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موضوع بحث دربارۀ عوامل ایجاد ّ
محبت به دیگران بود که تا کنون به  9عامل اشاره نمودهایم.
مروری بر جلسۀ قبل
از مسائلی که بسیار مورد تأکید دین اسالم واقع شده است مواسات به معنای به یاری رساندن به دیگران است .یاریرساندن
گاهی در مصداق ،با «انصاف» یکی میشود؛ یعنی انسان برای یاری دیگران ،دارایی خود را نصف میکند و نصف دیگر را در
اختیار آنها قرار میدهد و گاهی هم به صورتهای دیگری به دیگران کمک میکند .مانند اینکه کسی چند لباس دارد و
یکی را به دیگران قرض میدهد.
مواسات از دیدگاه روایات
برای روشنشدن موضوع مواسات به دو روایت اشاره مینماییم:
1ـ امام باقر(علیهالسالم) و روایت وصافی
َ
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َع ِن ال َو َّص ِاف ِّي َعن أ ِبي َجعفر(علیهالسالم) قال« :قال ِلي :أ َرأیت َمن ِق َبلکم ِإذا کان َّالر ُجل لی َس َعلی ِه ِر َد ٌاء َو ِعند َبع ِض ِإخ َو ِان ِه
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ر َد ٌاء َیط َر ُح ُه َع َلیه َق َال ُقل ُتََ :ل َق َال َفإ َذا َک َان َلی َ
وصل ِإلی ِه َبعض ِإخ َو ِان ِه ِبفض ِل ِإ َز ِار ِه َحتی َی ِجد ل ُه ِإ َزارا قال قلت:
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َل قال فضرب ِبی ِد ِه علی ف ِخ ِذ ِه ثم قال ما هؤَل ِء ِب ِإخوة» ؛ « امام(علیهالسالم) به من فرمودند :اگر دیدید مردی رداء ندارد و
بعضی از برادرانش رداء دارند ،آیا رداء را بر دوش او میاندازید؟ گفتم :خیر .دوباره فرمودند :اگر آن مرد ازاری نداشته باشد،
آیا برادرانش حاضرند یکی از ازارهای اضافی خود را به او بدهند؟ گفتم :خیر .امام(علیهالسالم) دستشان را بر زانوی مبارک
زدند و فرمودند :اینها برادران دینی شما نیستند».
یعنی وقتی کسی برادر دینی محسوب میشود که مواسات داشته باشد و دوستش را یاری کند .در روایت دیگری،
امام(علیهالسالم) سؤال میکنند آیا شما اینگونه هستید که وقتی ضرورتی برای برادر دینی شما پیش آمد از اثاث شما بردارد
مواسات کنندۀ حقیقی
در جنگ احد وقتی مسلمانان به خاطر حفظ جان خود ،در قسمت دوم جنگ فرار کردند ،پیامبراکرم(صلیاللهعلیهوآلهوسلم)
بسیار غضبناک شدند .و از این که در اثر فرار آنها آن ضربۀ سنگینی به مسلمان ها خورد ،فشار روحی شدیدی به وجود
نازنینشان وارد شد.

 .1وسائلالشیعه ،ج ،11ص.12
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و استفاده کند؟ گفت :خیر ،ما رضایت نداریم ،حضرت فرمودند :پس شما مواسات ندارید.
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در این لحظۀ حساس به امیرالمؤمنین(علیهالسالم) فرمودند :شما با کسانی که فرار کردند بروید! امیرالمؤمنین(علیهالسالم)
َ ُ ٌ
با تعبیر بسیار زیبایی فرمودندِ « :لي ِبك أس َوة» یا رسول الله شما برای من اسوهاید .یعنی تا شما ایستادهاید من هم میایستم.
َُ
َ
پیامبر اکرم(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به حضرت فرمودند« :فاک ِف ِني َهؤَل ِء» پس اینها را دفع کنید.
تعداد دشمنان در جنگ احد سه هزار نفر بود و مسلمانان حدود نهصد نفر بودند .که بسیاری از آنها فرار کردند و جنگ کردن
تعداد اندکی در مقابل چند هزار نفر بسیار مشکل است .در این لحظات حساس امیرالمؤمنین(علیهالسالم) به دشمن حمله
َ
ُ
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کردند .امام(علیهالسالم) اولین ضربه را که وارد کردند صدای جبرئیل بلند شد ،فرمودِ « :إن َه ِذ ِه ل ِه َي ال ُم َو َاساة َیا ُم َح َّمد»
یعنی ،ای محمد!
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واساة هذا الفتی»
حقیقتا این مواسات است .در روایت دیگری هم فرمود« :إن ِ
هذ ِه المواساة لقد ع ِجب ِت المال ِئکة ِمن م ِ
(مواسات این جوانمرد مالئکه را به تعجب وا داشت!)
زیرا مسلمانان و انصاری که اهل مدینه بودند و بیشتر باید از جان پیامبر دفاع میکردند و میجنگیدند ،فرار کردند ،و
امیرالمؤمنین(علیهالسالم) که از مهاجرین بودند این گونه با شجاعت ایستادند و جان خودشان را در راه دفاع اسالم به خطر
3

