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 ��م ا� ا����ن ا����م

ايمان دارم ممكن اسـت  ها  آن آيد، حقايقي است كه بر من گذشته و به چه در پي ميآن
اين عقايد ريشخند بزنند. اي به  با خلق و خوي بسياري از مردم هم سازگار نباشد، و عده

هـا روزي ايـن    هرچه اشتباه كرده باشم، در اين مورد كه همه انساندانم كه،  ميقدر  اما آن
 ام. وداع خواهند نمود، هرگز دچار اشتباه نشدهكره خاكي را 

كه روزشان را در چـارچوب يـك   هايي  آن هايي كه تمام در خلوت خودم، در دل شب
اند و رؤياهاي شيرين فردايشان را  شكل داده -به حيات ابدي بدون اتصال-زندگي زميني 

انديشم كـه   گيرد، با خودم مي كنند در اين ميان سكوتي كه همه اطرافم را فرا مي نظاره مي
هر كـس جـاودانگي و ابـديت را قبـول     جايي نيستي! اص�ً  جايي نيستم تو هم اين من اين

 جايي نيست!... دارد، اين
و به كجا خواهيم رفت؟ چه سرنوشتي در انتظارمان است؟ چـه ره   اما كجايي هستيم؟

 اي برگيريم كه واقعاً ره توشه باشد؟ توشه
 نه وبال و سر بارمان؟

 ؟ام آمدنم بهر چه بود از كجا آمده
 ؟روم آخر ننمائي وطنم به كجا مي

 .مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك
 .اند از بدنم دو سه روزي قفسي ساخته

 .آن روز كه پرواز كنم تا بر دوستاي خوش 
 .به هواي سر كويش پر و بالي بزنم

خـواهي بـا تجـاهلي عارفانـه از كنارشـان       هاي حقير را قبول نـداري و مـي   اگر حرف
از جرايد كشـور   به صفحه متوفيات يكيبگذري، اشكالي ندارد. اما قبل از آن يك نگاهي 
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 اخطار داديم توجه نكرد، مجبـور شـديم   قب�ً :ببين جلوي اسم كدام يك نوشته كهبينداز. 
 در سنين جواني ببريمش، خب حال چي؟

شـدي كـه   كه حـال ديگـر قـانع     گويي نوبت من بعد از همه است؟ يا اين حال هم مي
 بالخره روزي هم نوبت ما خواهد رسيد؟!

كـه   شـد آدمـي سـركي بكشـد و بعـد از ايـن       راستي اگر مرگ صفي و نوبتي بود، مـي 
رسد، با خاطري آسوده به امورات دنيويش  ع شد كه حال حالها نوبتش نميخاطرش جم

بپردازد، اما افسوس كه در اين قسمت عمر، خداوند گلوگاهي گذاشته تـا مخلوقـاتش در   
 را به خود نزديك ببينند.» مرگ«هر حال و شرايطي كه هستند 

حركـت و  شما در حال حاضر مشغول مطالعه اين بخش هستيد. چون بـراي سـرعت   
تان يك مرور كلي از  همين الن در ذهناي وجود ندارد،  فكر و انديشه آدمي، حد و اندازه

ــين فاميــل و بســتگان و دوســتان و آشــنايان و   ــد تــاكنون بنماييــد. ببينيــد در ب بــدو تول
 اند؟ اند و به عالم باقي پيوسته نتان، چند نفر دارفاني را وداع گفته همشهريان

قـدر كـه بـاور كنـي      جايي نيستي كـافي اسـت، چـرا كـه همـين      ايناگر باور داري كه 
نيستي، واقعاً بستر و استعداد اين را داري كه بداني به كجـا خـواهي رفـت؟ و    » اينجايي«
 هستي!» كجايي«

وقتي قبول كردي و يقين حاصل نمودي كه تو هم عضوي از اين كـاروان هسـتي كـه    
پيوندنـد و كثيـري از    تعدادي به اين كاروان مياند و هر زمان  ميان هر دو عدم قرار گرفته

 مانند. ن وا ميآ
بيــا ره توشــه بــرداريم و قــدم در راه «در داد كــه؛  خــوب اگــر چاووشــي مــرگ نــدا

 ام مهيا كنم؟ من چه بايد براي ره توشه» بازگشت بگذاريم بي
خوب، حال اگر اين پرسش در ذهنت جاي گرفته و خواستي به دنبال پاسخش باشي؟ 

 خ آن بسيار ساده است.پاس
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كاري ندارد. از همين فردا تصميم بگير و روي تصميمت براي تصاحب جهاني سراسر 
شادي و نشاط و فرح مقاومت كن. خيلي هم سخت نيست. از همين فردا با خودت ايـن  
واقعيت را همواره تكرار كن كه؛ همه اعمـال و كـردار و نيـات و افكـار مـا، انعكـاس و       

شأن آن عمل و كردار و پندار دارنـد و در حـد بضـاعت سـعي كـن ره       اي در خور نتيجه
از فـردا  هللا]. ا آوري نمايي، [يا خواهي الماس جمع ات را فراهم آوري اگر مي توشه اخروي

نيستي، پس براي آنجـايي  » اينجايي«اي  دهم، تو كه باور كرده شروع كن. آدرس را من مي
يك شـرط جزئـي و آسـان دارد و آن ايـن كـه      اند الماس جمع كن. فقط  كه تو را ساخته

كني همه براي تقرب به خدايي اسـت كـه    آستين بال بزني و باور كني كه كارهايي كه مي
 دهنده اصلي است. پاداش

هاي كوچكت و حتي بزرگت لبخند بيشتري بزن. نور عشق  از همين فردا، به روي بچه
تر برخورد كـن. اگـر در مسـير     لقخ هايشان منور كن. با همسرت خوش و ايمان را در دل

