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 ي مترجم مقدمه

﴿           ﴾  :در  به راستي براي شما« .]٢١[األحزاب

  .»رسول خدا الگوي نيكي وجود دارد
أَنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ: تركْت فيكُم أَمرينِ لَن تضلُّوا ما تمسكْتم بِهِما:  ...«

هبِيةَ ننساِهللا و ابتموطأ امام مالك . »ك)/( 
هـا   ام كـه اگـر بـه آن    در ميان شما دو چيز را برجاي گذاشـته «فرمودند:  پيامبر خدا 

 ».) سنت پيامبرش2) كتاب خدا (قرآن) و (1چنگ زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد: (
ي هدايت آسماني براي بشريت، براساس دو منبـع   شريعت اسالمي يعني آخرين برنامه

 .خدا  ريزي شده است، يكي كتاب خدا و ديگري سنت پيامبر اساسي پايه
ي جبرئيل امـين بـر قلـب     منظور از كتاب خدا، همان قرآن است كه خداوند به واسطه

مجموعه تبيينات قولي، فعلي  نت پيامبر خدا امبر عزيز نازل كرد و منظور از سنوراني پي
(و تقريري

0F

 است كه در طول چندين سالِ پيامبريش صورت گرفته است. آنحضرت  )1
 شود. ها سيره و حديث گفته مي رد كه اصطالحاً به آنسنت خود نيز دو شعبه دا

گرفت  كه در مواقع مختلف انجام مي سيره عبارت است از: كردار و اعمال حضرت 
ي  آنگاه كـه در بـاره   لو منبعي جز كتاب خدا و وحي نداشت؛ سخن حضرت عايشه 

فرماينـد:   ب ميشود، مبين اين مطلب است؛ ايشان در جوا از او سئوال مي اخالق پيامبر 
و كردار ايشـان همـان قـرآن بـود و بـه عبـارت        يعني اخالق پيامبر  »كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ«

 ي عملي قرآن بود. ترجمه ديگر، اخالق پيامبر 

                                           
در برابر اعمال و يا گفتارهايي است كه در حضـور و زمـان وي    منظور از تقرير، سكوت حضرت  -1

 باشد. مي ها از جانب حضرت  ي تأييد آن شد كه اين سكوت نشانه ا بيان ميگرفت و ي انجام مي
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ي اقـوال   باشـد، عبـارت اسـت از مجموعـه     نيز كه بخش ديگري از سنت مـي  ،حديث
ـ      وو قوانين  اخالقي، تربيتي، علمي و... پيامبر  ين احكام شـرع و اعمـال دينـي كـه در ب

 گرفت. كتاب خدا و در خالل تبليغ آن انجام مي
توان گفت: سنت دو قسم اسـت؛ يكـي سـنت كـرداري يعنـي       پس به طور خالصه مي

 همان سيره و ديگري سنت گفتاري يعني همان حديث.
ي گوينـد، نظـرات مختلفـ    در اين كه چرا اين قسمت يعني سنت گفتاري را حديث مي

در مقابل قرآن كه قديم است حـديث   ارائه شده است؛ برخي معتقدند به سخنان پيامبر 
اين اصطالح را بـه كـار بـرده اسـت،      خود پيامبر  :اند شود، و برخي نيز گفته اطالق مي

 .»وحدثُوا عني، ولَا حرج«همچنان كه در صحيح مسلم آمده است كه فرمودند: 
هايي دارنـد،   كه حديث و سنت هرچند از لحاظ ريشه باهم تفاوت البته برخي معتقدند

باشند و هردو به معني مجموعـه اقـوال و افعـال و تاييـدات      اما از حيث مصداق يكي مي
 رسد. تر به نظر مي بندي مذكور مناسب هستند. اما تقسيم منسوب به پيامبر 

مسايل مختلف ايراد براي اصحاب، در  مواعظ و نصايح و گفتارهايي كه پيامبر 
كه به اين  :فرمود معني آن را به نقل از خداوند بيان مي لفظ و هم فرمود، گاهي هم مي

شد كه داراي خصوصيات منحصر به  قسم از گفتارها، كالم خدا يا همان قرآن گفته مي
باشد كه از هيچ جهتي با كالم بشري قابل مقايسه نيست؛ اين همان كالمي است  فرد مي
كند و در اين راه استعانت  وند بشريت را به آوردن كالمي همانند با آن دعوت ميكه خدا

﴿ فرمايد: خواهد و سرانجام مي از جنيان را هم از او (انسان) مي           

                        ﴾  :اگر نمي« ].٢٤[البقرة-

توانيد چنين كاري انجام دهيد كه هرگز هم نخواهيد توانست، پس از آتشي حذر كنيد كه 
 ».هيزمش مردم و سنگها هستند، و براي كافران آماده شده است

شـد   در تبيين مسايلي و يا در پاسخ به سـؤاالتي كـه از ايشـان مـي     گاهي هم پيامبر 
پرداختند و ياران بزرگوارش نيز آن را با جـان و دل   ي طريق مي فتند و به ارائهگ سخن مي
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را كـه هـم لفـظ و هـم      گرفتند؛ اين قسم از گفتار پيامبر  كردند و به كار مي دريافت مي
 گويند. مي» حديث نبوي«است،  معني آن از خود پيامبر 

ولي در قالبِ لفظ و كالم خويش معنايي را به نقل از خداوند متعال  اما گاهي پيامبر 
شـود. ايـن گفتارهـاي     گفته مـي » حديث قدسي«دادند كه به اين قسم از حديث،  ارائه مي

نه چنان بود كه لفظ و معني آن باهم وحي منزل باشد تا آن را قرآن بنامنـد و نـه    پيامبر 
 باشـد تـا آن را حـديث نبـوي     چنان بود كه لفظ و معني آن هـردو از خـود حضـرت    

از  يك واسطه را بـراي انتقـال يـك معنـي     تنها نقش بگويند، بلكه در اينجا لفظ پيامبر 
 جانب خداوند داشت.

چـون  «انـد:   گفتـه » حـديث قدسـي  «ي اين قسمت از حديث بـه   ي دليل تسميه در باره
اي از عالم قدس و نوري از عـالم غيـب و از جانـب خداونـد متعـال اسـت، بـر آن         نفحه

است، تمييـز   ق شده است تا از حديث نبوي كه از آنِ خود پيامبر اصطالح قدسي اطال
 ».داده شود

 فرق حديث قدسي با قرآن
اند كـه   هايي ذكر كرده براي تمييز حديث قدسي از قرآن، محدثين براي هركدام ويژگي

 كنيم: ها اشاره مي ترين آن كند كه به طور خالصه به برخي از مهم ها را از هم جدا مي آن
از  و معنـي  لفـظ از جانـب پيـامبر    » حديث قدسي«تر علما معتقدند كه در بيش -1

(از جانب خداست كه هم لفظ و هم معني» قرآن«رخالف جانب خداست، ب
1F

1(. 

                                           
برخي نيز معتقدند كه هم لفظ و هم معنا در حديث قدسي از جانب خداست امـا جـزو قـرآن قـرار      -1

نازل شده است برخالف قرآن كه به شكل وحـي   نگرفته است و از طريق الهام و خواب بر پيامبر 
 نازل شده است.
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 ((فرق بين قرآن و احاديث قدسي و احاديث نبوي
تالوت قرآن عبادت است و خواندن آن در نماز واجب، اما خواندن احاديث  -

آيد و اگر در نماز خوانده شوند  ي خاص به حساب نميقدسي و نبوي عبادت
 شود. نماز باطل مي

افراد بشر را به تحدي و  عزوجلاست، و خداوند  اهللا اي رسول قرآن معجزه -
هماوردي فرا خوانده كه مثل آن را بياورند، اما در مورد احاديث قدسي و نبوي 

 چنين چيزي وجود ندارد.
شكل متواتر شرط است، اما احاديث قدسي و نبوي در نبوت قرآن روايت آن به  

 شود. به شكل آحاد پذيرفته مي
است، ولي احاديث قدسي و نبوي چنين  عزوجلقرآن، نصش كالم خداي  

 نيست.

 فرق بين احاديث قدسي و احاديث نبوي
شود و به هيچ وجه  نسبت داده ميعزوجل مستقيماً به خداي  قدسيحديث 

نيست. اما احاديث نبوي امكان دارد از طرف  اهللا جزو اجتهادات رسول
( باشد.)) اهللا تواند از اجتهادات خود رسول باشد و ميعزوجل خداي 

2F

1( 
 

شود، از طريق وحـي نـازل شـده، در     معجزه است، منكرش كافر شمرده مي» قرآن« -2
ي صـالح در  بحباشد و به قول ص برخالف آن مي» حديث قدسي«شود، اما  نماز خوانده مي

 ايصال آن كيفيت خاصي ملحوظ نيست.
باشـد،   بين علما اختالف است، اما آنچـه مـورد اتفـاق مـي    » احاديث قدسي«در كميت 

ها را بيشتر از  بودن تعداد اين نوع حديث نسبت به حديث نبوي است؛ برخي تعداد آن كم
 اند. ها را به چهار صد نيز رسانده اند، اما برخي تعداد آن صد ندانسته

                                           
 علوم قرآن، نوشته عبدالكريم احمد محمدي -1
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در الفاظ حديث نه در معاني، وجـود  » احاديث نبوي«از » احاديث قدسي«يص در تشخ
در اول آن بيشـتر از   »قال رسول اهللا فيما يروي عن ربـه «و  »قال اهللا تعاىل«الفاظي از جمله: 

 ساير موارد نمايانگر است.

 ي كتاب ترجمه
ـ   كتابي كه در دست داريد، مجموعه ش ي چهارصد حديث قدسي است كه دكتـر دروي

جويدي از منابع مشهور حديث گردآوري و منتشـر كـرده اسـت و بـا توجـه بـه اهميـت        
شـده از   احاديث و به ويژه اين نوع حديث از يك طرف و نبود كتـابي مسـتقل و ترجمـه   

هـاي مختلـف    اي از احاديـث قدسـي در زمينـه    هشدم تا گزيد طرف ديگر، اين حقير برآن
گرد آورم و » اربعين نووي«ز چهل حديث نبوي فراهم بياورم و چهل حديث را با تأسي ا

اربعـين احاديـث   «ها اضافه كـنم و بـا عنـوان     به منظور فهم بيشتر احاديث نكاتي را به آن
عرضه كنم كه نهايتاً بعد از تمام كار و تحويل آن به انتشارات كردستان، انتشارات » قدسي

ت الهـي پـس از مـدت بسـيار     ي كل احاديث كتاب را دادند كه بـا توفيقـا   پيشنهاد ترجمه
منـدان محتـرم    ي آن به پايـان رسـيد و اكنـون تقـديم خواننـدگان و عالقـه       اندكي، ترجمه

 گردد. مي
 در مورد كتاب، تذكر چند نكته الزم و ضروري است:

باشند، بلكه برخي از احاديث تنهـا بـه    تمامي احاديث مذكور، احاديث قدسي نمي -1
 اند. هاي مورد نظر ذكر شده نهي احاديث قدسي در زمي منظور تتمه

آوري احاديث قدسـي از كتـب حـديث بـوده اسـت، برخـي از        چون هدف جمع -2
نبودن سند و گاهي  احاديث تكراري هستند، اما تكرار احاديث گاهي به خاطر يكي

به خاطر تفاوت الفاظ حديث باهم بوده است، هرچند اين تفاوت تنها در يك لفظ 
بـودن   است كه در برخي مـوارد بـه خـاطر متـرادف     و به همين سبب –بوده باشد 

و گاهي هم به خاطر طـول   –شود  الفاظ باهم در ترجمه هيچ تفاوتي مشاهده نمي
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يا كوتاهي يك حديث نسبت به احاديث مشابه بوده است؛ اما از تكـرار احـاديثي   
 كه كامالً مشابه هستند، خودداري شده است.

هـا،   احاديـث نيـز، همچـون شـرح آن     رسد كه مصـدر اسـتخراج   چنين به نظر مي -3
ي شرح امام قسطالني بر صحيح بخاري و نيز شرح امام نووي بـر صـحيح    حاشيه

هـاي حـديثي    مسلم بوده است. بنابراين، آدرس بسياري از احاديث مطـابق كتـاب  
 نيست.

اكتفا شده، مگـر مـواردي كـه     در مورد سند احاديث هم تنها به ذكر نام صحابه  -4
 سند الزم بوده باشد. ذكر افراد ديگر

همانطور كه گفته شد، شرح احاديث در متن كتـاب اصـلي برگرفتـه از دو كتـاب      -5
مشهور: شرح امام قسطالني بر صحيح بخاري و شرح امام نووي بر صحيح مسـلم  

كمـك  ي شرح احاديث، سعي شده آنچه به فهم بيشـتر احاديـث    است؛ در ترجمه
شـود، بـه همـين جهـت گـاهي ايـن        ت خـودداري كند، ترجمه و از تكرار مكررا

ي ديگر، در اين خصوص اين كه بـراي   ايم. نكته قسمت را به اختصار ترجمه كرده
شـان در   فهم بيشتر معاني احاديث از كلمات و نيز جمالتي استفاده شده كه معادل

ايـم تـا بـا     متن عربي نيست، اين كلمات و جمالت را بين دو كروشه [ ] قرار داده
ي احاديـث   حديث بهتر فهم شود و هم رعايت امانت نيز در ترجمـه اين كار، هم 

ي  ترجمه هاي ديگر قداست خاصي دارند و شده باشد؛ زيرا احاديث برخالف متن
ي راوي حـديث نيـز از    ها نيز از حساسيت خاصي برخوردار است. در ترجمـه  آن

هاي متعددي اسـتفاده شـده كـه هـدف تنـوع ترجمـه و نيـز عـدم تكـرار           عبارت
از ابوهريره روايت شـده  «ايم:  باشد؛ مثالً: گاهي گفته هاي اوايل احاديث مي عبارت

، البته سعي شده اسـت بـا   »از ابوهريره از پيامبر:...«ايم:  ، گاهي نيز گفته»است كه...
 الفاظ متن عربي برابري نمايد.



   

 17 ي مترجم مقدمه
 

ها، چون شك راوي مطرح اسـت و راوي   مطلب ديگر اين كه در برخي از روايت -6
به اين مطلب (شك) اشاره كرده است، مـا نيـز در ترجمـه بعـد از     » أو«ي  كلمهبا 

 ايم شك راوي. باشد در داخل دو پرانتز نوشته مي» أو«ي  كه ترجمه» يا«ي  كلمه

ترين كـار در   مشكل ي كتاب خدا و احاديث پيامبرش  با توجه به اين كه ترجمه -7
گـويم و در   ا را سـپاس مـي  ام خـد  ترجمه است، در جايي كه راه صواب طي كرده

پوزش و از برادران  ام، از خداوند بخشش و از پيامبر  جايي كه دچار اشتباه شده
ي هـرپنج   طلبم. البتـه قبـل از ترجمـه    هاي دلسوزانه مي و خواهران عزيز راهنمايي

خوانـدم و مقـداري از كـالم اهللا مجيـد را تـالوت       حديث چند ركعـت نمـاز مـي   
طلبيدم كه اوالً صـحيح   اي را از خداوند مي ، توفيق ترجمهكردم و دست به دعا مي

يا نزديك به صحيح و ثانياً قابل فهم خواننـدگان محتـرم باشـد و ايـن مـرا بسـيار       
 كمك كرد.

 مختصري از شرح حال محدثين

 »/امام بخاری « -١

 194شـوال سـال    13او ابوعبداهللا محمد بن اسماعيل بخاري است كه در روز جمعـه  
ســالگي مشــغول فراگيــري علــوم دينــي شــد و در  بخــارا بــه دنيــا آمــد. از ده هجــري در

سالگي جهت تكميل معلومات خود به مراكز علمـي آن زمـان از جملـه خراسـان و      بيست
عراق و شام و مصر و... مسافرت كرد و با مشايخ بزرگي همچون ابن معين و امـام احمـد   

ي بسـيار   ا تلمذ كـرد. او داراي حافظـه  ه و اسحاق بن راهويه مالقات كرد و در محضر آن
قوي در حفظ احاديث در طول دوران تحصيلش بـود، بـه طـوري كـه از سـوي محـدثان       

ي حديث  ملقب به اميرالمؤمنين در حديث گرديد. ايشان داراي تأليفات متعددي در حوزه
ها همان كتاب مشهورش يعني صحيح بخاري است. ايـن   ترين آن باشد كه مهم و رجال مي

باشـد، دار   هجري در خرتنگ كه يكي از نواحي سمرقند مـي  256دانشمند نامدار در سال 
 فاني را وداع گفت.
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هرچند در مورد تعداد احاديث گرد آمده در صحيح بخاري اخـتالف اسـت، امـا ابـن     
 7397با در نظرگـرفتن احاديـث تكـراري، تعـداد احاديـث بـه       «گويد:  حجر عسقالني مي

امـا ابـن خلـدون    ». باشـد  حديث مـي  2602تكرار تعداد احاديث رسد و بدون  حديث مي
اما محمـد فـؤاد   ». باشد حديث مي 2762حديث و بدون تكرار،  9000با تكرار، «گويد:  مي

و بدون  7563عبدالباقي محقق معاصر معتقد است تعداد احاديث صحيح بخاري با تكرار، 
 حديث است. 2607تكرار، 

 باشد. عتقادي، تاريخي، اخالقي، فقهي و... مياين كتاب مشتمل بر احاديث ا
 ها اشاره كرد: توان به مشهورترين آن هايي بر اين كتاب نوشته شده است كه مي شرح

 786الكواكب الدراري، تأليف: شمس الدين محمد بن يوسـف كرمـاني، متوفـاي     -1
 هجري.

 هجري. 852فتح الباري، تأليف: ابن حجر عسقالني، متوفاي  -2

 هجري. 923، تأليف: احمد بن محمد الشافعي القسطالني، متوفاي ارشاد الساري -3

 »/امام مسلم « -٢

هجري در نيشابور به  204او ابوالحسين بن حجاج قشيري نيشابوري است كه در سال 
دنيا آمد. او در ابتداي كودكي به فراگيري حديث پرداخت و بعداً جهت تكميل اطالعـات  

جمله: عراق و شام و حجاز و... سفر كرد و بـا بزرگـاني   خود به مراكز علمي آن زمان؛ از 
 ها تلمذ كرد. چون: امام احمد و ابن راهويه و بخاري ديدار و در محضر آن

» صحيح«ي تحرير درآورده كه  امام مسلم آثار فراواني در حديث و علم رجال به رشته
 هاست. ترين آن او مهم

حديث كه از اساتيد مختلف سـماع  كتاب صحيح مسلم انتخابي است بين سيصد هزار 
 سال طول كشيده است. 15كرده است و به قول يكي از شاگردانش تأليف اين كتاب 

در تعداد احاديث اين كتاب اختالف نظر است. امام نووي يكي از شارحان اين كتـاب  
باشد كه با حذف مكـررات تعـداد    حديث مي 7275معتقد است، صحيح مسلم مشتمل بر 
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بدون «گويد:  رسد. اما محمد فؤاد عبدالباقي محقق معاصر مي حديث مي 4000احاديث به 
 ».باشند حديث مي 3018در نظرگرفتن احاديث تكراري، تعداد احاديث 

 هجري در نيشابور دار فاني را وداع گفت. 261اين امام بزرگوار در سال 
هـا اشـاره    ها و تعليقاتي بر صحيح مسلم نوشته شده اسـت كـه بـه برخـي از آن     شرح

 كنيم: مي
 هجري. 544اإلكمال في شرح مسلم الحجاج، تأليف: قاضي عياض، متوفاي  -1

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج، تأليف: يحيي بن شـرف الـدين نـووي     -2
 هجري. 676ملقب به محيي الدين، متوفاي 

 911الديباج علي صحيح مسلم بن الحجاج، تأليف: جالل الدين سيوطي، متوفـاي   -3
 هجري.

ترين  ي برخي، شرح امام نووي بر صحيح مسلم، از جهت ايجاز و احاطه مهم به عقيده
 باشد. و بهترين شرح مي

 »/ابوداود سجستانی « -٣

هجـري   202باشد كـه در سـال    او سليمان بن اشعث معروف به ابوداود سجستاني مي
ن شـاگردان امـام   تـري  آيد. او يكي از برجسته متولد شد و از محدثان قرن سوم به شمار مي

 احمد بوده است.
باشـد. بـه    حديث مـي  4800مشهور است مشتمل بر » سنن«كتاب حديثي ايشان كه به 

باشند و از افـراد ضـعيف حـديثي ذكـر      ي ايشان تمامي احاديث ذكر شده صحيح مي گفته
اند و اگر حديثي مشكل به نظر برسد آن را توضيح داده است و همـين امـر باعـث     نكرده

هاي حديث از موقعيت بـااليي برخـوردار باشـد. بـر ايـن       كتاب او در ميان كتاب شده كه
ابوسليمان خطـابي  » معالم السنن«ها  هاييي نوشته شده است كه مشهورترين آن كتاب شرح

 باشد. هجري مي 388متوفاي سال 
 هجري دار فاني را وداع گفت. 275اين محدث جليل القدر در سال 
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 »/ترمذی « -٤

 200باشـد كـه در سـال     گانـه مـي   عيسي ترمذي يكي ديگر از محدثان ششمحمد بن 
» الجامع الصحيح«هجري وفات يافت. كتاب حديثي او  279هجري به دنيا آمد و در سال 

باشد و از اين جهت به دو كتـاب   و مشتمل بر احاديث فقهي و اعتقادي و تاريخي و... مي
 بخاري و مسلم شباهت دارد.

ورد كتاب امام ترمذي اين است كـه ايـن بزرگـوار بعـد از ذكـر هـر       ي ديگر در م نكته
حديث به بيان نوع آن و صحت و ضعف آن پرداخته است. او نخستين كسـي اسـت كـه    

 را به اصطالحات حديثي افزود.» حسن«اصطالح 
» سـنن «او يكي از شاگردان امام بخاري بوده است و بيشتر علمـا كتـاب حـديثي او را    

 اند. گفته» صحيح ترمذي«خي نيز آن را اند و بر ناميده
 حديث است. 5000سنن ترمذي مشتمل بر حدود 

 »/امام نسائی « -٥

هجري متولد و در  215او ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب نسائي نام دارد كه در سال 
 هجري وفات فرمودند. 303سال 

» نن الكبـري السـ «را نوشـت و آن را   نسائي نخست كتاب مفصلي از احاديث پيامبر 
ناميد. در اين كتاب هرگونه حديثي اعم از صحيح و ضـعيف را بيـان كـرد. امـا بعـداً بـه       

» المجتبـي مـن السـنن   «پيشنهاد امير رمله احاديث صحيح را از آن استخراج كـرد و آن را  
 باشد. حديث مي 5761مشهور گرديد كه مشتمل بر » سنن نسائي«ناميد كه بعدها به 

ين معتقدند كه نسائي در انتخـاب احاديـث صـحيح از بخـاري و     برخي از محققان چن
گيرتر بوده است؛ از اين رو از رواياتي كه به اتفـاق علمـاي رجـال تضـعيف      مسلم سخت

نسـائي از نظـر برخـي از علمـاي حـديث در       » سنن«اند، حديثي را ذكر نكرده است.  شده
ر صـحت روايـات و تنظـيم    رديف صحاح قرار دارد و برخي نيز معتقدند اين كتاب از نظ

 ي بعد از آن قرار دارد. ابواب فقهي همتاي سنن ابوداود و در مرتبه
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هاي حديثي ششگانه بـه كثـرت تكـرار معـروف اسـت، بـه        سنن نسائي در ميان كتاب
 در آن شانزده بار تكرار شده است. »...إِنما اَألعمالُ بِالنيات«طوري كه حديث نيت 

 »/امام مالک « -٦

هجري در مدينه  95باشد. در سال  او ابوعبداهللا مالك بن انس، مشهور به امام مدينه مي
 هجري در همان شهر وفات يافت. 179متولد شد و در سال 

باشد و امـام شـافعي يكـي از     او امام حجاز بلكه امام تمامي مردم در فقه و حديث مي
 شاگردان او بوده است.

ي  شـده  و يحيي بن سعيد انصاري و نـافع غـالم آزاد   ايشان شاگردان ابن شهاب زهري
بوده است و بزرگاني چون شافعي و ابن ابي حازم و ابن دينـار و مشـايخ    بابن عمر 

بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و امام احمد و... شاگرد او بوده و در محضر پرخيـر و  
 اند. بركت ايشان تلمذ كرده

نـام دارد كـه نخسـت مشـتمل بـر ده هـزار       » لموطـأ ا«كتاب حديثي اين عالم بزرگوار 
كرد و هر بـار   عرضه مي حديث بوده كه سال به سال آن را بر كتاب خدا و سنت پيامبر 

كرد كه سرانجام تعداد احاديث اين كتاب به پانصـد حـديث    ها را حذف مي تعدادي از آن
 تقليل يافت.

شرح زرقاني مصرفي متوفاي «ا ه هايي بر اين كتاب نوشته شده كه مشهورترين آن شرح
 باشد. مي» 1122

 »/ابن ماجه قزوينی « -٧

هجـري در   209يـا   207او ابوعبداهللا محمد بن يزيد بن ماجه قزويني است. در سـال  
 درگذشت. 273قزوين به دنيا آمد و در سال 

اين محدث بزرگ براي كسب علم به مراكز علمي مشهور آن زمان؛ از جمله: عـراق و  
 كوفه و... سفر كرده و در محضر استادان بزرگ آن مراكز علمي تلمذ كرده است.بصره و 
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گرچه در ميان محدثين و علما اعتبار احاديـث ذكـر شـده در سـنن ابـن ماجـه مـورد        
 هاي حديثي مشهور است. اختالف است، اما حسن ترتيب آن نسبت به ساير كتاب

 /ابـن ماجـه   » سـنن «بـر   /الك امام م» الموطأ«برخي از بزرگان بر اين باورند كه 
 اند. ابن ماجه شده» سنن«دارمي بر » سنن«بودن  مقدم است و برخي ديگر قايل به مقدم

ترين ميزان اعتبـار   ي حديثي اهل سنت از پايين ابن ماجه، در بين كتب ششگانه» سنن«
بـه  ي سيوطي اين كتاب مشتمل بر احاديثي است كه افراد متهم  برخوردار است و به گفته

اند و برخي از اين احاديـث   ها را نقل كرده كذب و سرقت (كذب و سرقت در حديث) آن
ي همين عده شناخته شده نيست، گرچه اين موضـوع، در   اي است كه جز از ناحيه به گونه

 د.كاه ن ماجه نيست و از ارزش آن نميي كل سنن اب باره
علـي   جـة مصباح الزجا«ن به توا هايي نوشته شده است كه مي ابن ماجه شرح» سنن«بر 

(جالل الدين سيوطي اشاره كرد» هجسنن ابن ما
3F

1(. 

هايي انجـام گيـرد و كارهـايي صـورت      هاي حديثي شرح اميد است در آينده بر كتاب
 دسترسي داشته باشند. گيرد تا مسلمانان بيشتر از گذشته به سنت پاك پيامبر 

 

نندگان واقع شود و مـا را از دعـاي خيـر    ي خوا در خاتمه اميد كه اين اثر مورد استفاده
 بهره ننمايند. بي

شود از فضل و كرم توست كـه   خدايا! اگر با نگارش اين كتاب سود و نفعي محقق مي
 كند: اي و گرنه نيتم برايم نزدت كفايت مي بر من ارزاني داشته

﴿                               ﴾  

تا آنجا كه بتوانم قصدي جز اصالح ندارم. و توفيقم تنها به ياري پروردگار «  ].٨٨[هود: 

 جهانگير ولدبيگي          .»گردم سوي او بازمي است. بر او توكل نمودم و به

 پاوه

                                           
ي خـود كتـاب األحاديـث القدسـيه، تـاريخ       منابع شرح محدثان: علوم حديث صبحي صالح، مقدمـه  -1

 عمومي حديث دكتر معارف.



 

 
 ي توحيد اهميت ذكر خدا و كلمه -1

 اهميت ذكر خداحديث: 

 بخاری، باب [فضل ذكر اهللا تعالی]

 ،قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: إِنَّ للَّه مالَئكَةً رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -1
يذْكُرونَ اللَّه تنادوا: هلُموا إِلَى  يلْتمسونَ أَهلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وجدوا قَوما ،يطُوفُونَ في الطُّرقِ

كُمتاجا ،حيناِء الدمإِلَى الس هِمتنِحبِأَج مهفُّونحقَالَ: فَي، مهبر مأَلُهسقَالَ: فَي –  لَمأَع وهو ا  –بِهِمم
فَيقُولُ: هلْ رأَونِي؟  ،ونك ويحمدونك ويمجدونك: يقُولُونَ يسبحونك ويكَبرلَيقُولُ عبادي؟ قَا
قَالَ: فَيقُولُ: وكَيف لَو رأَونِي؟ قَالَ: يقُولُونَ: لَو رأَوك كَانوا " ،واللَّه ما رأَوك ،قَالَ: فَيقُولُونَ: الَ

تا وجِيدمت لَك دأَشةً، وادبع لَك داأَشبِيحست لَك أَكْثَرا، ويدمأَلُوفَقَالَ:  ،حسا يقُولُ: فَميني؟ قَالَ: ن
قَالَ: فَكَيف لَو  ،واللَّه يا رب ما رأَوها ،قَالَ: يقُولُ: وهلْ رأَوها؟ قَالَ: يقُولُونَ: الَ ،يسأَلُونك اجلَنةَ

ولُونَ: لَو أَنهم رأَوها كَانوا أَشد علَيها حرصا، وأَشد لَها طَلَبا، وأَعظَم فيها أَنهم رأَوها؟ قَالَ: يقُ
 ،قَالَ: يقُولُ: وهلْ رأَوها؟ قَالَ: يقُولُونَ: الَ ،رغْبةً، قَالَ: فَمم يتعوذُونَ؟ " قَالَ: يقُولُونَ: من النارِ

 اللَّهاوهأَوا رم با را ،يهأَور لَو فقُولُ: فَكَيا،  ،قَالَ: ياررا فهنم دوا أَشا كَانهأَور قُولُونَ: لَوقَالَ: ي
ئكَة: فيهِم قَالَ: يقُولُ ملَك من املَالَ ،قَالَ: فَيقُولُ: فَأُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم ،وأَشد لَها مخافَةً

 .»الَ يشقَى بِهِم جليسهم ،لَيس منهم، إِنما جاَء لحاجة. قَالَ: هم اجلُلَساُء ،فُالَنٌ
هايي  خداوند فرشته فرمودند: روايت شده است كه گفت: پيامبر  از ابوهريره « .1

كننـد. پـس    ذكـر را جسـتجو مـي   گردند و اهل  مي ها [ي زمين] (مأموراني) دارد كه در راه
بياييد  گويند: زنند و مي كنند، يكديگر را صدا مي هرگاه گروهي را ديدند كه خدا را ياد مي

هـا را   فرمودنـد: فرشـتگان اطـراف آن    آنچه خواستيد (مجلس ذكر) اينجاسـت. پيـامبر   
 نـد). پيـامبر   كن پوشانند (محافظت مي ها را تا آسمان دنيا مي هايشان آن گيرند و با بال مي

و احوال] بندگانش از هركس ديگري  س پروردگارشان در حالي كه به [وضعفرمودند: سپ
دهند. خدايا!  گويند؟ فرشتگان جواب مي پرسد: بندگانم چه مي ها مي داناتر است، از فرشته

آورنـد.   گويند و سپاس و سـتايش تـو را بـه جـاي مـي      تو را تسبيح و تكبير و تمجيد مي
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انـد. خداونـد    گوينـد: خيـر، تـو را نديـده     اند؟ فرشتگان مي فرمايد: آيا مرا ديده خداوند مي
اگـر   گويند: شان چگونه بود)؟ فرشتگان مي ديدند، چه (حال و وضع فرمايد: اگر مرا مي مي

گفتنـد   كردند و بيشتر از اين تو را تسبيح مي ديدند، بيشتر از اين تو را عبادت مي تو را مي
خواهنـد؟ فرشـتگان    فرمايد: از من چه مـي  كردند. خداوند مي ستايش ميو تو را سپاس و 

(حـال و   ديدنـد،   فرمايد: اگر بهشت را مي خواهند. خداوند مي گويند: از تو بهشت مي مي
شـان بـراي آن    ديدنـد، حـرص   گويند: اگر آن را مـي  شان چگونه بود)؟ فرشتگان مي وضع

كردند. خداوند  دند و بيشتر از اين بدان ميل ميكر بيشتر بود و بيشتر از اين آن را طلب مي
گويند: از آتـش جهـنم. خداونـد     برند؟ فرشتگان مي فرمايد: از چه چيزي به من پناه مي مي
فرمايـد:   ياند. خداوند م گويند: خير، آن را نديده اند؟ فرشتگان مي فرمايد: آيا آن را ديده مي

گوينـد: اگـر آن را    بـود)؟ فرشـتگان مـي    يشان چگونه م (حال و وضع ديدند، اگر آن را مي
 ترسيدند. پس خداوند كردند و بيشتر از اين از آن مي ديدند، بيشتر از اين از آن فرار مي مي
فرمودنـد:   ام. پيـامبر   ها را بخشـيده  گيرم كه آن فرمايد: اي فرشتگان! شما را گواه مي مي

ها نيست (بـا   ي است كه جزو آنشان كس كند: [خدايا!] در ميان يكي از فرشتگان عرض مي
شـان آمـده    ها ننشسته است) بلكه براي كاري غير از ذكـر بـه ميـان    هدف ذكر در ميان آن

باشـند و كسـي كـه     انـد و در يـك جمـع مـي     ها باهم نشسته فرمايد: آن است. خداوند مي
گرچـه نيـت ذكـر هـم      –همنشين آنان شود اهل شقاوت نخواهد بود. (همنشين اهل ذكر 

 .)4F1(»گردد) مند مي بهره –ه باشد نداشت

                                           
سياحني يف األرض «عبارت  »يطُوفُونَ في الطُّرقِ، يلْتمسونَ أَهلَ الذِّكْرِ«در روايت مسلم به جاي عبارت  -1

ها و جاهايي است كه در آنجا ياد خدا صورت  آمده است و مجالس ذكر، مكان »يبتغون جمالس الذكر
 گيرد. مي
»مهفُّونحفَي ...هِمتنِحي فضاهاي باالسر آنان  گيرند و همه هايشان اطراف ذاكرين را مي يعني با بال »بِأَج

 كنند. را تا آسمان دينا، پر مي
است؛ يعني خداوند نسبت به اوضاع و احوال » منهم«به معني » بهم«، »بِهِم لَمأَع وهو«در عبارت 

باشد و منظور از ذكر آن دفع ايهام  ي معترضه مي بندگانش، داناتر از آن جمع است. اين جمله، جمله
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 مسلم، باب: [فضل جمالس الذكر]

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: إِنَّ للَّه تبارك وتعالَى  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -2
قَعدوا معهم، وحف  ،، فَإِذَا وجدوا مجلسا فيه ذكْريتتبعونَ مجالس الذِّكْرِ ،سيارةً فُضلًا ،ملَائكَةً

عرجوا وصعدوا  انصرفُوابعضهم بعضا بِأَجنِحتهِم، حتى يملَئُوا ما بينهم وبين السماِء الدنيا، فَإِذَا 
: من أَين جِئْتم؟ فَيقُولُونَ: جِئْنا من  - وهو أَعلَم بِهِم -  عز وجلَّإِلَى السماِء، قَالَ: فَيسأَلُهم اُهللا

قَالَ: و ،كأَلُونسيو كوندمحيو كلِّلُونهيو كونركَبيو كونحبسضِ، يي الْأَرف لَك ادبع دنا عم
ونك جنتك، قَالَ: وهلْ رأَوا جنتي؟ قَالُوا: لَا، أَي رب قَالَ: فَكَيف لَو رأَوا يسأَلُونِي؟ قَالُوا: يسأَلُ

                                                                                                             
خبر باشد و  غافل و بي –معاذ اهللا  –كننده (خدا) نسبت به موضوع مورد سؤال  از اين است كه سؤال

حكمت خدا از پرسيدن چنين سؤالي از فرشتگان، با وجود اين كه بهتر از هركس ديگري به احوال 
هايي كه از بدو خلقت آدم  باشد، فرشته بندگانش آگاه است، بيان فضيلت بني آدم براي فرشتگان مي

﴿به خداوند گفتند:                     ﴾  

ها  اندازد و خون كند و تباهي راه مي آوري كه فساد مي آيا در زمين كسي را به وجود مي«  ].30البقرة: [
اما اكنون براي فرزندان آدم ». خواهد ريخت و حال آن كه ما (پيوسته) به حمد و تسبيح تو مشغوليم

اند  كنند، در حالي كه او را نديده گويند و او را به بزرگي ياد مي ا تسبيح ميدهند كه خدا ر شهادت مي
ها  دهد اما آن ها) را به سوي انحراف سوق مي ها (انسان و از طرف ديگر نيروهاي شهواني، آن

دهند اعتراف به برتري بني آدم  هايي كه مي ها) اين نيروها و موانع را ندارند، پس جواب (فرشته
 هاست. خود آننسبت به 

»مهيسلج قَى بِهِمشاُء، الَ ياجلُلَس ماشاره به اين نكته دارد كه خداوند كسي را كه در چنين مجلسي  »ه
(مجل ذكر خدا) بنشيند، اگرچه نياز ديگري هم داشته باشد (با هدفي غير از ذكر خدا در آن مجلس 

كند، پس قلب  هاي مرده را زنده مي دا، دلآمده باشد) خواهد بخشيد؛ زيرا حضور در مجلس ذكر خ
چنين كسي نيز زنده خواهد شد، اگرچه هدف از حضورش چيز ديگري غير از ذكر خدا باشد و 
فضل و كرم خدا بسي بزرگ است و اين اعالم فضيلت مجالس ذكر خدا و اهميت حضور در چنين 

 مجالسي است.
دريس علم و قرائت قرآن و تهليل و تسبيح، همه گيرد. مجالس ت ذكر خدا تمامي عبادات را در بر مي

واهللا أعلـم. [شـرح    –شـوند   هـاي مـرده مـي    مجالس نور و هدايت هستند و همه باعـث احيـاي دل  
 قسطالني بر صحيح بخاري].



   

 احاديث قدسي 26
 

جِريتسي ممقَالَ: و ،كونجِريتسيي؟ قَالُوا: وتنارِي؟ وينجا نأَولْ رهقَالَ: و ،با ري ارِكن ن؟ قَالُوا: م
أَعطَيتهم و ،فَكَيف لَو رأَوا نارِي؟ قَالُوا: ويستغفرونك، قَالَ: فَيقُولُ: قَد غَفَرت لَهم قَالُوا: لَا، قَالَ:

عبد خطَّاٌء، إِنما مر فَجلَس  ،ما سأَلُوا، وأَجرتهم مما استجاروا، قَالَ: فَيقُولُونَ: رب فيهِم فُلَانٌ
عمتغَفَر لَهقُولُ: وقَالَ: فَي ،مه، مالْقَو مه، مهيسلج قَى بِهِمشلَا ي«. 

و تعـالي   روايت شده است كه فرمودند: خداوند تبارك از پيامبر  از ابوهريره « .2
كننـد و مجـالس    هايي (مأموراني غير از ديگر فرشتگان دارد كه در زمين گردش مي فرشته

گيـرد، بـا    جويند. پس هرگاه مجلسي يافتند كه در آن ذكر و ياد خدا انجـام مـي   ذكر را مي
پوشـانند   تا آسمان دنيا مـي  ها] را هايشان همديگر [و آن نشينند و با بال اهل آن مجلس مي

رسد و] اهـل مجلـس پراكنـده     كنند). پس هرگاه [مجلس به پايان مي ها حفاظت مي (از آن
فرمودند: خداونـد متعـال در حـالي     روند. پيامبر  مان ميشوند، فرشتگان به سوي آس مي
پرسـد: از كجـا    هـا مـي   بهتر از فرشتگان به احوال و اوضاع بندگانش آگاه اسـت، از آن  كه
آييم كه تو را تسـبيح و   دهند: از سوي گروهي از بندگانت در زمين مي آييد؟ جواب مي مي

ـ  تكبير و تهليل مي آورنـد و از تـو طلـب [و     ه جـاي مـي  گويند و سپاس و ستايش تو را ب
گوينـد: از تـو    خواهند؟ فرشتگان مي فرمايد: از من چه مي هايي دارند، خداوند مي خواسته

گوينـد: نـه،    اند؟ فرشـتگان مـي   فرمايد: آيا بهشتم را ديده خواهند، خداوند مي بهشت را مي
بـود؟   ان] چگونه ميش ديدند [حال و وضع فرمايد: اگر بهشتم را مي خداوند مي پروردگارا!

خواهنـد، خداونـد    گوينـد: از تـو پنـاه مـي     خواهنـد؟] فرشـتگان مـي    [ديگر از من چه مي
گوينـد: خـدايا! از آتشـت،     خواهند؟ فرشـتگان مـي   فرمايد: از چه چيزي از من پناه مي مي

فرمايد: اگـر   گويند: خير، خداوند مي اند؟ فرشتگان مي فرمايد: آيا آتشم را ديده خداوند مي
خواهنـد؟]   بـود؟ [ديگـر از مـن چـه مـي      شان] چگونه مي ديدند [حال و وضع تشم را ميآ

هـا را   فرمايـد: آن  فرمودنـد: خداونـد مـي    گويند: از تو طلب بخشش دارنـد، پيـامبر    مي
شان  بخشيدم و آنچه كه از من خواستند، به آنان دادم و از آنچه به من از آن پناه بردند، پناه

ي بسيار عاصي  ها فالن بنده گويند: خدايا! در ميان آن ودند: فرشتگان ميفرم دادم. پيامبر 
 هـا نشسـت، پيـامبر     ها] عبور كرد و با آن و گناهكار وجود دارد، او [از كنار مجلس آن
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هـا   ها باهم هستند و هركسـي كـه بـا آن    فرمايد: او را نيز بخشيدم. آن فرمودند: خداوند مي
 ».شود و بدبخت نميكند و شقي  بنشيند، ضرر نمي

 سياحني فی األرض] ئكةمال هللاترمذی، باب: [إن 

3- »يدعأَبِي س نع ةَ أَوريرأَبِي ه نرضي اهللا عنهما ع رِيدالْخ  لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
فُضلًا عن كُتابِ الناسِ، فَإِذَا وجدوا أَقْواما يذْكُرونَ  ،علَيه وسلَّم: إِنَّ للَّه ملَائكَةً سياحني في اَألرضِ

اللَّه، :قُولُ اللَّها، فَييناِء الدمإِلَى س فُّونَ بِهِمحجِيئُونَ فَيفَي ،كُمتيغوا إِلَى بلُما: هوادنلَى تٍء  عيش أَي
قُولُونَ: تركْناهم يحمدونك ويمجدونك ويذْكُرونك، قَالَ: فَيقُولُ: فَهلْ فَي ؟تركْتم عبادي يصنعونَ

تحميدا، وأَشد  لَك فَيقُولُونَ: لَا، قَالَ: فَكَيف لَو رأَونِي؟ قَالَ: فَيقُولُونَ: لَو رأَوك لَكَانوا أَشد ؟رأَونِي
شد لَك ذكْرا، قَالَ: فَيقُولُ: وأَي شيٍء يطْلُبونَ؟ قَالَ: فَيقُولُونَ: يطْلُبونَ اجلَنةَ، قَالَ: تمجِيدا، وأَ

فَيقُولُ: فَكَيف لَو رأَوها؟ قَالَ: فَيقُولُونَ: لَو رأَوها  قَالَ: فَيقُولُ: وهلْ رأَوها؟ قَالَ: فَيقُولُونَ: لَا،
ذُونَ من نوا أَشد لَها طَلَبا، وأَشد علَيها حرصا، قَالَ: فَيقُولُ: من أَي شيٍء يتعوذُونَ؟ قَالُوا: يتعولَكَا

قُولُونَ: لَوا؟ فَيهأَور لَو فقُولُ: فَكَيقُولُونَ: لَا، فَيا؟ فَيهأَولْ رهقُولُ: وارِ، قَالَ: فَيوا  النا كَانهأَور
ي قَدأَن كُمهِدي أُشقُولُ: فَإِنذًا، قَالَ: فَيوعا تهنم دأَشفًا، ووا خهنم دأَشا، وبرا ههنم  ،ملَه تغَفَر

مهرِدي ا اخلَطَّاَء لَمفُلَان يهِمقُولُونَ: إِنَّ ففَي، ةاجحل ماَءها جمإِن مقَى لَهشلَا ي مالقَو مقُولُ: هفَي ،
يسلج«. 
 روايـت شـده اسـت كـه گفتنـد: پيـامبر        باز ابوهريره و ابوسـعيد خـدري   . «3

هـايي   نويسـند، فرشـته   ي اعمال انسان را مـي  خداوند عالوه بر فرشتگاني كه نامه فرمودند:
كننـد،   ابند كه خداوند را ياد مـي يي را بيها كنند، پس هرگاه گروه ن سير ميدارد كه در زمي

خواهيد و بـه دنبـال آن    گويند:] بياييد به سوي آنچه كه مي زنند [و مي يكديگر را صدا مي
گيرنـد. [پـس از آن،    آيند و اطراف آن جمع را تـا آسـمان دنيـا مـي     هستيد، پس [همه] مي
حالتي بنـدگانم   فرمايد: در چه ها] مي روند]؛ خداوند [خطاب به آن فرشتگان به آسمان مي
ستودند  ها را در حالي ترك كرديم كه تو را مي گويند: آن كردند؟ مي را ترك كرديد، چه مي

انـد؟   فرمايـد: آيـا مـرا ديـده     كردنـد، خداونـد مـي    كردند و به بزرگي يادت مـي  و ذكر مي
ديدنـد چـه [حـالتي داشـتند]؟ فرشـتگان       فرمايد: اگر مـرا مـي   گويند: خير؛ خداوند مي مي
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كردنـد و   ديدند بيشتر از اين، تو را تسبيح و سپاس و سـتايش مـي   ويند: اگر تو را ميگ مي
خواهنـد؟ فرشـتگان    فرمايد: چه چيـزي مـي   نمودند، خداوند مي بيشتر از اين تو را ياد مي

گوينـد: خيـر،    انـد؟ مـي   فرمايد: آيا آن را ديده خواهند، خداوند مي گويند: بهشت را مي مي
گوينـد:   شان] چگونه خواهد بود؟ فرشـتگان مـي   اگر آن را ببينند، [حالفرمايد:  خداوند مي

شان بـر آن بيشـتر از ايـن     كردند و حرص ديدند، بيشتر از اين آن را طلب مي اگر آن را مي
 گويند: از آتش [جهنم] خواهند؟ فرشتگان مي فرمايد: از چه چيزي پناه مي بود؛ خداوند مي

فرمايـد:   گويند: خير، خداوند مي اند؟ مي ايد: آيا آن را ديدهفرم خواستند، خداوند مي پناه مي
ديدنـد،   گويند: اگر آن را مـي  بود؟ فرشتگان مي شان] چگونه خواهد اگر آن را ببينند [حال

ترسيدند و بيشـتر از ايـن از آن    كردند و بيشتر از اين از آن مي بيشتر از اين، از آن فرار مي
فرمايـد: پـس، مـن شـما را شـاهد       فرمودند: خداونـد مـي    بردند؛ پيامبر [به تو] پناه مي

ي بسـيار عاصـي و    ها فالن بنـده  گويند: در ميان آن ام، پس مي ها را بخشيده گيرم كه آن مي
ها نيسـت، او بـراي نيـاز ديگـري آمـده اسـت؛ خداونـد         گناهكار وجود دارد كه جزو آن

 ».ودش نشينان متضرر نمي ها باهم هستند و هم فرمايد: آن مي
(گويد: اين حديث، حسن صحيح است ترمذي مي

5F

1(. 

                                           
روايت كرده اسـت، بـه    / در مورد اين اصطالح كه از اين به بعد در بيشتر احاديثي كه امام ترمذي -1

ي احاديث در ميان محدثان عبارت بودند از:  بايد گفت: قبل از امام ترمذي درجه كنيم، آن برخورد مي
به دو اصطالح قبلي افزودنـد و آن  » حسن«صحيح و ضعيف، اما امام ترمذي اصطالح ديگري به نام 

عبارت بود از احاديثي كه در سندش يك راوي عادل اما داراي ضبط كم (قدرتش در حفظ احاديـث  
بودن از قـدرت ضـبط بـااليي     داشته باشد، برخالف صحيح كه راوي عالوه بر عادلكم باشد) وجود 
 برخوردار است.

خود براي برخي از احاديث به كـار بـرد، برخـي از    » جامع«امام ترمذي بعداً اصطالحات ديگري در 
؛ اصطالح اول »حسن غريب«و » حسن صحيح غريب«و » حسن صحيح«اين اصطالحات عبارتند از: 

ن كه اين حديث از يك طريق (طبق يك سند) شرايط حسن ر دارد و طبق سند ديگر شرايط يعني اي
تر و از حديث حسن باالتر اسـت.   ي چنين حديثي از حديث صحيح پايين صحيح را دارد، پس درجه

اصطالح دوم يعني اين كه چنين حديثي از طريقي (طبق يك سند) غريب است (حـديث غريـب بـه    
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 ابن ماجه، باب: [فضل ال إله إال اهللا]

4- »يدعأَبِي سةَ وريرلَى أَبِي هع هِدش همٍ، أَنلسأَبِي م نِ الْأَغَرع اقحأَبِي إِس نرضي  ع رِيدالْخ
اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: إِذَا قَالَ الْعبد: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، واللَّه أَنهما شهِدا علَى رسولِ  اهللا عنهما

لَّا أَكْبر، وإِذَا قَالَ الْعبد: لَا إِلَه إِ اللّه وأَنا ،أَكْبر، قَالَ يقُولُ اللَّه عز وجلَّ: صدق عبدي، لَا إِلَه إِلَّا أَنا
إِلَّا اللَّه إِذَا قَالَ: لَا إِلَهي، ودحا وإِلَّا أَن ي، لَا إِلَهدبع قدقَالَ: ص ،هدحو اللَّه هدحو  ،لَه رِيكلَا ش

ولَه الْحمد، قَالَ:  ،ه الْملْكقَالَ: صدق عبدي، لَا إِلَه إِلَّا أَنا ولَا شرِيك لي، وإِذَا قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَ
ولَا حو ،إِلَّا اللَّه إِذَا قَالَ: لَا إِلَهو ،دمالْح يلو ،لْكي الْما، لإِلَّا أَن ي، لَا إِلَهدبع قدةَ إِلَّا صلَا قُولَ و

 »ولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِيلَا إِلَه إِلَّا أَنا، ولَا ح ،بِاللَّه، قَالَ: صدق عبدي
من «قَالَ أَبو إِسحاق: ثُم قَالَ الْأَغَر شيئًا لَم أَفْهمه، قَالَ: فَقُلْت لأَبِي جعفَرٍ: ما قَالَ؟ فَقَالَ: 

ارالن هسمت لَم هتوم دنع نزِقَهر«. 
ده است كه او (اغر ابومسلم) شهادت داد كه از ابواسحاق از اغرّ ابومسلم روايت ش« .4

فرمودنـد: هرگـاه يكـي از     شهادت دادند كه پيـامبر   بابوهريره و ابي سعيد خدري 
ام راسـت   فرمايـد: بنـده   ، خداوند متعال مـي »الَ إِلَه إِلَّا اللَّه واللَّه أَكْبر«بندگان [خدا] بگويد: 

الَ « زرگ و بلندمرتبه و هرگاه بنده بگويد:خداي ب گفت، هيچ خدايي جز من نيست و منم
هدحو إِلَّا اللَّه ام راست گفت، هيچ معبودي جز من نيسـت و   فرمايد: بنده ، [خداوند] مي»إِلَه

فرمايـد:   ، [خداونـد] مـي  »الَ إِلَه إِلَّا اللَّه وحده الَ شرِيك لَه« من تنهايم و هرگاه [بنده] بگويد:
گفت، هيچ معبودي جز من نيست و شريكي ندارم و هرگاه [بنـده] بگويـد:   ام راست  بنده

»دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،إِلَّا اللَّه ام راست گفت، هيچ معبودي  فرمايد: بنده ، [خداوند] مي»لَا إِلَه
ي مـن   جز من نيست، ملك و فرمانروايي متعلق به من است و سپاس و سـتايش شايسـته  

فرمايـد:   ، [خداوند] مـي »لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه«ه [بنده] بگويد: است و هرگا

                                                                                                             
كه در يكي از طبقات سند آن حديث، تنها يك نفر آن را روايت كرده باشـد) و  شود  حديثي گفته مي

طبق سند ديگر، صحيح و طبق سند ديگر، حسن است، پس بهتر است چنين حديثي را حسن صحيح 
ي حديث بهتر روشن شود و اصطالح سوم نيز بـه ايـن معنـي اسـت كـه ايـن        غريب بدانيم تا درجه

 مترجم. –باشد  ند ديگر غريب ميحديث طبق يك سند حسن و طبق س
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ام راست گفت، هيچ معبودي جز من نيست و هيچ اراده و قدرتي جز بـه خواسـت و    بنده
 ».قدرت من وجود ندارد

نفهميـدم، بـه ابـوجعفر     بعد از اين حديث، اغرّ چيزي گفـت كـه  «گويد:  ابواسحاق مي
گفـتن ايـن كلمـات در زمـان مـرگ      «گفتم: اغرّ چه گفت؟ [در جواب گفت: اغرّ گفـت:]  
 .)6F1(»نصيب هركس بشود، آتش جهنم به او نخواهد رسيد

 نسائی، باب: [فضل احلامدين]

5- » نعرمع نب اللَّه دبرضي اهللا عنهما ع لَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسا أَنَّ ردبأَنَّ ع مثَهدح لَّمسو هلَي
با رقَالَ: ي اللَّه ادبع نم! دمالْح لَك،  لَتضفَع ،لْطَانِكيمِ سظعلو هِكجلَالِ وجي لغبنا يكَم

اِء، وما إِلَى السدعا، فَصانِهبكْتي فا كَيرِيدي نِ، فَلَملَكَيابِالْمنبا رقَالَةً !قَالَا: يقَالَ م كدبلَا  ،إِنَّ ع
 !ماذَا قَالَ عبدي؟ قَالَا: يا رب - وهو أَعلَم بِما قَالَ عبده - ندرِي كَيف نكْتبها، قَالَ اللَّه عز وجلَّ

با رقَالَ: ي هإِن! دمالْح لَك، ي لغبنا يا: كَمملَّ لَهجو زع فَقَالَ اللَّه ،لْطَانِكيمِ سظعو هِكجلَالِ وج
 .»اكْتباها كَما قَالَ عبدي، حتى يلْقَانِي فَأَجزِيه بِها

كه يكي از بندگان  :ها فرمود به آن روايت شده است كه پيامبر  باز ابن عمر . «5
ي مقـام و عظمـت    خدايا! تو را سپاس آنچنانكـه شايسـته  گفت:  خدا [در مناجات با خدا]

ي جـزا و پـاداش] ايـن ذكـر بـر دو       پادشاهي و بزرگي و جالل توسـت، نوشـتن [انـدازه   

                                           
كنند،  اند و از زبان ايشان نقل مي شنيده اند كه از پيامبر  اين كه آن دو صحابي بزرگوار شهادت داده -1

اند، يقين دارند و اين يك شهادت حق و بدون شـك و گمـان    ها به آنچه شنيده در حالي است كه آن
واقع باشد، آنان عواقب و بار گناه و دروغ خود را بـه   دانند كه اگر اين نقل، خالف است و آن دو مي

 دوش خواهند كشيد و اين قيد در واقع براي تأكيد حديث است.
اش  اند و بنده معني حديث به اين امر اشاره دارد كه خداوند از انواع اذكاري كه در حديث ذكر شده

من رزِقَهن عند موته لَم «ي  جمله كند. منظور از ها را تصديق مي آودر، راضي است و آن به زبان مي
ارالن هسمگويد، معتقد باشد تا جايي كه آن  اين است كه اگر بنده همواره به آنچه از اين ذكر مي »ت

ذكر در زمان مرگش از جهت قول و اعتقاد نصيب او شود، به اين سبب خداوند او را از آتش جهنم 
 كردند و تكرار فراوان آن الزم است. آن را فراوان تكرار مي امبر نجات خواهد داد؛ زيرا پي



   

 31 ي توحيد اهميت ذكر خدا و كلمه
 

دانستند كه چگونه [مقـداري جـزاي] آن را بنويسـند،     ي [مأمور]، سنگين آمد و نمي فرشته
دانيم چگونه  فت كه نميات سخني را گ پس به آسمان رفته عرض كردند: خدايا! فالن بنده

در حالي كه خود از هـركس ديگـري بـه آنچـه      –[جزاي] آن را بنويسيم؟ خداوند متعال 
ام چه گفت: عرض كردند: خدايا! او گفت: خدايا!  فرمود: بنده –اش گفته، داناتر است  بنده

ي مقـام و عظمـت پادشـاهي و بزرگـي و جـالل توسـت،        تو را سپاس آنچنانكه شايسـته 
ام گفته است، سخن او را بنويسيد تـا   بزرگ به آن دو فرشته فرمود: آنچنانكه بندهخداوند 

 ».كند، آن وقت خودم پاداش آن را به او خواهم داد زماني كه مرا مالقات مي

سبحانَ اِهللا وبِحمده أَستغفر اَهللا «كرد:  اين اذكار را بسيار تكرار مي حديث: پيامبر 
 »يهوأَتوب إِلَ

 ، باب: [ما يقال فی الركوع والسجود]»ةالصال«مسلم، كتاب 

قَالَت: كَانَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يكْثر من قَولِ:  رضي اهللا عنهما عن عائشةَ« -6
»هإِلَي وبأَتاَهللا و رفغتأَس هدمبِحانَ اِهللا وحبس «انَ اِهللا  :فَقُلْتحبلِ سقَو نم ركْثت اكولَ اِهللا، أَرسا ري

هإِلَي وبأَتاَهللا و رفغتأَس هدمبِحي ،وبنِي رربلَّ فَقَالَ: خجو زا  عهتأَيي، فَإِذَا رتي أُمةً فلَامى عأَري سأَن

﴿ وبِحمده أَستغفر اَهللا وأَتوب إِلَيه، فَقَد رأَيتهاأَكْثَرت من قَولِ: سبحانَ اِهللا       

                                

    ﴾«. 

اين اذكار را بسيار  روايت شده است كه گفت: پيامبر  لاز حضرت عايشه «. 6
كنم و  خداوند را به پاكي ياد مي: «»سبحانَ اِهللا وبِحمده أَستغفر اَهللا وأَتوب إِلَيه«كرد:  تكرار مي

ض عر ».كنم به سپاس و ستايش او مشغولم و از او طلب آمرزش و به درگاه او توبه مي
سبحانَ اِهللا وبِحمده أَستغفر اَهللا وأَتوب «فرماييد:  بينم كه بسيار مي كردم: اي پيامبر خدا! مي

هپيامبر »إِلَي ، :پروردگار بلندمرتبه به من خبر داده است كه من « در جواب فرمودند
سبحانَ اِهللا وبِحمده «: اي را در امتم خواهم ديد، پس هرگاه آن را ديدم، بسيار بگويم نشانه



   

 احاديث قدسي 32
 

هإِلَي وبأَتاَهللا و رفغتام چنانكه در قرآن آمده: ، اكنون اين نشانه را ديده»أَس ﴿     

                                

    ﴾ » رسيد (فتح مكه) و مردم را ديدي كه هرگاه نصرت و فتح خدا فرا

ي اين نعمت بزرگ)، به تسبيح  شوند، آنگاه (به شكرانه گروه گروه به دين خدا داخل مي
 ».پذير است و ستايش خداي خود بپرداز و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه

: »اللَّهم اغْفر لـي «رايت ديگري از امام مسلم اين جمله نيز در حديث آمده اسـت:  در 
(كردند و بدين صورت به قرآن عمل مي» خدايا مرا ببخش«

7F

1(. 

 ترمذی، باب: [فيمن يموت وهو يشهد أن ال إله إال اهللا]

7- » ناصِعنِ العرِو بمع نب اللَّه دبقَالَ رضي اهللا عنهما ع هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر :
ةاميالق موقِ يُءوسِ اخلَلَائلَى ري عتأُم نلًا مجر لِّصخيس إِنَّ اللَّه :لَّمسو،  نيعستةً وعست هلَيع رشنفَي

أَتنكر من هذَا شيئًا؟ أَظَلَمك كَتبتي احلَافظُونَ؟ فَيقُولُ:  كُلُّ سجِلٍّ مثْلُ مد البصرِ، ثُم يقُولُ: ،سجِلا
إِنَّ لَك حسنةً، فَإِنه لَا ظُلْم علَيك  ،لَا يا رب، فَيقُولُ: أَفَلَك عذْر؟ فَيقُولُ: لَا يا رب، فَيقُولُ: بلَى

شهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، فَيقُولُ: احضر فيها: أَ ،اليوم فَتخرج بِطَاقَةٌ
با رقُولُ: يفَي ،كنزو، جِلَّاتالس هذه عالبِطَاقَةُ م هذا ه؟م  عوضقَالَ: فَت ،ظْلَملَا ت كفَقَالَ: إِن

                                           
ي  به آنچه كه خداوند او را در آيه ، يعني اين كه پيامبر »يتأَولُ القُرآنَ«فرمايند:  مي /امام نووي  -1

﴿   ...﴾ كرد. كند، عمل مي امر مي 

ي نصر  ي امري است كه خداوند در آيات سوره الصه و در بردارندهبسيار خ اين اذكار بديع پيامبر 
خوانـد؛ زيـرا حالـت و     اين اذكار را در ركـوع و سـجود مـي    دهد؛ حضرت  او را به آن دستور مي

اين دو حالت را براي اداي واجبي كه به او امر  ي نماز در ركوع و سجود برتر است و پيامبر  شيوه
 ترين شكل ظاهر شود. خضوع و خشوع نسبت به خداوند در بهترين و كاملشده بود، انتخاب كرد تا 

، براي دانستن و تنزيه خداوند است از هرگونه نقص و هر صفتي كه پديده و مخلوق »سبحان اهللا«
كنم، نه با نيرو و توانايي  ، يعني با توفيق و هدايت و فضل توست كه تسبيحت مي»بحمده«دارد و 

در حالي كه مورد غفران  هاي خداوند استغفار پيامبر  ترافي است بر نعمتخود و اين سپاس و اع
 باشد. الهي قرار گرفته، از باب عبوديت و نياز او به معبودش مي
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وثَقُلَت البِطَاقَةُ، فَلَا يثْقُلُ مع اسمِ اللَّه  ،والبِطَاقَةُ في كَفَّة، فَطَاشت السجِلَّات ،كَفَّةالسجِلَّات في 
دأَح«. 

فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  باز عبداهللا بن عمرو بن عاص . «7
كند و نود و  م را انتخاب ميي مردم، فردي از امت روز قيامت خداوند در برابر ديدگان همه

گشـايد كـه    اند) مـي  ها اعمالش ثبت شده هايي كه در آن نُه طومار از طومارهايش را (كتاب
ي ديد دو چشم انسان است، سپس خطـاب بـه    ها به فاصله ي) هريك از آن بزرگي (اندازه

ه نگهبـان و  كني؟ آيـا مـأموران مـن كـ     ها را انكار مي فرمايد: آيا چيزي از اين نوشته او مي
دهد: خدايا! خير [هـيچ   اند؟ بنده جواب مي ي اعمال [تو] بودند، به تو ظلمي كرده نويسنده

فرمايد: پس آيـا عـذري [يـا     اعتراضي ندارم و هيچ ظلمي به من نشده است]، خداوند مي
فرمايد:  دهد: خدايا! خير، خداوند مي چيزي براي گفتن و دفاع از خود] نداري؟ جواب مي

تـرين ظلمـي نخواهـد شـد، پـس       اي و امروز به تـو كوچـك   و كار نيكي انجام دادهچرا، ت
شود كه در آن آمـده اسـت [كـه ايـن بنـده روزي گفتـه اسـت]:         اي بيرون آورده مي برگه

دهـم كـه محمـد بنـده و      دهم كه هيچ خدايي جـز اهللا نيسـت و شـهادت مـي     شهادت مي
ن اعمال خود نگـاه كـن، بنـده عـرض     كرد فرمايد: به وزن ي خداست، خداوند مي فرستاده

فرمايد: به تـو   ها چه ارزشي دارد؟ خداوند مي كند: خدايا! اين برگه در مقابل اين كتاب مي
ي ديگـر   اي و آن برگـه در كفـه   ها در كفه فرمودند: تمامي كتاب شود؛ پيامبر  ظلمي نمي
تر اسـت،   برگه سنگين ي] رود و [كفه ها از سبكي باال مي ي] كتاب شوند و [كفه گذاشته مي

زيرا هيچكسي يا چيزي به سنگيني نام خـدا نيسـت (هـيچ چيـزي بـا نـام خـدا برابـري         
 .)8F1(»كند) نمي

                                           
اسـت،  » امـت پيـامبر   «و از » با ايمان«هم فرموده است، اين شخص، فردي  چنانكه خود پيامبر  -1

عمل است و حديث،  ندارد؛ يعني مؤمنِ گناهكارِ بيولي هنگام گناهكار و عاصي است و عمل نيكي 
ي گناهـان جـز    همـه  –اگر بخواهـد   –به اهميت و عظمت ايمان اشاره دارد كه خداوند با وجود آن 

بخشد و به اين معني نيست كه ايمان صرف و بـدون عمـل بـراي نجـات شـخص       حق الناس را مي
 مترجم. –مسلمان كافي است 
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 گويد: اين حديث حسن غريب است. ترمذي مي

 ]مةاهللا يوم القيا حمةابن ماجه، باب [ما يرجی من ر

ما يرجى «) را ابن ماجه نيز در سنن خود در باب 7ي  همين حديث (حديث شماره -8
ةاميالْق موي اللَّه ةمحر نآورده است، با اين تفاوت كه در روايت، ابن ماجـه، ايـن الفـاظ     »م

، الَحسنةٌ؟ فَيهاب الرجلُ، فَيقُـولُ:   ذَلك عنأَلَك «[عالوه بر الفاظ ترمذي] نيز وجود دارنـد:  
اتنسح لَى، إِنَّ لَكقُولُ: بالَ فَي هإِنو موالْي كلَيع داري كه  آيا در مقابل آن، كار نيكي. «»...ظُلْم

گويد: خيـر،   ترسد و مي ي اعمالت ثبت شده باشد؟ آن مرد مي [انجام داده باشي] و در نامه
اي داري و امـروز بـر تـو ظلمـي      فرمايد: چرا، تـو كارهـاي نيـك و پسـنديده     خداوند مي

 ».شود... نمي

ام را [به  ي اعمال بنده گيرم كه گناهان وسط نامه شما را گواه مي حديث:
 ي اعمالش امده است]، بخشيدم خاطر آنچه در اول و آخر نامه

 ترمذی، باب: [اجلنائز]

9- »كالنِ مسِ بأَن نرضي اهللا عنه ع  نا مم :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
رِ احي آخفو يفَةحلِ الصي أَوف اللَّه جِدارٍ، فَيهن لٍ أَولَي نظَا مفا حم ا إِلَى اللَّهفَعنِ رظَياف يفَةحلص

يفَةحفَيِ الصطَر نيا بي مدبعل تغَفَر ي قَدأَن كُمهِدالَى: أُشعت ا، إِلَّا قَالَ اللَّهريخ«. 
فرمودنـد: هرگـاه دو    روايت شده است كـه گفـت: پيـامبر     از انس بن مالك . «9

برند  ي اعمال او در شب يا روز را نزد خدا مي ي مأمور نوشتن اعمال انسان كه نامه فرشته
يابـد كـه انجـام داده اسـت،      ي اعمال بنده، كار نيكي را مـي  و خداوند در اول و آخر نامه

ي  گيرم [اي فرشتگان مأمور] كه اين گناهان وسط نامـه  و گواه مي فرمايد: شما را شاهد مي
ي اعمـالش انجـام داده و ثبـت     ام را [به خاطر كار نيكي كه در اول و آخر نامـه  اعمال بنده

 ».شده است]، بر او بخشيدم
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 حديث: فضيلت و ارزش ذكر خدا و ترس از او

 ترمذی:

ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ: يقُولُ اللَّه: أَخرِجوا من عنِ النبِ رضي اهللا عنه عن أَنسٍ« -10
 .»اًأَو خافَنِي مقَام ،النارِ من ذَكَرنِي يوما

[اي «فرمايـد:   فرمودنـد: خداونـد مـي    انس روايـت شـده اسـت كـه پيـامبر       . از10
و يا در جايي از من ترسـيده اسـت،   اي را كه روزي مرا ياد كرده است  فرشتگان!] هر بنده

 ».از آتش جهنم بيرون بياوريد
 گويد: اين حديث حسن غريب است. ترمذي مي

 گردانيدن قلب براي عبادت خدا و توكل بر او حديث: فارغ

 ترمذی:

نَّ اللَّه تعالَى يقُولُ: عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ: إِ رضي اهللا عنهعن أَبِي هريرةَ « -11
ولَم أَسد  ،وأَسد فَقْرك، وإِلَّا تفْعلْ ملَأْت يديك شغلًا ،أَملَأْ صدرك غنى ،يا ابن آدم تفَرغْ لعبادتي

كفَقْر«. 
روايــت شــده اســت كــه فرمودنــد: خداونــد متعــال  از پيــامبر  . از ابــوهريره 11

اي فرزند آدم (اي انسان)! خودت را براي عبادت من فارغ گردان، درونـت را  «فرمايد:  يم
گيرم و اگر اين كار را نكني، تـو را سـخت    گردانم و جلوي فقرت را مي نيازي مي پر از بي

گيرم (با وجود دارابـودن شـغل، همچنـان     دارم، اما جلوي فقرت را نمي به كار مشغول مي
 ي).فقير و نيازمند هست

 گويد: اين حديث حسن غريب است. ترمذي مي
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خواند و  گويد و نماز مي ام بنگريد و ببينيد كه چگونه اذان مي حديث: به بنده
 ترسد از من مي

 نسائی، باب: [األذان ملن يصيل وحده]

لَيه وسلَّم يقُولُ: قَالَ: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا ع رضي اهللا عنه عن عقْبةَ بنِ عامرٍ« -12
يؤذِّنُ بِالصلَاة ويصلِّي، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ:  ،في رأْسِ شظية الْجبلِ ،يعجب ربك من راعي غَنمٍ

 .»وأَدخلْته الْجنةَ ،لعبدي يخاف مني، قَد غَفَرت ،يؤذِّنُ ويقيم الصلَاةَ ،انظُروا إِلَى عبدي هذَا
پروردگـارت  «فرمـود:   شـنيدم كـه مـي    گويـد: از پيـامبر    مـي  عقبه بن عـامر  . 12

گويد و نمـاز   ي كوه، براي اداي نماز اذان مي شود از [كار] چوپاني كه در قله خوشحال مي
ام بنگريـد [و ببينيـد    فرمايد: به اين بنده خواند؛ خداوند متعال [خطاب به فرشتگان] مي مي

ترسد، پس به پاس اين بنـدگي او   خواند، او از من مي گويد و نماز مي كه چگونه] اذان مي
 ».را بخشيدم و وارد بهشت كردم

 ام ي بندگانم را بر فطرت پاك آفريده حديث: همه

 مسلم، باب: [الصفات التي يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار]

أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ  رضي اهللا عنه بنِ حمارٍ الْمجاشعي عن عياضِ« -13
كُلُّ مالٍ نحلْته  :ذَات يومٍ في خطْبته: أَلَا إِنَّ ربي أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مما علَّمنِي يومي هذَا

دبعنياطيالش مهتأَت مهإِنو ،مفَاَء كُلَّهني حادبع لَقْتي خإِنلَالٌ، وا ح،  ،ينِهِمد نع مهالَتتفَاج
 نظَر إِلَى َهللاوحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم، وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ بِه سلْطَانا، وإِنَّ ا

مهقَتضِ، فَملِ الْأَرأَه:  يلتأَبو كيلتأَبل كثْتعا بمقَالَ: إِنابِ، وتلِ الْكأَه نا مقَايإِلَّا ب ،مهمجعو مهبرع
يا ومائن هؤقْراُء، تالْم ِسلُهغا لَا يابتك كلَيع لْتزأَنو ،ا، بِكشيقُر قرنِي أَنْ أُحرإِنَّ اَهللا أَمقْظَانَ، و

ك، فَقُلْت: رب إِذًا يثْلَغوا رأْسي فَيدعوه خبزةً، قَالَ: استخرِجهم كَما استخرجوك، واغْزهم نغزِ
سمثْ خعبا نشيثْ جعابو ،كلَيع قفننفَس قفأَنلُ وأَهقَالَ: و ،اكصع نم كأَطَاع نلْ بِمقَاتو ،ثْلَهةً م

رقيق الْقَلْبِ لكُلِّ ذي قُربى ومسلمٍ،  ،موفَّق، ورجلٌ رحيم ،متصدق ،ذُو سلْطَان مقِْسطٌ :الْجنة ثَلَاثَةٌ
أَهالٍ، قَالَ: ويذُو ع فِّفعتم يففعاوعبت يكُمف مه ينالَّذ ،لَه ربي لَا زالَّذ يفعةٌ: الضسمارِ خلَا  ،لُ الن
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صلٌ لَا يجرو ،هانإِلَّا خ قإِنْ دو عطَم فَى لَهخي لَا يالَّذ نائالْخالًا، ولَا ملًا وونَ أَهغتبِسييملَا يو بِح، 
ي وهلَإِلَّا وخالْب ذَكَرو كالمو كلأَه نع كعادخ، بأَوِ الْكَذ، اشالْفَح ريظنالشو.« 

 :هيثدي حانَ فو غَسأَب ذْكُري لَمو»كلَيع قفننفَس قفأَنو«. 
هـايش   خطبـه  در يكـي از  گويد: روزي پيامبر  مي . عياض بن خمار مجاشعي 13

كرد] فرمودند: هان! [آگاه باشيد و بدانيد كه] پروردگارم مرا دستور داده است  ايراد مي[كه 
دانيد، به شما ياد دهم؛ [خداوند فرمودنـد:]   كه از آنچه او امروز به من ياد داده و شما نمي

ي بندگانم را بر  ام، [بر او] حالل است. من همه اي [از بندگانم] بخشيده هر مالي كه به بنده
شـان   هـا را از ديـن   هـا آمدنـد و آن   رشت و فطرتي پاك آفريدم و شياطين بـه سـوي آن  س

هـا را امـر كردنـد كـه      ام، حـرام كردنـد و آن   منحرف كردند و بر آنان آنچه را حالل كرده
ام و خداونـد بـه سـوي     چيزي را شريك من قرار دهند كه بر آن هيچ دليلي نـازل نكـرده  

اي از  مانـده  هـاي بـاقي   جز گروه –ن از عرب و غير عرب ي آنا زمينيان نگريست و بر همه
خشـم گرفـت و [خطـاب بـه مـن]       –انـد]   اهل كتاب [كه بر آيـين آسـماني خـود مانـده    

فرمايد: [اي محمد!] من تو را مبعوث كردم تا تو را آزمايش كنم و ديگـران را نيـز بـه     مي
رود و تـو آن را در خـواب و    يي تو بيازمايم و بر تو كتابي نازل كردم كه از بين نم وسيله

خواني و خداوند به من دستور داد كه قريش را بسوزانم (چون كه دعـوت مـرا    بيداري مي
شكنند و آن را همچون تكه ناني  رد كردند). گفتم: خدايا! اگر اين كار را بكنم، سرم را مي

ها را بيرون كن،  كنند)، خداوند فرمود: [پس] تو هم آن كنند (يعني با من مبارزه مي رها مي
چنانكه آنان تو را بيرون كردند و با آنان جنـگ كـن، تـو را بـراي آنـان آمـاده و تقويـت        

كنـيم و بـه تـو     كنيم و [در اين راه از مالت] خرج كن، هم به زودي براي تو خرج مـي  مي
خواهيم بخشيد، و لشكري را [براي جنگ با آنان] آماده كـن و بفرسـت، در برابـر آن، مـا     

ي پيروانـت بـا دشـمنانت     شكر همچون آن را به ياري تو خواهيم فرستاد و به وسيلهپنج ل
فرمودند: اهل بهشت سه گروهند: قدرتمند دادگـري كـه اهـل     جنگ كن. سپس پيامبر 

ي صلح و آرامش است و ديگري فـرد مهربـاني اسـت كـه      صدقه و خيرات و ايجادكننده
سومي فـرد پاكـدامن    ب است وقيق القلخويش خود و هر مسلماني رنسبت به هر قوم و 
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خويشتندار عيالوار است و نيز فرمودند: اهل آتش پنج گروهند: انسـان ضـعيفي كـه هـيچ     
غيرتـي]   اي براي خود ندارد و سربار ديگران است و [به سبب تنبلـي و بـي   عقل و انديشه

هـيچ   كند و ديگري فرد خائني است كـه  هيچ تالشي در كسب مال و تشكيل خانواده نمي
شود، هرچند خيلي كم و ريز هم باشـد، مگـر    سبب و انگيزه و حرصي برايش آشكار نمي

دارد و سومي فردي است كه صبح و شام با تو در خـانواده و   اين كه در آن خيانت روا مي
بخل يـا دروغ   زدن به ديگران است) و پيامبر  كند (در فكر ضربه مال تو مكر و حيله مي
مين صفت اهل آتش] ذكر كرد و [نيز] فرمودند: [پنجمين فردي كه را (شك راوي) [چهار

 .)9F1(»اهل آتش است]، انسان بداخالقِ بد دهن است

                                           
 اند: ين حديث چنين فرمودهدر شرح ا / امام نووي -1

ام حالل است و منظور از اين جمله كه فرمودند:  يعني هر مالي كه به يكي از بندگانم بخشيده» نحلته«
كردن حيواناتي از مال خود بر خود  رد اعتقاد مشركين مبني بر حرام »كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلَالٌ«

شود و هركس هرچه داشته باشد،  ها حرام نمي تحريم آن باشد و اين كه آن حيوانات، به سبب مي
 برايش حالل است، مگر آن كه حقي بدان تعلق بگيرد.

ام؛ البته   ي بندگانم را مسلم آفريده ، يعني همه»وإِني خلَقْت عبادي حنفَاَء«فرمايد:  اين كه خداوند مي
، اين است »حنفاء«و نيز گفته شده: منظور از  يعني پاك و بري از گناه» حنفاء«گفته شده منظور از 

 استوار و مايل و داراي گرايش به قبول و هدايت هستند.
هايي كه در  بايد گفت: در نسخه »وإِنهم أَتتهم الشياطني فَاجتالَتهم عن دينِهِم«در مورد اين فرموده: 

آمده است و قاضي نيز از بسياري از راويان » اجتالتهمف«ي  سرزمين ما [امام نووي] وجود دارد، كلمه
آمده است، اما گفته » فاختالتهم«ي  اينگونه نقل كرده است. اما در روايت حافظ ابي علي غساني كلمه

 تر است. صحيح» فاجتالتهم«است 
پـس  يعني شياطين، بندگان خدا را سرمست و مشغول كردند و » فاجتالتهم«اند:  هروي و ديگران گفته
ها را نابود كردند و از عقيده و فكري كه بر آن بودند، دور كردند و گمراهانه بـا   از اين استخفاف، آن

آمده، بـه ايـن معنـي    » فاختالوهم«گويد: براساس روايت ديگر كه در آن  ها به سر بردند قاضي مي آن
 بازداشتند.ها را  شان منع كردند و آن است كه شياطين، بندگان خدا را از تمسك بر دين
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و «ابوغسان [آخرين فرد سند اين حديث] در روايتش اين جمله را ذكر نكـرده اسـت:   
 ».ببخش كه به تو بخشيده خواهد شد

حمد بن مثني از محمد بـن  ) با سند ديگري از م13ي  اين حديث (حديث شماره -14
ابي عدي از سعيد بن ابي عروه از قتاده بن دعامه با همان سند روايت شده است، بـا ايـن   
                                                                                                             

يعني نهايت » الْكتابِ أَهلِ من بقَايا إِلَّا وعجمهم، عربهم فَمقَتهم الْأَرضِ، أَهلِ إِلَى نظَر اَهللا إِنَّ«در: » المقت«
ها و ديني كه قبل از بعثت  خشم و غضب، و منظور از اين خشم، وجود آن است با توجه به وضع آن

 بودند. بر آن پيامبر 
انـد و   منظور از بقاياي اهل كتاب، كساني از اهل كتاب هستند كه بر دين حق خود ثابت قـدم مانـده  

 ها به وجود نيامده است. ي آن هيچ تغيير و تبديلي در عقيده
است كه تو را  يعني بعثت تو به خاطر اين» بِك وأَبتلي لأَبتليك بعثْتك إِنما«فرمايد:  اين كه خداوند مي

رسد، آزمايش كنم و آن چيز عبارت از اقدام تو به آنچه تو را بدان  در آن چيزي كه از تو به ظهور مي
ام؛ از جمله: تبليغ رسالت و جهاد و صبر در راه خدا و... و نيز ديگراني را كه تو را به سوي  امر كرده

كند و  ها هست كه ايمانش را آشكار مي از آني تو آزمايش كنم، زيرا كسي  ام، به وسيله ها فرستاده آن
كند و نسبت به دين من دشمني و كفر  در عبادتش اخالص دارد و كسي هست كه تخلف مي

ها را  كند و خالصه هدف اين است كه خداوند آن ورزد و كسي هست كه راه نفاق را انتخاب مي مي
اوند بندگان را براساس آنچه خود قبل از كند تا اين واقعيت واقع و آشكارا شود، زيرا خد امتحان مي

 كند. كنند، محاكمه مي كند، بلكه براساس آنچه عمل مي داند، مجازات نمي انجام آن توسط بندگان مي
ها محفوظ است  يعني بر تو كتابي را نازل كردم كه در سينه» كتابا علَيك وأَنزلْت« در »الْماُء يغِسلُه لَا«

 واهد رفت و به مرور زمان، آيندگان آن را از گذشتگان نقل خواهند كرد.و از بين نخ
اند: يعني اين كتاب در هردو حالت خواب و بيداري در حفظ  علما گفته» ويقْظَانَ نائما تقْرؤه«در مورد 
 اند: يعني به آساني آن را خواهي خواند. ي تو خواهد بود و نيز گفته و حافظه

»يفعيا الضلَا لَّذ ربز انسان ضعيفي كه عقلي ندارد كه او را از  -1به چند نوع معني شده است:  »لَه
منظور انساني  -3باشد.  منظور انساني است كه از لحاظ مالي ضعيف مي -2آنچه نارواست بازدارد. 

 است كه چيزي ندارد كه بر آن اعتماد كند.
 كنند. يعني كساني هستند كه تنبل هستند و هيچ فعاليتي در كسب مال و... نمي »مالًا ولَا أَهلًا يبتغونَ لَا«
يعني پيرو بزرگان خود هستند و هيچ رأي و نظري در دين و غير آن ندارند. [شرح » وهم فيكُم تبعا«

 بر صحيح مسلم]. / امام نووي
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هر مـالي كـه بـه    « »كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلَالٌ«تفاوت كه در آن، اين جمله ذكر نشده است: 
 ».ام، بر او حالل است اي از بندگانم بخشيده بنده

ين حديث را با روايت ديگري نيز آورده است، با اين تفـاوت كـه در ايـن    امام مسلم ا
را ذكر كـرده اسـت و بعـد     »خطَب ذَات يومٍ«عبارت  »ذَات يومٍ في خطْبته«روايت به جاي 

 دهند. حديث را ادامه مي
) را با سند ديگري از حسـين بـن   13ي  امام مسلم حديث مذكور (حديث شماره -15

ز فضل بن موسي از حسين بن واقد از مطرِّف بن طهمان از قتـاده روايـت كـرده    حريث ا
گفـتن بلنـد شـد و     در ميان ما براي خطبه است كه عياض بن خمار گفت: روزي پيامبر 

عياض حديث را همچون روايت هشام از قتاده ادامـه داد و بعـد    »إِنَّ ربي أَمرنِي«فرمودند: 
نَّ اَهللا أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى أَو«بر روايت هشام از قتاده افـزود:  از پايان حديث، اين را 

دلَى أَحع دي أَحغبلَا يو ،دلَى أَحع دأَح رفْخو همانا خداوند بـه مـن وحـي فرمـود كـه      « »لَا ي
[و نسبت به همديگر متواضع باشيد تا كسـي بـر ديگـري فخرفروشـي و سـتم و تجـاوز       

وهم فيكُم تبعا لَا «فرمودنـد:]   ي] حديثش گفت: [كه پيامبر  و در [ادامه» عدالتي] نكند بي
آنان در ميان شما صـاحب رأي و نظـر نيسـتند [بلكـه پيـرو و سـربار       « »يبغونَ أَهلًا ولَا مالًا

گفـتم: اي ابـا    ،جوينـد  اي هستند و نه مـالي مـي   ادهباشند و] نه به دنبال [تشكيل] خانو مي
ها را  من خودم آن نوع آدم دعبداهللا! آيا چنان چيزي امكان دارد؟ فرمود: بله، به خدا سوگن

(در زمان جاهليت ديدم
10F

هـا] بـر اطـراف     اي بـود كـه مـرد [ي از آن    شان به گونه و وضع )1
آمد كه] جز يك دختربچه كسي در آنجا نبود و مـرد   گذشت و [پيش مي ي قومي مي محله
 كرد. تجاوز مي به او

                                           
ر حالي كه آثار جاهليت در بعضـي  ها باشد، د گويد: شايد منظورش اواخر زمان آن مي / امام نووي -1

 در زمان جاهليت بچه بوده است.» مطرف«ها مانده بود و گرنه  از آن



 

 
 تصحيح عقيده -2

 دهد حديث: انسان به زمانه دشنام مي

 باب: [سورة اجلاثية] و نيز باب [ال تسبوا الدهر]» التفسري«بخاری، كتاب 

16- »لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر ،هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نقَالَ اللَّ :ع زع ه
ارهالنلَ واللَّي أُقَلِّب ري اَألمدبِي ،رها الدأَنو رهالد بسي مآد نينِي ابذؤلَّ: يجو«. 

فرمودنـد: خداونـد متعـال     روايت شده است كه گفـت: پيـامبر    . از ابوهريره 16
كنـد و ايـن    دهد مرا اذيت مي مي فرزند آدم (انسان) [وقتي كه) به زمانه دشنام«فرمايد:  مي

ي] كارها در دست و تحت فرمان و دستور  در حالي است كه من زمانه هستم، [يعني همه
آورم (حـوادث و اوضـاع زمانـه را مـن      من است. شـب و روز را مـن بـه گـردش درمـي     

 .)11F1(»آفرينم) مي

                                           
ي آن از شنيدنش  دهد كه مخاطب شنونده يعني انسان مرا با كلماتي مورد خطاب قرار مي »يؤذينی...« -1

خـود را در معـرض   دهنده به زمان)  ي اين سخن (دشنام شود. منظور اين است كه گوينده ناراحت مي
دهد، زيرا خداوند از اين كه از طرف كسي يا چيزي مورد اذيت و آزار قرار گيرد،  خشم خدا قرار مي

گويد: نابود بـاد   شود، مي دادن به زمان اينگونه است كه وقتي كسي دچار مشكلي مي منزه است. دشنام
 برد]. زمانه [و يا تعابير ديگري در اين راستا به كار مي

پيونـدد و بـه    ي زمان و حوادثي هستم كه در آن به وقـوع مـي   يعني من خالق و آفريننده »الدهروأنا «
كنند و در نتيجـه   يعني كارهاي و حوادثي را كه به زمان منسوب مي »األمر يبيد«همين سبب فرمود: 

در آورم و زمان هرگـز هـيچ تـأثيري     دهند، من هستم كه به قدرت خود به وجود مي به آن دشنام مي
 هيچ چيزي ندارد.

ي تمـامي حـوادثي هسـتم كـه در شـب و روز اتفـاق        يعني من به وجودآورنـده  »أقلب الليل والنهار«
هاسـت، در حقيقـت بـه     افتد؛ هرگاه انسان به زمان دشنام دهد به اين دليل كه زمان خالق اين بدي مي

گردد؛ چرا كه فاعـل حقيقـي    ميفاعل آن دشنام داده است، در نتيجه اين دشنام و ناسزا به خداوند بر
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﴿باب: [قول اهللا تعالی: [» التوحيد«بخاری، كتاب            ﴾[ 

 ابوداود، باب: [األدب]

 نسائی، باب: [التفسري]

17- » :صلى اهللا عليه وسلم: قَالَ اللّه ولُ اللّهسةَ رضي اهللا عنه قَالَ: قَالَ رريره أَبِي نع بسي
ارهالنلُ وي اللَّيدبِي ،رها الدأَنو ،رهالد مو آدنب«. 

فرمايـد:   فرمودند: خداوند مي روايت شده است كه گفت: پيامبر  از ابوهريره  .17
دهد، در حالي كه من زمانه هستم، [حركت و تغييـر و   بني آدم (انسان) زمانه را دشنام مي«

 ».دگرگوني] شب و روز در دست من است
 مسلم نيز در ابتدا چنين آورده است:

 .»فَإِني أَنا الدهر، أُقَلِّب لَيلَه ونهاره ،لُ: يا خيبةَ الدهرِيؤذينِي ابن آدم يقُو« -18
ي  گويـد: نـابود بـاد زمانـه! (يـا چـه زمانـه        كند، [وقتي كه] مـي  ابن آدم اذيت مي. «18

دهم [و در دست  نحسي!). [پس بداند كه] من زمانه هستم، شب و روزش را من تغيير مي
 ».قدرت من است]

هاي مسلم در اين حديث همانند روايت بخاري است كه نيازي به ذكر  ي روايت بقيه و
 آن نيست.

 حديث: ابن آدم مرا تكذيب كرد، در حالي كه حق آن را نداشت

 باب: [سورة اإلخالص]» التفسري«بخاری، كتاب 

 علَيه وسلَّم قَالَ: قَالَ اللَّه: كَذَّبنِي ابن عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه، عنِ النبِي صلَّى اُهللا« -19
يدعي لَن :لُهفَقَو ايإِي هيبكْذا تفَأَم ،كذَل لَه كُني لَمنِي ومتشو ،كذَل لَه كُني لَمو مأَنِي، آددا بنِي، كَم

                                                                                                             
خداست و زمان ظرفي است براي اين حوادث و نهي از آن به همين منظور است. [شـرح قسـطالني   

 بر صحيح بخاري].
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م لَينَ عولُ اخلَلْقِ بِأَهأَو سلَيو ،دمالص دا اَألحأَنا ولَدو ذَ اللَّهخات :لُهفَقَو ايإِي همتا شأَمو ،هتادإِع ن
دي كُفْئًا أَحل كُني لَمو ،أُولَد لَمو دأَل لَم«. 

روايت شده است كه فرمودند: خداوند متعال فرمـود:   از پيامبر  از ابوهريره  -19
(انسان) مرا تكذيب كرد و دشنام داد، در حالي كه حق نداشت چنين كنـد؛ امـا    فرزند آدم

كنـد   گويـد]: [خـدا] مـرا زنـده نمـي      تكذيب او نسبت به من اين سخن اوسـت [كـه مـي   
تواند و قدرت آن را ندارد)، آنگونه كه نخست مرا آفريد، در حالي كه چنـين نيسـت    (نمي

تر باشد (هردو بـرايم يكسـانند). امـا     ره آسانكه آفرينش نخست براي من از آفرينش دوبا
گويد]: خداوند فرزند دارد، در حـالي كـه    دشنام او نسبت به من اين سخن اوست [كه مي

نيازم، نه فرزند كسي هستم و نه كسي فرزنـد   اي هستم كه از هرچيزي بي من خداي يگانه
 .)12F1(»منزه هستم) ها پاك و من و هرگز كسي همتا و همسنگ من نيست (من از اين تهمت

20- » :هنع ةايرِو يفوايإِي همتا شأَمو ،هأْتدا بكَم هيدأُع ي لَنقُولَ: إِنأَنْ ي ايإِي هيبكْذا تأَنْ  ،أَم
دما الصأَنا، ولَدو ذَ اللَّهخقُولَ: اتي، كُني لَمو ،أُولَد لَمو دأَل لَم دا أَحي كُفُؤل«. 

                                           
 باشند. شدن دوباره مي ها دارد كه منكر قيامت و زنده اشاره به برخي از انسان »کذبنی ابن آدم« -1

تر است، اگرچه هردو براي  ه طبيعتاً از خلق نخست آسانيعني اين كه خلق دوبار »ليس أول اخللق...«
 شود. ، شدني مي»باش«ي  خدا يكي است و با گفتن كلمه

دادن به خداست، زيرا در آن واردكردن نقـص بـه خداسـت؛ چـرا كـه       اين گفته دشنام »إختذ اهللا ولداً«
وضع و... در حالي كـه  ي نكاح و حمل و  داشتن فرزند مستلزم چندين امر است، يكي نكاح و انگيزه

 باشد. خداوند از اين صفات منزه مي
ناميدنـد؛ ابـن عبـاس نيـز گفتـه اسـت:        مـي » صـمد «شان را  اند: عرب بزرگان گفته» الصمد«در معني 

ها، محل توجه ديگران باشد  كردن خواسته كردن نيازها و برآورده كسي است كه براي برطرف» الصمد«
 ها به او نيازمند است. لق است و همه كس در تمام زمينهنياز مط و خدا كسي است كه بي

» الصـمد «كند و  ذات پاك و منزه خدا را اثبات مي» أحد«اند:  فرموده» فتوح الغيب«در  /امام غزالي 
از خـدا نفـي صـفاتي را    » لـم يلـد و...  «رسـاند.   نفي نياز خدا به غير و اثبات نياز ديگران به او را مي

تر از سلب صفاتي از خداونـد   ان متصفند و هيچ راهي براي شناخت خدا روشنكند كه ديگران بد مي
 واهللا أعلم. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري]. –كه مخلوقات بدان متصفند، نيست 
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اما تكذيب او نسبت بـه مـن ايـن    «. در روايت ديگري از بخاري چنين آمده است: 20
كـنم، آنگونـه كـه در آغـاز او را آفريـدم و       گويد: من او را دوباره زنـده نمـي   است كه مي

گويد: خداوند فرزنـدي بـراي خـود اختيـار كـرده       دشنامش نسبت به من اين است كه مي
ي نيازهـاي   كننـده  ي اميـدها و برطـرف   نيـاز و برآورنـده   الي كه من صمد (بياست، در ح

ام و نه براي من همتا و همگـوني   شده ام و نه از كسي زاده ديگران) هستم، نه فرزندي زاده
 وجود دارد.

 نسائی، باب: [أرواح املؤمنني]

اللَّه عز  : قالى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَعن رسولِ اللَّه صلَّ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -21
بني كُني لَمو ،مآد ننِي ابمتشنِي، وكَذِّبأَنْ ي ي لَهغبني كُني لَمو ،مآد ننِي ابلَّ: كَذَّبجأَنْ و ي لَهغ

أُعيده كَما بدأْته، ولَيس آخر الْخلْقِ بِأَعز علَي من أَوله،  يشتمنِي، أَما تكْذيبه إِياي، فَقَولُه: إِني لَا
د، ولَم يكُن لي كُفُوا وأَما شتمه إِياي، فَقَولُه: اتخذَ اللَّه ولَدا وأَنا اللَّه الْأَحد الصمد، لَم أَلد ولَم أُولَ

دأَح«. 
روايــت شــده اســت كــه فرمودنــد: خداونــد متعــال  از پيــامبر  از ابــوهريره  .21

ابن آدم (انسان) مرا تكذيب كرد و دشنام داد، در حالي كه حق او نبود كه مـرا  «فرمايد:  مي
گويد]: مـن   تكذيب كند و دشنام دهد؛ اما تكذيبش نسبت به من اين سخن اوست [كه مي

ست دوباره بيـافرينم، در حـالي كـه خلـق و آفـرينش      توانم او را همچون آفرينش نخ نمي
تر نيست؛ اما دشنام او نسبت به من ايـن سـخن    دوباره براي من از آفرينش نخست سخت

گويد]: خداوند فرزندي براي خود اختيار كـرده اسـت، در حـالي كـه مـن       اوست [كه مي
ام و نه  سي زاده شدهام و نه از ك نياز مطلق) هستم، نه فرزندي زاده خداي يكتا و صمد (بي

 ».براي من همتا و همگوني وجود دارد
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كنند كه برخي نسبت به من  حديث: برخي از بندگانم در حالي صبح مي
 اند مؤمن و برخي كافر شده

﴿االستسقاء، قول اهللا تعالی: «بخاری، باب:         ﴾[ 

22- »ب ديز نعنِياجلُه دالرضي اهللا عنه نِ خ  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسا رلَّى لَنقَالَ: ص
ةبِييحِ بِاحلُدبالَةَ الصا ،صفَلَم ،لَةاللَّي نم تاٍء كَانملَى إِثْرِ سع فرصالنيب صلى اهللا عليه وسلم ان 

: هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم؟ قَالُوا: اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ: أَصبح من لَهم فَقَالَ أَقْبلَ علَى الناسِ،
وكَافر  ،عبادي مؤمن بِي وكَافر، فَأَما من قَالَ: مطرنا بِفَضلِ اللَّه ورحمته، فَذَلك مؤمن بِي

 .»ومؤمن بِالكَوكَبِ ،بِنوِء كَذَا وكَذَا، فَذَلك كَافر بِي مطرنا ، وأَما من قَالَ:بِالكَوكَبِ
در صـبحگاه يـك شـب بـاراني در      گويـد: پيـامبر    مـي  . زيد بن خالد جهني 22

هـا فرمودنـد: آيـا     ي نماز صبح به جمع حاضر رو كرد و خطاب به آن حديبيه، بعد از اقامه
اش داناترنـد، فرمودنـد:    يـاران گفتنـد: خـدا و فرسـتاده     انيد پروردگارتان چه فرمود؟د مي

برخي از بندگانم وقتي صبح كردند، نسبت به من مؤمن و گروه ديگر «فرمايد:  خداوند مي
كافر شدند؛ اما كسي كه گفت: باران به فضل و رحمت خدا بر ما باريـد، نسـبت بـه مـن     

ر شد. اما كسي كه گفت: باراني كه بر مـا باريـد بـه سـبب     مؤمن و نسبت به ستارگان كاف
ت به من كافر و نسـبت  اره و فالن ستاره بوده است، او نسبتقابل طلوع و غروب فالن ست

 .)13F1(»به ستارگان مؤمن شد

                                           
أَلَم تسمعوا ما «عبارت » هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم؟«در روايتي كه از نسائي وارد شده است، به جاي  -1

 آمده است. »الَ ربكُم اللَّيلَةَ؟قَ
يا كفران نعمت است و يا » كافر«منظور از  ،»وكَافر بِي مؤمن عبادي من أَصبح«اين كه فرموده است: 

شدن نسبت به خدا؛ زيرا برخي از مشركان چنين معتقد بودند كه بارش باران يا عدم آن  دچار شرك 
 برخي ستارگان است.در اثر طلوع و يا غروب 

اين حديث را در باب اإلستسقاء (طلب باران) به دو دليل آورده  /گويد: امام مالك  عربي ميالابن 
كردند و منتظر بارش باران به سبب  است، يكي اين كه عادت عرب اين بود كه به ستارگان نگاه مي

ستارگان را قطع كرد؛ وجه دوم ها و  اين ارتباط بين دل ها بودند، پس پيامبر  غروب بعضي از آن
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﴿باب: [» التوحيد«بخاری، كتاب          ﴾[ 

23- »دالنِ خب ديز نرضي اهللا عنها ع نِيهفَقَالَ: قَالَ  لْج لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن رطقَالَ: م
 .» ومؤمن بِي ،اللَّه: أَصبح من عبادي كَافر بِي

بـاران نـازل شـد، پـس فرمودنـد:       گويد: بـر پيـامبر    مي . زيد بن خالد جهني 23
 ».ز بندگانم مؤمن به من و بعضي كافر به من صبح كردندبعضي ا«فرمايد:  خداوند مي

 باب: [االستسقاء]» املوطأ«امام مالک، 

                                                                                                             
به عباس فرمودند: چند  مردم دچار قحطي شدند. اميرالمؤمنين  اين كه در زمان حضرت عمر 
مانده است؟ عباس جواب داد: اي  –كه زمان باريدن باران است  –روز به غروب ستارگان ثريا 

مانند و اين  ز در افق آسمان ميكنند كه ستارگان ثريا كه هفت رو اميرالمؤمنين! مردم چنين گمان مي
ها در آسمان برابر  بارد (تجربه نشان داده است كه ظاهرشدن آن شود كه باران مي هفت روز تمام نمي

كنند و منتظر  با زمان بارش است)؛ به حضرت عمر و عباس بنگريد كه از ستارگان بحث مي
هركس چنين معتقد باشد كه ستارگان گويد:  شان هستند. سپس ابن عربي مي ها در زمان فرارسيدن آن

ها باشد، نسبت به خدا دچار كفر  عامل اصلي بارش باران هستند و در نتيجه منتظر بارش باران به آن
ها قرار داده است،  شده است و هركس همچنين معتقد باشد كه به سبب چيزي كه خداوند در آن

ست، زيرا خلق و امر تنها در دست قدرت ستارگان عامل بارش باران هستند، بازهم دچار كفر شده ا

  ﴿خداست، همچنانكه خود به آن اشاره فرموده است:   ﴾ اما اگر كسي منتظر تقابل .

غروب و طلوع ستارگاني باشد و چنين معتقد باشد كه اين عادتي است كه خداوند جاري كرده 
ده باشد، پس منتظر ظهورشان باشد)، هيچ مشكلي متوجه او است، (يعني از راه تجربه برايش ثابت ش

 شود. نمي
ما أَنعمت علَى عبادي من نِعمة إِلَّا أَصبح طَائفَةٌ من عبادي «فرمايد:  ظاهر عبارت در روايت نسائي كه مي

رِينا كَافگيرد، خواه اين  در برميهايي را كه خداوند به بندگانش بخشيده است،  تمامي نعمت »بِه
ها، آب است، پس كفران  ترين نعمت ترين و اساسي نعمت باران باشد يا غير باران، اما چون مهم

شود، به همين خاطر است  ها محسوب مي هاست، كفران تمامي نعمت چنين نعمتي كه اساس نعمت
رنه هر نعمتي كافر زياد و كند و گ شود و به اين نعمت (آب) اشاره مي كه مخصوصاً از باران ذكر مي

 شاكر كم دارد. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري].
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باب [اإلستسـقاء]،  » الموطأ«را امام مالك در  )22ي  حديث مذكور (حديث شماره -24
 ذكر كرده است.» بخاري«از زيد بن خالد الجهني با الفاظي همچون الفاظ روايت 

 الستمطار بالكواكب]نسائی، باب: [كراهية ا

نسائي با دو روايت؛ يكي از ابوهريره و ديگري از زيد بن خالد جهني حديث مـذكور  
اند كه روايت ابوهريره مختصـرتر اسـت و عبـارت     ) را روايت كرده22ي  (حديث شماره

 است از:
علَيه وسلَّم " قَالَ اللَّه عز  قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -25

كَبقُولُونَ الْكَوي ،رِينا كَافبِه مهنم فَرِيق حبإِلَّا أَص ةمنِع ني مادبلَى عع تمعا أَنلَّ: مجو 
 .»وبِالْكَوكَبِ

ل خداونـد متعـا   فرمودنـد:  روايت شده است كه گفـت: پيـامبر    . از ابوهريره 25
هيچ نعمتي بر بندگانم نبخشيدم، مگر اين كه گروهي از آنان نسبت به آن كافر «فرمايد:  مي

ب بگوينـد: سـ   باشد] مي ها مي و ناسپاس شدند؛ [مثالً بعد از بارش باران كه يكي از نعمت
 ».اصلي بارش باران، ستاره بود

 اما روايت زيد بن خالد اجلهنی عبارت است از:

26- »ب ديز نعنِيهالْج دالرضي اهللا عنه نِ خ  فَقَالَ: أَلَم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن رطقَالَ: م
ةمنِع ني مادبلَى عع تمعا أَنلَةَ؟ قَالَ: ماللَّي كُمباذَا قَالَ روا معمسا  ،تبِه مهنفَةٌ مطَائ حبإِلَّا أَص

بِيكَاف نآم نا مكَذَا، فَأَمِء كَذَا ووا بِننرطقُولُونَ: مي ،رِين، ايقْيلَى سنِي عدمحو،  ني آمالَّذ فَذَاك
 .»وآمن بِالْكَوكَبِ ،فَذَاك الَّذي كَفَر بِي ،وكَفَر بِالْكَوكَبِ، ومن قَالَ: مطرنا بِنوِء كَذَا وكَذَا ،بِي

ايـد   باريد، پس فرمودند: آيا نشنيده گويد: باران بر پيامبر  زيد بن خالد جهني مي. 26
بخشـم،   تي بر بنـدگانم نمـي  معهيچ ن«چه فرموده است؟ فرمودند:  كه پروردگارتان امشب

شـوند؛ [مـثالً بعـد از بـارش      مگر اين كه گروهي از آنان نسبت به آن كافر و ناسپاس مـي 
گويند: فالن ستاره و فالن ستاره باعث شـد بـر مـا     باشد] مي ها مي متباران كه يكي از نع

بارن ببارد؛ اما كسي كه به من ايمان داشته باشد و مرا به سـبب بـاراني كـه بـر او ارزانـي      
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ها [كه  ام، سپاس بگويد، او كسي است كه به من ايمان آورده است و نسبت به ستاره داشته
باشند] كافر شده اسـت و كسـي كـه بگويـد: فـالن       ... ميي بارش باران يا اسباب يا نشانه

ستاره و فالن ستاره عامل اصلي بارش باران بر ما بوده است، او كسي است كه [نسبت] به 
 ».من كافر شده و به ستاره ايمان آورده است

رود و مخلوقي همچون  كارتر از كسي است كه مي حديث: چه كسي ستم
 آفريند؟ مخلوقات من مي

 ﴿باب: [قول اهللا: » التوحيد«كتاب  بخاری،          ﴾[ 

27- »لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن تعمقَالَ: س ،هنع اللَّه يضةَ رريرا هأَب عمةَ، سعرأَبِي ز نع 
حبةً أَو  فَلْيخلُقُوا ذَرةً أَو ليخلُقُوالَم ممن ذَهب يخلُق كَخلْقي، يقُولُ: قَالَ اللَّه عز وجلَّ: ومن أَظْ

 .»شعريةً
فرمـود: خداونـد    شنيدم كه مي شنيد كه گفت: از پيامبر  . ابوزرعه از ابوهريره 27

ون رود و مخلـوقي همچـ   كـارتر از كسـي اسـت كـه مـي      چه كسي ستم«فرمايد:  متعال مي
يـا   ي ذرهگوينـد]، پـس بياينـد     آفريند؟ [اگر در ادعاي خود راسـت مـي   خلوقات من ميم

 .)14F1(»اي همچون گندم و يا جو بيافرينند دانه

 باب: [نقض الصور]» اللباس«بخاری، كتاب 

                                           
تـر از كسـي نيسـت كـه قصـد سـاختن مخلـوقي         يعني هيچكسي ظالم »ومن أظلم...«اين كه فرمود:  -1

كند؛ البته چنين تشبيهي يك تشبيه عام نيست و به اين معني نيست كه  همچون مخلوقات خداوند مي
قي از مخلوقـات خـدا را از تمـام وجـوه بكنـد، بلكـه حـديث اشـاره بـه          كسي قصد ساختن مخلـو 

 كردن يكي از مخلوقات دارد. نقاشي
تر از انسـاني اسـت كـه اقـدام بـه       برد، در حالي كه انسان كافر ظالم را به كار مي» أظلم«اين كه تعبير 

ي عبادت بـه تصـوير   كند، در توجيه آن بايد گفت: وقتي كسي [مثالً:] بتي را برا كشيدن تصويري مي
كشد، با انجام اين عمل دچار كفر شده است و عذابش به خاطر قباحت كفـرش از سـاير كـافران     مي

 زيادتر خواهد بود.
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28- »ةَ، قَالَ: دعرو زا أَبثَندحأَى ففَر ،ةيندا بِالْمارةَ دريرأَبِي ه عم لْتا خروصا مالَهأَع ي
لَم ممن يصور، قَالَ: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: (أَي: قَالَ اللّه تعالَى): ومن أَظْ

 ».ذَهب يخلُق كَخلْقي، فَلْيخلُقُوا حبةً، ولْيخلُقُوا ذَرةً
ا بِتعد ةَثُمريرا ها أَبي :فَقُلْت ،طَهلَغَ إِبى بتح هيدلَ يساٍء، فَغم نرٍ مولِ  !وسر نم هتعمٌء سيأَش

ةلْيى احلهتن؟ قَالَ: ملَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اللَّه«. 
و او در باالخانـه  وارد منزلـي در مدينـه شـديم     گويد: با ابـوهريره   . ابوزرعه مي28

شـنيدم كـه فرمودنـد:     فردي را ديد كه در حال كشيدن تصويري بود، گفـت: از پيـامبر   
رود و مخلـوقي   كـارتر از كسـي اسـت كـه مـي      چه كسي سـتم «فرمايد:  خداوند متعال مي

اي همچون گندم  گويند، بيايند] دانه آفريند؟ پس [اگر راست مي ميهمچون مخلوقات من 
 ».اي بيافرينند ذرهيا بيايند] بيافرينند. و [

سپس ظرف آبـي خواسـت و دسـتانش را تـا زيـر بغلـش شسـت؛ عـرض كـردم: اي          
اي؟  چيزي شـنيده  ها تا زير بغل) از پيامبر  ابوهريره! آيا در اين خصوص (شستن دست

 ».اين [در وضوگرفتن] نهايت زيبايي [در بهشت] است«جواب داد: 
ن فرأى فيها : دخلت مع أيب هريرة يف دار مرواوأخرجه مسلم يف صحيحه بلفظ« -29

فقال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال اهللا عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب  تصاوير،
 .»خيلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا شعرية

 مسلم در صحيحش حديث مذكور را از ابوزرعه به ابن لفظ روايت كرده است:. 29
وارد منزل مروان [بن حكم] شديم؛ ابوهريره در آنجا  گويد: با ابوهريره  عه ميابوزر

چه كسـي  «فرمايد:  فرمود: خداوند مي شنيدم كه مي تصاويري ديد، پس گفت: از پيامبر 
آفريند؟ [پس اگر  رود و مخلوقي همچون مخلوقات من مي كارتر از كسي است كه مي ستم

 .)15F1( - )16F1(»اي غبار يا يك دانه جو بيافرينند ذرهاي يا  گويند]، مورچه راست مي

                                           
يـا از بـاب عطـف     »أو شعيرة«فرمايد:  اي مفيد همچون گندم و اين كه بعد از آن مي يعني دانه »حبة« -1

هـا و   سـاختن آن  ور از بيان چنين مطلبـي نـاتوان  گردد. منظ خاص بر عام است، يا به شك راوي برمي
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ها و بار ديگر بـا طلـب آفـرينش يـك      اي از آن شان است؛ يك بار با طلب خلق موجود زنده تعذيب

 جان. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري]. موجود بي

 »احاديث متعلق به تصوير«نگاهي به بعضي از  -1
زيـادي را در خصـوص سـاخت يـا بـه كـارگيري       امام بخاري و امام مسلم در صحيح خود احاديث 

اند؛ هرچند كه برخي از اين احاديث قدسي نيستند، اما براي تكميل بحث به برخـي   تصوير ذكر كرده
 ها اشاره خواهيم كرد. از آن

شـوند   فرشتگان به منزلي وارد نمي«فرمودند:  از ابن عباس از ابوطلحه روايت شده است كه پيامبر  -أ 
 ».صوير باشدكه در آن سگ و ت

گويد: با مسروق در منزل يسار بن نمير بوديم؛ ايشان در سكوي منزل بسـيار   مسلم همداني مي -ب 
نقاشان در روز قيامـت نـزد خـدا    «فرمودند:  هايي را ديد و گفت: از عبداهللا شنيدم كه پيامبر  تمثال

 ».شديدترين عذاب را خواهند داشت
كساني كه ايـن تصـويرها را   «فرمودند:  كه گفت: پيامبر  كند نافع از عبداهللا بن عمر ب روايت مي  -ج 

ايـد   شود: بياييد آنچـه را كـه آفريـده    سازند، روز قيامت عذاب داده خواهند شد و به آنان گفته مي مي
 ».زنده كنيد

اي  از يـك سـفر برگشـت. پـرده     روايت شده است كـه فرمودنـد: پيـامبر     لاز حضرت عايشه -د 
 ي منزلم آويزان كرده بودم، وقتي كـه پيـامبر    هايي بود، بر طاقچه كلقرمزرنگ را كه بر روي آن ش

در روز قيامـت شـديدترين عـذاب را كسـاني خواهنـد      «آن را ديد، پايين كشيد و پاره كرد و فرمود: 
شـده يـك يـا دو بـالش      ي پاره پس از پارچه». سازند داشت كه چيزهايي شبيه مخلوقات خداوند مي

 درست كردم...
ي موجـود   هركس در دنيا صـورتي را (چهـره  «فرمودند:  باس روايت شده است كه پيامبر از ابن ع -ه 

توانـد چنـين    شود كه در آن روح بدمد، اما هرگز نمـي  اي را) نقاشي كند، روز قيامت مكلف مي زنده
 ».كاري بكند

ا آنچه در مـورد ايـن   اند، ام ها بيان فرموده امام مسلم نيز چنين احاديثي را با كمي اختالف در برخي از آن
 احاديث بايد بدان اشاره كرد، اين است كه:

شوند كه در آن سـگ يـا تصـوير باشـد، منظـور       فرمايد: فرشتگان وارد منزلي نمي در احاديثي كه مي −
كنند، نـه فرشـتگان    فرشتگان رحمت و فرشتگاني است كه براي بندگان از خداوند طلب استغفار مي

شوند؛ ضمن اين كه به هرجايي كـه   ها جدا نمي در هيچ حالي از انسان مأمور نوشتن اعمال انسان كه
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اي بـا چهـارچوب    شود، حال اين مكان چادر باشد يا خانه انسان در آنجا مستقر باشد، منزل گفته مي

 مشخص و يا...

هـا را بـا هـدف شـكار و پاسـباني و       ي نگهـداري آن  هايي را كه شرع اجـازه  طابي و ديگران، سگخ −
 اند. گيرند، مستثني دانسته را كه در كارهاي كشاورزي و دامداري و... مورد استفاده قرار ميهايي  سگ

تصاوير حرام، تصاويري هستند كه به موجودات زنده شبيه باشند، به اين شـرط كـه   «اند:  برخي گفته −
معتقدنـد  ؛ اما برخي، برخالف ايـن  »ارزش نباشند سر و گردن نيز داشته و يا تصاوير مورد حقير و بي

گيرد و سبب تحريم آن و دستور بـه   تصاوير مذكور در احاديث عام است و هر تصويري را در برمي
خودداري از آن، همانند سازي مخلوقات خداوند و گنـاهي آشـكار و در برخـي مـوارد، قرارگـرفتن      

 شوند. ها در صورت چيزهايي است كه غير از خدا پرستش مي بعضي از آن

اند: كشيدن تصوير موجود زنده به شدت حرام است و انجـام آن   علما گفته«يد: گو مي /امام نووي  −
 ».باشد، اما تصوير غير حيوان (غير موجود زنده) حرام نيست جزو كباير مي

باشـد، امـا    ي آنچه بيان شد، كراهت تصوير بر سقف و... مي حاصل و نتيجه«گويد:  مي /قسطالني  −
شـده در   ر همچون فرش و... جايز است چون كه تصـوير نصـب  نقاشي بر جاهاي زيرپا و مورد تحقي

 ».جاي بلند شبيه بت است و همچنين نقاشي موجودات، بدون سر و گردن بدون اشكال است

؛ در مورد كسي اسـت كـه   »تواند كنند كه در آن روح بدمد، اما نمي او را مكلف مي«اين كه فرمودند:  −
اگر كسي اين كـار را حـالل ندانـد و بـا هـدفي غيـر از        كند، اما چيزهايي را براي عبادت نقاشي مي

 واهللا اعلم. –عبادت و پرستش، تصويري را بكشد، تنها فرد گناهكاري به حساب خواهد آمد 

 »سخني در مورد تصوير و احكام مربوط به آن«
گوييم: احاديثي به صورت عام از كشـيدن تصـوير،    با استعانت از خداوند متعال در اين خصوص مي

اند؛ برخـي نيـز نقاشـي را در     كنند؛ احاديثي نيز وجود نقش و نگار بر لباس را مستثني دانسته هي مين
اند و احاديثي نيز بـه ايـن دليـل از آن     صورتي كه مورد تحقير و در زير دست و پا باشد جايز دانسته

دارند كه اگر تصوير شوند و احاديثي نيز بر اين امر داللت  كنند كه مانع خشوع در عبادات مي نهي مي
داننـد كـه    با هدف شناسايي فرد باشد، بدون اشكال است و اين حديث را دليـل چنـين حكمـي مـي    

عرضه كرد و هدف از اين كار اين بود كـه   جبرئيل صورت حضرت عايشه را در خواب به پيامبر 
 شخصيتي را بشناسد كه خداوند براي همسري او اختيار كرده است. پيامبر 

توان گفت: تحريم شديد در اين زمينه نسبت به كسي است كه با هدف همانند  بندي مي جمعدر يك 
زند و اين  سازيِ مخلوقات خدا و يا با هدف عبادت و تعظيم كسي يا چيزي دست به تصوير آن مي



   

 احاديث قدسي 52
 

                                                                                                             
و نيز اين فرمايش كه  »ومن أَظْلَم ممن ذَهب يخلُق كَخلْقي«به اين امر اشاره دارد:  ي پيامبر  فرموده
پس چنين عملي ذاتاً حرام است، زيرا يا منجر به شرك  »املصورن الذين يضاهون خلق اهللا«اند:  فرموده

 شود يا نزديك به آن است. مي
اي اسـت،   شان، ذاتاً كار نيك و پسنديده ها و اعمال اما تصوير صالحين و بزرگان، با هدف اقتدا به آن

ها برود، آنگونه كه در مورد بزرگان گذشته اتفاق افتاد و تبديل  و عبادت آن اما جايي كه خوف تعظيم
هـاي مقدسـي    هايي شدند كه مورد پرستش قرار گرفتند و به ويژه اگر ايـن تصـاوير در مكـان    به بت

شـود   همچون مسجد قرار داده شوند و اين امر بعيد نيست، زيرا گاهي با گذشت زمان جهل زياد مي
گشايد، در اين صورت چنـين تصـاويري نيـز     ها باب شرّ را بر روي مردم مي ي آن يلهو شيطان به وس

كارهاي گذشتگان را وجب به وجب و ذراع به «اند:  در اين زمينه فرموده حرام خواهند بود؛ پيامبر 
رسد كه اگر به سوراخ سوسماري رفته باشند، شـما هـم بـه     كنيد و كارتان به جايي مي ذراع دنبال مي

؛ [حديث به اين اشاره دارد كه پيروي از سنت گذشتگان »كنيد ها را دنبال مي جا خواهيد رفت و آنآن
اهميت قلمـداد نكنيـد]؛    گيرد، پس مواظب خود باشيد و چيزهاي كوچك را بي به تدريج صورت مي

اگر بر  حال اگر تغييراتي در نقاشي صورت گيرد، مثالً نقاشي موجود زنده فاقد سر و گردن باشد و يا
روي لباس و مانند آن به حالت معمولي (براي زيبايي و نقش و نگار) نقاشـي شـده باشـند، اشـكالي     

هـا بـه    نخواهند داشت، البته مشروط بر اين كه حالت تحقيرآميز داشته باشند، اما اگـر همـين نقاشـي   
ت و پرسـتش  حالت تعظيم نقاشي شوند، مكروه خواهند بود اگر اين احترام و تعظـيم بـه حـد عبـاد    

 نرسيده باشد و گرنه حرام هستند.
ي خود  هايي كه افراد بر شناسنامه اما تصاويري كه با هدف شناسايي فرد گرفته شوند؛ همچون: عكس

كنند و يا عكس افراد مشكوك و جاسوسانِ دشمنان با هـدف شناسـايي    يا كارت شناسايي الصاق مي
شـدن از   وانات مضر و نافع با هدف شناسايي و منتفعماندن از شرّشان و يا عكس حي  ها و محفوظ آن

ها نه تنها امري حرام نيست، بلكه چـون مـورد    شوند، اين منافع و برحذربودن از ضررشان، گرفته مي
اي براي كسب علـم   نيز ضروري و الزم و وسيلهباشد و حتي گاهي اوقات  نياز است، مطلوب نيز مي

شود و نيز عكس و تصوير اجداد با هدف حفظ  حباب داده ميها حكم وجوب يا است باشند و بدان مي
ترها به قصد تعظـيم   ها و... به شرط اين كه پدران و بزرگ دادن به فرزندان و نوه ها و نشان ي آن چهره

 ها باشد، امري حرام نيست. شان عرضه نكنند، بلكه فقط براي شناسايي آن به فرزندان
آن پارچه را از من دور كـن، زيـرا تصـاوير آن    «فرمودند:  / به حضرت عايشه از اين كه پيامبر 

شود كه تصاوير اگر منجر به كار يـا امـر حرامـي     آيند، برداشت مي مدام در نماز به جلوي چشمم مي
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 گويند: اين و آن را چه كسي آفريد؟ ... حديث: گروهي از امتت هميشه مي

 باب: [الوسوسه يف اإليامن]» اإليامن«مسلم، كتاب 

30- »كالنِ مسِ بأَن نقَ رضي اهللا عنه ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسر نع زالَ: قَالَ اُهللا ع
فَمن خلَق  ،خلَق الْخلْق ،وجلَّ: إِنَّ أُمتك لَا يزالُونَ يقُولُونَ: ما كَذَا؟ ما كَذَا؟ حتى يقُولُوا: هذَا اُهللا

 .»؟اَهللا
خداونـد متعـال    روايت شده است كـه فرمودنـد:   از پيامبر  . از انس بن مالك 30

كنـد   ها را وسوسه مي محمد!) در ميان امتت گروهي هستند [كه شيطان آن اي«( فرمايد: مي
گويند: چه كسي اين و آن را آفريده است و چـه طـور چنـين و     به طوري كه]ه هميشه مي

ي  گوينـد: ايـن خداسـت كـه همـه      دهند] تا [جايي كه] مـي  چنان شد؟ [و اين را ادامه مي
 .)17F1(»آفريده است؟مخلوقات را آفريده است، پس چه كسي خدا را 

                                                                                                             
شوند؛ حرام  ها موجب تحريك شهوت به ويژه در جوانان مي شود، مانند تصاوير برهنه كه نگاه به آن

هـاي تلويزيـوني و... هـم     شوند و حكم فـيلم  اخالقي و ايجاد فساد ميهستند، زيرا موجب ترويج بد
همچون حكم تصاوير است، در صورتي كه قصد آموزش و پرورش و كسب علم در آن باشد، امري 

هـاي اجتمـاعي از جملـه     ها آمـوزش ناهنجـاري   هايي كه در آن مطلوب به شمار خواهد آمد؛ اما فيلم
باشـند، زيـرا    گيرد، حرام مي عمال شنيعي از جمله زنا صورت ميسرقت و جنايت و خيانت و انجام ا

 باعث تباهي اخالق و تحريك به بدي و فساد هستند.
ها هستند، به اين دليل كه از اهداف بد ذكر شـده بـه دور    البته علما تصاويري را كه اسباب بازي بچه

 واهللا أعلم. –اند  باشند، از اين حكم مستثني دانسته مي

آمدند و عرض كردنـد: اي پيـامبر    گروهي نزد پيامبر «روايت شده است كه گفت:  بوهريره از ا -1
كند كه براي هركدام از ما سخت است كـه   كند و ما را وسوسه مي مان چيزهايي خطور مي خدا! به دل

جـواب   فرمودند: آن را در درون داشته باشيد، ولي به زبـان نياوريـد؟   آن را به زبان بياورد؛ پيامبر 
 ».ي كمال ايمان است دادند: بله؛ فرمودند: اين نشانه

ي ذات  ي ايـن وسوسـه (فكركـردن در بـاره     در باره در روايات ديگري چنين آمده است: از پيامبر 
اگر كسي در دلش در اين زمينه وسوسه ايجاد شد، به خدا پناه «فرمودند:  خدا) سؤال شد و پيامبر 
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] را مسـلم بـه طريـق ديگـري از اسـحاق بـن       30ي  حديث قبلي (حديث شماره -31
ها از مختار  ابراهيم از جرير از ابوبكر بن ابي شيبه از حسين بن علي از زائده و هردوي آن

اند، با اين تفاوت كـه در ايـن حـديث بـا ايـن سـند،        روايت كرده از پيامبر  از انس 
 .»إِنَّ أُمتكقَالَ: قَالَ اللّه عز وجلَّ: «است:  اسحاق نگفته

قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: لَا يزالُ الناس  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -32
اَهللا؟ فَمن وجد من ذَلك شيئًا، فَلْيقُلْ: آمنت  خلَق اُهللا الْخلْق، فَمن خلَق ،حتى يقَالَ: هذَا ،يتساَءلُونَ

 .»بِاِهللا
مردم همچنان [در «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  از ابوهريره . 32

شود: ايـن   رسد كه] گفته مي پرسند تا [به جايي مي مورد آفرينش و خالق هستي] از هم مي

                                                                                                             
؛ در روايـت  »آمنت باهللا ورسـوله «و در روايتي ديگر آمده است كه بگويد: » آمنت باهللا«ببرد و بگويد: 
 ».به خدا پناه ببرد و از آن دست بردارد«ديگر فرمودند: 

احاديـث واردشـدده در ايـن زمينـه بـه ايـن اشـاره دارنـد كـه تـرس از           «فرمايد:  مي /امام نووي 
ي كمـال ايمـان    از اعتقـاد بـه آن، نشـانه   ي ذات خدا جـدا   آوردن سخن در باره كردن و به زبان مطرح
 ».است
كنـد كـه از    كـردن كسـاني اسـتفاده مـي     اي بـراي منحـرف   اند: شيطان از وسوسه به عنوان وسيله گفته

شان با وسايل ديگر مأيوس شده باشد. او با كافر هرگونه كـه بخواهـد برخـورد و بـازي      كردن گمراه
اين، به قول قاضي عياض ايجاد وسوسه به خلوص ايمـان  ي او ندارد. بنابر كند و نيازي به وسوسه مي

 مرتبط است يا به عبارت ديگر: وسوسه، عالمت ايمان محض است.
گويد: ظاهر حديث به اين اشاره دارد كه انسان مؤمن بايد به محـض ايجـاد وسوسـه،     امام مازري مي

گـري كـه در ايـن بـاره     بدون هيچ استداللي از فكركردن به آن و ابطال آن خـودداري كنـد. چيـز دي   
ها و خياالت انسان دو نوع هستند: ثابت و غير ثابت؛ آن نـوع كـه    شود گفت اين است كه انديشه مي

شـود و بـا    اي نشـأت نگرفتـه اسـت، وسوسـه ناميـده مـي       ي به وجودآمده غير ثابت است و از شبهه
اما آن نوع از انديشـه و   گردد و چون گذراست، نياز به استدالل ندارد؛ گرداني از آن برطرف مي روي

خياالتي كه ثابت و نشأت گرفته از شبهه است، جز بـا اسـتدالل و تفكـر بـراي ابطـال آن، برطـرف       
 شود. [شرح امام نووي بر صحيح مسلم]. نمي
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ريده، پـس خـدا را چـه كسـي آفريـده؟ هـركس چنـين        [درست كه] خدا مخلوقات را آف
 ».اي به دلش راه يافت، بگويد: به خدا ايمان آوردم [و به وجود او باور دارم] وسوسه
قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: يأْتي الشيطَانُ  رضي اهللا عنه هريرةَ عن أَبِي« -33
كُمدأَح، ذْ بِاِهللا فَيعتسفَلْي كلَغَ ذَل؟ فَإِذَا بكبر لَقخ نم :قُولَ لَهى يتكَذَا؟ حكَذَا و لَقخ نقُولَ: م
هتنلْيو«. 

فرمودنـد: شـيطان بـه سـراغ      روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوهريره 33
ويد: چه كسي فالن چيز و فالن چيـز  گ كند و] مي آيد و [او را وسوسه مي يكي از شما مي

گويد: چه كسي پروردگارت را  دهد] تا اين كه به او مي را آفريد؟ [و اين را آنقدر ادامه مي
آفريده است؟ پس هرگاه [بنده] به چنين حدي رسيد، بـه خـدا پنـاه ببـرد و از آن دسـت      

 ».)ي آن فكر نكند بردارد (در باره
اي، روايات ديگري دارد، بـا ايـن تفـاوت كـه در      هدر چنين مسأل مسلم از ابوهريره 

 نيامده است.» قال اهللا«ها لفظ  آن

خورد كه من فالن  حديث: اين چه كسي است كه به ذات من سوگند مي
 بخشم؟ شخص را نمي

 مسلم: باب [النهی عن تقنيط اإلنسان من رمحه اهللا تعالی]

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حدثَ أَنَّ رجلًا قَالَ: واِهللا لَا أَنَّ رسولَ اِهللا رضي اهللا عنه عن جندبٍ« -34
ني قَد غَفَرت لفُلَان، يغفر اُهللا لفُلَان، وإِنَّ اَهللا تعالَى قَالَ: من ذَا الَّذي يتأَلَّى علَي أَنْ لَا أَغْفر لفُلَان، فَإِ

 .»و كَما قَالَوأَحبطْت عملَك أَ
فرمودند: مردي گفت: به خدا سوگند  روايت شده است كه پيامبر  از جندب . 34

اين چه كسي است كه بـه  «فرمايد:  بخشد و خداوند متعال مي خداوند فالن شخص را نمي
بخشـم، [اي كسـي كـه چنـين      خورد كـه مـن فـالن شـخص را نمـي      ذات من سوگند مي
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ان كه من فالن شخص را بخشـيدم و اعمـال تـو را نـابود     خوري!] اين را بد سوگندي مي
(، يا (شك راوي) چيزي اينچنين فرمودند»كردم

18F

1(. 

 باب: [النهي عن البغي]» األدب«ابوداود، كتاب 

ان سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: كَانَ رجلَ رضي اهللا عنه قَالَ أَبو هريرةَ« -35
زفَكَانَ لَا ي ،ةادبي الْعف هِدتجم رالْآخو ،ذْنِبا يمهدنِ، فَكَانَ أَحيياخوتيلَ مائرنِي إِسي بف هِدتجالُ الْم

يبا؟ فَقَالَ: واللَّه لَا يغفر أَبعثْت علَي رق ،: أَقْصر، فَقَالَ: خلِّنِي وربيلَه فَيقُولُ ،يرى الْآخر علَى الذَّنبِ
نيالَمالْع بر دنا ععمتا، فَاجمهاحوأَر ضةَ، فَقَبنالْج اللَّه لُكخدلَا ي أَو ،لَك فَقَالَ ،اللَّه (اللّه :أَي) 

دي قَادرا؟ وقَالَ للْمذْنِبِ: اذْهب فَادخلِ بِي، أَو كُنت علَى ما في ي لهذَا الْمجتهِد: أَكُنت عالما
 .»الْجنةَ بِرحمتي، وقَالَ للْآخرِ: اذْهبوا بِه إِلَى النارِ

 .: والَّذي نفِْسي بِيده لَتكَلَّم بِكَلمة أَوبقَت دنياه وآخرتهرضي اهللا عنه قَالَ أَبو هريرةَ
فرمود: در ميان بني اسـرائيل دو مـرد    مي گويد: شنيدم كه پيامبر  مي وهريره . اب35

شـد (اهـل گنـاه     ها [مرتب] مرتكب گناه مي ري بسته بودند؛ يكي از آنادبر بودند كه پيمان
ديد و هميشه بـه   بود) و ديگري كوشا در عبادت. مرد عابد هميشه دوستش را در گناه مي

گفت: مرا بـا   ست از گناه بردار [و توبه كن؛ او هم در جواب] ميگفت: كوتاه بيا و د او مي
اي؟ [شخص عابد در جواب] گفـت:   خدايم تنها بگذار، مگر تو نگهبان من قرار داده شده

كنـد؛   بخشد. يا (شك راوي) خدا تـو را وارد بهشـت نمـي    به خدا سوگند! خدا تو را نمي
ـ   سپس خداوند جان آن زد خداونـد جهانيـان گـرد آمدنـد؛     ها را گرفت (فوت كردنـد) و ن

خداوند به فرد عابد گفت: آيا تو نسبت به [اراده و مشيت من] آگاه بودي؟ يا بر آنچـه در  

                                           
فرمايد: داللتي در اين حديث بر عقايد اهل سنت و جماعت هسـت كـه معتقدنـد     مي / امام نووي -1

بخشد، اما در مقابل معتزله معتقدند كـه گناهـان    اش را مي وبه گناهان بندهخداوند اگر بخواهد بدون ت
شوند، اما اهل سنت و جماعت معتقدنـد   رفتن اعمال صالح انسان به طور كامل مي كبيره سبب از بين

برد. [شـرح امـام نـووي بـر صـحيح       تنها كفر است كه اعمال صالح انسان را به طور كامل از بين مي
 مسلم].
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ي رحمـتم وارد   دست من است، توانا بودي؟ و به فرد گناهكـار فرمـود: بـرو بـه واسـطه     
 .)19F1(»بهشت شو و نسبت به ديگري فرمود: او را به آتش ببريد

سوگند به كسي كه جانم در دسـت قـدرت اوسـت، چنـين فـردي      گفت:  ابوهريره 
(فرد عابدي كه در حديث، ذكر شده است) چيزي گفت كه آن كلمه، دنيا و آخرتش را از 

 بين برد.

