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  ﴾3﴿   وصف جنت

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة مترجم

در عصر حاضر كه پرداختن به ماديـات و ظـواهر عـوام فريبانـه ايـن دنيـا پـرده        
از مـردم قـرار داده و آنهـا     ي معنوي و تفكر ديني بسياري تاريكي در مقابل انديشه

هـاي آن غافـل نمـوده،     را از توجه به مـرگ و عـالم پـس از آن و جنـت و نعمـت     
هـايي كـه    هـا و احسـان   گفتن و نوشتن مطالبي در بارة جهان آخرت و نعمـت  سخن

منان مخلص داده، بسـيار دشـوار و   ت به مؤخداوند وعدة رسيدن به آنها را در بهش
 از آيد، مگـر بـراي كسـاني كـه بـه خداونـد متعـال        مي ومي دور از ذهن به نظرهفم

هـاي   صميم قلب و عمق انديشه و بدون هيچگونه ترديدي ايمـان آورده و بشـارت  
و در اين جهـان فـاني بـا پيـروي از دسـتورات الهـي و        ،غيبي پروردگار را پذيرفته

عادتمند در بهشـت را بـراي خـود همـوار     رسيدن به زندگاني سـ  هرا سنت پيامبر 
  .موده باشندن

رسـيدن بـه آن بـراي كسـاني كـه       هـا و راه  آري، سخن از بهشت برين و نعمـت 
تقوي پيشه نمـوده و بـا جـان و مـال خـود در راه كسـب رضـايت خداونـد متعـال          

كـردن   مقصود خود را رسيدن به بهشت و جاودانـه زنـدگي  و سر منزل  ،كوشند مي
ت، اين بنـدگان مخلـص خـدا    در آن قرار داده اند، آهنگي دلنشين و روح نواز اس

اي بـراي آخـرت    نمايند تا با عبادت و پرهيزگـاري توشـه   همواره سعي و تالش مي
  .خود فراهم سازند

هـاي   انسـان  سراسر آيات كالم اهللا مجيد و روايـات منقـول از رسـول اكـرم     
هـاي بيكـران و    رسيدن بهشـت و برخـورداري از نعمـت    مؤمن و پرهيزگار را به راه

  .نمايند نمون ميابدي آن ره
االسراء با تمام وجود و در حالـت   ليلةدر شب معراج و  پيامبر گرامي اسالم 

و بـه امـت    ،ن را لمـس كردنـد  هـاي جاويـدان آ   رد جنت شدند و نعمتبيداري وا
سيدن به بهشت با ايمان كامل به انجام عبادات و اعمال رمسلمان فرمودند كه براي 

  .در جنت كامياب شوندنيك در اين دنيا بپردازند تا 
اين دنيا و هرچه در آن وجود دارد، وسـايل و ابـزاري بـراي آزمـايش انسـان و      

هيچ انسـان عاقـل   . آوردن زندگي جاويد در آن دنيا است تالش وي براي به دست



    

 
    

  
 

 

  ﴾4﴿   وصف جنت

هـا و   دگذر و فاني را بـا ذلـت  روزة اين دنياي زوهاي آني و چند اي لذت و فهميده
  .كند بهشت عوض نمي ماندگار و جاويدان يها خوشي

وصف اجلنة من الكتاب والسنة والطريق «ي  در كتاب حاضر كه ترجمه رسـاله 
هاي بهشـت بـا    باشد، كوشش به عمل آمده تا اوصاف و ويژگي مي »املوصل إليها

هاي رسـيدن   بيان شود و راه رسول اكرم  احاديثاستفاده از آيات قرآن مجيد و 
  .به آن به روشني ترسيم گردد

اي بـراي   گاه حـق قـرار گرفتـه و وسـيله    د است اين خدمات ناچيز مقبول دريام
ترغيب و تشويق برادران و خواهران مؤمن به ويژه جوانان گرامي كه هدف تهاجم 

رسيدن به بهشت موعود باشـد و بسـياري    فرهنگي دشمنان اسالم قرار دارند، در راه
  .هاي خفته را بيدار سازد از دل

براي خود و براي آنهايي كه در تهيه و تدوين و ويرايش  از خوانندگان گرامي
  .خير دارم ن همكاري نموده اند، تقاضاي دعاياين كتاب با م

  ام عزيزالرحمان مالزاده



    

 
    

  
 

 

  ﴾5﴿   وصف جنت

  پيشگفتار نويسنده
  

 .احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن وااله
بـا چشـم ديـده و نـه بـا گـوش        هاي خداوند چنان هستند كه نه برخي از احسان

شوند، و نه در فكر و انديشه كسي خطور كرده اند، تـا مؤمنـان بـه شـوق      شنيده مي
خبـران   ها پروردگار آستين همت را باال زده و بـي  ها و نعمت دستيابي به آن احسان

گفـت كـه    هـاي بهشـت آگـاه نماينـد، رسـول خـدا        را به رحمت الهي و نعمت
 َوالَ َسِمَعْت، أُذُنٌ َوالَ َرأَْت، َعْيٌن الَ َما الصَّاِلِحَني يِلِعَباِد ْعَدْدُتأَ«: فرمايـد  خداوند مي

  .)1(»َبَشرٍ قَلْبِ َعلَى َخطََر
هائي را براي  نعمت: فرمايد خداوند متعال مي«: گفت پيامبر خدا : ترجمه

ه ام كه هيچ چشمي آنها را نديد خود در بهشت آماده و ذخيره كرده بندگان صالح
دوست داريد آية  ،»و بر قلب هيچكسي خطور نكرده است و هيچ گوشي نشنيده

Ÿξ﴿: فرمايد خداوند مي .باشد، تالوت كنيد ر اين رابطه مياي را كه د مباركه sù 

ãΝn= ÷è s? Ó§øtΡ !$ ¨Β u’ Å∀÷zé& Μ çλm; ⎯ÏiΒ Íο§è% &⎦ã⎫ôã r& L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∠∪﴾ ]السجده :

۱۷[.  
دهند، چـه   انجام مي) مؤمنان(داند در برابر كارهائي كه  هيچكس نمي«: رجمهت

  .»چيزهاي شادي آفرين و مسرت بخشي براي ايشان درنظر گرفته شده است؟
هاي غافل را با هشداري آرام به تفكـر   با من همراه شويد تا دل! خواننده گرامي

اويـدان وجـود دارد،   هاي پروردگار متعـال كـه در بهشـت ج    ها و احسان در نعمت
  .آگاه سازيم

اهي گذرا به حسن و جمـال  گتا با حوران بهشتي آشنا شده و ن! با من همراه شو
افرادي بوده اند كه بـا تفكـر    اشان بيندازيم، زيرا چه بس هاي درشتي و سياهي چشم

در بارة حوران جنت به توبه و استغفار از گناهان پرداخته و به سـوي اهللا برگشـتند،   
نتيجه خداوند متعـال آنـان را بـه مالقـات و ديـدار حـوران بهشـتي در جنـت          و در

                                           
  .2824و مسلم  230/  6صحيح بخاري  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾6﴿   وصف جنت

جاويد مشرف ساخت، بدون شك كساني را كه اهللا تعالي در جنت داخل كنـد، از  
  .آنان به خوبي پذيرايي خواهد نمود

  والسالم
  ابوالحسن ابن الفقيه

  ق. هـ  1421



    

 
    

  
 

 

  ﴾7﴿   وصف جنت

  شناسيم؟ هاي بهشت را مي آيا نعمت
  

ي از اوصـاف جنـت را بـه منظـور ترغيـب و تشـويق بـراي        خداوند متعال برخـ 
هاي آن بيان شده و  دسترسي به آنها براي ما تعريف نموده است، و بعضي از نعمت

وردن زمينـة بيشـتر جهـت تـالش و كوشـش بشـر       آ راي فـراهم بسياري از آنها را بـ 
ز هاي جنت هرچه بيشتر شناخته شوند، عقل بشر ا انواع نعمت... مخفي نموده است

دارد كـه بـر    دهـايي در بهشـت وجـو    ماند، زيرا خوبي تر مي درك و فهم آن ناتوان
  .شناسد گونه حالتي آن را نميفكري خطور نكرده و هيچ كسي در هرهيچ 

  شناسيم؟ هايش را مي شود كه آيا بهشت و نعمت اكنون اين سؤال مطرح مي
هشتي نـه سـختي   باشد، انسان ب بدون ترديد آنجا سرايي جاودانه و هميشگي مي

كنـد، لـذاتش را    شود و نه گريه مي بيند و نه بدبختي، و نه در آن اندوهگين مي مي
شـه  يهايش عقل انسان را متحير و اند نعمت هايش را پاياني نيست، هايي و خوشيانت

  .گرداند اش را متعجب مي
  وطـاب نعيمهـا هي جنة طابت

  انفنعيمهـــا بـــاق ولـــيس بفـــ
 

هـاي آن بـراي    هاي زيبا، پس نعمـت  داراي نعمتآن باغي است بسيار خوب و 
  .پذيرد ند و هرگز فنا نميما هميشه باقي مي

درخشـد، و ريحـاني اسـت كـه فضـا را عطـرآگين        بهشت نوري است كـه مـي  
و داراي ... اي است رسـيده  جاري و ميوه كند، كاخي است محكم، نهري است مي

ايگاهي هميشگي و ابـدي،  هاي بسيار در ج و لباس. حورياني است زيبا و خوبروي
اي اسـت   شان ماننـد سـتاره   هل و صاحبانهايي بلند و زيبا كه براي ا داراي خانه... و

  .باشد افشاني ميو همواره در حال نوردرخشد  كه در افق مي
. »ِءَمـا ِمَن الْ« :قَالَ ؟ِممَّ ُخِلَق الَْخلُْق !َيا َرُسولَ اللَِّه :قُلُْت :قَالَ  َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ

 ،َوِمالَطَُها الِْمْسُك اَألذْفَـرُ  ،َولَبَِنةٌ ِمْن ذََهبٍ ،ٍةلَبَِنةٌ ِمْن ِفضَّ« :قَالَ ؟الَْجنَِّة َما بَِناُء: ُتقُلْ
 َوُيَخلَّْد َوالَ ،َمْن َيْدُخلَْها َيْنَعْم َوالَ َيْبأَْس ،َوُتْرَبُتَها الزَّْعفََرانُ ،َوَحْصَباُؤَها اللُّْؤلُُؤ َوالَْياقُوُت

  .)1( »الَ َتْبلَى ِثَياُبُهْم َوالَ َيفَْنى َشَباُبُهْم ،َيُموْت
                                           

  .5630 ةو صحيح الباني در حاشيه مشكو 445/  2احمد  – 2526ترمذي  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾8﴿   وصف جنت

مخلوقـات از   !يا رسـول اهللا : مرويست كه عرض كردم از ابوهريره «: ترجمه
هـاي بهشـت از    ساختمان: از آب، عرض كردم: چه چيزي آفريده شده اند؟ فرمود

: مـالط (و مالط آن  خشتي از نقره، و خشتي از طال: چه چيزي ساخته شده؟ فرمود
مشـك  ) شـود  مخلوطي از گل يا ماسه و سيمان كه ميـان دو خشـت قـرار داده مـي    

باشــد،  واريــد و يــاقوت، و خــاكش زعفــران مــيهــايش از مر خوشــبو، و ســنگريزه
ماند و  شود، جاويدان مي هركس داخل آن شد، به خوشي زندگي كرده نااميد نمي

شـوند و جـواني آنهـا از بـين      نمـي  هـاي اهـل جنـت كهنـه     ميـرد، لبـاس   هرگز نمـي 
  .»رود نمي

: باشند بخش مي هايش بسيار خوب، زيبا و لذت بنابراين، جنت و نعمت
﴿t⎦⎪Ï% ©#Ï9 (#öθ s)¨?$# y‰ΖÏã óΟÎγ În/u‘ ×M≈ ¨Ψy_ “Ìôfs? ⎯ÏΒ $ yγ ÏFøtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $ yγŠ Ïù Ól≡uρ ø—r&uρ 

×οt£γ sÜ•Β Òχ≡uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ 7ÅÁ t/ ÏŠ$ t7Ïè ø9$$ Î/ ∩⊇∈∪﴾ ]۱۵: آل عمران[.  
هـايي   رهيزگاري پيشه كنند نـزد پروردگارشـان بـاغ   براي كساني كه پ«: ترجمه

در آنجـا  ، گـذرد  آنهـا مـي  ) درختان(ها از پاي  است كه رودخانه) در جهان ديگر(
و ) از هـر پليـدي و نقصـي   (همسـران پـاكيزه   ) همچنين ايشـان را . (ان هستندجاويد
نيـت درونـي    و. (بينـد  بندگان را مي) رفتار و كردار(و خداوند . ي خداستخشنود

  .»)داند ايشان را مي
  لفـتزأوجنات عدن ذخرفـت ثـم 

ــوا ــا تبتل ــو دوام ــىل التق ــوم ع   لق
  هيتهبا كل ما هتـوي النفـوس وتشـ

  وقـــرة عـــني لـــيس عنهـــا حتـــول
 

هميشـه   ها و بهشت جاويد براي مردمي مزين و آراسته و آماده شده اند كـه  باغ
هاي نفسـاني   از خواهش ، و به خاطر رسيدن به بهشتترسند و با تقوايند از خدا مي
هـا   چشـم  راحـت و آرامـي  يـرا بهشـت مكـاني اسـت كـه باعـث       زكنند،  دوري مي

  .شود شود و هركس داخل بهشت شد هرگز از آن جدا نمي مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾9﴿   وصف جنت

رك هـا را د  آيا ممكن است كه عقل انسـان ايـن همـه نعمـت    ! برادر و خواهرم
  !!رغبتي نشان دهد؟ كند و سپس نسبت به آنها بي

خواند، و نيروي رقابت و  اين نداي خير است كه تو را با دلسوزي فرا مي
þθ#) *﴿: كند مسابقه براي رسيدن به بهشت را در وجود تو تحريك مي ããÍ‘$ y™ uρ 4’n< Î) 

;οtÏøó tΒ ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ >π̈Ψ y_uρ $ yγ àÊ ótã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ôN£‰Ïã é& t⎦⎫É)−G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪﴾ 
  .]۱۳۳: آل عمران[

رسـيدن  (به سوي آمرزش پروردگارتـان و  ) و با انجام اعمال شايسته(«: ترجمه
) همچـون پهنـاي  (بشـتابيد و بـر يكـديگر پيشـي گيريـد كـه پهنـاي آن        ) به بهشتي
ه بـراي پرهيزكـاران تهيـه ديـد    ) ارزشـي و چنين جايگاه با(ا و زمين است؛ ه آسمان

  .»شده است
بنابراين، به سوي خودداري از گناه و طلب بخشش از گناهان و زنـدگي ابـدي   

  :دهد ه ميددهنده به تو چنين مژ زيرا بشارت! سرزميني جاويد بشتابدر 
ــا ــة إهن ــدنيا الدني ــب ال ــا طال   ي
ــذار ــرارة األق ــرد وق   رشك ال
  دار متى ما أضـحكت يف يومهـا

ــداً  ــت غ ــاً  أبك ــن دار تب ــا م   هل
 

دنيـا جايگـاهي    ارزش هسـتي، بـدان   ينيـاي پسـت و بـ   كـه خواهـان د  اي كسي 
  .ارزش و فاسد است بي

اي اســت كــه يــك روز آن شــادي و روز ديگــرش گريــه اســت، چنــين    خانــه
  .اي نابود باد خانه
  

بنابراين، انسان دانا كسي است كه اين دنيا را فقط به انـدازة رفـع احتيـاج خـود     
هاي دنيـاي بـاقي و ورود بـه بهشـت تـالش       تآوردن نعم و براي به دست ،بخواهد

  .كند
  :فرمايد خداوند متعال مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾10﴿   وصف جنت

﴿äοtÅzEζ s9uρ ×öy{ y7 ©9 z⎯ÏΒ 4’ n<ρW{$# ∩⊆∪﴾ ]آخرت  به يقينو «: ترجمه ]۴: ضحیال
  .»!براى تو از دنيا بهتر است

عاقل كسي است كه به دنبال سعادت و خوشبختي هميشگي برود و در 
هاي بيكران آن تالش كند،  نعمت نآورد به دستجستجوي بهشت باشد و براي 

داشتن به توحيد و يگانگي اهللا تعالي و اتباع و  آوردن جنت يقين راه به دست
از اعمال  نمودن و أداي فرائض و واجبات و دوري پيروي رسول خدا محمد 

و همچنين  ،باشد مي فاسد، گناهان كبيره و كارهايي كه خداوند حرام نموده است
شدن به پروردگار به وسيلة انجام نوافل و اعمال صالح و توبه و انابت به  نزديك

سوي پروردگار در هنگام تاريكي و خلوت و استغفارنمودن از خطاها و گناهان و 
نمودن براي فهميدن و  لغزشهاست، و رفتن به دنبال فراگيري علم و دانش و سعي

باشد،  تي با اهللا تعالي ميكردن به علم و مداومت بر اخالص و صدق و راس لعم
شود و جديت و  زيرا جويندة اين طريق در يقين و يافتن راه سعادت ناكام نمي

ÎóÇyè﴿: فرمايد خداوند متعال مي. كوشش وي ضايع نخواهد شد ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) 

z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹#uθ s?uρ Èd,ysø9$$ Î/ 

(#öθ |¹#uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪﴾ ]۳ – ۱: العصر[.  
كه سرماية زندگي انسان و فرصت تالش او براي (سوگند به زمان «: ترجمه
مگر كساني كه ايمان . ها همه در زيان هستند انسان)! ت دو جهان استدنيل به سعا

به  كيگر را به تمسدهند، و يكد آورند، و كارهاي نيكو و شايسته انجام مي مي
در (كنند، و يكديگر را به شكيبائي  سفارش مي) در عقيده و قول و عمل(حق 

كه موجب (نمايند  توصيه مي) ها و دردها و رنجهائي ها و دشواري تحمل سختي
  .»)گردد رضاي خدا مي

هاي ورود به جنت را  راه آيا! برادرم: گويد مي) يكي از علماي اسالمي(ناظم 
  داني؟ مي