پول نكن و به خودت بگـو ايـن سـوار    بيني سوار كن. از او مطالبه  اي را مي حركتت پياده
بضـاعت بگـذار و    هاي ندار و بـي  تواني خود را جاي آدم دن باشد براي آخرتم. اگر ميش

 بده.ها  آن چه داري به مقداري از آن
كن، نهالي بنشان و حيواني را سـير كـن.    اگر امكانش برايت وجود دارد درختي غرس

تفاوت نگذر و خودت را  از فردا به روي مردم با تبسم نگاه كن. از كنار مشك�ت مردم بي
 بگذار و ...ها  آن به جاي
حقيقتش اين است كه به ». بازگشت بگذاريم بيا ره توشه برداريم و قدم در راه بي«پس 

، يكي را تجربه آموختن و ديگري براي اسـتفاده از  انسان را عمر دوباره بايد«قول بزرگي 
 ».آن تجربيات

مندي از زندگي را نـدارد.   يك بار امكان بهرهحال كه چنين نيست، هر انساني بيش از 
ترين راه آن است كه از مجموعه تجربيات كساني كه در زمين مرتبط  پس بهترين و معقول
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اند از قيـد   اند و نيز كساني كه توانسته در ارتباطبا عالم ارواحند و يا ارواحي كه با زمينيان 
0Fحصار تن اندكي رهايي بايند استفاده نماييم

1. 

 قصه زندگي يا احكام

و ذخيره براي كساني كه با ايمان و تقوا از در آخرت جايي را پروردگار خلق فرموده، 
ها كه در حد  متها و اقسام نع در اين مكان انواع پذيرايي ،جا بروند، قرار داده است اين

به طوري كه دانستن حقيقت و تفصيل آن است تدارك فرموده، آن عالم وسعت و بزرگي 
اي كه در رحم است از بزرگي، اوضاع و  براي اهل اين عالم محال است، بعين مانند بچه

 فرمايد: خبر است و لذا در قرآن خداوند مجم� مي گزارشات دنيا بي

ٓ  فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس ﴿ ا َّ  ٖ�ُ�ۡ
َ
ةِ أ َّ ُُ  ِ َِ م  ُُ َ َ َ ِِ ۡۡ ُ

 .]١٧[السجدة: ﴾١َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  أ
ذخيره ها  آن كند و براي را روشن ميها  آن هاي بزرگي كه چشم كس نداند نعمت هيچ«

  .»ها شده در برابر كردارهاي نيك آن
بهشت جنان براي مؤمنان،  نواز قرآن در دادن وعده دلنواز و روحفرح بخش، مژدگاني 

البته اين نعمت مستدام الهي مخصوص مؤمنان است كه درپي و به تكرار آمده است،  پي
نيست. پس ناگزير بايد  دهند، پس ايمان به تنهايي كافي اعمال صالحه و نيكو انجام مي

ها و  هاي بهشت و روزي چنين نعمت اطاعت و عمل صالح با آن همراه بود. هم
 هاي آن حد و مرزي ندارد. خوشگواري

ها  ها را به ساحه عقل خداوند با آيات ك�مش خواسته است، تا تصويري از اين نعمت
ها  براي اين نعمتوگرنه هدف از اين آيات تعيين حد و مرزي  و اذهان ما نزديك گرداند.

ها  آن ازبه ماديات دلبستگي دارد. خداوند جل ج�له، جايي كه بشر عادتاً  نيست و از آن
 كند: چينن ياد مي

وَن ﴿ ا َ�ِٰ�ُ َُ نُتۡم �ِي
َ
ۖ َوأ ُ�ُ�ۡ

َ
ّ ٱۡ� ََ نُفُس َوََ

َ
ُِيِِ ٱۡ� َت ۡۡ َ ا َ ََ ا  َُ  .]٧١الزخرف: [ ﴾٧َو�ِي
____________________ 

 دل آدم از بهشت تا بهشت، رضا خوش -1
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لذت ببرد، در بهشت وجود دارد و ها  آن چه كه چشم از و هرچه دل بخواهد و هر آن«
  .»شما در آن جاودانه خواهيد بود

شود.  و تبديل به ملك نميچنان انسان باقي مانده، نيز هم خرتآري! انسان در عالم آ
 تر از التذاذهاي او در دنيا است. تر و قوي هاي انسان در آخرت، كامل جوئي بلكه حتي لذت

1Fبهشت از هر جهت آماده پذيرايي و اشباع تماي�ت فطري بشري اوست ،بنابراين

1. 

 بهشت

2Fجنتبهشت ترجمه فارسي 

از فعل جن به معناي پوشيده و  جنت لفظ مشتق ،است 2
اشتقاق شده باشد معناي استتار و و هر لفظي كه از اين ماده (ج ن)  ،مستتر است

و جن را به  ،يعني شب او را پوشاند »جن عليه اليل«گويند:  دهد. مث�ً مي پوشندگي را مي

يده ششود كه عقلش پو آن جن گويند و مجنون را به آدمي اط�ق ميخاطر پوشيده بودن 
شوند گفته  شده و تحرك صحيح ندارد. و وصف جنت بر مكاني كه مؤمنين داخل مي

جا درختان زيادي  كه در آن به خاطر اينشود تا پاداش مؤمنين در روز قيامت باشد،  مي
مانند و از آفات و ب�ها  ها پوشيده مي وجود دارد كساني كه در آن قرار دارند از چشم

 اند. گرفتهمحفوظ هستند به آن جنت 

 لذات معنوي

است نبايد ترديد داشت كه كه روح به مراتب، اع�ء و اشرف از جسم  با توجه به اين
هاي مادي و جسماني، برتر و  هاي روحاني و معنوي بهشت به مراتب از نعمت نعمت

ها معمولً در وصف  جايي كه اين مواهب و نعمت تر است. ولي از آن والتر و باشكوه

____________________ 
 .نقل از انوار القرآن -1

 والنار، دكتر زكريا عبدالرزاق المصري. جلنةا -2
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و ديدني است (ديدن با چشم دل) نه گفتني و شنيدني، لذا در آيات قرآن غالباً، گنجد  نمي
 بينيم. هاي بهشتي مي اي به اين بخش از نعمت اشارات سربسته

جا قرآن به شرح و بيان آن پرداخته  جز در مواردي كه قابل شرح و بيان بوده، كه در آن
 است.

