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 فلؤم ي مقدمه

گويم كه ما را از نسل مسلمانان آفريد، و ما را به سوي طـاعتش هـدايت    خداوند را سپاس مي
كه نيست معبودي بحق بجز اهللا كه شـريكي   دهم مي نمود، و ما را از كافران نگرداند، گواهي

دهم كه محمد بنده و  قرار داد، و گواهي مي متقينندارد، و بهشت را سراي مطيعان و جايگاه 
و امتش را به درجات بلند بهشتي راهنمايي فرمـود. درود خداونـد    ،ده و برگزيده اوستفرستا
 و بر خاندان پاكش و يارانش و كساني كه از آنان پيروي نمودند باد.، بر او

 اما بعد:
آورد،  سخني است كه خستگي و مالمـت نمـي   ،سخن گفتن از بهشت و راه رسيدن به آن

شـود، كيسـت از مـا كـه      هوش بـه سـوي آن مايـل مـي     لهاي باگيرد، و عق دلها به آن انس مي
 آرزوي بهشت را ندارد؟ 

درخشـد، كاخهـاي بلنـد،     آن نوري اسـت كـه مـي    داني بهشت چيست! ه ميچ وبهشت، ت
لباسهاي ابريشمي ، نهرهاي جاري، ريحان و گلهاي رنگارنگ، ميوه هاي رسيده، همسران زيبا

گي ما بهشت است، و آرزوي ديرينه ماسـت، و  و زندگي جاودان، شكي نيست كه مقصد هم
كه خداوند بـراي دوسـتان و مطيعـانش آمـاده      بهشت همانا پاداش عظيم است و ثواب جزيلي

هاي جاودان و هميشگي است كه قابل توصيف نيست. مـا نمـي تـوانيم     نموده است. در نعمت
جود دارد كه نه درجات و مقامات، عظمت و بزرگي آن را تصور كنيم. در بهشت چيزهايي و

 شنيده و نه بر قلب كسي خطور كرده است. را چشمي ديده و نه گوشي وصفش
در ناز و نعمت خواهد بـود، هرگـز لباسـش كهنـه و منـدرس      ، كسي كه در آن وارد شود

 گردد. رود و هرگز در آنجا خسته نمي اش از بين نمي د، جوانيشو مين
 شي از آن را با تمام دنيا مقايسه كنيم.بريم كه بخ وقتي به عظمت و شكوه بهشت پي مي
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بـه انـدازه جـاي شـالق از     «فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي  بن سعد ساعدي  هلس
 .)0F1(»دباش ميشما در بهشت از دنيا و آنچه بر آن است بهتر 

اوصاف بهشت و  وستهيزنده گردد الزم است كه پ مانيشوق بهشت در دلها نكهيا يبرا
مغرور  يفان يايو به دن ميانجام دادن اعمال صالح كوشا باش يو برا مييرا ذكر نما شينعمتها

 .مينيبگز يو از حرمات دور مينشو
را انجـام   تيمعصـ  نيـ ا اگر ،آورد كه اديب ديكرد، با يتيانجام معص تيمسلمان هر وقت ن 

 يگردد، اگرخواست مرتكب فاحشه شود حور بهشـت  يم بشيندهد، بهتر از آن در بهشت نص
خواننـده   آورد. اديـ را ب يشـراب نمـود شـراب آمـاده بهشـت      دنيآورد، و اگر قصد نوش اديرا ب

محترم! آيا روزي تمناي بهشت نمـوده اي؟! آيـا بـه شـوق بهشـت اشـك ريختـه اي!! آيـا از         
اي روزي كه بهشت خود را  اي كه تو را از آن محروم نسازد، آيا تخيل كرده خداوند خواسته

از تو پذيرايي كند؟! چه حـالي خواهـد داشـت هنگـامي كـه در نـزد        كند تا براي تو آماده مي
انسـانهاي   بـا ميليونهـا   ببيني! تـو ، ايستاده اند دروازه هاي بهشت فرشتگاني كه براي استقبال تو

ديگر براي ورود به بهشت و نعمت ابدي هر كس بقدر اعمـالش در مقامـات و جايگـاه هـاي     
 اي؟!  ز چه اعمالي فراهم آوردهگيرند، پس تو براي آن رو بهشت جاي مي

در اين كتاب سعي نموده ايم، برخي از اعمال كه سبب رفع درجات  ما خواننده گرامي!
ذكر نماييم، تا اينكه خود را براي ، گردد و در حديث صحيح آمده است انسان در بهشت مي

سبقت  آن نعمتها و جايگاههاي بهشتي آماده سازيم و در انجام اعمال نيك بر يكديگر
بجوييم و با نفس خويش مجاهدت كنيم و ما يقين كامل داريم كه خداوند اعمال ما را ضايع 

 م ما را نا اميد نمي گرداند.يخوانيم و گوش به فرمانش هست نمي سازد و تا زماني كه او را مي

                                           
 ).2892صحيح بخاري ( -1
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﴿                       ﴾  :و كسانى «] 69[عنكبوت

خداوند با  گمان بىهاى خويش رهنمون شويم. و  كه در راه ما كوشش كنند آنان را به راه
 .»نيكوكاران است

در بخش اول سخن از درجات بهشت و ويژگي هاي ، اين كتاب به سه بخش تقسيم شده
د شـو  مـي سبب رفع درجات بهشت  آن بوجود آمده است. در بخش دوم مهمترين اعمالي كه

درجات و مقامهاي بهشـتي   ناي ذكر شده است، اما در بخش سوم و آخر راههاي محافظت بر
 آورده شده است. 

آن رواياتي كـه  ، د من در اين كتاب بر آيات قرآني و روايات صحيح و حسن استمااعت
بـر آن   لباني و ارنـاوط عسقالني و سيوطي و مناوي و ساعاتي و آ مانند ابن حجر ثقعلماي مو

 صحه گذاشته اند. 
از خداوند متعـال مسـئلت دارم كـه ايـن عمـل را خالصـاً بـراي خـويش بپـذيرد، و بـراي           

و خوانندگانش را از اجر محروم نسـازد، و اميـد اسـت كـه خداونـد      ، بندگانش مفيد بگرداند
اني شـويم كـه   تـا اينكـه شـامل كسـ    ، نشر و چـاپ آن يـاري بفرمايـد    در تبارك و تعالي ما را

 كنند.  براي آنان طلب آمرزش ميفرشتگان و مورچگان و ماهي ها 
فضـل و برتـري عـالم بـر عابـد،      «روايت مي كند كه فرمـود:   صابو امامه از رسول خدا 

همانند فضل من بر كمترين شماست، بدرستي كه خداوند و فرشتگان و اهل آسمانها و زمـين  
دريا بر كسي كه به مردم خيـر و خـوبي يـاد مـي دهـد،      در و حتي مورچه در النه اش و ماهي 

  .)1F1(»درود مي فرستد
چه مقام و منزلتي بهتر از اين منزلت است كه همه ما مخلوقات برايش دعا كنند و بـرايش  

 آمرزش بطلبند. 
 حمد بن ابراهيم نعيمم

                                           
 .)4213 صحيح است (صحيح الجامع) 2685سنن ترمذي ( -1



 
 

 جايگاه (و درجات) بهشت 

 ها تعداد بهشت

يك بهشت وسيع و پهناور اسـت. در حقيقـت چنـين     بسياري چنين مي پندارند كه بهشت تنها
 نيست بلكه بهشت و بوستانهاي فراواني وجود دارد و تنها يك بهشت و يك بوستان نيست. 

ها و مقامات و درجات  قل مي كند كه در هر بهشت، جايگاهسيوطي از قرطبي و حليمي ن
(مختلفي وجود دارد

2F

1(. 
سـخن   بر دارنـد. ابـن عبـاس    ظـ ا اخـتالف ن درباره تعداد اين بوستانه ي بزرگوارلماع

 : هفت بهشت وجود دارد: گويد مي كند سنجي مي
(بـرين) جنـت    المـأوي، بهشـت خلـد    (جنـت)  دار جالل، دار سالم، بهشت عدن، بهشـت 

(الفردوس و بهشت نعيم
3F

2(.  
گفتـه انـد،    بطبي نظرشان اين است كه آنچه عبـداهللا ابـن عبـاس    ردر حالي كه امام ق

(باشد و استناد نمـود  مي تافقط چهار شو همانا تعداد، است نه بيان اقسام آناوصاف بهشت 
4F

3( 
روايت مي كنـد: دو بوسـتان طاليـي،     صاز رسول خدا  به حديثي كه ابو موسي اشعري 

و دو بوستان از نقره كه ظرفهايش ، كه ظرفهايش و زينتش و آنچه در آن دو است از طالست
ت عـدن آنچـه كـه بـين مـردم و      نـ شـد از نقـره اسـت، در ج   با مـي و و زينتش و آنچه در آن د

(اي كبريا استدپروردگارشان حجاب شده ر
5F

4(. 

                                           
 .)480(ص ة خرآلا مورأفي  ةالبدور السافر -1
 .) 2/349، قرطبي(ةحوال الموتي واآلخرأفي  ةالتذكر -2
 همان سابق. -3
) 2528ي(ذ) وترم180وصحيح مسلم( )4878( فتح الرباني) صحيح بخاريال 24/191( مسند امام احمد -4

 .)186(جه وابن ما
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(ر امام ابن القيمظدر حالي كه ن
6F

اين است كه حديث مذكور به اين اشاره دارد كه بهشت  )1
و اين براي كساني است كه تقواي  است دو گونه است، دو بهشت از طال و دو بهشت از نقره

  ﴿ان را پيشه مي كنند. پروردگارش        ﴾  :و «). 46(الرحمن

 »كسى كه از ايستادن [در حضور] پروردگارش ترسيده باشد، دو باغ دارد
گان از پروردگارشان بردو دسته اند: مقربـان و   هاز آنجايي كه تقوا پيشه كنندگان و ترسند

دهـد كـه آن    برايشان اين چهار بوسـتان قـرار داد، و تـرجيح مـي    ياران دست راست، خداوند 
 ان در اين چهار بهشت مشاركت ندارند، بلكه براي هر كدامشان دو بوستان است. ئفخا

د. بلكـه  باشـ  مـي بنابراين امام ابن القيم نظرشـان ايـن اسـت كـه بهشـت بـيش از چهـار تـا         
هنگامي كه نـزد   لارثه بن سراقه بوستانهاي بسياري است و استدالل نموده به حديث ام ح

بدر شـهيد شـدند از رسـول     ي وهزآمد و درباره سرنوشت فرزندش كه در غ صرسول خدا 
شما از قدر و منزلت حارثه نزد من با خبر  ،جويا شد، و چنين گفت: اي رسول خدا صخدا 

اش كنم و از خداونـد طلـب اجـر و پـاد     كه او در بهشت است صبر پيشه مي پس اگرهستيد؟، 
فرمـود: واي برتـو!    صكنم؟ رسـول اهللا   بيني چكار مي نمايم و اگر چنين نباشد، آنگاه مي مي

نـت  انـا او در ج ماي، آيا تنها يك بهشت است؟! بهشت هاي بسياري است و ه مگر نادان شده
 .)7F2(دباش ميفردوس اعلي در  الفردوس و در روايتي:

باغهاي گوناگون بسيار كه درون  از اين حديث دانستيم كه بهشت عبارت است از لذا

 ﴿:چنان چه در قرآن آمده، بهشت قرار دارد        ﴾ 54: (القمر(. 

 .»گمان پرهيزگاران در باغها و [در جوار] جويباران خواهند بود بى«
 
 

                                           
 .)150رواح،  ابن قيم (ص حاوي األ -1
 .)6550صحيح بخاري ( -2
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 هاي بهشت درجه )مقام و(تعداد 

در بهشت صد «: آمده است، روايت مي كند ص از رسول خدا  در حديثي كه ابو هريره
 .)8F1(»دباش ميدرجه (و مقام ) وجود دارد كه مابين هر دو مقام مسير صد سال 

صـاحب قـرآن   «روايـت نمـوده كـه فرمودنـد:      صاز رسـول خـدا    ري دابو سعيد خ
خوانـد و بـا    د: بخوان و باال بـرو، پـس مـي   شو ميد به وي گفته وهنگامي كه به بهشت وارد ش

 .)9F2(»خواند دارد مي اي كه ازبر مي رود، تا اينكه آخرين آيه درجه باال اي يك آيهائت هرقر
د كه در درجات و مقامهاي بهشتي به تعـداد آيـات قـرآن    شو ميمعناي اين حديث چنين  

كه فرموده است: همانا تعداد درجـات   هنيز روايت شد لعايشه  و لذا از حضرت باشد. مي
رآني اسـت بنـابرين هـيچ كـس بـاالتر از كسـي كـه قـرآن را بخوانـد          آيات قد بهشت به تعدا

(نيست
10F

3(. 
كه در بهشت صد درجـه وجـود    ص: سخن پيامبر گويد مي /قالني سامام ابن حجر ع

آن وجـود   و بـيش از ، دباشـ  مـي كند كه تمام درجات بهشت صـد تـا    بر اين داللت نمي ،دارد
(ندارد چون در حديث آن را نفي نكرده است

11F

4(. 
: هيچ گونه تعارضي بين اين حـديث كـه در بهشـت    گويد ميدر اين باره  /ام مناوي ام

وجـود نـدارد، چونكـه در    ، كنـد  بود داللـت مـي   نصد درجه است و بين احاديثي كه بر افزو
تـا اينكـه    رود و اي يك درجـه بـاال مـي    با خواندن هر آيه ،حديث قاري قرآن آمده است كه

و هـر كـدام از آنهـا     باشـد  ه درجات بلند و باال ميدرجصد  پس آن، خواند آخرين آيه را مي
و در ، باشـد  است، كه در ميان هر دو درجه مسافت صـد سـال مـي   نيز  شامل درجاتي كوچك

كمتر يا بيشتر آمده است كه هـيچ نـوع تناقضـي    : روايتي ديگر پانصد سال، و در: يك روايت

                                           
 .)4245لباني (صحيح الجامع ) صححه األ2529سنن ترمذي ( -1
 .)8121( ) صحيح الجامع3780سنن ابن ماجه ( -2
 .)1998) شعب ايمان بيهقي (1/356( مسند احمد -3
 .)2/381فتح الباري ( -4
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بـراي   صباشد و رسول خـدا   زيرا كه بر حسب حركت و سرعت و كندي مي، وجود ندارد
مقـامي  مني اسـت كـه شايسـته هـر     ؤنزديك نمودن به فهم ديگران فرموده يا خطاب به هـر مـ  

(باشد
12F

1(. 
كـه حـديث    دنمـو  عتوان بين حديث ابو هريره و حديث ابوموسي چنين جمـ  همچنين مي

 چونكه در حديث ديگري توضيحش آمده است: همانا در بهشت ،اول به مجاهدين تعلق دارد
صد درجه و مقام وجود دارد كه خداوند آنها را براي مجاهـدان فـي سـبيل اهللا آمـاده نمـوده      

پـس هـر گـاه از خداونـد     ، است فاصله بين هر دو درجه مانند فاصله بين آسمان و زمين است
بهشـت اسـت و عـرش     ي زيرا كه بهترين و بـاالترين نقطـه  ، خواستيد پس فردوس را بخواهيد

(ار دارد و جويهاي بهشتي از آن سرچشمه مي گيرندرحمان بر فوق آن قر
13F

2(. 
باشـد همانگونـه كـه     هاي بهشتي به تعداد آيات قرآنـي مـي   ها و مقام تعداد درجه ،بنابراين

 باشد.  شش هزار و دويست درجه مي 6200 بيش از ، يعنيفرمودند لعايشه  حضرت

 منظور از درجه چيست؟  

ور همان درجات بهشـتي اسـت كـه    ظسي است، منآيد برخي از آنها ح مي آندر حديث ذكر
و  ،به اندازه زمين و آسمان است يا و، باشد بين هر درجه تا درجه ديگري مسافت صد سال مي

، باشـد  از آن علـو بلنـدي مقـام و رتبـه در نـزد اهللا تعـالي مـي        دمرا ي است وعنوبرخي ديگر م
(همانگونه كه امام ابن حجر گفته است

14F

3(. 

 شتارتفاع درجات به

باشد و در حديث توصيف آن آمده اسـت كـه بـين درجـه تـا       بهشت داراي درجات عالي مي
 د. باش ميرجه ديگر به مانند دوري ستاره درخشان از سطح زمين د

                                           
 .)4/447فيض القدير، مناوي ( -1
 .)2790( ) فتح الرباني ، بخاري24/190( مسند احمد -2
 .)2/381فتح الباري ( -3
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همانـا آنـاني كـه در    «كند كه فرمـود:   روايت مي صاز رسول خدا  ي درابو سعيد خ
ه در درجات مقـام عـالي بهشـت قـرار     درجات و مقامهاي پايين هستند، چنان آن كساني را ك

كنيـد و ابـوبكر و عمـر از     كنند كه شما ستاره درخشان را در آسمان نظاره مي دارند نظاره مي
 .)15F1(»آن گروهند

بهشتيان به كساني كه در غرفـه  «: كند كه فرمودند مي روايت صسهل بن سعد از پيامبر 
نگانه كه شما به ستارگان درخشان در افـق  كنند، هما هاي بلند در بااليشان قرار دارند نگاه مي

 .»كنيد، اين به خاطر برتري و تفاضل درجاتشان است مشرق يا مغرب نگاه مي
اي رسول خدا، آنها جايگاههاي پيامبران است كه ديگران به آن دسترسي : عرض نمودند

مـان بـه   دستش است، آنان مرداني هسـتند كـه اي   در خير، قسم به آنكه جانم«ندارند؟ فرمود: 
 .)16F2(»خدا آوردند و پيامبران را تصديق نمودند

رفعـت و بلنـدي درجـات    و : ذكـر مشـرق يـا مغـرب بـه خـاطر دوري       گويد ميابن حجر 
باشد. همانگونه كه در احاديث ديگر چنين توصيف آمده كه بـين هـر كـدام از درجـه تـا       مي

 صاز پيـامبر   هريرچنـان كـه ابـوه    درجه ديگر مجاهدان مانند مسافت آسمان و زمين اسـت. 
 راه بـراي مجاهـدان در   درجه وجود دارد، كه خداوندآنها را صددر بهشت «: روايت نمودند

 .)17F3(»خدا آماده نموده است....
ن كـه  اباشـد چنـ   در ميان هر درجه تا ديگري مسافت صد سال مـي : حديث ديگر آمده در
تير ، شير زنان ماهرت و شمنع: اي اهل صاستروايت نموده  صاز رسول خدا  بن مره كعب

اندازي كنيد زيرا كه هر كس تير را به دشمن اصابت نمايد، خداوند به خاطر آن يك درجـه  
درجـه   !اي رسـول خـدا  : عرض كرد ابي النعام بن عبدالرحمن .بخشد او را رفعت و بلندي مي

                                           
 .)2030) صحيح الجامع(3658) ترمذي (24/193مسند احمد( -1
 .)2831) ومسلم(6555) بخاري (24/192مسند احمد( -2
 .)12تخريج آن گذشت (شماره -3
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صـد   چيست؟ فرمود: آنها مانند پلكان منزل مادرت نيست، بلكه بين هر دو پله و درجه فاصـله 
(سال است

18F

1(. 
باشـد همانگونـه    در حديث ديگر آمده كه بين هر درجه تا ديگري مسافت پانصد سال مي

در بهشت صد درجه وجود دارد كه بين «روايت كرده است:  صاز رسول خدا  هكه ابوهرير
 .)19F2(»هر درجه تا ديگري مسافت پانصد سال است

، رعت و كنـدي باشـد  شايد اين اخـتالف درجـات بـر حسـب اخـتالف در حركـت و سـ       
يا به خـاطر، وجـود احتمـال تفـاوت در ارتفـاع و      ، ، ابن حجر بيان نمودندقيمهمانطور كه ابن 

 بلندي اين درجات است. 

 تفاوت نعمتها در ميان اهل درجات

همه بهشتيان در يك نوع نعمت نيستند، بلكه هر كدام از آنان نعمت و لذت خاص خودش را 
وجود ندارد، بنابرين هرچه  پايين تراست ي است كه در درجه ديگركهدارد. در هر درجه نعمت

گردد. برخي از مفسرين  درجات باال رود مقام و جايگاه گسترده تر و نعمتهايش افزوده تر مي
 ،در تفسير آيه

﴿                       

                                

               ﴾  :28-22[المطففين .[ 

خرّمى نعمت را در . نگرند بر تختها [نشسته و] مى. اند و نعمت نيكان در ناز گمان بى«
مهرش مشك باشد. و ، نوشانند از شراب ناب مهر شده به آنان مى. بينى هايشان مى چهره

]  [همان. ] تسنيم است اش از [آب و آميزه. ] رغبت كنند راغبان بايد به همين [شراب ناب
 .»نوشند ن مىاى كه مقربان [درگاه خداوند] از آ چشمه

                                           
 .)2947ح نسايي) صححه االلباني(صحي3144) وسنن نسايي (14/13مسنداحمد( -1
 .)373طبراني در معجم اوسط (تصحيح آلباني در صحيح ترغيب  -2
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 و ،بهتـرين نـوع شـراب بهشـت     )نـاب، (شـراب خـالص    اي باده رحيق المختومند: نويس مي
باشد كه براي بهشتيان بـا   مي مقربان گرامي ترين نوع شراب بهشت است كه مخصوص تسنيم

(يكديگر آميخته شده است
20F

1( . 
 د. شو ميورده ورعين به ازدواج شهيد در آحهمچنين آمده است كه: هفتاد و دو همسر از 

شـهيد نـزد   «روايـت مـي كنـد كـه فرمـود:       صاز رسول خدا  عدي كرب ممقدام بن 
 خداوند داراي هفت ويژگي است: 

 د شو ميبا اولين قطره خونش گناهانش بخشيده   )1

 د بين ميدر بهشت  خويش راايگاه ج )2
 د شو ميايمان به وي پوشانده  ي جامه )3
 د شو ميه ور العين به همسري او دادحهفتاد و دو  )4

 شود  از عذاب قبر پناه داده مي )5
 ف قيامت در امان است خواز وحشت و  )6
 بهتر است  مافيها شود كه هر ياقوتي از آن از دنيا و تاج وقار بر سرش گذاشته مي )7

  .)21F۲(»براي هفتاد نفر از اهل بيت خود شفاعت مي نمايد )8
ر بهشـت دارد دو  حالي كه روايت شده است كه كسي كـه كمتـرين مقـام و منزلـت د     در

روايـت كـرده اسـتناد شـده كـه       ورالعين دارد، به حديثي كه ابوسـعيد خـدري   حهمسر از 
كمترين مقام بهشتي از آن مـردي اسـت كـه خداونـد چهـره اش را از      «: فرمودند صپيامبر 

اي اسـت رو بـرويش قـرار     و درخت بزرگي كه داراي سايه گسـترده ه آتش جهنم نجات داد
اي پروردگارم مرا به اين درخت نزديك بگردان تا در سـايه آن قـرار   : ويدگ ميدارد، پس او 

ال وكنـد، فـالن چيـز سـ     خداوند به او ياد آوري مي«بگيرم.... تا آخر حديث، و در آن آمده: 
همه اينهـا كـه تمنـا     :فرمايد شود، خداوند مي تا اينكه آرزويش تمام مي، كن، فالن چيز بخواه

                                           
 .)32/91تفسير فخررازي ( -1
 .)5182 (صحيح الجامع تصحيح آلباني ) با1663سنن ترمذي ( ) و14/30( مسند احمد -2
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شـود. آنگـاه دو    مـي  بر ماننـد آن، فرمـود: سـپس بـه منـزلش وارد     كردي براي توست و ده برا
سپاس آن خداي را كه تو را بـراي  : گويند شوند و مي ور العين بر وي وارد ميز حهمسرانش ا

بـه هـيچ كـس    ، : مانند آنچه به من عطـا شـده  گويد ميما و ما را براي تو زنده كرد، فرمود: او 
(داده نشده است

22F

1(. 
شـان   حسن و زيبايي متفاوت هستند بر حسب تفاوت منزلت و مرتبـت  همچنين بهشتيان در

اولين گروهي كـه وارد  «روايت كرده است كه فرمود:  صاز پيامبر   هدر بهشت، ابوهرير
وارد  اند از آنـ عـ شوند، چهره هايشان مانند ماه شـب چهـارده اسـت، كسـاني كـه ب      بهشت مي

كينـه اي   و يكدل هستند و هيچگونه اخـتالف  باشند، شوند، مانند درخشنده ترين ستاره مي مي
 .)23F2(»ندارند..

فرمايند: برحسب علو درجات و تفاوت فضل و برتريشان رنـگ و زيبـايي    امام العراقي مي
(باشد آنان متفاوت مي

24F

3(. 
قابل ياد آوري است كه براي جمال و زيبايي حد معيني ندارد بلكه هر روز رو به افزايش 

بـازاري در بهشـت   «كند:  روايت مي صاز رسول خدا  مالك انس بن است. همانطوركه 
روند، نسـيم   مي جاهرروز جمعه به آن است كه در آن توده هاي مشك وجود دارد بهشتيان در

شود، آنگاه به جمـال و زيبـايي    هره هايش پاشيده ميچوزد، از آن مشك به لباس و  شمال مي
گردند كه به جمال و زيبايي آنان  خود بر ميگردد، سپس در حالي به نزد اهل  آنان افزوده مي

به خـدا سـوگند بـه زيبـايي و جمـال شـما،       : گويند مي خانواده آنها به آنان افزوده شده است.
 .)25F4(»گويند: به خدا سوگند شما نيز زيبا تر و قشنگ تر شده ايد افزوده شده آنان در جواب مي

 

                                           
 .)188( صحيح مسلم -1
 .)2834) ومسلم (3246بخاري ( -2
 )7/2324طرح التثريب ( -3
 )2833مام مسلم (صحيح ا -4
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 كمترين رتبه و منزلت در بهشت

رين مقـام و منزلـت در بهشـت بـه انـدازه يـازده برابـر ملـك و پادشـاهي          داني كه كمت آيا مي
 آن چگونه است؟! عالي دنياست، پس بنگر درجات و مقامهاي

همانا من آخـرين فـردي كـه از    «: فرمود ص: رسول خدا گويد مي عبداهللا بن مسعود 
ي اسـت كـه   . مردمدان شود را مي مي  و آخرين فردي را كه وارد بهشت، شود آتش بيرون مي

فرمايند: برو وارد بهشت  آنگاه خداوند خطاب به او مي، دشو ميافتان و خيزان از آتش بيرون 
، و گـردد  رسد كه پر شده اسـت بنـابراين بـر مـي     مي رش ظرود، چنين به ن مي پس او آنجاشو 
دوبـاره  ، بـرو وارد بهشـت شـو   : فرمايـد  آن را پر يافتم، خداونـد مـي   !اراي پروردگا: گويد مي
 !اي پروردگـارا : باز ميگردد و مـي گويـد  ، رسد كه پر شده است رش ميظرود و چنين به ن مي

 )ملك(بيگمان براي تو همانند ، برو وارد بهشت شو: فرمايد آنگاه خداوند مي، پر يافتم  آن را
 كني مي  : آيا مرا مسخرهگويد مييا اين كه برايت ده برابر دنياست. او ، است دنيا و ده برابرآن

را ديـدم كـه    ص: بـه درسـتي كـه مـن رسـول خـدا       گويد ميدر حالي كه پادشاهي؟ عبداهللا 
خنديد تا اينكه دندانهايشان آشكار گرديد، و فرمود: اين پايين ترين مقام و منزلت در بهشـت  

 .)26F1(»است
همانا كمترين جايگاه يكي « :فرمود صو در روايت ابوهريره آمده است كه رسول خدا 

و آرزو ، شت اين است كـه بـه او گفتـه شـود: آرزو بكـن، پـس او آرزو ميكنـد       از شما در به
گويند: بـراي توسـت آنچـه     : بله، به او ميگويد ميگويند: آيا آرزو كردي؟  كند، به او مي مي

 .)27F2(»كه آرزو كردي و همانند آن
تـا اينكـه   «و در حديث طوالني ديگر كه در باره آخرين فرد بهشـتي اسـت آمـده اسـت:     

اي بـراي توسـت، و    همـه آنچـه آرزو كـرده   : فرمايـد  مـي   هايش تمـام ميشـود، خداونـد   آرزو
ابـوهريره   ده برابـر هماننـد آن.   ري گفـت: اي ابـو هريـره و   خدهمچنين همانند آن، ابو سعيد 

                                           
 .)186( صحيح مسلم ) و6571صحيح بخاري ( -1
 .)182صحيح مسلم ( -2
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دهم  ، آنگاه ابوسعيد گفت: من گواهي مي»همانند آن«  من تنها همين را ياد كردم كه: گفت
 .)28F1(»و ده برابر همانند آن«: كه فرمود ممودحفظ ن ص كه از رسول خدا

و  »هماننـد آن «: روش جمع نمـودن بـين ايـن دو حـديث     گويد ميي لتعا /امام نووي 
ه اول همانند آن بيان فرمـود  صاين گونه است كه رسول خدا  »ده برابر همانند آن«حديث 

د و بـر آن  پس خداونـد فضـل و كـرم نمودنـ    سـ ، چنان كه در حـديث ابـوهريره آمـده،    بودند
بيـان فرمودنـد و    صافزودند چنانكه در حـديث ابوسـعيد آمـده اسـت، آنگـاه رسـول خـدا        

(ابوهريره آن را نشنيده بود
29F

2(. 
 شاز پروردگار كند كه حضرت موسي  روايت مي صيره بن شعبه از رسول خدا غم

بعد فرمود: آن مردي است كه  ؟ال كرد: كمترين منزلت و جايگاه در بهشت از آن كيستوس
وارد بهشـت شـو او   : شـود  آيد، پس بـه او گفتـه مـي    مي، از آن كه بهشتيان وارد بهشت شدند

به او  و منزل خويش را گرفته اند. اه: اي پروردگارا! چگونه، در حالي كه همه جايگگويد مي
 هاي دنيا از آن تو باشد؟!ه پادشا شود: آيا راضي هستي كه همانند ملك پادشاهي از گفته مي

: پروردگارا! راضي شدم. ميفرمايد: آن براي توست، و همانند آن و همانند آن گويد مياو 
همه : فرمايد راضي شدم، مي! پروردگارا: و همانند آن و همانند آن، در بار پنجم مي گويد

 خوش چشمت منا كني، وت اينها از آن توست، و ده برابر همانندش، و براي توست آنچه كه
همه اينها از آن توست، و ده برابر  :فرمايد روردگارا! راضي شدم، مي: پگويد مي گردد، او

: گويد ميهمانندش، و براي توست آنچه كه تمنا كني، و چشمت خوش گردد، او 
پرسد) پروردگارا! پس بلندترين  مي شراضي گرديدم. (موسي از پروردگار !پروردگارا

، آن كساني كه كرامت آنانرا با منزلت و مقام آن كيست؟ فرمود: آنان برگزيدگان هستند
شنيده و نه  گوشيدستم كاشته ام و بر آن مهر زده ام، چيزهايي است كه نه چشمي ديده و نه 

﴿بر قلب انساني خطور كرده است، رسول اهللا فرمود: مصداق اين در كتاب خدا آمده:   

                                           
 .)182صحيح مسلم ( -1
 .)3/28امام نووي ( شرح صحيح مسلم،  -2



   

 19 ؟در بهشت برسيمچگونه به مقام 
 

            ﴾)30F1(] .داند كه از آنچه  پس هيچ كس نمى«] 17: ةسجدال

 .»مايه روشنى چشم است چه چيزى برايشان نهان داشته شده است
: شصت بار و روايت ابن مسعود يازده باره، اين گونه است كه رهيغجمع بين اين روايت م

ين ها فرمايد: مراد اين است كه يكي از پادشاهان دنيا ملك آن شامل همه سرزم ي ميوامام نو
گيرد، آنگاه برخي از آنان بيشتر و برخي از آنان  از زمين در بر مي بخشيگردد بلكه  نمي

شود و اين  به اين شخص پنج برابر ملك يك پادشاه داده مي ،بنابراين، كمتر مالك هستند
اين  لذااز آن توست ده برابر آن،  :شود باشد سپس به او گفته مي اندازه تمام ملك دنيا مي

(ت گذشته، واهللا اعلمات موافقت ميكند با روايرواي
31F

2(. 
تـرين   فرمايـد: پـايين تـرين و كـم     مي صشنيدم رسول خدا : گويد مي انس بن مالك 

جايگاه در بهشت از آن كسي است كه ده هزار خدمتكار باالي سرش ايستاده اند، و در دست 
نگ هر كدام بـا ديگـري   طال و ديگري نقره است و ر است كه يكي از آن يهر كدام دو سين
(تفاوت دارد......

