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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمه:
شکر و ستایش برای اهلل تعالی است و
صلوات و سالم بر فرستادهی اهلل.
این مطلبی کوتاه دربااارهی عاارا اهلل
تعالی است که بر اساس اقوال صااحي
علماء ،آن بزرگترین و اولااين مولااو
میباشااو و باارای آن مالوکاای و ااود
دارد که آن را حمل میکننو و کسااا ی
که برای اهلل تعالی یکااوی ر را دوساات
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دار و ،در سایهی عرا خواهنو بود و
رِحَم به عرا آویاازان اساات و ماای-
گویو :کسی که صاالهی ماان (صاالهی
رحم) را ا جام دهو ،اهلل تعالی صاالهی
او را بجا میآورد و کسی کااه ارتبااا
مرا قطع کنو ،اهلل تعالی ارتبا بااا او را
قطع میکنو .اهلل تعالی تقویر مولوقات
را پنجاه هاازار سااال قباال اد آفریااون
آسما ها و دمين وشته است و عاارا
او بر آب قاارار داشاات .بهااات دارای
صو در ه است و بين هر دو در ه به
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ا وادهی آسمان و دمين فاصله و ااود
دارد [و تمااامی مااردم د يااا در یاا
طبقهی آن ااا ماایشااو و  ،فااردوس
باالتری ای بهات و وسط آن است
و باالی آن عاارا اهلل رحماان و ااود
دارد و هرهااای بهااات اد آن اااری
میشو و ،همان گو ه کااه در احادیا
خواهيم دیو.
آلبا ی رحمه اهلل در کتااابش «موتصاار
العلو للعلی الغفار للحافظ الذهبی» کااه
آن را اختصار موده اساات و تحقيا

//4چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

کرده است و بر آن تعلي وشته است،
دربااارهی آن سااون گفتااه اساات و
احادی آن را تحقي موده است.
آیات قرآ ی و احادی

بااوی و آرااار

پياينيان هم ی باار ایاان اتفااا

اار

دار و کااه اهلل تعااالی بااه ااتااه باااالی
عرشش میباشااو ،در حااالی کااه اازد
آفریوگا ش مایان ماایباشااو و او بااه
علم خود همراه آ ها است.
اهلل تعالی میفرمایااو :إِنَّ رَبَّکُامُ اللَّاهُ
الَّذِی خَلَ َ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ
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اسااتَوَ عَلَاا الْعَاارْاِ
أَیَّاا امٍ رُاامَّ ْ
[االعراف 54 :و [یااو

( 3 :هما ااا

پروردگار شااما اهلل اساات ،کساای کااه
آسااما ها و دمااين را در شااش رود
آفریو ،سپ

بر عرا اسااتقرار یافتااه

است).
اهلل تعالی میفرمایو :وَهُوَ الَّذِی خَلَ َ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَکَااانَ
عَر ُْش اهُ عَلَ ا الْمَاااءِ[ هااود( 7 :و او
کسی است که آسااما ها و دمااين را در
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شش رود آفریااو و عاارا او باار آب
قرار داشت).
اهلل تعالی در توصيف کتاااب عزیاازا
میفرمایو :تَنْزِیلًا مِمَّنْ خَلَ َ الْاأَرْضَ
َالس امَاوَاتِ الْعُلَ ا * ال ارَّحْمَنُ عَلَ ا
و َّ
الْعَرْاِ اسْتَوَ [ طه( 5-4 :اد کساای
ادل شوه است که دمين و آسااماهای
باال را آفریااو * [اهللِ بساايار رحماات
کننوه بر عرا استقرار یافت).
به طور صحي اد ابوار آموه اساات
که پيااامبر فرمااود« :یااا أبااا ار مااا
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السموات عنو الکرسی إال کحلقة ملقة
بااأرض فااالض وفلاال العاارا علاا
الکرسی کفلل الفااالض علا الحلقااة»
(ای ابوار! آسما های در برابر کرساای
به ما نو ا اتری در بيابان میباشاانو
و فليلت عرا بر کرساای بااه ما نااو
فليلت بيابان بر ا اتر است).
به صورت صااحي و موقااوف اد اباان
عباس رضاای اهلل عنهمااا آمااوه اساات:
«کرسی در محاال دو پااا قاارار دارد و
ا وادهی عرا را هيچ ک

میدا و».
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به طور صحي اد سفيان آمااوه اساات:
من زد ربيعة بن أبی عبو الرحمن بودم
و مااردی اد او سااوال مااود کااه [اهللِ
بسيار رحمت کننااوه باار روی عاارا
اسااتقرار دارد ،ایاان اسااتقرار

و ااه

است؟ او گفت :استقرار مجهول ماای-
باشااو و کيفياات آن بااا عقاال فهميااوه
میشود و ایمان به آن وا ب اساات و
سوال دربااارهی آن بااوعت اساات .در
لف ی دی ر با سنو صحي اد ابن عيينة
آموه است :مردی اد ربيعااه دربااارهی
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و ی اسااتقرار باار عاارا سااوال
مود؟ او گفت :استقرار مجهول ماای-
باشو و کيفيت آن با عقاال قاباال در
يست و رسااا ون اد طاارف اهلل تعااالی
است و بر رسول[ ابالغ و ود دارد
و باار مااا تصااوی مااودن آن وا ااب
است .ر ااوش شااود بااه کتااابِ «غياار
مأمور ففيه فواوو ع يمة».
ماان احااادی ی را اد صااحي الجااامع
الصغير شيخ آلبا ی قل مودهام کااه در
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آ ها دربارهی کلمهی عرا سون گفته
شوه است.
راه من این گو ه بوده است که بعا و اد
بيان حااوی

قساامتی اد شا رح آن را

آوردهام.
آن را در تحقياا شااايخ آلباااا ی در
صحي الجامع الصغير آوردهام و شرح
آن اد «فت القویر» اد مناو میباشو.
ترتيب احادی و شرح آن باار اساااس
ترتيب حروف الفبا میباشو.
***
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حديثها:
1ا «أَتَوْرُونَ أَیْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الاَّمْ ُ؟
إِنَّ هَااذِهِ تَجْاارِ حَتَّاا تَنْتَهِاا َ إِلَاا
مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْاِ فَتَوِارُّ َساا ِوَضً
وَالَ تَزَالُ کَذَلِ َ حَتَّ یُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِا
ُصابِ ُ
ارْ ِعِ مِنْ حَيْ ُ ِئْتِ فَتَرْ ِعُ فَت ْ
طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا رُمَّ تَجْرِ حَتَّ تَنْتَهِ َ
ُس اتَقَرِّهَا تَحْ اتَ الْعَ ارْاِ فَتَوِ ارُّ
إِلَ ا م ْ
سَا ِوَضً وَالَ تَزَالُ کَذَلِ َ حَتَّ یُقَالَ لَهَااا
ارْتَفِعِ ارْ ِعِ مِنْ حَيْ ُ ِئْتِ فَتَرْ ِاعُ
فَتُصْبِ ُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا رُمَّ تَجْارِ الَ
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یَسْتَنْکِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّا تَنْتَهِا َ
إِلَ مُسْتَقَرِّهَا اَا َ تَحْتَ الْعَرْاِ فَيُقَااالُ
لَهَا ارْتَفِعِ أَصْبِحِ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِا ِ
فَتُصْبِ ُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا .أَتَوْرُونَ مَتَا
اَاکُمْ اَا َ؟ حِينَ لَا یَنْفَعُ َفْسًا إِیمَا ُهَااا
َسابَتْ فِاای
لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ ک َ
إِیمَا ِهَا خَيْارًا[ اال عااام( » 158 :آیااا
میدا يو این خورشاايو کجااا ماایرود؟
این حرکت میکنو تا آن که به ا تهااای
مسير خود به دیر عرا میرسو و بااه
سجوه افتاده و این نين رفتار میکنو
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تا آن که به او گفته میشود :باال برو و
برگرد اد هر ایی کااه آمااوهای! باااد
میگردد و اد محل طلوش خود ،طلوش
می مایو ،سپ

به حرکت ماایافتااو و

مردم آن را منکر میشو و تا آن که به
پایان محل خود ماایرسااو و آن دیاار
عرا است و تااا آن کااه بااه او گفتااه
میشود :باال بيااا و اد مغاارب خااودت
طلااوش کاان ،آیااا ماایدا يااو کااه آن
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دما ا[ای که خورشيو اد مغرب طلوش
میکنو ، 1ه دما ی اساات؟ آن وقتاای
است که (شوصی ایمان او اگر اد قباال
ایمان ياورده باشو ،به وی سود می-
دهااو و در ایمااان او باارای او خيااری

 - 1محل طلوش خورشيو اد مغرب ،درواده-
ای در شام میباشو و آن وقتی که خورشيو
در این مکان غروب میکنو ،رخش دمين
بر عک

میشود و خورشيو اد مکان طلوش

می مایو(.متر م)
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ایجاد میشود))( 2صحي ) اه شااود
حااوی شاامارهی 84 :در صااحي
الجامع.
 2اا «أان لی أن أحااوع عاان ملا
من حملة العرا ر اااله فاای ا رض
الساافل و علا قر ااه العاارا و بااين
شحمة أا يااه و عاتقااه خفقااان الطياار
ساابعماوة عااام یقااول الاا
2

 -این حوی

الملاا

اان میدهو که عرا اهلل

تعالی باالی يم کرهی مقابل مکه و موینه
میباشو(.متر م)
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سبحا

حي

کنت» (به ماان ا اااده

داده شااو تااا دربااارهی فرشااتهای کااه
عرا را حمل میکنو ،سااون ب ااویم!
دو پای او در دمين سفلی اساات و باار
شاخ او عرا و ود دارد و بين الله-
ی گوشش و گاارد ش هفتصا و سااال
طول میکاو تا پر وهای با پرواد ردن
آن را کنو ،آن فرشااته [بااه اهلل تعااالی
میگویو( :پا و منزه هستی هر کجااا
که باشی))( .صحي ) اه شود حوی
شمارهی 853 :در صحي الجامع.
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3اا «أان لی أن أحوع عن مل

من

مالوکة اهلل تعال حملة العرا ما بااين
شحمة أا ه إل عاتقه مسيرض ساابعماوة
ساانة» (بااه ماان ا اااده داده شااو تااا
دربارهی فرشتهای اد مالو

اهلل تعالی

که عاارا را حماال ماایکنااو ،سااون
ب ویم :بين اللااهی گااوا و گاارد ش
هفتصااو سااال فاصااله و ااود دارد).
(صحي ) اه شود به حوی
ی 854 :در صحي الجامع.