انداختند.
ُ
َ
ُ ُ
در روایت دیگری نیز از امیرالمؤمنین(علیهالسالم) فرمودندَ « :ما ُح ِفظ ِت اْلخ َّوة ِب ِمث ِل ال ُم َو َاس ِاة»( 4هیچ چیزی همچون
مساوات ،برادری و دوستی بین دو انسان را حفظ نکرده است).
بنابر این روایت ،مواسات از عوامل دیگر بسیار مهمتراست.
مثال
 .1فرض کنید مردی نسبت به همسرش مواسات را رعایت میکند و او را یاری میکند .این یاریگری موجب ایجاد و ازدیاد
الفت و ّ
محبت در خانواده میشود .هرکدام از زن و شوهر اگر فقط به اموری که به آنها واگذار شده ،اکتفا نکردند و هرکاری را
که توانستند برای یکدیگر انجام دادند ،به صفت ارزشمند مواسات دست پیدا کردهاند؛ بنابراین مرد نباید بگوید کارهای خانه
به عهدۀ من نیست و یا زن نسبت به کارهای مرد نباید با این دیدگاه نگاه کند؛ بلکه هر کدام هرکاری میتوانستند باید برای
همدیگر انجام دهند.
بازگشت به اصل مطلب
عامل نهمی که در جلسۀ گذشته اشاره شد قلب سلیم است.
 .1شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ،ج ،11ص.151
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ول الل ِه صلی الله علیه و آله و سلم فغ ِض َب غضبا ش ِديدا قال َو كان ِإذا غ ِض َب ْان َحد َر َع ْن َج ِب ِین ِه
 .عن أ ِبي عب ِد الل ِه علیهالسالم ،قال« :انهزم الناس يوم أح ٍد عن رس ِ
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ِمثل اللؤل ِؤ ِمن العر ِق قال فنظر ف ِإذا ع ِليٌّ علیهالسالم ِإلی جن ِب ِه فقال له الحق ِبب ِني أ ِبیك مع م ِن انهزم عن رس ِ
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السالم إ َّن ََذه َلهيَ ْال ُم َو َاس ُاٌ َيا ُم َح َّم ُد َف َق َال إ َّن ُه م ِّني َو أ َنا م ْن ُه َف َق َال َج ْب َرئ ُیل علیه ّ
َف َح َم َل َف َض َر َب َأ َّو َل َم ْن َلقيَ م ْن ُه ْم َف َق َال َج ْب َرئ ُیل علیه ّ
السالم و أنا ِمنكما يا محمد فقال أبو
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ض و َو يقول َ سیف ِإَ ذو الِق ِار
عب ِد الل ِه علیهالسالم فنظر رسول الل ِه صلی الله علیه و آله و سلم ِإلی جبر ِئیل علیهالسالم علی كر ِسيٍّ ِمن ذَ ٍب بین السم ِا ِ و اْلر ِ
َ َ َّ
َو َ ف َتی ِإَ َع ِليٌّ» اصول کافی ،ج ،8اَسالمیة ،ص.111
 .4غرر الحکم و درر الکلم ،ص.291
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َ ٌ
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قرآن کریم در سورۀ شعراء آیۀ  88و  89در مورد قلب سلیم میفرمایدَ « :یو َم َل َینف ُع مال َو َل َب ُنون * ِإَل َمن أتی الل َه ِبقلب
َسلیم» (روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمیدهد ،مگر کسیکه دلی سالم بهسوی خدا بیاورد).؛ پس اگر کسی با قلب
سلیم به پیشگاه خداوند متعال وارد شد ،قلب سالم او را حفظ و یاری خواهد کرد.
معانی قلب سلیم
1ـ اعتقاد بی شک ،عمل بدون ریا و سمعه
در روایتی از پیامبر اکرم(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) سؤال شد که منظور از قلب سلیم چیست؟ حضرت فرمودند« :اعتقادی
5
صالح بدون ُسمعه و ریاء».
بدون شک و بدون هوای نفس ،و اعمال ِ
ً
در این حدیث دو دستور آمده است :یکی از نظر فکری و دیگری از نظر عملی؛ یعنی انسانی قلب سلیم دارد که حقیقتا دیندار
باشد و دینداری او از روی هوای نفس نباشد ،و اعمالش نیز به خاطر ریاء (دیدن مردم) و یا ُسمعه نباشد.

