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  با حوريان

 دگانيـ برگز نيرا آنگونه كه سزاوار اوست و درود و سالم خدا بر بهتر يحد خدا يب سپاس
  بر عبادت كنندگان باد. زيو ن ارانشيو خاندان و � حضرت محمد 

كـنم كـه عبـاراتم قاصـر ...و كلمـاتم       ياعتـراف مـ   شـگاهت يدر پ يخواننده گرام يبعد: ا اما
دو خـط،   اي سميخط بنو كي...كه  رتميحمن در  م؟يو چه بگو م؟ينارساست ... پس چگونه بگو

نگـرم ...   يم اليسازد ...و به افق دور خ ينم را ناتوان م ايآورد ... و ب يزبانم را بند م رتيسپس ح
و به ذهن خطور نكنـد ... و نـه عبـارت بـدان رسـد ... نـه        دياين اليمن به دنبالش هستم در خ چهآن

  آن به ذهن شود! يكينزد هياشارت ما
مـرا   دميشـن  يبهشـت  ياز نعمتهـا  يكـ يكـه از   يكه خوانـدم و اخبـار   يثيو احاد اتيآخدا  به

بنـدگان   ي... بـرا  انيهستند .. پنهان شدگان نزد پروردگار جهان انينعمتها حور نيمبهوت كرد ... ا

 _Ÿξsù ãΝn=÷ès? Ó§ø�tΡ !$̈Β u’Å∀÷zé& Μçλm; ÏiΒ Íο§�è% &ãôãr& L!#t“y﴿ :ديـ فرما يمـ  يخداوند تبارك و تعـال صالح خدا، 

$yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∠∪ ﴾ ]:پاداش عملشـان،   ياز برا يا يداند چه نور چشم يكس نم چيه«] 17السجده

    »پنهان شده است

و نـه بـه دل    ده،يشن يو نه گوش دهيد يكرده ام كه نه چشم ايبندگان صالحم آنچه را مه يبرا
  .خطور كرده است يانسان

  آنها وابسته شود! ريبشنود و به غ انيحور نياست كه از ا يسخدا، عجب از ك به
 انيـ حور ي! و بـه جـا  نديبرگز يرا بر زنان آسمان ينياست كه زنان زم يخدا، عجب از كس به
  را بر زنان جهان باال مقدم بدارد! نييشود! و زنان جهان پا ينيزم انيگرفتار حور يبهشت

كه دلـش مشـتاق عـالم     يبرد، دلسوخته ا يا مهوش ر يليو ل يعشق دلسوختگان به سلم اگر
  چه كند؟ ديباال شد با

و عـزه را در دل دارنـد حـال آنكـه      يو لبنـ  يو سلم يلي.. عاشقان و دلسوختگان ... عشق ل بله
  !رنديفنا پذ نهايا

  جاودان... اني... بهشت انيمؤمنان ... دلشان مجذوب عالم باالست.. حور يول
 كيـ در سجده بودم كه خـوابم بـرد بـه ناگـه     : «ديگو يان بزرگ ماز صالح يكي يداران مانيسل

رونـد حـال آنكـه     يچشـمانت بـه خـواب مـ     ايـ ! آزيـ كه با پا به من زد و گفـت: عز  دميد يحور
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و نور چشم من! چشـمانت بـه    زينگرد؟ عز يمتهجدان م ياست و به شب زنده دار داريخداوند ب
 يتـو از فـالن روز رشـد و پـرورش مـ      يبرا جماعت نيا انيمن در م كهيلروند در حا يخواب م

  ؟»ابمي
او در  يسـخن  نيريبـودم از تـرس جسـتم. شـ     دهيـ او را د يايـ گفت: من كه شـرم و ح  مانيسل

  انداخت! نيگوش و قلبم طن
  ؟يشو يسرگرم خواب م يباش يبهشت راتيبا خ يزندگ يبه فكر خوش نكهيا يبه جا ايآ
  شوند. يات م يروز يبهشت انيو خوبرو ستيز يابد خواه تا
  با قرآن است. يكه بهتر از خواب، شب زنده دار زيخواب برخ از
را  شـه ياند دهيـ ... د يخواه يكه م ي... تصور كن حسن و جمال و كمال انيمسلمان! حور يا

ــردان ...  ]٤ امللـــك:[﴾ ∪⊇∩ ΝèO ÆìÅ_ö‘$# u�|Çt7ø9$# È÷s?§�x. ó=Î=s)Ζtƒ y7ø‹s9Î) ç�|Çt7ø9$# $Y∞Å™%s{ uθèδuρ ×��Å¡ym§ ﴿ بگـ

    .»تو بازگردد يخرد، زبون و خسته به سو دهيبگردان تا د دهيسپس دوباره د«

...در  ميبـر افـراز   ديـ ام ي... و بادبـان شـوق را از كشـت    ميرا بـزن  ديبرادر درِ ام اي.. ب ايبا من ب يول
  ... انيسفر مبارك ... با حور نيدر ا اي... با من بميگذر كن بيغ يِجهان دوست داشتن

  



)1(  

  بارويز انيقرآن نسبت به حور يگواه

﴿ö≅è% ‘“r& >óx« ç�t9ø.r& Zοy‰≈pκy− ( È≅è% ª!$# ﴾ ]باالتر است، بگو خدا يبگو كدام گواه« ]19نعام:األ«.    

داده ... و در خصـوص   يرا گـواه  انيـ در كتاب خود، حسن و جمـال و كمـال حور   خداوند
  ندارند. نهايشوند، ا يگرفتارش م ايزنان دنكه  يبيهرع  ؛» زهيپاك ييزوجها« آنها گفته:

ونزدشـان [دلبرانـى]   « ]19:الصـافات [ ﴾∪∇⊇∩ öΛèεy‰ΨÏãuρ ßN≡u�ÅÇ≈s% Å∃ö�©Ü9$# ×Ïã﴿ :ديـ فرمايمتعال م خداوند

  .»ديده باشند نگاه و فراخ فروهشته

 يبـا شـوهرش مـ    كيـ شـونده، هر  رهيـ نگرند، نه چشم چرانند و نـه خ  يبه شوهرانشان م تنها 
 شيكنـد سـپس بـه سـو     يمـ  رابيخندند، و او را با جام نقره از نهر عسل س يم گريكديبا  ند،ينش

 نميـ ب ياز تو در بهشت نم كوترين يزيخدا، بعزت پروردگارم سوگند چ يول ي: اديگو يآمده، م
  نگرد و نه طمع دارد. ينم يو او به جز تو به كس يكن يپر م را... عقل و دلش 

﴿£æη‾Ρr(x. ßNθè%$u‹ø9$# ãβ%ỳ ö�yϑø9$#uρ ∩∈∇∪﴾ ]:ـ  ييگو« ]58الرحمن آنهـا ماننـد    يعنـ ي ؛ »و مرجاننـد  اقوتي
  ...تيو شفاف يرجان هستند ... از لحاظ حسن و جمال، روشنم يديدر سف اقوتي يپاك

﴿£Íκ�Ïù ìN≡u�ö�yz ×β$|¡Ïm ∩∠⊃∪   Äd“r'Î6sù ÏIω#u $yϑä3În/u‘ Èβ$t/Éj‹s3è? ∩∠⊇∪   Ö‘θãm ÔN≡u‘θÝÁø)̈Β ’Îû ÏΘ$u‹Ïƒø:$# 

پروردگارتان  ينعمتها نيهستند، پس كدام بارويو ز كويدر آن بهشتها زنان ن« ]58 الرحمن:[ ﴾∪⊅∠∩

جمال  ني... ابارويخوش خلق و ز يعني ؛»خود يدر سراپرده ها يانيحور د؟يكن يرا انكار م
نشان، خاص  ديمروار يهم باالترند، در سراپرده ها نياز ا نكهيا گريظاهر و باطن است. د

