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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  بزرگترين نعمت بهشت 
  )تعاليو تباركرؤيت پروردگار (

  مترجم همقدم
ومن سيئات  ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،إنَّ احلمد هللا، حنمده

وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال  ،ومن يضلل فال هـادي له ،من يهده اهللا فال مضل له ،أعمالنا
عليه  رسوله، صلي اهللا واهللادعوة عبدالاحلنني يف د أنَّ حممداً السيف يف القتال ووأشه ،شريك له

ÎóÇyè﴿ من تبهعم بإحسان إىل يوم الدين، بسم اهللا الرمحن الرحيموعلي آله وأصحابه امجعني و ø9$#uρ 

∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#öθ |¹#uθ s?uρ Èd,ysø9$$ Î/ 

(#öθ |¹#uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪﴾ )سوره عصر.(   
دانيم كه روزي اين دنياي فاني را بايد ترك كنيم و اهميت ي ما ميهمه :اما بعد و

 اين مسئله تا آنجاست كه خداوند يك سوم كالم خود قرآن كريم را به آن اختصاص داده
 ،1»مكل مسل ىعلطلب العلم فريضة «: صحديث پيامبر  واست، در راستاي اين اعتقاد 

عالم عاليقدر امام ابن  ، تأليف»فراحي بالد األلهادي األرواح إ«ي كتاب تصميم به مطالعه
 ،موضوع آنبه بخشي از كتاب برخورد كردم كه  گرفتم، در حين مطالعه / يةقيم الجوز

همانند ديدن ماه در شب  ،اثبات ديدن خداوند توسط بهشتيان در آخرت با چشمانشان
نه (شنيدم كه خداوند در همه جا حضور دارد اي ميآنجائيكه از عده از ؛ وچهارده بود

اي آن جاي پست است و يا حتي در ي كلمهدر دنيا كه ريشه، )اينكه از همه جا آگاه است
و در عين حال منكر  ...اره، مشروب فروشي، مستراح وبجاهاي كثيف همين دنيا مثل كا

؛ مرا بر آن داشت كه آن بخش از كتاب را هستندرؤيت باريتعالي در قيامت توسط مؤمنين 
خداوند آنها را از  »والعصر«ي ي كسانيكه در سورهاينكه در زمره به اميدو  ترجمه كنم

  .آنرا در اختيار دوستان قرار دهم ،زيانكاران جدا كرده است قرار گيرم
تفاده اس. ..كتاب از كلماتي مثل ساق خداوند وي آيات و احاديث اين در ترجمه

ساق، (آگاه باشيم كه اين كلمات  ﴾ »øŠs9 ⎯ÏμÎ=÷WÏϑx. Ö™ï†x§{﴿ بايد طبق آيه. شده است
                                                 

 .كسب علم براي هر مسلمان واجب است: )220: (ن ماجه در سننشاب - 1
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. انسان يا مالئك و يا هر موجود ديگري مقايسه كرد... يد با ساق، دست، ارا نب...) يد، 
  !چشم الكترونيك آيا مانند چشم انسان است؟ :مي گوئيمبطور مثال 

هاي شـيخ  است تا از ترجمه هات اين كتاب سعي شدي آيالزم بذكر است در ترجمه
و  اسـتفاده شـود  ) تفسـير نـور  (و دكتـر مصـطفي خـرم دل     /دهلـوي  محدث شاه ولي اهللا

بجـز در حالـت ضـرورت خـودداري شـده اسـت و        ،ناگفته نماند از ذكر راويـان احاديـث  
ده رجوع مها آورقيتوانند به كتبي كه در پامي ،باشندمند به اين علم ميدوستاني كه عالقه

  .كنند
 ي اساتيدي كه در ترجمه و نشر اين كتاب مرا ياري كردند بخصوصدر پايان از همه

كمـال تشـكر را    ،كه زحمت بازنگري آنرا به عهده گرفتنـد  شيخ حافظ عبدالوحد دهواري
   .دارم

   ابو عمر تهراني                                     
  85بهار 

  
عقيـده وارد كـرده و عقايـد اهـل      نتوصيفي بر اي /باب امام ابن قيم در ابتداي اين 

  .دارد كه از ذكر آن موارد خودداري شده استباره بيان ميعت را در اينبد
عالمترين مخلوقش شخصي كه در زمان خودش  يدربارهخداوند سبحانه و تعالي 

خن گفت و او را نجات همان كسي كه اهللا تبارك و تعالي با او س ،نسبت به وي بوده است
كه  دهداينگونه خبر مي ]يعني حضرت موسي [ داد و او را از بين مردم زمين برگزيد

و اهللا تبارك و تعالي  ،نگريستن به پروردگارش را از وي طلب نمود] ي بزرگواربنده[آن 
$tΑ﴿: در جواب به او فرمود s% ⎯s9 ©Í_1 ts? Ç⎯Å3≈ s9uρ öÝàΡ$# ’ n< Î) È≅ t6 yfø9$# ÈβÎ* sù §s)tG ó™ $# …çμtΡ$ x6tΒ 

t∃öθ |¡sù ©Í_1ts? 4 $ £ϑ n= sù 4’©?pgrB …çμš/u‘ È≅ t7yfù= Ï9 …ã&s#yè y_ $ y2 yŠ﴾1.  )143: األعراف.(  
  :باشددارد كه داراي وجوه مختلف ميداليلي را بيان مياين آيه 

                                                 
. بينـي مرا نمي) ي آدمي و در اين جهان مادي تاب ديدار مرا نداري وتو با اين بنيه: (فرمود) خداوند(« - 1

كـه همچـون تـو مـاده و بسـي      (بـه كـوه   ) براي اطمينان خاطر از اينكه تاب ديدن مـرا نـداري  (وليكن 
بـر جـاي خـود اسـتوار مانـد، تـو هـم مـرا         ) در برابر تجلي ذات مـن (بنگر، اگر ) است نيرومندتر از تو

 .»ه نشان داد، آنرا در هم كوبيداما هنگامي كه پروردگارش خود را به كو. خواهي ديد
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آيد كـه از پروردگـار خـود چيـزي را طلـب      بر نمي ،از كليم رحمان و رسول كريم او  -1
تـرين باطلهـا و بزرگتـرين محـاالت     د كه بر او جايز نيست؛ چه بسا كه آن امر از باطـل نماي
امري كه نـزد بچـه فالسـفه يونـان و صـائبيان و فرعونيـان ماننـد ايـن اسـت كـه از او            ،باشد

و ماننـد ايـن امـوري كـه اهللا      ،طلب شـود تـا بخـورد و بياشـامد و بخوابـد     ] تبارك و تعالي[
! چه عجيب است !تر از آن است كه به آنها توصيف شود؛ خداونداتبارك و تعالي خيلي بر

كننـد و بچـه   را عبـادت مـي   بتهـا پرستان و مشركيني كـه  صائبيان و آتشاز شود چگونه مي
نسبت به اهللا  ها و فرعونيان تبعيت كرده شود و آنان را داناتر از موسي بن عمرانجهميه

به شـديدترين شـكل از   لزوماً، ممكن بوده و امري كه براي آن حضرت غير . تعالي دانست
  !!!؟است كآن پا

كه از خداوند خواست تا   حضرت موسي يخواسته اجابتخداوند بلند مرتبه در   -2
اگر اين كار محال  برساند عدم امكان اين مطلب را بيان نكرد و مطمئناً او رؤيتخود را ب
 ،متعالاز خداوند   ت ابراهيمي حضردرست مانند خواسته كردكلي رد ميه ببود آنرا 

 مردگان را به او نشان دهد و همچنين درخواست حضرت عيسي نزنده كرد مبني براينكه
  خداوند هيچكدام را رد  ،در اين دو موردآسماني را نازل كند  يسفرهكه خداوند
اجابت  ،تقاضا نمود تا پسر او را نجات دهدكه   ي حضرت نوحخواسته ليكن ،نكرد
’þ﴿، مودنفر ÎoΤÎ) y7 ÝàÏã r& β r& tβθ ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎫Î= Îγ≈yfø9$# ∩⊆∉∪ tΑ$s% Éb>u‘ þ’ÎoΤÎ) èŒθããr& šÎ/ ÷βr& šn=t↔ó™r& $tΒ 

}§øŠs9 ’Í< ⎯Ïμ Î/ ÖΝù= Ïã ( ω Î)uρ öÏøó s? ’ Í< û©Í_ ôϑ ymös?uρ ⎯à2 r& z⎯ÏiΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ y‚ø9$# ∩⊆∠∪﴾1 ،)47 -46: هود.( 

⎯﴿: خداوند فرمـود  موسيدر جواب  -3 s9 ©Í_1 ts?﴾ -     و  -هرگـز مـرا نخـواهي ديـد
باشد و يا ديدن من مجاز نمي نيستم و رؤيتقابل من هيچ زماني مرا نخواهي ديد و : دونفرم

و ايـن  واضـح و آشـكار اسـت     ،دكنـ مـل  تأبراي كسي كـه در آن   ،فرق بين اين دو جواب
 موسـي لـي  و ،اسـت  رؤيـت قابـل   سبحانه و تعالي داللت دارد كه خداوندبر اين مسئله 

                                                 
و نداني كه در مكتب آسماني، پيوند بر اسـاس عقيـده   (كنم كه از نادانان نباشي من تو را نصيحت مي« -1

از تـو بخـواهم   ) از اين بـه بعـد  (از اينكه چيزي را ! پروردگارا: نوح گفت) * ت و خوناست؛ نه گوش
خواهم كه مرا از چنـين  و عاجزانه از آستانت مي(دارم كه بدان آگاه نباشم، خويشتن را در پناه تو مي

  .»ار ندهي از زيانكاران خواهم بوداگر مرا مورد مغفرت و رحمت قر). لغزشهايي دور بداري
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در مقابـل ديـدن اهللا   بشر بخاطر عجز و ناتواني  ،در اين دنياقدرت ديدن اهللا تبارك و تعالي 
 .را نداشتدر دنيا تعالي 

⎯Ç﴿قـول خداونـد    :كنـد تر مـي وجه چهارم مسئله را واضح -4 Å3≈ s9 uρ öÝàΡ$# ’ n<Î) È≅ t6 yfø9 $# 

ÈβÎ* sù §s) tGó™ $# … çμ tΡ$x6 tΒ t∃öθ|¡sù ©Í_1 ts?﴾1  به حضـرت موسـي  است كه    يـاد داد كـه
چه برسد به بشـري   ،خداوند را در اين دنيا ندارد تجليكوه با تمام قوت و صالبتش تحمل 

 .كه از ضعف خلق شده است

در جـاي خـود   را  دارد و آن توانست كوه را در جاي خود نگهاهللا سبحانه و تعالي مي -5
رؤيت خود را وابسته به آن  چنينبراي قدرت وي، غير ممكن نبود و همو اين امر  نگه دارد
؛ و شـمرد نمـي بـر  را وابسته به استقرار كـوه   آن ،اگر رؤيت امري به ذاته محال بود ؛دانست

اگر كوه در جاي خود بماند پس من : فرموداگر رؤيت امر محالي بود، در جواب چنين مي
  ؟ر دو امر براي شما يكي استآيا هخوابم؛ آشامم و ميخورم و ميمي

’ϑn=sù 4£$﴿خداوند سـبحان   قول -6 ©?pg rB … çμ š/ u‘ È≅ t7 yfù=Ï9 … ã&s#yèy_ $y2yŠ﴾2،   از روشـنترين
باشد و چگونه ممكن اسـت كـه خداونـد    خداوند مي رؤيتداليل براي اثبات ممكن بودن 

خود را به كوهي كه جماد است و هيچ پاداش و جزايي بـراي او نوشـته نشـده اسـت نشـان      
؟ و سـبحانه و تعـالي   نشان ندهد شو اوليائش در سر زمين كرامات دهد و خود را به پيامبران

بشـر   ،ي بـاقي مانـدن در برابـر رؤيـت را نـدارد     ياآموخت كه وقتي كوه توانـ  به موسي
  .تر هم به طبع اين توانايي را نخواهد داشتضعيف

را خطاب قرار داد و او را نجـات داد،   و او سخن گفتخداوند بلند مرتبه با پيامبرش  -7
را  تـر اسـت  كه امري اولي رؤيتداد، جواز  واسطه را به اوآيا كسي كه جواز صحبت بيو 

مگر آنكه سخن گفتن خداوند را انكـار   ،شود انكار كردپس رؤيت را نمي دهد؟به او نمي
بين دو امر فوق جمـع كـرده و هـر دو را انكـار      ،اندو گروهي كه رؤيت را منكر شده. كرد
بينـيم از آنجـا كـه    مي. ببينداهللا با شخصي و هم اينكه كسي او را  هم سخن گفتن ،اندكرده
از وي درخواست نمود تـا او را ببينـد و پيـامبر اهللا جـواز      ،سخن او را شنيده بود موسي

                                                 
  .»ار ماند، تو هم مرا خواهي ديدليكن به كوه بنگر، اگر بر جاي خود استو و« - 1

 .»ه نشان داد، آنرا در هم كوبيداما هنگامي كه پروردگارش خود را به كو« - 2
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رؤيت را از مورد خطاب قرار گرفتن و شنيدن سخنش استنباط كرده بود؛ و جوابي كـه بـه   
همانگونـه كـه كـوه     ،د بلكه بـه او نشـان داده شـد   رسانمحال بودن امر را نمي ،وي داده شد

 .باشددارا نمي] در دنيا[او نيز اين توانايي را  ،توانايي ثابت ماندن در برابر تجلّي اهللا را ندارد

درست است كه نفي ديدن  »بينيهرگز مرا نمي« ﴾?s9 ©Í_1ts⎯﴿: در كالم خداوند كه فرمود

 s9uρ⎯﴿: به اين دو آيه توجه كنيد ؛باشدار ديدن نميبر استمر يدر آينده آمده است ولي دليل

çνöθ ¨Ψyϑ tG tƒ #J‰t/r&﴾1، )كه در مورد يهوديان كه قسمتي از كافران هستند آمده [). 95: ةالبقر

كه [). 77: زخرف( ،u‹Ï9 $uΖøŠn=tã y7•/u‘ ﴾2(ρyŠ$tΡuρ à7Î=≈yϑ≈tƒ ÇÙø÷#)﴿: و قول ديگر خداوند ]است
اي از كافران يعني يهوديان هرگز شود عدهاست؛ مشاهده مي تمام كافران آمده در مورد

كافران در آخرت تقاضاي  ،كنند ولي در آيه دوم اشاره شدهتقاضاي مرگ نمي »لن«
  ].باشددر آيه اول فقط براي دنيا مي »لن«گيريم هرگز پس نتيجه مي ،كنندمرگ مي

  :دليل دوم
و ). 223: ةالبقر( ،uρ ©!$# (#þθßϑn=ôã$#uρ Νà6̄Ρr& çνθà)≈n=•Β ﴾ُ3#$?̈(θà#)﴿ :كالم خداوند بلند مرتبه

öΝßγ﴿سخن ديگرش  çG ¨ŠÏtrB tΠöθ tƒ …çμ tΡöθ s)ù= tƒ ÖΝ≈ n= y™﴾4، )قول ديگر خداوند و). 44: األحزاب :

﴿⎯yϑsù tβ%x. (#θã_ötƒ u™!$s)Ï9 ⎯ÏμÎn/u‘﴾5، )آيه ديگر قرآن كريم و). 110: الكهف: ﴿tΑ$s% š⎥⎪Ï%©!$# 

šχθ‘ΖÝàtƒ Νßγ̄Ρr& (#θà)≈n=•Β «!$#﴾6، )كليه صاحبنظران ادبيات عرب متفقند كهو ). 249: ةالبقر 
كند و كالم خداوند را اثبات مي رؤيتبينا است و ديدن و  ي كامالًلقاء منسوب به زنده

: بةالتو( ،öΝåκz:s)ôãr'sù $]%$xÏΡ ’Îû öΝÍκÍ5θè=è% 4’n<Î) ÏΘöθtƒ …çμtΡöθs)ù=tƒ﴾7﴿ :براي اثبات اين گفته آن است كه

                                                 
 .»كنندنمي) مرگ را(ز آرزوي آن هرگ« - 1

 .»داندرا بميراند و نابودمان گرپروردگارت ما ! اي مالك: زنندآنان فرياد مي« - 2

 .»رسيدو بدانيد به ديدار او مياز اهللا تقوا پيشه كنيد « - 3

 .»باشدمي) امن و امانتان باد(رسند سالم ي كه به ديدار او ميدر روز) از جانب خداوند(درودشان « - 4

 .»هان ديدار پروردگار خويش استپس هر كس كه خوا« - 5

 .»رسند، گفتندهللا ميه ديدار اآنان كه يقين داشتند كه ب) اما(« - 6

 .»كنندخدا را در آن مالقات مي اهللا، نفاق را در دلهايشان پديدار ساخت تا آن روزي كه« - 7



 ٧

تعالي را منافقين و كفار و همانا احاديث صحيح و صريحي وجود دارد كه خداوند ). 77
  .صفحات بعدي اين نوشتار خواهد آمدكه ان شاء اهللا در  ،بيننددر عرصه قيامت مي

  :و كال در اين مسئله سه قول در اهل سنت وجود دارد
  .منين كسي نخواهد ديدخداوند را بجز مؤ -1
و بعد از آن خداوند خود را از  ،و چه كافر مؤمنچه  ،بينندتدا ميبتمامي افراد او را در ا -2
  .بيننداو را نمي ،بعد از آن هرگز دارد وار پنهان ميفّكُ
  .بينندبينند ولي كافران نميافقين او را ميمن -3

  :دليل سوم
ª!$#uρ (#þθ﴿ :سخن خداوند باريتعالي ããô‰tƒ 4’ n< Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9$# “Ï‰öκu‰uρ ⎯tΒ â™!$t±o„ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 

8Λ⎧ É)tFó¡•Β ∩⊄∈∪  t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ ( Ÿω uρ ß,yδ ötƒ öΝßγ yδθã_ãρ ×tIs% Ÿω uρ î' ©!ÏŒ 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 

Ü=≈ ptõ¾r& Ïπ̈Ψ pgø: $# ( öΝèδ $ pκ Ïù tβρ à$Î#≈ yz ∩⊄∉∪﴾1 ،)ني در اينجا مع ).26 -25: يونس﴿©o_ó¡çtø:$#﴾ 

$οyŠ﴿بهشت است و  tƒ Î— uρ﴾ مي باشد دگار كريمرنگريستن به پرو.  
كسي كه قرآن بر وي نـازل شـده اسـت و صـحابه      ،ص و در تفسير اين آيه از پيامبر

از حمــاد بــن ســلمة از ثابــت بــن : در صــحيح مســلم آمــده اســت ،بعــد از وي قــرار دارنــد
%t⎦⎪Ï﴿آيـه   ص رپيامب :گفتكه   صهيبعبدالرحمن بن ابي ليلي از  ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# 

×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾ وقتي اهل بهشـت وارد بهشـت و اهـل جهـنم وارد جهـنم      : را قرائت كرد و فرمود
-اي داده بـود و مـي  اي اهل بهشت خداوند به شـما وعـده   :زندبانگ مي ايشوند منادي مي

ايـن  ( ن وعـده چيسـت؟ مگـر   ايـ : گوينـد ي خود وفا كند، اهل بهشـت مـي  به وعده خواهد
داخل شـدنمان بـه بهشـت و حفـظ      ازدياد ثوابهايمان و نوراني شدن چهره هايمان و) وعده

بـين  [كننـد و از  رود و خداونـد را مشـاهده مـي   و حجاب كنار مـي !! از جهنم نبود نكردنما

                                                 
كنـد، و هـر كـس را    ، اطمينـان دعـوت مـي   به سراي امن، امان، آرامش) ان را به بهشت يعنيانس(اهللا « - 1

نمايـد  هدايت مي) گرددو اطمينان مي ، آرامشكه منتهي به اين مركز امن، امن(راست  بخواهد به راه
) ةزيـاد (از آن ايشان است و افزون ) سنيالح (دهند، منزلت نيكو يكو انجام ميكساني كه كارهاي ن* 

هشتند و آنان اهل ب. بينندنشيند و خواري و رسوايي نميو غبار غم و اندوه بر پيشاني ايشان نمي. دارند
  .»ماننددر آن جاودانه مي
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وند نزد هيچ چيز محبوب تر از نگريستن به خدا ،چيزهايي كه به آنها داده خواهد شد ]تمام
$οyŠ﴿آنها نخواهد بود و آن  tƒ Î— u﴾ مسلم بن سـالم بلخـي   : حسن بن عرفة گفته است و .1است

در مورد آيه  ص پيامبركه از   از انس بن ابي مريم از ثابتبراي ما روايت كرد از نوح 
﴿t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾   سـانيكه در  كبـراي  : پرسيده شد و او در جـواب فرمـود

_o©﴿دهنـد  دنيا عمل نيك انجام مـي  ó¡çtø: باشـد كـه آن بهشـت اسـت و     مـي  خواهـد بـود   ﴾#$

﴿οyŠ$ tƒ Î— u﴾  ابن حميد بـراي مـا روايـت    : محمد بن جرير گفته استو  .2نگريستن به خداوند
ي دربـاره  ص از پيـامبر  ةكعب ابـن عجـر   :كرده از ابراهيم بن مختار از ابن جريج از عطاء

%t⎦⎪Ï﴿ :ندكالم خداو ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾   كـه وي فرمـود   روايـت كـرد :﴿οyŠ$ tƒ Î— u﴾ 
همان خراساني  ،]يكي از راويان حديث[و عطاء  .مي باشد  رحماننگريستن به خداوند 

  .باشداست و عطاء بن ابي رباح نمي
از ابـي ابـن   ] ره شـده متن عربي اين كتاب نيـز بـه آن اشـا   با اسنادي كه در [ابن جرير 

$οyŠ﴿) يمعنــاي كلمــه(دربــاره  ص از پيــامبر :كنــدروايــت مــي  كعــب tƒ Î— u﴾  در كــالم

%t⎦⎪Ï﴿ :خداوند ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾ و او در جواب فرمـود  ،سوال شد :﴿©o_ ó¡çtø: $#﴾ 

$οyŠ﴿بهشت و  tƒ Î— u﴾ نگريستن به خداوند  امـام احمـد بـن    ]   ةالسـن اسـد  و همچنين . 3است
او : كنـد روايـت مـي   ،]با اسنادش كه در متن عربي به آن اشاره شده[ از ابوموسي ]حنبل

تـا بـا صـدايي     ،كنـد مور ميرا روز قيامت مأ ايخداوند مناديي :فرمودمي ص شنيد پيامبر
ا اي اهل بهشت خداوند بـه شـم  : ندا دهد ،شنوندكه اولين تا آخرين نفر اهل بهشت آنرا مي

_o©﴿ يوعده ó¡çtø: $οyŠ﴿داده بود و الحسني بهشت است و ﴾#$ tƒ Î— u﴾ ن به خداونـد نگريست 4. 
 ص از پيـامبر  :هروايت كـرد   ابوموسي از] با اسنادش[و در حديثي ديگر كه ابن وهب 

تا با صدايي كه از اولين تـا   ،كندامر مي ايدر روز قيامت به مناديي خداوند: آمده است

                                                 
 ).181: (ح مسلمصحي - 1

 ). 8/47: (طبراني در المعجم الكبير - 2

 ).4/24: (، ابن الجوزي در زاد المسير)3/305: (سيوطي در الدر المنثور - 3

 ).43: (لرؤيةالدارقطني در ا - 4
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ي بـه شـما وعـده     كه همانا خداونـد  ،ندا سر دهد ،شنوندل بهشت آنرا ميآخرين نفر اه
﴿©o_ ó¡çtø: $οyŠ﴿و  ﴾#$ tƒ Î— u﴾  ،كه را داده بود﴿©o_ ó¡çtø: $οyŠ﴿بهشت است و  ﴾#$ tƒ Î— u﴾   نگريستن بـه
  .1رحمان ]خداوند[
  :در مورد اين آيه آمده است آنچه كه از صحابه  

%t⎦⎪Ï﴿ي آيـه  دربـاره   ابـوبكر صـديق  : كنـد روايـت مـي  ] بـا اسـنادش  [ابن جرير  ©#Ïj9 

(#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾ بـا همـان اسـناد   [ و .2باشـد نگريستن به خداوند كريم مي: گفت [

%t⎦⎪Ï﴿ :گفــت  حذيفــه: روايــت شــده اســت ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾  ــه نگريســتن ب
علي بن عيسي از شبابة از أبوبكر هذلي كه از أبا و  .3باشدمي پروردگارشان تبارك و تعالي

رسد خداوند براي ميفرا وقتي روز قيامت : گفت  كه ابوموسيهجيمي شنيده بود  تميمة
اي كـه بـه شـما    آيا خداوند بـه وعـده  : دهدكند كه ندا مي مبعوث مي اياهل بهشت مناديي

ت بـراي آنهـا فـراهم كـرده اسـت      داده بود وفا كرد؟ به چيزهاي كه خداوند از روي كرامـ 
ــب :نگرنــد و مــي گوينــدمــي %t⎦⎪Ï﴿: گويــدمــي ]منــادي[، و هل ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾ 

   .4است  رحمان ]خداوند[ي  مشاهده
به او خبـر داده بـود كـه ابوموسـي      تميمةكه أبو: بكر هذليعبد اهللا بن مبارك از ابيو 
كي لَم ،خداوند روز قيامت: خواند، گفتجامع بصره خطبه ميوقتي در مسجد  ، أشعري

اي  كـه  اي اهل بهشت آيا خداوند به وعده: گويدكند، او ميرا براي اهل بهشت مامور مي
و  هـا به شما داده بود وفا كرد در حاليكه به سنگهاي گـران قيمـت و چيزهـاي حـالل و نهر    

اي كه به ما داده بـود وفـا كـرد،    اوند به وعدهه، خدلب: گويندنگرند ، ميهمسران پاكيزه مي
ايـن  [اي كه به شما داده بود وفا كرد، تا سـه بـار   آيا خداوند به وعده: گويدمي كسپس ملَ

-آنها از چيزهايي كه به آنها وعده داده شده بود چيزي كم نمـي   ،]تكرار مي كندسخن را 

بـراي شـما بـاقي اسـت و خداونـد       چيـزي  ]هنـوز : [گويدك ميو ملَ ،بله :گوينديابند و مي

                                                 
 ).43: (الرؤيةالدارقطني در  - 1

 ).201: (در الرؤيةالدارقطني  - 2

 ).202: (الرؤيةالدارقطني در  - 3

 ).44: (الرؤيةارقطني در الد - 4
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%t⎦⎪Ï﴿: تعالي مي فرمايد ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾،    آگاه باشـيد كـه﴿©o_ ó¡çtø: بهشـت   ﴾#$

$οyŠ﴿است و  tƒ Î— u﴾ 1هنگريستن به خداوند بلند مرتب.  