اي ج�ل و جمال او و انوار الطاف ه لذت درك معرفت اهللا و جذبه :به تعبير ديگر
چنان است كه يك لحظه از آن،  آنخفيه پروردگار و مستي از جام عشق ذات مقدس او، 

 هاي مادي جهان برتر است. از تمام نعمت
هايي كه حضور قلب  خبري از خداوند، و گرفتاري چون در بهشت عوامل غفلت و بي

نع معرفت از مقابل ديدگان دل كنار رفته، ها و موا زد، وجود ندارد و حجاب را برهم مي
هاي شيطاني كه هميشه مزاحم  گردد، و از وسوسه تر مي درك و ديد انسان به مراتب قوي

 رهروان اين راه است، مطلقاً خبري نيست.
هاي  جا چه خبر است؟ چه غوغايي از نعمت توان تصور كرد كه در آن آن گاه مي

كشد، او را در  ومندي روح را به جوار قرب حق ميهاي نير و چه جذبهمعنوي برپاست؟ 
كند و كارش به جايي  ميسازد و از خويشتن خويش غافل  انوار ذاتش مستغرق مي

بيند، و  خواهد همان مي خواهد و هرچه دلش مي بيند، و از او نمي رسد كه جز او نمي مي
گرديم  باز ميبه قرآن خواهد. با توجه به اين اشارات كوتاه  هرچه ببيند دلش همان را مي

 شنويم. و شرح اين مواهب را از لسان قرآن مي

 احترام مخصوص

شود و خازنان بهشت  احترامات ويژه بهشتيان از همان آغاز ورود به بهشت شروع مي
 :فرمايد چه قرآن مي گويند، چنان ميها  آن نخستين تبريك پرمعنا را به

ۡم ﴿ ُُ َّ ََ  ْ ۡوا ََ ََِ  ٱّ� ِّ ۡم وَِقيَٱ ٱ ُُ َ ا َوَُاَل َ َُ بَۡ�ُٰ�
َ
ٰ إَِذا َجآُءوَها َوفُتَِحۡت � ّّ �َ ۖ َۖ إَِٱ ٱۡنَّة ِ ُمَر

لُوَها َ�ِٰ�ََِ   ُۡ ا َقَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم ِطۡبُتۡم فَٱۡد َُ َزَ�ُت  .]٧٣الزمر: [ ﴾٧َۡ
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تا  ،و روان كرده شوند آنانكه ترسيدند از پروردگار خويش بسوي بهشت گروه گروه«
ايند نزديك بهشت و باز كرده شود دروازه هاي آن و گويند به ايشان نگهبانان وقتيكه بي

 .»بهشت: س�م بر شما باد خوشحال باشيد بس درآئيد به بهشت جاويدان
شود كه خازنان بهشت مشتاقانه بر درهاي بهشت انتظار  از اين تعبير استفاده مي

كه به  اند، و به محض اين گشودهها  نآ درهاي بهشت را قب�ً برايكشند،  پرهيزگاران را مي
 شتابند و با تعبيراتي چنين زيبا ميها  آن رسند، با تحيات و احترامات به استقبال بهشت مي

 خوانند. را به بهشت و زندگي جاويدان در آن فرا ميها  آن
گشايد و  چنين است راه و رسم پذيرايي از يك مهمان عزيز، نخست در را مي ،آري

گويد. اين يكي از لذات  كشد و به محض ورود خير مقدم مي در انتظار مي ان دمِبميز
 باارزش معنوي است.

 در مرحله بعد كه در بهشت وارد شدند م�ئكه مقرب الهي مأمورند كه از هر در بر
 آمد و تبريك گويند. خوشها  آن وارد شوند و بهها  آن

﴿ ِ ِ�ُ  ِ َِ ُِم  لُوَن َعلَۡي ُۡ ٰ�َِكُ  ََۡد ََ  .]٢٣الرعد: [ ﴾٢  بَابٖ َوٱََۡم
گويند: س�م بر  تبريك ميها  آن شوند و به فرشتگان الهي از هر دري بر آنان وارد مي

 تان شد. تان و چه عاقبت خوبي بعد از دنيا نصيب شما به خاطر صبر و استقامت
 هايي از فرشتگان از هر دري به سوي گردد كه گروه از آيه فوق به خوبي استفاده مي

كه درهاي بهشت هر كدام نشانه يكي از اعمال صالحند  به اين آيند، و با توجه ميها  آن

شود كه هر گروهي از اين فرشتگان به  ميمعلوم  »، باب اجلهاد، باب احلجلصالةباب ا«

كه تمام اين اعمال در معني  آيند و جالب اين خاطر يكي از اعمال صالح به سراغ آنان مي
 ش، صبر بر طاعت، صبر بر معصيت.هاي صبر با تمام شاخهشود،  خ�صه مي» صبر«

فرستد، س�مي كه  و درودي است كه خداوند بر بهشتيان مي» س�م«تر  و از اين مهم
 فرمايد: يس مي 51چه در آيه  آكنده از محبت و مملو از لطف و رحمت است. چنان

َِّ�يٖ� ﴿ َِّبٖ    ِ َِ  .]٥٨يس: [ ﴾٥َقَ�ٰٞم َُۡو م 
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 .»ود: س�م باد از جانب پروردگار مهربانگفته ش«
آفرين مملو از لطف و احسان،  پرور و نشاط و درود الهي، اين نداي روح اين س�م

سازد كه با هيچ نعمتي برابر  كند و غرق نشاط مي چنان روح بهشتيان را مجذوب مي
 نيست.