                                           
شود، نا اميد نگـردد و نسـبت    ث به اين نكته اشاره دارد كه انسان با انجام گناهي كه مرتكب ميحدي -1

به خدا حسن ظن داشته باشد و معتقد باشد كه اگر توبه كند و از كاري كه كرده است، پشيمان شـود  
هرگز بـه  ي ديگر اين كه انسان عابد  بخشد. [نكته و از خداوند طلب بخشش نمايد، خداوند او را مي

 ي نجات خود از عذاب خدا نداند]. ها را وسيله دهد، مغرور نشود و تنها آن عباداتي كه انجام مي
كه در حديث از زبان فرد عاصي گفته شده، به اين معني اسـت كـه مـن بـه بخشـش و       »خلين وريب«

 مغفرت خداوند بسيار اميدوارم.
كنـد و در   برادر گناهكـارش صـادر مـي    عذاب و عتاب فرد عابد به خاطر حكمي است كه نسبت به

 ؟!»باشيد ي رحمت خداوند مي كننده آيا شما تقسيم«فرمايد:  حالي كه خداوند مي
ي ديگر اين كه بخشش و عذاب خدا در مشيت خداوند است و به هركس كه او بخواهد، تعلق  نكته
حاصـل و فـراهم    گيرد و كسي حق ندارد آن را به طور جزم و قطع براي خودش يا كسـي ديگـر   مي

 بداند.
با توجه به آنچه در حديث آمده است، انسان گناهكاري كه بـه بخشـش خـدا اميـدوار بـود، داخـل       

 اي غير صحيح داشت، به جهنم رفت. بهشت شد و فرد عابدي كه نسبت به خدا عقيده
فتن آن فرد جهنم ر«فرمايد:  مي »اذهبوا به إىل النار«در مورد اين جمله كه فرمودند:  /امام نووي 

ممكن است براي ابد باشد يا ممكن است منظور از آن، به آتش رفتن براي تطهير و بعد بيرون آمدن 
 [شرح امام نووي بر صحيح مسلم].». از آن باشد





 

 
 كردن جزاي اعمال صالح فضل و بخشش خداوند در مضاعف -3

 حديث: كسي كه قصد انجام كار نيك يا قصد انجام گناهي كند

 »قاقالر«بخاری: كتاب 

36- »زع هبر نوِي عرا ييمف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النا عمهنع اللَّه يضاسٍ ربنِ عنِ ابع 
ئَاتيالسو اتناحلَس بكَت لَّ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهجفَ ،و ةنسبِح مه نفَم ،كذَل نيب ا ثُمهبا كَتلْهمعي لَم
إِلَى سبعِ مائَة  ،كَتبها اللَّه لَه عنده عشر حسنات ،اللَّه لَه عنده حسنةً كَاملَةً، فَإِنْ هو هم بِها فَعملَها

كَتبها اللَّه لَه عنده حسنةً كَاملَةً، فَإِنْ هو هم  ،ضعف إِلَى أَضعاف كَثرية، ومن هم بِسيئَة فَلَم يعملْها
 .»كَتبها اللَّه لَه سيئَةً واحدةً ،بِها فَعملَها

كنـد،   ي آنچه از پروردگـارش روايـت مـي    در باره از پيامبر  ب. از ابن عباس 36
ها را نوشـته و سـپس    ها و بدي خداوند خوبي«فرمودند:  چنين آورده شده است كه گفت:

معلوم كرده است؛ پس هركس قصد انجام كار نيكي كند، ولي آن را انجام ندهد، خداونـد  
نويسد؛ اما اگر قصد انجام كـار   براي او نزد خود [جزاي] كار نيكي را به صورت كامل مي

تا هفتصد نيكي بكند و آن را انجام بدهد، خداوند نزد خود آن را براي او ده عمل نيك و 
نويسد؛ اما اگر كسي قصد انجام كار بـدي بكنـد ولـي آن را انجـام      برابر و بيشتر از آن مي

نويسد، اما اگـر قصـد انجـام     ندهد، خداوند نزد خود براي او آن را يك كار نيك كامل مي
 ».نويسد كار بدي بكند و آن را انجام دهد، خداوند آن را تنها يك كار بد مي

 باب: [يريدون أن يبدلوا كالم اهللا]» وحيدالت«بخاری، كتاب 

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: يقُولُ اللَّه: إِذَا  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -37
نْ عملَها فَاكْتبوها بِمثْلها، وإِنْ تركَها أَراد عبدي أَنْ يعملَ سيئَةً، فَالَ تكْتبوها علَيه حتى يعملَها، فَإِ

نسح ا لَهوهبا فَاكْتلْهمعي ةً فَلَمنسلَ حمعأَنْ ي ادإِذَا أَرةً، ونسح ا لَهوهبي فَاكْتلأَج نا ملَهمةً، فَإِنْ ع
 .»عِ مائَة ضعفإِلَى سب ،فَاكْتبوها لَه بِعشرِ أَمثَالها

 :اتايوضِ الرعب يف ادزو»ةريكَث افعإِلَى أَض.« 
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فرمودنـد: خداونـد [خطـاب بـه      روايت شده است كـه پيـامبر    . از ابوهريره 37
ام تصميم گرفت كار بـدي   هرگاه بنده« فرمايد: نويسند] مي مأموراني كه اعمال انسان را مي

ايش ننويسيد تا انجامش دهد، پس اگر آن را انجام داد، دقيقاً همـان را  انجام دهد، آن را بر
نجامش منصـرف شـد) آن را كـار نيكـي     ر به خاطر من آن را ترك كرد (از ابنويسيد و اگ

ام تصميم به انجام كار نيكي گرفـت و آن را انجـام نـداد، آن را     برايش بنويسيد و اگر بنده
را انجام داد آن را ده برابر عمل تا هفتصد برابر برايش كار نيكي برايش بنويسيد و اگر آن 

 ».بنويسيد
تـا  «در برخي روايات، اضافه بر آنچه در حديث باال آمده، اين جمله نيـز آمـده اسـت:    

 ».چند برابر بيشتر از آن (يعني بيشتر از هفتصد برابر) [برايش بنويسيد]

 ئة]يان حكم اهلم باحلسنة والسمسلم، باب: [جتاوز اهللا تعاىل عن حديث النفس... وبي

قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: قَالَ اُهللا عز  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -38
، وإِذَا هم بِحسنة فَلَم وجلَّ: إِذَا هم عبدي بِسيئَة فَلَا تكْتبوها علَيه، فَإِنْ عملَها فَاكْتبوها سيئَةً

 .»فَاكْتبوها حسنةً، فَإِنْ عملَها فَاكْتبوها عشرا ،يعملْها
فرمودنـد: خداونـد متعـال     روايت شده است كه گفـت: پيـامبر    . از ابوهريره 38

انجـام كـار    ام قصد هرگاه بنده«نويسند] فرمود:  [خطاب به مأموراني كه اعمال انسان را مي
 بدي كرد، آن را برايش ننويسيد. پس اگر آن را انجام داد، تنها يك كار بد برايش بنويسـيد 

نيكي انجام دهد و آن را انجام نداد، برايش كار نيكي بنويسيد. [اما] اگر و هرگاه قصد كار 
 ».آن را انجام داد، آن را ده [برابر برايش] بنويسيد

عن رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: قَالَ اُهللا عز وجلَّ:  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -39
لَى سبعِ مائَة إِذَا هم عبدي بِحسنة ولَم يعملْها، كَتبتها لَه حسنةً، فَإِنْ عملَها كَتبتها عشر حسنات إِ

 .»ا هم بِسيئَة ولَم يعملْها، لَم أَكْتبها علَيه، فَإِنْ عملَها كَتبتها سيئَةً واحدةًضعف، وإِذَ
روايــت شــده اســت كــه فرمودنــد: خداونــد متعــال  از پيــامبر  . از ابــوهريره 39

جام نـداد، بـرايش   ام تصميم به انجام كار نيكي گرفت، ولي آن را ان هرگاه بنده«فرمايد:  مي
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نويسم (جزاي يك كـار نيـك)؛ اگـر آن را انجـام داد، آن را ده كـار       مي (حسنه) كار نيكي
نويسم و اگر تصميم به انجام كار بدي گرفت، ولي  تا هفتصد برابر برايش مي (حسنه)نيك

يش نويسم؛ پس اگر آن را انجام داد، تنها يك كار بد برا آن را انجام نداد، آن را برايش نمي
 ».نويسم (جزاي يك كار بد) مي

 چنني آورده است: مسلم در مهني زمينه در روايات ديگری از ابوهريره 

قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: قَالَ اُهللا عز وجلَّ: إِذَا تحدثَ عبدي بِأَنْ يعملَ « -40
 ا لَههبا أَكْتةً، فَأَننسةًحنسثَ بِأَنْ  ،حدحإِذَا تا، وهثَالرِ أَمشا بِعهبا أَكْتا فَأَنلَهملْ، فَإِذَا عمعي ا لَمم

 صلَّى اُهللا وقَالَ رسولُ اِهللا ،يعملَ سيئَةً، فَأَنا أَغْفرها لَه ما لَم يعملْها، فَإِذَا عملَها فَأَنا أَكْتبها لَه بِمثْلها
 ،فَقَالَ: ارقُبوه – وهو أَبصر بِه – علَيه وسلَّم: قَالَت الْملَائكَةُ: رب، ذَاك عبدك يرِيد أَنْ يعملَ سيئَةً

 .»نما تركَها من جرايفَإِنْ عملَها فَاكْتبوها لَه بِمثْلها، وإِنْ تركَها فَاكْتبوها لَه حسنةً، إِ
ام [با خـود] بگويـد فـالن كـار      هرگاه بنده«فرمايد:  فرمودند: خداوند مي . پيامبر 40

نويسم، تـا زمـاني كـه آن را     دهد، من [جزاي] يك كار نيك را برايش مي نيك را انجام مي
نويسم و هرگاه  يش ميپس اگر آن را انجام داد، من [جزاي] آن را ده برابر برا انجام ندهد؛

دهم، من آن [قصد] را خواهم بخشيد، اگر  ام [با خود] بگويد: فالن كار بد را انجام مي بنده
». نويسـم  آن را انجام ندهد و هرگاه آن را انجام داد، تنها همان يك كار بـد را بـرايش مـي   

كار بدي انجام  خواهد ات مي گويند: خدايا! آن (فالن) بنده فرمودند: فرشتگان مي پيامبر 
خداونـد   –تـر [از هـركس ديگـري] اسـت      اش آگـاه  در حالي كه خداوند بر بنـده  –دهد 

او را دنبال كنيد، اگر آن را انجام داد، تنها مانند آن را برايش بنويسيد و اگـر آن   فرمايد: مي
را ترك كرد، [جزاي] يك كار نيك برايش بنويسيد، زيرا آن را تنهـا بـه خـاطر مـن تـرك      

 ».ه استكرد
وقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: إِذَا أَحسن أَحدكُم إِسلَامه، فَكُلُّ حسنة يعملُها « -41

 .»تعالَى قَى اَهللاإِلَى سبعِ مائَة ضعف، وكُلُّ سيئَة يعملُها تكْتب بِمثْلها حتى يلْ ،تكْتب بِعشرِ أَمثَالها
فرمودند: هرگاه يكي از شما اسالمش را نيكو و استوار گرداند (اسالمش  . پيامبر 41

اي باشد) در آن صورت، هر كـار نيكـي كـه     اسالمي واقعي و به دور از هر تزلزل و شائبه
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اهي شود و هر گنـ  دهد، ده برابر تا هفتصد برابر [جزا و پاداش] برايش نوشته مي انجام مي
 ».شود، تا [زماني كه] خدا را مالقات كند دهد، تنها يك گناه برايش نوشته مي كه انجام مي

 كند، چنني آمده است: ذكر می بدر روايت ديگری كه مسلم از ابن عباس 

ي عن ربه عن رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فيما يروِ رضي اهللا عنهما عنِ ابنِ عباسٍ« -42
بها قَالَ: إِنَّ اَهللا كَتب الْحسنات والسيئَات، ثُم بين ذَلك، فَمن هم بِحسنة فَلَم يعملْها، كَت عز وجلَّ

إِلَى  ،إِلَى سبعِ مائَة ضعف ،سناتإِنْ هم فَعملَها، كَتبها اُهللا عنده عشر حفَاُهللا عنده حسنةً كَاملَةً، 
إِنْ هم بِها فَعملَها، كَتبها فَأَضعاف كَثرية، وإِنْ هم بِسيئَة فَلَم يعملْها، كَتبها اُهللا عنده حسنةً كَاملَةً، 

 .»اُهللا سيئَةً واحدةً
 .»اهللا، وال يهلك على اهللا إال هالكوزاد يف رواية أخرى: أو حماها «

كنـد،   ي آنچه از پروردگـارش روايـت مـي    در باره از پيامبر  باز ابن عباس . 42
ها را نوشـته و سـپس    ها و بدي خداوند خوبي«چنين آورده شده است كه گفت: فرمودند: 

ونـد  معلوم كرده است؛ پس هركس قصد انجام كار نيكي كند، ولي آن را انجام ندهد، خدا
نويسد، اما اگر قصد انجام كـار   براي او نزد خود [جزاي] كار نيكي را به صورت كامل مي

نيكي بكند و آن را انجام بدهد، خداوند نزد خود آن را براي او ده عمل نيك و تا هفتصد 
نويسد؛ اما اگر كسي قصد انجام كار بدي بكنـد، ولـي آن را انجـام     برابر و بيشتر از آن مي

نويسد، اما اگر قصـد   كار نيك كامل مي (حسنه)وند نزد خود براي او آن را يكندهد، خدا
 ».نويسد انجام كار بدي بكند و آن را انجام دهد، خداوند آن را تنها يك كار بد مي

در روايت ديگري اضافه بر آنچه در حديث باال آمده، اين جمله نيز بيـان شـده اسـت:    
و هيچكسـي در انجـام گنـاه، بـر خـدا جـرأت پيـدا         كند يا خداوند آن (گناه) را پاك مي«

 ».كند، مگر انسان بدبخت و سرگردان و گمراه نمي

 ترمذی، باب: [سورة األنعام]

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: قَالَ اللَّه عز وجلَّ  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -43
 لُهقَووةنسي بِحدبع مإِذَا ه :إِذَا  ،احلَقا، وهثَالرِ أَمشبِع ا لَهوهبا فَاكْتلَهمةً، فَإِنْ عنسح ا لَهوهبفَاكْت



   

 63 جزاي عمال صالح كردن عففضل و بخشش خداوند در مضا
 

 -فَإِنْ لَم يعملْ بِها وربما قَالَ:  -هم بِسيئَة فَلَا تكْتبوها، فَإِنْ عملَها فَاكْتبوها بِمثْلها، فَإِنْ تركَها 

﴿ فَاكْتبوها لَه حسنةً ثُم قَرأَ:                 ﴾«.  :هركس « ). 160(األنعام

 .»كار نيكي انجام دهد، پاداش ده برابر آن را دارد
فرمايد  وند متعال ميفرمودند: خدا روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 43
ام قصد انجام كار نيكي كرد [جزاي] يك كار نيك  هرگاه بنده«ي او حق است:  و گفته

برايش بنويسيد، پس اگر آن را انجام داد، [جزاي آن را] ده برابر برايش بنويسيد و هرگاه 
ا يك تصميم بر انجام كار بدي گرفت، آن را برايش ننويسيد، پس اگر آن را انجام داد، تنه

و چه بسا فرمودند: آن را انجام  –كار بد مانند آن برايش بنويسيد و اگر آن را ترك كرد 
اين آيه را قرائت كرد:  ؛ سپس پيامبر »[جزاي] يك كار نيك را برايش بنويسيد –نداد 

﴿               ﴾  :م دهد، پاداش هركس كار نيكي انجا« ]١٦٠[األنعام

 .»ده برابر آن را دارد
 گويد: اين حديث حسن صحيح است. ترمذي مي

 نسائی، باب: [القنوت والرقائق]

 آورده است: ابن ماجه، از ابوذر 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول اهللا تبارك وتعاىل: من جاء باحلسنة فله عشر « -44
زاء سيئة سيئة مثلها، أو أغفر، ومن تقرب مين شربا تقربت إليه أمثاهلا أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فج

ذراعا، ومن تقرب مين ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاين ميشي، أتيته هرولة، ومن لقيين بقراب 
 .»األرض خطيئة، مث ال يشرك يب شيئا، لقيته مبثلها مغفرة

نيكي انجام دهد، پـاداش  هركس كار «فرمايد:  فرمودند: خداوند متعال مي . پيامبر 44
كنم و هركس كار بدي انجام دهد، جـزا   ده برابر آن را دارد يا بيشتر از آن، به آن اضافه مي

بخشم و هركس يك وجب  و پاداش هر كار بدي، كار بدي همانند آن است، يا [آن را] مي
(به من نزديك شود، يك ذراع

20F

 شوم و هركس يك ذراع بـه مـن نزديـك    به او نزديك مي )1
                                           

 مترجم. –باشد  ي آرنج تا سر انگشتان مرد مي ذراع به اندازه -1



   

 احاديث قدسي 64
 

(شود، يك باع
21F

رفتن (آهسته) به سوي من بيايـد بـا    شوم و هركس با راه به او نزديك مي )1
ي  روم و هركس مرا در حالي مالقات كنـد كـه بـه انـدازه     دويدن (سرعت) به سوي او مي

زمين گناه داشته باشد، اما نسبت به من چيزي را شريك قرار نـداده باشـد (دچـار شـرك     
 .)22F2(»شوم رو مي گناهانش با مغفرت خود با او روبهي  نشده باشد)، به اندازه

                                           
 مترجم. – باشد ي دو دست هنگام بازشدن مي ي فاصله باع به اندازه -1

مذهب قاضي ابوبكر بـن  «گويد:  در شرح اين احاديث چنين آورده است: المازري مي /امام نووي  -2
اش  طيب اين است كه هركس عزم بر انجام معصيتي كند و در آن جدي باشـد، در تصـميم و عقيـده   
اي و  دچار معصيت شده است؛ اما اگر انجام گناه بدون عزم و قصد باشـد، بلكـه بـه صـورت لحظـه     

فـرق وجـود دارد و در   » هـم و عـزم  «است و بين » هم«موقت انجام گيرد و در دل جاي نگيرد، اين 
مرتكب آن شود، نه بـا  » هم«احاديث نيز منظور از قصد انجام گناه قصدي است كه انسان به صورت 

 ».آن را انجام دهد» عزم«
كننـد.   به ظـاهر حـديث اسـتدالل مـي     باشند و اما بسياري از فقها و محدثين مخالف چنين نظري مي

ي  ي سلف و فقها و محدثين به سبب داللت احاديث مذكور بر مؤاخذه عامه«گويد:  قاضي عياض مي
گوينـد: ايـن تصـميم قطعـي، گنـاه نوشـته        ها مي ي قاضي ابوبكر هستند، اما آن اعمال قلب، بر عقيده

چون كه آن را انجام نداده و عاملي غير از شود و اين آن گناهي نيست كه قصد انجام آن را كرده،  مي
ترس از خدا و بازگشت به سوي خدا وي را از انجام آن بازداشته است، اما خـود اصـرار و تصـميم    

شود، اگر آن را انجام دهد، معصـيت ديگـري بـرايش نوشـته      قطعي، گناه است و يك گناه نوشته مي
بـرايش   –آنگونه كه در حديث آمـده اسـت    –اي  شود و اگر آن را از ترس خدا ترك كرد، حسنه مي

 گردد. منظور مي
هاي زودگذري اسـت كـه انسـان بـر انجـام آن       شود، خياالت و انديشه اما قصدي كه گناه نوشته نمي

 راسخ و جدي نيست و قصد و تصميم جدي به همراه ندارد.
ه به خاطر خدا، بلكه باشد اين است كه اگر فردي انجام گناهي را ن آنچه مورد اختالف متكلمين مي

اي برايش منظور خواهد شد يا خير؟ بعضي از متكلمان  به خاطر ترس از مردم ترك كند، آيا حسنه
گويد: اين  ؛ قاضي عياض مي»خير، زيرا تنها حيا و شرم باعث عدم انجام گناه شده است«گويند:  مي

ي بر اين مطلب تأكيد نصوص شرع«فرمايد:  مي /نظر ضعيفي است و دليلي ندارد. امام نووي 
فرمايد:  ، خداوند مي»دارند كه عزم و تصميم جدي بر انجام كاري، مورد مؤاخذه واقع خواهد شد
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﴿                      ﴾ :19[النور[ 

ساني كه دوست دارند گناهان بزرگ در ميان مؤمنان شايع گردد، ايشان در دنيا و آخرت گمان ك بي«

﴿فرمايد:  و در جاي ديگري مي». شكنجه و عذاب دردناكي دارند             

      ﴾  :ها  ها بپرهيزيد،  زيرا برخي از گمان ري از گماناز بسيا« ]12[الحجرات

 ».گناه است
ي  از طرف ديگر، اجماع امت اسالمي و نصوص شرعي بر تحـريم حسـد و تحقيـر مسـلمين و اراده    

صورت گرفتـه اسـت؛    –باشند  كه اعمال قلب مي –ها و اعمال ديگري از اين قبيل  بدي نسبت به آن
 [شرح امام نووي بر صحيح مسلم].

 ي مطلب: صهخال

شود و انجام آن، نوشتنش را در پـي   عزم (تصميم و نيت قاطع) بر انجام معصيت، معصيت نوشته مي
اي برايش منظور خواهد كرد، به شرط اين كه عامل تـركش تـرس از    خواهد داشت و ترك آن حسنه

كـه بـدان عمـل     گويند، تا زمـاني  مي» هم«خدا باشد؛ اما قصد انجام گناه نه به صورت عزم كه به آن 
نشود، گناه براي فرد محسوب نخواهد شد و اگر آن را انجام داد، برايش گناهي نوشته خواهـد شـد،   

اي خواهـد شـد و در صـورت     اما قصد انجام كار نيكي نه به صورت عـزم، موجـب نوشـتن حسـنه    
 مترجم. –انجامش، اجر و پاداشش تا هفتصد برابر يا بيشتر برايش نوشته خواهد شد 

گويد: در اين احاديث داللتي هست بر اين كه فرشتگانِ مـأمورِ نوشـتنِ    مي /ابوجعفر طحاوي  امام
اي كسـاني كـه    نويسـند، بـرخالف گفتـه    اعمال، كارهاي قلب و درون و تصميم قاطع آن راهـم مـي  

 نويسند. گويند: آن فرشتگان، جز اعمال ظاهري را نمي مي
) اين است كه خداوند با فضل خود گناه فرد را محو 42ي  (در حديث شماره »محاها اهللا«منظور از 

ي بدي است، آن را از بين خواهد برد،  كند يا با توبه و استغفار و يا با انجام اعمال نيكي كه كفاره مي

 ﴿فرمايد:  زيرا خداوند در قرآن مي      ﴾  :ها موجب  همانا نيكي« ]114[هود

 ﴿فرمايد:  ، يا در جاي ديگر مي»شوند ها مي رفتن بدي بين از             

          ﴾  :اي بپرهيزيد كه از  اگر از گناهان كبيره« ]31[النساء

زداييم و شما را به جايگاه ارزشمندي وارد  ي شما را از شما مي ايد، گناهان صغيره آن نهي شده
 [شرح قسطالني بر صحيح بخاري].». گردانيم مي





 

 
 حسن ظن نسبت به خدا -4

﴿باب: [» التوحيد«بخاری، كتاب       ﴾[ 

45- »ت قُولُ اللَّهي :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ: قَالَ الن هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نا عالَى: أَنع
فِْسهي ننِي فنِي، فَإِنْ ذَكَرإِذَا ذَكَر هعا مأَني بِي، ودبع ظَن دني  ،عنِي فإِنْ ذَكَرفِْسي، وي نف هتذَكَر

ا، وإِنْ تقَرب إِلَي ذراعا تقَربت ذَكَرته في ملَإٍ خيرٍ منهم، وإِنْ تقَرب إِلَي بِشبرٍ تقَربت إِلَيه ذراع ،ملَإٍ
 .»أَتيته هرولَةً ،إِلَيه باعا، وإِنْ أَتانِي يمشي

فرمايـد:   فرمودند: خداوند متعال مي روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 45
با او هستم، آنگاه كه برد و من  هستم كه او نسبت به من گمان ميام آنگونه  من براي بنده«

كـنم و اگـر مـرا     ياد مي خود ياد كند، او را در درون خوددرون  كند؛ اگر مرا در مرا ياد مي
كـنم و اگـر يـك     ها يـاد مـي   در ميان جمعي ياد كند، او را در ميان جمعي بهتر از جمع آن

ك شوم و اگر يك ذراع به مـن نزديـ   وجب به من نزديك شود، يك ذراع به او نزديك مي
رفتن (آهسته) به سوي مـن بيايـد، مـن بـا      راهشوم و اگر با  باع به او نزديك ميشود، يك 

 ».روم دويدن (سرعت) به سوي او مي

 مسلم، باب: [الذكر والدعاء و...]

 اين حديث را روايت كرده است. امام مسلم به سه طريق از ابوهريره 

 روايت نخست:

تر  ) نزديك54ي  ه از بخاري (حديث شمارهالفاظ روايت نخست به الفاظ ذكرشد -46
ذَكَرته في  ،وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِي، فَإِنْ ذَكَرنِي في نفِْسه«است، با اين تفاوت كه در آن به جاي 

ه حني يذْكُرنِي، وأَنا مع«چنين آمده است:  »ذَكَرته في ملَإٍ خيرٍ منهم ،نفِْسي، وإِنْ ذَكَرنِي في ملَإٍ
مهنم ريخ ملَإٍ هي مف هتلَإٍ، ذَكَري منِي فإِنْ ذَكَرفِْسي، وي نف هتذَكَر ،فِْسهي ننِي فمن با « »إِنْ ذَكَر

كند؛ اگر مرا در دل خود ياد كرد، او را در درون خود ياد  او هستم وقتي كه مرا ياد مي
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ها ياد  ميان جمعي ياد كند، او را در ميان جمعي بهتر از جمع آن كنم. و اگر مرا در مي
 ».كنم مي

 روايت دوم:

وإِنْ «در روايت دوم، اين عبارت كه در روايت بخاري آمـده، ذكـر نشـده اسـت:      -47
او  و اگر يك ذراع به من نزديك شود، من يـك بـاع بـه   « »تقَرب إِلَي ذراعا، تقَربت إِلَيه باعا

 ».شوم نزديك مي

 روايت سوم:

48- »بِذ هتلَقَّيرٍ تبي بِشدبلَقَّانِي عإِنَّ اَهللا قَالَ: إِذَا ت :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسإِذَا قَالَ راعٍ، ور
 .»منه بِأَسرع جِئْتهتلَقَّانِي بِذراعٍ تلَقَّيته بِباعٍ، وإِذَا تلَقَّانِي بِباعٍ 

جب رو بـه مـن بيايـد،    ام يك و هرگاه بنده«فرمايد:  فرمودند: خداوند مي . پيامبر 48
او  طـرف  بـه ك ذراع رو به من بيايد، يك بـاع  روم و هرگاه ي او مي سوي به من يك ذراع

 ».روم او مي سوي به تر) از وي تر (يا بيش روم و هرگاه يك باع رو به من بيايد، سريع مي

 ترمذی، باب: [حسن الظن باهللا]

قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: إِنَّ اللَّه يقُولُ:  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -49
 .»أَنا عند ظَن عبدي بِي وأَنا معه إِذَا دعانِي

فرمايـد:   فرمودند: خداوند مي گفت: پيامبر  روايت شده است كه از ابوهريره . 49
برد و با او هستم، آنگاه كه مـرا   من براي عبدم آنگونه هستم كه او نسبت به من گمان مي«

 ».بخواند
 گويد: اين حديث حسن صحيح است. ترمذي مي

لَيه وسلَّم: يقُولُ اللَّه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه ع رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -50
هانحبي بِيسدبع ظَن دنا عأَن :، فِْسهي ننِي فنِي، فَإِنْ ذَكَرذْكُري نيح هعا مأَنفِْسي،  ،وي نف هتذَكَر



   

 69 حسن ظن نسبت به خدا
 

لَأي منِي فإِنْ ذَكَرإِ ،و برإِنْ اقْتو ،مهنرٍ ميخ لَأي مف هتذَكَر برإِنْ اقْتا، واعرذ هنم تبرا اقْتربش لَي
 .»أَتيته هرولَةً ،إِلَي ذراعا اقْتربت إِلَيه باعا، وإِنْ أَتانِي يمشي

فرمودنـد: خداونـد پـاك و منـزه      روايت شده است كـه پيـامبر    . از ابوهريره 50
بـرد و مـن بـا او     گونه هستم كه او نسبت به مـن گمـان مـي   ام آن من براي بنده«فرمايد:  مي

كند؛ اگر مرا در درون خود يـاد كنـد، او را در درون خـود يـاد      هستم، آنگاه كه مرا ياد مي
هـا يـاد    كنم و اگر مرا در ميان جمعي ياد كند، او را در ميان جمعـي بهتـر از جمـع آن    مي
شـوم و اگـر يـك     به او نزديك مي كنم و اگر يك وجب به من نزديك شود، يك ذراع مي

رفتن (آهسته) به سـوي   شوم و اگر با راه ذراع به من نزديك شود، يك باع به او نزديك مي
 ».روم من بيايد، من با دويدن (سرعت) به سوي او مي

 ابن ماجه، باب: [فضل الذكر]

لَيه وسلَّم قَالَ: إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ: عنِ النبِي صلَّى اُهللا ع رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -51
اهفَتبِي ش كَترحتنِي وذَكَر وي إِذَا هدبع عا مأَن«. 

روايــت شــده اســت كــه فرمودنــد: خداونــد متعــال  از پيــامبر  . از ابــوهريره 51
هايش با ياد و ذكر مـن حركـت    بام هستم، آنگاه كه مرا ياد كند و ل من با بنده«فرمايد:  مي

 ».كنند

 ابن ماجه، باب: [فضل العمل]

52- »دنا عأَن :هانحبس قُولُ اللَّهي :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسةَ قَالَ: قَالَ رريرأَبِي ه نع  ظَن
رنِي في نفِْسه، ذَكَرته في نفِْسي، وإِنْ ذَكَرنِي في ملَإٍ، عبدي بِي، وأَنا معه حني يذْكُرنِي، فَإِنْ ذَكَ

شمانِي يإِنْ أَتا، واعرذ هإِلَي تبرا، اقْتربش إِلَي براقْت إِنو ،مهنرٍ ميلَإٍ خي مف هتلَةً ،يذَكَروره هتيأَت«. 
فرمودنـد: خداونـد پـاك و منـزه      ست كـه پيـامبر   روايت شده ا . از ابوهريره 52

بـرد و مـن بـا او     ام آنگونه هستم كه او نسبت به مـن گمـان مـي    من براي بنده«فرمايد:  مي
كند؛ اگر مرا در درون خود يـاد كنـد، او را در درون خـود يـاد      هستم، آنگاه كه مرا ياد مي

كنم و اگر  جمعي بهتر از آن ياد مي كنم و اگر مرا در ميان جمعي ياد كند، او را در ميان مي
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شـوم و اگـر يـك ذراع بـه مـن       يك وجب به من نزديك شود، يك ذراع به او نزديك مي
رفتن (آهسته) به سوي مـن بيايـد،    شوم و اگر باه راه نزديك شود، يك باع به او نزديك مي
 .)23F1(»روم من با دويدن (سرعت) به سوي او مي

                                           
اي نسبت به من داشته باشد كه من اعمال  يعني اگر بنده چنين تصوري و عقيده »يب يأنا عند ظن عبد« -1

و اگر مرتكب گنـاه شـود و توبـه    صالح او را خواهم پذيرفت و جزا و پاداش او را بر آن خواهم داد 
كند، او را خواهم بخشيد، پس من هم آنگونه خواهم كـرد كـه او بـدان معتقـد اسـت، در غيـر ايـن        

 كند و بدان معتقد است. صورت من هم آنگونه عمل خواهم كرد كه او تصور مي
 اي به ترجيح جانب اميد به خدا بر جانب خوف از او هست. در اين حديث اشاره

اند كه در حال مرگ است؛ اما راجع به اميد و  از محققان موضوع ترجيح را براي فردي دانسته اي پاره
ها اين است كـه هيچيـك از    ترين آن خوف در ديگر احوال انسان اقوال مختلفي وارد شده كه صحيح

د، جانب اميد و خوف بر ديگري ترجيح نداشته باشد (يعني انسان به هر ميزاني كه اميد بـه خـدا دار  
 به همان ميزان هم از عذاب وي خوف داشته باشد).

شايسته است هر انساني بر انجام وظايفي كه بدان مكلف است، اقدام كند و يقـين داشـته باشـد كـه     
پذيرد و گناهان و خطاهـايش را خواهـد بخشـيد، زيـرا ايـن       خداوند عبادت و اعمال صالح او را مي

كند و اگر كسي برخالف ايـن گمـان كنـد،     وعده نميي خداوند است و خداوند هرگز خالف  وعده
مأيوس و نا اميد از رحمت خداست و يأس و نا اميدي از رحمت خدا جزو گناهـان كبيـره اسـت و    
اگر با اين ظن و فكر بميرد، او را به فكرش واگذار خواهند كرد؛ اما اگر كسي نسبت به مغفرت خدا 

، بازهم مشـمول آن خواهـد شـد، ايـن جهـل و فريـب       چنين گمان كند كه با اصرار بر انجام معاصي
 محض است.

بايد گفت: معيت ذكر شده در اين جا، معيت  »وأنا معه إذا ذکرين«در مورد اين قسمت كه فرمودند: 
باشد، يعني خداوند با رحمت و هدايت و توفيق و توجه و حفظ خود با بنده خواهد  خصوصي مي

او با شماست هرجا كه باشيد، زيرا اين معيت، «فرمايد:  كه ميبود. پس اين معيت غير از معيتي است 
 معيت و همراهي با علم و تسلط خداوند است.

يعني جزا و  »ينفس ذکرته يف«يعني اگر در درون خود مرا با تنزيه و تقديس ياد كند،  »فإن ذکرنی...«
 اي خواهم داد كه تنها خودم بدان آگاهم. پاداش او را به گونه



   

 71 حسن ظن نسبت به خدا
 

                                                                                                             
بايد گفت: الزم نيست كه جماعت و  ،»يف مأل خير منهم«جماعت در اين كه فرمودند:  منظور از

كند، تنها در جماعت فرشتگان خالصه  ي ذاكرش را در ميان آنان ياد مي گروهي كه خداوند بنده
 شود، بلكه ممكن است اين جماعت، جماعت انبياء و شهداء باشند.

گيرد و تقرب خدا به بنده نيز با اعطاي جزا و پاداش  ميتقرب به خدا با انجام اعمال صالح صورت 
 به او صورت خواهد گرفت.

هاي مختلـف بيـان شـده، از بـاب مشـاكله يـا        منظور از تقرب خدا به بنده كه در احاديث به صورت
ي خير به بنده است، زيرا اطالق ايـن توصـيفات بـه خداونـد جـايز       استعاره و يا منظور و قصد اراده

 حق وي محال است. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري]. نيست و در
أنا عند ظن «فرمايد:  ي اين جمله كه مي فرمايد: قاضي عياض گفته است: در باره مي /امام نووي 

كند و گمان دارد كه او را  گفته شده: يعني همراه با گمان او هستم، زماني كه استغفار مي »عبدی يب
پذيرم و درخواست  كند كه مي ا ميدع و كنم برد كه قبول مي يد و گمان مكن بخشم و توبه مي مي

 كند و گمان دارد كه او را رهايي بخشم. رهايي مي
 تر است. باشد و اين صحيح و نيز گفته شده منظور، رجا و اميد به عفو و بخشش خداوند مي

دهم  غيب پاداشي ميغيب است، يعني در مقابل ذكر پنهاني بنده، او را در عالم  »ينفس يف«منظور از 
 كه كسي جز خودم بدان آگاه نيست.

شان مرا ياد كرده  ام را در ميان جمعي بهتر از آن جمعي كه او در ميان بنده«فرمايد:  اين كه خداوند مي
، در صورتي است كه در جمعي كه آن بنده، خدا را ياد كرده، پيامبري نبوده باشد؛ »كنم است، ياد مي

شان بنده ي  توان حكم كرد كه آن گروه از فرشتگان كه خداوند در ميان نميچرا كه در اين صورت 
شان است، بهترند؛ چون انبياء از فرشتگان  كند از جمعي كه پيامبري در ميان ذاكرش را ياد مي

﴿فرمايد:  ترند. خداوند در قرآن مي بزرگ       ﴾ ]:ن را بر ما آنا« ]16 الجاثية

افتد كه در ميان ذاكران، پيامبري وجود داشته باشد، در حديث  و كمتر اتفاق مي» جهانيان برتري داديم
 اين منظور رعايت شده است.

باشد، زيرا انبياء از فرشتگان برترند و خداوند خود فرموده  مجلس انبياء مي »مأل خير منهم«منظور از 
 .»وفضلناهم علی العاملين«است: 
ر از تقرب بنده به خدا و خدا به بنده اين است كه اگر بنده با عبادات و اطاعت از اوامر خدا به منظو

او نزديك شود، خداوند با رحمت و ياري و توفيقش به او نزديك خواهد شد و هرچـه ايـن تقـرب    
 بنده بيشتر باشد، تقرب خداوند نيز بيشتر خواهد بود. [شرح امام نووي بر صحيح مسلم].





 

 
 بندگان نيكوكارش آماده كرده استهايي كه خداوند براي  نعمت -5

ام كه هيچ چشمي  حديث: براي بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده
 ها را نديده است و... آن

 بخاری، باب: [صفة أهل اجلنة]

الَ اللَّه عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: قَ« -53
وا إِنْ أَعددت لعبادي الصالحني ما الَ عين رأَت، والَ أُذُنٌ سمعت، والَ خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ، فَاقْرُء

مئْتش :﴿              ﴾«. 

بـراي  «فرمايد:  فرمودند: خداوند مي پيامبر  روايت شده است كه . از ابوهريره 53
اسـت و هـيچ    هـا را] نديـده   ام كه هيچ چشـمي [آن  بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده

ها چيزي] نشنيده است و به قلب هيچكسي خطور نكرده است؛ پس  ي آن گوشي [در باره

 ﴿كنيـد:   ها يقين پيدا كنيد، اين آيه را] قرائـت  ي آن اگر خواستيد [در باره     

        ﴾   :داند كه بـراي آنـان (مؤمنـان) از     و هيچكس نمي«  ]١٧[السجدة

كردنـد) چـه چيزهـايي آمـاده      ي نور چشم است (به پاداش كارهاي نيكي كه مي آنچه مايه
 .»شده است

 باب: [سورة السجدة]» التفسري«بخاري، كتاب 

اللَّه  قَالَ قال: اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم رسولِ عنقَالَ:  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -54
: أَعددت لعبادي الصالحني، ما لَا عين رأَت، ولَا أُذُنٌ سمعت، ولَا خطَر علَى قَلْبِ تبارك وتعالَى

 ﴿ اقْرُءوا إِنْ شئْتم:فَقَالَ أَبو هريرةَ:  .بشرٍ            ﴾«. 

روايــت شــده اســت كــه فرمودنــد: خداونــد متعــال  از پيــامبر  . از ابــوهريره 54
ها را] نديـده   [آنام كه هيچ چشمي  براي بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده«فرمايد:  مي

ها] چيزي نشنيده اسـت و بـه قلـب هيچكسـي خطـور       ي آن است و هيچ گوشي [در باره
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ها يقين پيـدا كنيـد    ي آن خواهيد [در باره گويد: پس اگر مي مي ابوهريره ». نكرده است

 ﴿ اين آيـه را] قرائـت كنيـد:                ﴾   :و «  ]١٧[السـجدة

پـاداش  ي نـور چشـم اسـت (بـه      داند كه براي آنان (مؤمنان) از آنچـه مايـه   هيچكس نمي
 .»ه چيزهايي آماده شده استكردند) چ كارهاي نيكي كه مي

55- »لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نقُولُ ا قَالَ: عالَى: يعت للَّه
بلْه  ،ذُخرا ،أَعددت لعبادي الصالحني، ما الَ عين رأَت، والَ أُذُنٌ سمعت، والَ خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ

 ﴿ ما أُطْلعتم علَيه، ثُم قَرأَ:                       

﴾«. 

روايــت شــده اســت كــه فرمودنــد: خداونــد متعــال  از پيــامبر  . از ابــوهريره 55
ام كه هيچ چشـمي   براي بندگان نيكوكارم چيزهايي به عنوان ذخيره آماده كرده«فرمايد:  مي
سـت و بـه قلـب    هـا چيـزي] نشـنيده ا    ي آن ها را] نديده است و هيچ گوشي [در باره [آن

هايي است كه خداوند شما را  ها غير از آن نعمت هيچكسي خطور نكرده است، اين نعمت
هاي ديگري وجـود   ها آگاه كرده است (عالوه بر آنچه به شما گفته شد، نعمت در مورد آن

داند)؛ سپس اين آيه را قرائـت كـرد:    ها چيزي نمي دارند كه هيچ نفسي در مورد كيفيت آن

﴿                        ﴾  :ــجدة و « ]١٧[السـ

ي نور چشم است، به پاداش آنچـه   داند كه براي آنان (مؤمنان) از آنچه مايه هيچكسي نمي
 .»دادند، چه چيزهايي آماده شده است انجام مي

چنـين آمـده    »بلْه ما أُطْلعتم علَيـه  ،ذُخرا«از بخاري به جاي و در روايت ديگري  -56
هايي است كه شما در مـورد   ها غير از آن نعمت اين نعمت« »من بلْه ما أَطْلَعتهم علَيه«است: 

 ».ايد ها آگاه شده آن
نيـز آورده  ) آن را 54ي  بخاري در [كتاب التوحيد] همانند روايت قبلي (حديث شماره

 است.
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 »اجلنة وصفة نعيمها وأهلها«مسلم، كتاب: 

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: قَالَ اُهللا عز وجلَّ:  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -57
نيحالالص يادبعل تددأَع، عملَا أُذُنٌ سو ،أَتر نيا لَا عم اقدصرٍ، مشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خو ،ت

 ﴿ ذَلك في كتابِ اِهللا:                       ﴾«. 

روايت شده است كه فرمودند: خداوند متعال  از پيامبر  . از ابوهريره 57
ها را] نديده  ام كه هيچ چشمي [آن براي بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده«مايد: فر مي

ها] چيزي نشنيده است و به قلب هيچكسي خطور  ي آن است و هيچ گوشي [در باره

 ﴿فرمايد]:  ، مصداق اين فرموده در كتاب خدا هست [آنجا كه مي»است نكرده  

                     ﴾  :و هيچكس « ]١٧[السجدة

ي نور چشم است، به پاداش آنچه انجام  داند كه براي آنان (مؤمنان) از آنچه مايه نمي
 .»دادند، چه چيزهايي آماده شده است مي

عبارت زير را ذكر  »لَى قَلْبِ بشرٍولَا خطَر ع«مسلم در روايتي ديگر بعد از عبارت:  -58
ها چيزهايي است كه براي بندگانم]  [اين نعمت »ذُخرا، بلْه ما أَطْلَعكُم اُهللا علَيه«كرده است: 

هـا   هايي است كه خداوند شما را در مـورد آن  ام و غير از آن نعمت اندوخته و ذخيره كرده
هايي ديگـري وجـود دارنـد كـه      فته شده، نعمتآگاه كرده است (عالوه بر آنچه به شما گ

 داند). ها چيزي نمي هيچ نفسي در مورد كيفيت آن
ذُخرا، بلْه ما أَطْلَعكُم اُهللا «مسلم در روايت سوم، اين جمله را نيز بيان كرده است:  -59

هلَيأَ:  عقَر ثُم﴿              ﴾«. 

ام، ايـن   ها چيزهايي است كه براي بندگانم] اندوختـه و ذخيـره كـرده    اين نعمت. «[59
، سپس اين آيـه  »ها آگاه كرده است هايي است كه خداوند شما را از آن عالوه بر آن نعمت

ــت كــرد:  ﴿ را قرائ             ﴾  :ــجدة و هــيچكس « ]١٧[الس

ي نور چشم است (به پاداش كارهـاي نيكـي    داند كه براي آنان (مؤمنان) از آنچه مايه نمي
 .»كردند) چه چيزهايي آماده شده است كه مي
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 در روايت چهارم نيز چنني آمده است:

ثَم اقْترأَ هذه اآليةَ: ﴿... « -60                    

                                  

﴾«. ۱۷ـ ۱٦ة: (السجد.( 

شـب)  (يكـي از صـفات مؤمنـان ايـن اسـت كـه       «سپس اين آيـه را خوانـد:   . «... 60
پردازنـد) و   شود (و بـه عبـادت پروردگـار مـي     پهلوهايشان از بسترها (ي خواب) دور مي

بخشند *  ايم، مي خوانند و از چيزهايي كه به ايشان داده پروردگار خود را با بيم و اميد مي
ي نـور چشـم اسـت، بـه پـاداش       داند كه براي آنان (مؤمنان) از آنچه مايه و هيچكس نمي
 .»»كردند، چه چيزهايي آماده شده است مي كارهاي نيكي كه

 ترمذی، باب: [سورة الواقعة]

قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: يقُولُ اللَّه:  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -61
اقْرُءوا إِنْ ونٌ سمعت، ولَا خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ، أَعددت لعبادي الصالحني ما لَا عين رأَت، ولَا أُذُ

:مئْتش ﴿                         ﴾  ةي اجلَنفو

امٍ لَا يائَةَ عا ملِّهي ظف باكالر ِسريةٌ يرجشمئْتُءوا إِنْ شاقْرا وهقْطَع﴿ :    ﴾  عضومو

﴿ شئْتم: سوط في اجلَنة خير من الدنيا وما فيها، واقْرُءوا إِنْ             

                  ﴾«. 

فرمايد:  فرمودند: خداوند مي روايت شده است كه گفت: پيامبر  از ابوهريره  .61
ها را] نديده است و  ام كه هيچ چشمي [آن براي بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده«

ه است و ها چيزي] نشنيده است و به قلب هيچكسي خطور نكرد هيچ گوشي [در باره آن

 ﴿ها يقين پيدا كنيد، اين آيه را] بخوانيد:  ي آن خواهيد [در باره اگر مي     

                 ﴾  :داند كه  و هيچكس نمي« ]١٧[السجدة

كردند،  است (به پاداش كارهاي نيكي كه مي ي نور چشم براي آنان (مؤمنان) از آنچه مايه
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اش  و در بهشت درختي وجود دارد كه سواره در زير سايه »چه چيزهايي آماده شده است
شود) و اگر  اش تمام نمي كند (بازهم سايه رود، اما آن را تمام نمي صد سال راه مي

﴿ي آن يقين پيدا كنيد، اين آيه را] بخوانيد:  خواهيد [در باره مي    ﴾  :الواقعة]

ي  . به اندازه»اند] [خوش و آسوده هاي فراوان و گسترده و كشيده و در ميان سايه« ]٣٠
طول يك تازيانه (مكان بسيار كمي) در بهشت بهتر است از دنيا و آنچه در آن است، اگر 

﴿خواهيد [به اين يقين پيدا كنيد اين آيه را] بخوانيد:  مي             

                   ﴾  ) :و هركس كه از آتش «). 185آل عمران

دوزخ دور گردانيده و به بهشت برده شود، واقعاً سعادت را به دست آورده است و نجات 
 ».»فريب (دهنده) چيزي نيست دنيا جز متاعيا كرده است و زندگي پيد

 گويد: اين حديث حسن صحيح است. ترمذي مي

 ابن ماجه: باب [صفة اجلنة]

يقُولُ اللَّه عز  :قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -62
ادبعل تددلَّ: أَعجرٍوشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خو ،تعملَا أُذُنٌ سو ،أَتر نيا لَا عم ،نيحالالص قَالَ  ،ي

 ﴿ ، اقْرُءوا إِنْ شئْتم:)ومن بلْه ما قَد أَطْلَعكُم اللَّه علَيه(أَبو هريرةَ:            

            ﴾«.  

فرمودنـد: خداونـد متعـال     روايت شده است كه گفـت: پيـامبر    . از ابوهريره 62
ها را] نديـده   ام كه هيچ چشمي [آن براي بندگان نيكوكارم چيزهايي آماده كرده«فرمايد:  مي

اسـت و بـه قلـب هيچكسـي خطـور      ها چيزي] نشنيده  ي آن است و هيچ گوشي [در باره
گويد: و اين جداي از آن چيزي است كـه خداونـد شـما را     مي ، ابوهريره »نكرده است

خواهيد [در اين باره يقين پيدا كنيد، ايـن آيـه را] بخوانيـد:     بر آن آگاه كرده است؛ اگر مي

﴿                         ﴾ :ــجدة و « ]١٧[السـ
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ي نور چشم است، به پـاداش آنچـه    داند كه براي آنان (مؤمنان) از آنچه مايه هيچكس نمي
 ».»دادند، چه چيزهايي آماده شده است انجام مي



 

 
 زند كه خداوند بندگانش را ندا مي -6

 او را بخوانند و به او اميدوار باشند

 آيد گارمان به آسمان دنيا ميحديث: پرورد

 الدعاء يف نصف الليل]«باب: » الدعوات«بخاری، كتاب 

63- »نبلُ رزنتقَالَ: ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر :هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع كاربا ت
إِلَى الس لَةالَى كُلَّ لَيعتو ،رلِ اآلخقَى ثُلُثُ اللَّيبي نيا، حيناِء الدفَملَه جِيبتونِي فَأَسعدي نقُولُ: م؟ي 

هيطأَلُنِي فَأُعسي ن؟م لَه رنِي فَأَغْفرفغتسي ن؟م«. 
پروردگار متعال ما ثلـث  «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 63
فرمايد: چه كسـي مـرا    زند] و مي آيد [و بندگانش را ندا مي هر شب به آسمان دنيا ميآخر 

خواند تا جوابش دهم؟ چه كسي از من طلبـي دارد تـا بـه او ببخشـم [هـر آنچـه كـه         مي
 ؟»خواهد تا او را ببخشم طلبد]؟ چه كسي از من بخشش [گناهان و خطاهايش را] مي مي

باب » التوحيد«قسمت آخر و نيز در كتاب در » ةالصال«بخاري در كتاب  -64

]﴿        ﴾[   :ي پروردگار را  خواهند وعده آنان مي«. )15(الفتح
) ذكر كرده است و 62ي  احاديثي با الفاظي نزديك به حديث قبل (شماره  .»تغيير دهند

  ر كرده است.حديثي به لفظ بخاري ذك» الموطأ«امام مالك نيز در 

 ) را ذكر كرده است:٦٢ی  مسلم: با روايت متعدد، حديث مذكور (شامره

 روايت نخست:

) اين روايت را ذكر كرده است بـا ايـن   62ي  با همان لفظ بخاري (حديث شماره -65
 آورده است. »ينزِلُ ربنا«لفظ  »يتنزلُ ربنا«تفاوت كه به جاي 

 روايت دوم:
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66- » نةَعريرزِلُ اُهللا إِلَى  رضي اهللا عنه أَبِي هنقَالَ: ي ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسر نع
لَةا كُلَّ لَييناِء الدمي  ،السذَا الَّذ نم ،كلا الْمأَن ،كلا الْمقُولُ: أَنلُ، فَيلِ الْأَوي ثُلُثُ اللَّيضمي نيح

ديلَه جِيبتونِي فَأَس؟ع هيطأَلُنِي فَأُعسي يذَا الَّذ ن؟م لَه رنِي فَأَغْفرفغتسي يذَا الَّذ نالُ  ؟مزفَلَا ي
ريَء الْفَجضى يتح ككَذَل«. 

روايت شده است كه فرمودند: خداوند هر شب وقتـي   از پيامبر  . از ابوهريره 66
مـن فرمـانروا و   « فرمايد: آيد و مي شود، به آسمان دنيا مي ول شب سپري ميكه يك سوم ا

خواند تـا بـه    صاحب قدرت هستم. من فرمانروا و صاحب قدرت هستم. چه كسي مرا مي
اي)  او پاسخ گويم و دعايش را استجابت كنم؟ چه كسي از من چيـزي (طلـب و خواسـته   

و عطا كنم؟ چه كسي از من طلب بخشـش  كند] به ا خواهد تا [هر آنچه را كه طلب مي مي
 ».كند كند تا او را ببخشم؟ و اين جريان همچنان ادامه دارد تا زماني كه فجر طلوع مي مي

 روايت سوم:

ـ « -67 ى؟ إِذَا مضى شطْر اللَّيلِ، أَو ثُلُثَاه ينزِلُ اُهللا إِلَى السماِء الدنيا، فَيقُولُ: هلْ من سائلٍ يعطَ
حبالص فَجِرنى يت؟ حلَه فَرغرٍ يفغتسم نلْ م؟ هلَه ابجتساعٍ يد نلْ مه«. 

شود، خداوند بـه آسـمان دنيـا     وقتي كه قسمتي از شب يا يك سوم آن سپري مي. «67
 فرمايد: آيا كسي هست كه چيزي بخواهد تا به او داده شود؟ آيـا كسـي   آيد و آنگاه مي مي

هست كه دعايي داشته باشد تا مستجاب شود؟ آيا كسي هست كه طلب بخشش گناهانش 
 ».شود [اين جريان ادامه دارد] را بكند تا بخشيده شود؟ تا وقتي كه هوا روشن مي

 روايت چهارم:

ثُم  ؟أَو يسأَلُنِي فَأُعطيه ؟لَهفي السماِء الدنيا فَيقُولُ: من يدعونِي فَأَستجِيب  تعالَى ينزِلُ اُهللا« -68
 .»يقُولُ: من يقْرِض غَير عدميٍ ولَا ظَلُومٍ؟

خواند تا به  فرمايد: چه كسي مرا مي آيد، آنگاه مي خداوند متعال به آسمان دنيا مي. «68
آنچه اي دارد تا [هر  او پاسخ گويم و دعايش را استجابت كنم؟ يا چه كسي از من خواسته
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تواند از اموال و دارايـي كـه    فرمايد: چه كسي [مي خواهد] به او عطا كنم؟ سپس مي كه مي
 ؟»دهد كه نه فقير است و نه ستمگر، قرض به او داده شده] به كسي

 روايت پنجم:

) اضافه شده است: 67ي  در اين روايت، اين جمله به روايت قبل (حديث شماره -69
»هيدطُ يسبي الَى - ثُمعتو كاربلَا ظَلُومٍ - تومٍ، ودع رغَي قْرِضي نقُولُ: مخداوند  سپس« »ي

فرمايد: چه كسي  گشايد) و مي كند (درهاي رحمتش را مي متعال دستانش را دراز مي
كسي) كه نه فقير است و  تواند [از اموال و دارايي كه به او داده شد] به كسي (در راه مي

 .)24F1(»قرض نيكويي دهد؟ نه ستمگر

 روايت ششم:

70- »نلْ مقُولُ: ها فَييناِء الدملَ إِلَى السزلُ، نلِ الْأَوثُلُثُ اللَّي بى إِذَا ذَهتهِلُ حمإِنَّ اَهللا ي 
 .»جرمستغفرٍ؟ هلْ من تائبٍ؟ هلْ من سائلٍ؟ هلْ من داعٍ؟ حتى ينفَجِر الْفَ

شود، سپس بـه آسـمان    كند تا زماني كه يك سوم اول شب سپري مي خدا صبر مي. 70
آيا كسي هست كه طلب بخشش كند؟ آيا كسـي هسـت كـه    «فرمايد:  آيد، آنگاه مي دنيا مي

دعا  سوال كند؟ آيا كسي هست كه توبه كند [و به سوي من بازگردد]؟ آيا كسي هست كه
 ».كند ن كار ادامه دارد تا زماني كه فجر طلوع ميكند (از من چيزي بخواهد)؟ اي

 ابوداود، باب: [أي الليل أفضل]

                                           
) مطرح شده اسـت، انجـام اعمـال بـه     69و  68ي  دادن به خدا كه (در حديث شماره نظور از قرضم -1

دادن و يا هر عمل ديگري از ايـن   طور عام است، حال اين عمل نماز باشد يا روزه يا ذكر و يا صدقه
تشـويق  دادن به خدا، بيانگر لطف خدا بـه بنـدگان و    قبيل، و بيان انجام چنين اعمالي به عنوان قرض

 باشد. شان مي دادن عبادات ها بر انجام آن
ي بنـدگان از   ) نشر رحمت و كثرت بخشش و اجابت خواسته69(در حديث  »يبسط يديه«منظور از 

 طرف خداي سبحان است. [شرح امام نووي بر صحيح مسلم].
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ي  با الفاظي همانند الفاظ بخاري (حديث شماره الليل أفضل] ي[أابوداود در باب  -71

 ) اين حديث را ذكر كرده است و نيز در باب [الرؤيه] نيز آن را آورده است.63

بّ ترمذي نيز در باب  اين حـديث را ذكـر كـرده     عزّ وجلّ إىل السامء كل ليلة] [نزول الرّ

 است.

 »الصالة«ترمذی، كتاب 

حني يمضي ثُلُثُ اللَّيلِ اَألولُ، فَيقُولُ: أَنا املَلك، من ذَا  ،ينزِلُ اللَّه إِلَى السماِء الدنيا« -72
لَه جِيبتونِي فَأَسعدي يذَا الَّ ؟الَّذ نمهيطأَلُنِي فَأُعسي ي؟ذ لَه رنِي فَأَغْفرفغتسي يذَا الَّذ نالُ  ؟مزفَلَا ي
ريَء الفَجضى يتح ككَذَل«. 

آيـد و   شود، خداوند بـه آسـمان دنيـا مـي     زماني كه يك سوم اول شب سپري مي. «72
خوانـد تـا دعـايش را     يمن فرمانروا و صاحب قدرت هستم. چه كسي مـرا مـ  «فرمايد:  مي

كنـد]   اي دارد تا [هر آنچه را كه طلب مـي  استجابت كنم؟ چه كسي از من طلب و خواسته
كنـد تـا او را ببخشـم؟ و ايـن جريـان       به او عطا كنم؟ چه كسي از من طلب بخشش مـي 

 ».كند همچنان ادامه دارد تا زماني كه فجر طلوع مي
 گويد: اين حديث حسن صحيح است. ترمذي مي

ديث: اي فرزند آدم (اي انسان)! هرگاه مرا بخواني و به من اميدوار باشي ح
 تو را خواهم بخشيد

 ستغفار]ترمذی، باب: [فضل التوبة واال

73- » نسٍعأَن كالم نقُولُ:  رضي اهللا عنه بي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ: س
ت نِيقَالَ اللَّهتوجرنِي وتوعا دم كإِن مآد نا ابالَى: يعتو كارا كَانَ  ،بلَى مع لَك تغَفَركنلَا  مو

 غَفَرت لَك ولَا أُبالي، يا ابن آدم ،ثُم استغفَرتنِي ،أُبالي، يا ابن آدم لَو بلَغت ذُنوبك عنانَ السماِء
 .»لَأَتيتك بِقُرابِها مغفرةً ،ثُم لَقيتنِي لَا تشرِك بِي شيئًا ،إِنك لَو أَتيتنِي بِقُرابِ اَألرضِ خطَايا
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خداونـد  « فرمود: شنيدم كه مي روايت شده است كه گفت: از پيامبر  . از انس 73
ا بخواني و بـه مـن اميـدوار باشـي، بـر هـر       فرمايد: اي فرزند آدم! تا وقتي كه مر متعال مي

كـنم،   بخشم و مباالتي نمي حالتي (از گناه و نافرماني) كه در تو بوده است باشي، تو را مي
اي فرزند آدم! اگر گناهان تو از كثرت و بزرگي به اطراف آسمان برسـد و سـپس از مـن    

دهـم، اي فرزنـد آدم!    آمرزم، و (به چگونگي گناه) اهميتي نمـي  آمرزش بخواهي، تو را مي
ي گنجايش زمين، گناه به سوي من بياوري و سپس در حالي به من برسي كه  اگر به اندازه

ي گنجـايش زمـين، بـه     دهي، با مغفرت و آمرزشي به اندازه چيزي را شريك من قرار نمي
 .)25F1(»آيم استقبال تو مي
 گويد: اين حديث حسن غريب است. ترمذي مي

 ب نيمه شعبان وارد شده استحديث: آنچه در مورد ش

 ابن ماجه، باب: [ما جاء يف ليلة النصف من شعبان]

عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ رضي اهللا عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: إِذَا كَانَ « -74
صا، ولَهوا لَيانَ، فَقُومبعش نم فصلَةُ النسِ إِلَى لَيموبِ الشرغا ليهزِلُ فني ا، فَإِنَّ اللَّههارهوا نوم

فَأُعافيه، أَلَا كَذَا؟ أَلَا سماِء الدنيا، فَيقُولُ: أَلَا من مستغفرٍ لي فَأَغْفر لَه، أَلَا مسترزِق فَأَرزقَه، أَلَا مبتلًى 
 .»ع الْفَجركَذَا؟ حتى يطْلُ

                                           
هرگز از رحمت  كند به اين كه ها را تشويق مي خداوند متعال در اين حديث و احاديث مشابه، انسان -1

خدا نا اميد نشوند و هرگز جانب يأس را در دل و فكرشان تقويت نكنند و نسبت به خدا در تمـامي  
امور حسن ظن داشته باشند و هرگز توبه و استغفار و انابه و برگشت به سوي خدا را در هيچيـك از  

دهـد و كسـي    ام مـي مراحل زندگي فراموش نكنند و اين را بدانند كه خداوند هرچـه بخواهـد، انجـ   
تواند مانع او شود و او غفّار ذنوب بندگان است و براي مؤمن بهتر آن است كه در زمان جـواني   نمي

و سالمت و توانايي، جانب خوف از خدا را بر جانب رجا تقويت كند و در زمان پيري و بيمـاري و  
 يح مسلم].ناتواني، جانب رجا را بر جانب خوف تقويت كند. [شرح امام نووي بر صح
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كه شـب  فرمودند: آنگاه  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از حضرت علي 74
در  ن را قيام كنيد و روزش را روزه بگيريد، [زيرا] خداونـد ي شعبان فرا رسد، شب آ نيمه

آيا كسي هست كه استغفار «فرمايد:  آيد و مي آن شب با غروب خورشيد به آسمان دنيا مي
ا ببخشم؟ آيا كسي هست كه طلب رزق كند تا او را روزي دهم؟ آيا دردمنـدي  كند تا او ر

هست تا او را التيام بخشم؟ آيا كسي هست كه...؟ آيا كسي هست كه...؟ [اين جريان ادامه 
 ».كند دارد] تا زماني كه فجر طلوع مي

ن آمده است كه اين حديث ضعيف است، زيرا يكـي از راويـا  » الزوائد«نكته: در كتاب 
باشد، ضعيف  مي» ابوبكر بن عبداهللا بن محمد ابي بسره«كه همان » ابن ابي بسره«آن يعني 

گويند كه وي حديث وضـع   ي ابي بسره مي است. امام احمد بن حنبل و ابن معين در باره
( كند. مي

26F

1( 

                                           
اند، و نـزد   گويد: علما بر ضعيف بودن سند اين حديث اجماع نموده شيخ آلباني مي و[ -1

 ختگي است. (مصحح)].و سا موضوعمن 



 

 
 محبت خدا نسبت به بنده و تأثير آن در جلب محبت مردم -7

 زند... ت داشته باشد، جبرئيل را ندا ميحديث: هرگاه خداوند كسي را دوس

 باب [ذكر املالئكة]» بدء اخللق«بخاری، كتاب 

 ،عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ: إِذَا أَحب اللَّه العبد رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -75
فُالَن بحي رِيلَ: إِنَّ اللَّهى جِبادن اِء: إِنَّ اللَّهملِ السي أَهرِيلُ في جِبادنرِيلُ، فَيجِب هبحفَي ،هبِبا فَأَح

 .»يحب فُالَنا فَأَحبوه، فَيحبه أَهلُ السماِء، ثُم يوضع لَه القَبولُ في اَألرضِ
اي  هرگاه خداوند بنده«د: روايت شده است كه فرمودن از پيامبر  . از ابوهريره 75

گويـد]: خداونـد فـالن بنـده را      زند [و به او مـي  را دوست داشته باشد، جبرئيل را ندا مي
دوست دارد، پس تو نيز او را دوست داشته باش، پس جبرئيل او را دوست خواهد داشت 

نيز او زند: همانا خداوند فالن بنده را دوست دارد، پس شما  و در ميان اهل آسمان ندا مي
را دوست بداريد، پس اهل آسمان او را دوست خواهند داشت. سپس بـراي او در زمـين   

 ».گردد واهد شد (مقبول زمينيان ميقبول و رضايت قرار داده خ

 باب: [املقت من اهللا]» األدب«بخاری، كتاب 

ي  بخاري اين حديث را با الفاظي نزديك به الفاظ حـديث قبـل (حـديث شـماره     -76
آمـده   »في أَهلِ اَألرضِ«، »في اَألرضِ«كند با اين تفاوت كه در آخر آن به جاي  مي ) بيان75

 است.

 باب: [كالم الرب مع جربيل ونداء املالئكة]» التوحيد«بخاری، كتاب 

ي  بخاري اين حديث را با الفاظي نزديك به الفاظ حـديث قبـل (حـديث شـماره     -77
آمـده   »ويوضـع «، »ثُم يوضع«آخر حديث به جـاي   كند با اين تفاوت كه در ) بيان مي75

 است.
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 باب: [إذا أحب اهللا عبداً حببه إلی عباده]» الرب والصلة«مسلم، كتاب 

قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: إِنَّ اَهللا إِذَا أَحب  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -78
فَقَالَ: إِني أُحب فُلَانا فَأَحبه، قَالَ: فَيحبه جِبرِيلُ، ثُم ينادي في  عليه السالم، دعا جِبرِيلَ ،عبدا

في الْأَرضِ،  ثُم يوضع لَه الْقَبولُ :السماِء فَيقُولُ: إِنَّ اَهللا يحب فُلَانا فَأَحبوه، فَيحبه أَهلُ السماِء، قَالَ
ضغإِذَا أَبو ا اللّهدبرِيلَ ،عا جِبعي  ،دي فادني رِيلُ، ثُمجِب هضغبفَي ،هضغا فَأَبفُلَان ضغي أُبقُولُ: إِنفَي
 .»وضع لَه الْبغضاُء في الْأَرضِإِنَّ اَهللا يبغض فُلَانا فَأَبغضوه، قَالَ: فَيبغضونه، ثُم ت :أَهلِ السماِء

اي را  هرگاه خداوند بنده«فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 78
فرمايد: من فالن بنده را دوسـت دارم، پـس    خواند و مي دوست داشته باشد، جبرئيل را مي

ز او را دوسـت خواهـد   فرمودند: پس جبرئيل ني تو نيز او را دوست داشته باش؛ پيامبر 
گويد: خداوند فـالن بنـده را دوسـت دارد، پـس      زند و مي داشت، سپس در آسمان ندا مي

[اي اهل آسمان] شما نيز او را دوست داشته باشيد. پس اهل آسـمان [نيـز] او را دوسـت    
فرمودند: سپس قبول و رضايت در زمين (اهل زمين) نسبت بـه   خواهند داشت؛ پيامبر 

زنـد و   اي را دشمن بدارد، جبرئيل را ندا مي خداوند بندهو هرگاه  .ده خواهد شداو قرار دا
، پس تو نيز او را دشمن بـدار، پـس جبرئيـل نيـز او را     متنفرمفالن بنده  از فرمايد: من مي

، متنفـر اسـت  فالن بنـده  از زند: خداوند  دارد، سپس در ميان اهل آسمان ندا مي دشمن مي
فرمودند: پـس اهـل آسـمان نيـز او را دشـمن       بداريد؛ پيامبر  پس شما نيز او را دشمن

 ».اهل زمين) نسبت به او قرار داده خواهد شدو سپس كينه و نفرت در زمين ( . دانند مي

 ، باب: [ما جاء يف املتحابني يف اهللا]»املوطأ«امام مالک، 

ى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: إِذَا أَحب اللَّه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -79
قَد أَحببت فُلَانا فَأَحبه، فَيحبه جِبرِيلُ، ثُم ينادي في أَهلِ السماِء: إِنَّ اللَّه قَد  :الْعبد، قَالَ لجِبرِيلَ

 - ،السماِء، ثُم يوضع لَه الْقَبولُ في الْأَرضِ، وإِذَا أَبغض اللَّه الْعبدأَحب فُلَانا فَأَحبوه، فَيحبه أَهلُ 
كالقَالَ م - كثْلَ ذَلضِ مغي الْبقَالَ ف هإِلَّا أَن هِسبلَا أَح :«. 

هرگـاه خداونـد كسـي    «فرمودنـد:   روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 79
گويد: من فـالن بنـده را دوسـت     اي از بندگان) را دوست داشته باشد، به جبرئيل مي (بنده
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دارم، پس تو نيز او را دوست داشته باش، پس جبرئيل او را دوست خواهد داشت، سپس 
زند؛ همانا خداوند فالن بنده را دوست دارد، پس شما نيز او را  در ميان اهل آسمان ندا مي

ان او را دوست خواهند داشت. سـپس قبـول و رضـايت در    دوست بداريد. پس اهل آسم
اي را دشـمن   زمين (اهل زمين) نسبت به او قرار داده خواهد شد و هرگـاه خداونـد بنـده   

همـين را در   گويد:) ابوهريره به نقل از پيـامبر   مالك (آخرين راوي حديث مي –بدارد 
 ».مورد اين كه خداوند كسي را دشمن بدارد نيز بيان كرد

 رمذی، باب: [سورة مريم]ت

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: إِذَا أَحب اللَّه  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -80
تنزِلُ لَه املَحبةُ في أَهلِ  نادى جِبرِيلَ: إِني قَد أَحببت فُلَانا فَأَحبه، قَالَ: فَينادي في السماِء ثُم ،عبدا

:لُ اللَّهقَو كضِ، فَذَلاَألر ﴿                    

﴾ادبع اللَّه ضغإِذَا أَبا، ،، وفُلَان تضغأَب ي قَدرِيلَ: إِنى جِبادن  زِلُ لَهنت اِء ثُممي السي فادنفَي

 .»البغضاُء في اَألرضِ
اي را  هرگاه خداوند بنده«فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 80

دارم،  من فالن بنده را دوست«فرمايد]:  زند [و مي دوست داشته باشد، جبرئيل را ندا مي
زند،  فرمودند: پس جرئيل در آسمان ندا مي ؛ پيامبر »شته باشپس تو نيز او را دوست دا

شود و اين همان  سپس محبت نسبت به او به ميان اهل زمين [از آسمان] نازل مي

﴿ فرمايد: ي خداوند است كه مي فرموده                 

      ﴾  :اند و كارهاي شايسته انجام  گمان كساني كه ايمان آورده بي«  ]٩٦[مرمي

ها خواهد  دارد و محبت ايشان را به دل ها را دوست مي دهند، خداوند مهربان آن مي
من «فرمايد]:  خواند [و مي اي را دشمن بدارد، جبرئيل را مي و هرگاه خداوند بنده  »افكند
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زند، سپس خشم و دشمني  ، پس جبرئيل در آسمان ندا ميدارم فالن بنده را دشمن مي
 .)27F1(»شود نسبت به او به ميان اهل زمين [از آسمان] نازل مي

 گويد: اين حديث حسن صحيح است. ترمذي مي

                                           
ي خير نسبت به او و هدايت او؛ معناي محبت  اش عبارت است از اراده محبت خداوند نسبت به بنده -1

. 2. استغفار و دعا براي او؛ 1تمال دو وجه را دارد: ي خدا، اح جبرئيل و ساير فرشتگان نسبت به بنده
داشتن او و اشتياق به ديدار و مالقاتش. [شـرح امـام    همان محبت متعارف كه عبارت است از دوست

 نووي بر صحيح مسلم].
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 شود آن حاصل مي

 دشمني كندي مؤمنم)  حديث: هركس با دوست من (بنده
 دهم با او اعالن جنگ مي

 بخاری، باب: [التواضع]

قَالَ:  عز وجلَّ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: إِنَّ اللَّه رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -81
إِلَي عبدي بِشيٍء أَحب إِلَي مما افْترضت علَيه، فَقَد آذَنته بِاحلَربِ، وما تقَرب  ،من عادى لي وليا

هتببفَإِذَا أَح ،هبى أُحتلِ حافوبِالن إِلَي بقَرتي يدبالُ عزا يمو،  هرصبو ،بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن
يبطش بِها، ورِجلَه الَّتي يمشي بِها، وإِنْ سأَلَنِي لَأُعطينه، ولَئنِ استعاذَنِي  الَّذي يبصر بِه، ويده الَّتي

وأَنا أَكْره  ،املُؤمنِ، يكْره املَوت عبدي لَأُعيذَنه، وما ترددت عن شيٍء أَنا فَاعلُه ترددي عن نفْسِ
اَءتسمه«. 

فرمايـد:   فرمودند: خداوند متعال مي روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 81
د، قطعاً [بداند] ري مؤمنم) دشمني كند و او را بيازا هركس با يك ولي و دوست من (بنده«

ي آن بـه مـن    ترين چيز نزد من كه عبدم به وسيله كنم، و محبوب من با او اعالن جنگ مي
دادن  ي مـن هميشـه بـا انجـام     ام و بنده ، اعمالي است كه بر او فرض كردهشود نزديك مي

 دارم و چون او را دوست داشـتم،  شود، تا آن كه او را دوست مي ها به من نزديك مي سنت
بينـد و دسـت او    شوم كه بـا آن مـي   شنود و چشم او مي گوش او خواهم شد كه با آن مي

رود و اگـر از   شوم كه با آن راه مـي  و پاي او مي كند خواهم شد كه با آن حمله و دفاع مي
كنم، و اگر از شرّ چيزي به من پناه جويد، قطعـاً او   من چيزي بخواهد، قطعاً به او عطا مي
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ي مـؤمنم كـه    ي قبض روح بنده دهم، به اندازه دهم و در هيچ كاري كه انجام مي را پناه مي
 .)28F1(»شوم پسندم، متردد نمي نميپسندد و من نيز آزار و اذيت او را  مرگ را نمي

                                           
باشد و او كسي است كه كاروبارش را خداوند سرپرسـتي   مي» مفعول«به معني » فعيل«بر وزن » ولي« -1

» فاعـل «بـه معنـاي   » فعيـل «اي او را به نفسش واگذار نكنـد. يـا بـر وزن     كند و لحظه مي و نگاهباني
شود كه در انجام عبادت و فرمان خداوند كوتاهي  گفته مي» ولي«باشد كه در اين صورت به كسي  مي

كند و هميشه و در همه حال بر آن مواظبت دارد، بدون آن كه سـرپيچي و عصـياني در عبـادت     نمي
اين است كه محفوظ باشد، يعني خداوند او را از مـداومت در  » ولي«وارد كند و از شرايط  وي خلل

بـودن اسـت؛ حـال     شدن؛ محفوظ دارد، همچنان كه شرط نبي معصوم لغزش و دچار گناه و معصيت 
كند و اين بـه واليـت    اگرولي دچارمعصيتي  نيز گرديد، خداوند تو به را به او الهام كند و او توبه مي

 كند. اي وارد نمي لطمه
كنم كه دشمن با دشمن  دهم و با او طوري برخورد مي يعني با او اعالن جنگ مي »فقد آذنته باحلرب«

 كند و اين تهديدي شديد است؛ زيرا هركس با خداوند درافتد، قطعاً هالك خواهد شد. برخورد مي
 واجبات كفايي و چه واجبات عيني.باشد، چه  واجبات به طور عام مي »مما افترضت عليه« منظور از

اند، اين جمله در آن آمده است  در رواياتي كه امام احمد و بيهقي از حضرت عايشه ل روايت كرده
يعني من دل يا عقل و زبانش  »بِه يتكَلَّم الَّذي ولسانه بِه يعقلُ وفُؤاده الَّذي«فرمودند:  كه پيامبر 

 ».گويد كند و سخن مي ني كه با آن تعقل ميخواهم شد، دل و زبا
فاكهـاني  ». باشـد  منظور از سمع و بصر و.. شدن خدا، كنايه از نصرت بنده و تأييد او مـي «اند:  و گفته

شنود و از چيزي جز تالوت آيـات كتـابم    گفته است: منظور اين است كه او چيزي جز ذكر من نمي
آيد و در چيزي جـز عجايـب مخلوقـاتم تأمـل و      ميبرد و از چيزي جز مناجاتم خوشش ن لذت نمي
 گيرد. كند و دستان و پاهايش را جز در راه من به كار نمي تفكر نمي

يعني اين كه خداوند قبض روح را كه كار ملك الموت  »وما ترددت عن شیء أنا فاعله ترددی...«
ي  دست قدرت و ارادهاست، به خود نسبت داده است و به اين خاطر است كه تمامي امور هستي در 

اوست و منظور از ترديد، ترديد ملك الموت است و ناخوشايند داشتن قبض روح مؤمن از جانب 
خداوند، به خاطر درد و ناراحتي موجود در قبض روح اوست؛ نه بدان معنا كه خداوند مرگ را براي 

كران  حمت و مغفرت بيي مؤمن را به ر فرد مؤمن ناخوشايند بدارد، چرا كه مرگ پلي است كه بنده
 رساند. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري]. خداوند مي
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اي از ايمان  ام به درجه به اين معني است كه بنده »يسمع به و... يکنت مسعه الذ«... [اين كه فرمودند: 

خواهد رسيد كه گوشش، چيزهايي را خواهد شنيد كه مورد رضايت من باشد و او را بيشتر به من 
و چشمش، چيزهايي را خواهد ديد كه مورد رضايت من باشد. و دست و پاهايش،  نزديك كند

ام  كارهايي را انجام خواهند داد و به جاهايي قدم خواهند گذاشت كه مورد رضايت من باشد و بنده
 مترجم]. –را بيشتر به من نزديك كنند... واهللا أعلم 
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 اش امر كرد كه حديث: مردي كه به خانواده
 بعد از مرگ، جسدش را بسوزانند

 باب: [ما ذكر عن بنیء إرسائيل]» بدء اخللق«بخاری، كتاب 

تحدثُنا ما سمعت من رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم؟  قَالَ عقْبةُ بن عمرٍو لحذَيفَةَ: أَالَ« -82
هأَن اسى النري يا الَّذا، فَأَمارناًء وم جرالِ إِذَا خجالد عقُولُ: إِنَّ مي هتعمي سقَالَ: إِناراٌء  ،ا النفَم

ري يا الَّذأَمو ،ارِدبارِداٌء بم هأَن اسا  ،ى النهى أَنري يي الَّذف قَعفَلْي كُمنم كرأَد نفَم ،رِقحت ارفَن
ارِدب ذْبع هفَإِن ،ارفَةُ، نذَيقْ :قَالَ حيل املَلَك اهأَت ،لَكُمكَانَ قَب نيملًا كَانَ فجقُولُ: إِنَّ ري هتعمسو بِض

غَير أَني  ،روحه، فَقيلَ لَه: هلْ عملْت من خيرٍ؟ قَالَ: ما أَعلَم، قيلَ لَه: انظُر، قَالَ: ما أَعلَم شيئًا
. قَالَ: خلَه اللَّه اجلَنةَوأُجازِيهِم فَأُنظر املُوسر، وأَتجاوز عنِ املُعِسرِ، فَأَد ،كُنت أُبايِع الناس في الدنيا

فَاجمعوا لي  ،أَوصى أَهلَه إِذَا أَنا مت ،إِنَّ رجلًا حضره املَوت، فَلَما يئس من احلَياةوسمعته يقُولُ: 
 ،فَامتحشت، فَخذُوها ،ت إِلَى عظْميوخلَص ،حطَبا كَثريا، وأَوقدوا فيه نارا، حتى إِذَا أَكَلَت لَحمي

فَقَالَ لَه: لم فَعلْت ذَلك؟  ،فَاذْروه في اليم، فَفَعلُوا، فَجمعه اللَّه ،فَاطْحنوها، ثُم انظُروا يوما راحا
لَه اللَّه فَرفَغ ،كتيشخ نقَالَ: م. مع نةُ بقْباقَالَ عاشبكَانَ نو قُولُ ذَاكي هتعما سأَنرٍو: و«. 

اي  شـنيده  گفـت: آيـا چيـزي از آنچـه از پيـامبر       عقبه بن عمرو به حذيفـه   .82
وقتـي كـه دجـال    «فرمـود:   شنيدم كه مي گفت: از پيامبر  گويي؟ حذيفه  برايمان نمي

بيننـد [در حقيقـت]، آب    آتش مـي  آيد، با او آبي و آتشي خواهد بود؛ آنچه مردم آن را مي
بيننـد، آتشـي اسـت كـه      سرد و خنك است و آنچـه مـردم آن را آب سـرد و خنـك مـي     

سوزاند (آتش سوزاننده است)، پس هـركس از شـما آن را درك كـرد (دجـال را درك      مي
كند آتش است، زيـرا آن [آتـش نيسـت بلكـه]      كرد)، در ميان چيزي قرار گيرد كه فكر مي

قبل از شـما (در  «فرمود:  مي حذيفه گفت: و شنيدم كه پيامبر ». نك استآب گوارا و خ
ميان گذشتگان) مردي بود؛ ملك الموت آمد كه جانش را بگيرد، آنگاه به او گفته شد: آيـا  

كنم)، به او گفته شد: بنگر (فكر كن)،  دانم (گمان نمي اي؟ گفت: نمي كار خيري انجام داده
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ه انجام داده باشم] غير از ايـن كـه در دنيـا بـا مـردم معاملـه       گفت: چيزي به ياد ندارم ]ك
دادم و  توانست و دارا بود، فرصت مي دادم و به كسي كه مي ها فرصت مي كردم و به آن مي

گذشتم؛ پـس خداونـد او را بـه بهشـت وارد كـرد. حذيفـه        از كسي كه تنگدست بود، مي
د، وقتي كه از دنيا نا اميـد شـد، بـه    فرمود: مردي مرگش فرا رسي گفت: و نيز شنيدم كه مي

اش سفارش كرد كه وقتي مردم، مقدار زيادي چـوب بـرايم جمـع كنيـد و آتشـي       خانواده
هايم برسـد و سـوزانده شـود     روشن كنيد تا گوشتم (جسدم) را از بين ببرد و به استخوان

س منتظـر  (خاكستر شود) پس آن را (جسم و خاكسترم) را برداريد و آن را خُرد كنيد، سپ
اش ايـن   يا بيندازيـد؛ خـانواده  رام) در د روزي باشيد كه باد بيايد، پس آن را (جسم سوخته

كار را كردنـد؛ آنگـاه خداونـد او را گـرد آورد و بـه او فرمـود: چـرا چنـين كـردي (بـه           
عقبه بن ». ات چنين سفارش كردي)؟ گفت: از ترس تو. پس خداوند او را بخشيد خانواده

(دزديد نيدم كه حذيفه گفت: آن مرد نباش بود و كفن مردگان را ميعمرو گفت: من ش
29F

1(. 

 »بدء اخللق«بخاری، كتاب 

83- »يدعأَبِي س نع –  رِيدالْخ ولًا  –هجأَنَّ ر :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع هنع اللَّه يضر
لًا، فَقَالَ لبنِيه لَما حضر: أَي أَبٍ كُنت لَكُم؟ قَالُوا: خير أَبٍ، قَالَ: فَإِني لَم كَانَ قَبلَكُم رغَسه اللَّه ما

لُوا، فَجفَفَع ،فاصمٍ عوي يونِي فذَر قُونِي، ثُمحاس رِقُونِي، ثُمفَأَح تا قَطُّ، فَإِذَا مريلْ خمأَع اللَّه هعم
جو زعهتمحبِر لَقَّاهفَت ،كافَتخ؟ قَالَ: ملَكما حلَّ فَقَالَ: م«. 

                                           
بـريم.   د كه از گرفتارشدن در آن فتنه به خدا پناه ميان ي دجال، احاديث زيادي وارد شده در مورد فتنه -1

توان گفت اين است كه منظور اين حديث و احاديثي كه در ايـن زمينـه    اما آنچه در اين خصوص مي
شـوند بـه    اين است كه زماني خواهد آمد كه معيارها عوض مـي  –واهللا ورسوله أعلم  –اند  وارد شده

شود و پوششي لطيف و زيبا و فريبنـده   ها پوشانيده مي يتطوري كه پوششي خشن بر حقايق و واقع
دهند، طبيعتاً به دنبال لبـاس   بر فواحش و باطل؛ مردمان ظاهربين نيز كه اكثريت جامعه را تشكيل مي

شدن به حقايق كه پوششـي   كنند و از نزديك لطيف و زيبا كه در حقيقت باطل است، گرايش پيدا مي
تـر   كنند و اينجاست كه كار دعوتگران راه خدا، سخت و مشـكل  مي خشن بر آن پوشيده شده، دوري

 مترجم. –از گذشته خواهد بود 
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قبـل از  مـردي  «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  از ابوسعيد خدري  .83
كرد) كه خداوند مال زيـادي بـه وي بخشـيده بـود؛ آن مـرد هنگـام        شما بود (زندگي مي

هـا جـواب دادنـد: بهتـرين      چگونه پدري بودم؟ آناحتضارش به فرزندانش گفت: برايتان 
 پدر؛ گفت: اما هرگز [براي خود] كار خوبي انجام ندادم، پس هرگاه مردم، مرا بسـوزانيد، 

ي جسـدم را)، سـپس در روزي كـه بـاد شـديدي       مانده و سـوخه  سپس خُردم كنيد (باقي
ـ  مانده وزد، مرا (باقي مي در را] انجـام دادنـد.   ي جسدم را) پخش كنيد. فرزندان [سفارش پ

پس خداوند متعال جسم او را گرد آورد و فرمود: چه چيزي تـو را وادار كـرد كـه چنـان     
سفارش كني؟ جواب داد: ترس از تو، پس خداوند با رحمت خود با او برخورد كـرد (او  

 ».را مشمول رحمت خود كرد)
حذَيفَةَ: أَالَ تحدثُنا ما سمعت من النبِي صلَّى اُهللا ل –هو ابن عمروٍ اَألنصارِي  – قَالَ عقْبةُ« -84

 ،أَوصى أَهلَه: إِذَا مت ،إِنَّ رجلًا حضره املَوت، لَما أَيِس من احلَياة :علَيه وسلَّم؟ قَالَ: سمعته يقُولُ
 ،وروا نارا، حتى إِذَا أَكَلَت لَحمي، وخلَصت إِلَى عظْمي، فَخذُوهافَاجمعوا لي حطَبا كَثريا، ثُم أَ

لم فَعلْت؟ قَالَ:  لَه: فَقَالَ ،فَجمعه اللَّه – أَو راحٍ – في يومٍ حار ،فَذَرونِي في اليم ،فَاطْحنوها
لَه فَرفَغ ،كتيشخ«. 

اي  شـنيده  گفـت: آيـا از آنچـه از پيـامبر      و انصاري به حذيفـه  . عقبه بن عمر84
ي  مـردي در آسـتانه  «فرمـود:   شنيدم كه مـي  گويي؟ حذيفه گفت: از پيامبر  برايمان نمي

مرگ (حالت احتضار) قرار گرفت و وقتي از برگشت به زندگي (دنيا) مأيوس شد (يقـين  
ردم، چـوب بسـياري     اش را وصيت كرد  ميرد)، خانواده پيدا كرد كه مي [و گفت]: وقتـي مـ

برايم گرد آوريد، سپس آتشي روشن كنيد [و مرا در آن بيندازيد] تا گوشتم را از بين ببرد 
هايم برسد، پـس جسـدم (آنچـه از جسـدم مانـده اسـت، يعنـي سـوخته و          و به استخوان

بـوزد، در   خاكستر) را برداريد و آن را خُرد كنيد و در روزي بسيار گرم يا روزي كـه بـاد  
اش سفارش او را به جا آوردند] و خداونـد جسـمش    دريا بيندازيد (پخش كنيد) [خانواده

را جمع كرد و به او فرمود: چرا چنين كردي؟ گفت: به خاطر ترس از تو، پس خداوند او 
 ».را بخشيد
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85- »لَّى اُهللا عص بِينِ النع هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع رِفسلٌ يجقَالَ: كَانَ ر ،لَّمسو هلَي
فِْسهلَى نع، تاملَو هرضا حيحِ،  ،فَلَمي الرونِي فذَر ونِي، ثُمناطْح رِقُونِي، ثُمفَأَح تا مإِذَا أَن :نِيهبقَالَ ل

 تعالَى ما عذَّبه أَحدا، فَلَما مات فُعلَ بِه ذَلك، فَأَمر اللَّه فَواللَّه لَئن قَدر علَي ربي لَيعذِّبني عذَابا
لَتفَفَع هنم يكا في معمفَقَالَ: اج ضا  ،اَألر؟ قَالَ: يتعنا صلَى مع لَكما حفَقَالَ: م مقَائ وفَإِذَا ه

بر! كتيشين خلَتملَح فَرفَغ ،ه.« 
هرقَالَ غَية  – وريرأَبِي ه رغَي :أَي– »با ري كافَتخم«. 

مـردي بـود كـه در انجـام     «كند كـه فرمودنـد:    روايت مي از پيامبر  . ابوهريره 85
كرد (بسيار اهل گناه بود)؛ وقتي بـه حالـت احتضـار و مـرگ      روي مي معاصي بسيار زياده

فارش كرد): هرگاه مردم، مرا بسوزانيد، سپس مرا آسياب كنيد افتاد، به فرزندانش گفت (س
(جسدم را خُرد كنيد)، سپس مرا در باد رها كنيد، به خدا سوگند! اگر پروردگـارم بـر مـن    
سخت گيرد، مرا عذابي خواهد داد كه كسي را با آن عذاب نداده باشد؛ وقتي آن مرد جان 

ام داده شـد؛ پـس خداونـد متعـال بـه زمـين       داد، آنچه سفارش كرده بود، نسبت به او انج
دستور داد و فرمود: هر آنچه از آن مرد در توست، گرد آور، پس زمين دستور را اجرا كرد 
و مرد حاضر ايستاد، خداوند فرمود: چه چيزي تو را بر انجام چنـان كـاري واداشـت؟ در    

نگاه خداوند او را جواب گفت: خدايا! ترس از تو مرا [بر دادن چنان سفارشي] واداشت؛ آ
 ».بخشيد

ذكـر   »مخافَتك يا رب«عبارت  »خشيتك !يا رب«غير از ابوهريره، راويان ديگر به جاي 
 اند. كرده

﴿بخاری، باب: [           ﴾[ 

اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: قَالَ رجلٌ لَم يعملْ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -86
قُوهرفَح اتا قَطُّ: إِذَا مريخ،  هلَيع اللَّه رقَد نلَئ اللَّهرِ، فَوحي البف فَهنِصو ،ري البف فَهوا نِصاذْرو

لعالَمني، فَأَمر اللَّه البحر فَجمع ما فيه، وأَمر البر فَجمع ما فيه، ثُم لَيعذِّبنه عذَابا الَ يعذِّبه أَحدا من ا
لَه فَرفَغ ،لَمأَع تأَنو كتيشخ ن؟ قَالَ: ملْتفَع مقَالَ: ل «. 
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مـردي كـه هرگـز در    «فرمودنـد:   روايت شده است كـه پيـامبر    . از ابوهريره 86
اش] سفارش كرد كه هرگاه مرد، او را  اي انجام نداده بود [به خانواده گيش كار شايستهزند

اش را در خشكي و قسـمت ديگـر را در دريـا رهـا و      بسوزانند و قسمتي از جسد سوخته
پخش كنند [و گفت:] به خدا سوگند اگر خدا بر من سخت گيرد، مـن را عـذابي خواهـد    

دهد؛ پس خداونـد بـه دريـا و خشـكي      نچنان عذاب نميداد كه هيچكسي از جهانيان را آ
هاست، گرد آورند، سپس خطاب به او فرمـود:   دستور داد [ر آنچه از جسم] آن مرد در آن

[سفارشي] كردي؟ در جواب عرض كرد: تو خود دانـاتري بـه ايـن كـه مـن از       چرا چنان
 ».ترس تو چنان كردم. پس خداوند او را بخشيد

87- »عأَبِي س نعرضي اهللا عنه يد  لَفس نيملًا فجر ذَكَر هأَن :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع- 
لَكُمكَانَ قَب نيمف أَو -  أَي :نِيهبفَاةُ، قَالَ لالو ترضا حا، فَلَملَدوالًا وم اللَّه طَاهنِي أَععةً يمقَالَ: كَل

عند اللَّه خيرا، وإِنْ يقْدرِ اللَّه  -أَو لَم يبتئز  -كُنت لَكُم؟ قَالُوا: خير أَبٍ، قَالَ: فَإِنه لَم يبتئر أَبٍ 
لَ: فَاسحكُونِي، أَو قَا ،حتى إِذَا صرت فَحما فَاسحقُونِي ،علَيه يعذِّبه، فَانظُروا إِذَا مت فَأَحرِقُونِي

فاصرِيحٍ ع موا ،فَإِذَا كَانَ ييهونِي ففَأَذْر -  ميقَهاثوذَ مفَأَخ :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اللَّه بِيفَقَالَ ن
: كُن فَإِذَا هو رجلٌ قَائم، قَالَ علَى ذَلك وربي، فَفَعلُوا ثُم أَذْروه في يومٍ عاصف، فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ

ما حملَك علَى أَنْ فَعلْت ما فَعلْت؟ قَالَ: مخافَتك، أَو فَرق منك، قَالَ: فَما تالَفَاه  ،اللَّه: أَي عبدي
 .»فَما تالَفَاه غَيرها :وقَالَ مرةً ،أَنْ رحمه عندها

ي يكـي از   روايت شده است كه ايشان در بـاره  از پيامبر  ابوسعيد خدري . از 87
مـردي بـود كـه]    «[ سـخن گفتنـد و فرمودنـد:    –يا مردي كه قبل از شما بـود   –پيشينيان 

خداوند به او مال و فرزند داده بود؛ وقتي مرگش فرا رسيد (به حالت احتضـار افتـاد)، بـه    
بودم؟ گفتند: بهترين پدر، گفت: اما اين پدر [شما] فرزندانش گفت: برايتان چگونه پدري 

نزد خدا هيچ خيري [براي خود] ذخيره نكرده است و اگر خداوند بر او سخت گيـرد، او  
دهد؛ [پس به فرزندانش گفت:] منتظر باشيد، هرگاه مردم، مـرا بسـوزانيد تـا     را عذاب مي

و در  –نيـد  د كفت: مـرا خُـر  يا (شك راوي) گ –شوم، پس مرا بكوبيد  زماني كه زغال مي
فرمودنـد: بـه پروردگـارم     وزد، مرا در آن رهـا كنيـد؛ پيـامبر     روزي كه باد شديدي مي
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سوگند! براي انجام آن وصيت از آنان پيمان سخت گرفت و آن را انجام دادند، سـپس در  
وزيد [سوخته و خاكسـتر] او را پخـش كردنـد؛ خداونـد متعـال       روزي كه باد شديدي مي

د: باش (يعني زنده شو) و آن مرد همچون انسان حاضر ايستاد؛ خداونـد فرمـود: اي   فرمو
يـا (شـك    –ام! چه چيزي تو را واداشت كه چنان كني كه كردي؟ گفت: ترس از تـو   بنده

فرمودنـد: آنچـه بـه او رسـيد، رحمـت و مغفـرت        پيـامبر   –راوي) ترس شديد از تو 
مـت و مغفـرت بـه او نرسـيد (يعنـي مشـمول       خداوند بود. و بار ديگر فرمودند: جـز رح 

(رحمت خداوند شد)
30F

1(. 

 مسلم:
صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ: أَسرف رجلٌ علَى  يبِالن عنِ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -88

صأَو ،توالْم هرضا حفَلَم ،فِْسهنفَقَالَ: إِذَا م ،نِيهى ب ت قُونِي، ثُمحاس رِقُونِي، ثُمذْأفَأَحي رونِي ف
ذَابنِي عذِّبعي لَيبر لَيع رقَد نلَئ اللَّهرِ، فَوحالْب ،بِه كلُوا ذَلا فَفَعدأَح هذَّبا عا ا مي مضِ: أَدلْأَرفَقَالَ ل

م :فَقَالَ لَه ،مقَائ وفَإِذَا ه ،ذْتاأَخ  كافَتخم أَو !با ري كتيش؟ قَالَ: ختعنا صلَى مع لَكمح- 
 .»ذَلكفَغفَر لَه بِ

                                           
بودن اين كلمه شك كـرده اسـت و در   » يبتئر يا يبتئز«در » التوحيد«بخاري در صحيح خود در كتاب  -1

ز خير اين آمده است، يعني: خيري براي خود پيش نفرستاده است. منظور ا» يأتير«ها  برخي از روايت
نيست كه اين فرد هيچ كار نيكي انجام نداده باشد، بلكه يعني غير از ايمان به خدا و توحيد، كار نيك 
ديگري انجام نداده باشد، زيرا كسي كه به خدا مؤمن نباشد، هرگز بخشيده نخواهد شـد و عقـاب و   

 عذابش حتمي خواهد بود.
بدان معني كه  »وإن يقدر اهللا علی«كه فرمودند:  ) و احاديث بعد از آن، اين85ي  در حديث (شماره

ضيق «به معني  »قدر عليه«، زيرا »اگر خداوند بخواهد مرا عذاب دهد و اگر بر من سخت گيرد...«
فرمايد:  آمده است، همانطور كه در آيات مختلف قرآن نيز به اين معني آمده است، آنجا كه مي »عليه

﴿      ﴾  :يا  ]7[الطالق﴿         ﴾ كه در داستان حضرت  ]87ياء: [األنب

كردن  بود كه خداوند قادر و توانا بر زنده يونس است، زيرا اگر فرد مذكور در حديث چنين معتقد مي
 شد. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري]. او نيست، كافر بود و هرگز مشمول رحمت خداوند نمي
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مـردي در انجـام معاصـي    «كند كـه فرمودنـد:    روايت مي از پيامبر  . ابوهريره 88
كرد (بسيار اهل گناه بود). وقتـي مـرگ بـه بـالينش آمـد (بـه حالـت         روي مي بسيار زياده

 تضار افتاد)، به فرزندانش وصيت كرد و گفت: هرگاه مردم، مرا بسـوزانيد، سـپس مـرا   اح
جسدم را خُرد كنيد) و در دريا پخش كنيد. به خدا سوگند اگـر پروردگـارم   آسياب كنيد (

ن سخت گيرد، مرا عذابي خواهد داد كه كسي را همچون آن عذاب نداده باشد؛ پـس  م بر
ه وصيت كرده بود، انجام دادند. خداوند به زمين فرمود (امر اش آنچ فرزندان به جسد مرده

اي، برگردان. پـس آنگـاه مـرد [در برابـر خـدا] ايسـتاد،        كرد): هر آنچه [از آن مرد] گرفته
 –خداوند به او فرمود: چه چيزي تو را واداشت كه چنان كني؟ گفت: خدايا! ترس از تـو  

 .)31F1(»ر آن او را بخشيدپس خداوند به خاط –يا (شك راوي) خوف از تو 

                                           
گوينـد:   فرمايد: در تأويل اين حديث در ميان علمـا اخـتالف اسـت؛ گروهـي مـي      مي /امام نووي  -1

درست نيست حديث را اينگونه معني كنيم كه آن مرد منكر قدرت خدا بـود و نسـبت بـه آن شـك     
گويـد: آن   داشت، زيرا كسي كه در قدرت خدا شك كند، كافر است و ايـن بـا آخرحـديث كـه مـي     

ترسـد و خداونـد او را نخواهـد     باشد، زيرا كافر از خدا نمي ترس تو كردم، مخالف ميسفارش را از 
 بخشيد.

تواند مطرح باشد:  دو تأويل مي »لئن قدر اهللا علی...«اين گروه معتقدند: در معني اين جمله كه گفت: 
بخواهد  اين كه اگر خداوند -2اين كه معني آن اين است: اگر خداوند بخواهد مرا عذاب دهد.  -1

در آيات متعددي است كه در قرآن آمده » قدر«بر من سخت گيرد و مرا تنبيه كند و اين همان معني 

﴿است از جمله:       ﴾  :يا  ]16[الفجر﴿         ﴾ 87ياء: [األنب[. 

اگـر  «شوند و معني آن، ايـن اسـت كـه     ميگروه ديگر معتقدند كه الفاظ اين كالم حمل بر ظاهرشان 
اما آن مرد اين را از شدت ترس از عذاب خـدا و در  » خدا بر من دست يابد و بتواند مرا زنده كند...

كـردنش   حالتي بيان كرده است كه در حالت عادي نبوده است، نه اين كه به عدم قدرت خدا بر زنده
هد شد و اين مانند همان گفتار فالن بنده است كه در معتقد باشد، در نتيجه به خاطر آن مؤاخذه نخوا

 ».ي من و من پروردگار تو هستم خدايا! تو بنده«اوج شادي خطاب به خدا گفت: 
گويند: اين گفتار از خصوصيات كالم عرب است كه شك و يقين را باهم  گروه ديگري از علما مي

 ﴿آميزند، همانند اين كالم قرآن كه فرمودند:  درمي           
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 نسائی با دو روايت اين حديث را نقل كرده است:

 روايت نخست:

قَالَ: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: أَسرف  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -89
إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِي، ثُم اذْرونِي في الريحِ في  لأَهله: عبد علَى نفِْسه حتى حضرته الْوفَاةُ، قَالَ

فَعلَ أَهلُه ذَلك، قَالَ الْبحرِ، فَواللَّه لَئن قَدر اللَّه علَي لَيعذِّبني عذَابا لَا يعذِّبه أَحدا من خلْقه، قَالَ: فَ
لكُلِّ شيٍء أَخذَ منه شيئًا: أَد ما أَخذْت، فَإِذَا هو قَائم، قَالَ اللَّه عز وجلَّ: ما حملَك  اللَّه عز وجلَّ

لَه اللَّه فَرفَغ ،كتيش؟ قَالَ: ختعنا صلَى مع«. 
د: فرمـو  شـنيدم كـه مـي    روايت شده است كه گفـت: از پيـامبر    . از ابوهريره 89

روي كرد (بسيار اهل گناه بود)، تـا ايـن كـه     مردي [بود كه] در انجام معاصي بسيار زياده«
اش گفت: هرگاه مردم مرا بسوزانيد سپس [خاكستر] مرا بر  مرگش نزديك شد. به خانواده

                                                                                                             
﴾  :كه در » و قطعاً يا ما مؤمنان يا شما مشركان بر هدايت يا ضاللت آشكاري هستيم« ]24[سبأ

 كند و منظور همان امر يقيني است. اينجا يك امر يقيني را در قالبي از شك بيان مي
كردن مردگـان و   حديث نسبت به يكي از صفات خداوند كه زندهگروهي هم معتقدند فرد مذكور در 

قدرت بر اين امر باشد، جاهل بوده است و علما در اين اختالف دارند كه آيا كسي كه نسبت به يكي 
از صفات خدا جاهل باشد، كافر است يا خير؛ گروهي چون طبري و اشعري البتـه در اوايـل حيـات    

ي نخسـت   و گروه ديگري از جمله اشعري كـه بعـدها از نظريـه    اند: وي كافر است علمي خود گفته
كند،  شود و حكم به عدم كفر فردي كه جاهل به يكي از صفات خدا باشد، صادر مي خود پشيمان مي

 چنين اعتقادي ندارند.
كرد كه تنها مكلف به توحيد خـدا بـود، نـه چيـز      گويند: اين فرد در زماني زندگي مي گروهي هم مي

 كليف قبل از ورود شريعت وجود ندارد.ديگري و ت
كرده كـه عفـو كـافر در آن زمـان و مطـابق       گويند: شايد اين فرد در زماني زندگي مي گروهي هم مي

 شريعتي كه بود،ه جايز بوده است.
و نيز گفته شده است: او به خاطر گناهان بسياري كه داشت و براي تحقير نفـس خـود، آن را انجـام    

كه خداوند او را ببخشد، البته بايد دانست كه اين امر در شريعت اسالم جايز نيسـت.  داد، به اين اميد 
 [شرح امام نووي بر صحيح مسلم].
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باد دهيد و در دريا پخش كنيد؛ به خدا سوگند اگر پروردگارم بخواهد بر من سخت گيرد، 
 هد داد كه هيچيك از مخلوقاتش را آنچنان عـذاب نـداده باشـد. پيـامبر     مرا عذابي خوا

اش آن (وصيت او) را انجام دادند؛ خداوند متعال به هر آنچه چيزي  فرمودند: پس خانواده
اي، پس بـده و مـرد نـزد خـدا حاضـر ايسـتاد،        از جسم او گرفته بود، فرمود: آنچه گرفته

بر آن داشت كه چنان سفارش كني؟ گفت: ترس از خداوند متعال فرمود: چه چيزي تو را 
 ».تو؛ پس خداوند او را بخشيد

 روايت دوم:

عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ:  أَي: ابن اليمان رضي اهللا عنه – عن حذَيفَةَ« -90
لمبِع ِسيُء الظَّني لَكُمكَانَ قَب نملٌ مجكَانَ ر تا مإِذَا أَن :هلأَهفَاةُ قَالَ لالْو هترضا حفَلَم ،ه

الَ: فَأَمر اللَّه فَأَحرِقُونِي، ثُم اطْحنونِي، ثُم اذْرونِي في الْبحرِ، فَإِنَّ اللَّه إِنْ يقْدر علَي لَم يغفر لي، قَ
ما فَعلْت إِلَّا من  !ت روحه، قَالَ لَه: ما حملَك علَى ما فَعلْت؟ قَالَ: يا ربعز وجلَّ الْملَائكَةَ فَتلَقَّ
لَه اللَّه فَرفَغ ،كافَتخم«. 

قبـل از شـما   «روايت شده است كـه فرمودنـد:    از پيامبر  . از حذيفه بن يمان 90
ن نبود كه كار خـوبي انجـام داده   مردي بود كه نسبت به كارهايش سوء ظن داشت (مطمئ

باشد، يا اين كه به كارهايي كه انجام داده بود، چندان اميدوار نبود)، پس وقتي كه مـرگش  
ردم  به خانواده نزديك شد [و به حالت احتضار درآمده، مـرا بسـوزانيد    اش گفت: هرگاه مـ

خواهد بر من سپس جسدم را آسياب كنيد، سپس مرا در دريا پخش كنيد كه اگر خداوند ب
فرمودنـد: خداونـد متعـال بـه      بخشـد. پيـامبر    سخت بگيرد و مرا عذاب دهد، مرا نمي

فرشتگان دستور داد [روحش را بگيرند]، پس فرشتگان روحش را گرفتند. خداونـد بـه او   
فرمود: چه چيزي تو را بر آن داشت كه چنان كني؟ گفت: خدايا! اين كار را نكـردم، مگـر   

 ».تو؛ پس خداوند او را بخشيدبه خاطر ترس از 

 ابن ماجه:
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عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: أَسرف رجلٌ علَى  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -91
ي، ثُم اسحقُونِي، ثُم ذَرونِي في بنِيه، فَقَالَ: إِذَا أَنا مت فَأَحرِقُونِبِنفِْسه، فَلَما حضره الْموت أَوصى 

قَالَ: فَفَعلُوا بِه ذَلك، فَقَالَ  الريحِ في الْبحرِ، فَواللَّه لَئن قَدر علَي ربي لَيعذِّبنِي عذَابا ما عذَّبه أَحدا
أَو  - لَه: ما حملَك علَى ما صنعت؟ قَالَ: خشيتكللْأَرضِ: أَدي ما أَخذْت، فَإِذَا هو قَائم، فَقَالَ 

كافَتخم - با ري! كذَلل لَه فَرفَغ«. 
مـردي [بـود كـه] در    «روايت شده است كه فرمودنـد:   از پيامبر  . از ابوهريره 91

ش نزديك شـد  كرد (بسيار اهل گناه بود)؛ وقتي كه مرگ روي مي انجام معاصي بسيار زياده
ردم مـرا بسـوزانيد،      (به حالت احتضار افتاد)، به فرزندانش وصيت كرد و گفت: هرگـاه مـ
سپس مرا آسياب كنيد (جسدم را خُرد كنيد) و بر باد دهيد و در دريا پخش كنيد. به خـدا  
سوگند اگر پروردگارم بخواهد بر من سخت گيرد، مـرا عـذابي خواهـد داد كـه كسـي را      

رده   نداده باشد؛ پيامبر همچون آن عذاب  اش، آنچـه   فرمودند: پس فرزندان به جسـد مـ
اي،  وصيت كرده بود، انجام دادند؛ خداوند به زمين امر كرد؛ هر آنچـه [از آن مـرد] گرفتـه   

برگردان و مرد [در برابر خدا] حاضر ايسـتاد، خداونـد بـه او فرمـود: چـه چيـزي تـو را        
پـس   –يا (شك راوي) خـوف از تـو    –از تو  واداشت كه چنان كني؟ گفت: خدايا! ترس

 ».خداوند به خاطر آن، او را بخشيد
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 حديث: آفرينش آدم 

 باب: [خلق آدم]» بدء اخللق«بخاری، كتاب 

92- »قَالَ: خ لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نعمآد اللَّه لَق،  طُولُهو
بقَالَ: اذْه ا، ثُماعرونَ ذتس، كتيحت كونيحا يم عمتفَاس ،كَةاملَالَئ نم كلَى أُولَئع لِّمةُ  ،فَسيحتو

فَكُلُّ  -) ورحمةُ اللَّه(فَزادوه  - ةُ اللَّه،السالَم علَيكُم، فَقَالُوا: السالَم علَيك ورحم :ذُريتك، فَقَالَ
 .»من يدخلُ اجلَنةَ علَى صورة آدم، فَلَم يزلِ اخلَلْق ينقُص حتى اآلنَ

خداوند آدم را آفريـد،  «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  از ابوهريره . 92
ع بـود، سـپس فرمودنـد: بـرو و بـر آن گـروه از       در حالي كه طولش (قدش) شصـت ذرا 

فرسـتند (جوابـت را    فرشتگان سالم كن و گوش بده و ببين با چه الفاظي بر تو درود مـي 
دهند)، پس آن درود و سالم، درود و سالم تو و فرزندانت [بين يكديگر] خواهد بـود؛   مي

اهللا  حمـة م علـيكم ور [پس آدم رفت و] گفت: السالم عليكم (سالم بر شما)، گفتند: السال

و  ايـن را اضـافه كردنـد:    –(سالم و رحمت خدا بر تو بـاد)، [در جـواب بعـد از سـالم]     
شود) به شكل و صوت  آيد (وارد مي و هر انساني كه به بهشت درمي –رحمت خدا بر تو 

آدم خواهد بود و آفرينش (مخلوقات) با گذشت زمان تـا امـروز همچنـان رو بـه كاسـتي      
 ».رود مي

 باب: [بدء السالم]» االستئذان«ری، كتاب بخا

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: خلَق اللَّه آدم علَى  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -93
بقَالَ: اذْه لَقَها خا، فَلَماعرونَ ذتس طُولُه ،هتورص، لَى أُولَئع لِّمفَس ،لُوسج ،كَةاملَالَئ نفَرِ مالن ك

فَقَالُوا: الس ،كُملَيع الَمفَقَالَ: الس ،كتيةُ ذُريحتو كتيحا تهفَإِن كونيحا يم عمتةُ فَاسمحرو كلَيع الَم
اللَّه -  وهادفَز)ةُ اللَّهمحرو (- خدي نى فَكُلُّ متح قُصني لِ اخلَلْقزي فَلَم ،مآد ةورلَى صةَ علُ اجلَن
 .»اآلنَ
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خداونـد آدم را بـه   «روايت شده اسـت كـه فرمودنـد:     از پيامبر  . از ابوهريره 93
شكل خود (آدم) آفريد (يعني به همان شكلي كه بايد آفريده شود و در تقـدير او بـود). و   

. وقتي كه [خداوند] او را آفريد؛ فرمود: بـرو و بـر آن گـروه از    طول آدم شصت ذراع بود
فرسـتند، پـس آن    اند، سالم كن و گوش بده كه چگونه بر تو درود مي فرشتگان كه نشسته

درود، درود تو و فرزندانت [بين يكديگر] خواهد بود؛ پس آدم [بـه مجلـس آن گـروه از    

اهللا  حمـة ا)، گفتند: السـالم علـيكم ور  سالم عليكم (سالم بر شملفرشتگان رفت و] گفت: ا

ايـن را اضـافه كردنـد: و     –(سالم و رحمت خدا بر تو بـاد)، [در جـواب بعـد از سـالم]     
شود، به شـكل   فرمودند:] هر انساني كه وارد بهشت مي [پيامبر  –رحمت خدا بر تو باد 

كاسـتي  و شمايل آدم خواهد بود و مخلوقات با گذشت زمان تـا امـروز همچنـان رو بـه     
 .»روند مي

 مسلم، باب: [بيان صفة اجلنة]

عن رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا  رضي اهللا عنه عن همامِ بنِ منبه، قَالَ: هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ« -94
يه وسلَّم: خلَق اُهللا عز وجلَّ آدم علَى علَيه وسلَّم فَذَكَر أَحاديثَ منها، وقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَ

نم فَرن مهفَرِ، والن كلَى أُولَئع لِّمفَس بقَالَ: اذْه لَقَها خا، فَلَماعرونَ ذتس طُولُه ،هتورص كَةلَائالْم 
تك وتحيةُ ذُريتك، قَالَ: السلَام علَيكُم، فَقَالُوا: السلَام ، فَإِنها تحييحيونك بِهجلُوس، فَاستمع ما 

 وهادةُ اِهللا، فَزمحرو كلَيةُ اِهللا(عمحرو(مآد ةورلَى صةَ عنلُ الْجخدي نونَ  ،، قَالَ: فَكُلُّ متس طُولُهو
لْقلِ الْخزي ا، فَلَماعرى الْآنَ ذتح هدعب قُصني«. 

برايمـان نقـل    از پيامبر  گويد: اين چيزي است كه ابوهريره  همام بن منبه مي. 94
خداوند «فرمودند:  ها اين است كه پيامبر  كرده است: و احاديثي ذكر كرد كه يكي از آن

شد)؛ طـول آدم   مي متعال آدم را به شكل خود آفريد (يعني به همان شكلي كه بايد آفريده
هـا گروهـي    شصت ذراع بود و وقتي او را آفريد، فرمود: برو و بر آن گروه سالم كن و آن

از فرشتگان بودند كه نشسـته بودنـد. پـس گـوش بـده كـه بـا چـه درودي بـر تـو درود           
فرستند كه آن درود، درود تو و فرزندانت [بين يكـديگر] خواهـد بـود؛ [پـس آدم بـه       مي

ز فرشتگان رفت و] گفت: السالم عليكم (سالم بر شما،) گفتند: السـالم  مجلس آن گروه ا
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اهللا (سالم و رحمت خدا بر تو بـاد)، [در جـواب و بعـد از سـالم] ايـن را       حمةعليكم ور

فرمودند: و هـر انسـاني كـه وارد بهشـت      اضافه كردند: و رحمت خدا بر تو باد؛ پيامبر 
و طولش شصت ذراع خواهد بود و مخلوقات شود، به شكل و شمايل آدم خواهد بود  مي

 .)32F1(»روند با گذشت زمان بعد از آدم تا امروز همچنان رو به كاستي مي

                                           
يعني خداوند آدم را به همان شكل و شمايلي كه قرار بود،  »خلق اهللا آدم علی صورته«اين كه فرمود:  -1

شدن  اضافه ؛»علی صورة الرمحن«ست: بيافريند، به صورت كامل آفريد. در حديث ديگر چنين آمده ا

اي  از باب تشريف و تكريم انسان است، زيرا كه خداوند انسان را به گونه» الرحمن«به » ةصور«

 آفريد كه در زيبايي و كمال چيزي همانند او نيست.
ي  هرفتن ذري شدن و رو به كاستي به اين نكته اشاره دارد كه كم »فلم يزل اخللق ينقص«اين كه فرمود: 

آدم، هم در جمال است و هم در قد و اندازه. و اين كاستي تا به امروز و تا آخر دنيا نيز ادامه دارد، 
 گردند و به شكل حال نيستند. روند، به همان شكل نخست برمي اما وقتي به بهشت مي

ك بـود،  وقتي كه خداوند اراده كرد آدم را بيافريند، او را در چند مرحله آفريـد: مرحلـه نخسـت خـا    
شدي گنديده، سپس گـل خشـكيده، آنگـاه دادن صـورت      ي ناچيز، سپس گل تيره سپس گل چسبنده

 انساني و سپس دميدن روح در كالبد او بود.
هـا را در شـش مرحلـه     گويد: خداوند به جز آدم و حوا و حضرت عيسي، تمامي انسان قسطالني مي

ا، سـپس پوشـاندن گوشـت بـر اسـتخوان سـپس       ه آفريد كه عبارتند از: نطفه، علقه، مضغه، استخوان
دميدن روح در او. سپس او را بر ساير مخلوقات برتري داد و به او صـفات حيـواني كـه شـهوت و     

 صفات فرشتگان كه علم و عقل و عبادت است، بخشيد.
چه كسي است، اختالف وجود دارد؛ برخي  »وصورته«در مورد اين كه آيا مرجع ضمير در تركيب 

جع ضمير خود انسان است، يعني خداوند انسان و شكل و شمايل او را آنگونه كه هست معتقدند مر
فرمايد:  گويند با توجه به حديث ديگري داريم و مي و او (خدا) خواسته است، آفريد و برخي مي

مرجع ضمير خداست، يعني خداوند انسان را با صفاتي همچون علم و  ،»خلقه علی صورة الرمحن«
بصر كه صفات ذاتش است، آفريد هرچند كه صفات خدا غير قابل تشبيه هستند.  حيات و سمع و

اند و علم آن را به خدا حواله  به الرحمن) چيزي نگفته ةشدن صور برخي در اين موضوع (اضافه

واهللا أعلم. [شرح قسطالني بر  –گويند: از باب تكريم و تشريف انسان است  اند و برخي مي كرده
 صحيح بخاري].
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 ترمذی، باب [سورة األعراف]

قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: لَما خلَق اللَّه  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -95
آدم، ةمسكُلُّ ن رِهظَه نقَطَ مفَس ،هرظَه حسكُلِّ  ،م ينيع نيلَ بعجو ،ةاميمِ القوا إِلَى يقُهالخ وه

 مهنم انسميضاًإِنو ملَى آدع مهضرع ورٍ، ثُمن نلَاِء  ،مؤلَاِء؟ قَالَ: هؤه نم ،بر فَقَالَ: أَي ،كتيذُر
بر فَقَالَ: أَي ،هينيع نيا بم بِيصو هبجفَأَع مهنلًا مجأَى ررِ  ،فَرآخ نلٌ مجذَا رذَا؟ قَالَ: هه نم

كتيذُر نمِ ماُألم، داود قَالُ لَهي، بفَقَالَ: ر، نس نيت؟ قَالَ: سهرمع لْتعج كَم هزِد ،بر ةً، قَالَ: أَي
مآد رمع يا قُضةً، فَلَمنس نيعبرِي أَرمع نونَ  ،معبرِي أَرمع نم قبي لَمفَقَالَ: أَو ،تاملَو لَكم اَءهج

 لَمةً؟ قَالَ: أَوناسطيهعت داود كن؟اب مآد دحذُ ،قَالَ: فَج تدحفَج ،هتيذُر تيسفَن يسنو ،هتير
هتيذُر ئَتطفَخ مئَ آدطخو«. 

وقتي كه خداونـد  : «دفرمودن روايت شده است كه گفت: پيامبر  از ابوهريره  .95
ي  هـايي كـه او آفريننـده    ي انسـان  آدم را آفريد، پشتش را مسح كرد، پس از پشـتش همـه  

ها برقي (روشنايي)  امت، بيرون آمدند و خدا بين دو چشم هريك از آنهاست تا روز قي آن
ها را بر آدم عرضه كرد (به آدم نشـان داد)؛ آدم گفـت: خـدايا!     از نور قرار داد و سپس آن

ها فرزنـدان تـو هسـتند، آنگـاه آدم در ميـان       ها چه كساني هستند؟ خداوند فرمود: اين اين
بين چشمانش او را به تعجب واداشت و بسيار زيبا بود. ها مردي را ديد كه روشنايي ما آن

هـا از فرزنـدان توسـت، بـه او      گفت: خدايا! اين كيست؟ فرمود: اين مردي از آخرين امت
 اي؟ فرمود: شصت شود داود؛ آدم عرض كرد: خدايا! عمرش را چه قدر قرار داده گفته مي

عمر من كم كن). وقتي كه عمر سال؛ گفت: خدايا! چهل سال از عمر مرا به او ببخش (از 
آدم به پايان رسيد، ملك الموت نزدش آمد [تا جانش را بگيرد]؛ آدم گفت: آيا مگر چهـل  

 سال از عمرم باقي نمانده است؟ گفت: مگر آن را به فرزندت داود نبخشـيدي؟ پيـامبر   
زندانش فرمودند: آدم انكار كرد، پس فرزندانش هم انكار كردند؛ آدم فراموش كرد، پس فر

هم فراموش كردند؛ آدم دچار خطا شد، پـس فرزنـدانش هـم دچـار خطـا شـدند (يعنـي        
كننـد و برخـي را    فرزندان آدم نيز همچون پدرشان در زندگي برخي از مسايل را انكار مي

 ».شوند) كنند و نيز دچار خطا مي فراموش مي
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 گويد: اين حديث حسن صحيح است. ترمذي مي
) چنين آورده اسـت:  95ي  ري در پايان حديث قبل (شمارهترمذي در روايت ديگ -96

سپس خداوند متعال بـراي آدم هـزار   « »ثُم أَكْملَ اللّه تعالَى لآدم أَلْف سنة وأَكْملَ لداود مائَةً«
 ».سال و براي داود صدسال را تكميل فرمود

عمر بن الْخطَّابِ رضي اهللا عنه سئلَ عن هذه الْآية:  عن مسلمِ بنِ يسارٍ الْجهنِي، أَنَّ« -97

﴿                           

                         ﴾ ِطَّابالْخ بن رمقَالَ ع ،

علَيه  رضي اهللا عنه: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يسأَلُ عنها، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا
ثُم ،مآد لَقخ إِنَّ اللَّه :لَّمسو  ،ةنلْجلَاِء لؤه لَقْتةً، فَقَالَ: خيذُر هنم جرختفَاس ،ينِهمبِي هرظَه حسم

 لَقْتلَاِء خؤةً، فَقَالَ: هيذُر هنم جرختفَاس هرظَه حسم لُونَ، ثُممعي ةنلِ الْجلِ أَهمبِعلِ ومبِعارِ، ولنل
لَّى اُهللا أَهص ولُ اللَّهسلُ؟ قَالَ: فَقَالَ رمالْع يمفَف !ولَ اللَّهسا رلٌ: يجلُونَ. فَقَالَ رمعارِ يلِ الن هلَيع

ى عملٍ من أَعمالِ وسلَّم: إِنَّ اللَّه إِذَا خلَق الْعبد للْجنة، استعملَه بِعملِ أَهلِ الْجنة، حتى يموت علَ
حتى يموت علَى عملٍ أَهلِ الْجنة، فَيدخلَه بِه الْجنةَ، وإِذَا خلَق الْعبد للنارِ، استعملَه بِعملِ أَهلِ النارِ، 

ارالن اللّه لَهخدارِ، فَيلِ النالِ أَهمأَع نم«. 
ي  در باره يسار جهني روايت شده است كه از حضرت عمر . از مسلم ين 97

 ﴿مفهوم و معني اين آيه پرسيده شد:                

                                

      ﴾:كه پروردگارت فرزندان آدم را از پشت  هنگامي« ]١٧٢ [األعراف

ايشان را بر خودشان گواه گرفت كه آيا من پروردگار شما  آدميزادگان پديدار كرد و
خبر  د ما از اين غافل و بيدهيم؛ تا روز قيامت نگويي نيستم؟ آنان گفتند: آري گواهي مي

شد،  ي اين آيه سئوال مي در باره فرمود: شنيدم كه از پيامبر  ، حضرت عمر »ايم بوده
كرد و از آن  خداوند آدم را آفريد، سپس با دست راستش پشت او را مسح«فرمودند: 

م و به ا ش] را بيرون آورد و فرمود: اين گروه را براي بهشت آفريدهگروهي از فرزندان [ا
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عمل اهل بهشت عمل خواهند كرد (اعمال اهل بهشت را انجام خواهند داد و به بهشت 
ش] ح كرد و گروه ديگري از فرزندان [اخواهند رفت)، سپس با دستش پشت آدم را مس

ام و به اعمال اهل آتش عمل  را بيرون آورد و فرمود: اين گروه را براي جهنم آفريده
ش را انجام خواهند داد و به آتش خواهند رفت)؛ آنگاه مردي خواهند كرد (اعمال اهل آت

 فرمود: پيامبر  گفت: اي پيامبر خدا! ديگر عمل براي چيست؟ حضرت عمر 
فرمودند: خداوند وقتي كسي را براي بهشت بيافريند، او را به انجام اعمال بهشتيان به كار 

ميرد كه  ميرد (زماني مي ل بهشت ميگيرد، تا زماني كه در حال انجام عملي از اعمال اه مي
كند و وقتي  در حال انجام اعمال اهل بهشت است)، پس خداوند او را وارد بهشت مي

گيرد، تا زماني كه  كسي را براي آتش بيافريند، او را به انجام اعمال اهل آتش به كار مي
 .)33F1(»اندازد ش ميميرد، پس خداوند او را به آت در حال انجام كاري از كارهاي اهل آتش مي

                                           
در اين حديث، بحث از اين نيست كه خداوند خود به اجبار كسي را وادار به عمل اهـل بهشـت يـا     -1

در جواب آن مـرد صـحابي فرمـوده اسـت، شـخص از روي       اهل جهنم كند، بلكه چنانكه پيامبر 
ها راحتي قبـل از   بودن او معلوم است و البته سرنوشت آدم كند، بهشتي يا جهنمي عملي كه در دنيا مي

داند ولي اين دانستن او دليل جبر و اجبار نيست، چرا كـه اوالً؛ بنـده چنـين     ها، خداوند مي خلقت آن
داند و خود باور دارد كه اين كار را با اختيار و تصميم خود گرفته است و ثانياً اگر بنا  جرياني را نمي

ي جـزا و   كه ديگـر برنامـه   ريزد، بدان سبب ي نظام اعتقادي فرو مي را بر جبر بگذاريم، آن وقت همه
كند؛ وقتـي كـه خداونـد     معني و ظالمانه جلوه مي پاداش و عذاب و ارسال پيامبران، همه بيهوده و بي

فرستد تا او را بيـدار و آگـاه    اختيار تغيير در باور و عمل خود را به بنده نداده باشد، چرا پيامبري مي
 ز كار حكيم، دور است.دهد؟ اين ا كند و چرا اگر اطاعت نكرد، عذابش مي

اين درست است كه بسياري از جوانب وجود ما جبري و خارج از اختيار ماست، همچون: خلقت و 
ها مورد سؤال نيستند و سبب پاداش يا عـذابي   جنسيت و عمر و وطن و غير آن، اما هيچكدام از اين

گيرد، انديشه و باور  يشوند و آن قسمت از وجود آدمي كه مورد خطاب و سؤال و عذاب قرار م نمي
 گيرد به قول موالنا جالل الدين بلخي در مثنوي: اوست كه عمل هم از آن سرچشمه مي

 بل، قضا حق است و جهد بنده حق
 ايم اندر دو كار در تردد مانده

 اين كه گويي: اين كنم، يا آن كنم
 

 هين! مباش اَعور چو ابليس خَلَق
 اختيار؟! اين تردد، كي بود بي

 ليل اختيار است، اي صنم!خود د
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گويد: اين حديث حسن است، اما مسلم بـن يسـار آن را از حضـرت     ترمذي مي نكته:
فرد مجهـولي   گويند: بين مسلم بن يسار و حضرت عمر عمر نشنيده است و برخي مي

 واهللا أعلم. –وجود دارد، پس شايد از طريق روايت ديگر حسن لغيره باشد 

 ترمذی، باب آخر [كتاب التفسري]

قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: لَما خلَق اللَّه  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -98
مآد، وحالر يهف فَخنو، طَساللَّ ،ع كمحر :هبر فَقَالَ لَه ،بِإِذْنِه اللَّه دمفَح ،لَّهل دفَقَالَ: احلَم ،ما آدي ه

املَلَائكَة إِلَى ملَإٍ منهم جلُوسٍ، فَقُلْ: السلَام علَيكُم، قَالُوا: وعلَيك السلَام ورحمةُ  هؤالِءاذْهب إِلَى 
 ،اللَّهمهنيب نِيكةُ بيحتو كتيحت هذفَقَالَ: إِنَّ ه هبإِلَى ر عجر ثُم لَه فَقَالَ اللَّه ،-  انتوضقْبم اهديو- :

ثُم بسطَها فَإِذَا فيها  -وكلْتا يدي ربي يمني مباركَةٌ  -اختر أَيهما شئْت؟ قَالَ: اخترت يمني ربي، 
لَ: هؤلَاِء ذُريتك، فَإِذَا كُلُّ إِنسان مكْتوب عمره بين آدم وذُريته، فَقَالَ: أَي رب، ما هؤلَاِء؟ فَقَا

 مهؤولٌ أَضجر يهِمفَإِذَا ف ،هينيع-  هِمئوأَض نم أَو- داود كنذَا ابذَا؟ قَالَ: هه نم !با رقَالَ: ي، 
لَه. قَالَ: أَي  كَتبتزِده في عمرِه. قَالَ: ذَاك الَّذي  !. قَالَ: يا ربقَد كَتبت لَه عمر أَربعني سنةً

ا شةَ ماجلَن نكأُس قَالَ: ثُم .ذَاكو تةً. قَالَ: أَننس نيترِي سمع نم لَه لْتعج ي قَدفَإِن ،بر ،اَء اللَّه
انَ آدم يعد لنفِْسه، قَالَ: فَأَتاه ملَك املَوت، فَقَالَ لَه آدم: قَد عجلْت، قَد كُتب لي ثُم أُهبِطَ منها، فَكَ

دحةً، فَجنس نيتس داود نِكابل لْتعج كنلَكلَى وقَالَ: ب .ةنس أَلْف،  تِسيفَن ِسينو ،هتيذُر تدحفَج
ودهالشابِ وتبِالك رأُم ذئموي نقَالَ: فَم .هتيذُر«. 

فرمودند: وقتي كـه خداونـد    روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوهريره 98
آدم را آفريد و روح در او دميد، عطسه كرد و سپس گفت: الحمد هللا و به اذن خـدا، خـدا   

اي آدم! خدا تو را رحمت كند. نزد آن گـروه  «فرمود:  را سپاس گفت؛ آنگاه خداوند به او
اند برو و بگو: السالم عليكم (سالم بـر   از فرشتگان برو، پيش آن گروه از ايشان كه نشسته

                                                                                                             
، مطـابق  »ام اين گروه را براي آتش و آن گروه را براي بهشت آفريده«و اين كه خداوند فرموده است: 

روند، اعمال اهل آتـش   اين گروه وقتي به دنيا مي«شود:   به آن اعرابي، چنين مقيد مي پاسخ پيامبر 
هـا را بـراي    روند، پس گويي از هم اكنـون آن  ميدهند و در نتيجه پس از مرگ به دوزخ  را انجام مي
 ويراستار]. -» ام و گروه بهشتي نيز به همين صورت آتش آفريده
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اهللا  حمـة شما؛ [آدم رفت و بر فرشتگان سالم كرد، فرشتگان] گفتنـد: وعليـك السـالم ور   

برگشت، خداوند فرمود: اين سالم سپس نزد خداوند  (سالم و رحمت خداوند بر تو باد)؛
تو و سالم و درود فرزندانت [در بين يكديگر] است؛ سپس خداوند در حالي كه دستانش 

خـواهي انتخـاب كـن؟ گفـت: دسـت راسـت        بسته بود، به او فرمود: هركـدام را كـه مـي   
پروردگارم را انتخاب كردم و حال آن كه هردو دست پروردگارم راست و مباركند؛ سپس 

هـا چـه    ند دستش را باز كرد و آدم و فرزندانش در آن بودند؛ پس گفت: خدايا! اينخداو
ها فرزندان تو هستند و آدم ديد كه هر انساني عمـرش   اين كساني هستند؟ خداوند فرمود:

تـر   ها فردي را ديد كه از همه نوراني مابين دو چشمش نوشته شده است، ناگاه در ميان آن
آدم گفـت: خـدايا! ايـن كيسـت؟      –ها بـود   ترين آن از نوراني يا (شك راوي) يكي –بود 

ام (عمرش را چهل  است، چهل سال عمر برايش نوشته خداوند فرمود: اين فرزندت، داود
ام)، آدم گفت: خدايا! پـس مـن شصـت سـال از عمـرم را بـه او بخشـيدم،         سال قرار داده

تـا مـدتي كـه خـدا      خداوند فرمود: اختيار دست خـودت اسـت. سـپس او را در بهشـت    
شمرد [تـا ببينـد كـي     خواست، ساكن كرد، سپس پايين فرستاده شد و آدم عمر خود را مي

فرمودند: ملك الموت نزدش آمد، آدم به او گفت: تعجيل كـردي،   شود]؛ پيامبر  تمام مي
هزار سال برايم عمر نوشته شده است، ملك الموت گفت: بله، اما شصـت سـال آن را بـه    

د بخشيدي و آدم آن را انكار كرد؛ پس [با انكـار آدم] فرزنـدانش هـم انكـار     فرزندت داو
فرمودنـد: از آن روز   كردند و فراموش كرد، پس فرزندانش هم فراموش كردند. پيـامبر  

 ».به بعد امر به كتاب و شهود [براي نوشتن اعمال انسان و شهادت بر آن] مقرر گرديد
   است.گويد: اين حديث حسن غريب  ترمذي مي

 باب: [النهي عن القول بالقدر]» املوطأ«امام مالک، 

 ﴿ عن هذه الْآية: سئلَ عمر عن عبد الْحميد بنِ عبد الرحمنِ بنِ زيد بنِ الْخطَّابِ« -99

                                

                     ﴾  :ِطَّابالْخ نب رمفَقَالَ ع
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نأَلُ عسي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمس إِنَّ اللَّه :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسا، فَقَالَ ره
،ينِهمبِي هرظَه حسم ثُم ،مآد لَقالَى خعتو كاربى تتلَاِء  حؤه لَقْتةً، فَقَالَ: خيذُر هنم جرختفَاس

ةنلِ الْجلِ أَهمبِعو ،ةنلْجارِ،  للنلَاِء لؤه لَقْتةً، فَقَالَ: خيذُر هنم جرختفَاس هرظَه حسم لُونَ، ثُممعي
ولَ اللَّهسا رلٌ: يجلُونَ، فَقَالَ رمعارِ يلِ النلِ أَهمبِعلُ؟ قَالَ !ومالْع يملَّى اُهللا  :فَفص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر

هلَيع لَى عع وتمى يتح ةنلِ الْجلِ أَهمبِع لَهمعتاس ،ةنلْجل دبالْع لَقإِذَا خ إِنَّ اللَّه :لَّمسو نلٍ مم
هلِ النارِ، حتى يموت أَعمالِ أَهلِ الْجنة، فَيدخلُه بِه الْجنةَ، وإِذَا خلَق الْعبد للنارِ، استعملَه بِعملِ أَ

 .»فَيدخلُه بِه النار ،علَى عملٍ من أَعمالِ أَهلِ النارِ

  ﴿ي اين آيه:  روايت شده است كه در باره . از زيد بن خطاب 99    

                                 

                 ﴾ :هنگامي كه «  ]١٧٢[األعراف

پروردگارت فرزندان آدم را از پشت آدميزادگان پديدار كرد و ايشان را بر خودشان گواه 
دهيم، تا روز قيامت  ه آيا من پروردگار شما نيستم؟ آنان گفتند: آري گواهي ميگرفت ك

سؤال شد. حضرت عمر  از حضرت عمر   ،»ايم خبر بوده نگوييد ما از اين غافل و بي
  فرمود: شنيدم كه از پيامبر خداوند آدم را «شد، فرمودند:  ي اين آيه سؤال مي در باره

بر پشت او مسح كشيد و از آن گروهي از فرزندان [ـش] آفريد، سپس با دست راستش 
ام و به عمل اهل بهشت عمل  را بيرون آورد و فرمود: اين گروه را براي بهشت آفريده

خواهند كرد (اعمال اهل بهشت را انجام خواهند داد و به بهشت خواهند رفت)، سپس 
را بيرون آورد و  با دستش بر پشت آدم مسح كشيد و گروه ديگري از فرزندان [ـش]

ام و به اعمال اهل آتش عمل خواهند كرد (اعمال  فرمود: اين گروه را براي جهنم آفريده
اهل آتش را انجام خواهند داد و به آتش خواهند رفت)؛ آنگاه مردي گفت: اي پيامبر 

فرمودند: خداوند وقتي  فرمود: پيامبر  خدا! ديگر عمل براي چيست؟ حضرت عمر 
گيرد، تا زماني كه  ي بهشت بيافريند، او را به انجام اعمال بهشتيان به كار ميكسي را برا

ميرد كه در حال انجام اعمال  ميرد (زماني مي در حال انجام عملي از اعمال اهل بهشت مي
كند و وقتي كسي را براي آتش  اهل بهشت است)، پس خداوند او را وارد بهشت مي
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گيرد، تا زماني كه در حال انجام كاري  اهل آتش به كار مي بيافريند، او را به انجام اعمال
 ».اندازد ميميرد، پس خداوند او را به سبب آن به آتش  از كارهاي اهل آتش مي



 

 
 )34F1(»آفرينش انسان در شكم مادر -11

حديث: آفرينش هركدام از شما چهل روز در شكم مادرش به صورت نطفه 
 خواهد بود

و » القدر«و باب: [خلق آدم] و در كتاب » ذكر املالئكة«باب: » بدء اخللق«بخاری، كتاب 

 ﴿باب: [» التوحيد«كتاب               ﴾[ 

 گرفته شده است:» التوحيد«الفاظ حديث زير از روايت بخاري در كتاب 
100- » نعيضر ودعسم نب اللَّه دبع هنع قَالَ: اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسا رثَندح - 

وقداملَص قادالص وها - وموي نيعبأَر هطْنِ أُمي بف عمجي كُمدأَح لْقلَةً -: أَنَّ خلَي نيعبأَر أَو -  ثُم
ثُم ،ثْلَهلَقَةً مكُونُ عي املَلَك هثُ إِلَيعبي ثُم ،ثْلَهةً مغضكُونُ مي، اتمعِ كَلبذَنُ بِأَرؤفَي:  قَهرِز بكْتفَي

 يقشو لَهمعو لَهأَجوأَو ةلِ اجلَنلِ أَهملُ بِعمعلَي كُمدفَإِنَّ أَح ،وحالر يهف فُخني ثُم ،يدعى ،ستالَ  ح
نار، وإِنَّ أَحدكُم يكُونُ بينها وبينه إِلَّا ذراع، فَيسبِق علَيه الكتاب، فَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ فَيدخلُ ال

سفَي ،اعرإِلَّا ذ هنيبا وهنيكُونُ با يى متارِ، حلِ النلِ أَهملُ بِعمعلِ لَيلَ أَهملُ عمعفَي ،ابتالك هلَيع بِق
 .»اجلَنة فَيدخلُها

(روايت شده است كه گفت: پيامبر صـادق و مصـدوق   از عبداهللا بن مسعود . 100
35F

2( 
آفرينش هركدام از شما اينگونـه اسـت كـه چهـل روز و     « برايمان سخن گفت و فرمودند:

و يـا (شـك راوي) چهـل شـب (بـه       –ود شـ  چهل شب در شكم مادرش گرد آورده مـي 
آيـد،   سپس به همان مدت به صورت علقه (خون بسته) درمي –صورت نطفه خواهد بود) 

شـود، سـپس خداونـد فرشـته [ي      سپس به همان مدت به مضغه (گوشت پاره) تبديل مي
د: روزيِ او و شـو  فرستد و به نوشتن چهار چيز دستور داده مـي  مأموري] را به سويش مي

                                           
 مراجعه شود. 97ي  در مورد احاديث اين بخش به پاورقي حديث شماره -1

 باشد و يا به صادق يعني راستگو و مصدوق يعني در آنچه خداوند به او وعده داده است، راستگو مي -2
 مترجم. –باشد  كند، مورد تأييد پروردگار مي معني در آنچه بيان مي
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بخت خواهـد بـود، سـپس در او روح     و عملش و اين كه سرانجام بدبخت يا خوشل اج
دهـد، تـا جـايي كـه ميـان او و       دمد و همانا يكي از شما عمل اهل بهشت را انجام مي مي

گيـرد، پـس كـار اهـل      ماند، ولي اين نوشته بر او سبقت مـي  بهشت جز ذراعي فاصله نمي
و همانا يكي از شما عمل اهل آتش (جهـنم)   گردد دهد و داخل آتش مي آتش را انجام مي

ماند، ولي ايـن نوشـته    دهد، تا جايي كه ميان او و جهنم جز ذراعي فاصله نمي را انجام مي
 ».گردد دهد و داخل آن مي گيرد، پس كار اهل بهشت را انجام مي بر او سبقت مي

و در برخـي ديگـر    »وِ الرجلُأَ –فَو اللّه إِنَّ أَحدكُم «در برخي از روايت عبـارت:   -101
و در برخي ديگر تقـديم   »إِلَّا باع«و در برخي ديگر عبارت  »غَير ذراعٍ أَو ذراعينِ«عبارت: 

 آمده است. »النار«بر  »اجلنة«
102- »ودعسم نب اللَّه دبلَ رضي اهللا عنه: قَالَ علَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسا رثَندح وهو لَّمسو هي

وقدصالْم قادالص:  ثُم ،كثْلَ ذَللَقَةً مكُونُ عي ا، ثُمموي نيعبأَر هطْنِ أُمي بف كُمدأَح لْقخ عمجي هأَن
ربعِ كَلمات، فَيقُولُ: اكْتب عملَه، يكُونُ مضغةً مثْلَ ذَلك، ثُم يبعثُ اللَّه إِلَيه الْملَك، فَيؤمر بِأَ

سعيد، فَوالَّذي نفِْسي بِيده، إِنَّ أَحدكُم لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنة، حتى ما  ووأَجلَه، ورِزقَه، وشقي أَ
هلَيع بِقسفَي ،اعرا إِلَّا ذهنيبو هنيكُونُ بي  كُمدإِنَّ أَحا، ولُهخدارِ فَيلِ النلِ أَهملُ بِعمعفَي ،ابتالْك

 ،ابتالْك هلَيع بِقسفَي ،اعرا إِلَّا ذهنيبو هنيكُونُ با يى متارِ، حلِ النلِ أَهملُ بِعمعلِ لَيلِ أَهملُ بِعمعفَي
 .»هاالْجنة فَيدخلُ

گويد: پيامبرِ صادق و مصدوق برايمان سـخن گفتنـد و    مي . عبداهللا بن مسعود 102
آفرينش هركدام از شما اينگونـه اسـت كـه چهـل روز در شـكم مـادرش (بـه        «فرمودند: 

گردد. سـپس بـه همـان مـدت بـه صـورت علقـه (خـون بسـته)           صورت نطفه) جمع مي
شـود، سـپس خداونـد     اره) تبـديل مـي  سپس به همان مدت به مضغه (گوشت پ آيد، درمي

شود و خدا بـه   فرستد و به چهار كلمه دستور داده مي فرشته [ي مأموري] را به سويش مي
بخت است، بنويس؛  گويد: عمل و أجل و روزيش را و اين كه بدبخت يا خوش فرشته مي

 سوگند به خدايي كه جانم در دست قدرت اوست، همانا يكي از شما عمل اهل بهشت را
ماند، ولي اين نوشته بـر   دهد، تا جايي كه ميان او و بهشت جز ذراعي فاصله نمي انجام مي
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گردد و همانـا يكـي    دهد و داخل آن مي گيرد، پس كار اهل آتش را انجام مي او سبقت مي
دهد، تا جايي كه ميان او و جهنم جـز ذراعـي    از شما عمل اهل آتش (جهنم) را انجام مي

گيـرد، پـس كـار اهـل بهشـت را انجـام        لي اين نوشته بر او سبقت مـي ماند، و فاصله نمي
 ».گردد دهد و داخل آن مي مي

 مسلم، باب: [كيفية خلق اآلدمی فی بطن أمه]

قَالَ: حدثَنا رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه  (أَي: ابنِ مسعود) رضي اهللا عنه عن عبد اِهللا« -103
هو لَّمسووقدصالْم قادالص و:  كي ذَلكُونُ في ا، ثُمموي نيعبأَر هطْنِ أُمي بف لْقُهخ عمجي كُمدإِنَّ أَح

يه الروح، فَينفُخ ف، الْملَك اللّه تعالَى علَقَةً مثْلَ ذَلك، ثُم يكُونُ في ذَلك مضغةً مثْلَ ذَلك، ثُم يرسلُ
إِنَّ أَحدكُم  ،يرهويؤمر بِأَربعِ كَلمات: بِكَتبِ رِزقه، وأَجله، وعمله، وشقي أَو سعيد، فَوالَّذي لَا إِلَه غَ

ةنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَي، اعرا إِلَّا ذهنيبو هنيكُونُ با يى متلِ حلِ أَهملُ بِعمعفَي ،ابتالْك هلَيع بِقسفَي ،
ا ذراع، فَيسبِق علَيه النارِ فَيدخلُها، وإِنَّ أَحدكُم لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ، حتى ما يكُونُ بينه وبينها إِلَّ

 .»الْجنة فَيدخلُها الْكتاب، فَيعملُ بِعملِ أَهلِ
 روايت شده است كه فرمودنـد: پيـامبرِ صـادق و مصـدوق      از ابن مسعود  .103

آفرينش هركدام از شما اينگونه است كـه چهـل روز در   «برايمان سخن گفتند و فرمودند: 
شكم مادرش (به صورت نطفه) خواهد بود، سپس در همان جا به همان مدت به صـورت  

آيد، سپس در همان جا به همان مدت بـه مضـغه (گوشـت پـاره)      سته) درميعلقه (خون ب
فرستد، سپس در  شود، سپس خداوند متعال فرشته [ي مأموري] را به سويش مي تبديل مي

شود: نوشتن روزي، اجلش، عملـش و ايـن    دمد و به چهار چيز دستور داده مي او روح مي
ند بـه خـدايي كـه جـز او خـدايي      بخت خواهد بـود؛ سـوگ   كه سرانجام بدبخت يا خوش

دهد، تا جايي كه ميان او و بهشت  نيست، همانا يكي از شما عمل اهل بهشت را انجام مي
گيرد، پـس كـار اهـل آتـش را      ماند، ولي اين نوشته بر او سبقت مي جز ذراعي فاصله نمي

نجـام  گردد و همانا يكي از شما عمل آهل آتش (جهـنم) را ا  دهد و داخل آن مي انجام مي
مانـد، ولـي ايـن نوشـته بـر او       دهد، تا جايي كه ميان او و جهنم جز ذراعي فاصله نمي مي

 ».گردد دهد و داخل آن مي گيرد، پس كار اهل بهشت را انجام مي سبقت مي
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آمده و در روايت  »أَربعين لَيلَةً«در حديثي كه از وكيع روايت شده است، عبارت  -104
 آمده است. »ربعين يوماًأَ«جرير و عيسي عبارت 

آمده  »أَربعين لَيلَةً«عبارت  »أَربعين يوماً«در حديث معاذ از شعبه به جاي عبارت  -105
 است.

