
 

 

 های جلب محبت الهی راه

*علیخادمی والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
مشترک میان خداوند و انسان است؛ با این تفاوت که وقتی درباره خداوند به  ایرحمت، واژه

 وییم فالن شخص شود متفاوت است. وقتی میرود، با رحمتی که منتسب به انسان می کار می
رحیم است؛ یعنی درباره شخصی دیگر، مهربانی و رقت قلب دارد و بر هماین اسااس، ممکان 

کار  ی که رقت قلب و عاطفه دربااره حضارت حا  باهیآنجای از است به او احسان نیز بکند. ول
هاای توحیادی در یکی از خطباه 1رود، منظور فقط احسان و تفضل او به مخلوقاتش است.نمی

ِة،َِرِحيم ِ»، به همین نکته اشاره شده است  نهج البالغه َهاسَّ ََِلُِیوَصُفِِبال  لِةَِِِبِصير  قَّ  2؛ََلُِیوَصُفِِبالرِّ
دلی توصایف   ردد. مهربان است، ولی به نازکست، ولی به داشتن چشم معرفی نمیخداوند بینا

 «. شود نمی

 اقسام رحمت الهی
های جلب رحمت الهی، الزم است با اقسام رحمت، )رحمت عاام و پیش از پرداختن به راه

 خاص( آشنا شویم 

 . رحمت عام1

چاون بااران، شاامل  و هم ها مشامول مهرباانی خداوندناددر رحمت عام الهی، همه انسان
شود. عالم بزرگ اسالمی مالاحمد نراقی، داستانی را در مؤمنان و غیرمؤمنان و خوبان و بدان می

                                                            

 علمیه قم.حوزه  4آموخته سطح  دانش* 
 .34۷، صمفردات ألفاظ القرآن. ر.ک  حسین بن محمد راغب اصفهانی، 1
 . ۷8، ص 3، ج قاموس قرآن. علی اکبر قرشی ُبنابی، 2

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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عاازم کاوه طاور باود، َ باری جلاوی او را  رفات و  قالب شعر نقل کرده که جنااب موسای
. ا ر روزی مرا من از خداوندی تو عار و ننگ دارم»درخواست کرد پیغامش را به خداوند برساند  

تاو   خواهم منت روزی تو را بکشم. نه تو خدای منی و نه من بندهدهی، هر ز نده؛ من نمی تو می
 «. هستم!

ادب خشمگین شده بود، با خود  فات  سازاوار  که از سخنان آن  بر بی حضرت موسی
کاه  ، بدون آننیست که این مطالب را به خداوند بگویم. به کوه طور رفت و پس از اتمام مناجات

پیغام آن شخص را بگوید، قصد خروج از طور را کرد که نا هان اعتراض الهی را شنید  تو واسطه 
ام را به من نگفتی!. موسی ع عرض کارد  از  فتانش شارم دارم، میان من و مردمی، چرا پیام بنده

 رسان و بگو خودت بینا و آ اهی که آن کافر چه  فت. خطاب رسید  از جانب من به او سالم ب
خوا یتومارا،تومخــواهترنمی

 
نـاهوماتـوراخـوا یمیـاصــعز 

 

 رومـمراتــرنخوا ی،مند ــم
 

رومـتامسـًرهرلـلوکــــرم


ترومیممـن  تــرنـــاریمــ  
 

مـ نمنتـورارومیرسانـــمیـی
 

 عمیممنمنعاماستورللریض
 

1نـودمَـــمانتهـا،لطامنیـی
 

این نکته را نیز اضافه کنیم که مقصود از رحمت عام، نعمت وجود یا هماان خلقات، رزق و 
 های فرا یر است. روزی، باران و دیگر نعمت

 شود    برخی از آیات قرآنی بیانگر این رحمت است که در این جا به دو مورد اشاره می
 «.و رحمتم همه چیز را فرا رفته است 2؛ء   َوِسَعْت ُکلَّ َشْی   َو َرْحَمِتي»الف( 