شماره-
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شرح« :أان لی» بنا بر مفعول میباشو
و ا اده دهنوه ،همان اهلل تعالی است و
اگر ه کسی دی ری و ود ااوارد کااه
ا اده بااه سااون گفااتن داده باشااو...
احتمال بر ایاان اساات کااه او را دیااوه
باشو یا توسااط وحاای بااه او رساايوه
باشو .تا بااا اصااحابم یااا امااتم سااون
ب ویم« .عن مل » با فتحااهی ال ،بااه
این معنا است تا دربارهی منزلت او یا
بزرگ بودن خلقتش [سااون ب ااویم .
«من مالوکة اهلل تعال » بااه آن اضااافه
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شوه است تا توفاايم و بزرگواشاات را
بيان دارد« .من حملة العرا» به ایاان
معناست اد کسا ی که عرا رحمن را
حمل میکننو و آن بزرگترین مولااو
است و به تمام عوامل محيط میباشو.
معنای عرا همان توت اساات« .ما ا
بين شااحمة أا ااه إلا عاتقااه مساايرض
سبعماوة سنة» و در روایتاای «ساابعين
عاماً» (بين اللهی گااوا و گااردن او
هفتصو سال فاصااله و ااود دارد) بااه
معنای آن که آن مسير با سااوار بااودن
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بر اسب طی شود ،همان گو ااه کااه در
قلی دی ر آموه است ،گمان شااما بااه
طول و باازرگ بااودن ااهی آن ااه
میباشو؟ «اان لی» (به من ا اده داده
شو) این فایوه را دارد که علاام غيااب
موصوص اهلل تعالی است ،ولاای او بااه
هر ک

که بوواهااو ،هاار ا ااواده کااه

بوواهو را به او ماایآمااودد« .شااحمة
اآلان» پایينترین قسمت گوا اساات
که گوشواره به آن آویزان ماایشااود و
«العات » بين شا ه و گردن است و آن
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ایی است که عبا بر آن آویزان می-
شود ،هم مذکر است و هم مؤ  .اگاار
گفته شود :مالوا

ا سااامی ااورا ی

هستنو و ور با گوا و گردن توصيف
میشود ،میگویم :ما عی و ود وارد
که ور به شکل ا سان ایجاااد شااود و
م ال آوردن گوا و گردن ،باارای آن
است که فهم آن ،آسا تر شود.
 4اا «أعطيت هذه اآلیات ماان آخاار
سورض البقرض من کنز تحت العاارا لاام
یعطها باای قبلاای» (ایاان آیااات آخاار
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سورهی بقره اد گنجی دیر عاارا بااه
من داده شوه است و آن بااه پيااامبری
قبل اد من داده اوه است)( .صااحي )
اه شود به حوی شاامارهی1060 :
در صحي الجامع.
شرح« :أعطيت هذه اآلیات من آخاار
سورض البقرض» آیاتی هستنو که اول آن
آمَنَ الرَّسُولُ میباشااو« .ماان کنااز
تحت العاارا» حااافظ عراقاای گفتااه
اساات :معنااای آن ایاان اساات کااه آن
اخيره شوه بود و به گنج تبویل شااوه
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بود و به شوصی قبل اد او داده اااوه
بود« .لم یعطها بی قبلی» در المطام
گفته اساات :اهلل تعااالی بااه ایاان گاانج
آگاهتر است.
 5اا «اقرءوا هاتين اآلیتين اللتين فی
آخر سورض البقرض فإن رباای أعطا يهمااا
من تحت العرا» (این دو آیهی آخاار
ساااورهی بقاااره را بووا ياااو ،دیااارا
پروردگارم آن را اد دیر عرا به ماان
عطا موده است)( .صحي ) اه شااود
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به حوی

شمارهی 1172 :در صحي

الجامع.
 6اا «أ ا سيو الناس یوم القيامة و هل
تورون مم ال ؟ یجمع اهلل ا ولااين و
اآلخرین فاای صااعيو واحااو یساامعهم
الواعی و ینفذهم البصر و تو و الام
منهم فيبلغ الناس من الغم و الکرب ما
ال یطيقون و ال یحتملون فيقول بعا
الناس لبع

 :أال ترون ما قو بلغکاام؟

أال تن رون من یافع لکم إل ربکاام؟
فيقول بع

الناااس لاابع

 :اوتااوا آدم

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل25//

فيأتون آدم فيقولون  :یا آدم أ ت أبو ا
أ ت أبو البار خلق
فياا

اهلل بيااوه و فااخ

ماان روحااه و أماار المالوکااة

فسجووا ل

اشفع لنااا إلا ربا

أال

تر ما حن فيااه ؟ أال تاار مااا قااو
بلغنااا؟ فيقااول لهاام آدم :إن رباای قااو
غلب اليوم غلبا لم یغلب قبله م له
و لن یغلب بعوه م له و إ ه ها ی عن
الاجرض فعصيته فساای فساای فساای
ااهبوا إل غيری ااهبااوا إلا

ااوح ;

فيأتون وحا فيقولون :أ ت أول الرسل

//26چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

إل أهل ا رض و سااما اهلل بعبااوا
شکورا} اشفع لنا إل رب

أال تر ما

حن فيه؟ أال تر ما قو بلغنا ؟ فيقول
لهم وح  :إن رباای قااو غلااب اليااوم
غلبا لم یغلب قبله م له و لن یغلب
بعوه م له و إ ه قااو کا اات لاای دعااوض
دعوت بها عل قااومی فساای فساای
فسی ااهبوا إل غيااری ااهبااوا إلا
إبراهيم ; فيأتون إبراهيم فيقولون  :یااا
إبراهيم ؟ أ اات باای اهلل و خليلااه ماان
أهل ا رض اشفع لنااا إلا ربا

أال

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل27//

تر ما حن فيه ؟ أال تر ما قو بلغنا
؟ فيقااول لهاام إبااراهيم  :إن رباای قااو
غلب اليوم غلبا لم یغلب قبله م له
و لن یغلب بعوه م له و إ ی قو کناات
کذبت رالع کذبات فسی فسی فسی
ااهبوا إل غيری ااهبوا إل موسا ;
فيأتون موس فيقولااون  :یااا موسا !
أ ت رسول اهلل فلل

اهلل برساااالته و

بکالمه عل الناس اشفع لنا إل ربا
أال تر ما حن فيه ؟ أال تر ما قااو
بلغنا ؟ فيقول  :إن ربی قو غلب اليوم

//28چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

غلبا لم یغلب قبله م له و لن یغلب
بعوه م له و إ ی قتلت فسااا لاام أوماار
بقتلها فسی فسی فساای ااهبااوا إلا
غيااری ااهبااوا إل ا عيس ا ؛ فيااأتون
عيس ! فيقولون  :یا عيس أ ت رسول
اهلل و کلمته ألقاها إل مریم و روح منه
و کلمت الناس فی المهو اشفع لنا إلا
رب

أال تر ما حن فيااه ؟ أال تاار

ما قو بلغنا ؟ فيقااول لهاام عيسا  :إن
ربی قو غلب اليوم غلبا لاام یغلااب
قبله م له و لن یغلب بعوه م له فسی

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل29//

فسی فسی ااهبوا إل غيااری ااهبااوا
إل محمااو ; فيااأتو ی فيقولااون  :یااا
محمو ! أ ت رسول اهلل و خاتم ا بياء
و غفر اهلل ل

ما تقوم من ا ب

تأخر اشفع لنا إل رب

و مااا

أال تاار مااا

حن فيه ؟ أال تاار مااا قااو بلغنااا ؟ ;
فأ طل فآتی تحت العرا فأقع سا وا
لربی رم یفت اهلل علی و یلهمناای ماان
محاموه و حسن ال ناء عليااه شاايئا لاام
یفتحه حو قبلی رم یقال  :یا محمو !
ارفع رأس

سل تعااط و اشاافع تااافع

//30چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

فأرفع رأسی فااأقول  :یااا رب ! أمتاای
أمتی فيقال  :یا محمو أدخل الجنة من
أمت

من ال حساب عليه ماان الباااب

ا یمن من أبواب الجنة و هاام شاارکاء
الناس فيما سو ال

من ا بااواب و

الذی فسی بيوه إن ما بااين مصااراعين
من مصاریع الجنة لکمااا بااين مکااة و
هجر أو کما بين مکة و بصاار » (ماان
سرور ا سا ها در رود قيامت میباشم.
آیااا ماایدا يااو آن

و ااه اساات؟ اهلل

[تعالی اولين و آخرین ا سااا ها را باار

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل31//

روی ی

تپه مع میفرمایو ،دعااوت

کننوه به آ ها میشنوا و و تمااامی آ هااا
را دیر اار دارد و خورشاايو زدیا
میشود و به مردم ا ااووه و ماااکالتی
به ما نو طوفان میرسو که طاقاات آن
را وار و و ماایتوا نااو آن را تحماال
کننو .بعلی اد مردم بااه بعلاای دی اار
میگوینو« :آیا میبينيو که به شما ه
رسيوه است؟ آیا به د بال کسی می-
رویااو کااه شاافاعت شااما را اازد
پروردگارتان بجااا آورد؟» .بعلاای اد

//32چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

مردم به بعلی دی ر میگوینااو « :اازد
آدم[ برویاااو!» .ااازد آدم[
میرو و و میگوینو« :ای آدم! تو پور
ما هستی ،تو پور بااار ماایباشاای ،اهلل
[تعالی تو را با دستش آفریوه است و
اد روحی که مال

آن بااوده اساات در

تو دميوه است و به مالو

امر فرموده

است [تا به تو سجوه کننو و آ هااا بااه
تااو سااجوه مود ااو ،باارای مااا اازد
پروردگارت شفاعت ما! آیا آ چااه را
که در آن قرار داریم را میبينی؟ آیااا

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل33//

میبينی که به ما ه رساايوه اساات؟»
آدم[ به آ ها ماایگویااو« :اماارود
پروردگارم خامی دارد که قبل اد آن
به ما نو آن خااام ين اااوه اساات و
هرگااز بعااو اد آن نااين خااام ين
وواهااو بااود و [همچنااين او ماارا اد
درختی هی فرمود و من افرمااا ی او
را مودم[ ،اهلل تعااالی بااه داد خااودم،
خودم ،خودم [برسو به زد غير اد من
برویو ،به زد وح برویو!»؛ اازد ااوح
میرو و میگوینو« :تو اولااين رسااول

//34چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

برای اهل دمين بودی و اهلل تعااالی تااو
را بنوهای شکور(بسيار شااکر کننااوه)
اميااوه اساات ،شاافاعت مااا را اازد
پروردگارت بجا آور! آیا آ چه را کااه
در آن هستيم میبينی؟ آیا ماایبيناای
کااه بااه مااا ااه رساايوه اساات؟».
ااوح[ بااه آ هااا ماایگویااو:
«پروردگارم اماارود خااامی دارد کااه
نين خامی را هاايچ وقاات واشااته
اساات و هرگااز بعااو اد آن نااين
خام ين میشود .برای من ی

دعا

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل35//

و ود داشت و من اد آن بر عليه قومم
استفاده کردم ،خودم ،خودم ،خودم ،به
سوی کسی غير اد من برویو! به سوی
ابراهيم[ برویو!»؛ در تيجه به زد
ابراهيم[ میرو ااو و ماایگوینااو:
«ای ابراهيم! تو پيااامبر اهلل [تعااالی و
خليل 3او در بين اهل دمين میباشاای،
زد پروردگارت برای ما شفاعت کاان!

