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 با حوریان

را آنگونه که سزاوار اوست و درود و سالم خدا بر  یحد خدا بی سپاس
بر عبادت  زیو ن ارانشیو خاندان و  ج حضرت محمد دگانیبرگز نیبھتر

 کنندگان باد.
کنم که عباراتم  می اعتراف شگاھتیدر پ یخواننده گرام یبعد: ا اما
من در  م؟یو چه بگو م؟ی.. پس چگونه بگو...و کلماتم نارساست.قاصر

.. .آورد می زبانم را بند رتیدو خط، سپس ح ای سمیخط بنو کی..که .رتمیح
من به  چه.. آن.نگرم می الی..و به افق دور خ.سازد می نم را ناتوان ایو ب

.. و نه عبارت بدان .و به ذھن خطور نکند دیاین الیدنبالش ھستم در خ
 آن به ذھن شود! یکینزد هی.. نه اشارت ما.رسد

ھای  نعمت از یکیکه از  یکه خواندم و اخبار یثیو احاد اتیخدا آ به
. .ھستند انیحورھا  نعمت نی.. ا.ا مبھوت کردمر دمیشن یبھشت

بندگان صالح خدا، خداوند  ی.. برا.انیشدگان نزد پروردگار جھان پنھان

ۡ�ُ�ٖ َجَزآَءۢ ﴿ :دیفرما می یتبارک و تعال
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ

از  یا یداند چه نور چشم نمی کس چیھ« ]۱۷[السجدة:  ﴾١٧بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن 
  .»پاداش عملشان، پنھان شده است یبرا

 یو نه گوش دهید یام که نه چشم کرده ایبندگان صالحم آنچه را مھ یبرا
 .خطور کرده است یو نه به دل انسان ده،یشن

آنھا  ریبشنود و به غ انیحور نیاست که از ا یخدا، عجب از کس به
 وابسته شود!

! و ندیبرگز یرا بر زنان آسمان ینیاست که زنان زم یاز کسخدا، عجب  به
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را  نییشود! و زنان جھان پا ینیزم انیگرفتار حور یبھشت انیحور یبه جا
 بر زنان جھان باال مقدم بدارد!

که  یا برد، دلسوخته می ھوش را یلیو ل یعشق دلسوختگان به سلم اگر
 چه کند؟ دیدلش مشتاق عالم باال شد با

و عزه را در  یو لبن یو سلم یلی.. عشق ل.عاشقان و دلسوختگان. .بله
 !رندیفنا پذھا  این دل دارند حال آنکه

 انی.. بھشت.انی.. دلشان مجذوب عالم باالست.. حور.مؤمنان یول
 جاودان...

در سجده بودم که : «دیگو می از صالحان بزرگ یکی یداران مانیسل
 ای! آزیکه با پا به من زد و گفت: عز دمید یحور کیخوابم برد به ناگه 

 یدار است و به شب زنده داریروند حال آنکه خداوند ب می چشمانت به خواب
روند در  می و نور چشم من! چشمانت به خواب زینگرد؟ عز می متھجدان

 تو از فالن روز رشد و پرورش یجماعت برا نیا انیمن در م کهیلحا
 ؟»ابمی می

بودم از ترس جستم.  دهیاو را د یایگفت: من که شرم و ح مانیسل
 انداخت! نیاو در گوش و قلبم طن یسخن نیریش

سرگرم  یباش یبھشت راتیبا خ یزندگ یبه فکر خوش نکهیا یبه جا ایآ
 ؟یشو می خواب
 شوند. می ات یروز یبھشت انیو خوبرو ستیز یابد خواھ تا
 با قرآن است. یدار هکه بھتر از خواب، شب زند زیخواب برخ از
 که ی.. تصور کن حسن و جمال و کمال.انیمسلمان! حور یا

َ�ۡ�ِ يَنَقلِۡب  ۡ�ََ�َ ٱ رِۡجعِ ٱ ُ�مَّ ﴿ ...را بگردان شهیاند دهی.. د.یخواھ می َكرَّ
بگردان  دهیسپس دوباره د« ]۴ الملك:[ ﴾٤َخاِسٗئا وَُهَو َحِس�ٞ  ۡ�ََ�ُ ٱإَِ�َۡك 

  .»تو بازگردد یخرد، زبون و خسته به سو دهیتا د



 ٣   فهرست مطالب

 ی.. و بادبان شوق را از کشت.میرا بزن دیبرادر دِر ام ای. ب.ایبا من ب یول
 نیدر ا ای... با من بمیگذر کن بیغ ِی داشتن ..در جھان دوست.میبر افراز دیام

 ...انی.. با حور.سفر مبارک





 
 
 

)۱( 
 بارویز انیقرآن نسبت به حور یگواه

ۡ�َ�ُ َشَ�َٰدٗةۖ قُِل  قُۡل ﴿
َ
ٍء أ يُّ َ�ۡ

َ
ۖ ٱأ ُ باالتر  یبگو کدام گواھ« ]۱۹ نعام:األ[ ﴾�َّ

  .»است، بگو خدا
.. و .داده یرا گواھ انیدر کتاب خود، حسن و جمال و کمال حور خداوند

گرفتارش  ایکه زنان دن یبیھرع ؛»زهیپاک ییزوجھا« در خصوص آنھا گفته:
 ندارند.ھا  این شوند، یم

ۡرِف ٱوَِعنَدُهۡم َ�ِٰصَ�ُٰت ﴿: دیفرمایمتعال م خداوند  الصافات:[ ﴾٤٨ِ�ٞ�  لطَّ

 .»دیده باشند نگاه و فراخ ونزدشان [دلبرانی] فروھشته« ]۱۹
 کیشونده، ھر رهینگرند، نه چشم چرانند و نه خ می به شوھرانشان تنھا

خندند، و او را با جام نقره از نھر عسل  می گریکدیبا  ند،ینش می با شوھرش
خدا، بعزت  یول ی: ادیگو می آمده، شیکند سپس به سو می رابیس

 را.. عقل و دلش .نمیب نمی از تو در بھشت کوترین یزیپروردگارم سوگند چ
 نگرد و نه طمع دارد. نمی یو او به جز تو به کس یکن می پر

�َُّهنَّ ﴿
َ
و  اقوتی ییگو« ]۵۸ الرحمن:[ ﴾٥٨ لَۡمرَۡجانُ ٱوَ  ۡ�َاقُوُت ٱَك�
.. از .مرجان ھستند یدیدر سف اقوتی یآنھا مانند پاک یعنی ؛»مرجانند

 ...تیو شفاف یلحاظ حسن و جمال، روشن

يِّ  ٧٠َخۡيَ�ٌٰت ِحَساٞن  �ِيِهنَّ ﴿
َ
بَاِن  فَبِأ ُحوٞر   ٧١َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ

ۡقُصوَ�ٰٞت ِ�  و  کویھا زنان ن در آن بھشت« ]۷۲-۷۰ الرحمن:[ ﴾٧٢ ۡ�َِيامِ ٱمَّ
 د؟یکن می پروردگارتان را انکارھای  نعمت نیھستند، پس کدام بارویز
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جمال  نی... ابارویخوش خلق و ز یعنی ؛»خودھای  در سراپرده یانیحور
 دیمروارھای  ھم باالترند، در سراپرده نیاز ا نکهیا گریظاھر و باطن است. د