نا َوِسْعَت ُکلَّ َشْی »ب(   ویند  پرورد ارا!  ]مالئکه خطاب به خداوند می 3؛ء  َرْحَمة  َو ِعْلما   َربَّ
 «.رحمت و علم تو همه چیز را فرا رفته است

 . رحمت خاص2

اُه َیْخاَت ُّ  َو »کناد  برخی از آیات کتاب الهی، صراحتًا به رحمت خاص الهی اشاره می   اللَّ
 «.دهد خداوند، رحمت خود را به هر کس بخواهد، اختصاص می 4؛َمْن َیشاءُ   ِبَرْحَمِتهِ 

                                                            

 .140. مال احمد نراقی، مثنوی طاقدیس، بخش 1
 . 156. اعرا   2
 . ۷. غافر  3
 . ۷4عمران  و آل 105. بقره  4
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نخستین پرسشی که درباره رحمت خاص الهی وجود دارد این است کاه آیاا اختصااص باه 
قارار ها مشمول تفضالت ویژه الهای ای از انسانآخرت دارد، یا عالوه بر آخرت، در دنیا نیز عده

  یرند؟ می
 وییم  هرچند ظر  اصلی رحمات خااص الهای در قیامات اسات، ولای از در پاسخ می

باشیم. قارآن کاریم، هایی از آن میشود که در همین دنیا نیز شاهد جلوهمعار  دینی استفاده می
َتْنِزیاٌل ِماَن »فرمایاد  نزول خودش را به خدایی که هم رحمان و هم رحیم است نسبت داده می

ْحمِن  ِحیِم   الرَّ  . «این کتابی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است 1؛ الرَّ
 نویسد عالمه طباطبائی در توضیح این آیه شریفه می

ذکر شده است « رحیم»و « رحمان»ا ر از بین همه اسما و صفات خداوند، دو صفت 
شود و دومی از  و کافر می کند و شامل مؤمن ا که اولی رحمت عامه خدا را حکایت می

دهد و تنها شامل مؤمنین است ا برای اشاره باه ایان اسات  رحمت خاصه خدا خبر می
شاان  کاه مایاه اصاالح آخرتچناان که نزول قرآن، مایه اصالح دنیای مردم اسات؛ هم

 2باشد. می
َياَِوِاْلخِِ»خوانیم  می صحعفه سّجادیه 54چنین در دعای  هم ن  َمَنِالدُّ ای  3؛َرِةَِوَِرِحيَمُهَماَیاَِرح 

 «. خدایی که در دنیا و آخرت رحمانی و در هر دوی آنها رحیمی

 های جلب رحمت خاص راه

های  ونا ونی برای برخاورداری از فایض خااص ، راهبیتدر آیات قرآنی و روایات اهل
عنایاات تواناد از خداوند معرفی شده است. هر مقدار که انسان همت و تالش داشته باشد، مای

 شود   مند شود. در اینجا به چند نمونه اشاره میخاص الهی نیز بهره
 . ایمان راستین1

ایمان آوردن به خدای متعال، نخستین و برترین سبب دریافت رحمت خاص حضارت حا  
  4؛َرِحیما    َو کاَن ِباْلُمْؤِمِنیَن »فرماید  است. خداوند متعال در سوره مبارکه احزاب به صراحت می

 «. و خداوند همواره نسبت به مؤمنان مهربان بوده است

                                                            

 . 2. فصلت  1
 . 359، ص1۷، ج المعزان فی تفسعر القرآن، . محمدحسین، طباطبایی2
 . 260، صالصحعف  السجادیه، . علی بن الحسین، امام چهارم3
 . 43. احزاب  4
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در این آیه شریفه، با کلمه رحیم، اشاره به رحمت خاص الهی به مؤمنان شده اسات کاه جاا 
 دارد قدری به توضیح آن بپردازیم 

است. واژه رحمان که  آن یعنی رحمان، به صورت مکرر در قرآن کریم آمده این کلمه و مشابه
شود و باه هماین دلیال نیاز قرآن آمده، اسم خاص الهی بوده و بر غیر او اطالق نمیبار در  15۷

