
  

  

  آن يمعنا حققتو  لت ال اله اال هللايفض

  

  ي مؤلف: ابن رجب حنبل

  ش ي ث: پدرام اندايج احاد ي ترجمه و تخر 



  مترجم:  يمقدمه

ان آن که  يال اله اال هللا و ب  ي هالت يفض ي است مختصر درباره ي اد هللا. کتابي هللا و به  ي به نام هللا و برا
ان ندارد، بلکه در جان،  يضبط صوت ال اله اال هللا را ب است که به مانند  يکس  ي ها درباره لت ين فضيا

  رسوخ کرده باشد.  يو  ي و رگ و پ

  متن کتاب: 

گر بر  يکد يدر کنار  و معاذ بن جبل امبر ياند: پ آورده ن از انسي حي و مسلم در صح  ي بخار

تو را اجابت   رسول هللا!  يگفت: ا  . معاذ!) ي(ا  ُمعَاُذ»  «يَا] فرمود: امبريسوار بودند، [پ  ، ييسوار
کنم  يرسول هللا! تو را اجابت م ي گفت: ا . معاذ!) ي(ا  ُمعَاُذ» «يَا کنم. فرمود: يکنم و به تو کمک ميم

کنم و به  يرسول هللا! تو را اجابت م  يگفت: ا  . معاذ!) ي (ا ُمعَاُذ» «يَافرمود:  . کنم يو به تو کمک م
ُ   ِإالَّ  إِلَهَ  الَ   نْ أَ  يَْشَهدُ   َعْبدٍ   ِمنْ  «َمافرمود: . کنم يتو کمک م ًدا َوأَنَّ   َّ َمهُ  إِالَّ  َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ   ُمَحمَّ ُ   َحرَّ َّ  

جز هللا وجود ندارد و محمد بنده و   ي برحق ي چ پرستش شوندهيدهد که ه  يکه گواه يا(بنده النَّاِر»  َعلَى
  ي گفت: ا . د)يفرمايجهنم حرام م  افتد] مگر آن که هللا او را بر آتشينم ي است، [اتفاق يو   يفرستاده

ن صورت [بر آن]  ي(در ا  يَتَِّكلُوا»  «إِذًاابند. فرمود: يا خبر آن را به مردم بدهم و بشارت  يرسول هللا! آ
ث  ين حد ي در هنگام مرگ از ترس آن که [پوشاندن] ا ). معاذ ] کنند يکنند [و عمل را ترک ميتوکل م

    .1ان نمود يشود آن را ب  ي باعث گناه و

َ  فَإِنَّ فرمود: « امبر يآمده است که پ ن از عتبان بن مالکي حيدر صح مَ  قَدْ  َّ   الَ  قَالَ  َمنْ  النَّارِ  َعلَى َحرَّ
ُ  إِالَّ  إِلَهَ  ِ  َوْجهَ  بَِذِلكَ  يَْبتَِغي َّ د:  يبگو  يت صورت هللا تعاليجلب رضا  ي که برا ي(پس همانا هللا کس 2» َّ
  د).  يفرمايجز هللا وجود ندارد. او را بر آتش جهنم حرام م يبرحق   ي چ پرستش شوندهي ه

  - ث يان حد ي از راو ي ک يبا شک اعمش  - هللا عنهما  ي د رضيا ابوسعي ره ي ح مسلم از ابوهر ي در صح
رسول هللا! اگر اجازه   يتبوک بودند، مردم گرسنه شدند و گفتند: ا  يدر غزوه يوقت آمده است:

  م. رسول هللاي آن استفاده کن ي م و از چرب يم و از آن بخوريبح کن شتران بارکشمان را ذ  يي بفرما 
ن کار را انجام  ي رسول هللا! اگر ا ي ] آمد و گفت: اگفت: عمر[ . د)ي(آن را انجام ده  «اْفعَلُوا» فرمود: 

سپس از هللا   را ببخشند، شان يهاتوشه  از آنان بخواه تا شود، پس يمان سخت مي، بار بردن برا يده
فرمود:   رسول هللا . ن کار را انجام دهد ي فرما تا در آن برکت قرار دهد، چه بسا هللا ا طلب  يتعال

با   يشان را ببخشند. مرد يها از آنان خواست تا توشه  ي چرم ي با پَهن کردن پارچهباشد. گفته است: 
  ک لقمه آمد تايبا  يگريک کف دست خرما آورد و د ي ي به اندازه يگريک کف دست ارزن آمد و د ي

دعا نمود تا بر آن برکت قرار   جمع شد، رسول هللا يز يزها چياز آن چ يچرم  يآن که بر آن پارچه 
در   ي تا آنجه که ظرف  . د)يخود قرار ده  ي ها(آن را در ظرف أَْوِعيَتِكُْم»  فِى  «ُخذُوا  رد، سپس فرمود: يگ

ز آمد.  يد و اضافه ن ر شدن ينبود مگر آن که پُر شد. گفته است: خوردند تا آن که س يکاروان جنگ 
ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  «أَْشَهدُ  فرمود: رسول هللا ِ  َرُسولُ  َوأَنِّى َّ َ  يَْلقَى  الَ  َّ   َعنِ  فَيُْحَجبَ  َشاكٍّ  َغْيرَ  َعْبدٌ  بِِهَما َّ

باشم،  يم  هللا  ي جز هللا وجود ندارد و من فرستاده ي بر حق ي دهم که پرستش شوندهيم ي (گواه » اْلَجنَّةِ 
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به آن نداشته باشد، مگر آن که در بهشت قرار   ي که او شک  ي کند در حال يالقاء نم  يا هللا آن را به بنده
  رد). يگيم

ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  قَالَ  َعْبدٍ  ِمنْ  «َما فرمود:  امبري که پ  آمده است  ن از ابوذري ح يدر صح   ذَِلكَ  َعلَى  َماتَ  ثُمَّ  َّ
جز هللا وجود ندارد، سپس بر آن   ي برحق يچ پرستش شوندهي د: هيکه بگو ي ا(بنده نَّةَ» اْلجَ  َدَخلَ  إِالَّ 
  کرده باشد، فرمود:  ي گفتم: اگر زنا و دزد  .شود يافتد] مگر آن که وارد بهشت مينم يرد، [اتفاقيبم

کرده باشد.   يگفتم: اگر زنا و دزد  .کرده باشد) ي] اگر زنا و دزد ي ([حت َسَرَق» َوإِنْ  َزنَى  «َوإِنْ 
چهارم فرمود:   يکرده باشد) سه بار و دفعه ي] اگر زنا و دزد ي([حت  َسَرَق» َوإِنْ  َزنَى «َوإِنْ فرمود: 

» أَبِى  أَْنفِ  َرْغمِ  «َعلَى خارج شد که   ي ] در حالت(بر خالف خواست ابوذر). گفته است: ابوذر[ ذَّرٍ
  . 1گفت: بر خالف خواست ابوذريم

- يکه م دم از رسول هللايآمده است که هنگام وفاتش گفت: شن ة بن صامت ح مسلم از عباد ي در صح
ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  َشِهدَ  َمنْ « فرمود: ًدا َوأَنَّ  َّ ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ مَ  َّ ُ  َحرَّ دهد   يکه گواه  ي(کس 2» النَّارَ  َعلَْيهِ  َّ

هللا است، هللا آتش را بر او   ي مد فرستادهجز هللا وجود ندارد و مح ي برحق يچ پرستش شونده ي که ه 
  . )گرداند يحرام م 

آمده است که در هنگام مرگش   است) از عبادة بن صامت  ي ح بخاري (درست آن صحمسلم  صحيح در

ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  َشِهدَ  َمنْ « فرمود:يم دم که رسول هللايگفت: شن ًداُمحَ  َوأَنَّ  لَهُ  َشِريكَ  الَ  َوْحَدهُ  َّ   َعْبُدهُ  مَّ
ِ  َعْبدُ  ِعيَسى  َوأَنَّ  َوَرسُولُهُ  ُ  أَْدَخلَهُ  َحقٌّ  َوالنَّارُ  َحقٌّ  َواْلَجنَّةُ  ِمْنهُ  َوُروحٌ  َمْريَمَ  إِلَى أَْلقَاَها َوَكِلَمتُهُ  َوَرسُولُهُ  َّ َّ  

جز هللا وجود   يبرحق ي ندهچ پرستش شويدهد که ه  يکه گواه ي(کس 3»اْلعََملِ  ِمنْ  َكانَ  َما  َعلَى اْلَجنَّةَ 
  ي بنده هللا و فرستاده ي س يباشد و عي او م ياو و فرستاده يک است و محمد بنده يشر يکتا [و] بيندارد، 

و بهشت حق است و آتش جهنم حق است، هللا   4م القاء شده است ي است که به مر ي اباشد و کلمهي او م
    .د) يفرمايوارد بهشت م  ياو را با هر عمل 

  کشد. يان آنها طول م يوجود دارد که ب  يار يث بس ين معنا احاد يدر ا

  ن باره دو گونه است: ي ث در اياحاد 

- يشود و از آن بيد داخل بهشت م يوگ ن [را در ته دل] بيکه شهادت  ي ن است که کسياز آنها ا  يک ي -
و وارد  ماند يد خالص باشد در آن جاودان نميگردد و اگر وارد جهنم شود اگر اهل توحيب نم ينص

گردد، البته بعد از آن که با عذاب آتش جهنم، گناهان او پاک  يب نمينص يبهشت خواهد شد و از آن ب 
  شود. 
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د  يکند، البته اگر همراه توح ياز وارد بهشت شدن منع نم ي دارد که زنا و دزد يان م يب  ث ابوذريحد 
- يباشد با آن دو عذاب نمد يدر آن وجود ندارد که اگر شخص اهل توح  ين حق است و شک ي باشند، ا

   گردد.

  دهره  من يوما نفعته هللا  إال إله ال قال منفرمود: « امبري آمده است که پ ره ياز ابوهر بزار مسند در 
در ندارد،  جز هللا وجود  يبرحق ي چ پرستش شوندهيد: ه يکه بگو ي(کس 1» أصابه ما ذلك قبل يصيبه

  د). يرسينم  ي گفت، آن به ويساند که اگر آن را نمخواهد ر  يکند به او نفع يم ي که او زندگ ي زمان

ن است که  ياند منظور ا گفته ي اگردد، عدهين گونه است که آتش جهنم بر آنان حرام مي حالت دوم ا
ر از  يشود. اهل آتش جهنم در آن جاودان خواهند بود؛ به غيدر آتش بر آنها حرام م ي جاودانگ

از نافرمانان موحد به علت   ي اد يز  ين َدَرک عدهياست که باالتر  ن گونهي) آن. اين َدَرک(طبقه ي باالتر
ن از آن  ي شوند، سپس با شفاعِت شفاعت کنندگان و رحمت هللاِ ارحم الراحمي گناهانشان در آن وارد م

    شوند. يخارج م 

تِيد: « يفرما يم ين آمده است که هللا تعال ي حيدر صح   ِمْنَها  َألُْخِرَجنَّ  تِيَوَعَظمَ  َوِكْبِريَائِي َوَجَالِلي َوِعزَّ
ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  قَالَ  َمنْ  من و قسم به   ي من و قسم به بزرگ منش يبلندا به  (قسم به عزت من و قسم  2» َّ

جز هللا وجود   ي برحق يچ پرستش شونده يد: «ه يمن، از آن [آتش جهنم] هر که را که بگو ي بزرگ
  خارج خواهم نمود). را ندارد» 

» سبب داخل شدن به  هللا إال إله ال ن است که «يث ا ين احاد ياند منظور از ا گفته از علماء ي گروه
شود، مگر با  يرفته نم ين گونه است که عمل او پذ يبهشت و نجات از آتش جهنم است و ُحکم آن ا 

آن   ي هااز شرط  يکه شرط يآن و بر طرف شدن موانع آن و در صورت  ي فراهم آمدن شرطها
امر(وارد بهشت شدن و نجات از   ن ي گر اياز موانع آن وجود داشته باشد، د  يع ا مانيرد و يصورت نپذ 
  يه يباشد که بر بق يو ابن منبه م ين قول حسن بصر ي رفت و اياو صورت نخواهد پذ  يجهنم) برا 
    شود. يح داده مياقوال ترج 

را   يزين روز خود چه چ ي ا يبود گفت: «برا  ي که مشغول دفن زن يدر حال فرزدقبه  يحسن بصر 
  گفت: «بله  ياز هفتاد سال قبل». حسن بصر هللا إال  إله  الدادِن  يآماده کرده است؟»، او گفت: «گواه 

-ي دارد و تو را از تهمت زدن به زنان پاک برحذر م يي شرطها  هللا  اإل  إله  ال  ي آماده کرده است ول
    دارم».