3

 -خليل در دبان عربی باالترین در هی

دوستی میباشو(.متر م)

//36چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

آیا آ چه را که در آن هستيم را ماای-
بينی؟ آیا میبينی که به ما ه رسيوه
است؟ ابراهيم[ به آ ها میگویااو:
«پروردگارم اماارود خااامی دارد کااه
هرگز قبل اد آن این نين خااام ين
بااوده اساات و هرگااز بااه ما نااو آن
خام ين وواهو شو ،من سااه دروغ
گفتهام( ،اهلل تعالی بااه فریااادِ خااودم،
خودم ،خودم[ ،برسو به زد کسی غير
اد من برویو! بااه سااوی موساای[
برویو!»؛ زد موسی [ میرو ااو و

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل37//

میگوینو« :ای موسی! تااو رسااول اهلل
[تعالی هستی و اهلل [متعال با رسالت
و سون گفتنش [با تو ،تو را بر مردم
برتااری داده اساات ،باارای مااا اازد
پروردگارت شفاعت کن! آیا آ چااه را
که در آن هسااتيم را ماایبيناای؟ آیااا
میبينی که به ما ه رسيوه اساات؟».
میگویو« :پروردگارم اماارود خااامی
دارد که به ما نو آن قبل اد این خامی
واشته است و هرگز بعو اد این ،این-
نين خام ين وواهو شو ،من کسی

//38چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

را کاتم که بااه کاااتن آن اماار اااوه
بودم ،خودم ،خااودم ،خااودم ،بااه اازد
کساای غياار اد ماان برویااو! بااه اازد
عيساااای[ برویااااو!»؛ اااازد
عيسی[ میرو و .میگوینااو« :ای
عيسی! تااو فرسااتادهی اهلل [تعااالی و
کلمهی وی میباشی که در مریم القاااء
مود و روحی اد ا ب وی میباشاای
و در شاايرخوارگی بااا مااردم سااون
گفتاای ،باارای مااا اازد پروردگااارت
شفاعت کن! آیا آ چه را که مااا در آن

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل39//

هستيم را میبينی؟ آیا میبينی که به
ما ه رسيوه است؟» .عيسی[ به
آ هااا ماایگویااو« :پروردگااارم اماارود
خامی دارد که قبل اد آن به ما نو آن
را واشته است و هرگز بعااو اد آن بااه
ما نو آن خام ين میشااود ،خااودم،
خودم ،خودم ،به زد کسی غير اد ماان
برویو! به سوی محمو[ برویو!» زد
من میآینو و میگوینااو« :ای محمااو!
تااو فرسااتادهی اهلل و تمااام کننااوهی
پيامبران هستی و اهلل [تعااالی گناهااان

//40چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

قبل و بعوت را آمردیوه است ،برای ما
زد پروردگارت شفاعت ما! آیا آ چه
را که در آن هستيم را میبيناای؟ آیااا
میبينی که به ما ه رساايوه اساات؟»
میروم تا آن که به دیر عاارا ماای-
رسم ،برای پروردگارم به سجوه ماای-
افااتم ،سااپ

اهلل [تعااالی باارای ماان

گاایش ایجاد میفرمایو و حمااوها و
ستایاهایش را به من الهام می مایو و
آن برای من خواهو بود که برای کسی
قبل اد من نين گاایای ایجاد اوه

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل41//

اساات ،سااپ

فرمااوده ماایشااود :ای

محمو! سرت را بلنو کن و درخواست
ما! شفاعت مااا! شاافاعت تااو قبااول
میشود ،سرم را بلنو میکاانم و ماای-
گویم :ای پروردگار! اماات ماان اماات
من .گفته میشود :ای محمو! اد امتاات
کسا ی را که حساااب و کتااابی باارای
آ ها و ااود ااوارد را اد راسااتتاارین
درب اد دربهااای بهااات ،داخاال
بهات کن و آ ان بااا مااردم در بقيااهی
دربها شری

هستنو .قسم به کسی که

//42چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

ان ماان در دساات اوساات ،بااين دو
لن هی درب به فاصلهی مکه تا هجاار
و یا مکه تا بصره میباشو)( .صااحي )
اه شود به حوی شاامارهی1466 :
در صحي الجامع.
 7اا «أ ف یا بالل ! و ال توااش ماان
ای العرا إقالال» (ای بالل ا فا کن!
اد کوتاهی کسی که دارای عرا می-
باشو ،ترس!)( .صحي ) اه شود بااه
حوی
الجامع.

شاامارهی 1512 :در صااحي

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل43//

شرح« :أ ف » با فتحهی همزه و امر به
ا فا کردن میباشو« .إقالالً» فقاار اد
روی کمی و به معنای يادمنااو شااون
میباشو و آن در اصل بااه معنااای آن
است که بی يز شود و يکو میباشو
که کسی که دارای عرا میباشااو ،در
این مقام واقع شود .به معنای آن است
که ترس اد این که کسی به ما نااو تااو
را ضایع گردا ااو و او تااوبير کننااوهی
آسمان و دمين است و هرگز [به نين
صفتی توصيف میشود  .او فقط برای

//44چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

این به وی امر فرمود ،دیاارا اهلل تعااالی
وعاااوه داده اسااات کاااه بااارای آن
ای زینی در د يا قرار میدهو و برای
او رااوابی در آخاارت ااه ما یدارد و
کسی که اد ا فا به علت ترس اد فقر
خودداری کنو ،او کسی اساات کااه اهلل
تعالی و فرستادهاا را تصوی

نموده

است .سفيان گفته است :برای شاايطان
سالحی به قورتِ ترس اد فقر و ااود
ااوارد و اگاار شااوا آن را بپااذیرد،
باطل را برگزیااوه اساات و آن او را اد

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل45//

ح منع میکنو و اد روی هوای ف
سون میگویو و به پروردگارا گمان
بو میبرد .این احادی

در صور اسالم

و ود داشت و آن هن ااامی بااود کااه
اخيااره کااردن ممنااوش بااود و مهمااان
مودن وا ب بود ،سپ

ایاان دو اماار

منسوخ شو [و اخيره مودن به شاار
دادن دکااات آن ممنااوش ماایباشااو و
مهمان مودن وا ب يست و عااوهی
دیادی اد مردم کااه علاام بااه منسااوخ

//46چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

شون را وار ااو ،متو ااهی آن ماای-
شو و.
 9اا «إن أرواح الاااهواء فاای ااوف
طير خلر لهااا قنادیاال معلقااة تحاات
العرا تسرح من الجنة حي
رم تأوی إلا تلا

شاااءت

القنادیاال فاااطلع

إليهم ربهم اطالعة فقال  :هل تاااتهون
شيئا ؟ قالوا  :أی شیء اتهی و حاان
سرح من الجنة حي
ال

شاائنا ؟ فيفعاال

بهم رالع مرات فلما رأوا أ هم لم

یترکوا من أن یسااألوا قااالوا  :یااا رب

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل47//

ریو أن ترد أرواحنا فی أ ساد ا حت
ر ع إل الو يا فنقتل فی سبيل
أخر ! فلما رأ أن لي

مرض

لهم حا ااة

ترکااوا» (روحهااای شااهيوان در درون
پر وگان سبزی میباشنو که برای آ ها
در دیر عاارا فااا وسهااایی آویاازان
است ،آ هااا هاار کجااا در بهااات کااه
بوواهنو سياحت میکننااو ،سااپ

در

آن فااا وسهااا مناازل ماایگزیننااو و
پروردگار آ ها اد آ ان به شوت مطلااع
میباشو و میفرمایو :آیااا درخواساات

//48چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

يزی داریو؟ میگوینااو :درخواساات
ه يزی داشته باشاايم و مااا در هاار
کجای بهات که بوواهيم ،سااير ماای-
کنيم؟ آن را برای آ ها سه بااار تکاارار
میکنو ،وقتی آ ها میبيننو که هر ااه
را بوواهنو به آ ها داده میشود ،ماای-
گوینو :ای پروردگار! میخااواهيم تااا
روحهااای مااا را بااه سااوهای مااا
برگردا ی تا آن که به د يااا برگااردیم و
در راه تو یکبار دی ر کاته شااویم! و
این وقتی است که میبيننو کااه يااادی

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل49//

به هر يزی که داشااته باشاانو ،اد آن
خودداری میشااود)( .صااحي ) اااه
شود به حااوی

شاامارهی 1558 :در

صحي الجامع.
10اا «إن اهلل أان لی أن أحوع عاان
دی

قو مرقت ر اله ا رض و عنقااه

م نيااة تحاات العاارا و هااو یقااول :
! فيرد عليااه  :ال

سبحا

ما أع م

یعلم ال

من حلااف باای کاابااا» (اهلل

[تعالی به ماان ا ا اده داده اساات تااا
دربارهی خروساای صااحبت کاانم کااه

//50چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

پاهااای او دمااين را شااکافته اساات و
گردن او متصل به عرا میباشو و او
[داوما! میگویو :پا و مناازه هسااتی
[یا اهلل

قور بزرگ و با شکوه ماای-

باشی! و به او ااواب داده ماایشااود:
کسی که به دروغ به من قسم بوااورد،
آن [ع ماات را در

وواهااو کاارد).

