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راههای جلب محبت الهی
*

حجتاالسالم والمسلمین علیخادمی 


اشاره

رحمت ،واژهای مشترک میان خداوند و انسان است؛ با این تفاوت که وقتی درباره خداوند به
کار میرود ،با رحمتی که منتسب به انسان میشود متفاوت است .وقتی می وییم فالن شخص
رحیم است؛ یعنی درباره شخصی دیگر ،مهربانی و رقت قلب دارد و بر هماین اسااس ،ممکان
است به او احسان نیز بکند .ولی از آنجایی که رقت قلب و عاطفه دربااره حضارت حا باهکار
نمیرود ،منظور فقط احسان و تفضل او به مخلوقاتش است 1.در یکی از خطباههاای توحیادی
َ ُ َ ُ ِّ َّ
2
نهج البالغه ،به همین نکته اشاره شده است « َبصير ََِل ُِی َ
لة؛
الرق ِِ
وص ُف ِِبال َه َّاس ِة َِ،ر ِحيمَِِلِیوصف ِِب
ِ
خداوند بیناست ،ولی به داشتن چشم معرفی نمی ردد .مهربان است ،ولی به نازکدلی توصایف
نمیشود».
اقسام رحمت الهی

پیش از پرداختن به راههای جلب رحمت الهی ،الزم است با اقسام رحمت( ،رحمت عاام و
خاص) آشنا شویم
 .1رحمت عام

در رحمت عام الهی ،همه انسانها مشامول مهرباانی خداوندناد و همچاون بااران ،شاامل
مؤمنان و غیرمؤمنان و خوبان و بدان میشود .عالم بزرگ اسالمی مالاحمد نراقی ،داستانی را در
* دانشآموخته سطح  4حوزه علمیه قم.
 .1ر.ک حسین بن محمد راغب اصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص.34۷
 .2علی اکبر قرشی ُبنابی ،قاموس قرآن ،ج  ،3ص .۷8
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َ
قالب شعر نقل کرده که جنااب موسای عاازم کاوه طاور باود ،باری جلاوی او را رفات و
درخواست کرد پیغامش را به خداوند برساند «من از خداوندی تو عار و ننگ دارم .ا ر روزی مرا
تو میدهی ،هر ز نده؛ من نمیخواهم منت روزی تو را بکشم .نه تو خدای منی و نه من بنده تاو
هستم!».
حضرت موسی که از سخنان آن بر بیادب خشمگین شده بود ،با خود فات سازاوار
نیست که این مطالب را به خداوند بگویم .به کوه طور رفت و پس از اتمام مناجات ،بدون آنکاه
پیغام آن شخص را بگوید ،قصد خروج از طور را کرد که نا هان اعتراض الهی را شنید تو واسطه
میان من و مردمی ،چرا پیام بندهام را به من نگفتی! .موسی ع عرض کارد از فتانش شارم دارم،
خودت بینا و آ اهی که آن کافر چه فت .خطاب رسید از جانب من به او سالم برسان و بگو
ترنمیخوا یتومارا،تومخــواه 


نـاه 
ماتـوراخـوا یمیـاصــعزو 
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این نکته را نیز اضافه کنیم که مقصود از رحمت عام ،نعمت وجود یا هماان خلقات ،رزق و
روزی ،باران و دیگر نعمتهای فرا یر است.
برخی از آیات قرآنی بیانگر این رحمت است که در این جا به دو مورد اشاره میشود
َ
الف) « َو َر ْح َم ِتي َو ِس َع ْت ُک َّل ش ْیء؛ 2و رحمتم همه چیز را فرا رفته است».
َ
ب) « َر َّبنا َو ِس ْع َت ُک َّل ش ْیء َر ْح َمة َو ِع ْلما؛[ 3مالئکه خطاب به خداوند می ویند پرورد ارا!
رحمت و علم تو همه چیز را فرا رفته است».
 .2رحمت خاص