 نگرند. می تنھا شوھرانشان به آنھا تند،نشان، خاص شوھرانشان ھس

 یاز دردانه توخال یا مؤمن در بھشت سراپرده« :دیفرما می ج خدا رسول
است، و خاندان او در آن ھستند، مؤمن ھم به  لیدارد، که طول آن شصت م

 . (مسلم)»نندیب نمی را گریکدی یزند. ول می آنھا سر
 پنھان. دیچون مروار یانیآنھا گفته: حور فیعزوجل در تعر یخدا

و  دیسف اریچشمش بس یدیاست که سف یجمع حوراء و آن زن حور:
 باشد. اهیس اریچشمش بس یاھیس

 ...داشته باشد یاست که چشمان درشت یو آن زن ناءیجمع ع :نیع
 یدر زنان بھشت یھستند ول ایزنان دن یداشتن دوست یھا یژگیوھا  این 

 و برتر ھستند. باتریکاملتر، ز
ھستند  یا حفاظت شده یدھایآنھا مروار ییگو ؛»پنھان دیمانند مروار«

به آنھا نخورده  ینداده و دست کس رییرنگشان را تغ یجال دیکه نور خورش
 است.

بَۡ�اًرا  فََجَعۡلَ�ُٰهنَّ ﴿: دیفرما یمتعال درباره آنھا م خداوند
َ
 :ةالواقع[ ﴾٣٦�

 ﴾٥٦لَۡم َ�ۡطِمۡثُهنَّ إِ�ٞس َ�ۡبَلُهۡم َوَ� َجآّنٞ ﴿ :یعنی؛ »باکره یانیحور« ]۳۶
که  مینیب می ».اند آنھا را لمس نکرده انیو نه جن انیآدمنه « ]۵۶ الرحمن:[

 امر را متذکر شده است. نیقرآن ھم ا
تَۡراٗبا ﴿ :دیفرما می و

َ
 »دوست شوھر یانیحور« ]۳۷ :ةالواقع[ ﴾٣٧ُعُرً�ا �

ورزند و با ناز و کرشمه رفتار  می به شوھران خود عشق و محبت یعنی
 کنند. یم



 ٧   فهرست مطالب

تَۡراٗبا ﴿ :دیفرما می و
َ
نار پستان و کم  یانیحور« ]۳۳ :النبأ[ ﴾٣٣َوَ�َواِعَب �

 .»سن و سال
 مانند انار، شیاست که پستانھا ییبایزن ز یجمع کاعب به معنا کواعب:

 شوند... نمی زانی.. و آو.برجسته شده
ھم سن و سال و جوان  باً یکه تقر یانیحور یجمع ِترب به معنا اتراب:
 ھستند...

�َُّهنَّ َ�ۡيٞض ﴿ :دیفرما یمتعال در خصوص آنھا م خداوند
َ
ۡكُنوٞن َك�  ﴾٤٩مَّ

از لحاظ  »پنھان ھستند یھمچون تخم انیحور نیا ییگو« ]۴۹ الصافات:[
 و رقت... یلطافت و نرم

 و عطر ناب را با ھم در بیکنند و ط می گونه خود نور فراوان ساطع از
شوند  می سرسبز ھا نیراه برود، سرزم نیزم یرو شیبا پاھا اگر .زندیآم می

دسته  کی ییگو یریکمر او را بگ یبخواھ اگر باشد. دهیبار یبدون آنکه باران
 ایآب دھان خود را در در ینیریاگر ش و ای. برگ دار را گرفته حاِن یچوب ر

 خواھد شد. یدنیآب آشام کان،ین یبرا ایآن در ندازد،یب
 بمانینص نیحور الع ایشرافت برسان و در آن دن یما را به سرا ایخدا

بندگان صالحت را  یقرار بده و آنگونه که ھوابفرما، و ما را از رستگاران 
 داشته باش. زیما را ن یھوا یدار





 
 
 

)۲( 
 دیگو می سخن انیفرستادگان از حور یشوایپ 

از « ]۴-۳ النجم:[ ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ َوۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣ لَۡهَوىٰٓ ٱيَنِطُق َعِن  َوَما﴿
  .»ستین میکن می که به او الھام یجز وح نیو ا دیگو نمی ھوس سخن یرو

که وارد  یگروھ نیفرمود: اول ج نقل است که رسول خدا سرهیابوھر از
اندازند،  نمی شوند به شکل ماه شب چھارده ھستند، آب دھان می بھشت

ظروفشان از طالست،  کنند، یغائط نم رند،یگ نمی خود را ینیمخاط ب
آنھا از صمغ خوش بوست،  )١(یاز طال و نقره است، مجمرھا شانیھا شانه

ساقشان از  یھا ھمسران استخوان نیا ییبایدو ھمسر دارند، از ز مھرکدا
 ست،ین شان انیم یا نهیاختالف و ک چیشود، ھ یم دهیپشت گوشت د

کنند (متفق  می شیو صبح و شب خدا را ستا گرندیکدیھمراه  شانیھا دل
 .)هیعل

 گرید نیشود؟ ا می دهیپشت گوشت د ساقشان ازھای  استخوان! ایخدا
 انیجمال حور نیاست؟ ا یچه حسن و جمال گرید نیاست؟ ا یتیچه شفاف

 کنندگان! برند نظاره می ی.. چه لذت.است
 فرو انیکه چشم خود را بر زنان عر یکس ی.. ا... مژده بده.بده مژده

 است. ریناپذ فیتوص یھست شی.. آنچه در آرزوای. بسته
.. با قلبت به آن گوش فرا بده... مرتبًا در .گوش بده ثیحد نیمن به ا با

.. در اشارات آن تأمل کن... از کلماتش جام شوق را .فکنیعباراتش نظر ب

[فرھنگ  عودسوز.یا  که در آن زغال افروخته گذارند. یآتشدان و منقل و ظرفمجمر:  -١
 دھخدا]
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بر  انیاز بھشت یاگر زن« :دیفرما یم ج سر بکش... گوش کن... رسول خدا
 یاز بو را نکند و آ می را روشن نیآسمان و زم انیوارد شود م نیاھل زم

و آنچه در آنست برتر  ایکه بر سر دارد از دن یا گرداند و پارچه می خوش پر
 .)ی(بخار »است
 به! به به! به

کند! و از عطر  می را روشن نیآسمان و زم انی.. م.ینگاه از آن حور کی
 گرداند! می خوش پر یو بو

 و آنچه در آنست برتر است! ای.. از دن.که بر سر دارد یا پارچه و
 تا چه رسد به صاحب آن؟! پارچه است کی تیوضع نیا

 در الی.. و به خ.کند نمی که به ذھن خطور ی.. نعمت.مؤمن ی.. ا.بله
 .دیآ نمی

.. ... بر خاک مشک و زعفران.بھشت یآنجا ھستند بر رودھا انیحور
صدا و  نیھمسرانشان با بھتر ی..برا.ھا شاخه ریدرختان طال و ز انیم
 خوانند... می آھنگ آواز نیباتریز

 نیشوھران خود با بھتر یزنان اھل بھشت برا« :دیفرما می ج خدا رسول
خوانند  می از آنچه یخوانند، برخ می آواز دهیکس ھرگز نشنچیکه ھ یصوت

و بزرگوار  میو ھمسران مردمان کر انیرو و خوب کانیما ن است: نیا
 ندخوان می از آنچه یا پاره زیو ن کنند می شان نگاه ..که با نور چشم.میھست