(صحي ) اه شود به حوی

شماره-

ی 1714 :در صحي الجامع.
شرح« :إن اللّه أان لی أن أحوع عاان
دی » به معنای سون گفتن اد بزرگ

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل51//

بودن

هی خروسی کااه مولااو اهلل

تعالی میباشااو ،بااه ایاان معنااا کااه اد
فرشتهای که به شکل خروس اساات و
من ور خروس حقيقی میباشو ،همان
گو ه که در روایتی دی ر بااه آشااکارا
بيان فرموده است که باارای اهلل تعااالی
در آسمان فرشتهای و ود دارد که بااه
او خروس گفته میشود ...الاای آخاار.
«قو مرقت ر اله ا رض» به این معنا
که به آن میرسااو و آن را تااا طاارف
دی ر میشکافو ،همااان طااور کااه در

//52چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

صحاح گفته شوه است« :مر السااهم
خرج من الجا ب اآلخر» (تياار ماای-
شکافو و اد طرف دی ر بياارون ماای-
آیو)« .وعنقه م نية تحت العاارا» بااه
معنای عرا اهلل تعالی میباشو« .وهو
یقول» (او میگویو ):به ایاان معنااا کااه
حالاات او و شااعار او در سااون ایاان
میباشو« .سبحا

مااا أع ما » در

روایت طبرا ی افزوده اساات« :ربنااا».
«فيرد عليه» به معنای آن است که اهلل
تعااالی او را ا اباات ماایکنااو ،همااان

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل53//

خوایی کااه او را بااا سااونش آفریااوه
است« .ال یعلم ال » به این معنا کااه
ع مت قورت من و توا ایی ا تقام ماارا
میدا و« .من حلف بی کااباً» دیرا او
اگر به کامل بااودن بزرگاای اهلل تعااالی
بن رد و با ام بصاايرت در ع ماات
آفریوگا ش باار ع ماات خااال تأماال
مایو ،رأت قسم خوردن به اساام او
را به خااود ماایدهااو و باارای امااری
دروغين به آن قسم میخورد ،همااان
رأت یافتن به قسم دروغينی که فقط

//54چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

اأت گرفتااه اد کمااال هاال بااه اهلل
تعالی میباشو و این در حالی است که
قسم دروغ اد بزرگترین گناهان ماای-
باشااو ،حتاا ی باارای بوساات آوردن
قساامتی اد ااوب درخاات ارا [کااه
برای مسوا ددن اد آن استفاده می-
شود .
11اا «إن اهلل تعال کتب کتابا قبل أن
یول السموات و ا رض بألفی عام و
هو عنو العرا و إ ه أ زل منااه آیتااين
ختم بهما سورض البقرض و ال یقرآن فاای

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل55//

دار رالع ليال فيقربهااا الااايطان» (اهلل
تعالی کتابی را دو هزار سااال قباال اد
آن که آسما ها و دمااين را باایآفرینااو
وشته است و آن در کنار عرا می-
باشو و اد آن دو آیااهای کااه سااورهی
بقره با آ ها به ا تها ماایرسااو را ااادل
مااوده اساات و آن دو در خا ااهای
خوا وه میشو و ،م ر آن که شاايطان
سه شب به آن [خا ه زدیا

ماای-

شود)( .صحي ) اه شود بااه حااوی
شمارهی 1799 :در صحي الجامع.

//56چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

12اا «إن المتحااابين باااهلل فاای اال
العرا» (کسا ی که باارای اهلل [تعااالی
یکوی ر را دوست میدار و در سایهی
عرا خواهنو بااود)( .صااحي ) اااه
شود به حااوی

شاامارهی 1937 :در

صحي الجامع.
13اا «إ ها ال یرم بها لموت أحو و
ال لحياته و لکن ربنا تبااار و تعااال
إاا قل أمرا سب حملة العرا  :مااا
قااال ربکاام ؟ فيوباارو هم مااااا قااال
فيستوبر بع

أهاال السااموات بعلااا

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل57//

حت یبلغ الوباار هااذه السااماء الااو يا
فيوطف الجاان الساامع فيقااذفون إلا
أولياوهم و یرمون فما اءوا بااه علا
و هه فهو ح و لکا نهم یفرقااون فيااه
فيزیوون» (بیدليل برای کسی مرگاای
و ااود ااوارد و ااه د ااوگيی ،بلکااه
پروردگار مااا تبااار و تعااالی وقتاای
امری را حکاام ماای مایااو[ ،مالوا
حمل کننوهی عرا تساابي گفتااه [و
میگوینو :پروردگار شما ه فرمااود؟
به آ ها خبر میدهنو که ااه [فرمااوده

//58چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

است تا آن که بعلی اد اهل آسااما ها
به بعلی دی ر این خبر را میرسااا نو،
تا آن که خبر به آسمان د يا میآیااو و
نها آن را شنيوه و میددد ااو و بااه
دوستان خود(کسا ی که ادعااای غيااب
دا ستن میکننو) میرسا نو و آ چااه را
که ح میباشو ،آن را تغيير میدهنااو
و به آن يزی میافزاینو [و در تيجااه
آن غياابگویااان در پيا ا ویی خااود
د ار اشتباه میشو و )( .صحي ) اه

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل59//

شود به حااوی

شاامارهی 2439 :در

صحي الجامع.
 14اا «أال أدل

عل کلمة من تحت

العرا من کنز الجنة ؟ تقول  :ال حول
و ال قاا وض إال باااهلل فيقااول اهلل :أساالم
عبوی و استسلم» (آیا تو را به سونی
اد دیر عرا کااه اد گنجهااای بهااات
میباشو ،راهنمایی کنم؟) [این اساات
که ب ویی :هيچ تغيير و قورتی و ود
وارد ،م ر اد ا ااب اهلل [تعااالی  .در
تيجااهی آن اهلل [متعااال ماایفرمایااو:

//60چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

بنااوهی ماان مساالمان شااو و تسااليم
گات)( .صحي ) اه شود به حااوی
شمارهی 2614 :در صحي الجامع.
شرح« :أال أدل

عل کلمة من تحاات

العرا من کنز الجنة» طيبی دربااارهی
آن گفته است :سونش اد دیر عاارا،
من ور صفتی اساات کااه باارای سااون
میباشو [و عبااارتی کااه آمااوه اساات
دارای این صفت میباشو  .ایز است
که گفته شااود:آن اد ابتااوا آ جااا بااوده
است و اد دیر عاارا اااأت گرفتااه

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل61//

است .ایز است بودن آن بيا يه باشااو
به این معنا که آن دیر عاارا اساات و
در آ جااا اسااتقرار دارد .حالاات دوم
بيا يه این است که وقتی گفته میشود:
بهات دیر عرا است و عرا سااقف
آن میباشو ،ایز است که آن گنجاای
اد گنجهای بهات باشااو و در بهااات
بودن بولی اد دیر عرا بااودن ماای-
باشو .گفته است :این ترکيب اسااتعاره
میباشو به حالتی که مابه که همااان
ال حول و ال قوض اال باهلل گفتن اساات،

//62چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

اکر شوه باشو و مابه به گاانج باشااو،
بلکه آن داخل کردن يزی در ن
میباشو و آن را به صورتی بيان داشته
است که آن یکی اد ا واش آن [گنجهااا
میباشو .گنج بر دو وش است :حالاات
متعارف آن که همان مااالی اساات کااه
حفظ شوه است و حالاات دی اار ایاان
سون امع است« :تقول ال حول وال
قوض إال باللّه» به این معنا کااه ا اار آن
برای گوینااوهی آن بااه ما نااو گنجاای
اخيره شوه است و رواب آن باارای او

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل63//

مهيا شوه اساات« .فيقااول اللّااه أساالم
عبوی واستسلم» به این معنا کااه اماار
هان را به اهلل تعااالی سااپرده اساات و
خااودا را مولصااا ه تسااليم اماار اهلل
تعالی موده اساات ،دیاارا تااوبير امااور
هان را اد دی ران فی موده اساات و
آن را برای اهلل تعالی به رباات رسااا وه
اساات و عاارا را محاال تااوبير بيااان
داشته است ،رُمَّ اسْتَوَ عَلَ الْعَارْاِ
یُوَبِّرُ الْاأَمْرَ[ یااو

( 3 :سا پ

باار

عرا استقرار یافت و امااور را تااوبير

//64چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

می مایااو) .سااونی کااه بااه اهلل تعااالی
سبت داده شوه است ،ااواب شاار
محذوف است ،به این معنااا کااه وقتاای
بنوه نااين سااونی را ب ویااو ،اهلل
نين میفرمایو.
15اا «أال أعلم
غفر اهلل ل

کلمات إاا قلااتهن

و إن کناات مغفااورا لا ؟

قل :ال إله إال اهلل العلی الع اايم ال إلااه
إال اهلل الحلاا يم الکااریم ال إلااه إال اهلل
سبحان اهلل رب السموات السبع و رب
العرا الع يم الحمو هلل رب العااالمين»

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل65//

(آیا سونا ی را به تو يامودم کااه اگاار
آ ها را ب ویی ،اهلل [تعالی تو را ماای-
آمردد و تو آمردیوه خواهی بود؟ ب و:
هيچ پرستش شو وهی برحقی ااز اهللِ
واال و باازرگ و ااود ااوارد ،هاايچ
پرستش شو وهی برحقی ز اهللِ بسيار
بردبار و گراماای و ااود ااوارد ،هاايچ
پرسااتش شااو وهی برحقاای ااز اهلل
و ود وارد ،پااا و مناازه اساات اهلل،
پروردگاااار آساااما های هفت ا اااه و
پروردگااار عاارا باازرگ ،شااکر و

//66چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

ستایش برای اهلل پروردگااار ها يااان
است)« .خط» آن را با این لفظ آورده
است« :إاا أ ت قلتهن و عليا

م اال

عود الذر خطایا غفاار اهلل لا » (اگاار
آ ها را ب ویی و باارای تااو بااه تعااواد
مور ان خطا و ود داشته باشو ،اهلل
تعالی برای تو [آ هااا را ماایآمااردد).
(صحي ) اه شود به حوی

شماره-

ی 2621 :در صحي الجامع .عبااارت
دوم زد آلبا ی سنو آن ضعيف اساات،

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل67//

اه شود به ضعيف الجامع شاامارهی:
.2170
شااارح« :أال أعلمااا » ای علااای!
«کلمات إاا قلتهن غفر اللّه لا » بااه
معنای [گناهان صغيره میباشو« .وإن
کنت مغفور ًا ل » برای گناهان کبيااره.
گفت :به من بيامود! فرمااود« :قاال ال
إله إال اللّه العلی الع يم  ،ال إله إال اللّه
الحليم الکریم  ،ال إله إال اللّه ساابحان
اللّه رب السماوات السبع ورب العرا
الع يم والحمو للّه رب العالمين» (ب و:

//68چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

هيچ پرستش شو وهی برحقی ااز اهلل
واال [و باازرگ و ااود ااوارد ،هاايچ
پرسااتش شااو وهی برحقاای ااز اهلل
بردبار [و گرامی و ود ااوارد ،هاايچ
پرسااتش شااو وهی برحقاای ااز اهلل
و ود وارد ،پااا و مناازه اساات اهلل،
پروردگاااار آساااما های هفت ا اااه و
پروردگار عرا بزرگ است و شکر و
ستایش برای اهلل پروردگااار ها يااان
اساات) .حکاايم گفتااه اساات :ایاان بااه
تنهایی سون کاملی میباشااو ،در اول

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل69//

او را یکتا شمرده اساات و بااه صاافت
علو(باااال بااودن) و ع ماات توصاايف
موده است و او را اد تمامی بااویهااا
پا دا سته است ،باااالتر اد آن اساات
که به آفریوگان تاابه داشااته باشااو و
ع يمتر اد آن است که در در

ا کار

کننوگان ب نجو و این در حالی اساات
که فهم آن به آ ها میرسو .سپ

او را

در حالت دوم یکتا دا سته اساات و او
را بااه صاافت صاابر و گراماای بااودن
توصيف موده است ،بردباری او برای

//70چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

آ ها وسيع میباشااو و کَارَم او آ هااا را
پوشا وه اساات ،بااه آ چااه او دوساات
دارد ،عمل میکننو و او يز با آ ها ،آن
گو ه که دوست دار و ،برخااورد ماای-
مایو و بعو اد آن ،آ ان را عفااو ماای-
مایو ،در مطلب ادل شااوهاا ماای-
فرمایو :وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْوِ مَا أَرَاکُمْ مَااا
تُحِبُّونَ( و بعو اد آن که آ چااه را کااه
دوست داشااتتيو بااه شااما اااان داد،
افرما ی کردیو) تا آ جا که میفرمایو:
وَلَقَوْ عَفَا عَانْکُمْ( و هما ااا شااما را

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل71//

آمردیو) ،ایاان برخااورد او ماایباشااو،
سپ

او را تسبي گفتااه و در خاتمااه

او را شکر و ستایش موده است.
16اا «فلاالنا علا الناااس با الع:
علت صاافوفنا کصاافوف المالوکااة و
علاات لنااا ا رض کلهااا مسااجوا و
علت تربتها لنااا طهااورا إاا لاام جااو
الماء و أعطيت هذه اآلیات ماان آخاار
سورض البقرض من کنز تحت العاارا لاام
یعطها بی قبلی» (بر مردم در سه يز
برتری یافتيم :صاافهای مااا بااه ما نااو

//72چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

صفهای مالو

شو ،تمامی دمين برای

ما محل سجوه واقع شااو و خااا آن
وقتی آب يابيم برای ما مایهی پاااکی
میشود و این آیات آخر سورهی بقره
اد گنجی دیر عرا داده شااو کااه بااه
هيچ پيامبری قباال اد ماان داده اااوه
است)( .صحي ) اه شود بااه حااوی
شمارهی 4223 :در صحي الجامع.
17اا «فی الجنة ماوة در ة مااا بااين
کل در تين کما بين السااماء و ا رض
و الفردوس أعالها در ة و منها تفجر

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل73//

أ هار الجنة ا ربعة و من فوقها یکااون
العااارا فاااإاا ساااألتم اهلل فسااالوه
الفااردوس» (در بهااات صااو در ااه
و ااود دارد ،بااين هاار دو در ااه بااه
ا وادهی آسمان و دمين فاصله و ااود
دارد و باالترین در ااهی آن فااردوس
است کااه اد آن هرهااای هارگا ااهی
بهات اااری ماایشااود و باااالی آن
عرا و ود دارد ،اگاار اد اهلل [تعااالی
درخواستی داشااتيو ،فااردوس را اد او
بوواهيااو)( .صااحي ) اااه شااود بااه

//74چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

حوی

شاامارهی 4244 :در صااحي

الجامع.
شرح« :فی الجنة ماوة در ة» من ااور
اد صو ،دیاد بودن آن اساات و من ااور
اد در ه ،باال بودن آن است« .ما بااين
کل در تين کما بين السماء وا رض»
این تفاوت ماایتوا ااو مااادی باشااو و
میتوا ااو ،معنااوی باشااو و من ااور اد
در ه مرتبه باشااو و هاار کا

بااه او

سبحا ه زدی تر باشو ،دارای در ه-
ای باااالتری اد دی ااران ماایباشااو.

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل75//

«والفردوس أعالها در ة» واال بااودن
من ور دور بودن اد پایينی و اخالل در
گرامی بودن آن است« .ومنها تفجاار»
به این معنا که اری میشود« .أ هااار
الجنة ا ربعة» هر آب ،هر شااير ،هاار
شراب و هر عسل و این موارد هااار
گو ها و و بر اساس وش آ هااا هارتااا
هستنو و ه بر اساس تعواد آ ها ،بوین
صااورت کااه آ هااا دارای هااار ااوش
هستنو و ه این که تعواد آ ها هارتااا
است« .ومن فوقها یکون العاارا» بااه

//76چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

معنای عرا [اهللِ بسيار رحمت کننوه.
«فااإاا سااألتم اللّااه» بهااات [را اد اهلل
تعالی خواستيو « .فاسألوه الفااردوس»
دیاارا آن بافلاايلتتاارین و باااالترین
[در هی آن است .ابن قيم رحمااه اهلل
گفته است :وقتی عاارا بااه فااردوس
زدیکترین اساات ،بااوین صااورت کااه
بهاتی باالی آن و ود وارد و يزی
بين آن و عاارا مو ااود ماایباشااو،
عرا سقفی برای آن میشود که برای
در ات دی ر بهااات نااين ياازی

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل77//

و ود وارد و به علاات باازرگ بااودن
وسعت بهات و هایت ارتفاش آن ،باال
رفتن اد پایينترین قسمت تا باااالترین
قسمت آن بایو در ه بااه در ااه طاای
شود ،همان گو ه که به کساای کااه [در
د يا قرآن میخوا و[ ،در آخرت گفته
میشود :بووان و باال برو!
 18اا «قال اهلل تعال  :حقت محبتاای
عل المتحابين أ لهم فی ل العاارا
یوم القيامة یوم ال ل إال لاای» (اهلل
تعالی میفرمایو :ح محباات ماان باار

//78چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

کسا ی که [به خاطر ماان همااوی ر را
دوست دار و این است که آ ااان را در
دیر سایهی عرا قرار میدهم ،رودی
که سایهای ز سااایهی ماان يساات).
(صحي ) اه شود به حوی

شماره-

ی 4320 :در صحي الجامع.
 19اا «قولی  :اللهاام رب السااموات
السبع و رب العرا الع يم ربنا و رب
کل شیء مناازل التااوراض و ال جياال و
القرآن فال الحب و النو أعااوا با
من شر کل شیء أ اات آخااذ بناصاايته

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل79//

قبل

أ ت ا ول فلي

شاایء و أ اات

اآلخاار فلااي

بعااو شاایء و أ اات

ال اااهر فلااي

شاایء و أ اات

الباطن فلي

فوقا
دو

شیء اق

عناای

الوین و أغننی من الفقر» (ب و :یااا اهلل!
پروردگاااار آساااما های هفت ا اااه و
پروردگار عرا ع يم! پروردگار مااا!
پروردگار همااه يااز! ااادل کننااوهی
تورات و ا جيل و قاارآن! شااکافنوهی
دا ه و هسته! به تو پناه میبرم اد شارّ
تمااامی آ چااه پياااا ی آن در دساات

//80چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

توست(دمام آن در دست توست) ،تااو
اول هستی و يزی قبل اد تااو بااوده
است و تو آخر هستی و يزی بعو اد
تو میباشو و تو اهر هستی و باالی
تو يزی يست و تو باااطن هسااتی و
هيچ يز پایينتر اد تو يست ،دِین ما
را پرداخت کن و من را اد فقر بی ياااد
گردان)( .صحي ) اه شود به حااوی
شمارهی 4424 :در صحي الجامع.
20اا «کلمات الفاارج  :ال إلااه إال اهلل
الحلاايم الکااریم ال إلااه إال اهلل العلاای

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل81//

الع اايم ال إلااه إال اهلل رب السااموات
السبع و رب العرا الکریم» (کلمااات
گاایش :پرستش شو وهی برحقی ز
اهللِ بسيار بردبارِ بسيار گراماای و ااود
وارد ،پرستش شو وهی برحقاای ااز
اهلل باال و بزرگ و ود وارد ،پرستش
شااو وهی برحقاای ااز اهلل پروردگااار
آسما های هفت ا ه و پروردگار عاارا
گرامی و ود ااوارد)( .صااحي ) اااه
شود به حااوی
صحي الجامع.

شاامارهی 4571 :در

//82چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

شرح :حکيم گفته است :ایاان دعااایی
است کااه اازد اهاال بياات معااروف و
ماهور میباشااو ،آن را دعااای فاارج
امياااوها اااو و آن را در ساااوتی و
گرفتاریها به دبان میآور ااو و اد آن
فریاد خواهی و فرج حاصل میشود.
 21اا «کان یوعو عنو الکرب  :ال إله
إال اهلل الع يم الحليم ال إله إال اهلل رب
العااارا الع ااايم ال إلاااه إال اهلل رب
السموات الساابع و رب ا رض و رب
العرا الکریم» (هن ام ماااکالت بااه

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل83//

دعااایی ماایخوا ااو :هاايچ پرسااتش
شو وهی باار حقاای ااز اهلل باازرگ و
بردبار و ااود ااوارد ،هاايچ پرسااتش
شو وهی برحقاای ااز اهلل ،پروردگااار
عاارا باازرگ و ااود ااوارد ،هاايچ
پرسااتش شااو وهی برحقاای ااز اهلل
پروردگاااار آساااما های هفت ا اااه و
پروردگار دمااين و پروردگااار عاارا
گرامی و ود ااوارد)( .صااحي ) اااه
شود به حااوی
صحي الجامع.