%t⎦⎪Ï﴿ يدر مورد آيه  از ابن مسعود] با اسنادش[و در تفسير اسباط ابن نصر  ©#Ïj9 

(#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ ( Ÿω uρ ß,yδ ötƒ öΝßγ yδθ ã_ãρ ×tIs% Ÿω uρ î'©!ÏŒ﴾2 ،)آمده است  ).26: يونس :

﴿©o_ ó¡çtø: سياهي  ﴾ %tIs×﴿نگريستن به پروردگار بلند مرتبه و  ﴾οyŠ$tƒÎ—u﴿بهشت است و  ﴾#$
ابن عبدالرحمن  و همچنين عبدالرحمن ابن ابي ليلي و عامر بن سعد و اسماعيل .است
السدي و ضحاحم و عبد الرحمن بن سابط و ابواسحاق سبيعي و قتاده و سعيد بن زَاك بن م

_o©﴿: بن عباس و مجاهد بن جبر گفته اند يمسيب و حسن بصري و عكمره مول ó¡çtø: $#﴾ 

$οyŠ﴿بهشت و  tƒ Î— u﴾ بدون استثنا  ،و تمامي سلف .نگريستن به خداوند تعالي مي باشد

 اين امر بعد از نگريستن به: اندگفته Ÿωuρ ß,yδötƒ öΝßγyδθã_ãρ ×tIs% Ÿωuρ î'©!ÏŒ﴾3﴿: يي آيهدرباره

$οyŠ﴿خداوند . باشندباشد صحيح ميين زمينه مياو احاديثي كه در  ،باشدتعالي مياهللا  tƒ Î— u﴾ 
اي وربراينكه چيزي دليلي است خود و اين فرمايد  معرفي ميبهشت  چيزي اضافه بررا 

$οyŠ﴿ه بر آن است؛ و كساني كه دبهشت و اضافه ش tƒ Î— u﴾  را مغفرت و رضايتمندي تفسير
  .باشندآن دو نيز از مسلتزمات رؤيت پروردگار تبارك و تعالي مي:] بايد گفت[ ،اندكرده

  :دليل چهارم
: المطففين(، Hξx. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒöθtƒ tβθç/θàfóspR°Q ∩⊇∈∪﴾4﴿ :در قرآن مجيد داريم

 ،ورزندكه كفر مي كساني ،از بزرگترين مجازتهاياين آيه بر اين داللت دارد كه  ).15
بينند و او را نميدارد و آنها در روز قيامت خداوند خود را از آنها پنهان مي اين است كه

 در قرآن ،ين نيز چنين بودمؤمناگر براي  ،واضح است پس كامالً ،شنوندصداي او را نمي
                                                 

 ).46: (لرؤيةالدارقطني در ا - 1

) ةزيـاد (از آن ايشان اسـت و افـزون   ) الحسني(دهند، منزلت نيكو يكو انجام ميكساني كه كارهاي ن« - 2
 .»بينندرسوايي نمينشيند و خواري و و غبار غم و اندوه بر پيشاني ايشان نمي. دارند

 .»بيننديند و خواري و رسوايي نمينششاني ايشان نميو غبار غم و اندوه بر پي« - 3

  .»يش در آن روز در پرده خواهند بودپروردگار خو) ديدار(چه بسا، هر آئينه ايشان از « - 4
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را  آيهاي ديگر از امامان اين و عده /امام شافعي . شدياد مي به همين گونهاز آنها نيز 
-و طبراني و ديگر محدثين از مزني روايت كرده. اندقرار دادهخداوند  رؤيتحجتي براي 

شنيده  ﴾∪∋⊆∩ Hξx. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒöθtƒ tβθç/θàfóspR°Q﴿ يآيه كه از امام شافعي درباره ،اند
و . بينندروز قيامت پروردگارشان را مي ،اين دليلي است بر اين باور كه اولياء اهللا :است

حضرت محمد  براي: بن سليمان روايت كرده استأصم از ربيع همچنين حاكم از طريق 
 Hξx. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã﴿در مورد كالم خداوند عزوجل از صعيد آمد و  اينوشته ،بن ادريس شافعي

öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒöθtƒ tβθç/θàfóspR°Q ∩⊇∈∪﴾ از ) كافرين( پنهان بودن خداوند از آنها: گفت ،سئوال شد
: ربيع گفت .بيننداست كه اوليائش او را از روي رضايتش ميبر اين دليلي  ،روي غضبش
و آن چيزي  ،بله: گويي؟ گفتتو نيز چنين مي ،اي ابوعبداهللا در مورد آن: به او گفتيم

و اگر محمد ابن ادريس يقين نداشت كه او  ،خداوند به آن وعده داده استاست كه 
از طريق  السنةو طبراني نيز در شرح . كردرا عبادت نمي اواصالً  ،خداوند را خواهد ديد

از احمد ابن محمد ابن حسين : صم اين روايت را آورده است و ابو زرعه رازي گفتاَ
آيا انسانها روز قيامت :  ابن حكم سئوال شداز محمد ابن عبداهللا: گفت شنيد كه مي

و محمد  ،بينندمنين او را ميؤفقط م: بينند؟ و او در جواب گفتپروردگارشان را مي
-خداوند بلند مرتبه مي: خداوند از امام شافعي سوال شد و او گفت رؤيتدر مورد : گفت

و اين دليلي است كه بين مؤمنين و  ﴾∪∋⊆∩ Hξx. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒöθtƒ tβθç/θàfóspR°Q﴿: فرمايد
  .وجود نخواهد داشتاي  پرده  خداوند

  :دليل پنجم
Μ﴿در مورد آيه  çλm; $ ¨Β tβρ â™!$ t±o„ $ pκ Ïù $ oΨ÷ƒ t$ s!uρ Ó‰ƒ Ì“ tΒ ∩⊂∈∪﴾1 ، )طبراني گفته ). 35: ق

كه آن نگريستن : استروايت شده بطالب و انس ابن مالك كه از علي ابن ابي: است
  .مي باشد و قول بعضي تابعين چون زيد ابن وهب نيز بر اين امر قرار دارد  ه خداوندب

  :دليل ششم

                                                 
نزد ما نعمتهـاي ديگـري    )مزيد(واهد بود و افزون بر آن براي ايشان هر چه كه بخواهند در بهشت خ« - 1

 .»وجود دارد
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 ،ω çμà2Í‘ô‰è? ã≈|Áö/F{$# uθèδuρ à8Í‘ô‰ãƒ t≈|Áö/F{$# ﴾1﴿: كالم خداوند عزوجل است كه
خداوند از عجيب ترين و ضعيفترين  رؤيتاستدالل به اين آيه در نفي ). 103: األنعام(

   ،باشد و خواهيم ديد كه اين آيهداللها مياست
 ،]سالمشيخ اإل[استاد ما . باشد و نه حديث صحيحيآيه ديگري مي ينه رد كننده

من : وجه استدالل آنرا به بهترين شكل براي ما تصريح كرد و با لحني آرام به من گفت
بلكه  ،حيح نيستاي ديگر و يا حديث صنه تنها آن آيه هيچ ردي بر آيه ،كنمتأكيد مي

دن رؤيت را رسانده وو آن جايز ب ،باشدميرا منكر رؤيت رد كساني است كه دليلي براي 
فقط آنرا از جهت مدح خودش بيان سبحانه خداوند . كندو غير ممكن بودن آنرا رد مي

و بايد توجه داشت كه  ،باشدي براي اثبات صفات ثابته ميدليلآن مدح فقط و فرمايد مي
گونه كمالي گوياي هيچ ،بيان شده باشد ]مثلِ رؤيت[چيزي محض عدم ] ر اين آيهاگر د[

هرگاه خود را با  ،گيرد؛ پروردگار سبحانه و تعالينبوده و توسط آن مدحي صورت نمي
مثالً  ،رساندمي توجودي ديگري را به اثبا امرِ ،فرمايدمدح مي ،اعالم عدم وجود صفتي

و عدم  ،متضمن كمال تدبير كنندگي اوست ،خوابشدر مورد عدم غفلت و  او مدح
 قدرتش لش متضمن كمابودن و درمانده نفي سستي ،مرگش متضمن كمال حيات اوست

 متضمن كمال ربوبيت و الوهيت ،و نفي شريك و همنشين و فرزند و پرستاراست 
نيازي و غناي متضمن كمال بي ،و چيرگي اوست و نفي خوردن و نوشيدن) معبوديت(
- نيازي او از خلقش ميمتضمن كمال توحيد و بي ،بدون اجازه او تو نفي شفاع ،ستاو

و نفي فراموشكاري و پنهان  ،اوستو غناي نفي ظلم متضمن كمال عدل و علم  ،باشد
بودن  شبيهباشد و نفي مي چيز مهاش به همتضمن كمال علم و احاطه ،بودن چيزي از او

هيچ  و از آنجا كه ؛ذات و صفات داراي كمال است اين است كه درمتضمن  ،اوچيزي به 
و صفت نفي شده با موصوف خود در اين  رسدبه اثبات نمي ،مدحي با بيان اين عدم وجود

شود و واضح است كه هرگاه موصوفي با صفت عدمي وصف شود و او عدم شريك مي
- ود نميي هيچ كمالي براي موصوف خبيان كننده ،اين توصيف ،داراي آن نقض باشد

  .باشد

                                                 
  .»يابديابند، و او چشمها را در مياو را در نمي) ذات كُنه(چشمها « - 1



 ١٣

هيچ مدحي  ،ديده نشدن وي باشدبيانگر قابل  ﴾ #$}ω çμà2Í‘ô‰è? ã≈|Áö/F﴿ يآيهاگر و 
هيچ كمالي را  ،اهللا تعالي بانفي چيزي  مشاركت صفتگيرد و با در آن آيه صورت نمي
درك شود ولي شود كه او ديده مي؛ پس معني آن اينگونه ميدرسبراي وي به اثبات نمي

 tΒuρ Ü>â“÷ètƒ$﴿ :در كالم خداوند داريمهمانگونه كه  ،شودحاصل نمياحاطه به او  و شدهن

⎯tã y7Îi/¢‘ ⎯ÏΒ ÉΑ$s)÷WÏiΒ ;ο§‘sŒ ﴾1، )و اين بيانگر آن است كه او همه چيز را مي). 61: يونس -

باشد و ل قدرت خداوند ميانگر كمابي). 38: ق( ؛tΒuρ $uΖ¡¡tΒ ⎯ÏΒ 5>θäó—9﴾2$﴿و كالمش  داند

رساند كامل بودن عدل خداوند را مي). 49: كهف( ،Ÿωuρ ÞΟÎ=ôàtƒ y7•/u‘ #Y‰tnr&﴾3﴿كالمش در 

كمال تدبير كنندگي ).۲۵۵: بقره( ،Ÿω …çνä‹è{ù's? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ﴾4﴿و در قرآن مجيد داريم 

گار دبر نهايت عظمت پرور ﴾ #$}ω çμà2Í‘ô‰è? ã≈|Áö/F﴿ :سخنش ،رساند و در انتهااو را مي
احاطه چون به او  ،شودنميو او درك  و اينكه او از هر چيزي بزرگتر است داللت دارد

و . باشدبر چيزي مي درك كردن به معني احاطه پيدا كردنادراك و  شود وحاصل نمي
خداوند بلند مرتبه  همانگونه كه ،باشدبينيم كه اين خود دليلي براي اثبات رؤيت ميمي
$﴿: فرمايدمي £ϑ n= sù #u™ℜ ts? Èβ$ yèôϑ yfø9$# tΑ$ s% Ü=≈ ysô¹r& #©y›θ ãΒ $ ¯ΡÎ) tβθä.u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪ tΑ$ s% Hξ x. ( ¨β Î) 

z©Éë tΒ ’ În1u‘ È⎦⎪Ï‰öκu y™ ∩∉⊄∪﴾5، )در اين آيه ياران حضرت موسي ). 62 -61: شعراء 
ه چنانچ ،بينندفرعونيان ما را مي: گوينداند و نميفرعونيان بر ما احاطه پيدا كرده :گويند مي

Hξ﴿با گفتن  حضرت موسي x. (﴾  كندنمياعالم آنان توسط فرعونيان را  رؤيتنفي، 
پروردگار با من است و راه را به  :دفرمايدارد و ميبلكه نفي احاطه كردن آنها را بيان مي

                                                 
  .»ماندز پروردگار تو پنهان نمياي او هيچ ذره« - 1

و هيچگونـه درمانـدگي و   ) ما آسمانها و زمين و آنچه كه بين آنهاست در شش دوره خلـق كـرديم  (« - 2
 .»ي به ما نرسيدخستگ

   .»كندپروردگار تو به كسي ظلم نمي و« - 3
  .»گيردرتي و نه خوابي فرا نمياو را نه چ« - 4

درافتـاديم  ) در چنگـال فرعونيـان  (مـا  : هنگاميكه هر دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتند« - 5
-قطعاً مرا به دست دشمنم نمـي (پروردگار من با من است . چنين نيست: گفت) موسي) * (مدركون(

  .»كرد رهنمودم خواهد) به راه نجاتسپارد و 
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: فرمايدمي و خداوند سبحان در تصديق سخن حضرت موسي .من نشان خواهد داد
﴿ô‰s)s9uρ !$ uΖø‹ym÷ρ r& 4’ n< Î) #©y›θãΒ ÷β r& Îó r& “ÏŠ$ t7Ïè Î/ ó> ÎôÑ$$ sù öΝçλm; $ Z)ƒ ÌsÛ ’Îû Ìóst7ø9$# $ T¡t6 tƒ ω ß#≈ sƒrB 

%Z.u‘yŠ Ÿωuρ 4©ý øƒrB ∩∠∠∪﴾1، )و بايد توجه داشت كه ديدن با درك كردن بطور . )77: طه
 همانگونه كه ،شودولي درك نمي شود و پروردگار بلند مرتبه ديده ميكند كامل فرق مي

و اين فهم  ؛كندپيدا نميدانند او وجود دارد اما كسي بر ماهيت وجودش احاطه همگان مي
  .باشدصحابه و ائمه از اين آيه مي

ω çμ﴿: گفته است بابن عباس à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# ﴾  احاطه نمـي   اويعني چشمها به
او مسـتولي   او بزرگتر از آن اسـت كـه چشـمها بـر    : آمده است / ةيابد و همچنين از قتاد

پيـدا  آنها به خداوند احاطه  نگرند و چشمهايخداوند را مي: گفته است / د و عطيةنگرد
و اين معني قول خداوند است  دارداحاطه  ايشان ولي خداوند هنگام ديدن آنها بر ،كندنمي
ω çμ﴿كه  à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# uθ èδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Á ö/F{$# ﴾ شمهايشـان  منين خداوند را بـا چ پس مؤ
 چنين وصفاين  و خداوندد يابنر نميو او را د شودولي درك آنها كامل نمي ،بينندمي
كنـد و همچنـين او   شود و او به هر چيزي احاطـه پيـدا مـي   كه چيزي بر او محيط نمي ،شده

و او به علم خلقش  ،يابداحاطه نمي بر كالم اوكسي شنود ولي تمام كالم مخلوقاتش را مي
   .ست ولي كسي از علم او برخوردار نيستآگاه ا

øŠs9 ⎯Ïμ§{﴿ يآيه و به همين صورت براي نفي صفات اهللا به Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x«﴾2، )شوري :
ولي در واقع اين آيه از بزرگترين داليل براي اثبات كثرت صـفات   ،كننداستدالل مي). 11

وسعت صفات اهللا است  باشد؛ و از روي كثرت و عظمت وكمال اهللا و نعوت جالل وي مي
-مـي  ،و اگر از آن براي اثبات نفي صـفات اسـتفاده شـود    ،كه چيزي شبيه وي وجود ندارد

بينيم كه عدم و نبود محض توسط اين مدح صورت گرفته است؛ و اين را هم بايد در نظـر  
                                                 

ما بـه  ) سرانجام. مدتها به اين منوال گذشت و حوادث تلخ و شيريني ميان موسي و فرعون روي داد(« - 1
ي نيـل  كه به كرانه(كوچ بده، و آنگاه ) از مصر بسوي فلسطين(موسي پيام داديم كه شبانه بندگانم را 

راهي كـه  . (نان در دريا بگشاراهي خشك براي آ) ي درياگون نيل بزن ورسيديد، با عصا به رودخانه
هراسـي  ) ز غـرق شـدن در آن آب  ا(ترسي كه به تو برسند و نه نه از فرعونيان مي) چون گام بگذاري

 .»داري

 .»نيست] اهللا[چيزي مانند وي  هيچ« - 2
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ي و براي او نظير ،فالني مثل و مانندي ندارد: داشت كه هر انسان عاقلي از اينكه گفته شود
كنـد كـه آن شـخص  بـر اسـاس      اينگونه برداشت مي ،و كسي شبيه او نيست ،وجود نداشته

-او را از مردم ديگر جدا مـي  ،نعتهايش كه وي در آنها با ديگر انسانها فرق دارداوصاف و 

كند؛ و بيانگر وقتي است كه زيادي اوصاف و صفتهاي او باعث از بين رفتن مشابهت مردم 
øŠs9 ⎯Ïμ§{﴿: ند شدن او شـود؛ پـس ايـن سـخن خداونـد     مانديگر با وي و بي Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x«﴾، 

ω çμ﴿: و كالمـش  باشددليلي بر كثرت اوصاف و صفات او مي à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# ﴾،   دليـل

uθ﴿: و كالمـش  ،باشدبر ديده شدن و درك نشدنش مي èδ “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ 

’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“uθ tG ó™ $# ’ n?tã Ä¸ óyêø9$# 4 ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ ßk Î= tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ ßl ãøƒs† $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ ãΑÍ”∴tƒ 

z⎯ÏΒ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# $ tΒ uρ ßl ã÷è tƒ $ pκ Ïù ( uθ èδ uρ óΟä3yè tΒ t⎦ø⎪r& $ tΒ öΝçGΨ ä. 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è= uΚ ÷è s? ×ÅÁ t/ ∩⊆∪﴾1، 
يعنـي او آنهـا را در درون    ،باشـد ز خلقـش مـي  دليل بر جدا بـودن پروردگـار ا  ). 4: حديد(

و جدا از اين مسئله بـا   ،بلكه آنها در خارج خودش خلق نموده است ،خودش خلق نفرموده
بـر چـه    ،دانـد كـه آنهـا   و همچنين مـي  ،استقرار برعرشش نيز از مخلوقاتش جدا شده است

و بـا  باشـد،  دارا مـي  بيند و ديداري شكاف دهنـده در مقابـل آنهـا   حالي هستند و آنها را مي
همراه بودن  معنيِ همانعمل و قدرت و اراده و شنوايي و ديدنش بر آنها احاطه دارد و اين 

در لفـظ و   ،بـا تأمـل خـوب   مسـئله  و ايـن  . اسـت  ،با بندگانش در هر كجايي كه باشـند  ،اهللا
ω çμ﴿: معناي اين سخن اهللا تعالي à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# uθ èδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Á ö/F{$# ﴾ شودحاصل مي، 

و آن ذات سبحانش برتر از آن است توسـط چشـمها درك شـده و بـه وي احاطـه حاصـل       
چشـمها را درك كـرده و و از ديـد او     ،و با باريك بيني و خبر دار بودنش از هر چيز ،شود

كسـي   ينـي عظـيم،  در عين عظمتش باريك بين است و عين باريـك ب و او  ،مانندپنهان نمي
ω çμ﴿ ،ي بماننـد او نيسـت و او شـنواي بيناسـت    كه هيچ چيز à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# uθ èδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ 

t≈ |Á ö/F{$# ( uθ èδ uρ ß#‹ÏǕ=9$# çÎ6 sƒø:   ).103: األنعام(. ﴾∪⊃⊂⊆∩ #$

                                                 
-او كسي است كه آسمانها و زمين را در شش دوره خلق فرمود سپس بر عرش اسـتقرار يافـت، مـي   « - 1

شود، و چه چيـزي از آسـمان نـازل    رود و چه چيزي از آن خارج ميدر زمين فرو مي داند چه چيزي
باشـد، و اهللا بـه   هرجا كه باشـيد همـراه شـما مـي    ] با علمش[رود، و شود و چه چيزي از آن باال ميمي
  .»باشددهيد، بينا مينچه انجام ميآ
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  :دليل هفتم
νθ×﴿ :فرمايددر قرآن ميخداوند  ã_ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îοuÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n<Î) $ pκÍh5u‘ ×οtÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪﴾1، 

ي از جايگاهش و از كساني كه درباره اگر شما اين آيه را از تحريف). 23 -22: امتقي(
؛ به خوبي در آنچه كه ذات سبحان به آن اراده كنيدحفظ  ،بافندآن سخن دروغ مي

اهللا سبحانه با چشمِ سر در روز : زندبينيد كه فرياد مياي آشكار را مينداي دهنده ،فرموده
-بجز تحريفي كه تحريف ،برداين صريح گويي را چيزي از بين نميشود؛ قيامت ديده مي

يل مطالب صريحي كه بينيم كه تأواگر دقت كنيم مي ،نامندكنندگان آنرا تأويل مي
راحتر از تأويل آيات  ،براي اين آقايان ،ميزان و حساب آمده ،جهنم ،بهشت ،ي معاددرباره

نيز  ،باشدقرآن و سنت مي امي مطالبي كه ازي تمباره در ،تتأويالو اين  ،باشدفوق مي
اگر بخواهد در اين زمين خاكي بدنبال تأويل  ،و هر انسان پيرو باطلي ،امكان پذير است

 تواند براحتي تأويل كنندگانِ مي ،مطالب صريح و تحريف آنها از وضعيت اصليش باشد
دنيا را به فساد  وه دين اين نصوص و مطالب صريح را بيابد؛ و اين همان چيزي است ك

دهد، بدين ترتيب با توجه به حالتي كه در جمله دارد چند معني مي »نظر«فعل . كشاندمي
 ،t$tΡρãÝàΡ$# ó§Î6tGø)tΡ ⎯ÏΒ öΝä.Í‘θœΡ ﴾2﴿ :مثل  ،دهدد معني توقف و انتظار ميتنها بياياگر  كه

 óΟs9uρr& (#ρãÝàΖtƒ﴿ :ثلم ،باشدبيايد به معني تفكر كردن مي »يف«و اگر همراه ). 13: حديد(

’Îû ÏNθä3n=tΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ﴾3، )ديدن با بيايد به معني  »إِلَى«و اگر با ). 185: اعراف

: يزيد بن هارون گفتو  ).99: انعام(. ÿ⎯ÍνÌyϑrO !#sŒÎ) tyϑøOr& ﴾4 (ÿρãÝàΡ$# 4’n<Î#)﴿ ،باشدمي چشمِ سر
و نگريست به نور، پرودگارش تبارك و تعالي باه نگريست ب: مبارك از الحسن خبر داد

مه ئاجمعين و ا و صحابه  ص پيامبرتفسير  ببين حال ص پيرو سنت پيامبراي  وي
  !!دباشدرباره اين آيه چه مي اهللامهمرح
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ْرابن مدايـن   يباره در ص رسول اهللا :اين آيه آورده است شدر تفسير] با اسناد[ يهو
νθ×﴿به كالم خداوند بلند مرت ã_ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îοuÅÑ$ ¯Ρ﴾ مـي  از روي نيكي و اجـر نهـادن  : فرمود-

’4﴿ يدر مورد آيه و ،باشد n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οtÏß$ tΡ﴾ بسوي پروردگـار : فرمود ] ابـو  و  ،]نگرنـد مـي

’4﴿: كنـد روايت مـي  ب صالح از ابن عباس n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οtÏß$ tΡ﴾  نگـرد بـه وجـه اهللا   مـي   و

νθ×﴿: گفته اسـت  / همچنين عكرمه ã_ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îοuÅÑ$ ¯Ρ﴾       دليـل بـر نعمـت دائمـي و زيـاد

’4﴿است و  n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οtÏß$ tΡ﴾ و  ؛چه نگريسـتني دارد،  داللت بر عظمت نگريستن به پروردگار
-مورد اجماع اهل سـنت و حـديث مـي   و اين تفسير  ،است نيز چنين گفته بابن عباس 

  .باشد
  :فصل

 بزرگواريحابه صاز  ،به حد تواتر است و يارانش رسيده و ص پيامبري كه از احاديث
و صـهيب بـن    ،و جريـر بـن عبـداهللا جبلـي     ،ابو سعيد خدري ،ابوهريره ،چون ابوبكر صديق

سنان رومي و عبداهللا ابن مسعود هذلي و علي ابن ابيطالب و ابو موسي اشـعري و عـدي بـن    
ابن حصيب اسلمي و ابو رزين عقيلي و جـابر  حاتم طائي و انس ابن مالك انصاري و بريده 
عايشـه  منان مادر مؤثابت و عمار ابن ياسر و  نابن عبداهللا انصاري و ابو امامه باهلي و زيد اب

بن يمان و عبداهللا ابن عبـاس  ابن روبيه و سلمان فارسي و حذيفة  ةو عبد اهللا ابن عمر و عمار
و  ةز ابي ابـن كعـب و كعـب بـن عجـر     و احاديث موقوف ا و عبداهللا بن عمرو بن عاص 

  ،انـد كه اسم برده نشـده  صاشخاصي از ياران پيامبر  وبه شكل موقوف بن عبيد  ةفضال
و سياق احاديـث آنهـا در صـحاح و مسـندها و سـنن       .داللت بر اين موضوع دارد ،أجمعين

بـه زور   وآمده و بر اساس قبول و تسليم و فراخي سينه بوده و نـه از روي تحريـف و تغييـر    
از  ،و كسـي كـه راه دروغ بسـتن بـه او را برگزينـد      ،دروغ بسـتن بر اساس قبول كردن و نه 

نگرند نخواهد بود و روز قيامت پروردگارشان از آنها كساني كه به وجه پروردگارشان مي
  .اي خواهد بوددر پشت پرده

  :فصل
: رده استروايت ك] با اسنادش[ /كه امام احمد   و اما حديث ابوبكر صديق

شبي را صبح كرد و بعد نماز صبح خواند و نشست تا اينكه وقت ضحي فرا  ص پيامبر
نماز ظهر و عصر و مغرب را خواند و با كسي صحبت نكرد تا اينكه نماز  ،او خنديد ،رسيد
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آيا : گفتند  مردم به ابوبكر. و بسوي اهلش رفتعشايش را نيز خواند و سپس بلند شد 
 ،دادست؟ پيامبر كاري كرد كه قبالً آنرا انجام نميچي ن كار پيامبرپرسي دليل ايمين
امر دنيا و آخرت بر من  ،بله :فرمودو او  ،ايشانسوال شد از  و: گفت ] حضرت ابوبكر[

گروه گروه  مارائه شد و از اولين تا آخرين انسانها بر روي زمين بلندي جمع شدند و مرد
: گفتند ورفتند   آدم نزد ،هايشان برسدرق به گونهع كهدر حاليكه نزديك بود  شدند و

را نزد  ما، بين بندگانش برگزيده است  اي آدم تو پدر انسانها هستي و تو را خداوند
همانگونه كه به لقاء  ،امبه لقاء پروردگار رسيده: فرمود ،شفاعت كنپروردگارت 

 ™βÎ) ©!$# #’s∀sÜô¹$# tΠyŠ#u¨﴿ ،برويد   تان نوح بسوي پدر بعدي ،ايدپروردگارتان آمده

%[nθçΡuρ tΑ#u™uρ zΟŠÏδ≡tö/Î) tΑ#u™uρ tβ≡tôϑÏã ’n?tã t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9$# ∩⊂⊂∪﴾1، )بسوي :فرمود). 33: آل عمران 
تو كسي  ،شفاعت كنما را نزد پروردگارت  :گويندميو به او  شوندميراهي   نوح

و (اي از كفرورزندگان باقي نماند ههستي كه خداوند ترا برگزيده است و با دعاي تو خان
 من نيست به نزدي اين كار بر عهده: فرمايدمي ،)ويران كرداهللا هاي آنان را خانه يهمه

يكي از باالترين درجات (او كسي است كه خداوند او را خليل ،برويد  ابراهيم
ين كار بر ا: فرمايدميو او  شوندميراهي   ابراهيم بسوي ؛خود گرفته است )دوستي
او كسي است كه خداوند با او صحبت كرده . برويد  موسي من نيست به نزدي عهده
- ي من نمياين كار بر عهده: مي فرمايدو او  ،]روندمي نزد حضرت موسي [ ،است

بيماري پيسي و ) به اذن خداوند(او كسي است كه  ،برويد  به نزد عيسي بن مريم ،باشد
- ميو او  ]روندمي  به نزد حضرت عيسي[ ،رده را زنده كردكوري را درمان كرد و م

 ،برويد ص محمد ،به نزد آقاي فرزندان آدم ،ي من نيستاين كار بر عهده: فرمايد
- پيامبر همراه جبرئيل به نزد پروردگار مي. خواهد كرد شفاعت شما را نزد پروردگار

بده و بشارت بهشت، و جيرئيل  به او اذن ]اي جبرئيل[: فرمايدمي  سپس خداوند ،روند
-افتد، خداوند مياي به سجده ميي جمعهبه اندازه ص گردند و پيامبرهمراه پيامبر بر مي

و شفاعتت پذيرفته  !اعت كنشود، شفسخنانت شنيده مي !سرت را بلند كن و بگو: فرمايد
  .شودمي

                                                 
و خانـدان عمـران   ) اسماعيل، اسحاق، و يعقـوب : از قبيل(اهللا، آدم و نوح و خاندان ابراهيم  گمان بي« - 1

 33 -آل عمران  »را از ميان جهانيان برگزيد) يمموسي، هارون، عيسي و مادرش مر: از قبيل(
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 مـدت بـه  د رنگـ ميبسوي پروردگارش  و وقتي ،كندميسرش را بلند : گفت) راوي(
شود سخنانت شنيده مي !بگو: دفرمايبه او مي  و خداوند افتدميجمعه ديگري به سجده 

 خواهـد سـجده كنـد كـه جيرئيـل     مـي : گفـت  ،شـود فته ميپذيرت و شفاعت !و شفاعت كن
)( گشايد كه براي هيچ كس قبل گيرد و خداوند دري از دعا را ميدو بازوي او را مي

مـرا آقـاي فرزنـدان     ،يفخرهيچ  بدون! پروردگارا: فرمايدميو  ،استاز او هرگز نگشوده 
 اوروز قيامت اولين كسي هسـتم كـه زمـين را بـراي      ،يفخرهيچ بدون و  ،آدم خلق كردي

بين  يي كه وسعت آن از فاصلهدتا اينكه مرا بحوضي رسان ،]خارج شودن آاز  تا[ شكافتي
كننـد،  يقان را بخوانيد و آنها شفاعت ميصد :شودسپس گفته مي ،صنعاء و ايله بيشتر است