106- »يدنِ أَسفَةَ بذَيح نع –  فَارِياَلْغ :قَالَ: -أَي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن لُغُ بِهبلُ  يخدي
أَشقي أَو  !: يا ربالْملَك علَى النطْفَة بعد ما تستقر في الرحمِ بِأَربعني أَو خمسة وأَربعني لَيلَةً، فَيقُولُ

بر قُولُ: أَيفَي ،انبكْت؟ فَييدعس! لُهمع بكْتيثَى؟ وأُن أَو أَذَكَر، وهأَثَر، لُهأَجى  ،وطْوت ثُم ،قُهرِزو
قَصنلَا يا ويهف ادزفَلَا ي ،فحالص«. 

چهل «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  . از حذيفه بن ابي اسيد غفاري 106
مـأمور بـر او (نطفـه) وارد     فرشـته  يا چهل و پنج شب بعد از استقرار نطفه در رحم مادر،

بختـي و   بخـت؟ پـس [خـوش    گويد: خدايا! آيا [اين] بدبخت است يا خوش د و ميشو مي
گويد: خدايا! [آيا] مرد است يا زن؟ سـپس عمـل و    شوند، سپس مي بدبختي او] نوشته مي

شود، سپس پرونده (كتابي كـه روزي و عمـل و... او در    گفتار و اجل و روزيش نوشته مي
ز آن بعد آنچنان كه در مورد او نوشته شده است، شود. [و ا آن نوشته شده است) بسته مي

تـرين   شـود (كوچـك   شود و نـه چيـزي كـم مـي     آيد] و نه چيزي به آن اضافه مي پيش مي
 ».تغييري در آن و آنچه در آن نوشته شده، داده نخواهد شد)

107- »أَن ثَهدلَةَ حاثو نب رامأَنَّ ع كِّيرِ الْميبأَبِي الز نعودعسم ناِهللا ب دبع عمس رضي اهللا  ه
رجلًا من  هو (أَي عامر) والسعيد من وعظَ بِغيرِه، فَأَتى ،يقُولُ: الشقي من شقي في بطْنِ أُمه عنه

يفَةُ بن أَسيد الْغفَارِي، فَحدثَه بِذَلك من قَولِ أَصحابِ رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقَالُ لَه: حذَ
ودعسنِ ماب،  تعمي س؟ فَإِنكذَل نم بجعلُ: أَتجالر لٍ؟ فَقَالَ لَهمرِ عيلٌ بِغجقَى رشي فكَيفَقَالَ: و

وأَربعونَ لَيلَةً، بعثَ اُهللا إِلَيها ملَكًا  اثْنتانإِذَا مر بِالنطْفَة رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: 
أَذَكَر أَم أُنثَى؟ فَيقْضي  !ولَحمها وعظَامها، ثُم قَالَ: يا رب ،وخلَق سمعها وبصرها وجِلْدها ،فَصورها

ياَء، وا شم كبربا رقُولُ: يي ثُم ،لَكالْم بكْت! لُه؟أَج  ثُم ،لَكالْم بكْتياَء، وا شم كبقُولُ رفَي
قُصنلَا يو را أُملَى مع زِيدفَلَا ي ،هدي يف يفَةحبِالص لَكالْم جرخي«. 
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: بدبخت كسـي اسـت كـه در    فرمايد شنيد كه مي . عامر بن واثله از ابن مسعود 107
بخت كسي است كه از غير  شكم مادرش بدبخت باشد (برايش نوشته شده باشد) و خوش

كه حذيفه بن اسـيد غفـاري    خودش پند بگيرد، آنگاه عامر به نزد مردي از ياران پيامبر 
نام داشت، آمد و آن را از قول ابن مسعود براي حذيفه بيان كرد و گفـت: چگونـه انسـان    

كني؟ مـن از پيـامبر    ؟ حذيفه به او گفت: آيا از اين تعجب ميدشو عمل بدبخت مي بدون
  :اي [كه در شكم مادر منعقـد شـده    هرگاه چهل و دو شب بر نطفه«شنيدم كه فرمودند

فرستد، پس مأمور آن نطفـه را   است] بگذرد، خداوند فرشته [ي مأموري] را به سويش مي
آفرينـد و سـپس    پوست و گوشت و استخوانش را مي دهد و شنوايي و بينايي و شكل مي

كنـد   گويد: خدايا! آيا [اين] مرد است يا زن؟ خداوند آنچه بخواهد بـرايش مقـدر مـي    مي
گويـد: خـدايا! اجلـش [كـي      نويسد و سـپس مـي   بودن) و فرشته آن را مي (مردبودن يا زن

پس فرشته، در حـالي  نويسد و س گويد و فرشته آن را مي باشد]؟ خداوند آنچه بخواهد مي
اي است [كه آنچه دستور داده شـده   شود كه در دستش صحيفه [از نزد آن نطفه] خارج مي

در مورد وي در آن بنويسد، نوشته شده است] و هرگز نه چيزي به آن [دسـتورها] اضـافه   
 ».كند كند و نه چيزي از آن كم مي مي

حذَيفَةَ  - أَبا الطُّفَيلِ حدثَه، قَالَ: دخلْت علَى أَبِي سرِحيةَ أَنَّ عكْرِمةَ بن خالد حدثَه أَنَّ« -108
فَارِيالْغ يدنِ أَسب -  قَعطْفَةَ تقُولُ: إِنَّ الننِ يياته يبِأُذُن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر تعمفَقَالَ: س
نيعبمِ أَرحي الرف لَكا الْمهلَيع روصتي لَةً، ثُمقَالَ - لَي هتِسبح :ريها  :قَالَ زلُقُهخي يا  -الَّذقُولُ: يفَي

بثَى !رأُن أَو ؟أَذَكَر با رقُولُ: يي ثَى، ثُمأُن ا أَواُهللا ذَكَر لُهعجأَ !فَي وِيأَسم وِيس ر؟غَي جاُهللا فَي لُهع
با رقُولُ: يي ثُم ،وِيس رغَي ا أَووِيس! قُها رِز؟م لُها أَج؟م لُقُها خا ؟ميدعس ا أَويقاُهللا ش لُهعجي ثُم«. 

 طفيل براي عكرمه بن خالد بيان كرد كه من به نزد حذيفه بن اسيد غفاري و. اب108
نطفـه در رحـم چهـل    «فرمود:  شنيدم كه مي ن دو گوشم از پيامبر رفتم و او گفت: با اي

دهد (شـكل   گيرد (به شكل نطفه)، سپس فرشته [ي مأموري] به آن شكل مي شب قرار مي
اي كـه او   گويد: به نظرم [حذيفه] گفت: فرشته زهير (يكي از راويان حديث) مي –انسان) 

گويد: خدايا! آيا مرد است يا زن؟  پس مي –دهد  كند به آن شكل مي را هموار و استوار مي
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گويد: خدايا! آيا سـالم باشـد يـا غيـر      دهد؛ سپس مي پس خداوند او را مرد يا زن قرار مي
گويـد: خـدايا! رزق و    دهد؛ سپس مـي  سالم؟ پس خداوند او را سالم يا غير سالم قرار مي

بخـت قـرار    وشاجل و اخالق و رفتارش چگونه باشد؟ سپس خداوند او را بدبخت يا خ
 ».خواهد داد

109- » ةايرِو يففَةَوذَيح ناِهللا  إِنَّ :ع ئًا بِإِذْنيش لُقخاُهللا أَنْ ي ادمِ، إِذَا أَرحكَّلًا بِالرولَكًا مم
 .ثُم ذَكَر نحو حديثهِم ؛»لبِضعٍ وأَربعني لَيلَةً

هرگاه خداوند اراده كند كسـي را  «نين آمده است: . در روايت ديگري از حذيفه چ109
سـپس حـديث   » ي خدا چهل و چند شب مأمور رحم اسـت  بيافريند، يك فرشته به اجازه

 راويان ديگر را تا آخر ادامه داد.
110- »ةايرِو يفو كالنِ مسِ بأَن نقَالَ: إِنَّ اَهللا رضي اهللا عنه ع هيثَ، أَندالْح فَعركَّلَ  وو قَد

بر قُولُ: أَيلَكًا، فَيمِ محبِالر! بر طْفَةٌ، أَين! بر لَقَةٌ، أَيع!  يقْضاُهللا أَنْ ي ادةٌ، فَإِذَا أَرغضم
ما الْأَجلُ؟ فَيكْتب ذَكَر أَو أُنثَى؟ شقي أَو سعيد؟ فَما الرزق؟ فَ !قَالَ: قَالَ الْملَك: أَي رب ،خلْقًا

هطْنِ أُمي بف ككَذَل«. 
به صورت مرفوع (سند اين حديث را تـا پيـامبر    . در روايتي از انس بن مالك 110
م كـرده     خداوند فرشـته «فرمودند:  كند)، آمده است كه پيامبر  بيان مي حـاي را مـأمور ر

ي مأمور  طفه است؛ [بعد از مدتي فرشتهگويد: خدايا! [اين زمان، زمان] ن است و فرشته مي
گويد:] خدايا! [اين زمان، زمان] علقه است؛ [پس نطفـه بـه اذن خـدا بـه علقـه تبـديل        مي
گويد:] خدايا! [اين زمان، زمـان] مضـغه اسـت؛     ي مأمور مي شود]؛ [بعد از مدتي فرشته مي

راده كرد، آفـرينش  شود]؛ پس وقتي كه خداوند ا [پس علقه به اذن خدا به مضغه تبديل مي
گويد: خدايا! اين انسان مرد باشـد يـا زن؟    فرمودند: فرشته مي را به تمام برساند، پيامبر 
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بخت؟ روزي و اجلش چگونه باشد؟ پس در شكم مادرش آنگونـه   بدبخت باشد يا خوش
 .)36F1(»شود [برايش] نوشته مي

                                           
ام، زيـرا ايـن حـديث     كه اينجانب آن را انتخـاب و ترجمـه كـرده   » اربعين احاديث قدسي«در كتاب  -1

ارجـاع   97ي  شرحي بر آن آمده است كه خوانندگان محترم را به آنجا و نيز پاورقي حـديث شـماره  
 مترجم. –دهم  مي





 

 
 خطاب خداوند به رحم (خويشاوندي) -12

 ي رحم لهحديث: خطاب خداوند به ص

 باب: [سورة القتال، باب: (وتقطعوا أرحامكم)]» التفسري«بخاری، كتاب 

111- » ،اخلَلْق اللَّه لَققَالَ:  خ لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع
ذَتفَأَخ ،محالر تقَام هنغَ ما فَرفَلَم هم :نِ، فَقَالَ لَهمحقْوِ الر؟بِح  نم بِك ذائالع قَامذَا مه :قَالَت

كقَطَع نم أَقْطَعو ،لَكصو نلَ مأَنْ أَص نيضرقَالَ: أَالَ ت ،ةيعقَالَ:  ؟القَط ،با رلَى يب :قَالَت»فَذَاك 

ُء ،»لَكةَ: اقْرريرو هقَالَ أَب:مئْتوا إِنْ ش ﴿                

   ﴾«. 

خداوند موجودات «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  از ابوهريره  .111
ي) برخاست و كمر ها فراغت يافت، رحم (خويشاوند را آفريد؛ هنگامي كه از آفرينش آن

خواهي؟ گفت:  خداوند مهربان را گرفت (به او پناه برد). خداوند به او فرمود: چه مي
جو به تو،  آورنده به تو هستم و] اين [ايستادن من]، همان ايستادن پناه [من، اينك يك پناه

خواهم مرا از قطع  برم و از تو مي از قطع پيوند خويشاوندي است (به تو پناه مي
ي تو را به  شوي كه هركس صله فرمايد: آيا راضي مي شاوندي پناه دهي)؛ خداوند ميخوي

جاي آورد، من با او پيوند كنم و هركس تو را قطع كند، من با او قطع پيوند كنم (از خود 
دور كنم)؟ گفت: خدايا! بله. خداوند فرمود: پس آن حق براي تو باد (چنين خواهم كرد)؛ 

اگر خواستيد [به اين مطلب يقين پيدا كنيد] اين آيه را تالوت كنيد:  گويد: مي ابوهريره 

﴿                     ﴾ :آيا اگر « ]٢٢ [حممد
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ين فساد كنيد گردان شويد جز اين انتظار داريد كه در زم ي اسالم) روي (از قرآن و برنامه
 .)37F1(»»و پيوند خويشاوندي ميان خود را قطع كنيد

بعــد از بيــان حــديث قبــل  در روايــت ديگــري در ايــن بــاب، از ابــوهريره  -112
رسولُ  أَبو هريرةَ رضي اهللا عنه قَالَ: ثُم قَالَ«) و در آخر آن چنين آمده اسـت:  111ي  (شماره

سو هلَيلَّى اُهللا عاِهللا ص:مئْتُءوا إِنْ شاقْر :لَّم ﴿   ﴾...« »   سـپس ابـوهريره   :گفـت

 ».گردان شويد جز... آيا اگر روي«يه را بخوانيد: خواهيد اين آ فرمودند: اگر مي پيامبر 
اين حديث را بخاري در كتاب التوحيد و كتاب األدب و نيز مسلم در كتـاب األدب و  

 اند. ، روايت كردهنسائي در كتاب التفسير

 ترمذی:

                                           
گويـد: عـادت بـر ايـن اسـت كـه        بردن رحم (خويشاوندي) به خداوند، بيضاوي مـي  ر توجيه پناه د -1

شود)، دست به دامـن او   بردن به مستجار (كسي كه به او پناه برده مي برنده) هنگام پناه   مستجير (پناه
 اش به او بچسبد. ي اهميت موضوع و خواسته شده، به اندازه

ي تمثيلي است، به اين صـورت كـه حـال رحـم      از باب استعاره پيامبر ي  گويد: اين گفته طيبي مي
(خويشاوندي) و نياز آن به ارتباط و حمايت از او و مراقبت از اين كـه قطـع نشـود، بـه حـال پنـاه       

بـرد كـه از او دفـاع كنـد يـا       ي نيازمندي (مستجير) تشبيه شده كه به قدرتي (مستجار) پناه مـي  برنده 
باشد به اين صورت كه رحم (خويشـاوندي) را بـه انسـاني تشـبيه كـرده      » ي مكنيه استعاره«تواند  مي

 طلبد. برد و حمايت و مراقبت او را مي است كه به كسي پناه مي
ي مـذكور در مـتن حـديث     اند كـه توجـه بـه آيـه     ي رحم، احاديث زيادي وارد شده در اهميت صله

انـد،   ي احاديثي كه در اين خصـوص وارد شـده  كند. منظور اصل ) در اين زمينه كفايت مي22(محمد: 
 باشد. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري]. ي رحم مي دادن به مقام و ارزش صله اهميت

نـدادنش   ي رحم بر هر انساني واجب اسـت و انجـام   گويد: بدون شك انجام صله مي / امام نووي
تي دارد كـه برخـي بـر برخـي     ي رحم درجـا  آيد، البته صله يعني قطع آن معصيت و گناه به شمار مي

 ديگر برتري دارند.
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113- » نعفوع ننِ بمحالر دبرضي اهللا عنه ع  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ: س
محالر لَقْتخ ،نمحا الرأَنو ،ا اللَّهأَن :قُولُ: قَالَ اللَّهي،  ،يماس نا ملَه قَقْتشو ،هلْتصا ولَهصو نفَم

 .»قَطَعتهومن قَطَعها 
شـنيدم كـه    روايت شده است كه گفت: از پيامبر  از عبدالرحمن بن عوف  .113

هستم و من رحمـان (خـداي مهربـان) هسـتم؛      وندمن خدا«فرمايد:  فرمود: خداوند مي مي
(يعني رحيم و رحمان) مشتق  ي خويشاوندي) را آفريدم و آن را از اسم خود رحم (رابطه

پيوندم و هركس آن را قطع كند، ارتباطم را بـا   كردم؛ پس هركس آن را نگه دارد، به او مي
 ».او قطع خواهم كرد

 ابوداود: باب [صلة الرحم]

114- » نعفوع ننِ بمحالر دبرضي اهللا عنه ع ع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ: س لَّمسو هلَي
من اسمي، فَمن وصلَها وصلْته، ومن  اسماً ، وشقَقْت لَهاوهي الرحم، الرحمنيقُولُ: قَالَ اللَّه: أَنا 

هتتا بهقَطَع«. 
شـنيدم كـه    روايت شده است كه گفت: از پيامبر  . از عبدالرحمن بن عوف 114

ي  مـن رحمـان (خـداي مهربـان) هسـتم و ايـن رابطـه       «فرمايـد:   ونـد مـي  فرمود: خدا مي
خويشاوندي است كه از اسمم [يعني رحمان] اسمي برايش مشتق كردم (آن را از رحمـان  

پيونـدم و   ام)؛ هركس آن را نگـه دارد، بـه او مـي    كه يكي از صفات من است، مشتق كرده
 ».كنم هركس آن را قطع كند، با او قطع رابطه مي





 

 
 نماز و اهميت آن -13

 شدن نماز و بحث شب اسراء حديث: واجب

 بخاری، باب: [كيف فرضت الصالة يف اإلرساء]

115- »كالنِ مسِ بأَن نرضي اهللا عنه ع و ذَررضي اهللا عنه قَالَ: كَانَ أَب  ولَ اللَّهسثُ أَنَّ ردحي
 قَالَ: فُرِج لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عيصتيب قْفس نرِيلُ  ،علَ جِبزكَّةَ، فَنا بِمأَنعليه السالمو  جفَفَر

ممتلئ حكْمةً وإِميانا فَأَفْرغَه في صدرِي،  ،صدرِي، ثُم غَسلَه بِماِء زمزم، ثُم جاَء بِطَست من ذَهبٍ
عرج بِي إِلَى السماِء الدنيا، فَلَما جِئْت إِلَى السماِء الدنيا، قَالَ جِبرِيلُ ثُم أَطْبقَه، ثُم أَخذَ بِيدي، فَ

معي محمد صلَّى  ،افْتح، قَالَ: من هذَا؟ قَالَ جِبرِيلُ، قَالَ: هلْ معك أَحد؟ قَالَ: نعم :لخازِن السماِء
لَّمسو هلَيااُهللا عنلَوع حا فَتفَلَم ،مع؟ قَالَ: نهلَ إِلَيسإِلَى ، فَقَالَ: أُر  دلٌ قَاعجا، فَإِذَا ريناَء الدمالس

ى، فَقَالَ: بكَ شمالهعلَى يمينِه أَسوِدةٌ، وعلَى يسارِه أَسوِدةٌ، إِذَا نظَر قبلَ يمينِه ضحك، وإِذَا نظَر قبلَ 
، وهذه عليه السالم والابنِ الصالحِ، قُلْت لجِبرِيلَ: من هذَا؟ قَالَ: هذَا آدم ،مرحبا بِالنبِي الصالحِ

َألسوِدةُ الَّتي عن شماله عن يمينِه وشماله نسم بنِيه، فَأَهلُ اليمنيِ منهم أَهلُ اجلَنة، وا الَّتي اَألسوِدةُ
حتى عرج بِي إِلَى السماِء الثَّانِية،  ،أَهلُ النارِ، فَإِذَا نظَر عن يمينِه ضحك، وإِذَا نظَر قبلَ شماله بكَى

ا قَالَ اَألوثْلَ ما مازِنِهخ فَقَالَ لَه ،حا: افْتازِنِهخي فَقَالَ لف دجو هأَن فَذَكَر :سقَالَ أَن ،حلُ: فَفَت
 فكَي ثْبِتي لَمو ،هِملَيع اللَّه اتلَوص يماهرإِبى، ويسعى، ووسمو ،رِيسإِدو ،مآد اتومالس

مازِلُهنم، اِء الدمي السف مآد دجو هأَن ذَكَر هأَن راغَيين، سقَالَ أَن ،ةساداِء السمي السف يماهرإِبو: 
رِيسبِإِد لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيرِيلُ بِالنجِب را محِ ،فَلَمالالص بِيا بِالنبحرحِ،  ،قَالَ: مالاَألخِ الصو

 ،رِيسذَا إِدذَا؟ قَالَ: هه نم ىفَقُلْتوسبِم تررم حِ عليه السالم ثُمالالص بِيا بِالنبحرفَقَالَ: م، 
فَقَالَ: مرحبا بِاَألخِ  عليه السالم واَألخِ الصالحِ، قُلْت: من هذَا؟ قَالَ: هذَا موسى، ثُم مررت بِعيسى

، فَقَالَ: عليه السالم هذَا؟ قَالَ: هذَا عيسى، ثُم مررت بِإِبراهيموالنبِي الصالحِ، قُلْت: من  ،الصالحِ
قَالَ ابن  عليه السالم.والابنِ الصالحِ، قُلْت: من هذَا؟ قَالَ: هذَا إِبراهيم  ،مرحبا بِالنبِي الصالحِ

نمٍ أَنَّ ابزح ننِي ابربابٍ: فَأَخها  شأَباسٍ وبةَعيح  هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ الن :قُوالَنا يكَان ارِيصاَألن
 نب سأَنمٍ وزح ناَألقْالَمِ، قَالَ اب رِيفص يهف عمى أَسوتسمل ترى ظَهتبِي ح رِجع ثُم :لَّمسو :كالم

اُهللا علَيه وسلَّم: فَفَرض اللَّه عز وجلَّ علَى أُمتي خمِسني صالَةً، فَرجعت بِذَلك،  قَالَ النبِي صلَّى
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فَقَالَ: ما فَرض اللَّه لَك علَى أُمتك؟ قُلْت: خمِسني صالَةً،  عليه السالم حتى مررت علَى موسى
إِلَى ر جِعقَالَ: فَارعضفَو ،تعاجفَر ،كذَل يقطالَ ت كتفَإِنَّ أُم ،كي بنى،  عوسإِلَى م تعجا، فَرهطْرش

عضو :ي قُلْتنع تعاجفَر ،يقطالَ ت كتفَإِنَّ أُم ،كبر اجِعا، فَقَالَ: رهطْرش،  تعجا، فَرهطْرش عضفَو
الَ: ارجِع إِلَى ربك، فَإِنَّ أُمتك الَ تطيق ذَلك، فَراجعته، فَقَالَ: هي خمس، وهي خمسونَ، الَ إِلَيه، فَقَ

ان ي، ثُمبر نم تييحتاس :فَقُلْت ،كبر اجِعى، فَقَالَ: روسإِلَى م تعجفَر ،يلُ لَدلُ القَودبيبِي،  طَلَق
ا فيها حبايِلُ حتى انتهى بِي إِلَى سدرة املُنتهى، وغَشيها أَلْوانٌ الَ أَدرِي ما هي؟ ثُم أُدخلْت اجلَنةَ، فَإِذَ

 .»وإِذَا ترابها املسك ،اللُّؤلُؤِ
گفـت   مـي  روايت شده است كه گفت: ابوذر، برايمان سخن از انس بن مالك . 115

 وقتي در مكه بودم، سقف منزلم شـكافته شـد، پـس جبرئيـل     «فرمودند:  كه پيامبر 
وشو داد، سـپس ظرفـي از طـال     ام را شكافت و آن را با آب زمزم شست پايين آمد و سينه

ام ريخت و آن را بـه حالـت اول برگردانـد،     آورد كه پر از حكمت و ايمان بود و در سينه
را به آسمان دنيا باال برد؛ وقتي كه به آسمان دنيا رسيديم، جبرئيـل  پس دستم را گرفت و م

گفت: در را باز كن، دربان گفت: كيستي؟ جبرئيل گفت: جبرئيـل هسـتم،    به دربان آسمان
با من است، گفت: آيا دعـوت شـده    گفت: آيا كسي همراهت است؟ گفت: بله، محمد 

ه سمت باال حركت كـرديم، مـردي آنجـا    است؟ گفت: بله، پس وقتي كه در را باز كرد، ب
نشسته بود و در سمت راست و چپش اشخاصي بودند و وقتي بـه سـمت راسـتش نگـاه     

كرد؛ وقتي مرا ديد گفـت:   كرد گريه مي خنديد و وقتي به سمت چپش نگاه مي كرد، مي مي
خوش آمدي اي پيامبر صالح و اي فرزند صالح، به جبرئيـل گفـتم: او كيسـت؟ گفـت: او     

هـاي فرزنـدانش    است و اين افرادي كه در سمت راست و چپش قرار دارند، جان آدم
هستند، كساني كه در سمت راست هستند، اهـل بهشـت و كسـاني كـه در سـمت چـپ       

خندد و وقتي بـه   كند، مي باشند، پس وقتي به سمت راستش نگاه مي هستند، اهل آتش مي
مرا به آسمان دوم برد (به آسـمان دوم   كند؛ رفتيم تا اين كه نگرد، گريه مي سمت چپش مي

رسيديم)، به دربانش گفت: در را باز كن، دربان همان چيزهايي كه دربان آسمان نخسـت  
فرمودند كه در آسمان، آدم  گويد: پيامبر  ؛ انس مي»گفته بود، تكرار كرد و در را باز كرد
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هـا را نگفـت، جـز     را ديده است، اما مكان آن †و ادريس و موسي و عيسي و ابراهيم 
اين كه فرمودند: آدم را در آسمان دنيا و ابـراهيم را در آسـمان ششـم ديـده اسـت. انـس       

را از كنار ادريس عبور داد، ادريـس خطـاب بـه پيـامبر      گويد: وقتي جبرئيل، پيامبر  مي
خوش آمدي اي پيامبر صالح و برادر صالح، گفتم: او كيسـت؟ جبرئيـل گفـت: او    «گفت: 

گذشتم و او نيز گفت: مرحبا بـه پيـامبر صـالح و     سپس از كنار موسي  ادريس است،
گذشتم، او  برادر صالح، گفتم: او كيست؟ گفت: او موسي است، سپس از كنار عيسي 

نيز گفت: مرحبا به پيامبر صالح و برادر صالح، گفتم: او كيست؟ گفـت: او عيسـي اسـت،    
مرحبا به پيامبر صـالح و فرزنـد صـالح،    گذشتم و او نيز گفت:  سپس از كنار ابراهيم 

گويد: ابن حزم مـرا خبـر داد كـه     ابن شهاب مي». گفتم: او كيست؟ گفت: او ابراهيم است
شدم  سپس به سمت باال برده«فرمودند:  گفتند: پيامبر  ي انصاري مي ابن عباس و ابوحيه

حزم و انس ابن مالـك  ابن ». شنيدم ها را مي تا اين كه به جاي بلندي رسيدم كه صداي قلم
در آنجا خداوند متعال بـر امـتم پنجـاه [نوبـت] نمـاز را در      «فرمودند:  گويند: پيامبر  مي

گذشتم، او پرسيد: خداوند چـه   شبانه روز واجب كرد. پس برگشتم تا از كنار موسي 
چيزي را بر امتت واجب كرد؟ گفتم: پنجاه [نوبت] نماز؟ گفت: نـزد پروردگـارت برگـرد    

خفيف بخواه]؛ زيرا امتت توانايي انجـام آن را نـدارد، نـزد خداونـد برگشـتم و از او      [و ت
تخيف خواستم، پس نصفي از آن را برايم تخفيف داد، نزد موسي برگشتم، گفتم: قسـمتي  
از آن را برايم تخفيف داد، موسي گفت: نزد پروردگارت برگرد [و دوباره تخفيف بخواه]؛ 

از آن را تخفيـف داد،  آن را ندارد، پس برگشتم و نصف ديگـري  زيرا امتت توانايي انجام 
نزد موسي برگشتم، گفت: نزد پروردگارت برگرد [و دوباره تخفيـف بخـواه؛ زيـرا امتـت     
توانايي انجام آن را ندارد، پس برگشـتم و تخفيـف خواسـتم، خداونـد فرمـود: ايـن پـنج        

واجب، ده برابر اجر و پاداش براي [نوبت] و اين پنجاه [اجر و پاداش] (يعني با انجام هر 
شود) و ديگر هيچ تغيير و تبديلي در گفتار من نخواهد بـود،   اش محسوب مي دهنده انجام

كنم. سپس  نزد موسي برگشتم، گفت: نزد پروردگارت برگرد، گفتم: از پروردگارم شرم مي

نجـا را پوشـانده   هاي گوناگون آ المنتهي رساند كه رنگ ةجبرئيل مرا برد تا اين كه به سدر
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دانسـتم؛ سـپس مـرا داخـل بهشـت بردنـد و در آنجـا بنـدها و          بودند و كيفيت آن را نمي
 ».داد) زنجيرهايي از لؤلؤ بودند و خاكش مشك بود (بوي مشك مي

 مسلم، باب: [اإلرساء برسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم وفرض الصالة]

116- »كالنِ مسِ بأَن ناقِ أَ رضي اهللا عنه عربِالْب يتقَالَ: أُت لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسنَّ ر
فَوق الْحمارِ، ودونَ الْبغلِ، يضع حافره عند منتهى طَرفه، قَالَ: فَركبته حتى  ،وهو دابةٌ أَبيض طَوِيلٌ

ثُم دخلْت الْمسجِد، فَصلَّيت  :فَربطْته بِالْحلْقَة الَّتي يربِطُ بِه الْأَنبِياُء، قَالَ أَتيت بيت الْمقْدسِ، قَالَ:
تجرخ نِ، ثُميتكْعر يهف،  ،ناللَّب ترتنٍ، فَاخلَب ناٍء مإِنرٍ، ومخ ناٍء مبِإِن لَامالس هلَيرِيلُ عاَء جِبفَج

، علَيه السلَام : اخترت الْفطْرةَ، ثُم عرِج بِنا إِلَى السماِء، فَاستفْتح جِبرِيلُعلَيه السلَامفَقَالَ جِبرِيلُ 
دمح؟ قَالَ: مكعم نميلَ: ورِيلُ، ق؟ قَالَ: جِبتأَن نيلَ: مصلى اهللا عليه وسلم فَققَديلَ: وثَ  ، قعب

 عرج، فَرحب بِي، ودعا لي بِخيرٍ، ثُم علَيه السلَام قَد بعثَ إِلَيه، فَفُتح لَنا، فَإِذَا أَنا بِآدملَإِلَيه؟ قَالَ: 
نت؟ قَالَ: جِبرِيلُ، قيلَ: ومن معك؟ بِنا إِلَى السماِء الثَّانِية، فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيه السلَام، فَقيلَ: من أَ

 ،هثَ إِلَيعب ؟ قَالَ: قَدهثَ إِلَيعب قَديلَ: وق ،دمحقَالَ: محنِ  فَفَتى ابيسع الَةالْخ ينا بِابا، فَإِذَا أَنلَن
إِلَى السماِء الثَّالثَة، فَاستفْتح  بِنابِخيرٍ، ثُم عرج  ودعوا لي بِي، مريم، ويحيى بنِ زكَرِياَء، فَرحبا

ق ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دمح؟ قَالَ: مكعم نميلَ: ورِيلُ، ق؟ قَالَ: جِبتأَن نيلَ: مرِيلُ، فَقجِب قَديلَ: و
هثَ إِلَيعب ؟ قَالَ: قَدهثَ إِلَيعب ،حنِ، فَفَتسالْح طْرش يطاُع قَد وإِذَا ه ،فوسا بِيا، فَإِذَا أَنقَالَ: لَن 
ع رٍ، ثُميي بِخا لعدو بحفَررِيلُ، رجِب حفْتتفَاس ،ةابِعاِء الرما إِلَى السبِن ذَا؟ قَالَ: فَجه نيلَ: مق

عم نميلَ: ورِيلُ، قجِبدمح؟ قَالَ: ملَ:، صلى اهللا عليه وسلم كيق  ،هثَ إِلَيعب ؟ قَالَ: قَدهثَ إِلَيعب قَدو

بحفَر ،رِيسا بِإِدا فَإِذَا أَنلَن حفَفُت لَّ: بِيجو زرٍ، قَالَ اُهللا عيي بِخا لعدو ﴿         ﴾ ثُم ،

 رِجرِيلُ،عجِب حفْتتفَاس ،ةساماِء الْخما إِلَى الس؟ قَالَ:  بِنكعم نميلَ: ورِيلُ، قذَا؟ قَالَ: جِبه نيلَ: مق
دمحصلى اهللا عليه وسلم م ،هثَ إِلَيعب ؟ قَالَ: قَدهثَ إِلَيعب قَديلَ: وق ،حا فَفَتو ،لَنارا بِهنَفَإِذَا أَن، 
بحفَر ذَا؟ قَالَ:  بِيه نيلَ: مرِيلُ، قجِب حفْتتفَاس ،ةساداِء السما إِلَى السبِن رِجع رٍ، ثُميي بِخا لعدو

دمح؟ قَالَ: مكعم نميلَ: ورِيلُ، قصلى اهللا عليه وسلم جِبب ؟ قَالَ: قَدهثَ إِلَيعب قَديلَ: وق ، ،هثَ إِلَيع
حفَفَت بحى، فَروسا بِما، فَإِذَا أَنلَن بِي  حفْتتفَاس ،ةابِعاِء السما إِلَى السبِن رِجع رٍ، ثُميي بِخا لعدو

 علَيه وسلَّم، قيلَ: وقَد جِبرِيلُ، فَقيلَ: من هذَا؟ قَالَ: جِبرِيلُ، قيلَ: ومن معك؟ قَالَ: محمد صلَّى اُهللا
فَإِذَا أَنا بِإِبراهيم مسنِدا ظَهره إِلَى الْبيت الْمعمورِ، وإِذَا هو  ،بعثَ إِلَيه؟ قَالَ: قَد بعثَ إِلَيه، فَفُتح لَنا
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يه، ثُم ذَهب بِي إِلَى السدرة الْمنتهى، وإِذَا ورقُها يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَك لَا يعودونَ إِلَ
يا غَشرِ اِهللا مأَم نا مهيا غَشلَالِ، قَالَ: فَلَما كَالْقهرإِذَا ثَمو ،لَةيالْف كَآذَان،  نم دا أَحفَم ،تريغت

في  ،من حسنِها، فَأَوحى اُهللا إِلَي ما أَوحى، فَفَرض علَي خمِسني صلَاةً خلْقِ اِهللا يستطيع أَنْ ينعتها
لَ: كُلِّ يومٍ ولَيلَة، فَنزلْت إِلَى موسى، فَقَالَ: ما فَرض ربك علَى أُمتك؟ قُلْت: خمِسني صلَاةً، قَا

كبإِلَى ر جِعار، أَلْهفَاس  ،مهتربخيلَ وائرنِي إِسب تلَوب ي قَدفَإِن ،كيقُونَ ذَلطلَا ي كتفَإِنَّ أُم ،يففخالت
با ري :ي، فَقُلْتبإِلَى ر تعجى،  !قَالَ: فَروسإِلَى م تعجا، فَرسمي خنطَّ عي، فَحتلَى أُمع فِّفخ

فَاسأَلْه التخفيف، قَالَ:  ،عني خمسا، قَالَ: إِنَّ أُمتك لَا يطيقُونَ ذَلك، فَارجِع إِلَى ربك فَقُلْت: حطَّ
ن حتى قَالَ: يا محمد، إِنه ،وبين موسى علَيه السلَام - تبارك وتعالَى - فَلَم أَزلْ أَرجِع بين ربي

اتلَوص سمخ،  فَلَم ةنسبِح مه نملَاةً، وونَ صسمخ كفَذَل ،رشع لَاةكُلِّ صل ،لَةلَيمٍ ووكُلَّ ي
تكْتب شيئًا،  لَم ،كُتبت لَه حسنةً، فَإِنْ عملَها كُتبت لَه عشرا، ومن هم بِسيئَة فَلَم يعملْها ،يعملْها

، فَأَخبرته، فَقَالَ: عليه السالمفَإِنْ عملَها كُتبت سيئَةً واحدةً، قَالَ: فَنزلْت حتى انتهيت إِلَى موسى 
كبإِلَى ر جِعار، لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسفَقَالَ ر ،يففخالت أَلْهإِلَى فَاس تعجر قَد :فَقُلْت :

 .»حتى استحييت منه ،ربي
را بـرايم   "بـراق "«فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  از انس بن مالك . 116

هـايش را   سم تر از قاطر بود و تر از االغ و كوچك آوردند كه حيواني سفيد و دراز و بزرگ
فرمودند: بر آن سوار شدم تا ايـن كـه بـه     ، پيامبر گذاشت در منتهاي ديد چشمانش مي

بسـتند و   اي بستم كه پيامبران بـدان مـي   بيت المقدس رسيدم؛ فرمودند: پس آن را به حلقه
داخل مسجد شدم و در آنجا دو ركعت نماز خواندم، سپس از آنجـا بيـرون آمـدم، آنگـاه     

رف كـرد)، مـن شـير را    آمد و ظرفي از شراب و ظرفي از شـير آورد (و تعـا   جبرئيل 
جبرئيل گفت: فطرت را انتخاب كردي و شير عالمت آن است؛ سپس ما را  انتخاب كردم؛

به آسمان باال برد؛ جبرئيل [از دربان] خواست كه در را باز كند، گفتـه شـد: تـو كيسـتي؟     
، گفتـه شـد: دعـوت شـده     گفت: جبرئيل، گفته شد: چه كسي با توست؟ گفت: محمد 

 ه، دعوت شده است. پس در را براي ما باز كرد، در اين هنگام بـا آدم  است؟ گفت: بل
آمد گفت و برايم دعاي خير كرد، سپس مـا را بـه آسـمان دوم     رو شدم، به من خوش به رو

باال برد؛ جبرئيل خواست در را باز كنند، گفته شد: تو كيستي؟ گفت: جبرئيل، گفتـه شـد:   
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شد: دعوت شده اسـت؟ گفـت: بلـه، دعـوت     ، گفته چه كسي با توست؟ گفت: محمد 
هـا عيسـي پسـر مـريم و      شده است، پس در را براي ما باز كردند، در اين اثنا با پسر خاله

آمد گفتند و برايم دعاي  ها به من خوش رو شدم، آن يحيي پسر زكريا (عليهما السالم) روبه
را باز كنند، گفته شد: خير كردند؛ سپس ما را به آسمان سوم باال برد؛ جبرئيل خواست در 

، گفتـه شـد:   تو كيستي؟ گفت: جبرئيل، گفته شد: چه كسي با توسـت؟ گفـت: محمـد    
بله، دعوت شده است، پس در را براي مـا بـاز كردنـد، در ايـن      دعوت شده است؟ گفت:

رو شدم و ديدم كه نصفي از زيبايي و جمال به او بخشيده شده  روبه هنگام با يوسف 
آمد گفت و برايم دعاي خير كرد؛ سپس ما را به آسمان چهارم باال بـرد؛   بود، به من خوش

جبرئيل خواست در را باز كنند، گفته شد: تو كيستي؟ گفت: جبرئيل، گفته شد: چه كسـي  
، گفته شد: دعوت شده است؟ گفت: بله، دعوت شـده اسـت،   با توست؟ گفت: محمد 

آمـد   رو شدم، به من خوش روبه دريس پس در را براي ما باز كردند، در اين موقع با ا
فرمايـد:   ي او مي گفت و برايم دعاي خير كرد؛ [ادريس همان پيامبري كه] خداوند در باره

﴿          ﴾ » سـپس مـا را بـه     ؛»ما او را به منزلت و مكان وااليي رسـانديم

د، گفتـه شـد: تـو كيسـتي؟ گفـت:      آسمان پنجم باال برد؛ جبرئيل خواسـت در را بـاز كننـ   
، گفته شـد: دعـوت شـده اسـت؟     جبرئيل، گفته شد: چه كسي با توست؟ گفت: محمد 

 گفت: بله، دعوت شده است، پس در را براي ما باز كردنـد، در ايـن اثنـا بـا هـارون      
آمد گفت و برايم دعاي خير كرد؛ سپس ما را به آسمان ششـم   رو شدم، به من خوش روبه

جبرئيل خواست در را باز كنند، گفته شد: تو كيستي؟ گفت: جبرئيل، گفتـه شـد:    باال برد؛
، گفته شد: دعوت شده اسـت؟ گفـت: بلـه، دعـوت     چه كسي با توست؟ گفت: محمد 

رو شدم، به من  روبه شده است، پس در را براي ما باز كردند، در اين هنگام با موسي 
بـرد؛ رفتـيم.    ا را به آسـمان هفـتم (بـاال)   خير كرد؛ سپس مآمد گفت و برايم دعاي  خوش

جبرئيل خواست در را باز كنند، گفته شد: تو كيستي؟ گفت: جبرئيل، گفته شد: چه كسـي  
دعوت شده است، گفت: بله، دعـوت شـده اسـت،     ، گفته شد:با توست؟ گفت: محمد 

كـه   رو شـدم، در حـالي   روبـه  پس در را براي ما باز كردند در اين موقع بـا ابـراهيم   
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پشتش را به سمت بيت المعمور تكيه داده بود و دريافتم كه هر روز هفتـاد هـزار فرشـته    
گردند، سـپس [جبرئيـل]    شوند و وقتي از آن خارج شدند، ديگر به آنجا برنمي وارد آن مي

هـاي فيـل و    همچـون گـوش   هـايش [در پهنـي]   المنتهي برد كه ديـدم بـرگ   ةمرا به سدر

فرمودند: وقتي آن را به امـر خـدا    باشند؛ پيامبر  بزرگ مي هاي هايش همچون كوزه ميوه
توانـد   شود و از زيبايي آن، هيچيك از آفريدگان خدا نمـي  گيرد، دگرگون مي چيزي فرا مي

كرد و بر من پنجاه [نوبت]  آن را توصيف كند. پس به من وحي كرد آنچه [بايد] وحي مي
برگشـتم،   ت پـايين بـه طـرف موسـي     نماز در شبانه روز را واجب كرد، آنگاه به سم

گفت: پروردگارت چه چيزي را بر امتت واجب كرد؟ گفتم: پنجاه [نوبت] نماز، گفت: بـه  
تواند آن را انجام دهد كـه   سوي پروردگارت برگرد و از او تخفيف بخواه، زيرا امتت نمي

شـتم و گفـتم:   فرمودند: نـزد پروردگـارم برگ   ام. پيامبر  من بني اسرائيل را آزمايش كرده
خدايا! بر امتم تخفيف بده، پس پنج نوبـت از آن را بـرايم برداشـت (تخفيـف داد)؛ نـزد      

تواند آن را انجام  موسي برگشتم و گفتم: پنج فرض را برايم تخفيف داد، گفت: امتت نمي
فرمودنـد: همچنـان بـين     دهد، نزد پروردگارت برگرد و از او تخفيـف بخـواه، پيـامبر    

مـود: اي  و آمد بودم تا اين كـه خداونـد فر   در حالت رفت ال و موسي پروردگار متع
محمد! در هر شبانه روز پنج نوبت نمازند [كه بر امتت واجب كردم] و بـراي هـر فـرض    

شود و هركس قصد انجام كار نيكي كند،  نماز ده اجر قرار دادم، پس پنجاه فرض نماز مي
شود و اگر آن را انجـام دهـد، بـرايش ده     ته مياما آن را انجام ندهد، برايش كار نيكي نوش

شود و هركس قصد انجام گناهي كند، اما آن را انجام ندهـد،   كار نيك (ده برابر) نوشته مي
شود، اما اگر آن را انجـام دهـد، تنهـا يـك گنـاه بـرايش نوشـته         چيزي برايش نوشته نمي

يدم و بـه او خبـر دادم،   رس فرمودند: سپس پايين آمدم تا به موسي  شود. پيامبر  مي
فرمودنـد: گفـتم:    موسي گفت: نزد پروردگارت برگرد و از او تخفيـف بخـواه، پيـامبر    

ره نـزدش برگـردم [و   آنقدر نزد پروردگارم برگشتم تا اين كه از او شـرم كـردم كـه دوبـا    
 ».تخفيف بخواهم]
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 »الصالة«نسائی، كتاب 

117- » كالم نع ،كالنِ مسِ بأَن نةَععصعنِ صرضي اهللا عنهما ب  هلَيلَّى اُهللا عص بِيأَنَّ الن
قْظَانالْيمِ وائالن نيب تيالْب دنا عا أَننيقَالَ: ب لَّمسو،  تبِطَس يتنِ، فَأُتلَيجالر نيب الثَّلَاثَة دلَ أَحإِذْ أَقْب

وإِميانا، فَشق منِ النحرِ إِلَى مراق الْبطْنِ، فَغسلَ الْقَلْب بِماِء زمزم، ثُم ملئَ  ملْآنَ حكْمةً ،من ذَهبٍ
هلَيرِيلَ عجِب عم طَلَقْتان ارِ، ثُممالْح قفَولِ وغونَ الْبد ةاببِد يتأُت ا، ثُمانإِميةً وكْمح فَأَت لَاما السني

قيلَ: ومن معك؟ قَالَ: محمد. قيلَ: وقَد أُرسلَ إِلَيه؟  ،فَقيلَ: من هذَا؟ قَالَ: جِبرِيلُ ،السماَء الدنيا
ا بِهبحرم، هلَيع تلَّمفَس لَامالس هلَيع ملَى آدع تياَء، فَأَتجِيُء جالْم منِعنٍ قَالَ:  ،واب نم ا بِكبحرم

فَمثْلُ  ،قيلَ: من هذَا؟ قَالَ: جِبرِيلُ. قيلَ: ومن معك؟ قَالَ: محمد ،ونبِي. ثُم أَتينا السماَء الثَّانِيةَ
ى ،ذَلَكيسعى ويحلَى يع تيا عليه السالم، فَأَتهِملَيع تلَّمفَس، فَقَالَا: م ثُم .بِينأَخٍ و نم ا بِكبحر

دمح؟ قَالَ: مكعم نميلَ: ورِيلُ. قذَا؟ قَالَ: جِبه نيلَ: مثَةَ, قاَء الثَّالما السنيأَت،  تيفَأَت ،كثْلُ ذَلفَم
ا بِكبحرقَالَ: م هلَيع تلَّمفَس ,لَامالس هلَيع فوسلَى يةَ عابِعاَء الرما السنيأَت ثُم .بِينأَخٍ و نثْلُ  ،مفَم

كذَل، يأَت ثُم .بِينأَخٍ و نم ا بِكبحرفَقَالَ: م هلَيع تلَّمفَس لَامالس هلَيع رِيسلَى إِدع تياَء فَأَتما السن
تيت علَى هارونَ علَيه السلَام فَسلَّمت علَيه قَالَ: مرحبا بِك من أَخٍ ونبِي. فَأَ ،فَمثْلُ ذَلك ،الْخامسةَ

ثُم أَتيت علَى موسى علَيه السلَام فَسلَّمت علَيه فَقَالَ: مرحبا  ،فَمثْلُ ذَلك ،ثُم أَتينا السماَء السادسةَ
بِك با ر؟ قَالَ: ييككبا ييلَ: مكَى, قب هتزاوا جفَلَم ,بِينأَخٍ و ني  !مدعب هثْتعي بالَّذ لَامذَا الْغه

فَأَتيت علَى  ،كفَمثْلُ ذَل ،السماَء السابِعةَ أَتيتثُم  ،يدخلُ من أُمته الْجنةَ أَكْثَر وأَفْضلُ من أُمتي
يالْب يل عفر ثُم ,بِيننٍ ونِ ابم ا بِكبحرفَقَالَ: م هلَيع تلَّمفَس لَامالس هلَيع يماهرلِّي إِبصي ,ورمعالْم ت

آخر ما علَيهِم، ثُم رفعت لي سدرةُ فيه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَك، فَإِذَا خرجوا منه لَم يعودوا 
ارٍ: نهران فَإِذَا نبقُها مثْلُ قلَالِ هجر، وإِذَا ورقُها مثْلُ آذَان الْفيلَة، وإِذَا في أَصلها أَربعةُ أَنه ،الْمنتهى

ناطا الْبأَم ،انرظَاه انرهنو ،انناطب لَيع تفُرِض يلُ. ثُمالنو اتفَالْفُر انرا الظَّاهأَمو ،ةني الْجفَف ان
فَقَالَ: ما صنعت؟ قُلْت: فُرِضت علَي خمسونَ صلَاةً. قَالَ: إِني  ،خمسونَ صلَاةً, فَأَتيت علَى موسى

ي ع؛ إِنكناسِ مبِالن لَمإِلَى أَع جِعفَار ،كيقُوا ذَلطي لَن كتإِنَّ أُمو ،ةالَجعالْم ديلَ أَشائرنِي إِسب تالَج
عبا أَرلَهعي, فَجنع فِّفخأَنْ ي هأَلْتي, فَسبإِلَى ر تعجفَر ،كنع فِّفخأَنْ ي أَلْهفَاس ,كبر تعجر ثُم ،ني

فَرجعت  ،ى موسى علَيه السلَام, فَقَالَ: ما صنعت؟ قُلْت: جعلَها أَربعني, فَقَالَ لي مثْلَ مقَالَته الْأُولَىإِلَ
لي مثْلَ مقَالَته  فَجعلَها ثَلَاثني، فَأَتيت علَى موسى علَيه السلَام فَأَخبرته, فَقَالَ ،إِلَى ربي عز وجلَّ

لسلَام, الْأُولَى، فَرجعت إِلَى ربي, فَجعلَها عشرِين, ثُم عشرةً, ثُم خمسةً، فَأَتيت علَى موسى علَيه ا
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أَرجِع إِلَيه، فَنودي أَنْ قَد  فَقَالَ لي مثْلَ مقَالَته الْأُولَى, فقلت: إِني أَستحي من ربي عز وجلَّ أَنْ
 .»أَمضيت فَرِيضتي, وخفَّفْت عن عبادي, وأَجزِي بِالْحسنة عشر أَمثَالها

روايت شده اسـت كـه    از پيامبر  ببن مالك از مالك بن صعصعه از انس . 117
خواب و بيداري بودم، يكـي از آن  زماني كه در كنار بيت (كعبه) در حالتي بين «فرمودند: 

آمدند]، از ميان دو مرد ديگر جلو آمد و ظرفـي از طـال نـزدم     سه نفر [كه به طرف من مي
آورده شد كه پر از حكمت و ايمان بود؛ آنگاه [آن فرشته] از باالي سـينه تـا نرمـي شـكم     

ر شـد.   [من] را شكافت و قلبم را با آب زمزم شست و آنگاه [قلبم] از حكمت و ايمـا  ن پـ
تـر از االغ بـود. سـپس بـا      تر از قـاطر و بـزرگ   سپس حيواني برايم آورده شد كه كوچك

رفتم و به آسمان دنيا رسيديم؛ گفته شد: كيست؟ گفت: جبرئيل، گفتـه شـد:    جبرئيل 
، گفته شد: دعوت شده است؟ [گفته: بله، گفته شد]: چه كسي با توست؟ گفت: محمد 

رسـيدم و بـه او سـالم كـردم، آدم      خوش آمد؛ آنگاه بـه آدم  درود بر او و فرخنده و 
گفت: خوش آمدي اي فرزندم و اي پيامبر خدا! سپس به آسـمان دوم رفتـيم؛ گفتـه شـد:     

محمـد و ماننـد آنچـه در     ل، گفته شد: چه كسي با توسـت؟ گفـت:  كيست؟ گفت: جبرئي
هـا   م رسيدم، بـر آن آسمان اول گفته شد، تكرار شد؛ سپس به يحيي و عيسي عليهما السال

برادر و اي پيامبر خدا! سـپس بـه آسـمان سـوم      ها گفتند: خوش آمدي اي سالم كردم، آن
و  رفتيم؛ گفته شد: كيست؟ گفت: جبرئيل، گفته شد: چه كسي با توست؟ گفت: محمد 

رسيدم و بر او سالم  مانند آنچه در آسمان اول گفته شد، تكرار شد؛ سپس به يوسف 
خوش آمدي اي برادر و اي پيامبر خدا! سپس به آسمان چهارم رفتيم و آنچه كردم؛ گفت: 

رسـيدم و   هاي قبل اتفاق افتاده بود، در اينجا نيز اتفاق افتاد؛ پس به ادريس  در آسمان
بر او سالم كردم، [او نيز] گفت: خوش آمدي اي برادر و اي پيامبر خدا! سپس به آسـمان  

هاي قبل اتفاق افتاده بود، در اينجا نيز اتفاق افتـاد؛ پـس بـه     پنجم رفتيم و آنچه در آسمان
رسيدم و بر او سالم كردم، [او نيز] گفت: خوش آمدي اي برادر و اي پيـامبر   هارون 

هاي قبل اتفاق افتاده بود، در اينجا نيز  خدا! سپس به آسمان ششم رفتيم و آنچه در آسمان
و سالم كردم، [او نيز] گفت: خوش آمدي اي رسيدم و بر ا اتفاق افتاد، پس به موسي 
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برادر و اي پيامبر خدا! وقتي او را ترك كردم، گريه كرد؛ گفته شد: چـه چيـزي تـو را بـه     
اي، از امتش افراد  گريه واداشت؟ گفت: خدايا! اين مرد جواني كه بعد از من مبعوث كرده

فـتم رفتـيم و آنچـه در    شود؛ سپس به آسمان ه بيشتر و برتري از امت من وارد بهشت مي
رسيدم و بـر   هاي قبل اتفاق افتاده بود؛ در اينجا نيز اتفاق افتاد. پس به ابراهيم  آسمان

او سالم كردم، او گفت: خوش آمدي اي فرزندم و اي پيامبر خدا! سپس بيت المعمور بـر  
از آنجا خوانند و وقتي  من ظاهر شد؛ جايي كه هر روز هفتاد هزار فرشته در آنجا نماز مي

شـوند، ديگـر بـه     گردند (يعني هر گروه كه وارد و خارج مـي  خارج شدند، به آنجا برنمي

 المنتهي بر من ظاهر ةشود)؛ سپس سدر گردد و روز بعد گروه ديگري وارد مي آنجا برنمي

ر و بـرگ      هايش ماننـد كـوزه   شد و ديدم كه ميوه جـهـايش همچـون    هـاي بـزرگ شـهر ه
هاي آنجاست، دو رود مخفي و دو  يافتم كه چهار رود در ريشههاي فيل هستند و در گوش

رود نمايان، دو رود مخفي، در بهشت قرار دارند و دو رود نمايان، رودهاي فـرات و نيـل   
برگشتم، گفت: چه  باشند؛ سپس پنجاه نماز بر من واجب گرديد؛ آنگاه نزد موسي  مي

شناسـم،   من بيشتر از تو مردم را مي كار كردي؟ گفتم: پنجاه نماز بر من واجب شد، گفت:
توانند آن را انجام دهنـد، پـس نـزد      من با بني اسرائيل به سختي تالش كردم، امت تو نمي

پرورگارت برگرد و از او بخواه كه برايت تخفيف دهد؛ من هم نزد پروردگارم برگشـتم و  
 س نزد موسي از او خواستم كه برايم تخفيف دهد، پس آن را چهل نماز قرار داد، سپ

گفتم: آن را چهل نماز قرار داد؛ پس مانند آنچه را كه قبالً  برگشتم، گفت: چه كار كردي؟
گفته بود، به من گفت و من نزد پروردگارم برگشتم، خداوند آن را به سـي نمـاز تخفيـف    

ن بـه مـ   آمدم و به او خبر دادم، او نيز مانند آنچه را كه قبالً گفته بود، داد؛ نزد موسي 
گفت و من نزد پروردگارم برگشتم [و از او تخفيف خواستم]، پس خداوند نمازهـا را بـه   

آمدم [و  بيست نماز تخفيف داد، سپس به ده نماز، سپس به پنج نماز؛ پس نزد موسي 
كـنم   به او خبر دادم] و او آنچه را كه قبالً به من گفته بود، به من گفت؛ گفتم: من شرم مي

برگردم؛ آنگاه [از جانب خدا] ندا زده شد كـه واجـبم را تأييـد و اجـرا      كه نزد پروردگارم
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كردم و بر بندگانم تخفيف دادم و در برابـر هـر كـار نيـك ده برابـر آن را اجـر و پـاداش        
 .)38F1(»دهم مي

118- »كالم نب سابٍ، قَالَ أَنهنِ شنِ ابمٍ ،عزح نابولُ اللَّ رضي اهللا عنهما وسلَّى قَالَ رص ه
فَرجعت بِذَلك حتى أَمر بِموسى علَيه  ،اُهللا علَيه وسلَّم: فَرض اللَّه عز وجلَّ علَى أُمتي خمِسني صلَاةً

الَ لي موسى: فَراجِع السلَام فَقَالَ: ما فَرض ربك علَى أُمتك؟ قُلْت: فَرض علَيهِم خمِسني صلَاةً. قَ
 ،شطْرها، فَرجعت إِلَى موسى عين فَوضع ،ربك عز وجلَّ فَإِنَّ أُمتك لَا تطيق ذَلك. فَراجعت ربي

هتربفَأَخ، ي عبر تعجفَر .كذَل يقطلَا ت كت؛ فَإِنَّ أُمكبر اجِعلَّفَقَالَ: رجو ز، سمخ يفَقَالَ: ه، 
فَقَالَ: راجِع ربك. فَقُلْت: قَد استحييت  ،لَا يبدلُ الْقَولُ لَدي. فَرجعت إِلَى موسى ،وهي خمسونَ

 .»من ربي عز وجلَّ
ن دو روايـت شـده اسـت كـه آ     ب. از ابن شهاب از انس بن مالك و ابن حزم 118

و مـن بـا آن    خداوند متعال پنجاه نماز را بر امتم واجـب كـرد  «فرمودند:  گفتند: پيامبر 
گذشتم، موسي گفت: پروردگارت چه چيزي  دستور برگشتم تا اين كه از كنار موسي 

ها پنجاه نماز واجب كرده است، موسي به من گفـت:   را بر امتت واجب كرد؟ گفتم: بر آن
توانـد آن را انجـام دهـد و     [و از او تخفيف بخواه]؛ زيرا امتت نمي نزد پروردگارت برگرد

من نزد پروردگارم برگشتم، پس قسمتي از آن را از دوشم برداشـت (تخفيـف داد) و نـزد    
موسي برگشتم و به او خبر دادم؛ گفت: نزد پروردگارت برگرد [و از او تخفيـف بخـواه]؛   

نزد پروردگارم برگشتم، فرمـود آن، پـنج نمـاز    تواند آن را انجام دهد، پس  زيرا امتت نمي

                                           
بايد گفت: ما به آنچه كه به طور قطع از زبان  »ران ظاهرانران باطنان و«در اين كه فرمودند:  -1

كنيم  صادر شده است، ايمان كامل داريم و علم بر حقيقت آن را به خداي متعال واگذار مي پيامبر
شود و بهشت نيز  مت خداست كه از آسمان بر بندگان نازل ميگوييم: آب، رح و عالوه بر اين مي

ي ساكنان اطراف اين  محل رحمت اوست و شايد حديث نيز به اين مطلب اشاره كند كه به واسطه
 واهللا أعلم. –دو نهر ظاهري، اسالم در جاهاي ديگر منتشر شود 

از  و كسي جز پيـامبر اسـالم    شود يعني مكاني كه علم فرشتگان به آنجا منتهي مي» المنتهي ةسدر«

ي آن مكان به اين نام به اين خـاطر   علت تسميه آنجا به باالتر نگذشته است و به قول ابن مسعود 
 شود. [شرح امام نووي بر صحيح مسلم]. است كه اوامر خدا از باال و پايين آن به آنجا منتهي مي
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است [كه بر امتت واجب كردم] و اين، پنجاه اجر و پاداش است [كه برايش مقرر كـردم]،  
گفـتم:  كند، پس نزد موسي برگشتم، گفت: نزد پروردگارت برگرد،  سخن من تغييري نمي
 ».كنم از پروردگارم شرم مي

119- » نِ أَبِيب دزِيي نعالمك، كالم نب سا أَنثَندلَّى  رضي اهللا عنه قَالَ: حص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
خطْوها عند منتهى طَرفها، فَركبت ومعي  ،اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: أُتيت بِدابة فَوق الْحمارِ ودونَ الْبغلِ

 ،فَفَعلْت. فَقَالَ: أَتدرِي أَين صلَّيت؟ صلَّيت بِطَيبةَ ،فَِسرت فَقَالَ: انزِلْ فَصلِّ ،امجِبرِيلُ علَيه السلَ
حيثُ  ،فَصلَّيت، فَقَالَ: أَتدرِي أَين صلَّيت؟ صلَّيت بِطُورِ سيناَء ،وإِلَيها الْمهاجر، ثُم قَالَ: انزِلْ فَصلِّ

فَنزلْت فَصلَّيت. فَقَالَ: أَتدرِي أَين  ،م اللَّه عز وجلَّ موسى علَيه السلَام، ثُم قَالَ: انزِلْ فَصلِّكَلَّ
ع لي فَجم ،حيثُ ولد عيسى علَيه السلَام. ثُم دخلْت بيت الْمقْدسِ ،صلَّيت؟ صلَّيت بِبيت لَحمٍ

يناِء الدمبِي إِلَى الس دعص ثُم ،مهتمى أَمترِيلُ حنِي جِبمفَقَد ,لَامالس هِملَياُء عبِيالْأَن ما آديها, فَإِذَا ف
ة عيسى ويحيى علَيهِما السلَام، ثُم علَيه السلَام، ثُم صعد بِي إِلَى السماِء الثَّانِية , فَإِذَا فيها ابنا الْخالَ

ثَةاِء الثَّالمبِي إِلَى الس دعا  ،صيهفَإِذَا ف ةابِعاِء الرمبِي إِلَى الس دعص ثُم ،لَامالس هلَيع فوسا ييهفَإِذَا ف
بِي إِلَى الس دعص ثُم لَامالس هلَيونُ عارهةساماِء الْخبِي  ،م دعص ثُم ،لَامالس هلَيع رِيسا إِديهفَإِذَا ف

ةساداِء السما  ،إِلَى السيهفَإِذَا ف , ةابِعاِء السمبِي إِلَى الس دعص ثُم ،لَامالس هلَيى عوسا ميهفَإِذَا ف
فَأَتينا سدرةَ الْمنتهى، فَغشيتنِي ضبابةٌ,  ،م صعد بِي فَوق سبعِ سماواتإِبراهيم علَيه السلَام. ثُ

ضالْأَرو اتاومالس لَقْتخ موي يي: إِنيلَ لا, فَقاجِدس تررفَخ،  ِسنيمخ كتلَى أُمعو كلَيع تضفَر
ا أَنبِه لَاةً، فَقُمصيماهرإِلَى إِب تعجفَر ،كتأُمو ى ،توسلَى مع تيأَت ٍء، ثُميش نأَلْنِي عسي فَلَم، 
 ضفَر فَقَالَ: كَمكبا  ربِه قُومأَنْ ت يعطتسلَا ت كلَاةً, قَالَ: فَإِنص ِسنيمخ :؟ قُلْتكتلَى أُمعو كلَيع

فَخفَّف عني عشرا، ثُم أَتيت  ،فَاسأَلْه التخفيف، فَرجعت إِلَى ربي ،ا أُمتك, فَارجِع إِلَى ربكأَنت ولَ
ثُم أَتيت  فَخفَّف عني عشرا، ثُم ردت إِلَى خمسِ صلَوات. ،فَرجعت ،فَأَمرنِي بِالرجوعِ ،موسى

و وسى،ما قَامنِ, فَميلَاتيلَ صائرنِي إِسلَى بع ضفَر ه؛ فَإِنيففخالت أَلْهفَاس ,كبإِلَى ر جِعا قَالَ: فَار
ضالْأَرو اتاومالس لَقْتخ موي يفَقَالَ: إِن ,يففخالت هأَلْتي فَسبإِلَى ر تعجا. فَربِهِم، فَر كلَيع تض

تبارك  - فَخمس بِخمِسني، فَقُم بِها أَنت وأُمتك. فَعرفْت أَنها من اللَّه ،وعلَى أُمتك خمِسني صلَاةً
اللَّه صرى فَلَم  فَعرفْت أَنها من ،صرى فَرجعت إِلَى موسى علَيه السلَام فَقَالَ: ارجِع - وتعالَى
جِعأَر«. 
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برايمان گفت كه  ايت شده است كه گفت: انس بن مالكرو  از يزيد بن مالك .119
هـايش را در   تر از قاطر بود و گام تر از خر و كوچك حيواني كه بزرگ«فرمودند:  پيامبر 

دم و شـ بـر آن سـوار    گذاشت، برايم آورده شد؛ با جبرئيـل   منتهاي ديد چشمانش مي
دانـي كـه    و نماز بخوان. پس آن را انجام دادم، گفت: آيا مـي  رفتم، جبرئيل گفت: فرود بيا

كـه مهـاجرت تـو و    اي  كجا نماز خواندي؟ در شهر طيبه (مدينه) نمـاز خوانـدي، منطقـه   
ر كنـي)؛ [رفتـيم تـا بـه جـايي ديگـ       يارانت به آنجا خواهد بود (به سوي آن مهاجرت مـي 

داني كجـا   و نماز بخوان، پس نماز خواندم، گفت: آيا مي : فرود بيارسيديم]، جبرئيل گفت
سخن گفـت؛   نماز خواندي؟ در كوه طور سينا نماز خواندي، جايي كه خدا با موسي 

[رفتيم تا به جايي ديگر رسيديم]، جبرئيل گفت: فرود بيا و نماز بخوان، پس فرود آمدم و 
خواندي؟ در بيت لحم نماز خواندي، جايي كـه  داني كجا نماز  نماز خواندم، گفت: آيا مي

را براي  †ي پيامبران  متولد شد؛ سپس داخل بيت المقدس شدم، آنگاه همه عيسي 
من گرد آوردند، سپس جبرئيل مرا جلو فرستاد و من برايشـان بـه امامـت نمـاز خوانـدم؛      

ه شـدم، در  ردبود؛ سپس به آسمان دوم ب سپس به آسمان دنيا برده شدم، در آنجا آدم 
عيسي و يحيي عليهما السالم بودند؛ سپس به آسمان سوم بـرده شـدم،     آنجا فرزندان خاله

بـود؛   بود؛ سپس به آسمان چهارم برده شـدم، در آنجـا هـارون     در آنجا يوسف 
بود؛ سپس بـه آسـمان ششـم بـرده      سپس به آسمان پنجم برده شدم، در آنجا ادريس 

بود؛  پس به آسمان هفتم برده شدم. در آنجا ابراهيم بود؛ س شدم، در آنجا موسي 

رفتيم (همراه با جبرئيل)، ابـري   المنتهي ةسپس به باالي هفت آسمان برده شدم و به سدر

كنان به زمين افتادم و سـپس بـه مـن گفتـه شـد: مـن روزي كـه         مرا پوشاند و من سجده
] نماز واجب كـردم، پـس تـو و    ها و زمين را آفريدم، بر تو و امت تو پنجاه [نوبت آسمان

ي چيـزي   ها اقدام كنيد؛ سپس نـزد ابـراهيم برگشـتم، او از مـن در بـاره      امتت بر انجام آن
نپرسيد؛ سپس به موسي رسيدم؛ موسي گفت: خداوند بر تو امتـت چـه مقـدار [عبـادت]     

نـزد   توانيد آن را انجام دهيد، واجب كرد؟ گفتم: پنجاه [نوبت] نماز؛ گفت: تو و امتت نمي
پروردگارت برگرد و از او تخفيف بخواه و من نزد پروردگارم برگشتم، ده نوبت را بـرايم  
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تخفيف داد؛ سپس نزد موسي آمدم، او مرا به برگشتن نزد پروردگارم سفارش كـرد، پـس   
برگشتم و ده نوبت ديگر را برايم تخفيف داد؛ سپس برگشتم تا ايـن كـه نمازهـا بـه پـنج      

موسي آمدم، گفت: نزد پروردگارت برگرد و از او تخفيف بخـواه؛  نوبت رسيد؛ سپس نزد 
زيرا او بر بني اسرائيل دو نوبت نماز واجب كرد، اما آن را به درستي انجام ندادنـد و مـن   

ها و زمين را  نزد پروردگارم برگشتم و از او تخفيف خواستم، فرمود: من روزي كه آسمان
نماز واجب كردم، پس اكنون پنج [نوبت نمـاز] در  آفريدم، بر تو و امت تو پنجاه [نوبت] 

ها اقدام كنيد؛ آنگاه من دانستم كه  مقابل پنجاه [اجر و پاداش]، پس تو و امتت بر انجام آن
برگشتم، گفت: برگرد، اما  باشد. نزد موسي  اين از جانب پروردگارم قطعي و ثابت مي

باشد و غير قابل تغييـر اسـت،    مي من دانستم آن مقدار از جانب پروردگارم قطعي و ثابت
 ».پس ديگر برنگشتم

 ابن ماجه، باب [فرض الصلوات اخلمس واملحافظة عليها]

120- »كالنِ مسِ بأَن نرضي اهللا عنه ع اللَّه ضفَر :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر 
 صلَاةً، فَرجعت بِذَلك حتى آتي علَى موسى، فَقَالَ: ماذَا افْترض ربك علَى أُمتي خمِسني عز وجلَّ

ذَل يقطلَا ت كتفَإِنَّ أُم ،كبإِلَى ر جِعلَاةً، قَالَ: فَارص ِسنيمخ لَيع ضفَر :؟ قُلْتكتلَى أُمع ،ك
نع عضي، فَوبر تعاجىفَروسإِلَى م تعجا، فَرهطْري ش،  كتفَإِنَّ أُم ،كبإِلَى ر جِعفَقَالَ: ار ،هتربفَأَخ

كذَل يقطإِلَى  ،لَا ت تعجفَر ،يلُ لَدلُ الْقَودبونَ، لَا يسمخ يهو سمخ يي، فَقَالَ: هبر تعاجفَر
جِعى، فَقَالَ: اروسي مبر نم تييحتاس قَد :فَقُلْت ،كبإِلَى ر«. 

خداوند بـر  «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  از انس بن مالك  120
امتم پنجاه [نوبت] نماز واجب كرد؛ با اين دستور برگشتم تا اين كـه بـه موسـي رسـيدم؛     

گفتم: پنجاه [نوبـت] نمـاز    گفت: پروردگارت چه چيزي بر امتت واجب كرد؟ موسي
توانند آن را انجام دهنـد؛   گفت: نزد پروردگارت برگرد؛ زيرا امتت نمي بر من واجب كرد،

پس نزد پروردگارم برگشتم، [پروردگارم] قسمتي از آن را برايم تخفيف داد و نزد موسـي  
آن را انجام  توانند برگشتم و به او خبر دادم، گفت: نزد پروردگارت برگرد؛ زيرا امتت نمي

دهند؛ پس نزد پروردگارم برگشتم، خداوند فرمود: نمازها پنج [نوبـت] باشـند و [اجـر و    
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 ها] پنجاه باشد؛ هيچ تغيير و تبديلي در گفتار من نيسـت؛ پـس نـزد موسـي     پاداش آن
برگشتم، گفت: نزد پروردگارت برگرد، گفتم: از پروردگارم شرم دارم [كه دوبـاره نـزدش   

 ».يف بخواهم]برگردم و تخف

 ابن ماجه:

121- »نأَيب ع يعرِب نةَ بادرضي اهللا عنه قَت  قَالَ: قَالَ اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
 تهِدعو ،اتلَوص سمخ كتلَى أُمع تضرلَّ: افْتجو زيعنع ها أَندهافَ :عح نمهِنقْتول هِنلَيظَ ع، 

هِنلَيظْ عافحي لَم نمةَ، ونالْج هلْتخي ،أَددنع لَه دهفَلَا ع«. 
فرمودند: خداونـد متعـال    روايت شده است كه پيامبر  . از ابوقتاده بن ربعي 121
ه روز] واجب كردم و اي محمد!] بر امتت، [اداي] پنج فرض نماز [را در هر شبان«[فرمود: 

ها در وقـت خودشـان محافظـت كنـد، او را بـه       با خود عهد بستم كه هركس بر انجام آن
هـا محافظـت نكنـد، بـرايش نـزد مـن عهـدي [بـر          بهشت داخل گردانم و هركس بـر آن 

 ».شدن در بهشت و نجات از آتش جهنم] نيست داخل

 ابوداود، باب: [املحافظة علی وقت الصلوات]

122- »نةَ أَبِي عادولُ رضي اهللا عنه قَالَ: قَالَ قَتسر  قَالَ اللَّه :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص الَىاللَّهعت: 
 ،علَيهِن لوقْتهِن ظُحافي جاَء من :علَى أُمتك خمس صلَوات، وعهِدت عندي عهدا أَنه فَرضت إِني
خأَدهِنلَيظْ عافحي لَم نمةَ، ونالْج هي ،لْتدنع لَه دهفَلَا ع«. 

فرمودنـد: خداونـد متعـال     روايت شده است كه گفـت: پيـامبر    . از ابوقتاده 122
اي محمد!] من بر امتت [انجام] پنج فرض نماز را واجب كردم و بـا خـود عهـد    «[فرمود: 

ها در وقت خودشان محافظت كند، او را به بهشت داخل كنم  بستم كه هركس بر انجام آن
شدن در بهشـت و   ها محافظت نكند، برايش نزد من عهدي [مبني بر داخل و هركس بر آن

 ».نجات از آتش جهنم] نيست
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(ام دو قسمت كردم حديث: نماز را بين خود و بنده
39F

1( 

 مسلم، باب: [وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة]

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: من صلَّى صلَاةً لَم  عنه رضي اهللا بِي هريرةَعن أَ« -123
اجدخ فَهِي آنالْقُر ا بِأُميهأْ فقْرامِ ،ثَلَاثًا ،ياَء الْإِمركُونُ وا نةَ: إِنريرأَبِي هيلَ لامٍ. فَقمت رفَقَالَ: ،غَي 

فِْسكي نا فأْ بِهقُولُ: قَالَ اُهللا  ،اقْري لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر تعمي سلَّفإنجو زع تمقَس :

:دبأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعا سي مدبعلنِ، وفَيي نِصدبع نيبنِي ويلَاةَ بالص ﴿    

  ﴾ لَّ، قَالَ اُهللاجو زإِذَا قَالَ: عي، ودبنِي عدمح ﴿     ﴾ قَالَ اُهللا ، زع

﴿ : أَثْنى علَي عبدي، وإِذَا قَالَ:وجلَّ    ﴾، َقَال ةً اللّهرقَالَ مي ودبنِي عدجم :

﴿ فَإِذَا قَالَ: ،لَي عبديفَوض إِ      ﴾،  ،يدبع نيبنِي ويذَا بقَالَ: ه

﴿ ولعبدي ما سأَلَ، فَإِذَا قَالَ:                     

         ﴾، َأَلا سي مدبعلي ودبعذَا لقَالَ: ه«. 

هركس نماز بخوانـد  «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  از ابوهريره . 123
ي فاتحه يا حمد) را نخواند، نمازش كامل نيست، سـه   (سوره» أم القرآن«ي  و در آن سوره

گفتـه شـد: اگـر مـا       ؛ به ابوهريره»است (يعني كامل نيست بار فرمودند: نمازش ناقص
چه؟ [در جواب] گفت: پيش خود (با صداي آرام) آن را  وعقب امام بگذاريم باشيم مأموم

نمـاز را بـين   «فرمايـد:   فرمود: خداوند متعال مي شنيدم كه مي بخوان؛ زيرا من از پيامبر 
ام هرآنچـه طلـب كنـد (بخواهـد)،      بنـده  ام به دو قسمت تقسيم كردم و بـراي  خود و بنده

﴿گويد:  كنم]. وقتي بنده مي هست [و برآورده مي       ﴾ »  سـپاس و

                                           
ي اوست و  ي بين خدا و بنده است كه نماز رابطهكردن نماز بين خدا و بنده، اين  منظور از دو قسمت -1

ي حمـد (فاتحـه) شـامل سـپاس و سـتايش و شـكر و بزرگداشـت         قسمتي از آن به ويژه در سـوره 
كنـد   خداست و نصفي ديگر، درخواست و اظهار نياز و بندگي بنده است و خداوند آن را اجابت مي

 مترجم. –واهللا أعلم  –
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ام مرا سـپاس و   فرمايد: بنده ، خداوند متعال مي»ي پروردگار جهانيان است ستايش شايسته

﴿گويد:  ستايش گفت و آنگاه كه مي     ﴾ »ي مهربان اسـت  خداوند بخشنده«، 

﴿گويـد:   ام مرا سـتود. و وقتـي كـه مـي     فرمايد: بنده خداوند متعال مي    ﴾ 

ام مرا به بزرگي يـاد كـرد    فرمايد: بنده ، خداوند مي»خداوند، صاحب روز سزا و جزاست«
من واگـذار كـرد و وقتـي كـه      ام كار را به و يك بار هم فرمودند: بنده –(مرا تمجيد كرد) 

﴿گويد:  مي      ﴾ »كنيم و تنها از تو كمـك   تنها تو را عبادت مي

ام اسـت   ام است، و براي بنـده  فرمايد: اين بين من و بنده ، خداوند مي»خواهيم و ياري مي

﴿گويـد:   طلبد و وقتـي كـه مـي    هرآنچه مي              

              ﴾ » ما را به راه راست هدايت كن؛ راه كساني كه

، خداونـد  »به آنان نعمت دادي، نه راه كساني مورد خشم قرار گرفتنـد و نـه راه گمراهـان   
 ».كند ام است و براي اوست آنچه طلب مي دهفرمايد: اين براي بن مي

 باب: [القراءة خلف اإلمام فيام ال جيهر فيه بالقراءة]» املوطأ«امام مالک، 

: عن الْعلَاِء بنِ عبد الرحمنِ بنِ يعقُوب، أَنه سمع أَبا السائبِ مولَى هشامِ بنِ زهرةَ، يقُولُ« -124
يقُولُ: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: من صلَّى  رضي اهللا عنه با هريرةَسمعت أَ

:امٍ، قَالَ: فَقُلْتمت رغَي ،اجدخ يه ،اجدخ يه ،اجدخ فَهِي ،آنالْقُر ا بِأُميهأْ فقْري لَاةً لَما  صا أَبي
را فَهي فِْسكي نا فأْ بِهقَالَ: اقْر ي، ثُماعرذ زمامِ. قَالَ: فَغاَء الْإِمرا أَكُونُ وانيي أَحةَ! إِنري يفَإِن ،يارِس

 تمالَى: قَسعتو كاربت قُولُ: قَالَ اللَّهي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمس نيبنِي ويلَاةَ بالص
يه عبدي بِنِصفَينِ، فَنِصفُها لي، ونِصفُها لعبدي، ولعبدي ما سأَلَ، قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَ

﴿ :دبقُولُ الْعُءوا ياقْر :لَّمسو      ،﴾ بت قُولُ اللَّهنِي يدمالَى: حعتو كار

:دبقُولُ الْعيي. ودبع ﴿     .﴾ :دبقُولُ الْعيي، ودبع لَيى عأَثْن :قُولُ اللَّهي ﴿   

 ،﴾ :دبقُولُ الْعي، يدبنِي عدجم :قُولُ اللَّهي ﴿      ﴾ هذفَه ،

﴿ ولعبدي ما سأَلَ، يقُولُ الْعبد: ،الْآيةُ بينِي وبين عبدي            
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                 ﴾ ،:قُولُ اللّها  يي مدبعلي ودبعلَاِء لؤفَه

 .»سأَلَ
. از عالء بن عبدالرحمن بن يعقوب روايت شـده اسـت كـه او از اباسـائب غـالم      124

 شنيدم كه گفت: از پيـامبر   گفت: از ابوهريره  ي هشام بن زهره شنيد كه مي شده آزاد
ي فاتحـه يـا    لقرآن (سورهي ام ا هركس نمازي بخواند و در آن سوره«فرمود:  شنيدم كه مي

حمد) را نخواند، نمازش ناقص است، نمـازش نـاقص اسـت. نمـازش نـاقص اسـت. [و       
گويد: گفتم: اي ابوهريره! شايد مأموم باشيم (بعضـي   ، (اباسائب) مي»نمازش] ناتمام است

 ها مأموم هستيم)، (ابوهريره) دستم را فشار داد و گفت: پيش خود آن را بخـوان، اي  وقت
(! (منظور از فارسي يعقوب بن سفيان فارسي است)فارسي

40F

شـنيدم   زيرا من از پيـامبر   )1
ام بـه دو قسـمت تقسـيم     فرمايد: نماز را بين خود و بنـده  خداوند متعال مي«فرمود:  كه مي
ام هر  ام است و براي بنده ام و قسمتي از آن براي من و قسمت ديگرش متعلق به بنده كرده

ي حمـد   فرمودند: [سوره ؛ پيامبر »كنم] )، هست [و برآورده ميآنچه طلب كند (بخواهد

﴿ گويـد:  را] بخوانيد، [در ايـن سـوره وقتـي كـه] بنـده مـي             ﴾ 

ام  فرمايـد: بنـده   خداوند متعال مـي  ،»ي پروردگار جهانيان است سپاس و ستايش شايسته«

﴿گويد:  يمرا سپاس و ستايش گفت و وقتي بنده م     ﴾ » ي  خداوند بخشـنده

﴿گويـد:   ام مرا ستود و وقتي بنـده مـي   فرمايد: بنده ، خداوند متعال مي»مهربان است  

  ﴾ »ام مـرا بـه    فرمايد: بنده ، خداوند مي»خداوند، صاحب روز سزا و جزاست

﴿گويد:  يبزرگي ياد كرد (مرا تمجيد كرد) و بنده م      ﴾ »  تنهـا

 ، ايـن آيـه، بـين مـن و بـين     »خـواهيم  كنيم و تنها از تو كمك و ياري مي تو را عبادت مي

﴿گويـد:   طلبـد. و بنـده مـي    ام است هـر آنچـه مـي    ام است و براي بنده بنده     

                      ﴾ »  ما را بـه راه

                                           
 نه است كه عالء از يعقوب و ابا السائب حديث را شنيد.سند اين حديث در اصل اينگو -1
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راست هدايت كن؛ راه كساني كه به آنان نعمت دادي، نه راه كساني كه مورد خشـم قـرار   
ام و بـراي اوسـت آنچـه     ها بـراي بنـده   فرمايد: اين ، خداوند مي»گرفتند و نه راه گمراهان

 ».ندك طلب مي

 ترمذی، باب: [تفسري القرآن] باب [سوره الفاحتة]

صلَّى  أَنَّ رسولَ اللّه رضي اهللا عنه هريرةَ أَبِي عن أَبِيه عن عنِ الْعلَاِء بنِ عبد الرحمنِ« -125
لَّمسو هلَياقَالَ اُهللا ع ا بِأُميهأْ فقْري لَاةً لَملَّى صص نم :آنلْقُر، اجدخ فَهِي، يهو اجدامٍ ،خمت رغَي ،

ا :قَالَ: قُلْتانيي أَحةَ، إِنريرا ها أَبامِ ياَء الْإِمرقَالَ: ،أَكُونُ و  ،فِْسكن يا فأُ بِهاقْر ،يالْفَارِس نا ابي
لَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن نيبنِي ويلَاةَ بالص تمالَى: قَسعت قُولُ: قَالَ اللَّهي لَّمسو ه

: ﴿الْعبد يقْرأُ ،فَنِصفُها لي، ونِصفُها لعبدي، ولعبدي ما سأَلَ ،عبدي نِصفَينِ    

  ﴾ َفبنِي عدمح :قُولُ اللَّهقُولُيي، فَيد ﴿ :دبالْع     ،﴾  ىأَثْن :قُولُ اللَّهفَي

: ﴿علَي عبدي. فَيقُولُ    ،﴾ ُقُولفَي ياللّهدبنِي عدجذَا  ،: مهديوبعل نيبنِي ويبو ،

: ﴿عبدي      ﴾ :ُقُولأَلَ، يا سي مدبعل ةورالس رآخو ﴿  

                         ﴾«. 

ده است كه روايت ش . از عالء بن عبدالرحمن از پدرش (يعقوب) از ابوهريره 125
ي فاتحـه يـا    ي ام القـرآن (سـوره   هركس نماز بخواند و در آن سـوره «فرمودند:  پيامبر 

؛ »حمد) نخواند، نمازش ناقص است، نمـازش نـاقص اسـت، [و نمـازش] ناتمـام اسـت      
هـا مـأموم هسـتيم)؛     موم باشيم (بعضي وقـت گفت: گفتم: اي ابوهريره! شايد مأ (يعقوب)

فارسي! (منظور از فارسي، يعقوب پسر سفيان فارسـي اسـت)    (ابوهريره) گفت: اي فرزند
فرمـود: خداونـد متعـال     شـنيدم كـه مـي    پيش خود آن را بخـوان؛ زيـرا مـن از پيـامبر     

ام به دو قسمت تقسيم كردم، قسمتي از آن براي من و  نماز را بين خود و بنده«فرمايد:  مي
خواهـد)،   كند (مـي  ر آنچه طلب ميام ه ام است و براي بنده قسمت ديگرش متعلق به بنده

﴿گويـد:   كنم]، بنده [در اين سوره] مـي  هست [و برآورده مي       ﴾ 
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ام  فرمايـد: بنـده   ، خداوند متعال مـي »ي پروردگار جهانيان است سپاس و ستايش شايسته«

﴿گويد:  مرا سپاس و ستايش گفت؛ بنده مي     ﴾ »ي مهربـان   خداوند بخشنده

﴿گويـد:   ام مرا ستود؛ بنـده مـي   فرمايد: بنده ، خداوند متعال مي»است    ﴾ 

ام مرا به بزرگي يـاد كـرد    فرمايد: بنده ، خداوند مي»خداوند صاحب روز سزا و جزاست«

﴿ام اسـت كـه    ام و بين من و بنـده  (مرا تمجيد كرد). اين قسمت بنده     

 ﴾ »و آخـر  »خـواهيم  كنيم و تنها از تو كمك و ياري مـي  تنها تو را عبادت مي ،

﴿گويـد:   خواهد)؛ او مـي  كند (مي ام است هر آنچه طلب مي سوره براي بنده     

                      ﴾ »  ما را بـه راه

راست هدايت كن؛ راه كساني كه به آنان نعمت دادي، نه راه كساني كه مورد خشـم قـرار   
 .»»گرفتند و نه راه گمراهان

 گويد: اين حديث حسن است. ترمذي مي

 ابوداود، باب: [من ترک القراءة فی الصالة]

 ،، أَنه سمع أَبا السائبِ مولَى هشامِ بنِ زهرةَبنِ يعقُوب لْعلَاِء بنِ عبد الرحمنِعنِ ا« -126
يقُولُ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: من صلَّى صلَاةً  رضي اهللا عنه يقُولُ: سمعت أَبا هريرةَ

قْري لَمآنالْقُر ا بِأُميهأْ ف، اجدخ فَهِي، اجدخ فَهِي، اجدخ امٍ ،فَهِيمت رةَ،  ،غَيريرا ها أَبي قَالَ: فَقُلْت
فَإِني سمعت  ،كقَالَ: اقْرأْ بِها يا فَارِسي في نفِْس ثُم قَالَ: فَغمز ذراعي، ،أَكُونُ وراَء الْإِمامِ إِني أَحيانا

 ،نِصفَينِ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: قَالَ اللَّه تعالَى: قَسمت الصلَاةَ بينِي وبين عبدي
 علَيه وسلَّم: اقْرُءوا يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا ،فَنِصفُها لي، ونِصفُها لعبدي، ولعبدي ما سأَلَ

دبالْع :﴿       ﴾، :ُقُولي، يدبنِي عدملَّ: حجو زع قُولُ اللَّهي ﴿    

 ﴾ىلَّ: أَثْنجو زع قُولُ اللَّهي ، دبقُولُ الْعي، يدبع لَيع :﴿    ﴾ قُولُ اللَّهي ،

دبقُولُ الْعي، يدبنِي عدجلَّ: مجو زع :﴿      ﴾ نِييب هذه :قُولُ اللَّهي ،
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﴿: ولعبدي ما سأَلَ، يقُولُ الْعبد ،وبين عبدي             

               ﴾َأَلا سي مدبعلي ودبعلَاِء لؤفَه :قُولُ اللَّهي ،«. 

. از عالء بن عبدالرحمن بن يعقوب روايت شده است كه او از اباسائب خـدمتكار  126
 فرمودنـد:  گفت: پيـامبر   شنيدم كه مي گفت: از ابوهريره  ره شنيد كه ميهشام بن زه

ي فاتحـه) را نخوانـد، نمـازش     ي أم القرآن (سـوره  هركس نمازي بخواند و در آن سوره«
، »ناقص است، نمازش نـاقص اسـت، نمـازش نـاقص اسـت، [و نمـازش] ناتمـام اسـت        

هـا مـأموم هسـتيم)،     شيم (بعضي وقـت (اباسائب) گفت: گفتم: اي ابوهريره! شايد مأموم با
(ابوهريره) دستم را فشار داد و گفـت: پـيش خـود آن را بخـوان اي فارسـي! (منظـور از       

فرمود: خداوند  شنيدم كه مي فارسي، يعقوب بن سفيان فارسي است) زيرا من از پيامبر 
ي از آن بـراي  ام و قسمت ام به دو قسمت تقسيم كرده نماز را بين خود و بنده«متعال فرمود: 

ام هر آنچه طلـب كنـد (بخواهـد،     ام است و براي بنده من و قسمت ديگرش متعلق به بنده
ي حمد را] بخوانيـد [در ايـن سـوره     فرمودند: [سوره كنم]؛ پيامبر  هست [و برآورده مي

﴿گويـد:   وقتي كه بنـده مـي         ﴾ »   ي  سـپاس و سـتايش شايسـته

ام مرا سـپاس و سـتايش گفـت و     فرمايد: بنده ، خداوند متعال مي»گار جهانيان استپرورد

﴿گويد:  بنده مي     ﴾ »  خداونـد متعـال   »ي مهربـان اسـت   خداونـد بخشـنده ،

﴿گويد:  ام مرا ستود و بنده مي فرمايد: بنده مي    ﴾ »  خداوند، صـاحب روز

ام مرا به بزرگي ياد كرد (مرا تمجيد كرد) و بنـده   فرمايد: بنده ، خداوند مي»سزا و جزاست

﴿گويد:  مي      ﴾ »كنيم و تنها از تو كمـك   تنها تو را عبادت مي

ام است هر آنچـه كـه    ام است و براي بنده ، اين آيه بين من و بين بنده»خواهيم و ياري مي

﴿گويــد:  و بنــده مــيطلبــد  مــي                   

         ﴾ »    ما را به راه راست هدايت كن؛ راه كساني كـه بـا آنـان
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، خداونـد  »ه گمراهـان نعمت دادي، نه راه كساني كه مـورد خشـم قـرار گرفتنـد و نـه را     
 ».كند ام و براي اوست آنچه طلب مي ها براي بنده فرمايد: اين مي

 ابن ماجه، باب: [ثواب القرآن]

قَالَ: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: قَالَ  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -127
لَّ: قَسجو زع ياللَّها لفُهنِ، فَنِصيطْري شدبع نيبنِي ويلَاةَ بالص تا  ،مي مدبعلي، ودبعا لفُهنِصو

﴿ قَالَ: فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: اقْرُءوا: يقُولُ الْعبد: ،سأَلَ    

  ﴾قُوقُولُ:، فَيأَلَ، فَيا سي مدبعلي، ودبنِي عدملَّ: حجو زع لُ اللَّه ﴿     ﴾ 

﴿ فَيقُولُ: أَثْنى علَي عبدي، ولعبدي ما سأَلَ، يقُولُ:    ﴾ نِيدجم :قُولُ اللَّهفَي ،

﴿ هذه الْآيةُ بينِي وبين عبدي نِصفَينِ يقُولُ الْعبد:فَهذَا لي، و ،عبدي      

 ﴾ نِيعي :يدبع نيبنِي ويب هذفَه، :دبقُولُ الْعي، يدبعل ةورالس رآخأَلَ، وا سي مدبعلو 

﴿                          

   ﴾ يدبعذَا لأَلَ ،فَها سي مدبعلو«. 

فرمود:  شنيدم كه مي روايت شده است كه گفت: از پيامبر  از ابوهريره  .127
ام دو قسمت كردم، قسمتي از آن براي  ا بين خود و بندهنماز ر«فرمايد:  خداوند متعال مي

ام است هر آنچه [در اين سوره]  ام است و براي بنده من و قسمت ديگرش متعلق به بنده
ي حمد را]  سپس فرمودند: [سوره گويد: پيامبر  ؛ ابوهريره مي»خواهد) كند (مي طلب مي

﴿گويد:  بخوانيد كه در آنجا بنده مي       ﴾ » سپاس و ستايش

ام مرا سپاس و ستايش  فرمايد: بنده ، خداوند متعال مي»ي پروردگار جهانيان است شايسته

﴿گويد:  گفت و براي اوست هر آنچه بخواهد؛ بنده مي     ﴾ » خداوند

ستود و براي اوست هر ام مرا  فرمايد: بنده ، خداوند متعال مي»ي مهربان است بخشنده

﴿گويد:  آنچه طلب كند؛ بنده مي    ﴾ » خداوند صاحب روز سزا و

ام مرا به بزرگي ياد كرد (مرا تمجيد كرد) و اين براي  فرمايد: بنده ، خداوند مي»جزاست



   

 147 نماز و اهميت آن
 

 گويد: ام دو قسمت است كه بنده مي من است (قسمت من است) و اين آيه بين من و بنده

﴿      ﴾ »كنيم و تنها از تو كمك و ياري  تنها تو را عبادت مي

ام است هر  دهام تقسيم شده است و براي بن ، يعني اين آيه بين من و بين بنده»خواهيم مي

 ﴿گويد:  ام است كه بنده مي و آخر سوره براي بنده آنچه كه مي خواهد   

                       ﴾ » ما را به راه

راست هدايت كن؛ راه كساني كه به آنان نعمت دادي، نه راه كساني كه مورد خشم قرار 
 .»كند اوست آنچه طلب ميام و براي  ، اين براي بنده»گرفتند و نه راه گمراهان

 نسائی، باب: [ترک قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم فی فاحتة الكتاب]

يقُولُ: قَالَ رسولُ  رضي اهللا عنه : سمعت أَبا هريرةَقَالَ ،السائبِ مولَى هشامِ بنِ زهرةَعنِ « -128
ص نم :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص اللَّهآنالْقُر ا بِأُميهأْ فقْري لَاةً لَملَّى ص،  يه ،اجدخ يه ،اجدخ فَهِي

اجدامٍ ،خمت رةَ، غَيريرا ها أَبي :امِ، !فَقُلْتاَء الْإِمرا أَكُونُ وانيي أَحي قَالَ: إِناعرذ زمأْ  ،فَغقَالَ: اقْرو
 يا فَارِسا يبِهفِْسكي نلَّ:  ،فجو زع قُولُ اللَّهقُولُ: يي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن

ونِصفُها لعبدي، ولعبدي ما سأَلَ. قَالَ رسولُ  ،فَنِصفُها لي ،قَسمت الصلَاةَ بينِي وبين عبدي نِصفَينِ

﴿ للَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: اقْرُءوا يقُولُ الْعبد:ا      ﴾،  زع قُولُ اللَّهي

:دبقُولُ الْعي. يدبنِي عدملَّ: حجو ﴿     ﴾، دبع لَيى علَّ: أَثْنجو زع قُولُ اللَّهي. ي

:دبقُولُ الْعي ﴿    ﴾، :دبقُولُ الْعي. يدبنِي عدجلَّ: مجو زع قُولُ اللَّهي ﴿  

    ﴾، يدبع نيبنِي ويةُ بالْآي هذفَه، :دبقُولُ الْعأَلَ. يا سي مدبعلو ﴿  

                         ﴾، 

 .»فَهؤلَاِء لعبدي ولعبدي ما سأَلَ
 . از سائب خدمتكار هشام بن زهره روايت شده است كـه گفـت: از ابـوهريره    128

ي أم القـرآن   هركس نمازي بخواند و در آن سـوره «فرمودند:  پيامبر  گفت: يشنيدم كه م
ي فاتحه) را نخواند، نمازش ناقص است، نمـازش نـاقص اسـت، نمـازش نـاقص       (سوره



   

 احاديث قدسي 148
 

گويد) گفتم: اي ابـوهريره! شـايد مـأموم باشـيم      ، (سائب مي»ناتمام است و نمازشاست [
م را فشـار داد و گفـت: پـيش خـود آن را     ها مأموم هستيم)، (ابوهريره) دست (بعضي وقت

فرمايـد:   فرمود: خداونـد متعـال مـي    شنيدم كه مي بخوان اي اباسائب! زيرا من از پيامبر 
ام و قسمتي از آن براي من و قسـمت   ام به دو قسمت تقسيم كرده نماز را بين خود و بنده«

ند (بخواهد) [بـرآورده  ام است هر آنچه طلب ك ام است و براي بنده ديگرش متعلق به بنده
ي حمد را] بخوانيد [زيرا وقتي كه در اين سوره] بنـده   فرمودند: [سوره كنم]، پيامبر  مي

﴿گويد:  مي      ﴾ »ي پروردگـار جهانيـان    سپاس و ستايش شايسته

گويـد:   مـي ام مـرا سـپاس و سـتايش گفـت و بنـده       فرمايد: بنده ، خداوند متعال مي»است

﴿     ﴾ »ام مرا  فرمايد: بنده ، خداوند متعال مي»ي مهربان است خداوند بخشنده

﴿گويـد:   ستود و بنده مي    ﴾ »    خداونـد صـاحب روز سـزا و جزاسـت« ،

﴿د: گوي ام مرا به بزرگي ياد كرد (مرا تمجيد كرد) و بنده مي فرمايد: بنده خداوند مي  

    ﴾ »كنــيم و تنهــا از تــو كمــك و يــاري   تنهــا تــو را عبــادت مــي

طلبـد   ام است هر آنچه كه مي ام است و براي بنده ، اين آيه بين من و بين بنده»خواهيم مي

﴿گويـد:   و بنده مـي                      

      ﴾ »   ،ما را به راه راست هدايت كن؛ راه كساني كه به آنـان نعمـت دادي

ام و بـراي   ها بـراي بنـده   ، اين»نه راه كساني كه مورد خشم قرار گرفتند و نه راه گمراهان
 ».كند اوست آنچه طلب مي

 ﴿ل قول اهللا: نسائی، باب: [تأوي              ﴾[ 

قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى  رضي اهللا عنه عن أُبي بنِ كَعبٍ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -129
وهي السبع  ،مثْلَ أُم الْقُرآن ،ه عز وجلَّ في التوراة، ولَا في الْإِنجِيلِاُهللا علَيه وسلَّم: ما أَنزلَ اللَّ

 .»ولعبدي ما سأَلَ ،الْمثَانِي، وهي مقْسومةٌ بينِي وبين عبدي
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 روايـت شـده اسـت كـه گفتنـد: پيـامبر        و اُبي بـن كعـب    . از ابوهريره 129
نازل نكرده اسـت و  » القرآنام «دند: خداوند نه در تورات و نه در انجيل چيزي مانند فرمو
ام تقسـيم كـردم و    اين سوره را بين خـود و بنـده  «است و فرموده است: » المثاني سبع«آن 

 ».شود خواهد، هست و برآورده مي ام، آنچه در آن مي براي بنده

 روند آيند و مي ان شما ميحديث: فرشتگان گروه گروه به دنبال هم در مي

 باب: [فضل صالة العرص]» الصالة«بخاری، كتاب 

130- »اقَبعتكَةُ ياملَالَئ :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ: قَالَ الن هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نونَع، 
، ويجتمعونَ في صالَة الفَجرِ، وصالَة العصرِ، ثُم يعرج إِلَيه الَّذين مالَئكَةٌ بِاللَّيلِ، ومالَئكَةٌ بِالنهارِ

مأَلُهسفَي ،يكُموا فاتب - لَمأَع وهي - وادبع مكْترت فقُولُ: كَي؟فَي ماهكْنرقُولُونَ: تفَي مهلُّونَ،  وصي
 .»نَوأَتيناهم يصلُّو

فرشـتگان گـروه   «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوهريره 130
[هردو گـروه] در   آيند؛ گروهي شب و گروهي روز و گروه و به دنبال هم [پيش شما] مي

انـد بـه آسـمان     كنند؛ سپس گروهي كه در ميـان شـما بـوده    نماز صبح و عصر اجتماع مي
د]، پس خداوند در حالي كـه بـه حـال بنـدگانش از همـه      آين [و گروه ديگري مي روند مي

هـا   فرمايد: بندگانم را چگونه ترك كرديد (وقتي كه آن پرسد و مي ها مي داناتر است، از آن
ها را در حـالي تـرك كـرديم كـه      دهند: آن را ترك كرديد در چه حالي بودند)؟ جواب مي

 ».خواندند خواندند و در حالي نزدشان رفتيم كه نماز مي نماز مي

 باب: [كالم الرب مع جربيل ونداء املالئكة]» التوحيد«بخاری، كتاب 

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: يتعاقَبونَ فيكُم  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -131
جيارِ، وهكَةٌ بِالنالَئملِ وكَةٌ بِاللَّيالَئوا ماتب ينالَّذ جرعي رِ، ثُمصالع الَةصرِ والفَج الَةي صونَ فعمت

مأَلُهسفَي ،يكُمف -  لَمأَع وهو لُّونَ،  فيقولُ: -بِكُمصي مهو ماهكْنرقُولُونَ: تي؟ فَيادبع مكْترت فكَي
 .»وأَتيناهم وهم يصلُّونَ
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فرشتگان گروه گروه به «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 131
آيند؛ گروهي از فرشتگان شب و گـروه ديگـر روز و در نمـاز     دنبال هم [به ميان شما] مي

انـد، بـه آسـمان     آيند؛ سپس گروهي كه در ميان شـما بـوده   عصر و نماز صبح گرد هم مي
]؛ پس خداوند در حالي كه به احوال شما داناتر از هـركس  آيند روند [و گروه ديگر مي مي

فرمايـد: بنـدگانم را در چـه حـالي تـرك كرديـد؟        پرسـد و مـي   ها مي ديگري است، از آن
خواندند و در حالي نزدشان رفتيم كـه   ها را در حالي ترك كرديم كه نماز مي گويند: آن مي

 ».خواندند نماز مي

 نسائی، باب: [فضل صالة اجلامعة]

) 131ي  نسائي اين حديث را با همان الفاظي كه بخاري در حديث دوم (شـماره  -132
 »وهو أَعلَم بِهِم«لفـظ   »وهو أَعلَم بِكُم«اند، ذكر كرده با اين تفاوت كه به جاي  روايت كرده

 است.» نماز صبح بر نماز عصر مقدم«آمده و نيز در آن 

 ع الصالة]باب: [جام» املوطأ«امام، مالک، 

ي  امام مالك اين حديث را با همان الفاظي كه بخـاري در حـديث دوم (شـماره    -133
وهـو  «لفظ  »وهو أَعلَم بِكُم«) روايت كرده است، ذكر كرده با اين تفاوت كه به جاي 131

بِهِم لَمرا آورده است.» نماز عصر و مغرب« ،»نماز عصر و صبح«آمده و نيز به جاي  »أَع 
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 ترمذی، باب: [صالة الضحی]

عن أيب الدرداء وأيب ذر رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا « -134
 .»عز وجل: ابن آدم اركع يل من أول النهار، أربع ركعات، أكفك آخره

ايـت شـده اسـت كـه خداونـد متعـال       رو از پيامبر  ب. از ابودرداء و ابوذر 134
اي فرزند آدم (اي انسان)! در اول روز، چهار ركعت نماز برايم (به خاطر مـن) ادا  «فرمود: 

 ».كنم كن، آخر روز را برايت تضمين مي
 گويد: اين حديث حسن صحيح است. ترمذي مي

 ابوداود، باب: [صالة الضحی]

قَالَ: سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ:  نهرضي اهللا ع عن نعيمِ بنِ همارٍ« -135
اتكَععِ ربأَر ننِي مجِزعلَا ت ،مآد نا ابلَّ: يجو زع قُولُ اللَّهي، هرآخ كارِ، أَكْفهلِ ني أَوف«. 

فرمود:  شنيدم كه مي مبر روايت شده است كه گفت: از پيا . از نعيم بن هماز 135
چهار ركعت نمـاز  اي فرزند آدم! (اي انسان)! نسبت به خواندن «فرمايد:  خداوند متعال مي

در اول روز براي من كوتاهي مكن (در انجام اين كار تنبلـي و كسـالت بـه خـرج مـده)،      
 .)41F1(»كنم سالمتي تو را [از دچارشدن به گناه و...] تا پايان روز، تضمين مي

 : اولين چيزي كه بنده در روز قيامت به خاطر آنحديث
 است "نماز"شود  محاسبه مي

 نسائی، باب: [املحاسبة علی الصالة]

                                           
ترين ركعات نماز ضحي دو ركعت و حـد اكثـر و برتـرين تعـداد آن هشـت       كم / نزد امام شافعي -1

 باشد. ركعت مي
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قَالَ: قُلْت: اللَّهم يسر لي جليسا صالحا،  ،قَالَ: قَدمت الْمدينةَ ،عن حريث بنِ قَبِيصةَ« -136
يرإِلَى أَبِي ه تلَسفَجقَالَ: فَقُلْت هنع اللَّه يضةَ را  :ريسلي جل رسيلَّ أَنْ يجو زع اللَّه توعي دإِن

فَعنأَنْ ي لَّ اللَّهلَع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسر نم هتعمس يثدثْنِي بِحدا، فَححالصقَالَ:  ،نِي بِه
مفَإِنْ س ،هلَاتبِص دبالْع بِه باسحا يلَ مقُولُ: إِنَّ أَوي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تع تلَحص

ِسرخو ابخ فَقَد تدإِنْ فَسو ،حجأَنو أَفْلَح فَقَد، ادكَلَامِ قَت نذَا مرِي هلَا أَد :اممةَقَالَ ه،  نم أَو
فَيكَملُ بِه ما نقَص من  ؟قَالَ: انظُروا, هلْ لعبدي من تطَوعٍ ،الرواية: فَإِن انتقَص من فَرِيضته شيٌء

كوِ ذَلحلَى نع هلمع رائكُونُ سي ثُم ،ةالْفَرِيض«. 
كه گفت: وارد مدينه شـدم؛ (حريـث)    روايت شده است  از حريث بن قبيصه .136

اي نيكوكار  اي نيكوكار را همنشين من گردان (همنشيني با بنده گويد: گفتم: خدايا! بنده مي
ابـوهريره شـدم)؛ (حريـث)     رفـتم (همنشـين   را برايم آسان كن)؛ پس نـزد ابـوهريره   

مـن كنـد    اي نيكوكـار را همنشـين   گويد: عرض كردم: از خداوند متعال خواستم بنـده  مي
اي، بـرايم   شـنيده  [حال كه تو را همنشين من كرده است] پس حديثي را كـه از پيـامبر   

گفـت: شـنيدم كـه     بيان كه، به اين اميد كه خداوند مرا از آن سودي رساند؛ ابـوهريره  
شـود، نمـازش    اولين چيزي كه [در روز قيامت] بنده بر آن محاسبه مي«فرمودند:  پيامبر 

نمازش] بدون مشكل و شايسته بود، او رستگار شده و نجات يافته و اگر است؛ پس اگر [
گويـد:   ؛ همـام (راوي نخسـت) مـي   »كـار اسـت   [نمازش] مشكل داشت او ناكـام و زيـان  

باشد؟  دانم آيا اين كالم قتاده (دومين راوي حديث) است يا جزو روايت (حديث) مي نمي
ام  فرمايد: بنگريد [و ببينيـد] آيـا بنـده    پس اگر يكي از فرايضش ناقص بود، [خداوند] مي«

عبادتي (نمازي) اضافي (سنّت) دارد؟ تا آنچه كه از نمازهـاي فـرض نـاقص انجـام داده،     
 ».شوند) كامل كند؛ سپس ساير اعمالش نيز بر اين منوال هستند (محاسبه مي

ه وسلَّم قَالَ: إِنَّ أَولَ ما يحاسب بِه الْعبد أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَي أَيضاً، عن أَبِي هريرةَ« -137
هلْ  ،كُتبت تامةً، وإِنْ كَانَ انتقص منها شيٌء قَالَ: انظُروا ،يوم الْقيامة صلَاته، فَإِنْ وجِدت تامةً

ع من فَرِيضة من تطَوعه، ثُم سائر الْأَعمالِ تجرِي علَى حسبِ يكَملُ لَه ما ضي ؟تجِدونَ لَه من تطَوعٍ
كذَل«. 
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اولين چيـزي كـه بنـده    «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 137
شود، نمازش است؛ اگر نمازش كامـل يافتـه و معلـوم     روز قيامت به خاطر آن محاسبه مي

فرمايد:  شود و اگر چيزي از آن ناقص باشد، [خداوند] مي كامل نوشته ميشود، به صورت 
يابيد؟ تا با آن سنتش، آنچه را كـه   ام مي بنگريد [و ببينيد] آيا نوافلي (نماز سنت) براي بنده

از نمازهاي واجبش تباه و ناقص كرده، برايش تكميل شود، سـپس سـاير اعمـال نيـز بـه      
 ».شوند يهمين صورت و ترتيب، محاسبه م

عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: أَولُ ما يحاسب  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -138
فَإِنْ وجِد لَه  ؟وإِلَّا قَالَ اللَّه عز وجلَّ: انظُروا لعبدي من تطَوعٍ ،بِه الْعبد صلَاته، فَإِنْ كَانَ أَكْملَها

عطَوةَ ،تالْفَرِيض لُوا بِهقَالَ: أَكْم«. 
اولين چيزي كه بنده «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  . از ابوهريره 138

شود، نمازش است، پس اگر آن را بـه صـورت كامـل انجـام داده      به خاطر آن محاسبه مي
فرمايـد: بنگريـد [و    ن صورت خداوند متعال ميباشد [مشكلي نخواهد داشت]، در غير اي

ام هيچ نوافلي (نمازهاي سنت) دارد؟ پس اگر نماز سنتي برايش يافت شد،  ببينيد] آيا بنده
 ».فرمايد: با آن نماز واجبش را كامل كنيد خداوند مي

 ابن ماجه، باب: [ما جاء فی أول ما حياسب به العبد الصالة]

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: أَولُ ما يحاسب بِه  رضي اهللا عنه يعن تميمٍ الدارِ« -139
ه: لَّه سبحانه لملَائكَتالْعبد يوم الْقيامة صلَاته، فَإِنْ أَكْملَها كُتبت لَه نافلَةً، فَإِنْ لَم يكُن أَكْملَها، قَالَ ال

مذُ الْأَعخؤت ثُم ،هتفَرِيض نم عيا ضا ملُوا بِهعٍ؟ فَأَكْمطَوت ني مدبعونَ لجِدلْ توا، هظُرلَى انالُ ع
كبِ ذَلسح«. 

اولـين چيـزي كـه    «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  . از تميم داري 139
شود، نمازش است؛ پـس اگـر آن را بـه صـورت      اسبه ميبنده روز قيامت به خاطر آن مح

شود و اگر آن را به  كامل انجام داده باشد، برايش كامل و به صورت نماز فرض نوشته مي
فرمايـد: بنگريـد [و    صورت كامل انجام نداده باشد، خداوند پاك و منزه به فرشتگانش مي

يابيـد؟ پـس [اگـر داشـت] بـه       شد] مـي ام نماز سنتي [كه انجام داده با ببينيد] آيا براي بنده
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ي سـاير   ي آن، نمازهاي واجبي را كه ضايع كرده است، تكميل كنيد؛ سپس محاسبه وسيله
 ».شود اعمال نيز به همين صورت آغاز مي

 ابوداود، باب: [كل صالة مل يتمها صاحبها تتم من تطوعه]

 با دو روايت، اين حديث را در سنن خود آورده است؛

 :ز ابوهريره روايت اول ا

140- » ...يبيمٍ الضكنِ حسِ بأَن نع - ادنِ زِياب أَو ،ادزِي نم افا  - خأَب يةَ، فَلَقيندى الْمفَأَت
قَالَ  ،رحمك اللَّهقُلْت: بلَى،  ؟هريرةَ، قَالَ: فَنسبنِي، فَانتسبت لَه، فَقَالَ: يا فَتى، أَلَا أُحدثُك حديثًا

ه يوم الْقيامة يونس: وأَحسبه ذَكَره عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: إِنَّ أَولَ ما يحاسب الناس بِ
هِمالمأَع نا  ،منبقُولُ رلَاةُ، قَالَ: يلَّ الصجو زلَ -عأَع وهوي - مدبع لَاةي صوا فظُران :،  ا أَمهمأَت

هلْ لعبدي من  ،نقَصها؟ فَإِنْ كَانت تامةً كُتبت لَه تامةً، وإِنْ كَانَ انتقَص منها شيئًا، قَالَ: انظُروا
دبعوا لمقَالَ: أَت ،عطَوت عٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهطَوتلَى ذَاكُمالُ عمذُ الْأَعخؤت ثُم ،هعطَوت نم هتي فَرِيض«. 

 سپس به ابوهريره انس بن حكيم ضبي از ترس زياد يا پسر زياد به مدينه آمد،. 140
از من خواست خودم را معرفي كنم، پس خـودم را   گويد: ابوهريره  برخورد كرد. او مي

؟ گفتم: بله، خدا تو جوان! آيا حديثي را برايت روايت كنمبرايش معرفي كردم، گفت: اي 
! يونس (يكي از راويان حديث) گفت: به نظرم (شـك راوي) [ابـوهريره]   را رحمت نمايد
گفت كه فرمودند: نخستين عمل از اعمال مردم كـه روز قيامـت از آن    به نقل از پيامبر 

ست. گفت: پروردگارمان، در حـالي  شوند)، نماز ا شوند (به خاطر آن محاسبه مي سؤال مي
ام بنگريد [و ببينيد] آيـا آن را   فرمايد: در نماز بنده كه از همه داناتر است، [به فرشتگان] مي

كامل انجام داده است يا ناقص؟ آنگاه اگر آن را كامل انجام داده باشد، برايش كامل نوشته 
رده باشد (در انجام آن كوتاهي شود و اگر چيزي از آن را ترك كرده و نماز را ناقص ك مي

ام نمـاز مسـتحبي دارد؟ اگـر     فرمايد: بنگريد [و ببينيد] آيا بنـده  كرده است)، [خداوند] مي
ي نمازهـاي مسـتحبش نمازهـاي واجـب      فرمايد: به وسـيله  نماز مستحبي داشته باشد، مي

 ».شوند ي ساير اعمال نيز به اين صورت آغاز مي ام را كامل كنيد؛ سپس محاسبه بنده
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 روايت دوم از متيم داری:

) را به همين معني ذكـر كـرده و   140ي  تميم داري روايت قبلي (حديث شماره -141
ثُم الزكَاةُ مثْلُ ذَلك، ثُم تؤخذُ الْأَعمالُ علَى حسبِ «در آخر، اين عبارت را اضافه نموده است: 

كي ساير اعمـال نيـز بـه     شود؛ سپس محاسبه ميسپس زكات نيز مانند نماز محاسبه « » ذَل
 .)42F1(»شود اين صورت آغاز مي

 حديث: پروردگارم به بهترين شكل بر من ظاهر شد

 ترمذی، باب: [سورة ص]

عن ابنِ عباسٍ رضي اهللا عنهما قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: أَتانِي ربي « -142
قَالَ: كَذَا في الْحديث، فقال: يا محمد! هلْ تدرِي  -قَالَ: أَحسبه في الْمنامِ  –حسنِ صورة في أَ

ا بهدرب تدجى وتح ،فَيكَت نيب هدي عضلَا، قَالَ: فَو :لَى؟ قَالَ: قُلْتاملَلَأُ اَألع مصتخي يمفييثَد ني ،
صتخي يمرِي فدلْ ته !دمحا مضِ، قَالَ: يي اَألرا فمو اتاومي السا فم تملرِي فَعحي نقَالَ: ف أَو م

شالْمو ،لَاةالص دعب اجِدي املَساملُكْثُ ف :اتالكَفَّارو ،اتي الكَفَّارف ،معن :لَى؟ قُلْتلَى املَلَأُ اَألعع ي
، وكَانَ الْأَقْدامِ إِلَى الْجماعات، وإِسباغُ الوضوِء في املَكَارِه، ومن فَعلَ ذَلك عاش بِخيرٍ، ومات بِخيرٍ

لُك فعلَ اخلَيرات، وترك من خطيئَته كَيومِ ولَدته أُمه، وقَالَ: يا محمد، إِذَا صلَّيت فَقُلْ: اللَّهم أَسأَ
قَالَ: و ،ونفْتم رغَي كنِي إِلَيةً، فَاقْبِضنتف كادببِع تدإِذَا أَرنيِ، واكاملَس بحو ،اتكَراملُن اتجرالد

 .» يامإِفْشاُء السلَامِ، وإِطْعام الطَّعامِ، والصلَاةُ بِاللَّيلِ، والناس نِ
پروردگـارم  «فرمودنـد:   روايت شده است كه گفت: پيامبر  ب. از ابن عباس 142

گويد: به نظرم (شك ابـن   ؛ ابن عباس مي»در زيباترين صورت نزدم آمد (بر من ظاهر شد)

                                           
منظور حديث انجام اعمالي است كه بر هر مسلمان مكلفي واجب است، از جمله نمـاز. ايـن اعمـال     -1

دهند، زيرا آنچه مشخص است، نخستين چيزي كـه انسـان در قيامـت از آن     اركان دين را تشكيل مي
شود، ايمان اوست؛ ايمان نيز يك امر دروني و قلبي اسـت، پـس اگـر در ايمـانش مشـكلي       سؤال مي

 ها نماز، نخستين خواهد بود. شود كه در ميان آن ي ساير اركان دين آغاز مي نبود، محاسبه
 ها اشاره دارد. دادن به انجام سنت م واجبات و استحباب اهميتحديث به وجوب محافظت بر انجا
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پروردگارم در خـواب [در زيبـاترين صـورت] نـزدم آمـد و       ]:فرمودند عباس) [پيامبر 
كننـد   داني [فرشتگان] در مالء اعلي در چه چيزي باهم بحث مي اي محمد! آيا مي«فرمود: 

فرمودنـد: خداونـد    دانـم. پيـامبر    فرمودند: گفتم: نه، نمي پيامبر » دهند؟ و مسابقه مي
ام  اي كه سـردي آن را در وسـط سـينه    هايم قرار داد به گونه هايش را بين شانه متعال دست

يش را به زير گردنم قرار داد، پس آنچـه را  ها احساس كردم يا فرمود (شك راوي): دست
هـا و زمـين را فـرا گـرفتم)؛ خداونـد       ها و زمين اسـت، دانسـتم (علـم آسـمان     در آسمان

داني [فرشتگان] در مـالء اعلـي در چـه چيـزي بـاهم بحـث        فرمايد: اي محمد! آيا مي مي
دهند و كفـارات   يدهند؟ گفتم: بله، فرمود: در كفارات باهم مسابقه م كنند و مسابقه مي مي

شوند) عبارتند از: ماندن در مسجد بعـد از اداي   رفتن گناهان مي (كارهايي كه سبب از بين
شدن] و رفتن بـا پـا بـه سـوي نمازهـاي جماعـت و        [هر] نماز [و منتظر اداي نماز بعدي

كردن وضو (درست وضوساختن) در هنگام سختي و مشكالت (در هـواي سـرد) و    كامل
رد و همچـون      گي ميدانجام دهد، به خوبي زنها را  هركس آن كند و به خـوبي خواهـد مـ

شـود و نيـز فرمـود: اي     روزي كه مادرش او را به دنيا آورده است، از گناهانش پـاك مـي  
محمد! هرگاه نماز خواندي، بگو: خدايا! انجام كارهاي خير و ترك كارهـاي ناشايسـت و   

يا!] هرگاه نسبت به بندگانت قصـد بـدي و   كنم؛ [خدا داشتن فقرا را از تو طلب مي دوست
اي كردم، مرا نزد خود برگردان، بدون اين كه دچار گناه شده باشم و [نيـز] فرمودنـد:    فتنه

دهنـد] درجـات (كارهـايي كـه موجـب       كنند و مسابقه مي [فرشتگان در درجات بحث مي
ادن [به مستمندان] و شوند) عبارتند از: افشاي سالم، غذاد باالرفتن مقام انسان نزد خدا مي

 ».خواندن نماز شب در حالي كه مردم خواب هستند
وفي رِوية أُخرى عن ابنِ عباسٍ رضي اهللا عنهما عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: « -143

 :قُلْت !دمحا مفَقَالَ: ي ،ةورنِ صسي أَحي فبانِي راملَلَأُ أَت مصتخي يمقَالَ: ف ،كيدعسي وبر كيلَب
فَيكَت نيب هدي عضرِي، فَولَا أَد بر :لَى؟ قُلْتاَألع، ييثَد نيا بهدرب تدجفَو،  نيا بم تملفَع

دمحا مرِبِ، فَقَالَ: ياملَغرِقِ واملَش!  :فَقُلْتكيي لَببلَى؟  راملَلَأُ اَألع مصتخي يمقَالَ: ف ،كيدعسو
اتجري الدف :قُلْت،  ،اتوهي املَكْروِء فضاغِ الوبإِسو ،اتاعامِ إِلَى اجلَمقْلِ اَألقْدي نفو ،اتالكَفَّارو
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ي نمو ،لَاةالص دعب لَاةظَارِ الصتانرٍويبِخ اشع هِنلَيظْ عافمِ  ،حوكَي وبِهذُن نكَانَ مرٍ، ويبِخ اتمو
هأُم هتلَدو «. 
آمـده اسـت كـه فرمودنـد:      از پيـامبر   ب. در روايت ديگري از ابن عبـاس  143

اي محمد! گفتم: بله، اي پرورگار من! «پروردگارم در زيباترين صورت نزدم آمد و فرمود: 
در چـه   ي شنيدن و اجراي دستورات هسـتم! فرمودنـد: [فرشـتگان در] مـالء اعلـي      آماده

 دانـم؛ پـس خداونـد    دهنـد؟ گفـتم: خـدايا! نمـي     كنند و مسابقه مـي  چيزي باهم بحث مي
ام احسـاس   اي كه سردي آن را در وسـط سـينه   يم گذاشت، به گونهها دستانش را بين شانه

است، دانستم (علم مشرق و مغرب را فرا گرفتم)،  كردم، پس آنچه را بين مشرق و مغرب
ي شـنيدن و اجـراي دسـتورات هسـتم! فرمـود:       فرمود: اي محمد! گفتم: بله، خدايا! آماده

دهنـد؟ گفـتم: در    كنند و مسابقه مي [فرشتگان در] مالء اعلي در چه چيزي باهم بحث مي
ت و كامل وضـوگرفتن  برداشتن به سوي نمازهاي جماع مورد درجات و كفارات و در گام

در هنگام سختي (روزهاي سرد و سخت يا ...) و [نيز] انتظار فرارسيدن وقت نماز بعـدي  
كنـد   بعد از اتمام هر نماز و هركس بر اين كارها مداومت داشته باشد، به نيكي زندگي مي

و به نيكي خواهد مرد و از گناهانش همچون روزي كه مادرش او را به دنيـا آورده اسـت   
 ».پاك خواهد شد][

 گويد: اين حديث حسن غريب است. ترمذي مي

 روايت كرده است: بن جبل  روايت ديگری اين حديث را از معاذترمذی در 

قَالَ: احتبِس عنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذَات غَداة من صلَاة الصبحِ، حتى « -144
تا نندكلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَّى رفَص ،لَاةبِالص با، فَثُورِيعس جرسِ، فَخمالش نيا عاير 

فَتان ثُم ،متا أَنكَم افِّكُمصلَى ما: عفَقَالَ لَن ،هتوا بِصعد ،لَّما سفَلَم ،هلَاتي صف زوجتا، فَقَالَ:  لَونإِلَي
در لي، أَما إِني سأُحدثُكُم ما حبسنِي عنكُم الغداةَ، أَني قُمت من اللَّيلِ فَتوضأْت، وصلَّيت ما قُ

صورة، فَقَالَ: يا محمد!  في أَحسنِ -تبارك وتعالَى  -فَنعست في صلَاتي استثْقَلْت، فَإِذَا أَنا بِربي 
تأَيا ثَلَاثًا، قَالَ: فَررِي، قَالَهلَا أَد :لَى؟ قُلْتاملَلَأُ اَألع مصتخي يمقَالَ: ف ،بر كيلَب :قُلْت كَفَّه عضو ه

ى لي كُلُّ شيٍء وعرفْت، فَقَالَ: يا محمد! قُلْت: بين كَتفَي، حتى وجدت برد أَنامله بين ثَديي، فَتجلَّ
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قْدامِ لَبيك رب، قَالَ: فيم يختصم املَلَأُ اَألعلَى؟ قُلْت: في الكَفَّارات، قَالَ: ما هن؟ قُلْت: مشي اَأل
الص دعب اجِدي املَسف اجلُلُوسو ،اتنسي إِلَى الْحوِء فضاغُ الوبإِسو ،اتلَوات؟ الْكَريهيمقَالَ: ف ،

ماللَّه :لْ. قُلْتقَالَ: س .امنِي اسالنلِ ولَاةُ بِاللَّيالصالكَلَامِ، و نيلامِ، والطَّع امإِطْع :لَ  قُلْتعف أَلُكأَس
وترحمنِي، وإِذَا أَردت فتنةً في قَومٍ فَتوفَّنِي  ،ساكنيِ، وأَنْ تغفر لياخلَيرات وترك املُنكَرات، وحب املَ

كبح أَلُكأَسو ،ونفْتم رلَّى  ،غَيص ولُ اللَّهسقَالَ ر ،كبإِلَى ح بقَرلٍ يمع بحو ،كبحي نم بحو
لَّمسو هلَيع اللَّهقا حها ،: إِنوهسرا ،فَادوهلَّمعت ثُم«. 

نماز را به تأخير انداخت و  گويد: يك روز صبح پيامبر  ) مي. (معاذ بن جبل 144
از  براي اداي جماعت پيش ما نيامد تا اين كه نزديـك بـود خورشـيد طلـوع كنـد؛ [پـس      

ـ   د؛ وقتـي كـه سـالم داد، بـا     مدتي] سريع آمد و نماز را شروع كرد و آن را مختصـر خوان
ايـد، بمانيـد [و    صداي بلند ما را فرا خواندند و به ما فرمودند: صبر كنيد و چنانكه نشسـته 

ي آنچه سبب ديرآمدنم بـراي نمـاز    بلند نشويد]. سپس به ما رو كردند و فرمودند: در باره
و تـا  گويم؛ شب [براي نماز شب] بيدار شـدم، سـپس وضـو گـرفتم      صبح شد برايتان مي

جايي كه برايم مقدر شده بود، نماز خواندم؛ آنگاه خوابي سبك مـرا فـرا گرفـت، چنانكـه     
بدنم سست و سنگين شد، ناگاه پروردگار متعال خـود را در زيبـاترين صـورت در برابـر     
خويش يافتم و به من فرمود: اي محمد! گفتم: بلـه پروردگـارا! فرمـانبردارم! فرمـود: [آيـا      

دهنـد؟   كننـد و مسـابقه مـي    ر] مالء اعلي در چه چيزي باهم بحث ميداني فرشتگان د مي
فرمودنـد: آنگـاه    دانم؛ [پروردگارم] اين جمله را سه بار تكـرار كـرد؛ پيـامبر     گفتم: نمي

هايم قرار داد به طوري كه سردي انگشتانش را در  ديدم كه پروردگارم دستش را بين شانه
ه چيـز بـر مـن آشـكار شـد و همـه چيـز را        ام احساس كردم، پس حقيقت هم وسط سينه

دانستم؛ خداوند فرمود: اي محمد! گفتم: بله، پروردگـارا! فرمـانبردارم! فرمـود: [فرشـتگان     
دهنـد؟ گفـتم: در كفـارات،     كنند و مسابقه مـي  در] مالء اعلي در چه چيزي باهم بحث مي

ارهـاي نيـك و   برداشتن به سـوي انجـام ك   فرمود: كفارت چه چيزهايي هستند؟ گفتم: قدم
شدن] و كامل وضوساختن  نشستن در مساجد بعد از خواندن هر نماز [و منتظر نماز بعدي

كنند؟ گفتم: غـذادادن   ها و روزهاي سخت؛ فرمود: در چه چيز ديگري بحث مي در حالت
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در حـالي كـه مـردم در     بودن با ديگران و خواندن نماز شب سخن [به مستمندان] و خوش
خواهي]، گفتم: خدايا! انجـام كارهـاي    : بخواه [از من هرآنچه كه ميخواب هستند؛ فرمود

خـواهم   خواهم و از تو مي داشتن فقرا را از تو مي نيك و ترك كارهاي ناشايست و دوست
اي كـردم،   كه مرا ببخشي و به من رحم كني و هرگاه نسبت به گروهي قصد بـدي و فتنـه  

اه شـده باشـم؛ [خـدايا!] محبـت خـودت و      مرا نزد خود برگرداني، بدون اين كه دچار گن
داشتن [انجام] كاري را كه مرا به محبت تـو   محبت آنكس كه تو را دوست دارد و دوست

هـا را   فرمودند: اين سخنان حق اسـت، پـس آن   خواهم. پيامبر  مي كند، از تو نزديك مي
 .)43F1(»فرا گيريد و به ديگران تعليم دهيد

                                           
ي مؤمن بايد بدان معتقد باشد، تنزيه خداوند از شباهتش با مخلوقات اوست،  نخستين چيزي كه بنده -1

 ﴿فرمايد:  زيرا خود مي  ﴾  :و نيز » هيچ چيزي مثل و مانند او نيست« ]11[الشوري

﴿د: فرماي مي           ﴾  :لَّ  ]2 – 1[اإلخالصخو اعتقادي غير از اين م

ي مسلمين بر اين اعتقادند كه آنچه در كتاب و سنت وارد شده است  ايمانش خواهد بود. تمامي ائمه
بايد چنين معتقد  باشد، ايمان به آن واجب است و و موهم تشبيه خداوند با بعضي از مخلوقاتش مي

 بود كه ظاهر اين توصيفات منظور نيست و اصالً درست نيست خداوند چنين وصف شود.
باشند: گروه سلف و گروه خلف؛ سلف معتقدند: ظاهر اين  علما در اين خصوص دو گروه مي

بودن  كنيم و باور داريم كه خداوند از شبيه ها را به خدا واگذار مي توصيفات منظور نيست و علم آن

﴿گوييم:  و ميبه آفريدگان خود منزه است        ﴾  :و تأويل آن را « ]7[آل عمران

 ».داند، مگر خداوند... نمي
اما علماي خلف عالوه بر اعتقاد بر تنزيه خداوند از توصيفات مـذكور، قايـل بـه تأويـل ايـن الفـاظ       

الق آن بـر خـدا محـال نيسـت؛ مـثالً در مـورد حـديث مـذكور و         متشابه به معناهايي هستند كه اطـ 
كننـد كـه منظـور از صـورت، آن صـفات       ظاهرشدن خدا در زيباترين صورت، آن را چنين تأويل مي

تجلـي يافتـه    ي خداوند است و خداوند با آن صـفات بـر پيـامبر     جالل و كمالي است كه شايسته
كردن و بخشـيدن علـم و معـارف بـر      جاري پيامبر  هاي است و منظور از قراردادن دستش بر شانه

ام احسـاس كـردم،    باشد و منظور از اين كه فرمودند: سردي آن را در وسـط سـينه   مي قلب پيامبر 
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اند و منتظر  نه نماز واجبي را انجام دادهحديث: به بندگانم بنگريد كه چگو
 نماز ديگري هستند

 ابن ماجه: [لزوم املساجد وانتظار الصالة]

قَالَ: صلَّينا مع رسولِ اللَّه  أَي: ابنِ الْعاصِ رضي اهللا عنهما عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو« -145
،رِبغالْم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهساَء رفَج ،قَّبع نم قَّبعو ،عجر نم عجفَر

كُمبذَا روا، هرشفَقَالَ: أَب ،هيتكْبر نع رسح قَدو ،فَسالن هفَزح ا، قَدرِعسم لَّمسو،  نا مابب حفَت قَد
يباهي بِكُم الْملَائكَةَ، يقُولُ: انظُروا إِلَى عبادي قَد قَضوا فَرِيضةً، وهم ينتظرونَ أَبوابِ السماِء، 

 .»أُخرى
نماز  روايت شده است كه گفت: با پيامبر  ب. از عبداهللا بن عمرو بن عاص 145

كه خواسـت  مغرب را خوانديم؛ [بعد از نماز] هركس كه خواست [برود] رفت و هركس 
با سرعت نفس زنان در حالي كه لباسش را بـه   [بماند] ماند؛ [بعد از مدت كمي] پيامبر 

باشـد)   شد (كنايه از سرعت در حركـت مـي   اي باال گرفته بود كه زانوهايش ديده مي گونه
دهـد]   آمدند و فرمودند: مژده! مژدگاني بدهيد! اين پروردگار شماست [كه به شما مژده مي

ز درهاي آسمان (درهاي رحمت) را باز كرده است و به شما بر فرشتگان افتخـار  او دري ا
فرمايد: به بندگانم بنگريد [و ببينيد] كـه چگونـه نمـاز     كند و به فرشتگان مي و مباهات مي

 ».اند و منتظر نماز ديگري هستند واجبي را انجام داده

                                                                                                             
شـود و   يعني قلبم مملو از آن معارف شد و بدان مطمئن گشتم، زيرا يقين، سبب اطمينـان قلـب مـي   

 .»فعلمت ما يف السموات وما يف األرض«كه فرمودند: ي حديث است، آنجا  دليل اين امر نيز ادامه
ها در نوشتن جزا و پاداش اعمالي است كه  ي آن . مسابقه1ي فرشتگان دو وجه دارد:  بحث و مسابقه

بودند تـا در انجـام    ها آرزو كنند كه همچون زمينيان مي . ممكن است آن2در حديث بيان شده است. 
 اعمال مذكور باهم مسابقه دهند.