کلمۀ « ُسمعه» از «سمع» گرفته شده و منظور از آن این است که شخص دوست دارد عملی را که انجام داده است به گوش
مردم برساند و فرق آن با ریا این است که در ریا شخصی دوست دارد عملش را مردم ببینند و در سمعه دوست دارد از او
تعریف کنند.
2ـ رهایی از غیر خدا
در روایت دیگری در مورد معنای قلب سلیم امام صادق(علیهالسالم) فرمودند« :انسان خدا را مالقات کند در حالیکه هیچ
غیر خدایی در دلش نباشد 6».در واقع «سلیم» را به معنای سالم از غیر خدا تعریف کردهاند ،یعنی قلب انسان سلیم القلب
فقط در محضر خداست.
3ـ قلب خالی از حب دنیا
َ
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و در جایی دیگر فرمودَ « :و َعن َّ
الص ِاد ِق(علیهالسالم) ِفي قو ِل ِه ت َعالی ِ"إَل َمن أتی الل َه ِبقلب َس ِلیم" قال ُه َو القل ُب ال ِذي َس ِل َم
ِ
ُّ
ّ
ِمن ُح ِّب الدن َیا»7؛ «قلب سلیم قلبی است که چیزی از حب دنیا در آن نباشد».
4ـ قلب مملو از نیات الهی
8
در روایت دیگر آمده است :قلب سلیم قلبی است که فقط ّنیت خدایی در آن باشد و تصمیمش فقط برای خدا باشد.
5ـ قلب عاری از شبهه و شک
او به خداوند و اصول یقین است.
َ
ََ َ
ّ
ّ
َ َ ٍّ
سلمَ « :أ َّن ُه ُسئ َل َما ْال َق ْل ُب َّ
الس ِل ُیم فقال ِدين ِبال شك َو ََ ًوى َو َع َمل ِبال ُس ْم َع ٍة َو ِر َي ٍا ِ» مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج،1
َ .5عن َّالن ِبيِّ صلی الله علیه و آله و
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السالم َق َالَ « :س َأ ْل ُت ُه َع ْن َق ْول َّالله َع َّز َو َج َّل "إ ََّ َم ْن َأ َتی َّالل َه ب َق ْلب َسلیم" َق َالْ :ال َق ْل ُب َّ
َ .6ع ْن َأبي َع ْبد َّالله علیه ّ
الس ِل ُیم ال ِذي َيلقی َر َّب ُه َو ل ْی َس ِف ِیه أ َحد ِس َو ُاه
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ِ
الحديث» اصولکافی ،اإلسالمیة ،ج ،1ص12؛ بحاراألنوار ،بیروت ،ج ،26ص.119
 .7مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،11ص.11
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یِ النی ِة ِلل ِه تعالی ِفي اْلم ِ
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الحديث» مصباحالشريعة ،ص51؛ بحاراألنوار ،بیروت ،ج ،26ص.111
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امام(علیهالسالم) میفرمایند :وقتی قلبی از شبهات پاک شد ،قلب سلیم میشود .یعنی از همه شبهات سالم باشد و اعتقاد
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باور کردن دین و اصول آن مانند نبوت ،امامان معصوم(علیهم ّ
السالم) ،قرآن و دیگر مواردی که از اصول و پایه های دین
است دل انسان را سالم میکند .و انسانی هم که به آن ها شک دارد بیمار دل است و باید برای معالجه خود بشتابد.