هسـتند و   نفـر آيد كه با او ده تا چهل پيامبران را بخوانيد و پيامبري مي: شودسپس گفته مي
آيد كـه كسـي بـا او نيسـت     باشند و پيامبري ميشش نفر با او مييا كه پنج آيد پيامبري مي

وقتـي   ،كننـد شفاعت مـي  ]ذن خداوندبه ا[خواهند آيند و كساني را كه ميسپس شهداء مي
هـر   ،مـن مهربـانترين مهربانـان هسـتم    : فرمايدكار شهداء به اتمام رسيد خداوند عزوجل مي

-و آنهـا داخـل بهشـت مـي     ،اي شرك نورزيده باشد وارد بهشت  شودكس كه به من ذره

نهـا  مل خيري بـراي آ آيا هيچ ع !به اهل آتش بنگريد: فرمايد مي  ، سپس خداوندگردند
آيا هيچ عمـل خيـري   : شوديابند و به او گفته ميو مردي را در جهنم مي نوشته شده است؟

 م،داشـت ذشـت  گخير، بجز اينكه در خريـد و فـروش بـا مـردم     : گويداي و او ميانجام داده
 ،كـرد من گذشت كنيد كه او از بندگان مـن گذشـت مـي    ياز بنده: فرمايدمي  خداوند
آيـا هرگـز عمـل خيـري     : گوينـد و به او مـي  ،كنندجهنم خارج مي ديگري را از دسپس مر
وقتي فوت كردم مـرا   ،خير، بجز اينكه به فرزندم وصيت كردم :گويداي و او ميانجام داده

سپس مرا آسياب كند تا مثل آرد شوم و مـرا بـه دريـا ببـرد و در طوفـان       ،در آتش بسوزاند
دهـد، و   تـا مـرا جـزا    نخواهـد بـود  يـان قـادر   رها سازد، پس از آن خداوند پروردگـار جهان 

پـس  از از تـرس تـو،   : دهـد براي چه اين كار را كردي و جواب مي: فرمايدمي  خداوند
اي و ده برابر آن بـراي تـو   به اندازه بزرگترين پادشاهي كه ديده: فرمايدمي  خداوندآن 

تـو پادشـاه    ]و البتـه كـه  [و اي آيا مرا بـه اسـتهزاء گرفتـه   : گويدخواهد بود و او مي ]نعمت[
قبـل از اذان  (ضـحي  مچيزي است كه در هنگاهمان اين : فرمود ]ص پيامبر[هستي،  ]معالَ[

  .1به آن خنديدم) ظهر
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  :فصل
 در صـحيحن از ابـوهريره   ،بحال بنگريم به احاديث ابوهريره و ابوسعيد خـدري  

 رمان را روز قيامت مياي پيامبر آيا پروردگا :گفتند ص مردم به پيامبر: روايت است-

دچـار مشـكل    ،آيا در ديدن ماه هنگاميكه قرص كامل اسـت : فرمود ص بينيم؟ رسول اهللا
كـه ابـري    آيـا در ديـدن خورشـيد هنگـامي    : فرمـود . اي رسـول اهللا  ،خير: گفتند شويد؟مي
بينيـد،  به همين شكل شـما او را مـي  : خير، فرمود: ؟ گفتندكنيدمي نيست ازدحامآن  يجلو
اي ذره كـه چيـزي  بـدنبال  هـركس  : فرمايدو مي كندند انسانها را روز قيامت جمع ميخداو

 ،كه خورشيد را پرستش كرده است بدنبال آن بـرود  پرستش كرده است برود، كسيآن را 
و كسي كه طاغوت را عبادت كرده  ،بدنبال آن برودو كسي كه ماه را پرستش كرده است 

. باشـند بـين آنهـا مـي    رماند كه منافقين نيـز د مت باقي ميو اين ا ،است بدنبال طاغوت برود
-شناسند خود را به آنها نشان مـي در غير وجهي كه او را مي  تعاليبعد از آن خداوند باري

بريم ما اينجا از تو به خداوند پناه مي: گويند من پروردگار شما هستم، مي: فرمايددهد و مي
شناسيم، بعد از آن خداونـد بـه همـان    تي او بيايد او را ميمانيم تا پروردگارمان بيايد، وقمي

مـن پروردگـار شـما    : فرمايدو مي دهدنشان مي انخود را به آن شناسندصورتي كه او را مي
-دو طرف جهنم را مي. روندتو پروردگار ما هستي و بدنبال وي مي: گويندهستم، آنها مي

در آن روز بجز پيـامبران  . كنيماز آن عبور مي پيمايند، و من و امتم اولين كساني هستيم كه
 رو د ،سالمت بدار، سالمت بـدار  !خداوندا: و دعاي آنان اين است ،گويدكسي سخن نمي

ايـد؟  سـعدان را ديـده  ] گيـاه [سـعدان، آيـا    ]گيـاه [است مثـل خـار    گالهاي آهنينينچ جهنم
بجـز اينكـه فقـط     ،دان اسـت گيـاه سـع  خـار  همانا آن ماننـد  : ه يا رسول اهللا، فرمودلب: گفتند

داند، انسانها در هنگـام عبـور بـا توجـه بـه اعمالشـان       بزرگي آن را مي ياندازه  خداوند
اي در و عـده  »الموبـق «اي بـا توجـه بـه اعمالشـان در     عـده  ،شـوند مي بلعيده ]بوسله آتش[
ن بنـدگانش  وقتي خداوند از دادرسي بـي . نجات يابند] بقيه[افتند تا زمانيكه مي »المجازي«

خواهـد از روي رحمـتش از آتـش    خواهـد تـا آن بنـدگانش را كـه مـي      شود و ميفارغ مي
اي به خداوند شرك نورزيده كساني را كه ذره :فرمايدبه مالئكه امر مي خارج كند ]جهنم[

 هستندي خواهد آنها را رحمت كند افراديكسانيكه خداوند مي. باشند از جهنم خارج كنند
و آتـش تمـام بـدن     ،شناسـند آنهـا را از اثـر سـجده مـي    كـه   ،»ال اهللاال إله إ« :دنگويكه مي
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حـرام كـرده    ]جهنم[ خورد اال محلهاي سجده آنها را و خداوند برآتش فرزندان آدم را مي
-خـارج مـي   ،بعد از آن از آتشي كه آنها را سوزانده است. است تا محل سجده را بسوزاند

اي كه از بـين خـس و خاشـاكي كـه     و مانند دانه شوندمي شسته »حلياةا«نهر شوند و با آب 
  .شوندتر و تازه مي ،رويداست ميسيل آورده

مردي در جهـنم  ) هنوز(شود، مي پس از اينكه خداوند از دادرسي بين بندگانش فارغ
و او آخـرين نفريسـت كـه وارد    ) شـوند از كسانيكه از جهنم خـارج مـي  (باقي خواهد ماند 

آن مـرا خشـك كـرده     بـاد  پروردگارا مرا از جهنم نجات بده،: گويدمي شود، وبهشت مي
مشغول مي شـود  خداوند  ]درگاه[به و به دعا  ،آن مرا سوزانده است آتشِ ياست و شراره

داوند تبارك و تعـالي بعـد از   و خ ،خوانده شود كه به دعاآنچنانچه كه خداوند مي خواهد 
غيـر از آن   :گويـد آن چيـز ديگـري بخـواهي، مـي     زاآيا ممكن است به غيـر  : گويدآن مي
ا از جهنم نجات رو او  خداوند آنچه را كه به او وعده داده بود به وي مي دهد. خواهمنمي
بينـد چنـان كـه خواسـت خداونـد اسـت       شود و آنرا ميبه بهشت نزديك مي وقتي .دهدمي

-خداونـد بـه او مـي    و !خداوندا مرا به درب بهشت برسان: گويدسپس مي ،شودساكت مي

ام از مـن  آيا  آنچه كه به تو وعده داده بودم به تو ندادم؟ غير از چيزي كه به تو داده: گويد
: گويـد كن كـرده اسـت؟ مـي   واي بـر تـو اي بشـر چـه چيـز تـو را پيمـان شـ        ! چيزي نخـواه 
چـه  آيـا بـه غيـر از آن   : گويـد و خداوند را مي خواند تا اينكه خداوند به او مـي  ،!پروردگارا
زتـت خيـر، خداونـد آنچانكـه     عبـه  : ؟ مي گويـد كردخواهي درخواست اي از من خواسته

را بـه درب   و او دهـد خواسته خويش است  از چيزهايي كه به او وعده داده بـود بـه او مـي   
و سـاكت   بيندشود و خير و شادي بهشت را ميگر ميبهشت نزد او جلوه. رساندبهشت مي

پروردگـارا   : گويـد خداوند است كه او ساكت باشد، سپس مـي شود تا جائيكه خواسته مي
آيا چيزهـايي كـه بـه تـو      :گويد، و خداوند تبارك و تعالي به او مي!مرا داخل بهشت بفرما
واي بـر تـو اي بشـر چـه     ! ام از من نخـواه غير از چيزي كه به تو داده! وعده داده بودم ندادم

تـرين خلـق تـو نيسـتم و آنقـدر      مـن شـقي  : دچيز تو را پيمان شكن كرده است؟ او مي گوي
خندد و پس از آنكه خداوند بـه او خنديـد بـه وي    مي ا آنكه خداوندتخواند خداوند را مي

آرزو كـن  : گويـد شود خداوند بـه او مـي  و وقتي داخل آن مي  !وارد بهشت شو: مي گويد
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د و خداونـد بـه او   شوكند تا آنجا كه آرزوهاي او تمام ميآرزو مي! خواهيآنچنان كه مي
  . 1آن براي تو و مثل آن نيز براي تو: گويدمي

و مثل آن، : همانا خداوند به آن مرد گفت: به آنجا رسيد كه گفت  وقتي ابوهريره
 را و حديث پيـامبر  ،ده برابر آن اي ابوهريره: ندگفت بخدري و عطاء بن يزيد ابوسعيد 

 رپيـامب [ پيامبر را حفـظ نـدارم بـه جـز آن كـه     من قول : ، ابوهريره گفتكنيماي رد نميذره
از رسول اهللا [شهادت مي دهم كه : گفت  وآن براي تو و مثل آن، ابوسعيد:] فرمود ص
آن مـرد  : گفـت   ده برابر آن آمـده اسـت، ابـوهريره    و آنرا حفظ كردم و در آن ]شنيدم

  .شودآخرين نفر اهل بهشت است كه داخل آن مي
 مـردم از رسـول اهللا   اهمانـ : آمده اسـت  ابوسعيد خدري و همچنين در صحيحين از

بلـه، آيـا در   : فرمـود  ص بينـيم؟ پيـامبر  آيا پروردگارمان را روز قيامت مـي : پرسيدند ص
؟ و آيا در ديـدن مـاه   كنيد ازدحام ميديدن خورشيد هنگام نيمروز وقتي ابري وجود ندارد 

: فرمـود . يا رسول اهللا ،خير: دگفتن ؟كنيدازدحام ميهنگام شب بدر وقتي ابري وجود ندارد 
شويد همانگونـه كـه در   در روز قيامت دچار مشكلي نميدر ديدن خداوند تبارك و تعالي 
هـر  : نهدموذن بانگ برمي ،رسدشويد، وقتي روز قيامت ميديدن آن دو دچار مشكلي نمي

مثـل  خداونـد   كرده است برود و از كسانيكه غيرامتي بدنبال هر چيزي كه آنرا پرستش مي
جهـنم  در پي ردآنها پي ]يهمه[ماند و كسي باقي نمي ،اندكردهرا پرستش ميبتها و سنگها 

ماننـد، مثـل نيكوكـاران و    اند باقي مـي كردهو فقط كسانيكه خداوند را پرستش مي افتندمي
 چـه : شـود شوند و بـه آنهـا گفتـه مـي    يهود خوانده مي ،بعد از آن. گناهكاران و اهل كتاب
كـرديم، گفتـه   پسـر خداونـد را پرسـتش مـي     زيرع: گويندكرديد؟ ميچيزي را پرستش مي

طلبيـد؟  خداونـد همنشـين و فرزنـدي اتخـاذ نكـرده اسـت، چـه مـي         ،دروغ گفتيد: شودمي
و [ ،شـود ، بعد از آن به آنهـا اشـاره مـي   را سيراب كن تشنه هستيم، پروردگارا ما: گويند مي

 و ،شـوند ؟ و بسـوي آتـش بـرده مـي    كنيدي خود را تكرار ميچقدر خواسته ]شودگفته مي

                                                 
: ، و احمـد در المسـند  )182: (، مسلم در صـحيحش )7437(و ) 6573(و ) 806: (بخاري در صحيحش - 1

ــة، و )3/16(و ) 534و 293و  2/257( ــدار آن طبعــ ، )11127(و ) 10906(و ) 7932(و ) 7721: (الــ
، )565و  10/468(و ) 9/585: (المتقين ةالساد، و الزبيدي در اتحاف )4/582: (الحاكم در المستدرك
: ، و الحميدي در المسـند )39698: (، و الهندي در كنر العمال)5555: (المصابيح ةو التبريزي در مشكا

  .)6/290: (، و السيوطي در الدر المنثور)20856: (، و عبدالرزاق در المصنف)1178(
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سپس يكي بعد  ،را مي بلعد ديگرهمانا آن آتش مثل سرابي است كه قسمتي از آن قسمتي 
-گفتـه مـي   انشوند و به آنـ شود، سپس مسيحيان خوانده مينده مياز ديگري درآتش افگ

پرسـتيديم،  ر خداونـد را مـي  ما مسيح پسـ : گويندكرديد؟ ميچه چيزي را پرستش مي: شود
گفتـه   ادروغ گفتيد خداوند همنشين و فرزندي اتخاذ نكـرده اسـت، بـه آنهـ    : شودگفته مي

ما را سيراب كن، بعد از آن بـه آنهـا    اايم، پروردگارتشنه: گويندطلبيد؟ ميچه مي: شودمي
وي جهـنم  بسـ  ؟ وكنيـد ي خود را تكـرار مـي  چقدر خواسته: شودمي شود و گفتهاشاره مي
كي ي، بلعدمانند سرابي است كه قسمتي از آن قسمتي ديگر را ميآتش شوند وآن  برده مي

-شـوند تـا اينكـه از كسـانيكه خداونـد را پرسـتش مـي       نده مياز ديگري در آتش افگ پس

ترين شكلي كـه او  نزديك بهمانند و خداوند و گناهكاران باقي مي فقط نيكوكاران ،كردند
چه مـي نگريـد؟ هـر امتـي      بسوي: فرمايدمي و ،دهدنشان مي ود را به آنانخ ،شناسندرا مي

در  ]ي ديگـر [پروردگارا بـين مـا و انسـانها   : ، مي گويند!بدنبال آنچه پرستش مي كرد برود
ما را از آنها بي نياز گردان و ما با آنها همنشيني نمي كنيم، بعـد از آن   ،دنيا جدايي انداختي

از تو بـه خداونـد پنـاه مـي     : گويندر شما هستم و آنها در جواب ميمن پروردگا: فرمايدمي
تـا اينكـه نزديـك خواهـد بـود كـه        -بار و سه بـار  دو -بريم، به خداوند شرك نمي ورزيم

اي وجـود  نشـانه آيـا بـين او و شـما    : فرمايـد مـي  ]خداوند[بعضي از آنها روي برگردانند، و 
و خداوند بـه كسـانيكه از    ،1كنداق را آشكار ميبعد از آن خداوند س ،بله: گوينددارد، مي

دهد تا سجده كنند و كسـانيكه از روي ريـا   اجازه مي ،ندبود عمق وجود به او سجده كرده
و هـر   ،كند تـا نتواننـد سـجده كننـد    كردند، خداوند پشت آنها را سخت ميبه او سجده مي

از آن سرهاي خـود را بلنـد    افتند، بعدخواهند سجده كنند با صورت به زمين مي  يـوقت م
من پروردگار شما : فرمايدو خداوند مي ؛يابندحالت اول مي ازو هيبتي تغيير يافته  ،كنندمي

                                                 
tΠ﴿: در قرآن نيز داريم - 1 öθtƒ ß#t±õ3ãƒ ⎯ tã 5−$ y™ tβ öθtãô‰ ãƒuρ ’n<Î) ÏŠθàf ¡9 $# Ÿξsù tβθãè‹ÏÜ tGó¡tƒ ∩⊆⊄∪ ºπ yè Ï±≈ yz öΝèδ ã≈ |Áö/r& 

öΝßγà)yδ ö s? ×' ©!ÏŒ ( ô‰ s% uρ (#θçΡ% x. tβ öθtãô‰ ãƒ ’n<Î) ÏŠθàf ¡9 $# öΝèδ uρ tβθßϑÎ=≈ y™ ∩⊆⊂∪﴾ )ترجمه آن نيز چنين ).43و  42 :قلم ،
* تواننـد  شوند امـا نمـي  بسوي سجده خوانده ميشود و ايشان روزيكه پرده از ساق برداشته مي«: ست

به زير افتاده اسـت،  ) از خوف و وحشت و شرمندگي و شرمساري(اين در حالي است كه چشمانشان 
بـدانگاه كـه سـالم و    ) در دنيـا (پـيش از ايـن نيـز    . و خواري و پستي وجـود ايشـان را فراگرفتـه اسـت    

 .»)كردنـد وجـود توانـائي، سـجده نمـي    يشـان بـا   و ا(شدند تندرست بودند به سجده بردن خوانده مي
 .)مترجم(
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شـود و  و بـراي آنهـا پلـي بـر جهـنم زده مـي      تو پروردگار ما هستي : گويندمي اهستم و آنه
  .شودشفاعت حالل مي

بسـيار لغزنـده، بـر آن    : ود؟ فرمـ )چگونـه اسـت  ( اي رسول اهللا پـل چيسـت  : گفته شد
، خـار بلنـدي   ستا و خار چنگالهاي آهنينو پر از  چنگالهاي پرندگان شكاري وجود دارد

ماننـد بـرق و بـاد،    ان يـك چشـم بهـم زدن و    مؤمنـ گويند،  وجود دارد كه به آن سعدان مي
 يابنـد و از آن نجـات مـي   1كننـد و مسـلمانان  اسبان و سواركاران از آن عبور مـي  گان،پرند

  .افتنددر آتش جهنم مي اندوزانمال نيز و بي توجه بوده به فرستادگان خداوند كساني كه 
قسـم بـه كسـي كـه جـان مـن در       ، يابنـد منين از آتش جهنم نجات ميؤمبعد از اينكه 

-روز هيچكدام از شما نيست بجز اينكه به شديدترين حالت قسم مـي  آن در ،دست اوست

پروردگـارا  : گوينـد ، مـي اند از خداوند بگيـرد ر آتش افتادهخورد تا اجر برادرانش را كه د
: شـود گفتـه مـي   اكردند، به آنهخواندند و خويشتنداري ميو نماز مي دگرفتنآنها روزه مي

اي از جهنم خارج آتش بر آنها حرام شد و عده شناسيد از جهنم خارج كنيد،را مي هر كي
 :گوينـد منين مـي ؤايشان را سوزانده است و مـ شوند و همانا آتش تا وسط ساقها و زانوهمي

-و خداونـد مـي   ،هنوز در جهنم بـاقي هسـتند   ،كسانيكه به ما گفته بوديد بين پروردگارا از

از جهـنم خـارج كنيـد و     ،اي خيـر وجـود دارد  برگرديد و هر كـه را در قلـبش ذره  : فرمايد
كـه بـه مـا     ز كسـاني پروردگـارا ا : گويندشوند، سپس ميي كثيري از جهنم خارج ميعده

را يافتيد كـه در   سبرگرديد و هر ك: فرمايدگفته بوديد در جهنم نادر نيستند و خداوند مي
شوند، سـپس  ي كثيري خارج مياي خير وجود دارد از جهنم خارج كنيد و عدهقلبش ذره

تـه  گف ا، بـه آنهـ  ندتكه به ما گفته بوديد در جهنم نـادر نيسـ   پروردگارا از كساني: گويندمي
اي از خير يافتيد از جهنم خارج كنيد و عـده ي  برگرديد و هر كه را در قلبش ذره :شودمي

                                                 
نيـز كسـانيكه پيـامبران خداونـد را تصـديق و بـه فـرامين خداونـد          ص در قبل از مبعوث شدن پيامبر  - 1

$!﴿: ز مسـلمان نـام داشـتند مثـل    دادند نيگوش فرا مي £ϑn= sù ¡§ym r& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ ÷] ÏΒ t øä3ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡr& 

’n<Î) «!$# ( š^$ s% šχθ•ƒÍ‘#uθys ø9 $# ß⎯ øtwΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ#u™ «!$$ Î/ ô‰ yγô©$#uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθßϑÎ= ó¡ãΒ ﴾ )و )52 :آل عمران ،
) و سركشـي و نافرمـاني  (ولي هنگامي كه عيسي از ايشـان احسـاس كفـر    «: ترجمه آن نيز چنين است

مـا  : گـردد؟ حواريـون گفتنـد   ) او و بـراي تبليـغ آئـين   (كيست كه ياور من به سوي خدا : كرد، گفت
) مسـلمانانِ (گواه باش كه ما تسـليم شـدگانِ   ) تو نيز(ايم؛ و خدائيم؛ و به او ايمان آورده) دين(ياوران 

 .)مترجم( .»)امر خداونديم(
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اي خيـر در جهـنم يافـت    ديگر حتي ذره: گويندمؤمنين ميزيادي خارج مي شوند و سپس 
  .شودنمي

گفتن اين  دراگر مرا : گفت ]گفتن حديث را قطع كرد و[  و ابو سعيد خدري
β¨﴿پس آيه  ،كنيدحديث تصديق نمي Î) ©!$# Ÿω ãΝÎ=ôàtƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ ( βÎ)uρ à7s? Zπ uΖ|¡ym 

$ yγ øÏè≈ŸÒ ãƒ ÅV÷σãƒ uρ ⎯ÏΒ çμ ÷Ρà$ ©! #·ô_r& $ VϑŠ Ïàtã ∩⊆⊃∪﴾1 )و در ادامه[را بخوانيد، . )40: نساء 
 تان شفاعمؤمنپيامبران و  مالئكه و: فرمايدمي  بعد از آن خداوند:] حديث اول گفت

زند و از آن قومي را ي در آتش ميدسترحم الراحمين باقي نماند، بجز أ ]كسي[كردند و 
اند و آنها كردهمياند ولي با گمراهي دشمني دانسته كند كه از خير چيزي نميمي خارج

گويند و از مي »ةحياال«كه به آن نهر  ،دهدرا در نهري كه در دهانه بهشت است قرار مي
- ل آورده است بيرون ميياهي كه سيدانه از خاشاك و س همانگونه كهشوند خارج ميآن 

د گياهاني كه در زير نور خورشيد قرار دار و درختي الخبينيد كه از سنگ، آيا نميآيد
و قسمتي كه در سايه است گياه مايل به  ؟خارج مي شوند كه كمي سبزي و زردي دارند

 پيامبر[! ايچوپاني هم كرده اي پيامبر مثل اينكه: گفتند ]صحابه[ شود؟سفيدي خارج مي
ها سنگهاي قيمتي نشوند و در گردنهاي آمانند مرواريد خارج مي: فرمود ]در ادامه ص

آنها كساني هستند كه خداوند : گويندشناسند و ميخواهد بود و اهل بهشت آنها را مي
ي خود و يا خيري برا ،بدون اينكه عملي انجام داده باشند ،آنها را از جهنم نجات داد

بينيد وارد بهشت شويد و هر آنچه كه در آنجا مي: فرمايدمي ]خداوند[، و فرستاده باشند
اي و پروردگارا چيزي به ما بده كه به هيچ يك از عالمين نداده :گويندبراي شماست و مي

پروردگارا چه چيز : گويندنزد من چيزي بهتر از آن داريد، مي: گويدبه آنها مي ]خداوند[
و بر هيچ يك از شما  ،رضا و خشنودي من از شما: مي فرمايد ]خداوند[ ،ر از آن استبهت

  .2بعد از اين غضب نخواهم كرد

                                                 
) ياز كسـ (اگـر كـار نيكـي    ) كاهد، ولياز اجر كسي نمي(دارد و اي ظلم روا نميذره) به كسي(اهللا « - 1

به شخص نيكوكار، جـداي از چنـدين برابـر    (گرداند، و از سوي خود  را چندين برابر مي سر زند، آن
 .»كندپاداش بزرگي عطاء مي) عملش اجر

، )183: (، و مسلم در صـحيحش )7439(و ) 7438(و ) 6574(و ) 4581(و ) 22: (در صحيحشبخاري  - 2
 ).5578( :المصابيح ة، تبريزي در مشكا)8/249: (ابن حجر در فتح الباري
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  :فصل
نشسته  ص با پيامبر: است، گفت هو اما حديث جرير بن عبداهللا كه در صحيحن آمد

چشم همانا شما پروردگارتان را با : كرد و گفتمي ماه شب چهارده نگاه بوديم و او به
در ديدنش كم و كاستي نخواهيد  و بينيدرا مي ]ماه بدر[همانگونه كه اين  ،خواهيد ديد

سپس . طلوع خورشيد و غروب آن نماز نخوانيد به )قبل( نزديكداشت و اگر توانستيد 
 ،ôxÎm7y™uρ Ï‰ôϑpt¿2 y7În/u‘ Ÿ≅ö6s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9$# Ÿ≅ö6s%uρ É>ρãäóø9$#﴾1÷﴿: اين قول خداوند را خواند كه

اسماعيل بن ابي خالد و عبداهللا بن ادريس ازدي : چونديگري  افراد و همچنين از). 39: ق(
و يحيي بن سعيد القطان و عبدالرحمن بن محمد محاربي و جرير بن عبدالحميد و عبيد بن 
حميد و هشيم بن بشير و علي بن عاصم و سفيان بن عيينه و مروان بن معاويه و ابواسامه و 

يعلي بن عبيد و وكيع بن جراح و محمد بن هللا بن نمير و محمد بن عبيد و برادر او عبدا
فضيل و طفاوي و يزيد بن هارون و اسماعيل بن ابي خالد و عنبسه بن سعيد و حسن بن 

عز سعيد بن عبداهللا و نصر بن بن عمرو و عمار بن زريق و ابواأل صالح بن حي و ورقاء
بن عياش برادر ابوبكر و يزيد بن عطاء و عيسي بن يونس طريف و عمار بن محمد و حسن 

حسين بن واقد و معمر بن  و شعبه بن حجاج و عبداهللا بن مبارك و ابو حمزه سكري و
سليمان و جعفر بن زياد و خداش بن مهاجر و هريم بن سفيان و مندل بن علي و برادرش 

بن بشيرالحريري و مالك بن سنان بن علي و عمر بن يزيد و عبدالغفار بن قاسم و محمد 
مغول و عصام بن نعمان و علي بن قاسم الكندي و عبيد بن اسود همداني و عبدالجبار بن 
عباس و معلي بن هالل و يحيي بن زكريا بن ابوزائده و صباح بن محارب و محمد بن 

ن و مسعود بن سعدالجعفي و عثما م و ابان بن ارقم و عمرو بن نعمانعيسي و سعيد بن حاز
بن علي و حسن بن حبيب و سنان بن هارون برجمي و محمد بن يزيد واسطي و عمرو بن 

يعلي بن حارث محاربي و شعيب بن راشد و حسن بن دينار و  هشام و محمد بن مروان و

                                                 
بخـاري  . »آفتاب و قبل از غـروب آن بجـاي آور  و سپاس و ستايش پروردگارت را پيش از طلوع « - 1

، و ابو )623: (، و مسلم در صحيحش)7436(و ) 7434( و ) 4851(و ) 573(و ) 554: (در صحيحش
مـد در  ، و اح)177: (، و ابـن ماجـه در سـننش   )2551: ( ، و ترمذي در سننش)4729: (داود در سننش

، و طبراني در المعجـم  )1/359: (بيهقي در السنن الكبري ، و)19271(و ) 19226(و ) 19211: (المسند
: المتقـين  ة، و الزبيدي در اتحـاف السـاد  )8/297(و ) 2/33: (، ابن حجر در فتح الباري)2/332: (الكبير

 .)799: (، و الحميدي در المسند)10/554(و ) 2/118(
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زبرقان و حماد بن ابو حنيفه و يعقوب بن حبيب و حكام ابن سالم ابن ابي مطيع و داوود بن 
و عمرو   /ابو حنيفه نعمان بن ثابت امام و مسيب بن شريك و سلم و ابومقاتل بن حفص 

بن سمر جعفي و عمرو بن عبدالغفارالتيمي و سيف بن هارون البرجمي برادر سنان و عابد 
بن حبيب و مالك بن سعير بن الخمس و يزيد بن  عطاء مولي ابي عوانه و خالد بن يزيد 

