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بهشت هشت دروازه دارد، و دوزخ هفت دروازه دارد
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 كه هر انسان آنرا انجام دهد به بهشت         شودمىنبا اينحال اين اعمال ضامن      

.داخل گردد

 مگر شـخص مـؤمن و مسـلمان، پـس اگـر            شودمىنرد  چون به بهشت وا   

اى هبعضي از كافران و يـا مشـركين ايـن اعمـال را انجـام دهنـد، هـيچ فائـد                    

. كه آنها به بهشت داخل شوندشودمىنبرند، و سبب ىنم

‰�:فرمايــدمــىخداونــد s) s9uρzÇrρ é&y7 ø‹s9Î)’ n<Î) uρt Ï%©!$#ÏΒš�Î= ö6s%÷È⌡ s9|M ø.u� õ° r&

£sÜ t6ós u‹s9y7 è= uΗ xå£tΡθ ä3 tG s9uρzÏΒzƒ Î� Å£≈ sƒø: .)65:الزمر(. � ∪∋∌∩#$

به تو و همه پيامبران پيشين وحـى شـده كـه اگـر مشـرك شـوى، تمـام                    «

.»!شود و از زيانكاران خواهى بوداعمالت تباه مى
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$�:فرمايـد مـى و در باره كفـار       uΖ øΒ Ï‰ s% uρ4’ n<Î)$ tΒ(#θè= Ïϑ tãôÏΒ9≅yϑ tãçµ≈ oΨù= yè yf sù[!$ t6yδ

# ·‘θèWΨ̈Β∩⊄⊂∪�N)23:الفرقان(.

رويم، و همه را همچـون ذرات       اند مى و ما به سراغ اعمالى كه انجام داده       «

.»!دهيمغبار پراكنده در هوا قرار مى

.پس اولين شرط قبول اعمال اسالم است

باشد، يعني اينكه آنرا خالص براي      مىو دومين شرط اخالص در آن عمل        

شنودي خدا انجام دهد، و هيچ ريا و تظاهري در آن نباشد، و بـراي               رضا و خ  

.خدا هيچ شريكي قائل نگردد

ــد  ــدمــىچنانكــه خداون �yϑ:فرماي sùtβ% x.(#θã_ ö� tƒu!$ s) Ï9Ïµ În/u‘ö≅yϑ ÷è u‹ù= sùWξ uΚtã

$ [s Î=≈ |¹Ÿωuρõ8 Î� ô³ ç„Íο yŠ$ t7Ïè Î/ÿÏµ În/u‘# J‰ tnr&∩⊇⊇⊃∪ �N)110:الكهف(.

كه به لقاى پروردگارش اميد دارد، بايد كارى شايسته انجام دهد،           س هر   پ«

.»!و هيچ كس را در عبادت پروردگارش شريك نكند

�@D@@@@@@@@@æb�×@b�ß@0üg@Ý�àÈÛa@åß@ÝjÔí@ü@µbÈm: فرمايدمى�رسول اهللا   و  a@Şæg

@@@@�a@é��uë@é�i@ï�Ìniaë@>b�–Ûb?@é�ÛCNI@@ïöb��äÛaROUY@a@|îz�•@L@@Éßb�¦QXUV@s��í…byþa@L

òzîz–ÛaURHN

، مگر اينكه آن عمـل و كـردار         كندمىخداوند هيچ عمل و كرداري قبول ن      

.او باشد) رضا و خشنودي(خالص و خلوص براي 
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اينكه اين اعمال و كردار مطابق با قرآن و سـنت و گفتـار         : و سومين شرط  

. باشد�رسول اهللا 

از خداوند متعال مسئلت داريم آنرا خالص براي رضـا و خشـنودي خـود               

ر دهد، و نفع آنرا به ما و تمامي مسلمانان برساند، و همه را پـاداش نيـك                  قرا