ما  م،یترس نمی پس میھست منیما ا م،یریم یپس نم میا است: ما جاودانه نیا
 .)۱۵۶۱الجامع  حی(صح »رفت میپس نخواھ میمان می شهیھم

 در بھشت انیحور« فرمود: ج نقل است که رسول خدا سانس از
 ییھا ھمسران و جفت یکه برا مییبارویز انی: ما حورندیگو می خوانند و می
 .)۱۵۹۸الجامع  حی(صح »میا و بزرگوار پنھان گشته میکر

 ی... جاودانگانمیھمسران کر ی.. پنھان شده برا.کوی.. لحن ن.بایز یرو
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در امن و امان؛ چون در جوار خداوند  یانیکه مرگ به آنھا راه ندارد.. حور
 کوچ یجاودانھای  نعمت یآنجا ھستند و از سرا شه،ی.. ھم.مندیکر

ھا  نعمت .. تا.مؤمن ی.. به خاطر تو ا.به خاطر توستھا  این کنند. ھمه نمی
 ھا از آن تو شوند... و کرامت

ناپاک و گناه  یاست، آوازھا یجاودانگ یھمان آواز جاودانه در سرا نیا
.. .یمند شو بھره انیحور یکه فردا از صدا یآلود را رھا کن... اگر خواست

 بھشت... یھا نزد پروردگار پاک... در باغ

ٰٖت َوَ�َهرٖ  لُۡمتَّقِ�َ ٱ إِنَّ ﴿ ِۢ  ٥٤ِ� َج�َّ ۡقَتِدر  ﴾٥٥ِ� َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ
 .]۵۵ -۵۴ القمر:[

خواھند بود، در منزلگاه صدق و  ییھا و نھرھا در باغ زگارانیپرھ«
  .»اقتدار ونزد خداوند عزت  قت،یحق

. منتظر .جاودانھای  نعمت ی.. در سرا.نجاستی.. ا.مؤمن مشتاق یا
و  ینشدن .. تا تو و او از نعمت تمام.داری.. منتظر لحظه د.توست دنیرس

.. تو و او به مرور زمان .... بلهدیمند شو بھره انیپا بی و حسن ریجمال فنا ناپذ
گوش  ج.. با من به رسول خدا .دیابی می یاز لحاظ نور و جمال و حسن برتر

که  یآن نعمت یخواند و ما را به سو یم یحد مانیھا جان یکن که برا
 قیگردند تشو می ریمدھوش و متحھا  شود و عقل می رانیدر آن ح شهیاند
.. و .دیگو می سخن انیبھشت نیتر هی.. او اکنون درباره دون پا.کند می

 ...انیحور نیتر جمال از کم نیھمچن
از آن  یا به اندازه ی... ولزیبرانگ ی.. و شگفت.دراز است اریبس سخن

دارانش  گوش کن تا لطف بزرگ خدا را نسبت به فرمانبرداران و دوست
 ...یبدان

 ج رسول خداشوند،  می که وارد بھشت یانیبھشت نیرابطه با آخر در
 :دیفرما یم
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شود  می کیبه مردم نزد نکهیدر بھشت، تا ا دنیکند به خرام می شروع«
: ندیگو می افتد و به او می کنند، به سجده می بنا شیبرا دیاز مروار یو قصر

 نی: اندیگو می . به اودمیرا د می: خدادیگو می چه شده؟ ر،یسرت را باال بگ
 توست!ھای  از منزلگاه یکی

 سجده کند. به او شیخواھد برا می پس ند،یب می را ی: سپس مردفرمود
 !؟یکن می دار چه : دست نگهدیگو می

از  یکی: من فقط دیگو می !یاز فرشتگان یکی: فکر کردم تو دیگو یم
 دست ھزار قھرمان مثل تو!ریھا و غالمانت ھستم و ز نگھبان

باز کند.  شیقصر را برا نکهیافتد تا ا می به راه شی: سپس از جلوفرمود
ھا و  قفلھا، درھا،  بان هیاست که سا یتو خال دیمروار کیاز  نیگفت: ا

گوھر سبز که درونش قرمز  کیاست. در ابتدا  دیاز مروار زین شیدھایکل
ھر  وگوھر سبز درون راه دارد  کیاست قرار دارد با ھفتاد در، ھر در به 

ھا و  تخت یشود. در ھر گوھر یمنجر م گرید یبا رنگ گرید یگوھر به گوھر
است که ھفتاد حله نو بر  یحور کیآنھا  نیھستند. کمتر مانیھمسران و ند

 ی نهیی. ھردو آداستیپھا  تن دارد، استخوان ساقش ھم از پشت آن حله
آنچه در چشم او  زا شتریگرداند، زن ھفتاد بار ب ی. اگر مرد از او روگرندیکدی

از آنچه در  شتریگرداند، مرد ھفتاد بار ب یبود، خواھد شد و اگر زن از او رو
: به خدا در چشمم ھفتاد برابر دیگو می ه اوچشم او بود خواھد شد. و ب

 شتریدر چشمم ھفتاد برابر ب زی: به خدا تو ندیگو می زیو او ن یشد شتریب
 .»۳۷۰۴ هشمار بیو الترھ بیالترغ حیصح«  »یشد

 شتریزدن از لحاظ حسن و جمال بارھا ب چشم به ھم کی.. در .و او تو
خود را به خدا  یشوق و آرزو.. و .که به ذھن خطور نکند ی.. نعمت.دیشو می

 ...میدار می ابراز
 کیشد... از  یمتنعم خواھ دانیجاو ی.. در سرا... و امثال او.حور نیا از
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لذت به لذت  کی.. از .گریبستر به بستر د کی.. از .گرید یبه حور یحور
به صد دختر  نکهی..تا ا... و نه دلتنگ... نه ملول.یشو می .. نه خسته.گرید

 .یکن می دایروز دست پ کیدر  شتریب ایباکره 
به مومن در بھشت فالن « فرمود: جنقل است که رسول خدا  سانس از

رسول الله! طاقت دارد؟  ایشود. عرض شد:  می اندازه توان مقاربت داده
 .)۷۱۰۶الجامع  حی(صح» شود می فرمود: توان صد مرد به او داده

لذت  یبھشت انیحورمنان، از ؤاز م ی.. کسان.ینشدن فیتوص یلذت
تر و خوددارتر نسبت به محرمات  زهیپاک ایدن نیبرند که در ا می یکاملتر
 باشند.
را به خاطر خدا ترک کند، در  نجایلذت حرام اھرکه  مسلمان! ی! ا بله

 یمسلمان! در سرا ی.. آنجا ا.کند می افتیلذات را در نیآنجا به طور کامل ا

و «] ۲۶ المطففین:[ ﴾٢٦ لُۡمَتَ�ٰفُِسونَ ٱۡلَيتََنافَِس َوِ� َ�ٰلَِك فَ ﴿ !ینعمت جاودان
  .»به شوق و رغبت بکوشند دینعمت با نیمشتاقان به ا

 او تنگ شده؟ یدلت برا ای. آ.مومن یا
 .. سراغت را... چشم به راه توست... دم در بھشت.آنجاست او

نسبت .. نسبت به تو تعصب دارد؛ بله او .تنگ شده تی.. دلش برا.ردیگ می
 .. .مشتاق ی.. گوش کن ا.به تو تعصب دارد

دھد جز  نمی ھمسرش را آزار ایدر دن یزن چیھ: «دیفرما می جخدا  رسول
: خدا مرگت دھد! آزارش مده! او صرفًا به تو پناه دیگو می او ِی زن حور نکهیا

الجامع  حی(صح» ما ترک خواھد کرد یروزھا تو را به سو نیآورده و ھم
۷۰۶۹(. 