32F

3(. 
همانگونه كه در روايات عبداهللا بن مسعود آمـده بـود كـه كمتـرين منزلـت بهشـتي از آن       
كسي است كه تمام نعمتهايي كه در دنيا وجود داشته از آغاز خلقت تا آخر و ده برابر آن بـه  

 شود. وي داده مي
بـا همـديگر بخـوانيم و از آنچـه از نعمتهـاي      طـوالني را   اي برادر عزيزم، بيا ايـن حـديث  

 بهشـت  بهشتي كه در آن توصيف شده لذت ببريم، و بينديشيم كـه ايـن كمتـرين جايگـاه در    
است، پس كسي كه در باالترين نعمت قرار بگيرد و در درجات عالي باشـد از چـه نعمتهـايي    

خداوند «كه فرمود: كند  روايت مي ص خدااز پيامبر برخوردار است؟! عبداهللا بن مسعود 
ند، و همه در حالي كه ه اكند، بمدت چهل سال ايستاد تبارك و تعالي همه خاليق را جمع مي

                                           
 .)3198ترمذي ( ) و189صحيح مسلم ( -1
 .)7/2321طرح التثريب في شرح التقريب ( -2
 .)6/373طبراني در اوسط، فتح الباري ( -3
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ســرها پــايين و چشــمها فــراخ گشــته منتظــر فرمــان و حكــم الهــي هستند.......ســپس خداونــد  
، شود داده مي سرهايتان را باال بگيريد، آنگاه، به اندازه اعمالشان به آنان به آنان نور: فرمايد مي

رگ و برخي كمتر و برخي مانند درخت نخل در سمت راستش قرار دارد زبرخي مانند كوه ب
برخي كمتر از آن، تا اينكه آخرين فرد كسي است كه به اندازه انگشت ابهـام پـايش بـه او     و

شد به جلو حركـت   نگردد، هرگاه روش گاهي روشن و گاهي خاموش مي، شود نور داده مي
ايستد، آنگاه هر كدام بر حسب نورشان بـر   شود در جاي خود مي چون خاموش مي كند و مي

آيد كه نورش در ابهام پايش است. او به صورت  كند... تا اينكه آن فردي مي صراط عبور مي
سازد يـك پـايش    كند و يكي را رها مي كند، يك دست گير مي چهار دست و پا حركت مي

كنـد آتـش بـه قسـمتي از      مـي  حركـت  ازد، افتان و خيـزان س مي كند و ديگري را رها گير مي
يابد، سپس هنگامي كه نجات يافت، كنـار   همينطور تا اينكه نجات مي، كند بدنش اصابت مي

: سپاس آن خداي را كه چيزهايي به من عطـا فرمـود كـه بـه هـيچ      گويد مي  ايستد و آتش مي
 از اينكه آن را مشاهده كردم. كس عطا نكرده است، چونكه مرا از اين آتش نجات داد بعد

كنـد،   برنـد، پـس غسـل مـي     اي در نزد دروازه بهشت مي فرمايد: آنگاه او را كنار بركه مي
رسد و از البـه الي دروازه آنچـه در بهشـت اسـت      آنجا از بوي خوش بهشتيان به مشامش مي

ا بهشـت را  فرمايـد: آيـ   وارد بهشـت بگردان.خداونـد مـي    مـرا  : پروردگـارا! گويـد  ميبيند،  مي
 و را از آتش نجات داده ام؟!تي در حالي كه هخوا مي

وارد  وم. آنگـاه ن: پروردگارا! ميان من و بهشت پرده اي قـرار بـده تـا چيـزي نشـ     گويد مي
اين را به  !: پروردگاراگويد مي شود گردد، منزل بسيار زيبايي در جلويش نمايان مي بهشت مي

: نه بـه عـزت تـو    گويد مياو  !دادم شايد ديگري بخواهي فرمايد: اگر اين را به تو من بده، مي
پـس آن منـزل بـه او داده     خـواهم از ايـن بهتـر كجـا خواهـد بـود؟       سوگند، چيز ديگري نمي

را بـه مـن بـده.     ايـن خـدايا   :گويـد  مـي بينـد   شود آنگاه در جلـوي آن منـزل ديگـري مـي     مي
 ... (همينطـور چنـدين بـار تكـرار    فرمايد: اگر اين را به تو دادم شـايد ديگـري بخـواهي؟...    مي
گـردد. خداونـد    شود ) سپس براي مدتي خـاموش مـي   شود و آن منزل زيبا به وي داده مي مي
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! آنقـدر سـوال   اپروردگـار  :گويـد  ميخواهي؟  د: تو را چه شده است چرا چيزي نميفرماي مي
كه از تو شرمنده اينتا كردم تا اينكه از تو خجالت كشيدم. و آنقدر براي تو سوگند ياد كردم 

 گشتم.
آيا خوشنود ميشوي اگر به تو همانند دنيا بدهم از روزي كه آن : فرمايد آنگاه خداوند مي

 را آفريده ام تا روزي كه آن را فنا كرده ام و ده برابر آن؟! 
زت هسـتي؟ خداونـد از   عـ گيري در حالي كه تـو رب ال  اء ميهز: آيا مرا به استگويد مياو 

بـه او گفـت:    يسعود هنگامي كه به اينجا رسيد خنديد، شخصمعبداهللا بن  خندد، سخن او مي
خندي؟! او گفت: مـن از   رسي مي چندين بار اين حديث را از تو شنيده ام هر گاه به اينجا مي

خنديـد تـا    رسـيد مـي   اينجا مـي به گاه  راين حديث را چندين بار شنيده ام ه صرسول خدا 
 يد.گرد اينكه دندانهايش آشكارا مي

فرمايد: خير بلكه من بر آنچه بخواهم قادر و توانا هستم، او  : خداوند عز وجل ميگويد مي
رود هنگامي كه به  برو به مردم بپيوند، او مي: فرمايد : مرا به بقيه مردم ملحق بساز، ميگويد مي

او  افتد بـه  گردد، او به سجده مي مردم نزديك ميگردد، قصري از مرواريد جلويش نمايان مي
: من پروردگـارم را ديـدم.   گويد ميشود: سرت را بلند كن، تو را چه شده است؟! او  گفته مي

را  ازخودنـد، بـ  بين مـي اي، سپس كسي را  اي از خانه هايت را ديده شود: تو خانه به او گفته مي
 شود: دست نگه دار، تو را چه شده؟!  فته ميگنمايد، به او  آماده سجده مي

 !هستيان گاي از فرشت را ديدم، فكر كردم فرشته: من تو گويد مي
از نگهبانان تو و غالمي از غالمانت هستم، كه هزار نفر ديگر زير  ي: من نگهبانگويد مياو 

گردد، كه  فرمان من هستند سپس به راهش ادامه داد، دروازه كاخي از مرواريد برايش باز مي
اسـت...... (در آن انـواع آرايـش و     سقف آن، دروازه هايش و كليـدهايش همـه از مرواريـد   

جواهر زيبايي وجود دارد....) درآنجا تخت هاي زيبا و همسران بهشتي هسـتند كمتـرين آنهـا    
جامـه زيبـا بـر وي اسـت، آنقـدر زيبـا اسـت كـه مغـز           70حور عين ( سياه چشمي ) است كه 
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اسـت.... تـا   ر او آينـه همسـرش   گينها و جاد. جگرش شو ميساقهايش از زير لباسهايش ديده 
(آخر حديث....

33F

1(. 

 بلندترين جايگاه در بهشت

بلندترين مقام و جايگاه در بهشت مقام وسيله است كه آن هم فقط از آن رسول خـدا محمـد   
كند كه فرمود: از خداوند  روايت مي صاز رسول خدا  د، ابوهريره باش مي صمصطفي 

در بهشت است و بجز يك نفر بـه كسـي   براي من وسيله طلب كنيد، كه بلند مرتبه ترين مقام 
(رسد، و اميدوارم كه من آن يك نفر باشم نمي

34F

2(
 

همانـا وسـيله درجـه و    «فرمـود:   ص ري آمده كه رسول خـدا دو در روايت ابو سعيد خ
مقامي است نزد خداوند كه باالتر از آن مقامي نيست، پس از خداوند بخواهيـد كـه آن را در   

)35F3(»روز قيامت به من عطا بفرمايد
. 

 چرا بهشت درجات و مراتب دارد؟ 

همانگونه كه مردم در دنيا از نظر مقام و منزلت متفاوت هستند، به همـين صـورت در آخـرت    
د: فرمايـ  مـي در مراتب و درجات مختلف هستند، هر كس به اندازه اعمال صالحش، خداونـد  

﴿                                   ﴾   :ــراء ). 21(اسـ

آخـرت [بـه اعتبـار]     گمـان  بىبنگر چگونه برخى از آنان را بر برخى [ديگر] برترى داديم و «
 »دهى بزرگتر است مراتب افزونتر و در افزون

                                           
 تصـحيح البـاني در صـحيح الترغيـب     ) و4/590بي الـدنيا وحـاكم در مسـتدرك(   أطبراني وابن روايت  -1

)3704(. 
 ." 3636صحيح الجامع" )3612) وترمذي (14/307مسند احمد ( -2
 .)1988فتح الرباني) آلباني آن را حسن دانسته است (صحيح الجامع 3/30( مسند احمد -3
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را خواندند  به درستي كه بسياري از مردم به خطا رفته اند هنگامي كه احاديث رجا و اميد
وي اعمـال صـالح   ساعتماد و اكتفا كردند، آنان اين احاديث را درست نفهميدند، و به  هابر آن

 د. نبقت نجستند تا اينكه به درجات عالي بهشت باال بروس
 ال اهللا و محمد رسول اهللا بگويد، خداوند آتش راإله إكسي كه ال « : برخي از اين حديث

چنين فهميدند كـه تنهـا شـهادتين كـافي اسـت يـا فقـط بجـا         . )36F1(»ه استبر وي حرام گردانيد
كند، و بدين خاطر ساير اعمال نيكو كـه بـراي رفـع     آوردن اركان پنج گانه اسالم كفايت مي

 ند. رددرجات در بهشت تشريع شده را رها ك
هر كس كه روزه رمضان «فرمود:  صشنيدم كه رسول خدا : گويد مي جبل معاذ بن  

كـر كـرد يـا    ذدانم زكات را  نمي :گويد ميماز را بخواند و حج را ادا كند (راوي را بگيرد و ن
خدا هجرت  را خير) مگر آنكه خداوند بر خود الزم گرداند كه گناهان او را ببخشد، خواه در

م آيـا مـردم را از   د: عرض كـر گويد ميمعاذ  »نمايد يا اينكه در سرزميني كه متولد شده بماند
بگذار مردم عمل انجام دهند، زيـرا كـه در بهشـت    «فرمود:  صرسول خدا نسازم.  اين آگاه

صد درجه و مرتبه وجود دارد كه ما بين هر دو درجه (و مرتبـه ) بـه انـدازه مـا بـين آسـمان و       
 .)37F2(»زمين است

خداونــد آنهــا را بــراي مجاهــدان فــي ســبيل اهللا مهيــا نمــوده « :اري آمــدهبخــدر روايــت 
 .)38F3(»است

يعنـي بگـذار مـردم اعمـال      »بگذار مردم عمل را انجـام دهنـد  «رسول اهللا بنابراين حديث 
صالح انجام بدهند تا به سبب آن اعمال به درجات عـالي در بهشـت برسـند و ايـن امـر خيلـي       

ها به احاديث رجا و اميد دل خوش نكنند و ت مهمي است كه بسياري از مردم از آن غفلت مي

                                           
 .)2638ي () وترمذ29) ومسلم (1/47مسند احمد ( -1
 .)2530سنن ترمذي ( -2
 .)2790صحيح بخاري ( -3
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هايشان  نيكي  جويند بدين خاطر ير از يكديگر سبقت نميكنند و در انجام اعمال نيكو و خ مي
 گردند.  شود و در نتيجه شايسته درجات و مراتب عالي در بهشت نمي كم مي

وي  جاي تعجب اينجاست كه برخي از مردم اگـر يكـي از خويشـاوند و همكارانشـان بـر     
و  گباشد او دلتنـ  ب باال ترصپيشي بگيرد كه مقداري حقوقش بيشتر باشد يا داراي مقام و من

نمايد كه با او رقابت كند  گرداند و كوشش مي مي  زندگي را بر خود تلخ و گردد ناراحت مي
باره كساني كه در طاعت و  و از وي سبقت بگيرد در حالي اين احساس و سبقت جويي را در

دنيـا  زايـل  درجات و مراتب  برشود.آيا  اعمال صالح و نيك از وي پيشي گرفته اند يافت نمي
 سازيم؟! بهشت را رها مي جاودان گيريم و درجات و مراتب از هم سبقت مي

باشد تا اينكه در نعمت  االترهر كارمندي سعي و تالش دارد كه مقام و پستش در جامعه ب
، كنـد  بدين خاطر گاهي در مسابقه هاي در مجال كارش شركت مـي ، و آسايش زندگي كند

كند و هميشه خواهان  وري از خانواده اش را تحمل مييا براي بدست آوردن مدارك عالي د
باشد تا مرتبه اش و همچنـين حقـوقش بيشـتر گـردد و در نتيجـه مكـان و        و ترقي مي پيشرفت

 منزلت او در جامعه باال برود. با وجود اينكه اين شغل و كار و كرسي و پست همه اين چيزهـا 
ها و نعمت هاي زود گذر است و چه  ذتلكنند جاودان نيست بلكه  كه براي آن تالش مي ي

طمع و آرزو هـاي انسـان در دنيـا اينچنـين      ليكن بسا پيش از بدست آوردنش اجلش فرا رسد
من بايد زيرك و دانا باشد و تمام كوشش و سعي خود را براي بلند ؤد مراست در حالي كه ف

ماند و با  ودان مينمودن مقام و درجات خويش در بهشت بكار ببرد زيرا كه درآنجا هميشه جا
گـردد و در نتيجـه لـذت و سـعادتش افـزون       بلندي درجات بـه نعمـت و ملكـش افـزوده مـي     

 شود.  مي

 ؟چگونه به اين درجات و مراتب برسيم

يـا مقـام يـا فرزنـد بدسـت       رمـال بسـيا   با داشتن بدرستي كه منازل زيبا و درجات عالي بهشت
 .گردد ل ميبلكه به وسيله ايمان و عمل صالح حاص، آيد نمي
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﴿فرمايد:  خداوند مي                             

                     ﴾  :و اموال «]. 37[سبا

] كسى است كه  و فرزندانتان چيزى نيستند كه شما را در نزد ما نزديك سازند. بلكه [مقرب
اند سزاى دو چندان  ] كارى كه كرده ايمان آورد و كار شايسته كند، پس آنان به [جبران

 .»اند هاى [بلند] ايمن دارند و آنان در غرفه
عمل صالح انجام دهد، در روز قيامت  مني كهؤهر م :خداوند عزوجل فرموده اند كه

 ﴿: صاحب درجات و مراتب عالي در بهشت خواهد بود           

         ﴾   :و هر كس كه مؤمن شايسته كار به نزد او آيد، «). 75(طه

 .»نداينان درجات بلند دار
اند كه هر عمل صالحي سبب افزون شدن نيكـي هـا و    نيز واضح نموده صو رسول خدا 

 گردد.  بلندي درجات مي
هر چه بيشتر بماني و عمـل  «هنگام بيماريش فرمود:  ص قابن و سعد هب صرسول اهللا 

 .)39F1(»گردد ات افزوده مي صالح براي خاطر خدا انجام دهي به درجات و رتبه
بيـان فرمـوده كـه بـا      صر برخي از اعمال صالحي است كه رسول خـدا  اين كتاب بيانگ
 شود.  من در بهشت و يا نزد خداوند بلند ميؤانجام آنها درجه م

پس اي برادر گرامي شايسته است كه در انجام دادن اعمال صالحي كـه سـلف صـالح در    
وشـا و حـريص   جستند و به درجات عالي رسيدند بسيار ك انجام دادنش از يكديگر سبقت مي

 باشي. 
 
 
 

                                           
 .)1628مسلم ( ) و6373) وصحيح بخاري (15/183( مسند احمد -1
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 نا اميد نباش

كنند كه چگونه در انجام اعمال صالح  ف را بررسي ميلبعضي از مردم هنگامي كه زندگي س
گردند، چونكه جهاد و اعمال آنان و  جستند، دچار سستي و ناتواني مي مي بر يكديگر سبقت 

ند كه آنان چگونـه بـراي   بين ميكنند و  همت بلند آنان را با اعمال و همت خودشان مقايسه مي
كردند و چـه پـاداش عظيمـي كـه در انتظـار آنـان        رضاي خدا و جهاد در راهش كوشش مي

آنان شده و ما  آن درجات و كماالت از ي : ما كجا و آنها كجا، همهگويد مياست. در نتيجه 
ه عمـل  كند كـ  توانيم به آنان برسيم، لدا نا اميد گشته و همچنين شيطان به وي وسوسه مي نمي

زيرا كه بهشت با رحمـت   ،سازد تو پذيرفته نيست يا اينكه عمل تو چيزي را جلو يا عقب نمي
 عمل.  با شود نه مي حاصل 

 تر از آن است كه تصورش كني و هدبرادر گرامي! بدان كه فضل و بخشش خداوند گستر
باغهـاي  رحمت اش همه چيز را فرا گرفته است و بهشت تنها يـك بـاغ بوسـتان نيسـت بلكـه      

آنقـدر وسـيع و گسـترده     از آنها درجات و مراتبي وجـود دارد و  مبسياري است و در هر كدا
گردانـد. انـس بـن     ساكن مي آفزيند و آنها در آنجا است كه باز خداوند آفرينش جديدي مي

شـود و جهـنم    پيوسـته در جهـنم انداختـه مـي    «فرمـود:   صرسول خـدا  : گويد مي مالك 
گـردد و   گذارد، آنگاه جمـع مـي   ت قدمش را ميعزست؟ تا اينكه رب البيشتره آيا :گويد مي
مـي مانـد تـا اينكـه خداونـد       بـاقي  كافي است. و پيوسته در بهشت جايي خـالي  :كه گويد مي

 .)40F1(»دهند  مي آفريند و آنان را در آنجا سكونت آفرينشي را برايش مي
 پس براي اين درجات عالي همت كن و آستين را باال بزن. 

 مت بلند داشته باشه

من باهوش و زيرك شايسته است كه هميشه كوشش نمايد كه درجات و مقـامش در  ؤبراي م
بهشت جاودان بلند باشد، همانگونه كه برخي از مردم در بدست آوردن پست و مقام در دنيـا  

                                           
 )2848) ومسلم (6661صحيح بخاري ( -1
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پس هرگاه رسـول خـدا    ،همت بلند دارند. لذا بايد همت ما در امور آخرت بيشتر از آن باشد
د، فـردوس را بخواهيـد،   يـ نمود به ما دستور فرموده اند چون از خداوند بهشت را طلـب  ص
اگرچه نـزد دروازه  ، خدايا به ما بهشت عطا بفرما :دنگوي ميكه نباشيد مانند بعضي افراد  چنين

 بلكه از خداوند درجات عالي و مراتب بلند طلب كنيم. ، اش باشد
ن قيمت است، و درجات عالي با آرزو و خواهش گرا و بدان كه كاالي خداوند (بهشت)

آيد بايد آسـتين بـاال زد و كوشـش كـرد و اعمـال صـالح را انجـام داد و مطيـع و          بدست نمي
فرمانبردار پروردگار شد، پس تالش كن با انجام دادن اعمالي كه در اين كتاب ذكر شده بـه  

 اهللا. ء شا ان .مراتب و درجات بلند در بهشت برسي



 
 

 من در بهشت بلند مي گرددؤاعمالي كه با آن مقام و درجه م مهمترين

 اولين عمل: ايمان راسخ و جازم به خدا و پيامبرانش

گردد بلكه انسان را  يشترين عملي كه انسان را به درجات بلند بهشتي رهنمون ميببدرستي كه 
جـل و بـه وعـده    رساند، ايمان صادق و يقين راسخ بـه خداونـد عزو   به منزل و مراتب انبياء مي

باشد و همچنين پذيرفتن اوامر خداوند بدون ترديد و شك، و اين امري اسـت كـه    هاي او مي
آنـان   ،منين و صديقين و خاصـان اسـت  ؤگردد بلكه از آن م براي عموم مسلمانان حاصل نمي

نمايند همانند ايمان  گشته و تجلي نموده گويا مشاهده مي كارآش قلوبشانكه غيب چنان براي 
 . ببوبكر و عمر ا

اهل بهشت به كسـاني كـه   «وايت مي كند كه فرمودند: ر صاز رسول خدا  ابوهريره 
كنند. همانگونه كه به ستاره درخشان در افق  در غرفه هاي بلند در بااليشان قرار دارد نگاه مي

كردنـد   عـرض د. باش ميكنند، اين به خاطر برتري و تفاضل درجات  شرق و يا مغرب نگاه مي
خير قسم به ذاتي كه جانم در دست اوست آنان «فرمود:   ي رسول خدا آنان پيامبران هستند؟ا

 .)41F1(»يمان آوردند و پيامبرانش را تصديق نمودنداافرادي هستند كه به خدا و پيامبرانش 
درجات وي در بهشت تفـاوت دارد، آنـان كـه در     ،بنابراين بر حسب مقام و منزلت انسان

كننـد،   اره مـي ظـ تر قرار دارند آنان را مانند ستارگان ن كساني كه در پاييندرجات بلند هستند 
باشـد لـذا رسـول اهللا     فكر كردند كه اين درجات مخصوص پيامبران مي صياران رسول اهللا 

باشـد كـه بـه خـدا و      آن پيـامبران هسـت، ولـي همچنـين از آن افـرادي نيـز مـي        ازبله : فرمود
 امبران را تصديق نموده اند. پيامبرانش ايمان آورده اند و پي

ي  باشد كه ايمانشـان بـه مرتبـه    صن افرادي از امت محمد آو شايد اين درجات بلند از 
كند كه ايمـان بـه    ذكرنموده اين مطلب را تأييد مي /احسان رسيده است و آنچه ابن حجر 

كـه   زيـرا اسـت   محقـق   صي پيامبران تنها براي امت محمـد   خدا و پيامبرش و تصديق همه
                                           

 .)15تخريج آن گذشت در شماره ( -1
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سابق كساني بودند كه پيامبران آينـده را تصـديق   متهاي هستند، هرچند كه اآنان آخرين امت 
(نمودند

42F

1(. 
اگر به سيرت و زندگي صحابه كرام نظر افكنيم هجرت، و جهادشان و پايـداري آنـان بـر    

كردنـد و بـه    باشد كه چگونه استجابت مي ين شدن ايمان در دلهايشان ميزنشانگر جايگ، حق
 شتافتند.  فرمان رسول اهللا مي سوي

كرد كـه   چون فكر مي، ه هنگامي كه صلح منعقد گرديديدر صلح حديب حضرت عمر 
آمـد و   ستم شده خشمگين شد و نزد ابوبكر صـديق  ر و ابدر اين صلح نامه به مسلمانان اج

تيم؟ گفت: اي ابوبكر، آيا ايشان رسول خدا نيستند؟ فرمود: بلـه گفـت: مگـر مـا مسـلمان نيسـ      
مـان تـن بـه    نشرك نيستند؟ فرمود: بله گفت: پس چرا مـا در دي مگفت: مگر آنان ، فرمود: بله

دهـم او رسـول    ابوبكر فرمود: اي عمر، دامان او را رها نكن، مـن گـواهي مـي    خواري دهيم؟
(خداست

43F

2(. 
بـه يقـين و تصـديق     ز ايـن ي اسراء و معراج ني گونه بنگر و تفكركن، در روز حادثه نيهم

هنگامي كه خبـر اسـراء و معـراج رسـول     ، ل كه در قلب ابوبكر است. موقف اختيار نمودكام
كنـد در يـك    به مشركان رسيد، نزد ابوبكر آمدند و گفتند: محمد چنين گمان مـي  صخدا 

رسـيم و   شب به بيت المقدس رفته و برگشته است، در حالي كه ما يكماه به بيت المقدس مـي 
وبكر در حالي كه هنوز از زبـان خـود رسـول اهللا يـا از شخصـي از      گرديم، اب يكماه بعد بر مي

بـدون   ،ن جواب داد: سوگند به خدا، اگر رسول خـدا فرمـود  نيي نشنيده بود، چزمسلمانان چي
دهد كـه در   شك راست فرموده است، جاي تعجب كجاست؟ به خدا سوگند او به ما خبر مي

نماييم، از آن لحظه به بعد  و او را تصديق ميآيد  هر لحظه از شبانه روز خبر آسمان برايش مي
(او را صديق ناميدند صرسول خدا 

44F

3(. 

                                           
 .)6/378فتح الباري ( -1
 .)1785مسلم ( ) و3011بخاري ( ) و4/325مسند احمد ( -2
 .)1057طبراني ( ) و81، 3/65رك حاكم (مستد -3
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: ابوبكر به خاطر روزه و نمـاز بسـيار از شـما سـبقت نگرفتـه      گويد ميابوبكربن عياش  ماما
(است ليكن بخاطر چيزي (ايمان و يقين )كه در قلبش جاي گرفته است

45F

1(. 
بـه خـاطر    را بكدام از ابوبكر و عمـر   هر صبنايراين جاي تعجب نيست كه رسول 

 ايمان راسخ و كاملشان به اين درجات عالي بهشت بشارت دهند. 
برادر مسلمان شايسته است كه كوشش نمايي تا ايمـان خـود را تقويـت نمـوده و      اي پس

آنچه پيامبر در سنت اش بيان فرموده عمل نمايي تا اينكه به اين مراتب عالي برسي. هميشه از 
ند بخواهيد كه ايمان شما را تجديد و تقويت نمايد زيرا قلب انسان به يك حالـت بـاقي   خداو
كنـد آمـده اسـت:     از رسول خـدا روايـت مـي    ب وعمربن در حديثي كه عبداهللا  .ماند نمي

پـس از خداونـد   ، گـردد  گردد همانگونه كه لباس كهنـه مـي   همانا ايمان در سينه ها كهنه مي«
 .)46F2(»در دلهايتان تازه بگرداند بخواهيد كه ايمانتان را

 دومين عمل: تقواي الهي 

﴿فرمايد:  دومين عمل براي رفع درجات در بهشت همانا تقواي الهي است. خداوند مي  

                                         

   ﴾  :هايى دارند كه  اند غرفه ولى آنان كه از پروردگارشان پروا داشته«. )20(الزمر

هايى ديگر ساخته شده است. از فرودست آن جويباران روان است. خداوند  بر فرازش غرفه
 »كند ف نمى] را خال ] وعده كرده است. خداوند وعده [اش اى [راستين به وعده

كيد فرمودنده اند كه أد. خداوند در اين آيه تباش ميمنظور از غرف: كاخهاي عالي و بلند 
باشـد،   و محسوس مي هاشدبنبلكه كاخ هايي است كه  ،كاخهاي بهشتي وهمي و خيالي نيست

 اين مطلب تأكيد دارد.  بر اند، حديث ابوموسي اشعري  فرشتگان گرامي آنها را ساخته

                                           
 .)1/82ابن قيم ( ، ةمفتاح دارالسعاد -1
 .)1590(صحيح الجامع  ) آلباني آن را صحيح دانسته است1/4مستدرك ( حاكم در طبراني و -2
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 شهرگاه فرزند، بنده خدا بميرد، خداونـد خطـاب بـه فرشـتگان    «فرمود:  صا رسول خد
؟ مايد: ميوه دلش را قبض كرديدرف مي ه: بلويندگ  مي ام را گرفتيد؟ فرمايد: روح فرزند بنده مي
إنا هللا «(استرجاع)  گويند: تو را ستايش نمود و ميام چه گفت،  فرمايد: بنده گويند: بله، مي مي

 (حمد) فرمايد: براي بنده ام در بهشت كاخي بسازيد و آن را كاخ گفت: مي »جعونوإنا إليه را
 .)47F1(»ستايش بناميد

، است هناشدباين حديث داللت ميكند كه اين كاخ قبالً وجود نداشته ليكن به فرمان الهي 
و كسـاني كـه   بخاطر اينكه آن بنده خدا هنگام وفات فرزندش صبر و شكيبايي نمـوده اسـت،   

 دانيم. يت آن را نميفكي ند فرشتگان بزرگوار هستند كهمي ساز
روايـت   صاز رسول خدا خدري  ابو سعيد .تقوا خوف الهي سرآمد همه كارهاست 

مد همه چيز است و جهاد كن آنمايم زيرا كه سر  را به تقوا وصيت مي تو«كند كه فرمود:  مي
آن غافل مباش كه همانا روح تـو  تالوت قر كر خدا وذزيرا كه در اسالم رهبانيت نيست و از 

 .)48F2(»سمان و يادت در زمين خواهد بودآدر 
تمام  و هگمان بين خود و خداوند را اصالح نمود كسي كه تقواي خداوند را پيشه كند بي

و كسي كه چنين كند خداوند به وي كاخهاي عالي و  استخصال دين را بدست آورده 
به پوشيدن آن  پوششي است كه خداوند امرو لباس  فرمايد. تقوا بهترين درجات بلند عطا مي

 ﴿:سفارش خداوند به همه است تقواو توشه گرفتن از آن نموده است.        