.عطا فرمايد تا از هشت دروازه بهشت به آن داخل شويم

.وصلي اهللا وسلم علي نبينا محمد

إسحاق بن عبداهللا دبيري

هـ1421رياض ذي قعده 



VVVV ����� ���	
 �� ��������� ���

���� 
����

گانگي دانسـتند، و او را      به ي كه خدا را    ست   ا كسانيه  گاميعادبهشت  ! آري

�رسول اهللا   كه  اى  ه وعد همانپرستش كردند، و به سوي او رفتند، بهشت         
.مسلمانان را بر آن بيعت كردند

است كه خدا به عمار در وقت شكنجه شـدن بـه وسـيله              اى  هبهشت وعد 

.آتش داده است

 اولين شهداي اسالم بـه      آنهاومادرش كشته شد، سپس پدرش كشته شد،        

.روندمىشمار

 تـرس خـدا اشـك      زاست كه چشمانش ا   اى  هبهشت اميد هر عبادت كنند    

كه خـود را بـه خـدا فروخـت، و           اى  ه، و آرزوي هر جـهاد كنند     شودمىآلود

براي هر عالمي كه به علم خود عمل كرد و به مردم آموخت، و هر مؤمني كه                 

 را تأييـد  ن او خداونـد را بجـا آورد، و مـردم ايمـا      ضيانماز را ادا نمود، و فر     

، و  كـرد مـى هيز   او اوامر خدا را انجام داد، و از نواهي خدا پر           :تندگفو  ،  كردند

.وابسته بود و به مسجد و اراده خدا شقلب او به دين

ـ  ه ورود بـه آن درواز يو بـرا ،  دارديهايهاما بهشت درواز  الزم بياـهـا اسب

هاي آن داخل   هدرواززند تا به يكي از      مىچنگ  ي به سبب  يانـانساست، و هـر    

.شود
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د، و بعضي به    نشومى به بهشت وارد     ان به وسيله نمازش    هستند كه  يانمؤمن

 خريد و دربعضي با خوش خلُقي  . وسيله روزه يا زكات مال و حج خانه خدا        

 كـه نـان ، جهادكننـدگان در راه خـدا هسـتند؛ چ    از بهشتيان  يو تعداد فروش،  

بعضي از بنـدگان بـه   .  ماستيعامدوسيع و بخشايش او شاهد بر فضل خدا   

 به بهشت رفته و از      دهدمىوسيله دور كردن درختي كه مردم را اذيت و آزار           

.كنندمىسيراب را اى ه و كسانيكه جگر تشنرندگيمىفاصله دوزخ 

اگر توانستي كه اسباب ورود بهشـت را بـه دسـت            ! پس اي برادر مسلمان   

ديث را بگيـر، و از ايـن اسـباب    آوري، اين دسته گل خوش بو از آيات و احا    

هـر   از    و بي، بهشـت راه يـا     يهـا هدروازهمـه   ه  ـبتوانى بهره گير، تا     مىآنچه  

رسول  از   �به بهشت وارد شوي؛ چنانكه ابوبكر صديق        ي،دروازه كه خواست  

.را كردخواست همين در�كرما
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 حق است كه وزن      گواهي شهادت و  اولين سبب وارد شدن به بهشت،        �

چكـه هـي   گواهي  اين   وزن آسمان و زمين است،        به اندازه  و مقدار آن گواهي،   

�به حق نيست مگر خداي يكتا، و هيچ شريكي نـدارد و محمـد               يمعبود
.بنده و رسول خداست

 و خـدا را بـه        عمـل نمايـد    اركان آن به  هركس كه اين گواهي را بدهد و        

روايـت  �صـامت   العبـاده بـن     . دشـو مىيگانگي پرستش كند، وارد بهشت      

�@D@@@@@@@@@@@ü@ê†�yë: ند فرمود �رسول اهللا    كه   كندمىa@0üg@éÛg@ü@æc@†è‘c@ÞbÓ@åß

