
 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                            2ها محبت بین انسان      
 

 
 

1 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

 
 
 
 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 2ها محبت بین انسانموضوع: 
 7221المعظمشعبان72؛ 7331شهریور23تاریخ: 
 علمیه مالعبداللهاصفهان، حوزه مکان:

 
 مروری به مباحث جلسات قبل

 و یا تقویت محّبت بین مردم بود.موضوع صحبت پیرامون عوامل ایجاد 
مواردی که وجود محّبت بسیار مؤثر و نتیجه  ای دارد. از جملهپرداختن به این موضوع به خاطر آثار مهم عملی آن، اهّمّیت ویژه

بخش است، یکی در رفاقت با دیگران و دیگری بین زن و شوهر است. چرا که زوجین برای استحکام بنیاد خانواده، به شدت 
 نیاز به محّبت قلبی نسبت به یکدیگر دارند.

این بحث در تمام معاشرت ها مفید است. برای مثال کارفرما یا رئیس یک اداره و یا مدیر یک مؤسسه، برای بهتر اداره کردن 
 مجموعۀ خود نیاز به برقراری ارتباط محّبت آمیز با آنها دارد.

گرفتن از آن، باید عالوه دارد و در هر جا قابل استفاده نیست. بنابراین برای نتیجهحالت مقتضی  شودالبّته عواملی که بیان می
 بر وجود مقتضی مانعی هم در کار نباشد.

 در جلسۀ قبل پنج عامل از عوامل ایجاد محّبت را بیان کردیم و در مورد چهارم به حسن ُخلق اشاره نمودیم.
 نماییم.عرض می (المالسعلیه)د باقری روایت دیگری از امام محمدر مورد گشاده روی

ه» فرمودند: (المالسعلیه)امام ْرَبٌة ِمَن اللَّ
ُ
ِة َو ق ُة اْلَوْجِه َمْکَسَبٌة ِلْلَمَحبَّ

َ
رویی با دیگران، هم باعث کسب محّبت گشاده»؛ 1«َطاَلق

 «.کندشود و هم انسان را به خدا نزدیک میمی
در روایت دیگری هم  متعال هم، الفت بین مردم را به عنوان یک کمال دوست دارد. و یابیم که خداونداز این روایت در می

َلُف َو ََل ُیْؤَلُف »فرماید: می م(الالسعلیه)امیرالمؤمنین
ْ
ُلوٌف َو ََل َخْیَر ِفیَمْن ََل َیأ

ْ
گیر است، هر کسی مؤمن الفت»؛ 2«اْلُمْؤِمُن َمأ

 «.دهد کسی با او انس بگیرد خیری در او نیستمیگیرد و نه اجازه که نه با کسی الفت می
طور هایی، سنگدلی آنها باشد، چه بسا این انسان سنگدل در ارتباط با خدا هم همینشاید علت بی خیر بودن چنین انسان

 باشد.
اجات با خدا ر منکند، دبه عبارت دیگر کسی که روحیۀ کم محّبتی و کم لطفی دارد و در برخورد با مردم خیلی سرد برخورد می

خوب و  کنند، در محّبت به خدا همهم این چنین است و بالعکس کسانی که روحیۀ لطیفی دارند و با مردم با گرمی برخورد می
 کنند.سریع حرکت می

                                                           
 .651، ص57، بیروت، جبحاراألنوار.  1
 .166، ص16، بیروت، جبحاراألنوار؛ 602، ص2، اإلسالمیة، جکافیاصول. 2
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ت حقیقی ت مجازی نسبت به محب   جایگاه محب 
حّبت حقیقی است، مطلبی اشتباه و نادرست اند که این محّبت مقدمۀ مآنچه بعضی از بزرگان در مورد محّبت مجازی فرموده

 کند و این نه تنها مقدمۀ محّبت حقیقی نیستاست زیرا محّبت های مجازی مقّدمۀ به گناه آلوده شدن را برای انسان فراهم می
شود. ور مید شود. انسانی که آلوده به محّبت مجازی است، هرچه زمان بیشتری را بگذراند بیشتر از خدابلکه مانع از آن نیز می

 تواند از این راه به خدا برسد.و یقینًا نمی
ۀ شیراز مشغول حرکت است و انتظار دارد در پایان راه به تهران برسد. این شخص هر چه بیشتر به حرکت مانند کسی که در جاد

