را بشناسد، پروردگارش را خواهد شناخت؛ همین
 :به تعبیر مرحوم عالمه طباطبائی 3«.پروردگارش خواهد شد

اوم نداهک مجنونسرصودمجنونشید
  

ااب َسماکشکشیشلیلیفبیودا َسم 
 

منب سرچشم صوهشیدن صودبردمهاه
  

ذههایبییودمومهییراییومییرابییاالبییرد
 

منصسفبفسروپایمک ب سیلافتیادم
  

اوک مفهفتمیراهیمبی دردهییابیرد
 

مبدأ عش  به خویشتن در معرفت و شناختن خود است؛ معرفت بهه خهود نیه  یعنهی بهاور و 
است؛ به ایهن « غنی مطل »با « فقر مطل »ان داشته باشد نسبت وی با خداوند متعال، نسبت ایم
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تعالی اسهت کهه وی را از دیهار  تنها در اصل وجود و کماالت وجودی وابسته به ح  معنا انسان نه
عدم و نیستی به هستی رساند، بلکه تمام کماالت وجهودی چهون حیهات، علهم، قهدرت و همه  

خداوند متعال به وی داده است. تبیین این مسهئله هماننهد رابطه  نهور و المهپ  صفات کمالی را
تر دارد؛ اگهر رابطه   ای عمی  است و بین المپ و منبع مولد است که نور المپ با منبع مولد رابطه

شهود؛  دهد، اما نهابود نمی گردد و کمالی را از دست می نور با المپ مولد قطع شود، خاموش می
با منبع مولد رابط  وجودی دارد؛ یعنی اگر رابط  نور المپ با منبع مولد قطع شود،  ولی نور المپ

رسهاند کهه آیها  شود و دیگر نوری وجود نخواهد داشت. این مثال ما را به ایهن سهؤال می نابود می
با « نور چراغ»با منبع مولد آن است یا مانند ارتباط « چراغ»رابط  ما با خداوند متعال مانند ارتباط 

شود رابط  ما با خدا مثل رابط  نور چراغ با منبهع مولهد آن  منبع مولد؟ با تأمل و دقت مشخص می
اش را از ما برگرداند، ما دیگر وجود نخواهیم داشهت؛  است. اگر خداوند رحمان نگاه وجودبخش

جهود دارد؛ گردد؛ مانند نور المپ که در ظاهر پیوسته و لحظه از او افاضه می به زیرا وجود ما لحظه
شود. توجه به چنین فقر وجودی نسبت به غنی  لحظه و آنی ایجاد می به اما در واقع وجود آن لحظه

دار و عاشه   شود انسان هرچه بیشهتر محه ، دوسهت مطل  که خداوند متعال است، موج  می
کسهی «: َف ربهَمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَر »فرماید:  می رو امام علی خداوند متعال شود؛ از همین

 شناسد. تحقی  پروردگارش را می که خود را بشناسد، به
 کند:  روایت می همچنین امام صادق

ا» َسْينو حو ُْ ااَخَ َجا  ااْكنو اَمأااَخََّأَقااَعَِّى  هو اِنْكأ و أله َِ أَ ا ا َُّه ُه اِإ أاسو َهأاا ُنه فُّ
َ
اَلا  َْ َحاِكِ  اَف َْ َعََّىا َ

اَفِنَن ا اهو َيْعِ فو ُِ ا
ِعَباَقاِإَله ُْ .ا  ا ْسَتْاَنْا اِكِعَباَقِتأِ اَعأْناِعَبأاَقْهاَمأْناِسأَا هو اَفِنَن اَعَبدو هو اَعَبدو هو اهو َعَ فو

ا لم ْةِلاكو
َ
ِ ؟اَةاَلاَمْعِ َفْ ا  ااَمْعِ َفْ ا َُّه َُ ىاَف مم

و
ْنَتاَ ا 

َ
ِكىا 

َ
ِ اِكَ اِلا َُّه ٌلاَفاا ْكَناَبسو ِو اَب َُ و اَلا َْ اَف  ُ اَزَمأا

ا ِذیاَفِجبو ُه ا  مو .... اصحاب من، خداوند مهردم را  امام حسین 1«:َعََّْيِهْماَهاَعتو ِإَماَمهو
پرسههتند؛ وقتههی او را پرسههتیدند، از  آفریههد تهها او را بشناسههند؛ وقتههی شههناختند، او را می

