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 ...« ب تِکَمِنْ مَحَ ادَةَیمُقامَ مَن رَجَا الز   تِکَیَاَهلِ واِل یف یاَقِمن یاِله ،عَن رَأفَتِک یوَ ال تَحْجُبْن... » 

را بخش  کسمقام آن  ت،یایاول انیدر ممعبود من! مرا ، و از فروغ رأفت خود محجوبم مفرماخداوندا( ) » ... 

 ...« محبت به توست ادشدنیز دیکه همواره به ام

 

 ...« عَن رَأفَتِک یوَ ال تَحْجُبْن... » 

 محبت از خداوند شیافزا یتمنا 

 

 محبت اوست نهیگنج نهیس          که حافظ را نیظاهر مب فقر

 حافظ

 

السالم ازپروردگارشان بوده است.  همیعل تیاهل ب یمملو از محبت حضرت دوست، از جمله خواست ها یدل

 خمسة عشر، آمده است: یچنانچه به عنوان مثال در مناجات نهم از مناجات ها

لِقُرْبِک وَ  تَهُیْاِصْطَفَ نفَاجْعَلْنا مِم  یذاقَ حَالوَةَ مَحَب تِکَ فَرامَ مِنْکَ بَداَلً. . . اِله یمَنْ ذَا ال ذ یاله »

وَ  حِبُّکَیُاَسْئَلُکَ حُب کَ وَ حُب  مَنْ  نَیآمالِ الْمُحِبّ ةَیَغا ایلِوُدِّکَ وَ مَحَب تِکَ. . . وَ اَخْلَصَتْهُ  تِکیَواِل

که  ستیمعبود من! آن ک ؛کرِضْوانِ یقائِداً اِل اکَیّاِ  یقُربِکَ وَ اَنْ تَجعَلَ حُبّ یاِل یوصِلُنیُحُب  کُلِّ عَمَلٍ 

مقام قرب و  یقرار ده که برا یرا خواست. . . معبود من! ما را از آنان یو جز تو کس دیمحبتت را چش ینیریش

ازتو  نیمحب یآرزو یمنتها ی. ایمحبت به خودت خالص نموده ا یو او را برا یا دهیخود برگز یدوست

که مرا به  یتو را دوست دارد و محبت هر عمل آنکهکنم محبت نسبت به تو را و محبت به  یدرخواست م

 «.یساز شیخو یمحبت مرا منجربه وصول به مقام خشنود نکهیبرساند، و امقام قربت 

 یاَللّهُمَ امْلَأ قَلب »کند:  یمناجات م نیچن نیالسالم ا هیامام سجاد عل ،یابوحمزه ثمال یدر دعا نیهمچن 

 تیخش نیخود و همچن ؛ پروردگارا! قلب مرا ازمحبتبِکَ  ماناًیلَکَ وَ اِ قاًیمِنکَ وَ تَصْد ةًیَحُبّاً لَکَ وَ خَش

 «.به تو مملو ساز مانیو ا قیاز تو و تصد
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 ...« ب تِکَمِنْ مَحَ ادَةَیمُقامَ مَن رَجَا الز   تِکَیَاَهلِ واِل یف یاَقِمن یاِله» ... 

 

 خداوند در کالم بزرگان محبت 

رَبِّ، نِعَمْ اَنا اُحِبُّکَ  ای. قال: یخَلق یاِل یوَ حَبِّبْن یاَحْبِبْن »فرمود: یالسالم وح هیبه داود عل خداوند

مرا دوست ؛ یعِنْدَهُم، فَاِن کَ اِذا ذَکَرْتَ لَهُم ذلِکَ اَحَبُّون ی ادِیخَلْقِک؟ قال: اُذْکُر اَ یاُحِبُّکَ اِل فَیْفَکَ

چگونه تو  یالسالم عرض کرد: پروردگارا!بله تو را دوست دارم ول هیبدار و مرا محبوب بندگانم گردان. داود عل

ها  یخوب نیرا که به آن داده ام گوشزدشان کن، که اگر ا ییرا نزد بندگانت محبوب گردانم؟ فرمود: نعمت ها

به  یهم محبت ورز کهتوان استنباط کرد  یم تیروا نیمرا دوست خواهند داشت. از ا ،یشو ادآورشانیرا 