استفاده کرد. البته معنایی عام دارد و عمومیت رحمات الهای « الله»توان به جای آن از کلمه می
کار رفتاه و همگای وصاف  بار در قارآن باه 22۷رساند. واژه رحیم نیز ها را میدرباره همه انسان

 1است. خدا ردد، به جز یک مرتبه که وصف رسول سوب میخداوند مح
شود و از این نظر عام است، هنگاامی کاه در نتیجه، رحیم هرچند بر غیر خدا نیز اطالق می

 وصف خداوند است، معنایی خاص داشته اشاره به رحمت ویژه الهی به افراد مخصوصی دارد.
 های ایماننشانه

و  اطاعت از اوست که در قالب پیروی از قارآن، پیاامبر ایمان واقعی به خداوند، در  رو
 شود  نمایان می امیرمؤمنان

ِه َو اْعَتَصُموا ِبِه َفَسُیْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمة  ِمْناُه َو » الف( تمسک به قرآن: ِذیَن آَمُنوا ِباللَّ ا الَّ َفَأمَّ
نی کاه باه خادا ایماان آوردناد و باه آن ]قارآن  اما کسا 2؛ُمْسَتِقیما   َفْضل َوَیْهِدیِهْم ِإَلْیِه ِصَراطا  

آورد و به راهی راست به تمّسک جستند، به زودی آنان را در رحمت و فضلی از سوی خود درمی
 .«کند سوی خود راهنمایی می

ُکْم ُتْرَحُموَن » اطاعت از رسول:ب(  ُسوَل َلَعلَّ کاَة َو َأطیُعوا الرَّ الَة َو آُتوا الزَّ و  3؛َو َأقیُموا الصَّ
نماز را برپا دارید، و زکات را بدهید و رساول ]خادا  را اطاعات کنیاد تاا مشامول رحمات ]او  

 «. شوید
خدا ص نقال کارده، چناین شاذان از رسولدر روایتی که ابن :محبت به امیرمؤمنانج( 

ِبِهَِوِ»آمده است   َمَةِِفيَِقل  ِهك  ُهِال  َبَتِاللَّ ث 
َ
ًاِأ َِعِلي  َحبَّ

َ
ِأ ََلَِوَِمن 

َ
َواَبَِوَِفَتَحِِأ َریَِعَل ِِلَساِنِهِالصَّ ج 

َ
ُهِِِأ ِِاللَّ

َواَبَِِِلُهِ ب 
َ
َمِةِِِأ ح  آ اه باشید کسی که علی را دوست بدارد، خداوند حکمت را در قلب او  ابت  4؛الرَّ
البتاه محبات باه  .«کند سازد و درهای رحمت را برای او باز می  رداند و بر زبانش جاری می می

                                                            

 . 128. توبه  1
 . 1۷5. نسام  2
 . 56. نور  3
 . 64، صمائ  منقب  من مناقب أمعر المؤمنعن و األئم . محمد بن احمد، ابن شاذان، 4
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 شود و اطاعت از قرآن و پیامبر ص را در پی دارد.ت از آن ایشان کشیده میحضرت نیز به تبعی

 . شکیبایی2

ها به انواع مشکالت حتمی اعالم شده، که آزمایش همه انسان در سوره مبارکه بقره، پس از آن
 اه به تبیین آن بشارت  آن دسته از آنان را که اهل شکیبایی هستند مشمول بشارت الهی دانسته، آن

ِهْم َو َرْحَمٌة َو ُأولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن »رداخته است  پ ها ]صابران ،  این 1؛ُأولِئَك َعَلْیِهْم َصَلواٌت ِمْن َربِّ
 «.  یافتگان ها هستند هدایت ها هستند که الطا  و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنهمان

 یوسف صدیق

ناحیاه بارادران و درباار مصار دیاد، های زیاادی کاه از در برابر سختی شکیبایی یوسف
رحمت خاص را برایش رقم زد و در همین دنیا، ریاستی را نصایبش کارد کاه طبا  روال عاادی 