شود»، او  يد، داخل بهشت م يوبگ  هللا  إال  إله  الکه  يند: کس يگو يگفته شد: «مردم م  يبه حسن بصر 
    شود». ي د و حق آن و واجب آن را ادا کند وارد بهشت م يبگو   هللا  إال  إله  الکه   يگفت: کس 

  هللا إال إله الن است که ياز او سوال کرد: «مگر نه ا  يشخص  ي آمده است که وقت منبه بن وهب از 
آن که دندانه داشته باشد و اگر   وجود ندارد مگر يد يکل  يباشد؟» او گفت: «بله، وليد بهشت م يکل
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تو باز نخواهد   يشود و اگر نه برايتو باز م  ي دندانه باشد، درب برا يآورده شود که دارا يد يکل
    .»شد 

ت کرده  يروا  از معاذ   1د بهشت است» را امام احمد با اسناد منقطع يکل هللا إال إله ال « ث که يحد ن يا

  أن  شهادة فقل  الجنة مفتاح  عن اليمن أهل سألك إذا ن فرمود: «به م سول هللادر آن آمده است: ر است.
ن  ي دند، بگو: ال اله اال هللا است). [و ايد بهشت پرس يکل ي من از تو درباره ي » (اگر اهل هللا إال  إله  ال

ن سخن [که ال  ي ل بر درست بودن ايست] و دليباشد و حجت ني ث به علت انقطاع آن قابل اعتماد نميحد 
را مرتب   ياري بر داخل شدن به بهشت اعمال بس امبرين است که پ يشروط است] ا ي دارااله اال هللا

    آمده است.  ي اري ث بسي ساخته است و آن در احاد 

آگاه   ي رسول هللا! مرا به عمل ي گفت: ا ي: مرد آمده است  وب ي از ابو ان ي ح يهمان گونه که در صح 
َ  تَْعبُدُ «  کن که مرا وارد بهشت کند! فرمود: َالةَ  َوتُِقيمُ  َشْيئًا  بِهِ  تُْشِركُ  الَ  َّ َكاةَ  َوتُْؤتِي الصَّ   َوتَِصلُ  الزَّ

ِحمَ  دار  يبه او شرک نورز و نماز بخوان و زکات بده و د  يا(هللا را عبادت کن و ذره 2» الرَّ
  انجام بده).  يشاوند يخو

کن که   يي راهنما  يلرسول هللا! مرا به عم  ي گفت: ا ي آمده است: مرد  ههريروأب  از  مسلم  حيح صدر 
َ  تَْعبُدُ شوم، فرمود: « ياگر آن را انجام دهم وارد بهشت م   اْلَمْكتُوبَةَ  الصَّالَةَ  َوتُِقيمُ  َشْيئًا بِهِ  تُْشِركُ  الَ  َّ

ى َكاةَ  َوتَُؤّدِ به او شرک نورز و نماز   ي ا(هللا را عبادت کن و ذره »َرَمَضانَ  َوتَُصومُ  اْلَمْفُروَضةَ  الزَّ
ر). آن مرد گفت: قسم به  يا بخوان و زکات واجب را پرداخت کن و ماه رمضان روزه بگواجب ر

  امبريکنم. پ ياز آن را کم نم ياکنم و ذرهيبر آن اضافه نم ياکه جان من در دست اوست، ذره يکس
هُ  َمنْ فرمود: « از بهشت   ي دن مرد يکه د  ي (کس  »َهَذا ى إِلَ  فَْليَْنُظرْ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجلٍ  إِلَى  يَْنُظرَ  أَنْ  َسرَّ

  3ن [مرد] نگاه کند!). ي کند به اياو را خوشحال م 

عت کنم، شرط قرار  ي آمدم تا با او ب  امبريآمده است که گفت: نزد پ  ةير بن خصاصيدر مسند از بش
و زکات  ن نماز بخوانم ي باشد و همچني م يو  ين که محمد بنده و فرستاده ي داد بر ال اله اال هللا و ا

رم و در  يکه در اسالم است حج بجا آورم و ماه رمضان را روزه بگ  يپرداخت کنم و بر اساس حج
رسول هللا! قسم به هللا! توان دو عدد از آنها را ندارم، جهاد و صدقه. گفت:   ي هاد کنم، گفتم ا جراه هللا 

  »اْلَجنَّةَ  تَْدُخلُ  فَبِمَ  ِجَهادَ  َوالَ  ةَ َصَدقَ  الَ « : دست او را گرفت، سپس آن را تکان داد و فرمود  رسول هللا
- يعت م يرسول هللا! پس با تو ب ي)، گفتم: ايشويز وارد بهشت مي(نه صدقه و نه جهاد، پس با چه چ 

  .4ر يعت مرا بپذ يآنها ب  ي کنم و در تمام
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د،  يباشد، البته همراه با حاصل شدن توحيث جهاد و صدقه شرط داخل شدن به بهشت مين حد يدر ا
  ]. يينماز، روزه و حج [در صورت توانا 

ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  يَْشَهُدوا َحتَّى النَّاسَ  أُقَاتِلَ  أَنْ  أُِمْرتُ « فرموده است: امبرين سخن، پ يبه مانند ا    َوأَنَّ  َّ
ًدا ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ   ي ش شوندهدهند که پرست  ين که گواه ي(به من امر شده است تا با مردم بجنگم تا ا  » َّ
ن گونه  يا  از صحابه ي و جماعت است). عمر ي و ي جز هللا وجود ندارد و محمد فرستاده ي برحق
ل از  ين دلي شود، به همي حفظ م  يوي از مجازات دن ،د به مجرد آنين را بگوي که شهادت  يدند که کسيفهم

د که از جنگ با  يمن گونه فهيا  قيکردند، ابوبکر صد  ي دادند، خودداريکه زکات نم يجنگ با کسان 

  فَإَِذا«فرموده است:  امبريرا پين] را بجا آورند، زي شود مگر آن که حق [شهادتينم يآنها خوددار
ْسَالمِ  بَِحقِّ  إِالَّ  َوأَْمَوالَُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمنِّي َعَصُموا َذِلكَ  َفعَلُوا ِ  َعلَى َوِحَسابُُهمْ  اْإلِ (و اگر آن را انجام   1» َّ

شود، مگر به حق اسالم و حسابشان با هللا است). او  يو اموال آنها از طرف من حفظ م  دادند، خون 
    گفت: «زکات حق مال است».

  ي به طور آشکار از تمام  امبرين موضوع داشت. همانا از پ ياز ا  قياست که ابوبکر صد  ين فهميا

  النَّاسَ  أُقَاتِلَ  أَنْ  أُِمْرتُ «  فرمود: امبريآمده است که پ ر آنهايمانند ابن عمر و انس و غ  صحابه
ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  يَْشَهُدوا َحتَّى  ًدا  َوأَنَّ  َّ ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ َالةَ  َويُِقيُموا  َّ َكاةَ  َويُْؤتُوا  الصَّ ام تا با  (امر شده 2»الزَّ
  ي رد و محمد فرستادهجز هللا وجود ندا  ي برحق يدهند که پرستش شونده ين که گواهي بجنگم، تا ا ممرد 

کند:  ين امر داللت مي بر ا  ين سخن هللا تعالين اي باشد و نماز بخوانند و زکات بدهند). همچنيم  يو

 َْالةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا  فَإِن َكاةَ  َوآتَُوا  الصَّ ] (پس اگر [مشرکان] توبه نمودند و نماز  5[التوبه: َسبِيلَُهمْ  فََخلُّوا الزَّ

  فَإِنْ د: يفرمايم  ين هللا تعالي د) و همچنيآنها باز گذار ي پرداخت کردند، راه را براخواندند و زکات 

َالةَ  َوأَقَاُموا تَابُوا َكاةَ  َوآتَُوا الصَّ ينِ  فِي  فَإِْخَوانُُكمْ  الزَّ (پس اگر [مشرکان] توبه نمودند و   ]11[التوبه: الّدِ
د که  يفرمايان م يباشند). ب ي ن مي ن شما در د جه برادراينماز خواندند و زکات پرداخت نمودند، در نت 

- يد؛ توبه از شرک حاصل نم يشود، مگر با انجام واجبات به همراه توح ين، درست نم يدر د  يبرادر
  د. يشود، مگر با توح

را درست   ان داشت، نظر آنها عوض شد و نظر ابوبکري ب صحابه ين امر را براي ا ابوبکر ي وقت
  دند. يد 

شود، بلکه در  يد برداشته نمين بگويکه فقط شهادت  ي از کس ي وي دن د که مجازات شويدانسته م  ي وقت
    . ي ن خواهد بود مجازات اخروين چن يشود، ايجاد کند، مجازات مي که در آن اخالل ا يصورت 

آن قبل از نازل شدن   ي ان شد، در اول اسالم آمده است و معنايث که ب ي ن احاد ياند ا گفته ي گروه
را آن در  يد است، ز ي ار بع ي ن بسيگران هستند. ا ي و د  ي ، ثور يباشد، از آنها زهر ي واجبات و حدود م

تبوک بوده است که   ي از آن در غزوه  ي نه بوده است و بعد از نازل شدِن واجبات و حدود و قسمتيمد 
    بوده است.  امبريدر آخر عمر پ
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  ي اند: «آن محکم است، ولگفته ي ث منسوخ است و بعضين احاد ي ند: اي گويهستند که م  ي از آنها کسان
ن مطالب منسوخ  ين مطالب، اياد بودن ا يا با توجه به ز يد توجه شود که آيباشد»، با ي ط ميشرا يدارا

  ي به روشن نگرايو د  ين مشهور است و ثور يي ن اصول ين موضوع در ب ي ر، خالف ايا خيشده است 
باشد و منظور آنها از  ي و حدود مباشد و منسوخ شدن آن با واجبات ي اند که آن منسوخ مان داشتهيب

اند و  ار دانستهين شکل بسيمنسوخ شدن را به ا  ان ين يش يپو  آن است  ان و آشکار نمودني منسوخ شدن ب
با انجام واجبات و  دارد که شخص يان م يات واجبات و حدود بي ن است که نازل شدن آي منظور آنها ا

ن مطالب منسوخ شده  ي ، اابد يي ز جهنم نجات مشود و ايبه بهشت داخل محرام،  ياز کارها يخوددار
ان داشته است و شرح داده است و مطالب حدود  ين معنا که مطالب حدود و واجبات آن را بي است به ا

  ن مطلب را شرح داده است. ي و واجبات ا

  آنها  ي اند [و براد آمدهيگر به صورت مق يث د ين مطالب مطلق هستند و در احاد ي اند، از گفتهين  ي گروه
از آنها آمده است:   يد: ال اله اال هللا و در بعض ي بگو  خالصانهکه  يشرط گذاشته شده است، مانند:] کس

د و  يگر خاشعانه با زبان بگو يد  ي قتاً با قلبش، و در برخي گر: حقيد  ي د و در بعضين بگو يق ي ياز رو 
    نان خاطر داشته باشد. يقلبش به آن اطم 

ن محقق گردد؛  ي شهادت  يرد و معنا يد صورت گين عمل با قلب با ي ا ن اشاره دارد کهي ن امر به اي ا ي تمام
دن،  ي، توکل، کمک طلبد، ترسين است که قلب در دوست داشتن، امي محقق شدن سخن ال اله اال هللا ا

به   هللا  رسول محمد تعلق نداشته باشد و محقق شدن  ير هللا تعاليو بازگشت و دعا به غ  نمودن  يفروتن 
قانون فرموده   بر زبان محمد  ي که هللا تعال  ي زيعبادت نشود، مگر با آن چ  ي تعال ن معناست که هللا يا

ُ  إِال  إِلَهَ  ال  قَالَ  َمنْ آمده است که به طور آشکار فرمود: « امبر ين معنا از پي است؛ به ا   َدَخلَ  ُمْخِلًصا  َّ
رسول هللا! خالصانه   ي گفتند: اشود)؛ يد ال اله اال هللا داخل بهشت ميکه خالصانه بگو  ي (کس » اْلَجنَّةَ 

ا کَ يَْحُجزَ  أَنْ ست؟ فرمود: «يبودن آن چ  مَ  َعمَّ ُ  َحرَّ (تو را از آنچه هللا بر تو حرام کرده   َک»َعلَيْ  َّ
    1است، باز دارد). 