را سریعًا آلوده شد باید آن شود. انسان نیز اگر به محّبت مجازیخود ادامه دهد، بیشتر از مقصد اصلی که تهران است دور می
 ب به خدای متعال حرکت کند.ش دور کند تا بتواند در مسیر تقر از خود

گیرند رار میهای مجازی قاما نکتۀ قابل توّجه این است که کسانی که روحیۀ لطیفی دارند اگر از آن مراقبت نکنند در دام محّبت
گیرشان برند، و چه بسا چند سال بعد متوّجه شوند که چه سقوطی گریبانیهای بیهوده جوانیشان را از بین مو از این محّبت
 گرفتند.شدند و در مسیر تقّرب به خدا قرار میمند میعالقه (الّسالمعلیه)ید به امام زمانکه باشده، در حالی

ی درک شوند، آمادگمند میاشخاصی که روحیۀ لطیفی دارند ـ به طوری که اگر در محّبت مجازی قرار گرفتند به شدت عالقه
اگر آن  ای دارد ومحّبت حقیقی را هم دارند، یعنی محّبت مجازی در انسان، نشانۀ این است که این شخص قلب پذیرا و آماده

کند. نه این که محّبت مجازی مقّدمۀ محّبت حقیقی باشد بلکه را در جهت خدا بیندازد،  با سرعت به طرف قّلۀ کمال حرکت می
دهد که این فرد در محّبت، سرعت خوبی دارد، چه در عشق مجازی و چه در محّبت حقیقی. اگر انه است و نشان میفقط نش

 ت حقیقی پیشرفت کند و به مقامات خوبی برسد.تواند در محبا خوب هدایت کرد میانسان این آمادگی و استعداد ر 
در  اوند متعال باشد و بعد از او هم کسانی که صبغه و رنگ الهیبنابراین باید فرودگاه محّبت انسان، محبوب حقیقی یعنی خد

 توانند محبوبی حقیقی انسان باشند.می (المالسعلیهم)بیتلشود، مانند اهها دیده میآن
 ادامۀ بحث ِرفق و لین

یۀ کسانی که روح شود، برخالفخویی در انسان، باعث تولید محّبت در دیگران میطور که اشاره شد وجود روحیۀ نرمهمان
ی دل، اگر در جایی حّقی داشته باشند خیلی بر روی آن پافشار پذیر نیستند. برای مثال انسان های سختخشن دارند و انعطاف

 کنند و حاضر به پایین آمدن از موضع خود نیستند.می
 تعارضات فقه و اخالق

 فقه و اخالق است. آنچه در دین اسالم مورد تأکید و اهّمّیت واقع شده است جمع بین
 تواند در مقابل شیر دادن به فرزندش، از شوهر پول دریافت کند اما از نظر اخالقی خیر.برای مثال زن از نظر فقهی می. 1
 کند که یک زن اگر چه از نظر فقهیه عبارت دیگر چون دین اسالم به نیازهای روحی افراد هم توّجه دارد، این گونه حکم میب

را از شوهرش را دارد اما از نظر اخالقی نباید مرتکب چنین کاری شود. زیرا زن و شوهر برای ادامۀ زندگی نیاز  حّق گرفتن پول
 شود.برد و گاهی نیز مورد نفرت میبه محّبت واقعی به یکدیگر دارند که گرفتن پول این محّبت را از بین می

کند که پول را برگرداند. این شخص طلبکار اگر فراموش میدهد اما شخص بدهکار یا کسی به دوستش پولی را قرض می. 2
 اش گذشت و عفو نسبت به بدهکار است.چه از نظر فقهی حق گرفتن پول خود را دارد، اما از نظر اخالقی وظیفه
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ُه َلُکْم »فرماید: می قرآن کریم ْن َیْغِفَر اللَّ
َ
وَن أ  َل ُتِحبُّ

َ
باید عفو کنند و درگذرند، آیا دوست ندارید که  و»؛ 3«َو ْلَیْعُفوا َو ْلَیْصَفُحوا أ

 «خدا شما را ببخشاید؟
شود وظیفۀ انسان بخشش نیست. به هر حال کسانی البّته در جایی که بخشیدن موجب تجری و جرأت دادن به طرف مقابل 

ا طریقی که ممکن است آن حق ر که نرم خو و اهل انعطاف نیستند به دستورات اخالقی توّجهی ندارند و همواره مایلند به هر 
 استیفاء کنند.