 

 
 انفاق و اهميت و فضل آن -15

 تا به تو انفاق كنمحديث: اي انسان انفاق كن 

 باب: [فضل النفقة]» النفقات«بخاری، كتاب 

146- »أَن :قَالَ: قَالَ اللَّه لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر :هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع قف
ما آدي، كلَيع قفأُن«. 

فرمايـد: اي   خداوند مي«فرمودند:  ست كه پيامبر روايت شده ا . از ابوهريره 146
 ».انسان! [در راه من] بخشش كن تا به تو بخشش كنم

﴿باب: [سورة هود] باب: [قوله تعالی: » التفسري«بخاری، كتاب       

  ﴾[ 

اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: قَالَ اللَّه عز ه صلَّى عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّ« -147
 وقَالَ: أَرأَيتم ما سحاُء اللَّيلَ والنهار، ،الَ تغيضها نفَقَةٌ ،وجلَّ: أَنفق أُنفق علَيك، وقَالَ: يد اللَّه ملْأَى

اَألراَء ومالس لَقذُ خنم فَقانُأَنيزامل هدبِيلَى املَاِء، وع هشركَانَ عو ،هدي يا فم ضغي لَم هفَإِن ،ض«. 
فرمودنــد: خداونــد متعــال  روايــت شــده اســت كــه پيــامبر  از ابــوهريره  .147

دسـتان خـدا   «فرمودنـد:   و پيامبر » در راه من] انفاق كن تا به تو انفاق كنم«[فرمايد:  مي
رحمت و نعمت او) پر است. هيچ بخشـش و انفـاقي آن را كـم نخواهـد كـرد و      (خزاين 

بينيـد كـه از ابتـداي     مگـر نمـي  «و نيـز فرمودنـد:   » بارد (بخشش وي) شب و روز فرو مي
آنچه در دستش اسـت، كـم    هنوز» ها و زمين، چه چيزهايي بخشيده است آفرينش آسمان

اوست (با عدالت با بندگانش برخورد  بر آب قرار دارد و ميزان به دست عرش اونشده و 
 ».كند) مي
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 باب: [وكان عرشه علی املاء]» التوحيد«بخاری، كتاب 

 ،عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ: إِنَّ يمني اللَّه ملْأَى رضي اهللا عنه حدثَنا أَبو هريرةَ« -148
فَقَةٌ، أَرا نهيضغالَ ي هشرعو ،ينِهمي يا فم قُصني لَم هفَإِن ،ضاَألرو اتومالس لَقذُ خنم فَقا أَنم متأَي

ضى الفَيراُألخ هدبِيلَى املَاِء، وع، ضأَوِ القَب، ضفخيو فَعري«. 
به راستي دستان خـدا  «برايمان سخن گفت كه فرمودند:  از پيامبر  . ابوهريره 148

بينيد كـه   كند؛ مگر نمي (خزاين رحمت و نعمت او) پر است، هيچ بخششي آن را كم نمي
ها و زمين چه چيزهايي انفاق كرده است؟! هنوز چيزي از آنچـه   از ابتداي آفرينش آسمان

در دست اوست، كم نشـده اسـت و تخـت فرمـانروايش بـر آب قـرار دارد و در دسـت        
روزي (برد  شك راوي) گرفتن وجود دارد. هركس را بخواهد، باال ميديگرش بخشش يا (

 ».كند يا...) آورد (فقير مي و هركس را بخواهد، پايين مي دهد يا...) مي
آيد و امام مسلم آن را در كتاب  (اين حديث با اين روايت، حديث قدسي به شمار نمي

 ذكر كرده است). احلث علی النفقة وتبشري املنفق باخللف][باب: » الزكاة«

 باب: [احلث علی النفقه و...]» الزكاة«مسلم، كتاب 

يبلُغُ بِه النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: قَالَ اُهللا تبارك وتعالَى:  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -149
مآد نا ابي، كلَيع قفأُن قفقَالَ، أَناِهللا  :و نيمايهيضغاُء، لَا يحلْأَى سم ارهالنلَ وٌء اللَّييش«. 
كنـد و   رسـاند و از وي نقـل مـي    مـي  اين حـديث را بـه پيـامبر     . ابوهريره 149

اي فرزند آدم (اي انسـان)! بـبخش   «فرمايد:  فرمودند: خداوند متعال مي گويد: پيامبر  مي
دست خدا پر است و شب و روز از آن انفاق و بخشش «رمودند: و نيز ف». تا به تو ببخشم

 ».كند بارد و هيچ چيز آن را كم و ناقص نمي فرو مي

ی  احـاديثی ذكـر كـرد، از مجلـه كنـد كـه وی از پيـامرب  روايـت مـی مسلم از ابوهريره 

 هاست: آن
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، قَالَ لي: أَنفق أُنفق علَيك تبارك وتعالَى نَّ اَهللاقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: إِ« -150
سحاُء اللَّيلَ والنهار، أَرأَيتم ما  شيٌء لَا يغيضها ،وقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يمني اِهللا ملْأَى

وبِيده الْأُخرى  ،قَالَ: وعرشه علَى الْماِء، فَإِنه لَم يغض ما في يمينِه ؟أَرضأَنفَق مذْ خلَق السماَء والْ
ضفخيو فَعري ،ضالْقَب«. 

در راه «[فرمودند: خداوند متعال به مـن فرمـود:    گويد: پيامبر  مي . ابوهريره 150
ر و بسـيار       و پيـامبر  » من] بخشش كن تا به تو بخشش كـنم  فرمودنـد: دسـت خـدا پـ
ايـد   كند. مگـر نديـده   كند و شب و روز بخشش مي بخشنده است، هيچ چيز آن را كم نمي

ها و زمين چه چيزهايي بخشيده است، هنوز آنچـه در دسـت    كه از ابتداي آفرينشِ آسمان
ر ب قـرار دارد و د فرمودند: تخت فرمـانروايي او بـر آ   و ؟اوست، كم و ناقص شده است

بخشـد) و   برد (رفعت مـي  دست ديگرش گرفتن وجود دارد؛ [هركسي را بخواهد] باال مي
(كند) آورد (ذليل مي [هركسي را بخواهد] پايين مي

44F

1(. 

 حديث: وقتي كه خدا زمين را آفريد، زمين شروع به تكان و لرزش كرد

 »اجلامع«ترمذی، آخر كتاب 

عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: لَما خلَق اللَّه  عن أَنسِ بنِ مالك رضي اهللا عنه« -151
 ةدش نكَةُ ماملَلَائ تجِبفَع ،تقَرتا فَاسهلَيا عبِه ادالَ، فَعباجل لَقفَخ ،يدمت لَتعج ضالِ. اَألرباجل

ش كلْقخ نلْ مه ،با رقَالُوا: يبا رقَالُوا: ي .يداحلَد معالِ؟ قَالَ: نباجل نم دٌء أَشي!  كلْقخ نلْ مفَه
مع؟ قَالَ: نيداحلَد نم دٌء أَشيش، با رفَقَالُوا: ي .ارارِ؟ قَالَ:  !النالن نم دٌء أَشيش كلْقخ نلْ مفَه

                                           
باشد، زيرا بخشش خداوند چيزي از خزاين  از باب مشاكله مي ،»أنفق أنفق عليک«اين كه فرمودند:  -1

 رحمت و نعمتش كم نخواهد كرد.
كنايه از خزاين رحمت و نعمت خداست كه هرگز با بخشش پايان  »يد اهللا مألی«اين كه فرمودند: 

باشد. [شرح قسطالني بر  ه مخلوقاتش ميكنايه از عدالت خدا نسبت ب »بيده امليزان«پذيرد و  نمي
 صحيح بخاري].
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معاملَاُء. قَالُوا ،نبا ري :! معاملَاِء؟ قَالَ: ن نم دٌء أَشيش كلْقخ نلْ ملْ  ،فَهفَه با رقَالُوا: ي .يحالر
معيحِ؟ قَالَ: نالر نم دٌء أَشيش كلْقخ نم، ينِهمبِي قَةدبِص قدصت ،مآد ناب، هالمش نا ميهفخي«. 

وقتـي كـه   «روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد:       از پيامبر  انس بن مالك . از 151
ها  ها را خلق كرد و آن خداوند زمين را آفريد، زمين شروع به تكان و لرزش كرد، پس كوه

هـا   را بر روي زمين قرار داد و زمـين ثبـات و اسـتقراريافت؛ فرشـتگان از اسـتحكام كـوه      
هـا وجـود دارد؟    تـر از كـوه   مخلوقاتت سـخت تعجب و عرض كردند: خدايا! آيا در ميان 

تر از آهن وجـود   آهن، گفتند: خدايا! پس آيا در ميان مخلوقاتت چيزي سخت فرمود: بله،
تر از آتش وجـود   دارد؟ فرمود: بله، آتش، گفتند: خدايا! پس آيا در ميان مخلوقاتت سخت

تـر از آب وجـود    سـخت دارد؟ فرمود: بله، آب، گفتند: خدايا! پس آيا در ميان مخلوقاتت 
دهـد بـه طـوري كـه آن را از      اي مـي  دارد؟ فرمود: بله، انساني كه با دست راستش صـدقه 

 ».فهمد) دارد (دست چپش نمي مخفي نگه ميدست چپش 
گويـد: ضـعيف    [و آلبـاني مـي   گويد: اسناد اين حديث حسن غريب اسـت.  ترمذي مي

 است].

 ترمذی، باب: [فضل املدينة]

رِ بنِ عبد اللَّه رضي اهللا عنه عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: إِنَّ اللَّه أَوحى عن جرِي« -152
رِينسنق نِ، أَويرحةَ، أَوِ البيناملَد :كترجه ارد فَهِي ،لْتزن لَاِء الثَّلَاثَةؤه أَي :إِلَي«. 

خداونـد بـه   «روايت شده است كه فرمودنـد:   از پيامبر  عبداهللا . از جرير بن 152
توست؛ [ايـن   ها فرود آمدي، آنجا مكان هجرت من وحي كرد كه در هركدام از اين مكان

 17سه مكان] عبارتند از: مدينه، بحرين، قنسرين (شهري است در شام كـه آن را در سـال   
 ».هجري ابوعبيده جراح فتح كرد)

گويـد: ايـن حـديث موضـوع و      [آلباني مـي  : اين حديث غريب است.گويد ترمذي مي
 ساختگي است].
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 حديث: تندي و شدت هشدار نسبت به ظلم و ستم و گرفتن رشوه

 ابن ماجه:

153- »اللَّه دبع نمٍ  رضي اهللا عنه عاكح نا مم :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
وملَك آخذٌ بِقَفَاه، ثُم يرفَع رأْسه إِلَى السماِء، فَإِنْ قَالَ: أَلْقه،  ،إِلَّا جاَء يوم الْقيامة ،م بين الناسِيحكُ

 .»أَلْقَاه في مهواة أَربعني خرِيفًا
هـيچ  «دنـد:  فرمو روايت شده است كه گفت: پيـامبر   . از عبداهللا بن مسعود 153
اي نيست كه در بين مردم قضاوت كند، مگر اين كـه روز قيامـت در حـالي     كننده قضاوت

اي گـردن او را گرفتـه اسـت، سـپس      شود) كه فرشته آيد (در دادگاه خداوند حاضر مي مي
گيرد، پـس اگـر [خداونـد] فرمـود: او را بيندازيـد، او را       سرش را به سوي آسمان باال مي

 ».اندازد ال) در پرتگاهي [به سوي آتش] ميچهل پاييز (چهل س

 دادن (هنگام حيات) حديث: نهي از خودداري در صدقه
 روي در آن، هنگام مرگ و زياده

 ابن ماجه:

قَالَ: بزق النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في كَفِّه، ثُم  رضي اهللا عنه عن بسرِ بنِ جحاشٍ« -154
 ؟!وقَالَ: يقُولُ اللَّه عز وجلَّ: أَنى تعجِزنِي ابن آدم وقَد خلَقْتك من مثْلِ هذه ،صبعه السبابةَوضع أُ

 هذه كفْسن تلَغفَإِذَا ب-  هلْقإِلَى ح ارأَش؟ -وقَةدانُ الصى أَوأَنو ،قدصأَت :قُلْت!«. 
154سر بن جحاش . ب گويد: پيامبر  مي    ،آب دهانش را در كف دسـتش انـداخت

اي «فرمايـد:   اش را روي آن قرار دادند و فرمودند: خداوند متعال مـي  سپس انگشت سبابه
تواني مرا ناتوان و عاجز كني، در حالي كه من تـو را از چيـزي همچـون     انسان چگونه مي

بـه حلقـش    پيـامبر   –تي جانت به اينجا رسـيد  ام؟! آنگاه وق اين [آب دهان] خلق كرده
دهم، اما ديگر زمان صدقه تمام شده است [و  گويي: در راه خدا صدقه مي مي –اشاره كرد 

 ».رساند] اي سودي به تو نمي چنين صدقه
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 ي يك سوم دارايي حديث: وصيت در باره

 ابن ماجه، باب: [الوصية]

155- »رمنِ عنِ ابرضي اهللا عنهما ع :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ: قَالَ ر  إِنَّ اللَّه
خذْت عز وجلَّ: يا ابن آدم، اثْنتان لَم تكُن لَك واحدةٌ منهما، جعلْت لَك نصيبا من مالك حني أَ

كِّيأُزو بِه كرأُطَهل ،كبِكَظَمكلاِء أَجضقان دعب كلَيي عادبلَاةُ عصو ،ك«. 
اي انسـان! دو  «فرمايـد:   فرمودند: خداوند مـي  گويد: پيامبر  مي ب. ابن عمر 155

ام؛  اي [و من از لطف خودم به تو بخشـيده  چيز هستند كه تو هيچكدام از آن دو را نداشته
ام  گيرم به تـو داده  در هنگامي كه جانت را مياول]، اختيار مقداري (يك سوم) از مالت را 

ي آن تـو را پـاك و    تا (به ميل خود در راه صدقه و انفاق به كار گيري و) مـن بـه وسـيله   
يـافتن اجـل و آمـدن     گردانم و [دوم]، دعا و نماز بندگانم بر توست پس از پايان پاكيزه مي

 ».مرگت



 

 
 روزه و فضيلت و اهميت آن -16

 دهم من است و من پاداش آن را مي حديث: روزه از آنِ

 باب: [فضل الصوم]» الصوم«بخاری، كتاب 

فَالَ  ،عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: الصيام جنةٌ« -156
والَّذي نفِْسي بِيده لَخلُوف ، فَلْيقُلْ: إِني صائم مرتينِ ،أَو شاتمه ،والَ يجهلْ، وإِن امرؤ قَاتلَه ،يرفُثْ

كسرِيحِ امل نم اللَّه دنع بمِ أَطْيائا ، فَمِ الصأَني، ول اميي الصلأَج نم هتوهشو هابرشو هامطَع كرتي
 .»سنةُ بِعشرِ أَمثَالهاأَجزِي بِه واحلَ

روزه سپر است (سپري «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 156
دار]  شدن انسان بـه گنـاه)، پـس [روزه    در برابر آتش جهنم يا سپري است در برابر مرتكب

بـه وي   نبايد ناسزا بگويد و عمل جاهالنه انجام دهد و اگر كسي بـا او درگيـر شـد و يـا    
در ادامـه   ناسزا گفت، در جوابش [بايد] بگويد: من روزه هستم، من روزه هستم. پيامبر 

دار، نـزد   اوست، بـوي دهـان روزه  » فرمودند: و سوگند به كسي كه جانم در دست [قدرت
خوردن و آشاميدن و  دار، فرمايد:] روزه بوتر است. [خداوند مي خدا، از بوي مشك، خوش

كند. روزه از آن من است (تنهـا بـه    جنسي خود را به خاطر من ترك ميت ارضاي تمايال
دهم و هر نيكي نزد من ده  خاطر من و بدون ريا انجام گرفته است) و من پاداش آن را مي

 ».برابر پاداش دارد

 باب: [ما يذكر فی املسک]» اللباس«بخاری، كتاب 

157- » هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع منِ آدلِ ابمقَالَ: كُلُّ ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع
ي ،لَهل هفَإِن ،موإِلَّا الص، كسرِيحِ امل نم اللَّه دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخو ،زِي بِها أَجأَنو«. 

اسـت كـه فرمودنـد: خداونـد متعـال      روايـت شـده    از پيامبر  . از ابوهريره 157
دهد، براي خودش است، جز روزه كه روزه براي  هر عملي كه انسان انجام مي«فرمايد:  مي
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فرمودنـد:] و حقيقتـاً بـوي دهـان      دهم؛ [پيـامبر   من است و من جزا و پاداش آن را مي
 ».بوتر است دار، نزد خدا، از بوي مشك، خوش روزه

 »التوحيد«بخاری، كتاب 

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ: " يقُولُ اللَّه عز  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -158
صائمِ وجلَّ: الصوم لي وأَنا أَجزِي بِه، يدع شهوته وأَكْلَه وشربه من أَجلي، والصوم جنةٌ، ولل

فَر نم اللَّه دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخو ،هبلْقَى ري نيةٌ ححفَرو ،رفْطي نيةٌ ححفَر :انترِيحِ ح
كسامل«. 

روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد: خداونـد متعـال         از پيامبر  . از ابوهريره 158
دار] ارضـاي تمـايالت    دهم؛ [روزه را مي روزه از آن من است و من پاداش آن«فرمايد:  مي

كنـد. روزه سـپري در برابـر آتـش      جنسي و خوردن و آشاميدنش را به خاطر من ترك مي
كنـد و زمـاني كـه     شود: زماني كه افطار مي دار، در دو موقعيت شاد مي دوزخ است و روزه

ـ    كند و همانا بـوي دهـان روزه   پروردگارش را مالقات مي وي مشـك،  دار، نـزد خـدا، از ب
 ».بوتر است خوش

 باب: [جامع للصيام]» املوطأ«امام مالک، 

أَنَّ رسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ: والَّذي نفِْسي  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -159
كسرِيحِ الْم ناِهللا م دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخ .هدبِي«. 

سـوگند بـه كسـي كـه     «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  ابوهريره  از .159
بـوتر   دار، نزد خدا، از بوي مشك، خـوش  جانم در دست [قدرت] اوست، بوي دهان روزه

 ».است

 فرمودند: امام مالک در روايت ديگری آورده است كه پيامرب 

هوته، وطَعامه، وشرابه من أَجلي، فَالصيام لي، وأَنا أَجزِي إِنما يذَر شيقُولُ اللَّه عز وجلَّ: « -160
زِي بِها أَجأَني، ول وفَه اميإِلَّا الص ،فعض ائَةعِ مبا إِلَى سهثَالرِ أَمشبِع ةنسوكُلُّ ح ،بِه«. 
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ــا [بنــده«فرمايــد:  . خداونــد متعــال مــي160 دارم] شــهوت و خــوراك و  زهي رو همان
كنـد؛ پـس روزه از آن مـن اسـت و مـن پـاداش آن را        نوشيدنيش را به خاطر من رها مي

دهم؛ هر نيكي [نزد من] ده برابر تا هفتصد برابر جـزا و پـاداش دارد، جـز روزه، زيـرا      مي
 ».دهم (جزايش خارج از اين قاعده است) روزه از آن من است و من پاداش آن را مي

 باب: [فضل الصيام]» الصيام«، كتاب مسلم

161- » نأَعبِي هناُهللا ع يضةَ رريره هقُولُ:  أَني لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر تعمقَالَ: س
بِيده،  نفْسيفَوالَّذي ، أَجزِي بِه وأَنا ،قَالَ اُهللا عز وجلَّ: كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه، إِلَّا الصيام، هو لي

كسرِيحِ الْم ناِهللا م دنع بمِ أَطْيائلْفَةُ فَمِ الصلَخ«. 
فرمـود:   مـي  روايت شده است كـه گفـت: شـنيدم كـه پيـامبر       از ابوهريره  .161

جز روزه دهد، براي خودش است،  هر عملي كه انسان انجام مي«فرمايد:  خداوند متعال مي
فرمودند:] به خـدايي   دهم. [پيامبر  كه روزه براي من است و من جزا و پاداش آن را مي

دار، نـزد خـدا، از بـوي مشـك،      كه جـانم در دسـت [قـدرت] اوسـت، بـوي دهـان روزه      
 ».بوتر است خوش

 و در روايت ديگری كه امام مسلم آن را ذكر كرده است، چنني آمده است:

162- »أَبِي نع ه هناُهللا ع يضةَ رريلَّ: قَالَرجو زقَالَ اُهللا ع :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ ر :
وةٌ، فَإِذَا كَانَ ينج اميالصو ،زِي بِها أَجأَني ول هفَإِن ،اميإِلَّا الص لَه منِ آدلِ ابمكُلُّ عمِ أَحوص م ،كُمد

مائي صقُلْ: إِنفَلْي ،لَهقَات أَو دأَح هابفَإِنْ س ،بخسلَا يو ذئموفُثْ يرفَلَا ي ، ،هدبِي دمحم فْسي نالَّذو
كسرِيحِ الْم نم ةاميالْق مواِهللا ي دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفمِ، لَخائلصلو  ا: إِذَا أَفْطَرمهحفْري انتحفَر

هموبِص فَرِح هبر يإِذَا لَقو ،طْرِهبِف فَرِح«. 
فرمودنـد: خداونـد متعـال     روايت شده است كه گفت: پيـامبر   . از ابوهريره 162

 دهد، براي خودش است، جر روزه كه روزه براي هر عملي كه انسان انجام مي«فرمايد:  مي
دهم. روزه سپر است (سپري در برابر آتش جهنم يا  من است و من جزا و پاداش آن را مي

شدن انسان به گناه)؛ پس هـر روزي كـه يكـي از شـما روزه      مرتكب سپري است در برابر
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بود، در آن روز ناسزا نگويد و سر و صدا و جار و جنجال نكند و اگر كسـي او را دشـنام   
در جوابش] بگويد: من روزه هستم. به خدايي كه جان محمـد در  داد يا با او درگير شد، [

دار، نـزد خـدا در روز قيامـت از بـوي مشـك،       دست [قدرت] اوسـت، بـوي دهـان روزه   
كند: زماني كـه   ها شادي مي شود كه بدان دار در دو موقعيت شاد مي بوتر است. روزه خوش

كنـد، بـه خـاطر     را مالقـات مـي  شود و زماني كه پروردگـارش   كند با آن شاد مي افطار مي
 ».شود اي كه گرفته است، شاد مي روزه

فرمودند: « »قَالَ: إِذَا لَقي اَهللا فَجزاه فَرِح«و در روايتي ديگري اينچنين آمده است:  -163
دهد، او [به خاطر جزا و پاداشـي   كند و خداوند جزايش را مي آنگاه كه خدا را مالقات مي

 ».شود شد]، شاد ميبخ كه خدا به او مي

 ترمذی، باب: [فضل الصوم]

قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: إِنَّ ربكُم  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -164
وأَنا أَجزِي بِه، الصوم جنةٌ من يقُولُ: كُلُّ حسنة بِعشرِ أَمثَالها، إِلَى سبعِ مائَة ضعف، والصوم لي، 

هلٌ واهج كُمدلَى أَحهِلَ عإِنْ جو ،كسرِيحِ امل نم اللَّه دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخارِ، والن و
مائي صقُلْ إِنفَلْي مائص«. 

فرمـود:   مـي  كـه پيـامبر    روايت شده است كـه گفـت: شـنيدم    از ابوهريره  .164
دهيد] ده برابر تا هفتصـد   هر [گفتار و اعمال] نيكي [كه انجام مي«فرمايد:  پروردگارتان مي

دهـم و روزه   برابر جزا و پاداش دارد. روزه براي من است و من جزا و پـاداش آن را مـي  
بـوتر   دار، نزد خدا از بوي مشك خوش سپري است در برابر آتش جهنم و بوي دهان روزه

اي نسبت به يكي از شما كه روزه اسـت، انجـام داد، پـس     است. اگر فردي رفتار جاهالنه
 ».اي انجام نخواهد داد] [در جوابش] بگويد: من روزه هستم [و مانند تو رفتار جاهالنه

 گويد: اين حديث حسن غريب است. ترمذي مي

 ترمذی در روايت ديگری چنني آورده است:
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165- »أَبِي ه نةَعريرضي اهللا عنه ر  زع قَالَ اللَّه :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
 .»وجلَّ: إِنَّ أَحب عبادي إِلَي أَعجلُهم فطْرا

فرمودنـد: خداونـد متعـال     روايت شده است كه گفت: پيـامبر   . از ابوهريره 165
ترينِ بندگانم نزد من كساني هستند كه در افطـار   داران] محبوب ر ميان روزهد«[فرمايد:  مي

 ».كنند تعجيل مي
 گويد: اين حديث حسن غريب است. ترمذي مي

 ابن ماجه، باب: [فضل الصيام]

لُّ عملِ ابنِ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: كُ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -166
فاعضي ما :آدهثَالرِ أَمشةُ بِعنسالْح، فعض ائَةمعبإِلَى س،  هفَإِن موإِلَّا الص :قُولُ اللَّهي ،اَء اللَّها شإِلَى م

تان: فَرحةٌ عند فطْرِه، وفَرحةٌ عند وأَنا أَجزِي بِه، يدع شهوته وطَعامه من أَجلي، للصائمِ فَرح ،لي
كسرِيحِ الْم نم اللَّه دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخو .هبقَاِء رل«. 

هـر كـار نيكـي    « فرمودنـد:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوهريره 166
شـود)؛ هـر    د (جزا و پاداش آن چند برابر مـي شو دهد] چند برابر مي [كه] انسان [انجام مي

دهيد]، ده برابر تا هفتصد برابر تا آنجا كـه خـدا    [گفتار و اعمال و] كار نيكي [كه انجام مي
فرمايد: جز روزه كه از اين قاعـده   بخواهد (بيشتر از آن) [جزا و پاداش] دارد. خداوند مي

دار ارضـاي   دهـم؛ روزه  ن را مـي جداست، زيرا روزه براي من است و من جزا و پـاداش آ 
دار در دو موقعيـت شـاد    كنـد. روزه  تمايالت جنسي و خوردنش را به خاطر من ترك مـي 

كنـد. همانـا بـوي     كند و زماني كه پروردگارش را مالقات مـي  شود: زماني كه افطار مي مي
 ».بوتر است دار، نزد خدا از بوي مشك خوش دهان روزه

گـري در بـاب [فضـل العمـل]، حـديث قبلـي (حـديث        ابن ماجه در روايت دي -167
يـدع  «كند، با اين تفاوت كه در اين روايـت، جملـه    ) را به اختصار بيان مي166ي  شماره

هامطَعو هتوهرا نياورده است. »...ش 

 نسائی، باب: [فضل الصيام]
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لَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: إِنَّ اللَّه عن رسولِ ال رضي اهللا عنه عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ« -168
لْقَى ري نيحو ،رفْطي نيح انتحمِ فَرائلصلو ،زِي بِها أَجأَني ول موقُولُ: الصالَى يعتو كاربي تالَّذو ،هب

دمحم فْسن هدمِ أَ ،بِيائفَمِ الص لُوفلَخكسرِيحِ الْم نم اللَّه دنع بطْي«. 
روايت شده اسـت كـه فرمودنـد: خداونـد      از پيامبر  . از علي بن ابي طالب 168

دار دو  دهـم. روزه  روزه براي من است و مـن جـزا و پـاداش آن را مـي    «فرمايد:  متعال مي
كنـد و ديگـري    يشود): يكي زماني است كه افطـار مـ   شادي دارد (در دو موقعيت شاد مي

؛ سوگند به كسي كه جان محمد در دسـت  »كند زماني است كه با پروردگارش مالقات مي
 ».بوتر است دار، نزد خدا از بوي مشك خوش [قدرت] اوست، همانا بوي دهان روزه

169- »يدعأَبِي س ناخلدري رضي اهللا عنه ع سو هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ: قَالَ الن إِنَّ اللَّه :لَّم
انتحمِ فَرائلصلو .زِي بِها أَجأَني ول موقُولُ: الصالَى يعتو كاربت:  يإِذَا لَقو ،فَرِح إِذَا أَفْطَرهبر  اهزفَج
 دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخ هدبِي دمحم فْسي نالَّذو ،فَرِحكسرِيحِ الْم نم اللَّه«. 

خداونـد  «فرمودنـد:   روايت شده است كه گفت: پيامبر  از ابوسعيد خدري  .169
دار دو  دهـم و روزه  روزه براي من است و من جـزا و پـاداش آن را مـي   «فرمايد:  متعال مي

اه كـه  شود و آنگـ  كند شاد مي شود): آنگاه كه افطار مي شادي دارد (در دو موقعيت شاد مي
؛ سوگند بـه كسـي كـه    »شود دهد، شاد مي كند و جزايش را مي پروردگارش را مالقات مي

دار، نزد خـدا از بـوي مشـك     جان محمد در دست [قدرت] اوست، همانا بوي دهان روزه
 ».بوتر است خوش

170- » نأَعةَ بِيريرقَالَ رضي اهللا عنه هلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ ر : زع قَالَ اللَّه :لَّمسو هلَي
وةٌ، فَإِذَا كَانَ ينج اميالص ،زِي بِها أَجأَني ول وه اميإِلَّا الص لَه منِ آدلِ ابملَّ: كُلُّ عجمِ ووص م

،لَهقَات أَو دأَح هماتفَإِنْ ش ،بخصلَا يفُثْ، ورفَلَا ي كُمدأَح  فْسي نالَّذو .مائص ؤري امقُلْ: إِنفَلْي
كسرِيحِ الْم نم اللَّه دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخ ،هدبِي دمحم«. 

فرمودنـد: خداونـد متعـال     روايت شده است كه گفت: پيـامبر   . از ابوهريره 170
دهد، براي خودش است، جز روزه كه روزه براي  هر عملي كه انسان انجام مي«فرمايد:  مي

دهم. روزه سپر است (سپري در برابر آتش جهنم يا  من است و من جزا و پاداش آن را مي
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شدن انسان به گناه)؛ پس هـر روزي كـه يكـي از شـما روزه      سپري است در برابر مرتكب
كسـي او را دشـنام    بود، در آن روز ناسزا نگويد و سر و صدا و جار و جنجال نكند و اگر

داد يا با او درگير شد، [در جوابش] بگويد: من روزه هستم. به خدايي كه جان محمـد در  
(بوتر است دار، نزد خدا از بوي مشك خوش دست [قدرت] اوست، بوي دهان روزه
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1(. 

                                           
، آيا منظور در »بوتر است دار نزد خدا از بوي مشك خوش بوي دهان روزه«در اين كه فرمودند:  -1

گويد: منظور  دنياست يا در آخرت؟ بين ابن صالح و ابن عبدالسالم اختالف است؛ ابن عبدالسالم مي
. ابن صالح »أطيب عند اهللا يوم القيامة«اند:  مسلم و نسائي كه آوردهقيامت است با استدالل به حديث 

 بوتر است؛ ايشان به حديثي مرفوع كه جابر از پيامبر  معتقد است در دنيا اين بو از مشك خوش
... فإن خلوف أفواههم حني «فرمايد:  مي كند؛ در اين حديث پيامبر  روايت كرده است، استدالل مي

. و با توجه به اين كه خداوند از صفات حادثي همچون بوكردن »اهللا من ريح املسك ميسون أطيب عند
اند: منظور از اين  و... منزه است، در اينجا از باب مجاز و استعماره به كار رفته است و البته گفته

 دهد كه بوي بدن و دهان ايشان داران را پاداش مي جمله اين است كه خداوند در قيامت چنان روزه
 بهتر از بوي مشك خواهد بود.

دار از بـوي   گويد: سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كـه چـرا بـوي دهـان روزه     قسطالني مي
مشك بهتر است، در حالي كه بوي خون شهيد همچون بوي مشك است و اين در حـالي اسـت كـه    

جواب بايد گفت: اثر روزه دار اين طور نيست؟ در  شهيد جانش را در مخاطره انداخته است اما روزه
آيد، در حالي  باشد كه فرض عين به شمار مي از اثر جهاد بهتر است، زيرا روزه يكي از اركان دين مي

فرض عين بر فرض كفايه مقدم و برتر است  / كه جهاد فرض كفايه است و بنابه قول امام شافعي
كنـد، ممكـن اسـت ايـن ا      معرفـي مـي  كنيم كه جهاد را بهترين اعمـال   و اگر به احاديثي برخورد مي

شدن روزه بيان شـده باشـند. [شـرح قسـطالني بـر صـحيح        حاديث احاديثي باشند كه قبل از واجب
 بخاري].

فرمايد: با وجود اين كه  مي / امام نووي »كل عمل ابن آدم له إال الصيام هو يل و...«اين كه فرمودند: 
گيرند، علما در معني اين كه روزه تنها براي  مي تمامي عبادات به خاطر خدا و در راه او انجام

دهد، اختالف دارند و در اين خصوص نظرات مختلفي ارائه شده  خداست و تنها او جزاي آن را مي
 شود: ها اشاده مي است كه به برخي از آن

 ي روزه هيچ معبودي جز خدا را عبادت نكرده است. در هيچ زماني كسي به وسيله -1
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هـا خـودداري    در اين مورد روايات بسياري وجود دارنـد كـه مـا در اينجـا از ذكـر آن     
هـا نيسـت و    ند و نيـازي بـه آوردن آن  هر لحاظ باهم تفاوت چنداني ندار ازكنيم، زيرا  مي

 هاي صحيح و سنن معتبر مراجعه نمايند. داران تحقيق بيشتر، به كتاب دوست

                                                                                                             
داتي چون نماز و زكات و... روزه به علت آن كه امري دروني و پنهاني است، بـدون  برخالف عبا -2

 گيرد. ريا انجام مي
گيرد، چنان سودي نه بـه او و نـه بـه جسـمش      اي كه مي دار از روزه برخالف ساير عبادات، روزه -3

 رسد. نمي
انجام آن، خود را به خدا  دار با باشد و روزه نيازي به طعام و شراب يكي از صفات خداوند مي بي -4

 كند. نزديك مي
دانـم و   يعني تنها مـن مقـدار و چگـونگي جـزا و پـاداش آن را مـي       »الصوم يل«اين كه فرمودند:  -5

 دهم. مي
شدن روزه به خدا از باب تشريف و تكريم است و هدف، بيان اهميت روزه و تشويق بر  اضافه -6

 ح مسلم].باشد. [شرح امام نووي بر صحي انجام آن مي



 

 
ي ايشان در  در روز عرفه براي امتش و خطبه دعاي پيامبر  -17

 روز قرباني

] براي امتش [و درخواست بخشش و غفران پروردگار حديث: دعاي پيامبر 
 در شب عرفه

 ابن ماجه، باب: [الدعاء بعرفة]

نبِي عن عبد اللَّه بن كنانةَ بنِ عباسِ بنِ مرداسٍ السلَمي، أَنَّ أَباه أَخبره عن أَبِيه، أَنَّ ال« -171
رةَ عيشع هتأُما لعد لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ،ملَا الظَّالا خم ،ملَه تغَفَر ي قَدإِن :فَأُجِيب ،ةرفغفَةَ، بِالْم

المِ، فَلَم فَإِني آخذُ للْمظْلُومِ منه، قَالَ: أَي رب! إِنْ شئْت أَعطَيت الْمظْلُوم من الْجنة، وغَفَرت للظَّ
ا أَصةً، فَلَميشع بجي ولُ اللَّهسر كحأَلَ، قَالَ: فَضا سإِلَى م اَء، فَأُجِيبعالد ادأَع ،فَةلدزبِالْم حب
 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص-  مسبقَالَ ت ا  -أَوةٌ ماعلَس هذي، إِنَّ هأُمو تبِأَبِي أَن :رمعكْرٍ وو بأَب فَقَالَ لَه

ت؟  كُنكَكحي أَضا الَّذا، فَميهف كحضت-  كنس اللَّه كحأَض-  ملا علَم يسلإِب اللَّه ودقَالَ: إِنَّ ع
هأْسلَى رع ثُوهحلَ يعفَج ،ابرذَ التي، أَختأُمل غَفَري وائعد ابجتاس لَّ قَدجو زع أَنَّ اللَّهو ، وعدي

هعزج نم تأَيا ركَنِي محورِ، فَأَضالثُّبلِ ويبِالْو«. 
از پدربزرگش روايت كرده است  كه پدرش . از عبداهللا بن كنانه روايت شده است171

براي امتش دعا كرد، پس جواب داده شد (خداوند به  همغربِ روز عرف كه گفت: پيامبر 
ظـالم را بخشـيدم كـه حـق مظلـوم را بـرايش از ظـالم        او جواب داد): من امت تـو جـز   

كنـي و ظـالم    فرمودند: خدايا! اگر بخواهي به مظلوم از بهشت عطا مي ؛ پيامبر »گيرم مي
بخشي (خدايا! ظالم را ببخش و مظلوم را به بهشت داخل گردان)؛ امـا مغـرب    را [نيز] مي

دعـا را تكـرار كـرد، پـس      داده نشد؛ صـبح در مزدلفـه، پيـامبر     جواب دعاي پيامبر 
يا (شـك   –خنديد  گويد: پيامبر  درخواستش پذيرفته شد. عباس بن مرداس (راوي) مي

عـرض كردنـد: پـدر و مادرمـان      بابوبكر و عمر  –تبسم كرد  راوي) گفت: پيامبر 
ه ه چيزي تو را بـه خنـد  ، چدفدايت شود! عادت شما اين نبوده كه در چنين ساعتي بخندي

كند هميشه خندان باشي (هرگز تـو را غمگـين نبينـيم)! فرمودنـد: دشـمنِ       واداشت؟ خدا
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خدا، ابليس وقتي كه دانست خداوند متعال دعاي مرا پذيرفتـه اسـت و امـتم را بخشـيده     
كرد، پـس   گفت و نفرين مي ريخت و واويال مي است، خاك برداشت و آن را بر سرش مي

 .)46F1(»جزع و فزع ابليس مرا به خنده واداشت

 ائی:نس

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: ما من يومٍ أَكْثَر من  رضي اهللا عنها عن عائشةَ« -172
ي و، ثُمندلَي هإِنفَةَ، ورمِ عوي نارِ مالن نةً مأَما أَودبع يهلَّ فجو زع اللَّه قتعكَةَ، أَنْ يلَائالْم ي بِهِماهب

 .»؟ويقُولُ: ما أَراد هؤلَاِء
هيچ روزي بـه  «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  ل. از حضرت عايشه 172

دهـد   ي روز عرفه، خداوند متعال زنان و مردان را از آتش (عذاب خود) نجات نمي اندازه
شـود و بـه    ديگر به بندگانش] نزديـك مـي  و او [در آن روز با رحمتش بيشتر از روزهاي 

خواهنـد [تـا بـه     مـي فرمايد: اين بندگان چه  كند و مي ها بر فرشتگان مباهات مي وسيله آن
 ».ها ببخشم]؟ آن

 ابن ماجه، باب: [اخلطبة يوم النحر]

173- »ودعسنِ مب اللَّه دبع نلَّى  رضي اهللا عنه عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر وهو لَّمسو هلَياُهللا ع
فَاتربِع ةمرضخالْم هاقَتلَى نذَا - عمٍ هوي ونَ أَيردذَا ؟فَقَالَ: أَترٍ ههش أَيذَا؟ قَالُوا:  ؟وه لَدب أَيو

امرح مويو ،امرح رهشو ،امرح لَدذَا به، وإِنَّ أَمقَالَ: أَلَا و ةمركَح ،امرح كُملَيع اَءكُممدو الَكُم
لْأُمم، شهرِكُم هذَا، في بلَدكُم هذَا، في يومكُم هذَا، أَلَا وإِني فَرطُكُم علَى الْحوضِ، وأُكَاثر بِكُم ا

ا، واسذٌ أُنقنتسي مإِنهِي، أَلَا وجوا ودوسفَلَا تبا رفَأَقُولُ: ي ،اسي أُننقَذٌ منتسقُولُ:  !مابِي؟ فَيحيأُص
كدعثُوا بدا أَحرِي مدلَا ت كإِن«. 

در عرفـات در   روايت شده است كـه گفـت: پيـامبر     . از عبداهللا بن مسعود 173
آيـا  «ودند: حالي كه بر شترش سوار بود، شتري كه طرف يك گوشش بريده شده بود، فرم

                                           
است؛ بـراي توضـيح بيشـتر بـه پـاورقي      » اهل ايمان«در اينجا بحث از بخشش ظالمان و گناهكاران  -1

 مراجعه شود. 341حديث 
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دانيـد   دانيد كه اين ماه چه ماهي است؟ آيـا مـي   دانيد كه امروز چه روزي است؟ آيا مي مي
كه اين شهر، چه شهري است؟ اصحاب عرض كردند: اين سرزمين، سرزمين حرام و ايـن  
ماه، ماه حـرام و ايـن روز، روز حـرام اسـت؛ فرمودنـد: هـان! آگـاه باشـيد كـه امـوال و           

روزي كـه  حرام است، همچون حرمت اين ماه و اين سـرزمين و ايـن    هايتان بر شما خون
(گاه باشيد كه من قبل از شما وارد حوضدر آن قرار داريد؛ هان! آ

47F

شوم و بـه كثـرت    مي )1
گـرفتن از راه مـن) مـرا     كنم، پس (با انجـام گنـاه و فاصـله    هاي ديگر فخر مي شما بر امت

آورم و  ] بسياري از مردم را از آتش بيرون ميي شفاعتم شرمنده نكنيد؛ هان! من [به وسيله
شود، به خاطر گناهـاني كـه    شان نمي شوند (شفاعت من شامل بسياري هم از من گرفته مي

گويم: خدايا! يارانم (امتم)، خداوند  مرتكب شدند و دورشدن از راه و سنت من)؛ پس مي
 .)48F2(»و] چه كارهايي كردند داني كه بعد از تو [دچار چه گناهاني شدند فرمايد: تو نمي مي

                                           
انـد و ايـن    در احاديـث متعـددي آن را توصـيف كـرده     جايي است در بهشت كه پيامبر » حوض« -1

فاته]، آمـده اسـت و همـان نهـر     باب [إثبات حوض نبينا وصـ » الفضايل«احاديث، از جمله در كتاب 
 ) هم به آن اشاره خواهد شد.285ي ( است كه در حديث شماره» كوثر«

 384ي  ي مورد بحـث در ايـن حـديث، بـه پـاورقي حـديث شـماره        براي توضيحي در مورد صحابه -2
 مراجعه شود.
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 حديث: اهميت و ارزش جهاد در راه خدا

 بخاری، باب: [اجلهاد من اإليامن]

174- » نأَعيةَ بريررضي اهللا عنه ه  اللَّه بدتقَالَ: ان لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع جرخ نمل
غَنِيم رٍ أَوأَج نالَ ما نبِم هجِعي، أَنْ أُرلسبِر يقدصتانٌ بِي وإِلَّا إِمي هرِجخالَ ي ،هبِيلي سف لَهخأُد أَو ،ة

أَن تددلَوو ،ةرِيس لْفخ تدا قَعي متلَى أُمع قالَ أَنْ أَشلَوةَ، واجلَن ا، ثُميأُح ثُم بِيلِ اللَّهي سلُ في أُقْت
 .»أُقْتلُ ثُم أُحيا، ثُم أُقْتلُ

فرمايـد:   خداوند مـي «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  . از ابوهريره 174
آمـدنش جـز ايمـان بـه مـن و       براي كسي كه در راه او از منزل بيرون آيد و سـبب بيـرون  

كنم كه او را با آنچه از پاداش يا غنيمت جنگي بـه   دگانم نباشد، ضمانت ميتصديق فرستا
ي شـهادت]، داخـل    اش] برگردانم؛ يا اين كه او را [بـا درجـه   دست آورده است، [به خانه

(يعنـي   نشسـتم  اي نمي پشت هيچ سريه بود، و اگر بر امتم سخت و گران نمي» بهشت كنم
اي داللت بـر فـرض    شركت كردن من در هر سريه ، و اينكردم اي شركت مي در هر سريه

دارم كه  من اين است و دوست و آرزوي) آميز بود كرد كه بر امتم مشقت عين بودن آن مي
در راه خدا جهاد كنم و كشته شوم، سپس زنده شوم، پس جهاد كنم و كشته شوم، سـپس  

 ».زنده شوم، پس جهاد كنم و كشته شوم

 باب: [أفضل الناس...] »اجلهاد والسري«بخاری، كتاب 

175- » نأَعيةَ بريرثَلُ  رضي اهللا عنه هقُولُ: مي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ: س
بِيلِ اللَّهي سف داهاملُج - هبِيلي سف داهجي نبِم لَمأَع اللَّهو - مِ القَائائثَلِ الصكَم   كَّـلَ اللَّـهوتمِ، و

ةغَنِيم رٍ أَوأَج عا ممالس هجِعري ةَ، أَواجلَن لَهخدأَنْ ي فَّاهوتبِأَنْ ي هبِيلي سف داهجلْمل«. 
مثـال  «فرمود:  مي روايت شده است كه گفت: شنيدم كه پيامبر  . از ابوهريره 175

داند كه جهادكننـده در راه او چـه كسـي     اوند خود بهتر ميو خد –جهادكننده در راه خدا 
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داري  گيرد و در شـب، شـب زنـده    همچون مثالي كسي است كه در روز، روزه مي –است 
و خداوند مجاهد در راهش را ضمانت داده اسـت كـه اگـر جـانش را بگيـرد (در       دكن مي

ر و پاداش [معنـوي]  صورت مرگ) وي را داخل بهشت كند، يا اين كه او را سالم و با اج
 ».و غنيمت جنگي برگرداند

 باب: [قول النبی: أحلت لكم الغنائم]» اجلهاد والسري«بخاری، كتاب 

تكَفَّلَ اللَّه «عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه: أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: « -176
ي سف داهج نملهاتمكَل يقدصتو ،هبِيلي سف ادهإِلَّا اجل هرِجخالَ ي ،هبِيل،  هجِعري ةَ، أَواجلَن لَهخدبِأَنْ ي

ةغَنِيم رٍ أَوأَج عم ،هنم جري خالَّذ كَنِهسإِلَى م«. 
د به كسي كـه در  خداون«فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 176

هـا و   هـاي او و بـاور بـه آن    كند و جز براي جهاد در راه او و تأييد گفتـه  راهش جهاد مي
دهـد كـه او را [بـا درجـه      اجراي دستوراتش، از منزل خارج نشـده اسـت، ضـمانت مـي    

شهادت] وارد بهشت كند، يا  او را با اجر و پاداش [معنـويي كـه بـرايش در نظـر گرفتـه      
 ».نگي، به همان منزلش كه از آنجا بيرون آمده، برگردانداست] و غنيمت ج

 نسائی، باب: [فضل اجلهاد]

177- »أَبِي نةَ عريرقُولُ: قَالَ رضي اهللا عنه هي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمس :
 هرِجخلَا ي هبِيلي سف جرخي نمل اللَّه بدتان لَهخى أُدتح نامض هي، أَنبِيلي سف ادالْجِهانُ بِي، وإِلَّا الْإِمي
 أَو ،فَاةا وإِملٍ، وا بِقَتا كَانَ، إِمهِمةَ بِأَينالْجهدأَر  ،هنم جري خالَّذ كَنِهسالَإِلَى مالَ نا نم،  رٍ أَوأَج نم

ةغَنِيم«. 
فرمـود:   مـي  روايت شده است كـه گفـت: شـنيدم كـه پيـامبر       از ابوهريره  .177

آمدنش جز ايمان به من و  خداوند به كسي كه در راه او از منزل بيرون آيد و سبب بيرون«
دهد و ضامن وي است كـه او را بـه هـر     جهاد در راه من، چيز ديگري نباشد، ضمانت مي

ت و يا با مرگ عادي و يا او را با هـر آنچـه از   صورت ممكن وارد بهشت كند، يا با شهاد
 ».اجر و پاداش يا غنيمت كه كسب كرده است، به منزلش برگرداند
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178- » هنع ةايرِو يفرضي اهللا عنه  –و-  كَفَّلَ اللَّهقَالَ: ت لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
داهج نملَّ لجو زع هتمكَل يقدصتو ،هبِيلي سف ادإِلَّا الْجِه هرِجخلَا ي ،هبِيلي سةَ،  ،فنالْج لَهخدبِأَنْ ي

هنم جري خالَّذ كَنِهسإِلَى م هدري أَو، ةغَنِيم رٍ أَوأَج نالَ ما نم عم«. 
خداونـد  «فرمودنـد:   است كـه پيـامبر   آمده  . در روايت ديگري از ابوهريره 178

اي او و  كند و جز براي جهاد در راه او و ايمان بـه فرمـوده   كسي را كه در راهش جهاد مي
دهـد كـه او را وارد بهشـت     تأييد آن و اجراي دستوراتش، خارج نشده است، ضمانت مي

بـه منـزلش    كند يا همراه با اجر و پاداش [معنوي] و غنيمتي كه به دسـت آورده، [سـالم]  
 ».برگرداند
179- »رمنِ عاب نرضي اهللا عنهما ع  زع هبر نع يهكحا ييمف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع

 ،ته غَفَرت لَهبِما أَصاب من أَجرٍ أَو غَنِيمة، وإِنْ قَبض ،ضمنت لَه أَنْ أَرجِعه إِنْ أَرجعته :وجلَّ
هتمحرو«. 
فرمايـد،   ي آنچه از پروردگارش بـازگو مـي   در باره از پيامبر  ب. از ابن عمر 179

ي مجاهـد در راه خـود را] ضـمانت     بنـده «[فرمايـد]:   آمده است [كه فرمودند: خداوند مي
جـر و پـاداش   ام كه او را اگر به منزلش برگـردانم (تقـدير چنـين باشـد)، همـراه بـا ا       داده

اي باشد كه به آن دسـت يافتـه اسـت و اگـر جـانش را بگيـرم        [معنوي] و غنيمت جنگي
 ».(تقدير چنين باشد)، او را ببخشم و به او رحم كنم (او را مشمول رحمت خود گردانم)

 مسلم، باب: [فضل اجلهاد فی سبيل اهللا]

اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: تكَفَّلَ اللَّه  ولُرس رضي اهللا عنه قَالَ: قَالَ عن أَبِي هريرةَ« -180
 يقدصتو هبِيلي سف ادهإِلَّا اجل هرِجخالَ ي ،هبِيلي سف داهج نملهتمبِكَل هجِعري ةَ، أَواجلَن لَهخدبِأَنْ ي ،

 .»جرٍ أَو غَنِيمةإِلَى مسكَنِه مع ما نالَ من أَ
خداوند كسـي را  «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوهريره 180

ي او و تأييد آن و  كند و جز براي جهاد در راه او و ايمان به فرموده كه در راهش جهاد مي
اجراي دستوراتش از منزلش خارج نشده است، ضمانت داده است كـه او را وارد بهشـت   
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، يا همراه با اجر و پاداش [معنوي] و غنيمتي كه به آن دست يافته اسـت، [سـالم] بـه    كند
 ».منزلش برگرداند

181- »ةَوريرأَبِي ه ناُهللا  رضي اهللا عنه ع نمضت :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ: قَالَ ر
هرِجخلَا ي ،هبِيلي سف جرخ نمل ادي،  إِلَّا جِهبِيلي سانٌفمإِيو يقدصتبِي، و  نامض لَيع وي، فَهلسبِر

مة، والَّذي نفْس أَنْ أُدخلَه الْجنةَ، أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِه الَّذي خرج منه، نائلًا ما نالَ من أَجرٍ أَو غَنِي
دبِي دمحبِيلِ اِهللامي سف كْلَمكَلْمٍ ي نا مم ،الَى هعت هئَتيكَه ةاميالْق مواَء يإِلَّا ج ،مونُ  يلَو هنلَو ،مكُل

نيملسلَى الْمع قشلَا أَنْ يلَو ،هدبِي دمحم فْسي نالَّذو ،كسم هرِحيمٍ، ولَ ،دخ تدا قَعم ةرِيس اف
يشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني، والَّذي فَتغزو أَبدا، ولَكن لَا أَجِد سعةً فَأَحملَهم، ولَا يجِدونَ سعةً، 

 تددلَو ،هدبِي دمحم فْسبِيلِ اِهللا أَنْني سو فو فَأُقْ ،أَغْزأَغْز لُ ثُملُفَأُقْتت«. 
خداوند ضمانت «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوهريره 181

رود و جز با هدف جهـاد در راه   دهد به كسي كه در راه او از منزل و مكانش بيرون مي مي
شود، پـس مـن ضـامن او     من و [به خاطر] ايمان به من و تصديق فرستادگانم، خارج نمي

بهشت كنم، يا به منزلش كه از آنجا بيرون آمده است، [سالم و] با هر هستم كه او را وارد 
آنچه از اجر و پاداش [معنوي] و غنيمت جنگي بـه دسـت آورده، برگـردانم. سـوگند بـه      
كسي كه جان محمد در دست [قدرت] اوست، هيچ جراحتي نيسـت كـه در راه خداونـد    

كلي ظاهر خواهد شد كـه در روز  متعال به وجود آيد، مگر اين كه روز قيامت به همان ش
جنگ بدان گرفتار شده است، رنگش رنگ خون و بويش بوي مشك است و سـوگند بـه   

بود، هيچگـاه   كسي كه جان محمد در دست [قدرت] اوست، اگر بر مسلمانان سخت نمي
نشسـتم،   كنند، نمـي  فرستم و] در راه خدا جهاد مي اي از لشكر كه [مي بعد از حركت دسته

هـا نيـز    در توان مالي ندارم كه مسلمانان نـاتوان را سـوار و مجهـز كـنم و خـود آن     اما آنق
وسعت و قدرت چنداني ندارند و تخلف از من و جهادنكردن همراه با من نيـز، برايشـان   

آيد؛ سوگند به كسي كه جان محمد در دست [قدرت] اوسـت، دوسـت دارم كـه     گران مي
مجدداً [زنده گردم و] جهاد كنم و كشته شوم و در راه خدا جهاد كنم، سپس كشته شوم و 
 ».باز [زنده شوم و] جنگ كنم و كشته شوم
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 ي اهل بدر در باره حديث: فرمايش پيامبر 

 بخاری، باب: [غزوة الفتح]

182-... :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسذَا؟«فَقَالَ را هم ،باطا حولَ ا »يسا رالَ قَالَ: ي ،للَّه
وكَانَ  - يقُولُ: كُنت حليفًا، ولَم أَكُن من أَنفُِسها - في قُريشٍ ،تعجلْ علَي، إِني كُنت امرأً ملْصقًا

اتابقَر ملَه نم اجِرِيناملُه نم كعم نإِذْ ،م تببفَأَح ،مالَهوأَمو يهِملونَ أَهمحي  نم كنِي ذَلفَات
يحمونَ قَرابتي، ولَم أَفْعلْه ارتدادا عن دينِي، والَ رِضا بِالكُفْرِ  ،النسبِ فيهِم، أَنْ أَتخذَ عندهم يدا

 :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسالَمِ، فَقَالَ راِإلس دعقَ«ب ها إِنأَمقَكُمدص ولَ  ،»دسا ري :رمفَقَالَ ع
قنع رِبنِي أَضعد ،قِ، فَقَالَ:  اللَّهافذَا املُنه»رِيكدا يما، وردب هِدش قَد هإِن  نلَى مع اطَّلَع لَّ اللَّهلَع

 .إِلَى آخرِ الْحديث »...مفَقَد غَفَرت لَكُ ،فَقَالَ: اعملُوا ما شئْتم ،شهِد بدرا
فرمودند: اي حاطب! اين چيست؟ (اين چه كاري است كه تـو   ... آنگاه پيامبر  .182

كردي)؟ حاطب گفت: اي پيامبر خدا! بر من تندي مكن (عصباني مشو)، بگذار تا توضيح 
هـا نيسـتم، بلكـه     گويـد: مـن از آن   مي –شده به قريش هستم  دهم. من يك شخص ملحق

انـد، در ميـان قـريش نزديكـاني      اما كساني كه با تو مهاجرت كرده –ها هستم  پيمان آن هم
كنند، من هم دوست داشتم، وقتـي كـه بـا     ها حمايت مي ي آن دارند كه از اموال و خانواده

منتي بگذارم تا از نزديكانم حمايت كنند و ايـن كـار را نـه بـه     ها  ها نسبتي ندارم، بر آن آن
 ام؛ پيامبر از اسالم انجام داده شدنم به كفر بعد از دينم و نه به خاطر راضيدليل برگشت 

اي پيامبر خدا، اجازه بده گـردن   گفت: فرمودند: او با شما راست گفت؛ حضرت عمر 
بر اهل بـدر اطـالع   داني، حتماً خداوند  تو چه مي فرمود: اين منافق را بزنم. پيامبر خدا 

ام...  ر كاري كه دوست داريد، انجام دهيد، زيرا شما را بخشـيده ه« فرموده است: داشته كه
 .)49F1(»تا آخر حديث

                                           
ي فـتح مكـه    وهقبل از غز» حاطب بن ابي بلتعه«با توجه به آنچه بخاري در صحيح خود آورده است  -1

دهـد؛   دهد كه به اهل مكه برساند و به او ده دينار مي نويسد و آن را به زني مي اي به اهل مكه مي نامه
دانـد و بـه علـي و زبيـر و      از طريق وحي جريان را مي قبل از اين كه آن زن به مكه برسد، پيامبر 

اي در  منطقـه » خـاخ «رسـيد،   مـي » خاخ باغ«ي  فرمايند: برويد تا به منطقه دهند و مي مقداد دستور مي
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 ا با عبداهللا پدر جابر بعد از شهادتشگفتن خد حديث: سخن

 ترمذی، باب: [سورة آل عمران]

علَيه وسلَّم  لَقينِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهعن جابِرِ بنِ عبد اللّه رضي اهللا عنهما قَالَ: « -183
ابِرا جفَقَالَ: ي! ولَ اللَّهسا ري :ا؟ قُلْتكَِسرنم اكي أَرا لأَبِي، !م هِدشتد، اسأُح مولَ يالًا  قُتيع كرتو

 ،اللَّه. قَالَ: ما كَلَّم اللَّه أَحدا قَطُّ يا رسولَ ،ودينا، قَالَ: أَفَلَا أُبشرك بِما لَقي اللَّه بِه أَباك؟ قَالَ: بلَى
اكا أَبيأَحابٍ، وجاِء حرو ني ،إِلَّا مدبا عا. فَقَالَ: يفَاحك هفَكَلَّم، با رقَالَ: ي .كطأُع لَيع نمت! 

قَالَ: وأُنزِلَت  ،: إِنه قَد سبق مني أَنهم إِلَيها لَا يرجعونَفَأُقْتلَ فيك ثَانِيةً. قَالَ الرب عز وجلَّ ،تحيِينِي

 ﴿ هذه اآليةُ:             ... ﴾ُةاَآلي«. 

مـرا ديدنـد    روزي پيامبر  روايت شده است كه گفت: ل. از جابر بن عبداهللا 183
بينم، چه شده ا ست؟ عرض كردم: اي پيامبر خـدا!   اي جابر! تو را شكسته مي«فرمودند:  و

هايي را بـه جـاي گذاشـته     پدرم در جنگ اُحد بود و شهيد شد و عيال و فرزندان و بدهي

                                                                                                             
بينيد كه در هودج شتري قرار دارد و اسـمش   دوازده ميلي بين مكه و مدينه است، در آنجا زني را مي

گويد: رفتـيم   مي اي با خود دارد، نامه را از او بگيريد و برگرديد. حضرت علي  ساره است، او نامه
ه را از او خواستيم، نخست انكار كرد، گفتيم: اگر نامه را و به منطقه كه رسيديم آن زن را ديديم و نام

برگشتيم و  گيريم؛ نامه را داد و ما نزد پيامبر  داريم و به زور آن را از تو مي ندهي، چادرت را برمي
از حاطـب بـن ابـي    «وقتي نامه را باز كرد، در آن نوشته شده بود:  داديم. پيامبر  آن را به پيامبر 

داني از مشركين. اي اهل قريش! پيامبر خدا قصد دارد با سپاهي عظيم به سوي شما بيايد، بلتعه به مر
اش را محقق خواهد كـرد، پـس بـه     اگر به سوي شما بيايد، حتماً خدا او را ياري خواهد داد و وعده

...» فرمودند: اي حاطب! اين چه كاري است كه كردي؟ حاطب گفت:  ؛ پيامبر »خود آييد. والسالم
گويد. حاطب يكي  عذر او را پذيرفت و فرمودند: حاطب راست مي بعد از استدالل حاطب، پيامبر 

 خواست  او را به خاطر آن نامه بكُشد، پيامبر  ي بدر بود؛ وقتي حضرت عمر  از اصحاب غزوه
بـدر اطـالع   حتماً خداوند بر اهل داني،  اران بدر است و تو چه مياو را منع كردند و فرمودند: او از ي

حضرت عمر بعد از شـنيدن ايـن سـخن، از     »شئتم فقد غفرت لكم إعملوا ما« داشته كه فرموده است: 
 خوشحالي گريه كرد. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري].



   

 185 جهاد در راه خدا و اخالص در آن و فضيلت شهدا
 

روشدن خداونـد بـا پـدرت؟ عـرض      است؛ فرمودند: آيا تو را مژده دهم به چگونگي روبه
فرمودند: خداوند با هيچكس سخن نگفته اسـت، جـز از پشـت     كردم: بله، اي پيامبر خدا!

حجاب، اما پدرت را زنده كرد و با او مستقيم و بدون واسطه سخن گفت و [خطـاب بـه   
ام! از من چيزي بخواه و آرزويي بكن تا به تو ببخشم، پدرت گفـت:   او] فرمودند: اي بنده

راه تو جهاد كنم و كشته شوم. خداونـد  خدايا! مرا زنده كن (به دنيا برگردان) تا دوباره در 
گردند، اين حكم ثابت و تغييرناپذيري اسـت كـه قـبالً     متعال فرمود: مردگان به دنيا برنمي

 ﴿گويد: آنگاه اين آيه نـازل شـد:    ام. جابر مي صادر كرده           

  ...﴾  :شوند، مرده نشمار، بلكـه   كساني را كه در راه خدا كشته ميو « ]١٦٩[آل عمران

گويد: حديث حسـن   ترمذي مي .»»شوند اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي ها زنده آن
 گويد: صحيح است. غريب است. و حاكم و ذهبي مي

 ابن ماجه، باب: [فضل الشهادة فی سبيل اهللا]

184- » نعاللَّه دبع نب ابِررضي اهللا عنهما ج  موامٍ يرنِ حرِو بمع نب اللَّه دبلَ عا قُتقُولُ: لَمي
لأَبِيك؟ قُلْت: أُحد، قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: يا جابِر، أَلَا أُخبِرك ما قَالَ اللَّه عز وجلَّ 

 ا كَلَّملَى، قَالَ: مابدأَح ا قَطُّ، اللَّهفَاحك اكأَب كَلَّمابٍ، وجاِء حرو ني ،إِلَّا مدبا عفَقَالَ: ي!  نمت
! تحيِينِي فَأُقْتلُ فيك ثَانِيةً، قَالَ: إِنه سبق مني أَنهم إِلَيها لَا يرجعونَ، قَالَ: يا ربعلَي أُعطك، قَالَ: 

 ﴿فَأَبلغْ من ورائي فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ هذه الْآيةَ:              ...﴾ 

 .»الْآيةَ كُلَّها
روايت شده است كه گفت: وقتي كه عبداهللا بـن عمـرو    ب. از جابر بن عبداهللا 184

اي جـابر! آيـا بـه تـو     «فرمودند:  ) در جنگ احد كشته شد، پيامبر بن حرام (يعني پدرم
بگويم كه خداوند متعال به پدرت چه فرمود؟ عرض كردم: بله. فرمودند: خداوند با هـيچ  
كسي سخن نگفته است، جز از پشت حجاب، امـا بـا پـدرت رو در رو و بـدون واسـطه      

زي بخواه تا به تو ببخشم، پـدرت  ام! از من چي سخن گفت و خطاب به  او فرمود: اي بنده
گفت: مرا زنده كن (به دنيا برگردان) تا دوباره در راه تو جهاد كنم و كشته شوم. خداونـد  
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ام و مردگان هرگز به دنيـا   مفرمود: اين حكم، ثابت و تغييرناپذير است كه قبالً صادر كرده
انـد،   ه هنـوز نيامـده  هـايي كـ   گردند. جابر گفت: خدايا! پس حال و وضع مرا بـه آن  برنمي

 ﴿برسان، پس خداوند اين آيه را نازل فرمـود:               ...﴾ 

هـا   شـوند، مـرده نشـمار، بلكـه آن     و كساني را كه در راه خدا كشته مـي « ]١٦٩[آل عمران: 
 ».آخر آيه تا .»شوند اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي زنده

 حديث: خطاب خداوند به شهداء: آيا چيزي ميل داريد
 (تا برايتان فراهم شود)؟

 مسلم: باب [فضل اجلهاد والسري]

 ﴿ عن هذه الْآية: (أَي: ابن مسعود) عبد اِهللا -أَو سأَلْت  – عن مسروقٍ قَالَ: سأَلْنا« -185

                         ﴾  اأَلْنس ا قَدا إِنقَالَ: أَم

نالْج نم حرسشِ، ترلَّقَةٌ بِالْععيلُ مادا قَنرٍ، لَهضرٍ خطَي فوي جف مهاحوفَقَالَ: أَر ،كذَل نعح ثُ ةي
يونَ شهتشلْ تةً، فَقَالَ: هاطِّلَاع مهبر هِمإِلَي يلِ، فَاطَّلَعادالْقَن لْكأْوِي إِلَى تت ثُم ،اَءتش ئًا؟ قَالُوا: أَي

، فَلَما رأَوا أَنهم لَن فَفَعلَ ذَلك بِهِم ثَلَاثَ مرات ؟شيٍء نشتهِي ونحن نسرح من الْجنة حيثُ شئْنا
با رأَلُوا، قَالُوا: يسأَنْ ي نكُوا مرتا !ينادسي أَجا فناحوأَر درأَنْ ت رِيدةً  ،نرم كبِيلي سلَ فقْتى نتح

 .»أُخرى، فَلَما رأَى أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ ترِكُوا
ي اين آيه سؤال  در باره ايت شده است كه گفت: از ابن مسعود . از مسروق رو185

 ﴿ كردم يـا (شـك راوي) سـؤال كـرديم:                       

      ﴾  :شوند، مرده  و كساني را كه در راه خدا كشته مي« ]١٦٩[آل عمران

، ايشـان گفتنـد: مـا    »شـوند  نزد پروردگارشان روزي داده مـي  اند و ها زنده نشمار. بلكه آن
ارواح شـهدا در ميـان پرنـدگاني    «پرسيديم، ايشـان فرمودنـد:    همين سؤال را از پيامبر 

ها)يي دارند كه به عرش معلـق هسـتند، در بهشـت     ها (مكان سبزرنگ قرار دارند و قنديل
گردند. خداونـد بـه    شان برمي روند و سپس به جاي نخست خواهند به تندي ميهرجا كه ب
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فرمايد: آيا چيـزي ميـل داريـد (تـا برايتـان فـراهم        كند) و مي كند (توجه مي ها نظر مي آن
كنند: چه چيزي را ميل كنيم، در حـالي كـه در بهشـت هرجـا بخـواهيم       شود)؟ عرض مي

بيننـد كـه    هـا وقتـي مـي    وقت آن كند، آن كرار ميرويم؟ خداوند سه بار اين سؤال را ت مي
مـان را   خـواهيم ارواح  گويند: خدايا! مـي  شوند، مي شود و رها نمي ها سؤال مي مرتب از آن

هايمان برگرداني تا دوباره در راه تو جهاد كنيم و كشته شويم؛ اما وقتي كه خداوند  به بدن
 ».كند ها ميها را به حال خودشان ر بيند نيازي ندارند، آن مي

 ترمذی، باب: [سورة آل عمران]

186- » ناعودعسنِ مرضي اهللا عنه ب هلقَو نلَ عئس هالَى أَنعت: ﴿          

                ﴾ ا إِنا أَنَّ فَقَالَ: أَمنبِرفَأُخ ،كذَل نا عأَلْنس ا قَد

تسرح في اجلَنة حيثُ شاَءت، وتأْوِي إِلَى قَناديلَ معلَّقَة بِالعرشِ، فَاطَّلَع  ،أَرواحهم في طَيرٍ خضرٍ
في  نسرح ونحن ،وما نستزِيد ،أَزِيدكُم؟ قَالُوا ربناإِلَيهِم ربك اطِّلَاعةً، فَقَالَ: هلْ تستزِيدونَ شيئًا فَ

؟ فَلَمكُمئًا فَأَزِيديونَ شزِيدتسلْ تةَ، فَقَالَ: هالثَّانِي هِملَيع اطَّلَع ا؟ ثُمئْنثُ شيح ةاجلَن مها أَنأَوا رلَم 
 .»حتى نرجِع إِلَى الدنيا، فَنقْتلَ في سبِيلك مرةً أُخرى ،احناقَالُوا تعيد أَرو ا،يتركُو

 ﴿ ي معني اين آيـه سـؤال شـد:    در باره . از ابن مسعود 186         

    ﴾...   :شوند، مـرده   يو كساني را كه در راه خدا كشته م« ) 169(آل عمران

مـا   ايشـان گفتنـد:   ، »شـوند  اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي ها زنده نشمار، بلكه آن
اي  همين سؤال را پرسيديم، پس به ما جـواب داده شـد كـه ارواح شـهدا در ميـان پرنـده      

هـا   رونـد و بـه قنـديل    ها در بهشت هرجا بخواهند، به تنـدي مـي   سبزرنگ قرار دارند، آن
كنـد   هـا نظـري مـي    گردند، آنگاه خداوند بـه آن  كه به عرش آويزان است، برمي(جاها)يي 
گوينـد:   خواهيد تـا بـه شـما ببخشـم؟ مـي      فرمايد: آيا بيش از اين مي كند) و مي (توجه مي

رويـم؟   خدايا! چه چيزي بيش از اين بخواهيم، در حالي كه در بهشت هرجا بخواهيم مـي 
خواهيد  فرمايد: آيا بيش از اين مي كند و مي ديگر ميها نظري  سپس بار دوم خداوند به آن

شـود]،   هـا سـؤال مـي    شوند [و مرتـب از آن  بينند، رها نمي تا به شما ببخشم؟ وقتي كه مي
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مان را به جسدهايمان برگردان تا به دنيا برگـرديم و دوبـاره در راه    گويند: خدايا! ارواح مي
 ».تو جهاد كنيم و كشته شويم

 [فضل الشهادة فی سبيل اهللا] ابن ماجه، باب:

ي  ابن ماجه اين حديث را با الفاظي نزديك به الفـاظ ترمـذي (حـديث شـماره     -187
از من درخواست كنيد آنچه « »سلُونِي ما شئْتم«) آورده است، با اين تفاوت كه عبارت 186
ا نسـأَلُك  مـاذَ و«يك بار آمده است و نيز در اين روايت چنين آمده اسـت:  » خواهيد؟ مي

چه چيزي از تو درخواست كنيم، در حالي كـه مـا در   « »ونحن نسرح في الْجنة في أَيها شئْنا؟
و نيـز ايـن جملـه در ايـن روايـت بيشـتراز       » رويم؟ بهشت به هرجاي آن كه بخواهيم مي

بينـد   وقتي كه خداونـد مـي  « »لك ترِكُوافَلَما رأَي أَنهم لَم يسأَلُوا إِالَّ ذَ«روايت ترمذي است: 
ها را به حـال خـود    شان به جسدهايشان، آن ها درخواستي ندارند، جز برگرداندن ارواح آن

 ».كند رها مي

 نسائی، باب: [ما يتمنی أهل اجلنة]

يه وسلَّم: يؤتى قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَ بنِ مالك رضي اهللا عنه عن أَنسٍ« -188
مآد نا ابلَّ: يجو زع قُولُ اللَّهفَي ،ةنلِ الْجأَه نلِ مجبِالر! بر قُولُ: أَي؟ فَيزِلَكنم تدجو فكَي، 

فَأُقْتلَ في سبِيلك عشر مرات،  ،اأَنْ تردنِي إِلَى الدني أُسائلُخير منزِلٍ، فَيقُولُ: سلْ وتمن، فَيقُولُ: 
ةادهلِ الشفَض نى مرا يمل«. 

يكـي از  «فرمودنـد:   روايت شده است كه گفـت: پيـامبر    . از انس بن مالك 188
فرمايد: اي انسان! جا و منزلتت  شود، خداوند متعال مي بهشتيان [به حضور خدا] آورده مي

كند: خدايا! بهترين جا و بهترين منزلت، خداونـد   ديدي؟ عرض ميرا [در بهشت] چگونه 
خواهي و دوست داري؟] از من درخواست كن و آرزو كـن، و او   فرمايد: [هر آنچه مي مي

خواهم كـه مـرا    كند: مي به خاطر اهميت و ارزشي كه شهادت [در راه تو] دارد، عرض مي
 ».بار) جهاد كنم و كشته شوم ها به دنيا بازگرداني، تا در راه تو ده بار (ده
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 اند حديث: دعواي شهداء و كساني كه بر بسترشان وفات كرده

 نسائی، باب: [مسألة الشهادة]

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: يختصم  رضي اهللا عنه عن الْعرباضِ بنِ سارِيةَ« -189
تالْماُء ودها الشنانواُء: إِخدهقُولُ الشفَي ،ونالطَّاع ننَ مفَّووتي يني الَّذا فنبإِلَى ر هِمشلَى فُرنَ عفَّوو

روا إِلَى : انظُقُتلُوا كَما قُتلْنا، ويقُولُ الْمتوفَّونَ علَى فُرشهِم: إِخواننا ماتوا كَما متنا، فَيقُولُ ربنا
شبهت جِراحهِم، فَإِنْ أَشبه جِراحهم جِراح الْمقْتولني، فَإِنهم منهم ومعهم، فَإِذَا جِراحهم قَد أَ

مهاحجِر«. 
شـهداء و  «فرمودنـد:   روايت شده اسـت كـه پيـامبر     . از عرباض بن ساريه 189

اند، دعوايشان را در مـورد كسـاني كـه در اثـر طـاعون       ردهكساني كه بر بسترشان وفات ك
مـان همچـون مـا     گويند: برادران برند، سپس شهدا مي اند، نزد پروردگارمان مي وفات كرده
مـان   گويند: برادران اند) مي دانسته اند (مرگ طبيعي هايي كه فوت كرده اند، اما آن شهيد شده

شـان   ها بنگريـد، اگـر زخـم    فرمايد: به زخم آن اند، پروردگارمان مي همچون ما فوت كرده
كننـد،   باشند؛ پس وقتي نگاه مي ها شهيد هستند و با شهدا مي همچون زخم شهداء بود، آن

 ».شان همچون زخم شهداست بينند زخم مي

 ي مجاهد در راه خدا، خيانت كند حديث: [سزاي] كسي كه به خانواده

 نسائی، باب [من خان غازياً فی أهله]

 عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيه، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: حرمةُ نِساِء« -190
يامة: هذَا قالْمجاهدين علَى الْقَاعدين كَحرمة أُمهاتهِم، وإِذَا خلَفَه في أَهله فَخانه، قيلَ لَه يوم الْ

كُما ظَنفَم ،ئْتا شم هاتنسح نذْ مفَخ كلي أَهف كان؟خ«. 
 جايگـاه «فرمودنـد:   كنـد كـه پيـامبر     از سليمان بن بريده از پدرش روايت مي .190

شـان   اند، همچـون جايگـاه مـادران    همسرِ مردان مجاهد نسبت به مرداني كه به جهاد نرفته
اش را به دست كسي داد كه به جهاد نرفته اسـت و او   رگاه مجاهدي خانوادهباشند و ه مي

شود: اين همان كسي است كه به  به مجاهد خيانت كرد، روز قيامت به او (شهيد) گفته مي
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ر؛ (سـپس  ادخواهي بـراي خـود بـر    نيكش هرچه مي تو خيانت كرده است، پس از اعمال
(آيا ديگر هيچ عمل نيكي براي او بـاقي  » وييد؟گ در اين مورد چه مي«فرمودند:)  پيامبر 

 ماند؟!). مي

 گويد: خدايا! گيرد و مي حديث: مردي دست مردي را مي
 اين مرد، مرا كشت

 نسائی، باب: [تعظيم الدم]

191- »ودعسنِ مب اللَّه دبع نرضي اهللا عنه ع قَالَ: ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النجِيُء ع
هذَا قَتلَنِي، فَيقُولُ اللَّه لَه: لم قَتلْته؟ فَيقُولُ: قَتلْته لتكُونَ  !فَيقُولُ: يا رب ،الرجلُ آخذًا بِيد الرجلِ

نَّ هذَا قَتلَنِي، فَيقُولُ اللَّه لَه: فَيقُولُ: إِ ،الْعزةُ لَك، فَيقُولُ: فَإِنها لي. ويجِيُء الرجلُ آخذًا بِيد الرجلِ
فُلَانل تسا لَيهقُولُ إِنفَي ،فُلَانةُ لزكُونَ الْعتقُولُ: ل؟ فَيهلْتقَت مل، هوُء بِإِثْمبفَي«. 

مـردي [بـه   «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  . از عبداهللا بن مسعود 191
گويـد:   آيد كه دست فرد ديگري را گرفتـه اسـت، سـپس مـي     حالي كه مي دادگاه خدا] در

گويد: او را  گويد: چرا او را كشتي؟ مي خدايا! اين مرد مرا كشت، خداوند به او (قاتل) مي
كشتم تا عزت، خاص تو باشد (تا دين تو استقرار يابد، يعني در راه تو و به خـاطر تـو او   

تنها براي من است و مردي (مرد ديگري) [به دادگـاه   فرمايد: عزت را كشتم)، خداوند مي
گويـد: خـدايا! ايـن     آيد كه دست فرد ديگري را گرفته است، سپس مـي  خدا] در حالي مي

گويد: تا عزت  گويد: چرا او را كشتي؟ مي كشته است، خداوند خطاب به قاتل مي مرد مرا
ظ مقام و موقعيـت  و سربلندي نصيب فالن شخص شود (در راه فالن شخص و براي حف

فرمايد: امـا عـزت و سـربلندي مـال      فالن شخص، جنگ كردم و او را كشتم)، خداوند مي
فالن شخص نيست، [زيرا عزت و سربلندي تنها خاص خداوند است]، پس فرد قاتـل بـا   

رود كـه جايگـاه او اسـت و     گـردد [و بـه جـايي مـي     گناهي كه مرتكب شده است، برمـي 
 ».رد]بدهد و از طرف ديگر مقام شهيد را باال مي ايش ميخداوند به بدترين شكل جز



   

 191 جهاد در راه خدا و اخالص در آن و فضيلت شهدا
 

 حديث: رضايت و خشنودي خداوند نسبت به كسي
 كند كه در راه او جهاد مي

 ابوداود، باب: [الرجل يشرتی نفسه]

192- »ودعسنِ مب اللَّه دبع نرضي اهللا عنه ع و هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر :لَّمس
بِيلِ اللَّهي سا فلَّ غَزجو زا عنبر جِبع، مزهفَان،  قُولُ اللَّهفَي ،همد رِيقى أُهتح عجفَر هلَيا عم ملفَع

ا عمفَقَةً مشي، ودنا عيمةً فغْبر عجي ردبوا إِلَى عظُران :هكَتلَائمالَى لعيتدن، همد رِيقى أُهتح«. 
فرمودنـد:   روايـت شـده اسـت كـه گفـت: پيـامبر        . از عبداهللا بـن مسـعود   192

كند، پس در ميـدان   شود از كسي كه در راه خدا جهاد مي پروردگارم راضي و خشنود مي«
كنـد و وظيفـه و    داند كه كـار درسـتي نمـي    كند، اما مي خورد و فرار مي جنگ شكست مي

كند تا اين كـه   گردد و جهاد مي شود و برمي آورد، پس پشيمان مي خود را به ياد مي حالت
ام بنگريـد كـه    به بنده«فرمايد:  شود، آنگاه خداوند متعال به فرشتگان مي خونش ريخته مي

چگونه با عشق و عالقه نسبت به كسب آنچه نزد من اسـت [و آن را بـه مجاهـد واقعـي     
ام،  هايي كه نسبت به فراريان در ميـدان جنـگ داده   ذاب و وعدهام] و ترس از ع وعده داده

 ».برگشت [و جهاد كرد] تا اين كه خونش ريخته شد (شهيد شد)

بسته و  حديث: پروردگارمان راضي و خشنود است از گروهي كه دست
 شوند زنجيرشده به سوي بهشت هدايت مي

 ابوداود، باب: [األسري يوثق]

193- » نأَعبِي يرةَهقُولُ:  رضي اهللا عنه ري لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمقُولُ: سي
 .»عجِب ربنا عز وجلَّ من قَومٍ يقَادونَ إِلَى الْجنة في السلَاسلِ
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فرمـود:   مـي  روايت شده است كـه گفـت: شـنيدم كـه پيـامبر       . از ابوهريره 193
بسته و زنجيرشـده بـه سـوي     ردگار متعال راضي و خشنود است از گروهي كه دستپرو«

 .)50F1(»شوند بهشت هدايت مي

                                           
شوند، كساني هستند كه توسط مجاهـدان در راه   منظور از چنين گروهي كه با زنجير وارد بهشت مي -1

شـان، خداونـد    ه و دست و پايشان زنجير شده است، اما بعد از اسارتخدا در ميدان جنگ اسير شد
شوند. پس ورودشان به  شان وارد بهشت مي كند و آنان مسلمان شده، بعد از مرگ ها را هدايت مي آن

شدند، بـر همـان كفـري كـه بودنـد،       شان است، زيرا اگر اسير نمي بهشت به سبب زنجيرها و اسارت
 واهللا أعلم. –مي رفتند  شدند و به دوزخ كشته مي



 

 
 چندبرابركردن پاداش اعمال براي امت حضرت محمد  -19

 حديث: مثَل يهود و نصاري و مسلمين...

 باب: [اإلجارة إلی صالة العرص]» اإلجارة«بخاری، كتاب 

194- »اللَّه دبع نع  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسا أَنَّ رمهنع اللَّه يضنِ اخلَطَّابِ رب رمنِ عب
كَرجلٍ استعملَ عمالًا، فَقَالَ: من يعملُ لي إِلَى نِصف النهارِ  ،قَالَ: إِنما مثَلُكُم واليهود والنصارى

ريلَى قعاط، اطريق،  متأَن ثُم ،اطريق اطريلَى قى عارصالن لَتمع ثُم ،اطريلَى قع ودهالي لَتمفَع
 ودهالي تبضنِ، فَغاطَيرينِ قاطَيريلَى قسِ عمارِبِ الشغرِ إِلَى مصالع الَةص نلُونَ ممعت ينالَّذ

ارصالنئًا؟ قَالُوا: الَ، قَالَويش قِّكُمح نم كُمتلْ ظَلَمطَاًء، قَالَ: هأَقَلُّ علًا ومع أَكْثَر نحقَالُوا: نى، و :
 .»أُوتيه من أَشاُء ،فَذَلك فَضلي

 روايـت شـده اسـت كـه گفـت: پيـامبر        ب. از عبداهللا بن عمر بن خطـاب  194
مردي است كه چند كارگر به كار گرفته است،  اري مانندهود و نصمثَل شما و ي«فرمودند: 

كنـد؟ يهوديـان    گويد: چه كسي تا بعد از ظهر برايم با يك قيراط كار مي ها] مي پس [به آن
اند، سپس مسيحيان [از بعد از ظهر تا نزديـك عصـر]    تا بعد از ظهر با يك قيراط كار كرده

ساني هستيد كه از نماز عصر تا غـروب خورشـيد   اند، سپس شما ك با يك قيراط كار كرده
شود؛ آنگاه يهوديـان و مسـيحيان    كنيد و به شما دو برابر داده مي در برابر دو قيراط كار مي

تر اجـرت گـرفتيم.    گويند: ما بيشتر از مسلمانان كار كرديم [اما] كم شوند و مي عصباني مي
ترين ظلمي شـده اسـت؟ جـواب     وچكتان به شما ك فرمايد: آيا در مورد حق [خداوند] مي

فرمايد: پـس ايـن فضـل مـن اسـت، بـه هـركس كـه بخـواهم           دهند: خير، خداوند مي مي
 .)51F1(»دهم مي

 

                                           
 قيراط: واحدي است قديمي. هر قيراط برابر يك بيست و چهارم دينار است. -1
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 بخاری، باب: [اإلجارة من العرص إلی اليل]

قَالَ: مثَلُ  رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم اَألشعرِي عن أَبِي موسى« -195
، علَى أَجرٍ املُسلمني واليهود والنصارى، كَمثَلِ رجلٍ استأْجر قَوما يعملُونَ لَه عملًا يوما إِلَى اللَّيلِ

وما عملْنا  ،ذي شرطْت لَنامعلُومٍ، فَعملُوا لَه إِلَى نِصف النهارِ، فَقَالُوا: الَ حاجةَ لَنا إِلَى أَجرِك الَّ
واستأْجر باطلٌ، فَقَالَ لَهم: الَ تفْعلُوا أَكْملُوا بقيةَ عملكُم، وخذُوا أَجركُم كَاملًا، فَأَبوا وتركُوا، 

رينآخ كُمموةَ ييقالَ بفَقَالَ: أَكْم ،مهدعذَا به، لَكُما وم ى إِذَا شتلُوا حمرِ، فَعاَألج نم ملَه طْتر
بقيةَ  أَكْملُوا: : ما عملْنا باطلٌ، ولَك اَألجر الَّذي جعلْت لَنا فيه، فَقَالَ لَهمقَالُواكَانَ حني العصرِ، 

كُملمفَ ، فَإِنَّع ،ِسريٌء ييارِ شهالن نم يقا بلُوا ممفَع ،هِمموةَ ييقب لُوا لَهمعا أَنْ يمقَو رأْجتاسا، ويأَب
ما قَبِلُوا من  بقيةَ يومهِم حتى غَابت الشمس، واستكْملُوا أَجر الفَرِيقَينِ كلَيهِما، فَذَلك مثَلُهم ومثَلُ

 .»هذَا النورِ
مثَل مسـلمانان  «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  وموسي اشعري . از اب195

و يهود و نصاري همانند مثَل مردي است كه گروهي را به اُجرت گرفت تـا بـرايش يـك    
روز كامل با اُجرت مشخص كار كنند؛ پس آن گروه، تا بعد از ظهر [آن روز] برايش كـار  

ا شرط كردي نـداريم و بيهـوده كـار كـرديم و در     كردند و گفتند: نيازي به اُجرتي كه با م
هـا گفـت: دسـت     گيـريم؛ [صـاحب كـار] بـه آن     قبال آنچه تاكنون كار كرديم، چيزي نمي

هـا   ي كارتان را ادامه دهيد و مزدتان را به طـور كامـل دريافـت كنيـد، امـا آن      نكشيد، بقيه
وه ديگري را به كـار  خودداري كردند كارشان را رها كردند؛ [صاحب كار] پس از آنان گر

هـا شـرط كـردم، بـه شـما       ي روز را كار كنيد و آنچـه بـه آن   ها گفت: بقيه گرفت و به آن
دهيم و]  دوم) تا عصر [آن روز] كار كردند و سپس گفتند: [ادامه نمي ها (گروه دهم؛ آن مي

 خواهيم و اُجرتـي كـه بـراي مـا قـرار      تاكنون هرچه كار كرديم، بيهوده بوده و مزدي نمي
ي كارتان را بكنيد كه چيزي بـه   ها گفت: [دست نكشيد و] بقيه دادي، از آنِ خودت؛ به آن

روند] و [صاحب كار] گروه ديگـري   دهند و مي ها ادامه نمي آخر روز نمانده است؛ [اما آن
ي روز [يعني از عصر] تا اين كـه   ها بقيه ي روز برايش كار كنند؛ آن را به كار گرفت تا بقيه

غروب كرد، كار كردند و مزد هردو گروه قبلي را هم گرفتنـد. ايـن مثـال، مثـال     خورشيد 
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يهود و نصاري [و شـما مسـلمانان] و مثـالِ آن مقـدار از ايـن نـور و هـدايت اسـت كـه          
 ».ايد] اند [و پذيرفته پذيرفته
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 در تورات حديث: صفات پيامبر 

﴿ تعاىل: ب: [قول اهللابا» سورة الفتح«بخاری، باب                     

  ﴾[. 

196- »:آني القُري فةَ الَّتاآلي هذا أَنَّ همهنع اللَّه يضاصِ رنِ العرِو بمنِ عب اللَّه دبع نع 

﴿                     ﴾ اكلْنسا أَرإِن بِيا النها أَيي :اةروي التقَالَ ف ،

غَليظ، وحرزا للْأُميني، أَنت عبدي ورسولي، سميتك املُتوكِّلَ، لَيس بِفَظٍّ والَ  ونذيراً شاهدا ومبشرا
ه حتى يقيم بِه والَ سخابٍ بِاَألسواقِ، والَ يدفَع السيئَةَ بِالسيئَة، ولَكن يعفُو ويصفَح، ولَن يقْبِضه اللَّ

ما عنيا أَعبِه حفْتفَي إِلَّا اللَّه قُولُوا: الَ إِلَهاَء، بِأَنْ يجولَّةَ العا غُلْفًااملقُلُوبا، وما صآذَانا، وي«. 
اي كه در  روايت شده است كه گفت: اين آيه ب. از عبداهللا بن عمرو بن عاص 196

﴿فرمايـد:   قرآن ذكـر شـده اسـت و مـي                          ﴾ 

؛ در »ايم دهنده فرستاده رسان و بيم ا تو را به عنوان گواه و مژدهاي پيامبر! م« ]٤٥[األحزاب: 
دهنـده   رسان و بيم اي پيامبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده«تورات (نيز چنين) گفته است: 

ي مـن و   قـرار داديـم؛ تـو بنـده     پناهگاهي [بـراي مـردم] امـي   فرستاديم و تو را به عنوان 
خاطر قناعت و اعتمادت به خداوند] متوكـل ناميـدم؛ ايـن    ي من هستي. تو را [به  فرستاده
بداخالق و تندخوست و نه قساوت قلب دارد، او فـردي نيسـت كـه [بـه سـبب       پيامبر نه

اش] در بازار [و ميان جمع مردم] داد و فرياد راه بيندازد؛ او هرگز جـواب بـدي    تندخويي
بت بـه او بـدي انجـام داده    بخشد و [نسبت به كسي كـه نسـ   دهد، بلكه مي را با بدي نمي

گيرد، تا زماني كه ملت كجرو و گمـراه را   كند و خداوند جان او را نمي است] گذشت مي
شـان]   ي او [به راه راست] هدايت دهد و راست كند به اين كه [بعد از گمراهـي  به وسيله

هـاي كـوري را    بگويند: هيچ خدايي جز اهللا نيست، آن وقت با اين جمله است كـه چشـم  
 ».كند اي را باز مي هاي فروبسته هاي كري را شنوا و دل ينا و گوشب



   

 احاديث قدسي 198
 

 »البيوع«بخاری، كتاب 

197- »ا قُلْتمهنع اللَّه يضاصِ رنِ العرِو بمع نب اللَّه دبع يتارٍ، قَالَ: لَقسنِ يطَاِء بع نع :لَه 
اُهللا علَيه وسلَّم في التوراة؟ قَالَ: أَجلْ، واللَّه إِنه لَموصوف في  أَخبِرنِي عن صفَة رسولِ اللَّه صلَّى

:آني القُرف هفَتضِ صعبِب اةروالت ﴿                   ﴾  ِرإِلَى آخ

ثيدالْح«. 
رسـيدم و بـه او    بگويد: به عبداهللا بن عمـرو بـن عـاص     ء بن يسار مي. عطا197

بـه خـدا    ،در تورات آگاه كن؟ گفت: بله ها و صفات پيامبر  عرض كردم: مرا از ويژگي
هايي كه در قرآن برايش ذكر شده، توصيف  در تورات با برخي از ويژگي سوگند پيامبر 

﴿شده است [؛ از جملـه:]                         ﴾ :٤٥[األحزاب[ 

، تـا آخـر   »ايـم و...  دهنـده فرسـتاده   دهنده و بـيم  اي پيامبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده«
 ).196ي  حديث قبلي (حديث شماره



 

 
 جزا و پاداش صبر بر مصيبت -21

 و چشمدادن د حديث: پاداش صبر بر از دست

 باب: [فضل من ذهب برصه]» كتاب طب«بخاری، 

عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه، قَالَ: سمعت النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: إِنَّ « -198
 الَى اللَّهعتضوع ،ربفَص هيتبِيبي بِحدبع تلَيتةَقَالَ: إِذَا ابا اجلَنمهنم هت. هينيع :رِيدي«. 

شنيدم كه فرمودند:  روايت شده است كه گفت: از پيامبر  . از انس بن مالك 198
ام را با دو محبوبش آزمايش و در آن مبـتال كـردم و    هرگاه بنده«فرمايد:  خداوند متعال مي

شـان]، بهشـت را    دادن بر از دستاو [در اين آزمايش] صبر كرد، در پاداش آن دو [و صبر 
 باشد. ؛ منظور از دو محبوبش، دو چشمش مي»كنم نصيبش مي

 باب: [ما جاء فی ذهاب البرص]ترمذی، 

199- » إِنَّ اللَّه :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسرضي اهللا عنه قَالَ: قَالَ ر كالنِ مسِ بأَن نع
قُولُ: إِذَا أَخةَيي إِلَّا اجلَندناٌء عزج لَه كُني ا، لَميني الدي فدبع يتكَرِمي ذْت«. 

فرمودنـد: خداونـد    روايت شده است كه گفـت: پيـامبر    بن مالك  . از انس199
ام را گرفتم [و او در مقابل، صبر كرد نـزد   هرگاه در دنيا [بينايي] دو چشم بنده«فرمايد:  مي

 ».داشي جز بهشت نداردمن] پا
 گويد: اين حديث حسن غريب است. ترمذي مي

عن أيب هريره رضي اهللا عنه مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: يقول اهللا عز « -200
 .»وجل: من أذهبت حبيبتيه وصرب واحتسب، مل أرض له ثوابا إال اجلنة

كـه فرمودنـد: خداونـد متعـال     كنـد   روايت مـي  به نقل از پيامبر  . ابوهريره 200
هركس را نابينا كردم و دو چشمش را گرفتم و او نيز با هـدف كسـب اجـر و    «فرمايد:  مي

 ».شوم پاداش صبر كرد، جز به بهشت به عنوان اجر و پاداش براي او راضي نمي



   

 احاديث قدسي 200
 

 حديث: اجر و پاداش كسي كه فرزندش را از دست دهد

 به وجه اهللا] باب: [العمل يبتغی» الرقاق«بخاری، كتاب 

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: يقُولُ اللَّه تعالَى:  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -201
 .»ا اجلَنةُما لعبدي املُؤمنِ عندي جزاٌء، إِذَا قَبضت صفيه من أَهلِ الدنيا ثُم احتسبه، إِلَّ

فرمودنــد: خداونــد متعــال  روايــت شــده اســت كــه پيــامبر  . از ابــوهريره 201
ي مؤمنم نزد من جزايي جز بهشت ندارد، آنگاه كه جان شخص برگزيـده   بنده«فرمايد:  مي

گيـرم و او   و محبوب او از ميان اهل دنيا (مانند فرزند يا برادر يا پدر و مادر و يا...) را مـي 
 )».دكن كند (به خاطر من صبر مي سب اجر و پاداش بر آن مصيبت صبر ميبا هدف ك

 نسائی، باب: [من يتوفی له ثالثة أوالد]

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: ما من مسلمينِ يموت  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -202
إِلَّا أَدخلَهما اللَّه بِفَضلِ رحمته إِياهم الْجنةَ، قَالَ: يقَالُ لَهم:  ،لَم يبلُغوا الْحنثَ ،ادبينهما ثَلَاثَةُ أَولَ

 .»: ادخلُوا أَنتم وآباؤكُمفَيقُولُادخلُوا الْجنةَ، فَيقُولُونَ: حتى يدخلَ آباؤنا 
هـيچ [پـدر و مـادر]    «روايت شده است كه فرمودند:  پيامبر از  . از ابوهريره 202

شان بميرند كه آن سه به سن بلوغ نرسـيده باشـند،    مسلماني نيستند كه سه نفر از فرزندان
ها را وارد بهشـت   ها، والدين آن مگر اين كه خداوند با فضل و كرم خود نسبت به آن بچه

گويند: [وارد  : وارد بهشت شويد، ميدشو ه ميبه فرزندان گفت« فرمودند: پيامبر ». كند مي
شويم)، پس خداونـد   شويم] تا اين كه پدر و مادرمان وارد آن شوند (باهم وارد آن مي نمي
 ».تان [باهم] وارد بهشت شويد فرمايد: شما و والدين مي

 ابن ماجه، باب: [ثواب املصيبة]

ي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: يقُولُ اللَّه سبحانه: ابن عنِ النبِ رضي اهللا عنه عن أَبِي أُمامةَ« -203
ما  !آدابثَو لَك ضأَر الْأُولَى، لَم ةمدالص دنع تبستاحو تربإِالَّإِنْ ص ةنالْج«. 



   

 201 جزا و پاداش صبر بر مصيبت
 

ـ  از پيامبر  . از ابي امامه 203 اك و منـزه  روايت شده است كه فرمودند: خداوند پ
اي بني آدم (انسان)! اگر هنگـام مصـيبت [و در همـان ابتـداي آن]، بـا هـدف       «فرمايد:  مي

كسب اجر و پاداش، صبر كني، جز به بهشت به عنوان پاداش بـراي تـو راضـي نخـواهم     
 ».شد

204- »يلع نرضي اهللا عنه ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ رماغرقْطَ لَيإِنَّ الس : 
(أَيِ الْمغاضب  ربه إِذَا أَدخلَ أَبويه النار، فَيقَالُ: أَيها السقْطُ الْمراغم (أَي يغاضب ويجادلُ)

 .»دخلَهما الْجنةَأَدخلْ أَبويك الْجنةَ، فَيجرهما بِسررِه حتى ي ،ربه الْمجادلُ)
قط  «فرمودنـد:   روايت شـده اسـت كـه گفـت: پيـامبر       . از حضرت علي 204 سـ

اي كه قبل از تولدش سقط شود)، [روز قيامت] وقتي كه خداوند پدر و مادرش را به  (بچه
كند و ناراحـت اسـت [و    اندازد (اگر اهل آتش باشند)، با پروردگارش مجادله مي آتش مي
شود: اي سقطي كه بـا   خواهد كه والدينش را به آتش نيندازد]، پس به او گفته مي از او مي
كـن،   كني و ناراحت و عصباني هسـتي! والـدينت را وارد بهشـت    ت مجادله ميپروردگار

   ».كند كشد تا اين كه وارد بهشت مي ها را مي آنگاه سقط با بند نافش آن
 ضعيف است].گويند: اسنادش  نووي، و بوصيري و آلباني مي[

 ترمذی، باب: [اجلنائز]

205- »رِيعى اَألشوسأَبِي م نقَالَ: إِذَا  رضي اهللا عنه ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
دبالع لَدو اتي ،مدبع لَدو متضقَب :هكَتلَائمل ؟قَالَ اللَّه  ،معقُولُونَ: نفَيهادةَ فُؤرثَم متضقُولُ: قَب؟فَي 

بعوا لناب :قُولُ اللَّهفَي ،عجرتاسو كدمقُولُونَ: حي؟ فَيدباذَا قَالَ عقُولُ: مفَي ،معقُولُونَ: نا فَيتيي بد
داحلَم تيب وهمسو ،ةي اجلَنف«. 

هرگـاه فرزنـد   «فرمودنـد:   ه است كه پيامبر روايت شد . از ابوموسي اشعري 205
ي مـن را   گويد: جان فرزند بنـده  بنده [ي مؤمن خدا] فوت كند، خداوند به فرشتگانش مي

ي زنـدگيش) را گرفتيـد؟    اش (ثمـره  فرمايـد: آيـا جگرگوشـه    گويند، بله، مـي  گرفتيد؟ مي
 و ستايش نمود و گفت: گويند: تو را سپاس ام چه گفت: مي فرمايد: بنده گويند: بله، مي مي



   

 احاديث قدسي 202
 

ام بسـازيد و   فرمايد: منزلي در بهشت براي بنده سپس خداوند مي »إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ«
 ».بناميد» ي حمد خانه«آن را 

 گويد: اين حديث حسن غريب است. ترمذي مي

 گويد حديث: فضيلت و پاداش بيماري كه خدا را سپاس و ستايش مي

 باب: [ما جاء فی فضل املريض]» املوطأ«لک، امام ما

 اُنظُرواعن عطَاِء بنِ يسارٍ، قَالَ: إِذَا مرِض الْعبد بعثَ اللَّه تعالَى إِلَيه ملَكَينِ، فَقَالَ: « -206
هادوعقُولُ لاذَا ي؟م اللَّه دمح اُءوهإِذَا ج وفَإِنْ ه، لَيى عأَثْنلَّوجو زع إِلَى اللَّه كا ذَلفَعر ،ه -  وهو

لَمأَع - هتفَيا شإِنْ أَنةَ، ونالْج لَهخأَنْ أُد هتفَّيوإِنْ ت لَيي عدبعقُولُ: لفَي،  نا مريا خملَح لَ لَهدأَنْ أُب
 .»كَفِّر عنه سيئَاتهلَحمه، ودما خيرا من دمه، وأَنْ أُ

هرگاه بنده [ي خدا] بيمـار شـود،   «. از عطاء بن يسار روايت شده است كه گفت: 206
فرمايد: بنگريد [و ببينيـد] كـه بـه     فرستد [و به آنان] مي خداوند دو فرشته را به سويش مي

دا را حمـد  آيند]، خ كنندگان پيش او مي گويد؟ پس [وقتي عيادت كنندگانش چه مي عيادت
 –برند و خدا  كند، كالم بيمار را نزد خداي متعال مي گويد و او را سپاس و ستايش مي مي

ي مـن   ام بر عهـده  فرمايد: براي بنده مي –تر است  كه از همه كس به احوال بندگانش آگاه
باشد كه اگر جان او را گرفتم، او را وارد بهشـت كـنم و اگـر او را شـفا دادم، گوشـت و      

را عوض كنم و بهتر از آن را به او ببخشم (جان دوباره به او ببخشـم) و ايـن كـه    خونش 
 .)52F1(»گناهانش را پاك كنم

                                           
فرمود ... اما آنچـه از   نكته: راوي حديث، صحابه نيست و در حديث اشاره نكرده است كه پيامبر  -1

ونـد  شود اين است كه حديث سخن خود او نيست؛ زيـرا در حـديث سـخن خدا    حديث فهميده مي
شنيده اسـت؛ در غيـر ايـن     آمده است؛ پس حتماً عطاء بن يسار حديث را از يكي از ياران پيامبر 

 صورت حديث مقطوع خواهد بود.
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 حديث: تب، آتش من است كه در دنيا آن را بر
 كنم... ي مؤمنم مسلط مي بنده

ی] مّ  ابن ماجه، باب: [احلُ

ُهللا علَيه وسلَّم أَنه عاد مرِيضا، ومعه أَبو عنِ النبِي صلَّى ا رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -207
 ،يمن وعك كَانَ بِه، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: أَبشر فَإِنَّ اللَّه يقُولُ: هي نارِ ،هريرةَ

 .»، لتكُونَ حظَّه من النارِ، في الْآخرةأُسلِّطُها علَى عبدي الْمؤمنِ في الدنيا
به عيادت بيماري كه به شدت بـه   روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 207

فرمودنـد: تـو را    بود؛ پيـامبر   تب مبتال بود (تبش شديد بود) رفت و او همراه پيامبر 
ي مؤمنم مسـلط   را در دنيا بر بنده تب، آتش من است. آن«فرمايد:  مژده باد كه خداوند مي

 ».در آخرت از آتش دوزخ محفوظ بماند)ي آتشش در آخرت باشد ( كنم تا بهره مي

 حديث: بخوان و صعود كن

 ابن ماجه، باب: [ثواب القرآن]

208- »رِيدالْخ يدعأَبِي س نرضي اهللا عنه ع هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالُ  قَالَ: قَالَ ري :لَّمسو
حتى يقْرأَ آخر شيٍء  ،اقْرأْ واصعد، فَيقْرأُ ويصعد بِكُلِّ آية درجةً :لصاحبِ الْقُرآن إِذَا دخلَ الْجنةَ

هعم«. 
به همـراه  «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوسعيد خدري 208

شـود،   (كسي كه همواره همراه با قرآن است)، وقتي كه وارد بهشـت مـي  و همنشين قرآن 
خوانـد) و بـا    خواند (قاري قرآن، قـرآن مـي   شود: بخوان و صعود كن؛ پس او مي گفته مي

دانـد،   اي كـه مـي   رود تا اين كه آخرين آيـه  اي (مقامش) باالتر مي اي درجه خواندن هر آيه
 ».خواند مي

 



   

 احاديث قدسي 204
 

 اي والدينش،حديث: طلب آمرزش فرزند بر
 برد ها را در بهشت باال مي مقام آن

 ابن ماجه، باب: [بر الوالدين]

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: الْقنطَار اثْنا عشر أَلْف  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -209
مالس نيا بمم ريخ ةيكُلُّ أُوق ،ةيضِأُوقالْأَرلَ  ،اِء وجإِنَّ الر :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ رو

ةني الْجف هتجرد فَعرلَت، لَك كلَدفَارِ وغتقَالُ: بِاسذَا؟ فَيى هقُولُ: أَنفَي«. 
قنطـار دوازده  هـر  «روايت شده است كـه فرمودنـد:    از پيامبر  . از ابوهريره 209

ها و زمين اسـت.   تر است از آنچه مابين آسمان رزشاهزار اوقيه است و هر اوقيه بهتر و با
گويـد:   شود و او [با تعجب] مي باالتر برده مي فرمودند: انسان در بهشت، مقامش پيامبر 

ي طلب آمرزش فرزنـدت   شود: اين نتيجه اين [اجر و پاداش] از كجا آمده است؟ گفته مي
 .)53F1(»اي توستبر

                                           
 اوقيه، واحد وزن و برابر با چهل درهم است. -1



 

 
روي در قصاص و اين كه قصاص فقط مربوط به  منع زياده -22

 كسي است كه مرتكب جرم شده است

 اي كه يكي از پيامبران خدا را گزيد حديث: مورچه

 بخاری، باب: [اجلهاد والسري]

210- »أَبِي نلَّ عص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ: س هنع اللَّه يضةَ رريرقُولُ: هي ،لَّمسو هلَيى اُهللا ع
أَحرقْت  ،رصتك نملَةٌقَرصت نملَةٌ نبِيا من اَألنبِياِء، فَأَمر بِقَرية النملِ فَأُحرِقَت، فَأَوحى اللَّه إِلَيه: أَنْ قَ

حبسةً ت؟ أُماللّه«. 
فرمـود:   شـنيدم كـه مـي    كه گفت: از پيـامبر  روايت شده است  . از ابوهريره 210

ها سـوزانده   ي مورچه اي، يكي از پيامبران خدا را گزيد. به دستور پيامبر خدا، النه مورچه«
شد، آنگاه خداوند به او وحي كرد: يك مورچه تـو را گزيـد [امـا تـو در مقابـل] امتـي را       

 .)54F1(»كنند سوزاندي كه خدا را تسبيح مي

 من الدواب و...]بخاری، باب: [مخس 

211- » هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نعبِينِ الناِء  عبِياَألن نم بِيلَ نزقَالَ: ن ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص
ازِههبِج رلَةٌ، فَأَممن هغَتفَلَد ،ةرجش تحت، رأَم ا، ثُمهتحت نم رِجفَأُخ  ى اللَّهحارِ، فَأَوبِالن رِقا فَأُحهتيبِب

 .»؟!إِلَيه: فَهلَّا نملَةً واحدةً
يكي از پيامبران خدا «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  از ابوهريره . 211

اي او را گزيـد و پيـامبر    زير درختي نشست [تـا كمـي اسـتراحت كنـد]، سـپس مورچـه      
ي مورچـه   و] دستور داد كه زيراندازش از زير مورچـه بيـرون آورده و النـه   [ناراحت شد 

                                           
بوده است و برخـي نيـز    به نقل از ترمذي، پيامبر مذكور در حديث، پيامبر خدا، حضرت موسي  -1

 بوده است. : پيامبر خدا، عزير اند گفته
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اي را  سوزانده شود؛ پس از آن خداوند به او وحي كرد [و فرمود]: پس چـرا تنهـا مورچـه   
 ».اند] ها كاري نكرده سوزاني [كه تو را گزيده است، بقيه مورچه نمي

 النهی عن قتل النمل]«مسلم، باب: 

212- »مه نةَعريرو ها أَبثَندا حذَا مقَالَ: ه ،هبننِ ميثَ رضي اهللا عنه امِ بادأَح قَالَ  ،فَذَكَرو
تحت شجرة، فَلَدغَته نملَةٌ، فَأَمر  عليهم السالم رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: نزلَ نبِي من الْأَنبِياِء

بِجِهازِه، داحلَةً وملَّا نفَه :هى اُهللا إِلَيحارِ، قَالَ فَأَوي النف رِقَتا فَأُحبِه رأَما، وهتحت نم رِجةًفَأُخ«. 
احـاديثي را برايمـان بيـان كـرد و گفـت:       گويـد: ابـوهريره    . همان بن منبه مي212

اي او را گزيـد.   درختي نشست. مورچـه زير  †يكي از پيامبران خدا «فرمودند:  پيامبر
ي  پيامبر [ناراحت شد و] دستور داد كه زيرانـدازش از زيـر مورچـه بيـرون آورده و النـه     

مورچه سوزانده شود؛ پس از آن خداونـد بـه او وحـي كـرد [و فرمـود]: پـس چـرا تنهـا         
 ».اند] ها كاري نكرده سوزاني [كه تو را گزيده است، بقيه مورچه اي را نمي مورچه

در روايت ديگري از مسلم، همان روايت بخاري آمده است، با اين تفـاوت كـه    -213
 اُألمـمِ أَهلَكْت أُمةً من  واحدةٌ، أَفي أَنْ قَرصتك نملَةٌ«در آخر روايت مسلم چنين آمده اسـت:  

حبسمتي را از بين بردي اي تو را گزيد، تو در مقابل آن ا آيا تنها به علت اين كه مورچه« »ت
 ».كنند؟! كه خدا را تسبيح مي

 نسائی، باب: [قتل النمل]

عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: أَنَّ نملَةً قَرصت نبِيا  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -214
لِ فَأُحمالن ةيبِقَر راِء، فَأَمبِيالْأَن نمهلَّ إِلَيجو زع ى اللَّهحفَأَو ،لَةٌ :رِقَتمن كتصقَر ةً  ،أَنْ قَدأُم لَكْتأَه

حبسمِ تالْأُم نم«. 
اي، يكـي از   مورچـه «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  . از ابوهريره 214

هـا سـوزانده شـد،     ي مورچـه  نـه پيامبران خدا را گزيد، پس از آن، به دستور پيامبر خدا ال
اي كه تو را گزيـد [و تـو    سپس خداوند متعال به او وحي كرد [و فرمود]: به خاطر مورچه

 ».كنند ها] را از بين بردي كه خدا را تسبيح مي در مقابل آن] امتي [از مورچه
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[ رّ  ابوداود، باب: [فی قتل الذّ

لنبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: نزلَ نبِي من الْأَنبِياِء أَنَّ ا رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -215
 :وحى اللَّه إِلَيهتحت شجرة، فَلَدغَته نملَةٌ، فَأَمر بِجِهازِه، فَأُخرِج من تحتها، ثُم أَمر بِها فَأُحرِقَت، فَأَ

احلَةً وملَّا نةًفَه؟د«. 
يكـي از پيـامبران خـدا    «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 215

اي او را گزيـد و پيـامبر    زير درختي نشست [تـا كمـي اسـتراحت كنـد]، سـپس مورچـه      
ي مورچـه   [ناراحت شد و] دستور داد كه زيراندازش از زير مورچـه بيـرون آورده و النـه   

اي را  وند به او وحي كرد [و فرمود]: پس چـرا تنهـا مورچـه   سوزانده شود؛ پس از آن خدا
 ».اند] ها كاري نكرده سوزاني [كه تو را گزيده است، بقيه مورچه نمي

) حديث ديگري را روايت 214ي  ابوداود با همان الفاظ نسائي (حديث شماره -216
 »...في أَنْ قَرصتك«، »...أَنْ قَرصتك«كند، با اين تفاوت كه در آخر حديث به جاي:  مي

 آورده است.

 باب: [ما ينهی عن قتله] ابن ماجه،

عن نبِي اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: إِنَّ نبِيا من الْأَنبِياِء  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -217
 .»فَهالَّ نملَةً واحدةً فَأُحرِقَت، فَأَوحى اللَّه إِلَيه:قَرصته نملَةٌ، فَأَمر بِقَرية النملِ 

اي، يكـي از   مورچـه «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  . از ابوهريره 217
هـا سـوزانده شـد. پـس از آن      ي مورچـه  پيامبران خدا را گزيد و به دستور پيامبر خدا النه

سـوزاني [كـه تـو را     اي را نمـي  ]: پس چرا تنها مورچـه خداوند به او وحي كرد [و فرمود
 ».؟»اند] ها كاري نكرده گزيده است، بقيه مورچه





 

 
 نسبت به امتش دلسوزي پيامبر  -23

 ها و دعاي خير ايشان براي آن

 ي او براي امتش و گريه حديث: دعاي پيامبر 
 ها نسبت به آن به سبب مهر و دلسوزي ايشان 

 »ناإليام«مسلم، كتاب 

أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: تلَا  رضي اهللا عنهما عن عبد اِهللا بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ« -218

 ﴿ علَيه السلَام: في إِبراهيم تعالَىقَولَ اِهللا                     

﴾... :لَامالس هلَيى عيسقَالَ عةَ، والْآي ﴿                 

      ﴾هيدي فَعي ،، فَرتأُم مقَالَ: اللهكَى، فَقَالَ اُهللا ...وبي، وترِيلُ أُما جِبلَّ: يجو زع 

دمحإِلَى م باذْه - لَمأَع كبرو – لْه؟ :فَسيككبا يم «أَلَهفَس لَامالسلَاةُ والص هلَيرِيلُ عجِب اهفَأَت، 
: يا جِبرِيلُ، اذْهب تعالَى فَقَالَ اُهللا - موهو أَعلَ -: فَأَخبره رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِما قَالَ

وُءكسلَا نو كتي أُمف يكضرنا سفَقُلْ: إِن ،دمحإِلَى م«. 
اين آيه را كه  روايت شده است كه پيامبر  باز عبداهللا بن عمرو بن عاص  .218

 ﴿: كند، تالوت فرمودند بيان مي قرآن از زبان حضرت ابراهيم              

         ...﴾   :ها بسياري از مردم را  خدايا! اين بت«  ]٣٦[إبراهيم

و نيز اين آيه را كه  »اند، پس هركس از من پيروي كند، او از من است... گمراه ساخته

﴿كند، تالوت فرمودند:  بيان مي قرآن از زبان حضرت عيسي          

              ﴾  :اگر آنان را عذاب كني بندگان « ]١١٨[املائدة

تو هستند و اگر از ايشان گذشت كني، تو خود دانا و توانايي، چرا كه تو چيره و كار به 
و سپس دستانش را باال بردند و فرمودند: خدايا! امتم ... امتم و [سپس]  »وباحكمتي اييج

تر است، به  اش آگاه گريه كردند. خداوند متعال در حالي كه بهتر از هركس به احوال بنده



   

 احاديث قدسي 210
 

فرمودند: اي جبرئيل! نزد محمد برو و از او بپرس چه چيزي تو را به گريه  جبرئيل 
 اش را] پرسيد؛ پيامبر  آمد و از او [علت گريه ئيل نزد پيامبر واداشته است؟ جبر

كه از هركس به حال  –را براي خداوند  علت را به او خبر داد؛ جبرئيل سخنان پيامبر 
بيان كرد؛ خداوند متعال فرمود: اي جبرئيل! نزد محمد برو و بگو:  –تر است  اش آگاه بنده

ها راضي خواهم كرد و تو را [نسبت به  مورد آن من [با عفو و بخشش امتت] تو را در
 .)55F1(»ها] نگران نخواهم كرد احوال آن

 حديث: خداوند زمين را برايم گرد آورد و مشارق و مغارب آن را ديدم

 »الفتن«مسلم، كتاب 

219- »إِنَّ اَهللا ز :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسانَ، قَالَ: قَالَ ربثَو نع تأَيفَر ،ضي الْأَرى لو
والْأَبيض،  ،الْأَحمر :مشارِقَها ومغارِبها، وإِنَّ أُمتي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لي منها، وأُعطيت الْكَنزينِ

نْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا من سوى أَنفُِسهِم، وإِني سأَلْت ربي لأُمتي أَنْ لَا يهلكَها بِسنة عامة، وأَ
دمحا مي قَالَ: يبإِنَّ رو ،مهتضيب بِيحتساًء !فَيقَض تيي إِذَا قَضإِن،  كتأُمل كتطَيي أَعإِنو ،درلَا ي هفَإِن

،ةامع ةنبِس مكَهلأَنْ لَا أُه  عمتلَوِ اجو ،مهتضيب بِيحتسي فُِسهِمى أَنوس نا مودع هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو
حتى يكُونَ بعضهم يهلك بعضا، ويسبِي بعضهم  -من بين أَقْطَارِها  :أَو قَالَ -علَيهِم من أَقْطَارِها 

 .»بعضا
خداونـد، زمـين را   «فرمودنـد:   روايت شده است كه گفت: پيامبر  از ثوبان  .219

برايم جمع كرد (كوچك كرد)، پس مشارق و مغارب آن را ديدم و سلطه و نفوذ امـتم تـا   
آنجايي خواهد رفت كه به من نشان داده شد و دو گنج به من بخشيده شد: يكـي قرمـز و   

روردگارم خواسـتم كـه امـتم را بـا قحطـي عمـومي       ديگري سفيد (طال و نقره) و من از پ
استم كه دشمني غير و(خشكسالي به طوري كه همه را در بر بگيرد) از بين نبرد و از او خ

                                           
﴿است كه فرمود:  اين حديث موافق اين قول خداوند خطاب به پيامبر  -1    

   ﴾  :و پروردگارت به تو (آنچه را كه بخواهي) عطا خواهد كرد و تو خشنود « ]5[الضحي

 ».خواهي شد
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كـن كنـد؛    شـان را ريشـه   ها و قدرت اي كه آن ها مسلط نكند، به گونه از خودشان را بر آن
واهد شد (هيچ چيـزي  پرورگارم فرمود: اي محمد! من هرگاه حكمي صادر كنم، محقق خ

دهـم و امتـت را بـا     شود) و من آنچه را براي امتت خواستي به تو مـي  مانع تحقق آن نمي
كـنم و دشـمني غيـر از     اي كه همه را از بين ببرد، هـالك نمـي   قحطي و گرسنگي به گونه

كـن كنـد، هرچنـد كـه      شان را ريشـه  ها و قدرت كنم كه آن ها مسلط نمي خودشان را بر آن
 –ي جهات زمين  يا (شك راوي): از ميان همه –ي جهات زمين  مسلمانان از همهدشمنان 

بر سر آنان گرد آيند، تا زماني كه خود مسـلمانان باشـند كـه يكـديگر را هـالك كننـد و       
 .)56F1(»برخي، برخي از خود را به اسارت درآورند

سلَّم: إِنَّ اَهللا زوى لي الْأَرض، مشارِقَها صلَّى اُهللا علَيه و ، أَنَّ نبِي اِهللاعن ثَوبانَ« -220
 .»ثُم ذَكَر نحو حديث أَيوب عن أَبِي قَالَبةَ الْأَحمر والْأَبيض، :الْكَنزينِ وأَعطَانِيومغارِبها، 
ين اعـم  خداوند، زمـ «فرمودند:  گويد: پيامبر  مي . [در روايت ديگري] ثوبان 220

از مشارق و مغارب آن را برايم جمع كرد (كوچك كرد تا آن را ببينم) و دو گنج را به من 
سپس همان حديث ايوب از قالبه را ...». بخشيد: يكي قرمز و ديگري سفيد (طال و نقره) 

 ).219ي  بيان كرد (حديث قبلي؛ شماره
221- » نعأَنَّ ر ،أَبِيه نع ،دعس نب رامع نمٍ موي لَ ذَاتأَقْب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صس

دخلَ فَركَع فيه ركْعتينِ، وصلَّينا معه، ودعا ربه طَوِيلًا، ثُم  ،الْعالية، حتى إِذَا مر بِمسجِد بنِي معاوِيةَ
ومنعنِي واحدةً، سأَلْت ربي أَنْ لَا يهلك أُمتي  اثْنتينِلْت ربي ثَلَاثًا، فَأَعطَانِي انصرف إِلَينا، فَقَالَ: سأَ

ةنقِ ،بِالسري بِالْغتأُم كلهأَنْ لَا ي هأَلْتسا، وطَانِيهفَأَع،  مهأْسلَ بعجأَنْ لَا ي هأَلْتسا، وطَانِيهفَأَع مهنيب
 .»فَمنعنِيها

                                           
 باشند. هاي كسري و قيصر مي گنج طال و نقره، گنجعلما گفته اند: منظور از دو  -1

 اين حديث به انتشار دين اسالم از مشرق تا مغرب زمين اشاره دارد.
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(يك روز از طرف عاليـه  كند كه پيامبر  . از عامر بن سعد از پدرش روايت مي221
57F

1( 
برگشت و آمد تا اين كه به مسجد بني معاويه رسيد، پس داخل آن شد و دو ركعت نمـاز  

 با پروردگـارش بسـيار مناجـات كـرد (مـدت      خواند، ما هم با او نماز خوانديم، پيامبر 
طوالني دعا كرد)، سپس به ما رو كردند و فرمودند: از پروردگارم سه درخواسـت كـردم،   
دو درخواست را جواب داد و مرا از سومي منـع كـرد (بـه سـومي جـواب رد داد)؛ از او      
خواستم كه امتم را با خشكسالي از بين نبرد كه آن را پذيرفت و از او خواستم امـتم را بـا   

شـان   ح نابود نكند كه آن را پذيرفت و از او خواستم كه در ميانكردن همچون قوم نو غرق
شان به دست خودشان باشد، اما  اي به وجود نياورد كه همديگر را نابود كنند و نابودي فتنه

 ».اين درخواست را نپذيرفت

 ابن ماجه، باب: [ما يكون من الفتن]

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى  ورضي اهللا عنه  علَيه وسلَّمعن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا« -222
 - الْأَصفَر :اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: زوِيت لي الْأَرض حتى رأَيت مشارِقَها ومغارِبها، وأُعطيت الْكَنزينِ

)رمأَوِ الْأَح( ،ضيالْأَبو ،)َّنِي الذعةَيضالْفو بي  - ،)هإِنو ،لَك وِيثُ زيإِلَى ح لْكَكي: إِنَّ ميلَ لقو
أَنْ لَا يسلِّطَ علَى أُمتي جوعا فَيهلكَهم بِه عامةً، وأَنْ لَا يلْبِسهم شيعا،  :سأَلْت اللَّه عز وجلَّ ثَلَاثًا

أْسب مهضعب يقذياًء وقَض تيي: إِذَا قَضيلَ لق هإِنضٍ، وعب،  كتلَى أُملِّطَ عأُس ي لَنإِنو ،لَه درفَلَا م
حتى يفْنِي بعضهم بعضا، ويقْتلَ بعضهم  ،فَيهلكَهم فيه، ولَن أَجمع علَيهِم من بين أَقْطَارِها ،جوعا

فوخا أَتمإِنَّ مو ،ةاميمِ الْقوإِلَى ي مهنع فَعري ي، فَلَنتي أُمف فيالس عضإِذَا وا، وضعةً بمي أَئتلَى أُمع 
مشرِكني، وإِنَّ بين يديِ الساعة مضلِّني وستعبد قَبائلُ من أُمتي الْأَوثَانَ، وستلْحق قَبائلُ من أُمتي بِالْ

نيالجد، لَى الْحي عتأُم نفَةٌ مالَ طَائزت لَنو ،بِين هأَن معزي مكُلُّه ،نيثَلَاث نا مقَرِيب ،كَذَّابِني ق
رأَم يأْتى يتح مالَفَهخ نم مهرضلَا ي ،ورِينصنم اللَّه«. 

                                           
با توجه به آنچه در دهخدا آمده است، سرزميني است باالتر از نجد تا تهامه و تا سرحد مكه » العاليه« -1

هـاي مدينـه    ها و آبادي هايي از قريه متي آن قس و آن حجاز است و نيز گويند: مشتمل است بر همه
 شود. [مترجم] كه از طرف نجد تا تهامه يافت مي
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زمين «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  - خدمتكار پيامبر   از ثوبان .222
برايم جمع شد، به طوري كه مشارق و مغارب آن را ديدم و دو گنج به من بخشيده شـد:  
يكي زرد يا (شك راوي) قرمز و ديگري سفيد (يعني طال و نقره) و به من گفته شد: ملك 

ن تو) تا جايي خواهد بود كه برايت جمع شد و ديدي (امتت مشارق و و حكومت تو (دي
مغارب زمين را فتح خواهد كرد، يعني دين تو مشارق و مغارب را در بر خواهد گرفـت)  

تنـد از ايـن كـه]: گرسـنگي     رو من از خداوند متعال سه چيز درخواسـت كـردم [كـه عبا   
ها را از بين ببرد و اين كـه امـتم را    ني آ (خشكسالي) را بر امتم مسلط نكند كه با آن همه

ها را گرفتار يكديگر نكند، بـه طـوري كـه در     به جان هم نيندازد و گروه گروه نكند و آن
شان جنگ و درگيري به وجود آيد و همديگر را نابود كنند و به من گفته شد: هرگـاه   ميان

مانع شـود و صـد    تواند حكمي صادر كردم، برگشتي ندارد (هيچ چيزي در تحقق آن نمي
كنم، به طوري كه  در صد محقق خواهد شد) و من (خدا) گرسنگي را بر امتت مسلط نمي

آورم، تـا   ها گرد نمي آن از بين ببرد و از اطراف و اكناف دشمنان را بر آن ها را با ي آن همه
 آن كه خود آنان يكديگر را نابود كنند و بكشند؛ زيرا كه هرگاه شمشير [جنگ و درگيـري 

شـان برداشـته    و تفرقه] در ميان امتم به كار گرفته شد، ديگر هرگز تا روز قيامـت از ميـان  
شـده و]   ترسم، رهبراني [گمـراه  ها مي شود و يكي از چيزهايي كه نسبت به امتم از آن نمي

هايي ديگر از  ها را عبادت خواهند كرد و گروه هايي از امتم بت كننده هستند و گروه گمراه
گويي كـه تعدادشـان    مشركان خواهند پيوست و قبل از آمدن قيامت دجاالن دروغامتم به 

هـا ادعـاي نبـوت     نزديك به سي نفر است [به ميان مردم] خواهند آمـد كـه هريـك از آن   
شوند. اينان كسـاني هسـتند    كند [اما] همچنان گروهي از امتم برحق هستند و ياري مي مي

رسد (تا اين كه  ضرري برسانند، تا اين كه فرمان خدا ميتوانند به آنان  شان نمي كه دشمنان
 ».آيد) قيامت مي
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 نسائی، باب: [إحياء الليل]

عن عبد اللَّه بنِ خبابِ بنِ الْأَرت، عن أَبِيه ـ وكَانَ قَد شهِد بدرا مع رسولِ اللَّه صلَّى « -223
ـ أَن لَّمسو هلَيااُهللا علَةَ كُلَّهاللَّي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر اقَبر ا  ،هرِ، فَلَمالْفَج عى كَانَ متح

هلَاتص نم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر لَّمس، ولَ اللَّهسا رفَقَالَ: ي ،اببخ اَءهج!  تي أَنابب
لَاةًولَةَ صاللَّي تلَّيص ي، لَقَدأُم،  :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسا، فَقَالَ رهوحن تلَّيص كتأَيا رم

ومنعنِي  ،نِفَأَعطَانِي اثْنتي :سأَلْت ربي عز وجلَّ فيها ثَلَاثَ خصالٍ ،أَجلْ، إِنها صلَاةُ رغَبٍ ورهبٍ
لْت ربي عز وجلَّ واحدةً، سأَلْت ربي عز وجلَّ أَنْ لَا يهلكَنا بِما أَهلَك بِه الْأُمم قَبلَنا، فَأَعطَانِيها، وسأَ

 .»شيعا، فَمنعنِيها يلْبِسكُمأَنْ لَا  أَنْ لَا يظْهِر علَينا عدوا من غَيرِنا، فَأَعطَانِيها، وسأَلْت ربي
از پدرش (يعني خبـاب) كـه در جنـگ بـدر حضـور       بن خباب بن ارت . عبداهللا223

ي شـب را   كند كه او (پدرش) يك شب، همـه  همراه بود، روايت مي داشت و با پيامبر 
ند، تا اين كه فجـر  ده بود كه بداند ايشان چه اعمال و نمازهايي انجام مي مراقب پيامبر 

نمازش را به اتمام رساند، خباب نزد او آمد و عـرض كـرد:    طلوع كرد؛ وقتي كه پيامبر 
اي پيامبر خدا! پدر و مادرم فدايت شود، امشب نمازي خواندي كه تاكنون ماننـد آن را از  

مـاز  گويي)، نمازي كـه خوانـدم، ن   فرمودند: بله (راست مي ام بخوانيد. پيامبر  شما نديده
هـا را   تضرع و زاري و اميد و ترس بود، در آن از پروردگارم سه چيز خواستم؛ دو تا از آن

از سومي منع كرد (سومي را نپذيرفت)؛ از پروردگارم خواسـتم مـا را    به من بخشيد و مرا
ها نابود كرد، نابود نكند، پس آن را از من پـذيرفت و از   با چيزهايي كه گذشتگان را با آن

رم خواستم دشمنان بيگانه را بر ما مسلط نكنـد، پـس آن را از مـن پـذيرفت و از     پروردگا
». هاي متفرق تبديل نكند، اما آن را از من نپذيرفت پروردگارم خواستم كه شما را به گروه

 [پناه بر خدا از اختالفي كه منجر به تفرقه شود].