ْرِ  »زند ی آن روز، بسیار سخت بود برای چنین کسی فراهم شاود   ا ِلُیوُسَ  ِفاي اْأَ نَّ َکذِلَك َمکَّ
ُأ ِمْنها َحْیُث َیشاُء ُنِصیُب ِبَرْحَمتِ   وناه ماا باه  و این 2؛ نا َمْن َنشاُء َو ال ُنِضیُع َأْجَر اْلُمْ ِسِنیَن َیَتَبوَّ

 زیاد ]و تصاّر   خواست در آن منزل می یوسف در سرزمین ]مصر  قدرت دادیم، که هرجا می
بخشایم و پااداش نیکوکااران را ضاایع کرد . ما رحمت خاود را باه هار کاس بخاواهیم مای می

 «. کنیم نمی
-من دعای ابوحمزه، با اشاره به آیه فوق به پیشگاه الهای عرضاه ماینیز در ض امام سجاد

َمِتَكِ»دارد   ِقيَِِوِِبَرح  َِتَشاُءُِِِتِصيُبَِِِتَعلُّ َمِتَكَِمن  خدایا! عالقه خاطرم به رحمت توست که آن  3؛ِبَرح 
 «.رسانی را به هرکس بخواهی می

 رده، مروری کنیم  نقل ک در این جا  حدیث زیبایی را که ابوبصیر از امام صادق
کند و ا ار  آزادمرد در همه احوال آزادمرد است؛ ا ر  رفتاری برایش پیش بیاید صبر می

شود، ا رچه اسایر شاود و مغلاوب  اردد و  ها بر سرش فرو ریزد ناراحت نمی مصیبت
را برد ی و مغلوبیات  امین  اش تبدیل به سختی شود؛ چنانکه یوسف صدی  آسایش

ید و او را تغییر نداد و تاریکی و ترس چاه و آنچه بار سارش آماد، و اسارت زیان نبخش
ضرری بر او وارد نساخت؛ تا اینکه خداوند بر او منت  ذارد و ستمگر سارکش را بارده 

که مالک او بود و او را رسول قرار داد و به سبب او به اّمتی رحم کرد و او کرد، بعد از آن
                                                            

 . 15۷. بقره  1
 . 56. یوسف  2
 . دعای ابوحمزه. 3
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برکت به دنبال دارد. پس شکیبا باشاید و دل باه چنین است که این همه خیر و صبر این
 1شکیبایی بدهید تا اجر و پاداش نصیبتان شود.

 موالنا چه زیبا  فته است  
ـــه ــیرراامسلسل ــَودک ــارنب 2ع

 
نیســتمــاراامَلــایحــقِتِلــه

 

ــود ــری ــردزارمنجی ــیررایرت ک
  

4یـود3یر مـهمنجیرسـاماز،میـر


 تغییر نگاه

شان به نام اسحاق بن عمار، مصیبت واقعای  در  فتگویی با یکی از اصحاب امام صادق
دانیم معرفی کرده  از همه ما خواسته است تا زاویه را غیر از آن چیزی که ما در ظاهر مصیبت می

 نگاهمان به مشکالت را عوض کنیم 
َرَِوِ ب  َهاِالصَّ ِطيَتَِعَلي  ع 

ُ
ُِمِصيَبًةِأ نَّ َهاُقََِلَِتُعدَّ َِِیاِِإس  َِوَِجل َّ لِهَِعلزَّ َهاِِمَنِاللَّ َتَِعَلي  َجب  َتو  اس 

لَدُِنُزوِلَهلا ِِعن  لِبر  َِیص  َرَلاَِوَِثَواَبَهاِِإَذاَِلم  ج 
َ
َرُمَِصاِحُبَهاِأ ِتيُِیه  ُمِصيَبُةِالَّ َماِال  َواَبِِإنَّ ای  5؛الثَّ

اسحاق! مبادا آن مصیبتی را که هم صبرش به تو داده شده و هم  اوابش بار تاو واجاب 
شته، مصیبت بشاماری. هماناا مصایبت واقعای آن اسات کاه صااحبش باه جهات  

 بهره ماند. صبری در وقت نزول آن، از اجر و پاداش ناکام و بی بی
، خداوند با عناوین  ونا ونی از او تجلیال کارده و ویژ ای در آیات مربوط به ایوب پیامبر