@@@@@@@�îÇ@æcë@éÛì�‰ë@ê†jÇ@>a†àª@æcë@éÛ@ÙíŠ‘ó@@@@@@b�çbÔÛc@énàÜ×ë@éÛì�‰ë@�a†jÇ@

µg@@@@@�ÜÇ@�a@é�Ü?…c@LÕ�y@‰bäÛaë@Õy@òä¦a@æcë@éäß@[ë‰ë@áíŠß@ó@@@@å�ß@æb�×@b�ß@

ÝàÈÛaC@NéîÜÇ@ÕÐnßN

هيچ معبود حقي به جز خداي يگانه نيست، و هـيچ      : سي كه گواهي دهد   ك

 بنـده و پيـامبر خداسـت، و         �همتايي ندارد، و گـواهي دهـد كـه محمـد            

همچنين گواهي دهد كه عيسي بنـده و پيـامبر و كلمـه خداونـد و روحـي از          

ند، هر عملي داشته باشد خداونـد       اطرف خداوند است و بهشت و جهنم حق       

.كندمىبهشت او را وارد 
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βÎ)t¨�:فرمايــدمــى خداونــد � Ï%©!$#(#θä9$ s%$ oΨš/z’ª!$#§ΝèO(#θßϑ≈ s) tF ó™$#Ÿξ sùì∃öθyz

óΟ ÎγøŠn= tæŸωuρöΝèδšχθ çΡt“ øts†∩⊇⊂∪ �N)13:حقافألا(.

، سـپس اسـتقامت كردنـد، نـه         »پروردگار ما اهللا اسـت    «: كسانى كه گفتند  «

.»شوندمىترسى براى آنان است و نه اندوهگين 

، و  �اهللا  استقامت؛ يعنى پايدار ماندن بر طاعت خدا و طاعـت رسـول             

. شودمىبهشت وارد استقامت كند كسي كه 

̂@@@D: نـد  فرمود �رسـول اهللا     كـه    كنـد مـى روايـت   �ابوهريره   �ßc@Ý�×

@@@@ic@åß@0üg@òä¦a@æìÜ?†íó@@@@@@idí@åßë@�a@Þì�‰@bí@aìÛbÓ@ó@ÞbÓ@@Z@̀ Çbac@åß@@@Ý�?…@

Ï@ïãb–Ç@åßë@òä¦aic@†ÔóC@NÛaô‰b‚jN

همه امت من وارد بهشت خواهند شد، مگر كسي كه خـود از وارد شـدن                

چه كسي است كه از ورود به    ! اي رسول خدا  : سؤال كردند . به آن امتناع ورزد   

كسي كه از من اطاعـت كنـد بـه بهشـت وارد             : ورزد؟ فرمود مىبهشت امتناع   

 از ورود   شست كه خود  خواهد شد، وكسي كه از من نافرماني كند او همان ا          

.به بهشت امتناع ورزيده است

ي ها يك هاي نيك خداوند و علم و شناخت نسبت به آن          حفظ كردن نام   �

رسـول اهللا    كـه    كنـد مـى روايت  �ابوهريره  . استبهشت  به  ب ورود   اسبااز
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�@D@@@@@@@@@@@Ý?…@bçb–yc@åß@L>a†yaë@üg@òöbß@L>bea@´È�më@òÈ�m: ند فرمود �@Şæg

òä¦aCNÇ@ÕÐnßéîÜN

هـا را بشناسـد و بــه   اسـم  كســي كـه آن  دارداسـم  ) 99(خـدا نـود و نـه    

.شودمىبهشت عمل كند، وارد ] و آن چنان كه سزاوار است[ي آنها اـــمقتض

 او هستند، قرآن سبب ورود آنها بـه         افراد خاص  اهل قرآن اهل خدا و       �

: ندود فرم �رسول اهللا    كه   كندمىروايت  �عبداهللا بن عمر    . شودمىبهشت  

D@@@@@@@@@@@@@@Ù�nÛŒäß@æhÏ@bîã†Ûa@óÏ@ÝmŠm@oä×@bà×@Ým‰ë@Õm‰aë@cŠÓa@æeŠÔÛa@kyb–Û@ÞbÔí

bèi@cŠÔm@òíe@Š?e@†äÇC@NÛaë@ðˆßlcïãbjÛþđa@ézz•ë@éubß@åiaë@…ëa…ìiN

 كـن   و با ترتيل تـالوت    بخوان و پيش برو     : شودمىبه صاحب قرآن گفته     

ه در دنيـا    گونـه كـ   همـان ) قرآن را با قرائت درست و آهنگ خـوش بخـوان          (