گویی است که در سال گذشته به آن اشاره شد. توانیم مطرح کنیم ُرکمثال دیگری که برای اهّمّیت مباحث اخالقی می. 3
ناسی شگویی از نظر روانکه ُرککنند. در حالیگویی صفت خوبی است و به آن افتخار هم میکنند ُرکبرخی از مردم گمان می

شود فته میگویی آنچه به صورت صاف گنشانۀ کم حیایی و یا بی حیایی انسان است و یکی از رذایل اخالقی است. گاهی در ُرک
ال شنود، به راحتی این صفت زشت را برمگو وقتی از کسی دروغی را میحقیقت است، اما همان هم صحیح نیست. انسان رک

ه طور گردد. صفتی که در سال گذشته باین موضوع مقداری هم به ُاُذن بودن انسان باز میکند. کند و گوینده را توبیخ میمی
 مفّصل روی آن صحبت کردیم و مباحث مهّمی را پیرامون آن مطرح نمودیم.

که  کند به طوریداند اما سکوت میمّتصف باشد گاهی عالمانه و حکیمانه با این که حقیقتی را می« ُاُذن»انسانی که به صفت 
داند و هم عنان نفس خود را که هم میفهمد. درحالیداند و نمیکند این شخص متوّجه نیست و چیزی نمیمخاطب فکر می

 کند.گذارد و سکوت میخواهد متالطم شود و سرکشی کند نمیدر دست دارد. به طوری که هر قدر نفسش می
ل است. برای همین اگر عقلش درک کرد که گفتن او نتیجه دارد کند، و تابع حکم عقچنین انسانی به دستور عقل رفتار می

کند. بنابراین بحث رفق و لین از مباحث مهم و زیبایی است که موجب جلب محّبت در انسان گوید و اَل سکوت میسخن می
 شود که در قرآن کریم هم اشاره شده است.ها می

 استناد قرآنی
وا »فرماید: ل عمران میاز سورۀ آ 151. خداوند متعال در آیۀ 1 ا َغلیَظ اْلَقْلِب ََلْنَفضُّ ِه ِلْنَت َلُهْم َو َلْو ُکْنَت َفظًّ َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اللَّ

دل بودی حتمًا از خو شدی، و اگر بد خلق و سختپس به برکت رحمتی از جانب خداوند با آنها )امت خود( نرم»؛ «ِمْن َحْوِلَك 
 «شدند.دورت پراکنده می

که اگر طوریهخو بودن ایشان بود. بمعالقمند بودند، نروسلم( وآلهعلیهالله)صلیکه مردم به شّدت به پیامبر اکرمعّلت اینپس 
شد و میوسلم( وآلهعلیهالله)صلیشناخت، در اّولین برخورد عاشق و شیفتۀ پیامبررا نمیوسلم( وآلهعلیهالله)صلیکسی پیامبر

 شدند.مند میخو بودند که دشمنان هم به پیامبر عالقهبه اندازه ای نرم
ْغَصاُنهُ »فرمایند: می (الّسالمعلیه)منینؤامیرالم

َ
 4«َمْن ََلَن ُعوُدُه َکُثَفْت أ

 توان معنی کرد:این روایت را به دو شکل می
 شود:را به معنای عیادت بگیریم، این گونه معنا می« عود». اگر کلمۀ 1

                                                           
 .22نور، . 3

 .316، صغررالحکم و دررالکلم. 4
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خالق نرمی روند اشود. یعنی کسی که وقتی به دیدنش مییدن او( نرم و آسان باشد، شاخه های او زیاد میکسی که عیادت )د
 شوند.دارد، اطرافیان و محبین و اتباع او هم فراوان می

که بازگشت او از خواستۀ خودش آسان باشد، را به معنای بازگشت گرفتیم، معنای حدیث یعنی: آن« عود»اگر کلمۀ  . و2
گویند بازگرد، کند، برای مثال وقتی به او میکه درخواست دیگران را به راحتی اجابت میشود؛ یعنی کسیهای او زیاد میهشاخ

گردد. ازمیکند و قابل انعطاف است و زود بگویند مقداری صبر کن صبر مینشیند و یا میگویند بنشین میگردد یا میبازمی
کند. البّته انعطاف پذیری او تا مرز گناه است یعنی اگر گناهی را از او بخواهد در می چنین شخصی دوستان زیادی هم پیدا

 کند.ایستد مقاله میاینجا سرسختانه می
 مثال
خواهد که در فالن مکان بنشین! اگر مهمان اهل انعطاف باشد به شود و صاحب خانه از او میکه وارد خانۀ شخصی میکسی

 کند.م خو نباشد بر موضع خودش پافشاری میپذیرد و اگر نر راحتی می
 رغبتی به اموال دیگران. بی6