کشند. مردی عرض کرد: ای پسر رسول خهدا، پهدر و مهادرم  پرستش دیگران دست می
ن، معرفهت و شهناخت امهام فدایت، معرفت خداچیست؟ حضرت فرمود: اهل هر زما

 زمان خودشان است که اطاعتش برآنها واج  است.
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 فرماید:  می در روایت دیگری امام صادق
أِلاِكطاَعِتأِ اَ  َلَْخأِذا» َُ َع ُْ اِمَنا َُّ  اَعََّأىا  َخافو ُْ ا  ثه و ََ َمْناَعَ َفا َُّ  اخاَف و اَ اَمْناخاَفا َُّ  ا

َتا ُو طيعيَنا ُ ُو ُْ ِ ا  اِكَتَقفِبِ  اَفَبشم ُْ أ اَ  اَعََّأىا َُّ  أقٌّ ََ ا أ و أ اَ نه كيَناِكَاَقِطا َُّ  اَ ا َلِْخذفَناَعأِنا َُّ  قم
َ
َ

ِفَتِنا ُْ ا  ٍِ
َل  َِ اِمْنامو ْنجَي و که از خهدا ترسهید،  که خدا را شناخت، از او ترسید و آن آن 1«:فو

برداران   گرفتن ادبش واداشت. پس فرمان پیش ترس از خدا او را به عمل به فرمان او و در
کنندگان دستورهای او را بشارت ده که بر خداسهت کهه  شده به ادب خدا و اطاعت دبا

 کننده برهاند.  های گمراه آنها را از فتنه

 . دوستی اولیای الهی3

اسهت کهه زمینه  رشهد  ویژه اههل بیهت سومین راهکار دوستی با مؤمنین و اولیهای الههی بهه
آورد. انسهان هنگهامی کهه بها   ا را فهراهم مهیمعرفت، محبت، کمال، تقوا و باالخره تقرب به خهد

کنهد  کند وبا آنان مالقات و گفتگو می ارتباط برقرار می ویژه اهل بیت مؤمنین و اولیای الهی به
کنهد بهه   شهود و احسهاس می  ه حتی اگر هیچ قصدی هم نداشته باشد ه نورانیتی در دلش پیدا می

ترشهدن محبهت و در  هها سهب  خالص  محبت ذکر خدا رغبت بیشتری پیدا کرده است. اینگونهه
رسهد کهه  کهم محبهت بهه جهایی می شود؛ در این صورت کم  می نتیجه بیشترشدن محبت به خدا 

بلکه فقهط   شود؛ در این مرحله دیگر دو محبت نیست،  های مخلوق گرفته می  اصالت از محبوب
مهؤمن و اولیهای الههی محبت خداست. به دیگر سخن فرد در این مرحله هرچه در وجهود بهرادر 

شود. به بیان استاد شههید  دار خدا می گیرد و به این دلیل دوست بیند، رنگ و صبغه خدایی می می
بهه   شود کهه محه  راند و قدرت آن سب  می محبت به سوی مشابهت و مشاکلت می»مطهری: 

د و مح  وصهل گهرد  شکل محبوب درآید. محبت مانند سیم برقی است که از وجود محبوب به
انتخاب محبوب اهمیت اساسهی دارد. لهذا   صفات محبوب را به وی منتقل سازد. و اینجاست که

یابی و اتخاذ صدی  بسیار اهتمام ورزیده و در این زمینه آیات و روایهاتی  اسالم در موضوع دوست
کنهد، آور؛ آنجا که پرتو اف ساز است و زیباساز و غفلت است؛ زیرا دوستی همرنگ  بسیار وارد شده
 2«.بیند و خار را گل و یاسمن عی  را هنر می
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 ویژه اههل بیهت البته باید به این نکته توجه داشت که هر چند محبهت اولیهای الههی بهه 
ساز محبت و دوستی بیشتر خداوند متعال است؛ نباید این مرتبهه از محبهت مها را مغهرور و  زمینه

خطهاب بهه جهابر جعفهی  دلیل امام بهاقرغافل از انجام تکالیف شرعی و دینی کند. به همین 
 فرماید: می

ْغا» اِك و اَكَّم َِ ىااِشيَعِتىااَفاا ( اَ ََلاااَعنم أله َِ  َ أِ ا)َعزه اََلاَةَ  َكَ اَكْيَنَنااَ َكأْيَنا َُّه نه و
َ
ْما  هو ُْ ْعَِّ