ـ        مى اسـت كـه آن را تـالوت        اى  هخواندي؛ زيرا منـزل و جايگاه تو آخرين آي

.كنىمى

هـا سـبب    ها و آيه  ه است كه بعضي از سور     � از سخنان رسـول اهللا      �

ـ ودـشمىوارد شدن به بهشت      كـه  كنـد مـى روايـت  �و أمامـه  ـ؛ چنان كه أب

D@@@@@ý�•@Ý×@Ši…@ï�ŠØÛa@òíe@cŠÓ@åß@@@é�Èä¹@p@ò�iìnØß@ñ: ند فرمود �رسول اهللا   

pì¹@æc@0üg@òä¦a@Þì?…@åßC@NÛaë@ïíb�äÛaïãbjÛþa@ézz•ë@æbjy@åiaë@ïãarİN
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هركس پس از هر نماز فرض، آية الكرسي را بخواند، هيچ چيز مانع وارد               

.، مگر اين كه دنيا را وداع گويدشودمىنشدن او به بهشت 

�D@@@æeŠÔÛa@åß@ñ‰ì:ند فرمود �رسول اهللا    كه   كندمىروايت  � انَس   �

@@@@@@@@ny@bèjyb•@åÇ@oà•b?@òíe@æìqýq@0üg@ïç@bßó@@@@@@�çë@ò�ä¦a@é�nÜ?…c@ï@@@ñ‰ì��@

Ú‰bjmCNÛaïãbjÛþa@éä�yë@ñ‰bn‚½a@sí…byaë@ïãarİN

در قرآن وجود دارد كه فقط داراي سي آيه است و آن سـوره، از               اى  هسور

 و آن،   نمايدمى بهشت   وارد تا اين كه او را       كندمىكسي كه او را بخواند دفاع       

.باشدمىسوره تبارك 

×D@@@@@@@¿@áèßû�í@‰b�–ãþa@åß@Ýu‰@æb:  روايت است  � از اَنس بن مالك      �

@@@@@cŠÔí@æb×ë@õbjÓ@†v�ß�ö≅è%uθèδª!$#î‰ ym r&∩⊇∪�N@¿@@@@@@�a@Þì��‰@éÛd��Ï@òÈ×‰@Ý×@

�@Z@@@@@@¿@ñ‰ì�Ûa@êˆç@cŠÔm@æc@ÙÜà°@bß@@@ÞbÔÏ@_òÈ×‰@Ý×@@Z@@@@@@�Čãg@�a@Þì��‰@b�íï

ÞbÔÏ@Lbèjyc@Zy@Şægòä¦a@ÙÜ?…c@bèjCNÛaë@>bÔÜÈß@ô‰b‚jÛa|îz•@å�y@ïãbjÛþa@ÞbÓë@ôˆßlN

كـرد و در هـر ركعـت        مـى مردي از انصار، مردم را در مسجد قُبا امامـت           

‰�ö≅è%uθèδª!$#îسوره ym r&∩⊇∪�N   چـه  :  از او پرسـيد    �رسول اهللا   خواند  مى را

ي؟ آن مـرد در   ن تا اين سـوره را در هـر ركعـت بخـوا            كندمىچيز تو را وادار     

�آن حضـرت    . من اين سـوره را دوسـت دارم       ! اهللاي رسول   : پاسخ گفت 
.كندمىدوست داشتن اين سوره تو را به بهشت وارد : فرمود
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 بـراي خـدا بخواهـد،    صـرفاً  آن را و كسي كه علم و دانشـي بيـاموزد          �

 كـه   كندمى روايت   �ابوهريره  . گرداندمىخداوند راه بهشت را بر وي آسان        

�@D@@@@@@@@@@@@é�i@é�Û:  فرمودند �رسول اهللا   a@Ýè�@>bàÜÇ@éîÏ@|ànÜí@bÔíŠa@ÙÜ�@åßë