الطحان و ابو كدينه يحيي بن مهلب و رقبه العصري و عبداهللا بن موسي و خالد بن عبداهللا 
بن مصقله و معمر بن سليمان الرقي و مرحي بن رجاء و عمرو بن جرير و يحيي بن هاشم 
السمسار و ابراهيم بن طهمان و خارجه بن مصعب و عبداهللا بن عثمان شريك شعبة و 

را با چشم  خود پروردگار عزوجل: عبداهللا بن فروخ و زيد بن ابي انيسة و جودة گفت
: چشم مي بينيد، و ابو شهاب خياط گفتخواهيد ديد همانگونه كه اين ماه را با 

پروردگارتان را با چشم مي بينيد، و حارثة بن هرم و عاصم بن حكيم و مقاتل بن عمرو و 
زفر بن  العنبري و يزيد بن عبدالعزيز و علي بن صالح بن حي و ةعبدالسالم بن عبداهللا بن قر

  .نيز اين حديث روايت شده است ،قاسم بن معنالهذيل و 
اسماعيل بن ابو خالد از قيس با جماعتي تبعيت كرده كه از اين جماعت بيان بن بشـر  

يزيـد بـن جريـر البجلـي و عيسـي بـن       و مجالد بن سعيد و طارق بن عبدالرحمن و جرير بن 
ابـي خالـد گـواهي     مسيب از قيس بن ابي حازم از جرير و تمامي اين نفرات بر اسماعيل بن

اند و اسماعيل بن ابي خالد بر قيس بن ابي حـازم گـواهي داده اسـت و قـيس بـن ابـي       داده
گواهي داده است و شـنيدن او از   ص حازم بر جرير بن عبداهللا و جرير بن عبداهللا بر پيامبر

  .شنيده باشيد ص درست مانند اين است كه شما خود از رسول اهللا ص رسول اهللا
  :فصل

نقـل   ص از پيـامبر   آورده است كه صـهيب ] با اسنادش[مسلم در صحيحش  امام
آيـا  : فرمايـد خداوند عزوجل مـي  ،شوندمي آنوقتي اهل بهشت وارد : كند كه او فرمودمي
 نـوراني آيـا صـورتهاي مـا را    : گوينـد شما اضافه كـنم؟ مـي   ]نعمتهاي[خواهيد چيزي به مي

رود حجاب كنار مي] در حالي[: فرمود ]ص يامبرپ[را از جهنم نجات ندادي؟  نكردي و ما
تر از نگريستن بـه  از چيزهايي كه خداوند به بهشتيان داده است هيچ چيز دوست داشتني كه

%t⎦⎪Ï﴿: فرمـود ، سـپس ايـن آيـه را تـالوت     نخواهـد بـود  پروردگارشان  ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# 
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×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾1. بـه  ز حماد راويت كرده اند و سخن پيامبرشان را اين حديثي است كه ائمه آنرا ا
  .اندتصديق كردهاين طريق 

  :فصل
 ص پيـامبر : آورده اسـت ] بـا اسـنادش  [كـه طبرانـي    و حديث عبداهللا ابن مسـعود  

كـه   ،كنـد زمان اعالم شـده جمـع مـي   و خداوند اولين و آخرين انسانها را در مكانِ : فرمود
حـق از  [منتظـر جـدايي    شـده و ي آسمان خيـره  كشد، چشمهايشان بسوچهل سال طول مي

اي از ابر از عرش بروي كرسـيي فـرود   خداوند در سايه :فرمود ص پيامبرشوند، مي] باطل
اي انسـانها آيـا از پروردگارتـان راضـي نشـديد؟      : دهـد اي ندا مـي آيد، سپس ندا دهندهمي

ت كنيد و ذره اي بـه او  و امرتان كرد تا او را عباد ،كه شما را خلق كرد و روزي داد كسي
گرفتـه و  ال چيـزي كـه در دنيـا بـراي خـود اوليـاء مـي       ب، هر كدام از شما بدنشرك نورزيد

 پيـامبر [بلـه،  : باشد؟ گفتند، آيا اين عدلي از طرف پروردگارتان نميكرده برودميپرستش 
. رودميگرفته كرده و به دوستي ميهر قومي بدنبال آنچه در دنيا پرستش مي: فرمود ]ص

-كردند براي آنها نمايـان مـي  روند و مانند آن چيزهايي كه در دنيا عبادت ميمي: فرمود و

بسوي بتهـايي از   ]بعضي[ماه و  لروند و بعضي بدنباشود، بعضي از آنها بدنبال خورشيد مي
و : فرمـود . ]رونـد مي[كردند بسوي شبيه آنچه در دنيا پرستش مي ]بعضي[و  روندسنگ مي
و  ،2نمايان مي شـود  عيسي شيطانِ ،كردندرا عبادت مي ي كه كه عيسيانبراي كس
و  ص شـود و محمـد  عزير نمايـان مـي   شيطانِ ،دندزير را عبادت مي كري كه عانبراي كس

 چـرا  ،شودشما را چه مي: فرمايدرود و ميبه نزد آنها مي پروردگار. مانندامتش باقي مي
  رويد؟نمي ]چيزي[ال بدنبشما  ،رفتند ]چيزهايي[نبال بد ]ديگر[همانگونه كه انسانهاي 

م، ينديـد  ]معبـودان ديگـر  [پس در همانا ما معبودي داريم كه او را : گويندمي: فرمود
كـه اگـر او    ،ايسـت همانا بين ما و او نشانه: گويندشناسيد؟ مي اگر او را ببينيد مي: فرمايدمي

از سـاق خـود پـرده بـر     : گويندچيست؟ مي ]نشانه[ آن: فرمايدمي .شناسيمرا ببينيم او را مي
براي او بـه سـجده    ]همگي[ دارد ومي پرده بر ]ش[دارد، و در آن لحظه خداوند از ساقمي
مـي   ،]مانـد راسـت مـي  [ماند كـه كمرهايشـان ماننـد شـاخ گـاو      و گروهي باقي مي افتندمي

                                                 
 .)11905(و ) 11332(و ) 8265: (،  و احمد در المسند)2737(: مسلم در صحيحش - 1

. )دهـد همانطور كه مي دانيم خداونـد بـراي امتحـان كـردن هـر انسـاني همـراه او شـيطاني قـرار مـي          ( - 2
 .)مترجم(
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و سالم بودند  ]وقتي در دنياو اين در حالي است كه [ ،1توانند خواهند سجده كنند ولي نمي
سـرهايتان را بـاال   : فرمايـد مـي  ، سپس خداونـد ]كردندامتناع مي[ ،ندشدبه سجده خواند مي

به كند،  نوراني مي ]در دنيا[ن گيرند، آنها را به اندازه اعمالشابگيريد و سرهايشان را باال مي
در جلـو آنهـا    ]آن نـور [دهد كه به اندازه يك كوه بزرگ اسـت و  بعضي از آنها نوري مي

دهـد كـه   نوري مـي  ]ديگر[دهد و به بعضي كند و به بعضي نور كمتر از آن ميحركت مي
 ،ي درخت خرما در دست راست اوست، و به بعضي نوري كمتر از آن مي دهدمانند شاخه

در حـد تـاريكي جلـوي پـاي اوسـت،       ،ويرسد كه نور داده شـده بـه   تا اينكه به مردي مي
كنـد  خاموش، وقتي جلوي پاي او را روشن مـي  ]ديگر[اي شود و لحظهشن مياي رولحظه
شـان  يپروردگـار تبـارك و تعـالي در جلو   . ايسـتد شـود مـي  رود و وقتي خاموش ميراه مي

-و اثري مانند تيزي شمشير برجاي مـي فرمايد، تا اينكه از آتش عبور مي ]دكنحركت مي[

 بـه ) كـه  ايآسـاني ( عبـور كنيـد و بـه    ]از آن[: دفرمايـ مي ]خداوند[و : راوي گفت گذارد،
و  ،كنندضي مانند يك چشم بهم زدن عبور ميبع. كنندن است از آن عبور مياندازه نورشا

 ،و بعضـي ماننـد بـاد    ،و بعضي مانند پائين آمدن شهاب ،و برخي مانند ابر ،بعضي مانند برق
تا اينكه كسـي از   ،كنندر ميو برخي ديگر با سرعت شتر از آن عبو ،بعضي به سرعت اسب

كه نورش به اندازه تاريكي جلوي پاي اوست و آتش به دور و اطراف او  كندآن عبور مي
يسـتد و  اين مـ آ و وقتي رها شد بر ،يابد تا اينكه رهايي يابدو اين حالت تغيير نمي ،رسدمي
زيرا  ،استنكرده عطا الحمداهللا، همانا خداوند به من چيزي عطا كرد كه به كسي: گويدمي

  .نجات داد ،بعد از اينكه آنرا ديدم ،]آتش[مرا از آن 
-و خـود را مـي   ]رسـد مي[آبي كنار درب بهشت  رود تا اينكه به گودالِو مي: فرمود

در بهشـت اسـت از الي    راو آنچـه   ،شودو باد بهشت و رنگهاي آن بر او نمايان مي ،شويد
و خداونـد تبـارك و    !ا مرا داخل آن بهشـت بفرمـا  پروردگار: گويدو مي ،بيندآن درب مي

 ]از مـن [ تو بهشـت را  ،من تو را از جهنم نجات دادم ]با وجود اينكه[: فرمايدتعالي به او مي
اي قرار بـده تـا صـداي    پرده ،بين من و آن ،]حال كه اينطور است: [گويدخواهي؟ و مي مي

فراشته مـي  و ا ،و منزلي نشان داده شدهبه ا: فرمود. پس داخل بهشت شد: فرمود. آنرا نشنوم
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: گويـد آن مي لبدنبا و ،بيندمانند اين است كه آنرا در خواب مي شود تا به آن داخل شود،
ممكن است غير  ،تو بدهمه اگر آنرا ب: فرمايدمي ]خداوند[، !خداوندا آن منزل را به من بده

خواهم، چه منزلـي بهتـر از   ميزتت چيزي غير از آن نعبه : گويداز آن چيزي بخواهي؟ مي
بـراي او منـزل   ] سـپس [دهـد،  و او را در آنجا سـكنا مـي   دادهبه او را ] منزل[آن آن است؟ 

و  !به من بده ]نيز[پرودگارا آن منزل را : گويدو مي ،شودديگري برافراشته و نشان داده مي
خيـر، بـه   : گويـد خـواهي؟ مـي  تو بدهم چيز ديگري نميه اگر آنرا ب: فرمايدمي  خداوند

تواند وجود داشته باشد؟ و چه منزلي بهتر از آن مي خواهمچيزي از تو نمي ،عزتت بجز آن
جلوي او منزل ديگري برافراشته  ]سپس[ ،دهددهد و او را در آنجا سكنا ميو آنرا به او مي
زل را پروردگـارا آن منـ  : گويدبيند و ميكه آنرا در خواب مي گويي ،شودو نشان داده مي

خـواهي؟  بـدهم چيـز ديگـري نمـي     وتـ ه اگـر آنـرا بـ   : فرمايـد مـي   به من بده و خداونـد 
آنرا بـه  ! خواهم و چه منزلي بهتر از آنخير، به عزتت چيزي غير از آن از تو نمي: گويد مي
-شـود، خداونـد عزوجـل مـي    دهد، سپس او ساكت مـي مي يشدهد و در آنجا سكنامياو 

آنقدر از تو خواستم و  !خداوندا: گويدخواهي؟ ميست، چيزي نميتو را چه شده ا: فرمايد
شـوي تـا مثـل    آيا راضي مي:فرمايدمي  آنقدر قسم خوردم تا به خجالت افتادم، خداوند

از آن روزي كه آنرا خلق كردم تا روزي كه آنرا فنا كردم و ده برابر آنرا به تو بدهم؟  ،دنيا
 پروردگار با عزت هستي، و پروردگارتو  ]همانا[ اي وههزاء گرفتتآيا مرا به اس :يدوگمي

  .از سخنش مي خندد
و عبداهللا ابن مسعود را ديدم وقتي به ايـن قسـمت از حـديث رسـيد خنديـد، و      : گفت

كنـي و هـر وقـت بـه ايـن      تو را بارها ديدم كه اين حديث را تعريف مي: مردي به او گفت
پيامبر بارها اين حديث را براي مـا بـازگو    :و او گفت ،خنديرسي ميقسمت از حديث مي

تا آنجا كه دندانهايش آشكار  ،خنديدرسيد ميكرد و هر وقت به اين قسمت از حديث مي
ولي مـن بـه   ،] اممن تو را به استهزاء نگرفته[خير، : فرمايدمي و پروردگار: گفت .شدمي

 ندوا. شـو بـه انسـانها ملحـق    : دفرمايـ و مـي  مرا به انسانها ملحق كن :گويدو ميا ،آن قادرم
، بـراي او قصـري از مرواريـد    رسـد مـي  مـردم تا اينكه بـه   رودميبهشت  بدربسوي دوان 

هـر چـه بخـواهي بـراي تـو      : شـود و به او گفته مـي  ؛افتدبه سجده مياو شود و ميبرافراشته 
 :]گويـد مي[ يا] و[پروردگارم را ديدم : گويدمييا  ،بعد از آن ،سرت را بلند كن ؟مهياست

همانـا آن فقـط منزلـي از منـازل     : شودپروردگارم خودش را به من نشان داد، به او گفته مي
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: شـود بيند كه آماده سجده شده است، به او گفتـه مـي  رود و مردي را ميسپس مي! توست
 و باشـي مالئكه  ازيكي به نظرم : گويدمي ]در جواب[؟ و هر چه بخواهي براي تو مهياست

ي از بردگـان  او بـرده  ،همانا من فقط يكي از گنجهاي تو هسـتم : ديوگبه او مي ]آن ملَك[
باشـند، بـه جلـو پـيش     مانند من مـي  ]همگي[در پيش من هزار خادم است كه  ،تو مي باشم

شود و آن  مرواريدي خواهـد بـود كـه سـقفها و     رود تا اينكه درب قصر براي او باز ميمي
جواهرهـاي سـبز كـه درونـش      ]در آن[و  كننداو استقبال ميدربها و قفلها و كليدهايش از 

شـود، در هـر   رنـگ ديگـر انـدود مـي     ازهر جواهري با جواهري  ،]وجود دارد[قرمز است 
ترين آنها زنان بزرگ چشم اسـت كـه هـر    كه وصف پست ،جواهري تختها و همسرهاست
جگـر آن  پيداسـت،   و درون ساقهايشان از پشت لباسهايشان ،كدام هفتاد دست لباس دارند

شـود  وقتي با آن زن روبرو مـي . شودي آن زن ميشود و جگر مرد آئينهي مرد ميزن آئينه
شود و به آن زن چشم او هفتاد برابر از آنچه كه در قبل بوده ضعيف مي] كندو به نگاه مي[

ه خدا قسم ب: گويدقسم به خدا چشمانم هفتاد برابر ضعيف شد و آن زن به او مي :گويدمي
: شـود  مژده داده مـي ] به آن مرد[كردي و قسم به خدا تو نيز چشمان مرا هفتاد برابر ضعيف 

شود خداوند شود سپس به او گفته ميو او بلند مرتبه مي: فرمود صبلند مرتبه شو و پيامبر 
  .   تواني ببينيترا مالك چشماني گرداند كه مسير صد سال را با آن مي

 ؟براي ما بيان كرد شنيديكه أم عبد آيا حديثي را  !ي كعبا: گفت و عمر: گفت
اي : كعب گفت! بهشتيان است، ببين  باالترين آنها چگونه است ]شخصِ[ترين آن پائين
ت كه چشمي نديده و گوشي نشنيده است، و همانا سي ايدر آن چيزها !منينؤامير الم
ها از همسران و ميوهاعم شود،  اي قرار داده است كه هر چه خواستهدر آن خانه خداوند

نه هيچ يك از خلقش آنرا نمي بيند،  و نمودهآنرا مخفي  و ،و نوشيدنيها در آن وجود دارد
 %Ÿξsù ãΝn=÷ès? Ó§øtΡ !$̈Β u’Å∀÷zé& Μçλm; ⎯ÏiΒ Íο§è﴿، سپس كعب آيه جبرئيل و نه مالئكه غير از او

&⎦ã⎫ôãr& L™!#t“y_ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∠∪﴾1، )در : گفت] كعب[را قرائت كرد، ). 17: ةالسجد
آنرا آراسته  ،ايهخواسته شد يزچ است و به هر نمودهآن دو باغ خلق  ]جاي[پائين ترين 

كسي كه : دهد، سپس گفتاست و آن دو را به هر يك از خلقش كه بخواهد نشان مي

                                                 
چشمي براي ايشـان پنهـان    دهند، چه نورانجام مي) مؤمنان(داند، در برابر كارهائي كه هيچكس نمي« - 1

  .»شده است
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بيند تا اينكه آنرا نمي شود، هيچ كسيبه آن سرزمين وارد مي ،اش در عليين باشدپرونده
هاي بهشت اي از خيمهكند، خيمهلكش سير ميو در مشود مردي از اهل عليين خارج مي

دهد، و او را به رائحه آن بشارت مي و ،شودبجز آنكه آن از نورش روشن مي ،ماندنمي
] نزلشاز م[ ،چقدر اين رائحه حيرت انگيز است، اين مرد كه از اهل عليين است: گويندمي

اين قلبها از بدن خارج  !اي كعب: گفت ]عمر [لكش سير مي كند و در مشده و  خارج
به خداوندي كه جان من در دست اوست، روز : و كعب گفت ،شد و به آن برگشت

بجز اينكه او  ،ماندي نميمقرب و پيامبري باق يفرشتههايست كه هيچ جهنم ناله درقيامت 
 جانم، جانم !پروردگارا: فرمايداينكه حضرت ابراهيم خليل اهللا مي آورد تارا به زانو در مي

هفتاد پيامبر بر عملت اضافه  اگر عملكنم كه و گمان نمي، )پروردگارا به فريادم برس(
  .1نجات بيابي ،شود
  :فصل

 ص نقل كرده است، رسول اهللا ص كه از پيامبر  و اما حديث علي ابن ابيطالب
و او آنچه  ؛دگار تبارك و تعالي را در هر جمعه زيارت مي كننداهل بهشت پرور: فرمود

پرده را : فرمايدسپس خداوند تبارك و تعالي مي ،كنديادآوري ميرا كه به آنها داده است 
سپس تبارك و تعالي  ،]شودبرداشته مي[، سپس حجاب شودبرداريد و حجاب برداشته مي

و اين  ،اندكه آنها نعمتي اينگونه را نديدهن است اچن ،آنو  ،شودبراي آنها آشكار مي
$﴿ :فرمود ي است كهلهمان قول تبارك و تعا oΨ÷ƒ t$ s!uρ Ó‰ƒ Ì“ tΒ﴾ )2)35: ق.  

  :فصل
روايت كرده است و در صحيح بخاري و مسلم آمده  و حال حديثي كه ابو موسي

ز نقـره  ا ،اسـت دو آنچه در آن هر دو باغ وجود دارد كه ظرفها و : فرمود ص است، پيامبر
بـين   در بهشت عدن و ست از طالستدو ا آنچه در آنهر است و دو باغ است كه ظرفها و 

                                                 
- 2/376: (، و حاكم در المسـتدرك )18352: (الدار آن طبعة، و )10/304: (الهيثمي در مجمع الزوائد - 1

، و الزبيـدي در اتحـاف   )503و  4/391: (الترهيـب ، و المنذري در الترغيب و)592 – 590/ 4(و ) 377
، و ســيوطي در الــدر )4/509: (ســفار، و العراقــي در المغنــي عــن حمــل األ)10/483: (المتقــين ةالســاد
 ).1/241: (المنثور

 ).4614: (ندي در كنز العمالاله - 2
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امـام احمـد    .1بزرگـي وجـود دارد   پـرده و نگريستن به پروردگار تبارك و تعااليشان مردم 
خداونـد امتهـا را روز قيامـت در يـك     : فرمود ص پيامبر: آورده است از ابوموسي /

در [براي هر قومي از چيـزي كـه    ،ي اينكه آنها را از هم جدا كندكند و برابلندي جمع مي
رونـد تـا اينكـه    و بـدنبال آن پيكرهـا مـي    ،سازدپيكري شبيه آن مي ،هكردپرستش مي ]دنيا

ي لنـد در حاليكه مـا در جـاي ب   ،آيدمي مانگيرد، سپس پروردگارآتش آنها را در برمي
: فرمايـد ما مسلمان هسـتيم و مـي  : گوئيمد؟ ميشما كيستي: فرمايدو مي ،قرار خواهيم داشت

-اگر او را ببينيد مي: فرمايدهستيم، مي منتظر پروردگارمان: گوئيممنتظر چه هستيد؟ مي

دهـد  بله، همانا او همتايي ندارد و خود را با روي خندان به ما نشان مـي : گوئيمشناسيد؟ مي
 ،كس با شما نبود در جهنم قـرار دادم  هراي مسلمانان بشارت بدهيد كه همانا : فرمايدو مي
: فرمــود ص پيــامبر: آمــده اســت همچنــين از ابوموســي .2مســيحي و چــهيهــودي چــه 

دارقطنـي از   .3دهـد تبارك و تعالي روز قيامت خود را خندان به ما نشـان مـي  مان پروردگار
كنـد  يمور مـ اي را مأروز قيامت خداوند ندا دهنده: آورده است ص از پيامبر ابوموسي

خداوند به شـما  : دهدميشنوند، ندا صداي او را مي ،تا با صدايي كه از اولين تا آخرين نفر
_o©﴿ي وعده ó¡çtø: $οyŠ×﴿و  ﴾#$ tƒ Î— u﴾  4﴿را داده بود و©o_ ó¡çtø: $οyŠ×﴿بهشت و  ﴾#$ tƒ Î— u﴾    نگـاه كـردن

  .4باشدمي به پروردگار
  :فصل

مـا  : آمـده اسـت، او گفـت   كـه در صـحيح بخـاري      و اما حديث عدي بـن حـاتم  
مـرد ديگـري   سـپس  و شكايت كرد  تنگدستيو از آمد  ص د پيامبرنزفهميديم كه مردي 

اي، را ديـده  »ةاحلري«اي عدي آيا : فرمود ص ، پيامبرزنان به او شكايت كردراهو از مد، آ
مانا ه ،مر تو طوالني شوداگر ع: فرمود ص ام ولي از آن خبر دارم پيامبرآنرا نديده :فتمگ

بجـز   ]در حاليكـه [شـود  براي طواف كعبه روانه مـي  »ةاحلري«هودجي را خواهي ديد كه از 
                                                 

، و ابـن ماجـه در   )180: (، و مسـلم در صـحيحش  )7444(و ) 4880(و ) 4878: (بخاري در صـحيحش  - 1
 ).186: (سننش

 ).39218: (، و الهندي در كنز العمال)19674: (الدار آن طبعة، و )4/408: (احمد در المسند - 2

، اآلجري )4/529: (سفار، العراقي در المغني عن حمل األ)10/558: (المتقين ةالزبيدي در اتحاف الساد - 3
 ).280: (يعةدر الشر

 .در راويان حديث ابان بن ابي عياش وجود دارد كه او متروك الحديث است - 4
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-پس دزدان راهزن كـه بـالد را بـه آتـش مـي     : به خودم گفتم -ترسدخداوند از كسي نمي

 تمامخواهي ديد و اگر عمر تو طوالني شود  :]و در ادامه فرمود[ –كشند كجا خواهند بود 
كسـري   ]بلـه : [كسري پسر هرمـز؟ فرمـود  : د، گفتمما خواهد افتاهاي كسري بدست شگنج

پسر هرمز، و اگر عمر تو طوالني شود مردي را خواهي ديد كه كف دست او پر از طال يـا  
-كسي را براي آن پيدا نمـي  د، وبپذيرگردد تا آنرا از او دنبال كسي ميبو  خواهد بودنقره 

نـد  نكمـي ش، مالقـات  ديـدار خداونـد را روز   د بود كـه نخواهكساني از شما  هماناكند، و 
اي نخواهد بود و سخنان او را كسي ترجمه نخواهد كـرد  بين او و خداوند پرده ]درحاليكه[

-مـي  رسـاند؟ نبه تـو   ]كالم مرا[آيا بسوي تو رسولي نفرستادم و : و به تحقيق خواهد فرمود

مـي    و آنرا نزد تـو زيـاد نكـردم،    تو مال ندادمه آيا ب: فرمايد و مي !اي پروردگار ،بله: گويد
نگرد بيند و به سمت چپش مينگرد و چيزي جز جهنم نميبله، به سمت راستش مي: گويد

: فرمـود  شنيدم كـه مـي   ص از پيامبر: گفت  بيند، عدي بن حاتمو چيزي جز جهنم نمي
بـه   خرما و اگر نصف خرمـايي پيـدا نكرديـد    به يك نصف خودتان را برهانيد ولواز آتش 

بـراي طـواف    »ةالحير«هودجي را ديدم كه از آن پس از : گفت  ، عديايي طيبهكلمه
كسـاني بـودم كـه گنجهـاي      ازترسيد و  كعبه روان شد در حاليكه از كسي جز خداوند نمي

 صكه پيامبر  را آنچه ،طوالني شود ]تابعين[كسري بدست آنها افتاد و اگر زندگاني شما 
  .1خواهيد ديد ،استگفته
  :فصل

 رسـول اهللا : او گفـت كـه   در صـحيحين آمـده اسـت      و اما حديث انس بن مالك
و  كردهدر حاليكه آنها با هم نجوا  ،كندخداوند انسانها را روز قيامت جمع مي: فرمود ص
 رفته به نزد آدم! رده خواهيم شداز اين مكان ب ،اگر كسي ما را شفاعت كند: گويندمي

و  ،اسـت خلـق كـرده   با دست خودشرا و خداوند ت ،در خاليق هستيتو آدم پ: گويندو مي
و بـه تـو سـجده     ]آنها اطاعت كردنـد و [ ،و به مالئكه امر كرد ،دميده استدر تو از جانش 
من : فرمايدمي  رده شويم،تا اينكه از اين مكان ب !، ما را نزد پروردگارت شفاعت كنكردند

و  ،شـده بـود متـذكر مـي شـود      مرتكـب را كه به آن ندارم و خطايش  ]توانايي اين كار را[
 بـه نـزد نـوح    :]فرمايـد مـي [، سار استپروردگارش شرم نزداو بخاطر اين عمل ] اينكه[

                                                 
: ، و بيهقي در السنن الكبـري )1016: (، و مسلم در صحيحش)3595(و ) 1413: (بخاري در صحيحش - 1

 ).5857: (المصابيح ة، و التبريزي در مشكا)17/94: (الكبير ، و طبراني در المعجم)5/225(
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و او  ،روندمي اولين رسولي  كه خداوند عزوجل مبعوث كرده است برويد، به نزد نوح
ــايي ايــن كــار رات[مــن : فرمايــدمــي ــدارم، و خطــائي ]وان ــزد كــه باعــث شــرم ن ندگي او ن

برويـد، كسـي كـه     به نـزد ابـراهيم   ]:فرمايدو مي[  را متذكر مي شود، شدپروردگارش 
مـن  : فرمايـد رونـد و او مـي  مـي  نـزد ابـراهيم  رار داده اسـت،  قخداوند او را خليل خود 

متـذكر   راشد ندگي او نزد پرورگارش مكه باعث شرئي و خطا  ندارم، ]توانايي اين كار را[
برويد كسي كه خداوند با او صحبت كرد و به او  به نزد موسي ]:فرمايدمي و[ ،شودمي

 ]توانـايي ايـن كـار را   [مـن  : فرمايدروند و او ميمي به نزد موسيد، فرموعطا را تورات 
-و مـي [ ،را متذكر مـي شـود   شدكه باعث شرمندگي او نزد پروردگارش  ندارم و خطايش

ي روح اهللا و كلمه ي او برويد، به نزد عيسيكلمهروح اهللا و  به نزد عيسي :]فرمايد
 بـه نـزد محمـد    ]:فرمايـد و مـي [ ،نـدارم  ]توانايي اين كار را[ من: فرمايدمياو و  ،رونداو مي
 ص پيـامبر  ؛خر او را آمرزيـده اسـت برويـد   ااي كه خداوند گناهان ماتقدم و ماتبنده ص

خـواهم و او بـه مـن اجـازه     ردگارم اجازه مـي آيند، از پروو به نزد من مي: فرمود ]در ادامه[
آنطـور كـه    دهـد خطاب قـرار مـي  افتم و مرا بينم به سجده ميو وقتي من او را مي ،دهدمي

و  ،شـود سـخن تـو شـنيده مـي    ! بگـو اي محمد سرت را بلند كـن و  : شودگفته مي بخواهد،
و سـرم   شود، ته ميشفاعت تو پذيرفكه  !به تو داده خواهد شد، و شفاعت بخواه كه! بخواه