  نگرند. يم  تنها شوهرانشان به آنها تند،شوهرانشان هس

دارد، كـه طـول آن    ياز دردانه توخال يمؤمن در بهشت سراپرده ا« :ديفرما يم �خدا رسول
 يرا نمـ  گريكـد ي يزند. ول ياست، و خاندان او در آن هستند، مؤمن هم به آنها سر م ليشصت م

  (مسلم). »ننديب
  پنهان. ديچون مروار يانيحورآنها گفته:  فيعزوجل در تعر يخدا

 اريچشـمش بسـ   ياهيو س ديسف اريچشمش بس يدياست كه سف يجمع حوراء و آن زن :حور
  باشد. اهيس
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  ...داشته باشد ياست كه چشمان درشت يو آن زن ناءيجمع ع :نيع
و برتـر   بـاتر يكـاملتر، ز  يدر زنـان بهشـت   يهستند ولـ  ايزنان دن يدوست داشتن يهايژگيو نهايا 

  هستند.
 ديهسـتند كـه نـور خورشـ     يحفاظـت شـده ا   يدهايآنها مروار ييگو ؛»پنهان ديمانند مروار«
  به آنها نخورده است. ينداده و دست كس رييرنگشان را تغ يجال

≈ßγ£﴿: ديـ فرما يمتعال دربـاره آنهـا مـ    خداوند oΨ ù= yèpgm, # �‘% s3ö/ r& ∩⊂∉∪﴾ ] :يانيـ حور« ]37 الواقعـه 

óΟ﴿ :يعني؛ »باكره s9 £åκ ÷Z Ïϑ ôÜ tƒ Ó§Ρ Î) óΟ ßγn= ö6s% Ÿωuρ Aβ!% ỳ ∩∈∉∪﴾]:انيـ و نـه جن  انيآدمنه « ]56الرحمن 

  امر را متذكر شده است. نيكه قرآن هم ا  مينيب يم ».آنها را لمس نكرده اند

/¹$ ﴿ :ديفرما يم و ã� ãã $\/# t� ø? r& ∩⊂∠∪﴾ ]:بـه شـوهران    يعنـ ي »دوسـت  شوهر يانيحور« ]37الواقعه

  كنند. يورزند و با ناز و كرشمه رفتار م يمحبت مخود عشق و 

=|﴿ :ديفرما يم و Ïã# uθx. uρ $\/# t� ø? r& ∩⊂⊂∪﴾ ]نار پستان و كم سن و سال يانيحور« ]33 :النبأ«.  

مانند انار،  برجسته شـده ... و   شياست كه پستانها ييبايزن ز يجمع كاعب به معنا كواعب:
  شوند... ينم زانيآو

  هم سن و سال و جوان هستند... باًيكه تقر يانيحور يمعناجمع ترب به  اتراب:

æη£﴿ :ديـ فرما يمتعـال در خصـوص آنهـا مـ     خداوند ‾Ρ r( x. ÖÙø‹ t/ ×βθãΖ õ3̈Β ∩⊆∪﴾]  :49الصـافات[ 

  و رقت... ياز لحاظ لطافت و نرم  »پنهان هستند يهمچون تخم انيحور نيا ييگو«
بـا   اگـر  .زنـد يآم ير ناب را با هـم در مـ  و عط بيكنند و ط يگونه خود نور فراوان ساطع م از

 اگـر  باشـد.  دهيـ بار يشـوند بـدون آنكـه بـاران     يسرسبز م نهايراه برود، سرزم نيزم يرو شيپاها
 ينيرياگـر شـ   و .يبرگ دار را گرفته ا حانِيدسته چوب ر كي ييگو يريكمر او را بگ يبخواه

  خواهد شد. يدنيشامآب آ كان،ين يبرا ايآن در ندازد،يب ايآب دهان خود را در در
بفرمــا، و مــا را از  بمانينصــ نيحــور العــ ايــشــرافت برســان و در آن دن يمــا را بــه ســرا ايخــدا

  داشته باش. زيما را ن يهوا يبندگان صالحت را دار يرستگاران قرار بده و آنگونه كه هوا



)2(  

  ديگو يسخن م انيفرستادگان از حور يشوايپ 

﴿$tΒ uρ ß,ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Öóruρ 4yrθãƒ ∩⊆∪ ﴾ ]:هــــوس  ياز رو«  ]5- 3الــــنجم

    .»ستين ميكن يكه به او الهام م يجز وح نيو ا ديگو يسخن نم

شـوند   يكـه وارد بهشـت مـ    يگروه نيفرمود: اول �نقل است كه رسول خدا �رهيابوهر از
غـائط   رنـد، يگ يخود را نمـ  ينياندازند، مخاط ب يبه شكل ماه شب چهارده هستند، آب دهان نم

آنهـا از صـمغ      )1(ياز طـال و نقـره اسـت، مجمرهـا     شـان يهاظروفشان از طالست، شانه  كنند،ينم
ساقشـان از پشـت    يهمسـران اسـتخوانها   نيـ ا ييبـا يدارند، از ز دو همسر مخوش بوست، هركدا

و  گرنـد يكديهمـراه   شـان يدلها سـت، ين انشـان يم يا نـه ياخـتالف و ك  چيشود، ه يم دهيگوشت د
  )هي(متفق علكنند.  يم شيصبح و شب خدا را ستا

اسـت؟   يتيچه شـفاف  گريد نيشود؟ ا يم دهيساقشان از  پشت گوشت د ي! استخوان هاايخدا
برنـد نظـاره    يمـ  ياسـت ... چـه لـذت    انيـ جمـال حور  نيـ اسـت؟ ا  يچه حسن و جمـال  گريد نيا

  كنندگان!
... آنچـه در   يفروبسـته ا  انيـ ا بـر زنـان عر  كه چشم خـود ر  يكس يبده ... مژده بده ... ا مژده

  است. ريناپذ فيتوص يهست شيآرزو
 فكنيگوش بده ... با قلبت به آن گوش فرا بده... مرتباً در عباراتش نظـر بـ   ثيحد نيمن به ا با

 �... در اشارات آن تأمل كن... از كلماتش جام شوق را سر بكش... گـوش كـن... رسـول خـدا    
كنـد و   يرا روشـن مـ   نيآسمان و زم انيوارد شود م نيبر اهل زم انيز بهشتا ياگر زن «:ديفرما يم
. »و آنچه در آنست برتر اسـت  ايكه بر سر دارد از دن يگرداند و پارچه ا يخوش پر م ياز بو نراآ

  )ي(بخار
  به! به به! به
خـوش پـر    يكند! و از عطر و بو يرا روشن م نيآسمان و زم اني... م ينگاه از آن حور كي

  گرداند! يم
  و آنچه در آنست برتر است! ايكه بر سر دارد ... از دن يپارچه ا و

                                                 

  [فرهنگ دهخدا] عودسوز.يا  .كه در آن زغال افروخته گذارند يو منقل و ظرف آتشدانمجمر:  -1
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  پارچه است  تا چه رسد به صاحب آن؟! كي تيوضع نيا
  .ديآ يدر نم اليكند ... و به خ يكه به ذهن خطور نم يمؤمن ... نعمت ي... ا بله

درختـان طـال و    انيـ بهشت ... بر خاك مشك و زعفـران ... م  يآنجا هستند بر رودها انيحور
  خوانند... يآهنگ آواز م نيباتريصدا و ز نيهمسرانشان با بهتر يشاخه ها ...برا ريز

 چيكـه هـ   يصـوت  نيشـوهران خـود بـا بهتـر     يزنان اهل بهشت برا «:ديفرما يم �خدا رسول
و  انيـ و خوبرو كانياست:  ما ن نيخوانند ا ياز آنچه م يخوانند، برخ يآواز م دهيكس هرگز نشن