َ
ََلَ  اَ    ُسه

َهاعَا
َ
اِك و اَمْنا  َِ .اَفاا َُ و اَعِ ا اِكاُطه ْيِ اِإَله َُ اِإ طو َْ ه َت أْماافو َُ أَ ا َنا اَ َمْناَعَصأىا َُّه يُّ ُِ َااَ  َنااَفهو به ََ

َ
َ اَ    َُّه

َنا بُّ َو ا ای جابر، سالم مرا به شیعیانم برسهان و بهه آنهها بیهاموز کهه مها بها خهدا  1«:َفْنَفْع و
خویش و قومی نداریم. تنها راه تقرب به خدا، اطاعت خداسهت. ای جهابر، ایهن را بهه 

را دوست داشت و هم خدا را اطاعت کرد، ولهیف ماسهت؛ شیعیان ما بگو: هر که هم ما 
کش و گناهکاری ما را نی  دوست داشته باشهد، نفعهی بهه حهالش  اما اگر متمرد و گردن

 بخشد.   نمی
 فرماید:  می در روایت دیگری امام باقر

ِ ا» ِ اااَمااَمَعَنااِمَناااَ  َُّه ِ ااا َُّه اَ ََلاَكْيَنَنااَ َكْيَنا َُّه ٌَ اةَاااَكَ  َء طو أ ه َْ أٌ اَ اََلاَنَت جه َو أِ ا َنااَعََّىا َُّه َُ َ  َكٌ اَ ََلا
أي َِ ْماَعا اِمْن و َُ َنااَ َمْناَكا اَ ََلَفتو ِ اَتْنَفعو و

َّه ُِ ِطيعًاا ْمامو اِمْن و َُ ْناَكا َُ اَعِ اَف اِكاُطه ِ اِإَله ىا َُّه َُ أِ اِإ َّه ُِ ًاا
ْماََلاَتْاَت ُّ   ا ْفَح و َنا اَ  اَ ََلَفتو ْماَتْنَفْع و ْماََلاَتْاَت ُّ  َُ ْفَح و به خدا قسهم، مها برائهت آزادی  2«:َ 

با خودمان نداریم و با خدا نی  خویش و قوم نیستیم. ما حجتی نداریم که خهدا مجبهور 
کس بهر خهدا حجتهی  زنیم قبول کند ]للهه الحجها البالغهه: ههیچ باشد حرفی که ما می

اشد؛ اما ایهن والیهت نفعهی بهه ندارد[؛ والیت ما برای کسی فایده دارد که مطیع خدا ب
 بخشد.  نمی  حال کسی که اهل معصیت است،

؛ یعنهی « افح أماَلتاتأ   »کننهد کهه:  ای را دو بار تکرار می در پایان روایت فوق، حضرت جمله
خودتان را گول ن نید و فری  نخورید؛ چراکه راه سعادت، بندگی خداست و محبت مها بهه شهما 

را  بیهت  گیهرد. اگهر پیهامبر و اههل  ش بروید؛ ولی جهای آن را نمیکند در این راه پی  کمک می
 دارد.  داریم، به این دلیل است که خدا آنها را دوست می  دوست می

باید فرع محبت خدا باشد تا آن ا هر مهورد انتظهار  محبت اولیای الهی و محبت اهل بیت
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، و گمان نکنیم محبت اهل بیهتتحق  پیدا کند؛ بنابراین باید همواره بین خوف و رجا باشیم 
 شود.   جایگ ین انجام وظیف  شرعی و تکالیف دینی می

 . تدبر در اسماء و صفات الهی4
اسماء و صهفات »چهارمین راهکار برای اف ایش محبت و دوستی خداوند متعال، تدبر و تأمل در 

سهتار »بهه دلیهل بودن خداوند متعال است؛ چراکه خداونهد «ستار العیوب»ویژه صفت  به« الهی
دارد. اگهر  پوشاند و از دید دیگران مخفی نگه مهی های بندگانش را در دنیا می بودن، عی «العیوب

بهود، بها لطهف و  هاست، ستار العیوب نمی های پنهانی انسان خداوند که عالم به خطاها و لغ ش
حیات دنیهایی  پوشاند و ها را از چشم یکدیگر نمی های انسان ها و لغ ش اش عی  رحمت واسعه