ام دنيا و بر تمآري! يك لحظه شنيدن نداي محبوب كه از لطف و عنايتش برخاسته، 
 در آن است برتري دارد.چه  آن

 پيام دوست شنيدن سعادت است و س�مت
 

 فداي خاك در دوست بـاد جـان گرامـي    
 

 يا به گفته شاعر ديگر:
 سـ�مت دل خســته در ســ�م تــو باشــد 

 

 زهي سعادت اگر دولت سـ�م تـو يـابم    
 

قدر  ت، آنجذبه، لقاي محبوب و ديدار لطف يار و س�مي كه نشانه رفع حجاب اس
پرور است كه اگر عاشقان او از اين افاضه معنوي دور  انگيز و روح بخش و شوق لذت

3Fكنند بمانند، قالب تهي مي

1. 

 كمال مادي اهل بهشت

است. و انگيز  گسترده، جالب و دلهاي مادي و جسماني بهشت بسيار متنوع،  نعمت
و را به اعمال ها  انسان توجهتا از اين طريق تكيه كرده است روي آن بسيار خداوند 

چه  مواهب است، جلب كند. چون نوع بشر بيش از آنصفات و فضائل كه سرچشمه اين 
انديشد توجه به مواهب جسماني نيز دارد. ما در اين قسمت به  هاي روحاني مي به نعمت

 پردازيم. ميها  آن شرح

____________________ 
 پيام قرآن. -1
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 همسران بهشتي

داشتن همسري مناسب و از ، ترين اسباب آرامش خيال و انس و نشاط زندگي از مهم
هر نظر صاحب كمالت است. وجود چنين همسري در زندگي انسان، خواه نسبت به مرد 

تواند تحمل همه مشك�ت را بر او آسان سازد، و به زندگي او نشاط و  باشد يا زن، مي
 شادابي و شيريني و سرور بخشد.

در آيات مختلف شت، هاي مختلف به جهت نيست كه قرآن كريم ضمن بيان نعمت بي
اي دارد. در چندين  تأكيد كرده و درباره آن تعبيرات جالب و حساب شدهروي اين مسئله 

 آيه از قرآن مجيد از زنان بهشتي به حورالعين تعبير كرده است.
در فارسي معمولً به صورت مفرد به كار رفته  است، اما» حوراء«حور، واژه جمع 

 گردد. حوريان براي جمع آن استفاده ميو از كلمات حوران و يا  ،است
چشم، زيبا و نيكو كه داراي جسم لطيفي است، كه حدقه  حور به معناي، زن سياه

 چشمش مانند حدقه چشم آهو بزرگ است.
اين موجودات كه در بهشت همدم و يار و انيس مؤمنان و زاهدان خواهند بود، در 

و سه مرتبه ديگر تحت عنوان  ،يك بار 72در آيه » الرحمن«قرآن كريم چهاربار، در سوره 
 ، نام آورده شده است.22آيه » واقعه«و  20طور آيه «، 54آيه » دخان«عين در  حور

زيبايي و از  چه نظم و چه نثر، به صورت نماديحور يا حوراء در زبان فارسي، 
 م�حت و قشنگي درآمده است.

 فــردا كــه روضــه رضــوان بــه مــا دهنــد
 

 ور زجنت به در كشيمغلمان ز روضه، ح 
 

 (حافظ)
در ها  آن چه در خور اهميت است، اين كه از حور بنا به تعريف و توضيحاتي كه از آن

قرآن آمده است و نيز برداشت و نحوه استفاده از كلمه حور در نظم و نثر فارسي، چنين 
سط گردد كه آنان موجوداتي مستقل و عيني هستند، كه به منظوري خاص تو استنباط مي
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و در محلي به خصوص، حيات دارند و به انجام وظايف محوله  اند خالق يكتا خلق شده
 گردد، مشغولند. محول ميها  آن كه از سوي خداوند به

اي كه معتقدند اين  اين مخلوقات الهي هرگز خيالي نيستند و برخ�ف نظر عده
گي و كشش غريزي در توصيفات را خداوند به استعاره و كنايه آورده تا به دليل هماهن
هاي زميني از گناه پرهيز  انسان، براي به دست آوردن و تصاحب آن حوران بهشتي انسان

 كنند.
در قرآن كريم بعضي از اوصاف حورالعين آمده كه دللت بر زيبايي جمال و اخ�ق و 

 دارد.ها  آن نظافت و بلندي منزلت و شرف
 انــدر آن باشــد زنــان خــوش كــ�م    

 

ــام    حــور مقصــورات گفــت أو فــي الخي
 

 انـــد هـــا پوشـــيده يعنـــي انـــدر پـــرده
 

ــيده    ــود كوش ــتر خ ــاظ و س ــد در حف  ان
 

 زنـــان ســـياه چشـــم و زيبـــا خصـــال
 

ــه حســن و جمــال   ــوني ب ــان در مكن  چن
 

ترين شأن و شوكت و  را در بهترين حسن و جمال و اعليها  آن به درستي خداوند
را از نجاست و خباثت و ها  آن اخ�ق را بخشيده و بهترينها  آن مكانت قرار داده و به

 هاي ظاهري و باطني پاك كرده است. آلودگي
 فرمايد: كند و مي را بيان ميها  آن خداوند مثال

﴿ �ٞ�ِ ٌَ َُٕو ٱََۡمۡكُةوِن  ٢وَُ�و ۡۡ ِٰ  ٱَّل َٰ َۡ َ
 .]٢٣ - ٢٢الواقعة: [ ﴾٢َأم