             ﴾ ):و به آنان كه پيش از شما كتاب داده «. )131 النساء

 .»د و [نيز] به شما حكم كرديم كه از خداوند پروا بداريدشدن
و دانشـمندان نيـز    ءدادند. علمـا  ت را به تقوا سفارش ميمدر هر خطبه ا صو رسول خدا 

كردند. چنانچه شخصي به يونس بـن عبيـد گفـت: مـرا      ا توصيه ميشاگردان خويش را به تقو

                                           
 .)795(صحيح الجامع . حسن دانسته اند ) سيوطي وآلباني آن را1021سنن ترمذي ( -1
 .2543الصحيح الجامع .ي وآلباني آن را حسن دانسته اند) سيوط19/32( مسند احمد -2
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كـنم زيـرا كـه خداونـد بـا متقـين و        و احسـان سـفارش مـي   سفارش كن، فرمود: تو را به تقوا 
 محسنين است.

كـنم، كـه خداونـد بجـز آن      عمر بن عبدالعزيز به كسي نوشت: تو را به تقوا سـفارش مـي  
پنـد   ،دهـد، بـدان كـه    نـان پـاداش مـي   آ بـه  فرمايـد و  پذيرد و اهل تقوا را رحم مي چيزي نمي

من و شـما را از متقـين    به آن اندك هستند، خداوند گانعمل كنندولي دهندگان به آن زياد 
فـرايض و   بـر اداي همه  بگرداند. علما براي تقوا تعريفات گوناگوني ذكر نموده اند كه محور

 زند.  دوري از محرمات دور مي
روزه بگيري، بلكـه تقـوا    و : تقوا اين نيست كه قيام شب نماييگويد ميعبدالعزيز  عمربن

 باشد.  مي كرده حرامكه خداوند  فرض نموده و ترك نمودن آنچه اداي آنچه خداوند
د: تقوا يعني ترس از جليل، و عمل به تنزيل (قـرآن) قناعـت   فرماي مي علي بن ابيطالب 

 به قليل و آمادگي براي روز رحيل (سفر مرگ). 
كسي كه از محرمات دوري گزيند و طاعات را انجـام دهـد تقـواي خداونـد را بـه جـاي       

 آورده است. 
گيرد  چه كسي اين كلمات را از من مي«فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي ابو هريره 

: مـن عـرض   گويد مينمايد يا بكسي بياموزد كه به آن عمل نمايد، ابوهريره  و به آن عمل مي
از حـرام دوري  ند: فرمود پنج تا شمردند و پس دست مرا گرفتند و ،اي رسول خدا منكردم: 

خداوند بـراي تـو قسـمت نمـوده راضـي بـاش،       به آنچه كن پس عابدترين مردم خواهي بود، 
من خـواهي بـود آنچـه بـراي خـودت      ؤات نيكي كن م به همسايهترين مردم خواهي بود،  غني

بسيار نكـن، زيـرا   ي  دوست داري براي مردم دوست داشته باشي، مسلمان خواهي بود و خنده
 .)49F1(»ميراند مي بسيار قلبت را ي كه خنده

                                           
 .)4217ابن ماجه ( ) و2305) و ترمذي (18/194( مسند احمد -1
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وند بخواهد كه پرهيزگاري و تقوا روزيش بگردانـد. رسـول   و مسلمان بايد هميشه از خدا
اللَّهم «فرمـود:   ف و تقوايش از همه كس بيشتر بود مـي خوبا وجود اينكه خشيت و  صخدا 

 .)50F1(»إِنى أَسأَلُك الْهدى والتقَى والْعفَاف والْغنى
ها أَنت خير من زكَّاها أَنت وليها وموالَها اللَّهم اللَّهم آت نفِْسى تقْواها وزكِّ«ند: فرمود ميو 

تسالَ ي ةوعد نمو عبشفْسٍ الَ تن نمو عشخقَلْبٍ الَ ي نمو فَعنلْمٍ الَ يع نم وذُ بِكى أَعاإِنلَه ابج« 
)
51F

2( . 
داند  كه از محرمات و آنچه خداوند ناپسند ميسعي و تالش كن  تراين با تمام وجودببنا

شود بشتابي، تا اينكـه از متقـين و    و خشنود مي پسندد اجتناب نمايي و بسوي آنچه خداوند مي
 بلند بهشتي فايز گردي.  يو كاخها بازي يپرهيزكاران شوي، و اطاقها

 از خداوند عزوجل سومين عمل: خوف (ترس)

 : فرمايد  خوف الهي است، خداوند مي سومين عمل براي رفع درجات همانا

﴿                                        

                                  

                 ﴾ مؤمنان تنها آنانند «. )2-4نفال: (األ

كه چون خداوند ياد شود، دلهايشان ترسان گردد و چون آياتش بر آنان خوانده شود بر 
گزارند و از آنچه به  كسانى كه نماز مى، كنند فزايد و بر پروردگارشان توكّل مىايمانشان بي

اند. در نزد پروردگارشان درجات و  اينان به راستى مؤمن، كنند ايم انفاق مى آنان روزى داده
 .»آمرزش و رزقى ارزشمند دارند

                                           
 .)3489ترمذي (  ) و2721صحيح مسلم ( -1
 .)2722مسلم ( ) و14/301( مسند احمد -2
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 قلبشي شود، يادآور را ياد كند، يا به او تذكر و من است كه هرگاه خداؤواين صفات م
ورزد  فرامين الهي مبادرت مي امبه انج گيرد، و افتد و ترس خدا وجودش را فرا مي به لرزه مي

 كند. ها را رها مي و منكرات و بدي
، و بسـياري نيـز چنـين    ندمدعي خوف الهي هستند، ولـي در حقيقـت چنـين نيسـت     ها خيلي

 شـه رحمـت خـدا را بيـاد دارد و    تـرس غلبـه دارد، همي   رجا آنان بر خوف و هستند كه اميد و
كند، آرزوي بهشـت را در سـر دارد و آتـش را فرامـوش      مي عذاب الهي را فراموش عقاب و

اگرخواستي خوف راسـتين خـودت را بيازمـايي بنگـر در خلـوت و تنهـايي چگونـه        ، كند مي
كني؟ رسول خـدا   هستي؟ آيا مرتكب محرمات ميشوي؟ يا فقط در ديد و نظر مردم گناه نمي

كردند ولـي در   خوف الهي اظهار مي كه در ظاهر تقوا وچنين افرادي را توصيف نموده  ص
از  انيمردمـ «فرمـود:   ص: رسول خـدا  گويد مي وبان ثباطن مرتكب محرمات مي شدند، 

آيند، ولي خداونـد   هاي سفيد ميهوكامت من هستند كه در روز قيامت با نيكي هاي همچون 
گرداند، آنان برادران شما هستند از جنس خودتان هسـتند،   فنا مي ودهد  آنها را همه بر باد مي

رونـد هتـك حرمـات الهـي      كنند، ولي چون به خلوت مي مي نيز مانند شما شب زنده داري و
 .)52F1(»كنند مي

د به دو شكه از وي بترسد و خوف الهي در دلش با يگمان خداوند عزوجل به كس بي
اصحاب  آ نجايي كه خائفان دو گروه هستند، مقربان وستان بشارت داده است، از وبهشت و ب

 ن، اول خداوند دو باغ مقربان را ذكر نمود سپس دو باغ اصحاب يمين را ذكر كردهييم

﴿         ﴾  :و كسى كه از ايستادن [در حضور]«). 46(الرحمن 

 ﴿: باز فرمود و »پروردگارش ترسيده باشد، دو باغ دارد      ﴾ :الرحمن) 

رسول  ن چهار بهشت (و بوستان)ياوصاف ا »] دو باغ ديگر است ] دو [باغ و جز [اين«). 62
زينتهايش و  دو بوستان طاليي كه ظرفهايش و«مان چنين بيان فرموده است:  براي صخدا 

                                           
 .)5028(صحيح الجامع بيهقي در شعب ايمان، آلباني آن را صحيح دانسته است -1
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كه ظرفهايشان و زينتهايش و آنچه  ستان از نقرهدو بو باشد، و آنچه در آن دو است از طال مي
نچه كه بين مردم و پروردگار شان حجاب آدر جنت عدن  باشد. مي درآن دو است از نقره

 .)53F1(»شده رداي كبرياي است
آن رسـول خـدا فرمـوده اسـت:      اين حديث با روايت ابو هريره تعارضي نـدارد كـه در   و

باشد، كه با مشك خـالص سـفيد كـاري     طال مي ساختمان بهشت، خشتي از نقره و خشتي از«
خـاكش زعفـران، كسـيكه وارد آن     شده است، سنگريزه هايش از ياقوت و مرجـان اسـت، و  

مانـد و هرگـز    شود در خوشي خواهد بـود كـه هرگـز رنجـي نخواهـد ديـد، و جاويـدان مـي        
 .)54F2(»مي رود بينشان از شود و نه جواني ميرد، نه لباسهايشان كهنه مي نمي

حديث اولي صفت آنچه در بهشت وجود دارد بيان نموده و اين «: گويد مي حجرم ابن اما
 .)55F3(»حديث ديوارهاي بهشت را توصيف نموده است

 ند عز وجلوچهارمين عمل: توكل بر خدا

 باشد. مي بهشت عالي همانا توكل برخداوند چهارمين عمل براي رفع درجات در

﴿: فرمايد مي خداوند                         

                                   

                              ﴾ 

مؤمنان تنها آنانند كه چون خداوند ياد شود، دلهايشان ترسان گردد و چون «). 4 -2 :نفال(األ
كسانى كه ، كنند آياتش بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگارشان توكّل مى

اند. در  اينان به راستى مؤمن، كنند ايم انفاق مى گزارند و از آنچه به آنان روزى داده نماز مى
 : فرمايد و مي »نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و رزقى ارزشمند دارند

                                           
 )4خريجش گذشت (ت -1
 ) با تصحيح آلباني2526) وترمذي (24/184مسند احمد ( -2
 )13/441فتح الباري ( -3
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﴿                                     

                      ﴾ :و كسانى « ).59 -58 (العنكبوت

هايى فرود  اند، قطعا آنان را از بهشت به غرفه اند و كارهاى شايسته كرده كه ايمان آورده
آوريم كه از فرو دستش جويباران روان است، حال آنكه در آنجا جاودان خواهند بود. چه 

همان كسانى كه بردبارى ورزيدند و بر پروردگارشان . پاداش عمل كنندگان نيك است
 .»كنند  توكّل مى

بدون توكل  توكل بر خداوند يك واجب قلبي است كه نشانگر حقيقت ايمان است، و
بدليل ، خبير گردد، مگر با كمال توكل بر خداوند دانا و حاصل نمي توحيد و ايمان كمال

  ﴿: ي خداوند فرموده         ﴾ ) :كسي كه بر خدا توكل ). 23مائده

و بجز از وي چيزي  و هدف و مقصدش قرآن خداوند است نموده اميدش خداست
باشد و  كار بردن اسباب ميه خواهد، و بايد دانست كه از تمام و كمال توكل گرفتن و ب نمي

 ﴿نمايد،  دا او را كفايت و هدايت ميكسي كه بر خدا توكل نمايد، خ        

  ﴾ )و كسى كه بر خداوند توكّل كند همو او را بس است«). 3: قالطال« 

 پنجمين عمل: صبر

و صبر بر دو نوع است، صبر ، پنجمين عمل براي رفع درجات در بهشت برين همانا صبر است
 صبر بر بال و مصيبت.بر تكليفهاي شرعي و 

 هاي شرعي اوال: صبر بر تكليف

﴿: فرمايد خداوند عز وجل مي                        

                                    ﴾ 
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و منظور از صبر بر تكليف هاي شرعي يعني نگه داشتن نفس بر اطاعت . )58-59: العنكبوت(
 باز داشتن آن از معصيت پروردگار.و  خداوند

﴿د: فرماي ميخداوند                           ﴾ 

شود، پيروى كن و شكيبايى ورز تا آنكه خداوند  و از آنچه به تو وحى مى«. )109(يونس: 
 .»داورى كند. و او بهترين داوران است

را توصيف  ي فرقان هنگامي كه عباد الرحمان (بندگان خاص خدا) خداوند در سوره
ي آن سزاوار چنين توصيفي شده اند، بيان فرمود كه آنان  سيلهنمود و همچنين اعمالي كه بو

﴿ بخاطر صبر شان بر تكليف شرعي به اين مقامات عالي بهشتي رسيده اند    

                      ﴾آنكه اينان به [پاس«). 75لفرقان: (ا [ 

] خير و سالم در آنجا برخوردار  يابند و از [دعاى بردبارى كردند به مرتبتى بلند پاداش مى
 .»گردند

 نامام اب، پس هر كس خواهان پاداش اعمال صالح است بايد بر اداي آن صبر داشته باشد
فرمايد: صبر بر دو نوع است: صبر بر ترك حرام و گناه و صبر بر انجام طاعت و  مي /كثير 

 زيرا كه آن مقصود است.، دومي ثوابش بيشتر است ادت. وعب
اسـت، كـه همانـا ماننـد اسـتغفار از عيـوب        صـيبت هـا  صبر بر بالها و م همانا اما صبر سوم

 .)56F1(دباش ميواجب 
اجتناب و دوري از  بر مسلمان واجب است كه براي انجام دستورات الهي و ،بنابراين

و نفس خويش را به پاداش بزرگي كه در  يدصبر نما نواهي، با نفس خويش مجاهدت و
بند سرشته  زيرا كه نفس انسان بر فرار از قيد و، باشد، آرامش خاطر وعده دهد انتظارش مي

 ﴿: فرمايد خداوند مي شده است.                      

                                           
 )1/285تفسير ابن كثير( -1
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         ﴾   :پروردگار آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو  [اوست« )65(مريم [

 »شناسى؟ است، پس او را پرستش كن و بر عبادت او پايدارى ورز. آيا همنامى براى او مى
همانگونه كه مسلمانان ملزم هستند كه يكـديگر را بـه صـبر بـر طاعـت خداونـد سـفارش        

اداي آن بـا رضـايت كامـل     و برداشـت نمـودن تكـاليف و    تحمـل  دهند، بايد يكـديگر را بـر  
: و ديگـر  اهللادوسـتي   حـب و  :نخواهد شد، يكـي  اين كار جز با دو امر ميسر سفارش دهند، و

 ترس و خشيت الهي. پس با محبت و خشيت به فرمان خداوند به مراد و مقصود مـان ميرسـيم.  
اعمال و احوال فرق دارد، گاهي اين پاداش صبر بر تكليف شرعي بر حسب اختالف  ثواب و

رسد، و اين در زمان غربت ديـن و   ميگردد كه به پاداش پنجاه شهيد مي ضاعفپاداش چنان م
 باشد. نبود يار و مددكار مي

مانند كسي اسـت كـه اخگـر گرمـي را در كـف       ،ي كه حال شخص متمسك به ديننزما
روايت مي كند كه فرمـود:   صا از رسول خد  بن مسعود دستش نگه داشته است، عبداهللا

باشد  ينهمانا شما زماني در پيش رو داريد كه زمان صبر است، براي كسي كه متمسك به د«
 .)57F1(»پاداش پنجاه شهيد از شماست

پر واضح است كه جايگاه شهيد در باالترين مقام است، پس اجر و پاداش پنجاه شـهيد از  
از  ل بـن يسـار   عقـ ن روايتـي اسـت كـه م   يـ د او مانن صحابه رسول اهللا چگونه خواهد بود؟!

پـاداش عبـادت در هـرج و فتنـه هماننـد هجـرت       «روايت نموده كه فرمـود:   صرسول خدا 
 .)58F2(»بسوي من است

 داللت دارد. ديندوري مردم از  اين حديث بر عظمت و بزرگي عبادت در ايام فتنه و
 
 

                                           
 .صحيح دانسته است )2234(در صحيح الجامع معبم طبراني، وآلباني آن را -1
 .)2948( صحيح مسلم ) و24/47( مسند احمد -2
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 ثانيا: صبر بر بال و مصيبت
منزلتـي   چه بسا شخص مقـام و «: ايت مي كند كه فرمودهرو صاز رسول خدا  ابو هريره 

نزد خداوند دارد كه توسط اعمالش به آن مقام نمي رسد، لذا خداونـد او را بـه چيزهـاي كـه     
 .)59F1(»سازد تا به آن مقام برسد دوست ندارد مبتلي مي

باشد، كه شامل كافر و  شك كه بال و آ زمايش سنت الهي نسبت به خلق اش مي بي

﴿د: فرماي ميد. خداوند باش ميمسلمان        ﴾  :آل عمران)

﴿فرمايد:  و مي »حتما در اموالتان و جانهايتان آزموده خواهيد شد« ).186       

                ﴾ اى آميخته  ما انسان را از نطفه«). 2سان: (ان

   ﴿فرمايد:  و مي »آزماييم. و او را شنواى بينا گردانديم آفريديم. او را مى

             ﴾  :پندارند كه رها  آيا مردم مى«. )2(العنكبوت

من ؤو ليكن م »شوند؟ ايم و آنان آزموده نمى ] آنكه بگويند: ايمان آوردهشوند به [مجرد مى
دست آوردن پاداش عظيم نزد خداوند، اين بالها و آزمايشها را با رضايت و صبر ببخاطر 

 پذيرد. مي
داني كه همانا خداوند عزوجل هرگاه تو را دو ست بدارد در بال وآزمايشهايت مي  آيا مي

پادشاه هرگاه فردي از ملتش را دوست بدارد، درهاي نعمت و بخشش بر  حاكم وهر  افزايد؟!
كند، تـا در رفـاه و آسـايش باشـد، ولـي       ب را به او عطا ميصو بهتربن مقام و من گشايد او مي

سـازد تـا در    حكم الحاكمين هرگاه كسي را دوسـت بـدارد او را مبـتال مـي    أملك الملوك و 
لمانان از ايـن نكتـه غافـل هسـتند و چنـين      سـ خيلي از م مقابل صبرش درجاتش را باال ببرد، و

از   لبيدمبتلي گردانيده است، محمودبن غوض داشته پس پندارند كه خداوند آنان را مب مي
هرگاه خداوند قومي را دوست داشته باشد آنـان  «كند كه فرمود:  روايت مي صرسول خدا 

                                           
 .) حسن دانسته است1625( را در صحيح الجامع ) آلباني آن1/344مستدرك حاكم ( -1
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مايد، برايش پاداش صبر است، اما پس كسي كه صبر ن گرداند) كند (مبتلي مي را آزمايش مي
 .)60F1( »كسي كه جزع و بيقراري كند برايش بي قراري است

براي زيارت شخصي بيرون شده  كند كه او ز پدرش از جدش روايت ميامحمد بن خالد 
وي داخل شد و گفت: من براي زيارت و ر بود كه شكوه وگاليه شخصي به وي رسيد، پس ب

 :گفـت  جمع نمـودي؟  ي اينها را يكجا ام. او گفت: چگونه همهعيادت و بشارت نزد تو آمده 
من براي زيارت تو بيرون آمده بودم كه شكايت و ناراحتي تـو بمـن رسـيد، پـس بـه عيـادت       

هرگـاه  «شنيده ام، فرمود:  صدهم به چيزي كه از رسول خدا  را بشارت مي تو تبديل شد، و
ده باشـد، و بـا اعمـالش بـه آن مقـام نرسـد،       براي بنده اش مقرر نمـو  را خداوند مقام و منزلتي

دهـد، تـا    نمايد، سپس بـه او صـبر مـي    بدن يا مالش يا فرزندانش آزمايش مي در خداوند او را
 .)61F2(»برسد منزلت اينكه به آن مقام و

نـا اهللا  إ( ، بايد اسـترجاع يعنـي  ييا سختي شد ي، مصيبتي وردپس هرگاه دچار بيماري، د
منزلـت   و صبر نمايي و بسيار سپاس خدا را بگويي، زيرا كـه مقـام و   بگويي ليه راجعون)إنا إو

براي بلندي است كه خداوند، اراده فرموده به تو عطا بفرمايد و هيچ حرج و گناهي نيست كه 
 عالج متوسل به اسباب شوي. شفا و

راد سـالم و  فـ برخي از افراد كه دچار مصيبت و بيماري شده اند هنگامي كـه خـود را بـا ا   
دانند كـه خداونـد چـه     نمايند، ولي نمي كنند، اظهار خشم و نارضايتي مي رست مقايسه ميتند

از رسول خدا  جابربن عبداهللا  پاداشي عظيمي براي اهل بال و آزمايش در نظر گرفته است.
روز قيامـت هنگـامي كـه پـاداش اهـل بـال و مصـيبت داده        «كند كه فرمـود:   روايت مي ص

 .)62F3(»كنند كه اي كاش پوستشان در دنيا قيچي شده بود مي شود، اهل عافيت آرزو مي

                                           
 .) باتصحيح آلباني2396) و ترمذي (19/129( مسند احمد -1
 .) صحيح است3090) وابو داود(19/133( مسند احمد -2
) آن را حسن 5484( آلباني در صحيح الجامع ) و7740( ) سيوطي در جامع الصغير2402سنن ترمذي ( -3

 .دانسته است
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بر صالحين بيشتر سخت گرفته «فرمود:  ص: رسول اهللا گويد مي لام المومنين عايشه 
من هر سختي كه به وي رسد، حتي خاري كه در پايش بخلـد، يـك گنـاهي از    ؤشود، و م مي

 .)63F1(»رود گردد و يك درجه اي باال مي وي پاك مي
 گردد. من در بهشت بلند ميؤبا صبر بر بال و مصيبت درجات م بنابراين
خداونـد بـر بنـدگان     شـك  بي ،برد هاي كه انسان را به مقام و منزلت شهدا باال مي مصيبت

شـوند، اگـر صـبر پيشـه      من خود منت نهاده است كه مصيبتها و بيماريها كه به آن دچار ميؤم
داده است، و برخي از اين مصـيبتها انسـان را    اركنند، سبب كفاره گناهان و رفع درجاتشان قر

من آرزوي مصـيبت و بيمـاري   ؤي مـ  كه بنـده  نيستاين بدين معني  رساند، و به مقام شهدا مي
 بكند، بلكه هميشه از خداوند عافيت و سالمتي بخواهد.

هاي كه در روايت صحيح آمده كه انسان را به مقام شهدا  مهمترين مصيبت

 :ت ازرساند عبارت اس مي

 مردن بوسيله بيماري طاعون  -1
كسـي كـه از طـاعون فـرار     «: رمودفكند كه  روايت مي صاز رسول خدا  جابربن عبداهللا 

فرار كرده است، و كسي كـه   كند، مانند كسي است كه از صف مجاهدان (در مقابل دشمن)
 .)64F2(»در آن صبر نمايد پاداش شهيد دارد

 
 
 

                                           
 .)1660صحيح الجامع ( تصحيح آلباني در ) و4/320) مستدرك حاكم (19/129( مسند احمد -1
 .)4277صحيح الجامع ( ) و17/207( مسند احمد -2
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 در دفاع از مال كشته شدن   -2
كسي كه بخاطر دفاع از «فرمود:  ص: شنيدم رسول خدا گويد مياص عبن ال اهللا بن عمروعبد

كسـي كـه بخواهـد بنـاحق مـالش را      «در روايتي فرمود:  و .»مالش كشته شود، او شهيد است
 .)65F1(»كشته شود او شهيد است و مقاومت كند او بردارند و

 كشته شدن در مقابل دفاع از نفس و دين و اهل  -3
كسي كه براي مالش كشته شود، «فرمود:  ص، شنيدم رسول خدا گويد مي بن زيد سعيد 

ديـنش   دفاع ازجانش كشته شود، شهيد است وكسي كـه بخـاطر   شهيد است.كسي كه بخاطر
 )66F2(.»اهلش كشته شود شهيد است كسي كه بخاطر كشته شود شهيد است، و

 مردن بر اثر بيماري ذات پهلو  -4
كسـي كـه بـر اثـر ذات پهلـو بميـرد، شـهيد        «فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي عقبه بن عامر

 .)67F3(»است
د، و در شو مييك نوع غده يا زخمي است كه در شكم انسان ايجاد  ذات پهلو (الجنب) و

(همانجا و گاهي به بيرون پاره شده و انسان را مي كشد
68F

4(. 

 كسي كه در دريا دچار سر گيجه شود و كسي كه غرق شود -5
كسي كه در دريا سر گيجه بگيرد «فرمود:  صكند كه رسول خدا  روايت مي لام حرام 

 .)69F1(»شهيد دارد، و كسي كه غرق شود پاداش شهيد دارددو  پاداش

                                           
 .)4771( ابوداود ) و1418ترمذي ( ) و2480صحيح بخاري ( -1
) تصحيح 2580) و ابن ماجه (4101) نسايي (4772( ابوداود ) و1421ترمذي ( ) و14/34( مسنداحمد -2

 .)6445لباني در صحيح الجامع (آ
 .)6738( تصحيح آلباني در صحيح الجامع ) و14/36مسند احمد ( -3
 .)2/742( صول، ابن اثيرجامع األ -4
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كسي كه بر دريا سوار گردد، و دچار سر گيجه شود، «: گويد مي /شيخ مال علي قاري 
حصـيل علـم يـا تجـارت، اجـر      اجر شهيد دارد، اگر براي طاعت بوده مانند جهاد يا حج و يا ت

 .)70F2(»ته باشدششهيد دارد در صورتي كه راه ديگري ندا
، كشته شدن در راه خدا شهادت است«فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي حبنيراشد بن 

 )بوسـيله سوختن شهادت اسـت (  شهادت است و )مردن(از درد شكم  طاعون شهادت است و
ميرد، فرزنـدش بـا نـاف خـود او را بـه       مان ميزاي ماست و زني كه هنگا شهادت) مردن(سيل 

 .)71F3(»كشاند بهشت مي

 با درد شكم و زيرآوار مردن  -6
شهدا پنج گروه انـد: كسـي كـه    «كند كه فرمود:  روايت مي صاز رسول خدا  ابو هريره 

درد شكم مرده و كسي كه غرق شده و كسي كه زير آوار  در طاعون مرده و كسي كه بر اثر
 .)72F4(»ي كه در راه خدا شهيد شده استمرده است و كس

 سوخته شده، و زن حامله و زايمان كننده   -7
وع است، بجز نشهادت هفت «فرمود:  صكند كه رسول خدا  روايت مي ك جابر بن عتي

طـاعون   اسـت، كسـي كـه در   شـهيد  كشته شدن در راه خدا كسي كه در راه خدا كشته شـده  
كه ذات الريه نموده و مرده است، كسي كـه در   غرق شونده شهيد است، كسي مرده است، و

                                                                                                             
 .تحسين ارناوط تصحيح آلباني و ) با4772( سنن ابوداود -1
 .)7/401مرقاة شرح مشكاة،  مال علي قاري ( -2
 .)4439را حسن دانسته اند(صحيح الجامع ) سيوطي وآلباني آن 14/37مسند احمد( -3
 .)1914) ومسلم (2829) وبخاري (14/39مسند احمد( -4
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آتش سوخته است، و كسي كه زير آوار بميرد، و زني كـه در هنگـام زايمـان بميـرد همگـي      
 .)73F1(»شهيد هستند

كند آمده: كشته شده در راه خدا، كسي كـه   در حديث زير كه عبداهللا بن بسر روايت مي
و زني كه در نفاس بميرد، همه ه ق شوندبر اثر درد شكم مرده، كسي كه در طاعون مرده، غر

(شهيد هستند
74F

2(.   

 مردن بر اثر بيماري سل  -8
بيمـاري سـل شـهادت    «فرمـود:   صكنـد كـه رسـول خـدا      روايـت مـي   عباده بن صامت 

 .)75F3(»است

 ششمين عمل: نماز

 د: باش ميباشدكه شامل امورذيل  ششمين عمل براي رفع درجات در بهشت همانا نماز مي

 ن به سوي نمازاوال: رفت
راه رفتن به سوي نماز است، همانگونه كه ، رود از اعمالي كه درجات انسان در بهشت باال مي

آيا شما را راهنمايي نكنم به آنچه «روايت نموده كه فرمود:  ص از رسول خدا ابو هريره 
امـل  تمـام و ك ؟ گردانـد  زدايـد و درجـات را بلنـد مـي     ي آن خداوند گناهان را مي كه بوسيله

                                           
) 2803ماجـه (  ) وابـن 1845) ونسايي (3111) وابوداود (1/233) مالك درموطا (14/38مسند احمد( -1

 .)3739وتصحيح آلباني در صحيح الجامع (
 .صحيح دانسته است) 4441طبراني در معجم وآلباني درصحيح الجامع ( -2
) 3691)آن را حسن دانسته والباني در صحيح الجامع(4822ابوالشيخ وديلمي وسيوطي در جامع الصغير( -3

 .صحيح دانسته است
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 تظارو بعد از نماز به ان نمودن وضو با دشواري و سختي، برداشتن گامهاي بسيار بسوي مساجد
 .)76F1(»باشد ميخدا، با نگهباني در راه است نماز ديگري نشستن، كه ثواب اين عمل برابر 

هايمان را  ي ما دور از مسجد بود، پس خواستيم كه خانه : محلهگويد مي جابربن عبداهللا 
همانـا  «ما را نهي نمود، و فرمـود:   صم و به مسجد نزديك شويم، آنگاه رسول خدا بفروشي

 .)77F2(»در مقابل هر گامي كه بر مي داريد درجه اي دارد
و عبداهللا بن مسعود بيان نموده كه هر گامي كه بسوي مسـجد بـر مـي داري سـه خصـلت      

شـود، گنـاهي از    مـي  رود، يـك نيكـي برايـت نوشـته     ات باال مـي  شود: درجه برايت نوشته مي
خواهـد فـردا در حـال مسـلمان بـودن خـدا را        و افزوده: كسي كه مي گردد گناهانت پاك مي

زيرا  »محافظت نمايد، شود برايش ندا داده ميكه مالقات نمايد، پس براين نمازهاي پنجگانه 
روش هدايت تشريح نمـود، و اينهـا از سـنن و روش     سنن و صكه خداوند براي پيامبر شما 

ر شما مانند اين شخص در خانه هايتان نماز بخوانيد هـر آينـه سـنت    گباشد، ا هدايت الهي مي
شويد، و هر كس وضو نيكـو   گمراه مي، پيامبر را رها كرده ايد و اگر سنت پيامبر را رها كنيد

دارد يك نيكي بـرايش   بگيرد، سپس بسوي مسجد بيايد خداوند در مقابل هر گامي كه بر مي
زدايد، و در زمان ما بجز شخص منـافق شـناخته شـده كسـي      يك گناهي از او مي نويسد و مي

(كرد ديگر از نماز جماعت تخلف نمي
78F

3(. 
كردنـد كـه گامهـاي     رام براي بدست آوردن اين ثواب بزرگ برخي چنـين مـي  كصحابه 

 داشتند تا اينكه حسنات و درجات بيشتري حاصل نمايند. نزديك بهم بر مي
: به همراه زيد بن ثابت به مسجد رفتم، گامهاي نزديـك بهـم   گويد مي انس بن مالك 

(رمود: خواستم كه گامهايمان به سوي مسجد بيشتر شودفداشت و  بر مي
79F

4(. 