 ؟یاو دلتنگ یبرا زیتپد تو ن می تیچنانکه دل او برا ایآ
 ؟ییآنگونه که او مشتاق توست تو ھم مشتاق او ایآ
.. در مجالت و .انیمفتون زنان عر ان،یحور ی.. به جا.چارهیب یتو ا ای
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آخرت  ی.. و از خدا و سرا.؟یا ھا شده و سواحل و پارک یا ماھواره یھا کانال
 !؟یا شده یخود راض یآور برا انیمعامله ز.. و به ای. غافل گشته

 .. و تو را خواندم اگر به حق باز.یداشت می تو گفتم اگر گوش شنوا به
 ...یگشت می

ا﴿ مَّ
َ
ِ�َ  ۡ�َنَّةَ ٱ فَإِنَّ  ٤٠ لَۡهَوىٰ ٱَعِن  �َّۡفَس ٱَوَ�َ�  ۦَمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِ  َوأ

َوىٰ ٱ
ۡ
که از مقام پروردگارش خوف  یکس یول« ]۴۱-۴۰النازعات:[ ﴾٤١ لَۡمأ

 .»اوست گاهیو ھوس بازدارد، بھشت جا یداشته باشد و نفسش را از ھو
گـو کنـاره  و سخن حق را بگو و از شخص بذلـه زیذکر آواز و غزل بپرھ از

 .ریبگ
افول کرده  یا دوران مانند ستاره نیکه ا واگذار یکودک امیکار را به ا نیا

 است.
نشود جز  کینزد یخدا به قلب کس یکن که تقوا شهیخدا را پ یتقوا

 موجب وصال شود. نکهیا
 ،ستیکند قھرمان ن می شرفتیرود و پ می که چند قدم به جلو یکس آن

 خدا را دارد. یاست که تقوا یبلکه قھرمان کس



 
 
 

)۳(  
 ستندیکننده ن خصوص اثبات نیکه در ا یثیاحاد

 جدا ھستند) مهیسق ثیاز احاد حهیصح ثی(احاد
 جیرا انیاز حور یثیواعظان و سخنرانان، احاد یمردم و بر زبان برخ انیم

 .یجعل ای فندیضع ایاند. و  نقل نشده ج امبریتوسط پ حیاست که از سند صح
کنم و از آنھا  یروشنگر ثیاحاد نیکه نسبت به ا دمید نیچن نجایا در

 ثیاحاد نکهیکه نفرموده و ا مینبند یزیچ جھشدار دھم تا به رسول خدا 
 .ستیبه چراغ ن یازیکنند و در روز ن می تیما را کفا حیصح

اندک  یا به اشاره ثیاحاد نیا نیخاطر کمبود مجال به مشھورتر به
 کنم. می بسنده

 اند. شده دهیاز زعفران آفر انیحور ثیحد :نخست
الجامع به اثبات  فیضعف آن را در ضع یاست که آلبان یفیضع ثیحد

 .۲۸۰۲شماره  لیرسانده است: ذ
 اند. شده دهیفرشتگان آفر هیاز سا انیحور ثیحد :دوم

 آمده است. ۲۸۰۴شماره  لیالجامع ذ فیاست و در ضع فیضع زین
آوردن  رونی..و ب.دیاوریب رونیو زباله آن را ب دیمسجد بساز ثیحد :سوم

 است. یحور هیزباله از مساجد، مھر
 ۵۳شماره  لیذ ریالجامع الصغ فیاست که در کتاب ضع یفیضع ثیحد

 آمده است.
 است. انیحور هیجاروکردن مساجد، مھر ثیحد :چھارم

نسبت داده شده و در  ج امبریاست که به پ نیو دروغ یجعل ثیحد کی
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 آمده است. ۴۲۸۰شماره  لیذ ریالجامع الصغ فیضع
 است. انیحور هیمھر چارگان،یب یخرما براھای  مشت ثیحد :پنجم

 ۴۰۷۱شماره  لیذ ریالجامع الصغ فیاست و در ضع یجعل ثیحد کی
 آمده است.

 و ھفت ھزار حرف است. ستیقرآن، ھزار ھزار حرف و ب ثیحد :ششم
از  یحور کیتالوت کند، بابت ھر حرف آن  تیو رضا ییبایآن را با شکھرکه 

 آن او خواھد شد.
 لیذ ریالجامع الصغ فیاست که در ضع نیو دروغ یجعل ثیحد کی

 آمده است. ۴۱۳۳شماره 
کند مگر آنکه او را به  نمی را خداوند وارد بھشتھیچکس  ثیحد :ھفتم

اھل جھنم،  راثیو ھفتاد تن از م یازدواج ھفتاد و دو زن درآورد، دو حور
دارد که  یآلت زیدارند و مرد ن یو لذت بخش نیریشھای  زنان، فرج نیھمه ا

 شود! نمی خم
آمـده  ۵۱۴۳شـماره  لیـذ ریالجامع الصغ فیاست و در ضع فیضع اریبس
 است.

آنھا را انجام دھد، از ھر  مانیبا اھرکه  است که زی: سه چثیحد :ھشتم
 را که بخواھد یا یتواند وارد شود و ھر حور می در بھشت که بخواھد

ادا کند،  یخود را پنھان نیکه قاتلش را ببخشد، د یبرد: کس بیتواند نص می
 و در پس ھر نماز واجب ده بار سوره اخالص بخواند.

 لیباشد و ذ نمی ج امبریاست که از قول پ یفیضع اریبس ثیحد نیا
آمده  ریالجامع الصغ فیاز کتاب ضع ۲۵۴۹شماره  نیو ھمچن ۲۵۴۱شماره 

 است.
داشتم که خداوند او را  هیتک یبر حکم عالمه آلبان ثیاحاد نیا در

در  یریمشمول رحمت واسعه خود گرداند و به ھمه امت اسالم، عوض خ
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 خود گرد ھم آورد. نیما را در بھشت بر یعدم حضورش بدھد و ھمگ





 
 
 

)۴( 
 عروس نیباتریز ی... برا هیمهر نیبزرگتر

 یخواستگار بایاز دختر زھرکه  و میگذر می از جانمانھا  یطلب بزرگ در
 .ستیگران ن شیاو برا هیکند مھر

 انیحور هی.. مھر.صالح اعمال
 نیباتریپردازد تا ز می که مومن یصداق نیتر .. و صادقانه.هیمھر نیبزرگتر

دادن در راه خدا،  . ھمانا جان.گردد بشیسرور و بھجت نص یدر سرا هیحور
مھربانان  نیتر رحمت از مھربان.. و طلب .نید یاریخون جھت  ختنیر

 است.
.. و در بھشت .مردم نیتر بختدر راه خدا، خوش دیخاطر شھ نیھم به

 است. انیآنھا از حور نیبرخوردارتر دانیجاو
نزد  دیشھ« فرمود: جنقل است که رسول خدا  سعباده بن صامت از

جھش خون از بدنش  نیخدا او را در ھنگام اول نکهیدارد: ا یژگیخدا ھفت و
آراسته شود، از عذاب  منیبه لباس ا ند،یخود را در بھشت بب گاهیجا امرزد،یب

بنھند  یو بزرگ قارباشد، بر سرش تاج و منیقبر در امان بماند، از فزع اکبر ا
و تمام آنچه در آن است و با ھفتاد و دو  ایاز آن تاج برتر از دن اقوتی کیکه 

 رفتهیپذ شانشیو شفاعت او در ھفتاد نفر از خو ازدواج کند انیزن از حور
 .)۱۳۷۴ بیو الترھ بیالترغ حیصح(» شود

 شینزد پروردگارش نگاه کن! گوارا دی.. به کرامت شھ.کن بنده خدا! نگاه
.. ... بلکه.گردد می در بھشت متنعم یھمه حور نیاز ا کهی.. آن ھنگام.باد!