آماوزی ماا بیاان بیماری را بارای درسنظیرش در برابر برجسته آن پیامبر الهی یعنی شکیبایی کم
َو َوَهْبنا َلُه َأْهَلاُه َو » ونه بیان فرموده است   نموده، سپس پاداش خودش به این بنده صابر را این

اش را )که در ا ر بیماری سخت و طوالنی از او جدا شده بودند( به او  و ما خانواده 6؛ِمْثَلُهْم َمَعُهْم 
 «.ند آنها را به آنان افزودیمبخشیده و بر رداندیم و همان

نکته قابل توجه اینکه در ادامه همین آیه، این تفضل را بر اساس رحمت خاص خاود معرفای 
ا»فرماید   کرده، می  «. َرْحَمة  ِمنَّ
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ای از اساتقامت برساد و رحمات  باید با خود بیندیشیم که ایوب ع چگونه توانست به درجاه
د صالح خدا، نگاهش به بیماری را از دریچه رنج و سختی، ویژه الهی را نصیب خود کند! این عب

چون میهمانی دانست که خداوند برایش فرستاده است؛ لذا  به دریچه ضیافت تغییر داد و آن را هم
 کوشید تا از این میهمان به شایستگی میزبانی کند 

ـوبیـا ـ  رضـا و صـبر  ًتسالا
 

دریالخوشیودیاضیاخــــا
 

ـــا ـــتعلــــمخــــاامور وخجل
  

یودچـوزکیروعســلاویایال


ــاسدار ــُرشراپ ــمیرروُت آزض
  

1آزُتُرشراچوزکكرکیرـنکمار
 

 . نماز 3

تواناد ترین اسباب جلب رحمت خاص الهی بوده کاه هایچ چیازی نمای نماز، یکی از مهم
 ، در روایتای از امیرمؤمنااانمانناد اسات. باه هماین دلیالجاایگزین آن شاود و حقیقتاًا بای

َلُمِ»خوانیم   می َِیع  يَِِلو  ُمَصلِّ ُُِِِال  َشا َدةَِِِِماَِیغ  ج  َسُهِِمَنِالسَّ
 
َفَ َِرأ َِیر  ن 

َ
ِأ ُُ َفَتَ َِوََِلَِسرَّ ِهَِماِان  َمِةِاللَّ َِرح  ؛ 2ِمن 

َکناد و  ا ر نماز زار از رحمتی که سراپای او را فرا  رفته خبار داشاته باشاد، دل از نمااز نخواهاد
 «.دوست ندارد سر از سجده بردارد

چنین در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است  نماز به قدری سابب جلاب رحمات  هم
ُظلُرِ»کند   شود که ابلیس به نماز زار حسادت میالهی می ِليُسَِین  َبَ ِِإب  ق 

َ
َهِةِأ ُجُ ِِفيِالصَّ ِإَذاَِقاَمِالرَّ

َِرِ ِهَِحَسدًاِِلَماَِیَریِِمن  ُُِِإَلي  َشلا ِتيَِتغ  ِهِالَّ َمِةِاللَّ ایستد، شیطان که هنگامی که شخصی به نماز می 3؛ ح 
 «.نگردبیند رحمت خدا او را فرا  رفته، از روی حسد به او می می

های عجیبی درباره اهتمام ویژه ایشان به نماز  زارش شده هم جریان مؤمنان در سیره امیر
روزهایی که مشغول جنگ صفین بودند، باه آفتااب نگااه  است. برای مثال، نقل شده در یکی از

خواهم زوال خورشید را ببینم تاا  نگرید؟ فرمود  می عباس پرسید  چرا به آفتاب می کردند. ابن می
عباس  فت  آیا در این  یرودار اشتغال به جنگ، هنگام نمااز خوانادن اسات؟  نماز بخوانم. ابن
َهةَِِعَل َِماُِنَقاِتُلُهم ِ»حضرت فرمود   َِعَل ِالصَّ َماُِنَقاِتُلُهم  جنگایم؟  ؛ ما برای چه با ایان قاوم مای؟ِِإنَّ