                                           
 .)1/161موطا ( مالك در ) و251مسلم ( ) و1/307( مسند احمد -1
 .)2582تصحيح آلباني ( ) با3233ترمذي ( ) و17/223( مسند احمد -2
 .)654م (صحيح مسل -3
 .)2/165فتح الباري ( -4



   

 ؟چگونه به مقام عالي در بهشت برسيم  46
  

و بدين خاطر برخي ديگر هنگام رفـتن بـه مسـجد از سـوار شـدن بـر سـواري خـودداري         
: مردي را گويد مي كعب  كردند، كه مبادا گامهايشان نوشته نشود و زيان ببينند، ابي بن مي
شـد،   از همه كس دورتر از مسجد بود و هيچ نمازي از وي فوت نمـي  ششناسم كه خانه ا مي

خريدي و در تاريكي و گرمي بـر آن سـوار مـي     (به او گفته شد): اگر االغي مييا به او گفتم 
كـه   خـواهم  او گفت: دوست ندارم كه خانه ام جنب مسـجد باشـد، مـن مـي     شدي بهتر نبود؟

ي  خداوند همـه «فرمود:  صآمدنم به مسجد و برگشتنم برايم نوشته شود، آنگاه رسول خدا 
 .)80F1(»اينها به تو عطا فرمود

توان با نمازهاي  بخاطر فرق بسيار نمي، اما پاداشي كه در گامهاي رفتن به نماز جمعه است
ه عبـارت اسـت از:   بجاي آوري كـ  را خصلت روز جمعه جديگر مقارنه نمود، بنابراين اگر پن

تن، نزديك خطيب نشستن و گوش دادن به او به هنگام خطبه فتن، پياده رفغسل كردن، زود ر
و مرتكب لغو و بيهوده نشدن، اگـر چنـين كـردي در ازاي هـر گـامي كـه بسـوي مسـجد بـر          

بلكه پاداش يـك سـال كامـل بـا پـاداش      ، داري نه يك نيكي و نه ده نيكي و نه صد نيكي مي
 ام آن بدست آورده اي.روزه و قي

چقـدر   سعي كن بينديشي در يكسال كامل چقدر گامها وجود دارد، چقدر نيكـي اسـت؟  
به سپس روزه يكسال كامل، پس در بخشش وكرم خداوند بخشـنده عجايـب    ؟درجات است
 خواهي ديد.

 هكسـي كـه روز جمعـ   «كند كه فر مود:  روايت مي صاز رسول خدا  اوس بن اوس 
صبح زود بسوي مسجد برود، در حالي كه پياده رفتـه و بـر سـواري سـوار      غسل نمايد، سپس

ازاي  در وو به امام نزديك گرديده، و به وي گوش فرا داده و لغو مرتكب نشده است، نشده، 
 .)81F2(»دارد شپاداش يكسال كامل با روزه و قيام ههر گامي كه بر داشت

                                           
 .)663صحيح مسلم ( -1
 .)1380نسايي( ) و496ترمذي ( و )345ابوداود( ) و6/51( مسند احمد -2
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برداشتن بسوي خانه هـاي خـدا سـعي    خداوند تو را موفق بگرداند، بر گام  ،پس اي برادر
داري اجر و پـاداش برايـت نوشـته شـود تـا       كن تا درجاتت بلند گردد و با هر قدمي كه بر مي

ت و بـه سـوي مسـجد رود در مهمـاني خداونـد اسـ       كـه  ات باز گردي؛ و كسـي  اينكه به خانه
 ست.برايش پذيرايي آماده نموده ا

 ثانيا: پر كردن جاهاي خالي در صف نماز 
 باشد.  پركردن جاهاي خالي در صف نماز مي، گردد ز كارهايي كه سبب رفع درجات ميا

كسي كه جـاي خـالي   «فرمود:  صكند كه رسول خدا  روايت مي لحضرت عايشه 
اي برايش در  و خانه برد را پر كند، خداوند بوسيله آن يك درجه او را باال مي (در صف نماز)

 .)82F1(»سازد بهشت مي
كيد ائمه بر مساجد آن را انجـام  أآساني است كه بسياري از مردم با وجود ت اين كار بسيار

 گردانند. دهند و خود را از اين پاداش بزرگ محروم مي نمي
شـود و در صـف جـاي خـالي      بعضي از مردم چنين هستند هنگـامي كـه وارد مسـجد مـي    

پر كند، و خودش  نگرد كه شايد كسي باشد برود و آنجا را بينند به چپ و راست خود مي مي
دانـد كـه چـه انـدازه اجـر و پـاداش را از        راضي است كه در صف عقب باقي بماند ولي نمي

 دست داده است.
خـدا و فرشـتگان بركسـي    «فرمود:  صكند كه رسول خدا  روايت مي  زببن عاء برا

فرستند و هـيچ گـامي نـزد خداونـد محبـوبتر از آن       كنند درود مي كه صف اول را تكميل مي
 .)83F2(»شود صف برداشته مي پركردنامي نيست كه براي تكميل و گ

و كوشا بـاش  ، بنابراين بر اين قدمها و گامهايي كه مورد پسند خداوند است و دوست دار
 كردند.  دانستند و براي بدست آوردنش تالش مي رام اين پاداش را بزرگ ميكصحابه 

                                           
 .)505( تصحيح آلباني در صحيح الترغيب طبراني در معجم و -1
 .)507( تصحيح آلباني در صحيح الترغيب ابن خزيمه و و )543( ابوداود -2
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 پا داشتن نماز برلثا: ثا 

﴿: فرمايد خداوند مي                               

                                  

                       ﴾ 4-2: نفال(األ( .

مؤمنان تنها آنانند كه چون خداوند ياد شود، دلهايشان ترسان گردد و چون آياتش بر آنان «
گزارند  كسانى كه نماز مى. كنند خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگارشان توكّل مى

ند. در نزد پروردگارشان ا اينان به راستى مؤمن. كنند ايم انفاق مى و از آنچه به آنان روزى داده
 .»درجات و آمرزش و رزقى ارزشمند دارند

باشد كـه بـر اوقـات آن و     ي نماز، همانا محافظت بر نمازهاي پنج گانه مي مقصود از اقامه
سر آمد  ن بهترين اعمال، وآهايش محافظت نمايد. زيرا كه  وضويش و اركان و سنتها و هيئت

باشد، و اولين چيزي است كه  م خاتم مرسلين ميطاعات و ستون دين و خنكي و خوشي چش
 صاز رسـول خـدا    شود، چنانكـه انـس بـن مالـك      روز قيامت بر آن محاسبه ميدر بنده 

نماز اولين چيزي است كه بنده در روز قيامت بـر آن محاسـبه   «روايت كرده است كه فرمود: 
رفتـه نشـد سـاير اعمـال نيـز      شود و اگـر پذي  ميگردد، اگر پذيرفته شد ساير اعمال پذيرفته  مي

 .)84F1(»گردد پذيرفته نمي
ميان دو نفر عقد بـرادري بسـت، پـس     ص: رسول خدا گويد مي عبيد بن خالد سلمي 

يكي از آن دو كشته شد و ديگري بعد از يك هفته مرد، آنگاه بر وي نماز خوانـديم، رسـول   
را  يم، خـدايا او ما عرض كـرديم: بـرايش دعـا كـرديم و گفتـ      چه گفتيد؟«فرمود:  صخدا 

فرمود: پس نمازش بعد از نماز او و روزه  صبيامرز و او را به دوستش ملحق ساز، رسول اهللا 

                                           
 .) صحيح دانسته است2573آلباني آن را در صحيح الجامع ( و ي در اوسطنطبرا -1
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بـه ميـان ايـن دو مسـافت آسـمان و       ؟اش بعد از روزه او و عملش بعد از عمل او، كجا اسـت 
 .)85F1(»زمين است

نين باعث بـاال  ديدي كه چگونه نماز پنجگانه و ساير اعمال صالح در مدت يك هفته اينچ
كنـد و در تمـام مـدت عمـرش      عمر طوالني ميكه گردد، پس كسي  بردن درجات انسان مي

و كسـي كـه نمـاز را تـرك كنـد بدرسـتي كـه         خواند چقدر مقام و درجه بلند دارد؟ نماز مي
 بهشت را رها كرده است.

ز كسـي كـه بـه قصـد نمـا     «فرمود:  صكند كه رسول خدا  روايت مي ابو امامه باهلي 
براي وضو برخاست، چون دو كف دسـتش را بشـويد بـا اولـين قطـره آب گناهـانش ريختـه        

شود، پس هرگاه صورتش را شسـت بـا اولـين قطـره آب گناهـانش از گـوش و چشـمش         مي
پـايش تـا دو كعـب بشـويد از هـر گنـاهي        و و چون دستانش را تا آرنج شود بيرون ريخته مي

خداوند درجه  نداز ايستمد گرديده است، و چون به نپاك شده همانند روزي كه از مادر متول
 .)86F2(»و چون بنشيند مبرّا و سالم از گناه نشسته است اش را باال ميبرد

شود و به مقـام و منزلـت    مي داني كه كسي بر نمازش محافظت كند به بهشت وارد آيا مي
ضاعه نزد رسول مردي از ق :كه كند ني روايت ميهرسد، عمروبن مره الج صديقان و شهدا مي

ال اهللا و اينكـه تـو   إلـه  إبه من خبـر بـده اگـر بـه ال      صاهللا آمد و عرض كرد: اي رسول خدا 
گانه را خواندم و يك ماه روزه گرفتم و رمضان قيـام  از پنج رسول خدائي گواهي دادم، و نم

ا كسـي كـه بـر اينهـ    «فرمود:  ص پيامبر شوم؟ به بهشت وارد مي، نمودم و زكات را ادا كردم
تمام سعي و كوشش خود را بكن تا نمازت را كامل . )87F3(»بميرد با صديقان و شهدا خواهد بود

با خشوع بجاي آوري و مبادا به ركني از  سجودش را درست و و با جماعت بخواني، ركوع و
 ي وارد كني.لاركانش خل

                                           
 .)2524( ابوداود و )2/203( مسند احمد -1
 .) صحيح  دانسته است2724( آلباني در صحيح الجامع ) و1/301( مسند احمد -2
 .) صحيح دانسته است749) و آلباني در صحيح الترغيب (2212صحيح ابن خزيمه ( و مسند بزار -3
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عـت  ارده اند ولي روز قيامت يـك رك زبعضي از مردم هستند كه در طول عمرشان نماز گ
 ابـو هريـره    شود، زيـرا كـه بـا اطمينـان و خشـوع ادا نكـرده اسـت.        پذيرفته نمي از آنان نيز
نمـازش پذيرفتـه    و خوانـد  شخصي شصت سال نمـاز مـي  «فرمود:  ص : رسول خداگويد مي

شود، چه بسا ركوع را درست بجاي آورده ولي سجده درست نكرده يـا سـجده درسـت     نمي
 .)88F1(»ه استبجاي آورده و ركوع كامل نكرد

پس براي اينكه نمازت درست و نيكو ادا شـود بـا جماعـت و پشـت سـر امـام در مسـجد        
 دزدي از نمازت تشويق نمايد. بخوان زيرا كه واجب است، مبادا شيطان تو را به سرقت و

بدترين مردم از لحاظ دزدي كردن كسي «فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي  هابو قتاد
فرمـود:   دزدد؟ دد، عرض كردند: يا رسول اهللا چگونه از نمازش مـي دز است كه از نمازش مي

در ركوع و سجود كمـرش را راسـت نمـي    « :، يا فرمود»ركوع و سجودش راكامل نمي كند
 .)89F2(»كند

 هاي بسيار  خواندن نافله :رابعا
ت معباده بـن صـا   باشد. برد، كثرت نوافل مي از اعمالي كه درجات انسان را در بهشت باال مي

 اي كـه بـراي خـدا     هـر بنـده  «فرمايد:  كه مي هشنيد صكند كه از رسول خدا  روايت مي
نويسـد و يـك بـدي از وي     اي بجاي آورد، خداوند بوسيله آن يك نيكي بـرايش مـي   سجده

 .)90F3(»برد، بنابراين بسيار سجده كنيد اي او را باال مي و يك درجه زدايد مي
كنـيم كـه بعضـي از     ما مشـاهده مـي   باشد. له ميمقصود از بسيار سجده كردن، خواندن ناف

مردم هنگام آمدن به مسجد براي نماز فريضه آخرين فرد است و هنگـام خـارج شـدن اولـين     

                                           
 .)529( آلباني آن را حسن دانسته است در صحيح الترغيب ت ابوالقاسم اصفهاني ورواي -1
) صحيح 525آلباني در صحيح الترغيب ( ) و1/353) و حاكم (663ابن خزيمه ( ) و3/268مسند احمد ( -2

 .دانسته است
 .)5742( ) صحيح الجامع1138سنايي ( ) و389) و ترمذي (2/218مسند احمد ( -3
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گويـا بـر اخگـر نشسـته اسـت، نـه سـنت قبليـه را         ، شـود  كسي است كه از مسـجد خـارج مـي   
آورنـد   بجـاي مـي  اي كـه بـراي خداونـد     دانند كه هر سجده خوانند و نه سنت بعديه و نمي مي

دانند كه نمازهـاي نافلـه جبـران كننـده كـم وكاسـتهاي        نمي و گردد فع درجاتشان ميرسبب 
ش نـاقص اسـت، در آتـش    ا و فـراض  و كسي كه نمازهاي نافله ندارد و نمازها ،فرايض است

 شود. عذاب مي
ر همراه باشد، بايد نمازهـاي سـنت و نافلـه را بسـيا     ص با پيامبر داردكه كسي كه دوست

ار رسول خدا و از اهل صـفه بـود   زسلمي كه خدمتگ كعب بن چنانكه ابو فراس ربيعه بخواند.
كردم، فرمودنـد:   ب وضو حاضر ميآماندم و برايشان  مي صمي گويد: شب نزد رسول خدا 

آيا غير «خواهم، فرمودند:  من عرض كردم: من همراهي شما را در بهشت مي »از من بخواه«
 .)91F1(»پس با كثرت سجود مرا بر خويش ياري بده«فقط همين، فرمود:  عرض كردم: »از اين؟

 صگردند. رسـول خـدا    ائل مينكنند به اين مقام  كساني كه بسيار نوافل ادا مي ،بنابراين
در شبانه روز ترغيب و تشويق نمـوده اسـت،    سجده (دوازده ركعت) 24ما را به اداي حداقل 

كسـي كـه در شـبانه روز    «فرمودند:  صرسول خدا ، ه آمده استببيحچنانكه در حديث ام 
 .)92F2(»شود اي در بهشت برايش ساخته مي د، خانهنبخوا دوازده ركعت نماز (نافله)

 چهار ركعت قبل از نماز ظهر و دو ركعت بعد از نماز ظهر و«در روايت ترمذي آمده:  و
ه فرمـود:  بام حبي »و دو ركعت قبل از صبح ءاز عشا بعددو ركعت  ركعت بعد از مغرب و دو

حـديث چنـين    يـان شنيدم آنها را رهـا نكـردم، همچنـين سـاير روا     از زماني كه از رسول خدا
 ؟!يده اي عزيزم آيا شما هم همانند آنها انجام مي ،گفتند
 
 
 

                                           
 .)489) و مسلم (2/219( دمسند احم -1
 .)415) و ترمذي (1237) و ابو داوود(728صحيح مسلم ( -2



   

 ؟چگونه به مقام عالي در بهشت برسيم  52
  

 ذن تكرار كردن ؤهفتمين عمل: اذان گفتن، يا همراه م

ي ايـن   ديـد، همـه  مالحظـه گر  رود در صفحات گذشته پاداش نماز و كسي كـه بـه نمـاز مـي    
هـا  نذن تؤو مپنـدار كـه مـ    خواهد بود نيز ذن و كسي كه همراهش تكرار كندؤپاداشها براي م

ي نمـازگزاران بـا او    آورد، بلكـه پـاداش همـه    همچون پاداش نمازگزاران بدست مـي  يپاداش
همانـا  «فرمود:  صروايت نموده كه پيامبر  شود، همانگونه كه براء بن عازب  نصيبش مي

گردد تا جـاي كـه    ذن بخشيده ميؤبراي م وفرستند،  و فرشتگانش بر صف جلو درود ميخدا 
ي كند و برايش پاداش خشكي كه صدايش را بشنود او را تصديق مي صدايش برسد و هر تر و

 .)93F1(»كساني كه همراهش نماز گذارند پاداشي همانند است
ذن باشي، همراه ؤنتوانستي م ذنان، پس اگرؤپس گوارا باد اين پاداش و اجر بزرگ براي م

انشـاءاهللا تعـالي، هنگـامي     يذن كلمات اذان را تكرار كن تا اينكه همان پاداش بدست آورؤم
پرسـيدند، چگونـه آن اجـر بزرگـي كـه اذان گويـان        صز رسول خـدا  ابرخي اصحاب كه 

 : شخصي عرض كرد:گويد مي وعمر عبداهللا بن بدست آورده اند حاصل نمايند، چه فرمود؟!
گويند: بگـو،   همانگونه كه مي«فرمود:  صرسول اهللا  بر ما برتري دارند. ينذنؤرسول اهللا م يا

 .)94F2(»شوي بخواه كه داده مي )و (سوال كن پس هرگاه تمام كرديد

 هشتمين عمل: بذل و بخشش مال

هشتمين عمل براي رفع درجات در بهشت همانا بذل و بخشش اموال در راههاي خير و نيكي 
 شامل امور ذيل است:  است كه

 
 
 

                                           
 .)234) صحيح الترغيب (645نسايي ( ) و3/10( مسند احمد -1
 .)4403( ) و صحيح الجامع5024( ابو داوود ) و3/30( مسند احمد -2
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 پرداختن زكات -اوال

﴿: ي خداوند دليل آن فرموده و                       

                                   

                              ﴾ 

ن ره جهني سابق است كه امام ابمبن  ستند ديگر حديث عمرومهمچنين  و ]4-2[األنفال: 
ين گونه باب بندي نموده است، باب فضيلت قيام رمضان و مستحق بودن قيام ه آن را بدمخزي

نمازهاي  و روزه داشته باشد نيز كننده به نام صديقان و شهداء، هرگاه با قيام رمضان، روز آن
 به يگانگي خداوند باشد و اقرار به نبوت و ادا كند و مقر پنج گانه را برپا دارد و زكات را

 ته باشد.داش صرسالت محمد 
خداوند تبارك و تعالي با حكمت خويش نظام زكات را بهترين روش براي عالج فقـر و  
فقرزدايي در جهان قرار داده بدون اينكه به ثروتمندان زياني وارد شـود بلكـه بـه آنـان وعـده      

 رشد و توسعه و زياد شدن اموالشان را داده است، هرگاه در راههاي خير انفاق نمايند.

﴿فرمايد:  خداوند مي                     ﴾   :سباء)

دهد و او بهترين روزى دهندگان  و از هر چيزى كه انفاق كنيد. او عوضش را مى«). 39
 .»است

ايد بدانند كـه  كنند ب آن كساني كه دستان خود را بسته نگه داشته اند و حق فقرا را ادا نمي
از بهشت  در حقيقت برخويشتن ستم كرده اند و بر خويشتن بخل ورزيده اند، زيرا كه خود را

 و درجات آن محروم گردانيده اند و خود را به افتادن در آتش نزديك نموده اند.
پيچينـد،   مـي  ز گرسـنگي بخـود  اهزاران مستمند و فقير مسلمان در سرتاسر جهـان روزانـه   

كنند و طلب پاداش از خدا دارند و برخي از آنها كوتاهي و كم لطفـي   ن صبر ميبرخي از آنا
 كنند. ثروتمندان را به خدا شكايت مي
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دهـي و شـكر    يمـ بدان كه خداوند به تو مال داده است تا بنگـرد آيـا    ز!نيا اي ثروتمند بي
اي خواهشـات  آن مسلماني كه اموال بسياري بر؟ نمايي مي ورزي و تكبر كني و يا بخل مي مي

كنـد گمـان نكنـد كـه روز      ادا نمـي  زكات مـالش را  كند و نفساني خود و برخويش خرج مي
كننـد و نـزد    يابد، زيرا كه آنان شـكايت مـي   قيامت از اين فقرا و بي نوايان رهايي و نجات مي

كنند كه آنان را از حقشان محروم نموده است، پس بـراي   خداوند با او مخاصمه و محاجه مي
 وز جواب آماده كن.آن ر

 براي فقـرا قـرار داده اسـت و    ي ثروتمندان خداوند ذمه بدرستي كه زكات، حقي است بر
ادا كند بدي آن از سرش دور گرديـده   اين فريضه الهي است، پس كسي كه زكات مالش را

و روز قيامت در سـايه صـدقه و زكـات خـويش خواهـد بـود، آن روزي كـه بخـاطر گرمـي          
مالزم مانع  زكات از ماري كه همراه و هدر عرق هستند، همچنين ادا كنندخورشيد مردم غرق 

 است. هشود، نجات يافت دور گردنش پيچيده مي زكات است و
كسي كه خداوند به او مال «كند كه فرموده:  روايت مي صاز رسول خدا  ابو هريره 

 آيـد و  ي در مـي او زكاتش را ندهد، روز قيامت مالش به صورت ماركچل بزرگـ  عطا كرد، و
ي تـو هسـتم سـپس     ام، من گنجينه ام، من مال تو : من مال توگويد ميگيرد و  دو فكش را مي

 ﴿: اين آيـه را تـالوت فرمـود                                 

                                            

        ﴾) :و كسانى كه در آنچـه خداونـد از فضـل خـويش بـه      «). 180آل عمران

ه آن برايشـان  ] را براى خود خير بپندارند. بلك ورزند، نبايد اين [بخل آنان داده است، بخل مى
] در گردنشـان   انـد [ماننـد طـوق    شرّ است. به زودى در روز قيامت آنچه در آن بخـل ورزيـده  

كنيـد، آگـاه    شود و ميراث آسمانها و زمين از آن خداست. و خداوند به آنچـه مـى   افكنده مى
 .»است
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 در اداي زكات اموالت هيچ سستي و كوتاهي نكن بلكه با طيب خاطر ادا !پس اي مسلمان
مقدار كمي از تو خواسته است، پس كسي  بنما، بدرستي كه خداوند مال بسيار عطا فرموده و

 رستگار شده است. بگيرد او آزمندي خويش را كه جلوي بخل و

 راههاي خير و نيكي ي خويشاوندي و بذل مال براي پيوند رابطه -ثانياً
مال در راه خوشنودي خداوند خرج كردن  برد، همانا از اعمالي كه درجات در بهشت باال مي

ي رحـم و پيونـد رابطـه خويشـاوندي وگرامـي داشـتن        فقـرا و صـله   باشد و آن با صدقه بر مي
پرهيـز از خـرج    و، دباشـ  مـي قرض الحسـنه   كمك به نيازمندان با صدقه و همسايه و دوست و

ايـن   ها يسرگرم نمودن مال در آنچه خداوند قرار داده يا اسراف و تبذير در برخي مباحات و
اجر محروم نكرده اسـت بـه شـرط اينكـه      را از پاداش و براي غني بود، اما فقير نيز خداوند او

غني بود مانند او خرج ميكرد و بـه   ي ثروتمند وفالننيت كند و با صدق آرزو نمايد اگر مانند 
نمود، در اينصـورت او نيـز پاداشـي هماننـد پـاداش شـخص غنـي خواهـد          ديگران كمك مي

 داشت.
اي  همانا دنيا براي چهار نفر اسـت: بنـده  «كند كه فرمود:  روايت مي ابو كبشه انصاري 

ي رحـم بجـاي    ترسد و صـله  علم عطا فرموده است، پس او از خدا مي او مال و هكه خداوند ب
 اي است كه به او بنده و ،داند، پس اين در بهترين مقام است حق خدا در آن را مي و آورد مي

داشـتم هماننـد    پاك است، اگر مال مـي  ه و مال داده نشده ولي او نيتش راست وعطا شد علم
 .)95F1(»هر دو يكسان است......و پاداش دادم پس او با نيتش است و اجر  فالني انجام مي

 نهمين عمل: روزه رمضان و قيام آن 

آن  بگردد همانا روزه ماه رمضان و قيام شـ  نهمين عملي كه سبب رفع درجات در بهشت مي
 است.

                                           
 .)1894( ) با تصحيح آلباني2325( ) و ترمذي19/191( مسند احمد -1
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 صي بلّـي نـزد رسـول خـدا     نفـر از قبيلـه   كند كه همانـا دو  طلحه بن عبيد اهللا روايت مي
در جنگ  عبادت از ديگري كوشاتر بود، بنابراين او آمدند و اسالم پذيرفتند، يكي از آنان در

: در خـواب  گويـد  مـي طلحه  ،شهيد شد، اما ديگري بعد از يكسال وفات كرد و شركت نمود
به  ي بهشت ايستاده ام و آن دو را ديدم، كسي از بهشت بيرون آمد و ن نزد دروازهديدم كه م

پس به كسي كه شهيد شده بود اجازه ورود  ي ورود داد آن شخص كه وفات كرده بود اجازه
 داد، آنگاه نزد من آمد و گفت: شما برگرد، هنوز وقتش نيامده است.

كـرد و مـردم تعجـب نمودنـد، خبـر بـه        براي مردم بـازگو  وقتي صبح شد طلحه جريان را
 .گفتنـد: آري  آيا يكسال بعد از او زنده نمانده اسـت؟ : رسيد ايشان فرمودند صرسول خدا 

فته است و درسال اينقدر نماز خوانده اينقدر سجده نموده است، گفتند: يارا در رمضانفرمود: 
 .)96F1(»ستافاصله  آن دو بيش از آسمان و زمينبين بنابراين «آري، فرمود: 

منزلـت   داني كه روزه رمضان و قيام شـب اش مقـام و منزلـت انسـان را بـه مقـام و       آيا مي
رساند، آيا حديث عمرو بن مره جهني سابق به ياد داري كه رسـول خـدا    شهدا مي وصديقان 
 .)97F2(»كسي كه بر اين بميرد از صديقان و شهدا خواهد بود«فرمود:  ص

ثواب)كوشـا بـاش،    اميـد  ايمان و (با واحتساباً يماناًإيام آن روزه ماه رمضان و ق بنابراين بر
گـردد و بـه مقـام صـديقان و شـهدا در       كند گناهان گذشـته اش بخشـيده مـي    چنينكسي كه 

پـس روزه داران را افطـار    انياگر فزوني در درجات و ثواب خواه و آيد بهشت برين نائل مي
كنـد،   همچون پاداش روزه دار حاصل مـي بده، پس كسي كه روزه داري را افطار داد پاداش 

 بدون آنكه ازپاداش او چيزي كاسته شود.
 
 
 

                                           
 .)3171تصحيح آلباني ( ) با3925( ابن ماجه ) و2/332( سند احمدم -1
 .) گذشت86در شماره ( -2
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 دهمين عمل: اخالق نيكو

اخالق نيك اسـت، اخـالق نيـك     آن بيارايد دين استوار و با بهترين زيوري كه انسان خود را
و قلـبش   ش معتـدل زاجصفتي بزرگوار و خوي زيبا است. كسي كه خود را بـه آن بيارايـد مـ   

و دلهـا را بسـوي خـويش     دشـو  مـي و سبب از بين بردن كينه و حسـد از دلهـا    گردد پاك مي
ايـن صـفت    ه او اسـت. نـد اخالق نيك همانا عمر دوم انسان و يادگار باقي ما، نمايد جذب مي

اي احسان با  گرداند و او را به رتبه اليش زبان دل پاك ميآاز آفات و برتر و نيكو صاحبش را
 برد. باال ميخالق اش و ساير مردم 

ن پاداشـي بـزرگ خواهـد داشـت و     آاخالق نيكـو داراي شـان عظيمـي اسـت و دارنـده      
 بود. خواهد ترين چيز در ميزان اخالق نيكو سنگين

من ؤي مـ  روز قيامت در ميزان بنده«فرمود:  صكند: رسول خدا  روايت مي  ءابو دردا
 .)98F1(»تر از اخالق نيكو نيست هيچ چيز سنگين

 شود. ي اخالق نيكو سه كاخ در سه درجات مختلف در بهشت داده مي رندههمچنين به دا
ي در خمـن ضـامن كـا   «كند كه فرمود:  روايت مي صاز رسول خدا  ابو امامه باهلي 

اي در  ضـامن خانـه   و، هر چند كه محق باشـد  بهشت هستم براي كسي كه مجادله را رها كند
 اعلـي و در اي  د كـه مـزاح باشـد و خانـه    وسط بهشت براي كسي كه دروغ را رها كند هر چن

 .)99F2(»بلندي بهشت براي كسي كه اخالقش نيكو باشد
او  شناسد لـذا خداونـد   دروغ را نمي شكي نيست كه كسي كه اخالقش نيكوست جدال و

و بـراين  ، زيبا بگردان سازد، پس رفتار و اخالقت بامردم نيكو و اين سه كاخ محروم نمي را از
صبر با تلقين صـبر   كار تمرين كن، زيرا كه بردباري با آراسته نمودن خود به بردباري است و

 است.

