 ‐ 4203ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺗﻨ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻮال
در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷۰۰۰۰ﺗﻦ از ﻣﺮدم وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﻧﺴﻞ اول ]از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﻌﻨ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮادری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﯿﺨﯿﻦ )ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ( و اﺣﻤﺪ و دﯾﺮان از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ان ﺷﺎءاﻟﻪ اﺷﺎﻟ
ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﻣآﯾﺪ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻣﺖﻫﺎ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﯾ ﯾ دوﺗﺎ دوﺗﺎ از ﮐﻨﺎرم ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ده ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﺲ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ آﻧﻪ ﮔﺮوﻫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ را دﯾﺪم .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳ و ﻗﻮﻣﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﻨﺮ؛ ﭘﺲ ﮔﺮوﻫ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ اﻓﻖ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻧﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ در ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی
آﺳﻤﺎن ﺑﻨﺮ ،ﭘﺲ ﺟﻤﻌ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ را دﯾﺪم .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦﻫﺎ اﻣﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﯿﺎن اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب
وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ وارد ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب وارد ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﺷﻮد ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺮد .ﭘﺲ ﻣﺮدم درﺑﺎرهی آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ آن ﮔﺮوﻫﯿﻢ ،ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎ
در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﻗﯿﻪ
)دم ﮐﺮدن( ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺷﻮم ﻧﻤداﻧﻨﺪ ،و داغ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ...ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۵۲۷۰
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫ از اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از
اﯾﻦ اﻣﺖ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺮ ،اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه
دارای ﻣﻨﺰﻟﺘ واﻻ در اﯾﻦ اﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﯾﮋﮔﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴ ﺑﺮ آنﻫﺎ رﻗﯿﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺷﻮم ﻧﻤﺷﻤﺎرﻧﺪ و داغ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
در رواﯾﺖ دﯾﺮی از ﺑﺨﺎری ﺳﺒﺐ وارد ﺷﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ آن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻋﺬاب و ﺣﺴﺎب ﺑﻪ روﺷﻨ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ؛
ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ]از ﺑﺮاﺑﺮم[ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺘ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ده ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ده ﻧﻔﺮ
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ او ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎری را دﯾﺪم؛ ﮔﻔﺘﻢ :ای ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ،
اﯾﻦﻫﺎ اﻣﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺑﻨﺮ ...اﻓﻖ را ﻧﺎه ﮐﺮدم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ را دﯾﺪم .ﮔﻔﺖ :اﯾﻦﻫﺎ اﻣﺖ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺣﺴﺎب و ﻋﺬاﺑ ﻧﺪارﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﺮا؟ ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن داغ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی رﻗﯿﻪ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰی را ﻧﺤﺲ ﻧﻤداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﺎﺷﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و ﮔﻔﺖ :از اﻟﻪ ﺑﺨﻮاه ﻣﺮا از آنﻫﺎ ﺑﺮداﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪا او را از آﻧﺎن ﺑﺮدان ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی دﯾﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :از اﻟﻪ
ﺑﺨﻮاه ﻣﺮا از آﻧﺎن ﺑﺮداﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺎﺷﺔ از ﺗﻮ ﺟﻠﻮ زد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ).(۶۰۹۵
در وﺻﻒ آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ رواﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺷ از اﻣﺖ ﻣﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار
ﯾﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار )ﺷ راوی( وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ؛ ﺣﺘ اول آﻧﺎن وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ آﺧﺮﺷﺎن وارد آن ﻣﺷﻮﻧﺪ و
ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری .اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از اﻣﺖ ﻣﻦ ﮔﺮوﻫ وارد ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه ﻣدرﺧﺸﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در وﺻﻒ آﻧﺎن اﻣﺎم
ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺣﺪﯾﺜ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﯾﺎﺑﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ
ﮔﺮوه ﮐﻪ رﺳﺘﺎر ﻣﺷﻮﻧﺪ ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه ﺷﺐ ﭼﻬﺎرده اﺳﺖ؛ آﻧﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺗﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار
ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪی ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر....
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و دﯾﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺎوی ﺑﺸﺎرتﻫﺎﯾ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺑﺲ ﺑﺰرگ دﯾﺮ و
اﺿﺎﻓﻪای ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ دارد ﮐﻪ در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آﻣﺪه و در آن اﺑﻮاﻣﺎﻣﺔ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از رﺳﻮل
اﻟﻪ ﷺ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ـ ﻋﺰوﺟﻞ ـ ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه داده ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﮐﺲ از اﻣﺖ ﻣﺮا ﺑﺪون ﺣﺴﺎب و
ﻋﺬاب وارد ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﮐﺲ دﯾﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻪ ﻣﺸﺖ از ﻣﺸﺖﻫﺎی ﭘﺮوردﮔﺎرم را وارد
ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻨﺪ .از اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺮداﻧﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺗﻦ را ﺿﺮب در ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﮐﻨ ﻋﺪد ﮐﻠ
ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺸﺖ از ﻣﺸﺖﻫﺎی
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ و ﮐﺮﯾﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ از اﻟﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎ را از در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ وارد ﮐﻨﺪ.
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اﻣﺎ ﺑﺸﺎرت دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن اﯾﻦ اﻣﺖ دو ﺳﻮم ﮐﻞ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ
وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪی اﻣﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روی ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ ﭼﻬﺎرم اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری .ﻓﺮﻣﻮد :آری راﺿ ﻧﻤﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﯾ ﺳﻮم اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری .ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺼﻒ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری .ﺳﭙﺲ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﻒ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺟﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺴ
وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﺷﻮد و ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺷﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ در ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮی ﺳﯿﺎه در ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎ ﺳﻔﯿﺪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۶۰۴۷ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮد و در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻫﻞ
ﺑﻬﺸﺖ  ۱۲۰ﺻﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺻﻒ آﻧﺎن از اﯾﻦ اﻣﺖ و ﺑﻘﯿﻪ از دﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۳۴۶۹وی آن را
ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺮای ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼم ﺳﭙﺎﺳﺰارﯾﻢ و ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ او را ﻣﺴﺎﻟﺖ دارﯾﻢ و از او ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻣﻨﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ
را وارد ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺮداﻧﺪ .و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ آل و اﺻﺤﺎب وی ﺑﺎد.
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