  



    

 
    

  
 

 

  ﴾11﴿   وصف جنت

  درهاي بهشت
هاي رسيدن  هاي بهشت برين و شيوه اكنون كه شناخت اجمالي نسبت به نعمت

هاي جنـت بـرويم، تـا بـا      ها را پيدا نموديم، بيائيد باهم نزديك دروازه به اين نعمت
انگيز پروردگـار   خداوند و در اسرار شگفت فكر و انديشة خود در ملكوت اعالي

، نيكوكار و صالح و برگزيدة خود مهيا و آمـاده  كه براي بندگان مؤمن، فرمانبردار
  .ساخته سير و گردش نمائيم

™t,‹Å﴿: فرمايد خداوند متعال مي uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#öθ s)¨?$# öΝåκ®5u‘ ’ n<Î) Ïπ̈Ζyfø9$# #·tΒ ã— ( #©¨L ym 

#sŒÎ) $ yδρ â™!% ỳ ôM ysÏG èùuρ $ yγ ç/≡uθ ö/r& tΑ$ s% uρ óΟçλm; $ pκçJ tΡt“ yz íΝ≈ n= y™ öΝà6ø‹n= tæ óΟçFö7ÏÛ $ yδθè= äz÷Š$$ sù 

t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz ∩∠⊂∪﴾ ]اند  و كسانى كه از پروردگارشان ترسيده«: ترجمه .]۷۳: الزمر
آن رسند ] كنار[شوند تا هنگامى كه به  گروه گروه به سوى بهشت سوق داده مى

سالم بر شما : در حالى كه درهايش گشوده شده است و نگهبانانش به آنان گويند
  .»جاودانه به آن درآييد]. و خوش باشيد[ايد  پاك بوده. باد

 -أَْو فَُيْسـبِغُ   -َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َيَتَوضَّـأُ فَُيْبِلـغُ   َو«  :فرمايد مي رسول اكرم 
ِتَحـْت  إِالَّ فُ ،أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه :الُْوُضوَء ثُمَّ َيقُولُ

  .)1( »َيْدُخلُ ِمْن أَيَِّها َشاَء ،لَُه أَْبَواُب الَْجنَِّة الثََّمانَِيةُ
كند و سـپس   براي هريكي از شما كه به طور صحيح و كامل وضو مي«: ترجمه

دهم كه هيچ معبودي جـز خداونـد نيسـت و بـه درسـتي كـه        گواهي مي: گويد مي
ايـن نيسـت كـه درهـاي هشـتگانه      بنده و فرستادة اوست، پاداشي به جـز   محمد 

شود كه از هركـدام از آنهـا كـه     و به او گفته مي ،شود بهشت براي ورود او باز مي
  .»دوست دارد داخل جنت شود

  :هاي بهشت زياد نباشند، زيرا چنانكه خداوند متعال فرموده است چرا دروازه
﴿(#þθ à)Î/$ y™ 4’n< Î) ;οtÏøó tΒ ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ >π ¨Ψ y_uρ $ pκÝÎötã ÇÚöyè x. Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

ôN£‰Ïã é& š⎥⎪Ï% ©#Ï9 (#θãΖtΒ#u™ «!$$ Î/ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ 4 y7Ï9≡sŒ ã≅ ôÒ sù «!$# Ïμ‹Ï?÷σãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ª!$#uρ ρèŒ 

È≅ ôÒxø9$# ÉΟ‹Ïà yè ø9$# ∩⊄⊇∪﴾ ]بر يكديگر پيشي بگيريد، براي «: ترجمه ]۲۱: دياحلد
                                           

  .118/  3رواه مسلم،  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾12﴿   وصف جنت

كه پهناي آن به اندازة پهناي آسمان و رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي 
براي كساني آماده شده كه به خدا و پيامبرانش ايمان ) اين بهشت. (زمين است

بخشد و خداوند  داشته باشند، اين پاداش خدا است، و به هركس كه بخواهد مي
  .»داراي بخشش و عطاي بزرگ و فراوان است

باشـد   ي درهائي بـزرگ مـي  ارزش و زيباست كه داراآري، آن بهشت بلند و با
  :فرمايد مي شايستة بزرگي و منزلت است، رسول اكرم  كه به يقين

كَاْزِدَحامِ اِإلبِـلِ َوَرَدْت  ُيَزاَحُم َعلَْيِه  ،َمِسَريةُ أَْرَبِعَني َسَنةً إِنَّ َما َبْيَن ِمْصَراِعيِّ الَْجنَِّة«
  .)1(»َماٍءَخْمسٍ ظَِل

بـر   ،باشد يم) راه(چهل سال  ريدرب بهشت مسدو  انيم) مسافه(همانا « :مهترج
) يبر آبـ ( يشود مانند ازدحام شتران كه بعد از پنج روز تشنگ يآن چنان ازدحام م

وجه تشبيه به شتران اين است كه همان اندازه كـه شـترها بعـد از پـنج     . (»زندير يم
 روز تشنگي چگونه شور و شوقي دارند، مردم هم براي ورود بـه بهشـت بـه همـان    

آب كم بوده شتران را هـر پـنج    اندازه شور و شوق دارند، چون در زمان پيغمبر 
  ).ندددا روز يك بار آب مي

خداوند تبارك و تعالي براي ورود از هر دري از درهاي جنت اهل و گروهـي  
هاي تـواب و   مخصوص ورود انسان تاز درهاي جن يكرده است، در را مشخص

دهنـدگان، و دري از آن   خصـوص ورود صـدقه  كننـده، و دري ديگـر از آن م   توبه
مخصوص ورود مجاهدان راه خدا، و دري متعلـق بـه ورود فروبرنـدگان خشـم، و     

  .باشد داران مي دري از آن ويژة ورود روزه
 َيا الَْجنَِّة ِفى ُنوِدَى اللَِّه َسبِيلِ ِفْي َزْوَجْينِ أَْنفََق َمْن«: فرمايد مي رسول خدا 

 أَْهلِ ِمْن كَانَ َوَمْن ،الصَّالَِة َبابِ ِمْن ُدِعَى الصَّالَِة أَْهلِ ِمْن كَانَ فََمْن. َخْيٌر اَهذَ َعْبَداللَِّه
 َوَمْن ،الصََّدقَِة َبابِ ِمْن ُدِعَى الصََّدقَِة أَْهلِ ِمْن كَانَ َوَمْن ،الْجَِهاِد َبابِ ِمْن ُدِعَى الْجَِهاِد
 َما !اللَِّه َرُسولَ َيا :الصِّدِّيُق َبكْرٍ أَُبو قَالَ. »الرَّيَّاِن َبابِ ِمْن ُدِعَى الصَِّيامِ أَْهلِ ِمْن كَانَ
 ؟كُلَِّها اَألْبَوابِ ِتلَْك ِمْن أََحٌد ُيْدَعى فََهلْ َضُروَرٍة ِمْن اَألْبَوابِ ِتلَْك ِمْن ُيْدَعى أََحٍد َعلَى
  .)2(»ْمِمْنُه َتكُونَ أَنْ َوأَْرُجو ،َنَعْم : اللَِّه َرُسولُ قَالَ

                                           
  .273/  4لأللباني  لصحيحةا لسلسلةا -)1(
  .115/  7و مسلم  111/  4البخاري  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾13﴿   وصف جنت

ــر : ترجمــه ــوع  «: فرمــود پيغمب گــاو، : ماننــد(هــركس دو چيــز را از يــك ن
در راه خـدا ببخشـد، او را از درهـاي    ...) گوسفند، شتر، اسب، لباس و سكه طـال و 

اين عمل تـو  ! اي بنده خدا: گويند كنند و به او مي جنت به داخل بهشت دعوت مي
  .خير بزرگي است

، جهاددر نماز، كسي كه از اهل جهاد باشد از در  كسي كه از اهل نماز باشد از
داران، و كسـي كـه از اهـل خيـر و احسـان       كسي كه از اهل روزه باشد از در روزه

اگـر  ( :عرض كرد به پيغمبر  ابوبكر . »شود باشد از در نيكوكاران دعوت مي
كـه از دروازه هـاي   (كسي كه از يك دروازه، صـدا زده شـود، نيـازي نـدارد     ) چه
كـه از  ) قدر احسان داشته باشـد كه اين(آيا كسي هست ولي ) گر او را صدا بزننددي

بلي، اميدوارم كه شما يكـي از  «: فرمودند ي اين درها دعوت شود؟ پيغمبر  همه
  .»آنها باشيد

چرا يكي از اين درهاي بزرگ بهشت را بـراي ورود بـه   ! برادر و خواهر عزيزم
  اي؟ آن انتخاب نكرده
اي از تقوا و پرهيزگاري كليدي براي دروازة جنـت درسـت    توشه و براي چه با

  اي؟ نكرده
باقي اسـت، بـراي انجـام اعمـال نيكـو و       پس تا وقتي كه هنوز از عمرت زماني

اي مقبول براي تو است كه بازگشتن بـه سـوي اهللا برايـت     عدهو  ،صالح شتاب كن
انيـت را غنيمـت   بسيار باارزش است، لذا تالش كرده و عجلـه كـن، و وقـت و جو   

بادت برايـت ممكـن اسـت، اگـر تـالش      شمار، زيرا در جواني و زماني كه انجام ع
نمائي بهره خواهي برد، در انجام اعمال خير سـرعت و شـتاب نمـا، زيـرا مـوت بـا       

  .آيد، افسوس كه با رسيدن مرگ جاي فراري نيست سرعت از پشت سرت مي
داشتن حقيقـت ال إلـه إال اهللا    ولبدان كه كليد بهشت توحيد اهللا رب العزت و قب

 َدَخـلَ  ،قَلْبِـهِ  ِمْن َخاِلًصا اللَُّه، إِالَّ إِلََه الَ قَالَ َمْن«: فرمايـد  مي باشد، رسول اهللا  مي
  .»الَْجنَّةَ

هيچ معبودي برحـق جـز    =اللَُّه إِالَّ إِلََه الَ :كسي كه از صدق دل بگويد«: ترجمه
از مـردم   سؤال شد كه بعضي /ز حسن بصري ا. »شود وارد بهشت مي اهللا نيست،



    

 
    

  
 

 

  ﴾14﴿   وصف جنت

كـه  كسي : گويند، كسي كه ال إله إال اهللا گفت، داخل جنت شده است؟ فرمود مي
  .شود ود، داخل جنت ميمو فرائض آن را ادا ن ال إله إال اهللا را گفت و حق

هـاي   و دندانـه  ،هاي ورود به بهشت است بنابراين، توحيد اهللا تعالي كليد دروازه
انجـام واجبـات و نوافـل و     ،يد اعمال صالحي مانند اداي فرائض با اخـالص اين كل

  .باشد ها مي ساير نيكي
عمل كن، زيرا مادة اولية ساخت كليـد جنـت بـه راحتـي در      ! پس اي بنده خدا
كـردن آن را   و چگـونگي سـاخت و مهـارت و روش درسـت     ،اختيار تو قرار دارد

گـردان شـوي و از سـاخت كليـد      ن رويبراي تو به روشني بيـان نمـودم، اگـر از آ   
دروازة ورود به جنـت خـودداري كنـي، پـس روز قيامـت كـه بـراي حسـاب نـزد          

شـوي، جـز خـودت كسـي ديگـر را مالمـت نكـن، از         پروردگار خودت برده مـي 
  .نمايم خداوند براي خود و شما عاقبت خير و حسن ختام مسئلت مي

  
  ها و خاك بهشت ساختمان

بر روي اين كره  ها و ويالهاي بسيار بزرگ و مجللي كاخ ها و بناها و ساختمان
 و ه بـا شـكوه و بـزرگ و از نظـر زيبـائي     زخاكي وجود دارد، ولي اين بناها هراندا

هـاي بسـيار زيبـائي كـه      ها و ساختمان توانند با كاخ نظير باشند، نمي دكوراسيون بي
اشـند و تنهـا   براي سكونت و آرامـش مـؤمنين در بهشـت بنـا شـده، قابـل مقايسـه ب       

هـاي مجلـل و بـا     شباهتي كه باهم دارند در نام و اسم است، در بهشت چنـان كـاخ  
شـود،   ها با ديـدن عظمـت و زيبـائي آنهـا خيـره مـي       شكوهي ساخته شده كه چشم

شـود، بـه آرامـش روحـي و آسـايش و       ن مـي قصرهائي كه مـؤمن وقتـي داخـل آ   
شـود، چـرا    ن و خنك مـي هايش از زيبائي آنها روش رسد و چشم آرامش ابدي مي

ار بزرگي از مرواريد يمگر نه اين است كه خداوند متعال چادرهاي بس! چنين نباشد
هـايش از   هـاي اطـاق   و قصرهائي باشكوه از طال و نقره در بهشت بنا نموده و پـرده 

هــا و همســران مــؤمنين در آنجــا از بهتــرين و زيبــاترين زنــان و   فــاخرترين پارچــه
هــاي بهشــت از  تــرين مــردان هســتند؟ غــذا هيكــل و خــوشمــردانش از جــوانترين 

هائي در  هاست، چنان نعمت هايش از گواراترين نوشابه لذيذترين غذاها و نوشيدني



    

 
    

  
 

 

  ﴾15﴿   وصف جنت

هايش در اين دنيا نيست و در فكر و انديشة هيچ كسي  بهشت وجود دارد كه نمونه
  .خطور نكرده است

  
  هاي جنت  قاات

هاي جنت  دكوراسيون و زينت اطاق و اه اما در مورد آراستگي و زيبائي فرش
 و منظرة معماري آنها جاي سؤال نيست، زيرا رسول خدا  او استحكام بن

 الْكَْوكََب َتَتَراَءْونَ كََما فَْوِقهِْم ِمْن الُْغَرِف أَْهلَ لََيَتَراَءْونَ الَْجنَِّة أَْهلَ إِنَّ«: فرمايد مي
 اللَِّه، َرُسولَ َيا :قَالُوا. َبْيَنُهْم َما ِلَتفَاُضلِ الَْمْغرِبِ، أَوِ الَْمْشرِقِ ِمَن اُألفُقِ ِفى الَْغابَِر الدُّرِّىَّ
 بِاللَِّه آَمُنوا رَِجالٌ بَِيِدِه، َنفِْسى َوالَِّذى ،َبلَى: قَالَ ،غَْيُرُهْم َيْبلُُغَها الَ اَألْنبَِياِء َمَنازِلُ ِتلَْك

  .»الُْمْرَسِلَني َوَصدَّقُوا
كننـد،   ت قصرنشيناني را كه در باالي سر آنان نشسته اند نگـاه مـي  ساكنان بهش«

همانطور كه به ستارگان تابناكي كه در حال غروب در اُفق مشرق و مغرب هسـتند  
مقام و درجـات بـاالتر از افـراد عـادي      نمايند، چون اين قصرنشينان داراي نگاه مي

باشـند،   غمبران مـي يزل پحتماً اين قصرها من! اي رسول خدا: هستند، اصحاب گفتند
بلي، قسم بـه ذاتـي كـه    : گفت پيغمبر : رسند؟ نمي ييغير پيغمبران به چنين جاها
ساكنين اين منازل كساني هستند كه به خدا ايمان دارنـد  ! جان من در دست اوست

  .»و فرستادگان خدا را تأييد كرده اند
هاي  جنبهت نه از هاي بهش در مورد ارزش و منزلت اطاق! برادر و خواهر عزيزم

نها، بلكه از نظر آرامش روحي و ابدي كـه در آنهـا   ظاهري و بلندي و درخشش آ
هاي عظمت خدا و پاداش جاويداني است  آري، آنها نشانه. وجود دارد بايد بگويم

 ر خود كه در اين دنيا به چيزهاي غيبـي كه پروردگار براي بندگان صالح و نيكوكا
ري كرده و نسبت به پروردگار كفر و شرك نورزيدند، ايمان آوردند و از گناه دو

در نظر گرفته است و مقام و منزلت آنهـا را هـم در ايـن دنيـا واال كـرده و هـم در       
  .هاي مجلل بهشت جاي داده است ق آخرت در اطا

رد برايت قراءت ودوست داري فرمودة خداوند را در اين م! برادر و خواهرم
≈Ç⎯Å3﴿ :فرمايد نمايم كه مي s9 t⎦⎪Ï%©!$# (#öθ s)¨?$# öΝåκ®5u‘ öΝçλm; Ô∃täî ⎯ÏiΒ $ yγ Ï%öθ sù Ô∃täî ×π §‹Ï⊥ ö7¨Β 



    

 
    

  
 

 

  ﴾16﴿   وصف جنت

“ÌøgrB ⎯ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã≈ pκ÷ΞF{$# ( y‰ôã uρ «!$# ( Ÿω ß#Î= øƒä† ª!$# yŠ$ yè‹Ïϑ ø9$# ∩⊄⊃∪﴾ ]۲۰: الزمر[. 
هايى است كه  ، براى آنان غرفهترسيدندنى كه از پروردگارشان ولى كسا«: ترجمه
خدا اين . هايى ديگر بنا شده و از زير آنها نهرها جارى است ز آنها غرفهاز فرا

  .»كند وعده را داده است خدا وعده خالفى نمى
  أال يا عني وحيك أسعديني
  بغزر الدمع يف ظلم الليايل
  لعلك يف القيامة أن تفوزي
  بخري الدار يف تلك العاليل

 

هاي شب  ر تاريكيمرا با ريختن اشك زياد د! واي بر تو اي چشم من
  .خوشبخت و سعادتمند بگردان
  .هاي خوب بهشت من را سرفراز و سربلند بگرداني شايد در قيامت در آن خانه

هاي خداوند  آستين مردانگي و همت را باال بزن، زيرا نعمت! اي بندة خدا
قيمت هستند، بهاي آنها عبادت و تقوي و عمل نيك است، البته به  باارزش و گران

ها براي آناني كه خداوند به آنها كرم و احسان نموده،  وردن اين نعمتآ دست
  .باشد سهل و آسان مي
هاي جاويدان الهي  ي رسيدن به اين پاداش بزرگ و كسب نعمتابنابراين، بر