شد و هماننهد قیامهت ]در آن روز کهه اسهرار نههان  دری خطاهای آدمیان می ما عرص  افشا و پرده
گردیهد و  شهد، همهه چیه  زیروزبهر می ها آشکار می های انسان [ معای  و لغ ش1شود آشکار می

ر دیگهری تواند در کنا ای نمی کس لحظه داشت؛ زیرا هیچ ای به نام جامع  بشری وجود نمی پدیده
آور اندک تکیهه و اعتمهادی داشهته باشهد. اگهر عیهوب و  بماند و به فردی دارای سواب  سوء و شرم

ماند، بلکه همهه از همهدیگر  شد، شخصیت و آبروی افراد محفوظ نمی ها ظاهر می گناهان انسان
 کرد. بودند و هرگ  کسی مرده دیگری را )از روی نفرت( دفن نمی متنفر می
ههای  خداوند سزری در برابر گناهان است و اگهر گنهاه و لغ ش« تار العیوبیس»پوشی و  عی 

آبهرو در جامعهه بهاکی از ادامه  گنهاه  شود؛ زیرا افراد بی افراد معلوم شود، جرئت بر گناه بیشتر می
 فرماید:  می گویند: ما که رسوا هستیم، بگذار تا رسواتر شویم. امام باقر ندارند و با خود می

اااَمااِمْنا» لو َُ اَفْع اَعََّْيأِ اااَعْبد  أ و ا َُّه أىاَسأَتَ هو ًَلاَفِنَن اَثنه  ه
َ
اَعََّْيِ ا  ا َُّه و اَسَتَ هو اِإَله ا َُّه و ًَلاََلاَفْ َتاهو َُ َع

اِساَفَعَلاَكأَذ اَ اَكأَذ  َّنه ُِ ا
الو ْو ا َقِمي اَف َِ اَب َو اَمََّ ًااِفيا ْةَبَ ا َُّه و

َ
َثا  ای  ههیچ بنهده 2«:َفِنَن اَثَّه
دهد؛ مگر اینکه خدای ع وجل بهار اول  پسندد، انجام نمی خداوند آن را نمی عملی که

پوشاند؛ پس اگهر دوبهاره آن را انجهام داد، بهاز خهدا آن را بهرای بهار دوم  آن عمل را می
ای را  پوشاند؛ اما هنگامی که برای بار سوم آن را انجام دهد، خدای ع وجهل فرشهته می

گهاه باشهید کهه فهالن  به مهردم چنهین می فرستد که در صورت انسانی فرو می گویهد: آ
 شخص چنین و چنان انجام داده است.
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دادن  ترین فرازهای دعای کمیل برای افه ایش دوسهتی و محبهت بهه خداونهد، توجهه یکی از مهم
 فرماید:  در این دعا می خدای متعال است. امام علی« ستارالعیوبی»صفت 

اَمْاَلََياَكْماِمْناَةبِا» مه هو اَسَتْ َت وا َُّه ااايح  (اَ اَكْماِمْناِعَثأاب 
َمََّْت و

َ
ا)  َةََّْت و

َ
َبََلِءا  ُْ اِمَنا  َ اَكْماِمْناَفاِقح 

اُ انشأ ت ااَ َةْيَت وا ْستو َُ ا يل  ُِ
َِ ا اَ اَكْماِمْناَثَناء  اَقَفْعَت و : خهدایا، ای سهرور 1«َ اَكْماِمْناَمْ  و ه 

سهنگین و ب رگهی کهه از مهن من، چه بسیار زشتی مرا پوشاندی و چهه بسهیار بالههای 
نگه داشتی و چه بسیار ناپسند که از من دور   برگرداندی و چه بسیار لغ شی که مرا از آن

 کردی و چه بسیار ستایش نیکویی که شایسته آن نبودم و تو میان مردم پخش کردی.
خداونهد توجهه « سهتار العیهوبی»نی  در دعای ابوحم ه  مالی بهر همهین صهفت  امام سجاد

 فرمایند:  اند و می ای داشته ژهوی
َيأْاَ اَعََّأَىاَنْنِبأىا» ُْ ََّأَعا  ِهَ  اَفََِّاا هه ِْ اَعْناَتْاِكيِخىاِكَ َ ِ اَ  ِو َِّْنياِكِسْتِ َك اَ  ْع َّم َِ ا ْياَبطم
َ
 