9

تأثیر قلب سلیم بر جلب محبت دیگران
ارتباط قلب سلیم با ایجاد ّ
محبت دیگران را میتوان اینگونه بیان کرد که انسانی که قلب سلیم دارد از حیله و نیرنگ به
دیگران سالم است ،از استخدام دیگران و به کارگیری آنها برای انجام کارهای خود دوری میجوید و در رسیدن به منافع خود
ّ
هیچ حق دیگران را ضایع نمیکند.
تدین و دینداری انسان است و اگر کسی به معنای حقیقی کلمه ّ
به عبارت دیگر ریشۀ تمام مصادیق قلب سلیم در ّ
متدین شد
تمام آثاری که به عنوان مثال ذکر شد در وجودش ظاهر میشود .انسانهای سلیم القلب اشخاصی بسیار دوست داشتنی
هستند؛ بنابراین دین ،مهمترین و مؤثرترین عامل ،برای جلب و تقویت ّ
محبت دیگران است .از عواملی که تا به حال ذکر
شده ،ممکن است برخی از آنها زدوده شود ،ولی دین تا هنگام قیامت در وجود انسان باقی میماند.
قلب سلیم و توجه به دیگران
یکی از آثاری که قلب سلیم برای انسان به ارمغان میآورد این است که آنچه را برای خودش دوست دارد برای دیگران هم
دوست بدارد و هرچه را برای خودش نمیپسندد برای دیگران هم نپسندد.
مثالها

 .1فرض کنید کسی در صحبت کردن ّ
تقید خاصی دارد ،و همواره مراقب است محترمانه صحبت کند .چنین شخصی چون
دوست دارد دیگران هم با احترام با او هم صحبت شوند خودش این نکته را رعایت میکند.
 . 2زن و شوهر نیز در زندگی خود هرگاه این گونه مراعات حال یکدیگر را بنمایند و نسبت به دیگری و خانوادۀ او طوری رفتار
کنند که دوست دارد او هم ،همین طور رفتار کنند ،بسیاری از مشکالت زندگی رفع میشود.
 .3بعضی افراد نسبت به دید و بازدید دیگران اهمال میورزند ،اما از دیگران انتظار دارند به آنها سر بزنند .انسان سلیمالقلب
چون هر چه را برای خود میپسندد برای دیگران هم میپسندد ،اینگونه نیست و همانطور که دوست دارند اقوام ،و آشنایان
از آنها دیدن کنند ،خودش نیز به دید و بازدید آنها میپردازد.
نکتهای پیرامون صلۀ رحم

کرد ،او حق ندارد به این بهانه با او قطع ارتباط کند.

مرحوم والد(رحمة الله علیه) در ماه مبارک رمضان ّ
مقید بودند به دیدن نزدیکان بروند و صله رحم کنند 10.اگر منزل کسی
می رفتند که او فرزند یا نوه داشت و در آن خانه و حضور نداشت ،از همان جا با تلفن با او تماس میگرفتند و احوالپرسی
میکردند.