هاي ابدي خداوند را  از ديگران سبقت گير، زيرا هر شخصي كه احسان و نيكي
هاي زودگذر و فاني  ها و خوشي با نعمتهاي بهشت هستند،  ها و اطاق كه در كاخ

  .اين دنيا عوض نمايد، بدون ترديد انساني نادان و ناآگاه است
$!﴿: فرمايند و خداوند مي tΒ uρ ö/ä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ /ä.ß‰≈ s9÷ρ r& ©ÉL ©9$$ Î/ ö/ä3ç/Ìhs)è? $ tΡy‰ΖÏã #’ s∀ø9ã— 

ω Î) ô⎯tΒ z⎯tΒ#u™ Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [sÎ=≈ |¹ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù öΝçλm; â™!#t“ y_ É#÷è ÅeÒ9$# $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå öΝèδ uρ ’Îû 

ÏM≈sùãäó ø9$# tβθãΖÏΒ#u™ ∩⊂∠∪﴾ ]شما چيزهائي نيستند اموال و اوالد «: ترجمه .]۳۷: سبأ
نزديك سازند، بلكه كساني كه ايمان بياورند و كارهاي ) خداوند(كه شما را به ما 
برابر اعمالي كه انجام در ) قرب درگاه الهي بوده وم(نان د، آشايسته انجام دهن



    

 
    

  
 

 

  ﴾17﴿   وصف جنت

يعني در برترين منازل (و ايشان در طبقات باال . داده اند، پاداش دو برابر دارند
  .»برند در امن و امان به سر مي) بهشت
  

  هاي بهشت خيمه
همانطوري كه  درخشند، جود دارد كه از زيبايي ميهايي و در جنت خانه

هاي  تند، همچنين خيمههاي جنت مانند ستارگان روشن و درخشنده هس اتاق
: فرمايد مي رسول خدا . بهشت نيز مانند مرواريدهاي توخالي نورافشان هستند

 ِفيَها ِللُْمْؤِمنِ ،ِميالً ِستُّونَ طُولَُها ،ُمَجوَّفٍَة َواِحَدٍة لُْؤلَُؤٍة ِمْن لََخْيَمةً الَْجنَِّة ِفى ِللُْمْؤِمنِ إِنَّ«
  .)1(»َبْعًضا َبْعُضُهْم َيَرى فَالَ ْؤِمُنالُْم َعلَْيهُِم َيطُوُف أَْهلُونَ

بـه درسـتي كـه بـراي مؤمنـان در بهشـت       «: فرماينـد  مـي  پيامبر خـدا  : ترجمه
كه جنس آنها از مرواريد توخـالي اسـت، طـول آنهـا بـه       چادرهاي سايباني هستند

باشد، اين چادرهاي بزرگ مخصوص مؤمنين و اهل  طرف آسمان شصت مايل مي
عضـي از آنهـا   كننـد، ولـي ب   د كه به راحتي در آن رفـت و آمـد مـي   باش خانه او مي

  .»بينند يكديگر را نمي
وقتي تو با عمل صالح خـودت داخـل چنـين    ! اندكي فكر كن! و خواهرم ربراد
كني و چه اندازه سعادتمند خواهي شـد، هنگـامي    اي بشوي چقدر تعجب مي خيمه

هشتي پيرامـون تـو باشـند و    كه ساكن اين خيمة بهشتي شوي در حالي كه حوران ب
دهـي و بـا آنـان انـس      تو به سخنان زيبا و آواز دلنشـين آنـان بـا لـذت گـوش مـي      

  .گيري مي
و بدان كه بهاي ورود تو به بهشت و زنـدگي  ! آگاه باش! برادر و خواهر عزيزم

شـدن در برابـر اوامـر     هـاي مجلـل آن ايمـاني اسـت كـه همـراه بـا تلسـيم         در خيمه
ام عبادات خالص و اعمال خير و ترك مفاسـد و بنـدگي كامـل    پروردگار و با انج

  .خداوند داري
ميـل   هرگاه مؤمن از صميم قلب نسـبت بـه ايـن دنيـا بـي     ! بدان: برادر و خواهرم

هاي نفساني خود نرود و زر و سيم و تجمالت اين دنيا در  باشد و به دنبال خواهش

                                           
  .2832و مسلم  479/  8صحيح بخاري  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾18﴿   وصف جنت

ا در بهشت بـه وي ارزانـي   هايش ر نظر وي زيبا و مزين جلوه نكند، خداوند نعمت
  .دارد مي

  
  هاي بهشت كاخ

هــاي  هــاي بهشــت كــه از طــال و نقــره و مرواريــد و ســنگ امــا قصــرها و كــاخ
انگيـزي دارنـد و ارزش آنهـا را     قيمت ساخته شـده انـد، زيبـائي و منظـرة دل     گران

  .داند هيچكس به جز خداوند كه آنها را آفريده نمي
 َهذَا ِلَمْن :فَقُلُْت ذََهبٍ ِمْن بِقَْصرٍ أََنا فَإِذَا الَْجنَّةَ َدَخلُْت«: فرمايد مي رسول خدا 

 ْبُن ُعَمُر :فَقَالُوا ؟ُهَو َوَمْن :فَقُلُْت .ُهَو أََنا أَنِّى فَظََنْنُت ،قَُرْيشٍ ِمْن ِلَشابٍّ :قَالُوا ؟الْقَْصُر
  .)1(»الَْخطَّابِ

قـرار   از طـال  داخـل جنـت شـدم، ناگهـان متوجـه شـدم كنـار قصـري        «: ترجمه
بـراي جـواني از قـريش، گمـان     : اين قصـر از آنِ كيسـت؟ گفتنـد   : ام، گفتم گرفته

عمـر بـن خطـاب    : آن جـوان كيسـت؟ گفتنـد   : كردم كه آن جوان من باشم، گفتم
  .»است

براي انجام عبادات، قبـل از ايـن كـه وقـت و فرصـت از      ! برادر و خواهر عزيزم
اي كـه نـزد اهللا تعـالي     دانهجاو يكران وهاي ب دست برود، شتاب كن و به آن نعمت

در بهشت برين از باغات و غيره وجود دارد، رغبت داشته باش، زيرا دنيـا لحظـات   
ي كه از ايـن راه  تمسافر و رهگذري هس و ساعاتي زودگذر بيش نيست، و تو مانند

  .گذري مي
  

  خاك بهشت
ي سـفيد  هـا  و سـنگريزه و شـن آن از دانـه    ،اما خاك جنت از مشك و زعفران

  .مرواريد است
  :به ابن صياد فرمود رسول خدا : مرويست كه گفت از ابوسعيد خدري 

  .)2(»َصَدقَْت: قَالَ. الْقَاِسمِ أََبا َيا ِمْسٌك َبْيَضاُء َدْرَمكَةٌ :قَالَ ؟الَْجنَِّة ُتْرَبةُ َما«
                                           

  .3688رواه الترمذي وقال حسن صحيح  -)1(
  .52/   18مسلم  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾19﴿   وصف جنت

 د آرد سبوس گرفته شده و مشكنمان: خاك جنت از چيست؟ گفت«: ترجمه
   .»راست گفتي«: فرمودند رسول خدا .قاسماي ابوال

و همچنين در حديثي ديگر از همين راوي مرويسـت كـه ابـن صـياد از رسـول      
  .)1(»َخاِلٌص ِمْسٌك َبْيَضاُء َدْرَمكَةٌ«قال . در مورد خاك جنت سوال كرد خدا 

  .»شدة سفيد و مشك خالص ساخته شده است هاز آرد سبوس گرفت«: فرمود
هـاي فـراوان و آن    اگـر زنـدگي جاويـدان و خوشـي    ! بزرگوارمو خواهر  ربراد

ها و قصرهاي زيبائي را كه در بهشت براي تو ساخته شده، دوست داري، پس  هخان
نفس خود را بر فرمانبرداري از دستور خداوند و پرهيز از هرگونـه گنـاه و فسـاد و    

  !بدهعادت  هاي تاريك در شب) براي عبادت(دن اداي نماز، روزه و بلندش
ــم تنقيضــ ــاعة ث ــي إال س ــام ه   ف
  ويدرك غبّ السري من هـو صـابر

 

ستند كه زود سپري خواهند شد، و كسـي كـه   يروزهاي دنيا چند ساعتي بيش ن
  .بردبار باشد، نتيجة سير و گذر خود را خواهد ديد

  
  هاي بهشت ها و ثمره باغ

و  ب و باغ و درخت و سبزه و گـل محبـت فراوانـي دارد   آ چون طبيعت بشر با
همواره دوست دارد كنار و نزديك آنها زنـدگي كنـد، خداونـد متعـال بهشـت را      

هـا مـزين و آراسـته سـاخته اسـت، بـا        براساس طبيعت و خواست بشر با اين نعمـت 
هـاي آب شـيرين    ها و نهرهاي جاري و چشـمه  بهترين درختان و انواع ثمره و ميوه

د، بهشت را با اين لبـاس  ن صالح خدا خنك خواهد شاكه با ديدن آنها چشم بندگ
  .آراسته است

χ﴿ :فرمايد خداوند متعال مي Î) t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# ’ Îû ;M≈̈Ζy_ Aβθ ãŠãã uρ ∩⊆∈∪﴾ ]احلجر :

۴۵[.  
بـه سـر   ) بهشـت (ها و چشمه سارهاي  بيگمان پرهيزكاران در ميان باغ«: ترجمه

  .»برند مي
                                           

  .52/  18مسلم  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾20﴿   وصف جنت

β¨﴿: فرمايد اي ديگر مي و در آيه Î) u‘#tö/F{$# šχθç/uô³tƒ ⎯ÏΒ <¨ ù( x. šχ% x. 

$ yγ ã_#t“ ÏΒ #·‘θèù$ Ÿ2 ∩∈∪ $ YΖøŠtã Ü> uô³o„ $ pκÍ5 ßŠ$ t7Ïã «!$# $ pκtΞρ ãÉdfxãƒ #ZÉføs? ∩∉∪﴾ ]نساناإل :

۵ – ۶[.  
اش آميختـه بـه    نوشـند كـه نوشـيدنى    همانا نيكان همواره از جامى مى«: ترجمه

خاص خـدا از  اى كه بندگان  از چشمه*  است] آن ماده سرد، سپيد و معطر[كافور 
  .»!سازند نوشند، و از هر جا بخواهند آن را جارى مى آن مى

است كه بـه   هائي از آهن نرم همراه آنها شاخه: بعضي از علماي سلف گفته اند
  .)1(روند روند با آنها به همان طرف مي هرجا مي

ها كـه بـه راه نجـات     اكنون نظر تو در مورد آن گروه از انسان! برادر و خواهرم
پروردگـار   برداري از دسـتورات ننهاده و بـه واسـطة عبـادت و بنـدگي و فرمـا      گام
اندازي براي آخرت خود نهاده اند و تقوي الهي را پيشه كرده انـد، و خداونـد    پس

هـاي آب گـوارايش كـه گـاهي      آنها را وارث بهشت بـرين كـه هـر لحظـه چشـمه     
نـد و خوشـبو اسـت؛    ز آميخته با كافور و گاهي آميخته با زنجبيل است، فـواره مـي  

  چيست؟
آيا دوست نداري تو هم جزو گروهي از مؤمنين باشي كه عمر جاويـدان پـس   

  گذرانند؟ از مرگ را در چنين بهشت زيبائي مي
  :فرمايد خداوند متعال مي

﴿tβ öθs)ó¡ç„ uρ $ pκ Ïù $ U™ ù( x. tβ%x. $ yγ ã_#z•ÏΒ ¸ξŠÎ6 pgΥy— ∩⊇∠∪ $ YΖøŠtã $ pκ Ïù 4‘£ϑ |¡è@ Wξ‹Î6|¡ù= y™ 

شرابي به هاي  از جام) در جنت(در آنجا «: ترجمه ]۱۸ – ۱۷: نساناإل[ ﴾∪∇⊆∩
) شوند از ها پر مي اين جام(دهند كه طعم آن زنجبيل است،  مي) اهل بهشت(ايشان 
  .»شود اي كه در بهشت است و سلسبيل ناميده مي چشمه

χ﴿: فرمايد و همچنين مي Î) t⎦⎫É)−G ßϑ ø9$# ’ Îû ;M≈̈Ζy_ AβθãŠãã uρ ∩⊆∈∪ $ yδθè= äz÷Š$# 

AΟ≈ n= |¡Î0 t⎦⎫ÏΖÏΒ#u™ ∩⊆∉∪﴾ ]۴۶ – ۴۵: احلجر[.  

                                           
  .224: حادي األرواح إلي بالد األفراح -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾21﴿   وصف جنت

بسـر  ) بهشـت (هـا و چشـمه سـارهاي     اران در ميان بـاغ بيگمان پرهيزگ«: ترجمه
بـا اطمينـان خـاطر و بـدون هيچگونـه      :) گويد پروردگارشان به آنان مي* ( برند مي

  .»سارها داخل شويد ها و چشمه خوف و هراسي به اين باغ
خداوند هم بـا تـو بـه    ! نيكي و خوبي كن! ادر عزيز و خواهر گراميبنابراين، بر

احسان رفتـار خواهـد نمـود، راه بهشـت را بـا راسـتي و اخـالص و انجـام          خوبي و
هـاي آن تـا    سارهاي جنـت و نوشـيدني  صالح هموار ساز، خداوند از چشمه  اعمال

  .گرداند ابد تو را سيراب مي
  لـه صفي املقرب سعيه فصـفا

  فتلـك تصـفيتان ذاك الرشاب
 

بنده و ولي برگزيده كوشش خالصانة خود را انجـام داد، در نتيجـه دو چيـز بـا     
  .صفا براي وي گوارا شد، يكي صفاي عمل و ديگري صفاي شراب بهشت

  
  سارهاي بهشتچشمه 

چشـمة كـافور اسـت     ،اولـين چشـمه  : زننـد  در بهشت دو چشمة گوارا فواره مي
  :فرمايد كه خداوند در بارة آن مي) رنگاي است خوشبو و سفيد كافور ماده(

﴿¨βÎ) u‘#tö/F{$# šχθ ç/uô³tƒ ⎯ÏΒ <¨ ù( x. šχ% x. $ yγ ã_#t“ ÏΒ #·‘θèù$ Ÿ2 ∩∈∪ $ YΖøŠtã Ü> uô³o„ 

$ pκÍ5 ßŠ$ t7Ïã «!$# $ pκtΞρ ãÉdfxãƒ #ZÉføs? ∩∉∪﴾ ]۶ - ۵: اإلنسان[.  
ند و شـ ك هاي شـرابي را سـر مـي    پياله) در بهشت(به درستي كه نيكان «: ترجمه

اي كـه   چشـمه ) شـود از  هـا پـر مـي    اين پيالـه (نوشند كه آميخته به كافور است،  مي
كننــد و  و هرجــا كــه بخواهنــد بــا خــود روان مــي ،نوشــند بنــدگان خــدا از آن مــي

  .»برند مي
آري، برگزيدگان و نزديكان بارگاه پروردگار از آب خالص اين چشمه 

گواراي ديگر هاي  مه را با آبنوشند و نيكوكاران اندكي از آب اين چش مي
نوشند، زيرا آب خالص چشمة كافور مخصوص مقربان درگاه  مخلوط كرده و مي

چشمة تسنيم است كه خداوند متعال در مورد آن  ،دومين چشمه. خداست



    

 
    

  
 

 

  ﴾22﴿   وصف جنت

β¨﴿: فرمايد مي Î) u‘#tö/F{$# ’ Å∀s9 AΟ‹Ïè tΡ ∩⊄⊄∪ ’ n?tã Å7Í← !#u‘ F{$# tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊄⊂∪ ß∃Í÷è s? ’ Îû 

óΟÎγ Ïδθ ã_ãρ nοuôØtΡ ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩⊄⊆∪ tβ öθ s)ó¡ç„ ⎯ÏΒ 9,‹Ïm§‘ BΘθ çG ÷‚¨Β ∩⊄∈∪ …çμ ßϑ≈tFÅz Ô7 ó¡ÏΒ 4 ’ Îûuρ 

y7 Ï9≡sŒ Ä§sù$ uΖoKu‹ù= sù tβθÝ¡Ï≈ oΨ tG ßϑ ø9$# ∩⊄∉∪ …çμã_#z–ÉΔ uρ ⎯ÏΒ AΟŠÏ⊥ ó¡n@ ∩⊄∠∪ $ YΖøŠtã Ü> uô³o„ $ pκÍ5 

šχθ ç/§s)ßϑ ø9$# ∩⊄∇∪﴾ ]۲۸ – ۲۲: نياملطفف[.  