 صورت دارید نیاول انیاو و آن حور انیم کهی. آن ھنگام.باد! شیگوارا
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.. تا روحش به آسمان پر .دیآ می نزد او یحور کهی... آن زمانردیگ می
 ...جنگ آغشته به خون افتاده است دانی.. و او ھنوز در م.بکشد

رسول خدا! من  یآمد و گفت: ا جچرده نزد رسول خدا  هیس یمرد
 نانیھم ندارم، اگر با ا یچرده، بدبو و زشت رو ھستم اموال هیس یمرد

 بجنگم تا کشته شوم کجا خواھم بود؟ فرمود: در بھشت.
را  تینزد او آمد و فرمود: خدا رو ج امبریتا کشته شد. پ دیجنگ زین او

 را خوش و اموالت را فراوان گرداند. تیبو د،یسف
 یو ِی که با لباس پشم دمیبود د انیفرمود: ھمسر او را که از حور سپس

 .)۱۳۸۱ بیو الترھ بیالترغ حیصح ( اش برود جبه انیشده بود تا م زیگالو
 اند. که نشسته ی.. بدا به حال کسان.!باستیز دار،یبه! چقدر د به
بود که قصد  یا صحابه انیدر م ج امبرینقل است که پ سپسر عمر از

گوشه چادر  یعبور کرد. اعراب یاعراب کیشرکت در جنگ را داشتند. از کنار 
قصد جنگ  ارانشیو  جگفتند: رسول خدا  د؟یرا باال زد و گفت: که ھست

به بند  را آناز شتران جوان خود رفت و  یکیبه سراغ  زین ی.. اعراب.دارند
کرد و  می کینزد جو شتر خود را به رسول خدا او با آنان به راه افتاد.  دیکش

 یاعراب نیا فرمود: جکردند، رسول خدا  می ، شتر را از حضرت دورشصحابه
که قسم به آن که جانم در دست اوست، او از پادشاھان بھشت  دیرا رھا کن

 است...
 نیاز ا  ج امبریپ ی. وقتدی: با دشمن روبرو شدند و او به شھادت رسگفت

 که یسرش نشست و در حال یباال یماجرا با خبر شد، آمد و با خوشحال
 برگرداند! یاز او رو د،یخند می

دفعـه از او  کی ،یدیخند می و میدیرسول الله! تو را خوشحال د ای: میگفت
 ؟یگرداند یرو
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عز  یام از آن رو بود که کرامت روحش را نزد خدا ی: خوشحالفرمود
را  یو یخاطر بود که ھمسِر حور نیمن از او به ا یگردانیو رو دمیوجل د

 .)۱۳۸۲ بیو الترھ بیالترغ حیصح( دمیسرش د یاکنون باال
 پاْک خون! ی.. ا.دیشھ یا

 جان برپا شود. دیرا که در آسمان، ع یبده روز مژده
 مردان! نتیز یا یداشته باش یخوش خواب
گ پاک تو شن خون  کند. می نیھا را عطر آ
 اند. نور و فرشتگان در انتظار تو نیو ھمچن انیحور
 مند شو. بھرهھا  نعمت سرا خوش باش و از نیدر بھتر پس





 
 
 

)۵(  
 حوریان عاشقان یها داستان از

 :پنج انگشت
که عشق، مردان را به  ینیب می کنند، می یباز زیمردان با ھمه چ اگر

 خواھد گرفت. یباز
 گفتند: هیاز مرزبانان اسکندر یبرخ
مشغول گشت. با ما  یاز مغرب بر ما وارد شد و با ما به مرزبان یمرد

 دیداد و ھمچنان تأک نمی دستش را اصًال به ما نشان یمعاشرت داشت ول
تنھا سر انگشتان خود را به ما نشان  دیدارد. و شا نگه یداشت که آن را مخف

دارد.  یبیکه به دلمان افتاد که او نقص و ع میخورد می داد. با او غذا
 مانیروز دستش برا کی نکهیتا ا میدستش را داشت دنیھمچنان انتظار د

که  میو فکر کرد میدیمانند اثر انگشت د یدیسف کیظاھر شد و در ساعدش 
 است! یسیپ یماریبه خاطر ب

. میکرد ریتأخ میبا او غذا بخور نکهیزمان غذاخوردن آمد در ا یوقت
ساعدش با او  یدیما ھم درباره آن سف د؟یکرد ریدوستش به ما گفت: چرا د

داستانش را  دیبا او تنھا شد ی! وقتستین یسیپ نیگفت: ا . اومیسخن گفت
از شما  ااش ر تا گفته دیریتو را به خدا بر او سخت بگ .دیاز خود او بپرس

 آور است! شگفت یلیخ رایپنھان نکند ز
 یکی. میدیاو را د ،یدر حال خوشحال میبا او خلوت کرد یگفت: وقت یراو

را که  یدیسف نیکه راز ا میدھ می از ما به او گفت: تو را به خدا قسم
 بازگو کن... مانیبرا یکردن آن دار در پنھان یھمچنان سع
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.. و نتوانست اشکش را کنترل .کرد ریی.. حالش تغ.دیرا شن نیا یوقت
سؤال  ی. سپس بر خود فشار آورد و گفت: از مسأله بزرگ.کرد هی. و گر.کند
 کینزد انیفرنگ نیمن در مغرب به سرزم نی: سرزمدی. پس بشنودیکرد

بر ما  زیو آنھا ن میردک ی. به آنھا حمله ممیرفت می آنھا یاست و ما به سو
تا  میدشمن را کرد نیمرد قصد سرزم ستیبار ب کیبردند.  می حمله

 یو در روز مخف میکه در شب سفر کن می. و عادت داشتمیآن ببر زا یمتیغن
روز  ییروشنا م،یدیدشمن رس نیخود و سرزم نیسرزم انیبه م ی. وقتمیشو
 ی. وقتمیشوتا در آن پنھان  میدر کوه پناه برد یشده بود، پس به غار داریپد

از داخل آن خارج  یناگھان کافر م،یدیشن ییصدا میوارد غار بشو میخواست
آمدند. آنھا  رونیبا او از غار ب زیبرگشت. و دوستانش ن دیما را د یشد. و وقت
خود خارج شده  نیکافر بودند و کارشان مانند کار ما بود. از سرزمصد مرد 

روز شد به آن غار پناه بردند.  یما را غارت کنند. و وقت نیبودند تا سرزم
.. با آنھا به .مینداشت دمیجز جنگ یا چاره میچشم در چشم شد کهیھنگام