َ
َ َ
َ
َّ
َْ
السالم َق َالَ « :س َأ ْل ُت ُه َع ْن َق ْول َّالله َع َّز َو َج َّل "إ ََّ َم ْن َأ َتی َّالل َه ب َق ْلب َسلیم" َق َالْ :ال َق ْل ُب َّ
َ .9ع ْن َأبي َع ْبد َّالله علیه ّ
الس ِل ُیم ال ِذي َيلقی َر َّب ُه َو ل ْی َس ِف ِیه أ َحد ِس َو ُاه ُ َو قالَ :و
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ِ
َ
ْ َ ُُ
ُ ُّ َ ْ
َ َ ٌّ َ
ُّ
َ
كل قل ٍب ِف ِیه ِش ْرك أ ْو شك ف ُه َو َس ِاقط َو ِإ َّن َما أ َر ُادوا ُّالز َْد ِفي الد ْن َیا ِل َتِ ُرغ قل ُوب ُه ْم ِلْلْ ِرِخ َر ٌِ» اصولکافی ،اإلسالمیة ،ج ،1ص12؛ بحاراألنوار ،بیروت ،ج ،26ص.119
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صلۀ رحم ،از واجبات دینی است و انسان هیچ ّ
مجوزی برای قطع آن ندارد .بنابراین اگر کسی با انسان دیگری قطع رحم
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َ
َ
َ ُ
َ َ َ َ َ َّ ُ
ین َما ت ِح ُّب ِل َنف ِسك»11؛ «قلب سلیم نداری
امیرالمومنین(علیهالسالم) میفرمایندَ« :ل َیسل ُم لك قل ُبك َحتی ت ِح َّب ِلل ُمؤ ِم ِن
مگر اینکه آنچه را برای خود دوست میداری برای دیگران هم دوست بداری» .وجود همین یک عامل در وجود انسان،
ّ
ّ
ّ
خصوصیت ،انسان یک دلی است و دیگران نیز از معاشرت با او
محبت دیگران را به شدت جلب میکند زیرا انسان با این

لذت میبرند.
 .11مودت

محبتّ ،
دهمین عامل برای ایجاد و یا تقویت ّ
مودت است.

تفاوت محبت با مودت

میل درونی انسان به دیگری را ّ
محبت گویند .این میل درونی گاهی اظهار هم میشود و گاهی مخفی میماند .وقتی اظهار
شد به آن « ّ
مودت» گویند.
در مقابل آن دو« ،بغض» به معنای دشمنی و کینهای که در دل انسان قرار دارد و «عداوت» به معنای اظهار دشمنی درونی

است.

محبتّ ،
مودت است یعنی انسان عالقۀ درونی خود را به دیگران به نوعی اظهار کند .اظهار ّ
یکی از اسباب ایجاد ّ
محبت،
ّ
محبت و میل درونی شخص را تأکید و تقویت میکند.
محبت میدهد که این ّ
دین اسالم به ویژه در مورد زن و شوهر ،دستور به اظهار ّ
مودت ،آثار بسیار مهم و مثبتی را به دنبال
ّ
ّ
البته شرط تأثیر آن این است که طرفینی باشد و هر دو طرف به یکدیگر اظهار ّ
محبت کنند و اَل اگر یک طرفه شد
دارد.

ممکن است برای طرف دیگر مفسدههایی همچون ّ
تکبر را به همراه داشته باشد.
در مواردی هم که بین زوجین اختالف و نزاع پیش آمده و مهر و ّ
محبت بسیار تقلیل یافته است ـ بطوریکه خودشان

میگویند ما به یکدیگر هیچ عالقهای نداریم ـ ،اصالح نزاع و دعوا به تنهایی کافی نیست و بعد از اصالح دعوا ،زوجین باید
عالقۀ خود را به یکدیگر زیاد کنند که یکی از راههای آن ّ
مودت است.
شیطان نیز در چنین مواقعی سعی می کند با هر ابزار و کیدی که هست از این ابراز عالقه جلوگیری کند و با بهانه های واهی
و بیهوده مانع آن شود.
ً
به خصوص اگر زوجین قبال با هم عداوت داشته و به یکدیگر توهین کرده باشند ،شیطان خیلی تالش میکند تا این ّ
مودت
ّ
مدت چند روز هر دو به یکدیگر ابراز عالقه کنندّ ،
محبت قبلی که به ظاهر
اگر زن و شوهر پس از کنار گذاشتن کدورتها ،به

از دست رفته بود باز به زندگی باز میگردد.