ستند،  يح ني اسناد آن دو صح  يت شده است ول يهللا عنهما روا ي رض أرقم بن  زيد  و مالك بن  أنس ن از يا
  به مانند آن آمده است.   يحسن بصر  2ث مرسل يحاد ن در ايهمچن 

ن  يا  يد: ال اله اال هللا اقتضا يگو يکه م يااست که سخن بنده ي ن معنا و آشکار شدنش وقتي حقق شدن ام
وجود نداشته باشد، اله   ياو جز هللا تعال يبرا يبرحق  يامر را داشته باشد که معبود و پرستش شونده

د و  يگردد، محبت، ترس، امينم يشود و نافرمان ياطاعت م ي بزرگبت و ي ه يز رو ااست که  ي زيچ
ن  ي ا يرد، تمام يگيدرخواست شده و از او دعا صورت م ي رد و از ويپذ يصورت م  ي توکل بر و

ک  ين امور شري را در ا ي که مخلوق ي باشد و کس  هللا  ي که برا گردد، مگر آن يموارد اصالح نم

 

قسمت اول آن: من قال ال اله اال هللا مخلصا دخل الجنة، را آلباني بر شرط شيخين صحيح دانسته است [مختصر  -  1
دروغ  ع(به اين معنا که حداقل يکي از راويان آن بر پيامبري آن حديث را موضو] و بقيه2355السلسلة الصحيحة 
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د او ناقص  يدر اخالص در ال اله اال هللا گفتن دارد و توح  ي اخالل ،باشند ي اله م ي گرداند که از خصلتها 
    ت نموده است. يباشد و بر حسب آن مخلوق را عبود يم

کفر و نه شرک اطالق شده   يل به آنها واژه ين دلي باشند، به هم يات شرک م ين مورد از فرع ي ا ي تمام
د و توکل و انجام دادن  يا ترس، ام ي ي  تعالر هللا يباشند که از اطاعت غي م ييها ي شتر نافرماني است که ب
ن بر قسم  ي ا نسبت شرک داده شده است و همچن يرد، همان گونه که به ر يگي ت آن، نشأت ميعمل به ن

ا آن که خواست هللا  ي و  ي ر هللا تعاليبر غ  يا توکل نمودن و پشت گرميو  ي ر هللا تعاليخوردن بر غ 
خواست»   يخواست و فالن  ي که گفته شود: «آنچه هللا تعالشود، مثل آن  بر خواست بنده متصل يتعال
ن در  ي کند و همچنيد طعنه وارد م ين امر بر توحي من فقط هللا است و تو» و ا ي ا گفته شود: «برايو 

مکروه و به کاهنان   ي هيو رق  1ر يطَ مثل تَ  ي کتا دانست و اعماليرا  ي د هللا تعال يسود و ضرر رساندن با 
نفس   ي ت هواين موارد تبع ي باشد؛ از اي ق کردن مي دن و سخنان آن را تصد ان رجوع کريب گو يو غ

راد وارد  يد ايت و کامل بودن توحيباشد که به تمامي کرده است م ي از آن نه ي که هللا تعال  ي ز يدر چ
بت کفر و شرک  رد، نس يگ ينفس نشأت م ي که از هوا از گناهان ي ارين بر بس ي ل د ين دلي کند؛ به هميم

ا آن که از پشت با او  يکند  يک يض شده نزد يکه با زِن ح يدن با مسلمان و کسيانند جنگداده است، م
ن وارد شخص را از ملت اسالم  يا  ي بار چهارم شراب بنوشد. تمام ي که برا ي ا کسيد و يمجامعت نما

ر از  تن ييتر از کفر(کفر دون) و شرِک پانيي اند: کفِر پاگفته ان يني شيپ ل ين دل يکند، به هم يخارج نم 
  شرک(شرک دون). 

  َهَواهُ  إِلََههُ  اتََّخَذ  َمنِ  أَفََرأَْيتَ د: يفرمايم ي نفس داده شده است، هللا تعال ي اله به هوا  ت ن نسبيهمچن 
گفته است: «به   ي ند)، حسن بصريخود را اله خود بر گز  ي که هوا يد يرا ند  ي ا کسي (آ ] 23ة:ي[الجاث 

شود» و قتادة گفته است: «آن همان  ي مآن داده  دست  به شود، مگر آن که افسار ي ل کرده نميم ي زيچ
را بکند به   ي ز يشود و هوس هر چيم آن داده دست ل شود، افسار به يبه آن م ياست که وقت  ي زيچ

    اورد». ي از آن ممانعت به عمل ن يزکار ياست که تقوا و پره ي ن در حال ينزد آن برود و ا 

را آسمان [به ناحق] عبادت  يکه ز ين معبود ي «بزرگترت شده است: يف رواي با سند ضع از ابو امامة
    [نفس] است».  يت از هوا يشود، تبع يم

  دينهم على دنياهم يؤثرون حتى أصحابها عن تدفع هللا إال إله  ال تزال الآمده است: «  يگريث د يدر حد 
شود تا آن که  يمآن دفع ن يه ند ي(ال اله اال هللا از گو  2» كذبتم لهم ويقال عليهم  ردت  ذلك فعلوا فاذا
شود و گفته  ين کار را انجام دادند، به آنها برگردانده ميا  يح دهند، وقت ينشان ترجيشان را بر د يايدن
    د).يشود: دروغ گفت يم

 

گرفتند و آن را رها اي را در دست ميگرفت و آن اين بود که پرندهت که در زمان جاهليت انجام ميتطير عملي اس -  1
زدند، امروزه  کرد، فال بد ميزدند و اگر به سمت چپ فرار ميرفت، فال نيک ميکردند، اگر به سمت راست ميمي

 جم)گيرد.(مترهاي تسبيح و به مانند آن صورت مياين عمل با شمردن دانه
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  الدرهم  عبد  تعس  الدينار  عبد  تعس فرموده است: « امبريدهد، پيم  ي ن امر گواهي بر ا ي ح يث صحيحد 
نار،  يد  ي (نگونسار شد بنده 1» انتقش  فال شيك وإذا وانتكس تعس الخميصة عبد  تعس القطيفة عبد  تعس

شکم، نگونسار   ي ، نگونسار شد بندهيشميابر يپارچه  ي درهم، نگونسار شد بنده ي نگونسار شد بنده
ن  ي بر ا يل يث دلين حد ي ، اآورد)يرون نميکند، خود را از آن بيشک م ي و وقت د يشد و سرنگون گرد 

ت هدف و مطلوب او  يرا دوست بدارد و از آن اطاعت کند و نها يزيکه چ يامر است که هر کس 
ز  يرد، آن شخص بنده و عبد آن چيانجام پذ  يآن دشمن يرد و برا يصورت گ ي آن دوست ي باشد، برا

  باشد. ياو م  ي ز معبود و اله و پرستش شوندهيباشد و آن چيم

طان  ي کردن را عبادت ش ي و نافرمانطان ياطاعت از ش ي وجود دارد که هللا تعال  ي گر يل د ين دليهمچن 

]  60س:ي[  الشَّْيَطانَ  تَْعبُُدوا  الَ  أَنْ  آَدمَ  بَنِي يَا إِلَْيُكمْ  أَْعَهدْ  أَلَمْ د: يفرما يم يده است، آنجا که هللا تعالينام
 2لشياز قول خل  ين هللا تعالي و همچند؟) يطان را عبادت نکني مان نبستم که شيا با شما پي آدم! آيبن ي(ا
ْحَمنِ  َكانَ  الشَّْيَطانَ  إِنَّ  الشَّْيَطانَ  تَْعبُدِ  الَ  أَبَتِ  يَا د: يفرماينمود، مي که با پدرش صحبت م مي براها   ِللرَّ

ار رحمت کننده،  يطان در برابر [هللا] بس يطان را عبادت نکن که ش يپدرم، ش  ي (ا  ] 44م:ي[مر  َعِصيا
طان را با اطاعت از  ي بر خود محقق نکند، او ش   ت و اطاعت رحمن را يکه عبود  ي، کس )!نافرمان است 

هستند که هللا   ي رحمن خالص کند؛ آنان کسانهللا  ي ت را برايکه عبود  يکند، مگر کسي، عبادت م يو
  ي ([ا  ] 65] و [االسراء:42[الحجر: ُسْلَطانٌ  عَلَْيِهمْ  لَكَ  لَْيسَ  ِعبَاِدي  إِنَّ د: يفرمايآنها م  ي درباره ي تعال
آنها تحقق   يهستند که سخن ال اله اال هللا درباره ي)، آنان کساني ندار يندگان من قدرتطان!] بر بيش
که شامِل   يد، افعالنکنيق م يدا کرده است و در گفتن آن، اخالص دارند و با افعالشان آن را تصد يپ

هستند   يباشد و آن کسان ي ، اطاعت و توکل م3ه يد، خش يدر محبت، ام  ير هللا تعاليننمودن به غ  ي رو
که با زبانش   يهستند. اما کس يهللا تعال يقي باشند و آنان بندگان حقيکه در سخن ال اله اال هللا صادق م

،  يو مخالفت با و  يهللا تعال  ي نفسش در نافرمان يطان و هوا يد و به همراه آن از ش يال اله اال هللا بگو
- ي دش دچار نقصان ميبودن توح کند و در کامل ي م  يسخن او را دروغ معرف  ، اطاعت کند، عمل او

باشد.  ي نفس م ي طان و هوايدر اطاعت از ش ياز هللا تعال  يو  ي نافرمان ين نقصان به اندازهي شود و ا
 ْنِ  أََضلُّ  َوَمن ِ  ِمنَ  هًُدى  بِغَْيرِ   َهَواهُ  اتَّبَعَ  ِممَّ َّ :است که از   يتر از کسگمراه ي چه کسو ] ( 50[القصص

  تَتَّبِعِ  َوالَ ن: ي همچن و ) ؟باشد ي از طرف هللا شامل او نم ي تيکه هدا ير حالکند د يت م يش تبعي هوا

ِ  َسبِيلِ  َعنْ   َفيُِضلَّكَ  اْلَهَوى َّ :سازد). ي ت نکن که تو را از راه هللا گمراه مي تبع   ي(از هو  ] 26[ص  

اش را در کننده نفس، اطاعت  يرا هواينفس نباش! ز  ي هوا  ي هللا باش! و بنده ي ل بندهين دلي پس به ا
قُونَ  أَأَْربَابٌ اندازد، يآتش جهنم م ُ  أَمِ  َخْيرٌ  ُمتَفَّرِ ار اْلَواِحدُ  َّ ان گوناگون  ي ا خداي(آ ] 39وسف:ي[  اْلقَهَّ

  ره). يچ  يکتا يا هللا  يبهترند 

- يرا از عذاب نجات نم ي فردا کس ي نار، هللا تعالي د  ي درهم، نگونسار است بنده ينگونسار است بنده 
  ي ب کاران رويابد و به فريگانه تحقق يبه صورت  يت هللا تعاليعبود  يکه در و ي دهد، مگر آن کس
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- يکتا قرار ميت او را يباشد، در عبود يکتا ميهللا  ي و  ي که بداند معبود و پرستش شونده ي د، کسيننما 

- ي ک نميرا شر  يپرورگارش احد  (و در عبادت  ]110[الکهف: أََحًدا َربِّهِ  بِِعبَاَدةِ  يُْشِركْ  َوالَ دهد و 
    کند]. يگرداند) [و او را خالصانه عبادت م 

از شما به   ي گفتند: کسيگفتند و در سخن خود م ي کوه سخن م ي از عارفان با اصحابشان بر قله ي بعض
که   يشد، به طوريو اضطراب م يکتا گرداند، دچار ناراحتيرسد تا آن که آن را تک و يمرادش نم
  ي شدند، وقت يم ي در آن حال سپر ي خورند و مدتيها تکان مدند که صخرهيد يگونه م ن ي اصحابش ا

    اند.شدند به مانند آن بود که قبر آنها را حفر کردهيار ميهش

است که اطاعت   يزي ر او دوست داشته نشود، اله و معبود چ يکند که غ يسخن ال اله اال هللا حکم م 
،  يباشد، از کامل بودن محبت و ي د ميمحبت، ترس و ام  ياز رو ن يگردد و اينم  ي شود و نافرمانيم

است که او کراهت دارد؛  ي زيدارد و کراهت داشتن از چ ياست که او دوست م  يز يدوست داشتن چ
کراهت دارد که هللا   يز يا از چياز آن کراهت دارد  ي دارد که هللا تعاليرا دوست م يز يکه چ يکس
شود و بر حسب کراهت از آنچه هللا  ياو کامل نم يي د و راستگو يدارد، توحيآن را دوست م  ي تعال
- يم  ي شرک خف ياز آن کراهت دارد، دارا يکه هللا تعال ي زيدوست دارد و دوست داشتن چ  ي تعال

َ  أَْسَخَط  َما  اتَّبَعُوا  بِأَنَُّهمُ  ذَِلكَ  د: يفرما يم ي باشد، هللا تعال   ] 28[محمد: ْعَمالَُهمْ أَ  فَأَْحبَطَ  ِرْضَوانَهُ  َوَكِرهُوا َّ
  ي و يتمند ي ت کردند و از رضايشود، تبع ين ميآن خشمگ  زن بدان جهت است که از آنچه هللا اي(ا

  ] اعمالشان را باطل کرد). ي جه [هللا تعالي کراهت داشتند و در نت

ورزند)،  يرک نم به من ش ي ا(ذره ] 55[النور: َشْيئًا بِي يُْشِرُكونَ  الَ ه: ين آي ا ي ث از مجاهد درباره يل
    دارند». ير از من را دوست نميآورده است: «غ 

  األمة  هذه  في  الشرك« فرمود:  امبريآورده است که پ  عنها  هللا  ي شه رض ي ح از عا ي حاکم با سند صح
  ي ان امت از راه رفتن مورچهي ن اي (شرک در ب  1» الظلماء الليلة  في  الصفا  على  النمل  دبيب  من  أخفى 

  تر است). ک پنهان يتار  ي بصاف در ش يسنگ  ي بر رو

ن  ي ا د ياز عدالت و آ  ي دن به امريا بغض ورز ي از ستم است  ي ن حالت آن دوست داشتن امري ترن ييپا
  ؟باشد يدن م ير از دوست داشتن و بغض ورزيغ  ي زيچ