باھم ... سپس میدید یم بیو از آنھا آس میکرد ی.. تحمل م.میدیشدت جنگ
نفر جز من  ستیاز ب نکهی.. تا ا.متحد شدند و عرصه را بر ما تنگ کردند

شدگان  کشته انیبود که با صورت در م برداشته یادیز یھا نماند. بدنم زخم
 افتادم.
 شدند... ینمانده، راھ یباقھیچکس  گمان کردند از ما یاز آن وقت بعد

از آسمان نازل شدند... به  یافتاده بودم که زنان نیزم یمن با آن حال رو
 از دوستانم فرود کیاز آنھا بر ھر کیبودم... ھر دهیآنھا ھرگز ند ییبایز

دستش  ونهسھم من است. آنگ نیگفت: ا می گرفت و می آمد و دستش را می
 نکهی.. تا ا.بیترت نیاست... و به ھموگرفت که انگار با او برخواھد خ می را
.. و دستم را گرفت... .سھم من است نی: ااز آنھا نزد من آمد و گفت یکی

دستم را رھا کرد و گفت:  تی.. با عصبان.احساس کرد یدر دستم جان یوقت
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 اآلن؟! سپس رفت و مرا تنھا گذاشت! نیھم
به عمل آمد که اثر دست و پنج انگشت آن  قیگفت: بعد از آن تحق یراو

 بود! دتریسف ریش یدیزن، بر ساعدش است که از سف
من از تو و در روح وصال توست و صبرکردن من ھم از زمره  جان

 محاالت است.
تواند  می یتشنه آب زالل چه صبر یکیوصالت صبر کنم؟  یبرا چگونه

 داشته باشد؟
که عشق، مردان را به  ینیب می کنند، می یباز زیمردان با ھمه چ اگر

 .ردیگ می یباز

 ؟یا را از دست داده یزیمحروم! چه چ یا
که از  دمیرا د یگفت: در طواف خانه خدا مرد یبن عثمان خزاع قاسم

 نیچن شیکه فقط در دعا دمیشدم و د کیحالش خوشم آمد. به او نزد
 :دیگو می

 ایحاجت من روا نشد... خدا یول یرا روا کرد ازمندانیحاجت ن ایخدا
 حاجت من روا نشد. یول یرا روا کرد ازمندانیحاجت ن

 ؟یکن نمی اضافه یزیچ تیاو گفتم: چرا به دعا به
آن تو را سود برساند.  لهیخدا به وس دیخواھم گفت شا یزی: به تو چگفت

. میحمله کرد انیروم نیو به سرزم میمختلف بود یھفت دوست از کشورھا
بردند تا گردندمان را  یما را به مکان انیاز روم ی. برخمیشد ریاس یھمگ

ناگھان  و. که من به آسمان نگاه کردم... .میبود تیوضعبزنند... ما در آن 
.. و با ھر .بود انیاز حور یزیکه ھفت در باز است... دم ھر در، کن دمید

 دمی. د... و گردنش را زدند.از ما را گرفتند یکیتشت و دستمال!  کی یحور
.. ... و خونش را با دستمال پاک کرد.او فرود آمد یبه سو انیاز آن حور یکی
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تن  ۶گردن  نکهی.. تا ا.بیترت نیدر بسته شد. و به ھم کیسپس بازگشت و 
که فقط  دمی..و د... به آسمان نگاه کردم.. و من ماندم.از ما گردن زده شد

 انیاز روم یکی. که .آمدند تا گردنم را بزنند شی. پ.مانده زیکن کیدر و  کی
که  دمیشن ...عفو خورد.. به من .خواست.. و مرا به او دادند یمرا به بردگ

 گفت: یم زیآن کن
من به او  کهیمحروم! در را بست در حال یا یرا از دست داد یزیچه چ

که  یخورم تا وقت می ام افسوس کردم... تا اآلن بر آنچه از دست داده می نگاه
 بروم! دارشیبه د

 ییروحم نه، بدنم در غربت است و روحم در جا یبا من است ول بدنم
 .گرید

 کهیدرشگفتند در حال ستیدارم که روح در آن ن یمن بدن نکهیاز ا مردم
 دارم که بدن ندارد. یمن روح

ام و  افتهیام را  نه خانواده یانس و الفت با آنان، ول یمردم ھستم نه برا با
 نه وطنم را.

در راه  یبھشت! و چقدر آفت و سخت یدارد قلب من برا یاقیاشت چه
 وصال است.

 نی.. و در ظلمت ا.مرا ببر اند. گشته یھا طوفان ھوس ،ییبایشک قیقا یا
 .فکنیمرا نھا  فتنه

 ندارم برگردم دوست
حمله  انیروم نیگفت: به سرزم یکنان ییحیبن ھشام بن  دیالول ابو

با ما بود  ی. مردمیگرفت می را بر عھده ی. و به نوبت خدمات و نگھبانمیبرد
به او داده شده بود،  یاز عبادت و بندگ یا بن حارث که بھره دیبه نام سع

 قرآن ایو  گفت می ذکر خدا را ایبود  ستادهیبه نماز ا ایروزه داشت،  شهیھم
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 کردم و به او می در عبادت مالمت ادشیخواند. او را به خاطر زحمت ز می
ھا  نفس نی! ادیابو الول یگفت: ا می . او ھم.!ریگفتم: بر خودت سخت نگ می

شود. حال  می یرسد و روزگار سپر می انیافتند و عمر به پا می به شماره
 ...میکش نمی آنکه ما انتظار مرگ را

و من  دیاش خواب مهیبن حارث در خ دیروز سع کیگفت:  دیابوالول
 دمی.. و د.. وارد شدمدمیکردن در چادر شن صحبت یدادم. صدا می ینگھبان

گفت: دوست ندارم  می ...خندد! می زند و می در خواب حرف دیکه سع
 یی.. دوست ندارم برگردم! سپس دست راستش را دراز کرد گو.برگردم

 کهیاش برد در حال نهیآن را به س ی.. بعد به آرام.را بردارد یزیچخواست  می
.. نزدش آمدم و او .کرد دنیو شروع به لرز دیسپس از خواب پر ...دیخند می

آرام  نکهیتا ا کرد می کردم. او به راست و چپ نگاه کیام نزد نهیرا به س
 خدا کرد. شیو ستا ریو تکب لی.. بعد از آن شروع به تھل.شد

را که در خواب  یو حال ست؟یموضوع چ د؟یاو گفتم: چه شده سع به
را  یام راز ! تو را به خدا تا زندهدیابوالول ی.. گفت: ا.باز گفتم شیداشت برا
.. به او قول دادم که تا زنده است سخنش را .مگو یسگوم با ک می که به تو

 دمیخواب د نی.. در ا.!دیابو الول ی.. به من گفت: ا.نگذارم انیدر م یبا کس
 دگانشانی.. و داند. آمده رونیخود ب یبرپا شده و بندگان از قبرھا امتیکه ق

 دهیو کمال آنھا ھرگز ند ییبایز .. سپس دو مرد نزدم آمدند که به.بود رهیخ
... خدا گناھانت را .بن حارث مژده بده دیسع یبودم... به من گفتند: ا

کرده و اعمالت را مورد قبول قرار داده  یارو از تالشت سپاسگز دهیآمرز
.. و .دانیجاوھای  نعمت که خدا چه میتا به تو نشان دھ ای.. با ما ب.است