از  يپـاره ا  زيـ كننـد  و ن  ي...كه با نور چشمشـان نگـاه مـ    ميو بزرگوار هست ميمسران مردمان كره
مـا   م،يترسـ  يپـس نمـ   ميهسـت  مـن يما ا م،يريم يپس نم مياست: ما جاودانه ا نيا ندخوان يآنچه م

  )1561الجامع  حي(صح .»رفت ميپس نخواه ميمان يم شهيهم
: مـا  نديگو يخوانند و م يدر بهشت م انيحور« فرمود: �نقل است كه رسول خدا �انس از
الجـامع   حي(صـح . »ميو بزرگوار پنهان گشته ا ميكر ييهمسران و جفتها يكه برا مييبارويز انيحور

1598(  

كه مرگ بـه آنهـا راه    ي... جاودانگانميهمسران كر ي... پنهان شده برا كوي... لحن ن بايز يرو
آنجـا هسـتند و از    شـه، ي... هم منـد يدر جـوار خداونـد كر  در امن و امان؛ چـون    يانيندارد.. حور

مـؤمن ... تـا    يبه خاطر توست ... به خاطر تـو ا  نهايكنند. همه ا يكوچ نم يجاودان ينعمتها يسرا
  نعمتها و كرامتها از آن تو شوند...

ناپاك و گناه آلود را رها كـن...   ياست، آوازها يجاودانگ يهمان آواز جاودانه در سرا نيا
 ي... نـزد پروردگـار پـاك... در باغهـا     يبهـره منـد شـو    انيـ حور يكه فردا از صدا ير خواستاگ

  بهشت...

﴿¨βÎ) tÉ)−FçRùQ$# ’Îû ;M≈̈Ζy_ 9�pκtΞuρ ∩∈⊆∪ ’Îû Ï‰yèø)tΒ A−ô‰Ï¹ y‰ΨÏã 77‹Î=tΒ ¤‘Ï‰tGø)•Β ∩∈∈∪﴾ ]:55 - 54 القمر[  

نـزد خداونـد    قـت، يق و حقخواهنـد بـود، در منزلگـاه صـد     ييدر باغها و نهرهـا  زگارانيپره«
    .»اقتدار وعزت 

توسـت ... منتظـر    دنيجاودان .. منتظـر رسـ   ينعمتها ي... در سرا نجاستيمؤمن مشتاق ... ا يا
بهـره منـد    انيـ پا يو حسـن بـ   ريو جمـال فنـا ناپـذ    ي... تا تو و او از نعمت تمام نشـدن  داريلحظه د
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... بـا مـن بـه     ديـ ابي يمـ  يو جمـال و حسـن برتـر    ... بله ... تو و او به مرور زمان از لحاظ نورديشو
كـه   يآن نعمتـ  يخوانـد و مـا را بـه سـو     يم يحد مانيجانها يگوش كن كه برا �رسول خدا 

كنـد ... او   يمـ  قيگردنـد تشـو   يمـ  ريـ شود و عقل هـا مـدهوش و متح   يم  رانيدر آن ح شهياند
  ... انيحور نياز كم جمالتر ني... و همچن ديگو يسخن م انيبهشت نيتر هياكنون در باره دون پا

از آن گـوش كـن تـا لطـف      يبـه انـدازه ا   ي... ولـ زيبرانگ يدراز است ... و شگفت اريبس سخن
  ... يبزرگ خدا را نسبت به فرمانبرداران و دوست دارانش بدان

  :ديفرما يم�  رسول خداشوند،  يكه وارد بهشت م يانيبهشت نيرابطه با آخر در
از  يشـود و قصـر   يمـ  كيـ بـه مـردم نزد   نكـه يدر بهشـت، تـا ا   دنيـ كند به خرام يم شروع«

چـه شـده؟    ر،يـ : سرت را بـاال بگ نديگو يافتد و به او م يكنند، به سجده م يبنا م شيبرا ديمروار
  توست! ياز منزلگاه ها يكي ني: انديگو ي. به او مدميرا د مي: خداديگو يم

: دسـت  ديـ گو يده كند. بـه او مـ  سج شيخواهد برا يپس م ند،يب يرا م ي: سپس مردفرمود
  !؟يكن ينگه دار چه م

از نگهبانهـا و غالمانـت    يكـ ي: من فقط ديگو ي! مياز فرشتگان يكي: فكر كردم تو ديگو يم
  دست هزار قهرمان مثل تو! ريهستم و ز
 كيـ از  نيـ بـاز كنـد. گفـت: ا    شيقصر را برا نكهيافتد تا ا يبه راه م شي: سپس از جلوفرمود

 كيـ است. در ابتدا  دياز مروار زين شيدهايبانها، درها، قفلها و كل هياست كه سا يلتو خا ديمروار
گـوهر سـبز درون راه دارد    كيگوهر سبز كه درونش قرمز است قرار دارد با هفتاد در، هر در به 

تختهـا و همسـران و    يشـود. در هـر گـوهر    يمنجر م گريد يبا رنگ گريد يهر گوهر به گوهر و
است كه هفتاد حله نو بر تن دارد، استخوان سـاقش هـم    يحور كيآنها  نيمترهستند. ك مانيند

گرداند، زن هفتاد بـار   ي. اگر مرد از او روگرنديكدي ي نهيي. هر دو آداستياز پشت آن حله ها پ
از  شـتر يگردانـد، مـرد هفتـاد بـار ب     يآنچه در چشم او بود، خواهد شد و اگر زن از او رو زا شتريب

و او  يشـد  شتري: به خدا در چشمم هفتاد برابر بديگو يو بود خواهد شد. و به او مآنچه در چشم ا
 هشـمار  بيـ و التره بيـ الترغ حيصـح . « »يشـد  شـتر يدر چشمم هفتاد برابـر ب  زي: به خدا تو نديگو يم زين

3704«  
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 ي... نعمتـ  ديشـو  يمـ  شـتر يچشم به هم زدن از لحاظ حسن و جمال بارهـا ب  كيو او ... در  تو
  ...ميدار يخود را به خدا ابراز م يه ذهن خطور نكند ... و شوق و آرزوكه ب

 يبـه حـور   يحور كيشد... از  يمتنعم خواه دانيجاو يحور ... و امثال او ... در سرا نيا از
... نـه ملـول    يشو ي... نه خسته م گريلذت به لذت د كي... از  گريبستر به بستر د كي... از  گريد

  . يكن يم دايروز دست پ كيدر  شتريب ايبه صد دختر باكره  نكهي.تا ا... و نه دلتنگ ..
به مومن در بهشت فالن اندازه تـوان مقاربـت   « فرمود: �نقل است كه رسول خدا  �انس از
». شـود  يرسول اهللا! طاقت دارد؟ فرمود: توان صد مـرد بـه او داده مـ    ايشود. عرض شد:  يداده م

  )7106الجامع  حي(صح

برنـد كـه در    يم يلذت كاملتر يبهشت انياز مومنان، از حور ي... كسان ينشدن فيتوص يلذت
  تر و خود دارتر نسبت به محرمات باشند. زهيپاك ايدن نيا

را به خاطر خدا ترك كند، در آنجـا بـه طـور كامـل      نجايمسلمان! هر كه لذت حرام ا ي! ا بله

 Îûuρ y7Ï9≡sŒ’﴿! ينعمــت جــاودان يامســلمان! در ســر يكنــد ... آنجــا ا يمــ افــتيلــذات را در نيــا

Ä§sù$uΖoKu‹ù=sù tβθÝ¡Ï�≈oΨtGßϑø9$# ∩⊄∉∪﴾ ]:ـ نعمت با نيو مشتاقان به ا«] 26المطففين بـه شـوق و رغبـت     دي