َ  تُِحبُّونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  قُلْ د: يفرما يم هللا ُ  يُْحبِْبُكمُ  فَاتَّبِعُونِي  َّ َّ بگو: اگر هللا را دوست   ]31ان:[آل عمر)
  دارد). يآن] هللا شما را دوست م يجه يد [و در نت ي ت کن يد، پس از من تبعيدار

از آن کراهت دارد و بغض   ي که دوست داشتن آنچه هللا تعال د داريان مي ب يروشن به ن مطلب يا
آن   يبرا  يود و دوست شيت م ينفس تبع يکه از هوا  يدوست دارد، در حال يدن به آنچه هللا تعاليورز

    باشد.يم  ي، شرک خف است  آن  ي برا  يو دشمن 
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داشت، تا آن که اطاعت از او را   ي گفته است: «بدان که هرگز هللا را دوست نخواه  ي حسن بصر
  ». يدوست داشته باش 

که آنچه او به آن   يدارم» او گفت: «وقت ياز ذو النون سوال شد: «چه وقت پروردگارم را دوست م
    تر از صبر باشد». ت تلخ يد، برا ورزي بغض م

دارد ين است که آنچه را محبوب تو دوست م يدوست داشتن ا ي هاگفته است: «از نشانه سري  بن  بشر
    ».يبه آن بغض نورز

دوست داشتن هللا را داشته باشد و با امر هللا موافق   ي گفته است: «هر کس ادعا  جوري  نهر  يعقوب  أبو 
  او باطل است».  ي نباشد، ادعا

دوست داشتن هللا را داشته باشد و مرزها [و حدود] او را   ي که ادعا ي گفته است: « کس معاذ  بن  يحيى
    باشد».ي ت نکند، راستگو نميرعا

    حاالت است» و شعر سروده است: ي گفته است: «محبت موافق بودن در تمام رويم

-يدن و اطاعت کردن م ين ش ي ر، از رويبم يي اگر به من بگو    طاعة  سمعا قلت  مت مت  لي  قلت  ولو 
  رم يم

  يم خوش آمد ي گويمرگ م يو به دعوت کننده           ومرحبا  أهال  الموت  لداعي وقلت 

َ  تُِحبُّونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  قُلْ دهد: يم ي ز گواهين ين سخن هللا تعالين معنا ا ي بر ا ُ  يُْحبِْبُكمُ  فَاتَِّبعُونِي  َّ َّ   آل]
آن] هللا شما را   يجهي د [و در نتيت کنيد، پس از من تبع يرا دوست دار(بگو: اگر هللا  ] 31عمران:
  دارد). يدوست م

م و هللا  يداً دوست داريگفتند: ما پروردگارمان را شد  گفته است: اصحاب رسول هللا ي حسن بصر
    ه را نازل فرمود. ين آيا  يبگذارد و بعد از آن هللا تعال ي دوست داشتنش عالمت ي دوست دارد برا

دادن به محمد   ي شود، مگر با گواهيدادن به ال اله اال هللا تمام نم  يشود که گواه ينجا روشن ميا در
شود، مگر با محبت داشتن به آنچه او  يکامل نم  يشود که محبت هللا تعال يدانسته م  ي رسول هللا؛ وقت

شناخِت   ي برا ي هکه او کراهت دارد، از آنجا که را ي زيدن نسبت به چ يدارد و کراهت ورزيدوست م
که آن   ق محمد يورزد، وجود ندارد، مگر از طريا آنچه از آن کراهت م ي دارد و يآنچه او دوست م

را دوست دارد و   يزي چه چ  ي ان فرموده است که هللا تعاليبه ما رسانده است و ب  ي را از طرف هللا تعال
به آن امر فرموده است و   يعالت از آنچه هللا تي ن امر به تبعي کراهت دارد و ا يز ينسبت به چه چ

  شود. يفرموده است، حاصل م ي که نه يز ياز چ يخوددار

د او  يز دوست داشته شود و باين  دارد که رسول هللايالزم م  ي نجاست که دوست داشتن هللا تعاليدر ا
ل هللا دوست داشتنش را با دوست داشتن رسول و  ين دلي ت نمود؛ به هميق کرد و از او تبعيرا تصد 

  إِلَْيُكمْ  أََحبَّ ...  َوإِْخَوانُُكمْ  َوأَْبنَاُؤُكمْ  آبَاُؤُكمْ  َكانَ  إِنْ  قُلْ د: يفرما ياش همراه نموده است، آنجا که مرستادهف

ِ  ِمنَ  ] (بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان ... نزد شما دوست  24[التوبه: ...َوَرُسوِلهِ  َّ
  باشد ...). ي اش مهتر از هللا و فرستاد يداشتن



همراه فرموده   از موارد، اطاعت از خودش را با اطاعت از رسولش ي ار يهمان گونه که در بس 
  است.

ُ  َكانَ  َمنْ  اِإليَمانِ  َحالََوةَ  بِِهنَّ  َوَجدَ  فِيهِ  ُكنَّ  َمنْ  ثَالَثٌ فرموده است: « امبريپ ا  إِلَْيهِ  أََحبَّ  َوَرُسولُهُ  َّ   ِممَّ
ِ  ِإالَّ  يُِحبُّهُ  الَ  اْلَمْرءَ  يُِحبَّ  أَنْ وَ  ِسَواُهَما  َّ ُ  أَْنقَذَهُ  أَنْ  بَْعدَ  اْلكُْفرِ  فِى  يَعُودَ  أَنْ  يَْكَرهَ  َوأَنْ  ِ   أَنْ  يَْكَرهُ  َكَما  ِمْنهُ  َّ

- شود: هللا و فرستادهي مان حس م يا  ين ير يند؛ شي ايز هستند که اگر به وجود ب ي(سه چ 1» النَّارِ  فِى  يُْقذَفَ 
را دوست داشته   يشخص ، ن که شخص ي تر بشوند و اير از آن دو نزد شخص دوست داشتن ياز غ اش 

ن که کراهت داشته باشد که به کفر برگردد بعد از آن که  ي هللا و ا يباشد و او را دوست ندارد مگر برا 
  افتد). يهللا او را از آن نجات داد، همان گونه که کراهت دارد که در آتش جهنم ب 

شان  يآرامش محبت در قلبها ي دند] وقت يرا به مبارزه طلب يکه [موس  ي بود حال جادوگرانن ي ن چنيا

(پس هر چه   ] 72[طه: قَاٍض  أَْنتَ  َما  فَاْقِض خود را فدا نمودند و به فرعون گفتند:  ي جاد شد، جانهايا
ر در  گشود، مياز جوارح انجام نم ي ، عملشود ي حبت در قلب محکم مم ي حکم کن). وقت  يخواه يم

حش آورده است و  يآن را در صح ي است که بخار ي ث يحد  ي ن همان معنا يراه اطاعت از پروردگار، ا
بُ  َعْبِدي يََزالُ  َوَمادر آن آمده است: «    بِهِ  يَْسَمعُ  الَِّذي َسْمعَهُ  ُكْنتُ  أَْحبَْبتُهُ  فَإِذَا أُِحبَّهُ  َحتَّى  بِالنََّوافِلِ  إِلَيَّ  يَتَقَرَّ

من با نوافل به من   ي (دائماً بنده  2» بَِها  يَْمِشي  الَّتِي َوِرْجلَهُ  بَِها يَْبِطشُ  الَّتِي  َويََدهُ  بِهِ  يُْبِصرُ  ي الَّذِ  َوبََصَرهُ 
شوم که  يدارم گوش او م ياو را دوست م  ي دارم و وقتين که او را دوست ميشود تا ا يک مينزد 

او که با آن   يرد و پا يگ ياو که با آن مند و دست ي بي شوم که با آن ميشنود و چشم او م يتوسط آن م
  يمشي  وبي  يبطش  وبي يبصر  وبي  يسمع  فبي ت آمده است: «ياز روا  ين در بعضي رود). همچنيراه م

آن   ي معنا رود). يرد و توسط من راه ميگيند و توسط من ميب يشنود و توسط من م ي» (توسط من م
بدن   يشود، اعضايرد و بر آن واقع ميگيرا مقلب را ف ي، تمام يمحبت هللا تعال  ين است که وقت يا

نان  ين حالت، اطميبر آن قرار دارد و نفس در ا يهللا تعال  يتمند ي کنند، مگر آنچه که رضاينم يکار
    کند. يخود را فنا م ي ش هدف و هوايکند و با خواست مواليدا م يخاطر پ

ن شخص  ي و ا  ياساس خواست ما از و  م و نه بر ي را بر اساس خواستش از ما، عبادت کن يپس هللا تعال
  اْنقَلَبَ  ِفتْنَةٌ  أََصابَتْهُ  َوإِنْ  بِهِ  اْطَمأَنَّ  َخْيرٌ  أََصابَهُ  فَإِنْ  کند: يرا با حرف عبادت م  ياست که هللا تعال يکس

ْنيَا َخِسرَ  َوْجِههِ  َعلَى د و  ريگ يآرام مآن برسد توسط  ي به و ير ي] (پس اگر خ11[الحج: َواْآلِخَرةَ  الدُّ
انکار خواهد  يا و آخرت زيگردد و در دنيبرسد، به عقب [و کفر خود] باز م ي ] به ويي[وبال اگر فتنه 

خواهد، مگر آنچه را  ي نم ي زيآن است چ  يکه دارا ي شود، کس يم  ي شناخت و محبت قو ي بود). وقت
  خواهد. يش م يکه موال 

کند،  يرا انتخاب نم  ي زيدوست بدارد، چ را يکه هللا تعال ي گذشته آمده است: کس ي از کتابها يدر بعض
  ي کند، مگر هوا يرا انتخاب نم ي زيا را دوست داشته باشد، چ يکه دن ي را و کس ي و يتمند يمگر رضا 

    نفسش.
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  ي ز يرا نگاه نکردم و با زبان چ يزيآورده است: با چشمم چ  ي اسنادش از حسن بصر با دنيا أبي ابن
ستم که اطاعت از هللا  ي ستادم، مگر آن که نگرينا ي ز يم بر چي پارا نگرفتم با  ي زيرا نگفتم و با دستم چ 

بود آن را   يانداختم و اگر نافرمان ي، اگر از اطاعت بود آن را جلو مياز و يا نافرمان ياست  يتعال
    انداختم. يعقب م 

ز  ا يي هاي زکارين ريد که ايشما را رحمت کند، پس بفهم  ي ن حال دوستداران راستگو است. هللا تعاليا

نه آمد، فرموده  يبه مد  ي اش وقتدر خطبه امبرين باره پ ي ده است، در ايباشد که پوشي د مياسرار توح
گران آن را  يد). ابن اسحاق و د ي» (با تمام قلبتان هللا را دوست بدارقلوبكم كل  من هللا  أحبوا «است: 

  اند.ذکر کرده

ماند.  ينم  ي نفس باق ي و هوا ي نفسان يستها در آن از خوا يپُر شود، اثر  يقلب از محبت هللا تعال  ي وقت
  ن امر اشاره دارد:ي ن سخن شاعر به ايا

                      سواكا  به يحل  أن  بحبك                فؤادي  على   ختمت  قد  أروح

                 أراكا حتى به أنظر  فلم         طرفي  غضضت   استطعت  أني  فلو

         حراكا لي حبك  يبق لم  وإن         بكلي   بل  ببعضي  ال  أحبك

              اشتراكا معه يدعي وآخر    بوجد   مخصوص  األحباب  وفي

               تباكى  ممن  بكا من  تبين        خدود  في دموع  اشتبكت  إذا

           تشاكا  قد  من بالهوى وينطبق          وجدا  فيذوب  بكى   من فأما

ماند، مگر  ينم يمحبت باق از يز يستش چماند، در د يم ي از نفسش باق يا دار بهرهدوست  ي برا ي وقت
شنود و با او  يماند و با او م يم  ي بش باقيحب  يکند و برايخود را فنا م  ي دار تمامکه دوست  ، آن ي ادعا

  ند. ي بيم

ن  ي د: مرا آسمان من و زميفرما يم يآمده است که هللا تعال  1ات يليپروردگار است: در اسرائ  يقلب خانه 
ر از هللا  يغ ي زيدر قلب چ  ي گرداند؛ وقتي ع ميمؤمن من، مرا وس ي قلب بندهگرداند و يع نميمن وس 

  ي راض  يهو  يباشد و او با وجود بتهايک داشتن م ي ازان از شرين ين ب ي ازترين يوجود دارد، پس هللا ب
  شود. ينم

ا در  يرا داشته باشد  ي ر از و يغ يزيورزد که در قلبش چ ي رت ميمؤمن خود غ  يبر بنده يحق تعال 
    کند.ينم  يباشد که او را راض ي زيآن چ 

    عنا  التفاتكم  بمقدار  بعدتم                  مزجتم  فلما  صرفا  أردناكم

    منا أنتم  ما األغيار  فأسكنتم          غيرنا  القلب  تسكنوا  ال  لكم  وقلنا 
 

فرمود: نه آنها را قبول کنيد و نه رد  اند و پيامبراسرائيليات مطالبي است که يهوديان از آن سخن گفته -  1
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ر آن قلب  برود و د  يدار هللا تعال يکه با قلب سالم به د  ي ابد، مگر کس ي ينجات نم  ي امت] کسي[ق  يفردا
  َمنْ  إِالَّ  *  بَنُونَ  َوالَ  َمالٌ  يَْنفَعُ  الَ  يَْومَ د: يفرمايوجود نداشته باشد، هللا متعال م ير از هللا تعال يغ  ي زيچ

َ  أَتَى که هللا به   ي گر کسمدهند * يکه مال و فرزندان سود نم ي (روز ]89-88[الشعراء: َسِليمٍ  بِقَْلبٍ  َّ
با   يمخالفت نمودن پاک باشد، وقت  ي ها ياست که از ناپاک  ي م، قلبيقلب سلم داده باشد). ياو قلب سل 

گردد، مگر آن که  يشود، در مجاورت حضرت قّدوس اصالح نميدار مدار لکهاز امور کراهت  يامر
- يپاک شد در آن هنگام است که سزاوار مجاورت م  يخباثت از و  يعذاب پاک گردد؛ وقت  يبا کوره 

  شود. 