رغبتی و بریدن طمع از اموال مردم است. توّجه و عالقه به اموال مردم نیز باعث نفرت ت، بیششمین عامل برای ایجاد محب
 گردد.انسانها می

 مثال
وید من گشود و میاین عالقه گاهی توسط محب ابراز میکسی لباسی دارد که مورد عالقۀ شخصی واقع شده به طوری که 

ات ما خانهگوید شرود که به اموال درشت مردم رغبت دارد، مثاًل میخیلی به لباس شما عالقه مندم. گاهی نیز تا جایی جلو می
دواج ا طالق بده تا من با او از کند که همسرت ر را به من بفروش، یا ـ نعوذ بالله ـ به همسر کسی عالقه دارد و از او درخواست می

 کنم.
 شود.طمع ورزی در برخی از موارد هم موجب اضرار به دیگران می

ا طمع ورزد و چه بستواند نعمتی را در دیگری  ببیند به آن طمع میگاهی هم ریشۀ این طمع حسادت است، یعنی چون نمی
 گوید خدایا این نعمت را از فالنی بگیر!و می کندکند که طرف مقابل را نفرین میطوری در وجودش پیشرفت می

 گفت خدایا این نعمت را به من هم عطا کن و بیشتر و بهتر از آن را هم به من عطا کن دیگر اشکالی نداشت.که اگر میحالیدر 
عمت های ن گذارد. انسان تنگ نظری که چشم بهچشم زخم نیز از مسائل دیگری است که بر زندگی انسان ها تأثیر منفی می

 ساز است و ِاعراض از آنشود؛ بنابراین تمایل به اموال مردم کینهورزد، گاهی سبب زوال نعمت از آن ها نیز میدیگران می
 کند.ایجاد محّبت می

ِبيِّ »آمده است:  (وسلموآلهعلیهاللهصلی)در روایتی از پیامبر اکرم اَل َرُجٌل ِللنَّ
َ
ِه  ا َرُسوَل یَ وسلم( وآلهعلیهالله)صلیق اللَّ

اَل اْرَغْب ِفیَما عِ وسلم( وآلهعلیهالله)صلی
َ
ْرِض ق

َ
ْهُل اْْل

َ
ِني أ َحبَّ

َ
َماِء َو أ ُه ِمَن السَّ ِنَي اللَّ َحبَّ

َ
ْمِني َشْیئًا ِإَذا َفَعْلُتُه أ ِه ُیْحِبْبَك َعلِّ ْنَد اللَّ

اِس ُیْحِبْبَك  ُه َو اْزَهْد ِفیَما ِعْنَد النَّ اُس اللَّ پرسید که کاری را به من یاد دهید وسلم( وآلهعلیهالله)صلیشخصی از پیامبر»؛ 5«النَّ

                                                           
 .153، ص36، بیروت، جبحاراألنوار. 5
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که وقتی آن را انجام دادم، خدا از آسمان و مردم از زمین مرا دوست داشته باشد. حضرت پاسخ فرمودند: در آنچه نزد خدا 
 «آنچه نزد مردم است زاهد باش، تا مردم تو را دوست بدارند.است به شّدت تمایل داشته باش تا خداوند تو را دوست بدارد. و در 

دم، ل مردم، نفوذ مر یعنی در دلت نسبت به اموال مردم تمایلی نداشته باش و به آن اظهار تمایل هم مکن. برای مثال از ما
 اعراض کن.… آبروی مردم و

 هّمی است زیرا کسی که به اموال مردم رغبت داشتهشناسی نکتۀ بسیار مچه در دست مردم است از نظر روانرغبتی به آنبی
 زند، گاهیورزد. گاهی چشم زخم میها، حسادت میکند و یا نسبت به آنها درخواست میباشد یا خود را ذلیل کرده و از آن

ود انسان ع تا در وجکند. پس طمبرد و اگر باَلتر رود به سرقت و دزدی از او اقدام میکند و آبرویش را میپشت سر او غیبت می
است و هنوز بروز نکرده است از رذایل کشندۀ اخالقی است و هرگاه در اعمال انسان ظاهر شد به کارهای خالف شرع و حرام 

 شود.منتهی می
 . انصاف در معاشرت1

 شود انصاف در معاشرت است.هفتمین چیزی که باعث ایجاد و یا تقویت محّبت می
 معنای انصاف