    »بكوشند

  او تنگ شده؟ يدلت برا ايمومن .. آ يا 
 تيـ ... دلـش برا  رديـ گ يآنجاست ... دم در بهشت ... چشم به راه توسـت ... سـراغت را مـ    او

  مشتاق ...   ينگ شده ... نسبت به تو تعصب دارد؛ بله او نسبت به تو تعصب دارد ... گوش كن ات
 يِزن حـور  نكـه يدهد جز ا يهمسرش را آزار نم ايدر دن يزن چيه: «ديفرما يم �خدا  رسول

روزهـا تـو را بـه     ني: خدا مرگت دهد! آزارش مده! او صرفاً به تـو پنـاه آورده و همـ   ديگو ياو م
  )7069الجامع  حي(صح ».ترك خواهد كرد ما يسو

  ؟ياو دلتنگ يبرا زيتپد تو ن يم تيچنانكه دل او برا ايآ
  ؟ييآن گونه كه او مشتاق توست تو هم مشتاق او ايآ
 يمـاهواره ا  ي... در مجـالت و كانالهـا   انيمفتون زنان عر ان،يحور ي... به جا چارهيب يتو ا اي

آور  انيـ ... و به معاملـه ز يآخرت غافل گشته ا يخدا و سرا ... و از ؟يو سواحل و پاركها شده ا
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  !؟يشده ا يخود راض يبرا
  ... يگشت ي... و تو را خواندم اگر به حق باز م يداشت يتو گفتم اگر گوش شنوا م به

﴿$̈Βr&uρ ôtΒ t∃%s{ tΠ$s)tΒ ÏµÎn/u‘ ‘yγtΡuρ }§ø�̈Ζ9$# Çtã 3“uθoλù;$# ∩⊆⊃∪   ¨βÎ*sù sπ̈Ψpgø:$# }‘Ïδ 3“uρù'yϑø9$# ∩⊆⊇∪ ﴾ 

 يكه از مقام پروردگارش خوف داشته باشد و نفسش را از هو يكس يول«  ]41- 40النازعات:[
  .»اوست گاهيو هوس بازدارد، بهشت جا

  .ريو سخن حق را بگو و از شخص بذله گو كناره بگ زيذكر آواز و غزل بپره از
  افول كرده است. يتاره ادوران مانند س نيكه ا واگذار يكودك اميكار را به ا نيا

موجـب وصـال    نكـه ينشود جز ا كينزد يخدا به قلب كس يكن كه تقوا شهيخدا را پ يتقوا
  شود.

 يبلكـه قهرمـان كسـ    ستيكند قهرمان ن يم شرفتيرود و پ يكه چند قدم به جلو م يكس آن
  خدا را دارد. ياست كه تقوا



)3(   

  ستنديخصوص اثبات كننده ن نيكه در ا يثياحاد

  جدا هستند) مهيسق ثياز احاد حهيصح ثياد(اح
اسـت كـه از سـند     جيـ را انيـ از حور يثيواعظان و سخنرانان، احاد يمردم و بر زبان برخ انيم
  .يجعل اي فنديضع اياند. و  نقل نشده �امبريتوسط پ حيصح

كـنم و از آنهـا هشـدار دهـم تـا بـه        يروشـنگر  ثياحاد نيكه نسبت به ا دميد نيچن نجايا در
كننـد و در   يمـ  تيـ مـا را كفا  حيصـح  ثيـ احاد نكهيكه نفرموده و ا مينبند يزيچ �خدا رسول 

  .ستيبه چراغ ن يازيروز ن
  كنم. ياندك بسنده م يبه اشاره ا ثياحاد نيا نيخاطر كمبود مجال به مشهورتر به

  شده اند. دهياز زعفران آفر انيحور ثيحد :نخست
 ليـ الجامع به اثبات رسـانده اسـت: ذ   فيضعف آن را در ضع ياست كه آلبان يفيضع ثيحد
  2802شماره 

  شده اند. دهيفرشتگان آفر هياز سا انيحور ثيحد :دوم
  آمده است. 2804شماره  ليالجامع ذ فياست و در ضع فيضع زين

آوردن زبالـه از مسـاجد،    رونيـ ...و ب دياوريب رونيو زباله آن را ب ديمسجد بساز ثيحد :سوم
  است. يحور هيمهر

  آمده است. 53شماره  ليذ ريالجامع الصغ فياست كه در كتاب ضع يفيضع ثيحد
  است. انيحور هيجارو كردن مساجد، مهر ثيحد :چهارم

الجـامع   فينسـبت داده شـده و در ضـع    � امبريـ است كه بـه پ  نيو دروغ يجعل ثيحد كي
  آمده است. 4280شماره  ليذ ريالصغ

  است. انيحور هيمهر چارگان،يب يخرما برا يمشت ها ثيحد :پنجم
  آمده است. 4071شماره  ليذ ريالجامع الصغ فياست و در ضع يجعل ثيحد كي

و هفت هزار حرف اسـت. هـر كـه آن را بـا      ستيقرآن، هزار هزار حرف و ب ثيحد :ششم
  از آن او خواهد شد. يحور كيتالوت كند، بابت هر حرف آن  تيو رضا ييبايشك

آمـده   4133شـماره   ليـ ذ ريالجـامع الصـغ   فياست كه در ضع نيو دروغ يجعل ثيحد كي



  

  15  همراه با حوريان بهشتي
  

  است.
كند مگر آنكه او را بـه ازدواج هفتـاد و    يكس را خداوند وارد بهشت نم چيه ثيحد :هفتم

و  نيريشـ  يزنـان، فـرج هـا    نياهل جهنم، همه ا راثيو هفتاد تن از م يدو زن درآورد، دو حور
  شود! يدارد كه خم نم يآلت زيدارند و مرد ن يلذت بخش

  آمده است. 5143شماره  ليذ ريالجامع الصغ فياست و در ضع فيضع اريبس
آنهـا را انجـام دهـد، از هـر در بهشـت كـه        مانياست كه هر كه با ا زي: سه چثيحد :هشتم

كه قـاتلش   يبرد: كس بيتواند نص يرا كه بخواهد م يا يتواند وارد شود و هر حور يبخواهد م
  و در پس هر نماز واجب ده بار سوره اخالص بخواند.ادا كند،  يخود را پنهان نيرا ببخشد، د

 نيو همچنـ  2541شـماره   ليباشد و ذ ينم �امبرياست كه از قول پ يفيضع اريبس ثيحد نيا
  آمده است. ريالجامع الصغ فياز كتاب ضع 2549شماره 
داشتم كه خداونـد او را مشـمول رحمـت واسـعه      هيتك يبر حكم عالمه آلبان ثياحاد نيا در
مـا را در   يدر عـدم حضـورش بدهـد و همگـ     يريـ رداند و به همه امت اسالم، عـوض خ خود گ

  خود گرد هم آورد. نيبهشت بر
  



)4(  

  عروس نيباتريز ي... برا هيمهر نيبزرگتر

او  هيـ كنـد مهر  يخواسـتگار  بـا يو هر كه از دختر ز ميگذر يها از جانمان م يطلب بزرگ در
  .ستيگران ن شيبرا

  انيحور هيصالح ... مهر اعمال
 يدر سـرا  هيحور نيباتريپردازد تا ز يكه مومن م يصداق ني... و صادقانه تر هيمهر نيبزرگتر

... و  نيـ د ياريـ خون جهت  ختنيگردد .. همانا جان دادن در راه خدا، ر بشيسرور و بهجت نص
  مهربانان است. نيطلب رحمت از مهربان تر

ــه ــ ب ــه  نيهم ــاطر ش ــ  ديخ ــدا، خوش ــردر راه خ ــر نيبخت ت ــت جاوم ــدم ... و در بهش  داني
  است. انيآنها از حور نيبرخوردارتر