هـاي فـراوان بهشـت بـه سـر       نيكوكاران در ميان انـواع نعمـت   بيگمان«: ترجمه
هـا و   بـه زيبـائي  (زننـد و   تكيـه مـي  ) بهشـتي (هـاي مجلـل    بـر تخـت  * خواهند بـرد  

خوشـي و  ) كنـي  هرگـاه بـه ايشـان نگـاه مـي     * (نگرنـد   مي) هاي بسيار آنجا احسان
از بـه آنـان   * هاي ايشـان خـواهي ديـد     خرمي و نشاط و شادابي نعمت را در چهره

مهـر و  * شود كه دست نخورده و سربسته است  شرابي زالل و خالص نوشانيده مي
زدن به آن بوي عطر مشك در فضـا پراكنـده    و با دست(در بند آن از مشك است 

چنـين شـراب و سـاير    (آوردن ايـن   دهندگان بايد بـراي بـه دسـت    مسابقه). شود مي
آميـزة آن  * گر پيشي گيرنـد  با همديگر مسابقه دهند و بر يكدي) هاي بهشت نعمت

  .»نوشند از آن مي) بارگاه يزدان(اي است كه مقربان  تسنيم چشمه* تسنيم است 
  

  نهرهاي جنت
انگيز  هاي گسترده و شگفت ها و قصرهاي زرين و سايبان در ميان آن همه كاخ

متعـال آنهـا را   بهشت جويبارهاي آب شيرين و گوارائي جريان دارد كـه خداونـد   
بردن بندگان مـؤمن و مخلـص خـود آفريـده اسـت، نهرهـاي        اده و لذتفتبراي اس

دارد، مختلـف هسـتند، بعضـي پـر از      جنت بر حسب نوع آبي كه در آنهـا جريـان  
هاي پروردگـار   و ديگر نعمت ،سل و برخي آكنده از شراب و تعدادي نيز از شيرع

  .مملو و جاري هستند

≅ã﴿: فرمايد خداوند متعال مي sẄΒ Ïπ ¨Ψ pgø: $# ©ÉL ©9$# y‰Ïããρ tβθ à)−G ßϑø9$# ( !$ pκ Ïù Ö≈ pκ÷Ξr& ⎯ÏiΒ >™!$ ¨Β 

Îöxî 9⎯Å™#u™ Ö≈ pκ÷Ξr&uρ ⎯ÏiΒ &⎦t⎤©9 óΟ©9 ÷̈tó tG tƒ …çμ ßϑ ÷è sÛ Ö≈ pκ÷Ξr&uρ ô⎯ÏiΒ 9÷Η s~ ;ο©% ©! t⎦⎫Î/Ì≈ ¤±= Ïj9 Ö≈ pκ÷Ξr&uρ ô⎯ÏiΒ 

9≅ |¡tã ’y∀ |Á •Β ( öΝçλm; uρ﴾ ]۱۵: حممد.[  



    

 
    

  
 

 

  ﴾23﴿   وصف جنت

به پرهيزكاران وعده داده شده ) وي پروردگاراز س(وصف بهشتي كه «: ترجمه
اسـت كـه   ) زالل و خـالص (در آن جويبارهـائي از آبـي   ) چنـين اسـت كـه   (است 

نهرهائي از شيري است كـه طعـم و مـزة    ) در بهشت(گنديده و بدبو نشده است، و 
ــراي     ــذت ب آن دگرگــون نشــده اســت، و نهرهــائي از شــرابي اســت كــه ســراپا ل

  .»ئي از عسل است كه خالص و تصفيه شده استها نوشندگان است، و جوي
ن فاسد و رنگش عوض اين دنيا وجود دارد بر اثر راكدشدآبي كه در نهرهاي 

هاي بهشت هرگـز بـدبو و    سارها و جويبارشود، اما آب زالل و گواراي چشمه  مي
وشــانيده و شــود، همچنــين شــير حيوانــات ايــن دنيــا هرچقــدر هــم ج  آلــوده نمــي

غيـر   بندي نگهداري شود، پـس از مـدتي فاسـد و    در هرنوع بسته پاستوريزه شود و
شود، اما شير موجود در نهرهاي بهشـت هرگـز فاسـد و غيـر قابـل       قابل استفاده مي

  .شود شرب نمي
هـاي جسـمي و روحـي كـه بـراي       شراب اين دنيا كه نوشيدن آن به علت زيـان 

هـاي بهداشـتي و در    شـيوه  هاي مدرن و بـه  انسان دارد حرام شده، گرچه با دستگاه
هم بد طعم و بدبو است، اما شراب بهشت كـه  شود، باز هاي زيبا تهيه مي بندي بسته

ست كه اباشد، شرابي بسيار پاك و گوار نوشيدن آن براي ساكنان بهشت حالل مي
نوشند بازهم  دهد و اهل جنت هرچه از آن مي به انسان قدرت جسمي و روحي مي

هـا مخلـوط    ا را با موادي ديگر ماننـد شـكر و شـيريني   شوند، عسل اين دني سير نمي
خورند، اما عسل موجود در نهرهاي جاري بهشت چنان خالص و لذيذ  كرده و مي

  .كردن با چيزي ندارند هستند كه نياز به مخلوط
ترين آنهـا را   هائي بسيار اندك از آنچه كه بهترين و حالل آري، خداوند نمونه

و بسياري از چيزهـائي را   ،اده نموده به ما نشان دادهدر بهشت و براي اهل جنت آم
كه استفاده از آنها را در اين دنيا حرام قرار داده، در آن دنيا براي بنـدگان مـؤمن و   

  .صالح خودش حالل نموده است
شود كه لذات ناقص و فاني و زودگذر اين  انسان عاقل و دانا چگونه راضي مي

ند در آن دنياي ماندگار ترجيح دهد؟ به درسـتي  هاي بيكران خداو دنيا را بر نعمت
هـائي كـه در سـينه دارنـد      شـود، ولـي دل   هاي بعضي از مـردم نابينـا نمـي    كه چشم

  .شود تاريك و سياه مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾24﴿   وصف جنت

به ما خبـر داده اسـت كـه در شـب معـراج چهـار نهـر را كـه از          رسول خدا 
ي و نهرهـاي  نهرهاي ظاهر: (هاي خود جاري بوده اند، مشاهده نموده اند سرچشمه

  :و چنين فرموده اند) باطني
 َوأَمَّا ،الَْجنَِّة ِفى فََنْهَراِن الَْباِطَناِن النَّْهَراِن أَمَّا :قَالَ ؟اَألْنَهاُر َهِذِه َما !جِْبرِيلُ َيا :فَقُلُْت«

  .)1(»َوالْفَُراُت فَالنِّيلُ الظَّاِهَراِن
يي از او نهرهـ : (فـت ايـن جويبارهـا چـه هسـتند؟ گ    ! لگفتم اي جبرئي«: ترجمه

ن، نهرهاي جنت بودند، و دو نهـر ظـاهري، نهرهـاي نيـل و     ، يعني دو نهر باط)آنها
  .»باشند فرات مي

شماري در  جويبارها و نهرهاي با شكوه كه لذات بي دبرادر و خواهرم، در مور
شود؛ بيانديش و فكـر كـن كـه     آنها وجود دارد كه نمونة آن در اين دنيا ديده نمي

ــا چگ ــر كــاخ   آنه ــال در زي ــدون كان ــدرت پروردگــار ب ــه ق ــه ب ــا و قصــرها و  ون ه
هاي بهشت جريان دارند، و يقين داشـته بـاش كـه وعـدة پروردگـار حـق        ساختمان

  .است
%ÎÅe³o0uρ š⎥⎪Ï﴿: فرمايد خداوند متعال مي ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# ¨β r& öΝçλm; 

;M≈̈Ψ y_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ yγ ÏFøtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$#﴾ ]بده به كساني كه مژده «: ترجمه ]۲۵: البقرة
در (هائي  ايمان آورده اند و كردار نيكو انجام داده اند، به اين كه براي ايشان باغ

  .»هائي جاري است است كه در زير درختان آن رودخانه) بهشت
tã‰£﴿: فرمايد و همچنين مي r&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ìôfs? $ yγ tFøtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t⎦⎪Ï$Î#≈ yz !$ pκ Ïù 

#Y‰t/r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθ xø9$# ãΛ⎧ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪﴾ ]و خداوند بهشت را براي «: ترجمه ]۱۰۰: التوبة
ها جاري  آن رودخانه) هاي درختان و كاخ(آماده ساخته است كه در زير آنها 

  .»اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ. مانند است و جاودانه در آنجا مي
صالح انجام  آورده و عمل اوند متعال ضمن بيان پاداش كساني كه ايمانو خد

y7﴿: فرمايد داده اند، مي Í×̄≈ s9'ρ é& öΝçλm; àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰tã “ÌøgrB ⎯ÏΒ ãΝÍκÉJ øtrB ã≈ pκ÷ΞF{$#﴾ 
) داده اندكه ايمان آورده و عمل صالح انجام كساني (اما «: ترجمه ]۳۱: الکهف[

                                           
  .150/  1مسلم  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾25﴿   وصف جنت

ها  خاك(ن از آن ايشان است، بهشتي كه در زير شت جاويداهكساني هستند كه ب
  .»آن جويبارها روان است) و درختان

اما كوثر، جويي از جويبارهاي بهشت است كه خداوند متعال آن را به رسول 
$!﴿: عطا فرموده اند اهللا  ¯ΡÎ) š≈ oΨø‹sÜôã r& trO öθ s3ø9$# ∩⊇∪﴾ ]۱: کوثرال[.  

ي بـه نهايـت فراوانـي را عطـا كـرده      خير و خـوب !) اي محمد(ما به تو «: ترجمه
  .»ايم

 ِفى أَِسُري أََنا َبْيَنَما«: فرمود انس بن مالك روايت كرده است كه رسول خدا 
 الْكَْوثَُر َهذَا :قَالَ ؟جِْبرِيلُ َيا َهذَا َما :قُلُْت الُْمَجوَِّف الدُّرِّ ِقَباُب َحافََتاُه بَِنَهرٍ أََنا إِذَا الَْجنَِّة
  .)1(»أَذْفَُر ِمْسٌك - ِطيُبُه أَْو - ِطيُنُه فَإِذَا.  َربَُّك طَاَكأَْع الَِّذى

زدم، ناگهـان بـه    من در جنـت قـدم مـي   ) معراج در شب(در حالي كه «: ترجمه
از : هائي از مرواريد تو خالي قرار داشـت  ساحل نهري رسيدم كه در كنار آن ليوان

خداونـد آن را بـه تـو    ايـن كـوثر اسـت كـه     : اين چيست؟ گفـت : جبرئيل پرسيدم
  .»بخشيده است

  .آنگاه متوجه شدم كه خاك آن مانند مشك خوشبو و معطر است
 ِمائَةَ الَْجنَِّة ِفى إِنَّ«: فرمود رسول خدا : روايت شده كه گفت از ابوهريره 

 السََّماِء َبْيَن كََما َماَبْيَنُه َما َدَرَجَتْينِ كُلُّ َسبِيِلِه، ِفى ِللُْمَجاِهِديَن اللَُّه أََعدََّها َدَرَجٍة
 َعْرُش َوفَْوقَُه الَْجنَِّة، َوأَْعلَى الَْجنَِّة أَْوَسطُ فَإِنَُّه الِْفْرَدْوَس، فََسلُوُه اللََّه َسأَلُْتُم فَإِذَا َواَألْرضِ،
  .)2(»الَْجنَِّة أَْنَهاُر َتفَجَُّر َوِمْنُه الرَّْحَمنِ،

كه خداوند آنها را براي مجاهدان  همانا جنت داراي صد قسمت است«: ترجمه
ي بـين   در راه خدا آماده كرده است، و فاصله ميان هـردو قسـمت بـه انـازة فاصـله     

باشد، وقتي بهشت را از خداوند طلب كرديد، جايگـاه فـردوس    آسمان و زمين مي
باشـد كـه در    ي آن مـي  ترين مكان جنت و ميانـه  را بخواهيد، زيرا آن جايگاه اعلي

  .»گيرند ش رحمن قرار دارد، و از آن نهرهاي جنت سرچشمه ميباالي آن عر

                                           
  .464/  11صحيح بخاري مع الفتح  -)1(
  .11/  6البخاري  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾26﴿   وصف جنت

خبر داده است كه اين نهرهـا از چهـار دريـا سرچشـمه      همچنين رسول خدا 
  .گيرند مي

 ثُـمَّ  الَْخْمـرِ  َوَبْحَر اللََّبنِ َوَبْحَر الَْعَسلِ َوَبْحَر الَْماِء َبْحَر الَْجنَِّة ِفى إِنَّ«: فرمايـد  مي
  .)1(»َبْعُد َهاُراَألْن ُتَشقَُّق

همانا در جنت درياي عسل، درياي شراب، درياي شـير و دريـاي آب   «: ترجمه
  .»شوند موجود است كه نهرها از آنها جاري مي

آستين همت را باال بزن، زيرا جنت حقيقـت و راه آن  ! پس اي برادر و خواهرم
  .باشند هايش واقعي و راست مي آشكار و روشن و نعمت

  
  طبقات بهشت

خداوند جنت را خلق كرد و بندگان صـالح خـود را   ! رادر و خواهر بزرگوارمب
فضـيلت و منزلـت،    شان از نظر حسب اندازة اعمال وارث آن گردانيد، و آنان را بر

متفاوت ساخت، به همين علت بهشت داراي طبقات مختلـف اسـت كـه بعضـي از     
هـاي فضـل و عـدل     برتري دارند كه همـة آن نشـانه   آنها بر بعضي ديگر فضيلت و
شدن بـه بهشـت و    باشد، تا هر مؤمني كه براي داخل پروردگار نسبت به بندگان مي

مندي دارد براي رسيدن بـه   هاي جاويدان آن، اشتياق و عالقه برخورداري از نعمت
  .تر ببندد طبقات باالي آن سعي و تالش بيشتري نموده و كمر همت را محكم

  :فرمايد خداوند متعال مي
﴿⎯tΒ uρ ⎯Ïμ Ï?ù'tƒ $ YΨ ÏΒ÷σãΒ ô‰s% Ÿ≅ ÏΗ xå ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# y7Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝçλm; àM≈y_u‘ ¤$!$# 4’ n?ãèø9$# ∩∠∈∪﴾ 

  .]۷۵: طه[
و هركه با ايمان و عمـل صـالح بـه پـيش پروردگـارش بـرود، چنـين        «: ترجمه

  .»كساني داراي مراتب واال و منازل باال هستند
رسيدن بـه فـردوس    م اعمال صالح راهبنابراين، داشتن ايمان و يقين كامل و انجا

هر زمان كه ايمان تو به سـرحد كمـال   ! كند، پس اي برادرم و خواهرم را آسان مي
رسيد و براي استمرار اعمال صالح استقامت و پايداري داشته باشي، مقام و منزلـت  

                                           
  .2571ترمذي وقال حسن صحيح  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾27﴿   وصف جنت

تو نزد خداوند متعال باال خواهد رفت و جايگاه تو در طبقات بلنـد و واالي جنـت   
بود، زيرا درجات مؤمنين در بهشت بر حسب اندازة اعمال آنها در اين دنيا  خواهد

  .متفاوت است، بعضي در باال و بعضي در پائين هستند
%Β tβ̈⎯﴿: فرمايد خداوند سبحان در قرآن مجيد در اين مورد مي x. ß‰ƒ Ìãƒ 

s' s#Å_$ yè ø9$# $ uΖù= ¤ftã …çμ s9 $ yγŠ Ïù $ tΒ â™!$ t±nΣ ⎯yϑ Ï9 ß‰ƒ ÌœΡ ¢ΟèO $ oΨ ù= yèy_ …çμ s9 tΛ©⎝ yγ y_ $ yγ8 n= óÁtƒ 

$ YΒθãΒ õ‹tΒ #Y‘θãmô‰¨Β ∩⊇∇∪ ô⎯tΒ uρ yŠ#u‘ r& nοtÅzFψ$# 4©të y™ uρ $ oλm; $ yγ uŠ÷è y™ uθ èδ uρ Ö⎯ÏΒ÷σãΒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù 

tβ% Ÿ2 Οßγ ã‹÷è y™ #Y‘θ ä3ô±̈Β ∩⊇®∪ yξä. ‘‰Ïϑ œΡ Ï™Iω àσ¯≈ yδ Ï™Iω àσ¯≈ yδuρ ô⎯ÏΒ Ï™!$ sÜtã y7În/u‘ 4 $ tΒ uρ tβ% x. 

â™!$ sÜtã šÎn/u‘ #·‘θ ÝàøtxΧ ∩⊄⊃∪ öÝàΡ$# y#ø‹x. $ oΨ ù=Ò sù öΝåκ|Õ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 äοtÅzEζ s9uρ çt9 ø.r& 

;M≈y_u‘ yŠ çy9 ø.r&uρ Wξ‹ÅÒøs? ∩⊄⊇∪﴾ ]٢١ – ١٨: اإلسراء[.  
طلبـد، آن مقـدار از    را مـى ) دنيا(زندگى زودگذر ) تنها(آن كس كه «: ترجمه

دهـيم سـپس دوزخ را بـراى او     مـى  -و به هر كس اراده كنـيم  -آن را كه بخواهيم
سوزد در حـالى كـه نكوهيـده و رانـده      قرار خواهيم داد، كه در آتش سوزانش مى

ه سراى آخـرت را بطلبـد، و بـراى آن سـعى و     و آن كس ك*  .است) درگاه خدا(
) از سـوى خـدا  (سـعى و تـالش او،    -در حالى كه ايمان داشته باشد -كوشش كند

هر يك از اين دو گروه را از عطاى پروردگارت، بهـره  . * پاداش داده خواهد شد
ببـين  . * منع نشـده اسـت  ) از كسى(دهيم و عطاى پروردگارت هرگز  و كمك مى

ايـم   بـر بعضـى ديگـر برتـرى بخشـيده     ) در دنيا بخـاطر تالششـان  (چگونه بعضى را 
ها بيشتر  ها و فاصله و تفاوت( !درجات آخرت و برتريهايش، از اين هم بيشتر است

است؛ چرا كه آنجا سراي جاويدان اسـت و بهشـت در حالـت عظـيم آن در ميـان      
   .»)مسابقه بپرداز و شبانه روز بكوشبراي آن به ! پس اي انسان. است

فرمايد كه اهل بهشت و آخـرت بيشـتر از    ها خداوند سبحان بيان مي در اين آيه
جايگاه و رتبـة   اهل دنيا بر يكديگر فضيلت و برتري دارند و مرتبة آخرت بيشتر از

  .)1(باشد اين دنيا مي

                                           
  .، مطالعه فرمائيد188/  11باشد  الفتاوي ابن تيميه را كه در اين زمينه مي ةمجموع -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾28﴿   وصف جنت

هاي  ها و نعمت ها و بوستان برادر و خواهر بزرگوارم، بدان كه فضيلت باغ
 و ها و زنان ميوه و ها و قصرها، درختان ها، كاخ خوبي بهشت در فضيلت و برتري

$ ™Äd“r'Î7sù Ï™Iω#u﴿: فرمايد همسران اهل بهشت است، خداوند مي yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? 

  .]۳۶: الرمحن[ ﴾∪∌⊃∩
هاي پروردگارتان را تكذيب و انكار  متپس كدام يك از نع«: ترجمه

ÏΒ⎯﴿بعد از تعريف آنها فرمود  »كنيد؟ مي uρ $ yϑ ÍκÍΞρ ßŠ Èβ$ tF̈Ζy_ ∩∉⊄∪﴾ ]۶۲: الرمحن[.  