شاامارهی 4940 :در

//84چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

شرح« :کان یااوعو عنااو الکاارب» بااه
معنای دمااان اتفااا افتااادن آن ماای-
فرمود« :ال إله إال اللّه الع اايم» کساای
که بزرگتر اد او يزی و ااود ااوارد.
«الحليم» کسی که بااا و ااود توا ااایی
داشتن ،مجادات را به عقب میا ااوادد.
«ال إله إال اللّه رب العرا الع يم» در
روایتی «الع يم» و «الکریم» بااا رفااع
آماااوها اااو تاااا صااافتهایی بااارای
رب(پروردگااار) باشاانو و در روایاات
مهور با ر آمااوه اساات تااا صاافتی

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل85//

برای عرا باشو .طيبی گفته است :در
اول ستایش رب یاده شوه است ،دیاارا
او با پروردگاریاا ،طوفا های بال را
با حکم مود ش اد بين ماایباارد« .ال
إله إال اللّه رب السماوات السبع ورب
ا رض ورب العرا الکریم» گفتها و:
این دعای بزرگ شایسته است که بااه
آن تو ه شود و در هن ام ماااکالت
بزرگ بسيار تکرار شود ،در آن ال اله
اال اهلل گفتن و ود دارد که ماتمل باار
توحيو است و آن اصل پااا شاامردن

//86چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

بزرگی و ع مت است و دليلی بر تمام
قورت او میباشو ،بردباری دليلی باار
علم اوست بر خالف تصااور اااهالن
که او را بردبار و گرامی ماایدا نااو و
آن دو صفت ،اصل توصاايفات گراماای
داشتن اساات .امااام اباان ریاار گفتااه
است« :پياينيان با آن دعا میکرد و و
آن را دعای ماکالت اميااوها ااو .بااا
و ود این که آن اکاار ماایباشااو ،بااه
منزلهی دعا میباشو و خبااری باار آن
است که ماغول شون شوا بااه ایاان

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل87//

اکر او را اد درخواست باد ماایدارد»
اشاره دارد به این که بر کسا ی کااه آن
را اکر میدا نو و دعا محسوب ماای-
کننو ،رد آورده است و واب بعلاای
اد آ هااا ایاان اساات کااه من ااور اد آن
شروش مودن دعا با این اکر میباشااو
و بعو اد این که این اکر بيان شو ،هاار
ه که خواسته میشود ،طلااب گااردد،
تا آن طلب معادل اکری شود که بيان
شوه است.

//88چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

22اا «لمااا أصاايب إخااوا کم بأحااو
عل اهلل أرواحهم فی وف طير خلر
ترد أ هار الجنااة تأکاال ماان رمارهااا و
تأوی إل قنادیل من اهب معلقة فاای
ل العرا فلما و ووا طيب مأکلهم و
ماااربهم و مقاايلهم قااالوا  :ماان یبلااغ
إخوا نا عنا أ ا أحياء فی الجنااة اارد
لئال یزهووا فی الجهاد و ال یتکلوا عنو
الحرب ؟ فقال اهلل تعااال  :أ ااا أبلغهاام
عنکم» (وقتی کاته شون باارای یکاای
اد باارادران شااما اتفااا ماایافتااو ،اهلل

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل89//

[تعااالی روحهااای آ هااا را در درون
پر وگان ساابز قاارار ماایدهااو کااه در
هرهای بهااات تااردد ماایکننا و و اد
مياااوههاااای آن مااایخور اااو و در
فا وسااهایی کااه در سااایهی عاارا
هستنو ،منزل میگزیننو .وقتاای پاااکیِ
خوراکی ،وشيو ی و سااون گفتناااان
را مییابنو ،میگوینااو :ااه کساای اد
طرف ما به برادران ما میرسا و که ما
در بهات د وه هستيم و رودی ماای-
خوریم ،تا آن که برای هاد ،بااه د يااا

//90چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

بیاعتنایی بورد و و در هن ام نا
[به آن د يا ميلی واشااته باشاانو؟ در
این هن ام اهلل تعالی میفرمایو :ماان اد
ا ااب شااما بااه آ هااا ماایرسااا م).
(صحي ) اه شود به حوی

شماره-

ی 5205 :در صحي الجامع.
 23اا «لما قل اهلل الول کتب فاای
کتابااه فهااو عنااوه فااو العاارا  :إن
رحمتاای غلباات غلاابی» (وقتاای اهلل
[تعالی آفاارینش را حکاام مااود ،در
کتابش که زد او باااالی عاارا اساات

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل91//

وشت :رحمت من بر غلب من غلبااه
موده است)( .صحي ) اااه شااود بااه
حوی

شاامارهی 5214 :در صااحي

الجامع.
 24اا «ما قال عبو ال إله إال اهلل قااط
مولصا إال فتحت لااه أبااواب السااماء
حت تفلی إلا العاارا مااا ا تنااب
الکباور» (بنوهای مولصا ه میگویااو:
ال الااه اال اهلل م اار آن کااه دربهااای
آسمان باد میشود تااا [سااون او بااه
عرا برسو ،این در صورتی است کااه

//92چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

اد گناهااان کبيااره خااودداری کنااو).
(حسن) اه شود به حوی

شمارهی:

 5648در صحي الجامع.
شرح« :ما قال عبو ال إله إال اللّه قااط
مولصاااً» خالصااا ه اد قلاابش« .إال
فتحاات لااه أبااواب السااماء» بااه ایاان
معناست که اد روی گفااتن آن سااون،
برای آ ها باد ماایشااو و و ایاان داومااً
و ود دارد تا دما ی کااه گااواهی دادن
باال رود« .حت تفلی إل العرا» به
این معنا که در ا تها بااه آن ماایرسااو.

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل93//

«ما ا تنبت الکباااور» ایاان در دمااا ی
است که گوینوهی آن اد گناهان کبيره
خودداری کنااو و ایاان امااری آشااکار
میباشو بر رد کسا ی کااه ماایگوینااو:
تمااامی گناهااان کبيااره اساات و گناااه
صغيره و ود وارد.
 25اا «ما من مسلم یعود مریلا لاام
یحلر أ له فيقول سبع مرات  :أسااأل
اهلل الع ااايم رب العااارا الع ااايم أن
یافي

إال عوفی» (مساالما ی يساات

که مریلی را عيادت کنااو کااه دمااان

//94چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

ا اال او رساايوه اساات و هفاات بااار
ب ویااو« :اد اهللِ باازرگ ،پروردگااار
عرا بزرگ درخواست می مااایم تااا
تو را شفا دهو» م اار آن کااه ر ااج او
پایان مییابو)( .صحي ) اه شود بااه
حوی

شاامارهی 5766 :در صااحي

الجامع.
 26اا «من عاااد مریلااا لاام یحلاار
أ له فقال عنوه سبع مرات  :أسأل اهلل
الع يم رب العرا الع يم أن یااافي
إال عافاه اهلل من ال

المرض» (کسی

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل95//

که مریلی را عيادت کنااو کااه دمااان
ا ل او رسيوه باشو و زد او هفت بار
ب ویااو« :اد اهلل باازرگ ،پروردگااار
عرا بزرگ ،درخواست می مایم کااه
تو را شفا دهو» ز این يست کااه اهلل
[تعالی او را اد آن مرض رهایی می-
دهو)( .صحي ) اه شود بااه حااوی
شمارهی 6388 :در صحي الجامع.
« -27من ف

عاان غریمااه أو محااا

عنه کان فی ل العرا یااوم القيامااة»
(کسی که باارای بااوهکارا گاااایش

//96چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

ایجاد کنااو یااا اد او درگااذرد در رود
قيامت در سایهی عرا خواهو بااود).
شماره-

(صحي ) اه شود به حوی
ی 6576 :در صحي الجامع
شرح« :مَن َفَّا

َ» بااه ایاان معنااا کااه

مهلت دهااو و لااوی گلااوگير شااونِ
[بوهکار را ب يرد .عای

گفته است:

به او مهلاات دهااو تااا او آرام گياارد و
پرداخت قرض را به تاخير بيا ااوادد و
َالصابْ ِ إِاَا
اد آن این مااورد اساات :و ُّ
تَنَفَّ َ[ التکویر( 18 :و هن امی کااه

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل97//

صب دميون گرفت) به ایاان معنااا کااه
ادامه یافت تا آن کااه رود شااو« .عاان
غریمااه» (اد بااوهکارا) دربااارهی
آخرین مطالبه میباشو« .أو محا عنه»
بوین شکل کااه او قرضاای کااه وشااته
شوه است را در ر يرد« .کان فاای
ل لعرا یااوم القيامااة» دیاارا تنا
دسااتی اد بزرگتاارین ماااکالت د يااا
است ،بلکه آن بزرگترین ماکل می-
باشو و بوین شکل است که کسی کااه
احوی را اد این بال جات میدهااو ،اد

//98چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

بزرگترین ماکل آخرت راحت ماای-
شااود و آن ماااکل ،همااان تاارس و
هراسی است که در موقف و ود دارد
و سوتیهای آن در هن ااام گذار ااون
آن ماایباشااو و او را بااه شااریفترین
مقامها رسا وه و این گو ااه اساات کااه
رواب کار مستحب کاملتر اد رواب کار
وا ب میباشو.
 28اا «هَذَا الَّذِی تَحَرَّ َ لَاهُ الْعَارْاُ
الس امَاءِ و ََش اهِوَهُ
وَفُتِحَ اتْ لَ اهُ أَبْ اوَابُ َّ
ضامَّةً
سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ الْمَلَاوِکَةِ لَقَوْ ضُمَّ َ

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل99//

رُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ» (ایاان کساای کااه عاارا
برای او به لرده افتاد و دربهای آسمان
برای او باد شو و هفتاد هزار مالوا
او را دیو و ،د ار تن يی شااو ،سااپ
برای او گاایش ایجاد شو)( .صحي )
اه شود به حوی شاامارهی6987 :
در صحي الجامع.
29اا «ال تويااروا بااين ا بياااء فااإن
الناس یصعقون یوم القيامة فااأکون أول
من تنا عنه ا رض فإاا موس آخذ
بقاومة من قواوم العرا فال أدری کااان

//100چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

فاايمن صااع أم حوسااب بصااعقته
ا ول ا ؟» (پيااامبران را باار یکااوی ر
برتااری وهيااو! مااردم رود قياماات
بيهوا میشااو و و بعااو اد آن اولااين
کسی که دمين برای او شااکافته ماای-
شود ،من هستم .در آن هن ام است که
موسی ستو ی اد عرا را گرفته است
و میدا م اد کسا ی است که بيهااوا
شوه است و یا با بيهوشاای اول مااورد
حساب و کتاااب واقااع شااوه اساات).