                                           
 .)5632( تصحيح آلباني در صحيح الجامع ) با2002سنن ترمذي ( -1
 .)1464( تحسين آلباني در صحيح الجامع ) و4800( سنن ابو داود -2
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 كسي كه عادت كرده با افراد خوش اخالق نشست و برخاست داشته باشد حتمـاً  ،بنابراين
 اش بـه پـاداش و   و پـاداش  نمـود  از روش آنان پيـروي خواهـد   و لباس آنان برتن خواهد كرد

 روزه دار و قيام كننده خواهد رسيد. درجه
تـر   هيچ چيز در ميزان سنگين«فرمود:  صروايت نموده كه رسول خدا  ءچنانكه ابو دردا

 .)100F1(»رسد از اخالق نيك نيست و همانا صاحب اخالق نيكو به مرتبه صاحب نماز وروزه مي
شـخص  همانـا  «كـه فرمـود:    هروايت نمود صاز رسول خدا  لعايشه  المومنينام  و

در روز روزه دار اسـت   و، بوسيله اخالق نيكويش درجات شخصي كه در شـب قيـام ميكنـد   
 .)101F2(»كند حاصل مي

احترامشـان   و آنـان  ن بـه اخالق نيكو شامل صبر بر آزار و اذيت مردم و گمـان نيـك بـرد   
 باشد.  مي

 قرآن است  ،خدا بيازدهمين عمل: حفظ نمودن كتا

گـردد همانـا حفـط قـرآن كـريم       انسان در بهشت مـي  يازدهمين عملي كه باعث رفع درجات
صـاحب قـرآن   «كنـد كـه فرمـود:     روايـت مـي   صاز رسول خدا  ري دابوسعيد خ ،است

خواند و در ازاي هـر   پس مي، شود: بخوان و باال برو هرگاه وارد بهشت گرديد به او گفته مي
 .)102F3(»خواند مي دداراي كه با خود   رود، تا اينكه آخرين آيه آيه يك درجه باال مي

شود: بخوان و باال برو، همانگونه كـه در   به صاحب قرآن گفته مي«در يك روايت آمده: 
ــه   دنيــا تــالوت مــي ــا جايگــاه تــو نــزد آخــرين آي اي اســت كــه  كــردي، تــالوت كــن، همان

 .)103F4(»خواني مي

                                           
 .)5726( تصحيح آلباني در صحيح الجامع ) و2003سنن ترمذي ( -1
 .)1620( تصحيح آلباني در صحيح الجامع ) و1/60حاكم ( ) و19/76( مسند احمد -2
 .) گذشت8در شماره ( -3
 .)8122( تصحيح آلباني در صحيح الجامع ) و1464( ابوداود و )2914ترمذي ( ) و18/6( مسند احمد -4
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اختالف نظر دارند آيـا مـراد حـافظ قـرآن اسـت يـا        »صاحب قرآن« باره مراد از علما در
حافظ قرآن  »صاحب قرآن« است كه مرادبهچنين : ظاهرگويد ميامام عراقي  ي آن؟ دهنانخو
روايـت كـرده بـه ايـن داللـت       بـه ازحديث موسي بن عق ممسلامام ها كه  آن اضافه باشد و مي
 بيـاد  تـالوت نمـود   آن را و يسـتاد ا روز شب و صاحب قرآن هرگاه در« ،وآن اينست كند مي
 .»كند فراموش مي، ندنش نه ايستادبراي خوا اگر و آورد مي

آن  »قـرآن  صـاحب « مطلب تصريح نمـوده كـه مرادبـه    ناي همچنين ابوالعباس قرطبي بر 
 .)104F1(»ول استغقرآن مش با و كند مي  تالوت حافظي است كه پيوسته آن را

عرض  حفظ نما، در ار آيا دوست داري به بلندترين درجات بهشت برسي پس كتاب خدا
بوسيله اين عمل بلندترين درجات بهشت  حفظ كني، تا تواني قرآن خدا را مي ربيشت دوسال يا

درجـه   قرآن كريم مقام و تواني با حفظ هرچه بخواهي از باشي، پس توخودت مي خريدار را
بدسـت   خـدا  از ات بعـد  آينـده ، باشـد  آيه يك درجه مـي  هر، نمايي بهشت محدد در را خود

 هستي.  خويشتن داناتربه  تو واست خودت 
 قلب خويش ببـين، و  در لذت ايمان را طعم و تجربه كن، و اي از آيات را حفظ مجموعه

 و نمـود را مشـغول   كارهايـت تـو   يـا  نشـاند  را ات تـو  همت ناتوان كرد، يا را گناهانت تو اگر
پاداش قرآن  از آن را و برخودت بخل نورز درجات برسي، پس هرگز و نتوانستي به اين مقام

تشـويق كنـي،    ترغيـب و  را به حفـط قـرآن   فرزندان به اينگونه كه ديگران و، انمحروم نگرد
قـرآن   اتقـ دارد، بخصوص كـه حل  را كاره ندندك، مزبركاره راهنمايي كنند چونكه داللت و

 باشد. مير منتش بيشترمساجد خردساالن در كريم براي بزرگساالن و
 برحـذر  سرانجام اين كـار  اقبت وع سستي نمودي، پس از كه گفته شد اينها همه از اگر و

زده شوي، چنانكه عمربن الخطاب  به كنار درجات ابرار منازل و مقام قرب و از باش، چه بسا

                                           
 .)3/722طرح التثريب ( -1
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 برد مي باال بوسيله اين كتاب گروهي را خداوند«: كه فرموده روايت نمود ص رسول خدا از
 .)105F1( »پست ميگرداند را گروهي ديگر و

 پسندي.بويش چنين كنم شما براي خ من گمان نمي و

 ميدوازدهمين عمل: كفالت يت

روايت   باشد، سهل بن سعد بهشت كفالت يتيم مي دوازدهمين عمل براي رفع درجات در 
بـه   و »بهشت هستيم كفالت كننده يتيم اين گونه در من و«فرمود:  ص كرده كه رسول خدا

(ميانه اشاره فرمود انگشت سبابه و
106F

2(. 
ابن بطال نقل نموده كـه: شايسـته اسـت كسـي كـه ايـن        يث ازشرح اين حد در ابن حجر 

زيـرا كـه هـيچ     باشـد  ص بهشت همـراه رسـول خـدا    در تا به آن عمل نمايد شنيدرا حديث 
اين حـديث اشـارت    افزود: در جرحبن ا نيست. رسول خدا همراهي با از بهتر مقامي منزلت و

ي  بانـدازه  دارد م تفـاوتي وجـود  كفالـت كننـده يتـي    و ص است به اين كه ميان منزلت پيامبر
نزديـك اسـت    ات اينكه اين منزلت بـه همـديگر  ثببراي ا و، سبابه تفاوت ميان انگشت ميانه و

(ندارد سبابه انگشتي وجود كافي است كه بدانيم بين انگشت ميانه و
107F

3(. 

 صلح ميان مردم سيزدهمين عمل: ايجاد

ردم است، قابل ذكراست كه هـيچ  بهشت اصالح بين م سيزدهمين عمل براي رفع درجات در
سـبب كينـه    خالي نيست، كـه اينهـا   و.... آرا اختالف در بغض، كينه، گمان بد، و اي از جامعه

 انجامد. مي چه بساكه به قتل وكشتار و درگيري بين مردم ميگردد. ناراحتي و بغض و توزي و
پاداش اين  ده است، وتشويق نمو صلح بين مردم ترغيب و ايجاد اسالم به آشتي و بدين خاطر

                                           
 .)817صحيح مسلم ( -1
 .)1918ترمذي ( ) و5304بخاري ( ) و19/54( مسند احمد -2
 .)10/451فتح الباري ( -3
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 و بيشـتر  دهـد  مسـتحب انجـام مـي    لـي و فصدقات ن روزه و و نماز كه پاداش كسي از عمل را
 داده است. قرار تر افضل

 ي درجـه  از بهتـر  اي درجـه  از را شما آيا«فرمود:  ص ، رسول خداگويد مي ء ابودردا
صـلح   ، ايجـاد البـين  اتفرمود: اصـالح ذ  ه.بل، كردند عرض ؟منساز صدقه آگاه و روزه، نماز
 .)108F1(»ميان مردم

فرمايـد:   مـي  ص كنـد، رسـول خـدا    روايـت مـي   ام وبـن عـ   كه زبيـر  حديث ديگر در
باشـد، كـه    كينه مـي  و دسح بيماري امتهاي گذشته بسوي شما سرايت كرده است، كه همانا«

 .)109F2(»ين استدازبين برنده 
مقابـل دشـمنان    اينكـه در  اتـ  يكپارچـه باشـند   و كه پيـروانش متحـد   كوشد دين اسالم مي

 موارد مستحكم باشند، بنابراين هيچ جاي تعجب نيست كه اسالم بسياري از يك ديوار همانند
، چينـي  تحرم غيبـت، سـخن   منع كرده است مانند انجامد درگيري مي ناراحتي و كه به كينه و

، مسـلمان  بـرادر  فـروش  بـر  نفرسـوم، فـروش   وجـود  بـا  نفـر  ، تجسس، سرگوشي دوبد مانگ
قهركـردن،   سـه روز  يش ازبـ  (فريـب مشـتري)   شنجـ گاريش، تحـريم  تگاري برخواستخواس

پنج شنبه براي همـه مسـلمانان بخشـوده     دوشنبه و روز هر در« :فرموده است ص رسول خدا
به  .»دنوقتيكه صلح نماي تا هستند قهر و نفري كه باهم درگيري دارند آن دو به جز، گردد مي

 محبـت بـين يكـديگر    دوسـتي و  الفت و كه سبب ايجاد اري ازكارهابسي همين گونه اسالم بر
 نفـر  آن دو ه گناهانبيان كرد و دست دادن به يكديگر. مانند .هتشويق نمود ترغيب و شود مي

ادت يـ نظرگرفتـه بـراي كسـي كـه بـه ع     در پاداش بزرگـي   و شود. مصافحه كننده بخشيده مي
 كنـد، يـا   اي شـركت مـي   تشـيع جنـازه   در يـا  و كند زيارت مي برادرش را يا و رود ي ميربيما

 چهـره بـرادر   تبسـم زدن در  و تاجايي كه اسـالم لبخنـد   سازد. برآورده مي حاجت برادرش را

                                           
 ) وآلبـاني در صـحيح الجـامع   4919( ابـو داود  ) و391( اري در ادب مفردبخ ) و15/106( مسند احمد -1

 .) صحيح دانسته است2595(
 .آلباني آن را حسن دانسته است ) و2509ترمذي ( ) و17/331( مسند احمد -2
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 دروغ گفتن هرچندكه حـرام اسـت اسـالم بـراي ايجـاد      مسلمان صدقه محسوب نموده است.
 داشته است. طرف متخاصم روا آشتي بين دو صلح و

دروغگـو نيسـت گـاهي     كند كه بين مردم صلح ايجاد مي كسي«فرمود:  ص رسول خدا
 .)110F1(»زند حرف خيري مي يا گويد ميسخني 

بهشت برسي سعي كن بـين مسـلمانان    براي اينكه درجات عالي در !مسلمان پس اي برادر
 .اصالح نمايي

﴿                             

                  ﴾  :در «). 114(سوره نساء

] كسى است كه به صدقه يا كار  بسيارى از نجوا [ها] يشان خيرى نيست، بلكه [خير در نجواى
فرمان دهد. و هر كس كه اين [كار] را براى به دست آوردن  شايسته يا اصالحى بين مردم

 »خشنودى خداوند انجام دهد، پاداشى بزرگ به او خواهيم داد
 بود؟؟ داني پاداش اصالح بين مردم چه خواهد مي آيا

فرزندآدم هيچ عملي انجام نداده «: فرمود ص رسول خداكه  كند روايت مي  ابوهرير
 .)111F2(»باشد اخالق نيكوو  بين مردم اصالح نماز، و از كه بهتر

 مين عمل: دعوت بسوي خداهچهارد

صـدقه   وسـنت   نمـاز  پاداش روزه و يش ازب كنند هرگاه پاداش كسي كه بين مردم اصالح مي
آشتي  و صلح تقوا دعوت آنان به ايمان و بندگانش با و پس كسي كه بين خدا، باشد لي ميفن

پيـامبرش گـردن    و كسي كه به فرامين خـدا  داشت؟ هدپاداشي خوا و چه اجر نمايد مي ايجاد

                                           
 .)2605مسلم ( ) و2692و بخاري () 19/266( مسند احمد -1
) وآلبـاني آن  7948ير(غسيد صلي آن را حسن دانسته در جـامع الصـ   ) و11090بيهقي در شعب ايمان ( -2

 .)5645( صحيح دانسته است در صحيح الجامع
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 و خـدا  بـا  سـخني بگويـد   يـا  بدون اينكه بدانـد  كرده، و رها رسول را و بدون شك خدا نهدن
 پيامبرش دشمني نموده است.
 گرداند دوست داشتني مي را دين خدا و خواند مي بسوي اهللا فرا بنابراين كسي كه مردم را

 خواند، به همين پاداش و مي فرا فرامين خدا پيروي از و خدا با بسوي صلح حقيقت آنان را در
 دارند مخاصمه دنيا امور نفركه در كسي كه بين دو است از بزرگتر و بيشتر اجرش نزد خدا

  ﴿: فرموده است خداوند لذا، نمايد مي صلح ايجاد           

              ﴾ ) :تر است از كسى  چه كسى خوش سخن« ).33فصلت

  ».] خدا دعوت كند و كار شايسته انجام دهد و گويد: من از مسلمانانم كه به [سوى
بسـوي   تـوان دارد  كـه در  آنجا ممكن تا ي وسيله هر پس براي مسلمان شايسته است كه با

      اهللا دعوت دهد.         
بسـويش فـرا    را سـنتي كـه او   هـر  دهـي، و  مـي  خـوبي كـه بـه كسـي يـاد      و بدانكه هرخير

اينهـا باعـث    ي دادي، همـه  بهشتي به كسي ياد اينكه چگونگي رفع درجات در يا خواني و مي
 همانندش برايـت خواهـد   بدست آورد او پاداشي كه هر باشد، و مي تو شدن اجر چندين برابر

 رسول خدا از شد. ابوهريره  افزوده خواهد منزلت تو افراد به درجات وآن  به تعداد و بود.
 خواند، پاداشـش هماننـد   بسوي هدايت فرا كسي كه مردم را«كندكه فرمود:  روايت مي ص

پاداش آنها چيزي كاسـته   داشت، بدون اينكه از خواهد وي پيروي كنند پاداش كساني كه از
 .)112F1(»شود

عـرض كـرد، سـواريم     و آمد صرسول خدا  : مردي نزدگويد مي انصاري  ابومسعود
، آنگاه شخصي عرض كرد: اي رسول »ندارم«كنيد، فرمود:  مركبي سوار بر هالك شده، مرا

                                           
 .)2674) وصحيح مسلم (1/218موطا مالك ( -1
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فرمـود:   ص رسـول خـدا   سـواركند.  را كـنم بـه نزدكسـي كـه او     راهنمايي مي را من او خدا
 .)113F1(»دارد انجام دهنده آن پاداشي همانند راهنمايي نمايدي كسي كه به خير«

 راه خدا در پانزدهمين عمل: جهاد

 است. راه خدا در پانزدهمين عملي كه سبب رفع درجات است، همانا جهاد
 :دارد، راه اول راه جداگانـه قـرار   دو سر بر باب جهاد مسلماني كه توانايي داشته باشد، در

مقابل  يم نشدن دراهللا، تسل ةكلمبخشش براي اعالي  بذل و راه خدا، و در جهاد شتندوست دا
 كند. بهشت راهنمايي مي درجه در مقام و به سوي صد اين راه دشوار، انسان را دشمنان خدا.

اي  انجامش مردن بـراي شـعبه   روراندن كه سرپدل ن آرزوي آن در و راه دوم: ترك جهاد
 بود. نفاق خواهد از

 نكنـد، و  دجهـا  و كسـي كـه بميـرد   «فرمـود:   ص پيامبرخـدا  كند روايت مي  ابوهرير
 .)114F2(»نفاق مرده است اي از شعبه بر نداشته باشد سر در آرزوي جهاد

 ؟گونه استچ راه بسوي جهاد و پس پاداش جهاد چيست؟ 
 براي مجاهـدان در  بهشت كه خداوند در (مقام) درجه صد عبارت است از پاداش جهاد  

 صـد  بهشـت  رد«فرمـود:   ص رسـول خـدا  : گويد مي ه ابوهرير .راهش آماده كرده است
راه اهللا مهيا فرموده، كه فاصله مابين  براي مجاهدان در كه خداوند دارد وجود مقام)و درجه (

 .)115F3(»باشد زمين مي آسمان و (فاصله) درجه مانند دو هر
كسـي كـه اهللا را بـه    «كه فرمـود:   كند روايت مي صرسول خدا  از خدري  ابوسعيد 

، بهشت بـرايش  تپذيرف بعنوان پيامبر را ص محمد وبه عنوان دين،  اسالم را پروردگاري، و

                                           
 .)1893) ومسلم (19/66مسند احمد( -1
 .)1910سلم (م ) و14/26( مسند احمد -2
 .گذشت 12در شماره  -3
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 همانـا  رود بهشـت بـاال   درجـه در بنده صد  شود ديگري كه سبب مي چيز گردد، و واجب مي
 .)116F1(»في سبيل اهللا است جهاد
 كـه مخصـوص مجاهـدان در    دارد درجه قرار پيش رويت صد در !مسلمان برادر اي پس 

همچنــين كاخهــاي ؟! جــويي ســبقت مــي وبــراي رســيدن بــه آن شــركت  راه خداســت، آيــا
 بهشت خواهي داشت. درنيز گوناگوني 

كـنم   من ضمانت مـي «فرمايد:  شنيدم كه مي ص رسول خدا از: گويد مي فضاله بن عبيد 
 وسط بهشت براي كسـي كـه بـه مـن ايمـان آورد، و      اي در خانه پيرامون بهشت، و اي در خانه

 اي در خانـه  پيرامـون بهشـت، و   اي در نم خانهك من ضمانت مي هجرت نمود، و و مسلمان شد
مسـلمان   و بلندترين مكان بهشت براي كسي كه به من ايمان آورد اي در خانه وسط بهشت، و

 .)117F2(»نمود جهاد راه خدا در و شد
نعمتهـاي فـراوان    درجـات عـالي و   قيامت شهيد هنگامي كـه پـاداش شـهادت، و    روز در 

اينكه بارها در راه خداكشته  گشت تا مي به دنيا باز !كاش يكندكه ا مي آرزو بيند مي بهشتي را
 شد. مي

قيامت شـخص بهشـتي آورده    روز«فرمود:  ص رسول خدا: گويد مي  انس بن مالك
اي : گويـد  مـي  او چگونه يافتي؟ جايگاه خويش را! اي فرزندآدم: شود شود، به اوگفته مي مي

 خـواهم و  چيزي نمـي : گويد ميكن، او  آرزو وبخواه : فرمايد بهترين جايگاه، مي! پروردگارا
كشـته شـوم،    راه تـو  در اينكه ده بـار  به دنيا باز گرداني تا اينكه مرا كنم بجز نمي چيزي آرزو

 .)118F3(»د...بين مي براي اينكه فضل شهادت را
 : اشكال گوناگون دارد جهاد

                                           
 .)1884صحيح مسلم ( -1
 .)1300) تصحيح الباني در صحيح الترغيب (2/60) وحاكم (3133نسايي ( -2
 .)1877) و مسلم (14/27( مسند احمد -3
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 راه خدا) (كشته شدن در جان نفس و با : جهاداوال
زنـان   شمشـير ( تنعاي اهل صـ «فرمايد:  مي ص: شنيدم رسول اهللا ويدگ مي  ةكعب بن مر

آن  بخـاطر  به دشمن اصابت نمايد، خداونـد  كه هركس تيري را اندازي كنيد، زيرا تير )!ماهر
. عبدالرحمان بن أبي النحام عرض كرد: اي رسول »بلندي مي بخشد رفعت و را يك درجه او

درجـه   پلـه و  ن منزل مادرت نيست، بلكه بين هردوآنها مثل پلكا«فرمود:  خدا درجه چيست؟
  .)119F1(»سال است ي صد فاصله

 مال با : جهادثانياً
مهيـا   مجاهـدين و  ي هباشد، كـه شـامل كفالـت خـانواد     بوسيله مال مي دومين راه جهاد، جهاد

پاداشـي همچـون    كسي كه چنين نمايد و باشد. برگ جنگي براي مجاهدين مي و نمودن ساز
 داشت. خواهد پاداش مجاهد

كسـي كـه وسـايل جنگـي بـراي      «فرمـود:   ص رسـول خـدا  : گويـد  مـي  بن خالد زيد
 كسي كه سرپرستي خانواده مجاهدي را نمايد، جهادكرده است، و مهيا راه خدا مجاهدين در

 .)120F2(»نموده است بعهده بگيرد، جهاد
برخـي   در كنـد. ن مـال خـويش دريـغ    بنابراين كسي كه توانايي رفتن بـه جهـاد نـدارد، از   

 نفس مقدم داشـته اسـت، همانگونـه كـه در     جهاد بر بامال را جهاد ازسوره هاي قرآن خداوند
 : سوره صف آمده است سوره حجرات و

﴿                             

           ﴾  :مؤمنان تنها آنانند كه به خدا و «). 15(حجرات

                                           
 .گذشت 17در شماره  -1
 .)1895مسلم ( ) و2843بخاري ( ) و14/23( مسند احمد -2
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اند و با اموال و جانهايشان در راه خدا  اند، آن گاه شك به دل راه نداده رسولش ايمان آورده
 .»اند. اينانند كه راستگويند جهاد كرده

درجـات خواهـد    بهترين جايگاه و كند، در جهاد خدا راه مالش در جان و كسي كه با اما
 بود.

 ﴿: دفرمايــ  مــيخداونــد                          

                                       

                         ﴾  )ــاء:   ســوره ). 95نس

ا جهـاد  ] نشسته آسيب ناديده و آنان كه با مالهايشان و جانهايشان در راه خد مؤمنان [در خانه«
]  كننـد. بـر [خانـه    كنند، برابر نيستند. خداوند آنان را كه با مالهايشان و جانهايشان جهاد مى مى

] بهشـت را وعـده داده    نشستگان به مرتبتى برترى داده است. و خداوند بـه هـر يـك [از آنـان    
  .»] نشستگان پاداشى بزرگ افزون داده است است و خداوند جهادگران را بر [خانه

و اسبش كشـته   بهترين شهدا كسي است كه خونش ريخته شود«فرمود:  ص ل خدارسو
 .)121F1(»شود

 جهاد با زبان :ثالثاً
ت نمايد، و مراه سوم جهاد همانا جهاد به وسيله زبان است، كه به وسيله آن كفار را هجو و مذ

اري اسـت كـه خـدا و پيـامبرش     عار از اشـ عين خدا را مـدح و سـتايش كنـد، ايـن گونـه اشـ      د
 پسندند.  مي

                                           
آلبـاني در صـحيح الجـامع     ) و1257( را حسن دانسـته در جـامع الصـغير   روايت طبراني ،  سيوطي آن  -1

 .) صحيح دانسته است1108(
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رسول خدا، خداوند در مورد شعر نازل فرموده   : عرض كردم ايگويد ميكعب بن مالك 
كند، قسـم بـه ذاتـي     من با شمشير و زبانش جهاد ميؤم«فرمود:  ؟!آنچه كه نازل فرموده است

 .)122F1(»كنيد ان ميربا ركه جانم در دست اوست گويا شما به وسيله شعرتان آنها را تي
را هستند كـه تمـام كوشـش و توانـايي خـويش را صـرف مـدح و سـتايش         بسياري از شع

كنند و تعداد اندكي از آنان هستند كه كوشـش و توانـايي    هاي كه در اطرافشان است ميزيچ
برنـد تـا اينكـه در صـف      شاعري خويش را براي سـتايش خداونـد و دفـاع از ديـن بكـار مـي      

 مجاهدان راه خدا قرار بگيرند. 
بـدعت، از   نفـاق و  ي كـه دشـمنان از اهـل شـرك و    ترد شـبها ، ين خدادهمچنين دفاع از 

از جهاد  و كنند، الزم و واجب است سالم و مسلمانان بيان ميااي عليه  طريق كانالهاي ماهواره
 يبـه گمراهـ   صگردد تا اينكه مبادا مـردم از هـدي و روش پيـامبر     در راه خدا محسوب مي

 د. نگرد
امتثـال و  بخـاطر  است كه در اين ميدان جهاد قـدم بگذارنـد،    بر علما و داعيان اسالم الزم

بوسـيله مـال و جـان و زبانتـان بـا مشـركين جهـاد        «فرمـود:   صپيروي از فرمان رسول خـدا  
 .)123F2(»كنيد

جهـاد   ،شـود  : جهاد با ديگران به دو بخش تقسيم مـي گويد ميمين يعالمه محمد صالح عث
 با علم و بيان و جهاد با اسلحه. 

د، ولي نشود كساني هستند كه تظاهر به اسالم دار نان جهاد ميآبا علم و بيان با  كساني كه
 ها....ي در حقيقت از مسلمانان نيستند. مانند منافقين و اهل بدعت و تكفير

و كنند ولـي بـا علـم     م ميالشود چون كه تظاهر به اس اينها بوسيله اسلحه با آنان جهاد نمي

﴿كنـيم.   بيان بـا آنـان جهـاد مـي                               

                                           
 .) صحيح دانسته است1694( آلباني در صحيح موارد الظمان طبراني، و ) و19/276( مسند احمد -1
 حبان ابي ) و2/81حاكم ( ) و2431دارمي ( ) و3096نسايي ( ) و2504( ابوداود ) و14/7( مسند احمد -2

)1618(. 
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         ﴾. ) :اى پيامبر، با كافران و منافقان جهاد كـن و بـر آنـان    «). 73توبه

  .»سخت گير و جايگاهشان جهنّم است. و بد جايى است
 باشد، و جهاد با منافقين با علم و بيان.  با كفار، با اسلحه مي پس جهاد

دانستند كه در ميان يارانش منافقين وجود دارند و آنان را  مي صبدين خاطر رسول خدا 
شناختند ولي هرگز نه آنان را كشت و نه اجازه قتل آنـان را دادنـد، بلكـه فرمودنـد: مبـادا       مي

كشد. همچنين كساني كه زيـر پوشـش اسـالم قـرار دارنـد       را مي شمردم بگويند: محمد ياران
بيـان بـا آنـان جهـاد     و علـم  ي  كنـيم، ولـي بوسـيله    مـي اهل بدعت، بـا اسـلحه بـا آنهـا جهـاد ن     

(نماييم مي
124F

1(. 
 گردد جهاد كن.  ت ميسر ميياي كه برا پس با شمشيرت و با زبانت و با هر وسيله

 رابعاً: شهادت را از خدا خواستن 
از خداوند طلب شهادت نمودن كـه   صه براي جهاد، همانا از روي صدق و اخالچهارمين را

ند كه كسي چنين بكند خداونـد  ا هوعده داد صدر راه خدا شهيد گردد، چنانكه رسول خدا 
 رساند اگر چه بر بستر خويش بميرد.  مي او را به مقام و منازل شهدا 

ه از روي صدق و اخـالص  كسيك«فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي سهل بن حنيف 
رساند، اگر چـه بـر    شهادت را از خداوند طلب نمايد، خداوند او را به مقام و منزلت شهدا مي

 .)125F2(»بستر خود بميرد
اين آسانترين راه است كه با اخالص و نيت پاك از خداوند شهادت را بخواهي، بنابراين 

 تا مقام شهدا را بدست آوري. دستانت را بلند كن و در درگاه خداوند گريه و زاري نما 

                                           
 .)1/346شرح رياض الصالحين ( -1
 .)1520ابوداود( ) و1909صحيح مسلم ( -2
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بوسيله جهاد جايگاه امت در دنيا و آخرت بلند خواهد بود، اگـر جهـاد را تـرك نمـوديم     
ذليل و خوار خواهيم شد. پس در مقابل هواي نفسانيت محكم و استوار باش و آنچه در تـوان  

 ري بنما. داري از مال در راه خدا بخشش كن و براي ياري مجاهدان در راه خدا دعا و زا
و بايد دانست كه كمترين حقوق مجاهدان بر ما اينست كه براي آنان دعا كنيم، آيا از اين 

 هم ناتواني؟!

 است:  كارهايي كه پادششان با جهاد في سبيل اهللا برابر

از رحمت و بخشش خداوند نسبت به اين امت اين است كه برخي از اعمال و كارهاي آسان 
پس اگر دوست ، موده كه پاداش آن همانند مجاهد در راه خداستو كوچك را به ما عطا فر

 با اين اعمال آشنا شويم. تا داري كه مقام و جايگاه عالي در بهشت نصيبت گردد بيا

 ارامل (بيوه زنان )خدمت كردن  به مساكين و -1
كسي كه در جهت تأمين نيازهاي بيوه زنـان  «فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي ابوهريره 

نمايد، و يـا ماننـد كسـي     كند، مانند كسي است كه در راه خدا جهاد مي مساكين، تالش ميو 
 .)126F1(»گيرد و روزها روزه ميپردازد  مياست كه شبها به عبادت 

برخي از مردمان هستند كه آرزو دارند كه در راه خدا جهاد كنند و بـراي بدسـت آوردن   
خـدا ببخشـند، چـه بسـا بـراي ايـن افـراد        جان و مال خـويش را در راه   ،درجات عالي بهشتي

يا پاداشش همانند جهاد در راه خدا باشد  عمال آسانتر باشد.، وافرصتي ميسر گردد كه از اين 
 دهند. ولي آنان در اين زمينه سستي بخرج مي

باشد و شوهرش وفـات كـرده،    هر كدام از ما كسي از خويشاوندان است كه بزرگسال مي
، عمه و يا مادربزرگ باشد و... كه احتياج به مال داشته باشد و يا از ما خواه اين بزرگسال خاله

بخواهد كه بوسيله ماشين او را به جايي برسانيم و يا حاجتي دارد كه برايش برآورده سـازيم،  

                                           
 .)2982مسلم ( ) و6006و 5353بخاري ( ) و55 /19( مسند احمد -1
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كنـيم. چگونـه ايـن شـخص آرزو      دهـيم و شـانه خـالي مـي     خيلي از ما به اين كار تن در نمـي 
خويش را در راه خدا قرباني كند ولي حاضر نيست كه سـاعتي  جان  كه كرد و حاضر بود مي

 از وقتش را در اين راه صرف نمايد. شكي نيست كه اين نوع تناقض گويي است. 