  .» دو باغ ديگر است ،] باغ[دو ]  اين[و جز «: ترجمه
بعدي از نظـر مقـام و منزلـت و آراسـتگي از دو بـاغ و دو جنـت        يها باغ :يعني

  .قبلي در درجة كمتري قرار دارند
$﴿: فرمايد در دو آية قبلي مي ،هاي بهشت اما در مورد ميوه yϑ Íκ Ïù ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 7π yγ Å3≈ sù 

Èβ% ỳ ÷ρ y— ∩∈⊄∪﴾ ]۵۲: الرمحن[.  
  .» اى دو نوع هست از هر ميوه]  باغ[در آن دو «: ترجمه

ها دو شكل و  خداوند متعال در آية مزبور بيان كرده كه براي هر نوعي از ميوه
دوگونة متفاوت وجود دارد، اما در بيان اوصاف دو باغ و دو جنت آخري به 

$﴿: فرمايد د، با ذكر نوع آنها، چنان كه ميپرداز معرفي ميوه مي uΚ ÍκÏù ×π yγ Å3≈ sù ×≅øƒwΥuρ 

×β$̈Β â‘ uρ ∩∉∇∪﴾ ]۶۸: الرمحن[.  
  .»خرما و انار است )از جمله(ها و  ميوه )انواع( ،ها در آن باغ«: ترجمه

t⎦⎫Ï↔Å3−G﴿: فرمايد هاي بهشت مي اما در مورد اثاثية ساختمان ãΒ 4’n?tã ¤\ ãèù 

$ pκß]Í← !$ sÜt/ ô⎯ÏΒ 5−uö9 tG ó™ Î)﴾ ]۵۴: الرمحن[.  
دهنـد كـه آسـترهاي     زنند و لـم مـي   هائي تكيه مي اهل بهشت بر فرش«: ترجمه

هـاي بهشـت نزديـك و در     هـاي رسـيدة بـاغ    آنها از ابريشم ضـخيم اسـت، و ميـوه   
  .»دسترس آنها است



    

 
    

  
 

 

  ﴾29﴿   وصف جنت

t⎦⎫Ï↔Å3−G﴿: فرمايد و در آية ديگري مي ãΒ 4’n?tã >∃tøùu‘ 9ôØäz Ad“Ìs)ö7tã uρ 5β$ |¡Ïm 

گرانبهاي سبزرنگ هاي نگارين  اهل بهشت بر بالش«: ترجمه ]۷۶: الرمحن[ ﴾∪∌∠∩
  .»دهند مانند بسيار زيبا لم مي دار بي هاي نقش زنند و بر فرش تكيه مي

شده از زخـرف و اسـتبرق را    هاي بافته هيچگونه ترديدي وجود ندارد كه فرش
  .عبقري بهترند

هـاي   حوران بهشتي و سرسبزي و شـادابي بـاغ  همچنين خداوند متعال به معرفي 
اختـه و آنهـا را تعريـف و تمجيـد     دبهشت چنان كه در آيات قرآن مجيد آمده، پر

  .نموده است
ت فقـط بـه سـبب دلـداري و     كواين همه فضيلت و برتـري و شـأن و شـ   آري، 

دلجوئي بندگان مؤمن صالح و نيك خداوند و پاداشي كه در اثر زندگي پربـار در  
ها و مشقاتي كه در راه پروردگار به آنها رسـيده، برايشـان    ا و تحمل سختياين دني

راي كسـاني كـه در مقابـل    درنظر گرفته شـده اسـت، و همچنـين پاداشـي اسـت بـ      
كـس   ها و اهل دنيـا تنهـا و بـي    دين اين دنيا صبر نموده اند، و در ميان بي ناماليمات

قدم و استوار بـوده   اهللا ثابت كتاب خدا و پايبندي به سنت رسول زندگي كرده و بر
  .اند

نمايد، حديث  از جمله احاديثي كه بر تفاوت درجات اهل جنت داللت مي
 َما َربَُّه ُموَسى َسأَلَ«: فرمود رسول خدا : گويد باشد كه مي مي  مغيره بن شعبه

 :لَُه فَُيقَالُ ،الَْجنَّةَ الَْجنَِّة أَْهلُ ْدِخلَأُ َما َبْعَد َيجِىُء َرُجلٌ ُهَو :قَالَ ؟َمْنزِلَةً الَْجنَِّة أَْهلِ أَْدَنى
 فَُيقَالُ ؟أََخذَاِتهِْم َوأََخذُوا َمَنازِلَُهْم النَّاُس َنَزلَ َوقَْد كَْيَف ،َربِّ أَْى :فََيقُولُ. الَْجنَّةَ اْدُخلِ
 :فََيقُولُ. َربِّ َرِضيُت :فََيقُولُ ؟الدُّْنَيا ُملُوِك ِمْن َمِلٍك ُملِْك ِمثْلُ لََك َيكُونَ أَنْ أََتْرَضى :لَُه
 لََك َهذَا :فََيقُولُ. َربِّ َرِضيُت :الَْخاِمَسِة ِفى فَقَالَ. َوِمثْلُُه َوِمثْلُُه َوِمثْلُُه َوِمثْلُُه ذَِلَك لََك

 َربِّ :قَالَ. َربِّ َرِضيُت :فََيقُولُ .َعْيُنَك َولَذَّْت َنفُْسَك اْشَتَهْت َما َولََك أَْمثَاِلِه َوَعَشَرةُ
 َتَر فَلَْم َعلَْيَها َوَخَتْمُت بَِيِدى كََراَمَتُهْم غََرْسُت أََرْدُت الَِّذيَن أُولَِئَك :قَالَ ؟َمْنزِلَةً فَأَْعالَُهْم

 لََّوَج َعزَّ اللَِّه ِكَتابِ ِفى َوِمْصَداقُُه :قَالَ. َبَشرٍ قَلْبِ َعلَى َيْخطُْر َولَْم أُذُنٌ َتْسَمْع َولَْم َعْيٌن
  .)1(»)أَْعُينٍ قُرَِّة ِمْن لَُهْم أُْخِفَى َما َنفٌْس َتْعلَُم فَالَ(

                                           
  .176/  1صحيح مسلم  -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾30﴿   وصف جنت

تـرين مرتبـة اهـل     از پروردگارش سؤال نمود كه در پـائين  موسي «: ترجمه
آن مرديست كه بعد از واردشـدن اهـل بهشـت بـه     : بهشت چه كسي است؟ فرمود

اي : گويــد مــي شــود كــه بــه بهشــت وارد شــو، آيــد و بــه او گفتــه مــي بهشــت مــي
هـاي خـويش فـرو آمـده و جـا       چگونه وارد شوم كه مردم به جايگـاه ! پروردگارم

ي شوي كه ماننـد سـلطاني، پادشـاه    آيا راضي مي: شود د؟ و به او گفته ميگرفته ان
: فرمايـد  پـس مـي  . راضي شـدم ! پروردگارا :گويد شاهان دنيا به شما داده شود؟ مي

ــو آن اســت و ماننــد آن و مان  ــراي ت ــنجم  ب ــار پ نــد آن و ماننــد آن و ماننــد آن و ب
. براي تو آنسـت و ده برابـرش  : فرمايد سپس مي. راضي شدم! پروردگارا: گويد مي

. آيـد  و براي توست آنچه كـه دلـت آرزو نمـوده و بـه چشـمت لـذت بخـش مـي        
پـس در بـاالتين مرتبـه چـه     ! پروردگـارم : گفـت ) موسـي . (راضي شـدم : گويد مي

شـان را كـه بـه دسـت      آنها كساني اند كه نهال كرامـت : يندفرما كساني هستند؟ مي
 خويش نشاندم و برآن مهر زدم، پس چشمي نديده و گوشي نشـنيده و در انديشـة  

  .بشري خطور ننموده است
هـيچ  «: فرمايـد  و مصداق اين روايت در كتاب خداوند موجـود اسـت كـه مـي    

بـراى آنهـا نهفتـه    داند چه پاداشهاى مهمى كه مايه روشـنى چشمهاسـت    كس نمى
  .»» شده

هـاي شايسـته اش، بـراي     هـاي بلنـد و جايگـاه    بنابراين، بهشت و طبقات و مرتبه
قسـم بـه ذات   . اي بينا، و گوشي شنوا باشد آمـاده شـده انـد    كسي كه داراي انديشه

هـاي جاويـدان در انجـام     آوردن اين همه نعمـت  يگانه اهللا كه رقابت براي به دست
باشـد، و بـراي رسـيدن بـه آن      ستايش و قبول خداونـد مـي   طاعات و عبادات مورد

هاي مؤمن با يكـديگر در كارهـاي خـوب و اعمـال      ها، الزم است كه انسان خوبي
  .شايسته مسابقه بدهند

هاي بلند كه به اين مسابقة  پس كجا هستند آن اشخاص نيكوكار و طالبان مرتبه
  .)1(را رسيده استبزرگ و مهم دعوت شده اند؟ در حالي كه هنگام سفر ف

                                           
  »سعدي«مگر اين چند روزه دريابي       اي كه پنجاه رفت و درخوابي               -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾31﴿   وصف جنت

  وإذا كانــت النفــوس كبــارا
  تعبــت يف مرادهــا األجســام

 

ها به دنبال هدف و آرزوهاي آن خسـته خواهنـد    ، جسمدها بزرگ باشن وقتي نفس
  .شد

هـاي ارزشـمند و جاويـدان     فكر نكن كه اين همه نعمت !برادر و خواهر گرامي
راه رسـيدن بـه   !: طلبي به دست خواهند آمـد، خيـر   بهشت با خوشگذراني و راحت

ــا انجــام    ــا دشــوار و ســخت و جــاده آن طــوالني و دراز اســت و دروازه آن ب آنه
. شـود، احاطـه شـده اسـت     كارهاي دشوار كه بر نفـس گـران و سـنگين تمـام مـي     

 سرســيدن بــه بهشــت بســيار آســان اســت، هــيچك بنــابراين، در عــين حــال كــه راه
كه با ايمان كامل و اخـالص   تواند اين مسير دشوار را طي نمايد، مگر شخصي نمي

عمل كمر همت را محكم ببندد و از انجام هيچ عمل خير و نيكوئي دريـغ نـورزد،   
  .پايانش برسد هاي بي بلكه از جان و مال خودش نيز بگذرد تا به بهشت و نعمت

 )1(»بِالشَّـَهَواتِ  النَّـارُ  َوُحفَِّت بِالَْمكَارِِه الَْجنَّةُ ُحفَِّت«: فرمايـد  مي رسول خدا 
هـاي نفسـاني پوشـيده شـده      ر و جهـنم بـا خـواهش   جنت با كارهاي دشوا«: ترجمه
  .»است

است و آن مقامي است بسيار واال كه به ) وسيلة(واالترين مقام و منزلت جنت 
 َسِمْعُتُم إِذَا«: فرمايد مي عطا شده است، رسول خدا  حكم اهللا به نبي ما محمد 

 بَِها َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى َصالَةً َعلَىَّ َصلَّى َمْن فَإِنَُّه َعلَىَّ َصلُّوا ثُمَّ َيقُولُ َما ِمثْلَ فَقُولُوا الُْمَؤذِّنَ
  .)2(»الشَّفَاَعةُ لَُه َحلَّْت الَْوِسيلَةَ ِلَىاللّه  َسأَل َمْنإِنَ فَ ،الَْوِسيلَةَ ِلَى اللََّه َسلُوا ثُمَّ ،َعْشًرا

گويـد،   ؤذن شنيديد، پس مثـل آنچـه او مـي   هرگاه صداي اذان را از م«: ترجمه
بفرستيد، زيرا هركسي كه بر من درود بفرستد،  ةسپس بر من درود و صلوا. بگوييد

از خداونـد بـراي مـن وسـيله را      ،كنـد، بعـد   خداوند بر او ده مرتبه رحمت نازل مي
سؤال كنيد، زيرا كسي كه از خداوند براي من وسيله را طلـب كنـد، شـفاعت مـن     

  .حالل خواهد شد براي او
                                           

  .البخاري و مسلم -)1(
  .176/  1: مسلم -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾32﴿   وصف جنت

به ما خبر داده است كه شهداي در راه خدا كساني هستند كه آن  رسول اهللا 
   :فرمايد آورند، چنانكه مي درجات بلند را در بهشت به دست مي

ْم َحتَّى ُهَيلَْتِفُتونَ ُوُجوَه الَالصَّفِّ اَألوَّلِ، َو الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي الشَُّهَداِء أَفَْضلُ«
 َكِحَض اذَإِفَ َتلُوا، أُولَِئَك َيَتلَبَّطُونَ ِفي الُْغَرِف الُْعلَى ِمَن الَْجنَِّة، َيْضَحُك إِلَْيهِْم َربَُّك،ُيقْ
  .)1(»فَال ِحَساَب َعلَْيِه نٍِطْوَم ْىِف ٍدْبَع ىلَإِ َكبَُّر

نماينـد،   باشند كه در صف اول، جهاد مي ترين شهداء كساني مي افضل«: ترجمه
گردانند، تا اين كه كشته شوند، و آنها روي خود را  د را از جهاد برنميو روي خو

هـاي بلنـد جنـت جـاي      متوجه جنگ خواهند نمود تا كشته شوند، و آنهـا در كـاخ  
نمايد و كسي كه خداوند بـا او در   شوند، و خداوند به چهرة آنان تبسم مي داده مي

  .»جايي بخندد بر او هيچ حسابي نخواهد بود
تواني تصور كني كه خداوند عزيز مقام و منزلت تو را در  مي! خدا اي بندة

بهشت مانند انبياء و شهداء بلند و رفيع گردانيده است؟ و اين از توان خداوند قادر 
و بزرگ خارج نيست، اگر تو با خداوند صادق باشي و دعوت داعي او را اجابت 

ÉΘöθ ﴿: فرمايد كني هنگامي كه مي s)≈ tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ÍνÉ‹≈ yδ äο4θ u‹ysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# Óì≈ tFtΒ ¨βÎ)uρ 

nοtÅzFψ$# }‘Ïδ â‘#yŠ Í‘#ts)ø9$# ∩⊂®∪ ô⎯tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã Zπ y∞ÍhŠy™ Ÿξsù #“t“ øgä† ω Î) $ yγ n= ÷WÏΒ ( ô⎯tΒ uρ Ÿ≅Ïϑ tã 

$ [sÎ=≈ |¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4† s\Ρé& uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ÷σãΒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù šχθ è=äzô‰tƒ sπ ¨Ψ pgø: $# tβθè% y— öãƒ 

$ pκ Ïù Îötó Î/ 5>$|¡Ïm ∩⊆⊃∪﴾ ]۴۰ – ۳۹: املؤمن[.  
و توشـة انـدكي و   (ايـن حيـات دنيـوي كـاالي نـاچيزي      ! اي قوم مـن «: ترجمه
هـركس عمـل   * و آخرت سراي مانـدگاري و اسـتقرار اسـت    . است) خوشي آني

شـود، ولـي    جز به همان انـدازه كيفـر داده نمـي   ) در آخرت(ناشايستي انجام دهد، 
به شرط اين كه مؤمن باشد  –م دهد، خواه مرد باشد يا زن هركس كار خوبي انجا

روند و در آنجا نعمت و روزي به ايشان بدون حساب  چنين كساني به بهشت مي –
  .»گردد و كتاب عطا مي

  

                                           
  .363/  1: صحيح الجامع -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾33﴿   وصف جنت

  هاي بهشت درختان و ميوه
هـا و   هاي جاويـدان بهشـت، انبـوه درختـان و فراوانـي ميـوه       ي نعمت و از جمله

باشد، قدر و ارزش درختان جنت را كسي جـز   ناگون آن ميها و پرندگان گو ثمره
هـاي زيـاد و سـاقه و     داند، درختان ميوه آن، داراي شـاخه  خالق و آفريننده آن نمي

انگيـزي   نظيـر و شـگفت   باشند كه خداوند آنها را زيبـايي بـي   هاي طوالني مي ريشه
هـايي   سـايه  انگيز و دراي ظـاهري تـازه و   هاي آن بسيار دل عطا نموده است، رنگ

ده و نـه  رباشند كه مانند آن بر هيچ فكـري خطـور نكـ    هاي شيرين مي طويل و ميوه
  .چشمي آن را ديده و نه گوشي آن را شنيده است

ــرادر عزيــز و خــواهر گرامــي، چنــين تصــور كــن كــه صــاحب يكــي از آن    ب
  ، چقدر خوشحال و مسرور خواهي شد؟يهاي زيبا و پرثمر بهشت هست درخت

باشـند، بعضـي از آنهـا انـار،      بسيار زياد و متنوع و گونـاگون مـي  درختان جنت 
بعضي انگور، بعضي سدر و بعضي ديگر موز هستند، خواننده گرامي تصـور نكـن   

هـاي بهشـت    باشند، بلكـه ميـوه   هاي فاني اين دنيا مي هاي بهشت مانند ميوه كه ميوه
نيـز بـر    بابن عبـاس   هاي اين دنيا مشابهت دارند، چنانكه از تنها در اسم با ميوه

  .اين موضوع تأكيد نموده است
  .داند اما شكل و رنگ و طعم و مزه آنها را كسي جز خالق آنها نمي

β¨ ﴿: فرمايد خداوند عزوجل مي Î) t⎦⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 #·—$ xtΒ ∩⊂⊇∪ t,Í← !#y‰tn $ Y6≈ uΖôã r&uρ ∩⊂⊄∪﴾ 
  .]۳۲ – ۳۱: النباء[

  .»باغها و درختان انگور* گمان پرهيزگاران كاميابى دارند  بى«: ترجمه
Äd“r'Î6 ﴿: فرمايد اي ديگر مي و در آيه sù Ï™Iω#u™ $ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∉®∪﴾ ]الرمحن :

۶۹[.  
هــاي پروردگارتــان را تكــذيب و انكــار  پــس كــدام يــك از نعمــت«: ترجمــه