ً
برخی از آیات کتاب الهی ،صراحتا به رحمت خاص الهی اشاره میکناد
ب َر ْح َمته َم ْن َی ُ
شاء؛ 4خداوند ،رحمت خود را به هر کس بخواهد ،اختصاص میدهد».
ِِ
ِ
 .1مال احمد نراقی ،مثنوی طاقدیس ،بخش .140
 .2اعرا .156
 .3غافر .۷
 .4بقره  105و آلعمران .۷4

َ َّ ُ َ ْ َ
ات ُّ
«و اللاه یخ
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نخستین پرسشی که درباره رحمت خاص الهی وجود دارد این است کاه آیاا اختصااص باه
آخرت دارد ،یا عالوه بر آخرت ،در دنیا نیز عدهای از انسانها مشمول تفضالت ویژه الهای قارار
می یرند؟
در پاسخ می وییم هرچند ظر اصلی رحمات خااص الهای در قیامات اسات ،ولای از
معار دینی استفاده میشود که در همین دنیا نیز شاهد جلوههایی از آن میباشیم .قارآن کاریم،
َْ ٌ
َ
نزول خودش را به خدایی که هم رحمان و هم رحیم است نسبت داده میفرمایاد «تن ِزیال ِمان
َّ ْ
من َّالر ِح ِیم؛ 1این کتابی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است».
الرح ِ
عالمه طباطبائی در توضیح این آیه شریفه مینویسد
ا ر از بین همه اسما و صفات خداوند ،دو صفت «رحمان» و «رحیم» ذکر شده است
ا که اولی رحمت عامه خدا را حکایت میکند و شامل مؤمن و کافر میشود و دومی از
رحمت خاصه خدا خبر میدهد و تنها شامل مؤمنین است ا برای اشاره باه ایان اسات
که نزول قرآن ،مایه اصالح دنیای مردم اسات؛ همچناانکاه مایاه اصاالح آخرتشاان
2

میباشد.
ُّ
ّ
ُ
همچنین در دعای  54صحعفه سجادیه میخوانیم « َی َاِرح َم َنِالدن َي َ
ِاْلخ َر ِة َِو َِر ِح َيمه َما؛ 3ای
اِو ِِ

خدایی که در دنیا و آخرت رحمانی و در هر دوی آنها رحیمی».
راههای جلب رحمت خاص

در آیات قرآنی و روایات اهلبیت  ،راههای ونا ونی برای برخاورداری از فایض خااص
خداوند معرفی شده است .هر مقدار که انسان همت و تالش داشته باشد ،مایتواناد از عنایاات
خاص الهی نیز بهرهمند شود .در اینجا به چند نمونه اشاره میشود
 .1ایمان راستین

ایمان آوردن به خدای متعال ،نخستین و برترین سبب دریافت رحمت خاص حضارت حا
ْ
است .خداوند متعال در سوره مبارکه احزاب به صراحت میفرماید « َو َ
4
کان ِب ْال ُمؤ ِم ِن َین َر ِحیما؛
و خداوند همواره نسبت به مؤمنان مهربان بوده است».
 .1فصلت .2
 .2محمدحسین ،طباطبایی ،المعزان فی تفسعر القرآن ،ج ،1۷ص.359
 .3علی بن الحسین ،امام چهارم  ،الصحعف السجادیه ،ص.260
 .4احزاب .43
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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
این کلمه و مشابه آن یعنی رحمان ،به صورت مکرر در قرآن کریم آمده است .واژه رحمان که
 15۷بار در قرآن آمده ،اسم خاص الهی بوده و بر غیر او اطالق نمیشود و باه هماین دلیال نیاز
میتوان به جای آن از کلمه «الله» استفاده کرد .البته معنایی عام دارد و عمومیت رحمات الهای
درباره همه انسانها را میرساند .واژه رحیم نیز  22۷بار در قارآن باهکار رفتاه و همگای وصاف
1
خداوند محسوب می ردد ،به جز یک مرتبه که وصف رسولخدا است.
در نتیجه ،رحیم هرچند بر غیر خدا نیز اطالق میشود و از این نظر عام است ،هنگاامی کاه
وصف خداوند است ،معنایی خاص داشته اشاره به رحمت ویژه الهی به افراد مخصوصی دارد.
نشانههای ایمان