 .10صلهى رحم در ماه رمض ان نسبت به اوقات ديگر سال از دو امتیاز بررِخوردار است يكی اين كه میزبان براى پذيرايی از میهمان به شِقت نمیافتد و دوم اينكه
اگر انسان مايل نیست از غذاى كسی به رِخاطر حالل و حرام بودن آن مصرف نكند به بهانهى ماه مبارک میتواند از رِخوردن صرف نظر كند.
 .11بحاراألنوار ،بیروت ،ج ،65ص.8
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مودت در روایات

ّ
علیهماالسالم) نشسته بود که مردی وارد مسجد شد به حضرت عرض کردم من به این
شخصی خدمت امام پنجم و ششم(
محبتت را اعالم کن! زیرا اعالم ّ
مرد عالقه مندم و او را دوست دارم امام(علیهالسالم) فرمودند« :به او بگو و ّ
مودت شما را

بهتر باقی میگذارد و استمرار میبخشد».
َ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ِّ
ُ
« َم َّر َر ُجل ِفي ال َمس ِج ِد َو أ ُبو َجعفر(علیهالسالم) َج ِال ٌس َو أ ُبو َعب ِد الل ِه(علیهالسالم) فقال ل ُه َبعض ُجل َسا ِئ ِهَ :و الل ِه ِإني ْل ِح ُّب
َ َ َ َ َ
ََ َ َ
ُ
َ
َ َّ َ َ
َ
َ
َ 12
َهذا َّالر ُجل قال ل ُه أ ُبو َجعفر(علیهالسالم)  :أَل فأع ِلم ُه ف ِإن ُه أبقی ِلل َم َو َّد ِة َو خی ٌر ِفي اْللف ِة»
ُ
انس خطرناک
ُ
با این همه ،آنچه باید مورد ّدقت قرار گیرد این است که ّ
محبت و الفت بین دو نفر به خصوص در جوانها به انس تبدیل نشود.
ُ
انسانی که به دوستش انس میورزد ،در مواقعی هم که او را نمیبیند ،فکرش به او مشغول است و در نماز یا دعا و در جاهای
دیگر هم همینطور به یاد او است.
در حالیکه این خطر بزرگی است؛ چرا که دوستی که باید موجب رسیدن من به خدا میشد مانع از آن شده و نمیگذارد در
نماز به خدا ّ
توجه داشته باشم؛ بنابراین باید مراقب ّ
محبتهای افراطی بود و در جایی اظهار عالقه کرد که مفسدهای به
دنبال نداشته باشد.
مودت خدا به انسان

خداوند متعال نیز گاهی ّ
محبت خود نسبت به انسان ها را اظهار میکند.
الصالحات َس َیج َع ُل َل ُه ُم َّالرح ُ
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ
من ُو ًّدا»؛ «همانا کسانی
قرآن کریم در سورۀ مریم آیۀ  99میفرمایدِ « :إن الذین آمنوا و ع ِملوا ِ ِ
که ایمان آورده و عملهای شایسته کردهاند ،به زودی خدای رحمان برای آنها دوستی و ّ
محبتی قرار میدهد».
پس ایمان و عمل صالح به گونهای است که اگر کسی در ایمان به یقین رسید و عمل صالحش نیز زیاد شد وعدۀ خدای
متعال هم محقق میشود و « ُو ّد» برای او قرار میدهد .یعنی ّ
محبتی از او در دلهای مؤمنین ،قرار میدهد که هم دوستش
دارند و هم به او اظهار عالقه میکند.
بیان شیرین رهبر معظم انقالب
در محضر رهبر معظم انقالب بودیم که ایشان این نکته را فرمودند« :گمان میکنید که حضرت امام چه داشتند که اینگونه
کنند؟ آیا امام مردم را اطعام کرده بودند یا هدیهای به آنها داده بودند؟! چیزی که در وجود امام بود ایمان و عمل صالح
بود» و سپس همین آیه را تالوت کردند و فرمودند« :انسان اگر ایمان و عمل صالح در وجودش قوی بود مورد ّ
محبت
دیگران هم واقع میشود و اولیاء الهی دوستش دارند و به او اظهار ّ
محبت میکنند .و در رأس آنها امام زمان(علیهالسالم)
هم به او اظهار محبت میکنند».