 

 
 راني گناهكا آمدن رحمت خدا بر خشم او و پذيرش توبه غالب -24

 حديث: رحمتم بر خشمم غالب است

﴿باب: [قول اهللا تعالی: » التوحيد«بخاری، كتاب       ﴾[ 

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: لَما خلَق اللَّه اخلَلْق  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -224
 .»إِنَّ رحمتي تغلب غَضبِي :وهو يكْتب علَى نفِْسه وهو وضع عنده علَى العرشِ ،هكَتب في كتابِ

وقتـي كـه خداونـد    «فرمودنـد:   روايت شده است كـه پيـامبر    . از ابوهريره 224
او آفريدگان را آفريد، در كتابش كه بر تخت فرمانروايي نـزد او قـرار داده شـده، نوشـت:     

 ».كند (غالب است) (خداوند)، بر خود واجب كرد: رحمتم بر خشمم غلبه مي
 .»لَما قَضى اللَّه اخلَلْق، كَتب عنده فَوق عرشه: إِنَّ رحمتي سبقَت غَضبِيقَالَ: « -225
وقتـي خداونـد   «روايت شده اسـت كـه] فرمودنـد:     از پيامبر  . [از ابوهريره 225

ينش را به اتمام رساند، در نزد خود باالي عرش خويش نوشت (مقرر كرد): رحمتم بر آفر
 ».خشمم پيشي گرفت

 »بدء اخللق«بخاری، كتاب 

226- » :هيقَالَ فضاً، وةَ أَيريره أَبِي نع وهيب«وغَض تيت غَلَبمحا » إِنَّ رضاً: لَمأَي هيقَالَ فو
 .»خلْققَضى اللّه الْ

حديثي روايت شده اسـت كـه در آن، ايـن دو     از پيامبر  . و نيز از ابوهريره 226
وقتي «و نيز در آن آمده است كه فرمودند: » رحمتم بر خشمم غلبه كرد«جمله آمده است: 

 ».كه خداوند آفرينش را به اتمام رساند
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 باب: [سعة رمحة اهللا]» التوبة«مسلم، كتاب 

 [النعوت]نسائی، باب: 

 ترمذی، باب: [الدعوات]

227- » إِنَّ اللّهفِْسهلَى نع ببِي :كَتغَض بلغي تتمحإِنَّ ر«. 
كنـد (غالـب    . خداوند بر خود واجب و مقرر كرد كه رحمتم بر خشمم غلبـه مـي  227

 ».است)
 گويد: اين حديث حسن صحيح غريب است. ترمذي مي

 ابن ماجه: [فی املقدمة]

 .»كَتب ربكُم علَى نفِْسه بِيده قَبلَ أَنْ يخلُق الْخلْق: رحمتي سبقَت غَضبِي« -228
پروردگارتان قبل از اين كه آفريدگان را بيافريند، خودش بر خـود واجـب كـرد    . «228

 ».كه رحمتم بر خشمم پيشي گرفت
 د.ان روايت شده از ابوهريره  228و  227نكته: احاديث 

 ام اي دچار گناهي شد و گفت: خدايا! دچار گناهي شده حديث: بنده

﴿باب: [» التوحيد«بخاری، كتاب          ﴾[ 

229- »أَبِي نةَ عريرا رضي اهللا عنه هدبقَالَ: إِنَّ ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن تعمقَالَ: س 
فَاغْفر لي،  -وربما قَالَ: أَصبت  - ذَنباً فَقَالَ: رب أَذْنبت -وربما قَالَ أَذْنب ذَنبا  -أَصاب ذَنبا 

بالذَّن رفغا يبر ي أَنَّ لَهدبع ملأَع :هبكَثَ ،فَقَالَ رم ي، ثُمدبعل ت؟ غَفَرذُ بِهأْخيو اَء اللَّها شم،  ثُم
فَقَالَ: أَعلم  ،فَاغْفره – أَو أَصبت آخر -فَقَالَ: رب أَذْنبت  - أَذْنب ذَنبا قَالَ: أَو - أَصاب ذَنبا،

بالذَّن رفغا يبر ي أَنَّ لَهدبا ،عكَثَ مم ي، ثُمدبعل ت؟ غَفَرذُ بِهأْخيا وبذَن بأَذْن ثُم ،اَء اللَّهش - 
، فَاغْفره لي، فَقَالَ: - أَذْنبت آخر :أَو قَالَ -أَصبت  ،قَالَ: قَالَ: رب - وربما قَالَ: أَصاب ذَنبا

بالذَّن رفغا يبر ي أَنَّ لَهدبع ملأَع، دبعل ت؟ غَفَرذُ بِهأْخياَءوا شلْ ممعي ثَالَثًا، فَلْي«. 
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شـنيدم كـه فرمودنـد:     روايت شده است كه گفـت: از پيـامبر    . از ابوهريره 229
اي دچار گناه شد و چه بسا (شك راوي) فرمودند: گناهي را انجام داد، پـس گفـت:    بنده«

مـرا  خدايا! گناهي را انجام دادم، چه بسا (شك راوي) گفت: مرتكب گنـاهي شـدم، پـس    
بخشـد و   ام دانست كه پروردگاري دارد كه گناه را مي ببخش؛ پروردگارش فرمود: آيا بنده

دانـد)،   ام ايـن را مـي   كند؟ (استفهام تقريري است يعني بنـده  [به خاطر آن او را] معاقبه مي
ام را بخشيدم؛ سپس تا مدتي كه خدا خواسـت گذشـت، گنـاهي نكـرد و بعـد       [پس] بنده

اه شد، يا (شك راوي) فرمودند: گناهي را انجام داد، پس گفـت: خـدايا!   [دوباره] دچار گن
دوباره گناهي را انجام دادم، يا (شك راوي) دوباره دچار گنـاه شـدم، پـس آن را بـبخش؛     

بخشـد و [اگـر    ام دانست كه پروردگاري دارد كه گناهش را مي هآيا بند فرمايد: خداوند مي
ام را بخشـيدم؛   دانـد، پـس بنـده    عني بنده اين را مـي كند؟ (ي بخواهد] او را بازخواست مي

سپس مدتي كه خدا خواست، گناهي نكرد و سپس دوباره گناهي را انجام داد و چـه بسـا   
(شك راوي) فرمودند: دچار گناه شد، پس گفت: خـدايا! دچـار [گنـاه] شـدم، يـا (شـك       

ام  فرمايد: آيا بنـده  راوي) گفت: گناه ديگري انجام دادم، پس گناهم را ببخش؛ خداوند مي
بخشد و [اگر بخواهد] او را به خـاطر آن   دانست كه پروردگاري دارد كه گناهش را مي مي

ام را بخشيدم، پس هرچه  داند)، [پس] هرسه گناه بنده كند؟ (يعني بنده اين را مي معاقبه مي
 .)58F1(»خواهد انجام دهد مي

 مسلم، باب: [سعة رمحة اهللا وأهنا تغلب غضب]

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فيما يحكي عن ربه عز  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -230
دبع بالَى: أَذْنعتو كارببِي، فَقَالَ تي ذَنل راغْف ما، فَقَالَ: اللهبذَن دبع بلَّ، قَالَ: أَذْنجا، وبي ذَن

، ثُم عاد فَأَذْنب، فَقَالَ: أَي رب اغْفر لي ذَنبِي، فَقَالَ تبارك بِهعلم أَنَّ لَه ربا يغفر الذَّنب، ويأْخذُ فَ
بالَى: أَذْنعتي ودبذُ  عأْخيو ،بالذَّن رفغا يبر أَنَّ لَه ملا، فَعبذَنابِهع ثُم ،بفَأَذْن د،  بر فَقَالَ: أَي

                                           
حديث به اين اشاره دارد كه انسان هرگز از رحم خدا و آمرزش او نااميد نشود و اين را بداند كه درِ  -1

 مترجم. –توبه هميشه بر رويش باز است 
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و ،بالذَّن رفغا يبر أَنَّ لَه ملا، فَعبي ذَندبع بالَى: أَذْنعتو كارببِي، فَقَالَ تي ذَنل ربِ، اغْفذُ بِالذَّنأْخي
ئْتا شلْ مماع، لَك تغَفَر فَقَد«. 

كنـد، چنـين    از پروردگارش روايت مي نچه پيامبر ي آ از جمله . از ابوهريره 230
اي گنـاهي انجـام داد، پـس     بنـده «فرمايـد:   فرمودند: خداوند متعال مـي  آورده كه پيامبر 

ام گناهي انجام داد و دانست كـه   گفت: خدايا! گناهم را ببخش؛ خداوند متعال فرمود: بنده
اگر بخواهـد، بنـده را] بـر سـر آن     بخشد و [ پروردگارش دارد و [اگر بخواهد] گناه را مي

كند. سپس دوباره اين كار را تكرار كرد و مرتكب گنـاه شـد و گفـت: خـدايا!      مؤاخذه مي
ام گناهي را انجام داد و دانست كه پروردگاري  گناهم را ببخش، خداوند متعال فرمود: بنده

كند؛  آن مؤاخذه مي بخشد [اگر بخواهد، و [اگر بخواهد، بنده را] بر سر دارد كه گناه را مي
سپس دوباره تكرار كرد و مرتكب گناه شد و گفـت: خـدايا! گنـاهم را بـبخش، خداونـد      

بخشد  ام گناهي را انجام داد و دانست كه پروردگاري دارد كه گناه را مي متعال فرمود: بنده
خـواهي   ي مـن!] هرچـه مـي    كند؛ [اي بنـده  و [اگر بخواهد، بنده را] بر سر آن مؤاخذه مي

 ».نجام بده كه همانا تو را بخشيدما

 تر از... اش خوشحال ي بنده حديث: به خدا سوگند خداوند نسبت به توبه

 »التوبة«مسلم، كتاب 

عن رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنه قَالَ: قَالَ اُهللا عز  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -231
لَّ: أَنجاِهللاونِي، وذْكُرثُ ييح هعا مأَني بِي، ودبع ظَن دنا ع، هدبع ةبوبِت حأَفْر لَلَّه،  جِدي كُمدأَح نم

، تقَربت إِلَيه باعا، ضالَّته بِالْفَلَاة، ومن تقَرب إِلَي شبرا، تقَربت إِلَيه ذراعا، ومن تقَرب إِلَي ذراعا
 .»...وإِذَا أَقْبلَ إِلَي يمشي أَقْبلْت إِلَيه أُهروِلُ

روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد: خداونـد متعـال         از پيامبر  . از ابوهريره 231
بـرد و مـن بـا او     ام آنگونه هستم كه او نسبت به مـن گمـان مـي    من براي بنده«فرمايد:  مي

اش  ي بنـده  ؛ و به خـدا سـوگند! خداونـد نسـبت بـه توبـه      »كند رجا كه مرا ياد ميهستم ه
كـه قـبالً در    –تر از يكي از شماسـت كـه شـترش را     كند) خوشحال (هنگامي كه توبه مي
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هـركس يـك وجـب بـه مـن      «فرمايـد:]   ناگاه، بيابد. [خداوند مـي  –بيابان گم كرده است 
يك ذراع به من نزديك شود، يـك   سكو هر شوم يك ذراع به او نزديك مينزديك شود، 

رفتن (آهسته) به سوي من بيايد، مـن بـا دويـدن     شوم. و هركس با راه باع به او نزديك مي
 .)59F1(»روم (سرعت) به سوي او مي

 حديث: دو نفر از كساني كه وارد آتش شدند، ناله و فريادشان باال گرفت

 ترمذی، باب: [صفات أهل النار]

عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: إِنَّ رجلَينِ ممن  رضي اهللا عنه هريرةَ عن أَبِي« -232
ارلَ النخا ،درِجا أُخا، فَلَمموهرِجلَّ: أَخجو زع با، فَقَالَ الرمهاحيص دتٍء  ،اشيش أَيا: لمقَالَ لَه

دتاش كُمفُسا أَنيلْققَا فَتطَلنا أَنْ تي لَكُمتمحا، قَالَ: إِنَّ رنمحرتل كا ذَللْنا؟ قَالَا: فَعكُماحيثُ صيا ح
قَانطَلنارِ فَيالن نا ممتكُن، هفْسا نمهدي أَحلْقفَي، ا، ولَامسا ودرب هلَيا علُهعجي فَيلْقفَلَا ي راآلخ قُومي

إِني  !ربنفْسه، فَيقُولُ لَه الرب عز وجلَّ: ما منعك أَنْ تلْقي نفْسك كَما أَلْقَى صاحبك؟ فَيقُولُ: يا 
: لَك رجاؤك، فَيدخلَان جميعا اجلَنةَ بعد ما أَخرجتنِي، فَيقُولُ لَه الرب ،لَأَرجو أَنْ لَا تعيدنِي فيها

اللَّه ةمحبِر«. 
روايت شده است كه فرمودند: دو نفر از كسـاني كـه    از پيامبر  . از ابوهريره 232

ها را بيـرون   آن«وارد دوزخ شده بودند، ناله و فريادشان باال گرفت؛ خداوند متعال فرمود: 
ها فرمـود: چـرا نالـه و فريادتـان بـاال       ورده شدند، خداوند به آنبياوريد؛ وقتي كه بيرون آ

ان خواهـد  ت گرفت؟ گفتند: آن را انجام داديم تا به ما رحم كني، فرمود: رحمتم شامل حال
شد، به شرط اين كه برويد و خودتان را در همـان جـايي از آتـش كـه بوديـد، در آتـش       

اندازد، پس خداونـد   خودش را در آتش ميها  روند و يكي از آن بيندازيد؛ سپس آن دو مي
انـدازد و خداونـد    كند؛ اما ديگري خودش را در آتـش نمـي   آتش را بر او سرد و سالم مي

فرمايد: چه چيزي تو را منع كرد كـه خـود را همچـون دوسـتت در آتـش       متعال به او مي
بيـرون آوردي،  دهد: خدايا! من اميدوارم كه مرا بعد از اين كه از آتش  نيندازي؟ جواب مي

                                           
 مراجعه شود. 52ي  به پاورقي حديث شماره -1
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فرمايد: آرزويت برآورده شد! پس هردو بـه لطـف    دوباره در آن نيندازي؛ خداوند به او مي
 .)60F1(»شوند و رحمت خداوند وارد بهشت مي

ابن «و » رشدين بن سعد«هاي  گويد: چون در سند اين حديث دو نفر به نام ترمذي مي
بي ابن نُعم گرفته است و نـزد اهـل   وجود دارند و رشدين روايت را از ا» ابي نُعم إفريقي

 حديث ان دو نفر ضعيف هستند، پس سند اين حديث ضعيف است.

                                           
شمارد، اسنادش ضعيف است، بايد  جداي از اين كه اين حديث چنانكه امام ترمذي آن را ضعيف مي -1

اند، نه مشرك؛ زيرا خداوند مشركين را هرگز از آتش بيرون  گفت: آن دو مرد، حتماً موحد بوده

﴿نخواهد آورد:                  ...﴾ گمان هركي شريكي  بي« ]72: ة[المائد

از طرف ديگر خداوند اين دو نفر » براي خدا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام كرده است و...
كند و در يكي سمع و اطاعت كامل و در ديگري اميد و رجا به  ها را امتحان مي را بعد از اين كه آن
رد؛ البته منظور حديث اين نيست كه انسان چنان به آو بيند، از دوزخ بيرون مي رحمت خدا را مي

رحمت خدا متكي باشد كه او را انجام اعمال صالح منع كند، بلكه مقصود حديث، بيان وسعت 
 باشد. رحمت خدا و اختصاص آن به هركس كه او اراده كند، مي



 

 
(گرفتن نذر -25

61F

1(  از انسان بخيل و اين كه نذر تقديرات خداوند را رد
 كند نمي

 حديث: نذر و تقديرات الهي

 باب: [القاء النذر العبد إلی القدر]» القدر«بخاری، كتاب 

233- »دبع نذْرِ،  عنِ النع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيى النها قَالَ: نمهنع اللَّه يضر رمنِ عب اللَّه
 .» وقَالَ: إِنه الَ يرد شيئًا، وإِنما يستخرج بِه من البخيلِ

از نـذر نهـي    ر روايت شـده اسـت كـه گفـت: پيـامب      ب. از عبداهللا بن عمر 233
(كردند

62F

گيرد (مانع تحقق تقديرات الهـي   نذر، جلو هيچ قضا و قدري را نمي«و فرمودند:  )2
ي  شود و [بـه واسـطه   شود) و فقط از [دست] شخص بخيل گرفته و بيرون كشيده مي نمي

 .)63F3(»شود] آن خيري از آن شخص صادر مي
الَ يأْتي ابن آدم : «قَالَ صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم بِيالن عنِ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -234

 .» من البخيلِ ،بِهأَستخرِج لَه،  قَدرتهقَد الْقَدر، و، ولَكن يلْقيه قَدرتهلَم يكُن قُدر  ،النذْر بِشيٍء

                                           
وعده به خيـر، مـدنظر   است، اما در اصطالح شرع، تنها » وعده به خير يا شر«در لغت به معني » نذر« -1

يعني اين كه فردي خود را ملزم به انجام كاري كند به شرط اين كـه  » نذر«است و در اصطالح شرع، 
 به مرادش برسد يا مرادش تحقق يابد.

نهي كرد كه انسان به ققصد تغيير تقديرات خداوند و يا تحقـق امـوري كـه خداونـد      يعني پيامبر  -2
لكه انسان مسلمان بايد هميشه در جهت كسب رضـايت خداونـد گـام    مقدر نكرده است، نذر كند، ب

 بردارد و به تقديرات او راضي باشد.

داللت بر وجوب وفاي به نذر دارد و با انجام آن، خيري خواه براي خود شـخص و يـا بـراي افـراد      -3
 آيد. جامعه به دست مي

 ﴿ي  وفاي به نذر طبق آيه ﴾  :براي كسي كه قصد آن » كنند و به نذر وفا مي« ]7[اإلنسان

 پيوندد، واجب است. كند و نذرش به وقوع مي را مي
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نـذر بـراي انسـان    «است كـه فرمودنـد:    روايت شده از پيامبر  . از ابوهريره 234
ام، به همراه ندارد، اما آن تقديراتي كه براي شـخص [نذركننـده]    چيزي را كه مقدر نكرده

آورنـد [و بـدين وسـيله]، از     آيـد، نـذر را پـيش مـي     ام و مطابق قصد او درمي تقدير كرده
 ».رسد] ميگيرم [و به او و ديگران خيري  كشم و مي [دست] بخيل [مالي] بيرون مي

 ابن ماجه:

: إِنَّ النذْر لَا يأْتي قَالَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم رسولَ أَنَّ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -235
رالْقَد هبلغي نلَكو ،لَه را قُدٍء إِلَّا ميبِش مآد ناب، رختسفَي ،لَه را قُديلِمخالْب نم بِه ا  ،جم هلَيع رسيفَي

قفأَن :قَالَ اللَّه قَدو ،كلِ ذَلقَب نم هلَيع رسيي كُني لَم، كلَيع قفأُن«. 
نـذر بـراي انسـان جـز     «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 235

زي به همراه ندارد، اما آن تقديري كه براي انسـان مقـدر   آنچه را كه برايش مقدر شده، چي
گيـرد و آنگـاه،    كشـد و مـي   شود و نذر را از [دست] بخيل بيرون مـي  شده، بر او چيره مي

شـود و خداونـد    چيزي كه پيش از آن بر او آسان نشده بود، بـر وي همـوار و آسـان مـي    
 ».به تو انفاق كنم (ببخشم) فرموده است: [اي انسان!] در راه من انفاق كن (ببخش) تا

 ي بهترميست كسي بگويد: من از يونس بن متحديث: شايسته ن

 باب: [ذكر النبی صلی اهللا عليه وسلم وروايته عن ربه]» التوحيد«بخاری: كتاب 

236- »يمف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النا عمهنع اللَّه يضاسٍ ربنِ عنِ ابقَالَ: ع ،هبر نع وِيهرا ي
إِلَى أَبِيه هبسنى وتنِ مب سوني نم ريخ هقُولَ: إِنأَنْ ي دبعي لغبنالَ ي«. 

كنـد،   از پروردگـارش روايـت مـي    ي آنچه پيامبر  از جمله باز ابن عباس  .236
اي  شايسته نيست هـيچ بنـده  «مايد: فر فرمودند: خداوند مي چنين آورده است كه پيامبر 
) از يونس بن متي بهتر است و يونس را به پدرش نسـبت  بگويد: او (خودش يا پيامبر 

 ».كرد) داد (اسم پدرش را ذكر
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 مسلم، باب: [من فضائل موسی عليه السالم]

يعنِي اَهللا تبارك ( :سلَّم أَنه قَالَعنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه و رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -237
أَنْ يقُولَ: أَنا خير من يونس بنِ متى علَيه  - لعبد)وقَالَ ابن الْمثَنى: ( –لَا ينبغي لعبد لي  ):وتعالَى
لَامالس«. 

(يعنـي خداونـد متعـال     روايت شده است كه فرمودنـد:  از پيامبر  . ابوهريره 237
 ي هيچكدام از بندگانم نيست كـه بگويـد: مـن از يـونس بـن متـي        شايسته«فرمود): 

تنهـا  » لعبـد «لفـظ   گويد: در اين حـديث  ابن مثني (يكي از راويان اين حديث) مي». بهترم
 نيامده است.» لي« آمده و لفظ

238- » ناسٍعبع نرضي اهللا عنهما اب بِينِ النأَنْ  ع دبعي لغبنا يقَالَ: م لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص
إِلَى أَبِيه هبسنى وتنِ مب سوني نم ريا خقُولَ: أَني«. 

شايسـته نيسـت   «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  ب. از ابن عباس 238
متي بهترم و يونس را بـه پـدرش نسـبت    اي كه بگويد: من از يونس فرزند  براي هيچ بنده

 .)64F1(»داد (اسم پدرش را ذكر كرد)

                                           
يكي اين كه شايسته نيست كسي بگويد: مـن از يـونس بـن     معني را در بر دارند: احاديث مذكور دو -1

متـي   از يـونس بـن   متي بهترم و وجه ديگر اين كه شايسته نيست كسي بگويد: پيامبر خدا محمد 
 بهتر است.

و جريـانِ افتـادنِ آن    شود كه برخي با شنيدن داستان حضرت يـونس   اين گفته از آنجا ناشي مي
كردند كه مقام و موقعيت حضرت يونس نزد خـدا تنـزل    بزرگوار در شكم ماهي و... چنين تصور مي

ت، حـال آن كـه   كرده است و در نتيجه، كسي كه عبادت و علم بيشتري داشته باشد، از وي بهتر اسـ 
اين تفكر درست نيست و هركس، هر مقدار هـم فضـايل داشـته باشـد، بـازهم بـه فضـيلت نبـوت         

 رسد. نمي
ي ايشان نشان از تواضع  برگردد، دو وجه دارد: يكي اين كه گفته به پيامبر » أنا«ي  اگر كلمه

يشان بر جميع پيامبران و به سيادت و آقايي ا است يا اين كه اين گفته، قبل از علم پيامبر  ايشان
و اين  »أَنا سيد ولْد آدم«روايت شده است كه فرمودند:  مخلوقات بوده است، چرا كه از ايشان 

 داللت بر سيادت آن بزرگوار بر جميع مخلوقات دارد.
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، توان حديث را به طور عام نگاه كرد و آن اين كه كسي حق ندارد خود را از ديگري بهتر بداند مي

داند متقي  زيرا اين تنها خداست كه از اسرارِ درون و بيرون آدميان باخبر است و تنها اوست كه مي

     ﴿كيست:     ﴾  :بودن خود  پس از  پاك و خوب« ]32[النجم

 ».شناسد سخن نگوييد؛ زيرا او پرهيزگاران را بهتر مي



 

 
ي تشويق بر انجام فضايل و دوري از انجام  آنچه در زمينه -26

 رذايل آمده است

دادن به بدهكاري كه توانايي مالي ندارد تا  حديث: فضل و اهميت فرصت
 هايش را بپردازد بدهي

 »املساقاة واملزارعة«مسلم، كتاب: 

حدثَهم قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: تلَقَّت  رضي اهللا عنه أَنَّ حذَيفَةَ... « -239
لَ: كَّر، قَاالْملَائكَةُ روح رجلٍ ممن كَانَ قَبلَكُم، فَقَالُوا: أَعملْت من الْخيرِ شيئًا؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: تذَ
عز وجلَّ:  كُنت أُدايِن الناس فَآمر فتيانِي أَنْ ينظروا الْمعِسر، ويتجوزوا عنِ الْموسرِ، قَالَ: قَالَ اُهللا

هنوا عزوجت«. 
 براي راويان صـحبت كـرد و گفـت: پيـامبر      . روايت شده است كه حذيفه 239

زيست، گرفتند و [به او] گفتنـد: آيـا    ردي را كه قبل از شما ميفرشتگان روح م«فرمودند: 
اي؟ جواب داد: خير، گفتند: فكر كن، جواب داد: من بـه مـردم وام    كاري نيكي انجام داده

دادم به كسي كه توانايي پرداخت آن را ندارد،  دادم و به خدمتكارانم دستور مي (قرض) مي
رنـد (يـا تخفيـف    يگاخـت آن را دارد، آسـان ب  انايي پردفرصت دهند و بر كسي هم كه تو

فرمودند: خداوند متعال فرمود: از او بگذريد (مـن او را   بدهند يا گذشت كنند)؛ پيامبر 
 ».بخشيدم)
اجتمع حذَيفَةُ وأَبو مسعود، فَقَالَ حذَيفَةُ: رجلٌ لَقي ربه، فَقَالَ: ما عملْت؟ قَالَ: ما « -240

معاسالن بِه بأُطَال تالٍ، فَكُنلًا ذَا مجر تي كُنرِ إِلَّا أَنيالْخ نم لْت،  ،ورسيلُ الْمأَقْب تفَكُن
ى وأَتجاوز عنِ الْمعسورِ، فَقَالَ: تجاوزوا عن عبدي، قَالَ أَبو مسعود: هكَذَا سمعت رسولَ اِهللا صلَّ

 .»اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ
 در كنار هم نشسته بودند، حذيفه گفت كـه [پيـامبر    ب. ابومسعود و حذيفه 240

مردي [فوت و سپس] خدايش را مالقات كـرد، خداونـد بـه وي فرمـود: چـه      «فرمودند]: 
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 ام، جز اين كه مـن مـردي ثروتمنـد    اي؟ جواب داد: هيچ كار نيكي انجام نداده كاري كرده
شد]، از كسي كه توانايي  ها مي دادم، [وقتي زمان باز پرداخت بدهي بودم و به مردم وام مي

دادم  پذيرفتم و به وي مهلت دوباره مي توانست بدهد، مي بازپرداختش را داشت، هرچه مي
گـرفتم). خداونـد    كردم (و بر او سـخت نمـي   و از كسي هم كه تنگدست بود، گذشت مي

 ».گذريدام ب فرمود: از بنده
 شنيدم. گويد: من هم حديث را اينچنين از پيامبر  ابومسعود (هم گفت) مي

آتاه اُهللا مالًا، فَقَالَ لَه: ماذَا  ،قَالَ: أُتي اُهللا بِعبد من عباده رضي اهللا عنه عن حذَيفَةَ« -241

 ﴿ عملْت في الدنيا؟ قَالَ:     ﴾با رقَالَ: ي ،!  ايِعأُب تفَكُن ،الَكنِي متيآت

: عز وجلَّ الناس، وكَانَ من خلُقي الْجواز، فَكُنت أَتيسر علَى الْموسرِ، وأُنظر الْمعِسر، فَقَالَ اُهللا
 .»تجاوزوا عن عبدي

خداوند، يكي از «فرمودند:]  ه است كه گفت: [پيامبر روايت شد . از حذيفه 241
بندگانش را كه مال زيادي به او بخشيده بود [بعد از آن كه فوت كرد]، حاضر كرد و به او 

 ﴿فرمايد]:  فرمود: در دنيا چه كار كردي؟ [حذيفه] گفت: [چنانچه قرآن مي   

  ﴾   :؛ آن مـرد هـم   »كننـد  هيچ سخني را از خداوند پنهان نمي آنان«  ]٤٢[النساء

كردم و [در ايـن داد   خدايا! مالت را به من دادي، من نيز با مردم داد و ستد مي جواب داد:
توانسـت وام مـرا    دادم و] گذشت، اخالق من بود و بر كسي كه مي ها وام مي و ستد به آن

دادم؛ خداوند متعـال فرمـود:    فرصت مي توانست، گرفتم و به كسي كه نمي بدهد، آسان مي
 ».ام بگذريد از بنده

عقبه بن عامر جهني و ابومسعود انصاري (از صحابه) هم گفتند: ما هم اين حـديث را  
 شنيديم. اين چنين از پيامبر 

242- »ودعسأَبِي م نرضي اهللا عنه ع ارِيصلَّى اُهللا  اَألنولُ اِهللا صسقَالَ: قَالَ ر :لَّمسو هلَيع
 ،اسطُ النالخكَانَ ي هٌء، إِلَّا أَنيرِ شيالْخ نم لَه دوجي فَلَم ،لَكُمكَانَ قَب نملٌ مجر بوسكَانَ حو

 نحِسرِ، قَالَ: قَالَ اُهللا: نعنِ الْموا عزاوجتأَنْ ي هانلْمغ رأْما، فَكَانَ يروسوا مزاوجت ،هنم كبِذَل قأَح
هنع«. 
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مـردي  «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابومسعود انصاري 242
كرد [فوت كرد و] محاكمه شد، اما كار نيكي برايش يافت نشـد   كه قبل از شما زندگي مي

هـا برخـورد    رد و بـا آن كـ  (كار نيكي را انجام نداده بود) جز اين كه با مردم همنشيني مـي 
داد] به خدمتكارانش دسـتور   بود، [و اگر به كسي وامي مي (توانگري)داشت و فرد دارايي

داد كه از كسي كه تنگدست است، گذشت كنند (به او فرصت بدهند يا تخفيف بدهند  مي
ز تـو  فرمايد: ما بيشـتر ا  فرمودند: خداوند مي و يا اصالً بدهيش را از او نگيرند)؛ پيامبر 

 ».حق داريم كه گذشت كنيم، پس از او بگذريد
أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: كَانَ رجلٌ يدايِن  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -243

 تعالَى: لَّ اَهللا يتجاوز عنا، فَلَقي اَهللافَتجاوز عنه، لَع ،الناس، فَكَانَ يقُولُ لفَتاه: إِذَا أَتيت معِسرا
هنع زاوجفَت«. 

مـردي بـه مـردم وام    «فرمودنـد:   روايت شده است كه پيـامبر   . از ابوهريره 243
گفت: هرگاه تنگدستي [از مـن وام گرفـت و بـراي پرداخـت      داد و به خدمتكارش مي مي

ميد است كه خداوند از مـا گذشـت كنـد. پـس     وامش] نزد وي رفتي، از او گذشت كن، ا
 ».[فوت كرد و] خداوند متعال را مالقات كرد و خداوند از او گذشت كرد

سن املعاملة والرفق فی املطالبة]  نسائی، باب: [حُ

رجلًا لَم عن رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: إِنَّ  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -244
رسا عم كراتو ،رسيا تذْ مخ :هولسرقُولُ لفَي ،اسالن ايِندكَانَ يا قَطُّ، وريلْ خمعلَّ  ،يلَع ،زاوجتو

لَكا ها، فَلَمنع زاوجتأَنْ ي ا قَطُّ ،اللَّهريخ لْتملْ علَّ: هجو زع ي قَالَ اللَّهكَانَ ل ه؟ قَالَ: لَا. إِلَّا أَن
ى ،غُلَامقَاضتيل هثْتعفَإِذَا ب ،اسالن ايِنأُد تكُنو، زاوجتو ،رسا عم كراتو ،رسيا تذْ مخ :لَه لَّ  ،قُلْتلَع

 .»عنكقَالَ اللَّه تعالَى: قَد تجاوزت  ،اللَّه يتجاوز عنا
مـردي [بـود كـه]    «روايت شده است كـه فرمودنـد:    از پيامبر  . از ابوهريره 244

گفـت: از   داد و به خـدمتكارش مـي   هرگز هيچ كار نيكي انجام نداد و تنها به مردم وام مي
بدهكاران آنچه در توان دارند، بگير و آنچه در توان ندارند، گذشت كـن، اميـد اسـت كـه     

ا گذشت كند؛ وقتي كه فوت كرد، خداوند متعال به او فرمود: آيـا كـار   خداوند متعال از م
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اي؟ جواب داد: خير، جز اين كه من خـدمتكاري داشـتم و بـه مـردم وام      نيكي انجام داده
گفـتم: [از بـدهكاران]    فرسـتادم، بـه او مـي    دادم، پس هرگاه او را براي گرفتن طلبم مي مي

توان ندارند، گذشت كـن، اميـد اسـت كـه خداونـد      آنچه در توان دارند، بگير و آنچه در 
 ».متعال از ما گذشت كند. خداوند فرمود: از تو گذشت كردم

 مسلم، باب: [فضل إنظار املعرس والتجاوز فی اإلقتضاء]

لَ الْجنةَ، عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، أَنَّ رجلًا مات فَدخ رضي اهللا عنه عن حذَيفَةَ« -245
ف زوجأَتو ،ِسرعالْم رظأُن تفَكُن ،اسالن ايِعأُب تي كُنلُ؟ فَقَالَ: إِنمعت تا كُنم :يلَ لَهفَق كَّةي الس- 

 قْدي النف أَو- لَه رففَغ«. 
كـرد و  مـردي فـوت   «روايت شده است كه فرمودنـد:   از پيامبر  از حذيفه  .245

كردي [كه داخل بهشت شدي]؟ جـواب داد:   داخل بهشت شد؛ به او گفته شد: چه كار مي
دادم] و [در پـس   هـا وام مـي   كردم [و در ايـن داد و سـتد بـه آن    من با مردم داد و ستد مي

دادم و در سكه يا (شـك راوي) نقـد    گرفتن و امم] به كسي كه تنگدست بود، فرصت مي
 ».كردم. پس بخشيده شد ، گذشت مي[اگر كم يا تأخير داشت]

 شنيدم. گويد: من هم اين حديث را از پيامبر  مي ابومسعود

دهد و باز پرداخت بدهي خود  حديث: كسي كه به يك تنگدست فرصت مي
 اندازد از او را به تأخير مي

 باب: [من أنظر معرساً]» البيوع«بخاری، كتاب 

246- » نعع اللَّه يضفَةَ رذَيح وحكَةُ راملَالَئ لَقَّتت :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ: قَالَ الن هن
أَعملْت من اخلَيرِ شيئًا؟ قَالَ: كُنت آمر فتيانِي أَنْ  -أَو فَقَالُوا  - رجلٍ ممن كَانَ قَبلَكُم، قَالُوا:

، أَي: بِأَمرِ اللّه تعالَى لَهم بِذلك واللّه املُوسرِ، قَالَ: قَالَ: فَتجاوزوا عنهينظروا ويتجاوزوا عنِ 
لَمأَع«. 
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فرمودنـد: فرشـتگان روح    روايت شده است كـه گفـت: پيـامبر     . از حذيفه 246
ام فتنـد و بـه او گفتنـد: آيـا كـار نيكـي انجـ       ركـرد، گ  مردي را كه پيش از شما زندگي مي

دادم كـه بـه    دادم و] به خـدمتكارانم دسـتور مـي    اي؟ جواب داد: من [به مردم وام مي داده
توانسـت وام   بدهكار فرصت دهند [و وامش را به تأخير اندازند] و براي كسي هم كه مـي 

فرمودنـد: پـس از او    را پرداخت كند، تخفيف دهنـد و بـر او سـخت نگيرنـد؛ پيـامبر      
 واهللا أعلم. –ر خداوند متعال از او گذشت كردند ، يعني به ام»گذشت كردند

كُنت أُيسر علَى املُوسرِ، «كند:  ابومالك از رِبعي حديث باال را چنين روايت مي -247
ِسراملُع رظأُنگرفتم و به  توانست وام را پرداخت كند، سخت نمي من بر كسي كه مي« »و

 ».دادم كسي هم كه تنگدست بود، فرصت مي
 »أُنظر املُوسر، وأَتجاوز عنِ املُعِسـرِ «و ابوعوانه از عبدالملك از رِبعي چنين آورده است: 

دادم و از كسـي هـم كـه تنگدسـت بـود،       به كسي كه توانايي آن را داشت، فرصـت مـي  «
 ».كردم گذشت مي

 بخاری، باب: [فضل من أنظر معرساً]

248- » أَبِي نع يضةَ رريرههنع ثُ اللَّهدحي  اجِرقَالَ: كَانَ ت ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع
جا، فَتنع زاوجتي لَّ اللَّهلَع ،هنوا عزاوجت :انِهيتفا قَالَ لِسرعأَى مفَإِذَا ر اسالن ايِنديهنع اللَّه زاو«. 

تـاجري بـود كـه بـه     «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  يره از ابوهر 248
ديد، بـه   رسيد] هرگاه تنگدستي را مي داد؛ [زمان بازپرداخت وامش كه فرا مي مردم وام مي

گفت: از او گذشت كنيد، اميد است كه خداوند از ما گذشت كند؛ [پس،  خدمتكارانش مي
 ».بعد از مرگش] خداوند از او گذشت كرد

 بخاری، باب: [من ذكر فی بنی إرسائيل]

249- » نفَةُ عذَيقَالَح : هتعمولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  –سسر قُولُ: –أَيلًا يجإِنَّ ر نفيم 
علَم، قيلَ لَه: انظُر، كَانَ قَبلَكُم، أَتاه املَلَك ليقْبِض روحه، فَقيلَ لَه: هلْ عملْت من خيرٍ؟ قَالَ: ما أَ
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، فَأُنظر املُوسر، وأَتجاوز عنِ فَأُجازِيهِم ،غَير أَني كُنت أُبايِع الناس في الدنيا ،قَالَ: ما أَعلَم شيئًا
 .»املُعِسرِ، فَأَدخلَه اللَّه اجلَنةَ

مردي «شنيدم كه فرمودند:  از پيامبر روايت شده است كه گفت:  . از حذيفه 249
كرد. ملك الموت نزد او آمد تا جانش را بگيرد؛ آنگـاه بـه او گفتـه     قبل از شما زندگي مي

دانم (به ياد ندارم)، به او گفته شـد: فكـر    اي؟ جواب داد: نمي شد: آيا كار نيكي انجام داده
هـا   كردم و بـه آن  داد و ستد مي كن، گفت: چيزي به ياد ندارم، جز اين كه در دنيا با مردم

كردم؛ به كسـي   ها كمك مي رسيد]، به آن دادم، پس [زمان بازپرداخت وام كه فرا مي وام مي
دادم و از كسـي هـم كـه تنگدسـت بـود،       توانايي پس دادن وام را داشت، فرصت مـي  كه

 ».كردم. پس خداوند او را وارد بهشت كرد گذشت مي

 ناپسندحديث: نهي از انجام كارهاي 

 مسلم، باب: [النهی عن الفحشاء]

أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: تفْتح أَبواب  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -250
شيئًا، إِلَّا رجلًا كَانت بينه وبين أَخيه  الْجنة يوم الْإِثْنينِ، ويوم الْخميسِ، فَيغفَر لكُلِّ عبد لَا يشرِك بِاِهللا

تنِ حذَيوا هرظا، أَنحطَلصى يتنِ حذَيوا هرظا، أَنحطَلصى يتنِ حذَيوا هرظقَالُ: أَناُء، فَينحى ش
 .»يصطَلحا
درهـاي بهشـت،   «فرمودنـد:   روايـت شـده اسـت كـه پيـامبر       . از ابوهريره 250

و كسـي را شـريك خـدا     ياي كه چيز شوند و هر بنده روزهاي دوشنبه و پنجشنبه باز مي
قرار نداده باشد (مرتكب شرك نشده باشد) بخشيده خواهد شد، مگر كسي كـه بـين او و   

هـا بـه فرشـتگان     ي آن بين برادرش [ديني يا نسبي] عداوت و دشمني باشـد كـه [در بـاره   
كنند،  د: [مغفرت] اين دو را به تأخير اندازيد، تا وقتي كه باهم صلح ميشو مأمور] گفته مي

كنند، [مغفرت] ايـن دو را   [مغفرت] اين دو را به تأخير اندازيد، تا وقتي كه باهم صلح مي
 ».كنند به تأخير اندازيد، تا وقتي كه باهم صلح مي
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كر كرده است، ) را ذ250ي  مسلم به طريق ديگري حديث قبلي (حديث شماره -251
إِلَّا «لفظ » قتيبه«آمده است و در روايت  »إِلَّا الْمتهاجِرينِ«لفظ » عبيده«در روايت 

ها عداوت و دشمني است و  آمده است كه اشاره به دو نفر دارد كه بين آن »الْمهتجِرينِ
 اند. قطع رابطه كرده

252- » أَبِي نةَعريره – هفَعيسٍقَالَ:  – رممِ خوي كُلِّ يالُ فمالْأَع ضرعنِ ،" تيأَوِ اثْن رفغفَي ،
يبو هنيب تأً كَانرئًا، إِلَّا اميبِاِهللا ش رِكشرِئٍ لَا يكُلِّ اممِ لوالْي كي ذَللَّ فجو زاُء، اُهللا عنحش يهأَخ ن

 .»ى يصطَلحاحت ،فَيقَالُ: اركُوا هذَينِ
دهد (يعني سند حديث  رفع مي روايتي شده كه آن را به پيامبر  . از ابوهريره 252

اعمال و كردار «فرمودند)، چنين آمده است:  گويد: پيامبر  رساند و مي مي را به پيامبر 
شـوند آنگـاه خداونـد متعـال در آن روز هـر       انسان روزهاي پنجشنبه يا دوشنبه عرضه مي

شـان عـداوت و    بخشد، مگر دو نفـر كـه بـين    نساني را كه مرتكب شرك نشده باشد، ميا
فرمايد: بخشش اين دو نفر را به تأخير بيندازيـد،   ها] مي دشمني باشد كه [در خصوص آن

 ».كنند تا زماني كه باهم صلح مي
لَيه وسلَّم قَالَ: تعرض أَعمالُ عن رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا ع رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -253

ويوم الْخميسِ، فَيغفَر لكُلِّ عبد مؤمنٍ، إِلَّا عبدا بينه وبين  ،يوم الاثْنينِ :الناسِ في كُلِّ جمعة مرتينِ
 .»ينِ حتى يفيئَاهذَ - أَوِ اركُوا - أَخيه شحناُء، فَيقَالُ: اتركُوا

اعمال و كردار انسان «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  . از ابوهريره 253
ي مـؤمني   شود، سپس هـر بنـده   در هر هفته دو بار، روزهاي دوشنبه و پنجشنبه عرضه مي

 اي كه بين او و برادرش (ديني يا نسبي) عداوت و گناهانش بخشيده خواهد شد، مگر بنده
ها را بگذاريد، يا (شك راوي)  شود: بخشيدن آن ها] گفته مي دشمني باشد كه [در مورد آن

گردنـد (يعنـي صـلح و     ها را به تأخير بيندازيد، تا زماني كه به سوي هم برمـي  بخشش آن
 ».دارند كنند) و از دشمني دست برمي آشتي مي

 امام مالک، املوطأ
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) را 253ي  حديث قبلي (حديث شـماره  ريره امام مالك با دو روايت به نقل از ابوه
 روايت كرده است:

 روايت نخست:

) با اين تفـاوت كـه   253ي  همان الفاظ مسلم را ذكر كرده است (حديث شماره -254
أَوِ  - اتركُـوا «در اين روايت برخالف روايت مسلم شك وجود ندارد، يعني نگفته است: 

 .»...فَيقَالُ: اتركُوا هذَينِ«است: بلكه چنين آورده  »...اركُوا هذَينِ

 روايت دوم:

) بيـان كـرده   250ي  با همان الفاظي كه مسلم در روايت نخست (حديث شماره -255
أَنظروا «ي  است، اين حديث را روايت كرده است، با اين تفاوت كه در اين روايت جملـه 

رخالف روايت مسلم كه سه بار تكرار شـده  تنها يك بار آمده است، ب »هذَينِ حتى يصطَلحا
 است.

 ابودواد، باب: [من هيجر أخاه املسلم]

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: تفْتح أَبواب الْجنة  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -256
الْيومينِ لكُلِّ عبد لَا يشرِك بِاللَّه شيئًا إِلَّا من بينه وبين أَخيه  نِكذَيفَيغفَر في  ،كُلَّ يومِ اثْنينِ وخميسٍ

 .»أَنظروا هذَينِ حتى يصطَلحا (أَي: من قبلِ اِهللا تعالَى): شحناُء، فَيقَالُ:
درهـاي بهشـت   «نـد:  روايت شـده اسـت كـه فرمود    از پيامبر  . از ابوهريره 256

اي كه مرتكب شرك بـه   شوند و در اين دو روز هر بنده روزهاي دوشنبه و پنجشنبه باز مي
اي كه بـين او و بـين بـرادرش عـداوت و      خدا نشده باشد، بخشيده خواهد شد، مگر بنده

شود: [مغفرت] ايـن دو   دشمني باشد كه از سوي خداي متعال به فرشتگان مأمور گفته مي
 ».كنند ير اندازيد، تا وقتي كه باهم صلح ميرا به تأخ

 گويد: اگر قطع رابطه به خاطر خدا باشد، جزو اين حديث نخواهد بود. ابوداود مي
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 باب: [ذم اهلجرة]» األدب«بخاری، كتاب 

257- »ارِيصاَألن وبأَبِي أَي نلَّ رضي اهللا عنه عسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسقَالَ: الَ أَنَّ ر م
انيقلْتي ،ثَالَث قفَو اهأَخ رجهلٍ أَنْ يجرلُّ لحذَا ،يه رِضعأُ  ،فَيدبي يا الَّذمهريخذَا، وه رِضعيو

 .»بِالسالَمِ
حـالل نيسـت   «فرمودنـد:   روايت شده است كه پيامبر  . از ابوايوب انصاري 257

روز با برادرش (ديني با نسبي) قهر كند، چنانكه وقتي آن دو به هـم   كه فردي بيش از سه
هـا كسـي    كنـد، بهتـرين آن   كند و آن به اين پشت مي كنند، اين به آن پشت مي برخورد مي

 ».قدم شود) است كه نخست سالم كند (در آشتي پيش
258- » نلِعنِ الطُّفَيب كالم نب فوةَ ،عشائرِ هللا عنهارضي ا أَنَّ عيبالز نب اللَّه دبأَنَّ ع ثَتدح 

أَو عطَاٍء أَعطَته عائشةُ: واللَّه لَتنتهِين أَو لَأَحجرنَّ علَيها، فَقَالَت: أَهو قَالَ هذَا؟  - قَالَ في بيعٍ -
نْ الَ أُكَلِّم ابن الزبيرِ أَبدا. فَاستشفَع ابن الزبيرِ إِلَيها حني طَالَت قَالُوا: نعم، قَالَت: هو للَّه علَي نذْر أَ

ى ابنِ الزبيرِ، اهلجرةُ، فَقَالَت: الَ واللَّه الَ أُشفِّع فيه أَبدا، والَ أَتحنثُ إِلَى نذْرِي. فَلَما طَالَ ذَلك علَ
امل وثَكَلَّمغي دبنِ عب دواَألس ننِ بمحالر دبعةَ، ومرخم نب روةَ - سرهنِي زب نا ممهقَالَ:  - وو

ه املسور وعبد بلَ بِأَنشدكُما بِاللَّه لَما أَدخلْتمانِي علَى عائشةَ، فَإِنها الَ يحلُّ لَها أَنْ تنذر قَطيعتي. فَأَقْ
 ،ه وبركَاتهالرحمنِ مشتملَينِ بِأَرديتهِما حتى استأْذَنا علَى عائشةَ، فَقَاالَ السالَم علَيك ورحمةُ اللَّ

كُلُّكُم، والَ تعلَم أَنَّ معهما ابن  أَندخلُ؟ قَالَت عائشةُ: ادخلُوا، قَالُوا: كُلُّنا؟ قَالَت: نعمِ، ادخلُوا
وطَفق يناشدها ويبكي، وطَفق املسور  ،دخلَ ابن الزبيرِ احلجاب فَاعتنق عائشةَ ،الزبيرِ، فَلَما دخلُوا

بِلَت منه، ويقُوالَن: إِنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم نهى عما وعبد الرحمنِ يناشدانِها إِلَّا ما كَلَّمته وقَ
تملالٍ ،علَي ثَالَث قفَو اهأَخ رجهمٍ أَنْ يلسملُّ لحالَ ي هفَإِن ،ةرجاهل نةَ  ،مشائلَى عوا عا أَكْثَرفَلَم

وتقُولُ: إِني نذَرت، والنذْر شديد، فَلَم يزاالَ  ،تحرِيجِ، طَفقَت تذَكِّرهما نذْرها وتبكيمن التذْكرة وال
ذَلك،  حتى كَلَّمت ابن الزبيرِ، وأَعتقَت في نذْرِها ذَلك أَربعني رقَبةً وكَانت تذْكُر نذْرها بعد ،بِها

 .»فَتبكي حتى تبلَّ دموعها خمارها
 لي مادري حضرت عايشـه   . عوف بن مالك بن طفيل (ابن حارث) برادرزاده258

ي حضـرت   گفتـه شـد: عبـداهللا بـن زبيـر [خـواهرزاده       لگويد: به حضرت عايشه  مي
سـت: بـه خـدا    عايشه] در يك معامله يا بخشش كه حضرت عايشه انجام داده بود، گفته ا
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در آن از  كشد، يا بر او حجر شـرعي قـرار خـواهم داد (كـه شـخص      سوگند يا دست مي
گفت: آيا ابن زبير اين را گفتـه   لشود). حضرت عايشه  هرگونه تصرفات مالي منع مي

ابن زبير سخن نگـويم.   با است؟ گفتند: بله. گفت: پس اين بر من نذر خدا باشد كه تا ابد
طول كشيد، ابن زبير كسي را پيش عايشه فرستاد، تـا از او نـزد عايشـه    ها  وقتي كه قهر آن

اي را  گفت: نه، به خدا سوگند در مورد او هيچ واسطه لشفاعت كند. حضرت عايشه 
شكنم. وقتي كه آن مسأله بـراي ابـن زبيـر سـخت شـد و       پذيرم و هرگز نذرم را نمي نمي

» عبدالرحمن بن اسود بن عبد يغـوث «و » مسور بن مخرمه«خيلي طول كشيد، ابن زبير با 
دهـم كـه    بودند، صحبت كرده و گفت: شما را به خدا سوگند مـي » بني زهره«كه هردو از 

اي كه او نفهمد) زيرا بر او حالل نيست كه براي قطع ارتباط  مرا نزد عايشه ببريد (به گونه
ا زير ردايشان به طوري با من نذر كند؛ مسور و عبدالرحمن هم آن را پذيرفتند و عبداهللا ر

ي ورود خواستند و عرض كردند: سالم و  كه حضرت عايشه نفهمد، نزد او بردند و اجازه
دهـي؟ حضـرت عايشـه     ي ورود مـي  رحمت و بركات خداوند بر تو باد! آيا به مـا اجـازه  

دانسـت كـه ابـن     گفت: بله، همگي وارد شويد و نمي ي ما؟ گفت: وارد شويد، گفتند: همه
هاست؛ وقتي وارد شدند، ابن زبير داخل حرم شد و پرده را برداشت و با دامـان   آن زبير با

معانقه گرفت و شروع به سوگند دادن او و گريستن كـرد؛ مسـور و    لحضرت عايشه 
دادند كه حتماً با عبـداهللا صـحبت كنـد و او را     عبداهللا نيز شروع كردند و او را سوگند مي

از ايـن   داني پيامبر  گفتند: چنانكه خودت هم مي و مي ببخشد و معذرتش را قبول نمايد
دهي، نهي فرموده است و براي هيچ مسلماني حالل  دوري و قطع صحبت كه تو انجام مي

نيست كه بيشتر از سه شبانه روز با برادر مسلمان خود قطع رابطه كند؛ وقتي كه در مـورد  
گريسـت و   ور شدند، وي مـي يادآ لقطع صله بسيار گفتند و آن را به حضرت عايشه 

ام و [شكستن] نذر هم سخت اسـت، امـا    فرمود: من نذر كرده داد و مي نذرش را تذكر مي
آن دو نفر با حضرت عايشه آنقدر صحبت كردند، تا اين كه حضرت عايشه بـا ابـن زبيـر    
سخن گفت (و او را بخشيد) و در برابر شكستن نذرش، چهل برده را آزاد كرد و بعـد از  
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هـايش، چـادرش را    كـرد كـه اشـك    آورد و آنقدر گريه مـي  ميشه نذرش را به ياد ميآن ه
 .)65F1(»كرد! خيس مي

 حديث: كساني كه يكديگر را به خاطر خدا دوست دارند

 باب: [فضل احلب فی اهللا]» الفضايل«مسلم، كتاب 

ُهللا علَيه وسلَّم: إِنَّ اَهللا يقُولُ قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى ا رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -259
 .»الْيوم أُظلُّهم في ظلِّي يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلِّي ؟يوم الْقيامة: أَين الْمتحابونَ بِجلَالي

فرمودنـد: خداونـد روز    روايت شده است كـه گفـت: پيـامبر     . از ابوهريره 259
داشـتند؟! امـروز    كجايند كساني كه به خاطر من يكديگر را دوست مـي «فرمايد:  قيامت مي

 ».ي من نيست اي جز سايه ام جاي خواهم داد، روزي كه هيچ سايه ها را زير سايه آن
في  أَنَّ رجلًا زار أَخا لَه :عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -260

قَالَ: أَين ترِيد؟ قَالَ: أُرِيد أَخا لي في هذه الْقَرية، قَالَ:  .قَرية أُخرى، فَأَرصد اُهللا علَى مدرجته ملَكًا
الَ: فَإِني رسولُ اِهللا إِلَيك هلْ لَك علَيه من نِعمة تربها؟ قَالَ: لَا، غَير أَني أَحببته في اِهللا عز وجلَّ قَ

يهف هتببا أَحكَم كبأَح بِأَنَّ اَهللا قَد«. 
فـردي يكـي از   «روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد:       از پيامبر  . از ابوهريره 260

برادرانش را در روستايي ديگر زيارت كرد (فردي به روستايي براي ديدار با برادر دينـيش  
خـواهي بـروي؟    اي را سر راهش فرستاد، فرشـته گفـت: كجـا مـي     د فرشتهرفت). خداون

روم، فرشـته گفـت: آيـا پـيش او      جواب داد: به ديدار با يك برادر دينيم در اين روستا مي
خواهي سود آن را از او بگيري (آيا حقي بر تو دارد)؟ گفت: خير تنها به  مالي داري كه مي

روم]، فرشته گفت: پـس، مـن    [پس به ديدارش مي خاطر خداوند متعال او را دوست دارم
ي خدا به سوي تو هستم [و از طرف خدا به تو اين پيام را دارم كه] خداونـد تـو    فرستاده

 ».را دوست دارد، همچنانكه تو برادرت را به خاطر او دوست داري

                                           
 قدسي نيستند، اما به موضوع مرتبط هستند. 258و  257احاديث  -1
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 امام مالک، املوطأ

) ايـن  259ي  هامام مالك با همان الفاظ روايـت شـده از مسـلم (حـديث شـمار      -261
كه مسـلم آورده اسـت    »بِجِلَالي«حديث را ذكر كرده است، با اين تفاوت كه به جاي لفظ 

 را ذكر كرده است. »لجلَالي«لفظ 
سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: عن معاذ بنِ جبلٍ رضي اهللا عنه قَالَ: « -262

 .»ه تبارك وتعالَى: وجبت محبتي للْمتحابني في، والْمتجالِسني في، والْمتباذلني فيقَالَ اللَّ
فرمود:  شنيدم كه مي روايت شده است كه گفت: از پيامبر  . از معاذ بن جبل 262

مـن يكـديگر را دوسـت     محبتم نسبت به كساني كه بـه خـاطر  «فرمايد:  خداوند متعال مي
كنند) و به خاطر من بـه   نشينند (يكديگر را مالقات مي دارند و به خاطر من با يكديگر مي

 ».شود) كنند، واجب شد (محبتم شامل اين افراد مي يكديگر كمك و بخشش مي

جالبی ) را با روايت ديگری ضمن بيان داستان ٢٦٢ی  [امام مالک حديث قبل (حديث شامره

 ر ذكر كرده است]:به رشح زي

263- »قشمد جِدسم لْتخقَالَ: د هأَن ،لَانِيوالْخ رِيسأَبِي إِد نا،  ،عايالثَّن اقرب ابى شفَإِذَا فَت
هعم اسإِذَا النو (ثَالَثُون :ةايرِو يفونَ ورشع ةابحالص نم هعمو :ةايرِو يفو)  ٍءيي شلَفُوا فتإِذَا اخ

 ،هذَا معاذُ بن جبلٍ، فَلَما كَانَ الْغد هجرت :أَسندوا إِلَيه، وصدروا عن قَوله، فَسأَلْت عنه، فَقيلَ
ح هتظَرتلِّي، قَالَ: فَانصي هتدجوجِريِ، وهقَنِي بِالتبس قَد هتدجلِ فَوبق نم هجِئْت ثُم ،هلَاتى صى قَضت

 ،أَاللَّه :؟ فَقُلْتفَقَالَ: أَاللَّه ،لَّهل كبي لَأُحإِن اللَّهو :قُلْت ثُم ،هلَيع تلَّمفَس ،هِهج؟ وفَقَالَ: أَاللَّه
.أَاللَّه :؟ فَقُلْتفَقَالَ: أَاللَّه ،أَاللَّه :ذَ  فَقُلْتوِقَالَ: فَأَخبحي بائرِد (ائيرِد يتوببِح :ةايرِو يفو) 

رشقَالَ: أَبو ،هذَنِي إِلَيبفَج،  كاربت قُولُ: قَالَ اللَّهي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن
تلْمي لتبحم تبجالَى: وعتويف نيلاذبتالْمو ،يف اوِرِينزتالْمو ،يف ِسنيالجتالْمو ،يف نيابح«. 

گويـد: وارد مسـجد دمشـق شـدم. ناگـاه بـا جـواني بـا          . ابو ادريس خوالني مـي 263
او جمـع   رو شدم كه مردم بـا او بودنـد (گـرد    هاي سفيد و براق (خوش سيما) روبه دندان

بـا او  صـحابه   مده است كه بيست نفـر و در روايتـي سـي نفـر    (در روايتي آ شده بودند)؛
كردنـد   كردند، آن را به او واگذار مي اي باهم اختالف نظر پيدا مي بودند) و وقتي در مسأله
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ي او پرسيدم كـه كيسـت؟ گفتـه شـد: او      دادند؛ من هم در باره و سخن او را مبنا قرار مي
شدم، ديدم كه زودتر از من بيدار شـده اسـت    زود بيدار معاذ بن جبل است. فردا كه صبح

و او را در حال نمازخواندن ديدم؛ منتظرش ماندم، تا اين كه نمازش را تمام كرد، آنگاه از 
رو نزدش رفتم و عرض كردم: به خدا سوگند تو را به خاطر خدا دوست دارم، گفت:  روبه

ن است. گفت: به خدا سوگند؟ گفـتم:  تو را به خدا چنين است؟ گفتم: به خدا سوگند چني
ي عبايم را گرفت  به خدا سوگند، گفت: به خدا سوگند؟ گفتم: به خدا سوگند، پس گوشه

فرمـود:   شـنيدم كـه مـي    و مرا به سوي خود كشيد و گفت: تو را مژده باد! من از پيامبر 
دوسـت   محبتم نسبت به كساني كه بـه خـاطر مـن يكـديگر را    «فرمايد:  خداوند متعال مي

كنند و بـه   نشينند و به خاطر من يكديگر را مالقات مي دارند و به خاطر من با يكديگر مي
كننـد، واجـب شـد (محبـتم شـامل ايـن افـراد         خاطر من به يكديگر كمك و بخشش مـي 

 ».شود) مي
و كساني كـه [بـه   « »والْمتصادقين في«طبراني در روايت حديث اين را هم اضافه دارد: 

ر من (خدا)] باهم صادق هسـتند [و ارتبـاطي صـادقانه و خالصـانه در راه مـن بـاهم       خاط
 ».دارند]

گويـد: ايـن حـديث براسـاس      گويد: اين حديث صحيح است و حاكم مـي  زرقاني مي
 باشد. شرط امام بخاري و امام مسلم صحيح مي

 باشد. گويد: سند اين حديث صحيح مي ابن عبدالبر هم مي
شان را به خـاطر   گفته شده: يعني كساني كه جان و مال »متباذلني فيالْ«در مورد معناي 
 كنند. دهند و خرج مي خدا و در راه او مي

 ترمذی، باب: [احلب فی اهللا]

264- » نلٍعبج ناذُ بعقُولُ:  رضي اهللا عنه مي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ: س
 .»يغبِطُهم النبِيونَ والشهداُء ،قَالَ اللَّه عز وجلَّ: املُتحابونَ في جلَالي لَهم منابِر من نورٍ
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فرمود:  شنيدم كه مي روايت شده است كه گفت: از پيامبر  از معاذ بن جبل  .264
ر عظمت مـن دوسـت دارنـد، در    كساني كه يكديگر را به خاط«فرمايد:  خداوند متعال مي

هـا   هايي از نور (جايگاهي نوراني) دارند كه پيامبران و شـهدا نسـبت بـه آن    قيامت جايگاه
 ».خورند غبطه مي

 گويد: اين حديث حسن صحيح است. ترمذي مي

 »مريض شدم و به عيادتم نيامدي«فرمايد:  حديث: خداوند مي

 ة املريض][فضل عياد»: الرب والصلة واألدب«مسلم، كتاب 

قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: إِنَّ اَهللا عز وجلَّ  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -265
 ؟الْعالَمني كَيف أَعودك وأَنت رب !قَالَ: يا رب !يقُولُ يوم الْقيامة: يا ابن آدم مرِضت فَلَم تعدنِي
هدعت فَلَم رِضا مي فُلَاندبأَنَّ ع تملا ع؟قَالَ: أَم  نا اب؟ يهدننِي عتدجلَو هتدع لَو كأَن تملا عأَم

منِي !آدمطْعت فَلَم كتمطْعتاس! با را !قَالَ: ي بر تأَن؟ وكمأُطْع فكَيونيالَم؟لْع  تملا عقَالَ: أَم
 !يا ابن آدم ؟أَنه استطْعمك عبدي فُلَانٌ، فَلَم تطْعمه؟ أَما علمت أَنك لَو أَطْعمته لَوجدت ذَلك عندي

قَالَ: استسقَاك عبدي فُلَانٌ  ؟رب الْعالَمني كَيف أَسقيك وأَنت !قَالَ: يا رب !استسقَيتك فَلَم تسقنِي
 .»فَلَم تسقه، أَما إِنك لَو سقَيته وجدت ذَلك عندي

فرمودند: خداوند متعـال در   روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوهريره 265
عيادتم نيامـدي! بنـده در جـواب    اي فرزند آدم! مريض شدم و به «فرمايد:  روز قيامت مي

گويد: پروردگارا! چگونه تو را عيادت كـنم، در حـالي كـه تـو پروردگـار جهانيـاني؟!        مي
ي من مريض شد و تو به عيادتش نرفتي؟  آيا خبر نداشتي كه فالن بنده فرمايد: خداوند مي

زند آدم! از تـو  ديدي؟! اي فر كردي، مرا در آنجا مي دانستي كه اگر او را عيادت مي آيا نمي
گويد: خدايا! چگونه تو را طعام دهم، در حالي  غذا خواستم و به من ندادي! در جواب مي

ام [وقتي كه] از تو غذا خواسـت،   فرمايد: فالن بنده كه تو پروردگار جهانياني؟! خداوند مي
 دادي، [پـاداش] آن را نـزدم   دانسـتي كـه اگـر بـه او طعـام مـي       به او غذا ندادي، آيا نمـي 

گويد: خدايا! چگونه  يافتي؟ اي فرزند آدم! از تو آب خواستم و به من ندادي، انسان مي مي
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ام از  فرمايد: فـالن بنـده   دادم، در حالي كه تو پروردگار جهانياني؟ خداوند مي به تو آب مي
دادي [پـاداش] آن را   دانستي كه اگر بـه او آب مـي   تو آب خواست و به او ندادي، آيا نمي

(؟!»كردي يافت مينزدم در
66F

1(. 

 كردن را بر خود حرام كردم حديث: اي بندگانم! من ظلم

 مسلم، باب: [حتريم الظلم]

266- »أَبِي ذَر نرضي اهللا عنه ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النقَالَ: ع  كاربنِ اِهللا تى عوا ريمف
ادبا عقَالَ: ي هالَى أَنعتا  !يووا، يظَالَما، فَلَا تمرحم كُمنيب هلْتعجفِْسي، ولَى نع الظُّلْم تمري حإِن

كُلُّكُم جائع، إِلَّا من أَطْعمته،  !كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا من هديته، فَاستهدونِي أَهدكُم، يا عبادي !عبادي
مطْعتيفَاسادبا عي ،كُممي !ونِي أُطْعادبا عي ،كُمونِي أَكْسكْستفَاس ،هتوكَس نارٍ إِلَّا مع كُلُّكُم!  كُمإِن

م لَن إِنكُ !تخطئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ، وأَنا أَغْفر الذُّنوب جميعا، فَاستغفرونِي أَغْفر لَكُم، يا عبادي
لَو أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم  !ولَن تبلُغوا نفْعي فَتنفَعونِي، يا عبادي ،تبلُغوا ضري فَتضرونِي

ا عئًا، ييي شلْكي مف كذَل ادا زم ،كُمنم داحلٍ وجقَى قَلْبِ رلَى أَتوا عكَان كُمجِنو لَكُمأَنَّ أَو ي لَوادب
كُمجِنو كُمسإِنو كُمرآخا  ،وئًا، ييي شلْكم نم كذَل قَصا نم ،داحلٍ وجرِ قَلْبِ رلَى أَفْجوا عكَان

فَأَعطَيت كُلَّ  ،فَسأَلُونِي قَاموا في صعيد واحد ،لَو أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم وجِنكُم !عبادي
إِنما  !إِلَّا كَما ينقُص الْمخيطُ إِذَا أُدخلَ الْبحر، يا عبادي ،إِنسان مسأَلَته، ما نقَص ذَلك مما عندي

دجو نا، فَماهإِي فِّيكُمأُو ثُم ،ا لَكُميهصأُح الُكُممأَع ياَهللا ه دمحا فَلْيريفَلَا  ،خ ،كذَل رغَي دجو نمو
هفْسإِلَّا ن نلُومي«. 

كند، روايت شـده   از خداوند روايت مي ي آنچه كه پيامبر  از جمله از ابوذر . 266
ام و آن را  كردن را بر خـود حـرام كـرده    اي بندگانم! من ظلم«فرمايد:  است كه خداوند مي

                                           
آنچه مشخص است اين كه ذات خداوند از صفات مذكور در حديث شـريف بـه دور اسـت، امـا از      -1

 كند. باب تشريف و بزرگداشت بنده، خداوند صفات او را به خود اضافه مي
 ي اوست. وند در برابر مالقات و... بندهيافتن اجر و پاداش و رحمت خدا »عنده وجدتين«منظور از 

دادن بـه نيازمنـدان و... دارد و ايـن كـه      حديث داللت بر فضل و اهميت عيادت بيمار و اطعام و آب
 آيند. چنين صفاتي جزو مكارم اخالق به شمار مي
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ي شـما گمراهيـد،    ام، پس به يكديگر ظلم نكنيد. اي بندگانم! همه ما حرام گردانيدهبين ش
دهـم.   مگر كسي كه او را هدايت دهم، پس از من طلب هدايت كنيد، شما را هـدايت مـي  

ي شما گرسنه هستيد، مگر كسي كه من او را طعام دهم، پس از من طعام  اي بندگانم! همه
ي شما برهنه هستيد، مگر كسي كه من او  . اي بندگانم! همهدهم بخواهيد، شما را طعام مي

پوشانم. اي بندگانم! شما شب و روز  را بپوشانم، پس از من طلب پوشش كنيد، شما را مي
ي تمامي گناهانم، پس از مـن طلـب بخشـش     شويد و من بخشنده دچار خطا و اشتباه مي

اندن بـه مـن را نداريـد، تـا زيـانم      رسـ  بخشم. اي بندگانم! شما توان زيان كنيد، شما را مي
رسانيد و توان سودرساندن به من را نيز نداريد، تا به من سودي رسانيد. اي بنـدگان مـن!   

ترين فرد خودتان  اگر اولين و آخرين و جن و انس شما بر يك حالت و حالت قلب متقي
درت مـن  باشيد (يعني همه در باالتر سطح از تقوا باشد)، اين هيچ چيـزي بـه ملـك و قـ    

افزايد. اي بندگانم! اگر اولين و آخرين و جن و انس شما بر يك حالت و حالت قلب  نمي
فاجرترين فرد از خودتـان باشـيد (اگـر همـه در آخـرين درجـه از فجـور باشـيد، ماننـد          

كاهد. اي بنـدگانم! اگـر اول و آخـر و     اي از ملك من نمي فاجرترين فرد از شما)، اين ذره
ي در يك دشت پهناور گرد آيند و از من كمك بخواهند و مـن نيـز   جن و انس شما همگ

شود، مگر به  ي من چيزي كاسته نمي اند، بدهم؛ از خزانه ها، آنچه را خواسته به تك تك آن
آورد! اي بنـدگان مـن! ايـن     ي آبي كه يك سوزن فرو برده شده در دريا با خود مـي  اندازه

كنم و روز قيامت [جـزاي] آن   ن ثبت و ضبط ميها را برايتا فقط اعمال شماست كه من آن
كم و كاست به شما خواهم داد، پس اگر كسي از شما به خيري دست يافت، بايد كه  را بي

خدا را سپاس و ستايش بگويد و اگر كسي چيزي غيـر از ايـن نصـيبش شـد، نبايـد جـز       
 .)67F1(»خودش كس ديگري را سرزنش كند

                                           
ظلم  كردن از طرف خدا محال است؛ زيرا اند: ظلم علما گفته »يحرمت الظلم علی نفس إين«در مورد  -1

ي ملك،  كند در حالي كه همه يعني تجاوز از حد و تصرّف در ملك غير و چگونه خداوند تجاوز مي
از آنِ اوست و كسي مافوق او نيست، بلكه از باب مشابهت آن را فرموده و معنايش اين است كه من 

 از ظلم، پاك و بري هستم.
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267- »أَبِي ذَر نهرضي اهللا عن ع  نوِي عرا ييمف :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ: قَالَ ر
هبر: فِْسي الظُّلْملَى نع تمري حوا ،إِنظَالَمي، فَلَا تادبلَى ععو... وِهحيثَ بِندالْح اقسو«. 

چـه از پروردگـارش   در آن روايت شده اسـت كـه گفـت: پيـامبر      . از ابوذر 267
كـردن را بـر خـود حـرام كـردم و       مـن ظلـم  «فرمايد:  كند، فرمودند: خداوند مي روايت مي

 ي حديث را ادامه داد. و بقيه» بندگانم نيز پس به يكديگر ظلم نكنيد...

 »صفة القيامة«ترمذی، كتاب 

ايـن   را» يا عبادي«) حديث 266ي  ترمذي با الفاظي غير از الفاظ مسلم (حديث شماره
 چنين روايت كرده است:

268- »أَبِي ذَر نالَى:  رضي اهللا عنه ععت قُولُ اللَّهي :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
فَسلُونِي  ه،إِلَّا من أَغْنيت فَسلُونِي اهلُدى أَهدكُم، وكُلُّكُم فَقري ه،كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا من هديت !يا عبادي

تافَيع نإِلَّا م ذْنِبم كُلُّكُمو ،قْكُمزأَرهةرفلَى املَغع ةري ذُو قُدأَن كُمنم ملع نفَم ،،  تنِي غَفَرفَرغتفَاس
كُ ،لَهيحو كُمرآخو لَكُمأَنَّ أَو لَوي، واللَا أُبقَى قَلْبِ ولَى أَتوا ععمتاج كُمابِسيو كُمطْبرو كُمتيمو م

ما زاد ذَلك في ملْكي جناح بعوضة، ولَو أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وحيكُم وميتكُم  ،من عبادي رجلٍ
ما نقَص ذَلك من ملْكي جناح بعوضة،  ،شقَى قَلْبِ عبد من عباديورطْبكُم ويابِسكُم اجتمعوا علَى أَ

داحو يدعي صوا فعمتاج كُمابِسيو كُمطْبرو كُمتيمو كُميحو كُمرآخو لَكُمأَنَّ أَو لَوأَلَ كُلُّ  ،وفَس
 تلَغا بم كُمنم انسإِنهتنِيأَلَ ،أُما سم كُمنلٍ مائكُلَّ س تطَيي ،فَأَعلْكم نم كذَل قَصا نم،  ا لَوإِلَّا كَم

                                                                                                             
 »کل مولود يولد علی الفطرة«كه فرمودند: با اين حديث  »کلکم ضال إال من هديته«اين كه فرمودند: 

بودن، گمراهي  ممكن است منظور از گمراه -1اند:  ظاهراً در تضاد است؛ در توجيه آن چنين فرموده
ممكن است منظور اين باشد كه اگر نسبت به شما اهمال نظر  -2باشد.  قبل از بعثت پيامبر 

شديد و از  كردم، گمراه مي ت است، رها ميتان كه طالب راحتي و شهو كردم و شما را سرشت مي
 گشتيد. تان منحرف مي فطرت پاك

است و اگر ماضي را  »خطیء، يخطأ«شود، چون مضارع  هردو خوانده مي »ختطئون«و  »ختطئون«لغت 
هم در مورد اشتباه عمدي و هم غير  »خطأ«نيز درست خواهد بود. لفظ  »ختطئون«بدانيم،  »أخطأ«

 شود. ال ميعمدي (سهوي) استعم
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ائي أَفْعلُ ما أُرِيد عطَ ،ثُم رفَعها إِلَيه، ذَلك بِأَني جواد ماجِد ،فَغمس فيه إِبرةً ،أَنَّ أَحدكُم مر بِالبحرِ
كَلَام، ذَابِي كَلَامعكُونُ ،وفَي ،كُن :أَنْ أَقُولَ لَه هتدٍء إِذَا أَريشرِي لا أَممإِن«. 

فرمايـد:   فرمودند: خداوند مـي  روايت شده است كه گفت: پيامبر  از ابوذر  .268
ز من طلـب  ي شما گمراهيد، مگر كسي كه من او را هدايت دهم، پس ا اي بندگانم! همه«

ي شما فقير و نيازمند هستيد، مگر كسي كه مـن   دهم. همه هدايت كنيد، شما را هدايت مي
نياز كـرده باشـم، پـس از مـن طلـب رزق و روزي كنيـد، شـما را رزق و روزي         او را بي

شويد (گناهكاريد) مگر كسـي كـه مـن او را از گنـاه      ي شما مرتكب گناه مي همه دهم. مي
كاب به گناه محفوظ دارم)، پس هركس از شما چنين معتقد باشد كه عافيت بخشم (از ارت

بخشم و اهميتي [به  توانم گناهان او را ببخشم و از من طلب بخشش كند، او را مي من مي
دهـم و اگـر اولـين و آخـرين و      كننده] نمي ي گناه و به شخص گناهكار توبه نوع يا اندازه

ترين فـرد از بنـدگان مـن گـرد      حالت قلب متقي جان شما، بر زنده و مرده و جاندار و بي
اي هم به ملك و  ي بال پشه آييد (يعني همه در باالترين سطح از تقوا باشيد) اين، به اندازه

جـان شـما بـر     افزايد و اگر اولين و آخرين و زنده و مرده و جاندار و بـي  قدرت من نمي
گرد آييد (اگـر همـه در آخـرين    ترين و گناهكارترين فرد از بندگان من  مراهگحالت قلب 

كاهـد و   اي هم از ملك و قدرت مـن نمـي   ي بال پشه درجه از فجور باشيد) اين، به اندازه
جان شما همگي در دشتي پهنـاور گـرد    اگر اولين و آخرين و زنده و مرده و جاندار و بي

افـراد  آييد و هركدام از شما از من، هرچه آرزو دارد بخواهد و من آنچه را كه تـك تـك   
كنـد، مگـر در    خواهد، به او ببخشم، اين از ملك و قدرت من هيچ چيزي كم نمي شما مي

ال و اين حد كه يكي از شما در دريايي بگذرد و سوزاني را در آن بيندازد، سـپس آن را بـا  
شود؟!) اين، به خاطر آن است كـه مـن بسـيار     بيرون بياورد (چه مقدار از آب دريا كم مي

دهم [و تحقق] بخشش و عذاب من تنها  بخشنده و بزرگم و آنچه را كه بخواهم، انجام مي
است و كار من تنها به اين است كه هرگاه آن را اراده كنم، بـه آن بگـويم:    "گفتن"به يك 

 ».شود شو! پس مي
 گويد: اين حديث حسن است. ترمذي مي
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 »الزهد«ابن ماجه، كتاب 

ي  با الفاظي نزديك به الفاظ ترمـذي (حـديث شـماره    ابن ماجه نيز از ابوذر  -269
كند، با اين تفـاوت كـه در آن تقـديم و تـأخيري صـورت       ) اين حديث را روايت مي268

ولَو أَنَّ حيكُم وميتكُم ورطْبكُم «ت: گرفته است و در اين روايت اين دو جمله نيز نيامده اسـ 
داحقَى قَلْبِ ولَى أَتوا ععمتجا ،كُمابِسيي:  و جمله »و»كَلَام ذَابِيعو«. 

 پوش من هستند حديث: كبريا و بزرگي، رداي من و عزت و عظمت، تن

 مسلم، باب [حتريم الكرب]

اخلدري رضي اهللا عنهما قاال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عن أيب هريرة وأيب سعيد  -270
 .»العز إزاره، والكربياء رداؤه، فمن ينازعين عذبته«وسلم: 

 روايـت شـده اسـت كـه گفتنـد: پيـامبر        ب. از ابوهريره و ابوسعيد خدري 270
 هسـتند (يعنـي صـفات    پـوش او  كبريا و بزرگي، ردايش و عزت و عظمت، تن«فرمودند: 

] هركس [در اين صـفات]  :فرمايد [و خداوند مي .)خداوند متعال استو مخصوص  مالزم
   .)68F1(»كند، او را عذاب خواهم داد هبا من منازع

 ابوداود، باب: [ما جاء فی الكرب]

                                           
ها باشد،  شدن به اين صفات و مشاركت با من در آن يعني هركس در پي متخلق »عذبته ومن ينازعين« -1

 ي من است. دهم، زيرا اين صفات تنها شايسته او را عذاب مي
فالن «گويد:  از باب استعاره هستند؛ به عنوان نمونه، عرب مي »إزار ورداء«اما به كاربردن كلمات 

باشد و اين صفت به  به اين معني است كه صفت او زهد و تقوي مي »زهد ودثاره التقویشعاره ال
 شوند. اي در او رسوخ كرده كه هرگز از او جدا نمي گونه

بـه انسـان   » إزار و رداء«به ايـن معنـي هسـتند كـه چـون      » إزار و رداء«در مورد خداوند نيز كلمات 
هـا نمايـان    شود و جمال و زيبـائيش بـا آن   معه ظاهر نميها هرگز در جا اند و انسان بدون آن چسبيده

شود و مالزم او هستند، كبريا و عظمت نيز دو صفتي هستند كه خاص و مالزم خداوند هسـتند و   مي
 باشند. مقتضاي خداييش چنين صفاتي مي
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للَّه عز قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: قَالَ ا رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -271
 .»وجلَّ: الْكبرِياُء رِدائي، والْعظَمةُ إِزارِي، فَمن نازعنِي واحدا منهما، قَذَفْته في النارِ

فرمودنـد: خداونـد متعـال     روايت شده است كه گفت: پيـامبر   . از ابوهريره 271
م) من هسـتند و هـركس در   پوش (صفات خاص و مالز بزرگي و عظمت، تن«فرمايد:  مي

 ».اندازم ها با من منازعه كند، او را در آتش مي هريك از آن

 ابن ماجه، باب: [الرباءة من الكرب]

) را 271ي  همان الفاظ روايت ابوداود (حديث شـماره  ابن ماجه از ابوهريره  -272
قَذَفْته في «ي  جملـه  و به جاي »من«لفظ  »فَمن«كند، با اين تفاوت كه به جاي لفظ  بيان مي

 آورده است. »أَلْقَيته في جهنم«ي  جمله »النار
ي  روايتي را همانند روايت قبـل (حـديث شـماره    بابن ماجه از ابن عباس  -273

فَمن نازعنِي واحـدا  «كند، با اين تفاوت كه در آخر روايت چنين آمده است:  ) ذكر مي271
 .»يته في النارِمنهما، أَلْقَ



 

 
 نشستن با مبني بر درخواست حضرت موسي  -27

 حضرت خضر 

 با خضر  حديث: حضرت موسي 

 بخاری:

274- » ناسٍعبنِ عابل رٍ، قَالَ: قُلْتيبج نب يدعأَنَّ رضي اهللا عنهما س معزي يكَالفًا البوإِنَّ ن :
بنِي إِسرائيلَ، إِنما هو موسى آخر، فَقَالَ: كَذَب عدو اللَّه،  صاحبلَيس هو  موسى صاحب اخلَضرِ

رنِي إِسي با فيبطخ ى قَاموسأَنَّ م :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النبٍ، عكَع نب يا أُبثَندلَ حئيلَ، فَسائ
بِمجمعِ سِ أَعلَم؟ فَقَالَ: أَنا، فَعتب اللَّه علَيه، إِذْ لَم يرد العلْم إِلَيه، فَقَالَ لَه: بلَى، لي عبد أَي النا

لي بِه؟  وكَيف !ومن لي بِه؟ وربما قَالَ سفْيانُ، أَي رب !قَالَ: أَي رب ،هو أَعلَم منك ،البحرينِ
 ثَم وفَه احلُوت تا فَقَدثُميلٍ، حكْتي مف لُهعجا فَتوتذُ حأْخقَالَ: ت-  هثَم وا قَالَ: فَهمبرذَ  -وأَخو

اهفَتو وه طَلَقان لٍ ثُمكْتي ما فوتح - ونن نب عوشةَ - يرخا الصيى إِذَا أَتتح، اومهُءوسا رعض ...
هثُ بِطُوليدالْح«. 

گفـتم: نَـوف بكـالي چنـين گمـان       بگويد: به ابن عبـاس   . سعيد بن جبير مي274
كند موسايي كه با خضر بوده، همان موساي [پيامبر] بنـي اسـرائيل نيسـت، بلكـه فـرد       مي

عـب از  ديگري است، ابن عباس گفت: [آن] دشـمن خـدا دروغ گفتـه اسـت. اُبـي بـن ك      
ي خطبـه   موسي در ميان بني اسرائيل بـراي ارائـه  «برايمان روايت كرد كه فرمود:  پيامبر

اي خواند)، انگاه از او سؤال شد: چه كسي از همه داناتر است؟  خطبه بلند شد (بلند شد و
جواب داد: من؛ خداوند او را سرزنش كرد كه چرا علم را به خداوند نسبت نداده است و 

(اي در مجمع البحرين  د: اي موسي! [تو داناترين نيستي] بلكه بندهبه او فرمو
69F

دارم كه از  )1

                                           
مفسـران   يعني محل تالقي دو دريا. اما نام اين دو دريا در قرآن نيامده اسـت. ولـي  » مجمع البحرين« -1

اند: منظور محل اتصاف خليج عقبه و خليج سوئز يا اقيانوس هنـد بـا دريـاي احمـر يـا دريـاي        گفته
 مترجم. –دل)  مديترانه با اقيانوس اطلس است؛ (به نقل از تفسير نور، دكتر مصطفي خرم
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كند؟ و چه بسا  تو داناتر است، موسي گفت: خدايا! چه كسي مرا به سوي او راهنمايي مي
(شك راوي) سفيان [كه يكي از راويان اين سـند اسـت] گفـت: [موسـي گفـت:] خـدايا!       

داري و آن را در زنبيلي قرار  اوند فرمود: يك ماهي برميتوانم نزد او بروم؟ خد چگونه مي
دهي، هرجا ماهي را گم كردي، او آنجاست. موسـي يـك مـاهي برداشـت و آن را در      مي

اي رسيدند [در  زنبيلي گذاشت، سپس با جوان همراهش، يوشع بن نون، رفت تا به صخره
تـا آخـر   » ه گذاشتند....آنجا توقف كردند تا كمي استراحت كنند] پس سرشان را بر صخر

 حديث.

 ی كهف] بخاری، باب: [سوره

275- » :هيفوهإِلَي ى اللَّهحنِ :فَأَويرحعِ البمجا بِمدبي عنِ،إِنَّ ليرحعِ الْبمجم دنع أَو ،  لَمأَع وه
با رى: يوسقَالَ م ،كنم! ي بِهل فذُ ؟فَكَيأْخقَالَ: ت  تا فَقَدثُميلٍ، فَحكْتي مف لُهعجا فَتوتح كعم

ثَم ،وفَه احلُوتثيدرِ الْحإِلَى آخ ...«. 
اي در  خداوند به موسـي وحـي كـرد: بنـده    « :اند . در اين روايت اين جمالت آمده275

دانـاتر اسـت؛   مجمع البحرين دارم، يا (شك راوي) نزد يك مجمع البحرين دارم، او از تو 
د: او را مالقات كنم)؟ خداوند فرمو موسي عرض كرد: خدايا! چگونه به او برسم (چگونه

گـذاري، پـس هرجـا آن را گـم كـردي او       داري و آن را در زنبيلـي مـي   يك مـاهي برمـي  
 ، روايت اينچنين تا آخر ادامه دارد.»آنجاست...

 بخاری، در روايت ديگری، آن را چنني آورده است:

276- »بت(أَيِ اُهللا) فَع هلَيع، بر لَى، قَالَ: أَييلَ: بق ،إِلَى اللَّه لْمالع دري ؟ قَالَ:  !إِذْ لَمنفَأَي
بر نِ، قَالَ: أَييرحعِ البمجا !بِملَمي علْ لعاج، بِه كذَل لَمو ،أَعرمي عفَقَالَ ل:  فَارِقُكثُ ييح

 .»... إِلَى آخرِ الْحديثوت وقَالَ لي يعلَى: خذْ نونا ميتا، حيثُ ينفَخ فيه الروح، فَأَخذَ حوتااحلُ
وقتي كه موسي دانايي را به خدا نسبت نداد، بلكه آن را بـه خـود نسـبت داد]،    . «[276

دارد؛ موسـي گفـت: خـدايا!     خداوند او را سرزنش كرد، گفته شد: بله، داناتر از تو وجود
اي به من بده تا او را بيابم  كجاست؟ فرمود: در مجمع البحرين، موسي گفت: خدايا! نشانه
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و بشناسم. عمرو (يكي از راويان) به من (سفيان بن عيينه) گفت: خداوند فرمود: جايي كه 
گفـت:  شود و يعلي (يكـي از راويـان) بـه مـن (سـفيان بـن عيينـه)         ماهي از شما جدا مي

خداوند فرمود: يك ماهي مرده را بردار، هرجا زنده شد، [خضر آنجاسـت]، پـس موسـي    
 ».يك ماهي مرده برداشت و... تا آخر حديث

فرمايـد: ايـن    ي كهـف مـي   در قسمت سوره 221صفحه  7در جلد  /امام قسطالني 
در كتـاب الجـامع    /حديث در قسمت كتاب العلم بخاري آمده است و مؤلف بزرگوار 

 ود در بيشتر از ده جا آن را ذكر كرده است.خ





 

 
 سزاي خودكشي، آتش است -28

 بخاری، باب: [احلديث عن بنی إرسائيل]

اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: كَانَ فيمن كَانَ  عن جندبِ بنِ عبد اِهللا، قَالَ: قَالَ رسولُ« -277
جزِع، فَأَخذَ سكِّينا فَحز بِها يده، فَما رقَأَ الدم حتى مات، قَالَ اللَّه تعالَى: قَبلَكُم رجلٌ بِه جرح، فَ

 .»بادرنِي عبدي بِنفِْسه، حرمت علَيه اجلَنةَ
قبـل از  «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  عبداهللا  . از جندب بن277

ن قديم) مردي بود كه دستش جراحتي داشت و [بر درد جراحت] صبر نكرد شما (در زما
تا اين كه آن مرد [در  ود نشددجريان خون، مسو چاقويي برداشت و دستش را قطع كرد، 

ام در مـرگش بـر مـن     متعال فرمـود: بنـده  ريزي] جانش را از دست داد، خداوند  اثر خون
 .)70F1(»حرام كردمپيشي گرفت و تعجيل كرد، پس بهشت را بر او 

                                           
در حقيقـت   كنـد،  انساني كه در حالت عادي يعني با اختيار و عامداً و عاقالً اقدام بـه خودكشـي مـي    -1

دانسـتنِ حـرام    انجام اين كار را بر خود حالل دانسته است و با اين كار دچار كفر شده است (حـالل 
خدا)، پس به خاطر كفرش نه به خاطر انجام عملش، تا ابد در آتش خواهد ماند. اگر كسـي بگويـد:   

اش ايـن   را كه الزمـه آيد؛ چ مشكل به نظر مي» ام در مرگش بر من پيشي گرفت بنده«گويد:  اين كه مي
است كه هركس كه به قتل برسد، قبل از اجلش جانش را از دست داده باشد؛ اين در حالي است كـه  

يافتن اجلش نخواهد مرد؛ پاسخ اين است كه چون اين فرد صورت مبادرت را  هيچ فردي جز با پايان
ع ننمـوده و او راه  با قصد و اختيار از خـود بـه نمـايش گذاشـته و خداونـد وي را از عملـش مطلـ       

خودكشي را در پيش گرفته، در چنين شرايطي گويي كه اقدام به مبادرت كرده و به جهت نافرمـاني،  
مستحق مجازات الهي شده است. [اما اگر اين عمل را حرام بداند، اما با اين حال آن را انجام بدهـد،  

 آتش نخواهد ماند].مرتكب گناه كبيره شده، نه گناه كفر؛ بنابراين، براي هميشه در 
حديث داللت بر بزرگي گناه قتل و تحريم آن، خواه خودكشي يا دگركشي دارد، زيرا نفـس و جـان   

 ملك كسي غير از خدا نيست و تنها اوست كه حق دخل و تصرف در آن را دارد.





 

 
 نياز نيست هيچكس از فضل و بخشش خدا بي -29

 باب: [من اغتسل عرياناً]» الغسل«بخاری، كتاب 

عليه  عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: بينا أَيوب رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -278
علَيه جراد من ذَهبٍ، فَجعلَ أَيوب يحتثي في ثَوبِه، فَناداه ربه: أَلَم أَكُن  يغتِسلُ عريانا، فَخر السالم

ككَترب نى بِي عنالَ غ نلَكو ،كتزعلَى وى؟ قَالَ: برا تمع كتيأَغْن«. 
 زماني كه ايوب : «روايت شده است كه فرمودند از پيامبر  . از ابوهريره 278

هايي از طال بر سر او ريختنـد (طـال    كرد)، ملخ كرد (حمام مي (پيامبر خدا) برهنه غسل مي
كردن و]  هايي از طال به شكل ملخ) و ايوب شروع به [جمع به شكل ملخ بودند يا مجسمه

بينـي،   يها در لباسش كرد. پروردگارش او را ندا زد و فرمود: آيا تو را از آنچه م ريختن آن
اي]، امـا مـن    نياز كرده [مرا بي ام؟ جواب داد: چرا، سوگند به جالل و عزتت، نياز نكرده بي

 ».نياز نيستم [و نخواهم بود] هايت بي هرگز از خير و بخشش

﴿بخاری، كتاب [بدء اخللق] باب [قول اهللا تعالی:            ﴾ [

﴿باب: [قول اهللا تعالی » التوحيد«ز كتاب و ني           ﴾[ 

را اينگونـه آورده   »فَخر علَيه جراد من ذَهبٍ«ي  در اين دو روايت، بخاري جملـه  -279
 .»خر علَيه رِجلُ جرد من ذَهبٍ«است: 

 ]نسائی، باب: [االستتار عند االغتسال

) آن را روايت كرده است، با اين 278ي  با همان الفاظ بخاري (حديث شماره -280
 ولَكن الَ غنى لي عن«، »ولَكن الَ غنى بِي عن بركَتك«تفاوت كه در آخر حديث به جاي 

ككَاتررا آورده است. »ب 





 

 
 ي اسلم را به سالمت دارد خدا، طايفه -30

 باب: [من فضائل غفار وأسلم...]» ضائلالف«مسلم، كتاب 

أَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: أَسلَم سالَمها اُهللا،  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -281
 .»لَّولَكن قَالَها اُهللا عز وج ،وغفَار غَفَر اُهللا لَها، أَما إِني لَم أَقُلْها

ي اسـلم را   خدا! طايفـه «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  . از ابوهريره 281
ي غفار را ببخشد (مورد غفران خود قـرار دهـد)، ايـن را مـن      به سالمت دارد؛ خدا طايفه

 ».گوييم، بلكه اين را خداي متعال فرمود نمي
: از جملـه از  مسلم اين حـديث را در صـحيح خـود بـا روايـات زيـادي آورده اسـت       

 ).ابوهريره، ابوذر، جابر بن عبداهللا، عبداهللا بن عمر و ابوايوب انصاري (
282- » نولِ اِهللا عساَء إِلَى رابِسٍ جح نب عأَنَّ الْأَقْر ،أَبِيه نثُ عدحةَ يكْرأَبِي ب ننِ بمحالر دبع

فَقَالَ رسولُ اِهللا  من أَسلَم وغفَار ومزينةَ، ،إِنما بايعك سراق الْحجِيجِصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فَقَالَ: 
خيرا من بنِي تميمٍ وبنِي عامرٍ، وأَسد  ،صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: أَرأَيت إِنْ كَانَ أَسلَم، وغفَار، ومزينةُ

 .»إِنهم لَأَخير منهم ،خابوا وخِسروا؟ فَقَالَ: نعم، قَالَ: فَوالَّذي نفِْسي بِيدهوغَطَفَانَ أَ
كند كه اقرع بن حابس  از پدرش چنين روايت مي . از عبدالرحمن بن ابي بكره 282

ـ    آمد و گفت: دزدان از حجاج، يعني طايفه نزد پيامبر  شـما   اي اسلم و غفـار و مزينـه، ب
هاي بني  هاي اسلم و غفار و مزينه از طايفه اگر كه طايفه«فرمودند:  بيعت كردند، پيامبر 

گويي]؟! آيـا آنـان نااميـد و زيانمنـد      تميم و بني عامر و اسد و غطفان بهتر باشند، چه [مي
ها  فرمودند: پس به خدايي كه جانم در دست اوست، آن خواهند شد؟ گفت: بله، پيامبر 

ي بني تميم و بني عـامر و اسـد و غطفـان)     ها (طايفه ي اسلم و غفار و مزينه) از آن فه(طاي
 ».بهترند





 

 
 كردن قرائت قرآن [بر مسلمانان] آسان -31

(ي قرآن) هاي هفتگانه (قرائت
71F

1( 

                                           
 ي نزول قرآن بر حروف هفتگانه است. يكي از مباحث مهم قرآن مسأله -1

در زمـان حيـات   «كنند كه فرمودند:  روايت مي  متفقاً از حضرت عمر مسلم و بخاري رحمهما اهللا
ي فرقان را به هنگام اداي نماز از هشام بـن حـزام شـنيدم، او آن را     روزي در مسجد، سوره پيامبر 

اي ديگر براي من تالوت فرموده بود؛ از ايـن حـال    آن را به گونه اي تالوت كرد كه پيامبر  به گونه
باني شده بودم كه نزديك بود در حال نماز بر او پرخاش كنم، اما صـبر كـردم تـا نمـاز     به حدي عص

تمام شد و بالفاصله ردايش را گرفتم و بر او فرياد كشيدم: اين سوره را چه كسي اينگونه به تو تعليم 
 ي گويي؛ زيرا مـن شخصـاً ايـن سـوره را بـه گونـه       . گفتم: دروغ ميداده است؟ جواب داد: پيامبر 

 ي ديگري به من تعليم داده است؛ بـه حضـور پيـامبر     ام و آن را به گونه شنيده ديگري از پيامبر 
فرمودنـد: اي هشـام! بخـوان، هشـام سـوره را خوانـد،        رسيديم و جريان را عرض كردم، پيـامبر  

، فرمودند: درست تالوت كردي و اينگونه نازل شده است؛ سپس فرمودند: اي عمـر! بخـوان   پيامبر
فرمودند: درست تالوت كردي  شنيده بودم، خواندم؛ پيامبر  من هم سوره را آنگونه كه از پيامبر 

 »إِنَّ هذَا القُرآنَ أُنزِلَ علَى سبعة أَحرف، فَاقْرُءوا ما تيسر منـه «و اينگونه نازل شده است؛ آنگاه فرمودند: 
 است، با هركدام كه آسان است آن را بخوانيد.يعني اين قرآن بر هفت حرف نازل شده 

اي كه قرآن بر آن نازل شده است، چيست؟ در اين خصوص بايـد گفـت:    حال معني حروف هفتگانه
چهل تفسير و تأويل براي حروف هفتگانه ارائه گرديده است، هرچند به نظـر برخـي بعيـد بـه نظـر      

 را به كار ببرد كه اينچنين پيچيده باشد.رسد كه پيامبري كه صاحب بالغ مبين بوده، عبارتي  مي
 كنيم: به برخي از اين تفسيرات اشاره مي

. استاداني چون باقالني، ابن عبدالبر، ابن عربي، طبري و... معتقدند كه حروف را به كلمات مترادف 1
كـه در  اند و معتقدنـد   اند و متفقاً حديث مذكور را منسوخ دانسته هاي قبايل عرب تفسير كرده و لهجه

ها مجـاز بودنـد    گيري بر مسلمانان، آن هاي نخستين نزول قرآن، به خاطر يسر و آسان آغاز امر و سال
را بـه جـاي   » أقبـل «ها بكار ببرند؛ مثال:  به هنگام تالوت قرآن كلمات مترادفي را به جاي مترادف آن

ها را تالوت كنـد؛   ي خود آيه هاي مجاز بود كه به لهج به كار ببرند و هر قبيله» هلم«مترادف آن يعني 
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بخوانند و... اما بعداً اين حكم منسـوخ  » عتي عين«را » حتي حين«ي هذيل مجاز بودند كه  مثالً: قبيله

 ي قريش قرار داده شد. ي قرآن لهجه شد و لهجه
شـود، در مدينـه بـوده نـه در آغـاز       اما با توجه به اين كه اتفاق مذكور كه در حديث به آن اشاره مي

هاي بعـد، بـا    گيري در آغاز اسالم و رفع آن در سال شمردن آن به علت آسان اسالم. بنابراين، منسوخ
هاي تاريخي منطبق نيست، از طرف ديگر اختالف حضرت عمـر بـا هشـام در حـرف بـوده       واقعيت

 اند. است؛ زيرا هردو قريشي بوده
شـكل موجـود در حـديث از    . ابن عاشور معتقد است حديث، نقل به معنـي شـده اسـت و لفـظ م    2

هـا   نبوده و اگر همچنين باشد، شايد اختالف حضرت عمر با هشام در ترتيـب آيـه   ي پيامبر  ناحيه
 بوده باشد.

 باشد. تالوت هردو را تأييد فرمود، اين توجيه نيز قابل پذيرش نمي با توجه به اين كه پيامبر 
اند.  دانسته» و حرام و مواعظ، مثال و احتجاج امر و نهي، حالل«. برخي حروف هفتگانه را به معني 3

انـد و   دانسـته » مطلق و مقيد، خاص، عام، نص، مؤول، ناسخ و منسـوخ و اسـتثناء  «و برخي به معني 
 اند. تفسير كرده» محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، خصوص و عموم و قصص«برخي به معني 

ي قرائـت كلمـات    كرشده ربطـي بـه نحـوه   باشد، اين است كه هيچكدام از موارد ذ آنچه مشخص مي
 ها ندارد كه طبق حديث مذكور، مورد اختالف آن دو بزرگوار بوده است. آيه
. جمعي از محققين از جمله ابوالفضل رازي، ابن قتيبه، ابن جزري و ابن طيب، با توجـه بـه حكـم    4

جه به عكس منطقـي  صادر شده در حديث مبني بر جايزبودن قرائت قرآن بر حروف هفتگانه و با تو
ها نازل شده اسـت، جـز    اي كه قرآن بر آن اند كه آن حروف هفتگانه آن، بسيار حكيمانه استنباط كرده

هاي قاريـان قـرآن، خـواه     هاي متفاوت قرائت قاريان قرآن، چيز ديگري نيست و تفاوت قرائت شيوه
يث، آن هفت امر به هفـت  هفت قرائت يا ده يا چهارده قرائت، در هفت، امر اساسي است كه در حد

 حرف ذكر شده است.
كنند، بناي باشكوه تحقيقات خود را به  اين بزرگواران وقتي در مورد آن هفت امر اساسي بحث مي

كردن آن هفت امر اساسي در تفاوت قرائت قاريان،  ها براي مشخص كنند؛ آن كلي تخريب مي

﴿كنند و تفاوت قرائت متواتر  يهاي متوتر و شاذ را ذكر م هاي قرائت مخلوطي از ويژگي   

  ﴾  دانند، در حالي كه  را يكي از حروف هفتگانه مي ﴾كالصوف املنفوش﴿را با قرائت شاذ

ها هرگز جايز  آيند و خواندن قرآن براساس آن هاي شاذ، اصالً جزو قرآن به حساب نمي قرائت
 نيست.
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 باب: [ما جاء فی القرآن]» اإلفتتاح«نسائی، كتاب 

ولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ عند أَضاة بنِي أَنَّ رس رضي اهللا عنه عن أَبِي بنِ كَعبٍ« -283
قُرآنَ علَى حرف. غفَارٍ، فَأَتاه جِبرِيلُ علَيه السلَام فَقَالَ: إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يأْمرك أَنَّ تقْرِئ أُمتك الْ

 هافَاتعم أَلُ اللَّهةَقَالَ: أَسالثَّانِي اهأَت ثُم .كذَل يقطي لَا تتإِنَّ أُمو ،هترفغملَّ  ،وجو زع فَقَالَ: إِنَّ اللَّه
تطيق ذَلك. أُمتي لَا يأْمرك أَنْ تقْرِئ أُمتك الْقُرآنَ علَى حرفَينِ. قَالَ: أَسأَلُ اللَّه معافَاته ومغفرته، وإِنَّ 

 فَقَالَ: إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يأْمرك أَنْ تقْرِئ أُمتك الْقُرآنَ علَى ثَلَاثَة أَحرف. فَقَالَ: أَسأَلُ ،ثُم جاَءه الثَّالثَةَ
فَقَالَ: إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يأْمرك أَنْ  ،ه الرابِعةَاللَّه معافَاته ومغفرته، وإِنَّ أُمتي لَا تطيق ذَلك. ثُم جاَء

 .»تقْرِئ أُمتك الْقُرآنَ علَى سبعة أَحرف، فَأَيما حرف قَرُءوا علَيه فَقَد أَصابوا
ي آب بنـي   نـزد بركـه   روايت شده است كه گفت: پيـامبر   . از اُبي بن كعب 283

 دهد كه قرآن خداوند متعال به شما دستور مي«نزدش آمد و گفت:  بود، جبرئيل غفار 
فرمودنـد: [اوالً] از خداونـد    را بر يك حرف بر امتت بخواني (آموزش دهـي)، پيـامبر   

                                                                                                             
هـاي شـاذ، بسـيار     ها و منهـاي ذكـر قرائـت    نامبرده، منهاي مثال به نظر نگارنده، تحقيقات دانشمندان

آگاهانه و حكيمانه است و براي رفـع ايـن نـواقص و تكميـل آن الزم اسـت تفـاوت، تنهـا و تنهـا،         
ها را به هفت بخش تقسيم كرد و معني هر بخشـي را   هاي متواتر را به خوبي بررسي كرد و آن قرائت

در حديث به شمار آورد. آن وقت، هـم حـديث معنـي واقعـي و     ي مذكور  حرف از حروف هفتگانه
شناسـي، اسـتاد حـاج     شوند. [قرآن دهد و هم اشكاالت، عموماً رفع و دفع مي دلپذير خود را نشان مي

 )]./مال عبداهللا احمديان
گرفتن  از خداوند براي آسان به نظر اين حقير و با توجه به احاديث ذكرشده و درخواست پيامبر 

بودن قرائت قرآن  هاي عرب و حتي مشكل متش در خواندن قرآن از يك طرف و تفاوت لهجهبر ا
ي قريش باشد از طرف ديگر، حروف هفتگانه، به اين  براي عرب و غير عرب به يك لهجه كه لهجه

خواندن و  معني است كه هر فردي در خواندن قرآن بر خود سخت نگيرد، بلكه اصل را بر درست
شان در خواندن و  ات آن قرار دهد و تنها اين را مدنظر قرار دهند كه در حد توانايياداي صحيح كلم

     ﴿اداكردن درست كلمات تالش كنند و اين را بدانند كه   ﴾  و توجيه

 ر تواند اينگونه باشد كه آن دو وقتي جريان را نزد پيامب جريان حضرت عمر و هشام هم مي
كند و آن حديث مشهور را براي آن دو صحابه بيان  قرائت هردو را تأييد مي برند، آن حضرت  مي
 مترجم. –واهللا اعلم  –كند كه نص حديث، اشاره به عدم تكلف در قرائت قرآن دارد  مي
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طلبم و ديگر اين كـه امـتم توانـايي ايـن را نـدارد؛ سـپس        پوشي و بخشش او را مي چشم
فت: خداوند متعال به شما دستور داد كه قـرآن را بـر   جبرئيل براي بار دوم نزدش امد و گ

پوشي و بخشـش او   فرمودند: [اوالً] از خداوند چشم دو حرف بر امتت بخواني، پيامبر 
طلبم و ديگر اين كه امتم توانايي اين را ندارد؛ سپس جبرئيـل بـراي بـار سـوم نـزد       را مي
داد كه قرآن را بـه سـه حـرف بـر     آمد و فرمودند: خداوند متعال به شما دستور  پيامبر 

طلـبم و   پوشي و بخشش او را مي فرمودند: [اوالً] از خداوند چشم امتت بخواني؛ پيامبر 
آمـد و گفـت:    ديگر اين كه امتم توانايي اين را ندارد؛ سپس براي بار چهارم نزد پيامبر 

واني و اين كه دهد كه قرآن را بر هفت حرف بر امتت بخ خداوند متعال به شما دستور مي
   ».اند بر هر حرفي كه بخوانند، درست خوانده

 ها را دوست دارد حديث: سه گروه هستند كه خداوند آن

 نسائی، باب: [فضل صالة الليل فی السفر]

284- » نعرضي اهللا عنه أَبِي ذَر  مهبحقَالَ: ثَلَاثَةٌ ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع زع اللَّه
رجلٌ  فَتخلَّف ،فَمنعوه ،ولَم يسأَلْهم بِقَرابة بينه وبينهم ،فَسأَلَهم بِاللَّه ،وجلَّ: رجلٌ أَتى قَوما

قَابِهِملَّ ،بِأَعجو زع إِلَّا اللَّه هتيطبِع لَمعا لَا يرس طَاهالَّ - فَأَعوطَاهي أَعذ - مهلَتوا لَيارس مقَوى  ،وتح
لُ بِهدعا يمم هِمإِلَي بأَح موإِذَا كَانَ الن، مهُءوسوا رعضلُوا فَوزن، لٌ فَقَامجر مهنلُو  متيلَّقُنِي ومتي

ةرِيي سلٌ كَانَ فجري، واتآي، ودوا فَلَقُوا الْعمزهلَ ،فَانقْتى يتح رِهدلَ بِصفَأَقْب، لَه حفْتي أَو«. 
سـه [كـس يـا گـروه]     «روايت شده است كه فرمودنـد:   از پيامبر  . از ابوذر 284

) فردي به سـوي  1دارد؛ [اين سه كس عبارتند از]: ( ها را دوست مي هستند كه خداوند آن
طر خـدا نـه بـه خـاطر پيونـد خوشـاونديي كـه بـين او و         ها را به خا آيد و آن گروهي مي

كننـد [و   دهد كـه وي را كمـك كننـد و آن گـروه او را كمـك نمـي       هاست، سوگند مي آن
كند، به طوري كه جز خـدا   ماند و نهاني او را كمك مي ها عقب مي روند] و يكي از آن مي
كننـد و خسـته    ي) گروهي تمـام شـب مسـافرت مـ    2داند. ( كسي نمي –و آن مرد فقير  –

شود و [به خاطر خستگي بـيش از   ها مي شوند، به طوري كه خواب بهترين چيز نزد آن مي
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كننـد و بـه    ها عزيز و باارزش نيست، پس توقف مـي  حد] هيچ چيزي مانند خواب نزد آن
شود و با من شروع به ستايش  ها با آن همه خستگي، بلند مي روند و يكي از آن خواب مي

) فردي كه در 3كند. ( كند و آيات مرا (قرآن را) تالوت مي گي و راز و نياز ميو اظهار بند
شـوند و سـپس    رو مـي  ها با دشمن روبـه  ميان گروهي از جنگجويان در راه خداست و آن

كنـد و جنـگ را    هـا رو مـي   گريزد و به آن خورند، آنگاه آن مرد از دشمن نمي شكست مي
   ».شود رسد يا پيروزيي برايش حاصل مي ميدهد، تا اين كه به شهادت  ادامه مي

 ي كوثر شدن سوره حديث: نازل

 نسائی، باب: [قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم]

285- »كالم نسِ بأَن نا  رضي اهللا عنه عرِنأَظْه نيمٍ بوي ا ذَاتمنيلَّى اُهللا (قَالَ: بص بِيالن رِيدي
لَّمسو هلَياإِ )عمسبتم هأْسر فَعر ؟ ،ذْ أَغْفَى إِغْفَاَءةً، ثُمولَ اللَّهسا ري كَكحا أَضم :ا لَهقَالَ:  !فَقُلْن

  ﴿ نزلَت علَي آنِفًا سورةٌ:     *               

         ﴾، اونَ مردلْ تقَالَ: ه ؟ ثُمثَرقَالَ:  الْكَو .لَمأَع ولُهسرو ا اللَّهقُلْن

تأُم لَيع هرِدبِ، تاكالْكَو ددع نم أَكْثَر هتآنِي ،ةني الْجي فبر نِيهدعو رهن هيفَإِن،  ،مهنم دبالْع لَجتخفَي
با رفَأَقُولُ: ي! كدعثَ بدا أَحرِي مدلَا ت كقُولُ: إِني، فَيتأُم نم هإِن«. 

روايت شده است كه گفـت: يكـي از روزهـا، هنگـامي كـه       . از انس بن مالك 285
 س بعد از مدتي با تبسم سـرش در ميان ما بود، ناگاه به خوابي سبك رفت و سپ پيامبر 

را بلند كرد؛ عرض كرديم: اي پيامبر خدا! چـه چيـزي تـو را بـه خنـده واداشـته اسـت؟        

  ﴿اي پيش، ايـن سـوره بـر مـن نـازل شـد:        لحظه«فرمودند:       *   

                      ﴾  )ــوثر ــورة الكـ    )سـ

را بخشـيديم. حـال كـه     )نهـايتي  خير بي( كوثري مهربان. ما به تو به نام خداوند بخشنده«
تـوز   چنين است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني كن. بدون شك دشمن كينه

دانيـد كـه كـوثر     سپس فرمودند: آيا مي   ؛»نام و نشان خواهد بود خير و بركت و بي تو بي
ترنـد؛ فرمودنـد: كـوثر نهـري اسـت در بهشـت كـه         چيست؟ گفتيم: خدا و رسولش آگاه
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هايش) از تعداد ستارگان بيشتر است،  پروردگارم مرا به آن وعده داده است، ظروفش (جام
شود (مـانع   ميها جلو يكي به شدت گرفته  شوند. در ميان آن جا بر من وارد مي امتم در آن

گـويم: خـدايا! او نيـز از امـت مـن اسـت، خداونـد         شوند) و من مـي  آمدن او به آنجا مي
 ».داني كه او بعد از تو چه كارهايي كرد) فرمايد: تو نمي مي

 دادن بر پيامبر  حديث: ارزش و اهميت صلوات

 نسائی، باب: [فضل التسليم علی النبی صلی اهللا عليه وسلم]

286- »بع نعأَبِيه نةَ عنِ أَبِي طَلْحب اللَّه رضي اهللا عنه د  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
ملَك، جاَء ذَات يومٍ والْبشرى في وجهِه، فَقُلْنا: إِنا لَنرى الْبشرى في وجهِك، فَقَالَ: إِنه أَتانِي الْ

فَقَالَ: يدمحا م! دأَح كلَيلِّي عصلَا ي هأَن يكضرا يقُولُ: أَمي كبلَا  ،إِنَّ را، ورشع هلَيع تلَّيإِلَّا ص
 .»يسلِّم علَيك أَحد، إِلَّا سلَّمت علَيه عشرا

در  پيـامبر  روايت شده كه گفـت: روزي   . از عبداهللا بن ابي طلحه از پدرش 286
ثـار  ا آمد؛ گفتيم: [اي پيامبر خدا!] آاش آثار خوشحالي نمايان بود، نزد م حالي كه در چهره

اي نـزدم آمـد و گفـت:     بينيم [از چيست؟] فرمودند: فرشـته  ات مي خوشحالي را در چهره
كند كه هـيچ فـردي بـر تـو درود      اي محمد! آيا اين تو را راضي مي«فرمايد:]  [خداوند مي

كند،  فرستم و هيچ فردي بر تو سالم نمي فرستد، مگر اين كه من ده بار بر او درود مي نمي
 ».كنم؟! مگر اين كه من ده بار بر او سالم مي

 به منزلي در بهشت لدادن به حضرت خديجه  مژده«حديث: 

﴿باب: [قول اهللا تعالی: » التوحيد«بخاری، كتاب           ﴾[ 

أَو إِناٍء فيه  -أَتتك بِإِناٍء فيه طَعام  ،فَقَالَ: هذه خدجيةُ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -287
 ابربٍ -شقَص نم تيا بِبهرشبو ،الَما السهبر نا مفَأَقْرِئْه، بصالَ نو يهف بخالَ ص«. 

مـد و  آ نـزد پيـامبر    روايت شده است كه گفت: جبرئيـل   يره . از ابوهر287
آيد و با خود ظرفي دارد كـه   اي پيامبر خدا!] اين خديجه است كه به سوي تو مي«[گفت: 
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در آن غذا يا (شك راوي) آب است. [پس وقتي به اينجا رسيد]، سالم پررودگارش را بـه  
اريـد آبـدار مـژده ده كـه در آن نـه سـر و       اي از مرو او برسان و او را [در بهشت] به خانه

 ».اي صدايي وجود دارد و نه خستگي

يج النبی صلی اهللا عليه وسلم خدجية وفضلها رضی اهللا وز: [تباب» املناقب«بخاری، كتاب 

 عنها

اُهللا علَيه وسلَّم  النبِي صلَّى عليه السالم عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ: أَتى جِبرِيلُ« -288
ولَ اللَّهسا رفَقَالَ: ي! تأَت ةُ قَدجيدخ هذه، امإِد يهاٌء فا إِنهعم - امطَع أَو، ابرش أَو -  يفَإِذَا ه

كتي ،أَتنما وهبر نم الَما السهلَيأْ عفَاقْر، ي اجلَنف تيا بِبهرشببٍوقَص نم الَ  ،ةو يهف بخالَ ص
بصن«. 

آمـد و   نـزد پيـامبر    روايت شده است كه گفت: جبرئيـل   . از ابوهريره 288
آيد و با خود ظرفي دارد كه در آن خـورش   خدا! اين خديجه است كه مياي پيامبر«گفت: 

، از طـرف  يا (شك راوي) طعام يا (شك راوي) نوشيدني است. پـس وقتـي نـزدت آمـد    
اي در بهشت مژده بده كه از  پروردگارش و از طرف من به او سالم برسان و او را به خانه

 ».اي باشد و در آن نه سر و صدايي وجود دارد و نه خستگي مرواريد آبدار مي
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 نيازترين شريكان از شرك و شراكت هستم حديث: من بي

 م، باب: [حتريم الرياء]مسل

قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: قَالَ اُهللا تبارك  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -289
 هكْتررِي، تغَي يهف كرلًا أَشملَ عمع نم ،كرنِ الشكَاِء عرى الشا أَغْنالَى: أَنعتوكَهرشو«. 

فرمودنـد: خداونـد متعـال     روايت شده است كه گفت: پيـامبر   . از ابوهريره 289
نيازترين شريكان از شرك و شراكت هستم و هركس كاري انجام دهـد   من بي«فرمايد:  مي

 ».گذارم كه در آن غيرِ من را شريك من قرار دهد، او را با شركش تنها مي

 معة]ابن ماجه، باب: [الرياء والس

 ه چند روايت ذكر كرده است:ابن ماجه در اين زمين

 روايت نخست:

: عز وجلَّ: قَالَ اُهللا قَالَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أَنَّ رسولَ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -290
لًا أَشملَ عمع نم ،كرنِ الشكَاِء عرى الشا أَغْنرِي،أَنغَي يهف كر كري أَشلَّذل وريٌء، وهب هنا مفَأَن«. 

فرمودنــد: خداونــد متعــال  روايــت شــده اســت كــه پيــامبر  . از ابــوهريره 290
شريكان از شريك و شرك هستم، پـس هـركس كـاري انجـام      ننيازتري من بي«فرمايد:  مي

گـردان و بيـزارم و كـارش     ز او رويدهد كه در آن غيرِ من را شريك من قرار دهد، مـن ا 
 ».براي كسي است كه شريك من قرار داده است]

 روايت دوم:

قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  (وكَانَ من الصحابة) رضي اهللا عنه عن أَبِي سعد بنِ أَبِي فَضالَةَ« -291
ولني والْآخرِين يوم الْقيامة ليومٍ لَا ريب فيه، نادى مناد: من صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: إِذَا جمع اللَّه الْأَ
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رى الشأَغْن فَإِنَّ اللَّه ،رِ اللَّهغَي دنع نم هابثَو طْلُبفَلْي ،لَّهل لَهملٍ عمي عف كرنِ كَانَ أَشكَاِء ع
كرالش«. 

گويـد:   (كه يكي از اصحاب است) روايت شده كه مي بن ابوفضاله . از ابوسعد 291
ي مخلوقـات] را در روزي كـه    وقتي كه خداوند اولين و آخرين [همه«فرمودند:  پيامبر 

زند: هركس  اي ندا مي گرد آورد، ندا زنندهاي در آن نيست (روز قيامت)  هيچ شك و شبهه
كسي را شريك خدا قـرار داده باشـد،    عملش كاري را براي خدا انجام داده باشد و در آن

نيـازترين   خدا؛ زيرا خداوند بي پس [چنين فردي] ثواب و اجرش را از او طلب كند، نه از
 .)72F1(»شريكان از هر شراكت و شريكي است

                                           
اخالص روح عبادات است و عبادت بدون اخالص همچون جسد بدون روح است؛ جسدي كه نـه   -1

 دهد. نخواهد داشت، بلكه بعد از كمي بويش ديگران را اذيت و آزار مي تنها سودي
شـود   عبادتي كه در آن ريا وجود داشته باشد، باطل است و ريا در عبادات شرك مخفي محسوب مي

 شود. شدن وي از پاداش آن، نزدك مي كردن اعمال انسان و محروم ي آن به باطل و شيطان به وسيله
ها را بدان امر كرده است و فرموده است:  ان چيزي است كه خداوند انساناخالص در عبادات، هم

﴿            ...﴾ ]هاي پيشين امر نشد، جز  به  به امت«  ]5 نة:يالب

».  تقامت دارند، پرستش كنندآن كه خدا را با اخالص و در حالي كه بر دين حنيف ابراهيمي اس
شان را از اجر و  دهند و صاحب شوند و نتيجه و ثمر مي اعمال صالح با اخالص، پاك و پاكيزه مي

دهند و حالوت و شيريني به سخنان  ي وي قرار مي كنند و نوري را بر چهره مند مي پاداش بهره
و با آن گمراهان هدايت  بخشند، به طوري كه در ديگران تأثير خواهد گذاشت شان مي صاحب

رسد، اما اگر از زبان گوينده  شوند، زيرا كالمي كه از قلب گوينده صادر شود، به قلب شنونده مي مي
 گذرد. صادر شود و در آن ريا باشد، از زبان شنونده نمي

 حقيقت ريا، يعني انجام عبادات با اين هدف كه مقام و منزلت خود را در دل مردم باال ببـري و ايـن  
ي مقابل آن اخالص است كه منظور از آن انجـام   . نقطه -معاذ اهللا  –در حقيقت استهزاء به خداست 

حموي چنين آمده اسـت: اخـالص   » شرح األشباه«باشد؛ در كتاب  عبادات با هدف تقرب به خدا مي
 انـد: مخلـص كسـي    ها بدان آگاه نيست؛ برخي عرفا گفتـه  سرّ بين عبد و خداست و كسي غير از آن

است كه دوست ندارد در انجام عباداتش مورد تعريف و تمجيد قرار گيـرد. [شـرح امـام نـووي بـر      
 صحيح مسلم].



   

 265 اخالص در عمل و ذم ريا و ترك نهي از منكر
 

اند  حديث: خداوند فرمود: آيا نسبت به [صبر] من فريب خورده و مغرور شده
 اند يا بر من جرأت پيدا كرده

 [فی الفتن] ترمذی،

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: يخرج في  رضي اهللا عنه قَالَ: هريرةَ عن أَبِي« -292
م أَحلَى من يلْبسونَ للناسِ جلُود الضأْن من اللِّنيِ، أَلِْسنته ،آخرِ الزمان رِجالٌ يختلُونَ الدنيا بِالدينِ

فَبِي حلَفْت السكَّرِ، وقُلُوبهم قُلُوب الذِّئَابِ، يقُولُ اللَّه عز وجلَّ: أَبِي يغترونَ، أَم علَي يجترِئُونَ؟ 
 .»نَتدع احلَليم منهم حيرا ،لَأَبعثَن علَى أُولَئك منهم فتنةً

در آخـر زمـان   «فرمودنـد:   روايت شده است كه گفت: پيـامبر   ريره . از ابوه292
هايي خواهند آمد (در جامعه خواهند بود) كه با نام دين، دنيا را بـه چنـگ خواهنـد     انسان

خويند كه گويي پشم گوسفند بر تن دارند (بـه   آورد، در ظاهر چنان خوب و مهربان و نرم
هايشان در گفتار با مردم از شكر  ها بد)، زبان به آنظاهر با مردم خوبند اما در باطن نسبت 

هاي گرگانند؛ خداونـد   هايشان نسبت به مردم همچون دل تر است، در حالي كه دل شيرين
انـد،   فرمايد: آيا نسبت به [صبر] من فريب خورده و مغرور شده ها] مي متعال [نسبت به آن

ه دكنند و محارم مرا نادي ر من مخالفت مياند [كه اينچنين با اوام يا بر من جرأت پيدا كرده
آورم  شـان بـه وجـود مـي     اي را در ميـان  گيرند]؟ به ذاتم سوگند از خودشان چنان فتنه مي
 ».شان را سرگردان كند كنم) كه بردبارترين اي مي ها را دچار فتنه (آن

293- »نع اللَّه دبع رمنِ علَّ رضي اهللا عنهما بص بِينِ النقَالَ: ع قَالَ: إِنَّ اللَّه لَّمسو هلَيع ى اللَّه
 ،أَلِْسنتهم أَحلَى من العسلِ، وقُلُوبهم أَمر من الصبرِ، فَبِي حلَفْت لَأُتيحنهم فتنةً ،لَقَد خلَقْت خلْقًا

 .»؟أَم علَي يجترِئُونَ ؟، فَبِي يغترونَتدع احلَليم منهم حيرانَ
فرمودنـد: خداونـد    روايـت شـده اسـت كـه پيـامبر       ب. از عبداهللا بن عمر 293

تـر و   شان از عسـل شـيرين   ام كه [در برخورد با ديگران] زبان افرادي را آفريده«فرمايد:  مي
كـنم   اي مـي  هها را دچار فتن تر است. به ذاتم سوگند آن ي گياه صبر تلخ هايشان از شيره دل
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شان را سرگردان كند. آيا [چنين افرادي] نسبت به [صبر] من فريب خـورده   كه بردبارترين
 .)73F1(»اند؟ اند يا بر من جرأت پيدا كرده و مغرور شده
 .گويد: اين حديث حسن غريب است ترمذي مي

 فرمايد: من سزاوار آنم كه پرهيز و تقواي من پيشه شود حديث: خداوند مي

 باب: [ما يرجی من رمحة اهللا يوم القيامة] ابن ماجه،

                                           
يعني به نام دين مردم را  »يختلون الدنيا بالدين«دادن يا دروكردن گياه از زمين؛  يعني فريب »ختل« -1

كنند، مردم جرأت  اين كار را ميدهند تا دنيا و متاع آن را به چنگ آورند و چون با نام دين  فريب مي
مقابله و حتي اعتراض را ندارد و اگر اعتراضي هم بكند او را منحرف و گمراه به ديگران معرفي 

 معاذ اهللا. –خواهند كرد 
كنايه از اين است كه در ظاهر با مردم رفتار خوبي  »يلبسون للناس جلود الضأن من اللين«منظور از 

كنند، بلكه  ها قصد خيري نمي دهند، اما در باطن نسبت به آن ا نشان ميه دارند و خود را مشفق آن
ها هستند، تا از اين راه بهتر بتوانند به مقاصد خود كه كسب  هميشه در فكر مكر و حيله نسبت به آن

ها فقط و فقط خود را دوست دارند و اگر اظهار محبتي هم نسبت به  باشد، دست يابند. آن دنيا مي
 ند، اغراض و اهداف دنيوي دارند.كن مردم مي

ي قبل است و حال و  تفسير جمله »ألسنتهم أحلی من السکر وقلوم قلوب الذئاب«فرمايد:  اين كه مي
 كند. ها با مردم را بيان مي كيفيت رفتار آن

شان بر خود فريب خورده و  يعني آيا از حلم و بردباري من نسبت به تأخير عذاب »يغترون أيب«
دانند كه من جبار و منتقم هستم و  كنند؟ آيا اين را نمي آيند و توبه نمي اند و به خود نمي دهمغرور ش

اند كه به خود  كند و كار را تا جايي پيش برده شان چيزي از آن را كم نمي عدم تعجيل در عذاب
 .»نأم علی يجترئو«دهند محارم مرا ناديده بگيرند و با اوامر من مخالفت كنند:  اجازه مي

ي  هـا را دچـار عقـاب و نتيجـه     خـورد كـه چنـان آن    در پايان حديث، خداوند به ذاتش سـوگند مـي  
 ي آن باشند. شان بكند كه شايسته اعمال
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294- »كالنِ مسِ بأَن نةَ: رضي اهللا عنه عالْآي هذأَ هقَر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر 

﴿            ﴾:َّلجو زع ي  ، فَقَالَ: قَالَ اللَّهعلْ معجقَى، فَلَا يلٌ أَنْ أُتا أَهأَن

لَه رلٌ أَنْ أَغْفا أَهفَأَن ،را آخي إِلَهعلَ معجقَى أَنْ ينِ اتفَم ،رآخ إِلَه«. 
اين آيه را تالوت فرمودنـد:   روايت شده است كه پيامبر  . از انس بن مالك 294

﴿             ﴾ :ــدثر ــزاوار   «  ]٥٦[امل ــرس و س ــزاوار ت ــت س اوس

من سزاوار اين هستم كه از خشـم و  «فرمايد:  سپس فرمودند: خداوند متعال مي  ،»آمرزش
عذابم تقوا و پرهيز شود و با من هيچ معبودي قرار داده نشود (شريكي براي من قرار داده 

براي مـن قـرار دهـد، مـن سـزاوار آنـم كـه او را        نشود). هركس بپرهيزد اين كه شريكي 
 ».ببخشم

 شود حديث: اولين كسي كه روز قيامت محاكمه مي

 عة استحق النار]مسباب: [من قاتل للرياء وال» جلهادا«مسلم، كتاب 

الَ لَه ناتلُ أَهلِ فَقَ رضي اهللا عنه عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ، قَالَ: تفَرق الناس عن أَبِي هريرةَ« -295
خيا الشهامِ: أَيثَين !الشدح  تعمس ،معقَالَ: ن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسر نم هتعميثًا سدح

الْق موى يقْضاسِ يلَ النقُولُ: إِنَّ أَوي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر يفَأُت ،هِدشتلٌ اسجر هلَيع ةامي
بِه، ،تقَالَ: كَذَب ،تهِدشتى استح يكف لْتا؟ قَالَ: قَاتيهف لْتما عا، قَالَ: فَمفَهرفَع همنِع فَهرفَع 

بِه رأُم يلَ، ثُمق رِيٌء، فَقَدقَالَ: جأَنْ يل لْتقَات كنلَكو هِهجلَى وع بحارِ،  ،فَسي النف يى أُلْقتح
بِه يآنَ، فَأُتأَ الْقُرقَرو هلَّمعو ،لْمالْع لَّمعلٌ تجرا؟ قَالَ:  ،ويهف لْتما عا، قَالَ: فَمفَهرفَع همنِع فَهرفَع

هتلَّمعو لْمالْع تلَّمعت، ف أْتقَرو ،مالقَالَ: عيل لْمالْع تلَّمعت كنلَكو ،تآنَ، قَالَ: كَذَبالْقُر يك
هِهجلَى وع بحفَس بِه رأُم يلَ، ثُمق فَقَد ،قَارِئ وقَالَ: هيآنَ لالْقُر أْتقَرارِ،  ،وي النف يى أُلْقتح

و ،هلَياُهللا ع عسلٌ وجروبِه يفَأُت ،الِ كُلِّهالْم افنأَص نم طَاهأَع،  لْتما عا، قَالَ: فَمفَهرفَع همنِع فَهرفَع
نلَكو ،تقَالَ: كَذَب ،ا لَكيهف فَقْتا إِلَّا أَنيهف فَقنأَنْ ي بحبِيلٍ تس نم كْترا تا؟ قَالَ: ميهف لْتفَع ك

يارِلي النف يأُلْق ثُم ،هِهجلَى وع بحفَس بِه رأُم يلَ، ثُمق فَقَد ،ادوج وقَالَ: ه«. 
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متفرق شدند، ناتـل   گويد: وقتي كه مردم از كنار ابوهريره  . سليمان بن يسار مي295
مـن بيـان   اي بـراي   شنيده بن قيس الشامي عرض كرد: اي شيخ! حديثي را كه از پيامبر 

 فرمود: شنيدم كه مي گفت: بله، از پيامبر  كن، ابوهريره 
گيرد، فردي است و [براي محاكمـه]   اولين كسي كه روز قيامت مورد محاكمه قرار مي«

هـا را   دهـد و او نيـز آن   هـايش را بـه او نشـان مـي     شود، سپس خداونـد نعمـت   آورده مي
ها چه  فرمايد: در قبال آن سپس خداوند ميكند)،  ها اعتراف مي ي نعمت شناسد (به همه مي

دهـد: در راه تـو مبـارزه     هايم چگونه بود)؟ جواب مـي  كردي (عملكرد تو در برابر نعمت
فرمايد: دروغ گفتي، تو مبارزه كردي تا گفته شـود:   كردم تا به شهادت رسيدم، خداوند مي

شـود و   صادر مي فردي شجاع است و [آنچه خواستي] گفته شد، سپس در مورد او دستور
 شود. شود تا اين كه به دوزخ انداخته مي وي بر رويش كشانده مي

و فردي كه علم آموخته و آن را آمـوزش داده و قـرآن را تـالوت كـرده اسـت؛ آورده      
ي  شناسد (بـه همـه   ها را مي دهد و او آن ههايش را به او نشان مي شود و خداوند نعمت مي

ها چه كردي (عملكـرد تـو    نفرمايد: در قبال آ داوند ميسپس خ كند)، ها اعتراف مي نعمت
دهـد: علـم آمـوختم و آن را آمـوزش دادم و      هايم چگونه بود)؟ جواب مي در برابر نعمت

فرمايد: دروغ گفتي، تو علم آمـوختي تـا    براي [رضايت] تو قرآن قرائت كردم، خداوند مي
شـود: او فـردي قـاري اسـت و     گفته شود: دانشمند و عالم است و قرآن خواندي تا گفته 

شـود و بـر رويـش كشـانده      خواستي] گفته شد؛ سپس در مورد او دستور صادر مي [آنچه
 شود. شود تا اين كه به دوزخ انداخته مي مي

ها بخشـيده اسـت، او    و فردي كه خداوند به او رزق و روزي فراوان و از انواع دارايي
شناسد (بـه   ها را مي دهد، او نيز آن نشان ميهايش را به او  شود و خداوند نعمت آورده مي

هـا چـه كـردي     فرمايـد: در قبـال آن   كند) سـپس خداونـد مـي    ها اعتراف مي ي نعمت همه
دهـد: هـيچ راهـي كـه دوسـت       هايم چگونه بود)؟ جواب مـي  (عملكرد تو در برابر نعمت

آن راه  داشتي در آن راه خرج شود، نگذاشتم، مگر اين كـه بـراي [رضـايت] تـو آن را در    
فرمايد: دروغ گفتي، تو اين كار را كردي تا گفتـه شـود او فـردي     خرج كردم، خداوند مي
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شود و [وي  بخشنده است و [آنچه خواستي] گفته شد؛ سپس در مورد او دستور صادر مي
 .)74F1(»شود شود تا اين كه به دوزخ انداخته مي نيز] بر رويش كشانده مي

 ن جریء]نسائی، باب: [من قاتل ليقال: فال

با الفاظي نزديك به  نسائي اين حديث را از سليمان بن يسار از ابوهريره  -296
) روايت كرده است، با اين تفاوت كه ايشان به جاي 295ي  الفاظ مسلم (حديث شماره

قْضى لَهم يوم أَولُ الناسِ ي«ي:  و نيز جمله »قَائلٌ من أَهلِ الشامِ«گفته است  »قَائلٌ أَهلُ الشامِ«
هِدشتلٌ اسجثَلَاثَةٌ: ر ةاميلٌ «را به جاي عبارت:  »...الْقجر هلَيع ةاميالْق موى يقْضاسِ يلَ النإِنَّ أَو

هِدشتآورده است. »...اس 
بـزرگ  » ناتل بن قيس حزامي شـامي «همان » ناتل أهل الشام«گويد:  مي /امام نووي 

 بوده است. ي پيامبر  باشد كه اهل فلسطين و تابعي بوده و پدرش صحابه ش ميقوم

 ترمذی، باب: [الرياء والسمعة]

اللَّه تبارك وتعالَى عن أَبِي هريرةَ رضي اهللا عنه عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ: إِنَّ « -297
فَأَولُ من يدعو بِه رجلٌ جمع  .وكُلُّ أُمة جاثيةٌ ،لُ إِلَى العباد ليقْضي بينهمإِذَا كَانَ يوم القيامة ينزِ

م كلِّمأُع لْقَارِئِ: أَلَمل قُولُ اللَّهاملَالِ، فَي ريلٌ كَثجرو ،بِيلِ اللَّهي سلَ فلٌ قُتجرآنَ، ولَى القُرع لْتزا أَن
؟ قَالَ: كُنت أَقُوم بِه آناَء اللَّيلِ وآناَء علمترسولي؟ قَالَ: بلَى يا رب. قَالَ: فَماذَا عملْت فيما 

أَنْ ي تدلْ أَرب :قُولُ اللَّهيو ،تكَةُ: كَذَباملَلَائ قُولُ لَهتو ،تكَذَب :لَه قُولُ اللَّهارِ، فَيها قَالنالَ: إِنَّ فُلَان
بِ املَالِ ،قَارِئاحى بِصتؤيو ،يلَ ذَاكق فَقَد، كلَيع عسأُو أَلَم :لَه قُولُ اللَّهفَي،  اجتحت كعأَد ى لَمتح

با رلَى ي؟ قَالَ: بدإِلَى أَح! أَص ت؟ قَالَ: كُنكتيا آتيمف لْتما عقَالَ: فَممحقُولُ  ،لُ الرفَي ،قدصأَتو
فَقَد  ،نٌ جواداللَّه لَه: كَذَبت، وتقُولُ لَه املَلَائكَةُ: كَذَبت، ويقُولُ اللَّه تعالَى: بلْ أَردت أَنْ يقَالَ: فُلَا

للَّه لَه: في ماذَا قُتلْت؟ فَيقُولُ: أُمرت بِاجلهاد في قيلَ ذَاك، ويؤتى بِالَّذي قُتلَ في سبِيلِ اللَّه، فَيقُولُ ا
كبِيلقُولُ اللَّ ،سيو ،تكَةُ: كَذَباملَلَائ قُولُ لَهتو ،تكَذَب :الَى لَهعت قُولُ اللَّهفَي ،لْتى قُتتح لْتفَقَاته 

                                           
 مراجعه شود. 291ي  ي حديث شماره به حاشيه -1
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جرِيٌء, فَقَد قيلَ ذَاك "، ثُم ضرب رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  : بلْ أَردت أَنْ يقَالَ: فُلَانٌتعالَى
 .»تسعر بِهِم النار يوم القيامة ،فَقَالَ: يا أَبا هريرةَ، أُولَئك الثَّلَاثَةُ أَولُ خلْقِ اللَّه ،علَى ركْبتي

وقتـي روز قيامـت   «روايت شده است كـه فرمودنـد:    از پيامبر  . از ابوهريره 297
شـان داوري كنـد، در حـالي كـه هـر امتـي        آيد تا بـين  آيد، خداوند به ميان بندگان مي مي

خاشعانه و خاضعانه [منتظر فرمـان خداونـد مبنـي بـر شـروع محاكمـه] بـر زانوهايشـان         
وند [سه نفر هستند]، مردي كه در ش اند. نخستين كساني كه [به دادگاه] صدا زده مي نشسته

(دنيا حافظ [و قاري] قرآن بوده است
75F

و مردي كه در راه خدا مبارزه كـرد و كشـته شـده     )1
فرمايـد:   و مردي كه داراي مال و ثروت زيادي بوده است. خداوند به قاري قرآن مي است

فرمايـد: پـس در    مـي ، گويد: خدايا! چرا ياد ندادم؟ مي آيا آنچه بر پيامبرم نازل كردم به تو
 دهد: چندين ساعت از شـب و روز آن را  آنچه ياد گرفتي چگونه عمل كردي؟ جواب مي

فرمايـد: دروغ گفتـي و فرشـتگان     خواندم)، خداوند مـي  خواندم (شب و روز آن را مي مي
فرمايـد: بلكـه خواسـتي گفتـه شـود: فـالن        گويند: دروغ گفتي؛ خداوند مي [نيز] به او مي

شـود،   ن است و اين هم گفته شـد. صـاحب مـال (ثروتمنـد) آورده مـي     شخص قاري قرآ
ي؟ فرمايد: آيا به تو چنان مالي ندادم كه بـه كسـي محتـاج نبـود     خداوند خطاب به او مي

فرمايد: پس در آنچه به تو دادم چـه كـار كـردي؟     خداوند مي دهد: خدايا! چرا، جواب مي
شيدم (صدقه دادم)، خداوند خطاب به او ي رحم كردم و از آن بخ گويد: من با آن صله مي
گوينـد: دروغ گفتـي؛ خداونـد متعـال      فرمايد: دروغ گفتي و فرشتگان [نيـز] بـه او مـي    مي
فرمايد: بلكه خواستي گفته شود: فالن شخص فردي بسيار بخشنده و سخاوتمند است  مي

بـه او  شـود، خداونـد خطـاب     و اين هم گفته شد. سپس كشته شده در راه خدا آورده مي
گويد: به جهاد در راه تو امر شـدم، پـس مبـارزه     فرمايد: در چه راهي كشته شدي؟ مي مي

فرمايد: دوغ گفتي و فرشتگان [نيز] بـه   كردم تا اين كه كشته شدم، خداوند متعال به او مي
فرمايـد: بلكـه خواسـتي گفتـه شـود: فـالن        گويند: دروغ گفتي؛ خداوند متعـال مـي   او مي

بـر دو زانـوي مـن     اسـت و ايـن نيـز گفتـه شـد. سـپس پيـامبر         شخص، فرد شجاعي
                                           

 دانسته است. جامع قرآن يعني حافظ قرآن و نيز كسي كه قرائت و علوم قرآن را مي -1
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(ابوهريره) زدند و فرمودند: اي ابوهريره! آن سه نفر، نخستين مخلوقات خداونـد هسـتند   
 ».شود ها آتش دوزخ برافروخته مي كه با آن

 گويد: اين حديث حسن غريب است. ترمذي مي

يزي تو را از نهي منكر پرسد: چه چ حديث: خداوند در روز قيامت از بنده مي
 ديدي؟ بازداشت، آنگاه كه آن را مي

﴿ابن ماجه، باب: [قول اهللا تعالی:          ﴾[ 

298- » أَبِي نعرِيدالْخ يدعس سو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمرضي اهللا عنه قَالَ: س لَّم
تنكره؟ فَإِذَا لَقَّن يقُولُ: إِنَّ اللَّه لَيسأَلُ الْعبد يوم الْقيامة، حتى يقُولَ: ما منعك إِذْ رأَيت الْمنكَر أَنْ 

اسالن فْتخ :اسِ. أَيالن فَرِقْتو كتوجر !با رقَالَ: ي ،هتجا حدبع اللَّه«. 
شـنيدم كـه    روايـت شـده اسـت كـه گفـت: از پيـامبر        . از ابوسعيد خدري 298

فرمايد: چه  پرسد، تا اين كه مي خداوند روز قيامت از بنده سؤاالت متعددي مي«فرمود:  مي
ديدي؟ پس وقتي خداوند دلـيلش را   چيزي تو را از نهي منكر بازداشت آنگاه كه آن را مي

 ».ترسيدم كند: خدايا! به تو اميدوار بودم و از مردم مي ض ميگويد، بنده عر به بنده مي
299- »يدعأَبِي س نرضي اهللا عنه ع  رقحلَا ي :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر

ولَ اللَّهسا رقَالُوا: ي ،هفْسن كُمدأَح! هفْسا نندأَح رقحي فكَي قَالٌ، ثُمم يهف هلَيع لَّها لرى أَمر؟ قَالَ: ي
كَذَا؟ فَيي كَذَا وقُولَ فأَنْ ت كعنا مم :ةاميالْق موي لَّ لَهجو زع قُولُ اللَّهفَي ،يهقُولُ فةُ لَا ييشقُولُ: خ

أَنْ ت قأَح تكُن ايقُولُ: فَإِياسِ، فَيىالنشخ«. 
هيچكدام «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوسعيد خدري 299

از شما خودش را تحقير نكند، گفتند: اي پيامبر خدا! چگونه يكي از ما خودش را تحقيـر  
شود، دستور  فرمودند: بر او واجب است در امري و منكري كه انجام مي كند؟ پيامبر  مي

فرمايـد:   گويد، پس خداوند متعال روز قيامت به او مـي  اما او چيزي نمي خدا را بيان كند،
شـد] چنـين و چنـان نگـويي      چه چيزي تو را منع كرد كه [در برابر منكري كه انجـام مـي  
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فرمايـد: مـن    گويد: تـرس از مـردم. خداونـد مـي     (چيزي نگويي)؟! [او نيز در جواب] مي
 ».سزاوارتر بودم كه از من بترسي

آورد، به امت  ي كه در روز قيامت خداوند مخلوقات را گرد ميحديث: وقت
 دهد ي سجده مي اجازه حضرت محمد 

 ابن ماجه:

300- »لَائالْخ اللَّه عمإِذَا ج :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر أَبِيه نةَ عدرأَبِي ب نع ق
 ذنَ لأُمة محمد في السجود، فَيسجدونَ لَه طَوِيلًا، ثُم يقَالُ: ارفَعوا رُءوسكُم، قَد جعلْنايوم الْقيامة، أُ

ارِ لَكُمالن نم اَءكُمدف كُمتدع«. 
فرمودند: وقتي كـه   روايت شده است كه گفت: پيامبر  از ابوبرده از پدرش  .300

دهد كـه   اجازه مي كند، به امت محمد  ي مخلوقات را جمع مي قيامت همهخداوند روز 
كننـد، سـپس    ها مدت طوالني براي (در برابر) خدا سجده مي در برابر او سجده كنند و آن

ي  شود: سرهايتان را بلند كنيد، در حقيقت، تعداد و انبوهي شـما را برايتـان فديـه    گفته مي
(يم آتش جهنم و در عوض آن قرار داد

76F

1(. 