و

ایمان واقعی به خداوند ،در رو اطاعت از اوست که در قالب پیروی از قارآن ،پیاامبر
امیرمؤمنان نمایان میشود
َ
َ
َ
َّ َّ َ َ ُ
َّ
الله َو ْاع َت َص ُموا به ف َس ُی ْدخ ُل ُه ْم في َر ْح َمة م ْن ُ
اه َو
ِِ
الف) تمسک به قرآن« :فأما ال ِذین آمنوا ِب ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
ضل َو َی ْه ِد ِیه ْم ِإ َل ْی ِه ِص َراطا ُم ْس َت ِقیما؛ 2اما کسانی کاه باه خادا ایماان آوردناد و باه آن [قارآن
ف
ّ
تمسک جستند ،به زودی آنان را در رحمت و فضلی از سوی خود درمیآورد و به راهی راست به
سوی خود راهنمایی میکند».
َ
َ
َ
َ
َّ ُ َ
َ ُ َّ
َّ
ول َل َع َّل ُک ْم ُت ْر َح ُم َ
الزکاة َو أ ُ
ب) اطاعت از رسولَ « :و أ ُ
ون؛ 3و
طیعوا الرس
قیموا الصالة و آتوا
نماز را برپا دارید ،و زکات را بدهید و رساول [خادا را اطاعات کنیاد تاا مشامول رحمات [او
شوید».
ج) محبت به امیرمؤمنان  :در روایتی که ابنشاذان از رسولخدا ص نقال کارده ،چناین
َ
ََ
َّ
َ َ َ َ َ َ ََ
ً َ َ َّ
َّ َ َ َ
اب َِوِف َت َحِِالل ُهِِ
یِعل ِِل َسا ِن ِهِالصو
ِوِأجر
آمده است «أَل َِو َِمنِأ َح َّب َِع ِلياِأث َبتِالل ُهِال ِهكمة ِِفيِقل ِب ِه ِ
َل ُهِِ َأب َو َ
ابِِ َّالرح َم ِِة؛ 4آ اه باشید کسی که علی را دوست بدارد ،خداوند حکمت را در قلب او ابت
می رداند و بر زبانش جاری میسازد و درهای رحمت را برای او باز میکند» .البتاه محبات باه
 .1توبه .128
 .2نسام .1۷5
 .3نور .56
 .4محمد بن احمد ،ابن شاذان ،مائ منقب من مناقب أمعر المؤمنعن و األئم  ،ص.64
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حضرت نیز به تبعیت از آن ایشان کشیده میشود و اطاعت از قرآن و پیامبر ص را در پی دارد.
 .2شکیبایی

در سوره مبارکه بقره ،پس از آنکه آزمایش همه انسانها به انواع مشکالت حتمی اعالم شده،
آن دسته از آنان را که اهل شکیبایی هستند مشمول بشارت الهی دانسته ،آن اه به تبیین آن بشارت
ُ َ ََْ ْ َ َ ٌ
ات م ْن َر ِّبه ْم َو َر ْح َم ٌة َو ُأولئ َك ُه ُم ْال ُم ْه َت ُد َ
ون؛ 1اینها [صابران ،
ِ
پرداخته است «أ ِ
ولئك علی ِهم صلو ِ
ِ
همانها هستند که الطا و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدایتیافتگان».
یوسف صدیق