محبت به  ادیازد ایمحبت و  جادیا یها وهیاز ش یکیخبر مزبور،  نکهیخداوند، مطلوب حضرتش است و همه ا

 کرانیب ینعمت ها یادآوریقرار داده است و آن تأمل کردن وتفکر کردن و  ارمانیاخت خداوند بزرگ را در

 (962، ص 1الحکمه، ج  زانیم)« باشد. یم یاله

 

دوستشان دارم،  زیاست که دوستم دارندو من ن یکرد: مرا بندگان یوح قان،یاز صد یکیبه  یتعال یخدا

دهم سه  یشانمیکه به ا یزیچ نیکمتر ... آنانم ادیمنند و من به  ادیمشتاق منند و من مشتاق آنانم، به 

شوند چنان  یمن خبردار م ازافکنم که بدان سبب  یم شانیاز نور خود را در دل ها یاست: اول، پرتو زیچ

ها و هر چه در آنهاست را با آنها بسنجم، ارزش آسمان  نیکه من از آنان خبر دارم. دوم، اگرآسمان ها و زم

آورم و آنکه من به او  یم یدانم. سوم، به آنان رو یم زیارناچیبندگانم، بس نیها را در برابر ارزش ا نیها وزم

 (960، ص 1الحکمه، ج  زانیم)خواهم نمود.  شیعطا زهایچ هداند که چ یم یآورم، چه کس یرو

 

 ی: بدان که محبت خدادیگو یم نیدر کتاب االنسان الکامل درباره محبت به خداوند چن ینسف نیالد زیعز

 یبر دل و یتعال یخدا یکمال بنده آن است که دوست تیمقامات است. و غا تیمقام بلند است و نها ،یتعال

 ی. ا خواهدبود. . . اخد یو لذت و راحت در آخرت بر قدر و درست ردیرا فرو گ یو یغالب شود و همگ

 یهمگ ،یخدا یباشد، تا به کمال برسد، و تا دوست یکه با خدا دیبا یبا بنده است، بنده م ی! خداشیدرو

بنده با خدا نتواندبود. و چون بنده با خدا باشد، اگر نماز گزارد به حضور گزارد، و اگر  رد،یدل بنده را فرو نگ

 یدارد، و ب اریبس ییبودن هنرها یو اگر صدقه بدهد، به اخالص دهد. با خدا د،یبه حضور گو د،یگو حیتسب

 (335و  334االنسان الکامل، صص )دارد.  اریبس یها بیبودن، ع یخدا
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و آن  ابدی شیبود از لطف که در دل خو یرا، حالت یباره گفته است: محبت بنده، خدا نیدر ا زین یریقُشِ

 ینمودن رضا اریاو راوا دارد بر اخت زیوا دارد و ن یحق تعال می، او را بر تعظو آن حالت د،یایحالت در وصف ن

اندر  ،یتعال ی: خدادیگو گرید یو در جا .شیانس به ذکردائم او در دل خو افتنینمودن بدو، و  یاو و شاد

دوست دارم، به . تو را یکه تو بر من دار یاز کتاب ها که فرو فرستاده است فرمود: بنده من! به حق یکتاب

 (566و  556صص  ه،یری)رساله قشکه من بر تو دارم، مرا دوست بدار.  یحق

 

 نکته کی

محبت  حینشده است، بلکه چنانچه اشاره خواهدشد، ترج یخداوند نف ریبه غ یمحبت قلب م،یقرآن کر در

و محبت نسبت به دوستان،  یآنکه: مهرورز حیو سرزنش شده است. توض خیبر محبت خداوند، توب گران،ید

و بلکه الزم  یعیطب یکه در وجودشان نهاده شده است، امر ییپدر و مادر، زن و فرزند، به سبب جاذبه ها

آنان، از لطف  یگرفت زندگ یرا فرا نم انیمحبت، دل آدم یاساساً اگر موهبت آسمان رایشود، ز یمحسوب م

انسان به  ن،یبرخوردار بودند. عالوه بر ا یروح یسرد و ب یاز زندگان جهیداشت، و در نت ینم یو لذت بهره ا

 رد،یگ یم یاو در دلش جا یورزد و دوست یم حبتکه در حقش، احسان نموده است، م یبه کس یطور فطر