 انجام دادن اعمال صالح در ده روز ذيحجه  -2
حمـد خـدا و   ، هللا تكبيـر ا الإ لـه إال  :انجام دادن اعمال صالح در ده روز ذيحجه از قبيل گفـتن 

 شود.  بب رفع درجات و بدست آوردن پاداش مجاهدين ميغيره س
سال بهتر از  هيچ عملي در ايام«فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي بعبداهللا بن عباس 

. عـرض كردنـد: حتـي جهـاد در راه خـدا؟      »نيست )اول ذيحجه( ي م دههااين ايانجام آن در 
ويش در راه خدا بيرون شود و حتي جهاد در راه خدا، مگر كسي كه با جان و مال خ«فرمود: 

 .)127F1(»هيچ چيز را بر نگرداند

 از وقتش يا اول وقتش  نماز به تأخير نيانداختن  -3
نزد خدا پسنديده تر پرسيدم، كدام عمل  صاز رسول خدا «: گويد مي  مسعود نعبداهللا ب

ه نماز در وقت خودش، باز عرض كردم: بعـد از آن؟ فرمـود: نيكـي بـ    واندن است؟ فرمود: خ
 .)128F2(»بعد از آن؟ فرمود: جهاد در راه خدا: پس گفتم، پدر و مادر

 نيكي به پدر و مادر  -4
 ص : شخصـي نـزد رسـول خـدا    گويـد  مي در حديث سابق ذكر شد، و همچنين ابوهريره 

پدر و مادرت زنده اند؟ عرض «آمد و از او اجازه خواست تا به جهاد برود. رسول اهللا فرمود: 
 . )129F3(»جهاد تو خدمت به آنهاست فرمود: .كرد: بله

                                           
 .) روايت كرده است969امام بخاري ( ) و6/166( امام احمد -1
 .)85مسلم ( ) و5970، 2782، 527بخاري ( ) و2/215( مسند احمد -2
 .)2549مسلم ( ) و3004( يبخار ) و19/36( مسند احمد -3
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سـازد و سـبب    نيكي به والدين از بزرگترين اعمالي است كه انسان را به خدا نزديـك مـي  
 شود.  ي گناهان مي كفاره

من زني را خواستگاري كردم ولي  :آمد و عرض كرد بشخصي نزد عبداهللا بن عباس 
آنگاه من غيرتم به جوش آمـد   او راضي به ازدواج با من نشد و با كس ديگري ازدواج نمود،

ابـن  ، خيـر : و او را كشتم. آيا براي من توبه وجود دارد؟ فرمود: مادرت زنده اسـت، او گفـت  
 تواني عبادت و طاعت خدا را بجاي آور.  عباس فرمود: به سوي خدا توبه كن و آنچه مي

مـادرش  زنـده بـودن    : رفتم و از ابـن عبـاس پرسـيدم: بـراي چـه از     گويد ميعطا بن يسار 
 .)130F1(»ر باشدددانم كه مانند نيكي به ما من نزد خداوند هيچ عملي را نمي« :پرسيدي؟ او گفت

: فرمايد ر باشند چونكه خداوند ميفنيكي به پدر و مادر واجب است اگر چه كه آنان كا

﴿                                  

  ﴾ آن دانشى  و اگر تو را بر آن داشتند كه چيزى را كه به [حقيقت« ).15قمان: (ل [

 »ندارى به من شرك آورى، از آنان اطاعت مكن و در دنيا با آنان به نيكى معاشرت كن
بـه آنـان و بدسـت    باره حرمت و حقوق پدر و مادر و نيكـي   : درگويد مي /امام مناوي 

(آوردن رضايت آنان در شريعت اسالمي به حد تواتر رسيده است
131F

2(. 
كند كه خودش پدر و  يكي از ما ارزش و قيمت نيكي به پدر و مادر را هنگامي درك مي

خواهد كه در حقش نيكي بكنند و رفتار خودش نسـبت   يا مادر بشود، آنگاه از فرزندانش مي
 كند.  يبه پدر و مادرش را فراموش م

گفت: خودت را به  يك فردي از عالمي پرسيد: چه وقت به زيارت پدر و مادرم بروم؟ او
 جاي آنها بگذار چند بار دوست داري كه فرزندانت را ببيني؟! 

 

                                           
 .)4( بخاري در ادب مفرد با تصحيح آلباني در صحيح ادب المفرد -1
 .)3/199فيض القدير، مناوي ( -2
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 كات زآوري صدقه و  جمع -5
ات و توزيع آن در ميان نيازمندان از كارهايي كه پاداش جهاد در راه زكجمع آوري صدقه و 

 رد.خدا دا
ار صدقه كـه بـه   زكارگ«فرمود:  ص: شنيدم كه رسول خدا گويد مي رافع بن خديج  

 .)132F1(»كند، همانند مجاهد در راه خداست حق و براي خدا كار مي
ت خالص مشاركت بنما و خوش بحال كساني كـه بـا   ني در اين عمل خير با !پس اي برادر

 نمايند.  مي  جمعيت هاي خيريه همكاري

ي خود و خانواده و براي نيكي به پـدر  چدر آمد براي خر كسب مال و -6

 و مادر 
ي حالل براي خود و خـانواده و والـدين    سعي و تالش و كار كردن براي بدست آوردن لقمه

 عملي است كه پاداش جهاد در راه خدا دارد.
تـوان   و گذشت، ياران هيكـل  ص: مردي كنار رسول خدا گويد مي كعب بن عجره  

 صو گفتند: اي كـاش ايـن راه خـدا بـود. رسـول خـدا        ندا ديدند و تعجب نمودبازوي او ر
اگر براي بدست آوردن روزي بـراي فرزنـدان خردسـالش بيـرون شـده پـس در راه       «فرمود: 

، بيرون شده پس در راه خداست، خداست، و اگر بخاطر پدر و مادرش كه پير و ناتوان هستند
كند پس در راه خدا  و تالش ميباشد و بيرون شده  ردمصون بداو اگر براي اينكه خويشتن را 

 .)133F2(»پس در راه شيطان است، اگر براي ريا و فخرها بيرون شده باشد در اين راه است. و
 
 
 

                                           
 .)4117( صحيح الجامع  )645ترمذي ( ) و2936( ابو داود ) و9/58( مسند احمد -1
 .)2669( امع القديرسيوطي آن حسن دانسته در ج روايت طبراني و -2
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 صآموختن علم يا آموزش دادن در مسجد النبي  -7
همانند پاداش جهاد في از اعمالي است كه پاداشي آموختن علم و ياد دادنش در مسجد النبي 

 يل اهللا دارد.سب
كسـي كـه بـه مسـجد مـن بيايـد بـراي        «فرمـود:   ص: رسـول اهللا  گويـد  مي ابوهريره  

پس او همانند مجاهد در راه خداست اما اگـر كسـي بـراي    ، آموختن دانش و ياد دادن دانش
 .)134F1(»همانند كسي است كه بسوي كاالي ديگران نگاه مي كند، غير از اين به مسجد بيايد

 حج و عمره  -8
همچـون پـاداش جهـاد در راه     يسي كه دوست دارد درجاتش در بهشت باال برود و پاداشـ ك

 خدا حاصل نمايد پس حج و عمره را بسيار بجاي آورد. 
 عمره از سبيل اهللاو همانا حج «فرمود:  صكند كه رسول خدا  روايت مي لام معقل 

 .)135F2(»مضان برابر با حج استشود و همانا بجاي آوردن عمره در ماه ر مي شمرده  )در راه خدا(
خـواهم   آمد و عرض كرد: مـي  ص: مردي نزد رسول خدا گويد مي لهمچنين شفاء 

كنم به جهادي كه جنگي كـه در  ن در راه خدا جهاد كنم. رسول اهللا فرمود: آيا تو را راهنمايي
(آن نيست، حج خانه خدا

136F

3(. 
د و عـرض كـرد:   مآ صكند: كه مردي نزد رسول خدا  روايت مي بحسين بن علي 

ي كه در آن جنگ نيست، دبيا بسوي جها«فرمود:  صمن ترسو و ناتوان هستم، رسول خدا 
ندين برابـر  چو در حرم بسيار نماز گذار تا پاداش ، ر انجام اين عمل كوشا باشبپس ، )137F4(»حج

 حاصل نمايي.

                                           
 .)6184( تصحيح آلباني در صحيح الجامع ) و1/91مستدرك حاكم ( -1
 .)1599( تصحيح آلباني درصحيح الجامع ) و1/482( حاكم -2
 .)2611( تصحيح آلباني در صحيح الجامع طبراني و -3
 .)7044( تصحيح آلباني در صحيح الجامع طبراني در معجم و -4
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 بعد از اداي نماز منتظر نماز ديگر بودن  -9
فرمود: آيـا شـما را راهنمـايي كـنم بـه       صرسول خدا  كند كه روايت مي انس بن مالك 

صحابه عـرض   ؟برد برد و درجات را باال مي يمچيزي كه خداوند بوسيله آن گناهان را از بين 
كامل نمـودن وضـو و برداشـتن گامهـاي بسـيار بـه سـوي        «كردند: بله اي رسول خدا. فرمود: 

 .)138F1(»ست مرزباني، اينست مرزبانيمسجد، و بعد از اداي نماز منتظر نماز بودن، پس اين ا
از اين حديث چنين برداشـت نشـود كـه بـه بيكـاري و عـدم تـالش بـراي روزي دعـوت          

پس ، دهد، خير چنين نيست، اين براي كسي كه فرصت يابد و بتواند اين كار را انجام دهد مي
دا را ذكـر  توانيد اگر چه يكبار هم شده بعد از نماز مغرب در مسجد بنشـينيد و خـ   شما نيز مي

و طاعـت را  ايـن عبـادت   نماييد و قرآن را تالوت كنيد تا نماز عشا بخوانيد. لـذت و شـيريني   
 خواهي چشيد و عالوه بر آن پاداش مجاهد نيز بدست خواهي آورد. 

 اعتكاف   -10
ي آخر رمضان، پاداشي همچون جهاد در راه خدا  اعتكاف نمودن در مسجد و بخصوص دهه

 دارد.
كاف، ماندن در مسجد و بيرون نشدن از آن براي مدتي معين همـراه بـا نيـت    منظور از اعت

نمـاز ارتبـاط دارد، بجـز     تقرب به خدا، اين مقدار ماندن در مسجد با ثواب انتظار نماز بعـد از 
كيد شده بخـاطر اينكـه از سـنتهاي تـرك شـده اسـت و بسـياري از مـردم         أاينكه بر اعتكاف ت

 دانند. پاداش آنرا نمي
كه دانستي پاداش انتظار نماز برابر است بـا نگهبـاني در راه خـدا، پـس كسـي كـه        هرگاه

نشيند و منتظر نمازهاي بعد از نمازها است چه پاداشي  ي خدا اعتكاف مي چندين روز در خانه
 دارد؟!

هر پرهيزگاري اسـت و خداونـد ضـمانت    ي  مسجد خانه«فرموده است:  صرسول خدا 
                                           

 .گذشت 75در شماره  -1
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 .)139F1(»ز صراط براي كسي كه مسجد خانه اش باشدعبور ا رحمت و نموده روح و
 گردد محروم نساز. رفع درجات مي و، از اين سنت كه سبب پاك شدن نفس پس خود را

 برآوردن نيازهاي مردم  -11
كسي كه دوست دارد مقامش در بهشت بلند گردد و پاداشي برابر با پاداش جهاد در راه خدا 

تالش نمايد، چونكه اين عمل از پاداش  ردم سعي وبدست آورد، پس در برآوردن نيازهاي م
 يكماه اعتكاف بيشتر است.

محبوبترين اعمال نـزد خداونـد   «فرمود:  ص، رسول خدا گويد مي بعبداهللا بن عمر 
 يـا قرضـش را   ،نمايي يا مشكلي از وي برطرف مي ،سازي شادي است كه بر مسلمان وارد مي

اگر همراه برادر مسـلمانم بـروم تـا حـاجتش را     ، يساز يا گرسنگي از وي دور مي ،ادا ميكني
برآورده سازم، برايم از اعتكاف يكماه در مسجد محبوبتر است و كسي كه جلو خشم خود را 

پوشاند وكسي كه خشم خود را فرو برد در حالي كه  او را مي )و عورت( بگيرد خداوند عيب
سـازد و كسـي كـه     ز خشـنودي مـي  تواند آنرا انجام دهد روز قيامت خداوند دلش را پـر ا  مي

همراه برادرش براي انجام حـاجتش رفـت تـا بـرآورده شـود، خداونـد گامهـاي او را اسـتوار         
گرداند همچنان كه  لغزد و همانا اخالق بد عمل را فاسد مي گرداند در روزي كه گامها مي مي

 .)140F2(»سازد سركه عسل را فاسد مي

 جهاد با نفس (مجاهدت و خود سازي)  -12
گردد و همچنين پاداش  د سازي و جهاد با نفس از اعمالي است كه باعث رفع درجات ميخو

تر  جهاد در راه خداست. اين نوع جهاد يعني پاكسازي و خودسازي از جهاد با دشمنان سخت

                                           
) آن را حسن لغيره دانسته 330آلباني در صحيح الترغيب ( ) و6/176حليه ( ابونعيم در )6143طبراني ( -1

 .است
 .) حسن دانسته است176صحيح الجامع ( آلباني در ) و13646( طبراني در معجم كبير -2
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كسي كـه چنـين كنـد     و، دانند ليكن بسياري از مردم نمي، است و پاداش آن نيز بزرگتر است
 دهد. هاي عالي و شايسته در بهشت جاي ميرا به مقام خداوند او

بهترين جهـاد ايـن اسـت    «كند كه فرمود:  روايت مي صاز رسول خدا  ابوذر غفاري 
 .)141F1(»كه شخص با نفس و خواهشات خويش جهاد نمايد

مجاهـد كسـي اسـت كـه بخـاطر      «فرمـود:   ص: رسـول خـدا   گويـد  ميفضاله بن عبيد  و
 .)142F2(»رضايت خدا با نفس خويش جهاد كند

كسي كه نتواند با نفس خود جهاد كنـد و آن را بـراي اطاعـت و پيـروي خداونـد آمـاده       
بدانيم كه جهـاد بـا نفـس دو بخـش دارد:      تواند با دشمنان خدا جهاد نمايد. بسازد، هرگز نمي

 يعني تقواي خداوند. دوري از نواهي (آنچه نهي شده) اجتناب و: اول انجام دادن اوامر، دوم

 در زمان فتنه  به سنت مخصوصاًتمسك جستن -13
همچـون جهـاد در راه خـدا دارد همانـا      يشـود و پاداشـ   از اعمالي كه باعث رفع درجات مـي 

باشـد، كسـي كـه     مـي  ت اسـالم و فتنـه   غربدر زمان  صتمسك جستن به سنت رسول خدا 
 عبـداهللا بـن مسـعود     دوست دارد به اين پاداش نائـل آيـد پـس بـه سـنت تمسـك بجويـد.       

بعد از شما، زمان صبر و بردباري خواهد آمد كـه بـراي   «فرمودند:  ص، رسول خدادگوي مي
 .)143F3(»متمسك به دين پاداش پنجاه شهيد از شما خواهد بود

 گفتن حق نزد پادشاه ستمگر -14
بايـد از  ، خواهد درجاتش بلند گردد و پاداش شهيد بلكه سيد شهدا بدست آورد كسي كه مي

 دريغ نورزد.گفتن حق نزد سلطان ستمگر 

                                           
 .) صحيح دانسته است1095( آلباني آن را در صحيح الجامع روايت ابن نجار و -1
 .)6679( تصحيح آلباني در صحيح الجامع ) و1621ترمذي( ) و14/10( د احمدمسن -2
 .گذشت 56در شماره  -3
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سـيد الشـهدا    مطلبحمـزه بـن عبـدال   « :فرمـود  ص: رسول خدا گويد ميجابر بن عبداهللا 
است و مردي كه در مقابل پادشاه ستمگر قيـام نمايـد و او را امـر و نهـي كنـد و پادشـاه او را       

 .)144F1(»بكشد

 رساند  منزلت شهدا مي هايي كه انسان را به مقام و مصيبت -15
چهارده نوع از انواع مصيبتها و بالهايي كه انسان را بـه مقـام و منزلـت    در باب پنجمين عمل، 

 رساند ذكر نموديم. شهدا مي

 شانزدهمين عمل: غذا دادن -16
 سـازد همانـا غـذا دادن بـه مسـتمندان      من را در بهشت بلند مـي ؤيكي از اعمالي كه درجات م

سه چيز سبب رفع درجات  ،، در اين زمينه حديثي طوالني آمده كه در آن ذكر شده كهاست
 )وخـوش اخالقـي  ( گردد كه عبارتند از: غذا دادن به مستمندان، بـا نرمـي   من در بهشت ميؤم

 صحبت كردن و نماز تهجد.
و  ءبسياري از سلف در حالي كه خود به غذا نياز مبرم داشتند بـه مسـاكين و ايتـام و فقـرا     
 دادند. غذا مي ءاسرا

خواند  نمود هنگامي كه برايش آوردند، فقرا را فرا ربيع بن خثيم روزي درخواست حلوي
اوگفـت: آيـا بجـز     ي؟دنخـور  را خسته نمودي و و به آنها داد، اهل خانه اش به وي گفتند: ما

رسد، هر چند كه  پاداشش به او مي و هدفش اين بود كه اجر من كسي ديگري خورده است؟
كـه غـذاي خـوش مـزه بـرايش      از بزرگان هنگـامي   و يكي ديگر كسي ديگري خورده باشد

 ازرا خسته نمودي و چيزي  ما: آماده كردند همه اش را به فقرا داد، اهل خانه اش به او گفتند

                                           
 .آن را حسن دانسته است )3670( آلباني در صحيح الجامع ) و3/193( حاكم -1
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اوگفت: اگر از آن خورده بودم اكنون در دستشويي بود و حاال كه به ديگـران   آن نخوردي؟
(داده ام نزد خداوند ذخيره است

145F

1(. 
يكديگر سـبقت   ي بدست آوردن درجات بهشت برو چگونه برا !بنگر آنان چگونه بودند

بينم كه چه بسيارند كساني كـه غـذاهاي فـراوان و ميـوه هـاي خـوب را        جستند، امروز مي مي
آنان است  بخاطر اينكه بيش از حاجت و نياز، ها و جشنهايدر عروس ريزند مخصوصاً بيرون مي

 ميكنند.تنبلي  مستمندان تقسيم كنند سستي و از اينكه بين فقرا و و
توان به حيوانات و پرندگان نيـز   بايد دانست كه غذا دادن منحصر به انسانها نيست بلكه مي

اگـر مـا    شـود.  غذا داد، زيرا كه به هر زنده جاني غذا يا آب دهي اجر صدقه برايت نوشته مي
سـتيم  نواتكـرديم، مـي    درسـت اداره مـي   م وينمود اموال صدقه و زكات مال را بخوبي ادا مي

 سنگي در جهان را ريشه كن نماييم.گر

 (تهجد) مين عمل: نماز شبدههف

بهترين نماز بعد از نمازهاي فريضه نماز شـب اسـت، صـالحان و گذشـتگان بـر آن مـداومت       
  از اعمـالي اسـت كـه سـبب رفـع درجـات در بهشـت        و كردند و با آن انس گرفتـه بودنـد   مي
صـالحان   )عـادت ( يد زيرا كـه روش و نماز شب بخوان«فرمايد:  مي  صرسول خدا  شود. مي

ي گناهان و بازدارنـده   سبب تقرب شما به پروردگارتان است و كفاره باشد و مي پيش از شما
 .)146F2(»دباش مياز مصيبت 

كردنـد. ولـي    آن كوتـاهي نمـي   اداي مـداومت داشـتند و در   سلف صالحان بر نماز تهجد
نمـاز  كننـد و اغلـب مسـلمانان     هي مـي در نماز صبح كوتاافسوس امروزه بسياري از مسلمانان 

 و شناسـند، بخـاطر بدسـت آوردن ثـواب شـب قـدر       شب را فقط در ده روز آخر رمضان مـي 

                                           
 .)79علي ابن رجب (ص ولي في شرح حديث اختصام المالء األاختيار األ -1
 .) آن را حسن لغيره گفته است624آلباني در صحيح الترغيب ( ) و1/308حاكم ( ) و3549ترمذي ( -2
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خـود را از پـاداش ثلـث     و، خواننـد  مـي  بعضي از اينها نيز بـه مسـجدهايي ميرونـد كـه زودتـر     
 سازند. مي آخرشب محروم

مـي   شـود، ابـوهريره    مـي دعا در ثلث آخر شب استجابت  عبادت و و درحالي كه نماز
سوم شب به آسمان دنيا  پس از گذشت دو، خداوند هر شب«فرمود:  صرسول خدا  گويد:

آيـا كسـي    : آيا كسي هست كه مرا بخواند تـا او را اجابـت كـنم؟   گويد ميفرمايد و  نزول مي
 آيا كسي هست كه از من طلب بخشـش كنـد تـا او را    بدهم؟ هست كه از من بخواهد تا به او

 .)147F1(»خشم؟بب
، در جماعـت  بخواني پس الاقل بعد از اداي نماز عشاء (تهجد) پس اگر نتوانستي قيام ليل

 نافله ادا كن تا از غافالن شمرده نشوي. نماز سنت و
كسي كه در شب ده آيه را در نماز بخواند از غافالن نوشـته  «فرمايد:  مي صرسول خدا 

كسـي كـه    شـود و  نوشته مي (عبادت كنندگان) كسي كه صد آيه بخواند از قانتين و شود نمي
 .)148F2(»دشو مينوشته  آيه بخواند از مقنطرين (صاحب پاداش بزرگ) هزار

شمرده  (دارندگان پاداش عظيم) رينقنطدوست داري كه از م پس اگر همت بلند داري و
آيـه   995را در نماز شب بخوان، زيرا كه مجمـوع اينهـا    عم تبارك و جزء شوي، بنابراين دو

 ي فاتحه دو ركعت به آن اضافه كن بيش از هزار آيه ميشود. ميشود، آنگاه تكرار سوره

 هجدهمين عمل: آشكار و عام نمودن سالم 

كـه در بهشـت   «كندآمـده اسـت:    روايـت مـي   صدر حديثي كه ابو مالك اشعري از پيامبر 
د آنهـا را بـراي   بـاطنش آشـكار و پيداسـت خداونـ     منازلي وجود دارد كـه ظـاهر و  ) اتاقها و(

                                           
 .)1/214طا (ؤم مالك در ) و758مسلم ( ) و1145بخاري ( -1
 .)1144ابن خزيمه ( ) و1398( ابو داود -2
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شـب   كنـد و  سـالم را آشـكار مـي    دهند و مي غذا )به گرسنگان( كرده است كه هكساني آماد
 .)149F1(»خواند مي هنگامي كه مردم خوابيده اند نماز (تهجد)

اي است كـه ميـان مسـلمانان     ترين وسيله  آشكار نمودن سالم و سالم كردن بهترين و قوي
حقوق مسلمان بر مسلمان است هـر چنـد كـه وي را     ي ازيك و نمايد برادري ايجاد مي الفت و
رنـگ شـده    شود كه سالم كردن در بين افراد جامعه اسـالمي كـم   امروزه مشاهده مي نشناسد.

پيشـگويي فرمـوده بودنـد     صو آنچه كه رسول اكـرم  ، در شهرهاي بزرگ است مخصوصاً
 تحقق يافته است.

ست شخص بركسي سـالم  ا امت اينهاي قي يكي از نشانه«فرموده است:  صرسول خدا 
 .)150F2(»شناسد كند كه او را مي مي

و  شناسـي  بنابراين اگر دوست داري كه در جايگاه عالي بهشتي باشي پس به هـر كـه مـي   
 فقرا را غذا بده و شب هنگامي كه مـردم در خـواب هسـتند برخيـز و     شناسي سالم بكن و نمي

 نماز شب بخوان.

 صنوزدهمين عمل: درود بر پيامبر 

سـالم   درود و گـردد.  درود فرستادن يكي از اعمالي كـه سـبب رفـع درجـات در بهشـت مـي      
درود  زيادي آن مطلوب و مستحب اسـت.  از اعمالي است كه اكثار و صفرستادن بر پيامبر 

 كفاره گناهان خواهد شـد  و ها و سالم بسيار سبب رفع درجات، اجابت دعا و زياد شدن نيكي
روز قيامـت حسـرت   ، سالم نفرسـتند  درود و صپيامبر  بر ينند وكساني كه در مجلسي بنش و

 خورند. مي

                                           
 .)1984ترمذي ( -1
 .) گفته اسنادش صحيح است5/333( احمد شاكر ) و17/333( مسند احمد -2
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گروهـي كـه در مجلسـي بنشـيند و بـر      «فرمـود:   صرسول خـدا   :گويد مي ابوهريره 
هر چند كه بـه بهشـت برونـد چـون     ، خورند پيامبر خدا درود نفرستند، روز قيامت حسرت مي

 .)151F1(»بيند برايش پاداش بسياري را مي
در حديثي آمده كه ابوطلحه  صپيامبر  سالم بسيار بر درود و رد رفع درجات بااما در مو

اي از جانب پروردگارم نـزدم آمـد و    فرستنده«كنند كه فرمود:  روايت مي صاز پيامبر خدا 
ده گنـاه   نويسد و مي برتو درود بفرستد، خداوند ده حسنه برايش  كه گفت: هر كه از امت تو

 .)152F2(»گرداند وي باز مي به همانندش و ه درجه مقامش را باال ميبردد زدايد و از وي مي را
بسـيار درود   صپيـامبر گرامـي    بـراي رفـع درجـات خـويش بـر      !پس اي برادر مسـلمان 

رسـول خـدا    و شـود  عرضه مي صرسول خدا  بفرست و بخصوص در روز جمعه زيرا كه بر
 ه اند.تشويق نمود درود فرستادن در روز جمعه بسيار ترغيب و بر ص

 بيستمين عمل: عادت دادن زبان به سخن نيكو 

حفظ و نگهداري زبان و گفتن سخنان نيك و پاكيزه از اعمالي است كـه درجـات انسـان در    
ي در جهـت خوشـنودي و رضـاي    نبنـده سـخ  «فرمايـد:   يمـ برد. پيـامبر گرامـي    بهشت باال مي

ي آن سـخن در جهـنم    بوسـيله بدون اينكه به آن توجه نمايـد ولـي   ، آورد خداوند به زبان مي
 .)153F3(»كند سقوط مي

 گردد. شود و بر آن محاسبه مي آورد نوشته مي بايد دانست هر سخني كه انسان به زبان مي
روز  سخن گفت و كسي كه به خدا و. پس پيش از سخن گفتن بايد فكر كرد و سنجيد

﴿فرمايد:  ند ميبايد سخن نيك بگويد يا اينكه خاموش بنشيند.خداو، قيامت ايمان دارد  

              ﴾ ):آورد مگر  هيچ سخنى را بر زبان نمى«). 18ق

                                           
 .)1/496حاكم( ) و10242نسايي در كبري ( ) و3380ي (ترمذ ) و19/166( مسند احمد -1
 .)57( يح آلباني در صحيح الجامعحتص ) و1294نسايي ( ) و14/309( مسند احمد -2
 .)2/985( مالك ) و2988( مسلم ) و6478بخاري ( -3
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﴿: فرمايد مي و »آنكه نزدش نگهبانى آماده [حضور] دارد             

                    ﴾ )و به «). 53سراء: إلا

اندازد.  شيطان بين آنان اختالف مى گمان بىبندگانم بگو: سخنى را بگويند كه آن بهتر است. 
 .»به راستى كه شيطان براى انسان دشمنى آشكار است

ز گفتن سخنان نادرست اجتناب كن، رسول ا بنابراين زبانت را به سخن نيك عادت بده و
ي خرما باشد، پـس اگـر نيافتيـد بـا      از آتش جهنم بترسيد، اگر چه با نيم دانه«فرمايد:  خدا مي

 .)154F1(»سخن نيكو

 يكمين: مشغول ذكر خدا بودن بيست و

 داوند است.خشود همانا ذكر  اي كه باعث رفع درجات مي بهترين كالم پاكيزه
ال و پـاكترين  عمـا آيا شما را به بهترين ا«: فرمود ص: رسول خدا دگوي مي  ابو درداء

 آنها نزد پروردگار و باال برنده درجات و چيزي كه از انفاق طال و نقره برايتان بهتر است و از
 سـازم؟! نآنها گردن شـما را بزننـد، آگـاه     گردن آنها را بزنيد و واينكه با دشمن روبرو شويد 
 .)155F2(»ذكر خداوند متعال عرض كردند: آري، فرمود:

شـود و عـذر هـيچ كسـي در تـرك كـردن ذكـر         ذكر خداوند باعث زنده شدن دلهـا مـي  
 شود. پذيرفته نمي

 شود ذكر خواهيم كرد:  در اينجا برخي اذكار كه سبب رفع درجات مي
 
 
 
 

                                           
 .)1016مسلم ( ) و6023) و بخاري (24/169( مسند احمد -1
 .)2629( ) صحيح الجامع3790ابن ماجه ( ) و3377ذي (ترم ) و1/211مالك ( ) و14/198( احمد -2
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 در صبح و شام   ال هللا)إله إ(ال  فتن تهليلگ -1
تبـه در صـبحگاه و شـامگاه بگويـد،     ده مر صكسي كه اين ذكر ثابت شـده از رسـول خـدا    

را بـاال   او رتبـه)  پاداش بسيار عظيمي خواهد داشت و خداوند در يك روز دويست درجـه (و 
 خواهد برد.