 :فرمايد در تفسير اين آيه كريمه مي رسول اكرم 

ي.»ييدذلصدذفيلميتمسهيذأليفييذر يذليفاء يفاء يف«
مثل درخشندگي در و مرواريد است كه در صدف باشد كه دست ها  آن درخشندگي و پاكي«

  ».كسي به او نرسيده است

 :كند خداوند در تعبيري ديگر چنين حور بهشتي را وصف مي

ابما ﴿ ََ َۡ
َ
َۖا � َُ  .]٣٧الواقعة: [ ﴾٣ُع

 .»سن و سال هستند شيفتگان (همسران خود و جوان) و هم (زنان بهشتي)«
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ُصوَ�ٰٞت ِ� ٱۡ�َِياِم ﴿ َۡ َّ  .]٧٢الرمحن: [ ﴾٧ُ�وَٞ 

َِۡف ﴿ َّ ُٰت ٱط ََ ِٰص ََ   ُِّ  .]٥٦الرمحن: [ ﴾�ِي

ََۡجاُن ﴿ ّ  ٱۡ�َاُُوُت َوٱََۡم ُُ �ّ
َ
  .]٥٨الرمحن: [ ﴾٥َأ�

و به (منتظر شوهران خود هستند  برند و ها به سر مي آن حوران بهشتي كه در خيمه«
 .»كه انگار ياقوت و مرجانند )قيافه هستند قدري زيبا و خوش

چون ياقوتند، و بسا هست كه از آيه معني  گفته شده است كه از لحاظ صفا و پاكي هم
چون هر سنگ ديگر نيست كه  گونه كه ياقوت هم ديگري دستگير ما شود. پس به همان

براي دست يافتن به آن ت�ش و كوشش فراوان كس قرار گيرد، به آساني در دسترس هر 
رسد و براي يافتن آن بايد  لزم است، و نيز، بدان سبب كه دست هر كس به مرجان نمي

كس قرار ندارد و آن  ور شود كه در اختيار همه تحمل مشقت كند و در ژرفاي دريا غوطه
 بهاء، عمل صالح و توشه تقواست.

 مايند:فر مي رسول اكرم 

يِ �ًي« تُْه
َ
َضءَ ْتيَمءيبَيْنَُهَمءيَولََمأل

َ
 ِْضيأل

َ
ْهِليذأل

َ
يأ
َ
يِِل ْْ ََ

ََ ّل َنلِ يذ
ْ
ْهِليذن

َ
يأ َْ يِم ًِ

َ
يذْأَةأ مل

َ
يأ ء،يَولَْن

يذّرْ�يَءيَوَمءيِ�يَهء ََ يِم م ٌْ ِهَهءيَ�
ْ
يَ أ َ ََ َِصيُاَهءي َِ ي.4F1»َو

از بوي را (مشرق و مغرب) ها  آن كشيد، ما بين اگر زني از زنان بهشت به زمين سر مي
نمود و ارزش روسريي كه بر  كرد، و ميان آن دو را منور و نوراني مي خوشش پر مي

 در آن است، بيشتر است.چه  باشد، از دنيا و آن سرش مي
 زنــــاني كــــه در خــــوبي و جمــــال

 

ــال    ــد كمــ ــه حــ ــد بــ ــدا آفريــ  خــ
 

 اخ�ق زيباي در مورد خلق حورالعين و بهترين صحبت، صحبت صادق المصدوق
 است.ها  آن

____________________ 
 ).2643، حديث: 1029/ 3خاري (صحيح ب -1
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وهطهَيأهاَهَيمَيذلسکيوأشيء ،يأ�َ يذ يذلن يذلَ�يمَيثالثي« :قال رسول اهللا

 .5F1»الالهَيمَيذلكفن يوحنذجبهَيهنذدي�طينن أمَيذلَنبيو
خداوند حور عين را از سه چيز خلق كرد كه قسمت پايين آن مشك، وسط آن از عنبر 

 بسيار سياه است.ها  آن و بالي آن كافور و ابروهاي
آينه : هركند كه آن حضرت فرمودند روايت مي حضرت عبداهللا بن مسعود از پيامبر

شود. به اين  سفيدي و مغز پايش از زير هفت لباس ابريشمي ديده مي را زن اهل بهشت
 :فرمايد دليل است كه خداوند مي

ََۡجاُن ﴿ ّ  ٱۡ�َاُُوُت َوٱََۡم ُُ �ّ
َ
قيافه  و به قدري زيبا و خوش(«. ]٥٨الرمحن: [ ﴾٥َأ�
 .»كه انگار ياقوت و مرجانند )هستند

داخل را  ر نخي داخل آن كني از پشتش آن نخهر آينه ياقوت سنگي است كه اگ
6Fبيني مي

2. 
اي، خداوند به خاطر حفظ  اي مسلمان! كه شيفته شهوات و آرزوهاي دنيايي شده ،آري

تواني تصور آن را بكني. بنگر به  كه هرگز نميهايي آماده كرده  از گناه و معصيت، نعمت
يك نعمت از هزاران نعمت خداوند كه زنان بهشتي هستند، زناني كه عاشق و دلباخته 
شوهران خودند، زناني كه به تمام معنا، شوهر خود را دوست دارند. اين است عطاي 

 شود. خداوندي كه شمارش نمي
كنند و به آن  يك زن حركت مي هايي كه در دنيا در جستجوي چه بسا انسان

رسند، اما خداوند حوراني را برايت آماده كرده كه قابل وصف نيست. ديوانه است  نمي
 80يا  70.. سال را در مقابل كسي كه دنبال خواهشات رود و ميلياردها و بيلياردها و .