ا ُنها ُو ْةَا
َ
َ ا  انه َتَنْبتو و اََلِأَ ِْ اَكِ اََل ْو عو ُْ اَتْعِجيَلا  ْااِخْفتو َُ َكاَمااَفَعَّْتو و اَ  اَغْي و ُِّ َخأ

َ
اَ   أىه َُ فَناِإ اِظِ 

ا ْكأأَ  و
َ
يَنا َ   ُِ حأأاِك

ُْ ا  َ أأمو َْ فَن اَ  َ أأاِتِ  ا ُسه اَخْيأأ و أأَ اَفأأااَبطم نه َِِّعأأيَناَعََّأأىه اَكأأْلاِأَ طه ُو ُْ  
ا أَؤخم و ْنَباِكَ َ ِمأَ  اَ تو ا ُأذه أاِط اَتْسأتو و يو او ُْ ا  اِط اَعأَله و نو ا ُذُّ ابو اِط اَغفه يو عو ُْ ا  ابو ْكَ ِميَن:َسته ا ْأَ

َ ا ُِ اَكَ اِكِحَّْ ْو عو
ُْ ات بزوشهان و از تهوبیخم بهه ب رگهواری  پوشهی : پروردگارا مرا بهه پرده2« 

گهاه می دادم و اگهر از  شهد، آن را انجهام نمهی ذاتت درگذر. اگر امروز ج  تو بر گناهم آ
کردم. گناهم نه به این دلیل بهود کهه تهو  ترسیدم، از آن دوری می زودرسیدن عقوبت می

گاهان، بلکه پروردگارا از این جهت بهود کهه تهو  نندگانی و بیترین بی سبک مقدارترین آ
ها، آمرزنهدۀ  ترین کریمانی. پوشنده عی  ترین حاکمان و کریم پوش و حاکم بهترین پرده

ات بهه  پوشهانی و کیفهر را بها بردبهاری ات می ها، گناه را با ب رگواری گناهان، دانای نهان
 اندازی. تأخیر می

نهایهت و  گ در صفات جمالیه خداوند، یعنی صفاتی که بیهانگر لطهف و رحمهت بیتأمل و درن
کران خداوند است؛ همچون غفار، ستار، رزاق، تواب، رحمن، رحهیم و ..... چنهان محبهت و  بی

باخته  حضهرت  کنهد و او را عاشه  و دل ور می دوستی مضاعف را در قل  و جهان آدمهی شهعله
 اش که جان ناقابل است، نثار حضرت دوست کند. سرمایهکند که حاضر است هم  هستی و  می
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 . ترک تعلقات دنیوی5
نمودن قله  از دنیها و  پنجمین راهکهار بهرای افه ایش محبهت و دوسهتی خداونهد متعهال، پهاک

های آن و بریدن از دنیا و حرکت به سوی خداست که این مههم جه  بها اخهراج محبهت  وابستگی
که قل  انسان مانند ظرفی است کهه تها آب را از آن خهالی شود؛ چرا غیرخدا از قل  حاصل نمی

نکنی، ظرفیت قبول سرکه را ندارد و تا زمانی که قل  آدمی آمیخته به تعلقات دنیهوی چهون مهال، 
تواند ظرف محبت و دوستی خداوند متعال باشهد. بهه   روت، جاه و مقام، زن و فرزند باشد، نمی

رو  جای گیرد، محبوب وی خواههد شهد؛ از همهین طور بدیهی اگر محبت خدا درون قل  کسی
ا كد »فرمودند:  رسول الله افياَةَّب  ُِ عا ُِ  اَلاَفْجَت

ا َُّ  بُّ َو نياا ا ا ُدُّ بُّ محبت و دوستی دنیها و  1«:َو
 شوند. ح  خداوند در یک قل  جمع نمی

نيا»نیه  فرمهود:  امام علی ا ُأدو َّأاك ماَأبه أ اَفأاخ ِا امأناةو أاُا َُّ  اگهر  2«:ِ ُاكنأتماتحب 
 هایتان خارج کنید. خواهید خداوند را دوست داشته باشید، محبت دنیا را از قل  می

 . مداومت در سحر خیزی6
ویژه خوانهدن  داری بهه زنده راهکار ششم در اف ایش محبت و دوستی خداوند، سحرخی ی و ش 