 يژگـ ينـزد خـدا هفـت و    ديشـه « فرمـود:  �نقل است كه رسول خـدا   �عباده بن صامت از
خـود را در بهشـت    گـاه يجا امرزد،يجهش خون از بد نش ب نيخدا او را در هنگام اول نكهيدارد: ا

باشـد، بـر سـرش     مـن ير در امان بماند، از فزع اكبـر ا آراسته شود، از عذاب قب منيبه لباس ا ند،يبب
و تمـام آنچـه در آن اسـت و بـا      ايـ از آن تـاج برتـر از دن   اقوتي كيبنهند كه  يو بزرگ قارتاج و

». شـود  رفتـه يپذ شـانش يازدواج كند و شـفاعت او در هفتـاد نفـر از خو    انيهفتاد و دو زن از حور
  )1374 بيو التره بيالترغ حيصح(

بـاد! ... آن   شينـزد پروردگـارش نگـاه كـن! گـوارا      ديكن بنده خدا! ... به كرامـت شـه   نگاه
 كـه يبـاد! .. آن هنگام  شيگردد ... بلكه ... گوارا يدر بهشت متنعم م يهمه حور نياز ا كهيهنگام

... تـا   ديـ آ ينـزد او مـ   يحـور  كـه ي... آن زمانرديگ يصورت م داريد نياول انياو و آن حور انيم
  جنگ آغشته به خون افتاده است ... دانيآسمان پر بكشد ... و او هنوز در مروحش به 

چـرده، بـدبو    هيس يرسول خدا! من مرد يآمد و گفت: ا �چرده نزد رسول خدا  هيس يمرد
بجنگم تا كشته شوم كجا خواهم بود؟ فرمـود: در   نانيهم ندارم، اگر با ا يو زشت رو هستم اموال

  بهشت.
را خـوش   تيـ بو د،يرا سف تينزد او آمد و فرمود: خدا رو �امبريته شد. پتا كش ديجنگ زين او

  و اموالت را فراوان گرداند.
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شـده بـود تـا     زيگالو يو يِكه با لباس پشم دميبود د انيفرمود: همسر او را كه از حور سپس
  )1381 بيو التره بيالترغ حيصح ( جبه اش برود. انيم

  كه نشسته اند. يا به حال كسان! ... بدباستيز دار،يبه! چقدر د به
بود كـه قصـد شـركت در جنـگ را      يصحابه ا انيدر م �امبرينقل است كه پ �پسر عمر از

گفتنـد:   د؟يگوشه چادر را باال زد و گفت: كه هست يعبور كرد. اعراب ياعراب كيداشتند. از كنار 
تران جوان خود رفـت  از ش يكيبه سراغ  زين يقصد جنگ دارند ... اعراب ارانشيو  �رسول خدا 

كـرد و   يمـ  كيـ نزد �و با آنان به راه افتاد. او شـتر خـود را بـه رسـول خـدا       ديبه بند كش آنراو 
كـه   د،يـ را رها كن ياعراب نيا فرمود: �كردند، رسول خدا  ي، شتر را از حضرت دور م�صحابه

  قسم به آن كه جانم در دست اوست، او از پادشاهان بهشت است...
مـاجرا بـا خبـر شـد،      نياز ا � امبريپ ي. وقتديروبرو شدند و او به شهادت رس : با دشمنگفت

  برگرداند! ياز او رو د،يخند يكه م يسرش نشست و در حال يباال يآمد و با خوشحال
  ؟يگرداند يدفعه از او رو كي ،يديخند يو م ميديرسول اهللا! تو را خوشحال د اي: ميگفت

و  دميـ عـز و جـل د   يكـه كرامـت روحـش را نـزد خـدا     ام از آن رو بـود   ي: خوشحالفرمود
 حيصـح ( .دميـ سرش د يرا اكنون باال يو يخاطر بود كه همسرِ حور نيمن از او به ا يگردانيرو

  )1382 بيو التره بيالترغ

  پاك خون! ي... ا ديشه يا
  جان برپا شود. ديرا كه در آسمان، ع يبده روز مژده

  مردان! نتيز يا يداشته باش يخوش خواب
  كند. يم نيپاك تو شنها را عطر آگ خون
  نور و فرشتگان در انتظار تو اند. نيو همچن انيحور
  سرا خوش باش و از نعمتها بهره مند شو. نيدر بهتر پس



)5(   

  حوريان عاشقان يداستانها از

  :پنج انگشت

  ت.خواهد گرف يكه عشق، مردان را به باز ينيب يكنند، م يم يباز زيمردان با همه چ اگر
  گفتند: هياز مرزبانان اسكندر يبرخ
 يمشغول گشـت. بـا مـا معاشـرت داشـت ولـ       ياز مغرب بر ما وارد شد و با ما به مرزبان يمرد

 دينگـه دارد. و شـا   يداشـت كـه آن را مخفـ    ديداد و همچنان تأك يدستش را اصالً به ما نشان نم
كـه بـه دلمـان افتـاد كـه او نقـص و        ميخورد يتنها سر انگشتان خود را به ما نشان داد. با او غذا م

ظـاهر شـد و    مـان يروز دستش برا كي نكهيتا ا ميدستش را داشت دنيدارد. همچنان انتظار د يبيع
  است! يسيپ يماريكه به خاطر ب ميو فكر كرد ميديمانند اثر انگشت د يديسف كيدر ساعدش 

. دوسـتش بـه مـا گفـت:     ميكرد ريتأخ ميبا او غذا بخور نكهيزمان غذا خوردن آمد در ا يوقت
! سـت ين يسيپ ني. او گفت: اميساعدش با او سخن گفت يديما هم درباره آن سف د؟يكرد ريچرا د

تـا گفتـه اش    ديري. تو را به خدا بر او سخت بگ ديداستانش را از خود او بپرس ديبا او تنها شد يوقت
  شگفت آور است! يليخ راياز شما پنهان نكند ز ار

از مـا بـه او    يكـ ي. ميديـ او را د ،يدر حـال خوشـحال   ميا او خلـوت كـرد  ب يگفت: وقت يراو
در پنهـان كـردن آن    يرا كه همچنـان سـع   يديسف نيكه راز ا ميده يگفت: تو را به خدا قسم م

  بازگو كن... مانيبرا يدار
كـرد ..   هيـ كرد ... و نتوانست اشكش را كنتـرل كنـد .. و گر   ريي... حالش تغ ديرا شن نيا يوقت
مـن در   ني: سـرزم دي. پـس بشـنو  ديسؤال كرد يبر خود فشار آورد و گفت: از مسأله بزرگسپس 

و  ميردكـ ي. بـه آنهـا حملـه م   ميرفتـ  يآنها م ياست و ما به سو كينزد انيفرنگ نيمغرب به سرزم
آن  زا يمتـ يتـا غن  ميدشمن را كرد نيمرد قصد سرزم ستيبار ب كيبردند.  يبر ما حمله م زيآنها ن

خـود   نيسـرزم  انيبه م ي. وقتميشو يو در روز مخف ميكه در شب سفر كن ميدت داشت. و عاميببر
تـا در   ميدر كوه پناه بـرد  يشده بود، پس به غار داريروز پد ييروشنا م،يديدشمن رس نيو سرزم

از داخـل آن   يناگهـان كـافر   م،يديشـن  ييصـدا  ميوارد غار بشـو  ميخواست ي. وقتميشوآن پنهان 
آمدنـد. آنهـا صـد مـرد      رونيـ با او از غـار ب  زيبرگشت. و دوستانش ن ديرا د ما يخارج شد. و وقت
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مـا را غـارت    نيخود خارج شده بودند تا سرزم نيكافر بودند و كارشان مانند كار ما بود. از سرزم
 دميـ جز جنگ يا چاره ميچشم در چشم شد كهيروز شد به آن غار پناه بردند. هنگام يكنند. و وقت