شکیبایی یوسف در برابر سختیهای زیاادی کاه از ناحیاه بارادران و درباار مصار دیاد،
رحمت خاص را برایش رقم زد و در همین دنیا ،ریاستی را نصایبش کارد کاه طبا روال عاادی
َ َ َ َّ َّ ُ ُ َ
ْ َْ
زند ی آن روز ،بسیار سخت بود برای چنین کسی فراهم شاود «ک ِذلك مکنا ِلیوس ِفاي اأر ِ
َ
ُ
ُ
شاء ُنص ُ
یب ب َر ْح َمتنا َم ْن َن ُ
َی َت َب َّوأ م ْنها َح ْی ُث َی ُ
شاء َو ال ن ِض ُیع أ ْج َر ْال ُم ْ ِس ِن َین؛ 2و این وناه ماا باه
ِ
ِ
ِ
ِ
یوسف در سرزمین [مصر قدرت دادیم ،که هرجا میخواست در آن منزل می زیاد [و ّ
تصار
میکرد  .ما رحمت خاود را باه هار کاس بخاواهیم مایبخشایم و پااداش نیکوکااران را ضاایع
نمیکنیم».
امام سجاد نیز در ضمن دعای ابوحمزه ،با اشاره به آیه فوق به پیشگاه الهای عرضاه مای-
ََ
َ
دارد « َوِب َرح َمت َكِِ َت َع ُّلقيِِ ُتص ُ
اء؛ 3خدایا! عالقه خاطرم به رحمت توست که آن
يبِِ ِب َرح َم ِتك َِمنِتش ُ ِ
ِ ِ
ِ ِ
را به هرکس بخواهی میرسانی».
در این جا حدیث زیبایی را که ابوبصیر از امام صادق نقل کرده ،مروری کنیم
آزادمرد در همه احوال آزادمرد است؛ ا ر رفتاری برایش پیش بیاید صبر میکند و ا ار
مصیبتها بر سرش فرو ریزد ناراحت نمیشود ،ا رچه اسایر شاود و مغلاوب اردد و
آسایشاش تبدیل به سختی شود؛ چنانکه یوسف صدی امین

را برد ی و مغلوبیات

و اسارت زیان نبخشید و او را تغییر نداد و تاریکی و ترس چاه و آنچه بار سارش آماد،
ضرری بر او وارد نساخت؛ تا اینکه خداوند بر او منت ذارد و ستمگر سارکش را بارده
او کرد ،بعد از آنکه مالک او بود و او را رسول قرار داد و به سبب او به ّامتی رحم کرد و
 .1بقره .15۷
 .2یوسف .56
 .3دعای ابوحمزه.
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صبر اینچنین است که این همه خیر و برکت به دنبال دارد .پس شکیبا باشاید و دل باه
شکیبایی بدهید تا اجر و پاداش نصیبتان شود.

موالنا چه زیبا فته است

1

َ
عــارنبــودکــیرراامسلسلـــه 

ـه 
ـقت ِلـ 
نیســتمــاراامَلــایحـ ِ

کــیررایرتــردزارمنجیــریــود 

یر مـهمنجیرسـاماز،میـر یـود  

2



3

4



تغییر نگاه

امام صادق در فتگویی با یکی از اصحابشان به نام اسحاق بن عمار ،مصیبت واقعای
را غیر از آن چیزی که ما در ظاهر مصیبت میدانیم معرفی کرده از همه ما خواسته است تا زاویه
نگاهمان به مشکالت را عوض کنیم

ً ُ
َّ
َّ
َ
ُ َ َ
ِوِاس َتو َجب َت َِع َلي َ
يت َِع َلي َه َّ
اِالصب َر َ
اِم َنِالل ِله َِع َّلز َِو َِجل ِ
ه
ِ
ط
ع
ِأ
َی ِاِإس َهاقَِلِت ُع َّد َّن ُِم ِص َيبة
ِ
ِ
َّ َ َ َّ َ ُ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ُ
اِإذاِلم َِیص ِلبر ِِعن َلدِن ُز ِول َهلا؛ 5ای
الثواب ِِإنماِالم ِصيبةِال ِتيِیهرمِص ِاحبهاِأجرلاِوِثوابه ِ
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
بیصبری در وقت نزول آن ،از اجر و پاداش ناکام و بیبهره ماند.