كسي كه در هنگام صبح نمودن «فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي ابو ايوب انصاري 
ه الْملْك ولَه الْحمد يحيِي ويميت وهو علَى كُلِّ شيٍء الَ إِلَه إِالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه، لَ«ده مرتبه: 

ريمعبودى بجز اهللا يگانه نيست، شريكى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست و سـتايش مـر او   « .»قَد
بگويد، خداوند متعال در ازاي هر  »ميراند، و او بر هر چيز تواناست كند و مى راست، زنده مى

برد و  ده درجه او را باال مي زدايد و نويسد و ده گناه از وي مي تنش ده نيكي برايش ميبار گف
 آخر نهار سپري برايش خواهد بـود و  و از اول نهار تاد مانند آزاد كردن ده برده دارد يپاداش

همينگونـه خواهـد    پـس اگـر در شـامگاه نيـز بگويـد     ، اينها غالـب نخواهدآمـد   هيچ عملي بر
 .)156F1(»بود

گفتنـد، امـا ذكـري كـه بعـد       و شام مي صبحدر  صو دعاي بود كه پيامبر  اين ذكر پس 
 نيست. »يحيِي ويميت«گفتند در آن لفظ  نماز مي

 دعاي ورود به بازار  -2 
از  ببرد همانگونه كه عبد اهللا بن عمر  از دعاهايي كه ميليون درجه گوينده اش را باال مي

الَ إِلَه إِالَّ اُهللا « :فرموده: كسي كه به بازار وارد شود و بگويدروايت كرده كه  صرسول خدا 
ريالْخ هدبِي ،تومالَ ي يح وهو تيميو يِيحي ،دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه كرِيالَ ش هدحلَى وع وهو ،

وجود نـدارد، او شـريكى نـدارد، پادشـاهى و      هيچ معبودى بجز خداى يكتا« .»كُلِّ شيٍء قَدير
ميـرد،   ميراند، و او زنده اى است كـه هرگـز نمـى    كند و مى ستايش از آن او است. او زنده مى

 و (ميليـون ) گنـاه   خداوند هزار هزار »نيك و بد در دست اوست، و او بر هر چيزى تواناست
                                           

 .)6418( صحيح الجامع ) و14/224( مسند احمد -1
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اي در بهشـت   و خانـه ، بـرد  باال ميدرجه او را  )ميليون( كند و هزار هزار بدي از وي پاك مي
در اينجا بلندي قدر و منزلـت   »درجه«كند طبق گفتار حافظ ابن حجر منظور از  برايش بنا مي

 .است
خوانـد   رفت و اين دعا را مي برخي از صالحين براي بدست آوردن اين پاداش به بازار مي

ق اين حديث و كسـب پـاداش   بدون اينكه نيازي به خريد و فروش داشته باشند تنها براي تطبي
 كرد.  بزرگ اين كار را مي

 والدين  )پرهيزكاري( بيست و دومين عمل: صالح و

 گردد.  صالح و پرهيزكار بودن والدين سبب رفع درجات فرزند در بهشت مي
: خداوند تبارك و تعالي مقام و درجه فرزندان بنده گويد مي بعبد اهللا بن عباس 

ن باشد تا اينكه آتر از رساند، هرچند كه اعمالش كم مقام والدين مي به من را باال برده وؤم

﴿يه را تالوت نمود: آمنان گردد. سپس ابن عباس اين ؤموجب روشنايي چشم م     

                                     

 ﴾ )157()21: طورF1(. »اند و فرزندانشان نيز در ايمان از آنان  و آنان كه ايمان آورده

كنيم و در حقّ آنان از عملشان چيزى  اند، فرزندانشان را به آنان ملحق مى پيروى كرده
 .»باشد]  نكاهيم. هر شخصى در گرو دستاورد [خويش

ايمـان بميرنـد اگـر منـازل و مقامشـان       من كـه بـر  ؤفرزندان شخص م«و در روايت آمده: 
رسـاند و چيـزي از    تر از پدرانشان باشد، خداونـد آنهـا را بـه مقـام و منزلـت پـدران مـي        پايين

 .)158F2(»دشو مياعمالشان كاسته ن
اعـات و  طانجام ر دپدران و مادران براي اينكه درجات بلندي در بهشت داشته باشند بايد 

عبادات كوتاهي نورزند بلكه بيشتر بكوشند، همچنين فرزندان بايد صالح و شايسـته باشـند، و   
                                           

 )17/68حكام، قرطبي (جامع األ -1
 .)6/9( تفسير ابن كثير -2
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داشتن ايمان شرط دخول بهشت است، و بايد دانست هر شخصي مسئول اعمـال خـود اسـت،    
فرزند هيچ گاه نبايد بر صالح و شايسته بودن والدين تكيه كند بلكه خودش بايد بكوشد براي 

 رفع درجات اعمال نيك انجام دهد. 

 برد؟  يفرزند چگونه درجات پدر و مادر را باال م
 تواند سبب باال بردن درجات پدر و مادرش گردد.  فرزند با دعا و استغفار مي

: گويـد  مـي گـردد،   همانا شخص به مقامش در بهشت افزوده مـي «در حديث آمده است، 
 .)159F1(»باشد شود: بخاطر استغفار فرزندت مي ياين چگونه حاصل شده است؟ به وي گفته م

آورده كه آن  »نيكي به پدر و مادر باب« بابي بنام  »دب المفرداأل«اري در كتاب بخامام 
: اي پروردگـارا  گويـد  مـي شـود او   كه مقام و منزلت شخص باال برده مي حديث ابوهريره 

فرزندت برايت طلب آمـرزش  «شود:  اين مقام چگونه برايم حاصل شده است؟ به او گفته مي
 .)160F2(»نموده است

نيك و صالح پرورش دهنـد تـا اينكـه     ياين براي پدر و مادر شايسته است كه فرزندان بنابر
 بعد از مرگ برايشان دعا و استغفار نمايند. 

 بيست و سومين عمل: دوستي به خاطر خدا 

رفـع درجـات    دوستي بخاطر خداوند عزوجل از اعمال قلوب اسـت، عملـي اسـت كـه سـبب     
شـخص كسـي را بخـاطر     به همه امت بشارت داده اند كه اگـر  صشود، و پيامبر گرامي  مي

و  شـود  گردد و به مقـام او بـاال بـرده مـي     مي خدا دوست بدارد روز قيامت همراه وي محشور
كـه   متشويق و ترغيب نموده كه اگر كسـي را دوسـت داشـتيم بـه او بگـويي      صرسول خدا 

 وست داريم. بخاطر خدا او را د

                                           
 .)1617( ) صحيح الجامع3660ابن ماجه ( ) و9/205مسند احم ( -1
 .)27تصحيح آلباني ( ) با36( بخاري در ادب المفرد -2
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ام  مرا ديد و دسـتش را بـر روي شـانه    ص: شخص از ياران رسول خدا گويد ميمجاهد  
گذاشت و گفت: من تو را دوست دارم، گفتم: خدا تو را دوسـت بـدارد، كـه مـرا بخـاطر او      

نفرموده بودند: هر گاه كسي را دوست داريد، او  صدوست داري او گفت: اگر رسول خدا 
(ساختم رگز تو را با خبر نميرا باخبر سازيد، ه

161F

1(. 
آمـد و عـرض كـرد: اي رسـول خـدا       ص: شخصي نزد رسـول خـدا   گويد مي انس  

؟ گفـت: دوسـتي خـدا و    »اي چه چيزي برايش آماده كـرده «قيامت كي خواهد بود؟ فرمود: 
 . »تو با كساني خواهي بود كه دوستشان داري شك بي«پيامبرش. فرمود: 

ي اين سخن پيامبر خوشحال نكرد كه  سالم هيچ چيز ما را به اندازهافزايد: بعد از ا انس مي
 .»تو با كساني خواهي بود كه دوستشان داري«فرمود: 

افزايد: من پيامبر گرامي و ابـوبكر و عمـر را دوسـت دارم، اميـدوارم كـه روز       انس باز مي
(نها نيستقيامت بخاطر همين دوستي همراه آنان باشم، اگر چه اعمالم مانند اعمال آ

162F

2(. 
كساني كه يكديگر را به خاطر خدا دوست بدارند در درجات و مقـام هـاي بلنـد بهشـت     

 خواهند بود. 
ر را گكساني كه بخاطر خدا يكدي«فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي خدري ابوسعيد 

پرسند  شود، مردم مي دوست داشته اند منزل هايشان در بهشت همانند ستاره درخشان ديده مي
اينها كساني اند كه بخاطر خداوند عزوجل با يكـديگر   :شود گفته مي ها چه كساني هستند؟اين

 .)163F3(»اند دوستي گرفته
شود كه كاخهاي متحابين (كساني كه يكديگر را دوست  دانسته مي از حديث ابوسعيد 

شـوند   مـي  نسـته و دا نگرند داشته اند) همگي در جاي بلند قرار دارد و همه بهشتيان به آنان مي

                                           
 .)422( دب المفردتحسين آلباني در تصحيح األ ) و543( ادب المفرد بخاري در -1
 .)2639مسلم ( ) و6169بخاري ( -2
 .رجاله رجال الصحيح ) گفته:10/422( هيثمي در مجمع الزوائد )19/156( مسند احمد -3
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: از اين حـديث كـه بـا هـم     گويد مي /نووياما امام  .كه همگي در يك مقام و رتبه هستند
(آيد كه پاداش همگي همانند هم باشد هستند الزم نمي

164F

1(. 
(آيد كه در رتبه يكسان باشد همراه بودند الزم نمي :گويد ميو امام ابن حجر 

165F

2(. 
ا دوست بدارند، و اين دوستي و حب كند كه يكديگر ر منان را تشويق ميؤاين احاديث م

مخصوص مسلمانان باشد، نه اينكه غير مسـلمانان را دوسـت داشـته باشـد زيـرا مبـادا بـا آنهـا         
شود كه آنان را دوست ميدارد. چـه بسـا    شخص با كساني محشور مي ونكهمحشور بگردد. چ

افر را بـيش از  افرادي هستند كه برخي از فوتباليست ها يا كشتي گيـران و هنـر پيشـه هـاي كـ     
 دارند. مسلمانان دوست مي

 شوند؟ دانند كه روز قيامت با آنها حشر مي آيا اينها نمي
بندگاني هستند كه نه از « :فرمود صكند كه رسول خدا  روايت مي عمر ابن خطاب 

پيامبران و شهدا  به خاطر منزلتشان نزد خداوند ولي روز قيامت، پيامبران و نه از شهدا هستند
عرض كردند، اي رسول خدا، آنها چه كساني هستند؟ فرمود:  »خورند ي آنان را مي غبطه

مردماني كه فقط بخاطر خدا با هم ديگر دوستي گرفتند، نه رابطه خويشاوندي در ميانشان «
قسم به خدا چهره هايشان نوراني است و بر نور قرار ، بود و نه مصلحتي و اموالي در ميان بود

  ﴿پس اين آيه را تالوت فرمود: س ،شوند رند و نه اندوهگين ميدا يدارند نه ترس

                ﴾  :166()62(يونسF3( .» بدان كه دوستان خدا، نه

ي دوستي و  بايد دانست كه كمترين رتبه. »بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهگين شوند
رسد  كه به او مي صيبتياينست كه خير و خوبي را برايش دوست بداري و از بدي و ممحبت 

                                           
 .)16/426شرح صحيح مسلم ( -1
 .)10/573فتح الباري ( -2
 .)3012( تصحيح آلباني در صحيح ابي داود ) و3527( سنن ابوداود -3
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و باالترين رتبه آن اينست كه  ياي نسبت به وي نداشته باش ، و در دل خود كينهيناراحت باش
 او را بر نفس خودت ترجيح دهي. 

 بيست و چهارمين عمل: تربيت دختران  

هـر كسـي كـه دو دختـر را     «فرمـود:   صخـدا   كند كه رسول روايت مي بن مالك  انس
ان) وارد شـ مـن و او اينگونـه (اشـاره بـه دو انگشت    ، پرورش دهد تا اينكه بزرگ و بـالغ شـوند  

 .)167F1(»شويم بهشت مي
لباس ، تربيت نمايد و به آنان رسيدگي كند يعني كسي كه دو دختر كوچك را پرورش و

بـه بهشـت وارد   ، تـا بـه سـن بلـوغ برسـند      و نفقه آنان را بدهد، و آنان را خوب تربيـت نمايـد  
 خواهد رسيد.  صشود و مقامش چنان بلند و عالي خواهد بود كه به نزديكي مقام پيامبر  مي

كيد شده زيرا آنان موجـوداتي نـا تـوان و ضـعيف     أي حق دختران ت در اين حديث درباره
همچنـين بـر    و، ازندتوانند احتياجـات خـود را بـر آورده سـ     هستند و غالباً چنين است كه نمي

دانسـتند و آنـان را زنـده بـه گـور       خالف عادت مردم زمان جاهليت كه دختران را ناپسند مي
و آنـان را   كيد و ترغيب نمـوده اسـت  أپرورش و تربيت دختران ت ي باره الم درسكردند، ا مي

 را تربيت و پرورش نمايد. كه آنان سبب نجات از آتش قرار داده و براي كساني 
تهيه لباس، مسكن و غذا براي آنان كافي  كه تنها منظور انديشند مي مردم چنينز ي ابسيار

است در حالي كه بزرگترين سرپرستي و پرورش اين است كه دين و اخالق به آنان بياموزيم. 
و دنيا برايشان سودمند است به آنان يـاد دهـيم. اسـالم پـاداش عظيمـي در نظـر        نآنچه در دي

نسبت به دختران رحمت داشته باشد و بـر آنـان انفـاق نمايـد و آنـان را       گرفته براي كسي كه
 ي بخت (شوهر ) بفرستد.  تربيت اسالمي دهد و سپس آنان را به خانه

كسي كه سه دختر داشته باشد آنان را پرورش دهد و بر آنان شفقت و «: در حديث آمده
 .)168F1(»گردد مهرباني نمايد، بهشت برايش واجب مي

                                           
 ).1914)، سنن ترمذي (6864صحيح مسلم ( -1
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كسـي كـه سرپرسـتي سـه     «فرمـود:   صكند كه رسول خـدا   ري روايت ميدابوسعيد خ
به آنان  خواهر يا سه دختر يا دو خواهر يا دو دختر بعهده گيرد، آنگاه آنان را تربيت نمايد، و

 .)169F2(»سپس به شوهر دهد، بهشت از آن اوست، نيكي كند
ي پوچ آنـان را از   انهپدران و اوليا بدانند كه ازدواج حق شرعي دختران است و نبايد به به

 د. ناين حق محروم نماي

 بيست و پنجمين عمل: طلب علم شرعي 

﴿فرمايد:  خداوند مي                        

                           

         ﴾  :اى مؤمنان، چون به شما گفته شد: در مجلس جا باز «). 11(مجادله

برخيزيد،  كنيد، باز كنيد تا خداوند [رحمتش را] برايتان فراخ گرداند، و چون گفته شود:
اند، باال برد. و  ] مؤمنانتان و كسانى را كه علم يافته برخيزيد تا خداوند به مراتبى [منزلت

 .»كنيد آگاه است خداوند به آنچه مى
كسي كه در راه طلب علـم بيـرون   «فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي بن مالك  انس

 .)170F3(»اينكه برگردد شود در راه خداست تا
ترغيب و تشويق نموده و اهل علم را مقام و منزلت بلندي داده طـوري   اسالم به طلب علم

گسـترانند و سـاير مخلوقـات بـراي علـم       كه فرشتگان الهي بالهايشان را براي طالـب علـم مـي   
 طلبند.  زش ميرآم

ش علم در زكسي كه راهي را براي آمو«فرمايد:  مي ص: رسول خدا گويد ميء ابو دردا
سازد و همانا فرشـتگان بالهايشـان را بـراي     هشت را برايش هموار ميپيش گيرد، خداوند راه ب

                                                                                                             
 .)58) و تحسين آلباني (78( بخاري در ادب المفرد -1
 .)5148( ) ابو داود19/48( مسند احمد -2
 .)118) آلباني آن را حسن لغيره گفته است صحيح الترغيب(2647سنن ترمذي ( -3
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گسترانند، كساني كه در آسمان و زمـين هسـتند حتـي مـاهي در آب      لب علم مياخشنودي ط
هماننـد برتـري مـاه شـب      بـد طلبند، فضل و برتري عالم بـر شـخص عا   براي عالم آمرزش مي

ي بـه  رانـ مبرانند، همانـا پيـامبران درهـم و دي   وارثان پيا ءچهارده بر تمامي ستارگان است. علما
بهره  شك بيارث نگذاشتند، بلكه علم را به ارث گذاشتند، پس كسي كه آن را حاصل نمود 

 .)171F1(»و نصيب بزرگي حاصل كرده است
 ي تـوانش  بـه انـدازه   بنابراين براي هر مسلمان شايسته است كه امور دينيش را بيـاموزد، و  

، چنين نباشد كه امور دنيا را بداند امـا بـه انـدازه تـوانش در امـور      علم شرعي را حاصل نمايد
 دينش نادان و جاهل باشد. 

فـرض عـين   ، روزهو  بخشي از آن مانند آموزش امور نماز، زكـات ، طلب علم انواع دارد
باشد، يعني هرگاه گروهـي يـا    است كه بر همگان واجب است. برخي ديگر فرض كفايت مي

 شود.  ساير اهل آن منطقه يا شهر ساقط ميفردي انجام دهد از 
كسي كه دوست دارد درجات و منزلتش در بهشت عالي گردد بايد در طلب علم شـرعي  

 سعي و كوشش بسيار انجام دهد. 
 براي طلب علم و معلم مهيا نموده است.  را و بداند كه خداوند پاداش عظيمي

آمـوزش دادن آن بـه مسـجد    كسي كه براي آمـوختن علـم و يـا    «: در حديث آمده است
 .)172F2( »دارد را همچون پاداش حج كامل يپاداش، برود
شناسد، خداوند بوسيله علم گروهـي را   حرام ميرا از با علم شرعي است كه انسان حالل 

كنند و ماهي  گردانند كه فرشتهاي بالهايشان براي آنان پهن مي سربلند و رهبران و سروران مي
 نند. ك ها برايشان استغفار مي

 
 

                                           
 .)6297( ) صحيح است، صحيح الجامع223ابن ماجه ( ) و3641( ابوداود و )1/149( مسند احمد -1
 .آن را حسن صحيح ناميده است )86( صحيح الترغيب آلباني در طبراني در كبير و -2
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 بيست و ششمين عمل: انكار منكر 

بـرد و بـه مقـام     از اموري كه پاداش بسيار عظيمي دارد و رتبه و مقام بنده را در بهشت باال مي
رساند همانا فرضيه امر بـه معـروف و نهـي از منكـر باشـد، در حـديث آمـده         سابقين اولين مي

 .)173F1(»شود اداش اول امت داده ميبرخي از امتم بخاطر انكار منكر پاداشي همچون پبه «است: 
ه اول امت همانا مهاجرين و انصار هستند كـه در راه خـدا جهـاد كردنـد و     كشكي نيست 

  :به آنان وعده فرموده است را اسالم را ياري نمودند و خداوند پاداش عظيمي

﴿                               

                                      

              ﴾  :چه شده است كه در راه خدا  و شما را«. )10(الحديد

كنيد، حال آنكه ميراث آسمانها و زمين از آن خداست. كسانى از شما كه پيش از  انفاق نمى
]  ] جنگيدند [با انفاق كنندگان و جهاد گران پس از فتح ] انفاق كردند و [با كافران فتح [مكه

] جنگيدند،  ردند و [با كافران] انفاق ك يكسان نيستند. آنان در منزلت از كسانى كه پس از [فتح
] نيك را وعده داده است. و خداوند از آنچه  بزرگترند و خداوند به هر يك [از آنان سرانجام

 .»كنيد با خبر است مى
ميدان مبارزه با دشمنان خارجي و دعـوت آنـان بسـوي    ، بايد دانست كه جهاد در راه خدا

ميدان ديگري در درون جامعه اسالمي اسـت  ، راما امر به معروف و نهي از منك، دين اهللا است
شـود و   براي اصالح و هدايت مردم و بازداشتن آنهـا از منكـرات و نصـيحت آنهـا انجـام مـي      

 كنند.  مي لعلم با خود حمو گيرند كه سالح ايمان  كساني اين كار بعهده مي
كنيم  اند كه بمحض اينكه منكري آشكار شد، آن را انكار فرمان دادنده صرسول خدا 

منين ؤدر حـديثي كـه ام المـ   ، فرمايد و اگر چنين نكرديم خداوند دعاهاي ما را استجابت نمي

                                           
 ) صحيح دانسته است1700) وآلباني در سلسه صحيحه (19/172مسند احمد( -1
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نهـي از منكـر    امر بـه معـروف كنيـد و   «فرمود:  صكند. رسول خدا  روايت مي لعايشه 
 .)174F1(»شودناينكه دعا كنيد و دعاهايتان اجابت  از ماييد پيشنب

را از گناهـان كبيـره شـمرده اسـت.      از منكـر ي به معروف و نهـ  امر همانا امام ذهبي ترك
از كشـتي   يباشـد، اگـر بعضـ    ي در دريـا مـي  تكنيم همانند كش مي اي كه در آن زندگي جامعه

سواران بخواهند كشتي را خراب يا سوراخ كنند و بقيه به آنها نگاه كرده و چيزي نگويند، يـا  
گردند و اگر دانايان جلو  شود و همگي غرق مي كنند، شكي نيست كه كشتي غرق مي تغفل

 يابند.  تا به كشتي آسيبي نرسانند همگي نجات مي، نادانان بگيرند
منان ذكر نموده از جمله اينكه امر به معروف و نهـي از منكـر   ؤصفات ماز خداوند برخي 

 كنند.  مي

﴿: فرمايد مي                          

                               

     ﴾  :به معروف  مردان و زنان مؤمن كارسازان همديگرند«). 71(توبه

پردازند و از خداوند و رسول  دارند و زكات مى كنند و نماز بر پاى مى امر و از منكر نهى مى
برند. اينانند كه خداوند آنان را مشمول رحمت خود قرار خواهدشان داد.  او فرمان مى

 .»خداوند پيروزمند فرزانه است گمان بى
 ه استپيش از نماز و زكات ذكر نمود ار اين آيه خداوند امر به معروف و نهي از منكردر

 و اين بر عظمت و بزرگي اين عمل داللت دارد. 
پس هرگاه كسي را ديدي كه در معصيت و گناهي افتاده اسـت، بـا نرمـي و خـوبي او را     
نصيحت فرما و او را به توبه و راه راست وادار، تا اينكه پاداش عظيم و درجـات بلنـد بهشـتي    

مانع امر به معروف و نهي از منكر نگردد، چه بسا كـه   ي تورم و حيات گردد. و هرگز شبنصي

                                           
 .)3235تحسين  آلباني ( ) با4014( سنن ابن ماجه -1
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اين شخص در روز قيامت شكايت تو را نزد خدا ببرد و بگويد: اين فالني مرا بر گناه و منكـر  
 ديد ولي بر من انكار نكرد. 

تا ، و خير و خوبي را رواج بده، پس براي حفظ و نگه داري جامعه از منكرات كوشا باش
ي، و بدانكه انكار يو به مقام و رتبه آنان نائل آ به پاداش سابقين اولين (صحابه كرام ) اينكه

اگر نتوانستي با زبان و اگر نتواني با قلب اسـت و ايـن كمتـرين و ضـعيف     ، منكر اول با دست
 ترين مرحله ايمان است. 

 بيست و هفتمين عمل: نكندن موي سفيد 

نـور روز   ،موي سفيد را نكنيد، زيـرا كـه آن  «: فرمود ص: رسول خدا گويد مي ابوهريره 
 قيامت است، و كسي كه در اسالم مويش سفيد گردد، بخـاطر آن يـك نيكـي بـرايش نوشـته     

 .)175F1(»شود برده مي الشود و يك درجه با شود و يك گناه از وي برداشته مي مي
، ننـد كَ را ميشود آن  بيساري از مردم هنگامي كه يك تار موي سر يا صورتشان سفيد مي

بدسـت آوردن پـاداش عظـيم و بلنـدي درجـات در       رايچنين است كه ب در حالي كه شايسته
بدان اي برادر مسلمان كه اين موي سـفيد در روز قيامـت    .بهشت آن را به حال خود رها كرد

شـو بلكـه   مبرايت نور خواهد بود و هرگز با از بين بردن آن سبب ضايع نمودن ثواب خويش 
حنا يا چيـز ديگـري آن را    با اشكالي ندارد بلكه مستحب است كه ، ورل خود بگذاآن را بحا

 رنگ نمايي. 

 دالرحمن) بندگان خداابيست و هشتمين عمل: آراسته شدن به صفات (عب

برد عبارت است از: تواضع  ين باال ميررخي اعمال نيكي كه درجات انسان را در بهشت بب
ن راه رفتن، حلم و بردباري در مقابل نادانان، نماز شب، نمودن و به آرامي و متانت بر زمي

ترس از آتش جهنم، تضرع و زاري به درگاه خداوند، ميانه روي در انفاق و عدم اسراف، 

                                           
 صـحيح الجـامع   تصـحيح آلبـاني در   ) و7/253( ابن حبان ) و4202ابوداود( ) و17/315( مسند احمد -1

)7463(. 
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دوري از فحشا، پرهيز از گواهي دروغ، روي ، دوري از انواع شرك، عدم كشتن انسان بيگناه
و زندگي زناشويي) گردن نهادن به فرمان ( اصالح امور خانه، گرداني از مجالس لهو و لعب

ي هايرفتن نصيحت، اينها برخي از اعمال صالح و نيكي است كه انسان را به قصرذالهي، پ
صفات قولي و شش  شش رساند. خداوند در آخر سوره فرقان بلند در بهشت مي عالي و

﴿: الرحمن (بند گان خاص خدا) شمرده است سپس فرمودهادصفات فعلي براي عب   

                             

   ﴾  :آنكه بردبارى كردند به مرتبتى بلند  اينان به [پاس«). 76 -75(فرقان [

در آنجا جاويدان  و سالم در آنجا برخوردار گردند. ] خير يابند و از [دعاى پاداش مى
 .»] مقامى است [خواهند بود] نيك قرارگاه و [نيك

، پس شايسته است كه همگي ما به اين صفات و خصلتهاي پسنديده متصف شويم تا اينكه
 بلندترين مقام و منزلت در بهشت را بدست آوريم.  ،غرفه بهشتي

 كنيم:  صه بيان مياين صفات و خصلتها را بطور خال

 خصلت اول: تواضع 
روند، بدون غـرور و تكبـر،    از صفات بندگان خدا اين است كه آرام و با وقار بر زمين راه مي

 .بدون شك خداوند تكبر را حرام نموده و آن را مانعي براي دخول بهشت قرار داده است

﴿                 ﴾  :و بندگان [خداوند] «. )63(فرقان

 »روند رحمان آنانند كه روى زمين فروتنانه راه مى
بـرد، در   مقام او را باال مـي  شأن وپس كسي كه براي خدا تواضع و فروتني نمايد خداوند 

و گذشت نمايد خداوند به عزت  كاهد، كسي كه عفو صدقه از مال نمي«حديث آمده است: 
 .)176F1(»برد و كسي كه براي خدا تواضع كند خداوند او را باال مي افزايد او مي

                                           
 .)2588مسلم ( ) و19/83( مسند احمد -1
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 خصلت دوم: حلم و بردباري بر نادانان 
حرمتـي و   د الرحمن اين است كه هنگامي كه افراد جاهل و نادان در حقشان بـي ااز صفات عب

گذرنـد و جـواب بـدي را بـا بـدي       كننـد و از كنـار آنهـا مـي     ادبي كنند، آنان را عفـو مـي   بي

﴿: نمايند طبـق فرمـان الهـي     بلكه خشم خود را فرو برند و گذشت مي، دهند ينم     

           ﴾  :و چون نادانان آنـان را مخاطـب قـرار دهنـد، بـا      «. )63(فرقان

 .»[صلح و] سالم پاسخ گويند
، نمايـد  از رضايت و خشنودي مـي برد خداوند قلبش را پر  كسي كه خشم خود را فرو مي

كسي كه خشم خود را فرو برد در حالي كه قـادر بـه انجـام دادن آن    «در حديث آمده است: 
هاي بهشتي هر رخواند تا اينكه از ميان حو مي فرا است، روز قيامت خداوند او را از ميان مردم

 .)177F1(»خواهد انتخاب نمايد و به ازدواج وي در آورد كدام كه مي

 سوم: تهجد و قيام شب خصلت 
د الرحمن خواندن نماز تجهد است، آنان در حال سجده و قيام ايكي ديگر از صفات عب

خداوند ، كنند و از عذابش ترسان و به پاداشش اميدوارند را عبادت مي انپروردگارش

﴿ د:فرماي مي               ﴾  :و كسانى كه شب را « ).64(فرقان

 .»گذرانند كنان مى كنان و قيام براى پروردگارشان سجده
 باره قيام شب و نماز تجهد در هفدهمين عمل گذشت.  همچنين حديث در

                                           
آلبـاني در صـحيح    ) و4186ابن ماجـه (  ) و4777( ابوداود ) و2021ترمذي ( ) و19/79( مسند احمد -1

 .) حسن قرار داده است6522الجامع (



   

 97 ؟در بهشت برسيمچگونه به مقام 
 

اي مـردم! سـالم را   «كنـد كـه فرمـود:     روايت مي صاز رسول خدا  عبداهللا بن سالم 
و در حالي كه بيشتر مـردم   اي آوريدي ارحام بج صله پخش كنيد و به نيازمندان غذا بدهيد و

 . )178F1(»شويد بسالمتي وارد بهشت مي، نماز شب بخوانيد، در خواب هستند
 باره قيام شب و نماز تجهد در هفدهمين عمل گذشت.  همچنين حديث در

 خصلت چهارم: ترس از عذاب دوزخ 
كـه آن را   دالرحمن اينست كه از آتش جهنم ترس و هراس دارند هرچندااز صفات ديگر عب

خواهند كه آنان را عذاب  مشاهده نكرده اند، بلكه از روي صدق و يقين از پروردگارشان مي
 و گرمي جهنم نجات دهد. 

﴿فرمايد:  خداوند مي                      

             ﴾  :گويند: پروردگارا،  و آنان كه مى«). 66 -65(فرقان

به راستى آن بد قرارگاهى و [بد] . گمان عذابش پايدار است عذاب جهنّم را از ما بگردان. بى
  .»مقامى است

نمـودن   ظد الرحمن است، اين عمل هيچ مشقتي نـدارد بجـز حفـ   ااين آسانترين صفات عب
در گاه خداوند، كسي كه با يقـين آيـات و احاديـث وارده     به مراه با تضرع وزراياين دعا، ه

ي وصف دوزخ بخواند، حتماً اين دعا را خواهد نمود و خداوند او را براي اعمال اهل  باره در
دارد و بايد دانسـت   گرداند و او را از اعمال اهل دوزخ دور نگه مي موفق ميو  بهشت هدايت

 نم جزئي از ترس خداوند است. كه ترس از آتش جه
 
 

                                           
تصـحيح آلبـاني در    ) و4/129حـاكم (  ) و1/405دارمي ( ) و2485ترمذي ( ) و17/331( د احمدمسن -1

 .)7865صحيح الجامع (
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 ي چخصلت پنجم: ميانه روي در نفقه و خر
كنند، بلكه ميانه رو  از ديگر صفات بندگان خدا اينست كه در نفقه زياده روي و اسراف نمي

﴿فرمايد:  ي آنان مي هستند، خداوند در باره              

      ﴾  ) :كنند و   و آنان كه چون انفاق كنند، زياده روى نمى«). 67فرقان

 .»] بين اين [دو حد] معتدل است شان ورزند و [شيوه بخل نمى
است، ولي شرط اينكـه در   مسؤل و شخص مسلمان آزادي كامل در تصرف اموالش دارد

امـا در راه   ،نه اسراف كند، اين در امور واجـب  ه بخل بورزد وخرجي ميانه رو باشد ن انفاق و
 معصيت و گناه اندك آن اسراف و زياده روي است.