 «.ها برای این است که نماز برپا شود! جنگ ما با آن
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- اه نماز شب را تارک نفرماود؛ حتای در لیلا   وید  آن حضرت هیچ عباس در ادامه می ابن

 1های جنگ صفین بود(. ترین شب الهریر )که سخت
 وده است  چه زیبا سر

تــو رمقوــود،نماماســتترـنارمنـــه
 

ترـن ــهیهمعبود،نماماسـتمـــب ـه
 

ررمــودعلیکیرخــا،ساَــیکـوثر
  

درمكتبما،کا ـومشهود،نمـاماســت


سـلمازاـننكتهرسولمـنیتًـتیه
  

یکهیهتوریقتوارزود،نــماماســت سر 
 

مَیامـــتدردادتهعـــلخــــارو
  

ــت ــود،نماماس ــلححسن،مقوـومقو امص
 

ویـالآن ـهیـهعـالمامآمـزکـرب
 

مقوودحسینینعل یود،نمـاماســت
 

آزرومکـهآـــمپسپــرده ــیبت
  

2اول ــ مهـيموعود،نــماماســت


 . خیرخواهی برای دیگران4

رحمت خاص خداوند به سوی انسان دارد، از دیگر چیزهایی که نقش پررنگی در سوق دادن 
چنین آمده است   ترحم به مخلوقات الهی است. از همین رو، در حدیثی کوتاه از امیرمؤمنان

َزُلِ» َتن  َمِةُِتس  ح  ِلِالرَّ َمةُِِِِبَبذ  ح   «. شودبا رحمت نسبت به دیگران، رحمت الهی نازل می 3؛الرَّ
را برترین راه برای نزول رحمت الهی معرفی چنین آن حضرت در حدیث دیگری، این راه  هم

َملةُِ»کرده است   ح  لاِسِالرَّ لَمَرِِلَجِميلِ ِالنَّ ُِتض  ن 
َ
َمُةِأ ح  ِِبِهِالرَّ َتَدرُّ َلُغَِماُِتس  ب 

َ
رسااترین چیازی کاه  4؛أ

 «.آورد، این است که در دل خود، برای همه مردم رحمت بخواهی رحمت الهی را فرود می

است که حتی برای آن دسته از کفار که معاند و لجوج نیستند هم این  معنای فرمایش امام
 خیرخواه باشید.

  وید    موالنا می
یاراککخـوا یرحـمکـنیـراکـک

  
5رحــمخــوا ییــرضــعیًازرحــمآر
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 عاقبت به خیری کافر

به ماجرای اسالم آوردن یکی از کفار در صدر اسالم، باه سابب  در روایتی از امام صادق
 خاوتش اشاره شده است  روحیه س

ها مردی بود که از  آمدند و در میان آن  روهی از یمن برای بحث و جدال خدمت پیامبر
 نمود.  می  فت و خشونت و لجاجت خاصی در برابر پیامبر تر سخن می همه بیش
چنان عصبانی شد که آ ار غضاب در چهاره مباارکش آشاکار  ردیاد. نا هاان آن پیامبر

 عرض کرد  جبرئیل آمد و
َعاَمِ» ِعُمِالطَّ ُیط  َِسِخيِ  َهَمَِوَِیُقوُلَِلَكَِلَذاَِرُج   ِرُئَكِالسَّ َكُِیق  رسااند و ؛ پرورد ارت سالم مایَربُّ

 «.باشدمند است و اهل اطعام به دیگران می  وید  این مرد، سخاوت می

ر باه مان با شنیدن این سخن فروکش کرد و به آن مرد فرمود  پرورد اا خداخشم رسول
 رفتم کاه عبارت دیگاران  چنان بر تو سخت می چنین پیامی داده است و ا ر به سبب آن نبود، آن

  ردی.
آن مرد پرسید  آیا پرورد ارت سخاوت را دوسات دارد. حضارت فرماود  بلاه.  فات  مان 