 زندگي بفروشد. سال

____________________ 
 .خرجه الترمذيأ -1

 پيام قرآن. -2
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واني نيست، بلكه ع�قه شهع�قه بين مرد مؤمن و همسرش از حورالعين،  ،بله
اي كه آخرين مرتبه عشق و محبت است كه  اي به تمام معني و مفهوم كامل، ع�قه ع�قه

 را براي عشق و محبت نسبت به مؤمن خلق كرده است. خداوند طوريها  آن خداوند تنها
انديشند، او هرگز چشم از همسر خود بر  به همسر خود ميكه تنها را خلق كرده، ها  آن

 و براي او همسرش از تمام بهشتيان زيباتر است. دارد نمي
ــان   ــي آن زنـ ــرف يعنـ ــرات الطـ  قاصـ

 

ــران    ــم از ديگـ ــاه چشـ ــان كوتـ  نزدشـ
 

ــي  ــق نم ــوهران   عش ــا ش ــز ب ــد ج  ورزن
 

ــدر بهشــت بــا همســران    جاويــدان باشــند ان
 

حسد و كينه نيست، اگر تمام اهل جنت جمع شوند او جز به شوهرش به ها  آن و در
 كند. كس ديگري نگاه نمي

گويند: ما  اند، مي در روايتي آمده كه حوران با صداي زيبا كه خ�ئق مثل آن نشنيده
شويم، خوشا به حال كسي كه براي  هميشه هستيم، ما هميشه خوشنوديم و خشمگين نمي

 ماست و ما براي او هستيم.
كند، كه آن حضرت فرمودند: در بهشت  روايت مي از رسول اهللا حضرت علي

انداز خود آواز  راي حوران بهشتي برپاست كه با صداي دلكش و طنينمجلسي ب
ما براي هميشه  :گويند ميها  آن بهاند،  تا آن روز به خوبي آن نشنيدهخوانند كه خ�ئق  مي

شويم ما هميشه راضي و خوشنوديم و هرگز ناراضي  مانيم و هرگز ناراحت نمي زنده مي
7Fي ما و ما براي او باشيماو براخوش به حال كسي كه  ،شويم نمي

1. 

ــــاأ ــــاء و م ــــا غن ــــامعهم فيه ــــمعت س  س
 

 انحلــــــــــاحلــــــــــور باألصــــــــــوات واأل 
 

ــــــه ــــــذياک الســــــمع فكــــــم ب  واهــــــاً ل
 

 شـــــجانأللقلـــــب مـــــن طـــــرب ومـــــن  
 

 واهـــــــاً لـــــــذياک الســـــــامع و طيبـــــــه
 

ـــــل   8Fقـــــامر علـــــی األعضـــــانیأمـــــن مث

2 
 

____________________ 
 .2564رواه الترمذي /  -1

 نقل از وصف جنت. -2
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 اي؟ نشنيده ترجمه: آيا موسيقي آنان را به صورت و لحن و آواز و ترنم حوران بهشتي
دار نموده  ها را به وجد آورده و جريحه افسوس بر آن ترنم و موسيقي كه چقدر قلب

 است!
 !برادر و خواهر مسلمان ،بله

 وحتـــام ال تصـــحوا وقــــد قـــرب املــــدی
 

ــــوم  ــــاس ن ــــري والن ــــؤس الس ــــت ك  ودان
 

شوي؟ وقت رفتن و كوبيدن طبل سفر  تا چه وقت از خواب غفلت بيدار نمي عزيزم!
 يد و مردم هنوز در خوابند.فرا رس

ها  ها و فرش ها، خانه آري! خداوند مؤمنين را وارث بهشت گردانيد از قصرها، خيمه
دهند و خير و صدق  گرفته تا غ�مان حوران براي كساني است كه اعمال صالح انجام مي

 و عبادت خالصه براي خود پيش بفرستد.

 ساختمان بهشت

ز يك سري مصالح مثل آهن، آجر، شن، سيمان و ... بنا و ساخت و ساز دنيا، مركب ا
است. اگر كسي داراي بهترين بنا و وي�ي زيبايي باشد و بهترين منازل دنيا را داشته 

هايي كه از لؤلؤ،  قصرها و كاخباشد، در مقابل بنا و منازل بهشت اص�ً قابل تصور نيست، 
 و جمال هستند.اند كه در نهايت زيبايي  ط�، نقره و مسك ساخته شده

كرده كه زمينه ورود به بهشت را در اين خداوند اين منازل زيبا را براي كساني آماده 
باري پر از ايمان و عمل صالح به دربار باري تعالي  فراهم آورده باشند، و با كولهدنيا 

 فرمايد: حاضر شوند. خداوند مي

﴿  ََِ ِّ ٰلَِ�ِٰت َ�ُ َوٱ َّ ْ ٱط ْ وََعِملُوا ُةوا ََ فم َءا ََ َِ  ٱۡنَّة ِ ُغ َِ م  ُُ َُ ا َ�َِۡي َبِوَِنّة ٰ نَۡ�
َ
ا ٱۡ� َُ َِ  َ�ۡتِ

َُ ٱۡطَ�ِٰملَِ�  ۡج
َ
اۚ نِۡعَم أ َُ  .]٥٨العنكبوت: [ ﴾٥َ�ِٰ�ََِ  �ِي

هاي عظيم  انجام داده باشند ايشان را در باغ كساني كه ايمان آورده و عمل شايسته«
رودها روان است، جاودانه به سر ها  آن زير هايي كه در دهيم و در كاخ بهشت جاي مي
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 .»كنند چه خوب است برند و پاداش كساني كه براي خداوند كار مي مي
دهيم ولي اشاره به  هايي براي اهل بهشت مي در اين آيه اشاره به اين شده كه غرفه