 .12بحاراألنوار ،بیروت ،ج ،17ص.787
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محبوب انسانها بودند .و چه عاملی باعث میشد جوانها با یک اشارۀ ایشان به جبههها هجوم برند و جانشان را هم فدا
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ُ
انس بین زن و شوهر
ُ
منظور از انسی که گفتیم مذمت شده و برای انسان خطرناک است ،حالتی است که فکر انسان را مشغول کند .بهطوریکه
اگر میخواهد نماز بخواند ،فکرش به کسی مشغول نباشد.
ُ
ً
انس به همسر نیز اگر به این شکل باشد ،اشکال دارد و خداوند اجازه نمیدهد .زیرا مثال در نماز دستور خدای متعال حضور
قلب و توجه به آن است نه توجه به دیگران و شخصی که به کسی انس دارد نمیتواند در نماز حضور قلب داشته باشد .پس
ُ
انس بسیار خطرناک است و گاهی بیشتر از گناه موجب سقوط انسان است.
علت اینکه بدتر از گناه است این است که اگر کسی به گناه آلوده شود ،آسانتر میتواند سقوطش را جبران کند و استغفار و
ُ
توبه نماید .اما سقوط «انس» با استغفار جبران نمیشود و گاهی معالجۀ آن چندین سال به طول میانجامد.
به هر حال کسانی که میدانند چگونه باید خود را درمان کنند نباید در معالجۀ خود کوتاهی کنند و کسانی هم که نمیدانند
باید به عالمان دینی رجوع کنند و به دستوراتش عمل نمایند تا باَلخره از این بالی دردناک نجات پیدا کنند .انسانی که باید
ُ
به امام زمان(علیهالسالم) نزدیک شود و شیرینی مناجات با خدا را احساس کنند و لذت ببرد ،در اثر همین انس ،سالهای
سال عقب میافتد.
 .11وفا

محبت وفا است .وفای به عهد بین دو انسان تأثیر فراوانی بر روی ّ
یازدهمین عامل ایجاد و یا تقویت ّ
محبتها میگذارد.

مقابل وفا ،خیانت است؛ یعنی انسان به قولی که داده است وفا نمیکند و عهدی که بسته است را زیر پا میگذارد .نتیجۀ
خیانت ،بیاعتمادی دیگران نسبت به انسان است؛ چرا که دوستان شخص گمان میکنند او تکیهگاه آنان است و میتوانند
در کارهایشان از او کمک بگیرند اما با بی وفایی دیدن از دوست ،این اعتماد شکسته میشود؛ اما وفای به عهد موجب
ّ
اطمینان و اعتماد دیگران است و وقتی به عهد وفا شد و کاری که بنا بود انجام شود صورت پذیرفت ،مردم از آن لذت
میبردند در نتیجه عالقۀ ویژهای به شخص پیدا میکنند .پس وفای به عهد علت اعتماد ،و اعتماد ،علت برای عالقه و
محبت دیگران است .وفا نیز عامل ّ
ّ
مهمی برای تقویت روابط زن و شوهر میباشد.

از نکات بسیار ّ
مهمی که مرحوم والد(رحمةاللهعلیه) به ما تعلیم دادند این بود که" اگر انسان به چیزی اهمیت داد ،آن چیز

خواند نمازش صحیح است .بعد میفرمودند شخص اول که نمازش باطل است بهخاطر ّ
اهم ّیت ندادن به نماز است؛

درحالیکه اگر اهل اهمیت بود قبل از نماز لباسش را عوض میکرد .بنابراین جاهل به موضوع معذور است اما ناسی معذور
نیست".
در روابط زوجین نیز اگر هر دو به قولی که میدهند عمل کنند بسیاری از مشکالت از بین میرود .زیرا وفای به عهد موجب
ّ
اعتماد شده و اعتماد عالقه و محبت بین آنها را زیاد میکند .این نکته در رفاقت نیز به همین شکل مؤثر است.
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را فراموش نمیکند .بعد از آن نیز یک مسئلۀ فقهی را مطرح مینمودند که اگر کسی که میدانست لباسش نجس است و
فراموش کرد و بعد از نماز ّ
متوجه شد ،نمازش باطل است و باید آن را قضا کند .اما کسی که ندانسته با لباس نجس نماز
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استنادات روایی
1ـ وفا و الفت