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل101//

(صحي ) اه شود به حوی

شماره-

ی 7257 :در صحي الجامع.
 30اا «ال تويرو ی عل موس فااإن
الناس یصااعقون یااوم القيامااة فأصااع
معهم فأکون أول من یفي فإاا موسا
باطش بجا ب العرا فااال أدری أکااان
فيمن صع فأفا قبلی أو کااان مماان
است ن اهلل؟» (مرا باار موساای برتااری
وهيو ،مردم رود قيامت بيهوا ماای-
شو و و من يااز همااراه آ هااا بيهااوا
میشوم و من اولين کساای هسااتم کااه

//102چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

برا يوته میشود ،در آن هن ام است
که موسی کنار عرا میباشو و می-
دا م آیا اد کسا ی اساات کااه بيهااوا
شوه است و قبل اد من برا يوته شوه
است یا اد است ناوات اهلل [تعالی ماای-
باشو؟)( .صحي ) اه شود به حااوی
شمارهی 7258 :در صحي الجامع.
 31اا «یا أبااا ار ! هاال تااوری أیاان
تااذهب الااام

إاا غاباات ؟ فإ هااا

تذهب حت تأتی العرا فتسجو بااين
یوی ربها فتستأان فی الر وش فيااأان

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل103//

لها و کأ ها قو قيل لهااا  :ار عاای ماان
حي

ئت فتطلع من مغربها ا فااذل

مستقرها» (ای ابااوار! آیااا ماایدا اای
خورشيو کجااا ماایرود ،وقتاای پنهااان
میشود؟ آن میرود تا آن که به [دیر
عرا میرسو و در پيا اه آن سجوه
میکنو و برای بادگات ا اااده ماای-
خواهو و به او ا اده داده میشود و به
ما نو آن است که به او گفته میشااود:
بااادگرد اد ااایی کااه آمااوی و آن اد
مغرب طلوش میکنو و آن محاال قاارار

//104چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

گيریاا میباشااو)( .4صااحي ) اااه
شود به حا وی

شاامارهی 7828 :در

صحي الجامع.
32اا «یجاایء المقتااول بالقاتاال یااوم
القيامة اصيته و رأسه بيااوه و أودا ااه
 - 4دربارهی این حوی

در حوی

شمارهی

 1توضيحی داده شو .کته دی ری که و ود
دارد این است که در موارد غير مادی ما نو
عرا بهتر است آن مجهول فرض کنيم و
دا ستن تأویل آن را برای قيامت
ب ذاریم(.متر م)

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل105//

تاوب دما فيقول  :یا رب ! سل هااذا
فيم قتلنی؟ حت یو يااه ماان العاارا»
(مقتول قاتل را رود قيامت میآورد و
پياا ی و سر او در دست وی میباشو
و اد رگهای او خون اری ماایشااود،
میگویو :ای پروردگار! اد این بپاارس
برای ه مرا کااات؟ تااا آن کااه او را
زدی

عرا ماایگرداا و)( .صااحي )

اه شود به حوی شاامارهی8031 :
در صحي الجامع.

//106چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

 33اا «الرحم شجنة [الرحمن معلقة
بالعرا» (رحم اد ریاااهی [رحمااان
است و به عرا آویاازان ماایباشااو).
(صحي ) اه شود به حوی

شماره-

ی 3547 :در صحي الجامع.
 34اا «الرحم معلقة بالعرا تقااول :
من وصاالنی وصااله اهلل و ماان قطعناای
قطعه اهلل» (رحم به عرا آویزان است
و میگویو :کسی کااه پيو ااو [فاااميلی
مرا بجا بياورد ،اهلل [تعالی پيو ااو او را
بجااا ماایآورد و کساای کااه رابطااهی

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل107//

[فاميلی مرا قطع کنو ،اهلل [تعالی اد او
قطع می مایو)( .صحي ) اه شود بااه
حوی

شاامارهی 3549 :در صااحي

الجامع.
شرح« :الرحم معلقة بالعرا» به ایاان
معنااا کااه بااه آن ن ا

دده اساات و

ستو ی اد ستو های آن را گرفته است.
«تقول من وصاالنی وصااله اللّااه وماان
قطعنی قطعه اللّه» به این معنا که کمال
عنایت خااود را اد او قطااع ماای مایااو
حتی اگر اتفاقات و دعاهااا اد او ساار

//108چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

بز و .قرطبی گفته است :صلهی رحاام
به صورت عام و خاص ا جااام ماای-
گيرد ،عام آن ارتبا اطی اساات کااه در
دین آمااوه اساات و وا ااب اساات بااا
مهربا ی ،خيرخواهی ،عوالت ،ا صاااف
و برپا داشتن ح ا جام گياارد و ایاان
وا ب اساات ،ولاای حالاات دی اار آن
مستحب است و خاص میباشااو و آن
ا فا کااردن باارای زدیکااان و ویااا
شون حال آ ها و صاارفن ر اد لغاازا
آ هاست و ایاان باار اساااس اسااتحقا

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل109//

فاميل فر میکنو و بایو بااه زدیکتاار
تو ه بياتری صورت گيرد .ابن أباای
مرض گفته اساات« :صاالهی رحاام بااا
دادن مال ،بر طرف کردن يادها ،دفااع
ضرر ،خوارویی و دعا کااردن ماای-
باشو و معنای امع آن این است کااه
هر آ چه اد خير امکان دارد را ا سااان
به آ ها برسا و و هر آ چه اد شر و ود
دارد را در حو امکان بر طرف مایو و
این به ا وادهی توان شااوا اساات و
تمامی ایاان مااوارد باارای فامياال و اد

//110چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

روی استقامت بایااو صااورت گياارد و
اگر آ ها کافر و گناهکار باشنو و بایااو
با آ ها صلهی رحم صورت گيرد ،ولی
به شر کوشش مودن در پنو دادن به
آ ها و اعالم داشتن به آ ها که اگاار در
کفر و گناه خود اصرار داشااته باشاانو،
این امر باع

قطع رابطه با آ ها ماای-

شود و در این هن ام است که صاالهی
رحم با آ ها ،دعای خير مااودن باارای
آ ها در حالت پنها ی میباشااو و ایاان
امر بایو با استقامت صااورت گياارد».

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل111//

اهبی گفته است« :قطع صاالهی رحاام
شامل ،ستم مودن به آ هااا و کوتاااهی
کردن در ح آ ها و با ادا ی بااا آ هااا
رفتار مودن يز میباشو و کسی که با
مالش ،محبااتش ،گاااادهرویاایاا و
دیوار با آ ها این کار را ا جام دهااو او
صلهی رحم بجا آورده است و کساای
که بعلی اد آ ها را ا جام دهو و بعلی
دی ر را تاار کنااو ،او رفتاااری بااين
صلهی رحم و قطااع آن را ا جااام داده
است و مردم در این اماار بااا یکااوی ر

//112چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

فر دار و و کسی اساات کااه صاالهی
رحم را قطع می مایو ،دیاارا فامياال او
فاس  ،افرمان هسااتنو و عناااد ماای-
ورد و».
 35اا «ال تفللوا بين أ بياء اهلل فإ ااه
یاانفخ فاای الصااور فيصااع ماان فاای
السموات و من فی ا رض إال ما شاء
اهلل رم ینفخ فيه أخر فأکون أول ماان
بع

فإاا موسا آخااذ بااالعرا فااال

أدری أحوسب بصعقته یااوم الطااور أم
بع

قبلی و ال أقول إن أحااوا أفلاال

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل113//

من یو

بن مت » (بين پيااامبرانِ اهلل

[تعالی برتری وهيو ،دیرا وقتی [بااار
اول در صور دميوه میشود ،هر کا
در آسما ها و در دمين است ،بيهااوا
میگردد ،م ر آ چااه کااه اهلل [متعااال
بوواهو ،سپ

بار دی ر در آن دميااوه

میشود و من اولين کساای هسااتم کااه
برا يوتااه ماایشااود و در آن هن ااام
است که موسی عرا را گرفته است و
میدا م برای بيهوا شااو ش در رود
کوه طور مورد حساب و کتاااب قاارار

//114چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

گرفته است [و دی ر با دميااون صااور
بيهوا اته است یااا قبا ل اد ماان
برا يوته شوه است و میگااویم کااه
حتاای ی ا

فاار برتاار اد یااو

باان

متی[ است)( .صحي ) اه شااود
به حوی

شمارهی 7377 :در صحي

الجامع.
36اا «إن فی الجنة ماوة در ة أعوها
اهلل للمجاهوین فی ساابيل اهلل مااا بااين
الور تين کمااا بااين السااماء و ا رض
فإاا سألتم اهلل فساالوه الفااردوس فإ ااه

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل115//

أوسااط الجنااة وأعلا الجنااة و فوقااه
عاارا الاارحمن و منااه تفجاار أ هااار
الجنة» (در بهات صو در ااه و ااود
دارد کاااه اهلل [متعاااال آن را بااارای
مجاهوان در راه اهلل مهيا موده اساات،
بين هر دو در ه فاصلهی بين آساامان
و دمين و ود دارد ،اگر اد اهلل [متعال
يزی خواستيو ،فردوس را بوواهيااو،
دیاارا آن وسااط بهااات و باااالترین
در ااهی آن اساات و در باااالی آن
عرا [اهلل رحمن و ود دارد و اد آن

//116چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

هرهای بهات سر امه ماایگير ااو).
(صحي ) اه شود به حوی

شماره-

ی 2126 :در صحي الجامع.
 37اا «اهتز عاارا الاارحمن لمااوت
سعو بن معاا» (عرا برای مرگ سعو
بن معاا به لردا افتاد)( .صحي ) اه
شود به حااوی

شاامارهی 2521 :در

صحي الجامع.
شرح« :اهتااز عاارا الاارحمن لمااوت
سعو بن معاا» به این معنا کااه اد روی
سرور و شادی به حرکت افتاد ،دیرا او

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل117//

اد سردمين فنا شون به سردمين باااقی
ما ون ا تقال یافته بود ،دیرا روحهااای
شهيوان در دیر عرا مستقر هستنو و
در فا وسهای آن پناااه ماایگير ااو...
سااون وی بااا گفااتن« :عاارا
الرحمن» عبااارتی آشااکار اساات کااه
سونان کسااا ی کااه عاارا را توتاای
میدا نو که بر آن حمل صورت ماای-
گيرد را رد می مایو ،ابن قيم رحمه اهلل
گفته است :سعو در بين ا صااار بااه
منزلت ابوبکر صوی در بين مها رین

//118چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

بود ،در راه اهلل تعالی سرد شِ سرد ش
کننوهای را قبول کاارد و در ا تهااا بااا
شااهادت د ااوگی را بااه پایااان باارد و
رضایتمنوی اهلل تعالی و رسولش را بر
رضااایتمنوی ،اقااوام و همپيما ااا ش
برتااری دارد و حُکاام او بااا حُکاام اهلل
تعالی کااه باااالی آسااما های هفت ا ااه
میباشو ،مواف شو .برويل رود
مرگ او را خبر داد و ساازاوار او ایاان
بود که عرا برای او به تکان خوردن
بيافتو.