                                           
ي عذاب جهنم از آنجا باشد كه چـون امـت    به عنوان فديه دن كثرت تعداد امت پيامبر شايد قراردا -1

هـا بيشـتر    شان نيز از عبـادات آن  ها عبادات به موازات كثرت تعدادشان نسبت به ديگر امت پيامبر 
 است، خداوند سبحان به همين خاطر آنان را مشمول رحمت خود قرار دهد.

ويد: البته اين امتياز الهي براساس اسـتحقاق اسـت و در واقـع صـرف     گ سندي در شرح ابن ماجه مي
 واهللا أعلم. –كثرت تعداد مورد نظر نيست 



 

 
هركس ديدار با خدا را دوست داشته باشد، خدا مالقات با او را « -33

 »فرستادن ملك الموت نزد موسي «ي  و مسأله» دوست دارد

 حديث: هركس ديدار با خداوند را دوست داشته باشد،
 ت با او را دوست داردخداوند مالقا

 »التوحيد«بخاری، كتاب 

عز  أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: قَالَ اللَّه ي اهللا عنهرض عن أَبِي هريرةَ« -301
 .»كَرِهت لقَاَءه ،أَحببت لقَاَءه، وإِذَا كَرِه لقَائي ،: إِذَا أَحب عبدي لقَائيوجلَّ

داونــد متعــال فرمودنــد: خ روايــت شــده اســت كــه پيــامبر  . از ابــوهريره 301
ام ديدار با من را دوسـت داشـته باشـد، مـن هـم مالقـات بـا او را         هرگاه بنده«فرمايد:  مي

ام ديدار با من را دوست نداشته باشد، من هم مالقـات بـا او را    دوست دارم و هرگاه بنده
 ».دوست ندارم

 باب: [من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه]» الرقاق«بخاری، كتاب 

302- »نع تامنِ الصةَ بادبقَاَء  رضي اهللا عنه عل بأَح نقَالَ: م لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع
اللَّه، قَاَءهل اللَّه كَرِه قَاَء اللَّهل كَرِه نمو ،قَاَءهل اللَّه بةُ ،أَحشائع قَالَت - اجِهوأَز ضعب ا :  - أَوإِن

تاملَو هرضإِذَا ح نماملُؤ نلَكو ،ذَاك سقَالَ: لَي ،تاملَو هكْرلَن،  سفَلَي ،هتامكَرو اللَّه انوبِرِض رشب
بشر بِعذَابِ  ،افر إِذَا حضرشيٌء أَحب إِلَيه مما أَمامه، فَأَحب لقَاَء اللَّه وأَحب اللَّه لقَاَءه، وإِنَّ الكَ

قَاَء اللَّهل كَرِه ،هاما أَممم هإِلَي هٌء أَكْريش سفَلَي ،هتقُوبعو اللَّه، قَاَءهل اللَّه كَرِهو«. 
هـركس  «روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد:       از پيامبر  از عباده بن صامت  .302

ند باشد، خداوند [نيز] دوسـتدار مالقـات بـا اوسـت و هـركس      دوستدار مالقات با خداو
دارد؛  مالقات با خدا را دوست نداشته باشد، خداوند [نيز] مالقـات بـا او را نـاخوش مـي    

عرض كـرد: مـا مـرگ را     حضرت عايشه يا (شك راوي) يكي ديگر از همسران پيامبر 
 نـد نيسـت)، پيـامبر    نداشـتن ديـدار خداو   داريم (اما اين به خـاطر دوسـت   خوش مينا
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رسـد،   پنداريد]) بلكه انسان مؤمن وقتي مرگش فرا مـي  فرمودند: چنان نيست [كه شما مي
شـود و ديگـر هـيچ چيـزي نـزدش       به رضايت خدا و اكرام خداوند به او، مـژده داده مـي  

تر از آنچه پيش رويش است، وجـود نـدارد، پـس مالقـات بـا خداونـد را        داشتني دوست
اوند نيز مالقات با او را دوست دارد؛ اما كافر، هرگاه مرگش فرا رسـد،  دوست دارد و خد

شود و ديگر هيچ چيزي بدتر و ناخوشـايندتر از   ب و عقوبت خداوند مژده داده ميابه عذ
بيند، پس مالقات با خداوند را دوست ندارد و خداونـد   چيزي كه پيش رويش است، نمي
 ».نيز مالقات با او را دوست ندارد

قَالَ: من أَحب  )عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم( اَألشعرِي رضي اهللا عنه عن أَبِي موسى« -303
قَاَءهل اللَّه كَرِه قَاَء اللَّهل كَرِه نمو ،قَاَءهل اللَّه بأَح قَاَء اللَّهل«. 

هـركس  «يت شـده اسـت كـه فرمودنـد:     روا از پيامبر  . از ابوموسي اشعري 303
ديدار با خداوند را دوست داشته باشد، خداوند [نيز] ديدار با او را دوست دارد و هركس 

 ».ديدار با خداوند را دوست نداشته باشد، خداوند [نيز] ديدار با او را دوست ندارد

 باب: [من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه]» الدعوات«مسلم، كتاب 

304- »ةَعشائع رضي اهللا عنها ن  :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ ر :قَاَء «قَالَتل بأَح نم
 .»اِهللا، أَحب اُهللا لقَاَءه، ومن كَرِه لقَاَء اِهللا، كَرِه اُهللا لقَاَءه، والْموت قَبلَ لقَاِء اِهللا

هـركس  «فرمودند:  ت شده است كه گفت: پيامبر رواي ل. از حضرت عايشه 304
ديدار با خداوند را دوست داشته باشد، خداوند نيز ديدار با او را دوسـت دارد و هـركس   
ديدار با خداوند را دوست نداشته باشد، خداوند نيز ديدار با او را دوست نـدارد و مـرگ   

اين ديدار بنده با خدا بعد گيرد (منظور اين است كه  قبل از مالقات با خداوند صورت مي
 ».از مرگ و در روز قيامت است)

قَالَت: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: من أَحب لقَاَء  رضي اهللا عنها عن عائشةَ« -305
قَاَءهاُهللا ل قَاَء اِهللا، كَرِهل كَرِه نمو ،قَاَءهاُهللا ل با  ،اِهللا، أَح؟ فَكُلُّنتوةُ الْمياهاِهللا أَكَر بِيا ني :فَقُلْت
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،هتنجو انِهورِضاِهللا و ةمحبِر رشإِذَا ب نمؤالْم نلَكو ،ككَذَل سفَقَالَ: لَي ،توالْم هكْرقَاَء  نل بأَح
 .»فر إِذَا بشر بِعذَابِ اِهللا وسخطه، كَرِه لقَاَء اِهللا، وكَرِه اُهللا لقَاَءهاِهللا، فَأَحب اُهللا لقَاَءه، وإِنَّ الْكَا

هـركس  «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  ل. از حضرت عايشه 305
ديدار با خداوند را دوست داشته باشد، خداوند نيز ديدار با او را دوسـت دارد و هـركس   

د را دوست نداشته باشد، خداوند نيز ديدار با او را دوست نـدارد؛ عـرض   ديدار با خداون
ي مـا   نداشتن مرگ است، اگر اينطـور باشـد همـه    كردم: اي پيامبر خدا! آيا منظور، دوست

گويي، بلكه مؤمن هرگاه به رحمـت   مرگ را دوست نداريم، فرمودند: چنين نيست كه مي
ديدار با خدا را دوست دارد، پس خداوند نيز خدا و رضايت او و بهشتش مژده داده شود، 

ديدار با او را دوست دارد و كافر هرگاه به عذاب خداوند و خشم و غضب او مـژده داده  
شود، ديدار با خداوند را دوست ندارد، پس خداوند نيز ديدار با او را دوست ندارد [پـس  

 ».داشتن يا نداشتن مردن نيست] منظور از ديدار خدا، دوست
قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: من أَحب لقَاَء  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -306

قَاَءهاُهللا ل قَاَء اِهللا، كَرِهل كَرِه نمو ،قَاَءهاُهللا ل باِهللا، أَح. 
سمعت أَبا هريرةَ يذْكُر  !فَقُلْت: يا أُم الْمؤمنِني  عنهارضي اهللا فَأَتيت عائشةَ (أَي: شريح) قَالَ:

إِنْ كَانَ كَذَلك فَقَد هلَكْنا، فَقَالَت: إِنَّ الْهالك من هلَك  ،عن رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم حديثًا
يه وسلَّم وما ذَاك؟ قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: من أَحب بِقَولِ رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَ

إِلَّا و دا أَحنم سلَيو ،قَاَءهاُهللا ل قَاَء اِهللا، كَرِهل كَرِه نمو ،قَاَءهاُهللا ل بقَاَء اِهللا، أَحل ،توالْم هكْري وه
 الْبصر، الَت: قَد قَالَه رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، ولَيس بِالَّذي تذْهب إِلَيه، ولَكن إِذَا شخصفَقَ

كذَل دنفَع ،ابِعالْأَص تجنشتو ،الْجِلْد رعاقْشو ،ردالص جرشحقَاَء اِهللا، :ول بأَح ناُهللا  م بأَح
قَاَءهاُهللا ل قَاَء اِهللا، كَرِهل كَرِه نمو ،قَاَءهل«. 

هركس ديدار بـا  «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  از ابوهريره  .306
خدا را دوست داشته باشد، خدا [نيز] ديدار با او را دوست دارد و هركس ديدار با خدا را 

 دارد. اوند [نيز] ديدار با او را ناخوش ميدوست نداشته باشد، خد
رفتم و گفتم: اي أم  لگويد: نزد حضرت عايشه  شريح (يكي از راويان حديث) مي
حديثي را روايت كرد كه اگـر چنـين باشـد، مـا      المؤمنين! شنيدم كه ابوهريره از پيامبر 
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او  يـامبر  ايم، حضرت عايشه گفت: بدبخت و نابود كسي است كـه پ  هالك و نابود شده
فرمودنـد:   گويـد: پيـامبر    داند، اما آن چيست؟ [گفـتم] مـي   را بدبخت و هالك يافته مي

هركس ديدار با خدا دوست داشته باشد، خدا [نيز] ديدار با او را دوسـت دارد و هـركس   
دانيد كـه   ديدار با خدا را دوست نداشته باشد، خدا [نيز] ديدار با او را دوست ندارد و مي

ما نيست كه از مرگ خوشش بيايد، حضرت عايشه فرمود: منظور اين نيست كـه   كسي از
ها خيره شـوند   پنداري (يعني منظور از ديدار خدا مردن نيست) بلكه وقتي كه چشم تو مي

دادن)  و سينه به خرخركردن بيفتد و موهاي بدن سيخ و انگشتان جمع شوند (زمـان جـان  
ا را دوسـت باشـد، خـدا [نيـز] ديـدار بـا او را       در آن موقع است كه هركس ديدار با خـد 

دوست دارد و هركس ديدار با خدا را دوست نداشـته باشـد، خـدا [نيـز] ديـدار بـا او را       
 ».دوست ندارد

 »اجلنائز«امام مالک، املوطأ، كتاب 

م قَالَ: قَالَ اللَّه تبارك أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -307
قَاَءهل تي كَرِهقَائل إِذَا كَرِهو قَاَءهل تببي أَحقَائي لدبع بالَى: إِذَا أَحعتو«. 

فرمودنــد: خداونــد متعــال  روايــت شــده اســت كــه پيــامبر  . از ابــوهريره 307
داشته باشد، من هم ديدار با او را دوسـت  ام ديدار با من را دوست  هرگاه بنده«فرمايد:  مي

 .)77F1(»دارم و اگر ديدار با من را دوست نداشته باشد، من هم ديدار با او را دوست ندارم

                                           
داشتن بنده نسبت به ديدار پروردگارش با ترجيح آخرت بر دنيـا   خطابي گفته است: محبت و دوست -1

ي خير و  ش يعني ارادها شدن جهت سفر به آنجا خواهد بود و محبت خدا نسبت به ديدار بنده و آماده
 هاي اُخروي به او. بخشش نعمت

 ديدار به معاني زير آمده است:
 ديدن. .1

﴿شدن دوباره؛  زنده .2        ﴾ ] :به راستي كساني «  ]45يونس:  – 31األنعام

 ».پندارند شدن دوباره) را دروغ مي بارند كه مالقات با خدا (زنده زيان
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 حديث: فرستادن ملك الموت نزد حضرت موسي 

 باب: [وفاة موسی عليه السالم]» بدء اخللق«بخاری: كتاب 

308- »ع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نا عفَلَم ،الَما السهِملَيى عوسإِلَى م تاملَو لَكلَ مسقَالَ: أُر هن
هإِلَي جِعقَالَ: ار ،تاملَو رِيدالَ ي دبنِي إِلَى علْتسفَقَالَ: أَر ،هبإِلَى ر عجفَر ،كَّهص اَءهج، فَقُلْ لَه:  عضي

بِكُلِّ شعرة سنةٌ، قَالَ: أَي رب، ثُم ماذَا؟ قَالَ: ثُم املَوت،  ،فَلَه بِما غَطَّت يدهيده علَى متنِ ثَورٍ، 
رضي اهللا  قَالَ أَبو هريرةَفَقَالَ: فَالْآنَ، قَالَ: فَسأَلَ اللَّه أَنْ يدنِيه من اَألرضِ املُقَدسة رميةً بِحجرٍ، 

 الَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: لَو كُنت ثَم لَأَريتكُم قَبره إِلَى جانِبِ الطَّرِيقِ تحت: فَقَعنه
 .»الكَثيبِ اَألحمرِ

ملـك المـوت   «فرمودند:]  روايت شده است كه گفت: [پيامبر  از ابوهريره  .308
اي به صورت او زد و وي نزد  و آمد، موسي ضربهفرستاده شد. وقتي نزد ا نزد موسي 

                                                                                                             
﴿رارسيدن مرگ: ف .3            ﴾  :كسي كه منتظر «  ]5[العنكبوت

 ».رسد مالقات خداست (فرارسيدن مرگ)، زماني را كه  خدا تعيين كرده است، فرا مي
، بلكـه  دارنـد  گويد: منظور از لقاي خدا، مگر نيست، چون كه همه مـرگ را نـاخوش مـي    ابن اثير مي

اش فـراهم كـرده اسـت، زيـرا      منظور رفتن به آخرت و خواست آن چيزي است كه خدا بـراي بنـده  
هركس دنيا را ترك كند (يعني بدان نچسبد) و خود را براي آخرت آماده كنـد و بـه مانـدن در آن و    

ي باشد هاي دنيايي متكي نباشد، دوستدار لقاي پروردگارش خواهد بود. اما هركس به دنيا متك نعمت
 آيد. و آن را بر آخرت ترجيح دهد، او از ديدار با پروردگارش بدش مي

اي اسـت   منظور از لقاي پروردگار، مرگ نيست، همانطور كه در حديث آمده است، بلكه مرگ وسيله
 جهت تحقق اين ديدار. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري].

باشد؛ كساني  نسبت به اهل شقاوت مي فرمايد: كراهيتي كه در حديث مطرح است، مي / امام نووي
هاي آن جهان از يك طرف و اتمام زمان توبه و  كه در حالت احتضار احتضار با ديدن برخي واقعيت

ها متنفرند، اما در مقابل، اهل سعادت بـا   روشدن با آن واقعيت عدم پذيرش آن از طرف ديگر، از روبه
شـود، دوسـتدار    هـا مـي   است و استقبالي كـه از آن  هايي كه برايشان آماده شده ديدن برخي از نعمت

باشد و اين صفت بـه   ها هستند؛ پس منظور از حب و كراهيت لقاي پروردگار همين مي رسيدن به آن
 گردد. [شرح امام نووي بر صحيح مسلم]. خود بندگان برمي
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خواهـد بميـرد، خداونـد     اي فرستادي كـه نمـي   پروردگارش برگشت و گفت: مرا نزد بنده
ي موهايي كـه   فرمود: نزدش برگرد و به او بگو دستش را بر پشت گاوي بگذارد، به اندازه

[ملك المـوت نـزد    شود، هر مو يك سال؛ گيرند، به عمرش اضافه مي زير دستش قرار مي
موسي برگشت و آنچه خدا به او گفته بود به موسي گفت] موسي عرض كرد: خدايا! بعد 

رد]،        از آن، چه مي شود؟ خداوند فرمود: بعد از آن مـرگ [خواهـد آمـد و تـو خـواهي مـ
 عرض كرد: [وقتي كه سرانجام بايد مرد]، پـس همـين حـاال [جـانم را بگيـر]. پيـامبر       

ي نزديك بيـت المقـدس گردانـد     موسي از خداوند خواست او را به اندازه فرمودند: انگاه
 كه اگر كسي سنگي را انداخت، به انجا اصابت كند، [تا او را آنجا دفن كنند]. ابوهريره 

ي شـني قرمـز    م، قبرش را كه زيـر تپـه  دبو سپس فرمودند: اگر آنجا مي گويد: پيامبر  مي
 ».دادم رد، به شما نشان ميرنگ در كنار راه [آنجا] قرار دا

 باب: [من أحب أن يدفن فی األرض املقدسة]» اجلنائز«بخاری، كتاب 

عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ: أُرسلَ ملَك املَوت إِلَى موسى علَيهِما السالَم، فَلَما « -309
 ،هبإِلَى ر عجفَر ،كَّهص اَءهجهنيع هلَيع اللَّه دفَر ،تاملَو رِيدالَ ي دبنِي إِلَى علْتسقَالَ:  ،فَقَالَ: أَرو

ثُم ماذَا؟  !بِكُلِّ شعرة سنةٌ، قَالَ: أَي رب ، فَلَه بِما غَطَّت يده،ارجِع فَقُلْ لَه: يضع يده علَى متنِ ثَورٍ
و قَالَ: ثُمسرٍ، قَالَ: قَالَ رجةً بِحيمر ةسضِ املُقَداَألر نم هنِيدأَنْ ي أَلَ اللَّهقَالَ: فَالْآنَ، فَس ،تلُ املَو

 .»اَألحمرِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: فَلَو كُنت ثَم لَأَريتكُم قَبره إِلَى جانِبِ الطَّرِيقِ عند الكَثيبِ
ملـك المـوت   «فرمودند:]  روايت شده است كه گفت: [پيامبر  . از ابوهريره 309

اي بـه صـورت او زد [و او را    فرستاده شد، وقتي نزد او آمد، موسي ضربه نزد موسي 
اي فرسـتادي كـه    كور كرده، ملك الموت نزد پروردگارش برگشت و گفت: مرا نـزد بنـده  

س خداوند متعال بيناييش را بـه وي برگردانـد و فرمـود: نـزدش     خواهد؛ سپ مرگ را نمي
زيـر دسـتش    ي موهايي كـه  برگرد و به او بگو دستش را بر پشت گاوي بگذارد، به اندازه

شود، هر مو يك سال؛ موسي عرض كرد: خـدايا! بعـد    اضافه مي گيرند، به عمرش قرار مي
اهد آمد و تو خواهي مرد]، عرض شود؟ خداوند فرمود: بعد از آن مرگ [خو از آن چه مي

كرد: [وقتي كه سرانجام بايد مرد]، پس همين حاال [جـانم را بگيـر] و موسـي از خداونـد     
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اي نزديك بيت المقدس گرداند كه اگر كسي سنگي را انداخت، به  خواست او را به اندازه
[سـپس]   گويـد: پيـامبر    مـي  آنجا اصابت كند [تا او را آنجا دفـن كننـد]. ابـوهريره    

ي شني قرمز رنگ در كنار راه [آنجا] قرار  بودم، قبرش را كه زير تپه فرمودند: اگر آنجا مي
 ».دادم دارد، به شما نشان مي

 مسلم، باب: [من فضائل موسی عليه السالم]

السلَام، فَلَما قَالَ: أُرسلَ ملَك الْموت إِلَى موسى علَيه  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -310
فَرد اُهللا إِلَيه  :جاَءه صكَّه فَفَقَأَ عينه، فَرجع إِلَى ربه فَقَالَ: أَرسلْتنِي إِلَى عبد لَا يرِيد الْموت، قَالَ

هنيرٍ، فَلَ ،عنِ ثَوتلَى مع هدي عضي :فَقُلْ لَه ،هإِلَي جِعقَالَ: اروهدي ا غَطَّتبِم ةٌ، قَالَ:  ،هنس ةرعبِكُلِّ ش
بر ةً بِ ،أَييمر ةسقَدضِ الْمالْأَر نم هنِيدأَلَ اَهللا أَنْ يقَالَ: فَالْآنَ، فَس ،توالْم ؟ قَالَ: ثُمهم رٍ، ثُمجح

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسيبِ فَقَالَ رالْكَث تحانِبِ الطَّرِيقِ تإِلَى ج هرقَب كُمتيلَأَر ثَم تكُن فَلَو :
 .»الْأَحمرِ

ملـك المـوت   «فرمودند:]  روايت شده است كه گفت: [پيامبر  از ابوهريره  .310
اي بـه صـورت او زد و    فرستاده شد و وقتـي نـزد او آمـد، موسـي ضـربه      نزد موسي 

كاسه درآورد. ملك الموت نـزد پروردگـارش برگشـت و گفـت: مـرا نـزد       چشمش را از 
فرمودند: سپس خداي متعال بيناييش را  خواهد؛ پيامبر  اي فرستادي كه مرگ را نمي بنده

اي  برگرداند و فرمود: نزدش برگرد و به او بگو دستش را بر پشت گاوي بگذارد، به اندازه
شود، هرمو يـك سـال؛ موسـي     ه عمرش اضافه ميگيرند، ب موهايي كه زير دستش قرار مي

شود؟ خداوند فرمـود: بعـد از آن مـرگ [خواهـد آمـد]،       عرض كرد: خدايا! سپس چه مي
فرمودند: سپس موسـي از خداونـد    عرض كرد: پس همين حاال [جانم را بگير]؛ پيامبر 

اخت، بـه  ي نزديك بيت المقدس گرداند كه اگر كسي سنگي را اند خواست او را به اندازه
بـودم،   سپس فرمودند: اگـر آنجـا مـي    آنجا اصابت كند [تا او را آنجا دفن كنند]، پيامبر 

 دادم. ي قرمز رنگ قرار دارد، به شما نشان مي قبرش را كه زير تپه
اِهللا صلَّى اُهللا  عن رسولِ رضي اهللا عنه عن همامِ بنِ منبه، قَالَ: هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ« -311

وقَالَ: جاَء ملَك الْموت إِلَى موسى علَيه السلَام. فَقَالَ لَه: أَجِب  :علَيه وسلَّم، فَذَكَر أَحاديثَ منها
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كبا، قَالَ ،رفَفَقَأَه توالْم لَكم نيع لَامالس هلَيى عوسم قَالَ فَلَطَم: الَىفَرعإِلَى اِهللا ت لَكالْم عج، 
وقَالَ: ارجِع  ،فَرد اُهللا إِلَيه عينه :فَقَالَ: إِنك أَرسلْتنِي إِلَى عبد لَا يرِيد الْموت، وقَد فَقَأَ عينِي، قَالَ

اةَ فَضع يدك علَى متنِ ثَورٍ، فَما توارت يدك من فَقُلْ: الْحياةَ ترِيد؟ فَإِنْ كُنت ترِيد الْحي ،إِلَى عبدي
تأَم بقَرِيبٍ، ر نقَالَ: فَالْآنَ م ،وتمت ؟ قَالَ: ثُمهم ةً، قَالَ: ثُمنا سبِه يشعت كفَإِن ،ةرعش ننِي م

لُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: واِهللا لَو أَني عنده لَأَريتكُم قَبره الْأَرضِ الْمقَدسة رميةً بِحجرٍ، قَالَ رسو
 .»إِلَى جانِبِ الطَّرِيقِ عند الْكَثيبِ الْأَحمرِ

احاديثي را براي ما بيـان   به نقل از پيامبر  گويد: ابوهريره  . همان بن منبه مي311
ملـك المـوت نـزد    «فرمودند:  عبارت است از اين كه پيامبر  فرمود، يكي از آن احاديث

اي بـه   ضربه آمد و به او گفت: دستور پروردگارت را اجابت كن، موسي  موسي 
چشم ملك الموت زد و چشمش را از كاسه درآورد؛ ملـك المـوت نـزد خداونـد متعـال      

[عـالوه بـر ايـن]     خواهد بميـرد و  اي فرستادي كه نمي برگشت و عرض كرد: مرا نزد بنده
فرمودند: خداوند متعـال بينـاييش را برگردانـد و     چشمم را نيز از كاسه درآورد؛ پيامبر 

خـواهي   خواهد زندگي كند؟ [به او بگو:] اگر مـي  فرمود: نزدش برگرد و به او بگو: آيا مي
زندگي كني، پس دستت را بر پشت گاوي بگذار، به اندازه موهايي از پشت او كه دسـتت  

پوشاند، براي هر مو يك سال به عمرت اضافه خواهـد شـد (زنـدگي خـواهي      ها را مي آن
ميـري،   شود؟ خداوند فرمود: بعد از آن مـي  كرد)، موسي عرض كرد: خدايا! سپس چه مي

عرض كرد: خدايا! هم اكنون مرا بميران كه زودتر و بهتر است، سپس عرض كرد: خـدايا!  
اي كه اگر كسي  (بيت المقدس) بميراني در فاصلهدوست دارم مرا نزديك سرزمين مقدس 

[سپس] فرمودند: بـه خـدا سـوگند، اگـر      سنگي را انداخت به آنجا اصابت كند. پيامبر 
 .)78F1(»دادم ي شني قرمز رنگ قرار دارد، به شما نشان مي بودم قبرش را كه زير تپه آنجا مي

                                           
 نكاتي از اين احاديث كه توضيح الزم دارند، عبارتند از: -1

گوينـد: حضـرت موسـي ملـك المـوت را       ي آدمي نزد موسي آمد؛ برخي مـي  ملك الموت در چهره
نشناخت، بلكه چنين گمان كرد او انساني است كه بر سر راه او آمده و قصد اذيت او را دارد و او در 
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ديك به روايت دوم امـام مسـلم   امام نسائي نيز در باب [التعزيه] حديثي را با الفاظي نز
 ذكر كرده است.

                                                                                                             
دفاع از خود بر صورت او زد؛ زيرا وقتي كه ملك الموت براي بار دوم نزد موسي آمد، موسـي بـا او   

 بود برخورد كرد. آنگونه كه شايسته
ي موسـي بـا ملـك المـوت و      چشم، از باب مجاز است و منظور از آن، مناقشـه و مجادلـه   كورشدن

 باشد. آمدن بر او مي غالب
ترسيد كه مبـادا در   حضرت موسي نخواست كه خداوند او را وارد بيت المقدس كند، زيرا از اين مي

نه شوند، اما خواست كه او را به آنجا به خاطر آينده قبرش مشهور شود و مردم نسبت به آن دچار فت
بودن تدفين در اماكن مقدس و  شرف و ارزشي كه آن مكان دارد، نزديك كند و اين دليل بر مستحب

 باشد. مجاورت با قبور صالحين مي
قـرار   –كه بخشي از سـرزمين مقـدس اسـت     –چنين مشهور است كه قبر حضرت موسي در اريحا 

 دارد.
كند: مالئكه كار تدفين جسد حضرت موسي و نماز بـر آن را انجـام دادنـد.     روايت ميوهب بن منبه 

 [شرح قسطالني بر صحيح بخاري و نووي بر صحيح مسلم].





 

 
 روز حشر و وضعيت خوفناك آن -34

 شويد نشده محشور مي حديث: شما پابرهنه و عريان و ختنه

   ﴿باب: [قول اهللا تعالی: » بدء اخللق«بخاری، كتاب  ﴾[ 

312- »هنع اللَّه يضاسٍ ربنِ عنِ ابع كُمقَالَ: إِن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النا عنَمورشحت 

﴿ حفَاةً عراةً غُرلًا، ثُم قَرأَ:                        ﴾ ،

وإِنَّ أُناسا من أَصحابِي يؤخذُ بِهِم ذَات الشمالِ،  عليه السالم مة إِبراهيموأَولُ من يكْسى يوم القيا
كَما  :: إِنهم لَم يزالُوا مرتدين علَى أَعقَابِهِم منذُ فَارقْتهم، فَأَقُولُفَيقَالُأَصحابِي أَصحابِي،  :فَأَقُولُ

﴿: صالحقَالَ العبد ال                          

                                  

﴾«. 

شـما [بعـد از   «روايت شده است كـه فرمودنـد:    از پيامبر  ب. از ابن عباس 312
شويد، سپس اين آيـه را   نشده (مادرزاد) محشور مي خروج از قبر] پابرهنه و عريان و ختنه

﴿تالوت فرمودنـد:                              ﴾يـاء:  ب[األن

گـردانيم و مـا    همانگونه كه نخستين بار آفرينش را آغاز كرديم، آن را مجدداً بازمي« ]١٠٤
شـود، ابـراهيم    و نخستين كسي كه روز قيامت پوشانيده مي   »دهندگان (اين كار)يم انجام
 ود و مـن  ش است و برخي (تعدادي از امت من) به سوي آتش و طرف چپ برده مي

هـا   شود: اين ها ياران من هستند. اينان ياران من هستند، گفته مي گويم: اين در اين حال مي
ها جدا شدي، مرتد بودنـد، آنگـاه مـن همچنانكـه      افرادي هستند كه از روزي كه تو از آن

﴿گـويم:   ) گفـت، مـي  ي صالح (حضرت عيسـي   بنده              

                                 

                ﴾ :ومن تا آن زمـان كـه در  « ]١١٨ – ١١٧[املائدة 
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ميان آنان بودم، از وضع آنان اطالع داشتم و مواظب آنان بودم و هنگامي كه مرا ميرانـدي،  
ها بودي و تو بر هرچيزي آگاه و مطلع هستي. اگـر آنـان را    ديگر تنها تو ناظر و مراقب آن

ذري، قطعـاً تـو توانـا و حكـيم     هـا درگـ   مجازات نمايي، بندگان تـو هسـتند و اگـر از آن   
 .)79F1(»هستي

 »أحاديث األنبياء«و » التفسري«باب: [كيف احلرش؟] وكتاب » الرقاق«، كتاب بخاری

قَالَ: قَام فينا النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يخطُب فَقَالَ:  رضي اهللا عنهما عنِ ابنِ عباسٍ« -313
 .الْحديثُ »...إِنكُم محشورونَ حفَاةً عراةً غُرلًا

در ميان ما بلند شد تـا   روايت شده است كه گفت: پيامبر  باز ابن عباس  .313
نشـده   شما بعـد از خـروج از قبـر، پابرهنـه و عريـان و ختنـه      «خطبه بخواند، پس فرمود: 

 تا آخر حديث.» شويد... (مادرزاد) محشور مي

 مسلم، [صفة القيامة]

ام فينا رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم خطيبا قَالَ: قَ رضي اهللا عهنما عنِ ابنِ عباسٍ« -314
اسا النها أَيفَقَالَ: ي ،ظَةعولًا !بِماةً غُررفَاةً عونَ إِلَى اِهللا حرشحت كُمديثُ »...إِناَلْح. 

                                           
شـود،   گويد: نخستين كسي كه بعد از حشر و يـا بعـد از خـروج از قبـر پوشـانيده مـي       قسطالني مي -1

 نيست. پيامبر ما حضرت محمد حضرت ابراهيم است و اين دليل بر فضيل ابراهيم بر 
 شوند. يعني به طرف جهنم برده مي »يؤخذ م ذات الشمال«

بـه صـورت تصـغير آمـده اسـت و      » أصـيحابي «ي  كلمـه » أصحابي«ي  در روايتي ديگر به جاي كلمه
مرتـد شـدند و    كساني هسـتند كـه بعـد از وفـات پيـامبر       »مرتدين علی أعقام«اند: منظور از  گفته

 ها جنگيد. با آن وبكر حضرت اب
شود، اما  از مهاجران و انصار استعمال مي هرچند بيشتر در مورد مالزمان پيامبر  »أصحاب«ي  كلمه

را درك كرده و از ايشان پيروي كرده و يا حتي به عنوان سفير  شود كه پيامبر  شامل كساني هم مي
ه ايشان است]، [شرح قسطالني بـر صـحيح   آوردن ب اند [و اين موضوع، پس از ايمان پيش ايشان آمده

 بخاري].
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ا در ميان ما برخاست ت روايت شده است كه گفت: پيامبر  ب. از ابن عباس 314
نشـده   اي مردم! شما پابرهنه و عريان و ختنه«خطبه بخواند و موعظه بفرمايد، پس فرمود: 

 تا آخر حديث.» (مادرزاد) به سوي خدا محشور خواهيد شد...
) روايتـي را در  314ي  ترمذي با الفاظي نزديك به الفاظ روايت مسلم (حديث شـماره 

 باشد. ين حديث حسن صحيح مياين زمينه ذكر كرده است و در آخر فرموده است: ا

زند: من  ها را ندا مي شوند و پروردگارشان آن حديث: بندگان محشور مي
 فرمانروا و پادشاه هستم

﴿باب: [قول اهللا تعالی: » التوحيد«بخاری، كتاب         ...﴾[ 

رضي اهللا بنِ أُنيسٍ اعن  رضي اهللا عنهما –نصارِي أَي: ابنِ عبد اللَّه اَأل – عن جابِرٍ« -315
صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: يحشر اللَّه العباد، فَيناديهِم بِصوت يسمعه  رسولَ اللَّه: سمعت عنه قَالَ
دعب نم، كا املَلأَن :بقَر نم هعمسا يانُكَميا الدأَن ،«. 

كنـد كـه گفـت: از     روايت مي او هم از ابن اُنيس  ب. جابر عبداهللا انصاري 315
كند و با صدايي رسا و  خدا، بندگان را روز قيامت حشر مي«فرمود:  شنيدم كه مي پيامبر 

هـايي كـه دورنـد، همچـون      زند؛ صدايي آنچنان رسـا و بلنـد كـه آن    ها را ندا مي بلند، آن
من فرمانروا و پادشاه هسـتم، جـز    :فرمايد شوند و مي هايي كه نزديكند، آن را واضح مي آن

 ».ي هر خير و شرّي من هستم كننده من مالكي نيست، مجازات

شود: گروه اهل آتش از  گفته مي حديث: روز قيامت به حضرت آدم 
 فرزندانت را جدا كن

 باب: [وتری الناس سكاری]» بخاری، سورة احلج

316- »رِياخلُد يدعأَبِي س نرضي اهللا عنه ع  قُولُ اللَّهي :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ: قَالَ الن
نْ تخرِج مرك أَعز وجلَّ يوم القيامة: يا آدم، يقُولُ: لَبيك ربنا وسعديك، فَينادى بِصوت: إِنَّ اللَّه يأْ

با رارِ، قَالَ: يثًا إِلَى النعب كتيذُر نم! اهأُر كُلِّ أَلْف نارِ؟ قَالَ: مثُ النعا بمقَالَ ،و:  ائَةم عست
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ارى وما هم وتسعةً وتسعني، فَحينئذ تضع احلَاملُ حملَها، ويشيب الوليد، وترى الناس سكَ
يددش اللَّه ذَابع نلَكى، وكَاراسِ ،بِسلَى النع كذَل قلَّى  ،فَشص بِيفَقَالَ الن ،مهوهجو تريغى تتح

 كُمنمو ،نيعستةً وعستو ائَةم عست وجأْجمو وجأْجي نم :لَّمسو هلَياسِ اُهللا عي النف متأَن ثُم ،داحو
وإِني لَأَرجو  ،أَو كَالشعرة البيضاِء في جنبِ الثَّورِ اَألسود ،كَالشعرة السوداِء في جنبِ الثَّورِ اَألبيضِ

ةلِ اجلَنأَه عبوا ركُونلِ اجلَ ،أَنْ تثُلُثَ أَه ا، ثُمنرفَكَبةن، ةلِ اجلَنأَه طْرش ا، ثُمنرا ،فَكَبنرفَكَب«. 
فرمودنـد: خداونـد    روايت شده است كه گفت: پيـامبر   . از ابوسعيد خدري 316

ي خـدمت و   دهد: بله خدايا! آمـاده  اي آدم! او هم جواب مي«فرمايد:  متعال روز قيامت مي
گويـد: خداونـد تـو را     دهد و مـي  ب قرار مياجابت امرت هستم! پس صدايي او را مخاط

دستور داده است كه از فرزندانت گروهي را [كه مستحق دوزخ هستند]، بـه طـرف آتـش    
ها هستند؟ فرمودند: از هر هزار نفر  گويد: خدايا! گروه مستحق آتش كدام جدا كن، آدم مي

مايد: [از هر هزار فر فرمودند: خداوند مي گويد (شك راوي) به نظرم پيامبر  راوي مي –
نفر] نهصد و نود و نه نفر، مستحق آتش هستند؛ پـس در چنـين مـوقيعتي اسـت كـه زن      

شود و تو  نهد و نوزاد پير مي شدت عذاب خداوند در آن روز حملش را فرو مي حامله از
هـا مسـت نيسـتند،     بيني، اما حقيقت امر اين است كـه آن  اي) مردم را مست مي (هر بيننده

بـر مـردم سـخت آمـد      ي پيـامبر   ؛ اين فرمـوده »خداوند بسيار شديد است بلكه عذاب
 :فرمودنـد  هايشان متغير و متحول شد؛ پيامبر  (بسيار ناراحت شدند) به طوري كه چهره

نهصد و نود و نه نفر از يأجوج و مأجوج و يك نفر از شما [مستحق آتش اسـت]، شـما   «
بر پهلوي گاو سفيد يا مـوي سـفيد بـر     در ميان مردم مشخص هستيد، همچون موي سياه

پهلوي گاو سياه و من اميدوارم كه يك چهارم اهل بهشت شما باشيد، پـس مـا اصـحاب    
تكبير گفتيم؛ سپس فرمودند: اميدوارم يك سوم اهل بهشت شما باشيد، پس تكبير گفتـيم؛  

 ».سپس فرمودند: اميدوارم نصف اهل بهشت شما باشيد، پس تكبير گفتيم
نيامـده و  » تَـري «قبل از فعل » واو«ي كه ابواسامه از اعمش آورده است حرف در روايت
من كُلِّ أَلْـف  «چنين آمده اسـت:   »من يأْجوج ومأْجوج تسع مائَة وتسعةً وتسعني«نيز به جاي 

نيعستةً وعستو ائَةم عست«. 
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ز داستان يأجوج و مأجوج و نيز در آخـر كتـاب   بعد ا »األنبياء«امام بخاري در قسمت 

[بيان روايات ديگري در اين زمينه ذكر كرده است و نيز امام مسلم آن را در باب  »الرقاق«

 با الفاظي نزديك به الفاظ امام بخاري آورده است. ]لجنةنصف أهل ا مةكون هذه األ

 ترمذی، باب: [سورة احلج]

317- »يصنِ حانَ برمع نع :لَتزا نصلى اهللا عليه وسلم لَم بِينٍ رضي اهللا عنه أَنَّ الن﴿   

                              

                               

  ﴾:َقَال ،  ؟ فَقَالُوا: اللَّهكمٍ ذَلوي ونَ أَيردفَرٍ، فَقَالَ: أَتي سف وهو هذه هلَيع زِلَتأُن

وما بعثُ النارِ؟ قَالَ:  !ه لآدم: ابعثْ بعثَ النارِ، فَقَالَ: يا ربورسولُه أَعلَم، قَالَ: ذَلك يوم يقُولُ اللَّ
وواحد إِلَى اجلَنة، فَأَنشأَ املُسلمونَ يبكُونَ، فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،إِلَى النارِ ،تسع مائَة وتسعةٌ وتسعونَ

و هلَيع لَّى اللَّهةٌ قَطُّصوبن كُنت ا لَمهوا، فَإِنددسوا وقَارِب :لَّمةٌ، قَالَ:  ،سيلاها جهيدي نيإِلَّا كَانَ ب
ةيلاجلَاه نم ددذُ العخؤفَي، نيقافاملُن نم لَتإِلَّا كَمو تمفَإِنْ ت، مِ إِلَّا كَماُألمو ثَلُكُما ممي وف ةقْمثَلِ الر

ةاباعِ الدروا  ،ذكُونو أَنْ تجي لَأَرقَالَ: إِن ريِ، ثُمعبِ البني جف ةامكَالش ثُلُثَأَو ةلِ اجلَنوا،  ،أَهرفَكَب
 .»قَالَ: الثُّلُثَينِ أَم لَا ،لَا أَدرِيفَكَبروا، قَالَ:  ،أَهلِ اجلَنة نِصفثُم قَالَ: إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا 

﴿نازل شد:  گويد: وقتي كه اين آيه بر پيامبر  مي . عمران بن حصين 317   

                              

                               

  ﴾  :اي مردم! از (عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسيد، « ]٢ – ١[احلج

ي  ي كه زلزلهانگيزي) است. روز ي هراس ي رستاخيز، واقعاً چيز بزرگي (و حادثه زلزله
بينيد كه) هر زنِ شيردهي، كودك شيرخوارِ خود را رها و  بينيد، (مي رستاخيز را مي

بيني، ولي  نمايد و مردمان را مست مي كند و هر زنِ بارداري، سقط جنين مي فراموش مي
ايشان در سفري بودند و به اصحاب   ،»مست نيستند، بلكه عذاب خداوند سخت است
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؟ اصحاب گفتند: خدا و رسولش داناترند؟ »آن روز چه روزي استدانيد  آيا مي«فرمودند: 
فرمايد: گروه مستحق دوزخ را به  فرمودند: آن روز، روزي است كه خداوند به آدم مي

فرمايد: نهصد و  ها هستند؟ مي گويد: خدايا! گروه مستحق كدام سوي آن بفرست، آدم مي
و يك نفر مستحق رفتن به بهشت  ندنود و نُه نفر مستحق رفتن به سوي آتش هست

فرمودند: صبر  ؛ مسلمانان با شنيدن اين سخن شروع به گريه كردند؛ پيامبر »باشد مي
كنيد و استقامت داشته باشيد، زيرا كه هيچ پيامبري به سوي مردم نيامده است، مگر اين 

اند  باقي ماندهاند،  شان در همان جاهليتي كه بوده كه در حضور وي افرادي با وجود دعوت
اند)، سپس فرمودند: آن تعداد از اهل دوزخ از همين افراد (كفار)  (راه كفر در پيش گرفته

باشند و اگر تعداد مشخص شده (نهصد و نود و نه) با اين افراد (كفار) تمام نشد،  مي
بر اي) است  ها همچون خالي (نشانه با ساير امت شود. مثال شما تعداد با منافقين كامل مي

ساعد حيوان يا خالي بر پهلوي شتر است؛ سپس فرمودند: من اميدوارم كه يك سوم اهل 
شما باشيد، پس اصحاب تكبير گفتند؛ سپس فرمودند: اميدوارم نصف اهل بهشت شما 

فرمودند: [اميدوارم]  دانم پيامبر  گويد: نمي باشيد. پس اصحاب تكبير گفتند: راوي مي
 ».يد] يا نفرمودنددو سوم [اهل بهشت شما باش

 گويد: اين حديث حسن صحيح است. ترمذي مي
 ،قَالَ: كُنا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في سفَرٍ رضي اهللا عنه عن عمرانَ بنِ حصينٍ« -318

﴿: اللَّه علَيه وسلَّم صوته بِهاتينِ اآليتينِ فَتفَاوت بين أَصحابِه في السيرِ فَرفَع رسولُ اللَّه صلَّى   

                              

                               

  ﴾، يثُّوا املَطح هابحأَص كذَل عما سي  ،فَلَمادني موي كذَل ،قُولُهلٍ يقَو دنع هفُوا أَنرعو

مآد يهف اللَّه، هبر يهادنفَي: قُولُ: يفَيمقُولُ:  !ا آدارِ، فَيثَ النعثْ بعاابي بقُولُ:  !رارِ؟ فَيثُ النعا بمو
القَوم حتى ما أَبدوا  فَبئس ،وواحد في اجلَنة ،النارِ في ،من كُلِّ أَلْف تسع مائَة وتسعةٌ وتسعونَ

أَى را رفَلَم ،كَةاحبِضابِهحي بِأَصالَّذ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهوا ،سرشأَبلُوا ومقَالَ: اع، 
هدبِي دمحم فْسي نالَّذنِ ،فَوييقَتلخ علَم كُمإِن،  نمو ،وجأْجمو وجأْجي اهتٍء إِلَّا كَثَّريش عا متا كَانم
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م اتميسلنِي إِببو منِي آدب وا ،نرشأَبلُوا ومونَ، فَقَالَ: اعجِدي يالَّذ ضعمِ بنِ القَوع يرقَالَ: فَس، 
هدبِي دمحم فْسي نالَّذريِ ،فَوعبِ البني جف ةاماسِ إِلَّا كَالشي النف متا أَنم، ي ذف ةقْمكَالر اعِ أَور

ةابالد«. 
بوديم و برخي از اصحاب  گويد: در سفري با پيامبر  مي . عمران بن حصين 318

با صداي بلند اين دو آيه را تالوت  رفتن پراكنده شده بودند؛ پيامبر  و در راهمانده  عقب

﴿فرمودند:                          

                               

          ﴾   :اب) اي مردم! از (عقاب و عذ«  ]٢ – ١[احلج

انگيزي) است.  ي هراس رستاخيز، واقعاً چيز بزرگي (و حادثهي  ان بترسيد، زلزلهپروردگارت
بينيد كه) هر زنِ شيردهي، كودك شيرخوارِ  بينيد، (مي ي رستاخيز را مي روزي كه زلزله

نمايد و مردمان را مست  كند و هر زنِ بارداري، سقط جنين مي خود را رها و فراموش مي
 وقتي كه ياران پيامبر    .»، بلكه عذاب خداوند سخت استبيني، ولي مست نيستند مي

سخني  ها را شتاب دادند و سرعت گرفتند و دانستند كه پيامبر  آن را شنيدند، اسب
اي «فرمايد:  زند و مي فرمودند: آن، روزي است كه خداوند آدم را صدا مي دارد؛ پيامبر 

كند: خدايا! گروه مستحق  عرض ميآدم! گروه مستحق آتش را به سوي آن بفرست، آدم 
افتند  فرمايد: از هر هزار نفر، نهصد و نود و نه نفر در آتش مي ها هستند؟ مي آتش كدام

ي اصحاب  شود؛ پس از اين سخن، همه (مستحق آتش هستند) و يكي به بهشت وارد مي
(همه با ي هيچكدام نمايان نبود  ثار شادي در چهرهبه طوري كه آنااميد و غمگين شدند، 

ي يارانش  وقتي آثار ناراحتي را بر چهره ناراحتي در فكر فرو رفته بودند)، پيامبر 
ديدند، فرمودند: اعمال [صالح] انجام دهيد و اميدوار و شاد باشيد كه سوگند به كسي كه 
جان محمد در دست قدرت اوست، شما در [آن روز] با دو گروه ديگر از مخلوقات 

كنند كه اين دو گروه يكي يأجوج و  مراه شوند، آن را زياد ميهستيد كه با هرچه ه
اند؛ (پس تعداد شما  ها و جنياني هستند كه [در حال كفر] مرده مأجوج و ديگري انسان

ي  گويد: با اين فرمايش، مقداري از نگراني و غم و غصه بسيار كم است). راوي مي
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مال [صالح] انجام دهيد و اميدوار فرمودند: كار كنيد و اع اصحاب برطرف شد. پيامبر 
و شاد باشيد كه سوگند به كسي كه جان محمد در دست قدرت اوست، شما در ميان 

اي) بر پهلوي شتر يا خالي بر ساعد حيوان هستيد  مردم [در آن روز] همچون خالي (نشانه
 ».(شما مشخص هستيد)

 اين حديث حسن صحيح است. گويد: ترمذي مي

 فرمايد: گيرد... سپس مي را با دست مي حديث: خداوند زمين
 من فرمانروا و پادشاه هستم

﴿سورة الزمر، باب: [قول اهللا تعالی: » التفسري«بخاری: كتاب          ﴾ [

 »الرقاق«و نيز در كتاب 

319- »هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نولَ ا عسر تعمقَالَ: سللَّه  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عقُولُصي :
 .»؟يقْبِض اللَّه اَألرض، ويطْوِي السماَء بِيمينِه، ثُم يقُولُ: أَنا املَلك، أَين ملُوك اَألرضِ

فرمـود:   شـنيدم كـه مـي    شده است كه گفت: از پيـامبر  روايت  . از ابوهريره 319
پيچـد و سـپس    هـا را درهـم مـي    گيـرد و آسـمان   ستش زمـين را مـي  خداوند با دست را«

 ».پادشاهان [دروغين] زميني؟ من فرمانروا و پادشاه هستم؛ كجايند :فرمايد مي

 »التوحيد«بخاری، كتاب 

وتكُونُ  –ضني أَوِ اَألر – إِنَّ اللَّه يقْبِض اَألرض :بنِ عمر رضي اللَّه عنهما عبد اللَّه عنِ« -320
كا املَلقُولُ: أَني ثُم ،ينِهمبِي اتومالس«. 

فرمودنـد:]   روايـت شـده اسـت كـه گفـت: [پيـامبر        ب. از عبداهللا بن عمر 320
ها در دسـت راسـت    گيرد و آسمان ها را با دست مي خداوند، زمين يا (شك راوي) زمين«

 ».دشاه هستمفرمايد: من فرمانروا و پا اوست و سپس مي
اين حـديث را بـازهم ذكـر     با دو روايت از ابن مسعود » التوحيد«بخاري در كتاب 

ثُم يهزهن «ي حديث قبل چنين آمده است:  ها در ادامه كرده است كه در يكي از آن روايت
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كا املَلقُولُ: أَني ثُم، كا املَلفرمايـد: مـن فرمـانروا و     دهد و مي ها را تكان مي سپس آن«...  »أَن
 ».پادشاه هستم، من فرمانروا و پادشاه هستم

تـر از   الزمر] با الفـاظي طـوالني   ةباب [سور» التفسير«و نيز در روايت ديگري در كتاب 

 احاديث قبل چنين آورده است:
321- »نم رباَء حقَالَ: ج هنع اللَّه يضر اللَّه دبع نةَ عبِيدع نلَّى  عص ولِ اللَّهسارِ إِلَى رباَألح

دمحا مفَقَالَ: ي لَّمسو هلَيعٍ !اُهللا عبلَى إِصع اتوملُ السعجي أَنَّ اللَّه جِدا نعٍ،  ،إِنبلَى إِصع نيضاَألرو
سعٍ، وبلَى إِصى عالثَّراملَاَء وعٍ، وبلَى إِصع رجالشو كحفَض ،كا املَلقُولُ أَنعٍ، فَيبلَى إِصقِ عاخلَالَئ رائ

اجِذُهون تدى بتح لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن،  هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسأَ رقَر رِ، ثُملِ احلَبقَويقًا لدصت

:لَّمسو ﴿                              

              ﴾«. 

كند كه گفت: يكي از عالمان يهود نزد  روايت مي . عبيده از عبداهللا بن مسعود 321
ايم كه خداوند هركدام از  اي محمد! ما در تورات چنين دريافتهآمد و گفت:  پيامبر 
(ها را بر يك انگشت ها را بر يك انگشت و زمين آسمان

80F

و درختان را بر يك انگشت و  )1
و سپس  دهد وقات را بر يك انگشت قرار ميب و خاك را بر يك انگشت و ساير مخلآ

ي آن عالم به  كننده ه عنوان تصديقب فرمايد: من فرمانروا و پادشاه هستم؛ پيامبر  مي

﴿يه را قرائت فرمودند: سپس اين آ هاي آخرش نمايان شد و اي خنديد كه دندان گونه   

                            

           ﴾ :آنان آنگونه كه شايسته است، خداوند «  ]٦٧[الزمر

                                           
در اين چند روايت، زمين گاهي به صورت جمع آورده شده است كه در اين زمينـه بايـد گفـت: در     -1

هـايي دارد كـه در    براي زمين بيان شده كه اشاره به تعداد زمـين » مثلهن«ي طالق لفظ  قرآن در سوره
ي  گويند: كراتي كـه مشـابه كـره    شناس مي دانشمندان ستارههستي موجودند كه به نقل از تفسير نور، 

كنند، حد اقل سيصد ميليـون كـره اسـت. البتـه      ي هستي گردش مي زمين بر گرد خورشيدها در پهنه
 مترجم.  –واهللا اعلم  –ها اشاره به زمين و آنچه در آن است باشد  شايد منظور از زمين
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اوست  قبضه اند، حال آن كه زمين سراسر روز قيامت يكباره در را نشناخته و تعظيم نكرده
منزه از شرك آنان شوند؛ خدا پاك و  ها با دست راست او در هم پيچيده مي و آسمان

 .»»(مشركين) است)

 باب: [صفة القيامة واجلنة والنار]» احلرب«لم، حديث مس

اين حديث را با همان الفاظي كه در حديث بخاري  عبداهللا بن مسعود  -322
رسد،  كند؛ ايشان وقتي به سخن عالم يهودي مي ) آمده، بيان مي321ي  (حديث شماره

إِنَّ اَهللا يمِسك السماوات  !با الْقَاسمِأَو يا أَ !يا محمد«گفت:  گويد: عالم يهودي به پيامبر  مي
اي محمد! يا « »يقُولُ: أَنا الْملك، أَنا الْملكوثُم يهزهن  إِلَى أَنْ قَالَ: ... يوم الْقيامة علَى إِصبعٍ

نگشت قرار ... را بر يك اها  (شك راوي) گفت: اي ابا القاسم! خداوند روز قيامت آسمان
فرمايد: من فرمانروا و پادشاه  دهد و مي ها را تكان مي ، تا آنجا كه گفت: سپس آندهد مي

 ».هستم، من فرمانروا و پادشاه هستم
مسلم با روايت ديگري اين حديث را در صحيح خـود آورده اسـت، امـا در آن     -323

 هايي نزديك آن را آورده است. يت، ولي با روا»ثُم يهزهن«اين جمله را ذكر نكرده است: 
فَرأَيت النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ضحك «و در برخي از روايات ديگر بعد از اين جملـه:  

اجِذُهون تدى بتپيامبر « »ح راوي »هايش آشكار شد اي خنديد كه دندان را ديدم به گونه ،
به منظور تصديق گفتار او (عالم يهودي) و تعجب « »عجبا لما قَالَت ،تصديقًا لَه«گفته است: 

 ».خنديد از سخنان او، پيامبر 
نيز روايتي را در اين خصوص همانند الفاظ امام بخاري (حديث  مسلم از ابوهريره 

 ) ذكر كرده است.319ي  شماره

 است از: ذكر شده كه عبارت بروايت ديگری از مسلم از عبداهللا بن عمر 

324- » ثُم ،ةاميالْق موي اتاوملَّ السجو زطْوِي اُهللا عي :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ ر
 يطْوِي الْأَرض ثُم ؟يأْخذُهن بِيده الْيمنى، ثُم يقُولُ: أَنا الْملك، أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ

 .»بِشماله، ثُم يقُولُ: أَنا الْملك أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ؟
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يچيد. سپس پ ها را درهم مي خداوند متعال روز قيامت آسمان«فرمودند:  . پيامبر 324
ه هسـتم، كجاينـد   فرمايـد: مـن فرمـانروا و پادشـا     گيرد و مـي  مي ها را با دست راستش آن

گيـرد و   مـي   خودخواهان و سركشان؟ كجايند متكبران؟ سپس زمين را بـا دسـت چـپش   
فرمايـد: مـن فرمـانروا و پادشـاه هسـتم، كجاينـد خودخواهـان و سركشـان؟ كجاينـد           مي

 ».متكبران؟

 كند: بازهم مسلم روايت می

 رضي اهللا عنهما مٍ، أَنه نظَر إِلَى عبد اِهللا بنِ عمرأَبو حازِمٍ، عن عبيد اِهللا بنِ مقْس حدثَنا« -325
 ،هيدبِي يهضأَرو هاتاومذُ اُهللا سأْخقَالَ: ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسي ركحي فكَيا اُهللا وقُولُ: أَني

حتى نظَرت إِلَى الْمنبرِ يتحرك من أَسفَلِ شيٍء منه، حتى  ،لْملكأَنا ا -ويقْبِض أَصابِعه ويبسطُها  -
 .»إِني لَأَقُولُ: أَساقطٌ هو بِرسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم؟

نگاه كرد  بكند كه به عبداهللا بن عمر  . ابوحازم از عبيداهللا بن مقسم روايت مي325
هـا و زمـين) را از    پيچيـدن آسـمان   ا ببيند وي چگونه اين مطالب (حال و احـوال درهـم  ت

هايش  ها و زمين خداوند آسمان«فرمودند:  كند؛ [وي گفت:] ايشان  حكايت مي پيامبر
كنـد [و   من خدا هسـتم و دسـتانش را بـاز و بسـته مـي      :فرمايد گيرد و مي را با دستش مي

نگـاه كـردم و    ؛ من (ابن عمر) به منبـر پيـامبر   »پادشاه هستمفرمايد:] من فرمانروا و  مي
خورد كه [ترسـيدم و] بـا خـود     لرزد و تكان مي اي مي ترين قسمتش به گونه ديدم از پايين
 ».نيفتد (خدايا! پيامبر نيفتد) گفتم: پيامبر 

 ابن ماجه، باب [فيام أنكرت اجلهمية]

326- »رمنِ عب اللَّه دبع ني اهللا عنهرض ع  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ: س هأَن
فَجعلَ يقْبِضها ويبسطُها،  ،يقُولُ: يأْخذُ الْجبار سماواته وأَرضه بِيده، وقَبض بِيده ،وهو علَى الْمنبرِ

با الْجقُولُ: أَني ثُم نع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسلُ ريمتيونَ؟ وركَبتالْم نونَ؟ أَياربالْج نأَي ،ار
 يا هو أَساقطٌ يمينِه وعن يسارِه، حتى نظَرت إِلَى الْمنبرِ يتحرك من أَسفَلِ شيٍء منه، حتى إِني أَقُولُ:

 .»اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم رسولَ
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در حالي كه روي منبر  روايت شده است كه گفت: از پيامبر  باز ابن عمر  .326
هـايش را   هـا و زمـين   دسـت بـا دسـتش آسـمان     خداوند چيـره «فرمود:  بود، شنيدم كه مي

دسـت، پـس كجاينـد     ايد: منم چيرهفرم كند، سپس مي ها را باز و بسته مي گيرد، پس آن مي
كـردن دسـتانش و بـا     با بـاز و بسـته   خودخواهان و سركشان؟ كجايند متكبران؟ پيامبر 

كرد، من به منبر نگـاه   چرخش به سمت راست و چپش آن جريان را توصيف و تمثيل مي
بـا   خورد كه [ترسـيدم و]  لرزد و تكان مي اي مي ترين قسمتش به گونه كردم، ديدم از پايين

 ».نيفتد (خدايا! پيامبر نيفتد) خود گفتم: پيامبر 

 ابوداود، باب: [الرؤية]

327- » نعرمع نب اللَّه دبطْوِي  رضي اهللا عنما عي :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
ذُهأْخي ثُم ،ةاميالْق موي اتاومالس اللَّه نونَ؟ أَياربالْج نأَي ،كلا الْمقُولُ: أَني ى، ثُمنمالْي هدبِي ن

 نذُهأْخي ثُم ،نيضطْوِي الْأَري ونَ؟ ثُمركَبتلَاِء:  -الْمالْع نا  -قَالَ ابقُولُ: أَني ى، ثُمرالْأُخ هدبِي
 .»؟ أَين الْمتكَبرونَ؟الْملك، أَين الْجبارونَ

خداونـد  «فرمودنـد:   روايت شده اسـت كـه گفـت: پيـامبر      ب. از ابن عمر 327
گيـرد و   هـا را مـي   پيچد و سپس بـا دسـت راسـتش آن    ها را روز قيامت در هم مي آسمان

فرمايـد: مـن فرمـانروا و پادشـاه هسـتم، كجاينـد خودخواهـان و سركشـان؟ كجاينـد           مي
گويد: با دسـت   گيرد؛ ابن عالء مي ها را مي پيچد و آن ها را در هم مي زمينمتكبران؟ سپس 

من فرمانروا و پادشاه هستم، كجايند خودخواهان و  فرمايد: گيرد و مي ها را مي ديگرش آن
 ».سركشان؟ كجايند متكبران؟



 

 
(احاديث شفاعت -35

81F

1( 

﴿باب [قول اهللا تعالی: » بدء اخللق«بخاری: كتاب                     

   ...﴾[ 

238- »ففَر ،ةوعي دف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن عا مقَالَ: كُن هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع هإِلَي ع
اعالذِّر - هجِبعت تكَانا - وهنم سهةً فَنسهن ، ديا سقَالَ: أَناسِو؟  النونَ بِمردلْ ته ،ةاميالق موي

راظالن مهرصبفَي ،داحو يدعي صف رِيناآلخو نيلاَألو اللَّه عمجي،  ،سمو الشندتي، واعالد مهعمسيو
اسِ: أَالَ تالن ضعقُولُ ب؟ أَالَفَيكُملَغا بإِلَى م يهف متا أَننَ إِلَى موإِلَى  ر لَكُم فَعشي نونَ إِلَى مظُرنت

كُمب؟ر مآد وكُماسِ: أَبالن ضعقُولُ بفَي، ما آدقُولُونَ: يفَي هونأْتفَي!  ،هدبِي اللَّه لَقَكرِ، خشو البأَب تأَن
أَالَ ترى  ؟خ فيك من روحه، وأَمر املَالَئكَةَ فَسجدوا لَك، وأَسكَنك اجلَنةَ، أَالَ تشفَع لَنا إِلَى ربكونفَ

دعب بضغالَ يو ،ثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض بي غَضبقُولُ: را؟ فَينلَغا بمو يهف نحا نانِي مهنو ،ثْلَهم ه
ونَ: يا عنِ الشجرة فَعصيته، نفِْسي نفِْسي، اذْهبوا إِلَى غَيرِي، اذْهبوا إِلَى نوحٍ، فَيأْتونَ نوحا، فَيقُولُ

                                           
در قيامت امري مورد اختالف علماي سلف و خلـف بـوده   با توجه به اين كه نوع و كيفيت شفاعت  -1

شود و قبل از هرگونـه اظهـارنظري در ايـن خصـوص، تمـامي       است، از خوانندگان محترم تقاضا مي
 ها به دقت مطالعه كنند. احاديث مذكور در اين قسمت را با توضيحات آن

واسـت و طلـب آن   دارد و درخ ي ديگر اين كـه شـفاعت كبـري كـه اختصـاص بـه پيـامبر         نكته
از خداوند مبني بر آغاز امر محاكمه بندگان است، امري است مورد اتفاق همه كه قسمت  حضرت

نخست تمامي احاديث مذكور در اين خصوص به آن اشاره دارند، اما آنچـه مـورد اخـتالف اسـت،     
آورنـد   ون ميهايي را از آتش بير و... با شفاعت خود گروه باشد كه پيامبر  قسمت دوم احاديث مي

كه در اين خصوص نيز بايد گفت: با كمي دقت در احاديث يك نوع اختالط در بين دو مرحله ديده 
ي محاكمـه از جانـب خداسـت و همـه منتظـر شـروع آن        ي نخست كه همان مرحله شود: مرحله مي

ام ايـن  كنند كه سـرانج  ها درخواست شفاعت مي روند و از آن تك پيامبران مي هستند و مردم نزد تك
ي دوم  شـود؛ مرحلـه   ي خداوند شروع مـي  رسد و محاكمه به پايان مي امر با شفاعت پيامبر اسالم 

ها در بهشت است؛ اين دو مرحله كامالً از هم جدا هسـتند،   نجات دوزخيان از دوزخ و واردكردن آن
 مترجم. –شود كه بايد بدان توجه شود  ها تمييزي ديده نمي اما در احاديث بين آن
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وحى إِ !نرا تا، أَمكُورا شدبع اللَّه اكمسضِ، ولِ إِلَى اَألرسلُ الرأَو تأَنيهف نحا نى إِلَى  ؟لَى مرأَالَ ت
 أَالَ تشفَع لَنا إِلَى ربك؟ فَيقُولُ: ربي غَضب اليوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مثْلَه، والَ يغضب ؟ما بلَغنا

لَيلَّى اُهللا عص بِيوا النفِْسي، ائْتفِْسي نن ،ثْلَهم هدعونِيبأْتفَي ،لَّمسو قَالُ ،هشِ، فَيرالع تحت دجا  :فَأَسي
دمحم! طَهعلْ تسو ،فَّعشت فَعاشو ،كأْسر فَعار«. 

بـوديم،   روايت شده است كه گفت: در يك مهماني بـا پيـامبر    از ابوهريره  .238
از  گذاشـتند و پيـامبر    پيامبر  هنگام خوردن غذا، گوشت قسمت دست حيوان را نزد

روز قيامت من سيد و «ندان كندند و فرمودند: دآمد، سپس كمي از آن را با آن خوشش مي
دانيـد چـرا و چگونـه؟ [خودشـان جـواب دادنـد و        ها هستم، آيـا مـي   سرور تمامي انسان

؛ كنـد  ها را در يك دشت وسـيع و همـوار جمـع مـي     فرمودند: زيرا] خداوند تمامي انسان
توانـد صـدايش را بـه همـه      اي مـي  بيند و هر صـدازننده  اي همه را مي جايي كه هر بيننده

آيد. آنگاه برخـي   شنوند) و خورشيد پايين مي آيد همه آن را مي برساند (هر صدايي كه مي
دانيد كه مشكلي كـه در   كنيد. مگر نمي گويند: چرا فكري نمي از مردم [به برخي ديگر] مي

اي گرفتار كرده است؟ آيا دست به دامـن كسـي    شما را به چه درد و ناراحتي ايد، آن افتاده
شويد كه نزد پروردگارتان برايتان شفاعت كند تا از اين وضعيت نجات يابيد؟ برخـي   نمي
آينـد و عـرض    تواند شما را شـفاعت كنـد]؛ پـس نـزد آدم مـي      گويند: پدرتان آدم [مي مي
، خداوند تو را با دستان خود آفريـد و از روحـش   كنند: اي آدم! تو پدر بشريت هستي مي

ها نيز تو را سـجده كردنـد و    در تو دميد و به فرشتگان امر كرد كه تو را سجده كنند و آن
تو را در بهشت سان كرد؛ آيا [با اين مقامي كه داري] براي ما نـزد پروردگـارت شـفاعت    

را گرفتار چه درد و غمـي كـرده   بيني كه ما در چه وضعيتي هستيم و ما  كني؟ آيا نمي نمي
گويد: پروردگارم امروز چنان خشمگين اسـت كـه قـبالً     دهد و] مي است؟ آدم [جواب مي

چنين خشمگين نبوده است و بعد از اين نيـز چنـين خشـمگين نخواهـد شـد؛ او مـرا از       
شددن به آن درخت [ممنوعه] منع كرد، اما من از فرمان او سرپيچي كردم، مـرا بـه    نزديك

اي بينديشم، من به فكر خـود هسـتم، نـزد     ل خود واگذاريد كه براي نفس خودم چارهحا
گويند: [اي نوح!]  آيند و مي كسي ديگر غير از من برويد، نزد نوح برويد؛ پس نزد نوح مي



   
 297 احاديث شفاعت

 

ي بسـيار   تو نخستين پيامبري بودي كه نزد مردم آمدي و خداوند تو را عبد شـكور (بنـده  
بيني كـه مـا را    بيني كه ما در چه وضعيتي هستيم؟ آيا نمي يا نميسپاسگزار) ناميده است. آ

كنـي؟ [نـوح    به چه حالي گرفتار كرده است؟ آيا نزد پروردگارتت براي مـا شـفاعت نمـي   
گويد: پروردگـارم امـروز چنـان خشـمگين اسـت كـه قـبالً چنـين          دهد و] مي جواب مي

، مـرا بـه حـال خـود     نيـز چنـين خشـمگين نخواهـد شـد     خشمگين نبوده است و بعد از 
برويد؛ پـس   ي خود باشم، من به فكر خود هستم، نزد محمد  واگذاريد كه به فكر چاره

كـنم، گفتـه    آيند، من [نيز] زير عرش خدا (تخت فرمانروايي خدا) سـجده مـي   نزد من مي
شـود و [هرآنچـه    و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مـي  ت را بردارشود: اي محمد! سر مي
 .)82F1(»خواهي] به تو داده خواهد شد خواست كن؛ زيرا [آنچه ميخواهي] در مي

                                           
، يعني من تنها كسي هستم كه روز قيامت وقتي مردم نزدم »أنا سيد الناس يوم القيامة«اين كه فرمودند:  -1

ها را با شفاعت خويش نجات  اند، نجات يابند، آن آيند تا با وساطت من از مشكلي كه در آن افتاده مي
 .»يجمع اُهللا...«فرمايد:  ميكند و  دهم. بعداً به توضيح چگونگي سيادت خود در قيامت اشاره مي مي

روز قيامت سيد مردم باشد، در دنيا بيشتر از قيامت سيد و سرور جهانيان خواهد  وقتي كه پيامبر 
 بود.

كند كه براي  و ارزش و اهميت شفاعت او، به مردم الهام مي خداوند به منظور اظهار سيادت پيامبر 
شان از هـول   ور انجام امر حساب و كتاب و نجاتشان در روز محشر به منظ نجات از توقف طوالني

 ها را شفاعت كند. و ناراحتي آن روز، نزد كسي بروند تا آن
يعني قبل از اين، دنيا بود و دنيا نيز مكان آزمايش و ابتال و  »ربی غضب غضباً...«اين كه فرمودند: 

د هم كه محاكمه انجام دادن بود، پس پروردگارم چنين خشمگين نبوده است و از اين به بع فرصت
 روند، پروردگارم خشمگين نخواهد شد. شود و گروهي به بهشت و گروهي به دوزخ مي مي

ي عذاب كسي كـه مسـتحق عـذاب اسـت [يـا شـايد اشـاره بـه          دادن خشم به خدا يعني اراده نسبت
 ].مترجم –واهللا أعلم  –وضعيت بسيار هولناك و سخت آن روز بكند كه همان ظهور خشم خداست 

يعني من هم مانند شما منتظر كسي هستم كه شفاعت كنـد و مـا را از ايـن وضـعيت      »نفسي نفسي«
ام، پـس مـرا بـه     بينم، به خاطر خطايي كه مرتكب شده نجات دهد، من اين شايستگي را در خود نمي

امـر  تان را مطرح كنيد كه شايستگي ايـن   حال خود بگذاريد و به كسي پناه ببريد و نزد او درخواست
 را داشته باشد. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري].
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محمد بن عبيد كه اين حديث را از ابوحيان و او نيز از ابوزرعه و  او نيـز از ابـوهريره   
 ي حديث را به ياد ندارم. گويد: بقيه روايت كرده است مي

 ها]باب: [سورة البقرة] باب: [وعلم آدم األسامء كل» التفسري«بخاری، كتاب 

329- » موونَ ينماملُؤ عمتجقَالَ: ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع هنع اللَّه يضسٍ رأَن نع
لَقَكاسِ، خو النأَب تقُولُونَ: أَنفَي مونَ آدأْتا، فَينبا إِلَى رنفَعشتقُولُونَ: لَوِ اسفَي ،ةاميالق ،هدبِي اللَّه 

، هناانِنا وأَسجد لَك مالَئكَته، وعلَّمك أَسماَء كُلِّ شيٍء، فَاشفَع لَنا عند ربك حتى يرِحينا من مكَ
هبذَن ذْكُريو ،اكُمنه تقُولُ: لَسي ،فَيحتسلُيفَيأَو ها، فَإِنوحوا نلِ  ، ائْتإِلَى أَه اللَّه ثَهعولٍ بسر

هونأْتضِ، فَياَألر، لْمع بِه لَه سا لَيم هبر الَهؤس ذْكُريو ،اكُمنه تقُولُ: لَسي ،فَيحتسوا يفَيقُولُ: ائْتفَي ،
هونأْتنِ، فَيمحيلَ الرلوا ،خائْت ،اكُمنه تقُولُ: لَسفَي اللَّه ها كَلَّمدبى، عوساةَ،  ،مروالت طَاهأَعو

هونأْتقُولُ ،فَييفَيحتسفْسٍ، فَيرِ نيفْسِ بِغلَ النقَت ذْكُريو ،اكُمنه تى  ي: لَسيسوا عقُولُ: ائْتفَي ،هبر نم
فَيقُولُ: لَست هناكُم، ائْتوا محمدا صلَّى اُهللا علَيه  فَيأْتونه، حه،عبد اللَّه ورسولَه، وكَلمةَ اللَّه ورو

 ،، فَأَنطَلق حتى أَستأْذنَ علَى ربي فَيؤذَنَننِيوسلَّم عبدا غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم من ذَنبِه وما تأَخر، فَيأْتو
 ،وسلْ تعطَه، وقُلْ يسمع ،رأَيت ربي وقَعت ساجِدا، فَيدعنِي ما شاَء اللَّه، ثُم يقَالُ: ارفَع رأْسكفَإِذَا 

فَعأَش ثُم ،نِيهلِّمعي يدمحبِت هدمي، فَأَحأْسر فَعفَأَر ،فَّعشت فَعاشا، فَأُ ،ودي حل دحفَي ةَ، ثُماجلَن ملُهخد
هإِلَي ودأَع،  ودأَع ةَ، ثُماجلَن ملُهخا، فَأُددي حل دحفَي فَعأَش ثُم ،ثْلَهي مبر تأَيثَةَفَإِذَا رالثَّال،  ودأَع ثُم

 .»القُرآنُ، ووجب علَيه اخلُلُودما بقي في النارِ إِلَّا من حبسه  :فَأَقُولُ الرابِعةَ،
مسـلمانان روز  «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر   بن مالك انس. از 329

گويند: كاش نزد پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهيم (بياييد  شوند و مي قيامت جمع مي
كنند: تـو   و عرض ميآيند  نزد پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهيم) و سپس نزد آدم مي

پدر بشريت هستي، خداوند تو را با دست خود آفريد و به فرشتگان امر كـرد كـه بـر تـو     
هاي همه چيز را آموخت، پس نزد پروردگارت بـراي مـا شـفاعت     سجده كنند و به تو نام

گويد: مـن در   كن تا ما را از اين موقعيت سختي كه در آن قرار داريم، نجات دهد، آدم مي
كند [از اين كه نـزد   كند و شرح مي يستم كه بتوانم شفاعت كنم و گناهش را ياد ميجايي ن

برويـد، زيـرا او نخسـتين     گويـد]: نـزد نـوح    ت شفاعت كند، و مـي پروردگارش درخواس
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آينـد [و   پيامبري است كه خداوند براي مردم اهل زمين فرسـتاده اسـت؛ پـس نـزد او مـي     
گويد: من در جايي نيستم كـه شـفاعت كـنم و     كنند]، نوح مي شان را عرض مي درخواست

شدن) كـه بـدون آگـاهي از خداونـد      دادن پسرش از غرق كند (نجات درخواستي را ياد مي
گويـد:]   كند [از اين كه نزد پروردگارش درخواست شفاعت كنـد و مـي   كرد، پس شرم مي

ان را عـرض  شـ  آيند [و درخواست نزد خليل پروردگار رحمان (ابراهيم) برويد، نزد او مي
دهد: من در جايي نيستم كه شفاعت كنم، نزد موسـي برويـد،    كنند]، ابراهيم جواب مي مي

اي است كه خداوند با او سـخن گفـت و تـورات را بـه او داد، پـس نـزد موسـي         او بنده
گويد: من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و كشتن فردي را كه به ناحق  آيند، او نيز مي مي

كند [كه نزدش برود و درخواست شفاعت  كند و از پروردگارش شرم مي ميكشته بود، ياد 
ي خـدا   ي اوسـت، او كلمـه   ي خـدا و فرسـتاده   گويد: نزد عيسي برويد، او بنده كند] و مي

آينـد [و   اي است كه با گفتن كُن به وجود آمد) و روح اوسـت؛ پـس نـزد او مـي     (آفريده
دهد: من در جايي نيستم كه شـفاعت   ميكنند]، عيسي جواب  شان را عرض مي درخواست

اي كه خداوند تمامي گناهـان پيشـين و    ي خداست؛ بنده برويد، او بنده كنم، نزد محمد 
شـان را   درخواسـت  آينـد [و  پسين (اول و آخر) او را بخشيده اسـت، پـس نـزد مـن مـي     

به من اجازه روم تا از پروردگارم اجازه بگيرم كه به محضر او بروم،  گويند]، من هم مي مي
افتم، خداوند مرا در سجده مـدتي   شود. وقتي كه پروردگارم را ديدم، به سجده مي داده مي

سرت را بردار و بخواه [آنچه كـه   هشودك كند، سپس گفته مي كند، رها مي كه خود اراده مي
هايـت شـنيده    خواهي، زيرا] گفته خواهي] تا به تو بخشيده شود و بگو [هر آنچه كه مي مي
دارم و خداوند را  شود، آنگاه من سرم را برمي شود و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي مي

كـنم؛ پـس    گويم و سپس شفاعت مي دهد، سپاس و ستايش مي با كلماتي كه به من ياد مي
شود كـه شـفاعتم بـراي چـه كسـاني       شود (برايم مشخص مي براي من حدي مشخص مي
گـردم،   كنم؛ سپس نزد پروردگـارم برمـي   هشت ميها را وارد ب پذيرفته شده است)، پس آن

كـنم، سـپس شـفاعت     وقتي او را ديدم، همان كاري را كه قبالً انجام داده بودم، تكرار مـي 
كـنم؛ سـپس    ها را وارد بهشـت مـي   شود، پس آن كنم، پس براي من حدي مشخص مي مي
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كنم: كسـي   ض ميگردم تا آن كه [به خدا] عر براي بار سوم و چهارم نزد پروردگارم برمي
در آتش نمانده است، مگر آن كه قرآن او را از واردشـدن بـه بهشـت منـع كـرده باشـد و       

 .)83F1(»ماندن در آتش بر او واجب باشد جاودانه

 باب: [صفة اجلنة والنار]» الرقاق«بخاری، كتاب 

ولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: رضي اللَّه عنه قَالَ: قَالَ رس –هو ابن مالك  – عن أَنسٍ« -330
حتى يرِحينا من مكَانِنا، فَيأْتونَ آدم  ،يجمع اللَّه الناس يوم القيامة، فَيقُولُونَ: لَوِ استشفَعنا علَى ربنا

خ فيك من روحه، وأَمر املَالَئكَةَ فَسجدوا لَك، فَاشفَع لَنا فَيقُولُونَ: أَنت الَّذي خلَقَك اللَّه بِيده، ونفَ
ه، فَيأْتونه عند ربنا. فَيقُولُ: لَست هناكُم، ويذْكُر خطيئَته، ويقُولُ: ائْتوا نوحا، أَولَ رسولٍ بعثَه اللَّ

يو ،اكُمنه تقُولُ: لَسفَيهونأْتيلًا، فَيلخ اللَّه ذَهخي اتالَّذ يماهروا إِبائْت ،هيئَتطخ ذْكُر،  تقُولُ: لَسفَي

                                           
بر اين امر داللت دارد كه در ميان مردم، تنها مؤمنين هستند كه به فكر شفاعت و  »يجتمع املؤمنون...« -1

 روند. افتند و پيش انبيا مي اند، مي نجات مردم از وضعيتي كه در آن گرفتار شده
يافتن محاكمه  اين امر دارد كه هدف از اين شفاعت، پايانداللت بر  »حتی يريحنا من مکاننا...«

 باشد. مي
 يعني من در مقامي نيستم كه بتوانم چنين درخواستي را از خداوند بكنم. »لست هناکم«
شود كـه چـه كسـاني شايسـتگي شـفاعت دارنـد، پـس تنهـا          يعني برايم مشخص مي »حداً فيحد يل«

شود: شفاعت تو را در مـورد كسـاني كـه در خوانـدن      گفته ميها شفاعت كنم. مثالً  توانم براي آن مي
 شان نخوانده باشند، پذيرفتم. ها نماز را دقيقاً سر وقت نمازهايشان كوتاهي كرده باشند، يا آن

شود و آن اين كه شفاعت مطلوب جهت  گويد: در سياق اين حديث مشكلي مشاهده مي قسطالني مي
ها از آتـش دوزخ؛ كرمـاني    باشد، نه نجات آن شدن محاكمه مي ختم محاكمه و نجات مردم از طوالني

اند تا جـايي كـه    گويد: داستان شفاعت و نجات مردم از وضعيتي كه در آن گرفتار شده در جواب مي
ي حديث بر آن اضافه شده است، امـا برخـي آن را بـدون     شود و بقيه تمام مي »فيؤذن يل«فرمايد:  مي

 دانند. ي ايجاز در سخن ميدانند و آن را نوع ايراد مي
يعني چنين كسي در دنيا از هـدايت قرآنـي، خـود را محـروم      »إال من حبسه القرآن«اين كه فرمودند: 

گردانيده و حقايق آن را ناديده گرفته است، پس نص قرآن، بهشت را بر او حرام كرده است. [شـرح  
 قسطالني بر صحيح بخاري].
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يذْكُر وفَيقُولُ: لَست هناكُم،  ،الَّذي كَلَّمه اللَّه، فَيأْتونه ،هناكُم، ويذْكُر خطيئَته، ائْتوا موسى
هيئَتطىخيسوا عائْت ،،  لَه رغُف فَقَد لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا صدمحوا مائْت ،اكُمنه تقُولُ: لَسفَي ،هونأْتفَي

فَيدعنِي ما شاَء  ما تقَدم من ذَنبِه وما تأَخر، فَيأْتونِي، فَأَستأْذنُ علَى ربي فَإِذَا رأَيته وقَعت ساجِدا،
دمي، فَأَحأْسر فَعفَأَر ،فَّعشت فَعاشو ،عمسقُلْ يو ،طَهعلْ تس :كأْسر فَعقَالُ: اري ثُم ،ي  اللَّهبر

فَعأَش نِي، ثُملِّمعي يدمحبِت، ارِ، والن نم مهرِجأُخ ا، ثُمدي حل دحفَي فَأَقَع ودأَع ةَ، ثُماجلَن ملُهخأُد
ثْلَها ماجِدآنُ ،سالقُر هسبح نارِ إِلَّا مي النف يقا بى متح ،ةابِعأَوِ الر ،ثَةي الثَّالف«. 

خداونـد  «فرمودنـد:   روايت شده است كه گفت: پيـامبر   از انس بن مالك  .330
گوينـد: كـاش نـزد     شـوند) و مـي   كنـد (مـردم جمـع مـي     مـع مـي  روز قيامت مـردم را ج 

پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهيم (بياييد نزد پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهـيم)  
كننـد: تـو    آيند و عـرض مـي   تا ما را از اين وضعيت [دشوار] نجات دهد، پس نزد آدم مي

ح خـود در تـو دميـد و بـه     كسي هستي كه خداوند تو را بـا دسـت خـود آفريـد و از رو    
ها نيز سجده كردنـد، پـس نـزد پروردگـارت      كه بر تو سجده كنند و آن فرشتگان امر كرد

براي ما شفاعت كن [تا ما را از اين موقعيت سختي كه در آن قرار داريم نجات دهد]، آدم 
شدن به درخـت ممنوعـه    گويد: من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و خطايش (نزديك مي

كند از اين كه نزد پروردگارش شـفاعت كنـد]، پـس     كند [و شرم مي هشت) را ياد ميدر ب
گويد: نزد نوح برويد [زيرا] او نخستين پيامبري است كه خداوند مبعوث كرد، پس نزد  مي

دهد: من در جايي نيسـتم   كنند]، نوح جواب مي شان را عرض مي آيند [و درخواست او مي
كنـد از   كند، [و شرم مي ست نجات فرزندش) را ياد ميكه شفاعت كنم و خطايش (درخوا

گويد: نزد ابراهيم برويد، او كسي است كه  پروردگارش درخواست شفاعت كند]، پس مي
دهـد:   آيند، او جواب مـي  خداوند او را به عنوان دوست خود اختيار كرده است، نزد او مي

گويد: نزد موسي برويد،  مي كند و من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و خطايش را ياد مي
گويـد: مـن    آيند، او نيز مي او كسي است كه خداوند با او سخن گفت، پس نزد موسي مي

(فردي كه به ناحق كشـته   آورد در جايي نيستم كه شفاعت كنم و خطاي خود را به ياد مي
 دهـد: مـن در   آيند، عيسي جواب مـي  گويد: نزد عيسي برويد، پس نزد او مي پس ميبود)، 
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اي اسـت كـه تمـامي گناهـان      برويـد، او بنـده   جايي نيستم كه شفاعت كنم، نزد محمد 
آينــد [و  پيشــين و پســينش (اول و آخــرش) بخشــيده شــده اســت، پــس نــزد مــن مــي 

خـواهم [كـه بـه محضـر او      گويند]، من هم از پروردگارم اجازه مـي  شان را مي درخواست
افتم، خداوند مـرا در سـجده مـدتي كـه      ميبروم]، وقتي كه پروردگارم را ديدم، به سجده 

سـرت را بـردار و بخـواه [آنچـه كـه       شود: كند، سپس گفته مي كند، رها مي خود اراده مي
هايت شـنيده   خواهي، زيرا] گفته شود و بگو [هر آنچه كه مي خواهي] به تو بخشيده مي مي
م و خداونـد را بـا   دار شود، آنگاه سرم را برمي شود و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي مي

كـنم، پـس    گويم و سپس شـفاعت مـي   دهد، سپاس و ستايش مي كلماتي كه به من ياد مي
شود كـه شـفاعتم بـراي چـه كسـاني       شود (برايم مشخص مي براي من حدي مشخص مي
كنم؛ سپس [نزد  آورم و وارد بهشت مي ها را از آتش بيرون مي پذيرفته شده است)، پس آن

افـتم و   و براي سومين بار يا چهارمين بار مانند قبل به سـجده مـي   گردم پروردگارم] برمي
ماند، جز آن كه قرآن  كنم تا اين كه كسي در دوزخ باقي نمي اين كار را آن چنان تكرار مي

 ».او را از رفتن به بهشت منع كرده باشد
گفـت: منظـور    مي »نُإِالَّ من حبسه الْقُرآ«گفت:  فرمايد: قتاده وقتي كه مي امام بخاري مي

 ماندن در آتش بر او واجب شده باشد. كسي است كه جاودانه

 باب: [الرصاط جرس جهنم]» الرقاق«بخاری، كتاب 

331- »،رِيهنِ الزع نطَا عِءع زِيدي نب يثاللَّي ،أَبِي نةَ عريره :اسا  رضي اهللا عنه قَالَ: قَالَ أُني
ولَ اللَّهسر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عسِ !صمي الشونَ فارضلْ ت؟ فَقَالَ: هةاميالق موا ينبى ررلْ نه،  سلَي

ابحا سهونقَالُوا: الَ ؟د، ولَ اللَّهسا ررِ !يدلَةَ البرِ لَيي القَمونَ فارضلْ تقَالَ: ه، ابحس هوند س؟لَي 
قَالَ: فَإِنكُم ترونه يوم القيامة كَذَلك، يجمع اللَّه الناس، فَيقُولُ: من كَانَ  !يا رسولَ اللَّه ،قَالُوا: الَ

سمالش دبعكَانَ ي نم عبتفَي ،هبِعتئًا فَلْييش دبعي (سمأَيِ الش) َكَان نم عبتيو رالقَم دبعي (رأَيِ الْقَم) 
يتاغالطَّو دبعكَانَ ي نم عبتيو ،(تياغأَيِ الطَّو) ُةاُألم هذقَى هبتي  ،وف اللَّه يهِمأْتا، فَيقُوهافنا ميهف

ونَ: نعوذُ بِاللَّه منك، هذَا مكَاننا حتى يأْتينا ربنا، غَيرِ الصورة الَّتي يعرِفُونَ، فَيقُولُ: أَنا ربكُم، فَيقُولُ
 ،: أَنا ربكُم، فَيقُولُونَ: أَنت ربناونَفَإِذَا أَتانا ربنا عرفْناه، فَيأْتيهِم اللَّه في الصورة الَّتي يعرِفُونَ، فَيقُولُ
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يو ،هونعبتفَيمنهج رجِس براُء  ،ضعدو ،جِيزي نلَ مفَأَكُونُ أَو :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ ر
عالس كوش متأَيا رأَم اندعالس كوثْلُ شم يبكَالل بِهو .لِّمس لِّمس ماللَّه :ذئمولِ يس؟ قَالرانالُوا: د

قَالَ: فَإِنها مثْلُ شوك السعدان، غَير أَنها الَ يعلَم قَدر عظَمها إِلَّا اللَّه، فَتخطَف  !يا رسولَ اللَّه ،بلَى
 ،هِمالمبِأَع اسوفَالنجني لُ، ثُمدراملُخ مهنمو ،هلمبِع قاملُوب مهنم، ح نياِء بالقَض نم غَ اللَّهى إِذَا فَرت

لَّه، أَمر املَالئكَةَ عباده، وأَراد أَنْ يخرِج من النارِ من أَراد أَنْ يخرِج، ممن كَانَ يشهد أَنْ الَ إِلَه إِلَّا ال
السجود، وحرم اللَّه علَى النارِ أَنْ تأْكُلَ من ابنِ آدم أَثَر أَنْ يخرِجوهم، فَيعرِفُونهم بِعالمة آثَارِ 

اتبونَ نتبنفَي ،اةاُء احلَيم قَالُ لَهاٌء يم هِملَيع بصوا، فَيشحتام قَد مهونرِجخفَي ،ودجي السف ةباحل 
جقَى ربيلِ، وييلِ السمحبا رقُولُ: يارِ، فَيلَى النع هِهجقْبِلٌ بِوم مهنلٌ م! نِي رِيبقَش ا، قَدهح

كتطَيإِنْ أَع لَّكقُولُ: لَعفَي ،و اللَّهعدالُ يزارِ فَال ينِ النهِي عجو رِفا، فَاصهقَنِي ذَكَاؤرأَحأَنْ و 
وعزتك الَ أَسأَلُك غَيره، فَيصرِف وجهه عنِ النارِ، ثُم يقُولُ بعد ذَلك: يا  ،ولُ: الَتسأَلَنِي غَيره، فَيقُ

بقُولُ:  !رفَي ،ةابِ اجلَننِي إِلَى ببقَرتأَلَس هرأَلَنِي غَيسأَنْ الَ ت تمعز ؟قَد مآد ناب لَكيا  ،وم
رأَغْدقُولُ: الَ !كفَي ،هرأَلُنِي غَيست كذَل كتطَيلِّي إِنْ أَعقُولُ: لَعو، فَيعدالُ يزفَالَ ي، كتزعالَ  ،و

، فَإِذَا رأَى ما نةأَسأَلُك غَيره، فَيعطي اللَّه من عهود ومواثيق أَنْ الَ يسأَلَه غَيره، فَيقَربه إِلَى بابِ اجلَ
أَولَيس  : -أَيِ اللَّه  - فيها سكَت ما شاَء اللَّه أَنْ يسكُت، ثُم يقُولُ: رب أَدخلْنِي اجلَنةَ، ثُم يقُولُ

هرأَلَنِي غَيسأَنْ الَ ت تمعز ؟قَد مآد نا ابي لَكيو، كرا أَغْدم! قُولُ: يفَيبقَى  !ا رلْنِي أَشعجالَ ت
كحضى يتو حعدالُ يزفَالَ ي ،كلْقالَى  – خعت ا، فَإِذَا  –أَيِ اللَّهيهولِ فخبِالد نَ لَهأَذ هنم كحفَإِذَا ض

نمت :قَالُ لَهي ى، ثُمنمتكَذَا، فَي نم نمت :يلَ لَها قيهلَ فخد  ،انِياَألم بِه عقَطنى تتى حنمتكَذَا، فَي نم
هعم ثْلُهمو ذَا لَكه :قُولُ لَهفَي.« 

 ».وذَلك الرجلُ آخر أَهلِ اجلَنة دخولًا: «رضي اهللا عنه قَالَ أَبو هريرةَ
الَ يغير علَيه شيئًا من حديثه،  ي هريرةَ رضي اهللا عنهماقَالَ: وأَبو سعيد الْخدرِي جالَس مع أَبِ

 :هلى إِلَى قَوهتى انتح»هعم ثْلُهمو ذَا لَكه« لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسر تعمس :يدعو سقَالَ أَب ،
 .»مثْلُه معه«، قَالَ أَبو هريرةَ: حفظْت »الههذَا لَك وعشرةُ أَمثَ«يقُولُ: 

گفت: برخي عـرض   كند كه ابوهريره  زهري از عطاء بن يزيد ليثي روايت مي .331
آيـا در  «فرمودند:  بينيم؟ پيامبر  كردند: اي پيامبر خدا! آيا روز قيامت پروردگارمان را مي

كردن و جلو يكديگر را گـرفتن،   با ازدحام و شلوغروز آفتابيِ بدون ابر در ديدن خورشيد 
كنيد؟ (يعني هـركس بـدون هيچگونـه ازدحـامي آن را در      براي همديگر مشكل ايجاد مي
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بيند) جواب دادند: خيـر، اي پيـامبر خـدا! فرمودنـد: آيـا شـب بـدر (شـب          جاي خود مي
ن و جلـو يكـديگر   كرد چهاردهم ماه)، در آسمان بدون ابر، در ديدن ماه با ازدحام و شلوغ

كنيـد؟ جـواب دادنـد: خيـر، اي پيـامبر خـدا!        را گرفتن، براي همديگر مشكل ايجـاد مـي  
فرمودند: شما روز قيامت خدا را خواهيد ديد (همچون آن نـوع ديـدن خورشـيد و مـاه).     

فرمايد: هركس [در دنيا] چيزي [يـا كسـي]    كند و مي خداوند در آن روز مردم را جمع مي
است، پس آن را دنبال كند؛ سپس هركس خورشيد را عبادت كرده اسـت،  را عبادت كرده 
كنـد و هـركس    كند و هركس ماه را عبادت كـرده اسـت، آن را دنبـال مـي     آن را دنبال مي

كنـد و   ها را دنبـال مـي   ها و بتان و خودكامگان) را عبادت كرده است، آن طواغيت (شيطان
ها هستند، باقي خواهند ماند، سپس خداوند  ناين امت (امت من) با منافقاني كه در ميان آ

فرمايـد: مـن    شـود و مـي   هـا ظـاهر مـي    شناسـند، بـر آن   در غير آن صورتي كه از وي مي
بـريم، اينجـا خـواهيم مانـد تـا       گوينـد: از تـو بـه خـدا پنـاه مـي       پروردگارتان هستم، مـي 

اه خداونـد در آن  شناسـيم، آنگـ   پروردگارمان بيايد و وقتي كه پروردگارمان بيايد او را مـي 
فرمايـد: مـن پروردگارتـان هسـتم،      شناسـند و مـي   شود كـه مـي   ها ظاهر مي صورتي بر آن

كننـد و آنگـاه پـل صـراط جهـنم زده       او را دنبـال مـي  گويند: تو پروردگار ما هستي و  مي
و دعـاي   .كـنم  ين كسي هستم كـه از پـل عبـور مـي    فرمودند: و من اول شود؛ پيامبر  مي

و در  خدايا! [ما را] سالمت بدار. [ما را] سالمت بـدار  آن روز اين است:در  †پيامبران 
دار تيزي همچون خار سعدان وجـود دارنـد، آيـا خـار سـعدان را       هاي دندانه دوزخ قالب

هـا همچـون    ايد؟ اصحاب جواب دادند: بله، اي پيامبر خدا! فرمودند: پس اين قـالب  ديده
داند و اين  ها را كسي جز خدا نمي گي و تيزي آنخار سعدان هستند، با اين تفاوت كه بزر

كشـند؛ برخـي از مـردم بـه خـاطر       گيرنـد و مـي   شان مي ها، مردم را براساس اعمال قالب
شوند و برخي ديگر افرادي هستند كه به زمـين كشـيده شـده و تكـه      شان هالك مي اعمال

[اين جريان ادامـه  كنند،  شوند (نزديك است كه هالك شوند) سپس نجات پيدا مي تكه مي
رساند و بخواهد هركس را كـه   ي بندگانش را به اتمام مي دارد] تا اين كه خداوند محاكمه

خودش اراده كرده، از آتش بيرون بياورد، كساني كه در دنيا بر وحدانيت خداوند شـهادت  
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را از  ها ها را از آتش بيرون بياورند و فرشتگان آن دهد آن دادند، به فرشتگان دستور مي مي
ي  شناسند؛ زيرا خداوند بر آتش حرام كـرده اسـت كـه اثـر سـجده      هايشان مي آثار سجده

آورند كه جز اثـر سـجده    ها را در حالي بيرون مي را از بين ببرد، سپس فرشتگان آن انسان
 شود كـه بـه آن، آب حيـات گفتـه     ها آبي ريخته مي ها سوخته است و بر آن همه جاي آن

اي كـه در مسـير سـيالب     گيرند، همچون روييدن و سبزشدن دانه مي ها جان شود و آن مي
كنـد: خـدايا! بـوي     ماند كه رو به آتش ايستاده است، عرض مـي  رويد و مردي باقي مي مي

هايش مرا سوزاند، مرا از آتش نجات ده و همچنـان خداونـد    جهنم مرا هالك كرد و شعله
فرمايد: اگـر تـو را    ا اين كه] خداوند ميبد تطل خواند [و نجاتش را از او مي را به فرياد مي

گويد: به بزرگيت سوگند! چيز ديگري  نجات دهم، شايد چيز ديگري از من بخواهي؟! مي
گرداند، سپس [مـدتي]   خواهم، پس خداوند روي او را از آتش برمي غير از اين از تو نمي

فرمايد: آيا نگفتي  ند ميخدايا! مرا به در بهشت نزديك كن، خداو گويد: مي بعد از نجاتش
خواهم؟ واي بر تو اي انسان كه چقدر عهدشكني!  غير از آن (نجاتم از آتش) را از تو نمي

طلبد تا اين كه خداوند  شدنش به بهشت را از او مي خواند و نزديك او همچنان خدا را مي
باشـي؟!  ي ديگـري داشـته    ات را بـه جـا آورم، خواسـته    فرمايد: شايد اگر اين خواسته مي
خواهم و با خداونـد   گويد: خير، به بزرگيت سوگند، غير از اين چيز ديگري از تو نمي مي

بندد كه غيـر از آن را از او نخواهـد، سـپس خداونـد او را بـه درِ       عهد و پيمان محكم مي
بيند، مدتي كه خدا مقدر كـرده اسـت،    كند، وقتي كه داخل بهشت را مي بهشت نزديك مي

گويد: خدايا! مرا داخل بهشت گـردان و خداونـد    ماند و سپس مي مي ساكت شود، ساكت
فرمايد: آيا تعهد ندادي كه ديگر از من چيزي نخواهي؟ واي بر تو اي انسان كه چقـدر   مي

تـرين مخلوقاتـت قـرار مـده و همچنـان خـدا را        گويد: خدايا! مرا بدبخت عهدشكني! مي
شود) و وقتي كـه خداونـد از    ز او راضي ميخندد (ا خواند تا اين كه خداوند متعال مي مي

دهد كه داخل بهشت شود و وقتي داخل بهشت شـد، بـه او    او راضي شد، به او اجازه مي
شـود:   كند، سپس بـه او گفتـه مـي    خواهي آرزو كن، پس آرزو مي شود: هرچه مي گفته مي
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يش بـرآورده  ها كند تا اين كه تمام خواسته كن، پس آنقدر آرزو مي خواهي آرزو هرچه مي
 ».ها و يك برابر آنِ از آنِ تو باد فرمايد: اين نعمت شود، خداوند به او مي مي

 شود. گويد: اين مرد آخرين فردي است كه داخل بهشت مي مي ابوهريره 
نشسته بود و وقتي كه ابوهريره حديث  گويد: ابوسعيد خدري با ابوهريره  راوي مي

فرمايـد:   نداشت تا اين كه به آخر حديث رسيد كـه مـي   را روايت كرد، هيچ اختالفي با او
»هعم ثْلُهمو ذَا لَكدر اينجا ابوسعيد  »ه  گفت: من از پيامبر   :ذَا «شنيدم كه فرمودنـده

هثَالةُ أَمرشعو ابوهريره »اين و ده برابر آن نيز از آنِ تو باد« »لَك ،  گفت: من اين را به ياد
 .)84F1(»مثْلُه معه«دند: دارم كه فرمو

﴿باب: [قول اهللا تعالی: » التوحيد«بخاری، كتاب       ﴾[ 

أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: يجمع رضي اهللا عنه  – هو ابن مالك – عن أَنسٍ« -332
ةاميالق موي نِنيماملُؤ ا ،اللَّهنبا إِلَى رنفَعشتقُولُونَ: لَوِ اسفَي ،كونَ  ،كَذَلأْتذَا، فَيا هكَانِنم نا منرِحيى يتح

                                           
يعني اگر كسي از شما در شب چهارده كه مـاه بـه طـول     »الشمس... يف« يا »القمر... تضارون يف هل« -1

درخشـد،   كامل طلوع كرده است يا در روزي صاف و بدون ابري كه خورشيد بـه طـور واضـح مـي    
تواند با منازعه و كشمكش (بـه خـاطر جلـورفتن جهـت ديـدن       خورشيد يا ماه را ببيند، آيا كسي مي

كردنِ ديگري، به وي آسيبي وارد كند؟ مسلماً خيـر، (زيـرا    نگاهكردنِ جاي  خورشيد يا ماه) و يا تنگ
بيند)، آيا در چنـان   ها را در جاي خودش مي خورشيد و ماه به قدري بلندند كه هركس هركدام از آن

 روز و شبي در ديدن خورشيد يا ماه مشكلي خواهيد داشت؟ مسلماً خير.
كنـد يـا مـورد     ود و تبعيت از خود دعوت مـي طاغوت به هر آنچه غير خدا كه مردم را به پرستش خ

 شود. گيرد، گفته مي ميپرستش قرار 
در مورد آمدن خداوند و صفاتي اين چنين علماي سلف و خلـف علـي رغـم تنزيـه      »فيأتيهم اهللا...«

گوينـد: كيفيـت آن را بـه خداونـد واگـذار       خداوند از چنين صفاتي باهم اختالف دارند؛ سـلف مـي  
كنـيم كـه    اي تأويـل مـي   گوينـد: آن را بـه گونـه    تقاد كامل داريم؛ علماي خلف ميكنيم و بدان اع مي

هـا   يعني خداونـد بـر آن  » اتيان خداوند«گويند:  ي مقام پروردگار باشد و در اين خصوص مي شايسته
 را بدون كيفيت و محدوديت ببينند.كند تا او  تجلي مي



   
 307 احاديث شفاعت

 

اسى النرا تأَم ،ما آدقُولُونَ: يفَي ماَء كُلِّ  ؟!آدمأَس كلَّمعو ،هكَتالَئم لَك دجأَسو ،هدبِي اللَّه لَقَكخ
حتى يرِحينا من مكَانِنا هذَا، فَيقُولُ: لَست هناك، ويذْكُر لَهم خطيئَته الَّتي  ،شيٍء، اشفَع لَنا إِلَى ربنا

نوحا، فَيقُولُ: لَست أَصاب، ولَكنِ ائْتوا نوحا، فَإِنه أَولُ رسولٍ بعثَه اللَّه إِلَى أَهلِ اَألرضِ، فَيأْتونَ 
يماهرونَ إِبأْتنِ، فَيمحيلَ الرلخ يماهروا إِبنِ ائْتلَكو ،ابي أَصالَّت هيئَتطخ ذْكُريو ،اكُمنقُولُ:  ،هفَي

عبدا آتاه اللَّه التوراةَ، وكَلَّمه  لَست هناكُم، ويذْكُر لَهم خطَاياه الَّتي أَصابها، ولَكنِ ائْتوا موسى،
فَيقُولُ: لَست هناكُم، ويذْكُر لَهم خطيئَته الَّتي أَصاب، ولَكنِ ائْتوا عيسى  ،تكْليما، فَيأْتونَ موسى

يقُولُ: لَست هناكُم، ولَكنِ ائْتوا محمدا صلَّى عبد اللَّه ورسولَه، وكَلمته وروحه، فَيأْتونَ عيسى، فَ
، فَأَنطَلق، فَأَستأْذنُ علَى ربي فَيؤذَنُ نيناُهللا علَيه وسلَّم عبدا غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبه وما تأَخر، فَيأْتو

 !وقَعت ساجِدا، فَيدعنِي ما شاَء اللَّه أَنْ يدعنِي، ثُم يقَالُ لي: ارفَع محمد ،لي علَيه، فَإِذَا رأَيت ربي
فَيحد لي حدا،  ،، ثُم أَشفَعربي وقُلْ يسمع، وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَحمد ربي بِمحامد علَّمنِيها

خنِي، ثُفَأُدعدأَنْ ي اَء اللَّها شنِي معدا، فَياجِدس تقَعي وبر تأَيفَإِذَا ر ،جِعأَر ةَ، ثُماجلَن مقَالُلُهي م 
يلدمحم فَعنِ !: ارلَّمع دامحي بِمبر دمفَأَح ،فَّعشت فَعاشو ،طَهعلْ تسو ،عمسقُلْ يو ي، ثُمبا ريه

فَعأَش، ا شنِي معدا، فَياجِدس تقَعي وبر تأَيفَإِذَا ر ،جِعأَر ةَ، ثُماجلَن ملُهخا، فَأُددي حل دحفَي اَء اللَّه
دمحم فَعقَالُ: اري نِي، ثُمعدفَ !أَنْ ياشو ،طَهعلْ تسو ،عمسقُلْ ي دامحي بِمبر دمفَأَح ،فَّعشت ع

ما بقي في النارِ  !فَأَقُولُ: يا رب ،فَأُدخلُهم اجلَنةَ، ثُم أَرجِع ،، ثُم أَشفَع، فَيحد لي حداربي علَّمنِيها
اخلُلُود هلَيع بجوآنُ، والقُر هسبح نإِلَّا م«. 

وكَانَ في قَلْبِه من  ،يخرج من النارِ من قَالَ: الَ إِلَه إِلَّا اللَّه«لَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: قَا
إِلَّا اللَّه قَالَ: الَ إِلَه نارِ مالن نم جرخي ةً، ثُمريعزِنُ شا يرِ ماخلَي،  ي قَلْبِهكَانَ فةً، ورزِنُ با يرِ ماخلَي نم

إِلَّا اللَّه قَالَ: الَ إِلَه نارِ مالن نم جرخي ةً ،ثُمرِ ذَراخلَي نزِنُ ما يم ي قَلْبِهكَانَ فو«. 
همچنـان  «روايـت شـده اسـت كـه فرمودنـد:       از پيـامبر   از انس بن مالك  .332

گويند: كاش نزد پروردگارمان كسي  ها مي كند و آن مي خداوند روز قيامت مؤمنين را جمع
را شفيع قرار دهيم (بياييد نزد پروردگارمان كسي را شـفيع قـرار دهـيم) تـا مـا را از ايـن       

كنند: اي آدم! آيا مـردم   آيند و عرض مي وضعيت [دشوار]مان نجات دهد، پس نزد آدم مي
داوند تو را با دست خـود آفريـد و بـه    خ ؟اند] كه در چه وضعيتي قرار گرفتهبيني [ نمي را

هـاي همـه چيـز را يـاد داد، پـس نـزد        فرشتگان امر كرد كه بر تو سجده كنند و به تو نام
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پروردگارمان براي ما شفاعت كن تا ما را از اين موقعيت [سختي] كه در آن قـرار داريـم،   
كـه مرتكـب    گويد: من در مقامي نيستم كه شفاعت كنم و خطـايي را  نجات دهد، آدم مي

گويد:] نزد نوح برويد [زيرا] او نخستين پيامبري اسـت   كند، اما [مي شده، برايشان ذكر مي
شـان را   آينـد [و درخواسـت   كه خداوند براي مـردم فرسـتاده اسـت؛ پـس نـزد نـوح مـي       

دهد: من در جايي نشستم كـه شـفاعت كـنم و خطـايي را كـه       گويند]، نوح جواب مي مي
گويد:] نزد ابراهيم، خليـل خـدا برويـد؛ نـزد      كند، ولي [مي ان ميمرتكب شده، برايشان بي

گويد: من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و خطاهـايي را كـه    روند، او [نيز] مي ابراهيم مي
اي اسـت كـه خداونـد     گويد:] نزد موسي برويد، او بنده كند، اما [مي مرتكب شده، بيان مي

آينـد، او نيـز    گفتـه اسـت؛ پـس نـزد موسـي مـي      تورات را به او داده است و با او سخن 
گويد: من در مقامي نيستم كه شفاعت كنم و خطايي را كه مرتكب شده بـود، برايشـان    مي

ي او و روح  ي خدا و فرستاده و كلمه گويد:] نزد عيسي برويد، او بنده كند، اما [مي ذكر مي
آينـد، عيسـي    عيسـي مـي  اي است كه با گفتن كُن به وجود آمد)؛ پس نـزد   اوست (آفريده

برويـد، او   گويـد:] نـزد محمـد     گويد: من در جايي نيستم كه شفاعت كنم، اما [مـي  مي
اي است كه تمام گناهان پيشين و پسينش (اول و آخرش) بخشيده شـده اسـت، پـس     بنده

روم و از پروردگـارم اجـازه    گويند]، من هـم مـي   شان را مي آيند [و درخواست نزد من مي
افتم، آنگاه  شود و وقتي كه پروردگارم را ديدم، به سجده مي ه من اجازه داده ميگيرم، ب مي

شـود:   ه ميكند، سپس به من گفت كند، رها مي خداوند مرا در سجده مدتي كه خود اراده مي
شـود   هايت شنيده مي خواهي، زيرا] گفته و بگو [هر آنچه كه مي اي محمد! سرت را بردار

ت كـن، شـفاعتت پذيرفتـه    عشـود و شـفا   اهي] به تو بخشيده ميخو و بخواه [آنچه كه مي
دارم و] خداوند را با سپاس و ثناهايي كه به من ياد داده است،  شود، پس [سرم را برمي مي

كـنم، پـس بـراي مـن حـدي       گويم و سپس درخواست شـفاعت مـي   سپاس و ستايش مي
 هـا  ن در مـورد آن شوند كـه شـفاعت مـ    هايي به من نشان داده مي شود (گروه مشخص مي

گـردم و وقتـي كـه     كـنم، سـپس برمـي    ها را وارد بهشـت مـي   پذيرفه شده است)، پس آن
كنـد،   افتم. خداوند مرا در سجده مدتي كه خود اراده مـي  پروردگارم را ديدم، به سجده مي
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شود: اي محمـد! سـرت را بـردار و بگـو [هرآنچـه كـه        كند، سپس به من گفته مي رها مي
خـواهي، زيـرا] بـه تـو      شود و بخواه [آنچه كـه مـي   هايت شنيده مي گفته خواهي زيرا] مي

دارم و]  شود، پس من [سـرم را برمـي   شود و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي بخشيده مي
گـويم، سـپس    خداوند را با سپاس و ثناهايي كه به من ياد داده است، سپاس و ستايش مي

و [كساني كه شفاعت من در مـورد   شود كنم، پس براي من حدي مشخص مي شفاعت مي
كـنم، سـپس نـزد     هـا را وارد بهشـت مـي    شـوند] و آن  ها پذيرفته شده برايم معلوم مـي  آن

افـتم، خداونـد مـرا در     گردم و وقتي كه پروردگارم را ديدم، به سجده مي پروردگارم برمي
حمـد!  شـود: اي م  كند. سپس به مـن گفتـه مـي    كند، رها مي سجده مدتي كه خود اراده مي

شـود و بخـواه    هايت شـنيده مـي   خواهي، زيرا] گفته سرت را بردار و بگو [هرآنچه كه مي
شـود و شـفاعت كـن، شـفاعتت پذيرفتـه       خواهي، زيرا] به تـو بخشـيده مـي    [آنچه كه مي

دارم و] خداوند را با سپاس و ثناهايي كه به من ياد داده است،  شود، پس [سرم را برمي مي
شـود   كنم، پس براي من حدي مشخص مي م و سپس شفاعت ميگوي سپاس و ستايش مي

هـا را وارد   شود كه شفاعتم براي چه كساني پذيرفتـه شـده اسـت)، پـس آن     (مشخص مي
گويم: خدايا! در آتش كسي نمانده است، جز آن كه  گردم و مي كنم، سپس برمي بهشت مي

ن در دوزخ بـر او واجـب   مانـد  قرآن او را از واردشدن به بهشت منع كرده باشد و جاودانه
 باشد.

شود كسي كه گفته باشـد: هـيچ خـدايي جـز اهللا      فرمودند: از آتش خارج مي پيامبر 
آيد كسي كه  اي جو ايمان باشد؛ سپس از آتش بيرون مي ي دانه نيست و در قلبش به اندازه

باشـد و  اي گندم ايمـان   ي دانه گفته باشد: هيچ خدايي جز اهللا نيست و در قلبش به اندازه
آيد كسي كه گفته باشد: هيچ خدايي جز اهللا نيست و در قلبش به  سپس از آتش بيرون مي

 .)85F1(»اي ايمان باشد ي ذره اندازه

                                           
آمده » المؤمنين«ها به جاي  كه در برخي روايت »يجمع اهللا الناس...«ي  در جمله» الناس«ي  كلمه -1

است، به اين نكته اشاره دارد كه خداوند در روز قيامت تمامي بشريت را با هر عقيده و ديني كه 
 كند. اند، جمع مي داشته
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 ﴿باب: [قول اهللا تعالی: » التوحيد«بخاری، كتاب       *       ﴾[ 

333- » نعرِيرج – لجالْب وه رضي اهللا عنه –ي  هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسا رنلَيع جرقَالَ: خ
ةاميالق موي كُمبنَ رورتس كُمرِ، فَقَالَ: إِندلَةَ البلَي لَّمسو، هتيؤي رونَ فامضذَا، الَ تنَ هورا تكَم«. 

ت كه گفت: در شب بدر (شب چهاردهم ماه) روايت شده اس . از جرير بجلي 333
بينيـد، آنگونـه كـه     شما روز قيامت پروردگارتان را مي«نزد ما آمدند و فرمودند:  پيامبر 

بينيد و در ديدن آن هيچگونه ازدحـام و مزاحمـت و شـك و     امشب اين ماه چهارده را مي
، بـه طـور كـامالً    اي نداريد [آنگونه كه امشب در ديدن ماه شـك و مشـكلي نداريـد    شبهه

 .)86F1(»بينيد] واضح و آشكار خداوند را مي

                                                                                                             
شان  ي نجات تمامي مردم از توقف طوالني مؤمنين به دنبال وسيله »لو استشفعنا...«گويند:  مؤمنين مي

بودن و دلسوزبودن مؤمنين نسبت به  باشند و اين داللت بر عاقل براي پايان محاكمه ميو راهي 
 سايرين دارد.