گانه   و انجهام نمازههای واجه  چهون نمهاز پنج« قرب الفرائض»است؛ چراکه در « نافل  ش »
گیرد،بهه  صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، از آنجا که وجوب دارند، خداوند دسهت بنهده را می

گانهه  های یازده و نافلهه« قهرب النوافهل»کند؛ ولهی در  کشاند و ن دیک به خود می سمت خود می
کشاند؛ بهه همهین  خود می  گیرد به جان  ش  چون نافله و مستح  است، بنده دست خدا را می

تنها موجه   سحرخی ی همراه با خواندن نماز شه  و نجهواکردن بها ذات اقهدس الههی نهه دلیل
شهود، بلکهه او را بهه اوج دلهدادگی و محبهت  اف ایش محبت و دوستی بنده به خداوند متعهال می

از  ، رسهول خهدا«قرب النوافهل»ای که در حدیث قدسی معروف به  رساند؛ درجه و مرتبه می
 کند:  ل نوافل را اینگونه توصیف میناحیه خداوند متعال اه

يَ اَعْبٌداِمْناِعَباِقياِكَشيْ» َُ اِإ طو   َ َْ أيَ ااَ َمااَفَت َُ اِإ طو أَ   َْ َيَت َُ ا اَعََّْيِ  اَ ِإَن  و اا ْفَتَ ْتتو  َُ يَ اِم َُ اِإ َب  ََ ا َ ء 
ِذياَفْسا  َُ ا  َع و ُْ اِإنً اَس ْنتو اكو َبْبتو و َْ

َ
اَفِنَن ا  َب  و َِ

و
ىا  َت  ََ اِفََِّ ا اِكأِ  اِكاَُن  ْبِصأ و أِذيافو  َُ ا  اِكأِ  اَ َكَصأَ هو عو َُ

                                                           

، ص 1، ج مینزان الحکمنهشههری،  ؛ محمهد محمهدی ری122، ص 2ج  تنبیه الخنواطر،فراس حلی،  . ورام بن ابی1
511. 

تحف العقول عن آل ؛ حسن بن علی ابن شعبه حرانی، 445، ص 2، ج میزان الحکمهشهری،  مدی ری. محمد مح2
 .503، ص الرسول
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ْبتو و اَ ا َِ
َ
اَقَعاِنيا  ُْ اِكَها اِإ ِتياَفْبِطشو  َُ ا  َفَدهو اِكِ  اَ  ِذياَفْنِطقو  َُ ا  َساَن و ُِ أ وااَ  ْعَطْيتو

َ
ِنيا  َُ

َ
اَسَ ُْ و  1«:ِإ

تر باشد از آنچهه بهر  یک از بندگانم به من تقرب نجوید با عملی که ن د من محبوب هیچ
جویهد تها آنجها کهه مهن  وسیله نافله به من تقرب می درستی که به  ام و به واج  کردهاو 

شهنود و  شهوم کهه بها آن می گهاه گهوش او می دارم و چون دوستش دارم، آن دوستش می
گویهد و دسهتش  گردم که با آن سخن می بیند و زبانش می شوم که با آن می چشمش می

کنم و اگر خواهشی از من کند، بهه  َدم، اجابتش میگیرد. اگر بخوانَ  شوم که به آن می می
 دهم. او می

کنهد و  رساند که جای عاش  و معشوق تغییر می در حقیقت محبت و دلدادگی بنده را به جایی می
در توصیف آنهان از زبهان حضهرت  شود که حضرت رسول اش می خداوند عاش  بندۀ دلداده

اَعا»فرماید:  چنین می ح  این ا َُّ و به ََ أياَ  ِحب  اَعبدياَ ْنأَتاعاشأْياَ امو الو ْو ا اَعَشَقاَعَِّي اَفَي َْ و ْبدً اَعَش
ِ ق ْماتو َُ اَ َ  ٍَ اَ َبْق ُْ َ اَ  َُ ا ِحبٌّ َ ا امو َُ شهود، خداونهد  ای محبوب خهدا می زمانی که بنده 2«: ا نااعاشٌقا

عاش  و گوید بندۀ من، تو  ورزد. سزس می گرداند و خود نی  به او عش  می او را عاش  خویش می
 دار منی و من نی  عاش  و مح  تو هستم؛ چه بخواهی و چه نخواهی. دوست
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