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل119//

 38اا «الجنة ماوة در ة ما بين کاال
در تين کما بااين السااماء و ا رض و
الفردوس أعل الجنة و أوسطها و فوقه
عرا الاارحمن و منهااا یتفجاار أ هااار
الجناااة فا ا إاا ساااألتم اهلل فاساااألوه
الفردوس» (بهات صو در ااه دارد و
بين هر دو در ه به ا وادهی فاصاالهی
آساامان و دمااين اساات و فااردوس
باالترین ای بهات است و وسط آن
ماایباشااو و باااالی آن عاارا [اهلل
رحماان اساات ،اد آ جااا ااامههااای

//120چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

بهات اااری ماایشااو و ،پا

اگاار

يزی اد اهلل [تعااالی خواسااتيو ،اد او
فردوس را بوواهيو!)( .صااحي ) اااه
شود به حااوی

شاامارهی 3121 :در

صحي الجامع.
 39اا «ار الناس یعملون فإن الجنااة
ماوة در ة ما بين کل در تين کما بين
السماء و ا رض و الفااردوس أعالهااا
در ااة و أوسااطها و فوقهااا عاارا
الرحمن و منها تفجر أ هار الجنااة فااإاا
سألتم اهلل فاسألوه الفردوس» (مردم به

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل121//

این دل خااوا کننااو ،بهااات دارای
صو در ه است و بين هر دو در ه به
ما نو فاصاالهی بااين آساامان و دمااين
است و فردوس باالترین در ااهی آن
است و وسط آن میباشو و باااالی آن
عاارا [اهلل رحماا ان اساات و اد آن
هرهای بهات اری میشااود ،پا
اگر يزی اد اهلل خواستيو ،فردوس را
اد او بوواهيو!)( .صحي ) اه شود به
حوی
الجامع.

شاامارهی 3429 :در صااحي

//122چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

شرح« :ارالناس یعملون» باع
کااردن آ هااا و تاار

طمااع

مااودن عماال و

اعتماد مودن به اميااو داشااتن محا
صورت يرد« .فإن الجنة ماوة در ة
ما بين کل در تين کمااا بااين السااماء
وا رض» داخل شون به بهات فقااط
اد روی فلاال اهلل تعااالی اساات و بااه
ميزان اعمال میباشو ،ولی باال رفااتن
در ات اد روی ميزان اعمااال اساات.
«والفااردوس» بااه معنااای بهااات
فااردوس« .أعلهااا در ااة وأوسااطها

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل123//

وفوقها عاارا الاارحمن» آن [عاارا
سقفش میباشو« .ومنهااا تفجاار أ هااار
الجنااة فااإاا سااألتم اللّااه فاسااألوه
الفردوس» اباان قاايم رحمااه اهلل گفتااه
است :پاااکترین مو ااودات و برتاارین
آ ها و ورا یترین آ ها و باالترین آ ها
در اات و منزلت عرا [اهللِ رحما ان
است و هر يزی که به عرا زدیکتر
باشو ،ورا یتر و باارداتر است و به
همين دليل فااردوس باااالترین ااای
بهات و برترین مکان آن میباشو.

//124چهل حدیث دربارهی عرش اهلل

40اا «إن یمين اهلل ما

ال یغيلااها

فقة سحاء اللياال و النهااار أرأیااتم مااا
أ ف منذ خلا السااموات و ا رض؟
فإ ه لم یغ

ما فاای یمينااه و عرشااه

عل الماء و بيوه ا خر القب
و یوف

یرفع

» (دست اهلل [تعالی  ،پُر است

و ا فا  ،يزی اد آن ،کم میکنااو .او
شب و رود میبواو .آیا میبينيو که
اد بوو آفرینش آسما ها و دمين ،قور
ا فا کرده؟ ولاای ياازی اد آ چااه در
دست راست دارد ،کم اااوه اساات .و
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عرا او بر روی آب ،قرار دارد .و در
دست دی را گرفتن و ود دارد کااه
[مقااام را باااال و پااایين ماایباارد).
(صحي ) اه شود به حوی

شماره-

ی 2277 :در صحي الجامع.
41اا «أال أعلم

کلمات تقولينهااا ؟

سبحان اهلل عود خلقه سبحان اهلل عااود
خلقه سبحان اهلل عود خلقه سبحان اهلل
رضااا فسااه ساابحان اهلل رضااا فسااه
سبحان اهلل رضا فسه ساابحان اهلل د ااة
عرشه سبحان اهلل د ة عرشااه ساابحان
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اهلل د ة عرشه سبحان اهلل مواد کلماتااه
ساابحان اهلل مااواد کلماتااه ساابحان اهلل
مواد کلماتا ه» (آیااا بااه تااو سااونا ی
بيامودم که آ ها را ب ویی؟ پا و منزه
است اهلل به تعواد مولوقاتش ،پااا و
منزه است اهلل بااه تعااواد مولوقاااتش،
پااا و مناازه اساات اهلل بااه تعااواد
مولوقاتش ،پا و منزه اساات اهلل بااه
ا وادهی رضایتمنوی فسااش ،پااا و
منزه است اهلل به ا وادهی رضااایتمنوی
فسااش ،پااا و مناازه اساات اهلل بااه

چهل حدیث دربارهی عرش اهلل127//

ا وادهی رضایتمنوی فسااش ،پااا و
منزه است اهلل به ودن عرشش ،پااا و
منزه است اهلل به ودن عرشش ،پااا و
منزه است اهلل به ودن عرشش ،پااا و
منزه است اهلل بااه تعااواد سااونان [یااا
همان ارادهها یش ،5پا و منزه اساات
اهلل به تعواد سونان [یااا همااان اراده-
5

 -دیرا اهلل تعالی وقتی بوواهو کاری را

ا جام دهو یا يزی را خل

مایو ،می-

فرمایو« :باو!» و آن امر اتفا
افتو(.متر م)

می-
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ها یش ،پا و منزه است اهلل به تعواد
سااونان [یااا همااان ارادههااا یش).
(صحي ) ا ر حوی

رقم 2624 :فی

صحي الجامع
 42اا «کتب اهلل تعال مقادیر الوالو
قباال أن یولاا السااموات و ا رض
بومسين ألف سنة و عرشه عل الماء»
(اهلل تعااالی تقااویرهای مولوقااات را
پنجاااه هاازار سااال قباال اد آفاارینش
آسما ها و دمين وشته است و عاارا
او بر آب قاارار دارد)( .صااحي ) اااه
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شود به حوی شاامارهی 4474 :فاای
صحي الجامع.
 43اا «لَقَوْ قُلْتُ بَعْوَ ِ أَرْبَاعَ کَلِمَاااتٍ
رَالَعَ مَرَّاتٍ لَوْ وُدِ َتْ بِمَااا قُلْاتِ مُنْاذُ
الْيَوْمِ لَوَدَ َتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْوِهِ عَوَدَ
خَلْقِهِ وَرِضَا َفْسِهِ وَدِ َةَ عَر ِْشاهِ وَمِاوَادَ
کَلِمَاتِهِ» (بعو اد تو هار سون را سااه
بار گفتم ،اگر با سااونا ی کااه اماارود
گفتهای مقایسه شود ،بااه مياازان آ هااا
میرسو :پا و منزه اساات اهلل و او را
شااکر و سااتایش گفتااه بااه تعااواد
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مولوقاتش و رضااایتمنوی فسااش و
ودن عرشش و تعواد سونان [یا همان
ارادهها یش)( .صحي ) اه شااود بااه
حوی

شاامارهی 5139 :در صااحي

الجامع.
44اا «من أ ر معساارا أو وضااع لااه
أ له اهلل یوم القيامة تحت اال عرشااه
یوم ال ل إال لااه» (کساای کااه با ه
فقيری مهلت دهو [تا قاارض خااود را
دیرتر بوهو یااا آن [قاارض را با ه او
ببوااااو ،اهلل [تعاااالی او را در رود
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قيامت دیر سایهی عرا خااود قاارار
میدهو ،رودی که سایهای يست ،م ر
سایهی او)( .صااحي ) اااه شااود بااه
شاامارهی 6107 :در صااحي

حوی
الجامع.

 45اا «یو اهلل م

ال یغيلااها فقااة

سحاء الليل و النهار أرأیتم ما أ ف منذ
خل السااموات و ا رض ؟ فإ ااه لاام
یغ

ما فی یوه و کااان عرشااه علا

الماء و بيوه الميزان یوفا

و یرفااع»

(دست اهلل [تعالی  ،پُر اساات و ا فااا ،
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يزی اد آن ،کم میکنااو .او شااب و
رود میبواو .آیا میبينيو که اد بااوو
آفرینش آسما ها و دمين ،قور ا فا
کرده است؟ ولاای ياازی اد آ چااه در
دست دارد ،کم اوه اساات .و عاارا
اهلل [تعااالی باار روی آب ،قاارار دارد.
ترادو در دست اوست[ ،رد را کم و
دیاد میکنو) (صحي ) اااه شااود بااه
حوی
الجامع.

شاامارهی 8066 :در صااحي
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پایان
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مااا را در دعااای يکتااان فرامااوا
کنيااو ،و اد اهلل بوواهيااو تااا مااا را
بيامردد و به ما رحم مایو و ما را بااه
صالحان ملح سادد و آخر دعوا ا أن
الحمو هلل ربّ العالمين.
ahmedmotaz@hotmail.co
m
تهیه کننده:
أبو أحمو معتز أحمو عبو الفتاح -23
1425-5