ها دارد؛ از طرف ديگر از  و بيان خطايشان از يك طرف اشاره به تواضع آن † عذرخواهي پيامبران
 باشد. مي »حسنات األبرار سيئات املقربين«باب 
يافتن قضـاوت بـين بنـدگان، همـان مقـام       خداوند جهت پاياناز طرف  ي شفاعت به پيامبر  اجازه

هـاي   وعده داده است و عالوه بر اين شفاعت، شفاعت محمودي است كه خداوند آن را به ايشان 
هـا اخـراج    ي اين شـفاعت  شود؛ از جلمه بخشيده مي † همچون ساير پيامبران ديگري به پيامبر 

ي  ن آورده باشند و اين همان كساني هستند كـه بـه انـدازه   كساني از آتش است كه شهادتين را بر زبا
اي گنـدم و   ي دانـه  شان وجود داشته باشـد، سـپس كسـاني كـه بـه انـدازه       اي جوي ايمان در دل دانه

شان وجود داشته باشد. تمامي اين مطالب اشاره به مقام واالي  اي ايمان در دل سرانجام كساني كه ذره
دارد و دليلي است بر رد معتزله كه شفاعت را بـراي اهـل كبـاير نفـي      پيامبر عظيم و بزرگوارمان 

 كنند. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري]. مي

يعني بدون  »رؤيته ال تضامون يف«يعني ازدحام براي دين چيزي كه ديدنش مشكل باشد.  »تضامون« -1
ن، خداوند را شك و بدون هيچ مشكلي، هركس در جاي خود و بدون ايجاد مزاحمت براي ديگرا

 بيند و آن هم به خاطر ظهور و تجلي كامل پروردگار است. مي
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هلْ نرى ربنا يوم القيامة؟  !أَنَّ الناس قَالُوا: يا رسولَ اللَّه رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -334
ونَ فارضلْ ته :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسرِ؟ قَالُوا: الَفَقَالَ ردلَةَ البرِ لَيي القَم،  ،ولَ اللَّهسا ري

ورت كُمقَالَ: فَإِن ،ولَ اللَّهسا ر؟، قَالُوا: الَ يابحا سهوند سسِ لَيمي الشونَ فارضلْ تقَالَ: فَه هن
ولُ: من كَانَ يعبد شيئًا فَلْيتبعه، فَيتبع من كَانَ يعبد كَذَلك، يجمع اللَّه الناس يوم القيامة، فَيقُ

سمالش، رالقَم دبعكَانَ ي نم عبتيو ،سمالش، يتاغالطَّو دبعكَانَ ي نم عبتيو ،رالقَم،  ،يتاغالطَّو
عافا شيهةُ فاُألم هذقَى هبتاوا  - وهقُوهافنم أَو-  يماهرإِب كش-  دعس نبا :أَي- اللَّه يهِمأْتفَي، 

حتى يأْتينا ربنا، فَإِذَا جاَءنا ربنا عرفْناه، فَيأْتيهِم اللَّه في  ،فَيقُولُ: أَنا ربكُم، فَيقُولُونَ: هذَا مكَاننا
هتورا صنبر تقُولُونَ: أَنفَي ،كُمبا رقُولُ: أَنرِفُونَ، فَيعي يالَّت،  يرظَه نياطُ برالص برضيو ،هونعبتفَي

الرسلِ يومئذ: اللَّهم جهنم، فَأَكُونُ أَنا وأُمتي أَولَ من يجِيزها والَ يتكَلَّم يومئذ إِلَّا الرسلُ، ودعوى 
لِّمس، ا إِلَّا اللَّههظَمع را قَدم لَمعالَ ي هأَن رغَي اندعالس كوثْلُ شم يبكَالَل منهي جفو ،لِّمس طَفخت ،

 هلمبِع قاملُوب مهنفَم ،هِمالمبِأَع اسبِ -الن أَوِ املُوثَقهلمع هلمعب يقب نمؤالْم مهنفَم أَو) -  قوبأَوِ الْم
(هلمعلُ بدراملُخ مهنملَّى - وجتي ثُم ،هوحن ى، أَوازأَوِ املُج -  نياِء بالقَض نم غَ اللَّهى إِذَا فَرتح

محبِر رِجخأَنْ ي ادأَرو ،ادبكَانَ الَ الع نارِ مالن نوا مرِجخكَةَ أَنْ ياملَالَئ رارِ، أَملِ النأَه نم ادأَر نم هت
أَثَرِ فُونهم في النارِ بِيشرِك بِاللَّه شيئًا، ممن أَراد اللَّه أَنْ يرحمه، ممن يشهد أَنْ الَ إِلَه إِلَّا اللَّه، فَيعرِ

مآد ناب ارأْكُلُ النت ،ودجاُء  ،السم هِملَيع بصوا، فَيشحتام ارِ قَدالن نونَ مجرخفَي ،ودجالس إِلَّا أَثَر
هتحونَ تتبنفَي اةاحلَي، م غُ اللَّهفْري لِ، ثُمييلِ السمي حةُ فباحل تبنا تقَى كَمبيو ،ادبالع نياِء بالقَض ن

بر قُولُ: أَيةَ، فَيولًا اجلَنخارِ دلِ النأَه رآخ وارِ، هلَى النع هِهجقْبِلٌ بِوم مهنلٌ مجهِي  !رجو رِفاص
فَيدعو اللَّه بِما شاَء أَنْ يدعوه، ثُم يقُولُ اللَّه: هلْ عنِ النارِ، فَإِنه قَد قَشبنِي رِحيها، وأَحرقَنِي ذَكَاؤها، 

ي رطعيو ،هرغَي أَلُكالَ أَس كتزعقُولُ: الَ، و؟ فَيهرأَلَنِي غَيسأَنْ ت كذَل كتطَيإِنْ أَع تيسع نم هب
سكَت ما شاَء اللَّه  ،للَّه وجهه عنِ النارِ، فَإِذَا أَقْبلَ علَى اجلَنة ورآهاعهود ومواثيق ما شاَء، فَيصرِف ا
بر قُولُ: أَيي ثُم ،كُتسأَنْ ي!  كودهع تطَيأَع قَد تأَلَس :لَه قُولُ اللَّهفَي ،ةابِ اجلَننِي إِلَى بمقَد

 !فَيقُولُ: أَي رب !ما أَغْدرك !تسأَلَنِي غَير الَّذي أُعطيت أَبدا؟ ويلَك يا ابن آدم ومواثيقَك أَنْ الَ
أَسأَلُك  ويدعو اللَّه، حتى يقُولَ: هلْ عسيت إِنْ أُعطيت ذَلك أَنْ تسأَلَ غَيره؟ فَيقُولُ: الَ وعزتك الَ

رغَي ،ةابِ اجلَنإِلَى ب فَإِذَا قَام ،ةابِ اجلَنإِلَى ب همقَدفَي ،يقاثومو ودهع ناَء ما شي مطعيو ،ه لَه قَتفَهان
 !ولُ: أَي رباجلَنةُ، فَرأَى ما فيها من احلَبرة والسرورِ، فَيسكُت ما شاَء اللَّه أَنْ يسكُت، ثُم يقُ

ا أُعم رأَلَ غَيسأَنْ الَ ت يقَكاثومو كودهع تطَيأَع قَد تأَلَس :قُولُ اللَّهةَ، فَيلْنِي اجلَنخأَد لَكي؟ ويتط
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مآد نا ابي! ّكرا أَغْدم ّبر قُولُ: أَيفَي كلْققَى خأَش نالَ أَكُون، زفَالَ ي اللَّه كحضى يتو حعدالُ ي
و هبأَلَ رفَس ،هنمت :ا قَالَ اللَّهلَهخةَ، فَإِذَا دلِ اجلَنخاد :قَالَ لَه ،هنم كحفَإِذَا ض ،هنى إِنَّ متى، حنمت

 ،هذَكِّرلَي اللَّهقُولُوي نمت :لَه ى انتكَذَا، حكَذَا وقَالَ اللَّه ،انِياَألم بِه تقَطَع: هعم ثْلُهمو لَك كذَل«. 
حتى إِذَا  ،الَ يرد علَيه من حديثه شيئًا ،قَالَ عطَاُء بن يزِيد، وأَبو سعيد اخلُدرِي مع أَبِي هريرةَ

ومثْلُه معه، قَالَ أَبو سعيد اخلُدرِي: وعشرةُ  ،ارك وتعالَى قَالَ: ذَلك لَكأَنَّ اللَّه تب :حدثَ أَبو هريرةَ
ما حفظْت إِلَّا قَولَه: ذَلك لَك ومثْلُه معه، قَالَ أَبو سعيد  :قَالَ أَبو هريرةَ !أَمثَاله معه، يا أَبا هريرةَ

 .أَشهد أَني حفظْت من رسولِ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: ذَلك لَك وعشرةُ أَمثَاله :ياخلُدرِ
 .»فَذَلك الرجلُ آخر أَهلِ اجلَنة دخولًا اجلَنةَ :قَالَ أَبو هريرةَ

كردند: اي پيـامبر خـدا!    روايت شده است كه گفت: مردم عرض . از ابوهريره 334
آيا شب بدر (شـب چهـاردهم   «فرودند:  بينيم؟ پيامبر  آيا روز قيامت پروردگارمان را مي

دادنـد: خيـر،    ماه) از ديدن ماه شك داريد (ازدحام و مشكلي در ديدن ماه داريد)؟ جواب
شـكلي  اي پيامبر خدا! فرمودند: آيا روز آفتابي از ديدن خورشيد شك داريد (ازدحـام و م 

شما روز  در ديدن روشنايي روز داريد)؟ جواب دادند: خير، اي پيامبر خدا! پس فرمودند:
كنـد و   قيامت اينگونه خداوند را خواهيد ديد. خداوند در روز قيامت مـردم را جمـع مـي   

فرمايد: هركس در دنيا چيزي [يـا كسـي] را عبـادت كـرده اسـت، پـس دنبـالش كنـد          مي
ا و پاداش عبادتش را بگيرد)؛ پس هـركس خورشـيد را عبـادت    (دنبالش برود و از او جز

كند و هركس ماه را عبـادت كـرده اسـت، مـاه را دنبـال       كرده است، خورشيد را دنبال مي
ها و بتان و خودكامگان) را عبادت كرده است، طواغيت  كند و هركس طواغيت (شيطان مي

كنندگانش يا (شـك ابـراهيم بـن     ماند با شفاعت كند و اين امت (امت من) مي را دنبال مي
هـا   ها هستند، آنگاه خداونـد نـزد آن   سعد كه يكي از راويان است) منافقاني كه در ميان آن

فرمايـد: مـن    شناسـند) و مـي   شـود كـه آن را نمـي    ها ظـاهر مـي   آيد (به صورتي بر آن مي
نـد تـا   بـريم] اينجـا خـواهيم ما    گوينـد: [از تـو بـه خـدا پنـاه مـي       پروردگارتان هستم. مي

شناسـيم، سـپس    پروردگارمان نزد ما بيايد، پس وقتـي كـه پروردگارمـان بيايـد، او را مـي     
فرمايـد: مـن    شناسـند و مـي   شـود كـه او را مـي    هـا ظـاهر مـي    خداوند به صورتي بـر آن 
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كننـد و پـل صـراط     گويند: تو پروردگار ما هستي و او را دنبال مي پروردگارتان هستم. مي
كنيم و در آن  من و امتم اولين كساني هستيم كه از پل عبور مي شود و وسط جهنم زده مي

ن اسـت:  در آن روز اي †گويد و دعاي پيامبران  سخن نمي †روز كسي جز پيامبران 
دار تيـزي   هـاي دندانـه   قـالب  . [ما را] سالمت بدار و در دوزخخدايا [ما را] سالمت بدار

ها را كسي جز خـدا   زرگي و تيزي آنهمچون خار سعدان وجود دارند، با اين تفاوت كه ب
كشند؛ برخي از مردم  شان به سوي خود مي ها مردم را براساس اعمال داند و اين قالب نمي

شوند، يا (شـك راوي) در گـرو اعمـالي هسـتند كـه انجـام        شان هالك مي به خاطر اعمال
ايش بـاز  اند (يا در ميان عبوركنندگان بر روي پل، مؤمني اسـت كـه بـه خـاطر كارهـ      داده
افتد) و برخي ديگر افرادي هستند كه بر روي زمين كشـيده و تكـه    ماند و در آتش مي مي

شـوند يـا    يا (شك راوي) عبـور داده مـي   –شوند (نزديك است كه هالك شوند)  تكه مي
تا زماني كه خداوند  –شود  (شك راوي) چنين چيزي فرمود. سپس [همه چيز] روشن مي

كند كه با رحمت خود هـركس   رساند و سپس اراده مي اتمام ميي بندگانش را به  محاكمه
دهـد   ن دستور مـي ارا كه خواست از آتش بيرون بياورد، [در اين وقت است كه] به فرشتگ

كسي را كه هيچ چيزي را شريك خدا قرار نداده باشد (دچار شرك به خدا نشـده باشـد)،   
ها رحـم   كند به آن خداوند اراده ميني كه هاست كسا ي آن بياورند، از جمله از آتش بيرون

ها را از روي  كند و كساني كه بر وحدانيت خداوند شهادت داده باشند، آنگاه فرشتگان آن
سوزاند و از بـين   شناسند، [زيرا] آتش همه جاي انسان را مي هايشان در آتش مي اثر سجده

شـان   همه جاي بـدن  آيند كه اش را؛ پس در حالي از آتش بيرون مي برد، جز اثر سجده مي
شود و زيـر آن (آب   ها ريخته مي (جز اثر سجده) سوخته است، آن وقت آب حيات بر آن

رويد؛ سـپس خداونـد كـار     اي كه در مسير سيالب مي گيرند، همچون دانه حيات) جان مي
ماند كه رو به آتـش ايسـتاده اسـت (در     كند و مردي باقي مي ي بندگان را تمام مي محاكمه

گويـد:   شـود و مـي   و او آخرين فردي از اهل آتش است كه وارد بهشـت مـي  آتش است) 
هايش مـرا   خدايا! مرا از آتش جهنم نجات بده [زيرا] بويش مرا هالك كرده است و شعله

خواهـد كـه او را بخوانـد، خداونـد را بـه فريـاد        سوزانده است و تا جايي كـه خـدا مـي   
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خـواهي بـه تـو     ندارد كـه اگـر آنچـه مـي     فرمايد: آيا احتمال خواند، سپس خداوند مي مي
گويد: خير، به بزرگيت سوگند چيز ديگري غير  ببخشم، ديگر از من درخواستي نكني؟ مي

دهـد،   خواهد عهد و پيمـان مـي   خواهم و به پروردگارش هر آنچه كه مي از اين از تو نمي
د و آن را ايسـت  گرداند و وقتي كه رو بـه بهشـت مـي    پس خداوند روي او را از آتش برمي

گويد: خدايا! مـرا بـه    كند، سپس مي خواهد، سكوت مي بيند، مدتي كه خداوند خود مي مي
فرمايد: آيا عهد و پيمان ندادي كه غير از آنچه  سوي درِ بهشت پيش ببر، خداوند به او مي

تو اي انسـان كـه چقـدر عهدشـكني!     يدم، هرگز از من نخواهي؟ واي بر را كه به تو بخش
فرمايـد: آيـا    خواند تا اين كه خداوند مي دايا! [خدايا!...] و همچنان خدا را ميگويد: خ مي

گويـد:   خواهي به تو ببخشم، ديگر درخواسـتي نكنـي؟ مـي    احتمال ندارد كه اگر آنچه مي
هـايي كـه    خواهم، پس عهد و پيمـان  خير، به بزرگيت سوگند چيز ديگري غير از اين نمي

برد و او وقتي كـه در   د او را به سوي درِ بهشت پيش ميبندد و خداون خواهد، مي خدا مي
روري را كـه در آن    شود و نعمت ايستد، بهشت بر او نمايان مي برابر درِ بهشت مي ها و سـ

گويـد: خـدايا! مـرا     سپس مي كند، خواهد سكوت مي بيند و مدتي كه خداوند مي است، مي
ندادي كه غير از آنچه به تو بخشيدم فرمايد: آيا عهد و پيمان  وارد بهشت كن، خداوند مي

گويـد: خـدايا!    از من چيز ديگري نخواهي؟ واي بر تو اي انسان كه چقدر عهدشكني! مي
خواند تا اين كـه خداونـد    ترين بندگانت نباشم و همچنان خدا را مي بگذار كه من بدبخت

فرمايـد:   او مـي  شود) و وقتي كه از او راضي شد، به خندد (از او راضي مي متعال به او مي
فرمايـد: آرزو كـن، او هـم از     شود، خداونـد مـي   داخل بهشت شو، وقتي داخل بهشت مي

كنـد، تـا جـايي كـه خداونـد       خواهـد] و آرزو مـي   طلبد [آنچه را كه مـي  پروردگارش مي
فرمايـد: ايـن را آرزو كـن، آن را آرزو كـن (يـا       آورد و به او مـي  يي را به يادش ميچيزها

هـايش تمـام    كند تـا ايـن كـه آرزوهـا و خواسـته      ...) او آنچنان آرزو مياينچنين آرزو كن
 ».ها و يك برابر آن متعلق به توست و از آنِ تو باد فرمايد: اين نعمت شود؛ خداوند مي مي

بود، وقتي كه او اين حديث  بگويد: ابوسعيد خدري با ابوهريره  عطاء بن يزيد مي
قَـالَ  «فرمايد:  الفي نداشت تا به اينجا رسيد كه ميكرد، با او كوچكترين اخت را روايت مي



   
 315 احاديث شفاعت

 

هعم ثْلُهمو لَك كذَل :گفـت: اي ابـوهريره! پيـامبر     بكه ابوسـعيد بـه ابـوهريره     »اللَّه 
ها متعلق به توست [يا از آنِ تو باد]، ابوهريره جواب داد: مـن   ده برابر اين نعمت فرمودند:

ها متعلق به توست [يـا از آنِ   ها و يك برابر آن د: اين نعمتاينچنين به ياد دارم كه فرمودن
اينچنين شنيدم كه فرمودنـد: ايـن    دهم من از پيامبر  تو باد]، ابوسعيد گفت: شهادت مي

 ها از آنِ تو باد. ها و ده برابر آن نعمت
 شود. گويد: اين مرد آخرين فردي است كه داخل بهشت مي مي ابوهريره 

 ﴿، باب: [قول اهللا تعالی: »توحيدال«بخاری، كتاب       *       ﴾[ 

335- »رِياخلُد يدعأَبِي س نرضي اهللا عنه ع ولَ اللَّهسا را ي؟  !قَالَ: قُلْنةاميالق موا ينبى ررلْ نه
الش ةيؤي رونَ فارضلْ ترِقَالَ: هالقَمسِ وي  ،مونَ فارضالَ ت كُما: الَ، قَالَ: فَإِنا؟ قُلْنوحص تإِذَا كَان

ثُم قَالَ: ينادي مناد: ليذْهب كُلُّ قَومٍ إِلَى ما كَانوا  ،رؤية ربكُم يومئذ، إِلَّا كَما تضارونَ في رؤيتهِما
ونَ، فَيدبعي ةهكُلِّ آل ابحأَصو ،ثَانِهِمأَو عم ثَاناَألو ابحأَصو ،يبِهِملص عيبِ ملالص ابحأَص بذْه

ابِ، ثُمتلِ الكأَه نم اترغُبفَاجِرٍ، و أَو رب نم اللَّه دبعكَانَ ي نقَى مبى يتح ،هِمتهآل عمى بِجتؤي  منه
اللَّه ناب ريزع دبعا نونَ؟ قَالُوا: كُندبعت متا كُنم :ودهلْيقَالُ لفَي ،ابرا سهكَأَن ضرعتمتقَالُ: كَذَبفَي ،، 

فَيقَالُ: اشربوا، فَيتساقَطُونَ في لَم يكُن للَّه صاحبةٌ والَ ولَد، فَما ترِيدونَ؟ قَالُوا: نرِيد أَنْ تسقينا، 
: كُنا نعبد املَِسيح ابن اللَّه، فَيقَالُ: كَذَبتم، لَم يكُن قَالُواجهنم، ثُم يقَالُ للنصارى: ما كُنتم تعبدونَ؟ 

فَيتساقَطُونَ في جهنم،  ،يد أَنْ تسقينا، فَيقَالُ: اشربوا: نرِقَالُواللَّه صاحبةٌ، والَ ولَد، فَما ترِيدونَ؟ 
اسالن بذَه قَدو كُمبِسحا يم :مقَالُ لَهفَاجِرٍ، فَي أَو رب نم اللَّه دبعكَانَ ي نقَى مبى يتقُولُونَ: ح؟ فَي

نم جوأَح نحنو ماهقْنونَ، فَاردبعوا يا كَانمٍ بِمكُلُّ قَو قلْحيي: لادنا ييادنا منعما سإِنو ،موالي ها إِلَي
أَنا  مرة، فَيقُولُ:وإِنما ننتظر ربنا، قَالَ: فَيأْتيهِم اجلَبار في صورة غَيرِ صورته الَّتي رأَوه فيها أَولَ 

تعرِفُونه؟ فَيقُولُونَ:  ربكُم، فَيقُولُونَ: أَنت ربنا، فَالَ يكَلِّمه إِلَّا اَألنبِياُء، فَيقُولُ: هلْ بينكُم وبينه آيةٌ
جسكَانَ ي نقَى مبينٍ، ومؤكُلُّ م لَه دجسفَي ،هاقس نع فكْشفَي ،اقالس بذْهةً، فَيعمساًء ورِي لَّهل د

فَيجعلُ بين ظَهري جهنم، قُلْنا: يا رسولَ  ،كَيما يسجد، فَيعود ظَهره طَبقًا واحدا، ثُم يؤتى بِالْجسرِ
يفطَاطخ هلَيزِلَّةٌ، عةٌ مضحد؟ قَالَ: مرا اجلَسمو ،ةٌ ،اللَّهفَلْطَحكَةٌ مسحو يبكَالَلكَةٌ  ،ووا شلَه

وكَالريحِ، وكَأَجاوِيد  ،وكَالْبرقِ ،: السعدانُ، املُؤمن علَيها كَالطَّرفلَهعقَيفَاُء، تكُونُ بِنجد، يقَالُ 
مو وشدخاجٍ منو ،لَّمساجٍ مكَابِ، فَنالرلِ واخلَي بحسي مهرآخ رمى يتح ،منهارِ جي نف وسكْد
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وإِذَا رأَوا أَنهم قَد سحبا، فَما أَنتم بِأَشد لي مناشدةً في احلَق قَد تبين لَكُم من املُؤمنِ يومئذ للْجبارِ، 
: ربنا إِخواننا، كَانوا يصلُّونَ معنا، ويصومونَ معنا، ويعملُونَ معنا، فَيقُولُ نجوا في إِخوانِهِم، يقُولُونَ

اللَّه مرحيو ،وهرِجفَأَخ انإِمي نارٍ مينثْقَالَ دم ي قَلْبِهف متدجو نوا فَمبالَى: اذْهعت لَى اللَّهع مهروص 
النرع نونَ مرِجخفَي ،هاقَيس افصإِلَى أَنو ،همارِ إِلَى قَدي النف غَاب قَد مهضعبو مهونأْتارِ، فَي فُوا، ثُم

من عرفُوا، ثُم  يعودونَ فَيقُولُ: اذْهبوا فَمن وجدتم في قَلْبِه مثْقَالَ نِصف دينارٍ فَأَخرِجوه، فَيخرِجونَ
ونَ مرِجخفَي ،وهرِجفَأَخ انإِمي نم ةثْقَالَ ذَرم ي قَلْبِهف متدجو نوا فَمبقُولُ: اذْهونَ فَيودعفُوايرع ن.« 

﴿ فَاقْرُءوا: اقَالَ أَبو سعيد: فَإِنْ لَم تصدقُو                 

  ﴾، نةً مضقَب قْبِضي، فَيتفَاعش تيقب :ارقُولُ اجلَبونَ، فَينماملُؤكَةُ واملَالَئونَ وبِيالن فَعشفَي 

نة، يقَالُ لَه ماُء احلَياة، فَينبتونَ في النارِ، فَيخرِج أَقْواما قَد امتحشوا، فَيلْقَونَ في نهرٍ بِأَفْواه اجلَ
هيافَتلِ ،حييلِ السمي حةُ فباحل تبنا تكَم -  ،ةرجانِبِ الشإِلَى جو ،ةرخانِبِ الصا إِلَى جوهمتأَير قَد

فَيخرجونَ كَأَنهم  - منها إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبيض فَما كَانَ إِلَى الشمسِ منها كَانَ أَخضر، وما كَانَ
 الرحمنِ، اللُّؤلُؤ، فَيجعلُ في رِقَابِهِم اخلَواتيم، فَيدخلُونَ اجلَنةَ، فَيقُولُ أَهلُ اجلَنة: هؤالَِء عتقَاُء

لُوهملٍ عمرِ عيةَ بِغاجلَن ملَهخأَدهعم ثْلَهمو متأَيا رم لَكُم :مقَالُ لَهفَي ،وهمرٍ قَديالَ خو ،«. 
عرض كرديم: اي  روايت شده است كه گفت: به پيامبر  از ابوسعيد خدري  .335

آيـا از ديـدن   «فرمودنـد:   بينـيم؟ پيـامبر    پيامبر خدا! آيا روز قيامت پروردگارمان را مـي 
ابـر باشـد، شـك داريـد (ازدحـام و مشـكليي        ي كه آسمان صاف و بيخورشيد و ماه وقت

داريد)؟ جواب داديم: خيـر، فرمودنـد: پـس شـما در آن روز (روز قيامـت) بـدون شـك        
بينيـد و در ديـدن آن    بينيد، همانطور كه امـروز خورشـيد و مـاه را مـي     پروردگارتان را مي

دهـد: هـر    امـت منـادي نـدا مـي    ازدحام و آزار و شك نداريد؛ سپس فرمودنـد: در روز قي 
شـان   گروهي به سوي آنچه در دنيا پرستيده است، برود؛ پس ياران صليب به دنبال صليب

روند و هركسي، هر خـدايي را پرسـتيده اسـت، او را     هايشان مي پرستان به دنبال بت و بت
نيز بقايايي اند و  كند، تا اين كه كساني از متقين و عاصيان كه خدا را عبادت كرده دنبال مي

شـود (آمـاده    مانند؛ سپس جهنم كه همچون سراب است، آورده مـي  مي از اهل كتاب باقي
شـود:   گيرد) و سپس به يهود گفته مـي  شود (در معرض ديد قرار مي شود) و عرضه مي مي
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كرديم، گفتـه   دهند: عزير پسر خدا را عبادت مي كرديد؟ جواب مي مي چه كسي را عبادت
يد (اشتباه كرديد)، [زيرا] خداوند نه همسري دارد و نـه فرزنـدي، [بـه    شود: دروغ گفت مي
خواهيم مـا را آب بنوشـاني    دهند: مي خواهيد؟ جواب مي شود:] حال چه مي ها گفته مي آن

افتند؛ سپس به مسـيحيان گفتـه    شود: بنوشيد. پس در جهنم مي خواهيم)، گفته مي (آب مي
دهنـد: مسـيح پسـر خـدا را عبـادت       واب مـي كرديد؟ جـ  شود: چه كسي را عبادت مي مي
شود: دروغ گفتيد (اشتباه كرديد)، [زيرا] خداوند نه همسري دارد و نـه   كرديم، گفته مي مي

خـواهيم مـا را    دهند: مي خواهيد؟ جواب مي شود:] حال چه مي ها گفته مي فرزندي. [به آن
افتند. بعـد از ايـن    مي شود: بنوشيد، پس در جهنم خواهيم)، گفته مي آب بنوشاني (آب مي

هـا گفتـه    كردنـد و بـه آن   مانند كه خداونـد را عبـادت مـي    دو گروه، متقين و عاصياني مي
ي مردم رفتند (منتظر چـه   شود: چه چيزي مانع رفتن شما شده است، در حالي كه همه مي

نيا، بـه  ها نياز داشتيم [در زندگي د گويند: ما در حالي كه بيشتر از امروز به آن هستيد)؟ مي
خاطر خداوند] از ايشان جدا شديم و اكنون ديگر نيازي بـه آنـان نـداريم، امـا مـا نـدايي       

گفت: هر قومي به آن كه او را پرستيده اسـت ملحـق شـود و فقـط منتظـر       شنيديم كه مي
فرمودند: آنگاه، خداوند جبار به صورتي غير از صورتي كه  پروردگارمان هستيم؛ پيامبر 

فرمايـد:   آيـد) و مـي   ها مـي  شود (نزد آن ها ظاهر مي اند، بر آن ديده و شناختهبار اول آن را 
آن روز كسي جـز پيـامبران   گويند: تو پروردگار ما هستي و در  پروردگارتان من هستم، مي

اي بين شما و او  يا عالمت و نشانهفرمايد: آ ميگويد و خداوند  ن نميبا او سخ †

هـا   پـس سـختي   گويند: خودش (ذاتش)، يد؟ ميوجود دارد كه با آن او را بشناس
را » ساق«(دراينجا مترجم لفظ  دارد پرده برمي از ذات خود  گردد و خداوند رفع مي

يكشف ربنا عن "به ذات ترجمه نموده در حاليكه معني ساق اين نيست، و همچنان 
 ههمـ  و ايـن  ترجمه نمـوده..   "دارد خداوند از ذات خود  پرده برمي" را هم "ساقه

كه خالف نص صريح حديث رسول اهللا صلي اهللا عليـه   يك نوع تاويل مردود است
يعنـي: پروردگارمـان از    "يكشف ربنا عن ساقه ... "وسلم مي باشد كه مي فرمايند: 
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و هر مؤمني بر او سجده  ). ، مصححروايت امام بخاري ساق خود كشف مي كند....
ريـا و شـهرت بـراي    ند كه در دنيا براي كند و در اين ميان كساني باقي خواهند ما مي

كـردن   ام سـجده روند تا براي خدا سجده كنند، اما هنگـ  ها نيز مي كردند، آن خدا سجده مي
ل آورده و وسـط    شود و نمي شان يكسان [و خشك] مي پشت توانند سجده كنند؛ سپس پـ

مودنـد: راهـي   شود. گفتيم: اي پيامبر خدا! آن پل چگونه و چيست؟ فر جهنم قرار داده مي
ها و خارهاي بزرگ پهن و كجي است  ها و قالب چنگال است لغزان و غير محكم و بر آن

ها سـعدان گفتـه    گيرند. امثال چنين خارهايي در نجد وجود دارند كه به آن كه افراد را مي
شود. حال و وضعيت مؤمنان هنگام عبور بر پل صراط مختلف اسـت، گروهـي ماننـد     مي

وهي چون اسبان راهوار و گروهي ي چون برق و گروهي چون باد و گرزدن و گروه پلك
يابند و گروهـي زخمـي    گذرند. گروهي سالم نجات مي ن شتران تيزرو از روي پل ميچو

يابـد تـا ايـن كـه آخـرين       افتند؛ اين كار ادامه مي يابند و گروهي نيز در آتش مي نجات مي
يابـد و   شود و اينگونه نجـات مـي   يده مييابد، به نوعي بر روي پل كش فردي كه نجات مي

اصرار و درخواست شما از من بر دادن حق خودتان كه برايتـان روشـن و ثابـت شـده، از     
اصرار و درخواست مؤمنان از پروردگار جبار در آن روز، بيشتر و شديدتر نيسـت، وقتـي   

انـد، [مصـرانه از    هشان در آتش گرفتار شد ي برادران اند و بقيه بينند خود نجات يافته كه مي
هـا بـا مـا نمـاز      مـان! آن  گوينـد: خـدايا! بـرادران    طلبنـد و] مـي   ها را مي خداوند نجات آن

فرمايـد:   دادند، خداوند مـي  گرفتند و با ما اعمال خير انجام مي خواندند و با ما روزه مي مي
داونـد  برويد و هركس را كه در قلبش به وزن يك سكه، ايمان يافتيد، بيـرون بياوريـد. خ  

رونـد، در حـالي كـه برخـي از      ها مـي  كند. پس نزد آن هايشان را بر آتش حرام مي صورت
هايشان در آتـش فـرو رفتـه و پنهـان شـده       ها تا پاهايشان و برخي ديگر تا نصف ساق آن

گردنـد و خداونـد    آورنـد؛ سـپس برمـي    است، سپس هركس را كه شـناختند، بيـرون مـي   
تـر از گـروه    در قلبش به مقدار وزن نصف يك سكه (كم فرمايد: برويد و هركس را كه مي

آورند و هـركس را كـه شـناختند و     روند و] بيرون مي نخست) يافتيد، بيرون بياوريد؛ [مي
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اي ايمـان در قلـبش    فرمايد: برويد و هركس را كه ذره گردند، پس خداوند مي سپس برمي
 ».آورند ختند، بيرون ميروند و] هركس را كه شنا يافتيد، بيرون بياوريد، پس [مي

خواهيد مطمئن شويد) اين آيه را بخوانيد:  گويد: اگر باور نداريد (اگر مي ابوسعيد مي

﴿                   ﴾ :ترين  خداوند كوچك« ]٤٠[النساء

هد، خداوند جزاي آن را چندبرابر كند و اگر كسي كار نيكي انجام د ظلمي به كسي نمي
فرمايد:  كنند و خداوند جبار مي سپس پيامبران و فرشتگان و مؤمنان شفاعت مي  .»دهد مي

ها را [بدون هيچ شفاعتي و تنها با فضل و  شفاعت خودم مانده است؛ آنگاه خداوند آن
ها را در  و آن اند آورد كه سوخته آورد و گروهي را بيرون مي كرم خود] از آتش بيرون مي

شود و  هاي بهشت قرار دارد و به آن آب حيات گفته مي اندازند كه در دهانه رودي مي
اي كه در مسير  گيرند، همچون آن دانه شان با آب حيات جان مي ها بعد از شستن آن

اي يا كنار درختي  ايد كه گاهي اوقات زير صخره رويد؛ شما اين دانه را ديده سيالب مي
روي خورشيد است، سبز و  كند و قسمتي از دانه كه روبه و در آنجا رشد ميايستد  مي

باشد. اين گروه از آن (آب) بيرون  قسمت ديگر آن كه به طرف سايه است، سفيد مي
شوند و اينگونه  بندهايي از [طال و...] آراسته مي آيند و همچون مرواريدند، پس با گردن مي

گويند: اينان آزادشدگان خدايند (با فضل و رحمت  شوند و بهشتيان مي داخل بهشت مي
ها را بدون اين كه كاري انجام داده باشند (بدون  اند) خداوند آن خدا از آتش نجات يافته

ي بهشت رفتن باشد) و بدون كار نيكي كه پيش بفرستند، با فضل  انجام كاري كه شايسته
شود: تمامي  گفته مي ها است، سپس به آن هو رحمت و بخشش خود وارد بهشت كرد

 .)87F1(»هايي كه ديديد و يك برابر آن متعلق به شماست (پيشكش شما باد) نعمت

                                           
اند و فقط ايمان دارنـد و   اشاره به مؤمنان معذبي دارد كه بدون عمل خير بوده »فيقبض قبضة من النار« -1

 هـا را نـداده   ي شـفاعت آن  اند و خداوند به كسي اجـازه  اند در آتش افتاده به خاطر گناهاني كه داشته
دهـد. [شـرح قسـطالني بـر صـحيح       ها را از دوزخ نجـات مـي   است و خود بدون شفاعت كسي آن

 بخاري].
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﴿باب: [قول اهللا تعالی: » التوحيد«بخاری، كتاب        *       ﴾[ 

ى اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَ: يحبس املُؤمنونَ يوم عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه: أَنَّ النبِي صلَّ« -336
ةاميالق،  ،مونَ آدأْتا، فَيكَانِنم نا منرِحيا فَينبا إِلَى رنفَعشتقُولُونَ: لَوِ اسفَي ،كوا بِذَلهِمى يتقُولُونَ: حفَي

للَّه بِيده، وأَسكَنك جنته، وأَسجد لَك مالَئكَته، وعلَّمك أَسماَء كُلِّ أَنت آدم أَبو الناسِ، خلَقَك ا
قَالَ: و ،اكُمنه تقُولُ: لَسذَا، قَالَ: فَيا هكَانِنم نا منرِحيى يتح كبر دنا علَن فَعشتٍء، ليش ذْكُري

أَولَ نبِي بعثَه اللَّه إِلَى أَهلِ  ،صاب: أَكْلَه من الشجرة، وقَد نهِي عنها، ولَكنِ ائْتوا نوحاخطيئَته الَّتي أَ
لْمٍ، فَيقُولُ: لَست هناكُم، ويذْكُر خطيئَته الَّتي أَصاب: سؤالَه ربه بِغيرِ ع ،اَألرضِ، فَيأْتونَ نوحا

يماهرونَ إِبأْتنِ، قَالَ: فَيمحيلَ الرلخ يماهروا إِبنِ ائْتلَكثَالَثَ  ،و ذْكُريو ،اكُمنه تي لَسقُولُ: إِنفَي
ن هبقَرو هكَلَّماةَ، وروالت اللَّه اها آتدبى: عوسوا منِ ائْتلَكو ،نهكَذَب اتمى، كَلوسونَ مأْتا، قَالَ: فَيجِي

ابي أَصالَّت هيئَتطخ ذْكُريو ،اكُمنه تي لَسقُولُ: إِنفَي:  اللَّه دبى عيسوا عنِ ائْتلَكو ،فْسالن لَهقَت
ولَهسرو، قُولُ: لَسى، فَييسونَ عأْتقَالَ: فَي ،هتمكَلو اللَّه وحرلَّى وا صدمحوا منِ ائْتلَكو ،اكُمنه ت

 ،، فَأَستأْذنُ علَى ربي في دارِهنِيناُهللا علَيه وسلَّم، عبدا غَفَر اللَّه لَه ما تقَدم من ذَنبِه وما تأَخر، فَيأْتو
تقَعو هتأَيفَإِذَا ر ،هلَيي عذَنُ لؤفَي دمحم فَعقُولُ: ارنِي، فَيعدأَنْ ي اَء اللَّها شنِي معدا، فَياجِدقُلْ  !سو

لِّمعي يدمحتاٍء وي بِثَنبلَى ري فَأُثْنِي عأْسر فَعطَ، قَالَ: فَأَرعلْ تسو ،فَّعشت فَعاشو ،عمسي ثُم ،نِيه
فَعي ،أَشل دحفَي جرا، فَأَخدح، جرقُولُ: فَأَخا يضأَي هتعمسةُ: وادةَ، قَالَ قَتاجلَن ملُهخفَأُد،  مهرِجفَأُخ

ته وقَعت فَأَستأْذنُ علَى ربي في دارِه، فَيؤذَنُ لي علَيه، فَإِذَا رأَي ،ثُم أَعود ،من النارِ، وأُدخلُهم اجلَنةَ
: ارفَع محمد، وقُلْ يسمع، واشفَع تشفَّع، وسلْ تعطَ، فَيقُولُساجِدا، فَيدعنِي ما شاَء اللَّه أَنْ يدعنِي، 

فَيحد لي حدا، فَأَخرج،  ،شفَعقَالَ: فَأَرفَع رأْسي فَأُثْنِي علَى ربي بِثَناٍء وتحميد يعلِّمنِيه، قَالَ: ثُم أَ
هتعمسةُ، وادةَ، قَالَ قَتاجلَن ملُهخضاً فَأُدأَي جرقُولُ: فَأَخارِ ،يالن نم مهرِجةَ ،فَأُخاجلَن ملُهخأُدو،  ثُم

ؤذَنُ لي علَيه، فَإِذَا رأَيته وقَعت ساجِدا، فَيدعنِي ما شاَء فَأَستأْذنُ علَى ربي في دارِه، فَي ،أَعود الثَّالثَةَ
يقُولُ ارفَع محمد، وقُلْ يسمع، واشفَع تشفَّع، وسلْ تعطَه، قَالَ: فَأَرفَع رأْسي فَأُثْنِي فَاللَّه أَنْ يدعنِي، 

محتاٍء وي بِثَنبلَى رعفَعأَش قَالَ: ثُم ،نِيهلِّمعي يد، جرا، فَأَخدي حل دحةُ ،فَيادةَ، قَالَ قَتاجلَن ملُهخفَأُد: 
جرقُولُ: فَأَخي هتعمس قَدةَ ،واجلَن ملُهخأُدارِ، والن نم مهرِجفَأُخ، ارِ إِلَّا مي النقَى فبا يى متح هسبح ن

 ﴿ القُرآنُ، أَي وجب علَيه اخلُلُود، قَالَ: ثُم تالَ هذه اآليةَ:           

﴾، لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص كُمبِين هدعي والَّذ ودماملَح ذَا املَقَامهقَالَ: و««. 
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مسـلمانان روز  «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  انس بن مالك . از 336
گويند: كاش  شوند، پس مي شوند تا اين كه ناراحت و خسته مي قيامت آنقدر نگهداشته مي

نزد پروردگارمان [كسي را] شفيع قرار دهيم (بياييد نزد پروردگارمان كسي را شـفيع قـرار   
آينـد و عـرض    [سـخت] نجـات دهـد؛ پـس نـزد آدم مـي       دهيم)، تا ما را از اين موقعيت

كنند: تو آدم، پدر بشريت هستي، خداوند تو را با دست خود آفريد و تو را در بهشـت   مي
هاي همه چيـز را آموخـت،    سكونت داد و فرشتگان را به سجده بر تو امر كرد و به تو نام

تي] كـه در آن قـرار   نزد پروردگارت براي ما شفاعت كن تا مـا را از ايـن موقعيـت [سـخ    
گويد: من در جايي نيستم كه شـفاعت كـنم؛    فرمودند: آدم مي پيامبر  داريم، نجات دهد؛

كنـد [و شـرم    فرمودند: او گناهي را كه خوردن از درخت ممنوعه بـود، يـاد مـي    پيامبر 
گويد:] نزد نوح برويد  كند از اين كه نزد پروردگارش درخواست شفاعت كند، پس مي مي

آينـد   ] او نخستين پيامبري است كه خداوند براي مردم فرستاده است؛ پس نزد او مي[زيرا
گويد: من در جايي نيستم كه شفاعت كـنم،   كنند]، نوح مي شان را عرض مي [و درخواست

كنـد؛ درخواسـتي را كـه بـدون آگـاهي، از       و [نيز] گناهي را كه مرتكب شده بود، ياد مـي 
گويـد:] نـزد خليـلِ     شـدن كـرده بـود. امـا مـي      از غـرق خداوند [مبني بر نجات فرزندش 

آينـد [و   فرمودنـد: پـس نـزد ابـراهيم مـي      پروردگارِ رحمان (ابـراهيم) برويـد؛ پيـامبر    
گويد: من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و  كنند]، ابراهيم مي شان را عرض مي درخواست

] نـزد موسـي برويـد، او    گويـد:  كند [سـپس مـي   سه كلمه را كه به دروغ گفته بود، ياد مي
اي است كه خداوند تورات را بـه او داد و بـا او سـخن گفـت و او را نزديـك خـود        بنده

آينـد او [نيـز]    فرمودند: پس نـزد موسـي مـي    گردانيد و با او نهاني صحبت كرد؛ پيامبر 
گويد: من در جايي نيستم كه شفاعت كنم و خطايش را كه كشتن فرد يهودي بـود، بـه    مي

ي  ي اوست، او كلمه ي خدا و فرستاده گويد:] نزد عيسي برويد، او بنده آورد [اما مي يياد م
فرمودند: پس  اوست؛ پيامبر  اي است كه با گفتن كُن به وجود آمد) و روح خدا (آفريده
گويـد: مـن در جـايي     كنند]، عيسـي مـي   شان را عرض مي آيند [و درخواست نز عيسي مي

اي است كـه خداونـد تمـامي گناهـان      برويد، او بنده محمد  نيستم كه شفاعت كنم، نزد
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شـان   آيند [و درخواسـت  نزد من مي ن (اول و آخرش) را بخشيده است، پسپيشين و پسي
گيرم، بـه   ي مالقات با پروردگارم را در جايگاهش مي روم]، اجازه گويند، من هم مي را مي

تي پروردگارم را ديدم، بـه سـجده   شود كه به خدمت خداوند برسم، وق من اجازه داده مي
فرمايـد:   كند، سپس مـي  كند، رها مي افتم؛ خداوند مرا در سجده مدتي كه خود اراده مي مي

شـود و   هايت شنيده مـي  خواهي، زيرا] گفته اي محمد! سرت را بردار و بگو [هر آنچه مي
تو بخشـيده   خواهي، زيرا] به شود و بخواه [هر آنچه مي شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي

دارم و خداوند را با كلماتي كه به من ياد  فرمودند: پس سرم را برمي خواهد شد؛ پيامبر 
كـنم، پـس بـراي مـن حـدي       گويم و سپس شـفاعت مـي   داده است، سپاس و ستايش مي

شود كه شفاعتم براي چه كساني پذيرفته شده اسـت)، پـس    كند (مشخص مي مشخص مي
 ».كنم ه را وارد بهشت ميپس آن گروآيم. و س بيرون مي

پـس بيـرون   «فرمودنـد:   گويد: اين را نيز از انس شنيدم كه [گفت:] پيـامبر   قتاده مي
كـنم؛ سـپس    ها را داخل بهشت مي آورم و آن آيم و گروهي را از آتش جهنم بيرون مي مي

ه من گيرم، ب ي مالقات با پروردگارم را در جايگاهش مي گردم، اجازه [براي بار دوم] برمي
شود كه به خدمت خداونـد برسـم، وقتـي پررودگـارم را ديـدم بـه سـجده         اجازه داده مي

فرمايـد:   كند. سپس مي كند، رها مي افتم، خداوند مرا در سجده، مدتي كه خود اراده مي مي
شـود و   هايت شـنيده مـي   خواهي، زيرا] گفته ت را بردار و بگو [هرآنچه مياي محمد! سر

خواهي، زيرا] به تو بخشـيده   شود و بخواه [هر آنچه مي يرفته ميشفاعت كن، شفاعتت پذ
دارم و خداوند را با كلماتي كه به من ياد  فرمودند: پس سرم را برمي خواهد شد؛ پيامبر 

 كـنم، پـس بـراي مـن حـدي      پس شـفاعت مـي  گويم و س داده است، سپاس و ستايش مي
يـد: و  وگ قتاده مـي ». كنم هشت ميآيم و آن گروه را وارد ب كند، پس بيرون مي مشخص مي

آيـم و گروهـي را از آتـش     ] فرمودند: پس بيـرون مـي  نيز شنيدم كه [انس گفت: پيامبر 
گـردم،   كنم؛ سپس بـراي بـار سـوم برمـي     ها را داخل بهشت مي آورم و آن جهنم بيرون مي

كـه بـه    شود گيرم، به من اجازه داده مي ي مالقات با پروردگارم را در جايگاهش مي اجازه
افتم؛ خداوند مرا در سجده،  خدمت خداوند برسم، وقتي پروردگارم را ديدم، به سجده مي
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فرمايد: اي محمـد! سـرت را بـردار و     كند و سپس مي كند، رها مي مدتي كه خود اراده مي
شـود و شـفاعت كـن، شـفاعتت      هايت شنيده مـي  خواهي، زيرا] گفته بگو [هر آنچه كه مي

 خواهي، زيرا] به تو بخشيده خواهـد شـد؛ پيـامبر     خواه [هرآنچه ميشود و ب پذيرفته مي
دارم و خداوند را با كلماتي كه به من ياد داده است، سـپاس و   فرمودند: پس سرم را برمي

شـود، پـس    كنم، پس براي من حـدي مشـخص مـي    گويم و سپس شفاعت مي ستايش مي
گويـد: و شـنيدم كـه [انـس گفـت:       ميقتاده ». كنم ها را وارد بهشت مي آيم و آن بيرون مي

هـا   آورم و آن آيم و گروهي را از آتش جهنم بيرون مـي  ] فرمودند: پس بيرون ميپيامبر 
مانـد، مگـر آن كـه قـرآن او را از      كنم، تا اين كه كسـي در آتـش نمـي    را داخل بهشت مي

شد. سـپس  ماندن در آتش بر او واجب با واردشدن به بهشت منع كرده باشد، يعني جاودانه

 ﴿اين آيه را تالوت فرمودنـد:              ﴾ :اميـد  « ]٧٩[اإلسراء

فرمودند: اين مقام  پيامبر   ؛»اي برساند است كه خداوند تو را به مقام محمود و شايسته
(وعده داده شده است محمود، همان مقامي است كه به پيامبرتان 

88F

1(. 

                                           
 هاي حضرت ابراهيم عبارت بودند از: خطا -1

 ﴾  ﴿ها بيرون برود، در جواب گفت:  الف. وقتي كه قومش از او دعوت كردند كه با آن

 ».من مريض هستم« ]89[الصافات: 

﴿ها سؤال شد، گفت:  شدن بت ي شكسته واب كفار وقتي از او در بارهب. در ج      

 ﴾ ترشان كرده است بلكه آن  را اين بزرگ« ]63نبياء: [األ.« 

 ».او خواهرم است« »هي أُختي«ي ساره گفت:  ج. اين كه در باره
ها صورت  باشند، اما چون صورت آن ب كنايه ميموارد ذكرشده در حقيقت كذب نيستند، بلكه از با

ترسيد و اين عادت عارفان است؛ هركس خدا  ها مي كذب است، حضرت ابراهيم به خاطر انجام آن
 ترسد. را بيشتر بشناسد، از او بيشتر مي

همان بهشت است كه جايگاه اولياي خداست و  »داره يف فأستأذن علی ريب«در  »داره«منظور از 
اين مكان به نام خدا از باب تشريف است، همچون مسجد يا كعبه كه به آن بيت اهللا گفته  شدن اضافه

 شود. مي
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 يوم القيامة مع األنبياء] –عز وجل  –باب: [كالم الرب » التوحيد«خاری، كتاب ب

رضي اللَّه عنه قَالَ: سمعت النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقُولُ: إِذَا كَانَ يوم عن أَنسٍ « -337
ةاميالق، با ري :فَقُلْت ،تفِّعلِ اجلَ !شخلَةٌأَددرخ ي قَلْبِهكَانَ ف نةَ مأَقُولُ ،ن لُونَ، ثُمخدلِ  :فَيخأَد

سٍء، فَقَالَ أَنيى شنأَد ي قَلْبِهكَانَ ف نةَ ملَّى  رضي اهللا عنه: اجلَنص ولِ اللَّهسابِعِ رإِلَى أَص ظُري أَنكَأَن
لَّمسو هلَياُهللا ع«. 

وقتـي  «فرمـود:   شنيدم كه مي روايت شده است كه گفت: از پيامبر  س . از ان337
گـويم:   شود)، پس مي شوم (شفاعتم پذيرفته مي شود، شفيع قرار داده مي كه روز قيامت مي

ي خردلي (كنايه از مقـدار كمـي) [ايمـان در     ي سنگيني دانه خدايا! هركس را كه به اندازه
شـان باشـد]،    [آن گروه كه مقداري ايمان در قلب قلبش وجود دارد] وارد بهشت كن، پس

تـرين چيـزي    گويم: خدايا! هركس را كه بـه ميـزان كـم    شوند]؛ سپس مي داخل بهشت مي

                                                                                                             
ي خداوند  ي آنحضرت، براي شفاعت است، زيرا بدون اجازه اجازه گرفتن پيامبر  منظور از اجازه

﴿اين امر صورت نخواهد گرفت و اين همان چيزي است كه خداوند فرموده است:     

     ﴾ و » ي او شفاعت كند كيست كه در پيشگاه خدا جز به اجازه«  ]255: ة[البقر

آن را انجام  خواهد كه همان سجده و حمد و ثناي پروردگار است كه پيامبر  اي مي اين امر مقدمه
 دهد. مي

ماندن در آتش را بر او واجب كرده است كه  كسي است كه قرآن جاودانه »من حبسه القرآن«منظور از 

﴿فرمايد:  كند و مي ها اشاره مي باشند؛ كساني كه قرآن در جاهاي متعدد به آن همان كفار مي  

   ﴾ »شان  ، اينان مشركاني هستند كه مغفرت خداوند شامل حال»مانند در آنجا جاودانه مي

   ﴿شود:  نمي                 ﴾  :226، 48[النساء[  

بخشد ولي گناهان جز آن را از هركس كه خود بخواهد،  گمان خداوند شرك به خود را نمي بي«
دهد، زيرا  ؛  هيچكس جرأت درخواست شفاعت را براي چنين افرادي به خود نمي»بخشد مي

 ﴿در مورد آنان پذيرفته نخواهد شد:  شفاعت كسي          ﴾ 

اي كه شفاعت او پذيرفته  كننده براي ستمگران نه هيچ دوستي هست و نه هيچ شفاعت«  ]18[الغافر:
 [شرح قسطالني بر صحيح بخاري].». شود
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گويد: گـويي اينـك هـم بـه      مي ؛ انس »اي) ايمان در قلبش است، وارد بهشت كن (ذره
 ».داد] نشان مي نشاكنم [كه مقدار كم را با سر انگشت نگاه مي انگشتان مبارك پيامبر 

 يوم القيامة مع األنبياء وغريهم] –عز وجل  –باب: [كالم رب » التوحيد«بخاری، كتاب 

338- »ةرصلِ البأَه نم اسا ننعمتقَالَ: اج ،زِينالَلٍ العه نب دبعا مثَندنِ  ،حسِ با إِلَى أَننبفَذَه
كالرضي اهللا عنه م بذَهورِهي قَصف وفَإِذَا ه ،ةفَاعالش يثدح نا علَن أَلُهسي هإِلَي انِينالب ا بِثَابِتنعا من، 

أَلْهسالَ ت :ثَابِتا لفَقُلْن ،هاشرلَى فع وها ونَ لَنا، فَأَذأْذَنتى، فَاسحلِّي الضصي اهافَقْنفَو ٍء أَويش نلَ ع
يسأَلُونك عن  ،جاُءوك ،هؤالَِء إِخوانك من أَهلِ البصرة !من حديث الشفَاعة، فَقَالَ: يا أَبا حمزةَ

ةاميالق موقَالَ: إِذَا كَانَ ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص دمحا مثَندفَقَالَ: ح ،ةفَاعالش يثدح،  اسالن اجم
لَيع نلَكا، ولَه تقُولُ: لَسفَي ،كبا إِلَى رلَن فَعقُولُونَ: اشفَي ،مونَ آدأْتضٍ، فَيعي بف مهضعب كُم

ع نلَكا، ولَه تقُولُ: لَسفَي ،يماهرونَ إِبأْتنِ، فَيمحيلُ الرلخ هفَإِن يماهرىبِإِبوسبِم كُملَي،  يمكَل هفَإِن
فَإِنه روح اللَّه وكَلمته، فَيأْتونَ عيسى،  ،فَيقُولُ: لَست لَها، ولَكن علَيكُم بِعيسى ،اللَّه، فَيأْتونَ موسى

هلَيلَّى اُهللا عص دمحبِم كُملَيع نلَكا، ولَه تقُولُ: لَسو فَيأْتفَي ،لَّمسنُ ننِيوأْذتا، فَأَسا لَهفَأَقُولُ أَن ،
الَ تحضرنِي اآلنَ، فَأَحمده بِتلْك املَحامد، وأَخر  ،علَى ربي، فَيؤذَنُ لي، ويلْهِمنِي محامد أَحمده بِها

ر فَعار دمحا مقُولُ: يا، فَياجِدس ا لَهفَأَقُولُ: ي ،فَّعشت فَعاشطَ، وعلْ تسو ،لَك عمسقُلْ يو ،كأْس
قطَلقُولُ: اني، فَيتي أُمتأُم ،بثْقَالُ ،رم ي قَلْبِهكَانَ ف نا مهنم رِجفَأَخ  ةذَر–  لَةدرخ أَو–  ،انإِمي نم

 لُ، ثُمفَأَفْع قطَلفَأَندمحا مقَالُ: يا، فَياجِدس رأَخ ثُم ،داماملَح لْكبِت هدمفَأَح ،ودأَع!  ،كأْسر فَعار
فَأَخرِج منها  ،، واشفَع تشفَّع، فَأَقُولُ: يا رب، أُمتي أُمتي، فَيقُولُ: انطَلقتعطَهوقُلْ يسمع لَك، وسلْ 

مي قَلْبِهكَانَ ف ن ةبثْقَالِ حى منى أَدنى أَدنلٍ أَددرخ انإِمي نم، هرِجارِ، فَأَخالن نلُ مفَأَفْع قطَلفَأَن. 
متوارٍ في وهو  ،قُلْت لبعضِ أَصحابِنا: لَو مررنا بِاحلَسنِ رضي اهللا عنه فَلَما خرجنا من عند أَنسٍ

أَبا فَحدثْناه بِما حدثَنا أَنس بن مالك، فَأَتيناه فَسلَّمنا علَيه، فَأَذنَ لَنا فَقُلْنا لَه: يا  ،منزِلِ أَبِي خليفَةَ
يدعس! ا حثْلَ مم رن فَلَم ،كالنِ مسِ بأَن يكأَخ دنع نم اكجِئْنيهفَقَالَ: ه ،ةفَاعي الشا فثَند،  اهثْندفَح

وهو  - لَم يزِد لَنا علَى هذَا، فَقَالَ: لَقَد حدثَنِي :بِاحلَديث، فَانتهى إِلَى هذَا املَوضعِ، فَقَالَ: هيه، فَقُلْنا
يعمةً - جنس رِينشذُ عنرِي ،مِس :فَالَ أَدأَني، يدعا سا أَبا: يلُوا، قُلْنكتأَنْ ت كَرِه أَم!  ،كحا فَضثْندفَح

حدثَنِي كَما حدثَكُم بِه، قَالَ: ثُم  ،ما ذَكَرته إِلَّا وأَنا أُرِيد أَنْ أُحدثَكُم ،وقَالَ: خلق اِإلنسانُ عجولًا
ارفَع رأْسك، وقُلْ يسمع،  !مده بِتلْك املَحامد، ثُم أَخر لَه ساجِدا، فَيقَالُ: يا محمدفَأَح ،أَعود الرابِعةَ
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قُولُ: وفَي ،إِلَّا اللَّه قَالَ: الَ إِلَه نيمي فائْذَنْ ل با رفَأَقُولُ: ي ،فَّعشت فَعاشو ،طَهعلْ تسي وتزع
يوتظَمعي وائرِيبكي، والَلقَالَ ،ج نا مهنم نرِجلَأُخ: إِلَّا اللَّه الَ إِلَه«. 

گويد: با گروهي از مردم بصره جمع شديم و بـاهم نـزد    معبد بن هالل عنزي مي .338
ي حـديث   رفتيم و با خودمان ثابت بناني را بـرديم تـا برايمـان در بـاره     انس بن مالك 

خوانـد؛   اش نزدش رفتيم، در حالي كه نماز ضحي مـي  عت از انس سؤال كند، درِ خانهشفا
سپس اجازه خواستيم، اجازه داد، بر او وارد شديم، در حالي كه بـر جايگـاه مخصوصـش    

پرسـي، در   خواهيم نخستين سـؤالي كـه از انـس مـي     نشسته بود، به ثابت گفتيم: از تو مي
رد: اي اباحمزه! اينان برادران تو هستند كـه از بصـره   ي شفاعت باشد و ثابت عرض ك باره

بـراي   ي حديث شفاعت از تو سؤالي بكنند؟ انس گفت: پيامبر  اند تا در باره نزدت آمده
كننـد،   شود، مردم مضطرب و نگران و آشفته ازدحام مـي  وقتي روز قيامت مي«ما فرمودند: 

، آدم جـواب  برايمان شـفاعت كـن   كنند: نزد پروردگارت آيند و عرض مي پس نزد آدم مي
دهد: من در آن جايگاه نيستم، ولي شما بايد نزد ابـراهيم برويـد كـه او خليـل خـداي       مي

گويد: من در آن جايگاه نيسـتم، ولـي شـما     آيند؛ او [نيز] مي رحمان است؛ نزد ابراهيم مي
 بايد نزد موسي برويد كه او كسي است كه با خدا سـخن گفتـه اسـت؛ پـس نـزد موسـي      

گويد: من در آن جايگاه نيستم، شما بايد نزد عيسي برويد كـه او روح   آيند، او [نيز] مي مي
گويد: من در آن جايگـاه نيسـتم، امـا نـزد      آيند، او مي ي اوست؛ نزد عيسي مي خدا و كلمه

گـويم: مـن در    ها] مـي  ي آن آيند. من [در جواب خواسته برويد؛ پس نزد من مي محمد 
گيرم كه خدمت پروردگارم برسم، به مـن   شفاعت بكنم؛ پس اجازه مي جايگاهي هستم كه

سـتايم كـه    ها او را مي كند كه با آن شود و خداوند به من كلماتي را الهام مي اجازه داده مي
كـنم،   ستايم و بـر او سـجده مـي    آيند؛ سپس با آن كلمات او را مي ها به يادم نمي اكنون آن
خـواهي، زيـرا] سـخنانت     بلند كن و بگو [هر آنچه مـي  شود: اي محمد! سرت را گفته مي

شود و شـفاعت كـن    خواهي، زيرا] به تو بخشيده مي شود و بخواه [هر آنچه مي شنيده مي
فرمايـد:   گويم: خدايا! امتم! امتم! خداوند مي شود، من [هم] مي [زيرا] شفاعتت پذيرفته مي

ايمـان [در دلـش] دارد، از آتـش     ي جـوي  ي دانه اي محمد! برو و هركس را كه به اندازه
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گردم و خدا را با آن  دهم، پس [دوباره] برمي روم و آن را انجام مي بيرون بياور، من هم مي
شود: اي محمد! سرت را بلند كـن و   افتم، گفته مي ستايم و سپس به سجده مي كلمات مي

خـواهي،   مـي  شود و بخواه [هـر آنچـه   خواهي، زيرا] سخنانت شنيده مي بگو [هر آنچه مي
شـود، مـن هـم     شود و شفاعت كن [زيـرا] شـفاعتت پذيرفتـه مـي     زيرا] به تو بخشيده مي

اي ايمان يـا (شـك    فرمايد: برو و هركس را كه ذره گويم: خدايا! امتم! امتم! خداوند مي مي
ي خردلي ايمان [در دلش] دارد، از آتش بيرون بياور و من  ي سنگيني دانه راوي) به اندازه

ستايم و  گردم و خدا را با آن كلمات مي دهم، سپس برمي روم و آن كار را انجام مي هم مي
شود: اي محمد! سـرت را بلنـد كـن و بگـو [هـر آنچـه        افتم. گفته مي سپس به سجده مي

خـواهي، زيـرا] بـه تـو      شود و بخـواه [ هرآنچـه مـي    خواهي، زيرا] سخنانت شنيده مي مي
گـويم: خـدايا!    شود، من هم مي شفاعتت پذيرفته ميشود و شفاعت كن [زيرا]  بخشيده مي

ي  ي يك دانه تر از اندازه ، كمتر تر، كم فرمايد: برو و هركس را كه كم امتم! امتم! خداوند مي
 ».دهم روم و آن كار را انجام مي خردل ايمان در دل دارد، از آتش بيرون بياور، من هم مي

ز يارانم گفتم: بياييد نزد حسن برويم كه بيرون آمديم به برخي ا وقتي از پيش انس 
اسـت،   فراري است و در منزل ابي خليفه پناه گرفته است و حديثي كه انس براي ما گفته

ي ورود داد؛ عـرض   به او بگوييم؛ نزدش رفتيم و بر او سالم كـرديم، پـس بـه مـا اجـازه     
ي شـفاعت برايمـان    رهآييم، او حديثي را در با كرديم: اي ابوسعيد! از نزد برادرت انس مي

ايم، ابوسعيد گفت: خوب (حديث را بگوييد)، حديث را تـا آخـر    گفت كه تاكنون نشنيده
برايش بيان كرديم، گفت: خوب، عرض كرديم: ديگر به آن چيـزي اضـافه نكـرد، گفـت:     

تر بود، اين حديث را برايم روايت كرد، امـا [ايـن كـه     بيست سال پيش در حالي كه جوان
دانم فراموش كرده اسـت، يـا ايـن كـه      يث را براي شما بيان ننموده] نميقسمت آخر حد

دوست ندارد كه شما بيش از اين به شفاعت تكيه كنيـد [و ديگـر كـاري انجـام ندهيـد]،      
گفتيم: اي ابوسعيد! تو حديث را برايمان بگو، خنديد و گفت: انسان عجول آفريـده شـده   

ن بيان كنم و به همين دليل اين را گفـتم، او  خواهم همان حديث را برايتا است. من هم مي
همان چيزي را كه براي شما بيان كرده است، براي من نيز بيان كرده است، [با اين تفاوت 
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سـتايم   گردم و خدا را با آن كلمات مي سپس براي بار چهارم برمي«فرمودند:  كه] پيامبر 
بلنـد كـن و بگـو، سـخنانت      شود: اي محمد! سرت را افتم، گفته مي و سپس به سجده مي

شـود،   شود و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مـي  شود و بخواه، به تو بخشيده مي شنيده مي
گفته است [از آتش بيرون » ال إله إال اهللا«گويم: خدايا! به من اجازه بده هركس  من هم مي

كـه   فرمايد: سوگند به عزت و جاللم و بزرگي و عظمـتم، هـركس را   بياورم]، خداوند مي
(آورم (شهادت بر وحدانيت من داده باشد)، از آتش بيرون مي» ال إله إال اهللا«گفته است: 

89F

1(. 

 مسلم، باب [إثبات رؤية املؤمنني فی اآلخرة لرهبم سبحانه وتعالی]

339- » أَبِي نةَعريررضي اهللا عنه ه سو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسرا قَالُوا لاسولَ أَنَّ نسا ري :لَّم
(أَو هلْ تضامونَ) هلْ نرى ربنا يوم الْقيامة؟ فَقَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: هلْ تضارونَ  !اِهللا

ي الشمسِ لَيس دونها سحاب؟ يا رسولَ اِهللا، قَالَ: هلْ تضارونَ ف ،في الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ؟ قَالُوا: لَا
فَيقُولُ: من كَانَ يعبد شيئًا فَلْيتبِعه،  ،يجمع اُهللا الناس يوم الْقيامة ،فَإِنكُم ترونه كَذَلك قَالَ: ،قَالُوا: لَا

سمالش دبعكَانَ ي نم بِعتبِ ،فَيتيو ،سمالشرالْقَم دبعكَانَ ي نم ع،  دبعكَانَ ي نم بِعتيو ،رالْقَم

                                           
ي مردم  ي محاكمه شفاعت عامه است كه براي خاتمهدرخواست  گرفتن پيامبر  منظور از اجازه -1

أنه يقل: يا «باشد. در اين جمله حذفي صورت گرفته است، زيرا در مسند بزار چنين آمده است:  مي
 ».ي مردم را زودتر تمام كن خدايا! محاكمه«يعني  »رب! عجل علی اخللق احلساب

دو بار تكرار شده است، تاكيد بر قلت ايمان  ها كه در برخي از روايت »أدنی«ي  منظور از تكرار كلمه
 است.

فرار كرده بود و در » حجاج بن يوسف«است كه از ترس » حسن بصري«منظور از حسن، همان 
 مخفي شده بود.» ي طايي بصري ابي خليفه«منزل 

آوردن كسي از آتش جهنم كه شهادت گفته باشد، كسي است كه قلباً به شهادتي كه  منظور از بيرون
اده است، معتقد باشد؛ زيرا منافق نيز شهادت را بر زبان جاري كرده است، اما شفاعت شامل حالش د

فرمايد:  كند و مي در روايت ديگري به آن اشاره مي شود؛ اين همان چيزي است كه پيامبر  نمي
يعني  »أو من نفسهأسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال: ال إله إال اهللا صادقاً مصدقاً ا من قلبه «
برخوردارترين مردم از شفاعت من، كسي است كه صادقانه و با تصديق و باور، از قلب و درون «

 [شرح قسطالني بر صحيح بخاري].». خود، ال إله إال اهللا را بگويد
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يتاغالَى ،الطَّوعتو كارباُهللا ت يهِمأْتا، فَيقُوهافنا ميهةُ فالْأُم هذقَى هبتو ،يتاغرِ  ،الطَّوغَي ةوري صف
حتى يأْتينا ربنا، فَإِذَا  ،لُ: أَنا ربكُم، فَيقُولُونَ: نعوذُ بِاِهللا منك، هذَا مكَانناصورته الَّتي يعرِفُونَ، فَيقُو

 ،بناولُونَ: أَنت رجاَء ربنا عرفْناه، فَيأْتيهِم اُهللا تعالَى في صورته الَّتي يعرِفُونَ، فَيقُولُ: أَنا ربكُم، فَيقُ
هونبِعتفَي،  نلَ مي أَوتأُما وفَأَكُونُ أَن ،منهج يرظَه نياطُ برالص برضيوزجيإِلَّا ن ذئموي كَلَّمتلَا يو ،

مالله :ذئمولِ يسى الروعدلُ، وسي !الركَلَال منهي جفو ،لِّمس ،لِّملْ سه ،اندعالس كوثْلُ شم ب
غَير أَنه لَا يعلَم ما قَدر  ،قَالَ: فَإِنها مثْلُ شوك السعدان !رأَيتم السعدانَ؟ قَالُوا: نعم يا رسولَ اِهللا

الْم مهنفَم ،هِمالمبِأَع اسالن طَفخا إِلَّا اُهللا، تهظَمى، عجنى يتى حازجالْم مهنمو ،هلمبِع يقب نمؤ
نارِ، أَمر حتى إِذَا فَرغَ اُهللا من الْقَضاِء بين الْعباد، وأَراد أَنْ يخرِج بِرحمته من أَراد من أَهلِ ال

 نارِ مالن نوا مرِجخكَةَ أَنْ يلَائئًاالْميبِاِهللا ش رِكشكَانَ لَا ي، همحراُهللا أَنْ ي ادأَر نمقُولُ: لَا  ،مي نمم
منِ آداب نم ارأْكُلُ النت ،ودجبِأَثَرِ الس مهرِفُونعارِ يي النف مهرِفُونعإِلَّا اُهللا، فَي إِلَه،  ،ودجالس إِلَّا أَثَر

 ُهللا علَى النارِ أَنْ تأْكُلَ أَثَر السجود، فَيخرجونَ من النارِ قَد امتحشوا، فَيصب علَيهِم ماُءحرم ا
هنونَ متبنفَي ،اةيالْ ،الْح نياِء بالْقَض نغُ اُهللا مفْري لِ، ثُمييلِ السمي حةُ فبالْح تبنا تقَى كَمبيو ،ادبع

اصرِف وجهِي عنِ  !دخولًا الْجنةَ، فَيقُولُ: أَي رب النارِوهو آخر أَهلِ  ،رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِه علَى النارِ
 أَنْ يدعوه، ثُم يقُولُ اُهللا تبارك النارِ، فَإِنه قَد قَشبنِي رِحيها، وأَحرقَنِي ذَكَاؤها، فَيدعو اَهللا ما شاَء اُهللا

غَيره؟ فَيقُولُ: لَا أَسأَلُك غَيره، ويعطي ربه من  تسأَلَينوتعالَى: هلْ عسيت إِنْ فَعلْت ذَلك بِك أَنْ 
سكَت ما شاَء  ،النارِ، فَإِذَا أَقْبلَ علَى الْجنة ورآهاعهود ومواثيق ما شاَء اُهللا، فَيصرِف اُهللا وجهه عنِ 

يت عهودك اُهللا أَنْ يسكُت، ثُم يقُولُ: أَي رب، قَدمنِي إِلَى بابِ الْجنة، فَيقُولُ اُهللا لَه: أَلَيس قَد أَعطَ
يقَكاثومو، الَّذ رأَلُنِي غَيسلَا تكتطَي؟ي أَع كرا أَغْدم ،مآد نا ابي لَكيو!  ،بر قُولُ: أَيفَيو وعدي

به ما حتى يقُولَ لَه: فَهلْ عسيت إِنْ أَعطَيتك ذَلك أَنْ تسأَلَ غَيره؟ فَيقُولُ: لَا وعزتك فَيعطي ر ،اَهللا
د ومواثيق، فَيقَدمه إِلَى بابِ الْجنة، فَإِذَا قَام علَى بابِ الْجنة انفَهقَت لَه الْجنةُ، شاَء اُهللا من عهو

بر قُولُ: أَيي ثُم ،كُتساَء اُهللا أَنْ يا شم كُتسورِ، فَيرالسرِ ويالْخ نا ميها فأَى ملْنِي  !فَرخأَد
الْج رأَلَ غَيسأَنْ لَا ت يقَكاثومو كودهع تطَيأَع قَد سأَلَي :الَى لَهعتو كاربقُولُ اُهللا تةَ، فَي؟ نيتطا أُعم

عدالُ يزفَلَا ي ،كلْققَى خلَا أَكُونُ أَش ،بر قُولُ: أَيفَي ،كرا أَغْدم ،مآد نا ابي لَكيى وتو اَهللا ح
قَالَ اُهللا لَه: تمنه، فَيسأَلُ  ،منه، فَإِذَا ضحك منه قَالَ: ادخلْ الْجنةَ، فَإِذَا دخلَها عز وجلَّيضحك اُهللا 
ه الْأَمانِي، قَالَ اُهللا تعالَى: ذَلك ومثْلُه حتى إِنَّ اَهللا لَيذَكِّره من كَذَا وكَذَا، حتى انقَطَعت بِ ،ربه ويتمنى

هعم«. 
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لَا يرد علَيه من حديثه شيئًا، حتى  رضي اهللا عنهما قَالَ عطَاُء بن يزِيد، وأَبو سعيد مع أَبِي هريرةَ
قَالَ لذَلك الرجلِ: ومثْلُه معه، قَالَ أَبو سعيد: وعشرةُ أَمثَاله  عز وجلَّ إِذَا حدثَ أَبو هريرةَ أَنَّ اَهللا

قَالَ أَب ،هعم ثْلُهمو لَك كذَل :لَهإِلَّا قَو ظْتفا حةَ: مريرو هةَ، قَالَ أَبريرا ها أَبي ،هعم دهأَش :يدعو س
 نم ظْتفي حأَنهثَالةُ أَمرشعو لَك كذَل :لَهقَو لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسر. 

 .»: وذَلك الرجلُ آخر أَهلِ الْجنة دخولًا الْجنةَرضي اهللا عنه قَالَ أَبو هريرةَ
پيامبر خـدا!   يگفتند: ا روايت شده است كه گروهي به پيامبر  از ابوهريره  .339

فرمودند: آيا شب بدر (شـب چهـاردهم    بينيم؟ پيامبر  آيا روز قيامت پروردگارمان را مي
ماه) از ديدن ماه شك و ايجاد مزاحمت داريد؟ جواب دادند: خير، اي پيامبر خـدا! آيـا در   
روز آفتابي بدون ابر از ديدن خورشيد شك داريد؟ جواب دادند: خير، فرمودند: پس شـما  

بينيد (همچون ديـدن خورشـيد و مـاه) خداونـد در روز      ز قيامت] همچنان خدا را مي[رو
سـي] را عبـادت   فرمايد: هركس [در دنيا] چيـزي [يـا ك   كند و مي قيامت مردم را جمع مي

، پس هركس خورشيد را عبادت كـرده اسـت، آن را دنبـال    كرده است، پس دنبال آن برود
كنـد و هـركس طواغيـت     ت، آن را دنبـال مـي  كند و هركس مـاه را عبـادت كـرده اسـ     مي

افتد و اين امت (امت  شان مي ها و بتان و خودكامگان) را عبادت كرده است، دنبال (شيطان
مانند؛ پس خداوند متعال به صـورتي بـر    ها هستند، باقي مي من) با منافقاني كه در ميان آن

: پروردگارتـان مـن هسـتم،    فرمايـد  شناسند، خداوند مـي  شود كه آن را نمي ها ظاهر مي آن
بريم، اينجا خواهيم ماند تا پروردگارمان بيايد (بر مـا ظـاهر    گويند: از تو به خدا پناه مي مي

شناسيم؛؛ آنگاه خداوند به صورتي كـه آن را   شود)، پس وقتي پروردگارمان بيايد، او را مي
گوينـد: تـو    م، مـي فرمايد: پروردگارتان مـن هسـت   شود و مي ها ظاهر مي شناسند، بر آن مي

شود؛ [پيـامبر   كنند و پل صراط وسط جهنم زده مي پروردگار ما هستي، پس او را دنبال مي
 عبـور مـي  فرمودند:] و آن وقت [لاز پ] كنـيم و   ، من و امتم نخستين كساني هستيم كه

ها) در آن روز ايـن   ها (سخن آن گويد و دعاي آن كسي جز پيامبران در آن روز سخن نمي
دار  هـاي دندانـه   : خدايا! [ما را] سالمت بدار، [ما را] سـالمت بـدار. در دوزخ قـالب   است

ايد؟ اصحاب جواب دادند:  تيزي همچون خار سعدان وجود دارند، آيا خار سعدان را ديده
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ها هم همچون خار سعدان هستند، بان اين تفـاوت   بله، اي پيامبر خدا! فرمودند: اين قالب
هـا مـردم را براسـاس     ايـن قـالب   دانـد،  ا را كسي جـز خـدا نمـي   ه كه بزرگي و تيزي آن

كننـد،   كشند و در ميان كساني كه از پل عبـور مـي   گيرند و به سوي خود مي شان مي اعمال
شوند تـا   يابد و برخي نيز به سختي عبور داده مي مؤمن واقعي به خاطر اعمالش نجات مي

ي بنـدگانش را بـه    ين كـه خداونـد محاكمـه   يابند، اين كار ادامه دارد تا ا اين كه نجات مي
كند هركس از بندگانش را كه خواست، به فضـل و   رساند و [بعد از آن] اراده مي اتمام مي

دهد هركس كه نسـبت بـه    رحمت خود از آتش بيرون بياورد، پس به فرشتگان دستور مي
 ، او را از آتشكند ي رحم مي ها اراده خدا دچار شرك نشده باشد، از كساني كه خدا به آن

بيرون بياورند، چنين كسي [فردي است كه در دنيا] گفته است: هيچ خـدايي جـز اهللا    ذد./
شناسـند، آتـش جـز اثـر      نيست، فرشتگان چنين افرادي را در آتش از روي آثار سجده مي

بـرد، زيـرا] خداونـد از     سوزاند [و از بـين مـي   هاي بدن انسان را مي ي قسمت سجده همه
سپس فرشتگان چنين افرادي را در حالي ». ثر سجده را بر آتش حرام كرده استبردن ا بين

هـا آب حيـات    ها سـوخته اسـت و بـر آن    آورند كه جز اثر سجده، همه جاي آن بيرون مي
اي كـه در مسـير    گيرند، همچون روييدن و سبزشـدن دانـه   ها جان مي شود و آن ريخته مي
رسـاند و مـردي بـاقي     بندگان را به اتمام مـي ي  رويد؛ سپس خداوند كار محاكمه سيل مي

شـود و   ماند كه رو به آتش ايستاده است و او آخرين فردي است كه داخل بهشت مـي  مي
هايش مرا  كند: خدايا! مرا از آتش نجات بده، زيرا بويش مرا هالك كرده و شعله عرض مي

واند [و نجاتش را از خ خواهد، خدا را به فرياد مي سوزانده است و آنقدر كه خدا خود مي
حتمال ندارد كه اگر تو را نجات دهم چيـز  فرمايد: آيا ا طلبد]؛ پس خداوند متعال مي او مي

خواهم و با خداوند آنگونـه   گويد: چيز ديگري غير از اين نمي ديگري از من بخواهي؟ مي
وقتي رو گرداند.  بندد، پس خداوند او را از آتش برمي خواهد، عهد و پيمان مي كه خدا مي

مانـد، سـپس    كنـد، سـاكت مـي    بيند، مدتي كه خدا اراده مي ايستد و آن را مي به بهشت مي
فرمايد: آيا عهد و پيمان  گويد: خدايا! مرا به طرف درِ بهشت پيش ببر، خداوند به او مي مي

ندادي كه غير از آنچه به تو بخشيدم، چيز ديگري از من نخواهي؟ واي بـر تـو اي انسـان    
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خواند تا اين كه خداوند به او  گويد: خدايا! ... و خدا را آنقدر مي عهدشكني! مي كه چقدر
فرمايد: آيا احتمال ندارد كه اگر تو را بـه بهشـت نزديـك كـنم، چيـز ديگـري از مـن         مي

خواهم و بـا خداونـد    گويد: به بزرگيت سوگند، چيز ديگري غير از اين نمي بخواهي؟ مي
بندد، پس خداونـد او را بـه سـوي درِ بهشـت      و پيمان مي خواهد عهد آنگونه كه خدا مي

شـود و   بيند، بهشت بر او نمايان مي ايستد و داخل بهشت را مي برد و وقتي كه مي پيش مي
بينـد و تـا مـدتي كـه      هاي فراواني را كـه در آن وجـود دارد، مـي    سرور و شادي و نعمت

را داخـل بهشـت گـردان،    گويـد: خـدايا! مـ    كند، سپس مـي  خواهد سكوت مي خداوند مي
آيا تعهد ندادي كه غير از آنچه به تـو دادم، چيـزي از مـن    فرمايد:  خداوند متعال به او مي

گويـد: خـدايا! بگـذار كـه مـن       نخواهي؟ واي بر تو اي انسان كه چقـدر عهدشـكني! مـي   
خواند تا اين كه خداوند متعال بـه او   ترين مخلوقاتت نباشم و همچنان خدا را مي بدبخت

فرمايـد: داخـل    شود)، پس وقتي خداوند از او راضي شـد، مـي   خندند (از او راضي مي يم
فرمايـد: آرزو كـن، پـس [آنچـه      شود، خداوند به او مي بهشت شو، وقتي داخل بهشت مي

هـاي ديگـري را    طلبد و خداوند آرزوها و نعمت كند و از خداوند مي خواهد] آرزو مي مي
رسـد، پـس    كرده، تا اين كه آرزوهايش به اتمـام مـي   زو ميآورد كه در دنيا آر به يادش مي

 ».هاي مشابه آن، از آنِ تو باد ها و نعمت فرمايد: اين نعمت خداوند متعال به او مي
بود، وقتي كه او اين حديث  بگويد: ابوسعيد خدري با ابوهريره  عطاء بن يزيد مي

فرمايـد:  امـا    اينجا رسيد كه مي ترين اختالفي نداشت تا به كرد، با او كوچك را روايت مي
فرمودند: ده برابـر   گفت: اي ابوهريره! پيامبر  باز اينجا به بعد ابوسعيد به ابوهريره 

ها متعلق به توست [يا از آنِ تو باد]، ابوهريره جواب داد: مـن اينچنـين بـه يـاد      اين نعمت
[يـا از آنِ تـو بـاد]،     هـا متعلـق بـه توسـت     ها و يك برابـر آن  دارم كه فرمودند: اين نعمت
اينچنـين شـنيدم كـه فرمودنـد: ايـن       دهم كه مـن از پيـامبر    ابوسعيد گفت: شهادت مي

 ها، از آنِ تو باد. ها و ده برابر آن نعمت
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(شود گويد: اين مرد آخرين فردي است كه داخل بهشت مي مي ابوهريره 
90F

1(. 
عن رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا رضي اهللا عنه  حدثَنا أَبو هريرةَعن همامِ بنِ منبه، قَالَ: هذَا ما « -340

 لَّمسو هلَيعيثَوادأَح ا ،ذَكَرهنم:  نم كُمدأَح دقْعى منإِنَّ أَد :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسقَالَ رو
نمت :قُولَ لَهأَنْ ي ةنا فَ ،الْجم فَإِنَّ لَك :قُولُ لَهفَي ،معقُولُ: ن؟ فَيتينملْ ته :قُولُ لَهى، فَينمتيى، ونمتي

تينمت، هعم ثْلَهمو «. 
نقـل   احاديث زيادي را برايمان از پيـامبر   گويد: ابوهريره  . همام بن منبه مي340

تـرين جايگـاه (درجـه) يكـي      پايين«فرمودند:  پيامبر ها اين است كه  كرد كه يكي از آن
[هـر آنچـه    شماكه برايش گفته مي شـود آرزو كـن پـس آرزو ميكنـد وآرزو مـي كنـد      از

گويد: بله و خداونـد بـه او    آيا آرزو كردي؟ مي :فرمايد خواهد]، آنگاه خداوند به او مي مي
 ».فرمايد: هرچه آرزو كني و يك برابر آن براي تو باشد مي

341- »رِيدالْخ يدعأَبِي س نرضي اهللا عنه ع  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسنِ رمي زا فاسأَنَّ ن
: هلْ قَالَ ،هلْ نرى ربنا يوم الْقيامة؟ قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: نعم !قَالُوا: يا رسولَ اِهللا

يلَةَ تضارونَ في رؤية الشمسِ بِالظَّهِرية صحوا لَيس معها سحاب؟ وهلْ تضارونَ في رؤية الْقَمرِ لَ
تبارك  - قَالَ: ما تضارونَ في رؤية اِهللا !يا رسولَ اِهللا ،الْبدرِ صحوا لَيس فيها سحاب؟ قَالُوا: لَا

                                           
هدف از تشبيه رؤيت خورشيد و ماه به رؤيت خداوند، بيان وضوح رؤيت و عدم شك و وجود هيچ  -1

 باشد. آن ميمشكلي در 
شود؛ ابن عباس و  گويند: به هر آنچه غير از خدا عبادت شود، طاغوت گفته مي جمهور اهل لغت مي

ها  اند: منظور از طاغوت، بت گويند: منظور از طاغوت، شيطان است؛ برخي نيز گفته مقاتل و كلبي مي
 ست و هم مذكر.گويد: لفظ طاغوت هم جمع است و هم مفرد، هم مؤنث ا باشند؛ واحدي مي مي
افتنـد كـه    كنند، يا دنبال فرشتگاني مي يعني از دستور او مبني بر ورود به بهشت پيروي مي »فيتبعونه«

 كنند. ها را به بهشت راهنمايي مي آن
شود و  باشد كه در وسط جهنم زده مي ، دليل بر اثبات پل صراط مي»يضرب الصراط بين ظهری جهنم«

 افتند. يابند و ديگران در آن مي كنند و مؤمنين نجات مي يتمامي مخلوقات از آن عبور م
 اشاره به نهايت شفقت و ترحم پيامبران نسبت به مردم دارد. »دعوی الرسل يومئذ: اللهم سلم...«
 [شرح امام نووي بر صحيح مسلم]. 



   

 احاديث قدسي 334
 

ليتبِع كُلُّ أُمة ما كَانَ  :إِلَّا كَما تضارونَ في رؤية أَحدهما، إِذَا كَانَ يوم الْقيامة أَذَّنَ مؤذِّنٌ - وتعالَى
إِلَّا يتساقَطُونَ في النارِ، حتى إِذَا لَم من الْأَصنامِ والْأَنصابِ  :تعبد، فَلَا يبقَى أَحد كَانَ يعبد غَير اِهللا

وغُبرِ أَهلِ الْكتابِ، فَيدعى الْيهود، فَيقَالُ لَهم: ما كُنتم  ،من بر وفَاجِرٍ :يبق إِلَّا من كَانَ يعبد اَهللا
ما اتخذَ اُهللا من صاحبة ولَا ولَد، فَماذَا  ،، فَيقَالُ: كَذَبتمتعبدونَ؟ قَالُوا: كُنا نعبد عزير ابن اِهللا

 ،كَأَنها سراب ،أَلَا ترِدونَ؟ فَيحشرونَ إِلَى النارِ :فَاسقنا، فَيشار إِلَيهِم !تبغونَ؟ قَالُوا: عطشنا يا ربنا
فَيتساقَطُونَ في النارِ، ثُم يدعى النصارى، فَيقَالُ لَهم: ما كُنتم تعبدونَ؟ قَالُوا: يحطم بعضها بعضا، 

مقَالُ لَهاِهللا، فَي ناب ِسيحالْم دبعا ناذَا  :كُنم :مقَالُ لَهفَي ،لَدلَا وو ةباحص نذَ اُهللا مخا اتم متكَذَب
باتنبا را ينشطقُولُونَ: عونَ؟ فَيغ! هِمإِلَي ارشا، قَالَ: فَينقفَاس: منهونَ إِلَى جرشحونَ؟ فَيرِدا  ،أَلَا تهكَأَن

ابرارِ ،سي الناقَطُونَ فستا، فَيضعا بهضعب مطحكَانَ ،ي نإِلَّا م قبي ى إِذَا لَمتاَهللا ح دبعي:  رب نم
قَالَ: فَما  ،في أَدنى صورة من الَّتي رأَوه فيها - سبحانه وتعالَى - أَتاهم رب الْعالَمني ،وفَاجِرٍ

ا النقْنا، فَارنبا رقَالُوا: ي ،دبعت تا كَانم ةكُلُّ أُم عبتونَ؟ ترظتنت لَمو ،هِما إِلَيا كُنم ا أَفْقَريني الدف اس
كنوذُ بِاِهللا معقُولُونَ: نفَي ،كُمبا رقُولُ: أَنفَي ،مهباحصئًا ،نيبِاِهللا ش رِكشثَلَاثًا - لَا ن نِ أَويترى  - متح

فَتعرِفُونه بِها؟ فَيقُولُونَ: نعم، فَيكْشف عن  ،ولُ: هلْ بينكُم وبينه آيةٌإِنَّ بعضهم لَيكَاد أَنْ ينقَلب، فَيقُ
انَ يسجد فَلَا يبقَى من كَانَ يسجد للَّه من تلْقَاِء نفِْسه إِلَّا أَذنَ اُهللا لَه بِالسجود ولَا يبقَى من كَ ،ساقٍ

إِلَّا جعلَ اُهللا ظَهره طَبقَةً واحدةً، كُلَّما أَراد أَنْ يسجد خر علَى قَفَاه، ثُم يرفَعونَ  ،ورِياًءاتقَاًء 
مهُءوسقُولُونَ: أَ ،رفَي ،كُمبا رفَقَالَ: أَن ،ةرلَ ما أَويهف هأَوي رالَّت هتوري صلَ فوحت قَدو ا، ثُمنبر تن

لِّمس ،لِّمس مقُولُونَ: اللهيةُ، وفَاعلُّ الشحتو ،منهلَى جع رالْجِس برضا  ،يمولَ اِهللا، وسا ريلَ: يق
يفطَاطخ يهزِلَّةٌ، فم ضح؟ قَالَ: دركَ ،الْجِسسحو يبكَلَالةٌو دجكُونُ بِنت، يهكَةٌفيوا  ،ا شقَالُ لَهي

يالْخ اوِيدكَأَجرِ، وكَالطَّييحِ، وكَالرقِ، وركَالْبنِ، ويالْع فونَ كَطَرنمؤالْم رمانُ، فَيدعلِ الس
خلَص الْمؤمنونَ من  في نارِ جهنم، حتى إِذَا شوالركَابِ، فَناجٍ مسلَّم، ومخدوش مرسلٌ، ومكْدو

 نم قاِء الْحقْصتي اسف لَّهةً لداشنم دبِأَش دأَح نم كُمنا مم هدفِْسي بِيي نالَّذارِ، فَوالن موي لَّهل نِنيمؤالْم
ةاميالْق، نبقُولُونَ: رارِ، يي النف ينالَّذ انِهِموإِخا ،النعونَ مومصوا يقَالُ  ،كَانونَ، فَيجحيلُّونَ وصيو

قَد أَخذَت النار إِلَى  ،لَهم: أَخرِجوا من عرفْتم، فَتحرم صورهم علَى النارِ، فَيخرِجونَ خلْقًا كَثريا
فَمن  ،ما بقي فيها أَحد ممن أَمرتنا بِه، فَيقُولُ: ارجِعوا !ونَ: ربنانِصف ساقَيه، وإِلَى ركْبتيه، ثُم يقُولُ

لَم نذَر  !فَأَخرِجوه، فَيخرِجونَ خلْقًا كَثريا، ثُم يقُولُونَ: ربنا ،وجدتم في قَلْبِه مثْقَالَ دينارٍ من خيرٍ
ا مدا أَحيهوافجِعقُولُ: اري ا، ثُمنترأَم نرٍ ،ميخ نارٍ ميند فثْقَالَ نِصم ي قَلْبِهف متدجو نفَم، 
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وكَانَ أَبو سعيد الْخدرِي  -فيها خيراً  لَم نذَر !فَأَخرِجوه، فَيخرِجونَ خلْقًا كَثريا، ثُم يقُولُونَ: ربنا

ييثدذَا الْحقُونِي بِهدصت قُولُ: إِنْ لَم، :مئْتُءوا إِنْ شفَاقْر ﴿               

             ﴾ ،ُكَةلَائالْم تفَعلَّ: شجو زقُولُ اُهللا عفَي ،

رِ، فَيخرِج منها وشفَع النبِيونَ، وشفَع الْمؤمنونَ، ولَم يبق إِلَّا أَرحم الراحمني، فَيقْبِض قَبضةً من النا
يقَالُ لَه: نهر الْحياة،  ،ةقَد عادوا حمما، فَيلْقيهِم في نهرٍ في أَفْواه الْجن ،قَوما لَم يعملُوا خيرا قَطُّ

، ما يكُونُ فَيخرجونَ كَما تخرج الْحبةُ في حميلِ السيلِ، أَلَا ترونها تكُونُ إِلَى الْحجرِ أَو إِلَى الشجرِ
ا إِلَى الظِّلِّ يهنكُونُ ما يمو ،رضيأُخو رفيسِ أُصمإِلَى الش كولَ اِهللا، كَأَنسا ر؟ فَقَالُوا: يضيكُونُ أَب

هؤلَاِء عتقَاُء  ،في رِقَابِهِم الْخواتم، يعرِفُهم أَهلُ الْجنة ،كُنت ترعى بِالْبادية، قَالَ: فَيخرجونَ كَاللُّؤلُؤِ
يةَ بِغناُهللا الْج ملَهخأَد ينةَاِهللا الَّذنلُوا الْجخقُولُ: ادي ثُم ،وهمرٍ قَديلَا خو ،لُوهملٍ عمرِ ع،  وهمتأَيا رفَم

: لَكُم عندي أَفْضلُ من هذَا، فَيقَالُأَعطَيتنا ما لَم تعط أَحدا من الْعالَمني،  !فَهو لَكُم، فَيقُولُونَ: ربنا
 .»أَي شيٍء أَفْضلُ من هذَا؟ فَيقُولُ: رِضاي، فَلَا أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا !ونَ: يا ربنافَيقُولُ

 ادزو:ةايرِو يف »متأَيا رم لَكُم :مقَالُ لَهفَي ،وهممٍ قَدلَا قَدو ،لُوهملٍ عمرِ عيبِغ، هعم ثْلُهمو«. 
گروهـي از   روايت شده است كه گفت: در زمان پيامبر  از ابوسعيد خدري  .341

 بينـيم؟ پيـامبر    مردم عرض كردند: اي پيامبر خدا! آيا روز قيامـت پروردگارمـان را مـي   
فرمودند: بله، سپس فرمودند: آيا بعد از ظهر يك روز آفتابي كه ابري در آسمان نيست، از 

شـويد و بـراي ديـدن آن     ر ديدن خورشيد دچار مشكل مـي ديدن خورشيد شك داريد (د
كنيد)؟ آيا شب بدر (چهاردهم ماه) كه آسمان صاف و مهتابي اسـت، از ديـدن    ازدحام مي

كنيـد)؟   شويد و براي ديـدن آن ازدحـام مـي    ماه شك داريد (در ديدن ماه دچار مشكل مي
امـت هـم در ديـدن خداونـد     فرمودند: روز قي جواب دادند: خير، اي پيامبر خدا! پيامبر 

ترين ازدحام و شكي نخواهيد داشت، همانطور كه امروز در ديدن خورشـيد   متعال كوچك
آيـد،   شـويد. وقتـي كـه روز قيامـت مـي      يا ماه شكي نداريد و دچـار هـيچ مشـكلي نمـي    

پرسـتيد، دنبـال كنـد، پـس از      زند: هر امتي آنچـه را كـه [در دنيـا] مـي     اي ندا مي ندازننده
اند، كسي باقي نخواهد ماند، مگر ايـن كـه    ان يعني كساني كه غير خدا را پرستيدهپرست بت

مانند از متقين و عاصيان و بقايـاي اهـل    در آتش جهنم خواهد افتاد و تنها كساني باقي مي
شـود:   ها گفته مـي  شوند و به آن اند، آنگاه يهوديان فرا خوانده مي كتاب كه خدا را پرستيده
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كـرديم، گفتـه    گويند: عزير پسـر خـدا را عبـادت مـي     كرديد؟ مي ت ميچه چيزي را عباد
شـود:]   هـا گفتـه مـي    [زيرا] خداوند همسر و فرزندي ندارد، [بـه آن  شود: دروغ گفتيد، مي

خـواهيم).   گويند: خدايا! تشنه هستيم، بـه مـا آب بـده (آب مـي     خواهيد؟ مي اينك چه مي
شـويد [كـه آب    شود: آيـا وارد نمـي   اشاره مي به آنان شود و] [جهنم به آنان نشان داده مي

هاي آن در  شوند كه همچون سرابي است و زبانه بنوشيد]؟ پس به سوي جهنم محشور مي
شكنند [و آنان براي تشنگي شديدي كه دارنـد و در   روند و يكديگر را فرو مي هم فرو مي

انـد، برخـي    ردهاثر فشار و ازدحام پيش از حدي كه در رفتن به سوي سراب به وجـود آو 
كنند؛ سپس نصـاري فـرا خوانـده     برخي ديگر را له] و سرانجام به درون جهنم سقوط مي

دهنـد: مسـيح    كرديد؟ جواب مي شود: چه چيزي را عبادت مي ها گفته مي شوند و به آن مي
شود: دروغ گفتيد [زيرا] خداونـد همسـر و    كرديم؛ به آنان گفته مي پسر خدا را عبادت مي

گوينـد: خـدايا! تشـنه     خواهيـد؟ مـي   شود: اينك چـه مـي   دارد و به آنان گفته ميفرزندي ن
فرمودنـد: [جهـنم بـه آنـان نشـان داده       خواهيم)، پيـامبر   هستيم. به ما آب بده (آب مي

شويد [كه آب بنوشيد]؟ پس به سوي جهنم  شود: آيا وارد نمي شود و] به آنان اشاره مي مي
رونـد و يكـديگر    هاي آن در هم فرو مي است و زبانه شوند كه همچون سرابي محشور مي
شكنند [و آنان براي رفع تشنگي شديدي كه دارند و در اثر فشار و ازدحام بيش  را فرو مي

(به زمين  له اند، برخي برخي ديگر را از حدي كه در رفتن به سوي سراب به وجود آورده
كنند. اين كار ادامه دارد تـا ايـن    ] و سرانجام به درون جهنم سقوط ميهموارش مي كنند)

ماننـد. پروردگـار    انـد، بـاقي نمـي    كه كسي جز متقين و عاصياني كه خدا را عبادت كـرده 
هـا تجلـي    شـناختند، بـر آن   ها در دنيا او را با آن مـي  جهانيان در صفتي غير از آنچه كه آن

گويند: خدايا! ما  مي شان رفتند؛ فرمايد: منتظر چه هستيد؟ هر گروهي با معبود كند و مي مي
ها نياز داشتيم [در زندگي دنيا، به خاطر خداوند]، از آنان  در حالي كه بيشتر از امروز به آن

ها همنشين نخواهيم شـد؛ خداونـد    جدا شديم و اكنون ديگر نيازي به آنان نداريم و با آن
، چيـزي را شـريك   بريم گويند: از تو به خدا پناه مي فرمايد: من پروردگارتان هستم، مي مي

گويند تا جاييي كه نزديك اسـت برخـي از    دهيم؛ دو بار يا سه بار اين را مي خدا قرار نمي
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اي بـين شـما و او    و نشانهفرمايد: آيا عالمت  شان تغيير كند؛ خداوند مي ها حال و وضع آن
كنـد   گويند: بله، پس خداوند سختي را برطرف مي وجود دارد كه با آن او را بشناسيد؟ مي

را تاويـل نمـوده    "فَيكْشَف عنْ ساقٍ"(در اينجا نيز  دارد پرده برمي و از ذات خود
اند كه بر خالف ظاهر نص صريح حديث رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم مي 

و در اين حال هيچ فردي كه به اختيار خود و با اخـالص درون در دنيـا    )باشد. مصحح

ي  نخواهد ماند، مگر ايـن كـه خداونـد بـه  او اجـازه      خداوند را عبادت كرده است، باقي
دهد و كسي كه در دنيا از ترس [مردم] و ريا خدا را عبادت كرده اسـت، وقتـي    سجده مي

خواهد همراه مؤمنين خدا را سجده كند، خداوند پشـت او را يكسـان [و خشـك]     كه مي
اني كـه سـجده   افتـد؛ سـپس [كسـ    كند و هرگاه كه بخواهد سجده كند، بر پشـتش مـي   مي

ها بار اول او را در آن  شوند، در حالي كه خداوند به صفتي برگشته كه آن اند] بلند مي كرده
گوينـد: تـو پروردگارمـان     فرمايد: من پروردگارتان هسـتم، مـي   شناسند و مي اند و مي ديده

گويند: خـدايا!   رسد و مي شود و زمان شفاعت مي هستي. سپس پل در وسط جهنم زده مي
ل چيسـت و      [م ا را] سالمت بدار، [ما را] سالمت بدار؛ گفته شد: اي پيـامبر خـدا! ايـن پـ

هـا و   فرمودند: راهي است لغزان و غيـر محكـم و بـر آن چنگـال     پيامبر  چگونه است؟
ها و خارهاي بزرگ و محكمي است و امثال چنين خارهايي در نجد وجـود دارنـد    قالب

نگاه گروهي از مؤمنان چون يك چشـم بـه هـم زدن و    شود، آ ها سعدان گفته مي كه به آن
گروهي چون برق و گروهي چون باد و گروهي چون پرنده و گروهي چون اسبان راهوار 

يابنـد   گذرند، و آنگاه، گروهي سالم نجات مي و گروهي چون شتران تيزرو از روي پل مي
ند و اين كار ادامـه  افت يابند و گروهي نيز در آتش مي و گروهي زخمي و آويزان نجات مي

يابند و سوگند بـه كسـي كـه جـانم در دسـت       يابد تا اين كه مؤمنان از آتش نجات مي مي
قدرت اوست، هيچكدام از شما در دنيا نسبت به طلب حقش آن چنان مصرانه از خداوند 

را از آتـش از او   شـان  كنـد كـه مؤمنـان در روز قيامـت نجـات بـرادران       درخواست نمـي 
هـا بـا مـا روزه     گوينـد: خـدايا! آن   هـا مـي   كننـد؛ آن  ها شفاعت مـي  اي آنخواهند و بر مي
 شـود:  آوردند، به آنان گفته مـي  خواندند و مناسك حج را به جاي مي گرفتند و نماز مي مي
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هايشان بر آتش حرام شده اسـت؛   شناسيد از آتش بيرون بياوريد؛ صورت هركس را كه مي
ي  شوند كه تا نيمـه  افرادي از آتش بيرون آورده مي آورند و پس افراد بسياري را بيرون مي

شـان را آتـش فـرا گرفتـه      ساق پاهايشان را آتش فرا گرفته است و برخي ديگر تا زانـوان 
گويند: خدايا! از كساني كه به ما امر كردي كـه از آتـش بيـرون بيـاوريم،      است؛ سپس مي

ي  را كه در قلبش به انـدازه  هركس فرمايد: برگرديد و كسي باقي نمانده است، خداوند مي
روند و گروه بسـياري   وزن ديناري خير (مقدار كمي ايمان) يافتيد، بيرون بياوريد، پس مي

گويند: خدايا! در ميان كساني كه به ما امر كردي كه از آتش  آورند و سپس مي را بيرون مي
ركس را كـه در  فرمايد: برگرديـد و هـ   بيرون بياوريم، كسي باقي نمانده است، خداوند مي

ي وزن نصف ديناري خير (مقدار بسيار كمي ايمان) يافتيد، بيرون بياوريد،  قلبش به اندازه
گويند: خدايا! كسـي در آتـش    آورند و سپس مي روند و گروه بسياري را بيرون مي پس مي

اي خير باشد (هيچ كسي نمانده است كه مقدار بسـيار كمـي    نمانده است كه در قلبش ذره
 در دلش وجود داشته باشد).ايمان 

خواهيد مطمئين شويد) اين  گويد: اگر سخن مرا باور نداريد (اگر مي مي ابوسعد 

﴿آيه را بخوانيد:                          

  ﴾  :كند و اگر كسي كار  نميترين ظلمي به كسي  كوچك خداوند«  ]٤٠[النساء

دهد و از نزد خود اجر و پاداش بيشتر  نيكي انجام دهد، خداوند جزاي آن را چندبرابر مي
فرمايد: فرشتگان و پيامبران و  سپس خداوند متعال مي   ؛»از آن را به او خواهد بخشيد

فاعت كند، جز خداي مهربان. مؤمنين شفاعت كردند و كسي نمانده است كه ديگران را ش
آورد كه هرگز در دنيا هيچ كار  خداوند با فضل و كرم خود گروهي را از آتش بيرون مي

هاي  ها را در نهري در كناره اند؛ آن اند و [در جهنم] تبديل به زغال شده نيكي انجام نداده
شان با آب  شود و بعد از شستن اندازند كه به اين نهر، نهر حيات گفته مي بهشت مي

رويد  اي كه در مسير سيل مي گيرند همچون آن دانه آيند و چنان جان مي حيات، بيرون مي
اي يا كنار درختي  ايد كه گاهي اوقات زير صخره اي را ديده شود، آيا چنين دانه و سبز مي
كند و قسمتي از دانه كه رو به خورشيد است، سبز و زرد است و قسمتي كه در  رشد مي
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ار دارد، سفيد است، اصحاب گفتند: اي پيامبر خدا! گياهان را چنان توصيف سايه قر
ادامه دادند و فرمودند: اين گروه از  ايد؛ پيامبر  كنيد كه گويي در باديه چوپاني كرده مي

بندهايي [از طال و...]  شان با گردن آيند و همچون مرواريدند و گردن آن آب بيرون مي
گويند]: اينان آزادشدگان خداي  شناسند [و مي ها را مي آن آراسته شده است، بهشتيان

بدون اين كه كار نيكي انجام داده و آن را به عنوان ماتقدم خود  ند، كساني كهرحمان هست
فرمايد: به  وارد بهشت كرده است؛ سپس خداوند مي خداوندآنهارا پيش فرستاده باشند،

گويند: خدايا! به ما چيزهايي  نِ شماست، ميبينيد، از آ بهشت درآييد و هر آنچه در آن مي
شود: براي شما  ا گفته ميه اي؛ در جواب آن اي كه به هيچيك از بندگانت نداده داده

هايي كه به شما داده شده است]، نزد من وجود دارد، پس  يي بهتر از اين [نعمتها نعمت
اي؟ خداوند  بخشيده هايي است كه به ما گويند: خدايا! چه چيزي بهتر از اين نعمت مي
از شما خشمگين نخواهم شد و هرگز مورد  فرمايد: رضايت من كه بعد از اين هرگز مي

 ».غضب و عذاب من قرار نخواهيد گرفت
كه  »قَدمٍ«ي  كلمه »والَ خيرٍ قَدموه«ي:  در جمله »خيرٍ«ي  در روايتي ديگر به جاي كلمه

فَيقَـالُ  «ي آن چنين آمـده اسـت:    ده است و در ادامهاند، وارد ش يعني گام خيري برنداشته
هعم ثْلُهمو متأَيا رم لَكُم :مبينيـد از آنِ شماسـت و    شود: آنچه مـي  به آنان گفته مي«يعني:  »لَه

 .)91F1(»يك برابر آن
 

                                           
و احاديـث   واردشدن افرادي به بهشت كه در دنيا هيچ كار نيكي انجام نداده باشند كه در اين حديث -1

ي قرآن كه ايمـان را اسـاس هـر عمـل خـوبي       مشابه آن بدان اشاره شده است، بنا به نص صريح آيه
اند، تنها كساني را  داند و برابر آنچه در احاديث ديگر هم آمده و شارحان حديث به آن اشاره كرده مي

هـاي زيـادي در    و البته سال اند شود كه اهل ايمان بوده و در دنيا مقدار كمي از ايمان داشته شامل مي
اند، و گرنه آن كس كه به خدا و معاد و پيامبران خدا اصالً ايمان ندارد،  جهنم عذاب كشيده و سوخته

اثر خواهند بـود. واهللا   نتيجه و بي ي ايمان بي ابدي است و اهل نجات نيست و اعمال او بدون پشتوانه
 مترجم. –أعلم 



   

 احاديث قدسي 340
 

 مسلم، باب: [إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار]

342- »دالْخ يدعأَبِي س نعلُ  رضي اهللا عنه رِيخدقَالَ: ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسأَنَّ ر
ةنلَ الْجارِ ،اُهللا أَهلَ النلُ أَهخديو ،هتمحاُء بِرشي نلُ مخدةَ، ينالْج،  نوا مظُرقُولُ: اني ارِ، ثُمالن

قَد امتحشوا،  ،قَالَ حبة من خردلٍ من إِميان فَأَخرِجوه، فَيخرجونَ منها حمماوجدتم في قَلْبِه مثْ
اةيرِ الْحهي ننَ فلْقَوا - فَييأَوِ الْح -  فا كَيهورت لِ، أَلَميانِبِ السةُ إِلَى جبالْح تبنا تكَم يهونَ فتبنفَي

ةًتوِيلْتاَء مفْرص جرخ«. 
خداوند بهشتيان «فرمودند:  روايت شده است كه پيامبر  از ابوسعيد خدري  .342

كند  كند و به رحمت و فضل خود هركس را كه بخواهد وارد بهشت مي را وارد بهشت مي
ركس فرمايد: بنگريد، ه كند و سپس [خطاب به فرشتگان] مي و جهنميان را وارد جهنم مي

ي خردلي ايمان در دلش يافتيد، از آتش بيرون بياورد، آنگـاه   ي سنگيني دانه را كه به اندازه
شـوند و در آب حيـات يـا (شـك      آن افراد، سوخته و زغال شده از آن بيـرون آورده مـي  

اي كه در كنـار   گيرند، همچون آن دانه ند و در آن جان ميوش راوي) آب باران، انداخته مي
ايد كه چگونه زردفام و خميده و پيچـان سـر از زمـين     رويد، آن را كه ديده مسير سيل مي

 .)92F1(»آورد بيرون مي

                                           
فرمايد: قاضي  آوردن موحدين از آتش، چنين مي فاعت و بيروندر مورد اثبات ش / امام نووي -1

داند و سمعاً نيز يك امر واجب  گويد: مذهب اهل سنت، شفاعت را عقالً يك امر جايز مي عياض مي

﴿فرمايد:  ي خداوند متعال است كه مي و دليل اين امر اين فرموده             

        ﴾  :بخشد، مگر (شفاعت)  در آن روز شفاعت سودي نمي« ]109[طه

 ﴿فرمايد:  و نيز اين آيه كه مي» پذيرد كسي كه (خداي) رحمان به او اجازه داده و سخنش را مي

     ﴾ ] :كنند، مگر براي آن  راي كسي شفاعت نميو آنان هرگز ب«  ]28األنبياء

و آيات مشابه آن و نيز احاديث بسياري كه در مجموع به حد »  كسي كه خدا از او خشنود است
كنند و نيز اجماع سلف و خلف از  اند و شفاعت را براي گنهكاران مؤمنين اثبات مي تواتر نيز رسيده

از معتزله چنين معتقدند كه گناهكاران براي ابد  اهل سنت بر اين امر. اما در مقابل، خوارج و برخي

﴿فرمايد:  دانند كه مي در آتش خواهند ماند و دليل اين امر اين آيات مي          
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 مسلم، باب: [إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار]

343- »يدعأَبِي س نرضي اهللا عنه ع لُ النا أَهأَم :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسارِ قَالَ: قَالَ ر
 :أَو قَالَ -هِم الَّذين هم أَهلُها، فَإِنهم لَا يموتونَ فيها ولَا يحيونَ، ولَكن ناس أَصابتهم النار بِذُنوبِ

 ماهطَايةً -بِخاتإِم مهاتفَأَم، فَجِيَء بِهِم ،ةفَاعنَ بِالشا، أُذموا فَحى إِذَا كَانتح رائبثُّوا  ،ضفَب ،رائبض

                                                                                                             
﴾  :و »  رساند كنندگان به آنان سودي نمي ديگر شفاعت شفاعت« ]48[المدثر﴿      

     ﴾  :اي كه  كننده ستمگران نه داراي دوستي هستند و نه شفاعت« ]18[الغافر

باشند، نه مؤمنين گناهكار  ؛ در جواب بايد گفت: مخاطب اين آيات كفار مي»شفاعت او پذيرفته شود
نظور از شفاعت، گويند م و تأويالتي كه خوارج و برخي از معتزله از احاديث شفاعت دارند و مي

گيرند، با توجه به الفاظ صريح احاديث، اين  ازدياد درجات كساني است كه مورد شفاعت قرار مي
شان كفر و شرك نبوده  تأويالت باطل هستند و اخراج افراد گناهكار از آتش به شرط اين كه گناه

 باشد، امري است كه به اثبات رسيده است. اما شفاعت پنج نوع است:
است و آن عبـارت اسـت از: درخواسـت     تي كه مختص بر پيامبر اسالم، حضرت محمد ) شفاع1

ي بندگان و تعجيل در آن تا از سختي توقف و منتظـر حسـاب بـودن، نجـات      يافتن امر محاكمه پايان
 يابند.

) شفاعت براي كساني كه بدون حساب وارد بهشت شوند؛ اين نوع از شـفاعت نيـز بـا توجـه بـه      2
ها را ذكر كرده است، مخـتص پيـامبر اسـالم     شده در اين خصوص كه امام مسلم نيز آناحاديث وارد

 است. حضرت محمد 
و بنـدگان صـالحي    ) شفاعت براي كساني كه مستوجب عذاب هستند؛ اين نوع مخـتص پيـامبر   3

 دهد. خواهد و به آنان اجازه مي خواهد بود كه خداوند خود مي
اند به اين  اند؛ احاديثي كه در اين خصوص وارد شده ارد آتش شده) شفاعت براي گناهكاراني كه و4

و فرشـتگان و بنـدگان مـؤمن و     مطلب اشاره دارند كه چنين افراد گناهكاري بـا شـفاعت پيـامبر    
آيند و سپس خداوند خود، بدون شفاعت كسي، افـرادي را از آتـش بيـرون     صالح، از آتش بيرون مي

ادا كرده باشند و بعد از آن، كسي جز كافرين در جهنم بـاقي نخواهنـد   آورد كه در دنيا شهادت را  مي
 .»الَ يبقَى فيها إِالَّ الْكَافرونَ«فرمايد:  ماند و اين همان چيزي است كه حديث به آن اشاره دارد و مي

كننـد   ) شفاعت جهت ازدياد درجات بهشتيان در بهشت است؛ معتزله اين نوع از شفاعت را رد نمي5
 و نيز به شفاعت نوع نخست معتقدند. [شرح امام نووي بر صحيح مسلم].
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ةنلَ الْجا أَهيلَ: يق ثُم ،ةنارِ الْجهلَى أَنلِ !عييلِ السمي حكُونُ فت ةبالْح اتبونَ نتبنفَي هِملَيوا عيضأَف، 
 .»كَانَ بِالْبادية كَأَنَّ رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَد :فَقَالَ رجلٌ
اهـل  «فرمودنـد:   روايت شده است كـه گفـت: پيـامبر     . از ابوسعيد خدري 343

ميرند تا آسوده  آتش، يعني كساني كه در آتش و مستحق ماندن در آن هستند، در آن نه مي
گردند تا از آن بهره ببرند و استراحت كننـد؛ امـا    گردند و نه به حالت طبيعي زندگي برمي

شـان، آتـش    با اين وجود] مردماني نيز هسـتند (مؤمنـان مـذنب) كـه بـه خـاطر گناهـان       [
شـان   شود يا (شك راوي) فرمودند: بـه خـاطر خطاهايشـان، آتـش نصـيب      شان مي نصيب

ي آتـش جهـنم عـذاب     ها را بـه وسـيله   ميراند [و آن ها را به نوعي مي شود. خداوند آن مي
ي شفاعت داده خواهد  وند و سپس برايشان اجازهش سوخته و زغال مي دهد] تا اين كه مي

شوند)  شوند (انداخته مي شد و گروه گروه و پراكنده آورده و بر نهرهاي بهشت پخش مي
هـا همچـون روييـدن آن     ها آب بريزيـد و آن  شود: اي اهل بهشت! بر آن و سپس گفته مي

؛ فردي گفـت: گـويي   »گيرند شود، جان مي كند و سبز مي اي كه در مسير سيل رشد مي دانه
 كند]. زماني در باديه بوده است [كه چنين دقيق آن گياه را توصيف مي كه پيامبر 

 مسلم، باب: [إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار]

344- »ودعسنِ ماِهللا ب دبع نرضي اهللا عنه ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولُ اِهللا صسي قَالَ: قَالَ رإِن :
رجلٌ يخرج من النارِ حبوا،  :لَأَعلَم آخر أَهلِ النارِ خروجا منها، وآخر أَهلِ الْجنة دخولًا الْجنةَ

فَيقُولُ: يا  ،نها ملْأَى، فَيرجِعفَيخيلُ إِلَيه أَ ،فَيقُولُ اُهللا تبارك وتعالَى لَه: اذْهب فَادخلْ الْجنةَ، فَيأْتيها
بر! ا مهأَن هلُ إِلَييخا، فَييهأْتةَ، قَالَ: فَينلِ الْجخفَاد باذْه :قُولُ اُهللا لَهلْأَى، فَيا مهتدجلْأَى، و

جِعرقُولُ اُهللا لَ ،فَيلْأَى، فَيا مهتدجو ،با رقُولُ: يةَ،فَينلْ الْجخفَاد باذْه :لُ  هيخا، فَيهيأْتقَالَ: فَي هإِلَي
جِعرلْأَى، فَيا مهأَن، با رقُولُ: يةَ !فَينلْ الْجخفَاد باذْه :قُولُ اُهللا لَهلْأَى، فَيا مهتدجثْلَ  ،وم فَإِنَّ لَك

أَو أَتضحك بِي  -قَالَ: فَيقُولُ: أَتسخر بِي  -أَو إِنَّ لَك عشرةَ أَمثَالِ الدنيا  - الدنيا وعشرةَ أَمثَالها
- كحض لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر تأَير ؟ قَالَ: لَقَدكلالْم تأَنقَالَ:  ،و ،اجِذُهون تدى بتح

 .»ذَاك أَدنى أَهلِ الْجنة منزِلَةًفَكَانَ يقَالُ: 



   
 343 احاديث شفاعت

 

مـن  «فرمودنـد:   روايت شده است كه گفـت: پيـامبر    . از عبداهللا بن مسعود 344
شـود،   آيد و آخرين فردي كه وارد بهشـت مـي   دانم آخرين فردي كه از آتش بيرون مي مي

آيـد،   مـي كيست. او فردي است كه چهار دست و پا (به حالت خزيـدن) از آتـش بيـرون    
فرمودند: پس به سوي بهشت  گويد: برو وارد بهشت شو؛ پيامبر  خداوند متعال به او مي

گـردد و   كند كه بهشت پر است و جايي براي او نيست، پس برمي آيد و چنان گمان مي مي
 فرمايـد: بـرو و وارد بهشـت شـو؛ پيـامبر       گويد: خدايا! آن را پر يافتم، خداوند مـي  مي

ر اسـت و جـايي      آيد و چنان گمان مي به سوي بهشت مي فرمودند: پس كند كه بهشـت پـ
فرمايد: برو  گويد: خدايا! آن را پر يافتم، خداوند مي گردد و مي براي او نيست، دوباره برمي

هـايي دنيـا و ده برابـر     هايي همچون نعمـت  و وارد بهشت شو؛ زيرا در آن براي تو نعمت
فرمودند: آن  هاي دنيا براي تو هست. پيامبر  ابر نعمتها هست، يا (شك راوي) ده بر آن

خندي (زيرا معمـوالً   كني يا (شك راوي) به من مي گويد: خدايا! آيا مرا مسخره مي فرد مي
خندد)، در حالي كه تـو فرمـانروا و صـاحب     كند، به او مي كسي كه ديگري را مسخره مي

هاي آخرش  اي خنديد كه دندان ه گونهرا ديدم ب گويد: پيامبر  اختياري؟! ابن مسعود 
تـرين درجـه و مقـام     شود: مقـام و پـاداش آن فـرد پـايين     نمايان شد و فرمودند: گفته مي

 ».بهشتيان است
345- » نقَالَ: ع هإِالَّ أَن ،كثْلُ ذَلم ودعسنِ ماب قطَلان :قَالُ لَهفًا، فَيحا زهنم جرخلٌ يجر

ذْهلُفَيخدفَي ب يهف تي كُنانَ الَّذمالز ذْكُرأَت :قَالُ لَهازِلَ، فَينذُوا الْمأَخ قَد اسالن جِدةَ، فَين؟الْج 
تينمي تالَّذ لَك :قَالُ لَهى فَينمتفَي ،نمت :قَالُ لَهفَي ،معقُولُ: نفَي، الد افعةَ أَضرشعا، قَالَ: وين

كحض لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسر تأَير ؟ قَالَ: فَلَقَدكلالْم تأَنبِي و رخسقُولُ: أَتى  ،فَيتح
اجِذُهون تدب«. 

اند همـان روايـت قبلـي     در اين زمينه آورده . در روايت ديگري كه ابن مسعود 345
مـردي بـا   «فرمودند:  ) آمده است، با اين تفاوت كه گفت: پيامبر 344ي  (حديث شماره

شود: بـرو [و وارد بهشـت شـو] و [او نيـز]      آيد و به او گفته مي خزيدن از آتش بيرون مي
اند، به  بيند كه همه جا را گرفته شود و آنجا مردم (بهشتيان) را مي رود و وارد بهشت مي مي
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آوري كـه در آنجـا بـودي (يعنـي قبـل از دنيـا)؟        به ياد مـي  شود: آيا زماني را او گفته مي
شـود: بـراي    كند، به او گفته مـي  شود: آرزو كن، پس آرزو مي گويد: بله، به او گفته مي مي

گويـد:   فرمودند: آن مـرد مـي   پيامبر  هاي دنيا؛ توست آنچه آرزو كردي و ده برابر نعمت
 ابـن مسـعود   » صـاحب اختيـاري؟   كني، در حـالي كـه تـو فرمـانروا و     مرا مسخره مي

 هاي آخرش نمايان شد. اي خنديد كه دندان را ديدم، به گونه گويد: پيامبر  مي

 ی حديث شفاعت مسلم، ادامه

346- »ودعسنِ منِ ابسٍ، عأَن نقَالَ:  رضي اهللا عنهما ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولَ اِهللا صسأَنَّ ر
خدي نم رفَآخا الْتهزاوا جةً، فَإِذَا مرم ارالن هفَعستةً، ورو مكْبيةً، وري مشمي ولٌ، فَهجةَ رنلُ الْج ت

لالْأَو نا مدأَح طَاها أَعئًا ميطَانِي اُهللا شأَع لَقَد ،كنانِي مجي نالَّذ كاربا، فَقَالَ: تهإِلَيني ،رِينالْآخو 
ةرجالش هذه ننِنِي مأَد ،بر قُولُ: أَيةٌ، فَيرجش لَه فَعرا،  ،فَتهائم نم برأَشا، ولِّهلَّ بِظظتأَسفَل

ويعاهده أَنْ  !، فَيقُولُ: لَا، يا ربفَيقُولُ اُهللا عز وجلَّ: يا ابن آدم، لَعلِّي إِنَّ أَعطَيتكَها سأَلْتنِي غَيرها
هبرا، وهرغَي أَلَهسالَى لَا يعت هرذعي،  برشيا، ولِّهلُّ بِظظتسا فَيهنم نِيهدفَي ،هلَيع لَه ربا لَا صى مري هأَنل

 الشجرة، أَدنِنِي من هذه !أَحسن من الْأُولَى، فَيقُولُ: أَي رب هي ،من مائها، ثُم ترفَع لَه شجرةٌ
مآد نا ابقُولُ: يا، فَيهرغَي أَلُكا، لَا أَسلِّهلَّ بِظظتأَسا، وهائم نم برأَشأَلَنِي  !لسنِي أَنْ لَا تداهعت أَلَم

لأَنه يرى ما لَا صبر لَه علَيه،  ،يعذره تعالَى تسأَلُنِي غَيرها وربه ،لِّي إِنْ أَدنيتك منهافَيقُولُ: لَع ؟غَيرها
ةنالْج ِابب دنةٌ عرجش لَه فَعرت ا، ثُمهائم نم برشيا، ولِّهلُّ بِظظتسا فَيهنم نِيهدفَي،  نم نسأَح يه

بر قُولُ: أَينِ، فَييالْأُولَي! هذه ننِنِي مأَد ،ةرجالش  أَلُكا، لَا أَسهائم نم برأَشا، ولِّهلَّ بِظظتأَسل
مآد نا ابقُولُ: يا، فَيهرا !غَيهرأَلَنِي غَيسنِي أَنْ لَا تداهعت لَىقَ ؟أَلَمالَ: ب، با ري!  أَلُكلَا أَس هذه

هبرا، وهرالَى غَيعت هرذعي، هلَيع لَه ربا لَا صى مري هأَنل اتوأَص عمسا فَيهنم اهنا، فَإِذَا أَدهنم نِيهدفَي ،
لْنِيهخأَد ،بر قُولُ: أَيفَي ،ةنلِ الْجأَهمآد نا ابقُولُ: يا، فَي!  كيطأَنْ أُع يكضر؟ أَيكنرِينِي مصا يم

رضي  رب، أَتستهزِئ مني وأَنت رب الْعالَمني؟ فَضحك ابن مسعود فَيقُولُ: أَيالدنيا ومثْلَها معها؟ 
قَالَ: هكَذَا ضحك رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا  ؟قَالُوا: مم تضحك ؟مم أَضحكفَقَالَ: أَلَا تسأَلُونِي  اهللا عنه.

حني قَالَ: أَتستهزِئ مني  ،قَالَ: من ضحك رب الْعالَمني ؟علَيه وسلَّم فَقَالُوا: مم تضحك رسولَ اِهللا
 .»يقُولُ: إِني لَا أَستهزِئ منك، ولَكني علَى ما أَشاُء قَادروأَنت رب الْعالَمني؟ فَ
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أقول: إىل هنا قد نقلت معظم الروايات اليت ذكرها اإلمام مسلم، يف صحيحه، وبقي فيه روايات 
 كثرية، غالبها ليس فيه كبري تغيري عما نقلته هنا، فلذلك اكتفيت ذا القدر.

غالب ما ذكرته من الروايات زيادات، أو خمالفة يف األسلوب ال يغين عنه غريه مع العلم بأن يف 
 وهذا هو السبب يف تكثري هذه الروايات هنا.

 إال أن يف بعض الروايات اليت مل أذكرها زيادة جيب ذكرها، وهي:
ياك مث يدخل بيته، فتدخل عليه زوجتاه من احلور العني، فتقوالن له: احلمد هللا الذي أح«قال: 

 لنا، وأحيانا لك، قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت.
آخـرين  «فرمودنـد:   روايت شده است كه پيامبر  از ابن مسعود  از انس  .346

افتد و آتـش بـه صـورتش     رود و مي شود، مردي است كه راه مي فردي كه وارد بهشت مي
گويد:  گردد و مي به سويش برمي شود، كند و هرگاه از آن دور مي برخورد و آن را سياه مي

بزرگ و متعال و واالمقام است آن كس (خداوند) كه مرا از دست تو نجات داد، به راستي 
به من چيزي بخشيده است كه بـه هيچيـك از مخلوقـاتش از اولـين و آخـرين نبخشـيده       

مـرا   گويد: خـدايا!  شود)، مي شود (بر او ظاهر مي است؛ آنگاه درختي برايش برافراشته مي
اش بنشينم و از آب زير آن بنوشـم، خداونـد متعـال     به آن درخت نزديك كن تا زير سايه

گويد:  فرمايد: اي انسان! شايد اگر اين را به تو ببخشم، چيز ديگري از من بخواهي؟ مي مي
بندد كه چيز ديگري از او نخواهد؛ ولي خداوند متعال عـذر   خير، خدايا! و با خدا عهد مي

تواند بر نداشتن آن صبر كند، پس  بيند كه نمي داند كه او چيزي مي ذيرد، زيرا ميپ او را مي
نوشـد؛ سـپس    كند و از آبش مي اش استفاده مي كند و او نيز از سايه او را به آن نزديك مي

شود) كه از درخت اولـي بهتـر و    شود (بر او ظاهر مي درخت ديگري برايش برافراشته مي
د: خدايا! مرا به آن درخت نزديك كن تا از آبـش بنوشـم و زيـر    گوي زيباتر است، پس مي

فرمايد: اي انسان! مگر تعهد  خواهم، خداوند مي اش بنشينم، جز اين از تو چيزي نمي سايه
فرمايد: شايد اگر تو را به آن نزديـك كـنم،    نكردي چيز ديگري از من نخواهي؟ سپس مي

دانـد كـه او    پذيرد، زيرا مـي  عذر او را ميچيز ديگري از من بخواهي؟ ولي خداوند متعال 
كنـد و او   تواند بر نداشن آن صبر كند، پس او را به آن نزديـك مـي   بيند كه نمي چيزي مي
نوشد؛ سپس درخت ديگري نزديك درِ بهشت برايش  نشيند و از آبش مي اش مي زير سايه
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گويد: خدايا!  است، ميهاي قبلي  شود) كه بهتر از درخت (بر او ظاهر مي دشو برافراشته مي
چيزي غير از اين از  اش بنشينم و از آبش بنوشم، مرا به آن درخت نزديك كن تا زير سايه

فرمايد: اي انسان! آيا با من تعهد نكردي كه چيـزي غيـر از آن    ، خداوند ميخواهم تو نمي
ز تـو  گويد: بله، خدايا، فقط اين را به من بده، چيـز ديگـري ا   (درخت دوم) نخواهي؟ مي

بينـد كـه    داند كـه او چيـزي مـي    پذيرد، زيرا مي خواهم و خداوند متعال عذر او را مي نمي
كند، وقتي نزديك آن  تواند بر نداشتن آن صبر كند، پس او را به آن درخت نزديك مي نمي

گويـد: خـدايا! مـرا وارد بهشـت كـن،       شنود و مـي  شود، صداي بهشتيان را مي درخت مي
شود كه ديگر از من چيزي نخـواهي (چـه چيـزي     چه چيزي باعث ميفرمايد:  خداوند مي

كند كه دنيا و يك برابـر آن را   كند كه طلب نكني)؟ آيا اين تو را راضي مي تو را راضي مي
كنـي، در حـالي كـه تـو پروردگـار       گويد: خـدايا! آيـا مـرا مسـخره مـي      به تو ببخشم؟ مي

پرسيد كـه   حاضرين گفت: آيا از من نميخنديد و به  جهانياني؟ [در اينجا] ابن مسعود 
ايـن چنـين خنديدنـد، گفتنـد: چـه       چرا خنديدم؟ گفتند: چرا خنديدي؟ گفت: پيـامبر  

ي پروردگـار جهانيـان    از خنـده  شـد؟ گفـت: پيـامبر     ي پيـامبر   چيزي باعث خنـده 
 كني، در حـالي كـه تـو پروردگـار     خنديدند، بدان هنگام كه بنده گفت: آيا مرا مسخره مي

 كنم، بلكه بر آنچه بخواهم توانايم. جهانياني؟ خداوند فرمودند: من تو را مسخره نمي
هـا را   ي آن اند كه قسمت عمده روايات زيادي از امام مسلم در اين خصوص وارد شده

شـود، از   ل ذكري مشاهده نميبادر ساير احاديث شفاعت، تغييرات قنقل كرديم، اما چون 
م، اما آنچه قابل ذكر است، اين است كـه در برخـي از روايـات    ها خودداري كردي بيان آن

سـپس آن مـرد داخـل جايگـاهش در بهشـت      «فرمودنـد:   اين جمله وجود دارد: پيامبر 
شـوند (از او اسـتقبال    شود، پس دو همسرش كه از حور العين هستند، بـر او وارد مـي   مي
يي كه تو را براي ما و مـا را  گويند: سپاس و ستايش براي خدا كنند) و خطاب به او مي مي

فرمودنـد: آن وقـت،    براي تو زنده كرد (تو را نصيب ما كرد و ما را نصيب تو)؛ پيـامبر  
 ».گويد: به كسي چيزي مانند آنچه به من داده شده است، داده نشده است آن مرد مي
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 نسائی، باب: [زيادة اإليامن]

347- »رِيدالْخ يدعأَبِي س نا   عنهرضي اهللا عم :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
بِأَشد مجادلَةً من الْمؤمنِني لربهِم في إِخوانِهِم الَّذين  ،مجادلَةُ أَحدكُم في الْحق، يكُونُ لَه في الدنيا

ويحجونَ معنا،  ،كَانوا يصلُّونَ معنا، ويصومونَ معنا ،إِخواننا !نَ: ربناأُدخلُوا النار. قَالَ: يقُولُو
ارالن مهلْتخفَأَد، مهونأْتقَالَ: فَي ،مهنم مفْترع نوا مرِجوا فَأَخبقُولُ: اذْهقَالَ: فَي، مرِهوبِص مهرِفُونعفَي، 

نفَممهونرِجخفَي ،هيبإِلَى كَع هذَتأَخ نم مهنمو ،هاقَيس افصإِلَى أَن ارالن هذَتأَخ نم ما ،هنبقُولُونَ: رفَي! 
إِميان، ثُم قَالَ: من قَد أَخرجنا من أَمرتنا. قَالَ: ويقُولُ: أَخرِجوا من كَانَ في قَلْبِه وزنُ دينارٍ من الْ

ةنُ ذَرزو ي قَلْبِهكَانَ ف نقُولَ: مى يتارٍ حيند فنُ نِصزو ي قَلْبِهكَانَ ف،  لَم نفَم :يدعو سقَالَ أَب

﴿ يصدق فَلْيقْرأْ هذه الْآيةَ:                             

          ﴾«. 

مجادلـه و  «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوسعيد خدري 347
انـد،   شان كـه در آتـش افتـاده    گفتگوي مؤمنين در قيامت با خداوند مبني بر نجات برادران

ي هريك از شما در دنيا مبني بر دفـاع از حـق و حقـوق خـود اسـت؛       از مجادله شديدتر
خواندنـد، بـا مـا     ها با ما نماز مـي  مان، آن گويند: خدايا! برادران ها مي فرمودند: آن پيامبر 

ختي؛ اهـا را در آتـش انـد    آوردند. اما آن ي حج را به جاي مي گرفتند، با ما فريضه روزه مي
 ها را شناختيد، بيرون بياوريد؛ فرمايد: برويد و هركس از آن : خداوند ميفرمودند پيامبر 
ي  شناسند؛ آتش برخي را تا نيمـه  هايشان مي ها را با چهره روند و آن فرمودند: مي پيامبر 

آورنـد؛ سـپس    ها را بيرون مـي  ها در خود گرفته است و برخي را نيز تا قوزك پا، آن ساق
 ي را كه بـه مـا دسـتور دادي، از آتـش بيـرون آورديـم؛ پيـامبر        هاي گويند: خدايا! آن مي

فرمايد: بيرون بياوريد هركس را كه در قلبش به وزن دينـاري (كنايـه    فرمودند: خداوند مي
از مقدار كم) ايمان دارد؛ سپس فرمودند: بيرون بياوريد هركس را كـه در قلـبش بـه وزن    

اي ايمـان   د: [بيرون بياوريد] هركس را كه ذرهفرماي نصف ديناري ايمان دارد، تا اين كه مي
 ».در قلبش است
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خواهـد مطمـئن شـود)     گفت: هركس به اين حديث اطمينان ندارد (يا مي ابوسعيد 

ــد:   ــه را بخوان ــن آي ﴿اي                              

          ﴾   :گمـان خداونـد شـرك بـه خــود را      بـي «   ]٤٨[النسـاء

بخشد و هركه براي خـدا   بخشد ولي گناهان جز آن را از هركس كه خود بخواهد، مي نمي
 .»شريكي قايل شود، گناه بزرگي مرتكب شده است

 ترمذی، باب: [ما جاء فی الشفاعة]

348- »أَبِي ه نةَعريمٍ رضي اهللا عنه ربِلَح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر يقَالَ: أُت،  عففَر
اعالذِّر هإِلَي، فَأَكَلَه - هجِبعت تكَانةً - وسها نهنم سهفَن، ةاميالق مواسِ يالن ديا سقَالَ: أَن لْ  ،ثُمه

ردتاسالن اللَّه عمج؟ يذَاك مونَ ل، داحو يدعي صف رِيناآلخو نيلي ،اَألواعالد مهعمسفَي،  مفُذُهنيو
رصالب، مهنم سمو الشندتلَغَ ،وفَب اسيقُونَ النطا لَا يبِ مالْكَرو مالْغ نلُونَ.  ،ممتحلَا يقُولُ وفَي

؟ فَيكُمبإِلَى ر لَكُم فَعشي نونَ مظُرن؟ أَلَا تكُملَغب ا قَدنَ مورضٍ: أَلَا تعبل مهضعب اسالن اسقُولُ الن
مونَ آدأْتفَي ،مبِآد كُملَيضٍ: ععبل مهضعب، لَقَكرِ، خشو البأَب تقُولُونَ: أَنفَي هدبِي اللَّه،  نم يكف فَخنو

هوحر، وا لَكدجكَةَ فَساملَلَائ رأَمو، كبا إِلَى رلَن فَعا؟  ،اشنلَغب ا قَدى مر؟ أَلَا تيهف نحا نى مرأَلَا ت
ضغي ا لَمبغَض موالي بغَض ي قَدبإِنَّ ر :مآد مقُولُ لَهفَيثْلَهم هدعب بضغي لَنو ،ثْلَهم لَهقَب ب،  قَد هإِنو

تيصفَع ةرجنِ الشانِي عهنفِْسيهفِْسي ،، نرِي ،نوا إِلَى غَيبفِْسي، اذْها ،نوحونَ نأْتوحٍ، فَيوا إِلَى نباذْه، 
وحا نقُولُونَ: يلِ !فَيسلُ الرأَو تضِ أَنلِ اَألرا ،إِلَى أَهكُورا شدبع اللَّه اكمس قَدا إِلَى  ،ولَن فَعاش

كبر، موالي بغَض ي قَدبإِنَّ ر :وحن مقُولُ لَها؟ فَينلَغب ا قَدى مر؟ أَلَا تيهف نحا نى إِلَى مرا  أَلَا تبغَض
 ،لي دعوةٌ دعوتها علَى قَومي، نفِْسي توإِنه قَد كَان ،ولَن يغضب بعده مثْلَه ،لَهلَم يغضب قَبلَه مثْ

 أَنت نبِي !فَيقُولُونَ: يا إِبراهيم ،فَيأْتونَ إِبراهيم ،نفِْسي، اذْهبوا إِلَى غَيرِي، اذْهبوا إِلَى إِبراهيم ،نفِْسي
اشفَع لَنا إِلَى ربك، أَلَا ترى ما نحن فيه؟ فَيقُولُ: إِنَّ ربي قَد غَضب  ،اللَّه وخليلُه من أَهلِ اَألرضِ

ثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موثَلَاثَ  ،الي تكَذَب ي قَدإِنو ،ثْلَهم هدعب بضغي لَنو اتبكَذ-  نهفَذَكَر
 يثي احلَدانَ فيو حفِْسي –أَبفِْسي ،نرِي ،نوا إِلَى غَيبفِْسي، اذْهى ،نوسوا إِلَى مبى ،اذْهوسونَ مأْتفَي، 

اشفَع لَنا إِلَى ربك،  ،لبشرِفَضلَك اللَّه بِرِسالَته وبِكَلَامه علَى ا ،أَنت رسولُ اللَّه !فَيقُولُونَ: يا موسى
ثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالي بغَض ي قَدبقُولُ: إِنَّ ر؟ فَييهف نحا نى مرأَلَا ت،  هدعب بضغي لَنو
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ثْلَها ،مفْسن لْتقَت ي قَدإِنفِْسي ،وا، نهلبِقَت رأُوم فِْسي ،لَمرِي ،نوا إِلَى غَيبفِْسي، اذْهوا إِلَى  ،نباذْه
 ،أَنت رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منه !فَيقُولُونَ: يا عيسى ،فَيأْتونَ عيسى ،عيسى

دي املَهف اسالن تكَلَّمو، كبا إِلَى رلَن فَعأَ ،اش بغَض ي قَدبى: إِنَّ ريسقُولُ ع؟ فَييهف نحا نى مرلَا ت
ثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالي، ثْلَهم هدعب بضغي لَنفِْسي ،وا، نبذَن ذْكُري لَمفِْسي ،وفِْسي،  ،نن

 !فَيقُولُونَ: يا محمد ،، قَالَ: فَيأْتونَ محمداصلى اهللا عليه وسلم داذْهبوا إِلَى محم ،اذْهبوا إِلَى غَيرِي
ولُ اللَّهسر تاِء ،أَنبِياَألن ماتخو، رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم لَك رغُف قَدو، كبا إِلَى رلَن فَعأَلَا  ،اش

 ،فَأَخر ساجِدا لربي ثُم يفْتح اللَّه علَي من محامده ،فَأَنطَلق فَآتي تحت العرشِترى ما نحن فيه؟ 
سلْ تعطَه  ،ارفَع رأْسك !لَم يفْتحه علَى أَحد قَبلي، ثُم يقَالَ: يا محمد ،وحسنِ الثَّناِء علَيه شيئًا

اشيوأْسر فَعفَأَر ،فَّعشت فَع، با ري !فَأَقُولُ: يتأُم، با ري! با ري، يتأُم! دمحا مقُولُ: يي، فَيتأُم! 
هلَيع ابسلَا ح نم كتأُم نلْ مخأَد، ةابِ اجلَنوأَب ننِ ممابِ اَأليالب نكَاُء ا ،مرش مها ويماسِ فلن

ارِيعِ الْجصم ننِ مياعرصالْم نيا بإِنَّ م هدفِْسي بِيي نالَّذقَالَ: و ابِ، ثُمواَألب نم كى ذَلوسةا  ،نكَم
 .»وكَما بين مكَّةَ وبصرى وحميرٍ، بين مكَّةَ
در يك مهماني هنگام خـوردن غـذا،    روايت شده است كه گفت: از ابوهريره  .348

از آن  آوردند كه قسـمت دسـت حيـوان بـود و پيـامبر       مقداري گوشت براي پيامبر 
روز قيامـت مـن سـيد و    «آمد، پس كمي از آن را با دندان كندند و فرمودنـد:   خوشش مي

ا را ه دانيد چرا؟ [زيرا در آن روز] خداوند تمامي انسان سرور تمامي بشريت هستم، آيا مي
اي صدايش را  كننده كند، جايي كه هر دعوت در يك زمين مسطح (دشتي بزرگ) جمع مي

شـود   ها نزديك مي بيند و خورشيد به آن اي همه را مي رساند و چشم هر بيننده به همه مي
و مردم چنان دچار ناراحتي و اندوه هستند كه طاقت و توانايي تحمل آن را ندارند؛ برخي 

ايـد؟ آيـا دسـت بـه دامـن كسـي        دانيد در چه مشكلي افتـاده  د: مگر نميگوين به برخي مي
شويد كه برايتان شفاعت كند [تا از ايـن وضـعيت نجـات يابيـد]؟ برخـي بـه برخـي         نمي
كنند: اي آدم! تـو پـدر بشـريت     آيند و عرض مي گويند: نزد آدم برويد، پس نزد آدم مي مي

حش را در تو دميد و به فرشتگان امر كـرد  هستي، خداوند تو را با دستان خود آفريد و رو
[كه بر تو سجده كنند] و بر تو سجده كردند، براي ما نزد پروردگارت شـفاعت كـن، آيـا    

هـا   ايـم]؟ آدم بـه آن   بيني كه ما در چه وضعيتي هستيم [و گرفتار چه درد و غمي شده نمي
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نبـوده اسـت و    گويد: پروردگارم امروز چنان خشمگين است كه قبالً چنين خشـمگين  مي
شدن به آن درخت منع كرد،  بعد از اين نيز چنين خشمگين نخواهد شد و او مرا از نزديك

اي براي خود باشم،  اما من او را نافرماني كردم. مرا به حال خود واگذاريد كه به فكر چاره
مرا به حال خود واگذاريد، من تنها به فكر نجات خود هستم، نزد كسي ديگر برويد، نـزد  

گويند: اي نوح! تو نخستين پيامبري بـودي كـه بـه     آيند و مي نوح برويد؛ پس نزد نوح مي
ي بسيار سپاسگزار) ناميده اسـت، نـزد    سوي مردم آمدي و خداوند تو را عبد شكور (بنده

بينـي   بيني كه ما در چه وضعيتي هستيم؟ آيا نمي عت كن؟ آيا نمياپروردگارت براي ما شف
امـروز چنـان خشـمگين     گويد: پروردگـارم  ها مي ايم؟ نوح به آن شدهكه ما چگونه گرفتار 

است كه قبالً چنين خشمگين نبوده است و بعد از اين نيز چنين خشمگين نخواهد شـد و  
من يك دعايي كردم و قومم را نفرين كردم، پس مرا به حال خود بگذاريـد، مـن تنهـا بـه     

ستم، نزد كسـي ديگـر برويـد، نـزد     فكر نجات خود هستم، من تنها به فكر نجات خود ه
گويند: اي ابراهيم! تو پيامبر خـدا و خليـل او    آيند و مي ابراهيم برويد؛ پس نزد ابراهيم مي

بينـي كـه مـا در چـه      از اهل زمين بودي، نزد پروردگارت براي ما شفاعت كـن، آيـا نمـي   
قـبالً چنـين   گويد: پروردگارم امروز چنان خشمگين است كه  وضعيتي هستيم؟ ابراهيم مي

خشمگين نبوده است و بعد از اين نيز چنين خشمگين نخواهد شد و مـن سـه بـار دروغ    
مـرا بـه حـال     –كند  ابوحيان در روايتش آن سه دروغ حضرت ابراهيم را بيان مي –گفتم 

اي براي خود باشم، مرا به حال خود بگذاريد، مرا بـه حـال    خود بگذاريد كه به فكر چاره
گويند: اي  آيند و مي د كسي ديگر برويد، نزد موسي برويد، نزد موسي ميخود بگذاريد، نز

ي رسالتش و با كالمـش بـر ديگـران     موسي! تو پيامبر خدا هستي، خداوند تو را به وسيله
بينـي كـه مـا در چـه وضـعيتي       برتري داد، نزد پروردگارت براي ما شفاعت كن، آيا نمـي 

چنان خشمگين است كه قبالً چنين خشـمگين  گويد: پروردگارم امروز  هستيم؟ موسي مي
نبوده است و بعد از اين نيز چنين خشمگين نخواهد شد و من كسي را كشـتم كـه بـه آن    

اي براي خودم باشم، مرا  دستور داده نشده بودم، مرا به حال خود بگذاريد كه به فكر چاره
يـد، نـزد عيسـي    فكر نجات خود هستم، نزد كسي ديگر برو به به حال خود بگذاريد، من
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ح او وگويند: اي عيسي! تـو پيـامبر خـدا و كلمـه و ر     آيند و مي برويد؛ پس نزد عيسي مي
هستي كه در مريم القا كرد، تو كسي هستي كـه در گهـواره بـا مـردم سـخن گفتـي، نـزد        

بيني كـه مـا در چـه وضـعيتي هسـتيم؟ عيسـي        پروردگارت براي ما شفاعت كن، آيا نمي
مروز چنان خشمگين است كه قبالً چنين خشـمگين نبـوده اسـت و    گويد: پروردگارم ا مي

بعد از اين نيز چنين خشمگين نخواهد شد و هيچ گناه و خطايي را بيان نكرد، اما گفـت:  
ي خودم باشم، مرا به حال خود بگذاريد، من به  مرا به حال خود بگذاريد كه به فكر چاره

فرمودند: نزد  برويد، پيامبر  محمد رويد، نزد  فكر نجات خود هستم، نزد كسي ديگر
گويند: اي محمد! تو رسول خدا و آخرين پيامبري، تـو كسـي هسـتي     آيند و مي محمد مي

كه خداوند تمامي گناهان پيشين و پسينت را بخشيده اسـت، نـزد پروردگـارت بـراي مـا      
به زيـر   روم تا بيني كه ما در چه وضعيتي هستيم؟ آن وقت من هم مي شفاعت كن، آيا نمي

افـتم و   رسم، پس در برابر پروردگارم به سجده مي عرش خدا (تخت فرمانروايي خدا) مي
كند؛ كلماتي كـه قبـل از    ها او را حمد و ثنا كنم، به من الهام مي او بهترين كلمات كه با آن

سـتايم]، سـپس    من به كسي الهام نكرده است، [من هم در سجده او را با آن كلمـات مـي  
خـواهي، [زيـرا] بـه تـو بخشـيده       اي محمد! سرت را بردار و بخواه [آنچه مـي  فرمايد: مي
گـويم:   دارم و مـي  شـود، پـس سـرم را برمـي     شود و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي مي

فرمايـد: اي محمـد! از قسـمت راسـت      خدايا! امتم! خدايا! امتم! خدايا! امتم! خداوند مـي 
(ها حسابي نيست درهاي بهشت كساني از امتت را كه بر آن

93F

ها بـا   ، وارد بهشت كن و آن)1
هاي بهشت نيز شريك هستند، سپس فرمودند: سوگند به كسي كه  سايرين در ديگر دروازه

ي يكـي از درهـاي بهشـت بـه      ي دو نيمه يا دو لنگه جانم در دست قدرت اوست، فاصله

                                           
اند، چنين آمده است كه اصحاب در مورد مصداق  در حديثي كه امام بخاري و ديگران روايت كرده -1

»هلَيع ابسالَ ح نم كتأُم نلْ مخهايي كردند؛ پيامبر  دچار مشكل شدند و باهم بحث »أَد بعد از 
كنند، فال  كنند، حيوانات را داغ نمي مدتي فرمودند: منظور از آنان كساني هستند كه دزدي نمي

 مترجم. –كنند. به نقل از اللؤلؤ والمرجان  گيرند و بر پروردگارشان توكل مي نمي
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) يا بين مكـه و  اي در قسمت غربي صنعاي يمن ي بين مكه و حميرَ (منطقه ي فاصله اندازه
 ».بصري (شهري در شام) است

 گويد: اين حديث حسن صحيح است. ترمذي مي

 ابن ماجه، باب: [فی اإليامن]

349- »رِيدالْخ يدعأَبِي س نإِذَا  رضي اهللا عنه ع :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
نِنيمؤالْم اللَّه لَّصارِ خالن نم،  دا أَشيني الدف كُونُ لَهي قي الْحف بِهاحصل كُمدلَةُ أَحادجا موا، فَمنأَمو

ا، إِخنبقُولُونَ: رقَالَ: ي ،ارلُوا النخأُد ينالَّذ انِهِموي إِخف هِمبرل نِنيمؤالْم نلَةً مادجا كَامنانوا ون
من عرفْتم يصلُّونَ معنا، ويصومونَ معنا، ويحجونَ معنا، فَأَدخلْتهم النار، فَيقُولُ: اذْهبوا فَأَخرِجوا 

خذَته النار إِلَى أَنصاف منهم، فَيأْتونهم، فَيعرِفُونهم بِصورِهم، لَا تأْكُلُ النار صورهم، فَمنهم من أَ
أَخرجنا من قَد أَمرتنا، ثُم يقُولُ:  !ساقَيه، ومنهم من أَخذَته إِلَى كَعبيه، فَيخرِجونهم، فَيقُولُونَ: ربنا

ثُم ،انالْإِمي نارٍ ميننُ دزو ي قَلْبِهكَانَ ف نوا مرِجكَانَ  أَخ نم ارٍ، ثُميند فنُ نِصزو ي قَلْبِهكَانَ ف نم
 .في قَلْبِه مثْقَالُ حبة من خردلٍ

﴿: قَالَ أَبو سعيد: فَمن لَم يصدق هذَا، فَلْيقْرأْ                 

           ﴾«. 