َ
َ
امیرالمؤمنین(علیهالسالم) میفرمایندَ « :س َب ُب ِاَل ِیتال ِف ال َوف ُاء»13؛ «سبب الفت گرفتن با دیگران وفا است» .پس کسی که
خواهان الفت با دیگران است باید به قول و عهد خودش پایبند باشد.
در این رابطه مغازه داران عزیز باید بیشتر دقت کنند که اگر قولی را به مشتری خود دادند به آن وفادار باشند .همین عمل
محبت دیگران را به انسان جلب میکند.
کارمندان عزیز نیز مراقب باشند که اگر به کسی قولی دادند آن را انجام دهند .به خصوص اگر به کسی قولی دادید که فالن
ّ
موقع کارت را انجام میدهم و در موعد مقرر آن کار را انجام ندادید ،مدت زمانی را که این شخص برای انجام کارش قرار
ً
داده بود ،اگر از کار خودش بیکار شده و از نظر مالی هم متضرر شده است تمام آن را شرعا ضامن هستید و باید از اموال
شخصی خود به ارباب رجوع پرداخت کنید .چون شما موجب خسارت او شدید .راه بهتر برای اینکه ضامن کسی نشوید این
است که تلفن افراد را بگیرید و در صورت انجام شدن کارشان به آنها خبر دهید.
2ـ وفا و امانت
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ َ
امیرالمؤمنین(علیهالسالم) میفرمایند« :ال َوف ُاء توأ ُم اْل َمان ِة َو َزی ُن اْلخ َّو ِة»14؛ «وفا با امانتداری توأم ،و زینت اخوت است».
در این روایت به یکی از مصادیق وفاداری که امانت داری است اشاره شده است ومیفرماید انسان وفادار امانت را به
صاحبش رد میکند.
3ـ وفا و معیار انتخاب
َ
َ
َ
َّ
َ
در روایت دیگری میفرمایندَ « :من أح َس َن ال َوف َاء است َحق ِاَلص ِطف َاء»15؛ «کسی که وفاداریش را خوب انجام میدهد،
شایستۀ برگزیده شدن است» .بنابراین روایت یکی از مالکهای برگزیدن و انتخاب افراد در جایگاههای مختلف مثل ازدواج
و یا انتخاب رفیق میتواند خوب وفاداری کردن باشد.
4ـ وفا و چاپلوسی
َ
َ
َ
َ َ
در جای دیگری نیز میفرمایندَ« :ل تعت ِمد َعلی َم َو َّد ِة َمن َل ُی ِوفي ِب َعه ِد ِه»16؛ «بر اظهار عالقه کسی که وفای به عهد
نمیکند ،اعتماد نکنید» .یعنی اگر کسی به زبان اظهار عالقه کرد اما در عمل خالف آن را انجام داد ،به ّ
مودت او اعتماد
5ـ بی وفاترین فرد
وفا در دو دسته از انسانها کمتر از دیگران است؛ یکی پادشاهان و دیگری کسانی که در زندگی بسیار مزاح میکنند.
َ
ُ ُ
میفرمایندَ «:أ َق ُّل َّ
اس َوف ًاء ال ُملوك»( 17پادشاهان کمترین وفاداری را دارند).
الن
ِ
 .13غررالحکم و دررالکلم ،ص.195
 .14غررالحکم و دررالکلم ،ص.111
 .15تصنیف غررالحکم و دررالکلم ،ص.151
 .16غررالحکم و دررالکلم ،ص.618
 .17بحاراألنوار ،بیروت ،ج ،61ص.111

www.abolhasanmahdavi.ir

نکنید.

8

آیتالله سیدابوالحسن مهدوی

محبت بین انسانها 3

پادشاهان به خاطر حفظ ملک و ریاست خود ،همیشه منفعتسنجی کرده و به همین دلیل حاضر است هم وعدۀ دروغ به
دیگران بدهد ،و هم قرار هایی را که در گذشته با دیگران گذاشته به خاطر منافعش نقض کند .انسانهای اهل مزاح نیز که
بیش اندازه شوخی میکنند بیوفا هستند؛ چرا که وقتی از علت نقض عهد و پیمانشان سؤال میکنید میگویند آن قولی را
که دادم شوخی بود.
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