 یعنی نیمی برای من و نیمی برای شما.« ِنْصٌف ِلی و ِنْصٌف َلَک »است و منظور از آن این است که « نصف»ۀ انصاف از کلم
 دهد.را به دیگری  میخواهد، و نصف آنرا برای خودش نمیانسان منصف اگر از نعمتی برخوردار شد تمام آن

 کند. مثل نشستن که اگر انسان منصف جایی برایدا میاین صفت از اوصاف با ارزشی است که در تمام افعال انسان راه پی
 کند.نشیند برای دیگران هم جا باز میتر مینشستن دارد و دیگری ندارد، جمع

ان هم تعارف نمایند. برای مثال در غذا خوردن، به دیگر های اهل انصاف در تمام کارها رعایت حال دیگران را هم میانسان
د کنند تا آنها هم استفاده کنند. و یا با وسیلۀ نقلیۀ خوم هستند، در زیارت هم برای دیگران جا باز میها هکنند و به یاد آنمی

 کنند.دیگران را جا به جا می
کند از نظر فقهی حّق خودش باشد اما از نظر اخالقی باید دیگران را هم از در این بحث نیز ممکن است تمام آنچه را پیدا می

 کند.مند آن نعمت بهره
 ایثار، فوق انصاف

یاده اندازد. برای مثال از ماشین پدرجۀ باَلتر از انصاف، ایثار است. ایثارگر کسی است که نیاز دیگران را به خود مقدم می
 کند که گویا به این وسیله هیچ نیازی ندارد.    گذارد و طوری وانمود میرا در اختیار نیازمند میشود و آنمی

 را بهتر از دیگران ندانیم!چه کنیم خود 
رنگ اهانش کمهایش در دید خودش نمود کرده و گنپندارد به طوری که خوبیگاهی اوقات انسان خود را بهتر از دیگران می

در پاسخ به زهری که یکی از اصحابشان بود راه نجات از این دام بال را به زیبایی بیان  (المالسعلیه)شود. امام سجاد می
 کند.حالی و نگرانی از این حالت خارج میکه عمل به این دستور انسان را از پریشاناند به طوریفرموده
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فت: گ (الّسالمعلیه)ن سؤال کردند. زهری در پاسخ امامت آرا حزین و ناراحت یافتند و از علزهری  (المالسعلیه)روزی امام
نند و کسان من بودند و من از آن ها انتظار بدی نداشتم مرا اذیت میاند و کسانی که مورد احهای حسود مرا بیچاره کردهآدم

 ها فکرم پریشان است.از شدت حسادت آن
ْهِل َبْیِتَك َفَتْجَعَل َکِبی»در پاسخ او فرمودند:  (المالسعلیه)امام سجاد

َ
ْن َتْجَعَل اْلُمْسِلِمیَن ِمْنَك ِبَمْنِزَلِة أ

َ
 َما َعَلْیَك أ

َ
ُهْم رَ َیا ُزْهِريُّ أ

ِخیَك 
َ
يُّ َهُؤََلِء ِمْنَك ِبَمْنِزَلِة َواِلِدَك َو َتْجَعَل َصِغیَرُهْم ِمْنَك ِبَمْنِزَلِة َوَلِدَك َو َتْجَعَل ِتْرَبَك ِبَمْنِزَلِة أ

َ
ْن َتْظِلَم َو أ

َ
يَّ َهُؤََلِء ُتِحبُّ أ

َ
َفأ

ْن تَ 
َ
يُّ َهُؤََلِء ُتِحبُّ أ

َ
ْن َتْدُعَو َعَلْیِه َو أ

َ
ْهِل اْلِقْبَلِة ُتِحبُّ أ

َ
َحٍد ِمْن أ

َ
نَّ َلَك َفْضاًل َعَلی أ

َ
ُه أ ْهِتَك ِسْتَرُه َو ِإْن َعَرَض َلَك ِإْبِلیُس َلَعَنُه اللَّ

ي َو ِإْن  اِلِح َفُهَو َخْیٌر ِمنِّ یَماِن َو اْلَعَمِل الصَّ ْد َسَبَقِني ِباْْلِ
َ
ْکَبَر ِمْنَك َفُقْل ق

َ
ْصغَ  َفاْنُظْر ِإْن َکاَن أ

َ
ْد َسَبْقتُ َکاَن أ

َ
ُه ِباْلَمَعاِصي َر ِمْنَك َفُقْل ق

ْمِرِه 
َ
َنا َعَلی َیِقیٍن ِمْن َذْنِبي َو ِفي َشكٍّ ِمْن أ

َ
ي َو ِإْن َکاَن ِتْرَبَك َفُقْل أ ُنوِب َفُهَو َخْیٌر ِمنِّ يَو الذُّ َدُع َیِقیِني ِلَشکِّ