وقتي كـه  «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوسعيد خدري 349
شـوند،   ها [نيز از نجات خود] مطمـئن مـي   دهد و آن خداوند مؤمنين را از آتش نجات مي

ز مجادلـه و  مجادله و گفتگوي يك از شما در دنيا با دوستش مبنـي بـر احقـاق حقـش، ا    
انـد،   شان كـه در آتـش افتـاده    دراناگفتگوي مؤمنين در قيامت با خداوند مبني بر نجات بر

هـا بـا مـا نمـاز      گويند: خـدايا! برادرانمـان! آن   ها مي فرمودند: آن شديدتر نيست؛ پيامبر 
را در ها  آوردند، اما آن ي حج را به جاي مي گرفتند، با ما فريضه خواندند، با ما روزه مي مي

ها را شناختيد بيرون بياوريد، پس  برويد و هركس از آن :فرمايد آتش انداختي، خداوند مي
هـا را از بـين    هـاي آن  شناسـند [زيـرا] آتـش چهـره     هايشان مي ها را با چهره روند و آن مي

ها در بر گرفته است و برخي را نيز تـا قـوزك پـا،     ي ساق برد و آتش برخي را تا نيمه نمي
هايي را كه به ما دستور دادي، از آتـش   گويند: خدايا! آن آورند، سپس مي ا بيرون ميها ر آن
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فرمايد: بيـرون بياوريـد هـركس را كـه بـه وزن دينـاري        بيرون آورديم، سپس خداوند مي
فرمايد: بيرون بياوريد هركس را كـه   (كنايه از مقداري كم) در قلبش ايمان دارد؛ سپس مي

لبش ايمان دارد؛ سپس فرمودند: بيرون بياوريـد هـركس را كـه    به وزن نصف ديناري در ق
 ».ي خردلي ايمان در قلبش است ي سنگيني دانه به اندازه

كند و به آن اطمينان ندارد، اين آيه را  گفت: هركس اين سخن را باور نمي ابوسعيد 

﴿ بخواند:                            

﴾  :كند و اگر كسي كار نيكي  ترين ظلمي به كسي نمي خداوند كوچك«  ]٤٠[النساء

دهد و نزد خود اجر و پاداش بيشتر از آن را  انجام دهد، خداوند جزاي آن را چندبرابر مي
 .»به او خواهد بخشيد

350- »النِ مسِ بأَن نعرضي اهللا عنه ك  عمتجقَالَ: ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
فَأَراحنا من مكَانِنا،  ،يقُولُونَ: لَو تشفَّعنا إِلَى ربنا -أَو يهمونَ  - الْمؤمنونَ يوم الْقيامة يلْهمونَ

أَبو الناسِ، خلَقَك اللَّه بِيده، وأَسجد لَك ملَائكَته، فَاشفَع لَنا عند  ،ولُونَ: أَنت آدمفَيأْتونَ آدم فَيقُ
كبر،  ،ابي أَصالَّذ هبذَن هِمكُو إِلَيشيو ذْكُريو ،اكُمنه تقُولُ: لَسذَا، فَيا هكَانِنم نا منرِحي
تسفَي،هونأْتضِ، فَيلِ الْأَرإِلَى أَه اللَّه ثَهعولٍ بسلُ رأَو ها، فَإِنوحوا ننِ ائْتلَكو ،كذَل نيِي مقُولُ:  حفَي

 ،خليلَ الرحمنِ لَست هناكُم، ويذْكُر سؤالَه ربه ما لَيس لَه بِه علْم، ويستحيِي من ذَلك، ولَكنِ ائْتوا
الت طَاهأَعو اللَّه ها كَلَّمدبى، عوسوا منِ ائْتلَكو ،اكُمنه تقُولُ: لَسفَي ،هونأْتفَي ،يماهرإِب ،هونأْتاةَ، فَيرو

لَكفْسِ، ورِ النيبِغ فْسالن لَهقَت ذْكُريو ،اكُمنه تقُولُ: لَسةَ فَيمكَلو ،ولَهسرو اللَّه دبى عيسوا عنِ ائْت
عبدا غَفَر اللَّه  صلى اهللا عليه وسلم اللَّه وروحه، فَيأْتونه، فَيقُولُ: لَست هناكُم، ولَكنِ ائْتوا محمدا

أْتقَالَ: فَي ،رأَخا تمو بِهذَن نم مقَدا تم ونِيلَه، قطَلفَأَن،  نِنيمؤالْم ننِ ماطَيمالس نيي بشفَأَم- 
فَأَستأْذنُ علَى ربي فَيؤذَنُ لي، فَإِذَا رأَيته وقَعت  -(اَلسماطُ بِكَسرِ السنيِ، الصف من الناسِ) 

وقُلْ تسمع، وسلْ تعطَه، واشفَع  !، ثُم يقَالُ: ارفَع يا محمدساجِدا، فَيدعنِي ما شاَء اللَّه أَنْ يدعنِي
عود الثَّانِيةَ، فَإِذَا تشفَّع، فَأَحمده بِتحميد يعلِّمنِيه، ثُم أَشفَع، فَيحد لي حدا، فَيدخلُهم الْجنةَ، ثُم أَ

تأَير س تقَعلْ وسو ،عمسقُلْ ت ،دمحم فَعي: ارقَالُ لي نِي، ثُمعدأَنْ ي اَء اللَّها شنِي معدا، فَياجِد
دي حل دحفَي فَعأَش ثُم ،نِيهلِّمعي يدمحبِت هدمي فَأَحأْسر فَعفَأَر ،فَّعشت فَعاشو ،طَهعات، ملُهخدفَي 

: لي ي، ثُم يقَالُالْجنةَ، ثُم أَعود الثَّالثَةَ، فَإِذَا رأَيت ربي وقَعت ساجِدا، فَيدعنِي ما شاَء اللَّه أَنْ يدعنِ
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دمحم فَعي !ارأْسر فَعفَأَر ،فَّعشت فَعاشو ،طَهعلْ تسو ،عمسقُلْ ت،  هدمفَأَح ثُم ،نِيهلِّمعي يدمحبِت
با رةَ، فَأَقُولُ: يابِعالر ودأَع ةَ، ثُمنالْج ملُهخدا، فَيدي حل دحفَي ،فَعأَش!  هسبح نإِلَّا م يقا بم

 .»الْقُرآنُ
وز مسـلمانان ر «فرمودنـد:   روايت شده است كـه پيـامبر    از انس بن مالك  .350

كننـده اسـت كـه] ناراحـت و      اي سخت و نگران شوند، [وضعيت به گونه قيامت جمع مي
گويند: كاش نزد پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهـيم (بياييـد نـزد     شوند و مي خسته مي

پروردگارمان كسي را شفيع قرار دهيم) تا ما را از اين موقعيت [سخت) نجات دهد، پـس  
كنند: تو آدم پدر بشريت هستي، خداوند تو را با دست خـود   آيند و عرض مي نزد آدم مي

آفريد و فرشتگانش را به سجده بر تو امر كرد، پس نزد پروردگارت براي ما شفاعت كـن  
گويد: من در جـايي   ، آدم ميتي كه در آن قرار داريم، نجات دهتا ما را از اين موقعيت سخ

كند و از آن شـرم   ود، برايشان بيان مينيستم كه شفاعت كنم و گناهي را كه مرتكب شده ب
گويد:] نزد نوح برويد، او نخستين پيامبري است كه خداوند بـراي مـردم    كند، ولي [مي مي

دهـد: مـن در جـايي نيسـتم كـه       آيند، نوح جواب مـي  زمين فرستاده است؛ پس نزد او مي
و از آن شـرم   كند كه بدون آگاهي از خداوند كرد شفاعت كنم و نيز درخواستي را ياد مي

آيند، ابـراهيم   گويد:] نزد خليل پروردگارِ رحمان، ابراهيم برويد؛ نزد او مي كند، اما [مي مي
اي اسـت كـه    گويد: من در جايي نيستم كه شفاعت كنم، نـزد موسـي برويـد، او بنـده     مي

ن گويد: مـ  آيند، او [نيز] مي خداوند با او سخن گفت و تورات را به او داد؛ پس نزد او مي
كند كه به ناحق او را كشته بود،  در جايي نيستم كه شفاعت كنم و كشتن نفسي را بيان مي

ي خـدا   ي اوسـت، او كلمـه   ي خـدا و فرسـتاده   گويد:] نزد عيسي برويـد، او بنـده   اما [مي
آينـد، عيسـي    ي است كه با گفتن كُن به وجود آمد) و روح اوست؛ پس نزد او مي (آفريده

برويـد، او   گويـد:] نـزد محمـد     [مـي  ي نيستم كه شفاعت كنم، اماگويد: من در جاي مي
اي است كه خداوند تمامي گناهان پيشين و پسين (اول و آخرش) را بخشـيده اسـت،    بنده

روم و  گويند]، من هم مـي  شان را مي آيند [و درخواست فرمودند: پس نزد من مي پيامبر 
گيـرم، بـه مـن     مالقات با پروردگارم را ميي  گذرم و اجازه از ميان دو صف از مؤمنان مي
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افـتم، خداونـد مـرا در سـجده      شود، وقتي پروردگارم را ديدم، به سجده مي اجازه داده مي
اي محمد! سرت را بـردار و   شود: دارد، سپس گفته مي كند، نگه مي مدتي كه خود اراده مي

خـواهي،   [هـر آنچـه مـي   شود، بخواه  هايت شنيده مي خواهي، زيرا] گفته بگو [هر آنچه مي
شود، پس خداونـد را   زيرا] به تو بخشيده خواهد شد و شفاعت كن، شفاعتت پذيرفته مي

كـنم،   گويم و سـپس شـفاعت مـي    با كلماتي كه به من ياد داده است، سپاس و ستايش مي
ها پذيرفتـه شـده    هايي كه شفاعتم در مورد آن كند (گروه پس براي من حدي مشخص مي

گـردم، وقتـي پروردگـارم را     كند و براي بار دوم برمي ا را وارد بهشت ميه است)، پس آن
كنـد،   كند، رهـا مـي   افتم، خداوند مرا در سجده مدتي كه خود اراده مي ديدم، به سجده مي

شـود و   هايت شنيده مـي  شود: اي محمد! سرت را بردار و بگو، گفته سپس به من گفته مي
شـود، پـس سـرم را     اعت كن، شفاعتت پذيرفته ميبخواه، به تو بخشيده خواهد شد و شف

گـويم و   دارم و خداوند را با كلماتي كه به من ياد داده است، سـپاس و سـتايش مـي    برمي
هـاييي كـه شـفاعتم در     كند (گروه مشخص مي كنم، پس براي من حدي پس شفاعت ميس

ر سـوم  كنـد و بـراي بـا    هـا را وارد بهشـت مـي    ها پذيرفته شده اسـت)، پـس آن   مورد آن
افتم، خداوند مرا در سـجده مـدتي كـه     گردم، وقتي پروردگارم را ديدم، به سجده مي برمي

شـود: اي محمـد! سـرت را بـردار و بگـو،       كند، سپس گفته مي كند، رها مي خود اراده مي
دارم و خداوند را با كلماتي كه به من ياد داده  شود، پس سرم را برمي هايت شنيده مي گفته

كنم، پس براي من حـدي مشـخص    گويم و سپس شفاعت مي ستايش مي است، سپاس و
هـا را وارد   هـا پذيرفتـه شـده اسـت)، پـس آن      هايي كه شفاعتم در مورد آن كند (گروه مي

گويم: خدايا! كسـي كـه در آتـش     گردم و مي كند و سپس براي بار چهارم برمي بهشت مي
 ».شت منع كرده استنمانده است، مگر آن كه قرآن او را از واردشدن به به





 

 
و » ي خدا در برابر پروردگارش در روز قيامت وقوف بنده« -36

 »ي خدا در مورد تبليغ برنامه †سؤال از پيامبران «

 حديث: وقوف بنده در برابر پروردگارش در روز قيامت

 باب: [الصدقة]» الزكاة«بخاری، كتاب 

351- » يدع نعنع اللَّه يضمٍ راتح نب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولِ اللَّهسر دنع تقُولُ: كُني ه
الَنجر اَءهفَج:  هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسبِيلِ، فَقَالَ رالس كُو قَطْعشي راآلخلَةَ، ويكُو العشا يمهدأَح

هبِيلِ فَإِنالس ا قَطْعأَم :لَّمسا  وأَمريٍ، وفرِ خيكَّةَ بِغإِلَى م ريالع جرخى تتيلٌ، حإِلَّا قَل كلَيي عأْتالَ ي
 يقفَن أَحدكُم بينالعيلَةُ فَإِنَّ الساعةَ الَ تقُوم حتى يطُوف أَحدكُم بِصدقَته، الَ يجِد من يقْبلُها منه، ثُم لَ

يِ اللَّهدقُ ،يالًا؟ فَلَيم كأُوت أَلَم :لَه قُولَنلَي ثُم ،لَه جِمرتانٌ يمجرالَ تو ابجح هنيبو هنيب سلَي :ولَن
قُولَنلَي لَى، ثُمب: مي نع ظُرنلَى، فَيب :قُولَنولًا؟ فَلَيسر كلْ إِلَيسأُر أَلَمينِه،  ظُرني ثُم ،ارى إِلَّا النرفَالَ ي

هالمش نع، ارالن كُمدأَح نيقتفَلْي ،ارى إِلَّا النرفَالَ ي، ةبطَي ةمفَبِكَل جِدي فَإِنْ لَم ،ةرمت قبِش لَوو«. 
بـودم كـه    يامبر روايت شده است كه گفت: در خدمت پ . از عدي بن حاتم 351

كرد و ديگري از راهزنان (نـاامني   ها از فقر شكايت مي دو مرد نزد ايشان آمدند. يكي از آن
ي نزديـك حـل    ها [بايد بگويم: در آينـده  فرمودند: اما در مورد ناامني راه ها)؛ پيامبر  راه

خطـري او  اي كه] شتر با بارش بدون محافظ و نگهبان و بدون اين كه  خواهد شد به گونه
نخواهـد   كند؛ اما در مورد فقر [بايد بگويم:] قيامت را تهديد كند، به سوي مكه حركت مي
گردد تا كسـي   اش مي كند كه يكي از شما با صدقه آمد، مگر اين كه اوضاع چنان تغيير مي

شود وهركـدام   يابد. سپس قيامت برپا مي را پيدا كند [و آن را به او بدهد]، اما كسي را نمي
ايستد و بين او و خدا هيچ پـرده و حجـابي و هـيچ مترجمـي      شما در برابر خداوند مي از

نيست كه سخنان را ترجمه كند (نيازي بـه متـرجم نيسـت) و خداونـد خطـاب بـه بنـده        
فرمايد: آيا به سوي  گويد: چرا (بله)، سپس مي فرمايد: آيا به تو مال و ثروت ندادم؟ مي مي

كنـد و   ويد: چرا (بله) و آن شخص به راست و چپش نگاه مـي گ تو پيامبري نفرستادم؟ مي
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فرمودند: هركدام از شما خود را از آتش جهـنم   بيند. سپس پيامبر  چيزي جز آتش نمي
نجات دهد، اگرچه با بخشيدن نصف دانه خرمايي باشـد. اگـر آن را نيـز بـراي بخشـيدن      

 ».نيافت، با سخني نيك، خود را از آتش جهنم نجات دهد

 باب: [عالمات النبوة فی اإلسالم]» بدء اخللق«ری، كتاب بخا

قَالَ: بينا أَنا عند النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم إِذْ أَتاه  رضي اهللا عنه عن عدي بنِ حاتمٍ« -352
حريةَ؟ قَطْع السبِيلِ، فَقَالَ: يا عدي، هلْ رأَيت الْفَشكَا إِلَيه  ،فَشكَا إِلَيه الفَاقَةَ، ثُم أَتاه آخر ،رجلٌ

فَإِنْ طَالَت بِك حياةٌ لَترين الظَّعينةَ ترتحلُ من احلرية حتى : قُلْت: لَم أَرها، وقَد أُنبِئْت عنها، قَالَ
ةببِالكَع طُوفا إِلَّ ،تدأَح افخفِْسيالَ تن نيبنِي ويا بيمف قُلْت ،وا  :ا اللَّهرعس ينالَّذ ئطَي ارعد نفَأَي

نِ  ؟البِالَدى برس؟ قَالَ: كزمرنِ هى برسك :ى، قُلْترسك وزكُن نحفْتاةٌ لَتيح بِك طَالَت نلَئو
يح بِك طَالَت نلَئو ،زمرلَهجالر نيراةٌ، لَت،  لُهقْبي نم طْلُبي ،ةضف بٍ أَوذَه نم لَْء كَفِّهم رِجخي

هنم، رت هنيبو هنيب سلَيو ،لْقَاهي موي كُمدأَح اللَّه نلْقَيلَيو ،هنم لُهقْبا يدأَح جِدفَالَ ي جِمرتانٌ يمج ،لَه
وأُفْضلْ  وولَدا؟ فَلَيقُولَن لَه: أَلَم أَبعثْ إِلَيك رسولًا فَيبلِّغك؟ فَيقُولُ: بلَى، فَيقُولُ: أَلَم أُعطك مالًا

ينِهمي نع ظُرنلَى، فَيقُولُ: ب؟ فَيكلَيا ،عسي نع ظُرنيو ،منهى إِلَّا جرفَالَ يرِه، منهى إِلَّا جرقَالَ  ،فَالَ ي
ارقُوا النقُولُ: اتي ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيالن تعمس :يدع،  لَووقبِش ةرمت،  جِدي لَم نفَمقش 

ةرمت، ةبطَي ةمفَبِكَل«. 
الَ تخاف إِلَّا  ،الظَّعينةَ ترتحلُ من احلرية حتى تطُوف بِالكَعبة فَرأَيت رضي اهللا عنه: عدي قَالَ«

اللَّه، زمرنِ هى برسك وزكُن حتنِ افْتيمف تكُنو  ،وأَب بِيا قَالَ الننَّ موراةٌ، لَتيح بِكُم طَالَت نلَئو
لَيلَّى اُهللا عمِ صالقَاسلَّمسو ه: لَْء كَفِّهم رِجخي«. 

روايت شده است كه گفت: يك بار، وقتي كـه در خـدمت    از عدي بن حاتم  .352
بودم، ناگاه مردي نزد ايشان آمد و از فقر شكايت كرد و سپس مرد ديگري آمـد   پيامبر 

اي عـدي! آيـا   فرمودنـد:   ها) شكايت كرد؛ سپس پيـامبر   و او نيز از راهزنان (ناامني راه
هاي عرب كه تحـت فرمـانروايي حكومـت ايـران بـوده اسـت)        حيره را (يكي از سرزمين

ام، فرمودند: اگر عمـرت طـوالني    ي آن چيزهايي شنيده ام، اما در باره اي؟ گفتم: نديده ديده
شود، در هودج شتر، زني را خواهي ديد كه براي طواف كعبـه بـه تنهـايي از حيـره سـفر      
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ز كسي جز خدا، نخواهد ترسيد. بـا خـود گفـتم: پـس آن زمـان راهزنـان       خواهد كرد و ا
 شـوند؟ پيـامبر    كنند چه مـي  ي طَيّ كه در هرجايي كه باشند، شرّ و آشوب برپا مي قبيله

كنـي (فـتح    هاي كسـري را فـتح مـي    ادامه دادند و فرمودند: اگر عمرت طوالني شود، گنج
كسري بـن هرمـز؟ فرمودنـد: كسـري بـن      هاي كسري را خواهي ديد)، عرض كردم:  گنج

 ؛ سپس ادامه دادند و فرمودند: و اگر عمرت طوالني شود، فردي را خواهي ديـد كـه  هرمز
جويد كه آن را از او بپذيرد (از او كمـك   باشد و كسي را مي دستانش پر از طال يا نقره مي

از شما خداونـد   شود و هركدام يابد. سپس روز قياممت برپا مي بخواهد)، اما كسي را نمي
را در آن روز مالقات خواهد كرد، به طوري كه بين او و پروردگارش مترجمي نيست كـه  

گويـد: آيـا برايـت     سخنان را ترجمه كند (نيازي به متـرجم نيسـت)، خداونـد بـه او مـي     
فرمايـد:   دهد: چرا (بله)، مـي  اي نفرستادم و او دعوت مرا به تو نرساند؟ جواب مي فرستاده
گويد: چرا (بله)، پس آن شـخص   و مال و فرزند ندادم و بر تو بخشش نكردم؟ ميآيا به ت

گويد: شـنيدم   عدي مي». بيند كند و چيزي جز جهنم را نمي به راست و چپ خود نگاه مي
خود را از آتش جهنم محفوظ داريد، اگرچه با بخشيدن نصف دانه «فرمودند:  كه پيامبر 

ا نيافتيد، با سخني نيك، خود را از آتـش جهـنم نجـات    خرمايي هم بوده باشد و اگر آن ر
 ».دهيد

گويد: عمرم به من اجازه داد و زنـي را ديـدم كـه در هـودج شـتر، بـراي        مي عدي 
ترسيد و در ميان كساني نيز بودم  كرد و از كسي جز خدا نمي طواف كعبه از حيره سفر مي

اجازه دهد، قسمت ديگري از  هاي كسري بن هرمز را گشودند و اگر شما عمرتان كه گنج
را كه من نديدم، خواهيد ديد و آن اين اسـت كـه فرمودنـد: انسـاني را      فرمايش پيامبر 

 بيني كه دستانش پر [از طال و نقره] است و... مي

شود كه خداوند حجاب  حديث: مؤمن آنقدر به پروردگارش نزديك مي
 اندازد رحمتش را بر او مي

353- »انَ بفْوص نعطُوفي رمع نا ابنيرِزٍ، قَالَ: بحنِ م،  دبا عا أَبلٌ، فَقَالَ: يجر ضرإِذْ ع
سمعت النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم في النجوى؟ فَقَالَ سمعت  هلْ -أَو قَالَ: يا ابن عمر  -الرحمنِ 
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 - (أَي من ربه) وقَالَ هشام: يدنو املُؤمن -علَيه وسلَّم يقُولُ: يدنى املُؤمن من ربه النبِي صلَّى اُهللا 
بقُولُ: ري ،رِفقُولُ: أَعكَذَا؟ ي بذَن رِفعت ،وبِهبِذُن هرقَرفَي فَهكَن هلَيع عضى يتح! رِفأَع، يترنِ، م

أَوِ الكُفَّار  -فَيقُولُ: سترتها في الدنيا، وأَغْفرها لَك اليوم، ثُم تطْوى صحيفَةُ حسناته، وأَما اآلخرونَ 

- :ادهُءوسِ اَألشلَى رى عادنفَي ﴿                       

﴾«. 

در حال طواف كعبه بود كه مردي در  بگويد: ابن عمر  . صفوان بن محرز مي353
مقابلش ايستاد و عرض كرد: اي ابا عبدالرحمن يا (شك راوي) گفت: اي ابن عمر! آيا در 

اي؟ ابن عمر  چيزي شنيده ي گفتوگوي بنده با پروردگارش در قيامت از پيامبر  باره
كنند  مؤمن را آنقدر به پروردگارش نزديك مي«فرمودند:  گفت: شنيدم كه پيامبر  ب

گفت: ابن مر گفت: مؤمن آنقدر به پروردگارش نزديك  –يكي از راويان  –(و هشام 
پوشاند و گناهانش را برايش  شود) كه خداوند، حجاب رحمتش را بر او مي مي

كني و  ت را شناختي (آيا به گناهانت اعتراف ميفرمايد:] آيا فالن گناه شمارد [و مي برمي
، به گناهانم اعتراف گويد: [خدايا! گناهانم را] شناختم (بله ها را به ياد داري)؟ بنده مي آن
كنم  ها را به ياد دارم)، خدايا! [گناهانم را] شناخت (بله، به گناهانم اعتراف مي كنم و آن مي

فرمايد: آن را در دنيا برايت پوشاندم و امروز نيز آن را  ها را به ياد دارم)، خداوند مي و آن
شود (در روايت  ي حسناتش (اعمال نيكش) پيچيده مي بخشم. سپس پرونده برايت مي

 شود)؛ اما در مورد ي حسناتش به او داده مي ديگري چنين آمده است: سپس پرونده

﴿شود:  ميي گواهان ندا زده  ديگران يا (شك راوي) كفار، در برابر ديده    

                    ﴾ :اينان بر پروردگار خود دروغ « ]١٨[هود

 .)94F1(»اند، هان! نفرين خدا بر تمگران باد بسته

                                           
حديث به اين امر اشاره دارد كه در آخرت ستر و حجاب كه كنايه از رحمت خداوند اسـت، شـامل    -1

خواهد شد كه در دنيا تظاهر به گناه نكرده باشند، اما كسي كه علناً گناه انجام دهد و تظاهر به كساني 
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و » دالتوحيـ «و » األدب«، »المظـالم «گويد: بخاري اين حديث را در بـاب   قسطالني مي

و ابـن ماجـه در   » الرقـائق «و » التفسير«و نسائي آن را در باب » بةالتو«مسلم آن را در باب 

 روايت كرده است.» لسنةا«باب 

 فرمايد: كند و خداوند مي حديث: بنده پروردگارش را ديدار مي
 فالني! آيا تو را گرامي نداشتم...

 »الزهد«مسلم، كتاب 

هلْ نرى ربنا يوم الْقيامة؟ قَالَ:  !قَالَ: قَالُوا: يا رسولَ اِهللا ي اهللا عنهرض عن أَبِي هريرةَ« -354
في الظَّهِرية، لَيست في سحابة؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهلْ تضارونَ في  ،هلْ تضارونَ في رؤية الشمسِ

دلَةَ الْبرِ لَيالْقَم ةيؤرهدفِْسي بِيي نالَّذ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: وةابحي سف سرِ، لَي،  ةيؤي رونَ فارضلَا ت
وأُسودك  ؟أَلَم أُكْرِمك !ربكُم إِلَّا كَما تضارونَ في رؤية أَحدهما، قَالَ: فَيلْقَى الْعبد، فَيقُولُ: أَي فُلْ

وأُزوأَسرت كأَذَرالْإِبِلَ ولَ ويالْخ لَك رخأُسو ،كج،  كأَن تنقُولُ: أَفَظَنلَى، قَالَ: فَيقُولُ: ب؟ فَيعبرتو
لْقَى الثَّانِيي نِي، ثُمِسيتا نكَم اكسي أَنقُولُ: فَإِنقُولُ: لَا، فَي؟ فَييلَاقفُ ،م قُولُ: أَيلْفَي!  ،كأُكْرِم أَلَم
عبرتو ،أَسرت كأَذَرالْإِبِلَ، ولَ ويالْخ لَك رخأُسو ،كجوأُزو ،كدوأُسقُولُ:  ؟وفَي بر لَى، أَيقُولُ: بفَي

تنِي، ثُم يلْقَى الثَّالثَ، فَيقُولُ لَه مثْلَ أَفَظَننت أَنك ملَاقي؟ فَيقُولُ: لَا، فَيقُولُ: فَإِني أَنساك كَما نِسي
با رقُولُ: يفَي ،كا  !ذَلرٍ ميثْنِي بِخيو ،قْتدصتو تمصو ،تلَّيصو ،كلسبِرو ابِكتبِكو بِك تنآم

نَ نبعثُ شاهدنا علَيك، ويتفَكَّر في نفِْسه: من ذَا استطَاع، فَيقُولُ: هاهنا إِذًا، قَالَ: ثُم يقَالُ لَه: الْآ
 ذُهفَخ قطني، فَتقطان :هظَامعو هملَحو هذفَخقَالُ ليو ،يهلَى فع متخ؟ فَيلَيع دهشي يالَّذ هملَحو

ن نم رذعيل كذَلو ،هلمبِع هظَامعوقافنالْم كذَلو ،فِْسه، هلَيطُ اُهللا عخسي يالَّذ كذَلو«. 
روايت شده است كه گفت: [مسلمانان] گفتند: اي پيامبر خدا! آيا  از ابوهريره  .354

آيا بعد از ظهر يك روز آفتابي از «فرمودند:  بينيم؟ پيامبر  روز قيامت پروردگارمان را مي
ابر شك و مشكل داريد (و بـراي ديـدن آن ازدحـام     مان صاف و بيديدن خورشيد در آس

                                                                                                             
آن بكند و به آن نيز افتخار كند، شايستگي ستر خداوند را ندارد و جزو ظالمان خواهد بـود. [شـرح   

 قسطالني بر صحيح بخاري].
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ماه) از ديدن ماه در آسـمان   14كنيد)؟ جواب دادند: خير، فرمودند: آيا شب بدر (شب  مي
كنيـد)؟ جـواب دادنـد:     ابر شك و مشكل داريد (و براي ديدن آن ازدحـام مـي   صاف و بي

اوست، در ديدن پروردگارتان در  خير، فرمودند: سوگند به كسي كه جانم در دست قدرت
روز قيامت هيچ مشكلي نخواهيد داشت، چنانكـه در ديـدن خورشـيد يـا مـاه در آسـمان       

ادامـه داد و] فرمودنـد: خداونـد بـا يكـي از       ابـر مشـكلي نداريـد؛ [پيـامبر      صاف و بي
تـو را   زند)! آيا فرمايد: فالني (با اسمش او را صدا مي كند و به او مي بندگانش مالقات مي

گرامي نداشتم و تو را آقا و سرور ديگـران قـرار نـدادم؟ آيـا همسـري را بـه ازدواج تـو        
و حيوانات از جمله اسب و شتر را مطيع تو قرار ندادم و تو را سرور قومـت و   درنياوردم

فرمودنـد: خداونـد    دهـد: چـرا (بلـه)، پيـامبر      ها را مطيع تو نكردم؟ بنده جواب مي آن
دهـد: خيـر، خداونـد     آيا به مالقات من ايمـان داشـتي؟ بنـده جـواب مـي     فرمايد: پس  مي
كـنم، آنچنـان كـه تـو در دنيـا مـرا فرامـوش         فرمايد: من نيز [امروز] تو را فراموش مي مي

فرمايد: فالني! آيا تو را گرامي نداشتم و  كند و مي كردي؟ سپس فرد ديگري را مالقات مي
آيا همسري را به ازدواج تو درنياوردم و حيوانات از  تو را آقا و سرور ديگران قرار ندادم؟

ها را مطيـع تـو    جمله اسب و شتر را مطيع تو قرار ندادم و تو را سرور قومت نكردم و آن
فرمايد: پـس آيـا بـه مالقـات مـن       گويد: خدايا! چرا (بله)، خداوند مي نگردانيدم؟ بنده مي

فرمايد: من نيز امروز تـو را فرامـوش    دهد: خير، خداوند مي ايمان داشتي؟ بنده جواب مي
كنم، آنچنان كه تو در دنيا مالقات با مـن را فرامـوش كـردي؟ سـپس فـرد ديگـري را        مي

گويـد و بنـده در جـواب خداونـد      كند و مانند دو فرد قبلي بـا او سـخن مـي    مالقات مي
روزه گـرفتم   گويد: خدايا! به تو و كتابت و به پيامبرانت ايمان آوردم و نماز خواندم و مي

فرمايـد: در   كند، خداوند مي و صدقه دادم و تا آنجايي كه در توان دارد از خود تعريف مي
فرمودنـد:   شـود؛ پيـامبر    اين صورت منتظر باش، اكنون صداقت سخنانت مشخص مـي 

كند  كنيم و او با خود فكر مي شود: اكنون شاهدمان را بر تو احضار مي سپس به او گفته مي
دهد؟ پـس بـر دهـانش مهـر زده      : راستي چه كسي است كه بر من شهادت ميگويد و مي

شود: سخن بگوييـد و شـهادت دهيـد،     شود و به پاها و گوشت و استخوانش گفته مي مي
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ها انجام داده اسـت،   ي اعمالي كه صاحبش با آن آنگاه پاها و گوشت و استخوانش در باره
خواهـد بـا ايـن     خاطر است كه خداوند مي گرفتن اعضا به اين گويند و اين گواه سخن مي

كار حجتي از خود بنده مبني بر اعمالي كه انجام داده است، عليه خودش به كـار گيـرد و   
شود كه] منافق، اين شـخص اسـت و كسـي اسـت كـه       [پس از اين شهادت مشخص مي

 .)95F1(»كند گيرد و دچار عذابش مي خداوند بر او خشم مي
قَالَ: كُنا عند رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  رضي اهللا عنه لكعن أَنسِ بنِ ما« -355
كحفَض، هبر دبالْع ةاطَبخم نقَالَ: م ،لَمأَع ولُهسرا: اُهللا و؟ قُلْنكحأَض مونَ مردلْ تفَقَالَ: ه  زع

جِرنِي من الظُّلْمِ؟ قَالَ: يقُولُ: بلَى، قَالَ فَيقُولُ: فَإِني لَا أُجِيز علَى نفِْسي أَلَم ت !يقُولُ: يا رب وجلَّ
، قَالَ: إِلَّا شاهدا مني، قَالَ: فَيقُولُ: كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك شهِيدا، وبِالْكرامِ الْكَاتبِني شهودا

يهلَى فع متخالْكَلَامِ، قَافَي نيبو هنيلَّى بخي قَالَ: ثُم ،هالمبِأَع قطني، قَالَ: فَتقطان :كَانِهأَرقَالُ للَ ، فَي
 .»فَيقُولُ: بعدا لَكُن وسحقًا، فَعنكُن كُنت أُناضلُ

بوديم كـه   روايت شده است كه گفت: در خدمت پيامبر  . از انس بن مالك 355
دانيـد چـرا خنديـدم؟ عـرض كـرديم: خـدا و        آيا مـي «ناگهان خنديدند و سپس فرمودند: 
گويـد:   گفتن بنده با خـدا وقتـي بـه پروردگـارش مـي      رسولش داناترند، فرمودند: از سخن

فرمودنـد:   فرمايد: چرا (بله)، پيـامبر   خدايا! آيا مگر مرا از ظلم پناه ندادي؟! خداوند مي
پـذيرم، جـز آن    يد: خدايا! پس در اين صورت، من هم شاهدي عليه خودم نميگو بنده مي

                                           
گويد: پادشاهان  آمده است، چنين مي» تَرتَع«كه در روايت ديگري » تَربع«ي  در باره / امام نووي -1

 »أمل أذرک ترأس وتربع؟«ي  گرفتند، پس جمله دوران جاهليت از مردم يك چهاردم دارايشان را مي
ها از  گرفتي و آن ها يك چهارم مال را مي يعني مگر تو را رييس و سرور قومت قرار ندادم كه از آن

شود چنين فردي كه مورد محاكمه قرار  اين جمله مشخص مي[پس با توجه به ». كردند تو اطاعت مي
 باشد]. گيرد جزو رؤسا و مسؤولين مي مي

مگر يك زندگي راحت و بدون مشكلي و بدون اين كه به ديگران «اند:  ي معني آن گفته و نيز در باره
 گيرد. اگر چنين معني شود هر فردي را در بر مي». نيازمند باشي به تو نبخشيدم؟

كنم، آنچنانكه تو در  امروز تو را از رحمت خود محروم و منع مي«يعني:  »أنساک کما نيستين فإين«
 [شرح امام نووي بر صحيح مسلم].». دنيا خودت را از اطاعت و عبادت من منع كردي



   

 احاديث قدسي 364
 

فرمايد: امروز همين كافي است كه  فرمودند: خداوند مي كه از طرف خودم باشد؛ پيامبر 
 خودت بر خودت شهادت دهي و نويسندگان اعمالـت بـر تـو شـهادت دهنـد؛ پيـامبر       

شـود: سـخن بگوييـد     اعضايش گفتـه مـي  شود و به  فرمودند: سپس بر دهنش مهر زده مي
هـا انجـام    ي آن فرمودند: اعضايش بر اعمالي كه بنده به وسـيله  (شهادت دهيد)؛ پيامبر 
فرمودند: [وقتي كه شهادت اعضايش عليه او تمـام   دهند؛ پيامبر  داده است، شهادت مي

طاب بـه اعضـايش   فرمودند: آنگاه بنده خ كنند؛ پيامبر  گفتن او را باز مي شود]، سخن مي
گويد: از رحمت خدا محروم باشيد و عذاب او بر شما باد، مـن بـه خـاطر شـما دروغ      مي

 ».گفتم و از شما دفاع كردم

 ترمذی:

356- »يدعأَبِي سةَ وريرأَبِي ه نرضي اهللا عهنما ع  :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَا: قَالَ ر
أَجعلْ لَك سمعا وبصرا، ومالًا وولَدا، وسخرت لَك  فَيقُولُ اللَّه لَه: أَلَم ،العبد يوم القيامةيؤتى بِ

يقُولُ لَه: اَألنعام واحلَرثَ، وتركْتك ترأَس وتربع؟ فَكُنت تظُن أَنك ملَاقي يومك هذَا؟ فَيقُولُ: لَا، فَ
 .»اليوم أَنساك كَما نِسيتنِي

 روايـت شـده اسـت كـه گفتنـد: پيـامبر        ب. از ابوهريره و ابوسعيد خدري 356
فرمايد:  شود؛ خداوند خطاب به او مي روز قيامت بنده [براي محاكمه] آورده مي«فرمودند: 

ن را برايت مسخر نكردم و آيا به تو گوش و چشم و مال و فرزند ندادم و حيوانات و زمي
تو را سرور و آقا قرار ندادم و زندگي راحتي را برايت فراهم نكـردم؟ آيـا در مقابـل ايـن     

 كردي (ايمان داشتي) كه امروز مرا مالقـات كنـي؟ پيـامبر     ها گمان مي ها و لطف نعمت
كـنم،   ش ميگويد: امروز هم من تو را فرامو گويد: خير، خداوند به او مي فرمودند: بنده مي

 ».چنانكه تو در دنيا مرا فراموش كردي
 گويد: اين حديث صحيح غريب است. ترمذي مي
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 حديث: انسان روز قيامت آورده و در مقابل خداوند (دادگاه خداوند)
 شود قرار داده مي

 ترمذی، باب: [ما جاء فی شأن احلرش]

 ،لَّه علَيه وسلَّم قَالَ: يجاُء بِابنِ آدم يوم القيامةعنِ النبِي صلَّى ال رضي اهللا عنه عن أَنسٍ« -357
ذَجب هكَأَن، يِ اللَّهدي نيب وقَف؟  ،فَيتعناذَا صفَم ،كلَيع تمعأَنو كلْتوخو كتطَيأَع :لَه قُولُ اللَّهفَي

با رقُولُ: يفَي! ثَمو هتعمجهتا كَانَ ،رم أَكْثَر هكْترفَت، بِه كنِي آتجِعا،  ،فَارريخ مقَدي لَم دبفَإِذَا ع
 .»فَيمضى بِه إِلَى النارِ

انسـان روز قيامـت بـه    «روايت شده است كـه فرمودنـد:    از پيامبر  از انس  .357
در دادگاه خداوند در نهايت ضـعف و  (يعني  شود و گويي بره است دادگاه خدا آورده مي

شـود؛ خداونـد    خداوند) قرار داده مي گيرد) و در مقابل خداوند (دادگاه نيازمندي قرار مي
هايم را به تو بخشيدم و عطا كردم، تو چـه كـردي (عملكـرد تـو در      گويد: نعمت به او مي

را جمـع كـردم و   هـا   گويد: خـدايا! آن  هايم چگونه بود)؟ انسان در جواب مي برابر نعمت
گذاري كردم و در حالي كه بيشتر از قبل بود، آن را رها كردم و از آن جـدا شـدم،    سرمايه

اي  شـود كـه او] بنـده    [خدايا!] مرا برگردان تا آن را به پيشگاه تو بازآورم! آنگاه [معلوم مي
 .)96F1(»شود است كه خيري براي خود نفرستاده است، پس به سوي آتش جهنم روانه مي

                                           
؛ انسان چون در دادگاه خدا و در مقابل قدرت اليزال او در نهايت ضعف بـه سـر   »برّه«يعني » البذج« -1

 برد در حديث به برّه تشبيه شده است. مي
هايي كه در اختيار دارد، چيزي را براي آخرتش  حديث به اين اشاره دارد كه وقتي انسان از نعمت

كند، در مقابل دادگاه خدا جز ندامت و  ها در جهت اخروي استفاده نمي فرستد، يعني از آن پيش نمي

﴿فرمايد:  شاره به همان آيه دارد كه ميسرانجامي ناخوشايند دربر نخواهد داشت و اين ا    

      ﴾  :پس بر »بيند ي كارهايي را كه كرده است، مي روزي كه انسان همه« ]40[النبأ ،

ها  هايي كه خدا به او ارزاني داشته است، مغرور نشود، بلكه از آن هر عاقلي است كه نسبت به نعمت
اش (قيامت) استفاده كند تا خداي نخواسته هنگام مرگ و  ن كااليي در ساختن آيندهبه عنوا

ي اعمالش، دچار حسرت و ندامت نشود و در آن وقت از خداوند چيزي  روشدن با پرونده روبه
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يث: هركس تالوت قرآن و ذكر و ياد من، او را از درخواست و طلب حد
 چيزي ديگر از من، به خود مشغول كند...

 ترمذی:

358- »يدعأَبِي س نرضي اهللا عنه ع رِيدقُولُ  الْخي :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
ش نلَّ: مجو زع بآنُالرالْقُر لَهغ، كْرِيوي ذأَلَتسم نلُ  ،عفَضو ،نيلائي السطا أُعلَ مأَفْض هتطَيأَع

 .»كَفَضلِ اللَّه علَى خلْقه ،كَلَامِ اللَّه علَى سائرِ الكَلَامِ
فرمودنـد: خداونـد    روايت شده است كه گفت: پيـامبر   . از ابوسعيد خدري 358

هركس تالوت قرآن و ذكر و ياد من، او را از درخواست و طلب آنچـه  «فرمايد:  مي متعال
دهـم، بـه    كنندگان مي خواهد، به خود مشغول كند، بهتر از آنچه كه به درخواست از من مي

هـا، همچـون فضـل خـدا بـر       او خواهم بخشيد و فضل و برتري كالم خدا بر ساير كـالم 
 ».مخلوقاتش است

 ين حديث حسن غريب است.گويد: ا ترمذي مي

 ي خدا در مورد تبليغ برنامه حديث: سؤال از نوح 

 باب: [إنا أرسنا نوحاً إلی قومه أن أنذر قومک]» األنبياء«بخاری، كتاب 

359- »يدعأَبِي س نرضي اهللا عنه ع رِيدجِيُء الْخي :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر 
نعم أَي رب، فَيقُولُ لأُمته: هلْ بلَّغكُم؟ فَيقُولُونَ الَ  :هلْ بلَّغت؟ فَيقُولُ :نوح وأُمته، فَيقُولُ اللَّه تعالَى

يه وسلَّم وأُمته، فَنشهد ما جاَءنا من نبِي، فَيقُولُ لنوحٍ: من يشهد لَك؟ فَيقُولُ: محمد صلَّى اُهللا علَ

                                                                                                             
﴿بخواهد كه هرگز برآورده نشود:                   

                          ﴾  :99[المؤمنون – 

من در گويد: پروردگارا! مرا (به دنيا) بازگردان تا  رسد، مي ها فرا مي زماني كه مرگ يكي از آن« ]100
ي آن است و  ام، كار نيكي انجام بدهم. نه چنين است، اين سخني است كه او گوينده آنچه وانهاده

 ».شوند پيشاپيش آنان برزخي است تا روزي كه برانگيخته مي
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:هكْرلَّ ذج لُهقَو وهلَّغَ، وب قَد هأَن ﴿                 ﴾ 

 .» العدلُ والوسطُ
مودند: روز فر روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوسعيد خدري 359

ي  اي نوح!] آيا برنامه«[فرمايد:  آيند؛ خداوند متعال مي قيامت نوح و امتش به دادگاه مي
دهد: خدايا! بله، خداوند خطاب  مرا به مردم رساندي و آن را تبليغ كردي؟ نوح جواب مي

 دهند: خير، هيچ ي مرا به شما رساند؟ جواب مي فرمايد: آيا [نوح] برنامه به امت نوح مي
 گويد: شاهد و گواه تو در امر تبليغ كيست؟ پيامبري به سوي ما نيامد؛ خداوند به نوح مي

دهيم كه او دين خدا را تبليغ كرد  و امت او؛ پس ما شهادت مي دهد: محمد  جواب مي

 ﴿فرمايد:  و آن را به قومش رساند و اين است معني فرمايش خداوند متعال كه مي

                ﴾ :گمان شما را ملتي  بي« ]١٤٣[البقرة

 .»متعادل قرار داديم تا شاهداني بر مردم باشيد
اين حديث را در جاي ديگر اما با كمي اختالف در الفاظ، دوباره ذكر  /امام بخاري 

 .البقره] ةباب [سور» التفسير«كرده است. كتاب 

) را با الفاظي نزديك به الفـاظ امـام   359ي  ترمذي نيز اين حديث (حديث شماره -36
ما جاَءنا من «ي  آورده است؛ ايشان (ترمذي) به جاي جملـه  بخاري از ابوسعيد خدري 

بِيي  جمله »ن»دأَح نا مانا أَتمرٍ ويذن نا مانا أَتقُولُ«ي  و به جاي جمله »مفَي   دـهشي نوحٍ: منل
ي الفاظ حديث، همان الفـاظ   را ذكر كرده است و بقيه »فَيقَالُ: من شهودك؟«ي  جمله »لَك؟

 باشد. گويد: اين حديث، حسن صحيح مي باشد و در پايان مي حديث امام بخاري مي

 ابن ماجه، باب: [صفة أمة حممد صلی اهللا عليه وسلم]

361- »أَبِي س نعيدرضي اهللا عنه ع رِيدجِيُء  الْخي :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
بِيالن - بِيجِيُء النيو ،لَانجالر هعمو -  تلَّغلْ به :قَالُ لَهأَقَلُّ، فَيو كذَل نم أَكْثَرالثَّلَاثَةُ، و هعمو

كمقُقَو؟ فَيلَك دهشي نقَالُ: مقُولُونَ: لَا، فَي؟ فَيكُملَّغلْ بقَالُ: هفَي ،همى قَوعدفَي ،معقُولُ: نولُ: ؟ فَي
 ،هتأُمو دمحعىمدلْ فَيا عمقُولُ: وفَي ،معقُولُونَ: نذَا؟ فَيلَّغَ هلْ بقَالُ: هفَي ،دمحةُ م؟ أُمكبِذَل كُمم
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كا بِذَلنبِيا ننربقُولُونَ: أَخوا :فَيلَّغب لَ قَدسالَى: ،أَنَّ الرعت لُهقَو كُمقَالَ: فَذَل ،اهقْندفَص ﴿ 

                      ﴾«. 

روز « فرمودنـد:  روايت شده اسـت كـه گفـت: پيـامبر      . از ابوسعيد خدري 361
آيد و سـه نفـر بـا او     آيد و با او دو نفر خواهند بود و پيامبر ديگري مي قيامت پيامبري مي

به و  دتر يا بيشتر از سه نفر هستن ها كم آيند و با آن هستند و پيامبرانِ ديگري يكي يكي مي
ي خدا  شود: آيا برنامه شود) گفته مي او (هر پيامبري كه با قومش در دادگاه خدا حاضر مي

هـا   شوند و به آن دهد: بله، قومش فرا خوانده مي را در ميان قومت تبليغ كردي؟ جواب مي
گويند: خيـر، خطـاب بـه     ي خدا را به شما رساند؟ مي شود: آيا پيامبر خدا، برنامه گفته مي

دهـد: محمـد و    شود: شاهد و گواه تو [در امر تبليغ] كيست؟ جواب مي گفته مي پيامبر 
شـود: آيـا ايـن پيـامبر،      هـا گفتـه مـي    شوند و به آن امتش، پس امت محمد فرا خوانده مي

دانيـد؟   فرمايد: شما از كجا مي گويند: بله، خداوند مي ي خدا را به قومش رساند؟ مي برنامه
ي  ي پيامبران برنامـه  را به آن خبر داده است و فرموده است كه همهگويند: پيامبرمان ما  مي

فرمودند: ايـن   اند و ما نيز سخن او را تصديق كرديم؛ پيامبر  شان رسانده خدا را به امت

 ﴿فرمايـد:   است معني آنچه كـه خـدا مـي                

          ﴾ :گمـان شـما را ملتـي متعـادل قـرار       بي« ]١٤٣[البقرة

 ».»هداني بر مردم باشيد و پيامبرتان بر شما گواه باشداداديم تا ش



 

 
ها  بهشت بر كافران حرام است و هيچ قرابتي سودي به حال آن -37

 نخواهد داشت

 كند... ت ميارا مالق روز قيامت آزر حديث: ابراهيم 

   ﴿باب: [قوله تعالی: » بدء اخللق«بخاری، كتاب   ﴾[ 

ه آزر عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: يلْقَى إِبراهيم أَبا« -362
 مويأَقُلْ لَك أَلَم :يماهرإِب قُولُ لَهةٌ، فَيرغَبةٌ ورقَت رآز هجلَى وعو ،ةاميالق:  :وهقُولُ أَبنِي، فَيصعالَ ت

با ري :يماهرقُولُ إِبفَي ،يكصالَ أَع موثُو !فَاليعبي مونِي يزِيخنِي أَنْ الَ تتدعو كنَ، إِنيٍ وزخ أَي
ما  !إِبراهيمأَخزى من أَبِي اَألبعد؟ فَيقُولُ اللَّه تعالَى: إِني حرمت اجلَنةَ علَى الكَافرِين، ثُم يقَالُ: يا 

همائذُ بِقَوخؤخٍ، فَيطلْتيخٍ مبِذ وفَإِذَا ه ،ظُرن؟ فَيكلَيرِج تحت، ارِفَيي النلْقَى ف«. 
ابـراهيم روز قيامـت   «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  . از ابوهريره 362

بيند كه صورتش سياه و غبـارآلود شـده اسـت، ابـراهيم بـه او       پدرش آزر را در حالي مي
گويـد: امـروز از تـو نافرمـاني      گويد: آيا به تو نگفتم از من نافرماني مكن؟ پدرش مـي  مي

گويد: خدايا! تـو بـه مـن     شوم)؛ ابراهيم مي كنم و مرتكب عصيان نمي كنم (اطاعت مي نمي
وعده دادي كه روز قيامت مرا رسوا نكني و چه رسوايي بدتر از اين كه پدرم از رحمتـت  

ام،  فرمايد: من بهشت را بر كافران حرام كرده بسيار دور و محروم باشد؟ خداوند متعال مي
اي ابراهيم! زير پاهايت چيست؟ (به زير پاهايت نگاه كن)، ابراهيم شود:  و سپس گفته مي

بيند كه آغشته به خون يـا سـرگين اسـت،     كند و كفتاري پر مو مي به زير پاهايش نگاه مي
 .)97F1(»شود شود و به آتش انداخته مي آنگاه دست و پايش گرفته مي

                                           
و مسخ او به اين حيوان، به اين خـاطر اسـت كـه در ميـان حيوانـات، كفتـار       » كفتار«به » آزر«تشبيه  -1

توجـه   گـذرد، بـي   ، زيرا در همه حال غافل است و به چيزي كه در اطرافش مـي هاست ترين آن احمق
 توجه بود، او را نيز از خود راند. باشد. آزر عالوه بر اين كه به نصايح حضرت ابراهيم بي مي
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 شود ترين عذاب از اهل جهنم گفته مي حديث: آنچه به صاحب كم

 باب: [خلق آدم]» بدء اخللق«بخاری، كتاب 

363- »إِنَّ اللَّه :هفَعرسٍ يأَن نلَّ عجو زضِ  عي اَألرا فم أَنَّ لَك ا: لَوذَابارِ علِ النأَه نوأَهقُولُ لي
 :وأَنت في صلْبِ آدم ذَلكهو أَهونُ من كُنت تفْتدي بِه؟ قَالَ: نعم، قَالَ: فَقَد سأَلْتك ما  ،من شيٍء

تيبِي، فَأَب رِكشأَنْ الَ ت«. 
كند كـه فرمودنـد: خداونـد     روايت مي . انس در حديثي مرفوع به نقل از پيامبر 363

اگر مالك تمام چيزهـاي روي زمـين   «گويد:  ترين عذاب اهل آتش مي متعال به صاحل كم
دهـد: بلـه، خداونـد     دادي؟ جـواب مـي   اي نجاتـت از آتـش دوزخ مـي   بودي، آن را بر مي
فرمايد: ولي در حالي كه در صلب آدم بودي، كمتر آن را از تو خواستم و آن ايـن بـود    مي

 ».كه براي من شريكي قرار ندهي، اما تو از دستور من سرپيچي نمودي

 باب: [صفة اجلنة والنار]» الرقاق«بخاری، كتاب 

بن مالك رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ:  يقُولُ اللَّه تعالَى نسِ عن أَ« -364
: نعم، فَيقُولُ لأَهون أَهلِ النارِ عذَابا يوم القيامة: لَو أَنَّ لَك ما في اَألرضِ من شيٍء أَكُنت تفْتدي بِه؟

نْ تشرِك فَيقُولُ: أَردت منك أَهونَ من هذَا، وأَنت في صلْبِ آدم: أَنْ الَ تشرِك بِي شيئًا، فَأَبيت إِلَّا أَ
 .»بِي

روايت شده است كه فرمودند: خداونـد متعـال    از پيامبر  از انس بن مالك  .364
اگـر مالـك تمـام    «گويـد:   ن عذاب از اهل دوزخ مـي تري روز قيامت خطاب به صاحب كم

دادي؟  بودي، آيا آن را بـراي نجـات خـويش از آتـش دوزخ مـي      چيزهاي روي زمين مي
لب آدم بـودي، كمتـر از آن را از تـو      دهد: بله، خداوند مي جواب مي فرمايد: وقتي در صـ

                                                                                                             
ابـراهيم   :»رآه کذلک تربأ منه وقـال: لسـت أيب   فإذا«در روايتي كه ابن منذر آورده است چنين آمده: 

گويد: تو پدر من نيستي. [شـرح قسـطالني    گرداند و مي بيند، از او روي مي شده مي مسخ وقتي آذر را
 بر صحيح بخاري].
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بـراي مـن شـريك     خواستم و آن اين بود كه براي من شريك قرار ندهي، اما تو از اين كه
 ».قرار ندهي خودداري كردي [و دچار شرك شدي]

 مسلم، باب: [الكفارات]

365- »كالنِ مسِ بأَن نرضي اهللا عنه ع  كاربقُولُ اُهللا تقَالَ:  ي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع
انت لَك الدنيا وما فيها، أَكُنت مفْتديا بِها؟ فَيقُولُ: نعم، فَيقُولُ: وتعالَى لأَهون أَهلِ النارِ عذَابا: لَو كَ

أَحِسبه قَالَ: ولَا أُدخلَك النار  -وأَنت في صلْبِ آدم: أَنْ لَا تشرِك  ،قَد أَردت منك أَهونَ من هذَا
- كرإِلَّا الش تيفَأَب«. 

روايت شده است كه فرمودند: خداونـد متعـال    از پيامبر  . از انس بن مالك 365
اگر دنيا و آنچه در آن است، مال تـو  «گويد:  ترين عذاب از ميان دوزخيان مي به صاحل كم

فرمايـد: وقتـي    گويد: بله، خداوند مي دادي؟ مي بود، آيا آن را براي نجاتت از دوزخ مي مي
تر از اين را از تو خواستم و آن اين بود كـه   ي (از همان آغاز خلقت) كمدر صلب آدم بود

به نظـرم فرمـود (شـك راوي): و تـو را داخـل آتـش        –نسبت به من دچار شرك نشوي 
 ».اما تو دچار شرك شدي –كنم [اگر دچار شرك نشوي]  نمي

لَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: يقَالُ للْكَافرِ ص رسولَ اللَّهأَنَّ  رضي اهللا عنه بن مالكعن أَنسِ « -366
لُ لَه: قَد يوم الْقيامة: أَرأَيت لَو كَانَ لَك ملُْء الْأَرضِ ذَهبا، أَكُنت تفْتدي بِه؟ فَيقُولُ: نعم، فَيقَا

كذَل نم رسأَي لْتئس«. 
 كند كه پيامبر  چنين روايت مي ديث را از انس . مسلم با سندي ديگر اين ح366

داشـتي، آيـا آن را    ي دنيا طال مـي  شود: اگر به اندازه روز قيامت به كافر گفته مي«فرمودند: 
تـر از   شود: در دنيا كـم  دهد: بله، به او گفته مي دادي؟ جواب مي براي نجاتت از دوزخ مي

 ]».اين از تو خواسته شد [اما آن را انجام ندادي
فَيقَالُ لَه: كَذَبت، قَد ... «چنين آورده است:  مسلم در روايت ديگري از انس  -367

كذَل نم رسأَي وا هم لْتئتر از ايـن از تـو    شود: دروغ گفتي. در دنيا كم به او گفته مي«...  »س
 ».خواسته شد [اما آن را انجام ندادي]





 

 
 شكايت دوزخي بهشت و دوزخ و  مجادله -38

 كنند حديث: بهشت و دوزخ باهم مجادله مي

 باب: [سورة ق]» التفسري«بخاری، كتاب 

نار، عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ: قَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم تحاجت اجلَنةُ وال« -368
الْمتكَبرِين واملُتجبرِين، وقَالَت اجلَنةُ: ما لي الَ يدخلُنِي إِلَّا ضعفَاُء الناسِ فَقَالَت النار: أُوثرت بِ

مقَطُهسي ؟وتمحر تأَن :ةنلْجالَى لعتو كاربت ارِ:  ،قَالَ اللَّهلنقَالَ لي، وادبع ناُء مأَش نم بِك محأَر
مذَابِيإِنع تئُ  ،ا أَنلتمفَالَ ت ارا النا، فَأَمهلْؤا ممهنم ةداحكُلِّ ولي، وادبع ناُء مأَش نم بِك ذِّبأُع

لَهرِج عضى يتقُولُ:  ،حفَت!قَط قَط!ئُ ! قطلتمت كالنفَه، الَ يضٍ، وعا إِلَى بهضعى بوزيو زع اللَّه مظْل
 .»وجلَّ من خلْقه أَحدا، وأَما اجلَنةُ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينشئُ لَها خلْقًا

بهشـت و دوزخ  «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوهريره 368
ام،  اختصـاص داده شـده   گويد: من به متكبـرين و جبـاران   كنند؛ دوزخ مي باهم مجادله مي

اند وارد مـن   گويد: چرا كسي جز فقرا و ضعيفان و كساني كه از ديد مردم افتاده بهشت مي
فرمايد: تو رحمت من هستي، به هركس از بنـدگانم   بهشت مي به تعالمشود؟ خداوند  نمي

گـردانم) و بـه دوزخ    كـنم (او را داخـل تـو مـي     تو بـه او رحـم مـي    كه بخواهم، به وسيله
ي تـو عـذاب    فرمايد: تو عذاب من هستي، هركس از بندگانم را كه بخواهم، به وسـيله  يم

شود تا اين كه خداوند پايش  دهم و هركدام از آن دو پر خواهند شد، اما دوزخ پر نمي مي
است! آن وقـت اسـت    گويد: بس است! بس است! بس وزخ ميدهد و د را در آن قرار مي

چسبند و خداوند به هيچيك از  آيند و به يكديگر مي آن فرو مي هاي شود و كناره كه پر مي
كند؛ اما براي پرشدن بهشـت، خداونـد متعـال بـراي آن      ترين ظلمي نمي بندگانش كوچك

 ».آفريند مخلوقاتي مي



   

 احاديث قدسي 374
 

﴿باب: [ما جاء فی قول اهللا تعالی: » التوحيد«بخاری: كتاب           

 ﴾[ 

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: اختصمت اجلَنةُ والنار  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -369
مقَطُهساسِ وفَاُء النعا إِلَّا ضلُهخدا الَ يا لَهةُ: ماجلَن ا، فَقَالَتهِمب؟إِلَى ر :ارالن قَالَتنِي  - وعي- 

فَقَالَ اللَّه ،رِينكَبتبِالْم ترالَى – أُوثعت -  بِك يبذَابِي، أُصع تارِ: أَنلنقَالَ لي، وتمحر تأَن :ةنلْجل
الَ ي ةُ فَإِنَّ اللَّها اجلَنا، قَالَ: فَأَمهلْؤا مكُمنم ةداحكُلِّ ولاُء، وأَش نئُ مشني هإِنا، ودأَح هلْقخ نم مظْل

زِيدم نلْ مقُولُ: ها فَتيهنَ فلْقَواُء، فَيشي نارِ ملنثَالَثًا -؟ ل - هما قَديهف عضى يتح،  دريئُ، ولتمفَت
قُولُ: قَطتضٍ، وعا إِلَى بهضعب! قَط! قَط!«. 

بهشـت و دوزخ  «روايت شـده اسـت كـه فرمودنـد:      از پيامبر  وهريره . از اب369
گويد: خدايا! چرا تنهـا ضـعيفان و فقـرا وارد     برند؛ بهشت مي دعوايشان را نزد خداوند مي

ام، خداونـد متعـال بـه     گويد: من به متكبـرين اختصـاص يافتـه    شوند؟ و دوزخ مي من مي
گويد: تو عذاب من هستي، با تو هر  ميگويد: تو رحمت من هستي و به دوزخ  بهشت مي

ي كافي افـراد وجـود    دهم و براي هركدام از شما به اندازه اي را كه بخواهم عذاب مي بنده
فرمودند: اما نسبت به بهشت خداونـد بـه    )؛ پيامبر ددارد (هركدام از شما پر خواهيد ش

س را كـه بخواهـد،   كند و براي آتش نيز هرك ترين ظلمي نمي هيچيك از بندگانش كوچك
گويـد: آيـا    شود، تا جايي كـه دوزخ سـه بـار مـي     آفريند، پس در آن انداخته مي برايش مي

انـدازد، پـس    افتند] تا اين كه خداوند قدمش را در آن مي [و آنقدر در او مي بازهم هست؟
گويـد: بـس    چسـبند و دوزخ مـي   آيند و به يكديگر مي هاي آن فرو مي شود و كناره پر مي
 ».! بس است! بس است!است

 أعاذنا اهللا تعالی منها] –مسلم، باب: [جهنم 

در اين خصوص روايات متعددي را بيان كرده است كـه بـه برخـي از     /امام مسلم 
 شود: ها اشاره مي آن
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 روايت اول:

) 368ي  اين روايت، درست مانند همان روايـت امـام بخـاري (حـديث شـماره      -370
وقَالَت الْجنةُ: فَما لي لَا «انـد:   ن روايت اين دو جمله اضافه شدهاست با اين تفاوت كه در اي

مهزجعو مقَطُهساسِ وفَاُء النعلُنِي إِلَّا ضخدبهشت گفـت: مـرا چـه شـده جـز ضـعيفان و       « »ي
و » شـوند؟  باشند و ناتوانند، وارد مـن نمـي   ارزش مي اند و كم كساني كه از ديد مردم افتاده

هركدام از شما پر خواهيد شد (براي هركدام از شما « »ولكُلِّ واحدة منكُما ملْؤها«ي:  ملهج
 ».شويد) ها پر مي ي آن افرادي هست كه به وسيله

 روايت دوم:

باشد اين  ) مي370ي  اين روايت، درست همانند روايت نخست (حديث شماره -371
 »احتجت الْجنةُ والنار«ي  جمله »حاجت الْجنةُ والنارت«تفاوت كه در اين روايت به جاي 

 آمده است.

 روايت سوم:

باشد، با اين تفاوت كـه بـه جـاي     اين روايت، درست همانند دو روايت قبل مي -372
 باشد. مي» گرسنگان«آورده است كه به معني  »وغَرثُهم«ي  كلمه »وعجزهم«

 م:روايت چهار

كـه درسـت هماننـد روايـت      امام مسلم اين حديث را از ابوسـعيد خـدري    -373
است، آورده است، تنها تفاوتي كه اين روايت با بقيه دارد، اين اسـت كـه بـه     ابوهريره 

آمـده اسـت و بقيـه را     »ولكلَيكُما ملْؤها«ي  جمله »ولكُلِّ واحدة منكُما ملْؤها«ي  جاي كلمه
 ندارد.
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 روايت پنجم:

374- »كالم نب سا أَنثَندةَ، حادقَت نقَالَ: لَا  رضي اهللا عنه ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاِهللا ص بِيأَنَّ ن
زِيدم نلْ مقُولُ: هت منهالُ جز؟ت ةزالْع با ريهف عضى يتالَ - حعتو كاربىت – همقَد، قُولُ: قَطفَت! 

قَط! كتزعضٍ ،وعا إِلَى بهضعى بوزيو«. 
جهـنم مرتـب   «فرمودنـد:   روايت شده است كـه پيـامبر    . از انس بن مالك 374

كند كه آيا بازهم هست؟ تا اين كه خداونـد متعـال قـدمش را در آن     گويد و تكرار مي مي
گويـد: بـس    اثر فشاري كه ناشي از ازدحام افرادش است] ميدهد، پس [جهنم در  قرار مي

 ».آيند هاي دوزخ به هم مي است! بس است! به عزتت سوگند! و كناره

 روايت ششم:

375- »كالنِ مسِ بأَن نرضي اهللا عنه ع  منهالُ جزقَالَ: لَا ت هأَن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع
 ،حتى يضع رب الْعزة فيها قَدمه، فَينزوِي بعضها إِلَى بعضٍ ؟وتقُولُ: هلْ من مزِيد ،قَى فيهايلْ

قُولُ: قَطتو! لٌ !قَطفَض ةني الْجالُ فزلَا يو ،كمكَرو كتزبِع، كسلْقًا، فَيا خئَ اُهللا لَهشنى يتح مهن
ةنلَ الْجفَض«. 

دوزخيان مرتـب و  «كند كه فرمودند:  روايت مي از پيامبر  . از انس بن مالك 375
گويد: آيا بازهم هست؟ تا ايـن   شوند و دوزخ مرتب مي پشت سر هم به دوزخ انداخته مي

 مآينـد و بـه هـ    هاي دوزخ فرو مي دهد و كناره كه خداوند متعال قدمش را در آن قرار مي
گويد: خدايا! به عزتـت سـوگند بـس اسـت!      چسبند و در اين وقت است كه جهنم مي مي

بس است! اما در مقابل در بهشت جاي زيـادي مانـده اسـت و خداونـد [بـراي پركـردن]       
 ».دهد ها را در بهشت جاي مي آفريند و آن افرادي مي

 روايت هفتم:

: يبقَى من الْجنة ما شاَء اُهللا يقُولُلَّى اُهللا علَيه وسلَّم عنِ النبِي صعن أَنسٍ رضي اهللا عنه « -376
 .»ثُم ينشئُ لَها خلْقًا مما يشاُء ،أَنْ يبقَى
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آن مقـدار كـه خداونـد    «روايت شده است كه فرمودنـد:   از پيامبر  . از انس 376
شود تـا ايـن كـه خداونـد از هـر       ر نميماند و پ خواهد، در بهشت جاي خالي باقي مي مي

 ».آفريند گروه كه خود بخواهد، براي پركردن آن آفريدگاني را مي

النَّارِ ترمذی، [ نَّةِ وَ اجِ اجلَ تِجَ اءَ يفِ احْ ا جَ  ]بَابُ مَ

م: احتجت اجلَنةُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -377
تكَبرونَ، فَقَالَ والنار، فَقَالَت اجلَنةُ: يدخلُنِي الضعفَاُء واملَساكني، وقَالَت النار: يدخلُنِي اجلَبارونَ واملُ

 .»أَرحم بِك من شئْت ،نت رحمتيأَنتقم بِك ممن شئْت، وقَالَ للْجنة: أَ ،للنارِ: أَنت عذَابِي
بهشـت و دوزخ  «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوهريره 377

شـوند و   گويد: فقيران و تنگدستان وارد من مـي  كنند و بهشت مي باهم بحث و مجادله مي
ب بـه آتـش   شوند، سـپس خداونـد خطـا    گويد: متكبران و ستمگران وارد من مي آتش مي

گيـرم و   ي تو از هـركس كـه بخـواهم انتقـام مـي      گويد: تو عذاب من هستي، به وسيله مي
ي تـو   فرمايد: تو رحمت من هستي، به هركس كه بخواهم، به وسـيله  خطاب به بهشت مي

 ».كنم (با واردكردن او در تو) رحم مي

 كند حديث: دوزخ نزد پروردگارش شكايت مي

 باب: [صفة النار]» بدء اخللق«بخاری، كتاب 

378- » نولُ عسقُولُ: قَالَ ري ،هنع اللَّه يضةَ رريرا هأَب عمس هنِ، أَنمحالر دبع نةَ بلَمو سأَب
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ا :اللَّههبإِلَى ر ارالن كَتتاش، بر :فَقَالَت! ي بضعا أَكَلَ بنَ لَها، فَأَذضع
ونفَسٍ في الصيف، فَأَشد ما تجِدونَ من احلَر، وأَشد ما تجِدونَ من  ،بِنفَسينِ: نفَسٍ في الشتاِء

 .»الزمهرِيرِ
فرمودنـد:   گفت: پيامبر  گويد: شنيدم كه ابوهريره  . سلمه بن عبدالرحمن مي378

گويد: خدايا! [در اثر فشار و شدت عـذاب]   كند و مي ردگارش شكايت ميدوزخ نزد پرو«
كند). پس خداوند به  برد و هالك مي خورد (از بين مي برخي از وجودم برخي ديگر را مي

دهد كه [در سال] دو بار نفس بكشد؛ يك بـار در زمسـتان و يـك بـار در      آتش اجازه مي
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تر و بيشتر  كنيد، سخت در تابستان احساس مي تابستان و نفس تابستان، آن گرمايي را شما
تـر و   كنيـد، سـخت   كند و نفس زمستان، آن سرمايي را كه شما در زمستان احساس مي مي

 .)98F1(»كند بيشتر مي

                                           
گويـد و برخـي    در مورد شكايت دوزخ، برخي معتقدند كه دوزخ چنين شكايتي را با زبـان قـال مـي    -1

 كند. گويند با زبان حال آن را بيان مي مي
بودن آن هستند و برخـي نيـز معتقـد بـه      ي معتقد به مجازيدر مورد تنفس نيز برخي از جمله بيضاو

 باشند. [شرح قسطالني بر صحيح بخاري]. بودن آن مي حقيقي



 

 
 و مسايل مربوط به آن حوض پيامبر  -39

 بخاری، باب: [احلواض]

379- »بِينِ النع هنع اللَّه يضر اللَّه دبع نلَى  عع طُكُما فَرقَالَ: أَن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص
كُمنالٌ مي رِجعم نفَعرلَيضِ، واحلَو، با رونِي، فَأَقُولُ: يد نلَجتخلَي الَ  !ثُم كقَالُ: إِنابِي، فَيحأَص

كدعثُوا بدا أَحرِي مدت«. 
مـن قبـل از   «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  عود . از عبداهللا بن مس379

ها را از من  شوند و سپس آن شوم و افرادي از شما با من آورده مي شما بر حوض وارد مي
هـا يـاران مـن هسـتند)، گفتـه       گويم: خـدايا! يـارانم (ايـن    كنند؛ [در اين حال] مي دور مي

 ».بعد از تو چه كار كردند داني [كه اين افراد از امتت] شود: تو نمي مي
نيـز بـا    /و امـام مسـلم    با سند ديگري از حذيفه  /اين حديث را امام بخاري 

 اند. روايت كرده از پيامبر  سندي از حصين او هم از ابي وائل از حذيفه 

 روايات بخاریی  ادامه

وسلَّم قَالَ: لَيرِدنَّ علَي ناس من عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه  رضي اهللا عنه عن أَنسٍ« -380
فَيقُولُ: الَ تدرِي ما أَحدثُوا  !أَصحابِي احلَوض، حتى عرفْتهم اختلجوا دونِي، فَأَقُولُ: أَصحابِي

كدعب«. 
 تعدادي از امتم«روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  از انس بن مالك  .380

شناسم كه ناگاه به شدت  ها را مي شوند كه آن پيش من در كنار حوض و آنقدر نزديك مي
شـوند كـه بـه مـن نزديـك شـوند]. در ايـن حـال          كنند [و مانع مي ها را از من دور مي آن
فرمايد: تو خبـر نداشـتي [كـه ايـن افـراد از       ها ياران من هستند! خداوند مي گويم: اين مي

 .)99F1(»ردندامتت] بعد از تو چه ك

                                           
 كه اشاره به كمي افراد دارد، آمده است.» اصيحابي» «أصحابي«در روايتي به جاي  -1



   

 احاديث قدسي 380
 

381- »دعنِ سلِ بهس نلَى  رضي اهللا عنه عع طُكُمي فَرإِن :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالَ: قَالَ الن
امأَقْو لَينَّ عرِدا، لَيدأْ أَبظْمي لَم رِبش نمو ،رِبش لَيع رم نضِ، ماحلَو،  مرِفُهأَعيينورِفُونع ثُم ،

مهنيبنِي ويالُ بحي« 
 ،معن :لٍ؟ فَقُلْتهس نم تعمكَذَا ساشٍ، فَقَالَ: هيأَبِي ع نانُ بمعنِي النعمازِمٍ: فَسو حقَالَ أَب

رِياخلُد يدعلَى أَبِي سع دهرضي اهللا عنه فَقَالَ: أَش هتعملَس، وها: ويهف زِيدي 
لمن غَير  !سحقًا !إِنهم مني، فَيقَالُ: إِنك الَ تدرِي ما أَحدثُوا بعدك، فَأَقُولُ: سحقًا :فَأَقُولُ

 .»بعدي
من قبـل از  « فرمودند: روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از سهل بن سعد 381

خورد و هـركس از آب   كنار من بگذرد، از آب آن مي آيم، هركس از شما به حوض درمي
هـا را   گذرند كه من آن هايي از كنار من بر آن مي شود. اما گروه آن بخورد، هرگز تشنه نمي

 ».شود ها فاصله انداخته مي شناسند. سپس بين من و آن ها نيز مرا مي شناسم و آن مي
ن ابي عياش به من گفت: آيـا ايـن   گويد: نعمان ب ابوحازم (يكي از راويان اين سند) مي

دهـم از   حديث را از سهل بن سعد اينگونه شنيدي؟ گفتم: بلـه، گفـت: مـن شـهادت مـي     
ي حـديث چنـين گفـت:     اينگونه شنيدم كه تو گفتي، امـا او در ادامـه   ابوسعيد خدري 

د از داني كه بع شود: تو نمي ها از امت من هستند، گفته مي گويم: آن فرمودند: مي پيامبر 
گويم: از رحمت به دور باد! از رحمت به دور باد! كسي كه بعد  تو چه كار كردند، پس مي

 .)100F1(»از من مرتد شده است
كرد و  حديث روايت مي از پيامبر  گويد: ابوهريره  مي /. سعيد بن مسيب 382

ع گذرنـد و منـ   روز قيامت گروهي از امتم در كنـار مـن مـي   «فرمودند:  گفت: پيامبر  مي
                                                                                                             

از اسـالم و يـا   داني كه بعد از تـو چگونـه دچـار ارتـداد      يعني تو چه مي »ما أحدثوا بعدک يال تدر«
شـود.   شان بر حوض و نوشـيدن آب آن مـي   مرتكب چه گناهاني شدند و اين گناهان مانع واردشدن

 [شرح قسطالني بر صحيح بخاري].

كسي است كه دينش را تغيير داد و مرتد شد؛ زيرا بـه كسـي جـز كـافر گفتـه       »يغير بعد«منظور از  -1
گيـرد و بخشـيده خواهـد شـد.      رد شفاعت قـرار مـي  بلكه مؤمن گناهكار مو »سحقاً سحقاً«شود:  نمي

 [شرح قسطالني بر صحيح بخاري].
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هـا گروهـي از    گويم: خدايا! اين شوند از اين كه بر حوض وارد شوند؛ در اين حال مي مي
داني [و خبر نداري] كه بعد از تو چه كـار   فرمايد: تو نمي اصحاب من هستند، خداوند مي

 .)101F1(»ي خود برگشتند ها مرتد شدند و به دين و آيين گذشته كردند، آن
ايـن حـديث را    از پيـامبر   تـي ابـوهريره   كند كـه وق  شعيب از زهري روايت مي

بـه   اما عقيل از زهري روايت كـرد كـه ابـوهريره     »فَيجلَونَ«فرمود:  كرد، مي روايت مي
شدن به حوض منع و از آن طـرد   يعني از نزديك »فَيحلَّئُونَ«گفت:  »فَيجلَونَ«ي  جاي كلمه

 شوند. مي
إِذَا ف ،عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: بينا أَنا قَائم عنهرضي اهللا  عن أَبِي هريرةَ« -383

مهفْترى إِذَا عتةٌ، حرمز، لُمفَقَالَ: ه ،نِهِميبنِي ويب نلٌ مجر جرخ!  ،اللَّهارِ و؟ قَالَ: إِلَى الننأَي :فَقُلْت
أْنا شمو :قُلْتمهفْترى إِذَا عتةٌ، حرمإِذَا ز ى. ثُمقَرالقَه مارِهبلَى أَدع كدعوا بدتار مه؟ قَالَ: إِنمه، 

لُمفَقَالَ: ه ،نِهِميبنِي ويب نلٌ مجر جرخ! قُلْت: مهأْنا شم :قُلْت ،اللَّهارِ و؟ قَالَ: إِلَى النن؟ قَالَ: أَي
 .»إِنهم ارتدوا بعدك علَى أَدبارِهم القَهقَرى فَالَ أُراه يخلُص منهم إِلَّا مثْلُ هملِ النعمِ

وقتي در كنار حوض «روايت شده است كه فرمودند:  از پيامبر  . از ابوهريره 383
هـا را   [آنقدر نزديك من هستند] كه من آن گذرند و ام، ناگاه گروهي از كنار من مي ايستاده

شود)  آيد (ظاهر مي ها فردي بيرون مي ها را شناختم، بين من و آن شناسم و وقتي كه آن مي
گويد:  بري]؟ مي ها را] كجا [مي گويم: [آن گويد: بياييد! من هم مي و خطاب به آن گروه مي

ها  گويد: آن اند (چرا)؟ مي كردهگويم: مگر چه كار  به خدا سوگند به سوي آتش جهنم، مي
ي خـود برگشـتند و سـپس گـروه ديگـري       بعد از تو مرتد شدند و به دين و آيين گذشته

ها را شـناختم،   شناسم و وقتي كه آن ها را مي شوند كه آن آيند و آنقدر به من نزديك مي مي
گـويم: كجـا؟    گويـد: بياييـد! مـي    ها مي آيد و خطاب به آن ها فردي بيرون مي بين من و آن

هـا بعـد از تـو     دهد: آن گويم: چرا؟ جواب مي گويد: به خدا سوگند به سوي جهنم، مي مي

                                           
 شود. هايي بين ده تا چهل نفر گفته مي به گروه» رهط« -1

شود كه در اثناي آن به راهي كه در آن بوده است، نگاه  به نوعي برگشت به عقب گفته مي» القهقري«
 [شرح قسطالني بر صحيح بخاري]. گويد: به معناي ارتداد است. نكند. و ازهري مي
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كـنم كـه آن فـرد اجـازه      ي خود برگشتند و گمان نمي مرتد شدند و به دين و آيين گذشته
سـاربان [كـه    دهد كسي از آن گروه از دست او خارج شود، مگر اندكي همچون شـتر بـي  

 .)102F1(»يابند] نجات مي
                                           

آمده است كه امام قسطالني در شرح آن  »بينا أنا نائم«، »بينا أنا قائم«در رايتي ديگر به جاي  -1
در خواب آنچه را  ممكن است به اين نكته اشاره داشته باشد كه پيامبر  »وبينا أنا نائم«فرمايد:  مي

باشد. [شرح  يده است و خواب پيامبران وحي ميافتد، د اتفاق مي كه در آخرت براي ايشان 
 قسطالني بر صحيح بخاري].

 »حوض پيامبر «نكاتي در مورد 
 شود كه آب در آنجا جمع شود. ي حوض به جايي گفته مي كلمه
باشد، اين است كـه آيـا حـوض قبـل از پـل صـراط        اي كه در اينجا مطرح و مورد اختالف مي مسأله

گويد: صحيح آن است كه حوض قبـل از پـل صـراط     ابوالحسن قابسي ميخواهد بود يا بعد از آن؟ 
آينـد، تشـنه    گويد: مـردم وقتـي از قبرهايشـان بيـرون مـي      باشد؛ قاضي نيز ضمن تأييد اين سخن مي

 تر اسـت و بـه حـديث بخـاري از ابـوهريره       هستند، پس وجود حوض قبل از پل صراط، صحيح
گذرنـد و   ام كه جماعتي از كنار من مي من بر حوض ايستاده: «فرمايد مي كند كه پيامبر  استدالل مي

آيد و خطـاب بـه    ها بيرون مي ها را شناختم، فردي در ميان من و آن شناسم و وقتي كه آن ها را مي آن
پس با » دهند: به خدا سوگند به سوي جهنم... گويم: كجا؟ جواب مي گويد: بياييد! من هم مي ها مي آن

 باشد. ، حوض قبل از پل صراط ميتوجه به اين حديث
گويد: حوض بايد قبل از پل صـراط باشـد؛ زيـرا صـراط، پلـي       قرطبي نيز ضمن تأييد اين مطلب مي

افتنـد، پـس    يابند و گروهي در آتش دوزخ مـي  طوالني است كه هنگام عبور از آن گروهي نجات مي
روند و بهشت جايي اسـت كـه    يافتگان ديگر به سوي جهنم نخواهند رفت، بلكه به بهشت مي نجات

 بهشتيان در آنجا هرگز تشنه نخواهند شد.
باشـد. عمـل بخـاري در     در مقابل اين نظريه، گروهي نيز معتقدند كه حوض بعد از پـل صـراط مـي   

صحيح خود در آوردن احاديث حوض بعد از احاديث شفاعت و احاديث مربوط بـه ميـزان، بيـانگر    
ته باشد. حديث انس كه ترمذي آن را روايت كرده است، دليـل  اي داش اين است كه وي چنين عقيده

خواستم كه مرا شفاعت كنند، فرمودند: بله، ايـن كـار را    گويد: از پيامبر  انس مي«باشد.  اين امر مي
كنم، گفتم: كجا شما را پيدا كنم، فرمودند: اوالً پل صراط، گفـتم: اگـر شـما را نيـافتم؟ فرمودنـد:       مي

 ».تم: اگر تو را نيافتم؟ فرمودند من كنار حوض هستمنزديك ميزان، گف
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كند، زيرا در اين احاديـث آمـده    آنچه در احاديث حوض بدان اشاره شده است، اين قول را تأييد مي

و ظاهر امر به اين اشاره دارد كـه نوشـيدن از آب حـوض، بعـد از      »من شرب منه مل يظمأ أبداً«است: 
زيرا كسي كه هرگز تشـنه نشـود، كسـي اسـت كـه در آتـش        محاكمه و نجات از آتش جهنم است،

كه اشـاره بـه بـودن حـوض قبـل از پـل        افتد و از آن نجات يافته است، اما حديث ابوهريره  نمي
شـوند يـا آن را    صراط دارد، ممكن است به اين نكته اشاره داشته باشد كه مـردم بـه آن نزديـك مـي    

ي فـوق نمايـان    تند كه به تأمل در اين حديث، ضـعف نكتـه  اف بينند و قبل از اتمام پل در آتش مي مي
يافتگان از  يافتگان از پل صراط نجات ي نجات از آتش است و نجات شود، زيرا نوشيدن آب نشانه مي

شود. حـال اگـر بعـد از صـراط      باشند و بهشت جايي است كه كسي در آن هرگز تشنه نمي آتش مي
اي دارد؛ زيرا كسي كـه از پـل گذشـته اسـت، از آتـش       باشد، ديگر نوشيدن از آب حوض چه فايده

 نجات يافته و وارد بهشت شده است، پس ديگر چه نيازي به نوشيدن آب دارد تا ديگر تشنه نشود.
گويد: صحيح اين است كه بگوييم دو حوض وجـود دارد،   مي» ةالتذكر«فرمايد: صاحب  قسطالني مي

ر بهشت هستند و هـردو كـوثر نـام دارنـد. قسـطالني      يكي قبل از پل و ديگري بعد از آن و هردو د
شود،  شود و چون از آن گرفته مي گويد: كوثر نهري است كه در بهشت كه آبش در حوض ريخته مي

 گويند. به حوض نيز كوثر مي
ي مطلب اين كه حوض و مسايل مربوط به آن جزو غيبيات است و چيزي از آن براي ما  خالصه

كردن به توصيفاتي است كه در  گيري مؤمن، ايمان به وجود آن و بسنده مشخص نيست و تنها موضع
احاديث به آن اشاره شده است كه به برخي از اين توصيفات كه در احاديث بخاري به شرح زير 

 كنيم: آمده، اشاره مي
پـيش روي شـما حوضـي اسـت كـه      «روايت كرده است كه فرمودند:  از پيامبر  ب) ابن عمر 1

است و جرباء و أذرح نام دو روسـتا در شـام   » أذرح«و » جرباء«ي بين  ي فاصله اندازهمساحت آن به 
ي بـين   ها سه شبانه روز است. و در روايات ديگر وارد شده است كـه فاصـله   ي آن هستند كه فاصله

 زواياي اين حوض، مساوي است.
ي  حوض من به انـدازه «كند كه فرمودند:  روايت مي از پيامبر  ب) عبداهللا بن عمرو بن عاص 2

ي ستارگان  هايش به اندازه تر از مشك و ظرف يك ماه، راه است، آبش سفيدتر از شير و بويش خوش
 ».ها آب بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد آسمان هستند؛ هركس از آن ظرف

 ي مسافت ميان ايلـه و  بزرگي حوض من به اندازه«فرمودند:  گويد: پيامبر  مي ) انس بن مالك 3
شـهر  » ايلـه «انـد:   ؛ گفتـه »ي ستارگان آسمان است هاي آن، به اندازه صنعاي يمن است و تعداد ظرف



   

 احاديث قدسي 384
 

 عن أَسماَء بِنت أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنهما قَالَت: قَالَ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: إِني« -384
من أُمتي، و ،مني !حتى أَنظُر من يرِد علَي منكُم، وسيؤخذُ ناس دونِي، فَأَقُولُ: يا رب ،علَى احلَوضِ

كدعلُوا بما عم ترعلْ شقَالُ: ه؟فَي قَابِهِملَى أَعونَ عجِعروا يرِحا بم اللَّهكَةَ  ،ولَيأَبِي م نفَكَانَ اب
مقُولُ: اللَّها !يينِند نع نفْتن ا، أَوقَابِنلَى أَعع جِعرأَنْ ن وذُ بِكعا نإِن«. 

من «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  ب. از اسماء بنت ابي بكر 384
كـنم و   گذرنـد، نگـاه مـي    ام و بر كساني از شما كه در كنار من مـي  در كنار حوض نشسته

خواهنـد بـر حـوض وارد شـوند، در      شـوند و مـي   گروهي از مردم كه به من نزديـك مـي  
گويم: خدايا! اين گروه از مـن و   د)، من هم ميشون شوند (منع مي پيشادست من، گرفته مي

داني بعد از تو چه كار كردنـد؟ بـه خـدا سـوگند!      شود: آيا مي از امت من هستند، گفته مي
 ».ي خود برگشتند بعد از تو [مرتد شدند و] به دين و آيين گذشته

                                                                                                             
آبادي بوده است در سمت درايي احمر از طرف شام كه امروزه مخروبه است و حاجيان مصر هنگام 

 گذشتند. حج از آنجا مي
هاي بهشت است و  ، باغي از باغبين منزل من و منبر من«فرمودند  گويد: پيامبر  مي ) ابوهريره 4

يعني همان منبري كـه در دنيـا دارم، در قيامـت بـر حوضـم قـرار داده       » منبر من بر حوض قرار دارد
زنم تا بياينـد و از   خواهد شد؛ يا اين كه در كنار حوض، منبري دارم كه در باالي آن مردم را صدا مي

 واهللا أعلم. –آن آب بنوشند 
فرمـود:   كـرد و مـي   حوض را توصـيف مـي   روايت شده است كه پيامبر  ) از حارثه بن وهب 5
هـايي همچـون سـتارگان     ي بين مكه و صنعاء اسـت، در آنجـا ظـرف    ي فاصله مساحت آن به اندازه«

 / و در روايت امـام احمـد  » ها) بودن ظرف بينيد (يعني هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ نوراني مي
و در روايـت مسـلم   » باشـند  ش بيشتر از تعداد ستارگان آسمان مـي هاي ظرف«آمده است:  از انس 

واهللا أعلم [شـرح قسـطالني    -» هايي است همچون ستارگان آسمان در آنجا ظرف«چنين آمده است: 
 بر صحيح بخاري].



   

 385 و مسايل مربوط به آن حوض پيامبر 
 

از اين  برم گفت: خدايا! به تو پناه مي ابن ابي مليكه (يكي از راويان حديث) هميشه مي
(مان دچار فتنه شويم ي خود برگرديم، يا در دين كه به دين و آيين گذشته

103F

1(. 

                                           
يـك معنـي را بـا     ، پيـامبر  173ي  ي احاديث اين قسمت از كتاب و نيز حديث شماره در مجموعه -1

؛ حـال، خـالي از   »اسـت  مرتدشدن بعضي از اصـحاب وي «اند و آن:  بيان فرموده چند لفظ مختلف
 فايده نخواهد بود كه به نكاتي در اين باره اشاره شود.

 ي پيشين يا به ديني ديگر درآمدن. ) ارتداد، يعني برگشتن از دين اسالم و به عقيده1
و  بعضي در عصر ابـوبكر صـديق   و  ) قبايلي از عرب كه مسلمان شده بودند، در زمان پيامبر 2

از دين اسالم برگشتند و مرتد شدند و ابتدا، ابوبكر صديق و سپس  ي عمر فاروق  برخي در دوره
 عمر فاروق با آنان جهاد و بسياري از ايشان را نابود كردند و برخي هم دوباره مسلمان گشتند.

 ...﴿مائده:  54ي  ) آيه3      ...﴾  ،و احاديث مذكور در اين بخش و احاديثي ديگر

 اند. اشاره و آن را پيشگويي كرده به مرتدشدن بعضي از ياران پيامبر 
كند؟ و يـا ايـن    نقضي و نقصي وارد مي ي پيامبر  شود پرسيد: آيا اين قضيه در صحابه ) اينك مي4

ي چيسـت؟ و اينـك    ، نشـانه »كـار كردنـد!   داني پس از تو چه نمي«گويد:  مي كه خداوند به پيامبر 
 پاسخ آن:

مرتدان و از «ي احاديث، اين مطلب به وضوح آمده است كه  ) در آن آيه و در همه1-4

﴿در آيه:  »:اند برگشتگان، تنها گروهي از صحابه دين    ﴾ »و » هركس از شما مرتد شود

؛ »رجالٌ: مرداني«؛ »تر است تر و كوچك و به معني كمأُصيحابي: تصغير اصحاب «نيز در احاديث: 
؛ »تر از چهل رهط: بيشتر از ده و كم«؛ »هايي أقوام: قوم«؛ »ناس من أصحابي: مردماني از ياران من«
 ».گروهي» ةزمر«

كنـد و رضـايت خداونـد از     ) آيات و احاديثي بسيار هست كه صحابه را توصيف و تعريف مـي 2-4
 دارد. ايشان را اعالم مي

شان بـه آن را   ماندنِ صحابه بر اسالم و خدمت ) تاريخ عصر صحابه، به وضوح، پايداري و ثابت3-4
دهد و اين راحتي وجود و بقاي اسالم در عصرهاي ديگر و از جملـه عصـر مـا هـم ثابـت       نشان مي

بـه عصـرهاي    ماند كه بخواهـد  ي آنان مرتد شده بودند، ديگر اسالمي باقي نمي كند؛ زيرا اگر همه مي
 هاست. ي جهاد و كوشش آن كنيم، نتيجه ديگر برسد؛ پس اسالمي كه اكنون مشاهده مي
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توان اينچنين به سؤال فوق پاسخ گفت:  ) با توجه و انديشه در داليل باال و داليل ديگر است كه مي5
 بـه پيـامبر    كند و اين كـه خداونـد   دار نمي اي مرتد در ميان صحابه، دامن ايشان را لكه وجود عده«

نشان از گناه و كفر و بديِ فقط آن گروه مرتد دارد نه » داني بعد از تو چه كار كردند نمي«فرمايد:  مي
پـردازد، از جملـه    مـي  چيز ديگر؛ زيرا قرآن در آيات زيادي به تعريف و تمجيد از اصحاب پيامبر 

المائـده:   – 96، 95النسـاء:   – 195، 110، 103، 68آل عمران:  – 285، 151، 143، 137آيات: البقره: 
، 42، 41النحــل:  – 118، 117، 100، 89، 88، 23، 22، 21التوبــه:  – 74، 64، 63، 62األنفــال:  – 55

الحجـرات:   – 10، 9، 8، 7، 6الجاثيه:  – 29، 26، 18، 10الفتح:  – 55النور:  – 41، 40الحج:  – 110
 .8، 1التحريم:  – 8المنافقون:  – 1الممتحنه:  – 10، 9، 8الحشر:  – 22المجادله:  – 10الحديد:  – 7



 

 
 ذبح مرگ (نابودشدن مرگ) در روز قيامت -40

 حديث: نابودشدن مرگ بر پل صراط

 ابن ماجه، باب: [صفة النار]

 علَيه وسلَّم: يؤتى بِالْموت قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -385
ةنلَ الْجا أَهقَالُ: يفَي ،اطرلَى الصع وقَففَي ،ةاميالْق موي! نيفائونَ خعطَّلفَي،  نوا مجرخأَنْ ي نيجِلو

فَرِحني أَنْ يخرجوا من مكَانِهِم  ،طَّلعونَ مستبشرِينفَي !مكَانِهِم الَّذي هم فيه، ثُم يقَالُ: يا أَهلَ النارِ
بِه رمؤقَالَ: فَي ،توذَا الْمه ،معذَا؟ قَالُوا: نرِفُونَ هعلْ تقَالُ: هفَي ،يهف مي هلَى  ،الَّذع حذْبفَي

 .»خلُود فيما تجِدونَ، لَا موت فيها أَبداالصراط، ثُم يقَالُ للْفَرِيقَينِ كلَاهما: 
روز قيامت مرگ «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوهريره 385

شود: اي بهشتيان! بهشـتيان بـا تـرس از     شود و بر پل صراط ايستانده و گفته مي آورده مي
هـا را   آيند و متوجه صـدايي كـه آن   اين كه از جايگاهي كه در آن هستند، خارج شوند، مي

شود: اي اهل آتش! دوزخيان نيز بـا   شوند، سپس گفته مي مورد خطاب قرار داده است، مي
هـا را   آينـد و متوجـه صـدايي كـه آن     خوشحالي و به اين اميد كه از آتش نجات يابند، مي

ايـن را  شـود: آيـا    ها گفته مـي  شوند؛ سپس خطاب به آن مورد خطاب قرار داده است، مي
شود كـه   فرمودند: آنگاه امر مي دهند: بله، اين مرگ است؛ پيامبر  شناسيد؟ جواب مي مي

شـود:   صراط ذبح و از بين برده شود و آنگاه، خطاب به هردو گروه گفتـه مـي   مرگ بر پل
ايد، جاودانه بمانيـد، زيـرا در آنجـا جـاودانگي اسـت و       در جايي كه هستيد و مستقر شده

 ».ستديگر مرگي ني

 ترمذی، باب: [ما جاء فی خلود أهل اجلنة وأهل النار]

 ترمذي در آخر حديثي كه در اين خصوص ذكر كرده، چنين آورده است:
وأَهلَ النارِ النار، قَالَ: أُتي بِاملَوت، فَيوقَف علَى السورِ  ،فَإِذَا أَدخلَ اللَّه أَهلَ اجلَنة اجلَنةَ« -386

 !فَيطَّلعونَ خائفني، ثُم يقَالُ: يا أَهلَ النارِ !ذي بين أَهلِ الْجنة وأَهلِ النارِ، ثُم يقَالُ: يا أَهلَ اجلَنةالَّ
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رِينشبتسونَ معطَّللْ ،فَيارِ: هلِ النأَهو ةلِ اجلَنأَهقَالُ لةَ، فَيفَاعونَ الشجرقُولُونَ  يذَا؟ فَيرِفُونَ هعت
عجضا، فَيكِّلَ بِني والَّذ تاملَو وه ،اهفْنرع لَاِء: قَدؤهلَاِء وؤورِ ،هلَى السا عحذَب حذْبفَي،  نيي بالَّذ

ةلَ اجلَنا أَهقَالُ: يي ارِ، ثُمالنو ةاجلَن! يو ،تولَا م لُودارِخلَ النا أَه! تولَا م لُودخ«. 
آورد،  كند و دوزخيان را به دوزخ درمـي  . وقتي خداوند بهشتيان را وارد بهشت مي386
شود كه بين بهشتيان و دوزخيـان   مرگ آورده و بر ديواري ايستانده مي« فرمودند: پيامبر 

! بهشـتيان بـا تـرس    شـود: اي بهشـت   قرار گرفته است؛ سپس خطاب به بهشتيان گفته مي
شـوند و سـپس گفتـه      ها را خطـاب قـرار داده اسـت، مـي     آيند و متوجه صدايي كه آن مي
شوند و منتظر شفاعتند؛  آيند و متوجه صدا مي ها خوشحال مي شود: اي اهل آتش! و آن مي

گويند: بله، اين  شناسيد؟ هردو گروه مي شود: آيا اين را مي ها گفته مي سپس به هردوي آن
ايم، اين همان مرگي است كه مأمور و مالزم ما قرار داده شده بـود؛ سـپس    قبالً شناخته را

گردد  شود و بر ديواري كه بين بهشت و دوزخ قرار دارد، ذبح مي مرگ به پهلو انداخته مي
شود: اي اهل بهشت! جاودانـه در بهشـت بمانيـد، زيـرا      ها گفته مي و سپس خطاب به آن

در كار نيست و اي دوزخيـان! در دوزخ جاودانـه بمانيـد، زيـرا     جاودانگي است و مرگي 
 .)104F1(»جاودانگي است و مرگي وجود ندارد

                                           
دهد كه اين بيان يك واقعيت است و از نظـر عقلـي بـه دور نيسـت كـه       ظاهر اين احاديث نشان مي -1

خداوند مرگ را به صورت حيواني دربياورد و آن را ذبح كند، زيرا خداوند بر هرچـه كـه اراده كنـد    
 قادر و تواناست.

ن كه مسايل آخرت با مسـايل دنيـا مغـايرت دارنـد و همچـون يكـديگر نيسـتند كـه         ي ديگر اي نكته
ها را باهم مقايسه كنيم و هرچه در اين چهارچوب قرار نگرفت، آن را رد كنيم؛ به عنوان  بخواهيم آن

گنجد، زيرا اعمال وزن ندارند تا  مثال وزن اعمال كه در آيات آمده است، در چهارچوب اين دنيا نمي
 وند.وزن ش

بخشيدن به بهشتيان مبنـي   البته اين احتمال هم وجود دارد كه اين احاديث تمثيلي باشند براي اطمينان
هاي بهشتي و يأس و نااميدكردن دوزخيان از نجات از دوزخ و خـروج از   ي دائم از نعمت بر استفاده

مكـان خـود جاودانـه     آن؛ زيرا هردو گروه وقتي يقين پيدا كردند كه ديگر مرگي در كار نيست و در
 خواهند ماند، گويي كه مرگ ذبح شده و نابود گرديده است.
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 گويد: اين حديث حسن صحيح است. ترمذي مي

 فرمايد: از دوزخ بيرون بياوريد هركس را كه حديث: خداوند مي
 اي خردلي ايمان در قلبش است ي سنگيني دانه به اندازه

 باب: [صفة اجلنة والنار]» الرقاق«بخاری، كتاب 

عن أَبِي سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه: أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: إِذَا دخلَ « -387
قَالُ حبة من خردلٍ من إِميان أَهلُ اجلَنة اجلَنةَ، وأَهلُ النارِ النار، يقُولُ اللَّه: من كَانَ في قَلْبِه مثْ

وعادوا حمما، فَيلْقَونَ في نهرِ احلَياة، فَينبتونَ كَما تنبت احلبةُ  ،فَأَخرِجوه، فَيخرجونَ قَد امتحشوا
ُهللا علَيه وسلَّم: أَلَم تروا أَنها تنبت صفْراَء وقَالَ النبِي صلَّى ا ،أَو قَالَ: حمية -في حميلِ السيلِ 

 .»ملْتوِيةً
وقتـي كـه   «فرمودنـد:   روايت شـده اسـت كـه پيـامبر      . از ابوسعيد خدري 387

 شوند و دوزخيـان وارد دوزخ، خداونـد خطـاب بـه فرشـتگانش      بهشتيان وارد بهشت مي
ي خردلي ايمان در دلـش وجـود دارد، از    نگيني دانهي س فرمايد: هركس را كه به اندازه مي

انـد،   آتش بيرون بياوريد؛ انگاه آن افراد در حالي كه سوخته و سياه و تبديل به زغال شـده 
اي  شوند و آنـان همچـون آن دانـه    ي حيات انداخته مي از آتش بيرون آورده و در رودخانه

 گيرند و پيـامبر   يد، جان ميرو مي –يا (شك راوي) در وسط سيل  –كه در مسير سيل 
 ».رويد ايد كه چگونه زردفام و خميده و پيچان، مي فرمودند: ديده

 باب: [تفاضل أهل اإليامن فی األعامل]» اإليامن«بخاری، كتاب 

الَ: يدخلُ أَهلُ عن أَبِي سعيد اخلُدرِي رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَ« -388
بثْقَالُ حم ي قَلْبِهكَانَ ف نوا مرِجالَى: أَخعت قُولُ اللَّهي ،ارارِ النلُ النأَهةَ، واجلَن ةاجلَن نلٍ مدرخ نم ة

                                                                                                             
به طور يقين رسيده اسـت، مـؤمن    از تمامي اين مباحث كه بگذريم ما مسلمانان به آنچه از پيامبر 

ي كيفيت آن جستجو نخواهيم كرد و تمامي ايـن مسـايل را از قـدرت اليـزال      خواهيم بود و در باره
 دانيم. يد نميخداوند، بع
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فَينبتونَ كَما تنبت احلبةُ في  -احلَياة أَوِ  - إِميان. فَيخرجونَ منها قَد اسودوا، فَيلْقَونَ في نهرِ احلَيا
 لِ، أَلَميانِبِ الساجورةً توِيلْتاَء مفْرص جرخا تهأَن«. 

وقتـي  «[فرمودنـد:   روايت شده است كه گفت: پيـامبر   . از ابوسعيد خدري 388
وند خطاب به فرشـتگانش  شوند و دوزخيان وارد دوزخ، خدا كه] بهشتيان وارد بهشت مي

ي خردلي ايمان در دلش وجـود دارد، از   ي سنگيني دانه هركس را كه به اندازه«فرمايد:  مي
انـد، بيـرون آورده و    آتش بيرون بياوريد؛ آنگاه آن افراد در حالي كه [سوخته و] سياه شده

نـان،  شـوند و آ  انداختـه مـي   –ي حيـات   يا (شك راوي) رودخانـه  –ي باران  در رودخانه
ايد كـه چگونـه    گيرند؛ آن را كه ديده رويد، جان مي اي كه در كنار سيل مي همچون آن دانه

 ».آورد زردفام و خميده و پيچان سر از زمين بيرون مي
گويد: عمرو (يكي از راويان) در آنچه براي مـا بيـان كـرد،     وهيب (يكي از راويان) مي

را بـه صـورت    »من خردلٍ من إِيمان«ي  ملهرا گفت و نيز ج »ةالحيا«بدون ايراد شك، لفظ 

»انمإِي نلٍ مدربيان كرد »خ. 



 

 
ها و مشكالت و [راه] جهنم با لذات و  راه] بهشت با ناخوشي«[ -41

 »غذاي دوزخيان«و بيان » شهوات پوشيده شده است

 حديث: بهشت با مشكالت و دوزخ با شهوات پوشيده شده و درگرو آن است

 ذی، باب: [حفت اجلنة باملكاره]ترم

قَالَ: لَما خلَق اللَّه  ،عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -389
ارالنةَ واجلَن، ةرِيلَ إِلَى اجلَنلَ جِبسا ،أَرهإِلَي ظُرا أَ ،فَقَالَ: انإِلَى ما واَءها، قَالَ: فَجيها فهلأَهل تددع

عمسلَا ي كتزعقَالَ: فَو ،هإِلَي عجا، قَالَ: فَريها فهلأَهل اللَّه دا أَعإِلَى ما وهإِلَي ظَرنإِلَّا و دا أَحبِه 
فَقَالَ: ار ،بِاملَكَارِه فَّتا فَحبِه را، فَأَملَهخادهإِلَي ا، قَالَ:  ،جِعيها فهلأَهل تددا أَعإِلَى م ظُرفَانعجرا 

فَقَالَ:  ،فَإِذَا هي قَد حفَّت بِاملَكَارِه، فَرجع إِلَيه ،قَالَ: فَرجع إِلَيها فَانظُر ما أَعددت لأَهلها فيها، !إِلَيها
خ لَقَد كتزعارِوإِلَى الن بقَالَ: اذْه ،دا أَحلَهخدأَنْ لَا ي ا  ،فْتهلأَهل تددا أَعإِلَى ما وهإِلَي ظُرفَان

هإِلَي عجا، فَرضعا بهضعب كَبري يا، فَإِذَا هيهف، ا، فَأَملَهخدفَي دا أَحبِه عمسلَا ي كتزعا فَقَالَ: وبِه ر
فَقَالَ: وعزتك لَقَد خشيت أَنْ لَا ينجو منها  ،فَحفَّت بِالشهوات، فَقَالَ: ارجِع إِلَيها، فَرجع إِلَيها

دا ،أَحلَهخإِلَّا د«. 
وقتـي كـه خداونـد    «روايت شده است كه فرمودنـد:   از پيامبر  . از ابوهريره 389

 خ را آفريد، جبرئيل را به سوي بهشت فرستاد و به او فرمـود: بـه بهشـت و   بهشت و دوز
فرمودند: جبرئيل به بهشت آمـد و   ام، بنگر؛ پيامبر  آنچه در آن براي بهشتيان آماده كرده

فرمودند:  به آن و آنچه خداوند در آن براي بهشتيان فراهم كرده است، نگاه كرد؛ پيامبر 
ي آن، چيـزي   كـرد: بـه بزرگيـت سـوگند! كسـي در بـاره      پس نزد خدا برگشت و عرض 

خواهد داخل آن شـود)؛ آنگـاه خداونـد امـر      شود (مي شنود، مگر اين كه داخل آن مي نمي
شدن در آن در گـرو تحمـل    ها پوشيده شود (داخل كرد كه بهشت با مشكالت و ناخوشي

بـه آنچـه در آن    دوباره به سوي بهشت برگرد و مشكالت باشد)؛ سپس به جبرئيل فرمود:
جبرئيل به سوي بهشـت برگشـت و   فرمودند:  ام، بنگر؛ پيامبر  براي بهشتيان فراهم كرده

ديد كه با مشكالت پوشيده شده است و نزد خداوند برگشت و عرض كرد: بـه بزرگيـت   
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فرمايد: به سـوي دوزخ   ترسم كه كسي نتواند داخل آن شود. خداوند مي سوگند! از اين مي
ام، بنگر؛ جبرئيـل بـه سـوي دوزخ     و آنچه در آنجا براي دوزخيان فراهم كرده برو و به آن

رونـد و برخـي بـر روي برخـي ديگـر       هاي آن از يكـديگر بـاال مـي    رفت و ديد كه شعله
ي آن  افتند، نزد خداوند برگشت و عرض كرد: بـه بزرگيـت سـوگند، هـركس در بـاره      مي

ل آن شود)، آنگاه خداوند امر كـرد كـه   خواهد داخ شود (نمي چيزي بشنود، داخل آن نمي
دوزخ با شهوات پوشيده شود؛ سپس به جبرئيل فرمود: دوباره به سوي دوزخ برگرد، پس 

ي دوزخ نزد خدا آمد و عرض كرد: به بزرگيت سـوگند! از   برگشت و بعد از ديدن دوباره
 ».وند)ترسم كه كسي از آنجا نجات نيابد و در آن بروند (همه گرفتار آن ش اين مي

 باشد. گويد: اين حديث حسن صحيح مي ترمذي مي

 ابوداود، باب: [خلق اجلنة والنار]

390- » اللَّه لَقا خقَالَ: لَم لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسةَ رضي اهللا عنه أَنَّ رريرأَبِي ه نع
لَيها، فَذَهب فَنظَر إِلَيها، ثُم جاَء فَقَالَ: أَي رب! وعزتك لَا يسمع الْجنةَ قَالَ لجِبرِيلَ: اذْهب فَانظُر إِ

ا، فَذَههإِلَي ظُرفَان برِيلُ! اذْها جِبقَالَ: ي ثُم ،كَارِها بِالْمفَّهح ا، ثُملَهخإِلَّا د دا أَحبِه ا، ثُمهإِلَي ظَرفَن ب
يا فَقَالَ: أَي رب! وعزتك لَقَد خشيت أَنْ لَا يدخلَها أَحد، قَالَ: فَلَما خلَق اللَّه النار، قَالَ: جاَء 

عمسلَا ي كتزعو !بر اَء فَقَالَ: أَيج ا، ثُمهإِلَي ظَرفَن با، فَذَههإِلَي ظُرفَان برِيلُ! اذْهجِب  دا أَحبِه
هإِلَي ظَرفَن با، فَذَههإِلَي ظُرفَان برِيلُ! اذْها جِبقَالَ: ي ثُم ،اتوها بِالشفَّها، فَحلُهخدفَي ا، فَقَالَ: أَي

 .»رب! وعزتك لَقَد خشيت أَنْ لَا يبقَى أَحد إِلَّا دخلَها...
وقتي خداوند بهشت را «فرمودند:  ايت شده است كه پيامبر رو . از ابوهريره 390

آفريد، به جبرئيل فرمود: برو و بهشت نگاه كن، پس جبرئيل رفـت و بـه آن نگـاه كـرد و     
ي آن چيـزي   سپس نزد خدا آمد و عرض كرد: خدايا! به بزرگيت سوگند! هركس در بـاره 

داوند بهشت را با مشكالت خواهد داخل آن شود)؛ سپس خ شود (مي بشنود، داخل آن مي
پوشاند و سپس فرمود: اي جبرئيل! برو و دوباره به بهشت نگاه كن، پس جبرئيل رفـت و  
دوباره به بهشت نگاه كرد و سپس نزد خدا آمد و عرض كرد: خدايا! به بزرگيت سـوگند،  

فرمودنـد: و   ترسم كه كسي داخل آن نشود (نتواند داخـل آن شـود)؛ پيـامبر     از اين مي
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قتي كه خداوند دوزخ را آفريد نيـز، فرمـود: اي جبرئيـل! بـرو و بـه دوزخ بنگـر، پـس        و
جبرئيل رفت و به دوزخ نگاه كرد و سپس نزد خدا آمد و عرض كرد: به بزرگيت سوگند! 

خواهد داخل آن شـود)، پـس    شود (نمي ي آن چيزي بشنود، داخل آن نمي هركس در باره
پس فرمود: اي جبرئيل! برو و دوباره بـه دوزخ نگـاه   خداوند آن را با شهوات پوشاند و س

كن، جبرئيل رفت و دوباره به دوزخ نگاه كرد و نـزد خـدا برگشـت و گفـت: خـدايا! بـه       
 ».ترسم كه همه وارد آن شوند بزرگيت سوگند! از اين مي
با الفاظ نزديك به الفاظ ترمذي و ابوداود در بـاب [الحلـف    نسائي نيز از ابوهريره 

 هللا تعالي] چنين حديثي را روايت كرده است.ا ةبعز

 شوند حديث: دوزخيان دچار گرسنگي مي

 ترمذی، باب: [صفة طعام أهل النار]

قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: يلْقَى علَى  رضي اهللا عنه عن أَبِي الدرداِء« -391
ارِ اجلُوعلِ النذَابِفَ ،أَهالع نم يهف ما هلُ مدعرِيعٍ ،يض نامٍ ماثُونَ بِطَعغيثُونَ فَيغتسلَا  ،فَيو نمسلَا ي

فَيغاثُونَ بِطَعامٍ ذي غُصة، فَيذْكُرونَ أَنهم كَانوا يجِيزونَ الغصص  ،يغنِي من جوعٍ، فَيستغيثُونَ بِالطَّعامِ
فَيرفَع إِلَيهِم احلَميم بِكَلَاليبِ احلَديد، فَإِذَا دنت من  ،فَيستغيثُونَ بِالشرابِ ،الدنيا بِالشرابِفي 

هِموهجو، مهطُونب لَتخفَإِذَا د ،مهوهجو تووا ،شعقُولُونَ: فَادفَي ،طُونِهِمي با فم تا ،قَطَّعماُء  وعد
قَالَ:  ،ليقْضِ علَينا ربك !قَالَ: فَيقُولُونَ: ادعوا مالكًا، فَيقُولُونَ: يا مالك ،الكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ

مهجِيبثُونَ :فَياكم كُمإِن، هِمائعد نيأَنَّ ب ئْتبن :شمقَالَ الْأَع، م ةابإِج نيبوكامٍ ،الع قَالَ ،أَلْف: 
كُمبوا رعقُولُونَ: ادا ،فَينبقُولُونَ: رفَي ،كُمبر نم ريخ دا  !فَلَا أَحما قَوكُنا ونتقْوا شنلَيع تغَلَب

الِّنيا ،ضنبونَ !رما ظَالا فَإِنندا فَإِنْ عهنا منرِجأَخ، قَالَ: فَيمهجِيب: ونكَلِّملَا تا ويهئُوا فساخ،  دنفَع
 .»ذَلك يئسوا من كُلِّ خيرٍ، وعند ذَلك يأْخذُونَ في الزفريِ واحلَسرة والويلِ

دوزخيـان دچـار   «فرمودند:  روايت شده است كه گفت: پيامبر  از ابودرداء  .391
كننـد تـا    كند؛ آنگاه آنان طلب غذا مي ها را دوبرابر مي عذاب آن شوند و گرسنگي كرده مي

شود؛ غذايي كـه نـه    ها داده مي ها را از گرسنگي نجات دهد، پس غذايي از ضريع به آن آن
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كنند،  غذا مي دهد، باز دوباره طلب ها را از گرسنگي نجات مي كند و نه آن ها را سير مي آن
هـا را بيشـتر اذيـت     كنـد و آن  كه در گلوهايشان گير مـي شود  ها داده مي پس غذايي به آن

رفتن غـذا   خواهد داد، آن وقت وضعيت خود را در دنيا به ياد خواهند آورد كه براي پايين
كننـد، آب بسـيار داغ در    كردند، پس نوشـيدني طلـب مـي    از گلو، از نوشيدني استفاده مي

داغ اســت كــه هرگــاه بــه شــود، چنــان  هــا داده مــي هــاي آهنــي بــه آن ظرفــي بــا قــالب
شان وارد  كند و هرگاه به شكم هايشان را كباب مي شود، صورت هايشان نزديك مي صورت

گوينـد: نگهبانـان    كند؛ سپس برخي به برخـي ديگـر مـي    شان را پاره مي شود، داخل شكم
ر گويند: آيا مگ شان مي ها نيز در جواب خوانند، آن ها را مي جهنم را [به كمك] بخوانيد؛ آن

گوينـد: بلـه،    آوردنـد؟ مـي   هاي روشن و داليـل آشـكاري را برايتـان نمـي     تان آيه پيامبران
گويند: پس خودتان از خداوند درخواست كنيـد، ولـي درخواسـت كـافران بـه جـايي        مي

فرمودند: سپس برخي بـه   اي ندارد؛ پيامبر  رسد و جز سر در گمي و گمراهي نتيجه نمي
گوينـد:   ها نيز مـي  هاي جهنم)؛ آن ا بخوانيد (مسؤول نگهبانگويند: مالك ر برخي ديگر مي

 اي مالك! از پروردگارت بخواه ما را بميرانـد تـا از ايـن عـذاب نجـات يـابيم؛ پيـامبر        
مانيد و مـرگ و ميـري    دهد: شما در اينجا مي ها اينچنين جواب مي فرمودند: و مالك به آن

شد كه زمان دعاي دوزخيـان و جـواب    گويد: به من خبر داده اعمش مي –در كار نيست 
گوينـد:   فرمودند: برخـي بـه برخـي ديگـر مـي      پيامبر  –كشد  مالك، هزار سال طول مي

گوينـد:   ها نيـز مـي   پروردگارتان را بخوانيد، زيرا هيچكس بهتر از پروردگارتان نيست، آن
ني گمـراه  خدايا! بدبختي ما كه ناشي از معاصي است، بر ما چيره گشته است و مـا مردمـا  

بوديم، خدايا! ما را از آتش دوزخ بيرون بيار و اگر بعد از نجات به كفر و عصيان و انجام 
معاصي برگشتيم، آن وقت ما ستمگر خواهيم بود و مستحق هرگونه عذاب هستيم؛ پيـامبر  

 دهد: خفه شويد و بدانجا برگرديد و با من سـخن   ها جواب مي فرمودند: خداوند به آن
كشـيدن و   شـوند و شـروع بـه آه    ن وقت، اينجاست كه از هر خيري مأيوس مـي نگوييد؛ آ
 ».كنند خوردن و واويالگفتن مي حسرت
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انـد،   درختي است خاردار كه شتران خارها را وقتي كه جـوان و خشـك نشـده    ضريع:
 خورند اما اگر خشك شوند همچون سم كشنده هستند. مي





 

 
 اب خدا به بهشتياني مؤمنين و خط ديدن پرورگار به وسيله -42

 بينند حديث: اثبات اين كه مؤمنين پرودرگارشان را در آخرت مي

 مسلم:

عنِ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: إِذَا دخلَ أَهلُ الْجنة  رضي اهللا عنه عن صهيبٍ« -392
ترِيدونَ شيئًا أَزِيدكُم؟ فَيقُولُونَ: أَلَم تبيض وجوهنا؟ أَلَم  : - تبارك وتعالَى - الْجنةَ، قَالَ: يقُولُ اُهللا

م هِمإِلَي بئًا أَحيطُوا شا أُعفَم ،ابجالْح فكْشارِ؟ قَالَ: فَيالن نا منجنتةَ، ونا الْجلْنخدظَرِ إِلَى تالن ن
هِمبر«. 

روايت شده است كه فرمودند: وقتي كه بهشـتيان وارد   از پيامبر   . از صهيب392
ام،  هايي كه به شما بخشـيده  آيا افزون بر نعمت«فرمايد:  شوند، خداوند متعال مي بهشت مي

هايمـان را شـاداب و نـوراني     كنند: آيـا چهـره   خواهيد؟ بهشتيان عرض مي چيز ديگري مي
 و از آتـش جهـنم نجـات نـدادي؟ پيـامبر       نكردي؟ آيا ما را به بهشت داخـل نكـردي  

كنند] و ديگـر پـيش    شود [و آنان به پررودگارشان نظر مي فرمودند: آنگاه پرده برداشته مي
 ».تر از نظر به پروردگار به آنان (بهشتيان) داده نشده است ها چيزي محبوب آن

وايت ) اما با ر392ي  مسلم اين حديث را با سند حديث قبل (حديث شماره -393
اين آيه را  سپس پيامبر «ديگري آورده است و در اين روايت اين جمله اضافه است: 

﴿تالوت فرمودند:            ﴾ :كساني كه كارهاي براي «  ]٢٦[يونس

 ».اي بر آن (ديدار خدا) هم هست كنند، منزلت نيكو (بهشت) و اضافه نيكو مي

 جه، حديث [رؤية املؤمنني لرهبم]ابن ما

394- »اللَّه دبنِ عابِرِ بج نلُ  رضي اهللا عنه عا أَهنيب :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
قَد بفَإِذَا الر مهُءوسوا رفَعفَر ،ورن ملَه طَعإِذْ س هِميمعي نف ةنفَقَالَ:  الْج ،هِمقفَو نم هِملَيع فرأَش

ةنلَ الْجا أَهي كُملَيع لَامالس! :لُ اللَّهقَو كذَلقَالَ: و ﴿        ﴾َقَال ،:  ظُرنفَي
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نٍء ميونَ إِلَى شتفلْتفَلَا ي ،هونَ إِلَيظُرنيو هِمإِلَي  ،مهنع جِبتحى يتح ،هونَ إِلَيظُرنوا ياما ديمِ، معالن
مارِهيي دف هِملَيع هكَتربو هورقَى نبيو«. 

فرمودنـد:   روايـت شـده اسـت كـه گفـت: پيـامبر        باز جابر بن عبـداهللا   .394
تابـد، سرهايشـان را    ها مـي  هاي بهشتي خويشند كه ناگهان نوري بر آن بهشتيان در نعمت«

فرمايـد: اي   شـود و مـي   ها مشرف مي كنند، خداوند از بااليشان بر آن به سوي نور بلند مي
فرمودند: ايـن (سـالم) همـين كـالم خداونـد       سالم و درود بر شما باد؛ پيامبر  بهشتيان!

﴿فرمايد:  است كه مي         ﴾ :ز سوي پروردگار مهربان ا«  ]٥٨[يس

فرمودنـد: پـس خداونـد بـه      پيامبر    ؛»شود به ايشان (بهشتيان) درود و تهنيت گفته مي
نگرند،  كنند و تا زماني كه به خداوند مي ها نيز به خداوند نظر مي كند و آن بهشتيان نظر مي

حجـاب فـرود    كنند، اين نگريستن ادامه دارد تا اين كـه برايشـان   به هيچ نعمتي توجه نمي
 ».ماند شان باقي مي ها در جايگاه شود، اما نور و بركتش بر آن آورده مي

﴿قَالَ: تلَا رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم هذه الْآيةَ:  رضي اهللا عنه عن صهيبٍ« -395  

        ﴾ قَالَ: إِذَالَ ، وا أَهي :ادنى مادارِ، نارِ النلُ النأَهةَ ونالْج ةنلُ الْجلَ أَهخد

ةنا !الْجدعوم اللَّه دنع ا ،إِنَّ لَكُمنازِينوم ثَقِّلِ اللَّه؟ يوا همقُولُونَ: وفَي ،وهكُمجِزنأَنْ ي رِيد؟ي  ضيبيو
ا ونوهجطَوا أَعم اللَّهفَو ،هونَ إِلَيظُرنفَي ،ابجالْح فكْشارِ؟ قَالَ: فَيالن نا مجِننيةَ ونا الْجلْنخدي ماه

 .»ولَا أَقَر لأَعينِهِم -يعنِي إِلَيه  -اللَّه شيئًا أَحب إِلَيهِم من النظَرِ 
اين آيه را تـالوت فرمودنـد:    ده است كه گفت: پيامبر روايت ش از صهيب  .395

﴿           ﴾ :كننـد،   براي كسـاني كـه كارهـاي نيكـو مـي     « ]٢٦[يونس

وقتـي   و سپس فرمودند:  »اي بر آن (ديدار خدا) هم هست منزلت نيكو (بهشت) و اضافه
دهـد: اي   اي نـدا سـر مـي    شوند، ندادهنده دوزخ ميبهشتيان وارد بهشت و دوزخيان وارد 

خواهـد بـه آن عمـل كنـد، بهشـتيان       اي داده اسـت و مـي   بهشتيان! خداوند به شما وعـده 
گويند: آن وعده چيست؟ آيا مگر خداوند ميزان اعمال ما را سنگين نكرد (اعمال نيـك   مي

ي نكرد و ما را وارد بهشـت  هايمان را نوران ما را چندين برابر جزا و پاداش نداد)؟ و چهره
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شـود و   فرمودند: پس حجاب برداشته مـي  نگردانيد و از آتش جهنم نجات نداد؟ پيامبر 
تـر   كنند؛ به خدا سوگند، خداوند چيزي كه نزد ايشان محبـوب  بهشتيان به خداوند نظر مي

ـ  از نظر به او باشد و چيزي كه بيشتر از آن مايه هـا   ه آني روشني ديدگان بهشتيان باشد، ب
 ».نبخشيده است

 حديث: خطاب خداوند به بهشتيان

 باب: [صفة اجلنة والنار]» الرقاق«بخاری، كتاب 

396- »رِياخلُد يدعأَبِي س نرضي اهللا عنه ع  إِنَّ اللَّه :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ ر
فَيقُولُ: هلْ رضيتم؟ فَيقُولُونَ: وما لَنا  !فَيقُولُونَ: لَبيك ربنا وسعديك !هلَ اجلَنةيقُولُ لأَهلِ اجلَنة: يا أَ

كلْقخ نا مدأَح طعت ا لَما منتطَيأَع قَدى وضرا  ؟الَ نقَالُوا: ي ،كذَل نلَ مأَفْض يكُمطا أُعقُولُ: أَنفَي
با !ردأَب هدعب كُملَيطُ عخانِي، فَالَ أَسورِض كُملَيلُّ عقُولُ: أُح؟ فَيكذَل نلُ مٍء أَفْضيش أَيو«. 

فرمودند: خداوند به  روايت شده است كه گفت: پيامبر  . از ابوسعيد خدري 396
اي پروردگار! ما فرمانبردار و  دهند: لبيك ها جواب مي اي بهشتيان! آن«فرمايد:  بهشتيان مي

گوينـد: چـرا راضـي     ايد؟ مي فرمايد: آيا راضي و خشنود شده ي خدمتيم! خداوند مي آماده
اي كـه بـه هيچيـك از مخلوقاتـت      هايي ارزاني داشـته  و حال آن كه تو به ما نعمت نباشيم

ينـد: پرودگـارا!   گو بخشم، مي فرمايد: من بهتر از اين را به شما مي اي، خداوند مي نبخشيده
كنم و بعد  فرمايد: رضايت و خشنوديم را بر شما نازل مي چه چيزي بهتر از اين است؟ مي
 .)105F1(»شوم از آن هرگز از شما ناراضي نمي

 
 

                                           
و بعـد از آن  «... خداوند هرگز از مؤمنين ناراحت و خشمگين نشده است، اما معني اين كه فرمودند:  -1

؛ دادن يك نوع اطمينان خاطر به بهشـتيان اسـت، مبنـي بـر ايـن كـه       »شوم هرگز از شما ناراحت نمي
 مترجم. –هند ماند هميشه و جاودانه در اين جايگاه پر از رحمت و مغفرت و نعمت باقي خوا



   

 احاديث قدسي 400
 

 باب: [كالم الرب مع أهل اجلنة]» التوحيد«بخاری، كتاب 

 ) و بـا الفـاظي نزديـك بـه آن، از    396ي  بخاري با همان سند (حـديث شـماره   -397
كند، با اين تفاوت كه در اين حديث بـه جـاي    ابوسعيد خدري حديث ديگري روايت مي

يعنـي   »؟أَالَ أُعطيكُم أَفْضلَ من ذَلك«چنين آمده اسـت:   »أَنا أُعطيكُم أَفْضلَ من ذَلك«ي  جمله
 »آيا بهتر از اين را به شما نبخشم؟«

آورده و ترمذي نيـز آورده اسـت    »ها وأهلهااجلنة ونعيم«اين حديث را مسلم در كتاب 

 »يكُم...؟أَالَ أُعط«، »يكُم...أَنا أُعط«گويد: اين حديث حسن صحيح است و به جـاي   و مي
 آورده است.

 كنند كه كشت كنند حديث: برخي از بهشتيان از خدا درخواست مي

 باب: [كالم الرب مع أهل اجلنة]» التوحيد«بخاری، كتاب 

أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم كَانَ يوما يحدثُ وعنده  رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ« -398
ةلِ اجلَنأَه نلًا مجأَنَّ ر :ةيادلِ البأَه نلٌ مجعِ، فَقَالَ ،رري الزف هبأْذَنَ رتاس: ئْتا شيمف تلَس؟ أَو

،عرأَنْ أَز بي أُحنلَكلَى، وقَالَ: ب - ذَربو عرفَأَس - رادفَب هاؤوتاسو هاتبن فالطَّر،  هادصحتاسو
مآد نا ابي كونالَى: دعت قُولُ اللَّهالِ، فَيبثَالَ اجلأَم هكْوِيرتٌء !ويش كبِعشالَ ي ها فَإِني :ابِيرفَقَالَ اَألع ،

ولَ اللَّهسابِ  !رحا بِأَصنفَلَس نحا نعٍ، فَأَمرز ابحأَص مها، فَإِنارِيصأَن ا أَويشذَا إِلَّا قُره جِدالَ ت
ولُ اللَّهسر كحعٍ، فَضرصلى اهللا عليه وسلم ز«. 

براي يارانش سـخن   ت كه گفت: روزي پيامبر روايت شده اس از ابوهريره  .398
فرمودند: يكي  گفت: و در ميان جمع حاضر فردي صحرانشين حضور داشت. پيامبر  مي

فرمايد: آيا مگر اكنون در  خواهد كه كشت كند، خداوند مي از بهشتيان از خداوند اجازه مي
بله)، اما مـن دوسـت   دهد: چرا ( خواهي، نيستي؟! جواب مي ها و چيزي كه مي ميان نعمت

افشاند و روييـدن و   شود و به سرعت بذر مي دارم كه كشت كنم؛ پس به او اجازه داده مي
يابـد و   تر از يـك چشـم بـه هـم زدن پايـان مـي       رشدكردن و برداشت محصول آن در كم

فرمايد: اي انسان! اين را بگيـر و   شود و خداوند متعال مي ها آماده مي خرمني به بلندي كوه
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؛ آن فـرد صحرانشـين [بـه قصـد     »كنـد)  كند (قانع نمي ن كه هيچ چيزي تو را سير نميبدا
مزاح] گفت: اي پيامبر خدا! اين فرد كسي نيست جز يك فرد قريشي يا انصاري (يا اهـل  

كنند)، اما ما كشاورز  ها كشاورزند (كار كشاورزي مي مدينه است يا اهل مكه) زيرا تنها آن
 خنديدند. ما نيست و پيامبر نيستيم، پس اين فرد از 

 حديث: بازار بهشت

 ترمذی، باب: [ما جاء فی سوق اجلنة]

: أَسأَلُ اللَّه أَنْ رضي اهللا عنه فَقَالَ أَبو هريرةَ ،عن سعيد بنِ املُسيبِ، أَنه لَقي أَبا هريرةَ« -399
ةوقِ اجلَني سف كنيبنِي ويب عمجي لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسنِي رربأَخ ،مع؟ قَالَ: نوقا سيهأَف :يدعفَقَالَ س ،

في مقْدارِ يومِ اجلُمعة  لَهم علَيه وسلَّم: أَنَّ أَهلَ اجلَنة إِذَا دخلُوها نزلُوا فيها بِفَضلِ أَعمالهِم، ثُم يؤذَنُ
أَي نامينامِ الد، هشرع ملَه رِزبيو ،مهبونَ رورزفَي،  عوضفَت ،ةاضِ اجلَنرِي نم ةضوي رف مى لَهدبتيو

علَى  - من دنِيوما فيهِم  - ومنابِر من ذَهبٍ، ومنابِر من فضة، ويجلس أَدناهم ،لَهم منابِر من نورٍ
منهم مجلسا. قَالَ أَبو هريرةَ: قُلْت:  كُثْبان املسك والكَافُورِ، ما يرونَ أَنَّ أَصحاب الكَراسي أَفْضلُ

ولَ اللَّهسا را !ي ةيؤي رنَ فوارمتلْ تقَالَ: ه ،معا؟ قَالَ: ننبى ررلْ نهسِومرِ؟  ،لشدلَةَ البرِ لَيالقَمو
كُمبر ةيؤي رنَ فوارملَا ت كا: لَا. قَالَ: كَذَلقُلْن،  اللَّه هراضلٌ إِلَّا حجسِ رلاملَج كي ذَلقَى فبلَا يو

بِبعضِ غَدراته  فَيذَكَّرتذْكُر يوم كَذَا وكَذَا؟ أَ !حتى يقُولَ للرجلِ منهم: يا فُلَانُ ابن فُلَان ،محاضرةً
با رقُولُ: يا، فَييني الدلَى،  !فقُولُ: بي؟ فَيل رفغت ةُأَفَلَمعفَس تلَغي بترفغم ا  بِكمنيفَب ،هذه كزِلَتنم

نةٌ مابحس مهتيغَش كلَى ذَلع مه هِمققُولُ  ،فَويئًا قَطُّ، ويش هثْلَ رِحيوا مجِدي ا لَميبط هِملَيع تطَرفَأَم
فَخذُوا ما اشتهيتم، فَنأْتي سوقًا قَد  ،: قُوموا إِلَى ما أَعددت لَكُم من الكَرامة- تبارك وتعالَى - ربنا

 لَناائكَةُ ما لَم تنظُرِ العيونُ إِلَى مثْله، ولَم تسمعِ اآلذَانُ، ولَم يخطُر علَى القُلُوبِ فَيحملُ حفَّت بِه املَلَ
: فَيقْبِلُ الَما اشتهينا، لَيس يباع فيها ولَا يشترى، وفي ذَلك السوقِ يلْقَى أَهلُ اجلَنة بعضهم بعضا، قَ

هوند وه نلْقَى مفَي ةعفتاملُر زِلَةلُ ذُو املَنجالر - نِيد يهِما فماسِ،  - واللِّب نم هلَيى عرا يم هوعرفَي
أَن كذَلو ،هنم نسأَح وا هم هلَيلَ عيختى يتح هيثدح ري آخقَضنا يا، فَميهنَ فزحأَنْ ي دأَحي لغبنلَا ي ه

لَقَد جِئْت وإِنَّ بِك من اجلَمالِ أَفْضلَ  !مرحبا وأَهلًا :فَيقُلْن ،ثُم ننصرِف إِلَى منازِلنا فَيتلَقَّانا أَزواجنا
 .»ليوم ربنا اجلَبار، ويحقُّنا أَنْ ننقَلب بِمثْلِ ما انقَلَبنافَارقْتنا علَيه، فَيقُولُ: إِنا جالَسنا ا ما
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ديـدار كـرد؛    . از سعيد بن مسيب روايت شده اسـت كـه روزي بـا ابـوهريره     399
خواهم كه در بازار بهشت ما را بهم برساند؛ سعيد گفت:  گفت: از خداوند مي ابوهريره 

بـه مـن خبـر دادنـد و فرمودنـد:       د دارد؟ گفت: بلـه، پيـامبر   آيا در بهشت بازاري وجو
مستقر خواهنـد   شان در آنجا ي اعمال شوند، براساس درجه بهشتيان وقتي وارد بهشت مي«

شود  ها اجازه داده مي ي روز جمعه، در ميان روزهاي دنيا، به آن شد؛ سپس مدتي به اندازه
كنند و عرش پروردگار  رشان را مالقات ميكه پروردگارشان را مالقات كنند، پس پروردگا

هايي از نور و منبرهـايي   ها ظاهر و سپس منبرها و كرسي هاي بهشت بر آن در باغي از باغ
هـا كـه داراي    شـود و كسـاني از آن   هـا قـرار داده مـي    از طال و منبرهايي از نقره بـراي آن 

 –ي پايين ندارنـد   رجهگرچه بهشتيان پايين دست و داراي د –ترين درجات هستند  پايين
كننـد كـه خودشـان نسـبت بـه       نشينند و گمان نمي هاي بلندي از مشك و كافور مي بر تپه

 تري هستند؛ ابوهريره  اند، داراي مقام و موقعيت پايين ها نشسته كساني كه باالي كرسي
دند: آيـا  بينيم؟ فرمودند: بله، سپس فرمو گفت: گفتم: اي پيامبر خدا! آيا پروردگارمان را مي

در روز روشن يا شب بدر (چهاردهم ماه) در ديدن خورشيد يا ماه بـاهم جـرّ و بحـث و    
كنيد و در آن شك داريد؟ عرض كرديم: خير، فرمودنـد: ايـن چنـين در ديـدن      مي همنازع

ماند، مگـر ايـن كـه     پروردگارتان مشكلي نخواهيد داشت و در آن مجلس كسي باقي نمي
گويد: اي فالن بن فالن! آيا فـالن روز   د، تا اين كه به فردي ميگوي خداوند با او سخن مي

شود،  را به ياد داري؟ به آن فرد برخي از گناهاني كه در دنيا انجام داده است، يادآوري مي
فرمايد: چرا، وسعت بخشش من تو را به  مي اي؟ گويد: خدايا! آيا مگر مرا نبخشيده وي مي

اي، در اثر بخشش من  و موقعيتي كه در آن قرار گرفتهچنين جايگاهي رسانده است (مقام 
هـا را   بوده است)، سپس وقتي كه اهل بهشت در چنان حالت و موقعيتي هستند، ابـري آن 

گيرد و باراني با بوي بسيار مطبوع كه تا آن روز هرگز هيچ چيزي هماننـد آن را   در بر مي
فرمايد: برخيزيد و برويـد بـه سـوي     عال ميدگار متروباراند، آنگاه پر ها مي د، بر آنان نيافته

خواهيد و اشتها داريد؛ پس به  ام و بگيريد آنچه را كه مي هايي كه برايتان آماده كرده نعمت
هـا همچـون آن را    اند، بـازاري كـه چشـم    آييم كه فرشتگان اطراف آن را گرفته بازاري مي
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قلـب كسـي خطـور نكـرده     ي آن چيزي نشنيده و توصيف آن به  ها در باره نديده و گوش
شود. در آنجـا خريـد و فروشـي در كـار نيسـت       خواهيم، برايمان آماده مي است. آنچه مي

 كننـد؛ پيـامبر    (همچون بازار دنيا نيست). در آن بازار بهشتيان يكـديگر را مالقـات مـي   
آيد و با فـردي كـه درجـه و     فرمودند: آنجا، فردي كه داراي درجه و مقام بااليي است، مي

كند و لباس و شكوه او، باعث شـگفتي پـايين    برخورد مي تري از خودش دارد، قام پايينم
رسد، مگر اين كه فردي كـه مقـامش پـايين     ها به اتمام نمي شود، ولي مالقات آن دستي مي

بينـد و ايـن در حـالي     است، چيزي زيباتر و بهتر از آن را در جلو چشمانش بر خـود مـي  
شـود و   مقام و موقعيتي كه او و ديگران دارند، ناراحت نمـي است كه هيچكس در آنجا از 

مـان بـه    گـرديم و همسـران   شايسته نيست كه غصه بخورد؛ سپس به جايگاه خودمان برمي
رفتي به اين انـدازه زيبـا و نـوراني    گويند: خوش آمدي! وقتي  ها مي آيند، آن استقبال ما مي

امروز با پروردگارمان مالقـات كـرديم،   گويد: ما  نبودي! هريك از بهشتيان به همسرش مي
 ».پس حق ماست كه اين چنين دگرگون شويم

گويد: اين حديث غريب است و تنها از اين طريق روايت شده است. سويد  ترمذي مي
بن عمرو قسمتي از اين حديث را از اوزاعي روايت كرده است و اين در حالي اسـت كـه   

 باشد. و رجال سند ميسويد جزو رجال سند نيست، اما اوزاعي جز
كند  روايت مي ) را از ابوهريره 399ي  ابن ماجه اين حديث (حديث شماره -400

و در آن عالوه بر منبرهايي از نور و طال و نقره، منبرهايي از لؤلؤ و ياقوت و زبرجد نيز 
يبقَى ولَا «آورده است و عالوه بر اين، در آن روايت، اين جمالت را از ديگري بيشتر دارد: 

دسِ أَحلجالْم كي ذَلف،  ذْكُرأَلَا ت :كُمنلِ مجلرقُولُ لي هى إِنتةً، حراضحلَّ مجو زع اللَّه هراضإِلَّا ح
أَفَلَم تغفر لي؟  !ربيذَكِّره بعض غَدراته في الدنيا، فَيقُولُ: يا  ،يوم عملْت كَذَا وكَذَا !يا فُلَانُ

هذه كزِلَتنم تلَغي بترفغم ةعلَى، فَبِسقُولُ: بمگر اين كه  ماند، كسي در آن مجلس نمي« »...فَي
گويد: اي فالني! آيا به ياد  گويد؛ تا جايي كه به فردي از شما مي خداوند با او سخن مي

عمل را انجام دادي؟ و برخي از گناهاني را كه در  داري كه فالن روز، فالن كار و فالن
اي؟  گويد: خدايا! آيا مگر مرا نبخشيده آورد، او نيز مي دنيا انجام داده است، به يادش مي
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فرمايد: چرا (بله)، با بخشش من به اين مقام و جايگاهي كه در آن هستي  خداوند مي
فَنحملُ لَنا «ي  جمله »ملُ لَنا ما اشتهينافَيح«ي:  تا آخر حديث و به جاي جمله» اي... رسيده

ها فردي با مقام و  و در ميان آن« »وما فيهِم دينٌء«آمده است و بعد فرمودند:  »ما اشتهينا
 ».ي پايين نيست مرتبه
وصل اللهم على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد «

 .»د وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميدجمي
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