... سـپس بـا   ميديـ د يمـ  بيو از آنها آسـ  ميكرد ي... تحمل م ميدينها به شدت جنگ... با آ مينداشت
نفـر جـز مـن نمانـد. بـدنم       سـت ياز ب نكـه يهم متحد شدند و عرصه را بر مـا تنـگ كردنـد ... تـا ا    

  كشته شدگان افتادم. انيبود كه با صورت در م برداشته ياديز يزخمها
 يمن بـا آن حـال رو   شدند... ينمانده، راه ياقكس ب چيگمان كردند از ما ه ياز آن وقت بعد

از  كيـ بـودم... هـر    دهيـ آنها هرگز ند ييباياز آسمان نازل شدند... به ز يافتاده بودم كه زنان نيزم
سهم من اسـت.   نيگفت: ا يگرفت و م يآمد و دستش را م ياز دوستانم فرود م كيآنها بر هر 

 نكـه ي... تـا ا  بيـ ترت نياسـت... و بـه همـ   واهـد خ گرفت كه انگار با او برخو يدستش را م ونهآنگ
 يدر دسـتم جـان   يسهم من است ... و دستم را گرفت... وقت نياز آنها نزد من آمد و گفت: ا يكي

اآلن؟! سـپس رفـت و مـرا تنهـا      نيدسـتم را رهـا كـرد و گفـت: همـ      تياحساس كرد ... با عصبان
  گذاشت!

دست و پنج انگشـت آن زن، بـر سـاعدش     به عمل آمد كه اثر قيگفت: بعد از آن تحق يراو
  بود! دتريسف ريش يدياست كه از سف

  من از تو و در روح وصال توست و صبر كردن من هم از زمره محاالت است. جان
  تواند داشته باشد؟ يم يتشنه آب زالل چه صبر يكيوصالت صبر كنم؟  يبرا چگونه

  .رديگ يم يمردان را به باز كه عشق، ينيب يكنند، م يم يباز زيمردان با همه چ اگر

  ؟يرا از دست داده ا يزيمحروم! چه چ يا

كه از حالش خوشـم آمـد.    دميرا د يگفت: در طواف خانه خدا مرد يبن عثمان خزاع قاسم
  :ديگو يم نيچن شيكه فقط در دعا دميشدم و د كيبه او نزد
را  ازمنـدان ياجـت ن ح ايحاجت من روا نشد... خـدا  يول يرا روا كرد ازمندانيحاجت ن ايخدا
  حاجت من روا نشد. يول يروا كرد

  ؟يكن ياضافه نم يزيچ تياو گفتم: چرا به دعا به
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آن تو را سود برسـاند. هفـت دوسـت از     لهيخدا به وس ديخواهم گفت شا يزي: به تو چگفت
از  ي. برخـ ميشـد  رياسـ  ي. همگـ ميحملـه كـرد   انيـ روم نيو بـه سـرزم   ميمختلف بود يكشورها

.. كه مـن بـه آسـمان     ميبود تيبردند تا گردندمان را بزنند... ما در آن وضع يبه مكان ما را انيروم
بـود ... و بـا هـر     انياز حور يزيكه هفت در باز است... دم هر در، كن دميناگهان د ونگاه كردم... 

از آن  يكـ ي دميـ از مـا را گرفتنـد ... و گـردنش را زدنـد .. د     يكـ يتشت و دستمال!  كي يحور
در  كيـ او فرود آمد ... و خونش را با دستمال پاك كرد ... سـپس بازگشـت و    يبه سو انيحور

تن از ما گردن زده شد .. و من ماندم ... بـه آسـمان    6گردن  نكهي... تا ا بيترت نيبسته شد. و به هم
آمدنـد تـا گـردنم را بزننـد .. كـه       شيمانده .. پ زيكن كيدر و  كيكه فقط  دمينگاه كردم ...و د

كـه آن   دميشـن  خواست.. و مرا به او دادند ... بـه مـن عفـو خـورد ...     يمرا به بردگ انياز روم يكي
  گفت: يم زيكن

كـردم... تـا    يمن به او نگـاه مـ   كهيمحروم! در را بست در حال يا يرا از دست داد يزيچه چ
  بروم! دارشيكه به د يخورم تا وقت ياآلن بر آنچه از دست داده ام افسوس م

  .گريد ييروحم نه، بدنم در غربت است و روحم در جا يمن است ولبا  بدنم
دارم  يمـن روحـ   كـه يدر شـگفتند در حال  ستيدارم كه روح در آن ن يمن بدن نكهياز ا مردم

  كه بدن ندارد.
  ام و نه وطنم را. افتهينه خانواده ام را  يانس و الفت با آنان، ول يمردم هستم نه برا با

  در راه وصال است. يبهشت! و چقدر آفت و سخت ين برادارد قلب م ياقياشت چه
  .فكنيفتنه ها مرا ن نيگشته اند. مرا ببر ... و در ظلمت ا يهوسها طوفان ،ييبايشك قيقا يا

  ندارم برگردم دوست

. و به نوبـت خـدمات   ميحمله برد انيروم نيگفت: به سرزم يكنان ييحيبن هشام بن  ديالول ابو
از عبـادت و   يبن حارث كـه بهـره ا   ديبا ما بود به نام سع ي. مردميگرفت يرا بر عهده م يو نگهبان

و  گفـت  يذكر خدا را مـ  ايبود  ستادهيبه نماز ا ايروزه داشت،  شهيبه او داده شده بود، هم يبندگ
گفـتم:   يكردم و به او مـ  يدر عبادت مالمت م ادشيخواند. او را به خاطر زحمت ز يقرآن م اي

افتنـد و   يمـ         نفس ها بـه شـماره    ني! اديابو الول يگفت: ا ي.. او هم م !ريبر خودت سخت نگ
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  ...ميكش يشود. حال آنكه ما انتظار مرگ را نم يم يرسد و روزگار سپر يم انيعمر به پا
دادم.  يمـ  يو مـن نگهبـان   ديـ اش خواب مـه يبـن حـارث در خ   ديروز سـع  كيگفت:  ديابوالول

زنـد   يدر خواب حـرف مـ   ديكه سع دميوارد شدم ... و د .دميصحبت كردن در چادر شن يصدا
گفت: دوست ندارم برگردم ... دوست ندارم برگردم! سـپس دسـت راسـتش     يخندد! ... م يو م

اش بـرد در   نهيآن را بـه سـ   يرا بـردارد ... بعـد بـه آرامـ     يزيـ چخواسـت   يم ييرا دراز كرد گو
 نهيكرد ... نزدش آمدم و او را بـه سـ   دنيو شروع به لرز دي...سپس از خواب پرديخند يم كهيحال

 ليـ آرام شد ... بعد از آن شروع به تهل نكهيكرد  تا ا يكردم. او به راست و چپ نگاه م كيام نزد
  خدا كرد. شيو ستا ريو تكب

باز گفـتم ...   شيرا كه در خواب داشت برا يو حال ست؟يموضوع چ د؟ياو گفتم: چه شده سع به
مگـو ... بـه او قـول      يگوم با كس يرا كه به تو م يرا به خدا تا زنده ام راز! تو ديابوالول يگفت: ا

 نيـ ! ... در اديـ ابو الول ينگذارم ... به من گفت: ا انيدر م يدادم كه تا زنده است سخنش را با كس
 رهيـ خ دگانشـان يآمده اند ... و د رونيخود ب يبر پا شده و بندگان از قبرها امتيكه ق دميخواب د

 يبودم... به مـن گفتنـد: ا   دهيو كمال آنها هرگز ند ييباي. سپس دو مرد نزدم آمدند كه به  زبود ..
كرده و اعمالـت   يارو از تالشت سپاسگز دهيبن حارث مژده بده .... خدا گناهانت را آمرز ديسع