دا  يمجاورت را از اول امر پ  يستگ يپاک شا  يکند، و قلبهايرا قبول نم يک است و جز پاکپا  ي هللا تعال
بر   يند:] سالمتي گوي([مالئک به آنها م ]24[الرعد: الدَّارِ  ُعْقبَى  فَنِْعمَ  َصبَْرتُمْ  بَِما َعلَْيُكمْ  َسَالمٌ کنند؛ يم

  فَاْدُخلُوَها  ِطْبتُمْ  َعلَْيُكمْ  َسَالمٌ و  کوست آن سرا!)يد، پس چه ن يآن که صبر نمود  يشما به واسطه 

د، پس جاودانه به آن داخل  يبر شما، پاک بود  يند:] سالمت ي گوي([مالئک به آنها م] 73[الزمر: َخاِلِدينَ 

که   ي(کسان  ]32النحل:[ اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا َعلَْيُكمُ  َسَالمٌ  يَقُولُونَ  َطيِِّبينَ  اْلَمَالئَِكةُ  تَتََوفَّاُهمُ  الَِّذينَ  ود) يشو
ند:] سالم بر شما داخل  يگو يباشند [و به آنها مي که پاک م ي رند، در حالي گ يمالئک جان آنها را م

  د). يبهشت شو

رد،  يدار دوست، آتش نگيشوق د  يا بواسطهيآنچه از قبل انجام داده است  ي که امروز قلبش برا  يکس
  . خواهد داشت  ي شتريب  ياو شدت گرما يآتش جهنم برا

د در او به طور کامل  يکه توح ي کس  يشود، مگر برا  ي شود که آتش جهنم باعث پاکيدا نمياز پين
  محقق گردد و حقوق آن را برپا دارد.

اند  ا نمودهي هستند که در اعمالشان ر يسوزاند، بندگان ياز موحدان که آتش جهنم آنان را م  ي ن کسانياول
را  ي، زا انجام داده باشند ير  يهستند که آن اعمال را از رو  يان آنها عاِلم، مجاهد و صدقه دهندهيو اول 

    ا شرک [اصغر] است. ير

جهل به عظمت خالق و در امضاء نمودن   يکند، مگر از روينم ييمردم خودنما  ياکار برا ي آگاهانه ر
اندازد يند و مردم را به اشتباه بي خود برگز يکند تا رشوه دادن را براياسم «الملک» (پادشاه) تقلب م

  شناسد. ينم  ياست که او الملک را در حالت کل ين در حالي که او از خواص الملک است و ا

کند تا آن را درست جلوه دهد و  يپست و از کار افتاده اسم الملک را حک م  ي ها ا کاران بر درهم ير
  شناسد. يکه درهم را م  ي ست مگر کسيباطل کردن آن درست ن

نفسشان   يکه از هوا  يشوند، کساني وارد جهنم م يت و بندگان هو اکاران، صاحبان شهويبعد از ر
  نمودند.   يخود نافرمان  ياطاعت کردند و در مقابل موال 

  إِلَى  اْرِجِعي ) 27( اْلُمْطَمئِنَّةُ  النَّْفسُ  أَيَّتَُها يَاشود: ي که به آنها گفته م ي ، کسانيهللا تعال يق ياما بندگان حق 

نان  ي نفس اطم ي [الفجر] (ا )30( َجنَّتِي  َواْدُخِلي) 29( ِعبَاِدي  فِي  فَاْدُخِلي ) 28( ةً َمْرِضيَّ  َراِضيَةً  َربِّكِ 
ت وجود دارد، برگرد  ي و از تو رضا  ي هست  يکه راض ي پروردگارت در حال ي دا کرده! * بسويخاطر پ 

  * و داخل بهشت من شو!). * پس در بندگان من داخل شو! 



د:  يگو يث آمده است که آتش جهنم به مؤمن ميگردد و در حد يمان موحدان خاموش ميجهنم با نور ا
َ  فَقَدْ  ُمْؤِمنُ  يَا ُجزْ «   نور تو آتش مرا خاموش کرد).   مؤمن!  ي ر اي(پاداش بگ 1» لََهبِي نُوُركَ  أَْطفَأ

  على  فتكون ، دخلها إال  فاجر  وال بر  يبقى الفرمود: « امبريآمده است که پ از جابر مسند در 
ً  برداً  المؤمنين ً  للنار  إن حتى ، إبراهيم على كانت  كما وسالما   الذين  هللا  ينجي ثم[ ، بردهم  من ضجيجا

ً  فيها  الظالمين ويذر اتقوا ماند، مگر آن که او را داخل جهنم  ينم يباق يکوکار و گناهکار ي(ن  2» ]جثيا
که   يي تا جا ن گونه بود ي م اي شود، همان گونه که بر ابراهيمؤمنان خنک و سالمت م  ي کند و برايم

دهد و  يشه کرده بودند نجات م يرا که تقوا پ يآورد، [سپس هللا کسان ياد بر ميآنها فر  يآتش از خنک 
  کند]) يظالمان را در آن به زانو در آمده رها م

آتش جهنم از آتش محبت که در قلب  و  . را دوست دارند  ليخل که حال  يکسان  ي برا است  ي راثين م يا
    د. ترسيم  ،دوستداران است 

  يز يا مرا با چي پروردگار! اگر اطاعت تو را انجام ندهم، آ يد: ايگو يد گفته است: آتش جهنم ميجن
» (آتش بزرگتر خود را بر تو  الكبرى ناري  عليك أسلط د: «يفرما ي، ميدهيتر از من عذاب مد يشد 

د: بله آتش  يمافري؟ م دتر از من وجود دارد يبزرگتر و شد  ي ا آتش يد: آ يگويکنم). جهنم ميمسلط م
    ده است).يگز ي دوست داشتن من که در قلب دوستان مؤمن من سکن 

    أزودها نظرة  من  أقل                       فال  علي  بها  قليال  قفا

    أبردها  الجحيم  نار  أحر                  جوى  نار  المحب  فؤاد  ففي

-ي کند، همه آتش ميوش م از حرارت به وجد آمدن را خام ياگر اشک دوست داران نبود که قسمت 
  گرفتند. 

    دعوه دعوه  حري كبد  على                    حرارة  بالدموع  يطفي دعوه 

    قتلوه قد  الشوق  دون  فبالعذل                    هنيهة يعذروه  عاذليه   سلوا

  ي به سو ي اقي شما و در قلب من اشت ين پشتها يست که ب يب نيا عج يآاند: از عارفان گفته ي بعض
  گردد. ياست که خاموش نم يام وجود دارد که به مانند شعلهپروردگار

    اتقادا موقدها ببعد   تزيد                    نارا  الحب  نار  مثل أر ولم 

ث آمده  يشوند؛ در حد ي ر آن مشغول نميشان وجود ندارد و آنها در غ ي جز موال ي تي عارفان مشغول ي برا
ر هللا باشد  يغ يکه صبح کند و کوشش او برا  ي (کس 3» هللا من فليس  هللا  غير وهمه أصبح من« است:
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  ي ) همتش براياند: اگر به تو خبر دادند که دوست او(هللا تعالاز آنها گفته يست)، بعض ياز [اهل] هللا ن
  ق نکن. يباشد، آن را تصد ي ر از او ميغ

کند و  يجاد م يا  يماني پداران هم ين من و بي کند و ب يها را باطل م، همت گفت: همت تويم طائي  داود 
اندازد، من در زندان  ي ن من و شهوات فاصله مي دارد و بيشوق نگاه کردن به تو مرا از لذات باز م

    م و طلب شده! ي ] کريخدا  يتو هستم [ا 

    عذل  قلبي هواه عن   يصرف  ما                  شغل مالي  سواه  شغل  مالي

    بدل  يمال  ومنه   بدل  مني            األمل وخاب   جفا  إن  أصنع  ما

  إله  ال أن شهد  من: «د يادهيرا فهم  امبري ن سخن پي ا يد، معنا يده باش ين معنا را فهميبرادرانم! اگر ا  يا
چ پرستش  يکه صادقانه با قلبش شهادت دهد که ه  ي (کس 1» النار على هللا  حرمه قلبه  من  صادقا هللا  إال

ن کلمه  ياز اهل ا  يکند)، اما کسيام مجز هللا وجود ندارد، هللا او را بر آتش جهنم حر يبرحق ي شونده
  ي ن سخن از رو ي اش خدشه وارد بوده است؛ اگر ايياست که در راستگو ي که وارد جهنم شود، کس

ر از هللا باشد،  يبه غ  ي ز يدر قلب اثر چ ي کند؛ وقتيپاک م ي ر هللا تعاليباشد، قلب را از غ  يي راستگو
  اشد. بي آن م يي راد وارد آمدن به راستگوياز ا  ي ناش

د ندارد ير از او اميدارد و به غيرا دوست نم ير از و يبه غ   » هللا إال الإلهد: « يکه صادقانه بگو يکس
دا  يل پ يکند و در درونش و م يتوکل نم ي ر هللا تعاليه ندارد و بر غيخش ير از هللا تعال يغ  ي و از احد 

  ي دار داراد که دوست يمپندارد گفته شود که يز با ين ن يماند. ا ينم  ي باق ي گريز د يکردنش، اثر چ
    افتد.يب و نقص [گناه] به تزلزل نياو در طلب آن است که از ع  ي ول باشد يعصمت م 

- يرسد و م يم  ين که محبت او به و ي دارد تا اي ] بنده را دوست مي گفته است: هللا [تعال أسلم بن زيد 
  . ياده شدهي و آمرز ت انجام بده، همانا  يخواست  ي د: برو هر عمليگو

  رساند. ينم  يضرر  ي ] بنده را دوست بدارد، گناه به ويگفته است: اگر هللا [تعال ي عبش

ل  يت دارد و هر بار که بنده با م يدارد، عنايکه دوست م يبه کس  ن است که هللاي ن سخن ايشرح ا
دهد  ينجات سوق م  ي رد و او را به سو يگيکند، دست او را ميدا مينفس تزلزل پ يدا کردن به هوا يپ

ترساند تا او  ي د و او را ميفرمايتزلزل آگاه م  ي کند و او را از زشت ياو آسان م ي و توبه را برا
    شود.يکند که باعث پاک شدن گناهان ميگرفتار م  ييهابت يمعذرت بخواهد و او را به مص

باشند  ي م اد من اهل مجالست با مني د: «اهل ذکر و يفرما يم ياز آثار آمده است که هللا تعال يدر بعض
را از رحمت  از من  ي باشند و اهل نافرماني داشتن از طرف من ميو اهل اطاعت از من اهل گرام

هستم و اگر توبه   يند و من از طرف آنان دوست داشتن ي که توبه نما ي کنم تا زمانيد نميخودم نا ام
    .» ب پاک کنميا از معاکنم تا آنها ريها گرفتار مند، من پزشک آنان هستم و آنان را به مصبت يننما 
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  الكير  يذهب  كما  الخطايا تذهب  الحمىفرمود: « امبريآمده است که پ جابر از مسلم صحيح در
  کند). يخباثت [آهن] را پاک م  ي آهنگر ي کند، همان گونه که کورهي» (تب خطاها را پاک مالخبث 

رفت که در زمان   يدار زن يبه د  ي آمده است: مرد  مغفل  بن  هللا  عبد از  حبان  ابن  وصحيح  سند در م
آن زن دراز کرد، آن   ي ن که دستش را به سوينمود تا ا  ي با و ي ت فاحشه بود و شروع به بازيجاهل

  ي ست! هللا شرک را برده است و اسالم را آورده است، آن زن را ترک کرد و رو يزن گفت: باز ا
  امبريوار خورد، آن را به پ ي ن که سرش به د يبرگرداند و شروع نمود به توجه نمودن به پشتش تا ا 

ُ  أََرادَ  َعْبدٌ  أَْنتَ خبر دادند و او فرمود: « ر  يو خت  ي ] برايکه هللا [تعال يهست  يا(تو بنده »َخْيًرا بِكَ  َّ
» (اگر [هللا  يَاَمةِ اْلقِ  يَْومَ  بِهِ  يَُوفَّى َحتَّى  بَِذْنبِهِ  َعلَْيهِ  أَْمَسكَ  َشرا بِعَْبدٍ  أََرادَ  َوإِذَاخواسته است) سپس فرمود: «