در آیات مربوط به ایوب پیامبر  ،خداوند با عناوین ونا ونی از او تجلیال کارده و ویژ ای
برجسته آن پیامبر الهی یعنی شکیبایی کمنظیرش در برابر بیماری را بارای درسآماوزی ماا بیاان
نموده ،سپس پاداش خودش به این بنده صابر را این ونه بیان فرموده است « َو َو َه ْبنا َل ُه َأ ْه َل ُ
اه َو
ْ
ِمث َل ُه ْم َم َع ُه ْم؛ 6و ما خانوادهاش را (که در ا ر بیماری سخت و طوالنی از او جدا شده بودند) به او
بخشیده و بر رداندیم و همانند آنها را به آنان افزودیم».
نکته قابل توجه اینکه در ادامه همین آیه ،این تفضل را بر اساس رحمت خاص خاود معرفای
َّ
کرده ،میفرماید « َر ْح َمة ِمنا».
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.89
 .2زنجیر.
 .3سرور.
 .4موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،ابیات  3161ا 3160
 .5محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.225
 .6صاد .43
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باید با خود بیندیشیم که ایوب ع چگونه توانست به درجاهای از اساتقامت برساد و رحمات
ویژه الهی را نصیب خود کند! این عبد صالح خدا ،نگاهش به بیماری را از دریچه رنج و سختی،
به دریچه ضیافت تغییر داد و آن را همچون میهمانی دانست که خداوند برایش فرستاده است؛ لذا
کوشید تا از این میهمان به شایستگی میزبانی کند
ًتسالاــوبیـا صـبر و رضـا 

دریالخوشیودیاضیاخــــا 


امورـــاوخجلـــتعلــــمخــــا 
ُ
آزضــمیرروت ُ
ــرشراپــاسدار 

یودچـوزکیروعســلاویایال 
ُ
آزت ُرشراچوزکكرکیرـنکمار 1





 .3نماز

نماز ،یکی از مهمترین اسباب جلب رحمت خاص الهی بوده کاه هایچ چیازی نمایتواناد
ً
جاایگزین آن شاود و حقیقتاا بایمانناد اسات .باه هماین دلیال ،در روایتای از امیرمؤمنااان
َ َّ
ِالله َِماِان َف َت َ َِو ََِل َِس َّر ُُ َِأن َِیر َف َ َِرأ َس ُهِم َن َّ
َ َ َ ُ ُ َ ِّ َ َ َ ُ
ِالسج َد ِِة2؛
میخوانیم «لوِیعلمِِالمصليِِماِیغشاُِِ ِمن َِرحم ِة ِ
ِ
َ
ا ر نماز زار از رحمتی که سراپای او را فرا رفته خبار داشاته باشاد ،دل از نمااز نخواهاد کناد و
دوست ندارد سر از سجده بردارد».
همچنین در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است نماز به قدری سابب جلاب رحمات
َّ َ َ َ
َ َ َ َّ ُ
ُ ُ
يس َِینظ ُلرِ
يِالصه ِةِأق َب ِِإب ِل
ِالر ُج ِِف
الهی میشود که ابلیس به نماز زار حسادت میکند « ِإذاِقام
َّ َّ َ َ
َ َ َ ً َ َ
لاُ؛ 3هنگامی که شخصی به نماز میایستد ،شیطان که
یِمن َ ِِرح َم ِةِالل ِهِال ِتيِتغش ُِ
ِإلي ِهِحسدا ِِلماِی َر ِ
میبیند رحمت خدا او را فرا رفته ،از روی حسد به او مینگرد».
در سیره امیرمؤمنان هم جریانهای عجیبی درباره اهتمام ویژه ایشان به نماز زارش شده
است .برای مثال ،نقل شده در یکی از روزهایی که مشغول جنگ صفین بودند ،باه آفتااب نگااه
میکردند .ابنعباس پرسید چرا به آفتاب مینگرید؟ فرمود میخواهم زوال خورشید را ببینم تاا
نماز بخوانم .ابنعباس فت آیا در این یرودار اشتغال به جنگ ،هنگام نمااز خوانادن اسات؟
َّ َ
َ
َ َ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ
ِالصه ِِة؛ ما برای چه با ایان قاوم مایجنگایم؟
؟ِإن َماِنق ِاتل ُهم َِعل
حضرت فرمود «عل ِماِنق ِاتلهمِ ِ
جنگ ما با آنها برای این است که نماز برپا شود!».
 .1موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر پنجم ،ابیات  3696ا  3692ا .3689
 .2حسن بن علی بن شعبه حرانی ،تحف العقو  ،ص.122
 .3همان.
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ابنعباس در ادامه می وید آن حضرت هیچ اه نماز شب را تارک نفرماود؛ حتای در لیلا -
1
الهریر (که سختترین شبهای جنگ صفین بود).
چه زیبا سروده است
ترـنتــو رمقوــود،نماماســت 
ارمنـــه 