  .»!نماييد؟ مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾34﴿   وصف جنت

≈=Ü ﴿: فرمايد همچنين مي ptõ¾r&uρ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾r& È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# ∩⊄∠∪ ’ Îû 9‘ ô‰Å™ 

7Šθ àÒøƒ¤Χ ∩⊄∇∪ 8x ù= sÛuρ 7Šθ àÒΖ̈Β ∩⊄®∪ 9e≅ Ïßuρ 7Šρ ß‰ôϑ ¨Β ∩⊂⊃∪ &™!$ tΒ uρ 5>θä3ó¡̈Β ∩⊂⊇∪ 7π yγ Å3≈ sùuρ 

;οuÏWx. ∩⊂⊄∪﴾ ]۳۲ – ۲۷: الواقعه[.  
اوصـاف مواهـب و   ! (هـائي؟  چه سمت راسـتي  )سعادتمندان( !ها سمت راستي«
خـار آرميـده انـد، در     سدر بـي ) درخت ساية(در ) گنجد هايشان در بيان نمي نعمت

هايش روي هم رديـف و چـين و چـين     برند كه ميوه ساية درختان موزي به سر مي
) خوش و آسـوده انـد  (و كشيده  هاي فراوان و گسترده افتاده است، و در ميان سايه

برنـد كـه زمزمـة آن گـوش جـان را       و در كنار آبشارها و آبهاي روان بـه سـر مـي   
هـاي   بخشد، و در ميان ميـوه  و منظرة آن چشم انسان را روشني ميدهد   نوازش مي

  .»فراوان هستند
هاي تيز و خـار اسـت، و مـوز آن رديـف و روي      آري، سدر جنت بدون شاخه

  .باشد، و به هيچ خستگي و زحمتي نياز ندارد هم چيده و مهيا و آماده خوردن مي
  تيك الـثامر وغرسـهاها  يا طيب

  للبســتانذاك الــرتب يف املســك 
  وكذلك املـاء الـذي يسـقي بـه
ــآن ــورد للظم ــب ذاك ال ــا طي   ي

 

هـا و درختـاني را    بيائيد بنگريد، پاكيزگي و بوي خوش ميـوه ! يباي ط: ترجمه
  .است كه خاك آن خاك خوشبوي بهشت

اي را كـه   را كـه بـا آن آبيـاري شـده انـد و زالل آب چشـمه       آبـي  و پاكيزگي
  .نوشند تشنگان مي

ست؟ و كـدام تجـارت سـودمندتر از ايـن     ها نعمتر از اين پس كدام نعمت بهت
  است؟ تتجار

فيا أهيا القلب الـذي ملـك اهلـو  
ـــوم ـــى ذا التل ـــى مت ـــه حت   أزمت



    

 
    

  
 

 

  ﴾35﴿   وصف جنت

وحتامَ ال تصحو وقد قرب املـد  
  ودانت كؤس السري والنـاس نـوم

  !ح الـذي قـد كسـبتههو الرب أهذا
  لعمرك ال ربح وال األصـل يسـلم

 

تـا كـي   ! دا تـو را در كنتـرل خـود درآور   هـ  پس اي قلبي كـه خـواهش  : ترجمه
  .؟!كني مالمت و جا پيشه مي

وقـت رفـتن و كوبيـدن طبـل      !شوي؟ و تا چه هنگام از خواب غفلت بيدار نمي
  .سفر فرا رسيده و مردم هنوز در خوابند

اي؟ سوگند بـه زنـدگاني    اي است كه تو آن را كسب كرده آيا اين همان فايده
  .مانند نمي تو كه اصل و سود هردو سالم

اين لحظات باقيمانده عمر خود را براي انجام ! پس برادر و خواهر گرامي
دنيا تو را فريب ! اعمال صالح و كارهاي نيك غنيمت بشمار، و مواظب باش

ندهد، زيرا اين دنيا و آنچه در آن است، مانند ابر تابستاني است كه زود از بين 
مند شوي،  هاي فراوان جنت بهره از ميوهرود، و راه اهل تقوا را پيش گير تا  مي

t⎦⎫Ï↔Å3−G ﴿: فرمايد خداوند متعال مي ãΒ $ pκ Ïù tβθ ããô‰tƒ $ pκ Ïù 7π yγ Å3≈ xÎ/ ;οuÏWŸ2 5>#uŸ° uρ 

  .]۵۱: ص[ ﴾∪⊆∋∩
زننـد و ميـوه هـاي     تكيـه مـي  ) هـا  راحت و آسوده بـر تخـت  (در آنجا «: ترجمه

  .»طلبند هاي زيادي را مي فراوان و نوشيدني
7π ﴿: فرمايد اي ديگر مي آيه و در yγ Å3≈ sùuρ $ £ϑ ÏiΒ šχρ ç̈y‚tG tƒ ∩⊄⊃∪﴾ ]الواقعه :

۲۰[.  
اي را كــه  هرنــوع ميــوه) گرداننــد نوجوانــان بهشــتي بــراي آنــان مــي(«: ترجمــه
  .»برگزينند

βÎ) t⎦⎫É)−FãΚ¨﴿: فرمايد و همچنين مي ø9$# † Îû 9≅≈ n= Ïß 5βθ ã‹ãã uρ ∩⊆⊇∪ tμ Ï.≡uθ sùuρ $ £ϑÏΒ 

tβθ åκtJ ô±o„ ∩⊆⊄∪﴾ ]۴۲ – ۴۱: املرسالت[.  



    

 
    

  
 

 

  ﴾36﴿   وصف جنت

هــا و در كنــار چشــمه ســارانند و در ميــان  پرهيزگــاران در زيــر ســايه«: ترجمــه
  .»هائي كه بخواهند و آرزو كنند ميوه

شـوند، درختـان    هايي خوشمزه هستند كه هرگز فاسد نمـي  هاي جنت ميوه ميوه
  .شندبا هاي طوالني مي جنت همواره پرثمر و سرسبز و در هرحال داراي سايه

هاي بهشت مشابه هم هستند، به جز اين كه طعم و مزه آنها  شكل و اندازه ميوه
رسانيدن  باهم متفاوت است و اين بر اثر ظرافت و دقت بكار گرفته شده در به ثمر

خداوند . خلقت آنهاست شدن آنها است كه نشانة قدرت پروردگار در و پخته
$﴿: فرمايد مي yϑ ¯= à2 (#θ è% Î—â‘ $ pκ÷]ÏΒ ⎯ÏΒ ;οtyϑ rO $ ]% ø—Íh‘   (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ “Ï% ©!$# $ oΨ ø%Î— â‘ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ( 

(#θ è?é&uρ ⎯Ïμ Î/ $ Yγ Î7≈ t±tFãΒ﴾ ]۲۵: البقرة[.  
عطا شود، ) اهل جنت(به ايشان ) بهشت(هاي آن  هرگاه بعضي از ميوه«: ترجمه

چـه  . (نصيب ما شده بود، و همسان آن را آورده انـد ) نعمت(پيشتر اين : گويند مي
  .»)اي دارند هائي در جنس و شكل يكي بوده، ولي طعم و مزه جداگانه نين ميوهچ

و در ميان درختان بهشت چنان درختاني هستند كه ساية آنها اين قـدر طـوالني   
است كه يك شخص سوار اگر به مسافت يكصد سال در زير سـايه آن راه بـرود،   

  .شود مسافت آن تمام نمي
 الُْمَضـمَّرَ  الَْجَواَد الرَّاِكُب َيِسُري لََشَجَرةً الَْجنَِّة ِفى إِنَّ«: فرمايـد  مـي  رسول خدا 

  .)1(»َيقْطَُعَها َما َعامٍ ِمائَةَ السَّرِيَع
خـود را  در بهشت درختي وجود دارد كه اسب سوار، اسـب تيـزروي   «: ترجمه

  .»تواند مسافت آن را به پايان برساند ولي نمي راند، صدسال در ساية آن مي
≅9e ﴿: فرمايد ند تبارك و تعالي ميو خداو Ïßuρ 7Šρ ß‰ôϑ ¨Β ∩⊂⊃∪﴾ ]۳۰: الواقعه[.  

خوش (هاي فراوان و گسترده و كشيده  در ميان سايه) اهل بهشت(و «: ترجمه
المنتهي وجود  ةنت، درختي به نام سدرو از جملة اين درختان ج »)و آسوده اند

'« ‘ô‰s)s9uρ çν#u™u﴿: فرمايد دارد كه اهللا تعالي در مورد آن مي s!÷“ tΡ 3“t÷zé& ∩⊇⊂∪ y‰ΖÏã 

Íοu‘ ô‰Å™ 4‘yγ tFΖçRùQ$# ∩⊇⊆∪﴾ ]۱۴ – ۱۳: النجم[.  
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  ﴾37﴿   وصف جنت

المنتهـي ديـده    ةوي را نـزد سـدر  ) در شـب معـراج  (او كه بـار ديگـر   «: ترجمه
  .»است

 –جربيـل : أي –ثـم انطلـق بـى «: فرمايـد  در حديث معراج مي رسول خدا 
ل هجـر, وورقهـا مثـل آذان الفيلـة, تكـاد ونبقها فـال حتى انتهى إىل سدرة املنتهى

الورقة تغطي هذه األمة فغشيها ألوان ال أدري ما هي, ثم أدخلت اجلنـة, فـإذا فيهـا 
  .)1(»جنابذ اللؤلؤ وإذا تراهبا املسك

المنتهـي   ةمرا به همراه خود برد تـا ايـن كـه بـه سـدر      بعد جبرئيل «: ترجمه
هــايش ماننــد بزرگــي  و بــرگ هــاي هجــر هــايش بــه بزرگــي كــوزه ميــوه ...رســيد
امت را تحـت   ، اينهاي آن هاي فيل بود، چنان بزرگ كه نزديك بود برگ گوش

دانستم چه اسـت، سـپس وارد    پوشش درآورد، ناگاه به رنگهايي درآمدند كه نمي
بهشت شدم و در آن با گنبدهايي كه از مرواريد ساخته شـده بـود روبـرو شـدم، و     

ــود، و از ج  اي درختــان جنــت آنهــايي هســتند كــه   ملــهخــاك جنــت از مشــك ب
  .»شود هاي اهل جنت از آن درست مي هاي كه لباس لباس

طـوبي درختـي اسـت كـه در جنـت كـه بـه انـدازه         «: فرمايـد  مي رسول خدا 
  .)2(»شود هاي آن درست مي مسافت صدسال است كه لباس اهل جنت از شاخه
هـاي   ايـن اسـت كـه سـاقه    افزايد،  آنچه كه به زيبايي و منظرة درختان جنت مي

 إال شـجرة  اجلنة يف ما«: فرمايد مي باشند، چنانچه رسول محبوب  آنها از طال مي
  .)3(»ذهب من ساقها

  .»باشد هاي آن از طال مي در جنت درختي نيست، مگر اين كه ساقه«: ترجمه
پـس  ! باشـند  هايش چقدر زيبا مي هاي جنت چقدر لذيذ و درخت ميوه! اهللا اكبر
خوشي باد براي كسي كه نهال آن درختان را در دنيا با ذكر اهللا و تهليـل   مبارك و

  .و تسبيح و تحميد و تكبير اهللا تعالي به خوبي كاشته باشد

                                           
  .والحديث في الصحيحن 82/  4صحيح الجامع  -)1(
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  ﴾38﴿   وصف جنت

 أَقْرِْئ !ُمَحمَُّد َيا :فَقَالَ بِى أُْسرَِى لَْيلَةَ إِْبَراِهيَم لَِقيُت«: فرمايد مي رسول خدا 
 ِللَِّه َوالَْحْمُد اللَِّه ُسْبَحانَ ِغَراَسَها َوأَنَّ ِقيَعانٌ َوأَنََّها الَْماِء َعذَْبةُ التُّْرَبِة ةُطَيَِّب الَْجنَّةَ أَنَّ أُمََّتَك
  .)1(»أَكَْبُر َواللَُّه اللَُّه إِالَّ إِلََه َوالَ

ي كه بـه معـراج بـرده شـدم، مالقـات نمـودم، بـه مـن         با ابراهيم در شب« :ترجمه
گـو كـه خـاك جنـت خوشـبو و آب آن شـيرين       به امت خـود ب ! اي محمد: گفت
 ُسْبَحانَ: ي كاشـتن آن  باشد، و همانا جنت زميني خالي و صاف است كه وسـيله  مي
  .»باشد مي أَكَْبُر َواللَُّه اللَُّه إِالَّ إِلََه َوالَ ِللَِّه َوالَْحْمُد اللَِّه

ر، تواني در جنت درختاني براي خـودت بكـا   تا مي! پس برادر و خواهر گرامي
ترين اذكار ذكرهايي كه از نظر كلمه سبك و آسان  هايي پر از درخت با آسان باغ
  .باشند مي

اما اكثر امت از ياد آنها غافل و روزگار خود را با سخنان بيهوده و لهو و حـرام  
گذرانند، آن اشخاصي كه از آخرت غافل اند و تنها به كاشت و برداشـت ايـن    مي

هاي آخرت را فرامـوش كـرده انـد، بـه درسـتي       نعمت دنيا مشغول هستند و بهره و
باشند كه تالش براي رسيدن به آرزوهاي طـوالني و   نصيب مي افرادي بيچاره و بي

هـاي بيكـران و جـاودان بهشـت      محبت اين دنيا همواره آنها را از احسـان و نعمـت  
آيـد و زمـاني از خـواب     غافل گردانيده است تا وقتي كه مرگ به سـراغ آنهـا مـي   

  :سرايد چنانچه شاعر مي. اي ندارد شوند كه ديگر فايده فلت بيدار ميغ
  بخلـــت بشـــئ ال يرضـــك بذلـــه
ـــوم ـــه ال يق   وجـــدت بشـــئ مثل
  بخلت بـذا احلـظ اخلسـيس دنـاءة
  وجدت بدار اخللد لو كنـت تفهـم
ــه وال ــاء ل ــيام ال انقض ــت نع   وبع

  دمعيبــبخس عــن قريــب ســنظــري 
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  ﴾39﴿   وصف جنت

رسـاند بخـل    تـو ضـرر نمـي   نسبت به چيزي كه بـذل و بخشـش آن بـه    : ترجمه
ورزيدي و در عوض سخاوت كردي در دادن چيزي كه مانند آن دوباره به دست 

  .آيد نمي
فهمي كه از شـدت فرومـايگي نسـبت بـه ايـن سـهم        اگر واقعاً درك كني، مي

  .ناچيز بخل كردي و در عوض سراي جاويدان بهشت را از دست دادي
ارزش كه  لي ندارد در برابر چيزي بينعمت و سعادتي را كه پاياني و شبيه و مثا
  .به زودي تمام خواهد شد به ارزاني فروختي

 ِمْن َرُجلٌ َوِعْنَدُه ُيَحدِّثُ َيْوًما كَانَ ُهنَّأ«روايت شده است كه  از رسول خدا 
. ِشئَْت ِفيَما لَْسَت أََو :الَفَقَ الزَّْرعِ ِفى َربَُّه اْسَتأْذَنَ الَْجنَِّة أَْهلِ ِمْن َرُجالً أَنَّ: الَْباِدَيِة أَْهلِ
 َواْسِتَواُؤُه َنَباُتُه الطَّْرَف فََتَباَدَر َوَبذََر فَأَْسَرَع. أَْزَرَع أَنْ أُِحبُّ َولَِكنِّى ،َبلَى :قَالَ

 ُيْشبُِعَك الَ ُهفَإِنَّ آَدَم اْبَن َيا ُدوَنَك :َتَعالَى اللَُّه فََيقُولُ الْجَِبالِ أَْمثَالَ َوَتكْوِيُرُه َواْسِتْحَصاُدُه
 أَْصَحاُب فَإِنَُّهْم أَْنَصارِيا أَْو قَُرِشيا إِالَّ َهذَا َتجُِد الَ !اللَِّه َرُسولَ َيا :اَألْعَرابِىُّ فَقَالَ. َشْىٌء
  .)1(»اللَِّه َرُسولُ فََضِحَك. َزْرعٍ بِأَْصَحابِ فَلَْسَنا َنْحُن فَأَمَّا َزْرعٍ،

نشـين حضـور داشـت، آن     نمود، مردي باديـه  شاد ميروزي مردم را ار«: ترجمه
خواهـد كـه در    مردي از ساكنان بهشت از خداوند اجازه مي«: فرمودند حضرت 

آيـا در رفـاه و خوشـي نيسـتي؟ و در     : فرمايـد  بهشت كشاورزي كند، خداونـد مـي  
: ، گفت)خواهي كشاورزي كني؟ كه بازهم مي(كني؟  هاي بهشت زندگي نمي باغ

، باالفاصله دست به كـار  )دهد به او اجازه مي. (ست دارم كشاورزي كنمبله، اما دو
پاشي را تمام نكرده، از گوشة ديگـر زمـين    پاشد هنوز دانه مي) گندم(شود، بذر  مي

رسـد، و ماننـد    كنـد و بـه مرحلـه برداشـت و درو مـي      جوانه سبز شـده و رشـد مـي   
بگير اي : فرمايد عال ميكند، آنگاه خداوند مت ها محصول برداشت مي كوه) خرمن(

  .كند تو را چيزي سير نمي! ابن آدم
! يـا رسـول خـدا   : ، گفتنشسته بود نشين كه در محضر رسول اهللا مرد صحرا

يا از مردم قريش يا انصـاري و يـا از سـاكنين مدينـه اسـت، زيـرا       ) يتشبه(اين مرد 
ي بلـد نيسـتيم   كشـاورز ) در اين دنيا(ند، اما ما صحرانشينان تفقط اينها كشاورز هس
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  ﴾40﴿   وصف جنت

) با شنيدن سخن اين مرد( تقاضاي كشاورزي كنيم، پيامبر ) بهشت(كه در آنجا 
  .»خنديدند

  
  هيئت و شكل اهل بهشت

تـرين صـورت كـه بشـر را بـرآن       خداوند تبارك و تعالي اهل جنت را به كامل
باشـد، و   مـي  ت حضـرت آدم  ئيرده، آفريده و آن صورت و شكل و هخلق ك