َ
ای » ؛ 6«َفَما ِلي أ

ها را مانند اهل خانۀ خود حساب کنی، پس بزرگان جامعه را به منزلۀ تمام مسلمانزهری! آنچه بر عهدۀ تو است این است که 
پدر خود فرض کنی. آنان را که کوچک تر از تو هستند به منزلۀ فرزند خود قرار دهی. و هم سن و ساَلن خود را به منزلۀ برادر 

 خود محسوب کنی.
 گروه را نفرین کنی و پردۀ اسرارش را بدری؟ دوست داری به کدامیک از این سه گروه ظلم کنی!؟ و کدام

ت کن! اگر میها داری، ایناگر شیطان در ذهن تو القا کرد که تو فضیلتی بر یکی از مسلمان
ّ
تر خص بزرگبینی آن شگونه دق

هتر بنابر این از من باز تو است، بگو او که از من بزرگتر است زودتر از من ایمان آورده و زودتر از من هم عمل صالح انجام داده، 
است و اگر آن فرد از تو کوچکتر بود بگو من در معصیت و گناه از او سبقت گرفتم چون سّنم باَلتر از او است، برای همین او 

 از من بهتر است.
به  اوساَلن تو است، بگو من به گناهان خودم یقین دارم؛ اما نسبت به گناهان او شک دارم. پس من یقینم ر سناگر از هم

 «.کنمخاطر شکم رها نمی
بیند و گاه خود را باَلتر و بهتر از دیگران ندیده و اعمال و رفتارش را هیچ میه مضامین این روایت باشد، هیچاگر انسان متوج

 یابد.دستانش را در پیشگاه خداوند متعال خالی و بی زاد و توشه می
 یند.گاه خود را باَل تر از دیگران نبشود هیچاشرت است که موجب میاین دیدگاه انسان نسبت به خودش نوعی انصاف در مع

 ـ مواسات 3
ی و در ها را در آسانی و راحتکه آنت و تقویت آن مواسات است. مواسات نسبت به دیگران یعنی اینهشتمین عامل ایجاد محب

 کشد.داند و سختی آنان را به دوش میمیکند و خودش را نیز در سختی و ناراحتی دیگران سهیم های خود سهیم مینعمت
 ـ دل سالم1

اند هایی که اهل قلب سلیم و دل سالمت کنید انسانالم داشتن است. برای همین اگر دقنهمین عامل ایجاد محّبت هم دل س
 ی، و وجاهت اجتماعی هم نداشته باشند.دوست دارید اگر چه امتیازات ماد را

                                                           
 .671، ص56بیروت، ج، بحاراألنوار. 6



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت                                                                                            2ها محبت بین انسان      
 

 
 

7 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

 اند و اگر روزی اظهار محّبت به کسیآَلیشکی است که ظاهر و باطنشان یکی است و ساده و بیهای پا دل سالم از آِن انسان
ها هم کسانی هستند که دورو دارند و همیشه به مصالح و منافع تواند به گفتۀ آنان اعتماد کند. در مقابل آنداشتند انسان می

 جویند.کنند و در جای دیگر از او بیزاری میه میکنند و اگر جایی نیاز باشد به کسی ابراز عالقکار نگاه می
شود. چه بسا این شخص در مواقعی که نباید اقدام کند از ه سادگی اگر با عقل همراه نباشد موجب ضرر و زیان انسان میالبت

 شود.ت به دیگران مینابراین قلب سلیم موجب ایجاد محبکند و یا بالعکس. بروی سادگی اقدام می
ِة َو »فرمایند: می (المالسعلیه)ؤمنینامیرالم دَّ ْنَصاُف ِفي اْلُمَعاَشَرِة َو اْلُمَواَساُة ِفي الشِّ ُة اْْلِ َثاَلُث ِخَصاٍل ُتْجَتَلُب ِبِهنَّ اْلَمَحبَّ

ْلٍب َسِلیٍم 
َ
ُجوُع َعَلی ق انصاف در معاشرت، کند: ت دیگران را به انسان جلب میسه ویژگی است که محب»؛ 7«اَِلْنِطَواِع َو الرُّ

 «ها و قلب سالم.ها و راحتیمواسات در سختی
 «لله رب العالمینالحمد»
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