 فرمايد: نشده. خداوند در آيه ديگري ميها  آن چند طبقه بودن

ََِ  ٱ﴿ ِّ ِٰ�ِ  ٱ ۖ وَۡعَد ََ َُ ٰ نَۡ�
َ
ا ٱۡ� َُ َِ  َ�ۡتِ ۡبِِّي ٞ َ�َِۡي  َّ ََٞف  ا ُغ َُ ِ  فَۡوُِ َِ ََٞف  ۡم ُغ ُُ َ ۡم َ ُُ َّ ََ ۡواْ  ََ �ّ

ُ ٱَِۡميَعاَد  َّ ُُ ٱ ۡلِ ُُ   َ ِ َّ  .]٢٠الزمر: [ ﴾٢ٱ
ليكن آنان كه ترسيدند از پروردگار خود ايشان راست قصرهايي بلند، بالي آن «

گذرد، وعده كرده است  جويها ميها  آن كه از زيرديگر ساخته شده قصرها، قصرهاي 
  .»كند خدا، و خداوند وعده را خ�ف نمي

كه در بهترين محل و اهل بهشت قصرهاي يك طبقه و چند طبقه و قصرهايي  ،بله
هرگز برند، پس تو اي مسلمان!  لذت ميها  آن ترين مكان است آماده شده، كه از سرسبز

و منازل زيباي دنيا را نخور، كه خداوند برايت قصرهايي بهتر آماده كرده فريب قصرها 
 است.

 فرمايند: ميها  آن در مورد قصرهايي كه رسول اكرم
9Fيك خشت از ط� و خشتي ديگر از نقره و م�ط آن از مشك است

1. 
 فرمايند: و در حديثي ديگر مي

ءيفيذلسمء يهتنميميًال،يلَمةمَيميلَمةمَيفيذنن يييم يمَيلةلةِيوذحدِيونف يّنلِ«

 .10F2»فيهءيأهَنم،ييطنفيالَيهميذلةمَيفاليية�يبَضهميبَضءًي
از مرواريد تو ها  آن به راستي كه براي مؤمنان در بهشت چادرهايي است كه جنس«

باشد، اين چادرهاي بزرگ  به طرف آسمان، شصت ميل ميها  آن خالي است، طول

____________________ 
الترغيب  :وسط وابن حبان في صحيحه، انظرالطبراني في األو والبزارفظ له والترمذي رواه احمد والل -1

 .43والنار، ص  جلنة، ا512، ص 4ج 

 .2838، مسلم 8/479صحيح بخاري،  -2
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كنند، ولي  باشد كه به راحتي در آن رفت و آمد مي مخصوص مؤمنين و اهل خانه او مي
 بينند. يكديگر را نميها  آن بعضي از
 كشد: در حديثي ديگر منازل بهشت را چنين زيبا به تصوير مي پيامبر

ظهن هءيمَيبطننهءيو�طننهءييةىييِميفيذنن يلغةفءًي«ي:قال: قال رسول اهللا عن عيل

َّميذلطَءميألَيّيايذلكميو«:يقءلي هنليذ يلَي�؟يالةذب،يفقءل:ييءأ،يفقءمي»مَيظهن هء
 .11F1»يليوذِءسينيءمَبءليدذميذلصيءميوف�أو

شان از  هايي وجود دارد كه بيرون فرمايند: در بهشت بالخانه مي پيامبر گرامي اس�م
شان نمايان است، يك اعرابي بلند شد و سئوال كرد: اي  شان از بيرون شان و درون درون
 حضرت جواب داد، كسي كه سخن نيكو ها براي چه كساني هستند؟ آن خدا! اين رسول

 اند. كه مردم خوابيده گويد و به ديگران طعام بدهد و در شب نماز بخواند در حالي

 هاي اهل بهشت لباس

نقش مهمي دارد و در تمام طول تاريخ لباس نقش اصلي را در » لباس«در زندگي دنيا 
جا  پوشش لباس در آن ،اكنون نيز به قوت خود باقي است. بنابراين مزينت آدمي داشته و ه

ها تأكيد  جنبه تزئين دارد و شايد به همين دليل در آيات قرآن روي جنبه تزئيني لباس
ي دارد هاي بهشت شده است و با تعابير مختلفي كه همه حكايت از زيبايي و جذابيت لباس

 ياد گرديده است.ها  آن از
هاي بسيار زيبا و دلنشين و قشنگ است كه با گذشت  شت داراي رنگلباس اهل به
شود كه از ابريشم كلفت نازك  شود و با زياد استفاده كردن كثيف نمي زمان كهنه نمي
 شود. تر مي پوشد زيباتر و قشنگ را ميها  آن است كه وقتي

 فرمايد: خداوند در يك تعبير مي

____________________ 
 .1998ترمذي،  -1
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ۡ�م َوَ�ۡلبَ ﴿ ُۡ ِ ُسوَن �َِيابۖا  َِ قٖ  ُدٖس ُقة �   .]٣١الكهف: [ ﴾�ۡقتَۡ�َ
  .»ها فاخر و زيبا به رنگ سبز از حرير نازك و ضخيم در بردارند آن«

 :شود ديده مي 53نظير همين تعبير با تفاوت مختصري در سوره دخان آيه 

َتَ�ٰبِلَِ� ﴿ َّ ٖق  َِ  ُقةُدٖس �ۡقتَۡ�َ  .]٥٣الدخان: [ ﴾٥ََلۡبَُسوَن 
نشينند (و  ميپوشند و در مقابل يكديگر  از حرير نازك و ضخيم مي هايي آنان لباس«

 .»پردازند) به شادي مي
هاي بهشتي تنها سخن از رنگ سبز است، شايد به همين  كه در مورد لباس جالب اين

شود، گياهان  پيدا ميهايي است كه در عالم طبيعت و آفرينش  دليل كه از شادترين رنگ
رسد. به همين  هاي متراكم گاه نيلگون و گاه سبز به نظر مي آب عموماً سبزند، درياها و