ويـدان  اهـاي ج  اين علت است تا سعادت اهل بهشـت را در نعمـت  اين آفرينش به 
  .هميشگي خود كامل نمايد
هاي اهل بهشت را به بهترين صورت آفريـده، اخـالق    همچنانكه خداوند چهره

آنها را نيز بهترين و زيباترين اخالق قرار داده اند، زيـرا اهـل جنـت داراي اخـالق     
 ُخلُقِ َعلَى أَْخالَقُُهْم«: فرمايـد  مـي  باشند، چنانكه آن حضرت  نيكوي يك مرد مي

  .)1(»السََّماِء ِفى ِذَراًعا ِستُّونَ آَدَم أَبِيهِْم ُصوَرِة َعلَى َواِحٍد َرُجلٍ
 باشد، به شكل پدرشـان آدم   شان مانند اخالق يك مرد مي اخالق«: ترجمه

  .»باشند آسمان مي –به درازي  –شصت متر 
شت كه سرشار از محبت و صفا و صميميت اين زندگي راحت و آسوده در به

باشد، چقدر زيبا و شيرين است، چنان كه خداوند تبارك و  و برادري و الفت مي
ÿρ#) ﴿: فرمايد تعالي مي ß‰èδ uρ ’ n< Î) É=Íh‹©Ü9$# š∅ ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# (#ÿρ ß‰èδ uρ 4’n< Î) ÅÞ≡uÅÀ Ï‰‹Ïϑ ptø: $# 

ستوده ] خداوند[يافتند و به راه به سخن پاكيزه راه ] در دنيا[و « .]۲۴: احلج[ ﴾∪⊇⊅∩

ω ßìyϑ﴿: فرمايد و همچنين مي. »راهنمايى شدند ó¡n@ $ pκ Ïù Zπ u‹Éó≈ s9 ∩⊇⊇∪﴾ ]هيالغاش :

۱۱[.  
  .»اي نخواهند شنيد در آنجا سخن ياوه«: ترجمه
$﴿: فرمايد اي ديگر مي در آيه oΨôã t“ tΡuρ $ tΒ ’ Îû ΝÏδÍ‘ρ ß‰ß¹ ô⎯ÏiΒ @e≅ Ïî $ ºΡ≡uθ ÷zÎ) 4’ n?tã 

9‘ ãß™ t⎦,Î#Î7≈ s)tG •Β ∩⊆∠∪﴾ ]۴۷: احلجر[.  
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  ﴾41﴿   وصف جنت

بيــرون  )اهــل بهشــت(هــاي آنهــا  تــوزي و دشــمني را از ســينه و كينــه«: ترجمــه
  .»نشينند ها روبروي هم مي برادرانه بر تخت) اهل جنت(كشيم و  مي

در بهشت هيچگونه كينه و خصومت و دشـمني، بغـض و حسـادت و اختالفـي     
دهـد،   جره و جنـگ و نزاعـي رخ نمـي   بين اهل جنت وجود ندارد و در آنجـا مشـا  

بلكه آنجا جايگاه محبت و الفت و رحمت و سكينه و آرامش قلب اسـت، رسـول   
سـاله هسـتند،    33در وصف اهل جنت فرموده اند كـه آنهـا همـه جوانـاني      خدا 

 أبناء ، كأهنم مكحلون،مرداً جرداً اجلنة أهل يدخل«: فرمايـد  مي چنانكه آنحضرت 
  .)1(»وثالثني ثالث

و بدون ريش و سبيل و مـوي  (اهل بهشت به صورت برهنه و بدون مو «: ترجمه
هـاي آنهـا سـرمه زده و ماننـد      شوند، چنـان كـه گـويي چشـم     وارد بهشت مي) بدن

  .»رسند مردان سي و سه ساله به نظر مي
باشند، اين است كه آنها  مند مي صفت خوب ديگري كه اهل بهشت از آن بهره

 خوابنـد، رسـول خـدا     كنند و نه مـي  مدفوع مي دارند، نهنآب دهان و آب بيني 
  .)2(»النوم أخو املوت وال ينام أهل اجلنة«: فرمايد مي

  .»خوابند خواب برادرِ مرگ است و اهل بهشت نمي«: ترجمه
باشند، آنها با اطمينـان قلـب    پس اهل ايمان در اين دنيا چقد تنها و ناشناخته مي

  :گويد شان مي روند و زبان حال مي هاي زيباي بهشت به سوي نعمت
  ال خري يف العيش مادامـت منغصـة
ـــرم ـــوت واهل ـــار امل ـــه بأذك   لذات

 

در زندگي اين دنيا خوشي نيست، مادامي كه لذات آن بـا ذكـر مـوت و پيـري     
و يقيناً عيش و زندگي حقيقي مؤمنان در خانه هميشـگي بهشـت جاويـد     .تلخ شود

ها و زندگي ابدي آنان را  ا را و مرگ نعمتباشد در جايي كه پيري جواني آنه مي
  .گيرد نمي
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  ﴾42﴿   وصف جنت

تـا آروزهـاي   ! هايـت را بـر روي حقـايق دنيـا بـاز كـن       چشم! پس اي بنده خدا
ــا و       ــرا آرزوه ــرد، زي ــرو نب ــت ف ــواب غفل ــو را در خ ــواني ت ــرور ج ــوالني و غ ط

هاي اين دنيا تمامي ندارد و برآورده نخواهد شد، آگـاه بـاش كـه بعـد از      خواهش
شـوي و بـه حسـاب و     يري، بعد از پيري مرگ، و بعد از آن داخل قبر مـي جواني پ

شود، يا اعمال نيك و عبادت تو در اين دنيـا ايـن    كتاب اين دنياي تو رسيدگي مي
شـود،   هاي جاويدان آن نصيب تو مي روي و نعمت قدر زياد است كه به بهشت مي

اي كـه بـه دوزخ داخـل     داده يا اينقدر اعمال ناشايست و نافرماني در اين دنيا انجام
  .گيرد شوي و عذابش دامن تو را مي مي

  .از خداوند بخشنده عفو و عافيت و حسن خاتمه را مسئلت دارم
  

  زنان اهل بهشت
توان  در اين دنيا همانند و نظيري براي زيبايي و حسن جمال زنان بهشتي نمي

ده هستند كه هائي درخشن هايي درشت و سياه و گونه يافت، آنان داراي چشم
هاي آنها سحركننده و ديد  تراود، نگاه شادابي و تازگي همواره از رخسار آنها مي

اه جز از شوهران خود به كسان ديگر نگشان به طرف پائين است و به  هاي چشم
î‘θ ﴿: فرمايد مي كنند، چنانچه اهللا تعالي نمي ãmuρ ×⎦⎫Ïã ∩⊄⊄∪ È≅≈sVøΒ r( x. Çυ ä9÷σ=9$# ÈβθãΖõ3yϑ ø9$# 

  .]۲۳ – ۲۲: ةالواقع[ ﴾∪⊃⊅∩
 )ميـان صـدف  ( همچـون مرواريـد  * و حوريانى چشم گشاده دارنـد   «: ترجمه

  .»اند نهفته
æη⎯£ ﴿: فرمايد اي ديگر مي و در آيه ¯Ρr( x. ßNθ è%$ u‹ø9$# ãβ% ỳ öyϑ ø9$#uρ ∩∈∇∪﴾ ]الرمحن :

۵۸[.  
  .»ياقوت و مرجان هستند) بهشت، مانند(انگار كه آن حوريان «: ترجمه
æη⎯£ ﴿: فرمايد نين ميو همچ ¯Ρr( x. ÖÙ ø‹t/ ×βθ ãΖõ3̈Β ∩⊆®∪﴾ ]۴۹: الصافات[.  
) در زير بـال و پـر شـترمرغ   (هستند كه ) شترمرغ(هاي  انگار آنها تخم«: ترجمه

  .»باشند) از ديد مردم و گرد و غبار(پنهان 



    

 
    

  
 

 

  ﴾43﴿   وصف جنت

شان بسيار زيبا و لطيف  هاي آنان با سياهي همراه است و اندام سفيدي چشم
 ُيَرى َزْوَجَتاِن، ِمْنُهْم َواِحٍد َوِلكُلِّ«: آمده است روايتي از آنحضرت  باشد، در مي
  .)1(»الُْحْسنِ ِمَن اللَّْحمِ، َوَراِء ِمْن ُسوِقهَِما ُمخُّ

باشـد كـه از زيبـايي     براي هركدام از مردان اهل بهشت دو همسـر مـي  «: ترجمه
  .»شود هايشان از پشت گوشت ديده مي مغز ساق

 اَألْرضِ إِلَى الَْجنَِّة أَْهلِ نَِساِء ِمْن«: فرمايد در حديثي ديگر مي  و رسول خدا
 َعلَى َولََنِصيفَُها َبْيَنُهَما، َما َوَألَضاَءْت )َوالَْمْغرُِب الَْمْشرُِق(أي  ،اًرِحي َبْيَنُهَما َما لََمَألْت
  .)2(»ِفيَها َوَما الدُّْنَيا ِمَن َخْيٌر َرأِْسَها

مشرق و (كشيد، ما بين آن يعني  ي از زنان جنت به زمين سر مياگر زن«: ترجمه
نمـود و   كرد، و ما بين آن دو را منور و نوراني مي را از بوي خوشش پر مي) مغرب

  .»بيشتر است ،باشد، از دنيا و آنچه در آن است ارزش روسري كه بر سرش مي
ابـدي بهشـت    هاي جاويدان و بايد آگاه باشي كه اين همه نعمت! گرامي برادر

داشتن رضايت خداوند بر رضاي خود با  جز به اطاعت و عبادت پروردگار و مقدم
هـاي   اداي نمازها و ذكر اذكار و تسبيح و بلندشدن و قيام براي عبادت در تـاريكي 

  .آيد شب به دست نمي
ندم، يك اخو هاي قرآن را مي هر شب آياتي از سوره: گويد ار مينيمالك بن د

اي  در خواب دختـري بسـيار زيبـا را ديـدم كـه در دسـتش تكـه        شب خواب رفتم،
بلي، كاغذ را به مـن داد،  : آيا دوست داري بخواني؟ گفتم: كاغذ بود، به من گفت

  :ديدم در آن اشعار ذيل نوشته شده است
  هلاك النـوم عـن طلـب األمـاين
  وعن تلـك األوانـس يف اجلنـان
ــا ــوت فيه ــداً ال م ــيش خمل   تع

ــع  ــام م ــو يف اخلي ــانوتله   احلس
ــــك إن خــــرياً  ــــه يف منام   تنب

                                           
  .318/  6صحيح البخاري مع الفتح  -)1(
  .532/  4رواه مسلم و انظر الترغيب  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾44﴿   وصف جنت

  مــن النــوم التهجــد بــالقرآن
 

خواب غفلت تـو را از تـالش و رسـيدن بـه آرزوهـا و از دسترسـي بـه        : ترجمه
  .دوشيزگان بهشتي باز داشته است

هـا بـا زنـان     كنـي، در خيمـه   در آن بهشت براي هميشـه جاويـدان زنـدگي مـي    
  .بري بدن بهشتي به عشرت به سر مي سيمين

كـردن بهتـر    شب را با تالوت قرآن در نماز سـپري ! بيدار شو) غفلت( باز خوا
  .از خواب است

زنان بهشت همه دوشيزه هستند كه هيچكسي از انسان و جن به آنها دست نزده 
≈ΡÎ) £⎯ßγ̄$! ﴿: فرمايد است، چنانكه اهللا تعالي مي tΡù't±Σ r& [™!$ t±Σ Î) ∩⊂∈∪ £⎯ßγ≈ oΨ ù= yèpgm #·‘% s3ö/r& 

  .]۳۶ – ۳۵: هالواقع[ ﴾∪∌⊃∩
حوران بهشتي را در آغاز كار به اين شـكل زيبـا و شـمايل    (ما آنها را «: ترجمه

كـه پـس از آميـزش    (پديدار كرده ايـم، ايشـان را دوشـيزگاني سـاخته ايـم      ) دلربا
  .»!)يابند بكارت خود را باز مي

$﴿و كلمة  ¹/ããã﴾  سورة واقعه آمده، بـه ايـن معناسـت كـه زنـان       37كه در آية
شيفته و محبوب همسران خود هستند كه به هنگام نزديكـي و همبسترشـدن    بهشت

  .اخالق هستند با شوهران خود خوش برخورد و از نظر اخالقي بسيار خوش
  .شان هستند زناني كه عاشق شوهران: گويد و مبرد مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾45﴿   وصف جنت

  بهشت اهل اخالق زنان
و حيا بوده  اندازه با شرم اخالق حوريان بهشت بسيار عالي و پسنديده است، بي

و مردان بهشتي خود را دوست دارند، و همواره نگاه خـود را از نـامحرم دور نگـه    
  .دارند و خوش برخورد هستند مي

Íκ⎯£﴿: فرمايد خداوند در مورد آنان مي Ïù ìN≡uöyz ×β$ |¡Ïm ∩∠⊃∪﴾ ]۷۰: الرمحن[.  

  .»هاي بهشت زنان خوب و زيبا هستند در ميان باغ«: ترجمه
باشد، پس  ر و احسان جمع حسنه، به معني نيك و خوب ميخيرات جمع خي

آنان داراي صفات و اخالق و رفتار نيكو و خوب و داراي حسن صورت و چهره 
Ö‘θãm ÔN≡u‘θ﴿: فرمايد باشند، خداوند متعال مي مي ÝÁ ø)¨Β ’Îû ÏΘ$ u‹Ïƒø: : الرمحن[ ﴾∪⊅∠∩ #$

۷۲[.  
هــا بيــرون  خيمــهچشــماني هســتند كــه هرگــز از  ســياه) زنــان بهشــت(«: ترجمـه 

  .»روند نمي) شوند و اينجا و آنجا به دنبال كارهاي ناپسند نمي(
ها آراسـته شـده و فقـط بـراي پـذيرائي از همسـران        آري، زنان بهشت در خيمه

كردن غير از همسـران خـود    بينند، و هوس نگاه نشسته اند، كسي ديگر را نميخود 
تـرين زنـدگاني جاويـدان و بـا     به كسي ديگر را ندارند، زيرا كه خداونـد پـاك به  

شان را به آنها عطا فرموده اسـت، در   صداقت و محبت و اخالص نسبت به شوهران
  :قرآنكريم آمده است

﴿öΛèεy‰Ψ Ïãuρ ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ö©Ü9$# ×⎦⎫Ïã ∩⊆∇∪﴾ ]۴۸: الصافات[.  
و نزد آنها همسرانى زيبا چشم است كه جـز بـه شـوهران خـود عشـق      «: ترجمه

باشد، يعني نگاه آنهـا   به معني بصر و بينائي مي) را(به سكون ) طرف. (»ورزند نمى
شـان همـواره بـه سـوي آنهـا       داشتن و محبت شـوهران  و چشم آنها به سبب دوست

  .باشد مي
  



    

 
    

  
 

 

  ﴾46﴿   وصف جنت

  آهنگ و موسيقي اهل بهشت
انـدام و ظرافـت جسـم و    به زنـان بهشـت عـالوه بـر زيبـائي دلنشـين و لطافـت        

تــار خــوب و حســن ســلوك، آهنــگ و وركننده و اخــالق و رفرخســارهاي مســح
خداونـد متعـال   . نـواز نيـز عطـا شـده اسـت      هـاي گـوش   صوت دلنشين و موسـيقي 

  :فرمايد مي

﴿tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à)s? èπ tã$¡¡9$# 7‹Í×tΒ öθ tƒ šχθ è%§xtG tƒ ∩⊇⊆∪ $ ¨Β r'sù š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θè= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# óΟßγ sù ’ Îû 7π |Ê ÷ρ u‘ šχρ çy9 ósãƒ ∩⊇∈∪﴾ ]۱۵ – ۱۴: رومال[.  