و بعـد از آن   ،او را ستايش مي كنم ،است حمد و ثنايي كه به من ياد داده او ب كردهرا بلند 
و آنهـا را از   ]اي را جـدا كـنم  تـا عـده  [ كنـد تعيين مـي  حدي راكنم و براي من شفاعت مي

نـد  و خداو ؛افـتم گردم و به سـجده مـي  سپس بر مي ،جهنم خارج و به بهشت وارد مي كنم
 !و بگـو  !سرت را بلند كـن اي محمـد  : فرمايدسپس مي ،آنطور كه بخواهد زندمرا صدا مي

شفاعت تو  كه! و شفاعت بخواه ،به تو داده خواهد شد كه! و بخواه ،شودسخنت شنيده مي
اسـت او را  حمد و ثنـايي كـه بـه مـن يـاد داده      او ب كردهو سرم را بلند  ،پذيرفته خواهد شد

اي را تا عده[ كندتعيين مي و براي من حدي ،كنمو بعد از آن شفاعت مي ،كنمستايش مي
سه ] اين عمل[دانم كنم، نميشت وارد ميو به بهكرده  و آنها را از جهنم خارج ،]جدا كنم

كسي در آتش باقي نماند بجـز   !اي پروردگار: گويممي سپس ،]شودتكرار مي[چهار بار  يا
بـراي او   ]در آتـش [و جـاودانگي   ،اسـت منع كرده] از آن شدن از خارج[اينكه قرآن او را 

  .1سته اواجب شد
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انسـانها  : آمـده اسـت   ،كنـد روايت مي ص از پيامبر و در حديث ديگري كه انس
مـدت زيـادي   (بعد از حبس  ؛كنندروز قيامت آنچنان كه خداوند بخواهد او را مالقات مي

-مـي ) مانندر سراي محشر سرگردان ميد ،بدون هيچگونه حساب و كتابي ،است كه مردم

و حديث را روايت كرده  -برويم تا ما را نزد پروردگار شفاعت كند،   نزد آدم: گويند
ايـن كـار بـر    : گويممي) ص پيامبر(روند و من مي ص نزد محمد - :گويدتا آنجا كه مي
شـود، و در  براي من بـاز مـي   ]درب[روم كه درب بهشت را باز كنم، و مي ،عهده من است

 و -،1افـتم به سجده مي شوم ومي] آن[روي عرشش قرار دارد داخل  حاليكه پروردگارم بر
 م و اشخاص ديگر از انسو هما بةو ابن ابي عرو نةدر اين حديث ابوعوا .-ادامه حديث 
 .2افـتم و وقتي او را مي بينم به سجده مـي  ،خواهماز پروردگارم اجازه مي: اندروايت كرده

قرار دارد و  كُرسيشا ي سريرآيد و او بر و پروردگارم مي: روايت مي كند از انس ثابت
-و مـي : گويـد آورد و در آن مـي بن خزيمة حـديثي طـوالني مـي    ةو ساق. افتمبه سجده مي

. 3افـتم  به سجده مي ،نگرمرحمان مي ]خداوند[خواهم درب را باز كنم و همان وقت كه به 
از نظر  ،قطعبطور و  محرزكامال  ،براي ويدر اين مقام  ص مبرپروردگار توسط پيا رؤيت

  با دليل از حديث و سنت ثابت شـده اسـت و در حـديث مرفـوع از ابـوهريره      ،اهل علم
من اولين كسي هسـتم كـه روز قيامـت از زمـين شـكاف خـورده        ،بدون هيچ فخري: آمده

هـيچ  بـدون  و باشم مي  فرزندان آدم سرورمن  ،و بدون هيچ فخريشوم، برانگيخته مي
مـن اولـين كسـي     ،هـيچ فخـري  بدون و در دست من نيست  ،و ستايشپرچم حمد  ،فخري

داده  ]ورود[و به من اجـازه   گرفتهي درب بهشت را حلقه شود؛ و ميهستم كه وارد بهشت 
  .4افتمو براي او به سجده مي كردهاز من پذيرايي  مسلّط ]ندخداو[شود و مي

%t⎦⎪Ï﴿خداونــد  دربـاره كـالمِ   ص از پيــامبر سدارقطنـي از انـ   ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# 
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 ،جبرئيل بـه نـزد مـن    :فرمودشنيدم كه مي ص از پيامبر: كندروايت مي  انس بن مالك
كـه مثـل آئينـه سـفيد بـود و در آن       ،كـرد را حمل مـي چيزي كه در دستش  ،آمددر حالي 

اي جبرئيـل؟   ،اين چيست در دستت: گفتم شد،مانند يك لكه سياه ديده مي ]چيزي ،شيئ[
در آن براي شما خيـر زيـادي اسـت،    : جمعه چيست؟ فرمود: اين جمعه است، گفتم: فرمود
عيدي خواهـد بـود و    وبعد از ت براي تو و قوم: فرمود براي ما در آن چه خواهد بود؟: گفتم

بـراي مـا در آن چيسـت؟    : يهوديان و مسيحيان پيـروي تـو را خواهنـد كـرد، گفـتم      ]اينكه[
بـراي او  بخواهد و خداوند اگر بنده چيزي را از كه  وجود داردزماني ] روز[در آن : فرمود

 ،ن نباشـد در آبـراي او نصـيبي    و اگـر  دهـد بـه او مـي   ]خداونـد [آن را  ،در آن باشدنصيبي 
ي سـياهي كـه در آنسـت    آن لكـه : دهـد، گفـتم  آنرا در آخرت به او مياز خداوند عظيمتر 
اي جبرئيـل آن  : مـي گـوئيم، گفـتم    »يوم المزيـد «قيامت است و ما به آن : چيست؟ فرمود

  چيست؟ 
آن ريگهـايي از   ]كـف [اسـت كـه در   خداونـد در بهشـت رودي را قـرار داده   : فرمود

آيـد در  اش فـرود مـي  از عليين بر كرسي ،رسدروز جمعه فرا مي و وقتي مشك سفيد است
نشينند آيند و برآن صندليها مي از نور وجود دارد و پيامبران مي اش صندليهاييكنار كرسي

اند، سپس صـديقين  و در كنار صندليها منابري از نور و طال وجود دارد كه جوهرنشان شده
اهـل اطاقهـا از اطاقهايشـان خـارج      ،و بعـد از آن  ،ينندنشـ آيند و بر آن منابر ميو شهداء مي

مـن كسـي   : فرمايدشود و ميبرآنها ظاهر مي  ]خداوند[سپس  ،نشينند و بر رملها مي شده
ي خود وفا كـردم و نعمـت خـود را بـر شـما تمـام كـردم و اينجـا محـل          هستم كه به وعده

سپس  ،شود هاي آنها تمام ميهخواهند تا خواستكرامت من است، از من بخواهيد، از او مي
نرا هيچ چشمي نديـده و هـيچ گوشـي نشـنيده و بـر هـيچ       آنمايد كه براي آنها گشايشي مي

در  ]ه خداوندب[ شانبر اساس مقدار توجه] گشايش[آن ي اندازهو  ،استقلبي خطور نكرده
-وج ميو ا ]شدهجدا [از صندليش  ]خداوند[سپس  ،باشدمي ]در دنيا[جمعه  ]هاي[ روز

-اهل اطاقهـا بـه اطاقهايشـان بـر مـي      روند وگيرد و همراه او پيامبران و صديقين هم باال مي

د، اطاقهـا و  نباشـ از مرواريد سفيد و زبرجد سبز و يـاقوت قرمـز مـي   ] اطاقها[كه آن گردند 
براي آنها خواهـد  [درب ها و رودهاي روان و همسران و خدمتگذاران و ميوه هاي آويخته 
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بـر نگريسـتن بسـوي خداونـد      ]روزيكه[؛ كندنياز نمييزي آنها را از روز جمعه بيو چ ]بود
  .1شودم آنها زياد ميرَو از لطف خداوند كَافزايند مي

و امـام   ،انـد ائمه سـنت آنـرا روايـت كـرده     كه و اما اين حديث بزرگ و عظيم الشان
-حاق از ليـث بـن ابـي   محمد بن اسـ . 2استنيز به زيبايي آنرا در مسندش آورده /شافعي 

شـود  بر آنها آشكار مي سپس پروردگار: آورده است سليم از عثمان بن عمير از انس
بـه   همچنـين از انـس   .و بـاقي حـديث   ...شـوند گر مـي و آنها بسوي وجه كريمش نظاره

-بر كرسي خود فـرود مـي   ]خداوند[ ،رسدمي وقتي روز جمعه فرا: نيكو آمده استشكلي 

-آينـد و بـر آنهـا مـي    كرسي او منابري از نور خواهد بود، بعد پيامبران مـي  و در كنار ؛آيد

 شـان تا بر نزديك آنها بنشينند، سـپس پروردگار آيند صاحبان اطاقها مي ]همچنين[نشينند و 
مـن   :فرمايـد شـوند و مـي  گر ميكند و آنها بسوي او نظارهتبارك و تعالي بر آنها تجلي مي

و  ،دمنمـو را بر شـما تمـام    يشو نعمت خو كردم وفاد خوي وعده بههمان كسي هستم كه 
: فرمايـد خواهند، مـي رضايت او را از وي مي! كرامت من است، از من بخواهيد محلاينجا 

آرامش قرار دادم و مـن بـر شـما     ]محلِ[ي خود را براي شما رضايت من اين است كه خانه
گــواهي بــر  ]خداونــد[خواهنــد، رضــايت وي را از او مــي! كرامــت دارم، از مــن بخواهيــد

. 3رسـد نيازهايشان به پايان مـي  كه خواهندمي از او آنقدر ،دهد، بعدمي ]خود[رضايتمندي 
و  ]اوج گرفتـه [سپس از صندليش : ي آن آمده استدر ادامه همچنين از عثمان بن عمير

اقهايشـان بـر   و صـاحبان اطاقهـا بـه اط    ؛و صـديقين و شـهداء  مبران اپي همچنين رود وباال مي
    .4گردند مي

 حـول رسـول اهللا  : كنـد روايـت مـي   از انـس  / ةدارقطني از طريقي ديگر از قتاد
اي سـفيد بـود كـه    آينه ]شبيه[و در دستش چيزي  جبرئيل نزد من آمد: بوديم و فرمود ص

اين روز جمعه : اي جبرئيل اين چيست؟ گفت: گفتم. در وسطش لكه سياهي وجود داشت
: تا براي تو و امتت بعد از تـو عيـدي باشـد، گفـتم     ،آنرا بر تو عرضه كرد است پرودگارت

شـود و  اين قيامت است و آن روز جمعه بـر پـا مـي   : اين لكه سياه داخل آن چيست؟ گفت
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گـوئيم،  مـي  »)فزونـي ( روز مزيـد «سرور روزهاي دنياست و به آن در بهشت  ]روز جمعه[
سـرزمين  همانا خداوند در بهشـت  : ناميد؟ گفتاي جبرئيل چرا آنرا را روز مزيد مي: گفتم
مـا بـر    پروردگـارِ  ،رسدعي از مشك سفيد قرار داده است و وقتي روز جمعه فرا مييوس

و در كنـار آن منـابري از طالسـت    كنـد  نزول مي ]قرار دارد[ آن سرزمين درش كه اكرسي
سـپس بـر اهـل     ،دارداند و در كنار آن منابر صـندليهايي از نـور وجـود    كه جوهرنشان شده

-شود و آنها استجابت كرده و تا زانو در شنزاراهاي مشك فرو ميداده مي اطاقها بانگ سر

سـندس  ابريشـم و  از طـال و نقـره و لباسـهاي     دسـتبندهايي داراي آنهـا   )در حاليكـه (روند، 
 گيرنـد نشـينند و آرام مـي  مـي ) در آنجـا (خواهد بود تا اينكه به آن سرزمين برسـند، وقتـي   

گويند، صورتها و لباسهايشـان از  مي »ةالمثير«آورد كه به آن وزش در ميه خداوند بادي ب
بـا چشـمهاي    ،و جـوان در صورت  ييموگيرد، در آن روز آنها بدونِ مشك سفيد تاثير مي

 ،روزيكـه خداونـد عزوجـل او را خلـق كـرد     در  آدم مثل ،سي و سه سالهو  ،سرمه زده
او خزانـه دار  ( ]كنـد و رضوان را صدا مي[دهد ت و تعالي ندا ميپروردگار با عز. باشندمي

بندگان و زيارت كنندگانم كنار  و اي رضوان پرده را از بين من: فرمايدو مي )بهشت است
او را از روي درخشـندگي و نـورش    ،رودكنـار مـي   ]بندگانش[بزن، وقتي پرده از بين او و 

 خـود  و خداوند تبـارك و تعـالي بـا صـداي     ،ه بيافتندشتابند تا براي او به سجدبينند، ميمي
عبادت فقط در دنيا بـود و شـما اكنـون     !سرهايتان را بلند كنيد: دهدآنها را خطاب قرار مي

و من پروردگارتان ! هر آنچه را كه دوست داريد بخواهيددر سرزمين پاداش هستيد، از من 
تمام كردم و اينجا محل كرامـت مـن   ي خود وفا و نعمت خود را بر شما هستم كه به وعده

  !يددوست داركه را است، بخواهيد هر چه 
آيا در سكرات موت به مـا  ! چه كاري براي ما انجام ندادي؟ ،پروردگار ما: گويند مي

و ترس ما را در نفخ صـور   ،و ما را در وحشت تاريكيهاي قبر آرام نكردي ،كمك نكردي
كم نكردي و اعمال زشت مـا را نپوشـاندي و بـر     آيا ذلت ما را! به آرامش تبديل نكردي؟

و سخن لذت  ،آيا ما را به جوارت نزديك نكردي! ؟قدمهاي ما را استوار نكرديپل جهنم 
كدام خير را براي مـا انجـام    ؛با نور خودت بر ما تجلي يافتي! ؟رسانديما ناستماع بخش به 
دهد و آنها را خطاب قرار مي ودخ با صدايباز بريم، و به خداوند عزوجل پناه مي! ندادي؟

يش را بـر شـما   و نعمت خوكردم ي خود وفا من پروردگار شما هستم، به وعده: فرمايدمي
بـه  : فرمايـد خـواهيم، مـي  خوشـنودي تـو را مـي   : گوينـد مـي ! م، از مـن بخواهيـد  نمـود تمام 
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و شما را بـه خـود نزديـك     ،و امور قبيحتان را پوشاندم ،ذلت شما را كم كردم ،خوشنوديم
ي يـافتم،  و با نورم بـر شـما تجلـ    ،را به استماع شما رساندم خود و سخن لذت بخش ،كردم

را خواهنـد تـا آنچـه    مـي ) خواستهايشان را(از او ! نجا محل كَرَم من است، از من بخواهيديا
-مي! يداز من بخواه: فرمايدمي ]خداوند[رسد، سپس كه خواهان آن هستند به پايان مي

خداوندا راضي شديم و به بركت رسيديم و به آنها از روي فضل و كرامتش بيشـتر  : گويند
) هـيچ (يده و بـر قلـب   نچيزهايي كه چشم نديـده و گـوش نشـ   دهد، اند مي از آنچه خواسته

: گفـت  انس ،و اين براي جداي از جمعه برايشان كافي است ،بشري خطور نكرده است
بـه انـدازه   : باشـد؟ فرمـود  تجمعشـان چقـدر مـي    زمان ،فدايت شوند پدر و مادرم !اي پيامبر

شـود و   تبارك و تعالي حمل مي سپس عرش پروردگار ما: ، فرمود]در دنيا[ تا جمعهجمعه 
شـود و آنهـا بـه    سپس به صـاحبان اطاقهـا اجـازه داده مـي     ]روندمي[مالئكه و پيامبران با او 

از روز  بهتـر باشـد، و  دو اطـاق از زمـرد سـبز مـي     ]براي هر نفـر [و  گردندمي اطاقهايشان بر
روي از  ]خداونـد [ آنها نخواهـد بـود، و   برايچيزي  شانجمعه و نگريستن به پروردگار

از  ]اين سـخن را [: گفت انس .مي افزايد ]ياز هر چيز[مش براي آنها رَفضل و كَنهايت 
  .1و بين من و او كسي نبود ،پيامبر شنيدم

  .2روايت كرده است قي ديگر اين حديث را از انسز طريدارقطني نيز ا
  :فصل

هيچكـدام از شـما   : روايت كرده اسـت  ص بن حصيب كه از پيامبر ةاما حديث بريد
حاليكه بـين او و خداونـد پـرده و مترجمـي     كند در اينكه خداوند را مالقات مينيست بجز 
  : استنيز روايت شده  ديگري اين حديث با الفاظ متشابه .3نخواهد بود

                                                 
، و الزبيــدي در )4/553: (الترهيــب، و المنــذري در الترغيــب و)2/150(: در المصــنف شــيبةابــن ابــي  - 1

: ، و سـيوطي در الـدر المنثـور   )21063: (، و الهنـدي در كنـز العمـال   )10/421: (المتقين ةلساداتحاف ا
 .)292و  217و  6/108(

  ).65: (دار قطني در سننش - 2
ــةو ) 377و  4/256: (، و احمــد در المســند)7512(و ) 7443: (بخــاري در صــحيحش - 3 ــدار آن طبع : ال

، و طبراني در )4/176: (، و بيهقي در السنن الكبري)1843(و ) 185: (، و ابن ماجه در سننش)19390(
ــر ــز العمــال )101و  17/82: (المعجــم الكبي ــدي در كن ــذري در )39002(و ) 15942: (، و الهن ، و المن

 ).2/10: (الترهيبلترغيب وا
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بـين او و خداونـد   ) درحاليكـه (بر خداوند عرضه شـود   ،به جز آنكه ،نيست از شما كسي -
  .مترجمي نخواهد بود

كنـد و بـين او و   روز قيامت خداوند بـا او صـحبت مـي    ،به جز آنكه ،نيست از شما كسي -
  .خداوند مترجمي نخواهد بود

كنـد و بـين او و   او صـحبت مـي  خداوند روز قيامت بـا   ،به جز آنكه ،نيست از شما كسي -
  .خداوند مترجمي نخواهد بود

پروردگـارش بـا او صـحبت خواهـد كـرد و بـين او و        ،به جز آنكـه  ،نيست از شما كسي -
  .خداوند مترجمي نخواهد بود

پروردگـارش بـا او صـحبت خواهـد كـرد و بـين او و        ،به جز آنكـه  ،نيست از شما كسي -
  .خداوند پرده اي نخواهد بود

پروردگـارش بـا او صـحبت خواهـد كـرد و بـين او و        ،به جز آنكـه  ،ت از شما كسينيس -
  .اي نخواهد بودخداوند جداكننده

  :فصل
اي : گفتـيم : روايـت كـرده اسـت    / داما حديثي از ابي رزين عقيلي كـه امـام احمـ   

بله، : بيند؟ فرمودخويش را روز قيامت مي آيا هر كدام از ما پروردگار! فرستاده خداوند
آيا هـر كـدام از شـما در شـب بـدر بـه مـاه        : در مخلوقاتش چيست؟ فرمود آننشانه : گفتم
  .1خداوند بزرگتر و عظيمتر است ]و البته[: بله، فرمود: نگرد؟ گفتيمنمي

  :فصل
شـنيده بـود كـه     زبيروبـ ا: روايت كرده است /حديث جابر بن عبدهللا كه امام احمد 

چنـين و چنـان   مـا روز قيامـت   : فرمـود ] ص پيـامبر [و  كردال سو] به بهشت[د واز ورجابر 
يكـي بعـد از    انـد چيزهايي كه عبادت كردهاساس هستيم و بر انسانها برتري داريم، امتها بر 

ســپس  ،شــوندفراخوانــده مــي] ي باطــل[بــه ترتيــب معبودهــاشــوند و خوانــده مــي ديگــري
منتظـر   :گوينـد ؟ مـي منتظـر چـه كسـي هسـتيد    : فرمايـد آيد و بعد از آن ميپروردگار ما مي

 ]خـواهيم [بـه تـو   : گوينـد من پروردگـار شـما هسـتم، مـي    : فرمايدپروردگارمان هستيم، مي
رود و بـدنبال  خندد، و با آنهـا مـي  شود و مينگريست، و تبارك و تعالي بر آنها آشكار مي

                                                 
دار ، و طبعـة الـ  )4/11: (، و احمد در المسـند )180: (، و ابن ماجه در سننش)4731: (ابوداود در سننش - 1

  ).186: (، و دارقطني در سننش)39216(و ) 39203: (، و الهندي در كنز العمال)16192: (آن
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از پـل   روند تادهد، بدنبال او ميو چه منافق نوري مي مؤمنهر انساني چه به و  ،رونداو مي
هـر كـه خداونـد    و خارهاي سه پهلو وجود دارد،  چنگالهاي آهنينجهنم بگذرند و در آن 

ين مـؤمن كنـد و  گرفته مي شود و سپس نور منـافقين را خـاموش مـي    ]توسط آتش[بخواهد 
 ]تعـداد آنهـا  [و  ،گروه اول كه صورتهايشان مانند ماه شـب چهـارده اسـت   يابند، نجات مي

، نفـرات بعـدي   گيـرد و اعمالشان مورد محاسبه قـرار نمـي   ،يابندينجات م تهفتاد هزار اس
شـود و شـفاعت حـالل    چنين و چنـان مـي  درخشد، هاي آسمان ميصورتهايشان مثل ستاره

است و مناسـك  شان اي خير در قلباند و ذرهال اهللا راگفتهإ) معبود(شود و كسانيكه ال إلهمي
يابنـد و در گـذرگاه بهشـت گذاشـته     ات مياز آتش جهنم نج ،بودندرا ترك نكرده ديني 
خـس و  [گيـاهي از   ]ماننـد اينسـت كـه   [ريزند، شوند و اهل بهشت بر روي آنها آب ميمي

هاي خواسته[رود، سپس از خداوند مياز بين  ]آنها[يده شود، سوختگي ئسيل رو ]خاشاك
همچنـين   .1دهدبه آنها مي دنيا و ده برابر آن را ]تمام[اندازه به تا اينكه  ،خواهندمي ]خود را

تمـام خاليـق    ربـ  ايمـا روز قيامـت روي تپـه   : عبدالحق در جمع بين صحيحن آورده اسـت 
: فرمـود  ص آورده اسـت كـه پيـامبر     اشراف داريم، و عبدالرزاق از جـابر ابـن عبـداهللا   

-نگرند و بـه سـجده مـي   شود و به وجهش ميپروردگار تبارك و تعالي بر آنها آشكار مي

  .2سرهايتان را بلند كنيد زمان، زمان عبادت نيست: فرمايدمي ]او[و  افتند
خداوند روز : ص از رسول اهللا  از جابر ابن عبداهللا: قطني روايت مي كنددار

روايت  ص از پيامبر  همچنين از جابر ابن عبداهللا .3شودمي ظاهرقيامت بر ما خندان 
: گفتو ) ذكر كردو حديث را ( شوندوقتي روز قيامت امتها جمع مي: شده است

: فرمايدبله، مي: گويندشناسيد؟ ميمي ،را اگر ببينيد آيا خداوند: فرمايدمي] خداوند[
و او در او كاستي نيست : گويندايد؟ ميشناسيد در حاليكه او را نديده چگونه اورا مي
-آنها آشكار مي ايبر ]خود را[تبارك و تعالي  ]خداوند[و : گفت ]راوي[همتايي ندارد، 

 نيز در سنن خود از جابر ابن عبداهللا /و امام ابن ماجه . افتندكند و براي او به سجده مي
 روشن شد كه اهل بهشت در نعمتهايشان خواهند : فرمود ص آورده است كه پيامبر

                                                 
، و دار قطني )15117: (الدار آن طبعة، و در ) 3/383: (، و احمد در المسند)191: (مسلم در صحيحش - 1

  ).50: (در سننش
  ).8/21( :، و ابن الجوزي در زاد المسير)4615: (الهندي در كنز العمال - 2
  ).54: (الرؤية، و دارقطني در )2/349: (سيوطي در الدر المنثور - 3
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ت و در آن زمان اس ،كنندبلند و سرهايشان را شود تابيده وقتي كه نوري بر آنها ) تا( ،بود
سالم بر شما اي اهل بهشت و : فرمايدكند و ميبر آنها اشراف پيدا مي كه پروردگار

و تا ). 58: يس(، ÖΝ≈n=y™ Zωöθs% ⎯ÏiΒ 5b>§‘ 5ΟŠÏm§‘ ∩∈∇∪﴾1﴿است كه  اين همان قول خداوند
است  ]در نظر گرفته شده[ها نمتوجه چيزي از نعمتهايي كه براي  آ ،نگرنداو را ميزمانيكه 

  .2ماندنور و بركتش باقي مي ]در حاليكه[شود ند، تا اينكه از نظر آنها مخفي ميشونمي
روشن : فرمود ص آورده است كه پيامبر سنددو  اب  و حرب از جابر ابن عبداهللا

وقتي كه  ]تا[است خواهند بود شد اهل بهشت در مجلسي كه براي آنها در نظر گرفته شده
كه پروردگار تبارك و تعااليشان بر است  زمانيو ، كندمي لؤتألنوري در درب بهشت 

اي اهل بهشت از : فرمايدتعالي مي ]خداوند[و  كنندسرهايشان را بلند مي ،آنها اشراف دارد
خشنودي من اين است : فرمايدخواهيم، ميمي ]راو ت[خوشنودي : گويندمي! من بخواهيد

و  گستراندممت خود را براي شما كرا ]يسفره[كه بهشت خود را بر شما حالل كردم و 
ترين خواهيم، برگزيدهرا از تو مي »ةزياد«: گويندمي! ال وقت آنست كه از من بخواهيداح
]در [ آورند از زمرد سبز و ياقوت قرمز را مي ااز ياقوت قرمز و با وقارترين آنه ]ركبهام

قرار مي  باردارر درختهايي و امر خداوند ب ؛اليهشان قرار داردسمهايشان در منتهي ]حاليكه
 وشاداب هستيم هميشه : گويندمي ]در حاليكه[آيند گيرد، و حوريهاي درشت چشم مي

ين گرامي هستيم، امر خداوند بر مؤمنهمسران  و ميريم اريم و ما جاودانيم و نميناراحتي ند
وزد كه به ميگيرد، و بر آنها بادي اي از شن كه از مشك سفيد تيز بوي است قرار ميتوده
بهشت است و مالئكه  مركزيابد كه آن گويند و تا بهشت عدن ادامه ميمي »ةالمثير«آن 
و  ،ندخوش آمدرداران راستگويان و فرمانب: فرمايدمردم آمدند، مي !پروردگارا: گويندمي

 نگرند و از نور الرحمنو به خداوند تبارك و تعالي مي ،رود پرده از پيش آنها كنار مي
بينند، سپس بطوريكه بعضي از آنها بعضي ديگر را نمي ،برندبهره مي )بسيار رحمتگر (

                                                 
   .»شودتحيت گفته مياز سوي پروردگاري مهربان، بديشان درود و « - 1
، و البـزار  )1300: (آن طبعة الـدار ، و )7/98: (، و الهيثمي در مجمع الزوائد)184: (ابن ماجه در سننش - 2

: المتقين ة، و الزبيدي در اتحاف الساد)4/553: (الترهيبلمنذري در الترغيب و، و ا)2253( :در المسند
، و الهنـدي  )5/266: (، و سيوطي در الـدر المنثـور  )5664: ( المصابيح ة، و التبريزي در مشكا)9/649(

  ).3032: (در كنز العمال
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ليكه از ادر ح[گردند و بر مي ؛آنها را به قصرهاي هديه داده شده به ايشان ببريد: فرمايدمي
 ]خداوند[اين همان سخن : فرمود ص پيامبر .1نگرندبعضي به بعضي ديگر مي ]حيرت

Zω﴿: باشدتعالي مي â“ çΡ ô⎯ÏiΒ 9‘θ àxî 8Λ⎧ Ïm§‘ ∩⊂⊄∪﴾2. )32: فصلت.(  
بـر انسـانها    همانـا خداونـد  : فرمود ص آورده است كه پيامبر دار قطني از جابر
  .3بر ابوبكر بصورت خاص ]ولي[شود بطور عام آشكار مي

  :فصل
-در خطبـه  ،روزي براي ما خطبه خوانـد  ص كه پيامبر: كندروايت مي  مةابي اما

 ]اواحـول  از [و بـراي مـا    ،دجال صحبت كـرد و مـا را از آن بـر حـذر داشـت      اش بيشتر از
: چنين سخني وجـود داشـت  اش از خطبه فراغت يافت، در خطبهتا وقتي كه  ،ايت كردحك