دهد،  دليل روح انسان آشنايي زيادي با اين رنگ دارد و رنگ سبز روح را نوازش مي
12Fدانند بخش مي از دانشمندان رنگ سبز را مسكن و آرامبعضي 

1. 
 فرمايند: در حديثي مي رسول اكرم

ي».ب�يثيءبهيوالييا�يشبءبهأسيواليتذنن يينَميفالييبيمَييد�ل«
چيز نخواهد  دست و بي هد بود و تهياهركس داخل بهشت شود در ناز و نعمت خو

آيد، و لباسش كثيف و چركين  شد و جاويد خواهد بود و هرگز مرگ به سراغش نمي
 اش از بين نخواهد رفت. شود و جواني نمي

سري زن جنتي از دنيا ت چادر و رومقيمت لباس اهل جنت خيلي زياد است، حتي قي
 چه در دنيا است، بيشتر است. و آن

شود، نزد  در حديثي ديگر به اين نكته اشاره شده كه وقتي بهشتي وارد بهشت مي
 قرار داردانواع لباس از سفيد و ... ها  آن چيند، كه در هايي مي رود و ميوه درخت طوبي مي

 گيرد، پس ي آن هرچه را بخواهد، ميها كند و از ميوه كه هر كدام را بخواهد انتخاب مي

____________________ 
 پيام قرآن. -1
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هاي رنگارنگ است، كه ارزش و قيمت  انواع لباسها  آن كند كه در را باز ميها  آن
 زيادي دارند و داراي درخشش و زيبايي خاصي هستند.  العاده فوق

 زمين بهشت

هاي آن از در و ياقوت است كه  زمين بهشت از مشك و زعفران است و سنگ
از ها  آن هاي بسيار زيبا و دلنشين است كه بوي خوش ها و ميوه اي گلدرخشند و دار مي

 بخشد. رسد كه به اهلش صفا و صميميت و سرور مي هاي بسيار دور به مشام مي مسافت
 :كنند گونه وصف مي گونه زمين بهشت را اين اين پيامبر گرامي اس�م

لءقنتيويتةذبهءيذلزالاةذم.يذحصبءؤهءيذلَةلةيو«:يقءل:يقءلي هنليذ يأبيهة�ةِالَي
 .13F1» والييا�يشبءبي يمنتياليتب�يثيءبييبءسيو��ياليمَييد�ليينَميوالو

كند كه آن حضرت فرمودند:  روايت مي حضرت ابوهريره از پيامبر اس�م
آن شود در هاي بهشت از لؤلؤ و ياقوت و خاك آن از زعفران است. كسي داخل  سنگريزه

گردد و جاويد خواهد بود و مرگ هرگز به سراغش  ت نميدس ناز و نعمت است تهي
 رود. شود و جوانيش از بين نمي آيد و لباسش كهنه نمي نمي

 فرمايند: در تعبيري ديگر چنين مي رمكپيامبر ا

ييذنن أ ضي« يقد يذلكفن ، يفون  يالةفتهء يذلةأليأبيضء  يكثبءم يذلسکيمثل حء يبه
يمطةدأ ييِنهء  يفيهء يأفيجتمع يذننه يوآ�ةهمدنأهل يذلةيءهم يفيبَثيذ ي �ح يح فيتَء فنم

يذلةجلي ٌجع يوقدييِلفتهي يالَيهمي �حيذلسکيف يفتقنليليزدذديحسنءًيأزوجه لقديي:وّيبءً
ي.»الجءبءًيِشديأميبکيذآلأنءيويي�ةجْيمَيالند

هاي كافور است، مشك همه جاي آن را  گاه آن از صخره زمين بهشت سفيد، ميدان
بهشتيان ادناترين و ه است و نهرهاي عمومي وجود دارد و مانند ذرات ريگ فرا گرفت

____________________ 
و نعيمها، ورواه احمد واللفظ له  جلنةا كتاب ،174، ص 17شرح النوي، ج  :صله في مسلم، انظرأ -1

 وسط و ابن حبان في صحيحه.األوالطبراني في  البزاروالترمذي و
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شوند، در اين هنگام خداوند نسيم  كنند و با يكديگر آشنا مي بالترين در آن اجتماع مي
را خوشبو كند، پس هر شخصي به سوي ها  آن فرستد تا بوي مشك رحمت را مي
يافته است. پس  كه حسن و جمال و خوشبويي او افزايش گردد در حالي همسرش برمي

گويد: قبل از رفتن تو من عاشق تو بودم اما الن بيشتر به تو عشق  همسرش به او مي
 ورزم. مي

كند كه اهل آن  اين تركيب زيباي بهشت، در بهشتيان سرور و خوشحالي زياد ايجاد مي
 ها هستند. گر اين زيبايي نظاره

 :ا، بايد ت�ش كردبرادر و خواهر مسلمان! براي رسيدن به اين مكان باصف

ۥ ِرۡسٞكۚ َوِ� َ�ََِٰك فَلۡيَتََةافَِس ٱَُۡمَتَ�ٰفُِسوَن ﴿ ُِ َ�ُٰم  .]٢٦املطففني: [ ﴾٢ِۡ
و ( ،هاي ابدي، بايد در اين مسابقه از ديگران سبقت گرفت براي رسيدن به اين نعمت

 .)اي برپايه ايمان و عمل صالح داشت زندگي
ــنج ميســـر نمـــي  بـــي  شـــود رنـــج گـ

 

 رفت جان بـرادر كـه كـار كـرد    مزد آن گ 
 

ا ِعةَد ﴿ ََ ۡ�ٞ َو َۡ  ِ َّ ۚ  ٱ ٰ ََ �ۡ
َ
 .]٦٠القصص: [ ﴾َو�

 14F1.»تر است چه نزد خدا است، بهتر و پاينده و آن«

____________________ 
 والنار، دكتر زكريا عبدالرزاق المصري. جلنةا -1
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