و (گردنـد،   مـي  شود، مردم از يكـديگر جـدا   روزي كه قيامت برپا مي«: ترجمه
اي براي خود در جهان ابدي خواهند داشـت و حـال و    گروهي سرنوشت جداگانه

گروهي كه ايمـان آورده  ). وضع كافران جداي از حال و وضع مؤمنان خواهد بود
ن در باغ بهشت، ماالمال از شادي و سرور ناكارهاي شايسته انجام داده اند، آ اند و
  .»)و آثار شادماني و سرور در تمام وجودشان آشكار است(گردند  مي

كه در آيه آمده، معنـي آن لـذت و   » الحبره«كلمه : گويد يحيي بن ابي كثير مي
  .باشد خوش مي سماع و گوش فرادادن به آواز

  أو ما سمعت سامعهم فيها غنـاء
  حلـــاناحلـــور باألصـــوات واأل

ــه ــم ب ــامع فك ــذياك الس ــاً ل   واه
  للقلب من طـرب ومـن أشـجان
  واهـــاً لـــذياك الســـامع وطيبـــه
ــان ــىل أغص ــامر ع ــل أق ــن مث   م

 

آيا موسيقي آنـان را بـا صـوت و لحـن و آواز و تـرنم حـوران بهشـتي         :ترجمه
هـا را بـه وجـد آورده و     اي؟ افسوس برآن ترنم و موسيقي كـه چقـدر قلـب    نشنيده
  !وده استمدار ن جريحه

هـا   افسوس برآن تـرنم و خوشـي آواز حـوراني كـه چـون مـاه بـر روي شـاخه        
  !درخشند مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾47﴿   وصف جنت

آيـد،   اين را هم بايد بداني كه بهشت تنها با عمـل بـه دسـت نمـي    ! اي بندة خدا
بلكه رسيدن به آن از جانب فضل و رحمت پروردگار است كه به هـركس بخـواه   

  .كند عطا مي
 َيا أَْنَت َوالَ :قَالُوا. »الَْجنَّةَ َعَملُُه ِمْنكُْم أََحًدا لَُيْدِخ لَْن«: فرمايد مي رسول اكرم 

  .)1(»َوَرْحَمٍة بِفَْضلٍ ِمْنُه اللَُّه َيَتَغمََّدنَِى أَنْ إِالَّ أََنا َوالَ« :قَالَ !؟اللَِّه َرُسولَ
 شـود،  ي عملش داخـل بهشـت نمـي    واسطه هرگز كسي از شما تنها به«: ترجمه

  .»)ا شامل حال او باشده بايد رحم خدبلك(
شـويد؟   ي علمـت داخـل بهشـت نمـي     شما هم به واسطه! اي رسول خدا: گفتند

شوم، مگـر ايـن كـه فضـل و رحمـت خـدا شـامل حـالم          من هم وارد نمي«: گفت
  .»باشد

Ÿξ﴿: فرمايد خداوند مي sù ãΝn= ÷è s? Ó§øtΡ !$ ¨Β u’Å∀÷zé& Μ çλm; ⎯ÏiΒ Íο§è% &⎦ã⎫ôã r& L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪﴾ ]۱۷: السجده[.  
دهند، چـه   انجام مي) مؤمنان(داند در برابر كارهائي كه  هيچكس نمي«: ترجمه

  .»چيزهاي شادي آفرين و مسرت بخشي براي ايشان پنهان شده است
$﴿كه در آية مذكور آمده ) با(پس  yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∠∪﴾ ،)سببي اسـت،  ) با

سـبب   شـان را  ، خداوند متعال اعمـال شوند داخل جنت ميشان  اليعني به سبب اعم
  .دداخل بهشت گردان ،را به واسطة آن فضل و رحمت خويش قرار داده تا آنان

اكنون كه دانستي بهشت فقـط بـا فضـل و رحمـت     ! پس برادر و خواهر گرامي
شـود، ايـن را هـم بايـد بـداني كـه رحمـت و فضـل          پروردگار نصيب بنـدگان مـي  

شـود، بـه دسـت     دادن اعمالي كه اهللا رب العزت از آنها خشنود مي با انجام خداوند
  .خواهد آمد

دســتورات  بنــابراين، بــراي انجــام اعمــال صــالح و كارهــاي نيــك شــتاب نمــا،
پروردگار را بپذير و حفاظت نما و به راه راست او حركت كـن، در ايـن صـورت    

                                           
  .2170/  4: صحيح مسلم -)1(



    

 
    

  
 

 

  ﴾48﴿   وصف جنت

ريـزد كـه بـه وسـيلة آنهـا در       دريغ و فراوان خداوند چنان بر تو مي هاي بي رحمت
  .بهشت برين و فردوس اعال و در قصرهاي جنت داخل شوي

  فاســــلك طريــــق املتقــــني
ــــالكريم ــــرياً ب ــــن خ   وظ
  واذكــــر وقوفــــك خائفــــاً 
  والنــــاس يف أمــــر عظــــيم
  إمــــــا إىل دار الشــــــقاوة
  أو إىل العــــــــز املقــــــــيم
ـــد ـــك واجته ـــاغنم حيات   ف
ـــرحيم ـــرب ال ـــب إىل ال   وت

 

اران را در پيش گيـر، و نسـبت بـه خداونـد كـريم      بنابراين، راه پرهيزگ: ترجمه
  .گمان خير داشته باش

و به يـاد آور آن هنگـامي را كـه در حضـور پروردگـار ترسـان و لـرزان قـرار         
  .برند مردم در بال تكليفي و بحران بزرگي به سر مي) در حالي كه(گيري  مي

هـنم  هـا و ج  شرايط آنها از دو حال خارج نيسـت، يـا بـه سـوي سـراي بـدبختي      
  .شوند روند، يا به عزت جاويدان در بهشت برده مي مي

ــه پيشــگاه      ــدگي خــود را غنيمــت بشــمار و بكــوش و ب ــابراين، لحظــات زن بن
  .پروردگار مهربان و بخشنده توبه كن

  
  رسيدن به بهشت راه

همة آن عبادات و اعمال صـالحي كـه تـو را بـه سـوي       ،رسيدن به بهشت اما راه
شـت هسـتند، پروردگـار توانـا در     ههاي رسـيدن بـه ب   اهخداوند نزديك گردانند، ر

قرآن مجيد همة عبادات و طاعاتي را كه اگر با اخالص عمل شوند و پـاداش آنهـا   
  :جنت است، بيان فرموده اند

  



    

 
    

  
 

 

  ﴾49﴿   وصف جنت

خداوند متعال در سورة عصر بيان مي فرمايد كه  :ايمان و عمل صالح -1
ان آورد و عمل صالح انسان در خسارت و نقصان قرار دارد، مگر كسي كه ايم

ÎóÇyè﴿: فرمايد انجام دهد، چنان كه مي ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) 

t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#öθ |¹#uθ s?uρ Èd,ysø9$$ Î/ (#öθ |¹#uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪﴾ 
  .]۳ – ۱: العصر[

ية زندگي انسـان و فرصـت تـالش او بـراي     كه سرما(به زمانه  دسوگن«: ترجمه
كارنـد، مگـر كسـاني كـه ايمـان       ها همه زيـان  انسان) نيل به سعادت دو جهان است

در (كنند، و همديگر را به تمسك به حق  آورند، و كارهاي شايسته و بايسته مي مي
در تحمـل  (كننـد، و يكـديگر را بـه شـكيبائي      ش مـي رسـفا ) عقيده و قول و عمـل 

كـه موجـب رضـاي    (نمايند  توصيه مي) ها و دردها و رنجهائي شواريها و د سختي
  .»)گردد خدا مي

%ÎÅe³o0uρ š⎥⎪Ï﴿: فرمايد و همچنين مي ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# ¨β r& öΝçλm; 

;M≈̈Ψ y_ “ÌøgrB ⎯ÏΒ $ yγ ÏFøtrB ã≈ yγ ÷ΡF{$#﴾ ]۲۵: البقرة[.  
ني كـه ايمـان آورده انـد و كـردار نيكـو      مژده بده به كسا!) اي پيامبر(«: ترجمه

كـه در زيـر درختـان آن    ) بهشـتي (هـايي   انجام داده اند، اين كه ايشان را است بـاغ 
  .»رودها روان است

  .و امثال اين آيات در قرآنكريم فراوان است
زيرا ايمان شناخت خدا و خوف و ترس و احترام به پروردگار توانا و پيروي از 

دادن آنچه اهللا تعالي امر نموده  بد، و  عمل صالح يعني انجامطل را مي رسول خدا 
قبيل گناهان كبيـره و فسـاد و اعمـال     نمودن از انجام آنچه نهي فرموده، از و دوري

  .ناروا
χ﴿: فرمايد خداوند مي :نماز -2 Î) nο4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï™!$ t±ósxø9$# 

Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ﴾ ]۴۵: العنکبوت[.  
از گناهــان بــزرگ و از كارهــاي ناشايســت ) انســان را(ماً نمــاز مســل«: ترجمــه

  .»دارد بازمي



    

 
    

  
 

 

  ﴾50﴿   وصف جنت

بنابراين، واضح شد كه نماز انسان را از گناه و منكرات كه سبب محروميت از 
و همچنين نماز محو و نابودكنندة خطا و گناه . دارد گردد، بازمي جنت مي

 َيْغَتِسلُ أََحِدكُْم، بَِبابِ َنَهًرا أَنَّ لَْو أََرأَْيُتْم«: فرمايد مي چنانكه رسول خدا . باشد مي
: قَالَ. َشْيئًا َدَرنِِه ِمْن ُيْبِقى الَ :قَالُوا ؟َدَرنِِه ِمْن ُيْبِقى ذَِلَك َتقُولُ َما َخْمًسا، َيْومٍ كُلَّ ِفيِه

  .)1(»الَْخطَاَيا بَِها اللَُّه َيْمُحو الَْخْمسِ، الصَّلََواِت ِمثْلُ فَذَِلَك
يكـي از  ) منـزل ( به من بگوئيد كه هرگاه جويباري از آب از كنـار درِ «: ترجمه

هاي بدن او چيـزي   شما بگذرد كه از آن روزانه پنج مرتبه غسل كند، آيا از چرك
پس اين مثال «: فرمودند. ماند هايش چيزي باقي نمي از چرك: ماند؟ گفتند باقي مي

  .»برد گناهان را از بين ميي آن  نمازهاي پنجگانه است كه خداوند به وسيله
 فَُيْحِسُن َمكُْتوَبةٌ َصالَةٌ َتْحُضُرُه ُمْسِلمٍ اْمرِئٍ ِمنِ َما«: فرمايد مي و رسول اكرم 

 ،كَبَِريةً ُيْؤِت لَْم َما الذُُّنوبِ ِمَن قَْبلََها ِلَما كَفَّاَرةً كَاَنْت إِالَّ َوُركُوَعَها َوُخُشوَعَها ُوُضوَءَها
  .)2(»كُلَُّه ْهَرالدَّ َوذَِلَك

هــيچ شــخص مســلماني نيســت كــه هرگــاه وقــت نمــاز فــرض او فــرا «: ترجمــه
دهـد، مگـر ايـن كـه      رسد، پس وضو و خشوع و ركوعش را خوب انجـام مـي   مي

شود، تا زماني كه مرتكب گناه كبيره نشـود، و   اي براي گناهان قبلي اش مي كفاره
  .»باشد ز وي در طول زندگاني اش چنين ميانم

براي حفاظت از نماز خود همـت كـن، زيـرا نمـاز     ! برادر و خواهر گراميپس 
و پيمـان وي بـا خـدا و تفـاوت ميـان مـؤمن و        دنور چهره و نور چشم مؤمن و تعه

  .باشد كافر مي
  .)3(»الصَّالَِة َتْرَك َوالْكُفْرِ الشِّْرِك َوَبْيَن الرَُّجلِ َبْيَن إِنَّ«: فرمايد مي رسول خدا 

  .»باشد نا فاصله ميان مرد و ميان شرك و كفر ترك نماز ميهما«: ترجمه
  .)4(»كَفََر فَقَْد َتَركََها فََمْن ،الصَّالَةُ َوَبْيَنُهُم َبْيَنَنا الَِّذى الَْعْهُد«: فرمايد و مي

                                           
  .667و مسلم  9/  2البخاري  -)1(
  .228م مسل -)2(
  .82مسلم  -)3(
  .وقال حسن صحيح 2623الترمذي  -)4(



    

 
    

  
 

 

  ﴾51﴿   وصف جنت

باشد، نمـاز اسـت، كسـي كـه آن را      عهدي كه ميان ما و ميان آنان مي«: ترجمه
  .»ه استترك كرد، پس به تحقيق كه كافر شد

بعد از اداي فرائض انجام مستحبات سبب نزديكي و تقـرب   :اداي نوافل -3
ام لبـاس واليـت را خواهـد     گردد، و به تـو بـرادر و خـواهر گرامـي     به اهللا تعالي مي

پوشاند، زيرا نوافل عالمت محبت تو و اطاعت و اخالص تـو نسـبت بـه اهللا تعـالي     
  .باشد مي

 َركَْعةً َعْشَرةَ ِثْنَتْى َيْومٍ كُلَّ ِللَِّه ُيَصلِّى ُمْسِلمٍ َعْبٍد ْنِم َما«: فرمايد مي رسول خدا 
  .)1(»الَْجنَِّة ِفى َبْيٌت لَُه ُبنَِى إِالَّ أَْو الَْجنَِّة ِفى َبْيًتا لَُه اللَُّه َبَنى إِالَّ فَرِيَضٍة غَْيَر َتطَوًُّعا

ه دوازده ركعـت نمـاز   اي كـه روزانـ   پاداشي بهتر از اين براي هيچ بنده«: ترجمه
اي زيبـا بـراي وي در    نفل غير از فرض بخواند نيست، مگر اين كـه خداونـد خانـه   

اي در جنـت بـراي او سـاخته خواهـد      بهشت بنا خواهد كرد، يا مگر اين كـه خانـه  
  .»شد

ــإنام ــا حتــب ف ــدونك فاصــنع م   ف
  غداً حتصل لزرع الذي أنـت زارع

 

كاري فـردا   زيرا آنچه امروزه مي *پس آنچه از اعمال دوست داري انجام بده 
  .درو خواهي كرد

نيكـي بـا   : گـردد  از اعمالي كه سبب ورود به بهشت مي :نيكي با والدين -4
 َمْن ،أَْنُف َرِغَم ثُمَّ ،أَْنُف َرِغَم ثُمَّ ،أَْنُف َرِغَم«: فرمايـد  مي ا دوالدين است، رسول خ

  .)2(»الَْجنَّةَ َيْدُخلِ فَلَْم ِكلَْيهَِما أَْو اأََحَدُهَم الِْكَبرِ ِعْنَد أََبَوْيِه أَْدَرَك
آلـود بـاد، سـپس بينـي      ني اش خـاك يآلود باد، سپس ب بيني اش خاك«: ترجمه
كسي كه پدر و مادرش را يا يكـي از آن دو را يـا هـردو را در    ! آلود باد اش خاك

  .»كردن به آنان داخل جنت نشود پيري ببيند، و با خدمت
براي نيكي به والدين حريص باش و آنچه دستور  !پس خواننده گرامي

تا وقتي كه دستورشان موجب نافرماني اهللا تعالي نگردد، در  دهند، اطاعت نما، مي
                                           

  .728مسلم  -)1(
  .2551مسلم  -)2(



    

 
    

  
 

 

  ﴾52﴿   وصف جنت

اين دنيا با آنان به نيكي رفتار كن، خداوند با بخشش و فضل و جنتش با تو به 
ان خوبي رفتار خواهد نمود، بدان كه نافرماني از والدين از بزرگترين گناه

باشد، زيرا خداوند متعال اطاعت آنها را با توحيد و برحذرداشتن و منع از  مي
ρ#) *﴿: شرك به خودش يكجا ذكر فرموده ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ø‹x© ( 

È⎦ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ômÎ)﴾ ]۳۶: النساء[.  

هـيچ چيـزي را   ) و هـيچكس و . بـس (خـدا را عبـادت كنيـد و    ) تنها(«: ترجمه
  .»شريك او قرار ندهيد و به پدر و مادر خود نيكي كنيد

باشـد،   ها و عبادات مـي  دادن نيكي بدان كه توبه به جهت انجام! برادر و خواهرم
هاي صالح در سفر اين دنيا از آن جـدا نخواهنـد شـد،     و آن منزلتي است كه انسان

وقـت و   زيرا خداوند متعال در هرنمودند،  بلكه انبياء و رسوالن نيز همواره توبه مي
  .فرمايد و فالح و رستگاري را در گرو آن قرار داده است زماني به توبه امر مي

  :فرمايد چون همة فرزندان آدم خطاكارند، خداوند متعال مي
﴿(#þθ ç/θè?uρ ’ n< Î) «!$# $ ·èŠÏΗ sd tμ •ƒ r& šχθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÷/ä3ª= yè s9 šχθ ßsÎ= øè? ∩⊂⊇∪﴾ ]النور :

۳۱[.  
هـائي كـه در    و از مخالفت(همگي به سوي خدا برگرديد ! اي مؤمنان«: رجمهت

  .»ر شويداگتا رست) خدا داشته ايد توبه كنيدبرابر 
گاران را نخست به ايمان موصـوف   كننده پس بيانديش كه خداوند چگونه توبه

 نمود، بعد آنها را به توبه دعوت كرد، تا هر مسلماني ايـن را بدانـد كـه توبـه بـراي     
  .باشد پيمايد، الزم مي هاي كه به خاطر اهللا مي انسان در ساير راه

و همواره بياد داشته باشد كه بهشت بـا كارهـاي سـخت و جهـنم بـا شـهوت و       
هاي نفساني پوشانده شـده اسـت، و اگـر چنـين نباشـد، ازمـايش بنـدگان         خواهش

عاصـي و   گيرد و فرق بين صابر و مجرم و مطيع و فرمـانبردار و  چگونه صورت مي
  شود؟ نافرمان چگونه شناخته مي

 اْنظُْر :فَقَالَ الَْجنَِّة إِلَى جِْبرِيلَ أَْرَسلَ الَْجنَّةَ اللَُّه َخلََق لَمَّا«: فرمايد مي رسول خدا 
 ِفيَها َألْهِلَها لَُّهال أََعدَّ َما َوإِلَى إِلَْيَها َوَنظََر فََجاَءَها :قَالَ ِفيَها َألْهِلَها أَْعَدْدُت َما َوإِلَى إِلَْيَها



    

 
    

  
 

 

  ﴾53﴿   وصف جنت

 قَْد ِهَى فَإِذَا إِلَْيَها فََرَجَع :قَالَ. َدَخلََها إِالَّ أََحٌد بَِها َيْسَمُع الَ َوِعزَِّتَك :قَالَ إِلَْيِه فََرَجَع :قَالَ
  .)1(»ٌدأََح َيْدُخلََها الَ أَنْ ِخفُْت لَقَْد َوِعزَِّتَك :فَقَالَ إِلَْيِه فََرَجَع بِالَْمكَارِِه ُحفَّْت

به : وقتي خداوند بهشت را آفريد، جبرئيل را به بهشت فرستاد و فرمود«: ترجمه
جنت و آنچه خداوند براي اهل جنت آماده كرده بود نگاه كند، بعد نـزد خداونـد   

شنود، مگر ايـن كـه    كسي در مورد آن چيزي نمي! قسم به ذاتت: برگشت و گفت
باره به جنت برگشت، آنگاه ديد كه پس دو: فرمود داخل آن بشود، رسول خدا 

آن با كارهاي دشوار و سخت پوشيده شده است، پس به سوي خداوند برگشت و 
  .»ترسيدم كه كسي داخل آن نرود! قسم به ذاتت: گفت

اللهم إنا نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل وصىل اهللا وسلم عىل نبينا 
 .حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

ه جنـت  از درگاه تو بهشت و آنچه از گفتار و كردار خوب كه ما را ب !خداوندا
و  و درود و سالم بر پيـامبر مـا محمـد مصـطفي      .كند، مسئلت داريم نزديك مي

  .آل و اصحاب گرامي اش

                                           
و حسن إسناده األلباني في . 332/  2حسن صحيح ورواه احمد : وقال) 2560(رواه الترمذي  -)1(

  ).5696(حديث رقم . المصابيح ةتخريج مشكا