امت او را مجازات  ي دارد تا توسط آن در روز ق يشر بخواهد، گناه او را نگه م يابنده ي] برا ي تعال
  . 1)کند 

  يده است، کم ينجاسات گناهان پاش يها دهيباشد و فقط به آن چک ي شما در اصل پاک م يمردم! قلبا  يا
    شود. يد پاک م يزياشک بر آن بر 

ت شما،  ين ي برا ي رت به طور معمولي؛ غ نفس يهوا  دهرير گرفتن جانها از ش يش از  ي د به سويبشتاب
وار خورد] و صورت  ي [که به د  يد که آن زن به آن مرد ييرا بگو  يز يباشد، همان چين دارو م يبهتر 

م شدن [در برابر هللا  ي ] شرک را بُرد و اسالم را آورد. اسالم به تسلين شد، گفت: هللا [تعالي او خون
    کند.يحکم م  يو گردن نهادن به اطاعت از و   ]ي تعال

ُ  َربُّنَا  قَالُوا  الَِّذينَ  إِنَّ آمده است:  وضع و حال آنها  هي ن آيد که در ا ياد کني را  ي ش کساني ستا   ثُمَّ  َّ

که گفتند: پروردگار ما هللا است، سپس استقامت   ي (کسان ] 13] و [االحقاف:30[فصلت: اْستَقَاُموا
  کند. يه به استقامت دعوت مين آ ي دند) و ايورز

د از  يکتر است، تا شايداشتن] از رگ گردن نزد  ي د که او [در آگاهيابي د تا اطالع يآن را بشناس
َ  بِأَنَّ  يَْعلَمْ  أَلَمْ د؛ ياء کن يستن او حياو و نگر ي کينزد  ا  يند). ي بي داند که هللا ميا نمي(آ ] 14[العلق: يََرى َّ

 َّاْلِمْرَصادِ لَبِ  َربَّكَ  إِن  :گاه است). ني (همانا پروردگار تو در کم  ]14[الفجر  

ما را   يخود خواند، آن زن سر باز زد و آن مرد گفت: کس يابان شبانه به سو يرا در ب  يزن يمرد 
    خود قرار داده است، کجاست؟  ي که آنها را در جا يند، مگر ستارگان! آن زن گفت: پس کس يب ينم

  ي ا درب يها را قفل کند و به آن زن گفت: آخواند و به او امر نمود تا درب  خود  يرا به سو  ي زن يمرد 
باشد و  يم  ين هللا تعالين ما و ب يکه ب  يمانده است که قفل نشده باشد، آن زن گفت: بله، درب يباق

    همواره آن باز خواهد ماند. 

ند، هللا ما و شما را  ي بيم  ] شما دوتا راي گفت: هللا [تعال ي به زن ياند که مرد دهياز عارفان د  يبعض
  ده دارد. يپوش 
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  ياو گفت: اگر علم داشته باش  ؟ يطلب يکمک م  ، نگاه کردن کوتاه  ي چه برا ي د سوال شد: براياز جن
  ي گفته است: مراقبه  يکند. محاسب ي، نگاه م يکن ي] قبل از تو به آنچه نگاه مي که هللا [تعال يدانيم

اء از  يشدن ح يکند و باعث قويم  ي] را قو ياخت هللا [تعالک بودن پروردگار، شني دانش قلب به نزد 
  شود. ي م ي ستن وي] و نگري ک بودن او [از لحاظ آگاهينزد 

  ال  عشيرته  من  صالح  رجل  من  يستحي  كما  هللا  من  يستحي را سفارش نمود: «ان  ي مرد  امبريپ
شود،  يود که از او جدا نم خ ياز خانواده  ياء کند همان گونه که از مرد صالحي(تا از هللا ح  1» يفارقه

ن از هللا  ي اء کن! همچنياو به تو ح  ي ک ينزد  ي ] به اندازهياند: از هللا [تعال گفته ي کند). بعضيماء يح
- ياند: چهل سال است که به من ماز آنها گفته ي ] آن چنان که بر تو قدرت دارد، بترس! بعض ي[تعال 
کو  ياء کردن در آن نيح  نگاه نکن که از هللا يز يچ ] بر ندار و به ير هللا [تعال يغ  يبرا يد: قدميگو
  باشد. يم

    ولساني  ناظري  يرعى   وآخر                    خواطري يرعى  منك رقيبا  كأن

    رمقاني قد  قلت  إال لغيرك                  منظرا بعدك عيناي  أبصرت  فما

    عاني سم قد  قلت  إال لغيرك                     لفظة بعدك  في من بدرت  وال 

    بعناني  عرجا   إال القلب  على                  خطرة  غيرك ذكر من  خطرت  وال 

  

    »هللا  إال إله  ال«  يها لت يفصل: فض 

از آنها را   يباشد، قسمتي ان آن ممکن نمينجا ب ياست و در ا ي بزرگ ي هالت يفض ي د دارايتوح  يکلمه
گفته است و آن   ن صحابهي از ب آن را تقوا است، همان گونه که عمر ي م و آن کلمهيکن يان م يب

مخلوقات  نجات از آن است و از شرک و  يزارياخالص، شهادت حق، دعوت حق، ب ي همان کلمه
  اند. ده شدهيآفرآن  يبرا

ْنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  َوَماد: يفرمايم  ي همان گونه که هللا تعال (و جن و   ] 56ات:ي[الذار ِليَْعبُُدونِ  إِالَّ  َواْإلِ
  کنند و بپرستند).  ي آن که مرا بندگ يخلق نکردم مگر برا انسان را

  ي اند، همان گونه که هللا تعالنازل گشته ي آسمان ي امبران فرستاده شدند و کتابهايآن پ  ين برا يهمچن 
(و ما   ] 25اء:ي[األنب فَاْعبُُدونِ  ا أَنَ إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنَّهُ  إَِلْيهِ  نُوِحي  إِالَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  قَْبِلكَ  ِمنْ  أَْرَسْلنَا  َوَما د: يفرمايم

جز من   يبرحق  يچ پرستش شوندهيم که ه ي نمود   يم مگر آن که بر او وح يرا قبل از تو نفرستاد  يرسول
لُ د: يفرمايم ي ن هللا تعاليد). همچن يوجود ندارد، پس مرا عبادت کن وحِ  اْلَمَالئَِكةَ  يُنَّزِ   َعلَى  أَْمِرهِ  ِمنْ  بِالرُّ

ش همراه با  يخو يمالئک را به اراده( ] 2[النحل: فَاتَّقُونِ  أَنَا  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنَّهُ  أَْنِذُروا أَنْ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  يََشاءُ  َمنْ 
  ي ن که بترسانند که پرستش شونده ي د، تا ايفرمايبر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل م يوح

    د!). يبترساز من  د ويشه کنيجز من وجود ندارد، پس از من تقوا پ ي برحق
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باشد که  ي نعمتها م ي ده است و در سورهيبه بندگانش بخش  ي است که هللا تعال  ي ن نعمتي اول ي هي ن آيا
که به بندگانش   ين نعمتي ] بزرگتري فته است: هللا [تعالگنه ييل ابن عين دليشود؛ به هميده ميالنحل نام 

اهل بهشت   ي» را شناسانده است؛ ال اله اال هللا برا باشد که به آنها «ال اله اال هللاي ن مي ده است ايبخش
ن پاداش و عذاب را آماده فرموده است و  يآن سرزم يباشد، برايا م ياهل دن يبه مانند آب خنک برا

شود  يد: مال و خونش حفظ ميکه آن را بگو يآن به رسوالنش امر نموده است تا جهاد کنند، کس يبرا
د دعوت  يد بهشت است و آن کل يرود و آن کليو خونش هدر م  که از آن سر باز زند مال يو کس

    سخن گفته است.  يماً با موس ي] مستقيآن هللا [تعال  ي امبران است و برايپ

  هللا  إال إله ال إنفرمود: « امبريآمده است که پ  أنصاري عياض از  غيرهگر کتب يد  و بزار مسند در 
  قالها  ومن  الجنة  بها  هللا  أدخله  صادقا  قالها  من  كلمة  ي وه  مكان  هللا  من  ولها كريمة  هللا  على  حق  كلمة
هللا   يباشد و برايال اله اال هللا سخن حق م» (فحاسبه  غدا هللا  ولقي ماله واحرزت  دمه حقنت  كاذبا
که صادقانه آن را   ياست که کس  ي آن مکانت وجود دارد و آن سخن ي است، از طرف هللا برا يگرام
د، خون او حفظ  يدروغ آن را بگو ي که از رو ي کند و کس يوارد بهشت م د، هللا توسط آن او را يبگو 

  شود). يده ميشود و فردا که هللا را مالقات کرد به حساب او رس يشود و مال او نگه داشته ميم

  : باشد ي د بهشت است و ارزش آن ميآن همان گونه که در قبل آمد کل

  دخل  كالمه  آخر  كانت  ومن ده است: « يثبت رسف به يبا سند ضع  امبريگفته است و از پ  ي حس بصر
  شود) و آن نجات از آتش جهنم است. ين سخنش آن باشد، داخل بهشت مي که آخر  ي (کس 1» الجنة

(از آتش   2» النَّارِ  ِمنَ  َخَرجَ ده شد که فرمود: «ي، شنهللا إال إله  ال أن  أشهد گفت:  ي مؤذن يوقت  امبري از پ
  ده است. ج کريآن را تخر  مسلم  جهنم خارج شد) 

  گردد: يآن موجب آمرزش م

فرمود:   به اصحابش ي روز امبريآمده است که پ  صامت  بن  عبادة و  أوس  بن  شداد  از  مسند در 
ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  َوقُولُوا أَْيِديَُكمْ  اْرَفعُوا« دستان   ي د: ال اله اال هللا)، مدت زمانييد و بگو ي» دستانتان را بلند کنَّ

ِ  اْلَحْمدُ ن آورد و فرمود: «يي دست خود را پا م، سپس رسول هللاي خود را بلند نمود  َّ   بَِهِذهِ  َبعَثْتَنِي  اللَُّهمَّ  ِ
ا  يهللا است،  يش برا ي (شکر و ستا  » اْلِميعَادَ  تُْخِلفُ  الَ  َوإِنَّكَ  اْلَجنَّةَ  َعَلْيَها  َوَوَعْدتَنِي بَِها َوأََمْرتَنِي  اْلَكِلَمةِ 

و   ي بهشت داد  ي آن به من وعده ي و برا ي و مرا به آن امر نمود  ي مبعوث نمود ن سخن ي هللا! مرا با ا
َ  فَإِنَّ  أَْبِشُرواسپس فرمود: « ) ييفرماي تو هرگز خلف وعده نم    » َلُكْمَ◌َ◌َ◌◌َ  َغفَرَ  قَدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  َّ

  .3د) يشما را آمرز د که هللايابي(بشارت  

  ها است: ي کين ن يکوتر يآن ن
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- يک ميبا من سخن بگو که مرا به بهشت نزد  ي عمل يرسول هللا! درباره  ي گفتم: اگفته است:  ابوذر
» (اگر عمل  أمثالها عشر  فانها  َحَسنَةً  فَاْعَملْ  َسيِّئَةً  َعِمْلتَ  إَِذا« دارد! فرمود: ي کند و مرا از جهنم دور م

  ي اداش دارد]) گفتم: ارا آن ده برابر [پي[به عوض آن] انجام بده! ز  ييکو ين  ي ، پس عمليانجام داد  يبد 
  الذنوب  تمحو  وهي  الحسنات  أحسن هي ها است، فرمود: «يکيا ال اله اال هللا از ن يرسول هللا! آ

    .1شوند)يها است و توسط آن گناهان و خطاها پاک ميکي ن ني کوتري» (آن ن والخطايا

ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ فرمود: «  امبري هللا عنها آمده است که پ يرض  يدر سنن ابن ماجه از ام هان   يَْسبِقَُها الَ  َّ
  گذارد).ي نم  ي را باق ي رد و گناهيگي نم  ي شيپ  ي (بر ال اله اال هللا عمل 2» َذْنبًا تَتُْركُ  َوالَ   َعَملٌ 

ا از ال اله اال هللا  يده شد و او گفت: آ ياند که در خواب از حال او پرس ت کردهيروا ان ين يش يپاز  ي بعض
    است؟  مانده يباق ي زيچ

    شود:يمان در قلب ميد ايآن باعث تجد 

ُدوا « فرمود: آمده است که به صحابه امبريدر مسند از پ د!) گفتند:  يمانتان را تازه کني(ا » إِيَمانَُكمْ  َجّدِ
ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  قَْولِ  ِمنْ  أَْكثُِروام؟ فرمود: «ي مانمان را تازه کنيچگونه ا .  3) د: ال اله اال هللايياد بگوي » (زَّ
  ي سه شود، بر آنها برترين مقا ي باشد و گر وزن آن با آسمانها و زميز با آن معادل نميچ چ ي وزن ه

  ابد. ييم

  قال  نوحا  أن فرمود: « امبريهللا عنهما آمده است که پ ي رض عمرو بن  هللا عبد ن در مسند از يهمچن 
  ووضعت  كفة  في  وضعت  لو  السبع ن واألرضي  السبع السموات  فان  هللا  إال  إله بال  آمرك  موته  عند  البنه 