) دجال( امتش را از او ،]آن پيامبر[ پيامبري مبعوث نكرده است مگر آنكه همانا خداوند
و خارج شدن شما از دين  ،و شما آخرين امت ،بر حذر داشت و من آخرين پيامبران هستم

باشم و اگر بعد از مـن  غير ممكن است، تا وقتي من بين شما هستم حجتي بر هر مسلمان مي
ي خليفـه  ]نيـز [گوي خودش است و خداوند حجت كسد هر وكسي از دين شما خارج ش

ين عـراق و سـوريه   از سـرزميني بـ  ) دجال(، همانا او )ناظر بر اعمال هر مسلمان( هر مسلمان
 ،بندگان خداوند ثابت قـدم باشـيد  اي كشد، كند و مشرق و مغرب را به فساد ميخروج مي

بعد از  ]آگاه باشيد[من پيامبر هستم، : گويدكند كه مي شروع ميدر حالي  ]كار خود را[او 
مـن پروردگـار شـما    : گويـد  و دومي هم نخواهم داشـت، وي مـي   ،من پيامبري نخواهد بود

 تـا بميريـد، بـين دو چشـمش    بينيـد  پروردگارتـان را نمـي   ]آگاه باشيد اي مسلمانان[، هستم
خواند، هر كـس او را ديـد   بآنرا  ]تواندمي[ي مؤمنو هر  ،»كافر« :نوشته شده است )دجال(

از بنـي   شخصـي بر صورتش آب دهان بياندازد و آيات اول سوره كهف را بخوانـد، او بـر   
-ديگـري دشـمني نمـي   شخص با  ]لي[كند وكشد و زنده مييشود و او را مآدم مسلط مي

                                                 
، و المنــذري در )9/648(: المتقــين ة، و الزبيــدي در اتحــاف الســاد)39778: (الهنــدي در كنــز العمــال - 1

 ).5/364: (، و سيوطي در الدر المنثور)4/552: (الترهيبالترغيب و

 .»سوي خداوند آمرزگار و مهربان استاي از اينها بصورت مهماني«  - 2

، و ايـن حـديث   )2/352: (، و سيوطي در الحـاوي للفتـاوي  )11/225: (خطيب بغدادي در تاريخ بغداد - 3
: يعـة ، و ابن عراق در تنزيه الشـر ) 93: (الموضوعات آورده است ةي در تذكرموضوعي است كه الفتن

  ).307و  1/304: (، و ابن الجوزي در الموضوعات)1/371(
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هاي ديگر او اين است كـه همـراه او بـاغ و    و از فتنه ،شودمسلط نمي ]شخص[ آنكند و بر 
و آتش او بهشت و باغ او جهنم است و هر كس به آتشش گرفتـار شـد    ،آتشي خواهد بود

بـر   ]تـا آتـش  [وند استغاثه كند و به خدا ]تا آن وضعيت را مشاهده نكند[ببندد چشمانش را 
) ي اوفتنه زمانِ(و همانگونه كه آتش بر ابراهيم سرد و سالمت شد  ،شوداو سرد و سالمت 

 روزشو آخـرين   ،و مثـل روز ) هفته( مثل سال، مثل ماه و مثل جمعه روزاست،  روزچهل 
ـ    ]جلـو [در  ،سراب است مانند درب  كنـد و قبـل از اينكـه بـه    بح مـي درب مدينـه مـردي ص

: م چگونه نماز بخوانيم؟ فرمـود در آن ايا !اي رسول اهللا: شود، گفتندديگري برسد شب مي
  .1توانيدهمانگونه كه در روزهاي طوالني مي ،توانيدمي

  
  :فصل

: او گفـت : آن را روايـت كـرده اسـت    /كـه امـام احمـد      حديث زيد بن ثابـت 
 ؛]آنـرا بخواننـد  [اهلش تعهد بگيـرد هـر روز    د تا ازپيامبر به او دعايي ياد داد و به او امر كر

كنم و خيـر در   و تو را ياري مي ،لبيك خداوندا، لبيك: كني بگووقتي كه صبح مي: فرمود
ام ام يـا نـذري كـرده   آنچه سخني گفته ]هر[بسوي توست، خداوندا  و از تو ست ودست تو

شـود و آنچـه   خواهي ميام اراده تو بر آن پيشي داشته است، آنچه كه بيا سوگندي خورده
همانا تـو بـر هـر     ]و[تو  ]اجازه يا اراده[شود و هيچ حول و قوتي نيست بجز به نخواهي نمي
ام كـه تـو صـلوات    ام بـر كسـي فرسـتاده   هر صلواتي كـه فرسـتاده   !ي، خداونداچيزي تواناي

مـن در   لـيِ اي، تو واست كه تو لعنت كردهام بر كسي بودهاي و هر لعنتي كه كردهفرستاده
دنيا و آخرت هستي، مرا مسلمان بميران و به صالحين ملحق كن، خداوندا خشنودي ترا بعد 

و لـذت نگريسـتن بـه     ،راحتي زندگي بعد از مرگ ]همچنين[خواهم و از قضا و قدر تو مي
گمـراه   ياز فالكـت ضـرر رسـاننده و فتنـه    خداونـدا  و  ؛]خواهمرا مي[ و شوق لقاي تو ،تو

تجـاوز   ]بـر حـق كسـي   [يـا  از اينكه ظلم كنم يا مظلوم واقـع شـوم    ،برمپناه مي كننده، به تو
ي اعمال نيك مرتكب شوم [يا اينكه خطاي باطل كننده] و[تجاوز شود  ]يا برحقمو [نمايم 

آسمانها و زمـين   آفريدگارِ !، خداوندا]برمنيز به تو پناه مي[ يا گناهي كه تو آنرا نيامرزي ]و
و  بنـدم همانـا مـن بـا تـو پيمـان مـي       ،غيب و آشكار، داراي جالل و بخشـش  ]عالَم[و عالم 

بـراي مـن كـافي اسـت، همانـا       ]بر ايـن مطلـب  [دهم و شهادت تو تو را گواهي مي ]وجود[
                                                 

  ).12/362: (طبراني در المعجم الكبير - 1
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در [تنهـا هسـتي و شـريكي    و  ،وجود نـدارد دهم كه معبود بر حقي به غير از تو شهادت مي
تو بر هـر   ]و[است  براي تو تايش و سپاسنداري، پادشاهي و س ]ذات و صفات و معبوديت

ي دهـم وعـده  و گواهي مـي  ،دهم محمد بنده و رسول توستو شهادت مي ،كاري توانايي
و تو هر  ،و شكي در آن نيست ،آيدو قيامت مي ،ت حق و بهشت حق استديدارتو حق و 

بحـال   مـرا  ،دهـم كـه اگـر تـو    و گواهي مـي  ،كرد آنچه كه در قبرهاست برانگيخته خواهي
و همانا مـن   ،ايخودم واگذاري به تباهي و شرمگاه و گناهان كبيره و صغيره واگذار كرده

ي گنـاهي غيـر از تـو    گيرم بجز به رحمتت، گناه مـرا بيـامرز كـه مسـلماً آمرزنـده     آرام نمي
  .1ياهو توبه مرا بپذير كه همانا بسيار توبه پذير و دائماً رحمت كنند ،نيست
  :فصل

ابـي مجلـز   : روايـت كـرده اسـت    /كه امـام احمـد    ب ار بن ياسراما حديث عم
او ايـراد گـرفتيم،   ] اين كار[از  ]وقتي[د و آنرا كوتاه كرد و رعمار براي ما نماز گذا: گفت
ولـي مـن در آن دعـايي    : بله، گفت: آيا ركوع و سجود را كامل اداء نكردم؟ گفتند: گفت

لمـت از غيـب و قـدرتت بـر     بـه ع  !خداوندا :كرد اينگونه دعا ميكردم كه فرستاده خداوند 
 ،بدارداني زندگي براي من خير است مرا زنده ، تا وقتي كه مي]جويمبه تو توسل مي[خلق 

 ،]از ابهـت و عظمتـت  [نهـانيِ  تـرس   مرگ براي من خير است مـرا بميـران؛   و وقتي دانستي
ط بـين فقـر و   خشـنودي، و حـد وسـ   و چـه در   در عصـبانيت  اقرار آن را چـه و  گواهي حق

بدون سختي و ضرر ديـدن و نـه   را ت دي و لذت نگريستن به وجهت و شوق ديدارثروتمن
ما را به زينت ايمان بيارا و مـا را   !خداوندا خواهم؛از تو مي ،بصورت امتحاني گمراه كننده

اين حديث را ابن حبان و حاكم نيز در كتابهاي ( .2ده هدايت شدگان قرار هدايت يوسيله
  .)اندخود آورده صحيح

                                                 
ــتدرك  - 1 ــاكم در المس ــند )1/516: (ح ــد در المس ــة، و در )5/191: (، و احم ــدار آن طبع ، )21724( :ال

  ).3409: (لية، و ابن حجر در المطالب العا)1/458: (الترهيبالترغيب و والمنذري در
، و حــاكم در )18353(الــدار آن  طبعــة، و )4/264: (، و احمــد در المســند)1302: (نســائي در ســننش - 2

 5/76 -: المتقـين  ة، و الزبيدي در اتحاف السـاد )1624: (، و ابو يعلي در المسند)1/524:  (المستدرك
، )509: (در مـوارد الظمـĤن   ، و الهثيمي)5086(و ) 3611: (، و الهندي در كنز العمال)9/604(و ) 78و 

در  شــيبة، و ابــن ابــي )6/294: (، و ســيوطي در الــدر المنثــور)9860: (و ســيوطي در جمــع الجوامــع
  ).120: (سماء و الصفات، و بيهقي در األ)10/265: (المصنف
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  :فصل
اي : فرمود  به جابر ص آور خداپيام: در صحيح حاكم ل اما حديث عايشه

! ي خير قرار دهدبله، خداوند تو را بشارت دهنده: جابر آيا به تو بشارت بدهم؟ فرمود
نشانده و  جلوي خودشحس كردم خداوند پدر تو را زنده كرده است، او را : فرمود
آنطور كه  !خداوندا: گفت! و عطا كنمه تبخواه تا آنرا ب ]چيزي[از من  ي منبنده: فرمود

 ،گردانيمي نهي و مرا به دنيا برآيا بر من منت مي ،حق عبادت تو بود ترا عبادت نكردم
 ]سنت[اين : بار ديگر كشته شوم، فرمود ]راه[اين كنم و در  )جنگ(همراه رسولت قتال ]تا[

اين حديث را بطور كاملتر  /امام ترمذي . 1گرديبر نمي گذشته من است كه تو به آنجا
 رسول اهللا ،حد كشته شدوقتي كه عبداهللا بن عمرو بن حزام روز اُ: آورده است از جابر
 ،بله: گفت است؟به تو خبر دهم كه خداوند به پدرت چه گفته آيا !اي جابر: فرمود ص
رو  در با پدرت رو ]ولي[حجاب است بجز از پشت خداوند با كسي صحبت نكرده: فرمود

تو ه ب) ]آنرا[تا بر تو منت نهم و  ]بخواهچيزي [از من  !ي مناي بنده: صحبت كرد و فرمود
همانا : تو بار دوم كشته شوم، فرمود ]راه[مرا زنده كن تا در  !پروردگارا: عطا كنم، گفت

 !پروردگارا: د، گفتگرددنيا بر نمي ]آن[به  ]كسي[است كه  ي من بودهگذشته ]سنت[در 
اين آيه را نازل  و خداوند ،برسان ]را به اين مقام[هستند  ]در دنيا[ كسانيكه در عقب من

 امام ترمذي( ).169: آل عمرانŸωuρ ¨⎦t⎤|¡øtrB t⎦⎪Ï%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $O?≡uθøΒr&﴾2 3، )﴿: فرمود
اسنادش  ):/امام ابن قيم ( ويمگميو  ،اسناد اين حديث را حسن غريب دانسته است /

  .)استو حاكم نيز آنرا در صحيح خود آورده استصحيح 
  :فصل

                                                 
: ، و الهنــدي در كنــز العمــال)3/298: (ةبيهقــي در دالئــل النبــو، و ال)3/207: (ركدحــاكم در المســت - 1

  .؛ كه حديث با لفظهاي متفاوت آمده است)10638(
انــد و نــزد شــوند، مــرده مشــمار، بلكــه آنــان زنــده خــدا كشــته مــي هو هرگــز كســاني را كــه در را« - 2

 .»)داند و بسميام ايشان را خدا چگونگي زندگي و نوع طع(شوند و پروردگارشان روزي داده مي

، و حــاكم در )2/313: (الترهيــب، و المنــذري در الترغيــب و)2800( و) 190: (ابــن ماجــه در ســننش - 3
، و بيهقـي در  )7022: (حبان در صحيحش ، و ابن)3021: (، و ترمذي در سننش)3/203: (المستدرك
 ).5712: (ند، و ابويعلي در المس)1265: (، و الحميدي در المسند)3/298: (ةدالئل نبو
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: نداروايت كرده مهمااهللاو طبراني رح كه امام ترمذي بن عمر حديث عبداهللا اب
 ازوقتي كه  ،بهشت براي مردي است يرتبهترين همانا پائين: فرمود ص رسول اهللا

بطور يكسان به همسران و تختها و خدمتگذارانش پادشاهيش دورترين مكان  تانزديكترين 
كه  ستا براي كسي) بهشت(و همانا بهترين جاي  ؛كشددو هزار سال طول مي ،نگردمي

همچنين در ادامه حديث از منابع  و. 1نگردبه به خداوند تبارك و تعالي ميتهر روز دو مر
 νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ îοuÅÑ$̄Ρ×﴿: دفرمو اين آيه را قرائت ص سپس رسول اهللا: ديگر آمده است

∩⊄⊄∪ 4’n<Î) $pκÍh5u‘ ×οtÏß$tΡ ∩⊄⊂∪﴾2 ،)آمده است كه  ب و همچنين از ابن عمر). 23 - 22: قيامت
- خداوند تبارك و تعالي مي ،بيندروز قيامت اولين چيزي كه چشم مي: فرمود ص پيامبر

  .3باشد
 ص آور خـدا شـنيدم پيـام   :گفـت  بعبـداهللا ابـن عمـر    : كنددارقطني روايت مي

رسـول  اي  ،بلـي : بهشت خبر دهم، گفتنـد  ]فرد[ترين پائين ازخواهيد شما را آيا مي: فرمود
كـه  [مرجع صدور آنها  ازهاي زياد نعمت وقتي - :و حديث را ذكر كرد تا اينكه گفت - !اهللا

، وجود ندارد هاپندارند كه هيچ نعمتي برتر از آنمي] همه[و  اعطاء شد] همان خداوند است
-مـي  بسـوي وجـه رحمـن   آنها و  ،كندپروردگار تبارك و تعالي بر آنها اشراف پيدا مي

-بخاطر اينكه در دنيا مرا تهليل و تكبير و تسبيح مـي اي اهل بهشت : فرمايدمياو و  ،نگرند

دهنـد و تبـارك و   تهليل جـواب رحمـن را مـي    او ب ،گوئيدبتكبير و تهليل و تسبيح  ،گفتيد
شـود و  تمجيـد گـو، داود بلنـد مـي    مـرا  بلنـد شـو و    !اي داود: فرمايدمي  به داود تعالي

 ص پيـامبر : كنـد روايـت مـي   بدارمـي از ابـن عمـر    . 4كندتمجيد ميرا  پروردگار
                                                 

، و )5317(و ) 4623: (الـدار آن  طبعة، و )64و  2/13: (، و احمد در المسند)2562: (ترمذي در سننش - 1
، و )39219: (، و الهندي در كنز العمال)2/509: (، و حاكم در المستدرك)5712: (ابويعلي در المسند

، و )4/507: (الترهيـب در الترغيـب و ، و المنذري )552و  10/546: (المتقين ةالزبيدي در اتحاف الساد
  ).5/87: (لحلية، و ابونعيم در ا)6166(و ) 6162: (سيوطي در جمع الجوامع

  .»نگرندبه پروردگار خود مي* نند ائي شاداب و شادادر آن روز چهره« - 2

: ان الميـزان ، و ابن حجر در لس)6983: (، و الذهبي در ميزان االعتدال)39219: (الهندي در كنز العمال - 3
 ).6/292: (، و سيوطي در الدر المنثور)1560(

، و دارقطنـي در  )4694: (ليـة ، و ابن حجـر در المطالـب العـا   )4/506: (الترهيبدر الترغيب و المنذري - 4
  ).176: (سننش
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پندارند كه نعمتي بـاالتر از  مي ،شودنعمتهاي اهل بهشت به آنها داده ميهمانا وقتي : فرمود
بسوي وجـه  آنها و  ،كندر تبارك و تعالي بر آنها تجلي ميپروردگاسپس  ،وجود نداردآن 

در هنگـام   ،را در وسـعت ديـد آنهـا اسـت     يي كـه آنچـه از نعمتهـا  هـر  نگرنـد و  رحمن مي
  .1كنندنگريستن به وجه رحمن فراموش مي

  :فصل
به ماه شـب بـدر نگريسـت و     ص پيامبر: از پدرش، گفت يبةبن رو ةاما حديث عمار

نگريـد و در ديـدن او   رتان را خواهيد ديد همانگونه كه اين ماه را مـي شما پروردگا: فرمود
و قبـل از   ]و بعـد از نمـاز صـبح   [گر توانستيد قبل از طلـوع خورشـيد   و ا ،ازدحام نمي كنيد

  . 2نماز نخوانيد ]بعد از نماز عصر[غروبش 
  

  :فصل
د و رونـ مـي  ص نزد پيـامبر  ]اي روز قيامتعده[: ، او گفت حديث سلمان فارسي

 ،آغاز كرد و با تو ختم كرد و تو را آمرزيدتو  اهمانا خداوند ب !اي پيام آور خدا: گويندمي
البته، من همنشين شما هسـتم و  : فرمايد مياو و  ،را نزد پروردگارت شفاعت كن ماو  برخيز

ي رسند و حلقه كند تا به درب بهشت ميشود و انسانها را جمع ميخارج مي) از بين جمع(
: گفـت محمـد،  : شـود كيسـت؟ گفتـه مـي   : شودكوبد، گفته ميگيرد و آنرا ميرب را ميد
از [سـجده   ]حالـت [ايسـتد و در  خداوند مـي  جلوي و رودشود و ميبراي او باز مي) درب(

  .3شودداده مي ]شفاعت[و به او اجازه  ،خواهداجازه مي] وي

                                                 
از عثمان بن سعيد الدارمي از احمد بن يونس از شهاب الخياط از خالد بن دينار از حماد بـن جعفـر از    - 1

 .صابن عمر ر عنهما از پيامبر 

، و ابـن  )2551: (، و ترمـذي در سـننش  )4729: (، و ابـو داود در سـننش  )554: (بخاري در صـحيحش  - 2
، و بيهقـي در سـنن   )19211: (الـدار آن  طبعة، و )4/360: (، و احمد در المسند)177: (ماجه در سننش

و ) 2/33: (، و ابـن حجـر در فـتح البـاري    )2/332: (، و الطبرانـي در المعجـم الكبيـر   )1/359: (الكبري
  ).779: (، و الحميدي در المسند)10/554(و ) 2/118: (المتقين ة، و الزبيدي در اتحاف الساد)8/297(

ــة، و )10/372: (الهيثمــي در مجمــع الزوائــد - 3 ــدار آن  طبع ــر)18503(ال : ، و طبرانــي در المعجــم الكبي
، و ابـن ابـي   )4648: (لية، و ابن حجر در المطالب العـا )11/436: (، و ابن حجر در فتح الباري)6/304(

  ).11/449: (در المصنف شيبة
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  :فصل
جبرئيل نزد مـن آمـد   : فرمود ص رسول اهللا: ، او گفت بن يمان يفةذحاما حديث 
ي و در وسـط آن نقطـه   ،ها و نيكوترين آنها بـود اي بود كه صافترين آينهو در دستش آئينه
اين دنيا و صفا و نيكوئيش اسـت،  : گفتم اي جبرئيل اين چيست؟ گفت: سياهي بود، فرمود

: تمگفـ : ايـن جمعـه اسـت، فرمـود    : اين نقطه سياه در وسطش چيست؟ گفت: گفتم: فرمود
را به شرف و برتري و اسـمش  و و ت ،روزي از روزهاي پروردگارت: جمعه چيست؟ گفت

همانا خداونـد تعـالي    اين است كهدر آخرت خبر خواهم داد، اما شرف و برتريش در دنيا 
 ،در آن :وجـود دارد  و امـا اميـدي كـه در آن    )يكسـره كـرد  ( امر خلق را در آن جمع كرد
خيـري را از خداونـد    چيـزِ  ]اگـر [مسـلم يـا امـت مسـلماني     ي زماني وجـود دارد كـه بنـده   

وقتي خداونـد   :و اما شرف و برتري و اسمش در آخرت ؛قطعاً به آنها خواهد داد ،بخواهند
و  كنـد داخـل مـي  ) جهـنم (را به بهشت و اهل آتش را به آتـش  تبارك و تعالي اهل بهشت

] تغييـرِ [و مقـدار   هجود نداشتروز و شبي و ]در حاليكه[شود هايش سپري ميروزها و لحظه
رسـد در حاليكـه اهـل    داند، وقتي روز جمعه ميرا فقط خداوند مي] سپري شدن زمان[ آن

-نـدا مـي   ايشوند، مناديخارج مي ]كان زندگي خودم[تجمعشان از ] محل[ بهشت بسوي

هيچ كـس جـز خداونـد عزوجـل     و  خارج شويد؛ »دارالمزيد«بسوي ! دهد كه اهل بهشت
: در آن شـنزاري از مشـك وجـود دارد، فرمـود    ) و(دانـد  و طول و عرض آنـرا نمـي  اندازه 

صـندليهايي   سويين جوان نيز بمؤمنمنابري از نور خارج مي شوند و  سويب ،پيامبران جوان
محـل   ]بهشـت [ مـردم شـود و  بـراي آنهـا فـراهم مـي     ]آن نعمتهـا [وقتـي  : از ياقوت، فرمـود 

به وزديدن در مي آورد ارك و تعالي بادي را براي آنها خداوند تب يابند؛درمينشستنشان را 
 ]خداونـد [گـذارد،   ميبر آنها اثر مشك سفيد را  ،شود، آن بادگفته مي »ةالمثير«كه به آن 

-كند و از صورتها و موهايشان خارج ميمي ]لباسهايشان[از زير لباسهايشان آن باد را وارد 

 هـا كـه  بـا آن چـه كار   بـاذن اهللا  ،امتان داده شـود اين باد اگر به همسران هر كد ]بوي[كند، 
  !د كرد؟هنخوا

دهد تا بين او و بهشتيان و به حاملين عرشش دستور مي ،سپس خداوند سبحان: فرمود
اين است [شنوند اولين چيزي كه از او مي ،و بعد از آن ،اي قرار دهنددو طرف بهشت پرده

مرا  ]در حاليكه[كردند ن مرا اطاعت ميكجايند بندگان من كه در پنها: فرمايدمي ]كه
!] اي بندگان من[كردند، كردند و از امر من تبعيت ميديدند و رسوالن مرا تصديق مينمي
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كه  اندمتفقواحدي  سخنِ بر همه: فرمود. است »يوم المزيد«از من بخواهيد، اين 
سخن به داوند تعالي و خ: ، فرمود»از ما راضي شو ]تو نيز[از تو راضي شديم  !پروردگارا«

اگر از شما راضي نشده بودم، شما  !همانا اي اهل بهشت :]و مي فرمايد[ و آنها جواب داده
همه بر سخنِ  ،است از من بخواهيد »يوم المزيد«دادم و اين را در بهشتم سكني نمي

وجهت، پروردگارا وجه خودت را به ما نشان  !پروردگارا«) كه(كنند واحدي اتفاق مي
در و  ،زندو خداوند تبارك و تعالي آن پرده را كنار مي: ، فرمود»تو بنگريمه ب ]تا[ بده

بجز  باقي نمي ماند[چيزي  ]و[پوشاند و با  نور خود آنها را مي ،شودمي مقابل آنها ظاهر
از  ،كرد كه آتش نگيرندو اگر او براي آنها مقرر نمي ]شوداينكه با آن نور پوشانده مي

هايتان لبسوي منز: شودفته ميسپس گ: فرمود. گرفتندپوشاند آتش ميها را مينوري كه آن
 ،ه آنها را احاطه كرده استاز نوري ك ]در حاليكه[گردند و به منازلشان بر مي. برگرديد

نور و  ]شود تاامر باعث مي[ند، و اين نماو آنها از همسرانشان مخفي مي ،از آنهاهمسرانشان 
و : فرمود. گردندتا به حالتي كه در قبل بودند بر مي ماندزياد مي وشود، اقتدارشان زياد 

- ميدر جواب ! بر نگشتيد ه بوديدتي كه از پيش ما رفتالبا ح: گويندبه آنها مي شانهمسران

و با [تجلي كرد و به او نگرستيم  ااين بخاطر آنست كه خداوند تبارك و تعالي بر م: گويند
 حالتي دو برابرهفت روز  ]ي زمانيِدوره[شديم و براي آنها در هر ما مخفي از ش ]نور او

 ?Ÿξsù ãΝn=÷ès﴿: عزوجل است كه ]خداوند[و اين قول  .بر آن بودند اضافه خواهد شدكه 

Ó§øtΡ !$ ¨Β u’Å∀ ÷zé& Μ çλm; ⎯ÏiΒ Íο§è% &⎦ã⎫ôã r& L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩⊇∠∪﴾1 2، )17: سجده.( 

 :يونس ﴿t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4©o_ó¡çtø:$# ×οyŠ$tƒÎ—uρ﴾ )ي قول خداونددربارهبن مهدي  عبدالرحمن
الزم به ذكر است كه قول حاكم . 3اين نگريستن به خداوند عزوجل است: گويدمي ).26
  .اين است كه تفسير صحابه نزد ما مانند حديث مرفوع است /

  

                                                 
چشمي براي ايشـان پنهـان    دهند، چه نورانجام مي) مؤمنان(داند، در برابر كارهائي كه هيچكس نمي« - 1

 .»شده است

، و )3518( :زار در المسـند ، و البـ )18772: (الـدار آن  طبعـة ، و )10/422: (الهيثمي در مجمـع الزوائـد   - 2
 ).4/555: (الترهيبالمنذري در الترغيب و

 ).205-202( )الرؤيةدر :  (دارقطني در سننش  - 3
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  :فصل
بـراي  : فرمود ص رسول اهللا: خواند و گفتاي راي مسلمانان خطبهب ب ابن عباس

دهد و من دعاي خود را بـراي  هر پيامبري دعايي است كه خداوند آن را در دنيا تعجيل مي
ي درب را روم و حلقـه ام، بـه نـزد درب بهشـت مـي    شفاعت امتم در روز قيامت نگه داشته

م و نـزد  مـن محمـد هسـت    :گـويم تـو كيسـتي؟ مـي   : شـود كـوبم، گفتـه مـي   مـي و گيـرم  مي
من براي او بـه سـجده   و كند و او بر كرسي و يا تختي بر من تجلي مي ،امپروردگارم آمده

شـان  همانـا اهـل بهشـت پروردگار   : آمده اسـت  ص ز پيامبرا ب از ابن عباس .1افتممي
بـه  [شسـتن كسـي   نبينند و محـل  را هر روز جمعه در ريگهايي از كافور مي تبارك و تعالي

او ] كسـب رضـاي  [ در روز جمعه و صـبحها بـه سـوي   ] در دنيا[ است كهنزديكتر  ]خداوند
  .2گرفته باشد سبقت
  :فصل
خداونـد بـراي   : بداهللا ابن عمرو بن عاص براي مـروان بـن حكـم اميـر مدينـه گفـت      ع

اي هسـتند كـه از   آنهـا مالئكـه  بـين   درهاي مختلف خلق كرد، مالئكه را به گونه ،دتشاعب
روزي  زاي كه امالئكه ]و نيز[كنند روز قيامت براي او قيام مي روزيكه آنها را خلق كرد تا

اي كـه از  د و مالئكـه خواهنـد بـو   در ركوع و خشوعاست تا روز قيامت  كه خلقشان كرده
 ]خداونـد [اند، و وقتي روز قيامـت فـرا مـي رسـد     ي خلقتشان تا روز قيامت در سجدهلحظه

 ،پاك هسـتي : گويندو مي يستهنگره كريمش آنها بسوي وجو  ،كندتعالي بر آنها تجلي مي
  .3آنچنان كه حق عبادتت بود ترا عبادت نكرديم

  :فصل
 :در مـورد قـول خداونـد    ص پيـامبر : كنـد روايـت مـي    دارقطني از ابي ابن كعب

﴿t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾ آن نگريستن بسوي وجه خداونـد عزوجـل مـي   :فرمود-