مـــب ـهترـن ــهیهمعبود،نماماسـت 

ررمــودعلیکیرخــا،ساَــیکـوثر 

درمكتبما،کا ـومشهود،نمـاماســت 

اـننكتهرسولمـنیتًـتیهسـلماز 


سریکهیهتوریقتوارزود،نــماماســت 

دردادتهعـــلخــــارومَیامـــت 

امصــلححسن،مقوـومقوــود،نماماســت 

امآمـزکـرب ویـالآن ـهیـهعـالم 


مقوودحسینینعل یود،نمـاماســت 





آزرومکـهآـــمپسپــرده ــیبت 



2

اول ــ مهـيموعود،نــماماســت  


 .4خیرخواهی برای دیگران

از دیگر چیزهایی که نقش پررنگی در سوق دادن رحمت خاص خداوند به سوی انسان دارد،
ترحم به مخلوقات الهی است .از همین رو ،در حدیثی کوتاه از امیرمؤمنان چنین آمده است
ُ
ُ
«ب َبذل َّ
ِالرح َم ِة ُِتس َتن َزلِِ َّالرح َم ِة؛ 3با رحمت نسبت به دیگران ،رحمت الهی نازل میشود».
ِ ِ
همچنین آن حضرت در حدیث دیگری ،این راه را برترین راه برای نزول رحمت الهی معرفی
َ
َّ ُ
َّ
َّ َ ُ َ ُ َ َ َ
َ ُ َ ُ َ َ ُّ
لة؛ 4رسااترین چیازی کاه
ِالرح َم ِ
لاس
کرده است «أبلغِماِتستدر ِِب ِهِالرحمةِأنِتضلمر ِِلج ِميل ِ ِالن ِ
رحمت الهی را فرود میآورد ،این است که در دل خود ،برای همه مردم رحمت بخواهی».
معنای فرمایش امام این است که حتی برای آن دسته از کفار که معاند و لجوج نیستند هم
خیرخواه باشید.
موالنا می وید
اککخـوا یرحـمکـنیـراکـکیار 

رحــمخــوا ییــرضــعیًازرحــمآر 5

 .1محمدباقر مجلسی ،احاراالنوار ،ج ،80ص.23
 .2جواد محد ی.
 .3عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ،غرر الحکم و درر الکلم ،ص.305
 .4همان ،ص.216
 .5موالنا جاللالدین محمد بلخی ،مثنوی معنوی ،دفتر اول ،بیت .822
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عاقبت به خیری کافر