 فراھم کرده است. تیبرا یرضوان بزرگ
به  نکهیگفت: با اسب مانند رعد و برق ھمراھشان به راه افتادم تا ا دیسع

... ھمچون دیرس نمی آن یکه چشم به اول و آخر و بلند میدیرس یقصر بزرگ
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 ...دیدرخش می ینور
که به وصف  دمیدر آن د ییبارویز انیگشوده شد و حور مانیبرا قصر

خدا آمد... سالم به  بی.. حب.خداست یول نیگفتند: ا می .. و.آمدند نمیدر
 خدا! یول

از طال  ییھا که تخت میدیرس ییھا گاه منیتا به نش می: به راه افتادگفت
 بود که ییبارویز زیاز جواھر بر آنھا بود. بر سر ھر تخت کن یداشت و تاج

از  دهی.. که د.بود یبلندقامت یآنھا حور انیکنم... در م فشیتوانم توص نمی
از  یو به گرم ندروان شد میبه سو زانیکن ...ندما می رهیحسن و جمالش خ

 یو مالقاتدر ھنگام  بیمن استقبال کردند، آنگونه که خانواده فرد غا
 نینشاندند و گفتند: ا یکنند... سپس مرا بردند و در کنار آن حور می

 !یمانند او را در کنارش دار گرید یکیھمسر توست و 
 گفت: به او گفتم: من کجا ھستم؟ دیسع

 .نی: در بھشت برگفت
 ؟ی: تو که ھستگفتم
 تو ام. ی: من ھمسر جاودانگفت
 کجاست؟ یگری: پس دگفتم
 .گرتی: در قصر دگفت
.. دستم را به .روم می .. و فردا نزد او.: پس من امشب با تو ھستمگفتم

ام بازگرداند و  نهیس یبه سو یدستم را به نرم زیاو ن ...دراز کردم شیسو
 ...یگرد می باز ایتو به دن ...گفت: امروز نه

 .. دوست ندارم برگردم!.: دوست ندارم برگردمگفتم
.. و بـار سـوم ان .داشـت یاقامت خواھ نجایسه بار ا ،یبرگرد دی: باگفت

 ...یکن می شاء الله نزد ما افطار
با برخاستن  رتی. من ھم با بھت و ح.برخاست و مرا تنھا گذاشت سپس
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 او بلند شدم.
. .زدیخ یبن حارث برم دی.. سع.خواب نیگفت: روز اول پس از ا دیابوالول

.. سپس تا .ردیگ می .. و روزه.کند می خوش استعمال ی.. بو.کند می غسل
 زده او شگفت یجنگند... و مردم از جانفشان می شب با دشمن جنگ

روز  نکهیروز قبل را انجام داد... تا ا یشوند... و در روز دوم ھمان کارھا می
.. برخاست، غسل کرد، خود را معطر نمود و روزه گرفت... .دیسوم رس

 دی.. تا آنکه خورش.مردان نیتر مانند شجاع کرد... دنیسپس شروع به جنگ
.. و با صورت .زد شیبه گلو یریاز دشمنان ت یکیبود غروب کند..  کینزد

 افتاد. نیبه زم
! خوشا دیو گفتم: سع کردم یدست شیگفت: نزد او شتافتم و پ دیابوالول

کاش با تو بودم! گفت: با  یکرد. ا یبه حالت! امشب با او افطار خواھ
.. .دیخند می گرفت و می خود را گاز نیی.. و لب پا.چشمش به من اشاره کرد

.. بعد به .ام انداخت که با او در خصوص کتمان رازش بسته یعھد ادیمرا 
را که به ما وعده راست  ییخداآسمان نگاه کرد و لبخند زد و گفت: سپاس 

 داد.
 ...شد دینگفت تا آنکه شھ یگریخدا سخن د به

از او  کهیشتافت در حال شیخوانده بود به سو که محبوب فرا یروح
 کرد. می تیاطاعت و تبع

! محبوب ھرگاه او را فرا بخواند، یکه در محبت خود صادق یکس یا
 شود. می نیچن

 را قبول کرد و عروس را به خانه برد هیمهر
ردند. از جمله آنھا ام ک می یزندگ یاند که در بصره زنان عابد آورده

مسلمانان حمله کرد و مردم  یاز مرزھا یکیبود. دشمن به  یھاشم میابراھ
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 جھاد داوطلب شدند. یبرا
و  قیمردم برخاست و آنان را به جھاد تشو انیدر م یبصر دیعبد الواحد ز

مجلس او حاضر بود... عبد الواحد سخنش  درھم  میکرد... ام ابراھ بیغتر
 انیحور نیو آنچه در خصوص ا انیرا طول داد... سپس درباره بھشت، حور

 سرود: ی.. و در وصف حور.اند سخن گفت گفته
 گـر بخواھـد در او فیتوصـ کیبا ناز و کرشمه، که ھر آنچه  یبایز دختر

 .ابدی می
در او جمع شـده  حیآراسته که ھمه اوصاف زنان مل یا او را به چھره خدا

 است.
 اش ناز و کرشمه است. داده که سرمه نتیز یخدا او را به چشم و
 بارد. می کرده که مشک از آن نیمز یا او را به گونه و

سرور،  یفرشته و درخشندگ ِی و شاداب یکه از تازگ فینرم و لط یا گونه
 زند. می موج

.. مجلس .کردند دایپ اقیاشت انی.. و به حور.دندیرا شن اتیاب مردم
ابو  یعبد الواحد گفت: ا مردم برخاست و به انیاز م می.. ام ابراھ.شلوغ شد

 یاو را برا انیبصر یکه رؤسا یشناس نمی را می! مگر پسرم ابراھدیعب
 . بهارمد می غیدر شانیکنند. و من او را بر ا می یدخترانشان خواستگار

عروس فرزندم باشد خشنودم...  نکهیمرا خوش آمده و از ا زیکن نیخدا، ا
 ...تکرار کن یپس آنچه از حسن و جمالش گفت

کرد.. ام  قیو تشو کیاو پرداخت و مردم را تحر فیالواحد به توص عبد
مرا خوش آمده و من  زیکن نی! به خدا ادیاز جا جست و گفت: ابو عب میابراھ

پسرم را به  یتوان می تو ایپسرم درآوردم، آ یھمسر دوست دارم او را به
او ھم با تو  ؟یاو را از من بستان یناریده ھزار د هیو مھر یاو درآور یشوھر

را در  اش کند و من و پدرش یخدا شھادت را روز دیجنگ برود تا شا نیبه ا
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 د؟یشفاعت نما امتیروز ق
 یبزرگ یکنم تو، فرزندت و پدرش به رستگار نیالواحد گفت: اگر چن عبد

 !میبرخاست و فرزندش را صدا زد: ابراھ می. پس ام ابراھ.افتی دیدست خواھ
 یراض ایمادر! گفت: پسرم! آ دییمردم برخاست و گفت: بفرما انیاز م پسر

زوجه تو باشد و جانت را در راه خدا داده، گناھان را ترک  زیکن نیا یھست
 ؟یینما

من  ایھستم. مادر گفت: خدا ی.. کامًال راض.به خدا مادر یگفت: آر پسر
که فرزندم را با دادن جان در راه خدا و ترک گناھانش به  رمیگ می تو را گواه