 خصلت ششم: پرستش خداوند يكتا 
با او  و هيچكس را طلبند از او حاجت مي و كنند را عبادت مي تعالي عبادالرحمن فقط اهللا

﴿ طلبند، كمك ميوي  از كنند و ال ميؤسازند، از خدا س شريك نمي      

     ﴾  :خوانند ] نمى و آنان كه با خداوند معبودى ديگر را [به نيايش«). 68(فرقان«. 

به خدا شرك نياور گرچه قطعه قطعه «فرمود:  صابودرداء روايت ميكند كه رسول خدا 
نمـاز   ز روي عمد ترك نكن، پس كسي كه عمداًا هرگز نماز پنجگانه را و سوزانيده شوي و

هرگـز شـراب ننـوش زيـرا كليـد هـر بـدي         شـده اسـت و  ي ذمه بـر  را ترك نمايد از عهده و
 .)179F1(»است

 گناه تن انسان بيشكنخصلت هفتم: 
هرگز خوني را به ناحق نمي ريزنـد. خداونـد    بشر احترام قائل هستند و جان بندگان خدا براي

 ﴿ فرمايـد:  در وصفشان مـي                        

                                           
 .)7329تصحيح آلباني در صحيح الجامع ( بيهقي در شعب ايمان و -1
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          ﴾  :و جانى را كه خداوند [كشتنش را] حرام كرده اسـت جـز   « ).68(فرقان

  .»خورد بر مى] دشوار  كنند. و هر كس چنين كند به [كيفرى كشند و زنا نمى به حق نمى
قتل نفس، از بزرگترين گناهان كبيره بعد از شـرك اسـت كـه انسـان را بـه آتـش جهـنم        

 سازد. گرفتار مي
 يكنيم كه از لحاظ گناه با قتل نفـس برابـر اسـت ولـ     را ذكر مي در اينجا برخي از كارها 

آمـده  در حـديث   .كشـتار مـردم   شوند، راضي بودن بـه قتـل و   بسياري از مردم متوجه آن نمي
 .)180F1(»از بين بردن دنيا بر خداوند آسانتر از كشتن فرد مسلمان است«: است

 تكفير مسلمان يا لعنت كردنش: 
كسـي  «فرمـود:   صباشد، رسول خدا  لعنت كردن مسلمان يا تكفيرش همانند كشتن وي مي

است آييني اسالم قسم ياد بكند، او همانگونه است كه گفته  ملت و از غير ملت و آيينبه كه 
لعنـت   ،شـود  مـي ، در آتش جهنم شكنجه همان چيز و كسي خودش را بوسيله چيزي بكشد با

 (به وي نسبت كفر بدهد) من را تكفير كندؤمن مانند كشتن اش است، و كسي كه مؤكردن م
 .)181F2(»باشد اش مي همانند قتل

 هجر مسلمان:  واگذاري و
نمايد،  هجر را قطع رابطه كند و اوكسي كه بدون عذر شرعي يكسال تمام با برادر مسلمانش 

 ش است.نمانند ريختن خو
كسـي كـه يكسـال بـا بـرادرش قطـع       «فرمود:  صدر حديث آمده است كه رسول خدا 

 .)182F3(»ش استنرابطه كند همانند ريختن خو

                                           
 .)5077) و تصحيح آلباني در صحيح الجامع (2619ابن ماجه ( ) و3998نسايي ( ) و1395ترمذي ( -1
 .)6150بخاري ( ) و19/319( حمدمسند ا -2
 .)6581( ) صحيح الجامع4/163حاكم ( ) و4915( ابوداود ) و19/239( مسند احمد -3
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آلـوده نشـده    ياست كه روز قيامت بيايد و دستش بـه خـون كسـ    كسي شخص سعادتمند
 باشد.

 افحش و هادوري از زشتي: خصلت هشتم
كــه  ز صــفات عبــادالرحمن اينســت كــه آنــان پــاكيزه انــد و از تمــامي زشــتيها و اســباب آن ا

 گزينند. زشترين آن زناست دوري مي برزگترين و

 ﴿: آنان فرمود است باره در خداوند                 ﴾ )  :فرقـان

 .»خورد ] دشوار بر مى ر كس چنين كند به [كيفرىكنند. و ه و زنا نمى« ).68
خانـه را ويـران    دهـد و  برباد مـي  همانا عمل زنا گناه بسيار زشتي است كه عرض وآبرو را

 گيرد. اي آشكار شود عذاب آنان فرا مي سازد، اگر در جامعه مي
ود اي زنا و ربا آشكارگردد، عذاب الهـي برآنـان فـر    اگر در قريه«در حديث آمده است: 

 .)183F1(»آيد مي
حجـابي،   گيـرد، كـه مهمتـرين آن بـي     عمل زنا مقدماتي دارد كه بـدون آن صـورت نمـي   

بـوي   اختالط وخلوت با زنان بيگانه است، همچنين رفتن زنـان بـه بـازار بـا لباسـهاي معطـر و      
شود. بنابراين غـض بصـر    خوش و چشم چراني، اينها از اسباب و مقدمات گناه زنا شمرده مي

از اين گناه را  دوري از خلوت با زنان نامحرم از عواملي است كه انسان و فتن نگاه)(پايين گر
 گردد. در بندگان رحمان شامل مي دارد و ميمحفوظ 

 خصلت نهم: دوري از گواهي دروغ 
فرمايد:  مي اونددخ و پرهيز ميكنند. بندگان خدا از گواهي دروغ و شهادت باطل دوري

﴿               ﴾  :و كسانى «). 72(فرقان

 ».] بيهوده بگذرند، بزرگوارانه بگذرند دهند و چون بر [كار يا سخن كه گواهى دروغ نمى

                                           
 .) صحيح دانسته است679( ) آلباني در صحيح الجامع2/43حاكم ( -1
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پـس چگونـه   ، گويد ميايمانش صادق است، هرگز دروغ ن من، كسي كه درؤچون فرد م
دهد، تا اينكه حق مسلماني را بخورد يا بـه   دت باطل وگواهي دروغ ميبراي اثبات باطلي شها

 گواهي دروغ از بزرگترين گناهان كبيره است. ظالمي كمك كند؟
آيا شما را به بزرگترين گناه كبيره آگـاه  «فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي  رهابوبك 

پيـامبر   .ماني پدر و مادرك به خدا و نافرشرفرمود:  !عرض كرديم: بله اي رسول خدا سازم؟!
تكيه زده بودند، آنگاه نشستند و فرمودند: آگـاه باشـيد، گـواهي دروغ، گـواهي دروغ،      ص

اي كـاش سـاكت    :تـا اينكـه گفتـيم    كـرد  پس پيوسته اين جمله را تكـرار مـي   .گواهي دروغ
 .)184F1(»شدند مي

، جملـه  انـد از معاني بسياري دارد كه مفسرين در كتابهايشان ذكر نمـوده  ، »زور« ي كلمه
عيـد مشـركين، حضـور در     نـزد عبـادت بتهـا، شـركت در     مجالس اهـل شـرك و   در حضور

ي  من شايسته است كه از همـه ؤمجالس شراب نوشي، ....پس براي م موسيقي و مجالس لغو و
 اينها پرهيز كند.

 لعب) (لهو و خصلت دهم: دوري از مجالس لغو
 غيـر  در دور هستند و هرگز فرصـت نـدارد كـه    لهو و بيهوده بندگان رحمان از مجالس لغو و

خداونـد   ي اوقات به ذكر خداوند مشغول اسـت.  عبادت خدا بگذارند، بلكه در همه و طاعت

﴿: كننـد  آنان از مجالس لهو لعب پرهيز و اجتناب مي :باره ايشان فرموده است كه در   

       ﴾  :بيهـوده بگذرنـد، بزرگوارانـه     ون بـر [كـار يـا سـخن    و چ«). 72(فرقان [

 »بگذرند
پس كسي كه چنين صفاتي داشته باشد جاهيگاهش منازل عالي و بلند در بهشت جاويدان 

 خواهد بود.

                                           
 .)87مسلم (  ) و5976بخاري ( -1
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اي بـراي تربيـت بنـدگان جهـت دوري از      خداوند تبارك و تعالي برخي عبادات را وسيله
نوشـيدن   روزه تنهـا از خـوردن و  «رمايـد:  ف مـي  صباطل قرار داده است، رسول خـدا   لغو و

و سخن زشت، اگـر كسـي بـه شـما      (سخنان باطل) نيست، در حقيقت روزه يعني پرهيز از لغو
 .)185F1(»ناسزا گفت، پس بگو: من روزه دارم

بيهـوده حفاظـت    از لغـو و  آن فرد نتوانست روزه اش را اگر شيطان بركسي غالب شد و و
درحديث ابن عبـاس   وگناه، چنانچه اي پاك كردن آن لغوداده شده بر كند، زكات فطر قرار

 و لغـو  از دار زكات فطر براي پـاكيزه نمـودن روزه  «فرمود:  صآمده كه رسول خدا  ب
 .)186F2(»د....باش ميزشت  سخن

 رحمت خداوند به بندگانش اينست كه اگـر كسـي نتوانسـت از مجـالس لغـو      همچنين از
كفـاره  ، واقـع شـد   و در لغو يا شيطان بر او غلبه كردگيري كند و ره پرهيز و كنا لعب) (لهو و

سـبحانك اللَّهـم   «مجلـس بگويـد:    برايش بيان كرده است، كه در حديث آمده كه در آخر
كإِلَي بوأَتو كرفغتأَس ،تإِالَّ أَن أَنْ الَ إِلَه دهأَش ،كدمبِحخـدايا! تـو پـاك و منزّهـى، تـو را      «. »و

وجـود نـدارد و از تـو     »بحـق «دهم كه بجز تو، معبود ديگـرى   كنم، و گواهى مى يش مىستا
 »كنم خواهم و بسوى تو توبه مى آمرزش مى

سـبب كفـاره    و شـود  اين سخن مانند مهري كه بر آن زده مي ،بگويد چنينپس كسي كه 
(شود كه در مجلس لغو انجام داده است لغوي مي

187F

3(. 
از ايـن دعـا محـروم     غو كناره گيري كند الاقـل خـودش را  پس اگر نتوانست از مجالس ل

 ترغيب نمـوده انـد كـه اوقـات خـويش را در طاعـت و       تشويق و ما را صرسول اهللا  نسازد.
بهشـت   (بلنـدترين مكـان)   نمـان در اعلـي عليـي    از لغو دوري كنيم تا اسم عبادت بگذرانيم و

 نوشته شود.

                                           
 .)5376صحيح الجامع ( ) و1/590حاكم ( -1
 .)3570( ) صحيح الجامع2/138( دارقطني ) و1827( اجهابن م ) و1609( ابوداود -2
 .)6192( ) صحيح الجامع3433ترمذي ( ) و19/170( احمد -3
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بسيار صدقه بدهند زيرا كه در مجـالس   تاجران را امر نموده كه صهمچنين رسول خدا 
اي گروه تاجران در ايـن خريـد و   «است:  هسوگند ناحق بسيار است، فرمود آنان سخن لغو و

 .)188F1(»و سخن لغو وجود داردكه آن را باصدقه دادن پاك نماييد فروش شما سوگند
پس اي  د.باش سخنان بيهوده مي بهترين و بزرگترين عمل زبان ذكر و استغفار، ترك لغو و

شايسته است كه از مجالس لغو كناره گيري كني و اگـر چنـين نكـردي     يتارب !برادر مسلمان
 كرده اي. بدان كه از رسيدن به مقام عالي بهشتي خود را محروم

 خصلت يازدهم: اجابت كردن دستورات الهي
: دندميگر متذكر بندگان خدا نصيحت پذير هستند، اگر به آيات خداوند تذكر داده شوند

﴿                         ﴾  :و « ).73(فرقان

]  ] آن كر و كور [به سجده كسانى كه چون به آيات پروردگارشان پند يابند، بر [شنيدن
 .»نيفتند

شوند تنها امور  قانع نمي صاهللا  برخي افراد هستند كه با آيات قرآن و احاديث رسول
: تهديد نموده و فرمود سازد، خداوند اينگونه افراد را شديداً عقلي و مساوي آنان را قانع مي

﴿                             ﴾ 

يست ستمكارتر از آن كسي كه به آيات پروردگارش پند داده شد، آنگاه از ك« ).22(سجده: 
 . »گمان ما از مجرمان انتقام خواهيم گرفت بي آن اعراض كند؟

﴿فرمايد:  و مي                                 

  ﴾  :او خوانده شود، تكبركنان روي  هنگامي كه آيات ما بر«). 7(لقمان

عذابي به  گرداند، گويا كه آنرا نشنيده است، گويا در گوشهايش سنگيني است، پس او را مي
 .»دردناك بشارت ده

                                           
 .)7974) صحيح الجامع (2145ابن ماجه ( ) و3806) ونسايي (3326) وابوداود(15/21( مسند احمد -1
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 .)189F1(»آييد ، بازرا به خداوند يادآوري كردند هرگاه شما«د: فرماي مي خدري  ابوسعيد
الهـي   دست از مخالفت برداريد، پس هرگاه بنده مطيع اوامـر  عظمت خداوند يعني بخاطر

گذاشت، حالش اصـالح و نفسـش پـاك     شد و گوش خود را براي شنيدن آيات خداوند باز
 درجات بلند بهشتي خواهد بود. گردد، آنگاه در مي

 ندگي زناشويي)(اصالح ز اصالح خانواده كوشيدن خصلت دوازدهم: بر
د كه نكه از خداوند اميدوارند كه فرزندان صالحي داشته باش ينستاز صفات بندگان خدا ا

طلبند كه همسران  دين خدا را گسترش دهند و خدا را ياد كنند، هميشه از درگاه الهي مي
 ادافر اي نصيبشان بگرداند، تا به تعداد بندگان خدا افزوده گردد و نيكي و فرزندان شايسته

﴿فرمايد:  صالح بيشتر شوند، خداوند مي                      

             ﴾  :گويند: پروردگارا، از  و كسانى كه مى« ).74(فرقان

 »ى چشم به ما عنايت كن و ما را پيشواى پرهيزگاران سازهمسرانمان و فرزندانمان مايه روشن
خـوب  ، زير سرپرستي ما هستند امثال همسر، فرزند خواهد كساني كه در مي ما از خداوند

 در اصالح آنان كوتاهي نكنيم، هميشه آنهـا را نصـيحت كنـيم آنـان بـر      تربيت كنيم و آنها را
 دين پرورش دهيم.

                                           
 .)546صحيح الجامع ( ) و10/226( مجمع الزاوند -1



 
 

 :فصل سوم
 يگاهت در بهشت محافظت كني؟چگونه بر مقام و جا

 گردد:   چيزهايي كه سبب كاسته شدن درجات و نعمتهاي بهشتي مي

بـرد،   در بهشت برين بـاال مـي   همچنانكه ذكر نموديم اعمالي وجود دارد كه درجات انسان را
از  نـد و اگرد يا محروم مـي  و آورد در مقابل اعمالي وجود دارد كه درجات انسان را پايين مي

ا كاسـته  يـ آن اعمالي كه سبب كم شدن نعمتهـاي بهشـتي    ،بنابراين شود. كاسته مي نعمتهايش
 شود چيست؟ شدن درجات مي

ديگـران را نيـز از    كنيم تا اينكه از آنها پرهيز كنـيم و  اينجا برخي از آنها را ذكر مي در ما
يا تـرك   و هي شدهاز آن نكه است  اينها، يا انجام دادن اعمالي مرتكب شدن برحذر داريم و

 اموري است كه به آن امر شده است.

 فال بد اولين عمل: كهانت و
شـود   هرگز به مقامات عالي بهشتي وارد نمي«فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي  ابودرداء

(پـرواز پرنـده    يـر تيرهاي فال بخت و قسمت طلب نمود يا بخـاطر تطّ  كسي كه كهانت كرد يا
 .)190F1(»از سفر برگشت اي)

انواع شرك است كه بعضي از مردم جاهل و  در اين حديث ذكر شد برخي ازاينهايي كه 
و ايمان داشتن به صفات الهي، ماننـد   ي اينها با ايمان به خدا همه شوند و نادان مرتكب آن مي

دانـد، منافـات    يب نميغبجز اهللا كسي  رساند و ضرر مي اينكه اوست كه نفع و و توكل برخدا
 دارد.

 .امور غيب شدن است ز آينده سخن گفتن و ادعاي دانستن اسرار ومنظور از كهانت: ا

                                           
 .)5226آن را حسن دانسته است، صحيح الجامع (طبراني،  و آلباني  -1
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كردنـد بوسـيله    طلب بخت و قسمت روشي بود كه در زمان جاهليـت هرگـاه قصـد سـفر مـي     
اي بـه سـمت    ر، اينگونه بود كه اگر هنگام سـفر پرنـده  تطي و تيرهاي مخصوص انجام ميدادند

كند، آنرا  اي ديدند كه بسمت چپ پرواز مي اگر پرنده و ميرفتند كرد به سفر راست پرواز مي
 به فال بد ميگرفتند و باز ميگشتند.

 دومين عمل: دير رفتن به نماز جمعه
بـه امـام    در نمـاز جمعـه حاضـر گرديـد و    «فرمود:  ص: پيامبر گويد مي سمره بن جندب 

شـود تـا اينكـه در بهشـت بـه عقـب انداختـه         نزديك شويد، زيرا كه شخص پيوسـته دور مـي  
 .)191F1(»شود هر چند كه وارد شود مي

 مقربـان  گويند: منظور و معنايش اينست كه شخص در صف اول نماز كه صـف  مي ءعلما
 شـنود لـذا در روز قيامـت در    خطبـه را نمـي   و آيـد  ديـر بـه مسـجد مـي     و گيرد است قرار نمي

ترغيب  اسالم تشويق و بلكه در درجات پايين خواهد بود.، شود درجات بلند بهشت وارد نمي
 استماع خطبه جمعه را نموده است. زود رفتن به مسجد و

 سومين عمل: تن آسايي و خوش گذراني بسيار
نعمتي فراوان به بنده برسد به همـان   هرگاه در دنيا خوشي و«: گويد مي بعبداهللا بن عمر 

 .)192F2(»شود اندازه از درجات بلندش در آخرت كاسته مي
فقـر و تنگدسـتي    بـر  :فرمـود كـه   فقير بودند مي به اصحاب و يارانش كه صرسول خدا 

ايـن بهتـر و    داد كه نزد خداونـد داريـد از   صبر پيشه كنند و پاداش عظيمي به آنان بشارت مي
 افضل است.

                                           
 .)980تصحيح آلباني ( ) با1108( ابوداود ) و6/23( مسند احمد -1
) و صـحيح  2/188) جـامع العلـوم والحكـم (   1/306ابـونعيم در حليـه (   ابن ابي الدنيا، بيهقي در زهد و -2

 .)3220( الترغيب
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اگـر شـما   «فرمـود:   صآمـده اسـت كـه رسـول خـدا       در حديث عرباض بن سـاريه  
بدست نيامده غمگين نمي  د چه چيزهايي براي شما ذخيره شده است، هرگز برآنچهيدانست مي

 .)193F1(»شديد.....
د چـه پاداشـي نـزد خـدا داريـد، دوسـت       يدانسـت  اگر مي«فرمايد:  در حديث ديگري مي و

 .)194F2(»نيازمندي شما افزوده گردد داشتيد كه به فقر و مي
از تنعم و خوشگذراني بسيار پرهيز كـن چـه بسـا كـه انسـان را بـه انجـام امـور ناشايسـت          

 ب آن از خداوند دور ميشوي.سببه  و واميدارد

 چهارمين عمل: اصرار بر نوشيدن خمر
عبداهللا بن عمر  كسي كه شراب بنوشد و از آن توبه نكند از شراب بهشت محروم خواهد شد.

كسي كـه در دنيـا شـراب بنوشـد و از آن     «فرمود:  صكند كه رسول خدا  روايت مي ب
 .)195F3(»گردد توبه نكند، در آخرت از آن محروم مي

فرمايد: بهترين نوشابه اهل بهشت همانا شراب است، پـس هركسـي كـه در     ام نووي ميام
(گرچه وارد بهشت شود، دنيا بنوشد، در بهشت به وي داده نخواهد شد

196F

4(. 

 پنجمين عمل: پوشيدن ابريشم (براي مردان)
از اعمالي كه موجب پايين آوردن درجات در بهشت ميشـود همانـا پوشـيدن لبـاس ابريشـمي      

كسـي كـه در دنيـا    «فرمـود:   ص: رسول خدا گويد مي انس بن مالك است،  ي مردانبرا
 .)197F5(»ابريشم پوشيد هرگز در آخرت نخواهد پوشيد

                                           
 .)5261( ) صحيح الجامع22/193( مسند احمد -1
 .)5265) صحيح الجامع (2473ترمذي ( ) و19/110( سند احمدم -2
 .)2003مسلم ( ) و5070بخاري ( -3
 .)13/184شرح صحيح مسلم ( -4
 .)2069مسلم ( ) و5832( بخاري -5
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كسي كه در دنيا ابريشـم بپوشـد،   «فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي ابوسعيد خدري 
 .)198F1(»وشدپ اما او نمي، پوشند در آخرت نخواهد پوشيد، اگر به بهشت برود، بهشتيان مي

 اگر شما لباس اهل بهشت و ابريشـم «فرمود:  ص: رسول خدا گويد مي عقبه بن عامر 
 .)199F2(»را دوست داريد، پس هرگز در دنيا نپوشيد اش

 ششمين عمل: پوشيدن طال براي مردان
در  .بـراي مـردان حـرام گردانيـده اسـت      شكي نيست كه خداوند طال را بـراي زنـان حـالل و   

پوشيده خداوند پوشـيدن آن   امتم بميرد در حالي كه طال مي )مردان( كسي از«حديث آمده: 
 .)200F3(»را در بهشت بروي حرام مي گرداند

ي صريح بر تحريم طال بر مردان است، بسيارند كساني كه اگر آنها را از پوشيدن  اينها ادله
نامزدي اسـت  ي  انگشتر طال يا زنجير و غيره.....نهي كني، عذرهاي پوچي از قبيل اينكه: حلقه

آن را بـراي خـود    ناينگونـه پوشـيد   و آورنـد  و يا وزن آن كم است يا خيلي ناچيز است، مـي 
در حديث آمده اگر مردي در دنيا طال بپوشد به هماننـد آن در جهـنم عـذاب     دانند. حالل مي

ران خـدمت رسـول   نجـ : يك روزي مـردي از منطقـه   گويد ميابو سعيد خدري  شود. داده مي
از وي روي  صرسـول خـدا    ،ر حـالي كـه انگشـتر طـال در دسـت داشـت      آمد د صخدا 

 .)201F4(»اي درحاليكه اخگري از آتش در دست داري  تو نزد من آمده«گرداند و فرمود: 

 نقره نوشيدن در ظروف طال و هفتمين عمل: خوردن و

                                           
 .ذهبي آن را صحيح دانسته است ) و4/141مستدرك حاكم ( -1
 .)1438( ع)صحيح الجام4/191حاكم ( ) و5151نسايي ( ) و17/267( مسند احمد -2
 .)10/30( فتح الباري ) اسنادش حسن است.17/140( مسند احمد -3
 .)4793( با تصحيح آلباني )5203( ) نسايي17/254( مسند احمد -4
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از هفـت چيـز    و را به هفت چيز فرمان دادنـد  ما ص : رسول خداگويد مي بن عازب  براء
دنيـا در آن بنوشـد در    از نوشيدن در ظرف نقره، كسي كـه در «كردند، آنگاه ذكر كرد:  نهي

 .)202F1(»آخرت نخواهد نوشيد
نقـره   ...كسي كه در دنيـا در ظـروف طـال و   «فرمود:  ص: رسول خدا گويد ميابوهريره 

 .)203F2(»بنوشد در آخرت نخواهد نوشيد
 لسـلمه   چنانكـه ام  ود.شـ  ي آن در جهنم عـذاب مـي   بلكه در حديث آمده كه بوسيله

يـا   خـورد و  نقـره مـي   كسي كه در ظرف طـال و «فرمود:  صكند كه رسول خدا  روايت مي
 .)204F3(»نوشد در واقع آتش جهنم در شكمش ميريزد مي

بخاطر اسـراف و   نوشيدن در آنها را خوردن و دين اسالم استفاده از ظرفهاي طال و نقره و
 حرام قرار داده است.دانيم،  تبذير و حكمتهاي ديگري كه نمي

 هشتمين عمل: ضايع نمودن اوقات در آنچه كه بي فايده است
گردانـد همانـا ضـايع     درجات بلند بهشتي محروم مي از رسيدن به مقام و از اموري كه بنده را

باشد، چون در حقيقت ضايع كـردن اوقـات يعنـي گذرانـدن وقـت در غيـر        نمودن اوقات مي
شود، كساني كه اوقـات خـويش را ضـايع     فع درجات ميطاعت و عمل صالحي كه موجب ر

يا در نشسـتن در جلـو    گردانند بيشتر در غيبت مردم و يا در سخن گفتن در آبروي مردم و مي
در روز قيامـت حسـرت خواهنـد    ، گذرانند فيلمها مي اي و مشاهده سريالها و كانالهاي ماهواره

 .خورد كه چرا وقت خود را اينگونه به هدر داده اند
گويند، ما درجات بلند بهشت  مي برخي از اين افراد اگر به آنان گوشزد نمايي در جواب 

در مقابـل   بنگـر همـت اينهـا چگونـه اسـت؟!      خواهيم، نزد دروازه اش برسيم كافي است. نمي

                                           
 )2066( صحيح مسلم -1
 .)2050( صحيح الترغيب )4/141حاكم( -2
 .)2065مسلم( ) و5634( بخاري -3
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بـراي رسـيدن بـه مقامـات عـالي       عالي داشـت و  در مقابل متاع دنيا بايد همت بلند و بهشت و
 هرگاه بهشت طلب نموديد، از خداوند فردوس (بهشت برين)«يث آمده: تالش نمود، در حد

 .)205F1(»بطلبيد را
ايـن   در همانا ترك اعمال صالح و سبقت نگرفتن در انجام آن و بخصوص اعمالي كه مـا 

از  درجات بلند بهشـتي را  مقامات و و كتاب ذكر نموديم، سبب كاستن درجات بنده ميگردد
 پسندي؟! نين ميدهد، آيا براي خود چ دست مي

                                           
 .) گذشت12( در شماره -1



 
 

 خاتمه

بسوي آسمان بلند كن سپس به ستارگان درخشنده بنگـر،   سعي كن در هنگام شب سرخود را
درجات  در آنگاه به دورترين آنها نگاه كن، سپس چنين تصور كن در روز قيامت كساني كه

بلند خواهي درجات و مقامت همانند آن  منازل عالي هستند اينگونه مشاهده ميكني، آيا نمي و
 باشد؟!

آيـد كـه از خداونـد     آيا قلبت بـه حركـت نمـي    آيا شوق آن درجات بلند بهشتي نداري؟
شود كه به آن مقامـات برسـي؟ چـه     چه چيزي مانع تو مي بهشت برين را بخواهي؟ (فردوس)

چـرا   چرا جلـو خـودت موانـع قـرار ميـدهي؟!      شود؟ آن درجات بلند پرده مي كسي ميان تو و
 كني؟ ات عالي، همسران زيبا، نعمتهاي جاويدان تالش نميبراي رسيدن به درج

تاكي توبـه را بـه    كاري نه براي دنيا؟ دنيا براي آخرتت مي در مگر غير از اين است كه تو
ايـن   كنـي؟  اندازي، تا كي براي رسيدن به اين جايگاهـاي عـالي امـروز و فـردا مـي      خير ميأت

 !طلبد؟ اخالص مي صدق و درجات از توعمل صالح و
را از انجـام   اندكي فكر كن چه كسي و يا چـه چيـزي تـو    به خلوت بنشين و كمي با خود

را از اعمـال   آنگاه با صراحت از خويش بپرس آيـا اينهـايي كـه تـو    ، دارد اعمال صالح باز مي
تـو   بجز اينسـت آنهـايي كـه مـانع     رسانند؟! اي مي صالح باز داشته اند، در نزد خدا به تو فايده

را  ســازند، خيــر تــو را مشــغول مــي دارنــد يــا تــو اعمــال صــالح بــاز مــي از را وتــ شــوند و مــي
هسـتي كـه تصـميم     فكر كن، آنگاه تصميم بگير، اين تو بلكه دشمن تو هستند. خواهند؟! نمي

 كني. اي، بيش از اين منتظر نباش زيرا كه مرگ سريعتر از آن است كه تصورش را مي گيرنده
تو هنـوز در غفلـت    به آن درجات بلند رسيدند و فتند وسبقت گيرندگان از تو سبقت گر

ي اينها هنگام غرغره روح و  همه را فريب ندهد زيرا تمدنش تو برق دنيا و هستي، اين زرق و
 نمايي. خارج شدنش فراموش مي



   

 ؟چگونه به مقام عالي در بهشت برسيم  112
  

اي پـس امـروز بـر    ي فرسـتاده بـودم.  يـز در آن هنگام ميگويي: كاش براي زنـدگاني ام چ 
امـروز تـو در سـراي     پشيماني سـودي ندهـد.   نكه پشيمان شوي وزندگانيت بفرست پيش از آ

عمل هستي و فرصت انجام اعمال نيكي داري هيچ كار نيكي را كوچك نشمار و اين كتـاب  
شود، امـروز عمـل اسـت     را خوب بدقت بخوان تا بداني چه اعمالي سبب رفع درجات تو مي

 فردا حساب است بدون اعمال. بدون حساب و
درجـات تـو را در    و را بسوي آنچه كه خير است موفـق بگردانـد   داوند تواميدوارم كه خ
 صالحان همنشين بگرداند. صديقان و شهدا و را با پيامبران و تو بهشت بلند بسازد و
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