... و  دانيـ جاو يكـه خـدا چـه نعمتهـا     ميتا به تو نشان دهـ  ايرا مورد قبول قرار داده است ... با ما ب
  فراهم كرده است. تيبرا يرضوان بزرگ

 ميديرسـ  يبه قصر بزرگ نكهيگفت: با اسب مانند رعد و برق همراهشان به راه افتادم تا ا ديسع
  ... ديدرخش يم ي... همچون نورديرس يآن نم يكه چشم به اول و آخر و بلند

آمدنـد ... و   ينمـ كه به وصـف در   دميدر آن د ييبارويز انيگشوده شد و حور مانيبرا قصر
  خدا! يخدا آمد... سالم به ول بيخداست ... حب يول نيگفتند: ا يم

از  ياز طـال داشـت و تـاج    ييكـه تختهـا   ميديرسـ  ييگاه هـا  منيتا به نش مي: به راه افتادگفت
 انيـ كـنم... در م  فشيتـوانم توصـ   يبود كـه نمـ   ييبارويز زيجواهر بر آنها بود. بر سر هر تخت كن

روان  ميبـه سـو   زانيـ ماند ...كن يم رهياز حسن و جمالش خ دهيبود ... كه د يد قامتبلن يآنها حور
 يمـ  يو مالقـات در هنگام  بياز من استقبال كردند، آنگونه كه خانواده فرد غا يو به گرم ندشد
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 گـر يد يكـ يهمسـر توسـت و    نينشاندند و گفتند: ا يكنند... سپس مرا بردند و در كنار آن حور
  !يكنارش دار مانند او را در

  گفت: به او گفتم: من كجا هستم؟ ديسع
  .ني: در بهشت برگفت
  ؟ي: تو كه هستگفتم
  تو ام. ي: من همسر جاودانگفت
  كجاست؟ يگري: پس دگفتم
  .گرتي: در قصر دگفت
دراز كـردم   شيروم ... دسـتم را بـه سـو    ي: پس من امشب با تو هستم ... و فردا نزد او مگفتم

  ...يگرد يباز م ايام بازگرداند و گفت: امروز نه ... تو به دن نهيس يبه سو يه نرمدستم را ب زي...او ن
  : دوست ندارم برگردم ... دوست ندارم برگردم!گفتم
داشت ... و بار سوم ان شاء اهللا نـزد مـا افطـار     ياقامت خواه نجايسه بار ا ،يبرگرد دي: باگفت

  ...يكن يم
  با برخاستن او بلند شدم. رتيهم با بهت و حبرخاست و مرا تنها گذاشت .. من  سپس
كنـد ...   ي.. غسل م زديخ يبن حارث برم ديخواب ... سع نيگفت: روز اول پس از ا ديابوالول

جنگنـد... و   ي... سپس تا شب با دشمن جنگ م رديگ يكند ... و روزه م يخوش استعمال م يبو
روز قبـل را انجـام    يوم همـان كارهـا  شـوند... و در روز د  ياو شـگفت زده مـ   يمردم از جانفشان

... برخاست، غسل كرد، خود را معطر نمود و روزه گرفت... سـپس   ديروز سوم رس نكهيداد... تا ا
بـود غـروب كنـد..     كيـ نزد ديمردان ... تا آنكه خورشـ  نيكرد...مانند شجاعتر دنيشروع به جنگ

  اد.افت نيزد ... و با صورت به زم شيبه گلو يرياز دشمنان ت يكي
! خوشا به حالت! امشـب بـا او   ديكردم و گفتم: سع يدست شيگفت: نزد او شتافتم و پ ديابوالول

خـود   نييكاش با تو بودم! گفت: با چشمش به من اشاره كرد ... و لـب پـا   يكرد. ا يافطار خواه
انداخت كه با او در خصـوص كتمـان رازش    يعهد ادي... مرا  ديخند يگرفت و م يم      را گاز

را كـه بـه مـا وعـده راسـت       ييسته ام ... بعد به آسمان نگاه كرد و لبخند زد و گفت: سپاس خداب



  

  23  همراه با حوريان بهشتي
  

  داد.
  شد ... دينگفت تا آنكه شه يگريخدا سخن د به

 يمـ  تيـ از او اطاعـت و تبع  كـه يشـتافت در حال  شيكه محبوب فراخوانده بود به سـو  يروح
  كرد.
  شود. يم نيرا فرا بخواند، چن! محبوب هر گاه او يكه در محبت خود صادق يكس يا

  را قبول كرد و عروس را به خانه برد هيمهر

بـود.   يهاشـم  ميردند. از جمله آنها ام ابـراه ك يم يزندگ ياند كه در بصره زنان عابد آورده
  جهاد داوطلب شدند. يمسلمانان حمله كرد و مردم برا ياز مرزها يكيدشمن به 

كـرد... ام   بيـ و ترغ قيخاست و آنان را به جهاد تشـو مردم بر انيدر م يبصر ديعبد الواحد ز
مجلس او حاضر بود... عبد الواحد سـخنش را طـول داد... سـپس دربـاره بهشـت،       درهم  ميابراه
  سرود: يگفته اند سخن گفت ... و در وصف حور انيحور نيو آنچه در خصوص ا انيحور

  .ابدي يهد در او مگر بخوا فيتوص كيبا ناز و كرشمه، كه هر آنچه  يبايز دختر
  در او جمع شده است. حيآراسته كه همه اوصاف زنان مل ياو را به چهره ا خدا

  داده كه سرمه اش ناز و كرشمه است. نتيز يخدا او را به چشم و
  بارد. يكرده كه مشك از آن م نيمز ياو را به گونه ا و

  زند. يرور، موج مس يفرشته و درخشندگ يِو شاداب يكه از تازگ فينرم و لط يا گونه
از  ميكردند ... مجلس شـلوغ شـد ... ام ابـراه    دايپ اقياشت اني... و به حور دنديرا شن اتياب مردم

 يشناسـ  يرا نمـ  مي! مگر پسرم ابراهديابو عب يعبد الواحد گفت: ا           مردم برخاست و به  انيم
 يمـ  غيـ در شـان يمن او را بـر ا  كنند. و يم يدخترانشان خواستگار ياو را برا انيبصر يكه رؤسا

عروس فرزندم باشـد خشـنودم... پـس آنچـه از      نكهيمرا خوش آمده و از ا زيكن ني. به خدا، اارمد
  تكرار كن ... يحسن و جمالش گفت

از جا جسـت   ميكرد.. ام ابراه قيو تشو كياو پرداخت و مردم را تحر فيالواحد به توص عبد
پسـرم در   يمرا خوش آمده و من دوست دارم او را بـه همسـر   زيكن ني! به خدا اديو گفت: ابو عب
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او را از مـن   ينـار يده هـزار د  هيـ و مهر ياو در آور يپسرم را بـه شـوهر   يتوان يتو م ايآوردم، آ
اش كند و مـن و پـدرش  را    يشهادت را روزخدا  ديجنگ برود تا شا نياو هم با تو به ا ؟يبستان

  د؟يشفاعت نما امتيدر روز ق
 ديـ دسـت خواه  يبزرگ يكنم تو، فرزندت و پدرش به رستگار نيحد گفت: اگر چنالوا عبد

  !ميبرخاست و فرزندش را صدا زد: ابراه مي.. پس ام ابراه افتي
 زيـ كن نيـ ا يهسـت  يراضـ  ايمادر! گفت: پسرم! آ دييمردم برخاست و گفت: بفرما انياز م پسر

  ؟ييرك نمازوجه تو باشد و جانت را در راه خدا داده، گناهان را ت
 يمـن تـو را گـواه مـ     ايهستم. مادر گفـت: خـدا   يبه خدا مادر ... كامالً راض يگفت: آر پسر

در آوردم...  زيـ كن نيـ ا يكه فرزندم را با دادن جان در راه خدا و ترك گناهانش به همسـر  رميگ
  .ريمهربانان از من بپذ نيمهربان تر يپس ا