  حلقة  في كن السبع واألرضين السبع السموات  أن ولو هللا إال إله  ال بهم  رجحت  كفة في هللا  إال  إله ال
- ي(نوح در زمان مرگش، به پسرش گفت: تو را به ال اله اال هللا امر م 4»هللا   إال إله  ال فصمتهن  مبهمة

رد و ال اله اال هللا  يقرار گ ييترازو ي هفت گانه اگر در کفه هاین يهفتگانه و زم  ي را آسمانهايکنم، ز
هفت   های ني هفت گانه و زم ي ابد و اگر آسمانها يي م ي رد، ال اله اال هللا برتر يگر قرار گيد  ي در کفه 

  شکند). يرد، ال اله اال هللا آنها را ميقرار گ ي ادهيچيپ  ي گانه در حلقه 

  رب  يا  قال السالم  عليه موسى  أن آورده است: « امبريعنهما از پ هللا  يرض عمرو  بن  هللا  عبد ن يهمچن 

اموز تا توسط آن  ي را به من ب ي ز يپروردگار! چ ي گفت: ا ي» (موسبه وأدعوك أذكرك شيئا  علمني 
بگو: ال   ي ا موسي» (هللا  إال إله ال قل موسى يا«م و توسط آن از تو دعا کنم!)، فرمود: ي اد نمايتو را 

- يرا م يز يپروردگار! فقط چ ي جز تو وجود ندارد، ا يبرحق  يچ پرستش شونده ي فت: ه اله اال هللا)، گ
  غيري  وعامرهن  السبع السموات  أن لو موسى يا) فرمود: « ي خواهم که آن را خاص من گردان
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  ي ! اگر آسمانهاي موس ي » (اهللا إال  إله ال  بهن  مالت  كفة في  هللا  إال  إله  وال كفه  في السبع  واألرضين 
  يي ترازو ي هفتگانه در کفه های ني و زم ر از من آباد گشته است يغ  توسط و آنچه در آن  گانه هفت 

  کند).  يم ي ني رد، ال اله اال هللا سنگيقرار گ يگر يد  يرد و ال اله اال هللا در کفه يقرار گ

  ها و کارتها ث نوشتهي ابد، همان گونه که در حد ييم  ي ن است که بر گناهان نوشته شده، برتري ن چنيا
  وهي «اند: آورده امبريهللا عنهما از پ يرض  عمرو بن  هللا عبد از  ترمذي، نسائي، أحمد  آمده است،

- يم درد تا به هللايها را م(آن(ال اله اال هللا) پرده» وجل عز هللا إلى تصل حتى الحجب  تخرق التي
    ).رسد 

  ليس  هللا  إال  إله  ال فرمود:« امبريهللا عنهما آمده است که پ ي رض  عمرو  بن  هللا  عبد  از  ي در سنن ترمذ 
ن که  ي ] وجود ندارد تا اي ن آن و هللا [تعالي ب ي (ال اله اال هللا حجاب 1» إليه تصل حتى  حجاب  هللا  دون  لها

  رسد). يم ي به و

ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  َعْبدٌ  قَالَ  َمافرمود: «  امبريآورده است که پ رهين ابوهريهمچن    لَهُ  فُتَِحتْ  إِالَّ  ُمْخِلًصا  قَطُّ  َّ
د: ال اله اال هللا،  يگوي(بنده هرگز خالصانه نم  2»اْلَكبَائِرَ  اْجتَنَبَ  َما اْلعَْرِش  إِلَى تُْفِضيَ  َحتَّى السََّماءِ  أَْبَوابُ 

  کند).  ي ره خودداري ، البته اگر از گناهان کببرسد  به عرش  شود تا  يآسمان باز م ي مگر آن که دربها

  إال  حجاب  هللا  وبين  بينه  إال  شيء من  ما فرمود: « امبري هما آورده است که پهللا عن ي ابن عباس رض 
ن هر  ي» (ب وجل  عز  هللا  إلى  تنتهي  حتى  شيء  اليحجبها كذلك  تحجبها  ال  شفتيك  أن  كما  هللا  إال  إله  ال  قول

- يآن حجاب نم  يو هللا حجاب وجود دارد، مگر سخن ال اله اال هللا، همان گونه که دو لَب برا يزيچ
  رسد). يم ن که به هللاي شود تا ايمانع آن نم يز ين صورت چي باشد، به هم

رد،  يگيآن را نم  يجلو يز يد و چيل(ال اله اال هللا) بگو يست که تهلين  ياگفته است: «بنده ابو امامه
  مگر عرش». 

  د: ينماي او را مستجاب م ي کند و دعا يآن نگاه م يندهي به گو ي است که هللا تعال يز يهمان چ ن يا

  إله  ال  قال  من فرمود: « امبريآورده است که پ  از دو نفر از صحابه »والليلة اليوم « كتاب در  ينسائ 
  بها  مصدقا روحه بها مخلصا  قدير شيء كل على وهو الحمد  وله الملك له له شريك ال وحده هللا إال

  يعطيه  أن  إليه نظر عبد ل وحق األرض  أهل من قائلها  إلى ينظر  حتى فتقا السماء له فتق إال لسانه
چ پرستش  يد: ه ي، بگو ق آن است يکه زبانش در تصد  ي در حال  که مخلصانه با جانش و  ي (کس 3» سؤله

اوست و شکر و   يفقط برا يک است، پادشاه ي شري کتا و بيجز هللا وجود ندارد،  يبرحق ي شونده
خورد تا [هللا  ي ف متوانا است، مگر آن که آسمان شکا ياوست و او بر هر کار  ي فقط برا شي ستا
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سته شود و درخواست  ين است که به او نگر ي ن بنگرد و حق بنده ايزم  ي آن بر رو ي ندهي ] به گوي تعال
  گردد. يق ميآن تصد  ي ندهي است که گو ي او عطا گردد). آن سخن

  فرمود:  اند که رسول هللاآوردهضي هللا عنهما ابوسعيد و ابوهريره ر از حبان  ابن  و  مذي رتو  نسائي 
قَهُ َربُّهُ فَقَاَل الَ إِلَهَ إِالَّ أَنَا َوأَنَا أَْكبَُر. ُ أَْكبَُر. َصدَّ َّ ُ َو َّ ُ َوْحَدهُ.   «َمْن قَاَل الَ إِلَهَ إِالَّ  َّ َوإَِذا قَاَل الَ إِلَهَ ِإالَّ 

ُ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنَا َوأَنَا َوْحِدى. َوإَِذا قَاَل الَ  َّ ُ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنَا  قَاَل يَقُوُل  َّ ُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَهُ. قَاَل  َّ  إِلَهَ إِالَّ 
ُ الَ إِلَهَ إِ  َّ ُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ الَْحْمُد. قَاَل  َّ .  الَّ أَنَا ِلَى اْلُمْلُك َوِلَى اْلَحْمدُ َوْحِدى الَ َشِريَك ِلى. َوإِذَا قَاَل الَ إِلَهَ ِإالَّ 

ُ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنَا وَ  َّ ِ. قَاَل  َّ ةَ إِالَّ بِا ُ َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ َّ ةَ إِالَّ بِى. َوَكاَن  َوإِذَا قَاَل الَ إِلَهَ إِالَّ  الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ
ويد: هيچ معبودي جز هللا وجود نداشته  (کسي که بگ 1يَقُوُل َمْن قَالََها فِى َمَرِضِه ثُمَّ َماَت لَْم تَْطعَْمهُ النَّاُر» 

فرمايد: هيچ معبودي جز من نيست و  و هللا بزرگترين است. پروردگارش او را تصديق نموده و مي
فرمايد:  گويد: هيچ معبودي جز هللا وجود نداشته و يگانه است، هللا ميمن بزرگترين هستم، وقتي مي

گويد: هيچ معبود بر حقي جز هللا وجود  ي ميهيچ معبودي جز من نيست و من يگانه هستم. وقت 
- فرمايد: هيچ معبودي جز من وجود نداشته و يگانه و بيشريک است. هللا مينداشته، يگانه و بي

گويد: هيچ معبود بر حقي جز هللا وجود نداشته، براي او پادشاهي و شکر و ستايش  شريکم. وقتي مي
جود نداشته، پادشاهي براي من است و شکر و ستايش  فرمايد: هيچ معبودي جز من واست، هللا مي

و قدرتي   دگرگوني گويد: هيچ معبود بر حقي جز هللا وجود نداشته و هيچ براي من است. وقتي مي
و قدرتي   دگرگونيفرمايد: هيچ معبودي جز من وجود نداشته و هيچ نيست مگر از طرف هللا، هللا مي

- گام مرضش بگويد، سپس بميرد، آتش جهنم به وي نمينيست مگر از طرف من. کسي که آن را هن
  .رسد)

  : اند امبران گفتهياست که پ  ي ز ين چيآن برتر 

آمده   ن ذکر است، همان گونه که از جابري روز عرفه آمده است. و آن برتر ي همان گونه که در دعا

ْكرِ  أَْفَضلُ فرمود: « امبرياست که پ ُ   إِالَّ  إِلَهَ  الَ  الّذِ   اد ال اله اال هللا است). ين ذکر و  ي (برتر 2» َّ

] ال اله اال هللا است و  ي ن سخن نزد هللا [تعاليتري هللا عنهما گفته است: دوست داشتن يرض  عباس ابن
ن قدرت را دارد و معادل آزاد يشتر ين اعمال است و ب ي گردد، مگر توسط آن، آن برتر يقبول نم  يعمل

  د. کنيطان حفظ مي باشد و از شي ده مرکردن ب

ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  قَالَ  َمنْ فرمود: « امبريآمده است که پ رهيابوهر از  صحيحينهمان گونه که در    َوْحَدهُ  َّ
ةٍ  ِمائَةَ  يَْومٍ  فِي  قَِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى  َوهُوَ  اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلُمْلكُ  لَهُ  لَهُ  َشِريكَ  الَ    ِرقَابٍ  َعْشرِ  َعْدلَ  لَهُ  َكانَتْ  َمرَّ

  َولَمْ  يُْمِسيَ  َحتَّى َذِلكَ  يَْوَمهُ  الشَّْيَطانِ  ِمنْ  ِحْرًزا  لَهُ  َوَكانَتْ  َسيِّئَةٍ  ِمائَةُ  َعْنهُ  َوُمِحيَتْ  َحَسنَةٍ  ِمائَةُ  لَهُ  َوُكِتبَتْ 
ا بِأَْفَضلَ  أََحدٌ  يَأْتِ  د:  يصد بار بگو ک روز يکه در  ي(کس 3»َذِلكَ  ِمنْ  أَْكثَرَ  َعِملَ  أََحدٌ  إِالَّ  بِهِ  َجاءَ  ِممَّ
اوست   ي فقط برا يک است، پادشاهيشر يکتا و بيجز هللا وجود ندارد،  يبرحق يچ پرستش شونده ي «ه
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او معادل آزاد کردن ده برده   ي تواناست» برا ي ز ياوست و او بر هر چ ي ش فقط برا ي و شکر و ستا
طان  يروز از شگردد و در آن ياز او پاک م ي شود و صد بد ياو صد حسنه نوشته م ياست و برا

ن عمل را  ي د، مگر آن که ايآيامت] بهتر از او نمي[در روز ق ي د و کسين که شام نماي شود تا ايحفظ م 
  شتر از او انجام داده باشد). يب

  َكانَ  ِمَرارٍ  َعْشرَ  قالها من فرمود: « امبريآمده است که پ يوب انصارين در آن دو از ابو ايهمچن 
د، به مانند آن است که چهار  يکه آن را ده بار بگو  ي(کس 1» إِْسَماِعيلَ  َولَدِ  ِمنْ  أَْنفٍُس  أَْربَعَةَ  أَْعتَقَ  َكَمنْ 

  ل را آزاد کند). يبرده از فرزندان اسماع

  إِلَهَ  الَ  السُّوقِ  فِي  قَالَ  َمنْ فرمود: « امبري هللا عنهما آمده است که پ ي از ابن عمر رض يدر سنن ترمذ 
ُ  إِالَّ    ُكلِّ  َعلَى  َوُهوَ  اْلَخْيرُ  ِبيَِدهِ  يَُموتُ  الَ  َحيٌّ  َوُهوَ  َويُِميتُ  يُْحيِي  اْلَحْمدُ  َولَهُ  اْلُمْلكُ  لَهُ  لَهُ  َشِريكَ  الَ  َوْحَدهُ  َّ

ُ  َكتَبَ  قَِديرٌ  َشْيءٍ  چ  ي د: هيکه در بازار بگو  ي(کس 2» َسيِّئَة أَْلفِ  أَْلفَ  َعْنهُ  َوَمَحا َحَسنَةٍ  أَْلفِ  أَْلفَ  لَهُ  َّ
اوست و   ي فقط برا يک است، پادشاه يشر يکتا و بيجز هللا وجود ندارد،  ي بر حق  يتش شونده پرس