در روایتی از امام صادق به ماجرای اسالم آوردن یکی از کفار در صدر اسالم ،باه سابب
روحیه سخاوتش اشاره شده است
روهی از یمن برای بحث و جدال خدمت پیامبر آمدند و در میان آنها مردی بود که از
همه بیشتر سخن می فت و خشونت و لجاجت خاصی در برابر پیامبر مینمود.
پیامبر آنچنان عصبانی شد که آ ار غضاب در چهاره مباارکش آشاکار ردیاد .نا هاان
جبرئیل آمد و عرض کرد
َ
َ ُّ َ ُ ُ َ َّ َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ام؛ پرورد ارت سالم مایرسااند و
ِالسه َم َِو َِیقولِلك َِلذ َاِر ُج َِس ِخي ُِیط ِع ُمِالط َع َِ
«ر بكِیق ِرئك
می وید این مرد ،سخاوتمند است و اهل اطعام به دیگران میباشد».
خشم رسولخدا با شنیدن این سخن فروکش کرد و به آن مرد فرمود پرورد اار باه مان
چنین پیامی داده است و ا ر به سبب آن نبود ،آنچنان بر تو سخت می رفتم کاه عبارت دیگاران
ردی.
آن مرد پرسید آیا پرورد ارت سخاوت را دوسات دارد .حضارت فرماود بلاه .فات مان
شهادت میدهم که معبودی جز خدا نیست و تو رسول و فرستاده او هستی.
سپس ادامه داد سو ند به همان خدایی که تو را مبعوث کرد ،تاکنون هیچکس را از نزد خاود
1
محروم برنگرداندهام.
نکته حائز اهمیت در این باره آن است که مصادی ترحم به دیگران ،متفاوت بوده و در شرایط
ونا ون متغیر است اهی سخاوت و کمک مالی است و زمانی حتای مایتواناد در قالاب در
آغوش کشیدن باشد؛ لذا در حدیث صحیح السندی از امام صادق میخوانیم
َّ ُ َ َ َ َ َ َ
اِغ َم َرت ُه َم َّ
اِالرح َمة؛ به راستی هنگامی که دو نفر مؤمن معانقه میکنند،
« ِإنِالمؤ ِمني ِن ِِإذاِاعتنق
رحمت [الهی آن دو را فرا می یرد».
بعد حضرت ادامه داد هر اه همراه شدند و از این همراهی جز رضایت الهی غرض دیگاری
نداشته باشند ،به آنها فته میشود « ناهان شما بخشیده شد ،پس [پرونده را از سر بگیرید».
و هر اه دو مؤمن از همدیگر پرسشی داشته باشند ،برخی از مالئکه به برخی دیگر می ویند
«از آنها دور شوید که آنها اسراری دارند و خداوند اسرار آنها را پوشانده است».
راوی (اسحاق بن عمار) عرض کرد فدایت ردم ،چهطور ساخنان آن دو بات نمایشاود،
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .39
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ُ

َ

َّ َ

درحالیکه خداوند فرموده است « َ
ماِیل ِفظ ِِمنِقو ٍل ِِإَلِل َدی ِه َِرقيب َِعتيدِ؛ 1انسان هیچ سخنی را بر
زبان نمیآورد ،مگر اینکه همان دم فرشتهای مراقب و آماده برای انجام [دادن مأموریت [و ضبط
آن است».
امام آه عمیقی کشید و به ونهای ریست که اشکان مبارکشاان ،محاسان ایشاان را فارا
رفت و آن اه فرمود ای اسحاق! خدای بلندمرتبه امر کرده که از ماؤمنین هنگاام مالقاات دور
عالم پنهاان
شوند ،این به دلیل احترام آنهاست .هرچند مالئکه سخنان آن دو را نمیشنوند ،ولی ِ
2
و آشکار (یعنی خداوند) از آن آ اهی دارد و آن را نگهداری میکند.
در پایان ،عناوین برخی دیگر از راههای جلب محبت الهی بیان میشود
 .1گریه بر امام حسین  3 :ریه بر امام حسین باعث جلب رضایت و محبت الهای
میشود.
َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ
َ 4
ُ
 .2توبه :جناب صالح پیامبر به قومش فرمود «لو ال تستغ ِفرون الله لعلکم ترحماون».
َّ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ َ 5
هم چنین در حدیثی از امیرمؤمنان ع میخوانیم «التو ب تستن ِزل الرحم ».
 .3خدمت به والدین :در روایات زیادی ،احسان باه والادین ،از واالتارین اساباب جلاب
رحمت الهی معرفی شده است .روایتی از رسولخدا ص ،کسی را که بعد از فوت والادینش نیاز
ُ َْ
ْ
ٌ
َ
برای آنها احسان کند ،سرور بهشتیان معرفی کرده است « َسید األْب َر ِار َی ْو َم ال ِق َی َام ِ َر ُجل َب َّر َو ِالد ْی ِه
َ
6
َب ْعد َم ْو ِت ِه َما».
َ
ُْ ُ َ
ُ
 .4انس و ارتباط با قرآن :خداوند متعال فرموده است « َو ِحذا ق ِار ََ الق ْارآن ف ْاس َات ِم ُعوا ل ُاه َو
َ ْ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ 7
أن ِصتوا لعلکم ترحمون».
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