 انيـ است. خود و جنگجو زيكن هيمهر ني! اديبآورد و گفت: ابو ع ناريرفت و ده هزار د سپس
  كن. زيراه خدا را با آن تجه

جنگ روانه  يعبد الواحد برا يو وقت ديفرزندش خر يبرا يرفت و اسب خوب و سالح زن

 βÎ) ©!$# 3“u�tIô©$# š∅ÏΒ¨﴿ :كردنــد يتــالوت مــ زيــن انيــهــم بــه همــراه او رفــت. قار ميشــد، ابــراه

šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# óΟßγ|¡à�Ρr& Νçλm;≡uθøΒr&uρ �χr'Î/ ÞΟßγs9 sπ̈Ψyfø9$# 4 ﴾ ]:مؤمنـان  خداوند، جان و مـال  « ]111التوبه

  ».آنان كند بيتا بهشت نص دهيرا خر
بـه   يرا با او داشـته باشـد ... و   يخداحافظ نيتا آخر ستاديدر مقابل فرزندش ا ميام ابراه سپس

 نيـ بـا ا  يبـا دشـمن روبـرو شـو     يپسرم! هرگاه خواست پسرش كفن و حنوط داد ... و به او گفت:
... سـپس او  نـد يمبادا خدا تو را در راهش مقصـر بب  ,حنوط نما يگريكفن خود را كفن كن و با د

و گفت: پسرم! خدا من و تو را به هم نرساند مگـر   ديدو چشمش را بوس انيو م ديچسبان نهيسرا به 
  !امتيخود در عرصه ق شگاهيدر پ

 ميجنگ حاضر شـدند ابـراه   يو مردم برا ميديدشمن رس نيبه سرزم يالواحد گفت: وقت عبد
از دشـمن را بـه هالكـت     ياديـ ... و افـراد ز ديـ .. او بـه شـدت جنگ  ستاديمردم به جنگ ا شيشاپيپ

  كردند. ديرساند ... سپس بر او گرد آمدند و او را شه
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تـا مـن    ديـ خبـر نده  ميقصد بازگشت به بصره را نمودم به دوستانم گفتم: شما به ام ابراه يوقت
نگـردد...   عينكنـد و اجـرش ضـا    يتـاب  يتا ب ميبگو تيبه او تسل يخبر را به او بدهم و به خوب نيا

 رامـ  يهم بـا آنهـا بـود وقتـ     ميآمدند. ام ابراه دارمانيمردم به د ميوارد بصره شد كهيگفت: هنگام
  رم؟يد تا عزا بگآن را بازگردان ايكنم؟  يكشم قبول شد تا خوشحال شيپ اي! آديگفت: ابو عب ديد

ان شـاء اهللا زنـده اسـت. زن      اكنون بـا شـهدا    ميقبول شد و ابراه شكشتياو گفتم: به خدا پ به
ام را از مـن   ينكـرد و قربـان   دميـ را كـه نـا ام   ييسجده شكر بـه جـا آورد و گفـت: سـپاس خـدا     

  ... سپس رفت.رفتيپذ
  ! مژده! مژده!  ديبه مسجد آمد گفت: سالم ابو عب يوقت فردا

  !ياو گفتم: خوش خبر باش به
آن بـود.. او هـم بـر     يسبز بر باال يكه گنبد دميد بايز يرا در باغ ميپسرم ابراه شبي: دگفت

  گفت: يو تاج بر سرش بود....و به من م دنشستهياز مروار يتخت
  قبول شد... عروس به خانه آمد ... هي! ... مژده بده! مهرمادر

  مسلمان! برادر

  برند حسادت نبردم. يبا شكوه به سر م ير نعمت و قصر و كاروان هاكه د يبه مرفّهان من
  كنم. هيهد انيبه حور هيتا بعنوان مهر نميب ينم ياست كه در كارنامه ام عمل نيمن ا رنج

  كرد. ميتقد انيحور ي هيمادر، پسرش را به عنوان مهر ني... ا برادر
 م؟يرسـ  ينعمـت مـ   نيـ آن بـه ا  كـه بـا   يكجاست؟ كجاست آن عملـ  هيمن ... و تو ... مهر و

  خدا؟ يآوردن به سو يكجاست عمل صالح؟ كجاست توبه؟ كجاست رو
  !مسلمان برادر

 دايـ تـوان دسـت پ   ينمـ  يشود ... و به نعمتها با تـن پـرور   يبدون عمل محقق نم ييآرزو چيه
افت زانو بزنـد ... و هـركس شـر    يبر آستانه بندگ ديكرد ... هر كس سعادت جاودانه را بخواهد با

    .رديگ شيراه استقامت پ ديرا بخواهد ... با امتيروز ق ييو رها

﴿Iωr& āχÎ) u!$uŠÏ9÷ρr& «!$# Ÿω ê’öθyz óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡt“øts† ∩∉⊄∪ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u 
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«!$# 4 š�Ï9≡sŒ uθèδ ã—öθx�ø9$# ÞΟŠÏàyèø9$# ∩∉⊆∪  ﴾ ]:64- 62يونس [  

 مـان يشـوند. همانـان كـه ا    يمـ  نياست و نـه انـدوهگ   يميدوستان خدا نه بكه بر  ديآگاه باش«
 يآنان است. وعده هـا  يو در آخرت، مژده برا ايدن ياند. در زندگ دهيورز يزگاريآورده و پره

    .»بزرگ است يابيهمان كام نيا ست،ين يليرا تبد خدا
اش را  يكه او وارد بهشت شد و منزلگاهها و همسران حـور  دنديصالحان در خواب د يبرخ

شـدند و گفتنـد:    زانيـ كه قصد خروج داشت همسرانش بـه او آو  يبر او عرضه كردند... و هنگام
  شد. ميخواه باتريز زيباشند ما ن كوتريهر چه اعمالت ن رايكن ز ستهيتو را به خدا اعمالت را شا

را برآورده ساز ... و مـا را عاقبـت    مانيبگردان ... و آرزوها ستهياعمالمان را صالح و شا ايخدا
  به فرما... ريبه خ

بـه   ي. و از تـو رضـا  ميخـواه  يمـ   ريناپذ انيپا يو نور چشم يتمام نشدن يما از تو نعمت ،ايخدا
و مـا   يكنـ  بمانيپس از مرگ را نصـ  يكه زندگ ميخواه يم   ز تو. اميكن يقضا و قدر را طلب م
آور و  انيـ ز يسـخت  چي. بدون آنكـه هـ  يبهره مند ساز دارتيو شوق د تيرا از لذت نگاه به رو

 يگرانـ  تيو مـا را هـدا   ارايـ ب مـان يا وريـ مـا را بـه ز   ايدچارمان شود ... خـدا  يا كنندهفتنه گمراه 
  شده قرار ده. تيهدا

نشـده ام ...   ديـ ... و از آن نوميكنم ... كه بـر آورده اش نكـرد   يطلب م يحاجت از تو ،ايخدا
آن را بـر مـن آسـان نمـا .. و بـا لطـف        اي... پـس خـدا  يكنـ  يمـ  و اجابت يمن كيچرا كه تو نزد

مشمول رحمتت قرار بـده. سـپاس از    ن،ي: آمديرا كه بگو يبنده ا ايبفرما ... بارخدا بميخودت نص
و بـر همـه   �  حضـرت محمـد    امبرانيـ اسـت و درود و سـالم بـر خـاتم پ     انيجهان ردگارآن پرو

  او باد! ارنيخاندان و 
از تـو   سـت، يجـز تـو ن   يدهـم كـه معبـود    يمـ  ي. گـواه مييسـتا  يتو، تو را م يمنزه خداوندا

  كنم. يبازگشت م تيطلبم و به سو يآمرزش م
  