ر در  يرد، خيم ياست که نم ياراند و او زندهيم يکند و مياوست، زنده م ي ش فقط براي شکر و ستا
  ي بد  ون ي ک مليشود و ياو نوشته م ي ن حسنه براو يل يک ميتواناست،  يوست و او بر هر کارادست 

در بهشت   ي ااو خانه ي(و برا  »اْلَجنَّةِ  فِي بَْيتًا  لَهُ  َوبَنَى آمده است: « يت يشود) و در روايپاک م يز وا
  د). يفرما يبنا م

  باشد: ي امت مي من شدن از وحشت قبر و هول و هراس قيآن ا  يها لت ياز فض

ُ  إِال إِلَهَ  ال لِ أَهْ  َعلَى َلْيسَ فرموده است: « امبريگر کتابها آمده است که پ يدر مسند و د    فِي  َوْحَشةٌ  َّ
ُ  إِال إِلَهَ  ال أَْهلِ  إِلَى  أَْنُظرُ  َوَكأَنِّي ، َمْنَشِرِهمْ  َوال ، قُبُوِرِهمْ    ،  ُرُءوِسِهمْ  َعنْ  التَُّرابَ  يَْنفُُضونَ  َوُهمْ  َّ

ِ  اْلَحْمدُ :  َويَقُولُونَ  َّ ل ال اله اال هللا وحشت قبر و نشور [در روز  اه  ي برا(  3» اْلَحَزنَ  َعنَّا أَْذَهبَ  الَِّذي  ِ
خته  يکنم و بر سر آنها خاک ريامت] وجود ندارد و به مانند آن است که به اهل ال اله اال هللا نگاه ميق
  را از ما بُرد). ي ني ند: شکر هللا که غمگيگو يشود و م يم

  أمانا له  كانت  مرة مائة يوم كل ن المبي  الحق الملك هللا  إال  إله ال  قال  منث مرسل آمده است: «يدر حد 
که روزانه صد   يکس( 4» الجنة  باب  له واستفرغت  الغنى له واستجلبت  القبر وحشة  من وأنسا الفقر  من

  ي جز هللا وجود ندارد [و او] پادشاه، حق و آشکار است، برا  ي برحق ي چ پرستش شوندهي د: هيبار بگو
ان  ياز بهشت پا  يشود و دربياو حاصل م ي برا ي از فقر و آرامش از وحشت قبر و ثروتمند  ي او امان

  کار او خواهد بود). 

  باشد: ي شان ميرون آمدن از قبرهايآن شعار مؤمنان هنگام ب 
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شوند، شعار آنها ال  يشان بلند م ياز قبرها ي ده است که مردم وقتيگفته است: به من رس  عربي  بن  نضر 
  اله اال هللا است. 

ن  ي (شعار ا 1» أنت  إال إله  ال  الصراط  على  األمة هذه شعار  ان ت: «ت کرده اسيروا امبرياز پ  ي طبران
  جز تو وجود ندارد). ي برحق  يچ پرستش شونده ي ن است: هي پل صراط ا ي امت بر رو

شود و به او  يآنها [در آخرت] هشت درب بهشت باز م ي نده يگو  ي ن است که برايآن ا  ي هالت ياز فض
    اخل شو!د  يخواه يشود: از هر کدام که ميگفته م

أَ  َمنْ فرمود: « امبري آمده است که پ ث عمريهمان گونه که در حد    أَْشَهدُ  قَالَ  ثُمَّ  اْلُوُضوءَ  فَأَْحَسنَ  تََوضَّ
ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  ًدا أَنَّ  َوأَْشَهدُ  لَهُ  َشِريكَ  الَ  َوْحَدهُ  َّ اِبينَ ال  ِمنْ  اْجعَْلنِي  اللَُّهمَّ  َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ   ِمنْ  َواْجعَْلنِي تَّوَّ

ِرينَ  رد، سپس  يبگ  يي کوي ن  ي که وضو ي (کس 2»َشاءَ  أَيَِّها ِمنْ  يَْدُخلُ  اْلَجنَّةِ  أَْبَوابِ  ثََمانِيَةُ  لَهُ  فُتَِحتْ  اْلُمتََطّهِ
ک است و  يشر يکتا [و] بيجز هللا وجود ندارد،  ي برحق   يچ پرستش شوندهيدهم که ه يم  يد: گواهيبگو 

ار توبه کنندگان قرار بده و  يا هللا! مرا از بس ي باشد، يم  ي و ي دهم که محمد بنده و فرستادهيم  ي گواه
شود و از هر کدام  ياو باز م ي کنند، قرار بده! هشت درب بهشت برا يم  يکه طلب پاک  ي مرا از کسان 

  باشد]. ي م ي ن لفظ ترمذ يج کرده است [و ا يشود). مسلم آن را تخر يبخواهد وارد م 

ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  َشِهدَ  َمنْ فرمود: « امبري آمده است که پ ن از عبادة بن صامت يح يدر صح   الَ  َوْحَدهُ  َّ
ًدا َوأَنَّ  لَهُ  َشِريكَ  ِ  َعْبدُ  ِعيَسى  َوأَنَّ  َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ   ِمْنهُ  َوُروحٌ  َمْريَمَ  إِلَى أَْلقَاَها  َوَكِلَمتُهُ  َوَرُسولُهُ  َّ
ُ  أَْدَخلَهُ  َحقٌّ  َوالنَّارُ  َحقٌّ  َواْلَجنَّةُ  چ  ي دهد که ه ي که گواه ي (کس  3» شاء الثمانية  الجنة  أبواب  أي  من َّ

  ي او و فرستاده ي ک است و محمد بندهيشر يکتا [و] بيجز هللا وجود ندارد،  ي برحق  يپرستش شونده 
م القاء شده است و  ياست که به مر  ي اکلمهباشد و ياو م  ي بنده هللا و فرستاده ي سيباشد و ع ياو م 

  ، هشتگانه بهشت که بخواهد  ي بهشت حق است و آتش جهنم حق است، هللا او را از هرکدام از دربها
    کند). يوارد آن م

  رجال  ورأيت خوابش، فرمود: « ي طوالن يدر ماجرا امبريآمده است که پ  سمرة بن  الرحمن  د از عب
  األبواب  له  فتحت  هللا إال  إله  ال أن شهادة فجاءته دونه  األبواب  فأغلقت  ةالجن أبواب  إلى انتهى  أمتي  من

بسته بود،   يو  يبرا يبهشت بود و دربها  يدم که پشت دربهاياز امتم را د  ي(و مرد  4» الجنة وأدخلته
او باز شد   يشت برابه يدادِن ال اله اال هللا [که از طرف او صورت گرفته بود]، آمد و دربها يگواه
  خل بهشت کرده شد). و دا

شود  ينموده باشد، داخل آتش جهنم م  ي اگر در حقوق آن کوتاه ي ن است که کسي آن ا ي ها لت ياز فض
  گردد:يمطمئناً از آن خارج م  يول
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تِي : قول هللا ي« فرمود:  امبري آمده است که پ از انس صحيحين در    َوَعَظَمتِي  َوِكْبِريَائِي َوَجَالِلي َوِعزَّ

ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  قَالَ  َمنْ  ِمْنَها َألُْخِرَجنَّ  من و قسم به   يبلندا به  د: قسم به عزت من و قسميفرمايم  (هللا  1» َّ
  ي چ پرستش شونده ي د: «هيمن، از آن [آتش جهنم] هر که را که بگو يمن و قسم به بزرگ يبزرگ منش

    جز هللا وجود ندارد» را خارج خواهم نمود).  ي برحق

  بذنوبهم  النار  يدخلون  هللا  إال  إله  ال  أهل  من  ناسا  إن «فرمود:  امبريآورده است که پ از انس ي طبران
  النار من  فيخرجهم  لهم هللا  فيغضب  هللا إال إله ال  قول عنكم أغنى ما  والعزى الالت  عبدة  لهم فيقول 

ال هللا  از اهل ال اله ا ي(مردم 2» رضي ما إذا يكون فكيف يحسن سخطه في كان  ومن الجنة فيدخلون
  ي ند: سخن ال اله اال هللا برا ي گو يبه آنها م يان الت و عزندگشوند و پرستش کنيوارد آتش جهنم م

د: آنان را از آتش  يگوي کند و به آنها مي] غضب ميجاد نمود؟ از پس آن هللا [تعال يا  يازي ني شما چه ب
- يم  ييکويرار دارد به نکه در خشم او ق يجهنم خارج خواهم نمود و وارد بهشت خواهند شد، کس

  باشد؟). ي است، چه م ي که از آنها راض ي رسد، پس حال کسان

که به هللا   ي نموده باشد با کس ياگر در آن کوتاه ي د داشته باشد، حتيتوح ي هللا تعال يکه درباره  يکس
  باشد: ي کسان نميشرک بورزد،  ي تعال

که به   ي ورزد، با کسي را که به تو شرک م يکسا هللا! يگفت: يم مي اند: ابراهان گفتهين يش ياز پ ي بعض
    ا و آخرت] قرار مده!يک هم [در دن ي ورزد را شري تو شرک نم

- يکه آنها قسم م  ي گفتيآهل آتش جهنم م ي ا هللا! تو دربارهيگفتند: يشان مي ان در دعايني شياز پ  ي بعض
رد را  يکه بم  ي م که هللا کسي رخويکند و ما قسم ميرد را مبعوث نم يکه بم  ي کس ] ي[تعال  هللا ورند: خ

  قرار مده!  ين واحد ين دو گروه را در سرزم يا هللا! ا يکند،  يمبعوث م

کنم و اگر از گناهان من طلب  يگفت: اگر از بخل من طلب کند از بخشش او طلب ميمان مي ابو سل
دهم که من  يکنم و اگر مرا وارد جهنم کند، به اهل آتش جهنم خبر ميکند از عفو و بخشش او طلب م

  دوستش دارم. 

    أصعبه  وما  هجره أثقل  وما                     أعذبه وما   وصله أطيب  ما

    عذبه   وإن يحبه  القلب               ماأهيبه والرضى  السخط  وفي

من تو را دوست دارم   ي گفتند: اگر مرا عذاب کن ي کردند و ميه مياز عارفان طول شب را گر  ي بعض
  ن تو را دوست دارم. م  ي و اگر به من رحم کن

- يرا] ترسناکتر از عذاب م ي ت ويو عدم رو يعارفان از در پشت پرده قرار گرفتن [از هللا تعال
  دانستند. 
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در برابر   ي ا] مانند قطرهي[از هللا تعال  ي گفته است: ترس از جهنم در برابر ترس از دور  النون  ذو
  باشد. ي م ي طوفان  يايدر

! از  ي من! اگر با تمام عذابت مرا عذاب ده يمن! و موال  ر! و سرويا الهيگفتند: ياز آنها م ي بعض
  من بزرگتر از آن عذاب است.  يبه تو برا ي کيدست دادن نزد 

    گفتند: ي؟ و آنها م يکنيشد: اگر تو را [از خودش] دور کند، چکار مياز آنها گفته م  يبه بعض 

    ومقيال  منزال  النار  في رمت                     وصال الحب  من  أجد  لم  أنا إذا

    وأصيال   عرصاتها  في  بكرة                            بندائي  أهلها  أزعجت  ثم 

    الجليال يحب  أنه  يدعي         من  على   ناحوا  المشركين معشر

    الطويال  العذاب  به   فجزاه            محقا ادعاه  الذي  في يكن   لم

  برادران من! 

ن  ي ابد، مگر چني ينجات نم ياز عذاب هللا تعال ي را کسيد، ز يد بکوشيدا کردن توح يامروز در تحقق پ 
  : باشد   هللا  إال إله ال کوتر از يند که ن ي گويندگان نمي ، سخن گوي. سخنيشخص

    هو إال  إله ال  من  أحسن                    نطقوا  إذ  الناطقون  نطق ما

جز او   ي چ معبود بر حقيه است که  ي ن آن کسيکوتريند     ن يگو يسخن م  يندگان وقت ي سخن گواز آنچه 
  وجود ندارد 

    هو   إال إله ال   أن أشهد                  ومن  الجالل ذو  هللا  تبارك 

جز او   ي دهم معبود بر حقيکه                شهادت م يار پُر برکت است، کسيبس  ي بزرگ يهللا دارا
  وجود ندارد 

    هو   ال إ إله ال   من يا  غيرك                    يمحصها   ومن  لذنوبي من

که معبود بر   يکس ير از تو ا يکند          غيآنها را پاک م يوجود دارد و چه کس  ي من گناهان يبرا
  جز او وجود ندارد   يحق

    هو   إال  إله  ال  أن  أشهد                    يوحده  لمن خلد  جنان

  ي ود بر حق دهد که معبياو موحد باشد             شهادت م ياست که برا يکس يبهشت جاودان برا 
  جز او وجود ندارد 

    هو إال  إله  ال  أن  يشهد                         من  تحرق   ال  نيرانه

  جز او وجود ندارد   يسوازند         که شهادت دهد معبود بر حق ي را نم يآتش او کس 

    هو   إال إله ال  أن  أشهد                   بخل  بال  مخلصا  أقولها



  جز او وجود ندارد   ي دهم که معبود برحقيم يم              گواه ي گو يآن را مخلصانه و بدون بخل م