 .ریمھربانان از من بپذ نیتر مھربان یدرآوردم... پس ا زیکن نیا یھمسر
است.  زیکن هیمھر نی! ادیآورد و گفت: ابو عب ناریرفت و ده ھزار د سپس

 کن. زیراه خدا را با آن تجھ انیخود و جنگجو
عبد الواحد  یو وقت دیفرزندش خر یبرا یرفت و اسب خوب و سالح زن

 تالوت زین انیھم به ھمراه او رفت. قار میجنگ روانه شد، ابراھ یبرا

َ ٱ۞إِنَّ ﴿: کردند می نَّ لَُهُم  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  ۡشَ�َىٰ ٱ �َّ
َ
ۡمَ�ٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
أ

ۚ ٱ  بیتا بھشت نص دهیمؤمنان را خرخداوند، جان و مال « ]۱۱۱ :ةالتوب[ ﴾ۡ�َنََّة
 ».آنان کند

را با او  یخداحافظ نیتا آخر ستادیدر مقابل فرزندش ا میام ابراھ سپس
ھرگاه پسرم!  .. و به او گفت:.به پسرش کفن و حنوط داد ی.. و.داشته باشد

 یگریکفن خود را کفن کن و با د نیبا ا یبا دشمن روبرو شو یخواست
 نهیس... سپس او را به ندیمبادا خدا تو را در راھش مقصر بب ،حنوط نما

و گفت: پسرم! خدا من و تو را به ھم  دیدو چشمش را بوس انیو م دیچسبان
 !امتیخود در عرصه ق شگاهینرساند مگر در پ

جنگ  یو مردم برا میدیدشمن رس نیبه سرزم یقتالواحد گفت: و عبد
... دی.. او به شدت جنگستادیمردم به جنگ ا شیشاپیپ میحاضر شدند ابراھ
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.. سپس بر او گرد آمدند و او را .از دشمن را به ھالکت رساند یادیو افراد ز
 کردند. دیشھ

قصد بازگشت به بصره را نمودم به دوستانم گفتم: شما به ام  یوقت
 تیبه او تسل یخبر را به او بدھم و به خوب نیتا من ا دیخبر ندھ میابراھ
وارد بصره  کهینگردد... گفت: ھنگام عینکند و اجرش ضا یتاب بی تا میبگو
گفت:  دید رام یھم با آنھا بود وقت میآمدند. ام ابراھ دارمانیمردم به د میشد

آن را بازگرداند تا عزا  ایکنم؟  یکشم قبول شد تا خوشحالشیپ ای! آدیابو عب
 رم؟یبگ

 ءاکنون با شھدا میقبول شد و ابراھ شکشتیاو گفتم: به خدا پ به
را  ییالله زنده است. زن سجده شکر به جا آورد و گفت: سپاس خدا شاء ان

 ... سپس رفت.رفتیام را از من پذ ینکرد و قربان دمیکه ناام
 ده! مژده! ! مژدیبه مسجد آمد گفت: سالم ابو عب یوقت فردا

 !یاو گفتم: خوش خبر باش به
 یسبز بر باال یکه گنبد دمید بایز یرا در باغ میپسرم ابراھ شبی: دگفت

 و تاج بر سرش بود....و به من نشسته دیاز مروار یآن بود.. او ھم بر تخت
 گفت: می

 ...قبول شد... عروس به خانه آمد هی.. مژده بده! مھر.!مادر
 مسلمان! برادر

برند  می با شکوه به سرھای  که در نعمت و قصر و کاروان یبه مرّفھان من
 حسادت نبردم.

به  هیعنوان مھره تا ب نمیب نمی یام عمل است که در کارنامه نیمن ا رنج
 کنم. هیھد انیحور

 کرد. میتقد انیحور ی هیمادر، پسرش را به عنوان مھر نی.. ا.برادر
 نعمت نیکه با آن به ا یکجاست؟ کجاست آن عمل هی.. مھر... و تو.من و
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 یآوردن به سو یکجاست عمل صالح؟ کجاست توبه؟ کجاست رو م؟یرس می
 خدا؟

 !مسلمان برادر
 یپرور با تنھا  نعمت .. و به.شود یبدون عمل محقق نم ییآرزو چیھ
بر آستانه  دی.. ھرکس سعادت جاودانه را بخواھد با.کرد دایتوان دست پ نمی
راه  دی.. با.را بخواھد امتیروز ق یی.. و ھرکس شرافت و رھا.زانو بزند یبندگ

 .ردیگ شیاستقامت پ

﴿ ٓ�َ
َ
ۡوِ�َآَء  �

َ
ِ ٱإِنَّ أ ِينَ ٱ ٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  �َّ َءاَمُنواْ  �َّ
ىٰ ٱ لَُهمُ  ٦٣َوَ�نُواْ َ�تَُّقوَن  ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱِ�  ۡلبُۡ�َ ِ� ٱَوِ�  �ُّ َ� َ�ۡبِديَل لَِ�َِ�ِٰت  �ِخَرة

ِۚ ٱ  .]۶۴-۶۲ یونس:[ ﴾٦٤ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ٰلَِك ُهَو  �َّ
گاه باش« شوند.  می نیاست و نه اندوھگ یمیدوستان خدا نه بکه بر  دیآ

و در آخرت،  ایدن یدر زندگ اند. دهیورز یزگاریآورده و پرھ مانیھمانان که ا
 یابیھمان کام نیا ست،ین یلیخدا را تبدھای  آنان است. وعده یمژده برا

  .»بزرگ است
ھا و  که او وارد بھشت شد و منزلگاه دندیصالحان در خواب د یبرخ

که قصد خروج داشت  یاش را بر او عرضه کردند... و ھنگام یھمسران حور
کن  ستهیشدند و گفتند: تو را به خدا اعمالت را شا زانیھمسرانش به او آو

 شد. میخواھ باتریز زیباشند ما ن کوتریھرچه اعمالت ن رایز
را برآورده  مانی.. و آرزوھا.بگردان ستهیاعمالمان را صالح و شا ایخدا

 به فرما... ری.. و ما را عاقبت به خ.ساز
. و میخواھ یم ریناپذ انیپا یو نور چشم ینشدن تمام یما از تو نعمت ،ایخدا

پس  یکه زندگ میخواھ می  . از تومیکن می به قضا و قدر را طلب یاز تو رضا
 دارتیو شوق د تیو ما را از لذت نگاه به رو یکن مان بیاز مرگ را نص
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 یا کننده آور و فتنه گمراه انیز یسخت چی. بدون آنکه ھیمند ساز بھره
 تیھدا یگران تیو ما را ھدا ارایب مانیا وریما را به ز ای.. خدا.دچارمان شود
 شده قرار ده.

... و از آن یاش نکرد .. که برآورده.کنم می طلب یاز تو حاجت ،ایخدا
آن را  ای... پس خدایکن می و اجابت یمن کی.. چرا که تو نزد.ام نشده دینوم

را که  یا بنده ایخدا .. بار.بفرما بمی. و با لطف خودت نص.بر من آسان نما
است  انیجھان ردگارمشمول رحمتت قرار بده. سپاس از آن پرو ن،ی: آمدیبگو

 ارنیو بر ھمه خاندان و  ج حضرت محمد امبرانیو درود و سالم بر خاتم پ
 او باد!

جز تو  یدھم که معبود می ی. گواھمییستا می تو، تو را یمنزھ خداوندا
 کنم. می بازگشت تیطلبم و به سو می از تو آمرزش ست،ین
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