%t⎦⎪Ï﴿در مـورد قـول خداونـد     ص از پيـامبر  ةن عجـر بـ ب اكعـ  .4باشد ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# 

                                                 
 ).2546( –الدار  طبعة -: و احمد در المسند) 39754: (الهندي در كنزل العمال - 1

 ).265: (يعةاآلجري در الشر - 2

  ).1517: (، و بخاري در التاريخ الكبير)3/133: (ابن عساكر در تهذيب تاريخ دمشق - 3
 ).183): (لرؤيةا(دارقطني در سننش در  - 4
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×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾ روايت كرد كه او فرمود :﴿οyŠ$ tƒ Î—﴾   نگريستن به صورت خداوند تبارك و تعـالي
  .1باشدمي

  :فصل
و قـدري  [را بعـد از قضـا   و رضاي ت !خداوندا: گفتابن عبيد كه مي لةما حديث فضاا
زنـدگي بعـد از مـرگ و لـذت      راحتـيِ  ]همچنـين [خواهم و  مي ]فرماييمن مقدر مي ركه ب

در آنهـا  [اي ي گمراه كننـده در حاليكه سختي و فتنه ،نگريستن به وجهت و شوق ديدارت
  .2شته باشدندا ]وجود
   :فصل

كرد كه نقل مي ص از پيامبر: مسند احمد آمده است بن صامت كه در ةحديث عباد
 ]آگاه باشيد[دچار اشتباه شويد همانا از دجال براي شما صحبت كردم و ترسيدم : فرمودمي

در هنگام راه رفـتن جلـوي پاهـاي او بـه هـم نزديـك و       و كه دجال مردي است كوتاه قد، 
يك چشم كه يك چشم او كور  و موهاي فرفريبا باشد، نسبت به هم دور مي يشهاپاشنه
دشوار  ]شناخت او[شما  اييرون زده است و اگر برچشمش مانند حبه انگور رسيده ب ؛است
را  )اهللا( نميريـد او  زمـاني كـه   پس بدانيد كه پرودگارتان يك چشم نيست و همانا تـا  ،آمد

شـنيدم عـدي    :صنعاني از عباد منصور :ص اما حديث مردي از اصحاب پيامبر .3نمي بينيد
تا اينكه گريه كرد موعظه كرد و شروع به گفت در شهر مدائن بر منبري خطبه مي ةبن ارطا

-پسـرش را موعظـه مـي   يد درحاليكه مانند مردي باش: سپس گفت ،و ما نيز به گريه افتاديم

اي پسرم چنان نماز بخوان كه گويي نماز ديگري تا زمان مرگ نخـواهي  : گفت اوبه كرد 
انـد و  ادهايسـت  ]جهـنم [ در كنـار آتـش  گار نا كه باشددو مردي مانند  مان ملِو بيا ع ،داشت

كه بين من و رسول اهللا كسي غيـر از  وقتي و همانا  .كنندبازگشت دوباره به دنيا ميتقاضاي 
د كـه از تـرس او سـر و    داراي خداوند مالئكـه  همانا :فرمود ص رسول اهللا ،او نبود شنيدم

شـود  اشـكش از چشـمش سـرازير نمـي    كي است كه ملَ در بين آنها ،افتد پايشان به لرزه مي

                                                 
 )4/257: (سيوطي در الدر المنثور  - 1

، و )9/604( و) 5/76: (المتقـين  ة، و الزبيـدي در اتحـاف السـاد   )18/319: (طبراني در المعجـم الكبيـر   - 2
  ).4/315(و ) 1/321: (سفارالعراقي در المغني عن حمل األ

 ).22828: (الدار آن طبعة، و در )5/324: (احمد در المسند - 3
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 و مالئكه سـجود از وقتـي   افتدمي ،كندميخداوند را تسبيح كه  ]ديگر[كي ملَ ينكه برابجز 
انـد و  بلنـد نكـرده  ] از سجده[سرهايشان را  ،كه خداوند آسمانها و زمين را خلق كرده است

ا روز قيامـت  اند و تـ در صف ]ايمالئكه[، و ]فرا رسد[ تا روز قيامت خواهند كردآنرا بلند ن
بـر  و پروردگارشـان   ،رسدروز قيامت فرا ميو وقتي  شكسته نخواهد شد؛صف كشيدنشان 
 حـق تـو  تو پاك و منزه هستي آنچنان كه : گويندنگرند و ميبه او مي ،شودآنها آشكار مي

  .1نكرديم تعبادت ،بود
  : فصل

و تـابعين و ائمـه اسـالم     ص حضـرت محمـد   آور خداونـد پيام يارانو حال به اقوال 
  :بنگريم
%t⎦⎪Ï﴿ي آيـه   آمـده اسـت كـه ابـوبكر صـديق      : وبكر صـديق قول اب ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 

4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ﴾ را قرائت كرد، از او پرسيدند :﴿οyŠ$ tƒ Î—﴾    ي رسـول اهللا؟  چيسـت يـا خليفـة
  .2نگريستن به وجه خداوند تبارك و تعالي: گفت

بـي كـم و كاسـت     از: گفـت شنيده شد كـه مـي    از علي :ول علي ابن ابيطالبق
  .باشدخداوند تبارك و تعالي مي وجهنگريستن به  ،بودن نعمتهاي بهشتي

$οyŠ﴿: او گفت :قول حذيفة بن يمان tƒ Î—﴾        نگريسـتن بسـوي وجـه خداونـد تبـارك
  .3باشدتعالي مي

 آمده است كه عبداهللا ابـن مسـعود  : بن عباس قول عبداهللا بن مسعود و عبداهللا ا
 وجـود  انساني  ،سوگند به خداوند: گفت سپس ،رد مسجد كوفه گرديدبا پاي راست وا

مـاه شـب   همانگونـه كـه    ،دخواهد كرجز اينكه پروردگارش را روز قيامت مالقات ب ندارد
چه چيـز تـو را نسـبت بـه مـن       !اي پسر آدم :فرمايدمي ]خداوند: [چهارده را مي بيند، گفت

، به - سه مرتبهتا  -اجابت كردي؟  ]مرا[گان ي فرستادكدام گفته ،- سه مرتبهتا  - ؟فريفت
حـديثي آورده اسـت كـه بـه      /آنچه كه آموخته بودي چگونه عمل كردي؟ و ابي داود 

                                                 
، و )10/217(و ) 9/126: (المتقــين ة، و الزبيــدي در اتحــاف الســاد)29836: (الهنــدي در كنــز العمــال - 1

  ).10: (، و همچنين از او در الفقيه و المتفقه)12/307: (الخطيب البغدادي در تاريخ بغداد
  ).192: ()الرؤية(نش در دارقطني در سن - 2
  ).202: ()الرؤية(دارقطني در سننش در  - 3
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-شـوند خداونـد عزوجـل را مـي    تمام كسانيكه وارد بهشت مـي  :گفته شد بابن عباس 

$οyŠ﴿: كنـد روايـت مـي    ابن عباس و ابـن مسـعود  اسبط بن نصر از . بله: بينند؟ گفت tƒ Î—﴾ 
  .است  يستن به خداوند صورت خداوندنگر

در كنـار ابـي وائـل نشسـته بـودم و      : گفت ةميمون ابن ابي حمز :قول معاذ ابن جبل
اي ابـو  : سـلمة بـه او گفـت    نق بـ يو شـق  ،شـد مردي داخل شد كه به او ابو عفيف گفته مي

انسـانها  : گفـت مـي  بله، شنيدم كه: گويي؟ گفتآيا از معاذ بن جبل سخني به ما مي !عفيف
در كنار  ن كجايند؟يمتقدر روز قيامت بر خاك واحدي جمع مي شوند و ندا داده مي شود 

از آنهـا پوشـيده    ]خـود را [خداونـد   ]است كه در حاليو اين [ايستند، رحمان مي ]خداوند[
قومي كه از شرك و عبـادت  : ن كيستند؟ گفتيگفتم متق .1كنددارد و استتار نمينگه نمي

  .و بسوي بهشت رفتند ،و عبادت خود را براي خداوند خالص كردند ،ها پرهيز كردندبت
  .2بينيد تا اينكه مرگ را بچشيدپروردگارتان را نمي: قول ابو هريره

بهشت براي كسي است كـه   يپائين ترين مرتبه: او گفت: بقول عبداهللا ابن عمر 
ونـه  ، نزديكترين جاي آنرا همانگنگردمكان پادشاهيش را ب] كشد تاطول مي[دو هزار سال 

كـه روزي دو   ستا كسي ]براي[بهشت  يو باالترين مرتبه كه دورترين جاي آنرا، بيندمي
  .نگردمرتبه به خداوند مي

ـ      !خداونـدا : گفتاو مي: ابن عبيد قول فضالة -ت مـي ردرضـاي تـو را بعـد از قضـا و قَ

  .لذت نگريستن به وجهت زندگي بعد از مرگ و راحتي ]همچنين[خواهم، و 
$οyŠ﴿: او گفت: قول ابو موسي اشعري tƒ Î—﴾     3باشـد نگريستن بـه وجـه خداونـد مـي .

: در حال سخنراني بود كه نگاه مردم از او برگشـت، گفـت   وي :رسيده استهمچنين از او 
پـس وقتـي وجـه    : ، گفـت ]مـاه [هـالل  : چه چيز چشـمان شـما را از مـن برگردانـد؟ گفتنـد     

  ؟چگونه خواهيد شدبينيد ا ميپروردگارتان ر

                                                 
  ).5565: (المصابيح ة، التبريزي در مشكا)1/425: (الترهيبالمنذري در الترغيب و - 1
كه ). 1/187: (السنة، و ابن ابي عاصم در شرح )22828: (الدار آن طبعة، و )5/324: (احمد در المسند - 2

 .آن حديث طويلي است
 ).46): (الرؤية(دارقطني در سننش در  - 3
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روز قيامت : گفت  )35 :ق( ﴾oΨ÷ƒt$s!uρ Ó‰ƒÌ“tΒ$﴿ي ي آيهاو درباره: قول انس ابن مالك
  .شودپروردگار تبارك و تعالي بر آنها آشكار مي

و با كرامت بـر   شوندمي آنوقتي اهل بهشت وارد : او گفت: قول جابر ابن عبداهللا
روند مركبهايي از ياقوت سرخ مي] آنها طرف[به  گذرند،مي ...) مالئكه و باغها و( بهشتيان

ـ   و براي آنها دو بال است كه بـر آنهـا مـي    ،كه ادرار و سرگين ندارند ارنشـينند، سـپس الجب 
اي اهـل  : فرمايـد افتند، مـي شود و براي او به سجده ميآيد و بر آنها آشكار ميمي) مسلط(

خشـمي   ]راضـي شـدن  [ شـما راضـي شـدم و بعـد از ايـن      از ،ن را بلند كنيداسرهايت !بهشت
  .1نخواهد بود

اند نفر از اصحاب كرام پيامبر روايت كرده سي و سهاين مسئله را : گفت /طبري 
 عمـار  ،نـس ا ،ابن عبـاس  ،جابر ،صهيب ،ابوموسي ،جرير ،ابوسعيد ،ابوهريره ،و از آنها علي

 عدي ،بن صامت ةعباد ،بن يمان يفةحد ،زيد ابن ثابت ،ابن مسعود ،ابي ابن كعب ،بن ياسر
 ... بـن حصـيب و   ةبريـد  و ابـن عبيـد   لةفضا ،ةكعب بن عجر ،ابو رزين عقيلي ،ابن حاتم

ابـن عبـداهللا از    خبري اسـت از محمـد  : است هگفت /و همچنين دارقطني  ؛اجمعين هستند
ي دربـاره  :گفـت شنيد كه مـي  زهر از مفضل بن غسان از يحيي ابن معينجعفر بن محمد األ

باشـند، و  صـحيح مـي   آنهـا  گـي حديث وجود دارد كـه هم  هفده ،نزد من ]خداوند[ رؤيت
عبـداهللا ابـن    ،حذيفة بـن يمـان   ،خداوند از ابوبكر صديق رؤيتدر اثبات : گفت /بيهقي 
و در نفـي   ،حديث روايت شده اسـت  ...اجمعين و ابوموسي عبداهللا ابن عباس و  ،مسعود

و مسلماً اگر در آن مسـئله اخـتالف داشـتند حتمـاً      ،ل نشده استآن از هيچكس حديثي نق
و  ،ولي هيچگونه اختالفـي بيـان نشـده اسـت     ،رسيده بود] براي رد اين عقيده[حديثي به ما 

ق افتادني اسـت متفـق القولنـد و اجمـاع     اخداوند در قيامت اتف رؤيتآنها در اين كالم كه 
  .دارند
  : فصل

امامان محدث و فقيه و مفسر  شاملِ ،را درك كردند سخن تابعين و كسانيكه اسالم
  سو پيشوايان تزكيه نف

                                                 
  ).267: (يعةاآلجري در الشر - 1
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سـعيد   .بر آنها احاطه ندارد البته سخنانشان بقدري زياد است كه كسي جز خداوند
$οyŠ﴿: ابن مسيب گفت tƒ Î—﴾    و حسـن   .)مالـك رواه ( .نگريستن بـه ذات خداونـد اسـت/ 

$οyŠ﴿: گفت tƒ Î—﴾ و عبـد الـرحمن ابـي     ؛)ابن ابي حاتم رواه(.نگريستن به ذات خداوند است

$οyŠ﴿: ليلي گفت tƒ Î—﴾ و همچنـين   ؛)حماد بـن زيـد   رواه.(باشدنگريستن به وجه خداوند مي
جلي كه سفيان آنرا از ابو اسحاق آورده است و عبدالرحمن بن بسعد  بناين سخن را عامر 

و عمر بن عبـدالعزيز   اندو سدي و ضحاك و كعب آورده ةسابط و عكرمة و مجاهد و قتاد
و  ،مـن تـو را بـه تـرس از خداونـد و التـزام در طـاعتش       : بعضي كاركنانش نوشت اينيز بر

و  ،و تعهد به آنچه كه خداوند ترا به نگهداري در دينش امر كرده اسـت  ،تمسك به امرش
را از  وي دوسـتانِ  ،تـرس از خداونـد   ]گاه باشآ[ و ؛كنمتوصيه مي ،سعي در حفظ كتابش

 هايشـان تـر  چهرهو توسط آن  ،شوندمي كند و بوسيله آن رفيق پيامبرانشحفظ ميغضبش 
هـا و در  حفظ شدن انسان در دنيا از فتنهو آن  ،نگرندو بسوي خالقشان مي ،و تازه مي شود

اگر عابـدان در دنيـا در ايـن فكـر بودنـد كـه       : گفت /و حسن  .ستا روز قيامت از باليا
اعمش و سعيد ابن جبيـر   .شدمي حزينهايشان لد ،بينندامت نميپروردگارشان را در روز قي

و . نگـرد همانا بهترين اهل بهشت كسي است كه صـبح و شـام پروردگـارش را مـي    : گفتند
براي اهلت  !]اي بهشت: [نگرد بجز اينكه بگويدخداوند سبحان به بهشت نمي: كعب گفت
تـا اهلـش بياينـد،     ،شـود مـي ] يبترط[هست، ] طيب[دو برابر آنچه كه  ]بهشت[و  ،طيب باش

اش پروردگـار تبـارك و تعـالي در    بجـز اينكـه بـه انـدازه     نبودبراي آنها عيد روزي در دنيا 
نگرند و بادي با بـوي مشـك بـر آنهـا شـروع بـه       باغهاي بهشت به آنها برتري داد، به او مي

-تا اينكه بـر مـي   ،دهدخواهند به آنها ميكند، هر آنچه كه از پروردگارشان ميوزيدن مي

سپس بسـوي   ،يابندهفتاد برابر از نظر حسن و جمال برتري مي ]بعد از برگشتشان[گردند و 
: و هشـام بـن حسـان گفـت    . يابنـد مـي  ارتقـاء روند و آنها نيز مانند خودشان همسرانشان مي

 شود و بر اثر آن اهل بهشت تمام نعمتهاي بهشـتي را همانا خداوند بر اهل بهشت آشكار مي
هـم چشـمي، عملشـان آنهـا را     و ا و چشـم  اهل ري: گفت /و طاووس . كنندفراموش مي
و بـا اهـل سـنت پيـامبر     كـرده  لجاجت  ،]خداوند[ رؤيت ]يعقيده[رساند كه در بجايي مي

$οyŠ﴿: و شريك از ابو اسحاق سبيعي روايت مـي كنـد كـه او گفـت    . كنندمخالفت مي tƒ Î—﴾ 
  .باشدتعالي ميتبارك و  رحماننگريستن به وجه 
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را تالوت ) 35 :ق( ﴾oΨ÷ƒt$s!uρ Ó‰ƒÌ“tΒ$﴿از عبدالرحمن بن ابي ليلي آمده است كه آيه 
هر آنچه كه درخواست كنند و  ،شوندوقتي اهل بهشت وارد بهشت مي: كرد و گفت

تان چيزي مانده همانا از حقّ: فرمايدو خداوند عزوجل مي ،شودبخواهند به آنها داده مي
و تمام  ،شودخداوند بر آنها آشكار مي ،پس از آن ،شما داده نشده باشد است كه به

و  نخواهد بود ]آشكار شدن خداوند[ آنمانند  شدخواهد ي كه به آنها داده هاينعمت
﴿4©o_ ó¡çtø: $οyŠ﴿بهشت و  ﴾#$ tƒ Î— u﴾ و  ،1باشدعزوجل مي شاننگريستن به وجه پروردگار

﴿t⎦⎪Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ ó¡çtø: $# ×οyŠ$tƒÎ—uρ ( Ÿωuρ ß,yδötƒ öΝßγyδθã_ãρ ×tIs% Ÿωuρ î'©!ÏŒ 4﴾ )بعد از ). 26 :يونس
از عبداهللا ابن : ديني گفتو علي ابن م. باشدتبارك و تعالي ميارشان نگريستن به پروردگ

 ö⎯yϑsù tβ%x. (#θã_ötƒ u™!$s)Ï9 ⎯ÏμÎn/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈|¹ Ÿωuρ﴿ :خداوند ي سخنِباره در مبارك

õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ ÿ⎯ÏμÎn/u‘ #J‰tnr&﴾2، )كسي كه ديدن وجه : عبداهللا گفت و پرسيدم) 110: الكهف
با خبر  ]عمل صالح[عمل صالح انجام دهد و كسي را از آن  بايدخواهد خالقش را مي

 خود را از  خداوند: از ابن مبارك شنيدم كه مي گفت: گفتنعيم بن حماد و  .دنكن
 Hξx. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒöθtƒ﴿سپس آيه  ،بجز اينكه او را عذاب كنددارد كسي مخفي نمي

tβθ ç/θàfóspR°Q ∩⊇∈∪ §ΝèO öΝåκ̈ΞÎ) (#θ ä9$ |Á s9 ËΛ⎧ Åspgø: $# ∩⊇∉∪   §ΝèO ãΑ$ s)ãƒ #x‹≈ yδ “Ï% ©!$# Λä⎢Ψ ä. ⎯Ïμ Î/ tβθ ç/Éj‹s3è? 

هللا نزديك شريك بن عبدا: ابن عوام گفتعباد  .را قرائت كرد). 17 -15: مطففين(  3﴾∪∠⊆∩
اي ابو عبداهللا نزد ما قومي از معتزله هستند و اين : به او گفتيم سال پيش نزد ما آمد، پنجاه

همانا اهل بهشت پروردگارشان « ، و4»شودهمانا خداوند بر آسمان دنيا نازل مي« احاديث

                                                 
  ).298: (لرؤيةادارقطني در سننش در كتاب  - 1
كسـي را   و در پرسـتش او [پس هر كس كه اميد ديدار پروردگارش را دارد عمل صالح انجام دهـد  « - 2

  .»]شريك نكند

سپس آنها با * دگار خويش در آن روز در پرده خواهند بود پرور) ديدار(چه بسا، هر آئينه ايشان از « - 3
-همـان چيـزي اسـت كـه تكـذيب مـي      ايـن  : شـود آنگاه بديشان گفته مي* سوزند دوزخ مي) آتش(

  .»كرديد
، و الهنـدي در  )5343: (، و سـيوطي در مجمـع الجوامـع   )12/426(و ) 9/45: (طبراني در معجم الكبيـر  - 4

  ).1/365: (، و خطيب بغدادي در تاريخ بغداد)22394(و ) 3397: (كنز العمال
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ده حديث براي من روايت  ،موضوعدر مورد اين نيز و ا ،شوندمنكر ميرا  ،1»بينندرا مي
دينشان گرفتند، آنها  ص از صحابه پيامبر تابعين نيزما دينمان را از تابعين و : و گفت ،كرد

روزي ابونعيم نزد ما  آمد و در وسط : عقبة بن قبيصة گفت ؟انداز چه كسي ياد گرفتهرا 
وري و زهير بن سفيان بن سعيد و منذر بن ث: عصباني بود، گفت بسيارمجلس نشست و 

از  ،پسران مهاجرين بودند خعي كهمعاويه و حسن بن صالح بن حي و شريك بن عبداهللا ن
شود و مي رؤيتاند كه خداوند تبارك و تعالي در آخرت روايت كرده ص پيامبر خدا

  .شوده نميدخداوند دي :ويدگمي -يعني بشر المريسي  –حاال پسر يهودي صباع
  

  : فصل
چهارگانه و نظراتشان و معلمان و پيروانشان، كسانيكه امامان  در سخن

  .در راه و منهج آنها بوده اند
انسانها روز قيامت با چشم : و گفتا: /سخن امام دارالهجرة مالك بن انس 

از مالك : و همچنين آمده است اشهب گفت نگرندبسوي پروردگار عزوجلشان مي خود
و  22 :قيامت( ﴾∪⊃⊅∩ νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ îοuÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’n<Î) $pκÍh5u‘ ×οtÏß$tΡ×﴿خداوند  در مورد سخنِ /
؟ ممكن خواهد بود  نگريستن به خداوندآيا  :]در ادامه گفته شد[سئوال شد و  )23

منظور نگريستن به چيزهايي است كه در  :گويندهايي هستند كه ميفرقه: بله، گفتم: گفت
: گفته است خود اوست و همانا موسي بلكه نگريستن به ،]خير[: نزد اوست، گفت

بيني و هرگز مرا نمي: ن نشان بده تا به تو بنگرم، فرمودخودت را به م !پروردگارا
ذكر  ...طبري و  ﴾ ξx. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒöθtƒ tβθç/θàfóspR°Q﴿: خداوند تعالي فرمود ]همچنين[

و  ،شودخداوند ديده نمي: گويندآنها به دروغ مي: گفته شد /كنند كه به مالك مي
  .)جوابشان شمشير است –يعني گردنشان زده شود ( شمشير، شمشير: گفت /مالك 

و او  ،سـئوال شـد   رؤيـت در نفي  2از او در مورد اصرار جهمية: /سخن ابن ماجشون 
ايـن  سـازد كـه   و شيطان بحدي آنها را گمراه مـي  گيردپايان نمي ]صحبتهااين كار [: گفت

                                                 
 ).265: (يعةاآلجري در الشر - 1

اي هستند كه جهم بن صفوان سمرقندي آنها را به وجود آورد و او كسي بود كـه نفـي و تعطيـل    فرقه - 2
صفات و همچنين عقايد باطل ديگري را بنا گذاشت، جهم بعد از اينكه به علت شك به پروردگارش 
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νθ×﴿ :داوندقول خ ã_ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îοuÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οtÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪﴾ گوينـد و مـي  را انكار كرده: 
كرامت خداونـد بـاالتر از    ]البته[كنند و انكار مي ،]بله[بيند، هيچ كس روز قيامت او را نمي

رنـد و شـيريني   نگكنند، كساني به او ميرا در روز قيامت اكرام مي ئش اواآن است كه اولي
كننـد كـه در مقـام راسـتگويي نـزد پادشـاه مقتـدر قـرار دارنـد و قسـم بـه            آنرا احساس مي

مخلصـش كـه   ) بنـدگان (ش روز قيامـت بـراي   رؤيتپروردگار آسمان و زمين همانا مطمئناً 
است همراه با طراوت شدن صورتهايشان ) حق( رستگاري آنها در رد انكارِ انكار كنندگان

از ديـدن پروردگارشـان محـروم خواهنـد     ) مجرمين(و آن . گرددمقدر مي جدا از مجرمين
بندنـد كـه او قابـل ديـدن     پندارنـد و دروغ مـي  كه ميهمين صورت بينند به بود و او را نمي

نيست و خداوند با آنها سخن نخواهد گفت و به آنها نخواهد نگريست و براي آنها عـذاب  
  .دردناكي خواهد بود

 ،پوشـاند نخود را از جهم و يارانش   كه خداوند اميدي ندارم من: /سخن اوزاعي 
νθ×﴿ :اي اسـت كـه خداونـد بـه اوليـائش داده اسـت      آن بزرگتـرين وعـده   نوچ ã_ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ 

îοuÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οtÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪﴾  اي جهـم و يـارانش بزرگتـرين وعـده     ]بايد دانست كـه [و
  .اندانكار كردهرا است  كه خداوند به اوليائش داده

از اوزاعي و سـفيان ثـوري و مالـك بـن     : وليد بن مسلم گفت: /سخن ليث بن سعد 
بـدون تاويـل آنهـا را    : سئوال كـردم و گفتنـد   رؤيتانس و ليث بن سعد در مورد احاديث 

  .بپذير

                                                                                                                          
اي را بـدنبال خـود كشـاند و    نمازش را ترك كرد و شيطان بر قلب او نقـش بربسـت، عـده    چهل روز

: از دروغهايي كه آنها بـه ديـن بسـتند   . و تمامي صفات وي را منكر شد!! اهللا وجود مطلق است: گفت
فناپذير بودن بهشت و جهنم، و اينكه ايمان فقط معرفت است، و كفر فقط جهل است، و در حقيقـت  

ي براي كسي وجود ندارد بجز اهللا و افعال مردم حالت مجازي دارد، و علم اهللا حادث است و هيچ فعل
-براي اطالعات بيشتر مي. از قبيل اينگونه عقايد باطل كه گمراهي و الحاد آن بر كسي پوشيده نيست

ن ، و الفَـرق بـي  88-1/86، و الملـل و النحـل شهرسـتاني    524-522ص  يـة توانيد به شرح عقيده طحاو
 .)مترجم.(، رجوع كنيد128الفرَق از عبدالقاهر بغدادي ص 
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كسي كه نگويد قرآن كـالم خداونـد اسـت و خداونـد در     : /عيينة  بن سخن سفيان
ي در نماز اهو ابن ابي حاتم آورده است كه او به جهمي. شود، جهمي است بهشت ديده مي

  .بيندپروردگارش را روز قيامت نمي:اقتدا كرد كسي كه مي گفت
$οyŠ﴿ :گفـت در حاليكـه او مـي  : /سخن جرير بـن عبدالحميـد    tƒ Î—﴾    نگريسـتن بـه

كـرد و او را از  صداي خود را بر آن مرد بلند مردي او را منكر شد،  ،صورت خداوند است
  .كرد بيرونمجلس 

حمن راي ابو عبدال: ي جهميه به او گفتمردي از فرقه: /سخن عبداهللا ابن مبارك 
حـديث  عربـي  كـه در كتـب    فارسـي  مـتن مطابق درست ( خدا را به آن جهان چون ببينند؟

بن يعقوب بن اسحاق از نعيم بن حماد از ا: ابن ابي دنيا گفت .با چشم: او گفت )آمده است
خداوند خود را از كسي پنهان نخواهد داشت بجز اينكـه او را  : كندروايت مي /مبارك 

Hξ﴿: ســپس قرائــت كــرد   ،عــذاب كنــد  x. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àfóspR°Q ∩⊇∈∪ §ΝèO öΝåκ̈ΞÎ) 

(#θ ä9$ |Á s9 ËΛ⎧ Åspgø: $# ∩⊇∉∪   §ΝèO ãΑ$ s)ãƒ #x‹≈ yδ “Ï% ©!$# Λä⎢Ψ ä. ⎯Ïμ Î/ tβθ ç/Éj‹s3è? ∩⊇∠∪﴾1، ) 17تا  15مطففين.( 
  .]را منكر شوند[ رؤيت] آنها كساني هستند كه[: ابن مبارك گفت

بينند و كسي او را ان در بهشت ميمؤمنتبارك و تعالي را : /سخن وكيع ابن جراح 
  .انمؤمنبيند بجز نمي

يمان بـه  از اسالم و سنت و ابرگرفته  ،ي آندربارهسخن ائمه  :/سخن قتيبة بن سعيد 
  .آمده است ص و تصديق احاديثي است كه از پيامبر رؤيت

نـزد او گفتـه شـد و او     رؤيـت احاديثي در مـورد  : /ي عبيد قاسم بن سالم سخن اب
آنـرا   :و اگـر گفتـه شـود    ،و ثقات به ثقات به ما رسـيده اسـت   ،اينها نزد ما حق است: گفت

همانگونـه  ] احاديـث [ كنيم و بـا آن نمي اي تفسيرآنرا ذره: گوئيمما ميبراي ما تفسير كنيد 
  .كنيممي كه به ما رسيده است برخورد

                                                 
سپس آنها با * پروردگار خويش در آن روز در پرده خواهند بود ) ديدار(چه بسا، هر آئينه ايشان از « - 1

-همـان چيـزي اسـت كـه تكـذيب مـي      ايـن  : شـود آنگاه بديشان گفته مي* سوزند دوزخ مي) آتش(

  .»كرديد
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از اسـود بـن   : عبدالوهاب بن وراق گفت: /سخن اسود بن سالم استاد امام احمد 
از پـيش  [ بـا جـدا شـدن و رفـتنِ    : و او گفـت  ،سـوال كـردم   رؤيـت سالم در مورد احاديث 

  .حق هستند ]احاديث[ براي آنها سوگند ياد كن كه آن ،]منكران رؤيت
Hξ﴿ي سـخن خداونـد تعـالي    ربـاره د او: /محمد بن ادريس شافعي امام سخن  x. 

öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àfóspR°Q﴾ كـه بـر آنهـا     او خودش را از كساني از آنجا كه: گفت
و  ،بينندباو را  ]توانندمي[از روي رضايتش اوليائش  پس ،داردميپنهان  ،غضب كرده است

بـر   ]آيـه [بلـه، خداونـد توسـط آن    : آيا آنرا باز گو كنيم؟ گفـت  !اي ابا عبداهللا: ربيع گفت
بن ادريس يقين نداشت كـه او مسـلماً خداونـد    و اگر محمد ،ين قرار داده استگردن ما د 
 گفـت  /امام شافعي . پرداختبه عبادت او نمي ،را نخواهد ديد :﴿Hξ x. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 

7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àfóspR°Q﴾   ـ  مِچشـ او را روز قيامـت بـا    ،دليلي بر آن است كه اوليـاء خداونـد ر س
  .بينندمي

بـه احمـد بـن    : اسحاق بن منصور گفـت : /سنت احمد بن حنبل اهل سخن امام 
شـود؟ در مـورد ايـن    تبـارك و تعـالي در بهشـت ديـده مـي      مانآيا پروردگار: حنبل گفتم

يـة  وصحيح هستند و ابن منصور و اسحاق بـن راه : گفت /ي؟ احمد گوياحاديث چه مي
. كند مگر اينكه اهل بدعت و يا كم خرد باشدصحيح هستند و كسي آنها را رد نمي: گفتند

كه  بگو، شنيدم رؤيتدر مورد : از ابوعبداهللا در حاليكه به او گفته شد: فضل بن زياد گفت
 ،مردي به ابوعبداهللا رسيد: او گفت. جهمي استرا قبول نكند او  رؤيتهر كس  :گفتمي

شود و امام بشـدت عصـباني   همانا خداوند در آخرت ديده نمي: و شنيدم كه آن مرد گفت
همانا كفر ورزيده است و  ،شودخداوند در آخرت ديده نمي :هر كس بگويد: شد و گفت

νθ×﴿ :بر او لعنت و غضـب خداونـد خواهـد بـود، مگـر خداونـد نفرمـوده اسـت         ã_ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ 

îοuÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οtÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪﴾  ــت ــوده اســـــــ Hξ﴿ :و نفرمـــــــ x. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒ öθ tƒ 

tβθ ç/θ àfóspR°Q﴾ايـراد مـي   رؤيترا در حاليكه شخصي به  /احمد : گفت /و ابوداود  ؟-

. ود كافر اسـت شخداوند ديده نمي :كسي كه بگويد: گرفت ديدم كه عصباني شد و گفت
] حـديث [ مردي از ابـو عطـوف   احمد بن حنبل را در حالي ديدم كه: گفت /و ابو داود 
خداونـد  : گفـت  ]احمد بـن حنبـل  [شود و كرد كه خداوند در آخرت ديده نميروايت مي
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خداونـد او را رسـوا   : كسي كه اين حديث را امروز روايت كرد لعنت كنـد، سـپس گفـت   
داني از يزيد بـن هـارون از ابـو    آيا مي: به ابو عبداهللا گفته شد :وزي گفتو ابوبكر مر ؛كند

گـر كـوه پـا برجـا     ا ]:گفته شـد  به موسي[: عطوف از ابو زبير از جابر روايت شده است
مستقر نماند مرا در دنيا و آخرت نخـواهي ديـد، ابـو     ]در جاي خود[بيني و اگر ماند مرا مي

اش نمايان شد و در حاليكـه نشسـته   يت در چهرهعبداهللا بشدت عصباني شد بطوريكه عصبان
 ،خداوند او را رسـوا كنـد  : ش را گرفت و پوشيد و بعد گفتينبود و مردم دور او بودند نعل

كـافر و مخـالف    او جهمـيِ : حديثي از يزيد بن هارون نوشته شـود و گفـت   ،شايسته نيست
ــد ــالم خداونــ νθ×﴿ :كــ ã_ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îοuÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οtÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪﴾  و﴿Hξ x. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 

7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àfóspR°Q﴾ باشد، خداوند اين خبيث را رسوا كندمي.  
شود، كفر كسي كه در اين پندار باشد كه خداوند ديده نمي: ابو عبداهللا گفت

≅ö﴿ورد كه ابو عبداهللا اين سخنان خداوند را به زبان آ: و ابوطالب گفت. ورزيده است yδ 

tβρ ãÝàΨ tƒ Hω Î) β r& ãΝßγ uŠÏ?ù'tƒ ª!$# ’ Îû 9≅ n= àß z⎯ÏiΒ ÏΘ$ yϑ tó ø9$# èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$#uρ﴾1 ،)210: ةالبقر .(﴿u™!% ỳ uρ 

y7 •/u‘ à7 n= yϑø9$#uρ $y|¹ $y|¹ ∩⊄⊄∪﴾2، )خداوند ديده  :كسي كه بگويد: و گفت). 22: فجر
از ابو عبداهللا شنيدم كه : هيم هاني گفتشود همانا كفر ورزيده است، و اسحاق بن ابرانمي
و جهمي كافر است، و يوسف بن  ،ايمان نياورد جهمي است رؤيتكسي كه به : گفتمي

 شانآيا اهل بهشت به پروردگار: به ابو عبداهللا گفته شد: موسي بن محمد قطان گفت
بله، به : گفتگويد؟ گويند و او با آنها سخن مينگرند و با او سخن ميتبارك و تعالي مي

گويد و هر طور كه بخواهند با او سخن نگرند و با آنها سخن مينگرد و به او ميآنها مي
  .گويندمي

ايـن قـوم بسـوي تعطيـل     : گفـت از ابو عبداهللا شـنيدم كـه مـي   : حنبل بن اسحاق گفت
 فقـط را  نتيجهو اين  ،شوندو نتايج آنرا منكر مي رؤيتو در كالمشان  ،گردندصفات بر مي

-و از ابو عبـداهللا شـنيدم كـه مـي    : را شنيدم، حنبل گفت وقتي بدست آوردم كه سخنانشان

و كفـر ورزيـده    ،شود او جهمي استبپندارد خداوند در آخرت ديده نميكسي كه : گفت

                                                 
 .»اي از ابر به سوي ايشان بروندهرند اهللا و فرشتگان در زير سايآيا انتظار دا« - 1

  .»دگارت و مالئكه صف در صف بيايندو پرور« -  2
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و كســي كــه بپنــدارد خداونــد  ،خداونــد و رســولش رد آورده اســت ]كــالم[و بــر  ،اســت
و در رد كـالم خداونـد سـخن     ،ر ورزيـده اسـت  را خليل خود نگرفته است كف ابراهيم

و دهـيم  ما به اين احاديث ايمـان داريـم و بـه آن گـواهي مـي     : گفته است، ابو عبداهللا گفت
از ابـو عبـداهللا شـنيدم    : پردازيم و اثرم گفـت همانگونه كه بدست ما رسيده است به آنها مي

مي است، ابو عبـداهللا  جه ،شودخداوند در آخرت ديده نمي :كسي كه بگويد: گفتكه مي
گـويم، و  خداوند در دنيا نيز داشته باشد چنين مي رؤيتكه اعتقاد به  در مورد كسي: گفت

را  رؤيـت كسـي كـه   : گفـت از احمد بن حنبل شنيدم كـه مـي  : ابراهيم بن زياد صائغ گفت
به مـا  كساني : گفتاز ابو عبداهللا شنيدم كه مي: و حنبل گفت. تكذيب كند او زنديق است

اسـت بـه مـا     هبـود كننـد و آنـرا آنطـور كـه     را انكـار نمـي   رؤيت اند كه حاديث را رساندها
  .اند نه آنرا انكار كنيد و نه به آن شك كنيدرسانده

 (tΒuρ tβ%x. A|³u;Ï9 βr& çμyϑÏk=s3ãƒ ª!$# ωÎ$﴿خداوند بلند مرتبه فرموده است : و ابو عبداهللا گفت

$·‹ômuρ ÷ρr& ⎯ÏΒ Ç›!#u‘uρ A>$pgÉo ÷ρr& Ÿ≅Å™öãƒ Zωθß™u‘﴾1، )و خداوند از پشت پرده با ). 51: شوري

 %ϑs9uρ u™!%ỳ 4©y›θãΒ $uΖÏF≈s)ŠÏϑÏ9 …çμyϑ̄=x.uρ …çμš/u‘ tΑ$s£$﴿: سخن گفت و فرموده است موسي

Éb> u‘ þ’ ÎΤÍ‘ r& öÝàΡr& šø‹s9Î) 4 tΑ$ s% ⎯s9 ©Í_1 ts? Ç⎯Å3≈ s9uρ öÝàΡ$# ’n< Î) È≅t6 yfø9$# Èβ Î* sù §s)tG ó™ $# …çμ tΡ$ x6tΒ 

t∃öθ |¡sù ©Í_1ts?﴾2، )و خداوند). 143: اعراف  دهد كه موسيخبر مي  او را در

Hξ﴿ :فرموده است ]خداوند[بيند و آخرت مي x. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθç/θàfóspR°Q﴾  و
هر  :خداوند سبحانه و تعالي خبر مي دهد ؛رؤيت براياي وجود نخواهد داشت بجز پرده

: حنبل گفت ؛بينندبيند و كفار او را نميخدا را مي ،بخواهدنيز خداوند  بخواهد وكس كه 
 ∪⊅⊅∩ νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ îοuÅÑ$̄Ρ×﴿ :خداوند تعالي فرموده است: گفتاز ابو عبداهللا شنيدم كه مي

4’n<Î) $pκÍh5u‘ ×οtÏß$tΡ ∩⊄⊂∪﴾ وند تعالي روايت به خدا ني نگريستو همچنين احاديثي نيز درباره
اين احاديث  و) نگرندو به پرورگارشان مي( .شده است مثل حديث جابر ابن عبداهللا و غيره

                                                 
يـا اينكـه   ي هيچ انساني نيست كه اهللا با او سخن بگويد، بجز از طريق وحي يا از پس پـرده و  شايسته« - 1

 .»قاصدي بفرستد] اهللا[

. بينـي مرا نمـي : فرمود) خداوند. (من خود را نشان بده تا تو را ببينمپروردگارا به  :گفت] موسي[« - 2
  .»ار ماند، تو هم مرا خواهي ديدليكن  به كوه  بنگر، اگر  بر جاي خود استو و
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%t⎦⎪Ï﴿: همگي صحيح هستند و گفت ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ômr& 4©o_ó¡çtø:$# ×οyŠ$tƒÎ—uρ ﴾  در اين آيه منظور
دانيم داريم و ميبه آن ايمان : ابو عبداهللا گفت. باشدنگريستن به صورت خداوند تعالي مي

شود و پروردگارمان را حق هستند و ايمان داريم كه خداوند ديده مي رؤيتكه احاديث 
كسي : گفت شنيدم ابو عبداهللا مي: اي در آن نيست، گفتشبه بينيم و شك وروز قيامت مي

آن را تكذيب رو ق به خداوند كفر ورزيده ،شودكه بپندارد خداوند در آخرت ديده نمي
: ، حنبل گفتشودو امر خداوند را رد كرده است، توبه كند و اگر توبه نكرد كشته  كرده
ديث صحيح هستند و ااين اح: با ابي عبداهللا صحبت كردم و گفت رؤيتي احاديث درباره

با اسناد محكم به ما  ص كنيم از پيامبردهيم و اقرار ميبه آنها ايمان داريم و گواهي مي
 ،رسيده است گواهي ندهيم ص اگر به چيزي كه از پيامبر:  گفترسيده است، ابو عبداهللا
 tΒuρ ãΝä39s?#u™ ãΑθß™§9$# çνρä‹ã‚sù$!!﴿: خداوند عزوجل فرموده است ،ايمامر خداوند را رد كرده

$ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$ sù﴾1. )7: حشر .(   
ز او روايت سالم و بعضي ديگر احاكم و شيخ اإل: / سخن اسحاق بن راهويه

اين احاديثي كه  !اي ابو يعقوب: كنند كه عبداهللا ابن طاهر امير خراسان از او سئوال كردمي
آنها را : چگونه است؟ گفت ]اسنادشان[شوند ديده مي رؤيت ودر مورد نزول خداوند 

به طهارت، غسل و نماز و احكام و مانند اين  اند كه احاديث مربوطكساني روايت كرده
به كلي احكام  ،شود و اگر در قبول اين احاديث كوتاهياند را روايت كرده مسائل

تو را شفا  ]قلب[خداوند : گفت ]در جواب[ ،شودتحريف خواهد شد و شرع باطل مي
ين بدمفهوم كالم او . شفا دادي ]از امراض و عقيده باطل[مرا  ]قلب[همانگونه كه  ،دهد
  .ده باشدممكن است لفظ او اينگونه نبو ولي ،بود

در مـورد  [امام ائمه محمد بن اسحاق بـن خزيمـه در كتـابش     :سخن جميع اهل ايمان
-ين خالقشان را روز معاد مـي مؤمنهمانا و ، با هم ندارندين مخالفتي مؤمن: گفت ]اين مسئله

  .شودمحسوب نمي مؤمنين، مؤمنبينند و هر كس آنرا انكار كند نزد 
نـزد نعـيم   : كندروايت مي اهيم از ابي داود مصرياز ابر لسنةطبري در ا: /سخن مزني 

-مـي : گـويي؟ گفـت  ي قـرآن چـه مـي   درباره: بن حماد نشسته بوديم و نعيم به مزني گفت

                                                 
ا را بـاز  آورده اسـت بگيريـد، و از چيزهـايي كـه شـم     ] از احكام الهـي [چيزهايي كه پيامبر براي شما « - 1

 .»داشته است دست بكشيد
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گـويي خداونـد روز   آيـا مـي  : نيسـت، گفـت   وي آن كالم خداوند است و مخلـوقِ  :گويم
اي : و گفـت  وقتي مردم متفرق شدند مزني بسوي او رفت. بله: شود؟ گفتقيامت ديده مي

گوينـد،  بسيار مـي  ]سخن[ي تو مردم درباره: بين مردم مرا سربلند كردي، گفت !ابو عبداهللا
  .مبرا كنم ]از صحبت آنها[خواستم ترا 

از ابو عمر محمد بن عبدالوهاب شنيدم : گفت بطة نابو عبداهللا ب: سخن تمام اهل ادب
tβ%Ÿ2﴿ي قول خداوند دربارهاز ابوعباس احمد بن يحيي ثعلب شنيدم كه : گفتكه مي uρ 

t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ $VϑŠÏmu‘ ∩⊆⊂∪ öΝßγçG̈ŠÏtrB tΠöθtƒ …çμtΡöθs)ù=tƒ ÖΝ≈n=y™﴾1 )تمام : گفتمي). 44 - 43: األحزاب
احاديث صحيح لقاء  نيزاثبات آن . است سركه لقاء به معني ديدار با چشم  متفقند اهل ادب
 حديث در مثل حديث انس ،ص از پيامبر ي لقاء در قرآن و احاديث متواترو كلمه

لقاء پروردگارمان  همانا به :كه بدين صورت آمده است[باشد مي ،داستان چاه معونه
ة و ابوهريره و ابن حديث عبادة و عايش. 2رسيديم، از ما راضي شد و ما را راضي كرد

و . 3وست داردلقاء او را د ]نيز[كسي كه لقاء خداوند را دوست بدارد خداوند :  مسعود
صبور باشيد تا به لقاء  ،كننداهالن بر شما فرمانروايي مي بعد از من نا: سحديث ان

اگر به اندازه تمام كالغهاي روي زمين : و حديث ابوذر. اش برسيدخداوند و فرستاده
 ،اي به من شرك نورزيده باشيقبل از لقاء من ذره ]و[ ،ن برسيگناه داشته باشي و به لقاء م

                                                 
امـن و  ( روز ديدارشـان سـالم  ] از جانـب خداونـد  [درودشـان  * و او پيوسته به مؤمنان مهربـان اسـت   « - 1

  .»است) امانتان باد
 ).677: (، و مسلم در صحيحش)2814(و ) 2801: (بخاري در صحيحش - 2

ابـن   ، و)1067: (، و ترمـذي در سـننش  )2684: (، و مسلم در صحيحش)6507: (بخاري در صحيحش - 3
و ) 420و  346و  2/313: (، و احـود در المسـند  )1067: (ئي در سننش، و نسا)4264: (در سننشماجه 

: الـــدار آن طبعـــة، و در )236و  218و  207و  55و  6/44(و ) 321و  5/316(و ) 4/259(و ) 3/107(
و ) 25786(و ) 24338(و ) 24227(و ) 22808(و ) 22759(و ) 12047(و ) 9444(و ) 8139(
، )6748: (، و عبـدالرزاق در المصـنف  )2/312(و ) 1/345: (، و دارمي در سننش)26048( و) 25889(

: و طبرانــي در معجــم الكبيــر) 42198(و ) 42197(و ) 42196(و ) 42121: (و الهنــدي در كنزالعمــال
ــد )19/391( ــع الزوائ ــي در مجم ــةو ) 321و  2/320: (، و الهيثم ــدار آن طبع و ) 3900(و ) 3899: (ال
: و ســيوطي در الــدرالمنثور ) 335و  4/333: (الترهيــب، المنــذري در الترغيــب و )3902(و  )3901(
  ).3197: (لية، و ابن حجر در المطالب العا)6/167(و ) 5/364(
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: و حديث ابوموسي .1مغفرت است] يك كالغ[رسي و آن ه لقاء من با يك كالغ ميب
 و .2اي به من شرك نورزيده باشد داخل بهشت مي شود كسي كه به لقاء من برسد و ذره

  .لفظ آوردم اينبا فقط آنها را  نيز هستند كهاحاديث ديگري 
  
  
  
  

                                                 
و  167و  3/111: (، و احمد در المسـند )1059: (، و مسلم در صحيحش)3146: (بخاري در صحيحش - 1

ــةو در  ،)5/304(و ) 352و  292و  4/42(و ) 171 ــدار آن طبع و ) 12749(و ) 12706(و ) 12086: (ال
، و الهيثمي در موارد )7/18(و ) 6/339: (، و بيهقي در السنن الكبري)22654(و ) 19116(و ) 18606(

، )10/505: (المتقين ة، و الزبيدي در اتحاف الساد)8/47: (، و ابن حجر در فتح الباري)2298: (الظمĤن
و ) 31523(و ) 30878: (، و الهندي در كنزالعمال)14/533(و ) 11/442: (مصنفدر ال شيبةو ابن ابي 

  ).37945(و ) 37935(و ) 36020(
و  3/57: (، و احمـد در المسـند  )3618: (، و ابـن ماجـه در سـننش   )3678(و ) 94: (مسلم در صحيحش - 2

ــةو در ) 5/285(و ) 260و  4/152(و ) 374و  325و  244 ــدار آن طبعــ و ) 13561(و ) 12606: (الــ
ــكا )22527(و ) 18312(و ) 17388(و ) 15020(و ) 14495( ــزي در مش و ) 47: (المصــابيح ة، و التبري

و ) 3/247: (، و حــاكم در المســتدرك )3/159: (و ابــن جــوزي در زاد المســير  ) 2265(و ) 2362( 
و  19و  1/18(وائـد ، و الهيثمـي در مجمـع الز  )9/180: (المتقـين  ةد، و الزبيدي در اتحاف السا)4/351(

، و سيوطي در )18491(و ) 17455(و ) 24(و ) 9: ( الدار آن طبعةو در ) 3/182(و ) 188و  103و  21
در  نـة ، و ابو عـوا )11/557(و ) 1/227: (، و ابن حجر در فتح الباري)5/118(و ) 2/170: (الدر المنثور
ــند ــال )1/18: (المسـ ــدي در كنزالعمـ و ) 331(و ) 329(و ) 328(و ) 327(و ) 326(و ) 258: (، و الهنـ

  ).19708(و ) 336(و ) 332(
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  ]خداوند در آخرت[ رؤيتاي براي منكر وعده
ــفح در ــالي     اتص ــد تع ــول خداون ــل ق Hξ﴿قب x. öΝåκ̈ΞÎ) ⎯tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àfóspR°Q﴾،  و
خداونـد خـود را از كسـي مخفـي     : را آورديم كـه  /آن قول عبداهللا ابن مبارك  ي نتيجه
و ابن مبارك بعد از اين قول كالم خداونـد تعـالي را    ؛دارد بجز اينكه او را عذاب كندنمي

ــه   ــرد ك ــت ك ΝèO öΝåκ̈ΞÎ) (#θ§﴿ :قرائ ä9$ |Á s9 ËΛ⎧ Åspgø: $# ∩⊇∉∪ §ΝèO ãΑ$ s)ãƒ #x‹≈ yδ “Ï% ©!$# Λä⎢Ψ ä. ⎯Ïμ Î/ tβθ ç/Éj‹s3è? 

  .است رؤيت ]تكذيبمنظور [: و گفت ﴾∪∠⊆∩
 !ي خدااي فرستاده: كند كه گفتندروايت مي  و امام مسلم در صحيحش از ابوهريره

آيـا در ديـدن خورشـيد در هنگـام روز     : بينـيم ؟ فرمـود  آيا پروردگارمان را روز قيامت مي
آيـا در ديـدن مـاه شـب بـدر      : خير، فرمـود : گفتند كنيدازدحام مي وقتي ابري وجود ندارد

كـه جـان    و قسـم بـه كسـي   : خيـر، گفـت  : ؟ گفتندكنيدازدحام ميوقتي ابري وجود ندارد 
 همانگونـه كـه در   ،در ديدن پروردگارتان مشكلي نخواهيد داشت ،محمد در دست اوست

 ،واي بـر تـو  : فرمايدو ميكند اي را مالقات ميبنده ]خداوند[ديدن آن دو مشكلي نداريد، 
را تكريم نكردم و برتري ندادم و همسر بـه نكـاح تـو در نيـاوردم و اسـب و شـتر را       و آيا ت

-مـي  ]خداوند[بله و : گويدبراي تو مسخر نكردم و نگذاشتم رئيس شوي و مقام دهي؟ مي

و همانا تـ : فرمايدمي ]خداوند[خير، : گويدپنداشتي كه به لقاء من برسي؟ ميآيا مي :فرمايد
كنـد و  همانگونه كه مرا فراموش كردي، سپس نفر دوم را مالقات مـي  ،كنمرا فراموش مي

، آيا تـو را تكـريم نكـردم و برتـري نـدادم و همسـر بـه نكـاح تـو در          واي بر تو: فرمايدمي
: گويـد تو نكردم و نگذاشتم رئيس شوي و مقام دهي؟ مـي نياوردم و اسب و شتر را مسخر 

: گويـد پنداشتي كه به لقاء من برسي؟ مـي آيا مي: فرمايدمي ]خداوند[بله اي پروردگارم، و 
همانگونـه كـه مـرا فرامـوش      ،كنمفراموش مينيز تو را همانا من  :فرمايدمي ]خداوند[خير، 

نفـر  [گويـد،  آنچه را كه قبالً گفته بود ميرسد و مثل كردي، سپس به مالقات نفر سوم مي
تـو و كتابهايـت و   ه بـ  ،تـا آنجـا كـه در تـوانم بـود      !پروردگـارا : گويـد مي ]سوم در جواب

تـو  [و  ،را تصديق كردم ]حق[و  ،و روزه گرفتم ،و نماز خواندم ،تادگانت ايمان آوردمسفر
م  : فرمايدبه نيكي ثنا كردم، خداوند مي ]را فرمايـد سـپس مـي   ،]گـويي دروغ مـي [اينجا هـ :

كند چـه كسـي بـر عليـه مـن شـهادت       گزينم، با خودش فكر ميبر مي يحاال برايت شاهد
و  رانـش صـحبت كـن،   : شودگفته مي رانشو به  شودو بر دهانش مهر زده ميخواهد داد، 
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گوينـد، و اينچنـين اسـت كـه بـراي      ي  عملش سـخن مـي  دربارهو استخوانهايش  گوشتش
و ايـن  . 1كنـد واهد، و او منافق و كسي است كه خداوند بر او غضـب مـي  خنفسش عذر مي

و سخن . بينيدهمانا پروردگارتان را مي: آوريم كه حديث را در كنار سخن ديگر پيامبر مي
را فرامـوش  و همانـا تـ  : كنـد  پندارد پروردگارش را مالقات نميكه مي ديگرش براي كسي

-كنـيم كـه تمـام اهـل ادب مـي     و يـادآوري مـي  . كنم همانگونه كه مرا فراموش كرديمي

   .است سرلقاء ديدن با چشمان  :گويند
  .را منكر مي شود كافي است رؤيتكه  و اين دليل براي كسي

  :فصل
داليل كافي از قرآن و احاديث متواتر و اجماع صحابه و امامان اسـالم و محـدثان و   

جـاي  ر دلهـاي آنهـا   دو ايمـان   ،به خوبي نفـوذ پيـدا كـرده   قلب آنها  دركه اسالم  كساني
كه خداوند در روز قيامـت بـا چشـم     ص آورديم بخصوص سخن رسول اهللا ،بود گرفته

و خورشـيد در روشـنايي روز ديـده مـي      چهـارده ديده مي شود همانگونه كه ماه در شب 
شايسته نيست  ،به ما اين حقيقت را خبر دادند رسولشكه خدا و عد از اينبنابراين ب ؛شوند

پرستان و بچه ستارههمانگونه كه  ،پشتمان است و خداوند در باال و پائين و جلو :گوئيمب تا
حكم شرع و قرآن ] بدين ترتيب[گفتند و پرستان و فرعونيان اينچنين ميتشو آفيلسوفان 

آن كسي كه اينگونه احاديث را بيان داشته همان كسي اسـت كـه قـرآن    و . را باطل كنيم
و كسي كه آنها را رسانده همان كسي است كه دين را رسـانده   ،هتوسط وي به بشر رسيد

بـه قسـمتي از    بطوريكـه  ،م خداوند و رسولش را پست گرفتهشايسته نيست كه كال ،است
بعد از ي مخلص خداوند و در قلب بنده ،آن ايمان بياوريم و به قسمتي ديگر كفر بورزيم

وجـود نخواهـد داشـت و    ا انكـاري  از اين آيات و احاديث و فهم معنـاي آنهـ   آگاه شدن
  .را تا ابد رسول اهللا خواهند دانست ص محمد

                                                 
و  293و  2/257: (، و احمــد در المســند)4730: (، و ابــوداود در ســننش)2968: (مســلم در صــحيحش - 1

ــة، و در )3/16(و ) 543 ــدار آن طبعــ ، و )10906(و ) 11127(و ) 10906(و ) 7932(و ) 7721: (الــ
: ، و حــاكم در المســتدرك )20856: (عبــدالرزاق در المصــنف ، و )1178: (الحميــدي در المســند 

 ة، و التبريـزي در مشـكا  )565و  10/468(و ) 9/585: (المتقـين  ة، و الزبيدي در اتحاف السـاد )4/582(
  ).39698: (، و الهندي در كنزالعمال)5555: (المصابيح
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ã≅ ß™ â‘ $ uΖÎn/u‘ Èd,ptø: $$ Î/ ﴾ )كندسم ميرا به دو دسته تق رؤيتي عقيدهدر ). 43: األعراف:  
  .شودپندارند خداوند در دنيا ديده ميكسانيكه مي: ي اولدسته
شود و با بندگانش تكلم پندارند خداوند در آخرت ديده نميكسانيكه مي: و دوم

 ،اش و اجماع صحابه و ائمه به ما رسيده استاز خدا و فرستاده ،آنچهبا توجه به كند و نمي
  .هر دو عقيده باطل است

  