 دهم که معبودی جز خدا نیست و تو رسول و فرستاده او هستی.  شهادت می
کس را از نزد خاود  به همان خدایی که تو را مبعوث کرد، تاکنون هیچ سپس ادامه داد  سو ند

 1ام. محروم برنگردانده
حائز اهمیت در این باره آن است که مصادی  ترحم به دیگران، متفاوت بوده و در شرایط  نکته

تواناد در قالاب در  ونا ون متغیر است   اهی سخاوت و کمک مالی است و زمانی حتای مای
 خوانیم می ن باشد؛ لذا در حدیث صحیح السندی از امام صادقآغوش کشید

َمة»  ح  ُهَماِالرَّ َتَنَقاَِغَمَرت  ِنِِإَذاِاع  ِمَني  ُمؤ  ِال  کنند،  ؛ به راستی هنگامی که دو نفر مؤمن معانقه میِإنَّ
 «.  یرد رحمت ]الهی  آن دو را فرا می

راهی جز رضایت الهی غرض دیگاری بعد حضرت ادامه داد  هر اه همراه شدند و از این هم
 «.  ناهان شما بخشیده شد، پس ]پرونده را  از سر بگیرید»شود   ها  فته می نداشته باشند، به آن

 ویند   دیگر پرسشی داشته باشند، برخی از مالئکه به برخی دیگر می و هر اه دو مؤمن از هم
 «.ها را پوشانده است ار آنها اسراری دارند و خداوند اسر ها دور شوید که آن از آن»

شاود،  طور ساخنان آن دو  بات نمای راوی )اسحاق بن عمار( عرض کرد  فدایت  ردم، چه
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ِ»که خداوند فرموده است  درحالی َِعتيد  ِهَِرقيب  َِلَدی  ٍلِِإَلَّ َِقو  ِفُظِِمن  انسان هیچ سخنی را بر  1؛ماَِیل 
آماده برای انجام ]دادن  مأموریت ]و ضبط  ای مراقب و آورد، مگر اینکه همان دم فرشته زبان نمی
 «. آن  است

شاان، محاسان ایشاان را فارا  ای  ریست که اشکان مبارکآه عمیقی کشید و به  ونه امام
 اه فرمود  ای اسحاق! خدای بلندمرتبه امر کرده که از ماؤمنین هنگاام مالقاات دور   رفت و آن

شنوند، ولی عاِلم پنهاان  ئکه سخنان آن دو را نمیهاست. هرچند مال شوند، این به دلیل احترام آن
 2کند. داری می و آشکار )یعنی خداوند( از آن آ اهی دارد و آن را نگه

 شود  های جلب محبت الهی بیان میدر پایان، عناوین برخی دیگر از راه
یه بر امام حسین1 باعث جلب رضایت و محبت الهای   ریه بر امام حسین 3: . گر

 شود. می
ُکْم ُتْرَحُماوَن »به قومش فرمود   جناب صالح پیامبر . توبه:2 َه َلَعلَّ  4«.َلْو ال َتْسَتْغِفُروَن اللَّ

َبُ  َتْسَتْنِزُل »خوانیم  هم چنین در حدیثی از امیرمؤمنان ع می ْو ْحَم َ   التَّ   5«.الرَّ
باب جلاب در روایات زیادی، احسان باه والادین، از واالتارین اسا . خدمت به والدین:3

خدا ص، کسی را که بعد از فوت والادینش نیاز  رحمت الهی معرفی شده است. روایتی از رسول
ْبَراِر َیْومَ »ها احسان کند، سرور بهشتیان معرفی کرده است   برای آن

َ
ُد اأْل اْلِقَیاَمِ  َرُجٌل َبرَّ َواِلَدْیِه   َسی 

 6«.َبْعَد َمْوِتِهَما
ََ اْلُقاْرآُن َفاْساَتِمُعوا َلاُه َو »اوند متعال فرموده است  خد . انس و ارتباط با قرآن:4 َو ِحذا ُقاِر

ُکْم ُتْرَحُموَن   7 «.َأْنِصُتوا َلَعلَّ

 فهرست منابع
 قرآن کریم
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