 :دیفرما یو آله م هیاهلل عل یچنانچه رسول اکرم صل

گونه  نیا انیدر سرشت و فطرت آدم ؛هایوَ بُغضِ مَنْ اَساءَ اِلَ  هایْحُبِّ مَنْ اَحْسَنَ اِلَ  یجُبِلَتْ الْقُلُوبُ عَل »

)بغض( آنکه در حقش  نیو همچن رد،یگ یفرا م دنهاده شده است که قلبش را محبت آنکه احسانش نمو

 (602فرهنگ اشعار حافظ، ص  ،ییبخارا ییرجا یاحمدعل) «.دیآ یم دینمود دردلش پد یبد

 

 یو بلکه مطلوب قلمداد م یعیطب یخداوند امر ریبه غ دنیهمان گونه که ذکر شد، محبت ورز ن،یبنابرا

باشد، نه آنکه در مقام  گرانیاز حب د دتریشد دیاست که حب خداوند در قلب او با نیشود، تنها سخن در ا

اشاره  نینکته چن نیابه  میدهد. خداوند در قرآن کر حیرابر محبت خداوند ترج گرانیتعارض، محبت د

 فرموده است:

از  یبرخ، آمَنُوا أَشَدُّحُبًّا لِلّهِ نَیکَحُبِّ اللّهِ وَ ال ذ حِبُّونَهُمْیُمِنْ دُونِ اللّهِ أَنْدادًا  ت خِذُیَوَ مِنَ النّاسِ مَنْ  »

خداوند  ن،یدارند که خدا را. اما مؤمن یکنند و آنها را چنان دوست م یم اریخداوند اخت یبرا یانیمردم، همتا

 (165 ، آیه)بقره «دارند.  یدوست م گران،یاز د دتریرا شد
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 : میخوان یخمسة عشر م یمناجات از مناجات ها نیدر نهم زیو ن

 . «یخودت را نزد من از همه محبوب تر قرار ده نکهی؛ و امِمّا سِواکَ ی وَ اَنْ تَجْعَلَ کَاَحَب  اِلَ »

 

خدا نخواهد  ریغ یبا دوست یاگر ماالمال از محبت خداوند باشد، منافات یحت ،یآدمبنابر آنچه نقل شد، قلب 

را بر  یاحد یبوده و دوست گرانیاز محبت د دتریدرقلبش شد یشد، تنها به آن شرط که محبت حق تعال

 ندهد. حیترجیحق تعال یدوست

 

 تیحکا

اللّه!  ارسولیو گفتم:  دمیو آله را به خواب د هیاهلل عل یصل مبرغیکنند که گفت: پ تیخرّاز حکا دیابو سع از

را  ی! هر که خدادیابوسع یتو. فرمود: ا یمرا مشغول کرده است از دوست ،یخدا یمعذورم دار که دوست

  (571ص  ه،یریرساله قش)دوست دارد، مرا دوست داشته باشد. 

مِنْ  هِیْاَکُونَ اَحَب  اِلَ یالْعَبْدُ حَتّ ؤْمِنُیُ ال  »و آله فرمود: هیاهلل عل یصل امبریپاست که  تیدر روا نیو همچن

را و رسول را ازاهل و مال  یباشد مگر آنکه خدا ینم «یقیحق»بنده، مؤمن  ؛نَیاَهْلِهَ وَ مالِهِ وَ النّاسِ اَجمَع

 (601فرهنگ اشعار حافظ، ص )«. و جمله خلق، دوست تر داشته باشد

 

السالم بوده است، بلکه  همیعل تیشدن محبت پروردگار در قلب، مطلوب و مقصود اهل ب زینه تنها لبر یبار

از محبت اکتفا نکرده و از  یحد چیچنانچه در فراز مزبور از مناجات بدان اشاره شد، آن بزرگواران، به ه

باشد  ینمودند. و اساساً آنکه عاشق پروردگارش م یمحبت به حضرتش را مسئلت م ادیخداوندشان، ازد

 نخواهدگشت: ریس انشیپا یب اتیتجل داریاو، و د کرانیجام محبت ب دنیهرگز، از نوش

 

 بر لب و دندان تو نیکه هزار آفر یا                      از لب خندان تو  ین ریس مین ریس

 جان من و جان تو ستیکیچون  ،یمن جان!         ش؟یپسر از جان خو یشد ا ریس یکس چیه

 بگردان که من بنده دوران تو دور          ز آب        اتمیمرگ و ح م،یو مستسق تشنه

 موالنا

 


