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دوست  را  همه  شــد،  عالم  همه  عاشق  تــوان  می  آیــا 

داشت و به همه عشق ورزید.

عشق، دوستی و خیرخواهی، چشمه ای است که اگر 

سیراب  را  دیگران  قدر  هر  نشوی،  آن  جوشش  مانع 

زیرا  کند،   می  تر  شادمانه  و  شــاداب  را  خودت  کند، 

فطرت بشر، بر محبت، دوستی سرشته شده است ولی 

شرایط، آموزش ها،  رفتارها و تربیت های ناصحیح ما 

را به آنجا کشانده است که توقع داریم فقط دیگران ما 

را دوست بدارند یا فقط وابستگان یا کسانی که به ما 

خیری رسانده اند دوست بداریم.

قصص  ســـوره   54 ــه  آی در  خــداونــد  کــه  صــورتــی  در 

می فرماید:

یَئَه َو ِمما َرَزقنا ُهم ینِفُقون و یدَرُوَن ِبالَحَسنِه الَسّ

بدی را به نیکی پاسخ می دهند و از آنچه روزی شان 

داده ایم انفاق می کنند.

پیامبر  یا  با نیکی پاسخ می دهد  را  یعنی مؤمن، بدی 

)ص( و امام علی )ع( در وصف متقین می فرماید:

متقین کسانی هستند که از کسی که نسبت به ایشان 

و  کرده  قهر  که  کسی  با  و  گذرند  می  در   کرده  ظلم 

دوری گزیده، ارتباط برقرار می کنند.

و امام سجاد )ع( می فرماید:

کرده  دورویـــی  من  با  که  کسی  با  وادار  مــرا  خدایا 

یکرنگی کنم و خیرخواهش باشم.

مرا وادار، کسی را که از من دوری کرده، با نیکوکاری 

به سراغش بروم.

به من توفیق ده آن که مرا از خیر محروم کرده با بذل 

و بخشش جوابش دهم.

به  او  از  کــرده  غیبتم  که  کسی  مــورد  در  تا  وادار  مرا 

نیکی یاد کنم.

و توفیقم ده تا قدرشناس نیکی های دیگران باشم و از 

بدی های شان در گذرم.

و امام باقر )ع( می فرماید:

محبت همان دین است و دین همان محبت است.

حال اگر خداوند، پیامبر )ص( و ائمه اطهار )ع( به ما 

دستور می  دهند که به هم محبت کنیم به طوری که 

پاسخ دورنگی را با یکرنگی 

پاسخ قهر را با نیکوکاری

پاسخ تحریم را با بذل و بخشش

پاسخ غیبت را با یاد نیکو

و پاسخ بدی را با نیکی بدهیم.

دین  مبنای  که  بدهند  یاد  ما  به  خواهند  می  واقع  در 

دیگران،  با  خود،  با  )عاشقانه(  خوب  ارتباط  داشتن 

رشد  راه  بهترین  این  و  است  طبیعت  و  موجودات  با 

اصول  که  انسانی  زیــرا  اســت؛  جامعه  و  فرد  یافتگی 

ارتباطی اش عاشقانه باشد نمی تواند کاری بکند که 

به ضرر خودش، مردم، موجودات و طبیعت باشد بلکه 

موجب  سالم  تغذیه  و  تحرک  تفکر،  طریق  از  همواره 

چهارگانه  ابعاد  در  دیگران  و  خــود  سالمتی  حفظ 

جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی می شود و در واقع 

اندیشه  ایجاد  سالمت،  در  گذاری  سرمایه  بزرگترین 

که  چرا  اســت،  مسؤوالن  و  مــردم  در  عشق  و  محبت 

زیادکارکردن ارزش نیست، بلکه نتیجه کار مهم است 

که باعث افزایش سالمتی و امنیت شود.

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست                         

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

 »موفق باشید.«

عاشقم رب همه عالم هک همه عالم از اوست

دکتر غالمحسن خدایی
مدیر مسؤول