µg@bÔíŠaòä¦a@C@NáÜ�ßN

كسي كه راهي بپيمايد تا علم و دانشي بياموزد، خداوند راه بهشـت را بـر                

.گرداندمىوي آسان 

الحمـداهللا  (و تحميد ) سبحان اهللا گفتن  (در فضيلت تسبيح  :  ذكر خداوند  �

�ابـن مسـعود     ). اهللا اكبر گفـتن   (و تكبير )  اله اال اهللا گفتن    ال(و تهليل ) گفتن

@D@@@@@@@Š��c@ò�ÜîÛ@áîçaŠ�ig@o�îÔÛð@@@ï�i:  فرمودند �رسول اهللا    كه   كندمىروايت  

@@@@@̀ ß@Ùnßc@ùŠÓc@†àª@bí@ÞbÔÏ@@@Şæc@áçr?cë@âý�Ûa@@@@@@@@@õb�½a@ò�iˆÇ@òilÛa@òjîa@òä¦a@

@@@@@@@@@@@@@@@üg@é�Ûg@üë@�@†�à§aë@�a@æbzj��@bè�aŠË@Şæcë@æbÈîÓ@bèãcë@@@r�×c@�aë@�aC@N

ÛaˆßlðïãbjÛþa@éä�yë@N

سـالم مـن را بـه امـت         :  را ديدم كه فرمودند    �در شب معراج ابراهيم     

خود برسان و بگو كه بهشت، خاكي پاك و تميز دارد، و آبش شـيرين اسـت،      

ش گفتن سبحان اهللا، والحمـد هللا، وال  زارو زمينش سفيد و هموار است، وكشت      

.باشدمى اكبر إله إالَّ اهللا، و اهللا

ابـوهريره  :  هر نمـاز اسـت      از  از اسباب ورود به بهشت، ذكر خدا پس        �

�@@@@@D@@@õaŠÔÏ@Şæc: كندمى روايت   �a@Þì��‰@aìmc@åíŠubè½a�@@@@@Ý�çc@kç‡@aìÛbÔÏ@
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@@ÜÈÛa@pbu‰†Ûbi@‰ìq†Ûaó@@@@@@@aìÛb�Ó@Úa‡@bßë@ÞbÔÏ@áîÔ½a@áîÈäÛaë@@Z@@@@@@óÜ�–ã@b�à×@æìÜ�–í

@@@Ö†–nã@üë@æìÓ†–níë@âì–ã@bà×@æì�ßì–íë@@@@@Þì��‰@Þb�ÔÏ@Õ�nÈã@üë@æì�ÔnÈíë

@@�a�@@@@@@@üë@á×†�Èi@å�ß@é�i@æìÔj��më@áØÔj�@åß@éi@æì×‰†m@b÷î‘@áØàÜÇc@ýÏc@

@@@@@@�Üi@aìÛb�Ó@_ánÈä�•@bß@Ýrß@Éä•@åß@0üg@áØäß@ÝšÏc@†yc@æìØíó@@@L�a@Þì��‰@b�í@

ÞbÓ@ZñŠß@´qýqë@bqýq@ñý•@Ý×@Ši…@æë†à¤ë@æërØmë@æìzj�mC@NéîÜÇ@ÕÐnßN

ثروتمنـدان بـا درجـات     :  آمدنـد و گفتنـد     �امبرفُقراي مهاجرين نزد پي   

؟چگونـه   :  فرمودنـد  �هاي هميشـگي رفتنـد، آن حضـرت         عالي و نعمت  

گيرنـد  مـى خـوانيم، و روزه     مـى  نمـاز    مـا خوانند همچنان كـه     مىنماز  : گفتند

دهـيم، و   مـى دهند، ولي ما صـدقه ن     مىگيريم، و صدقه    مىروز  ما  همچنان كه   

آيا شـما را از     :  فرمود �كنيم، آن حضرت    مىن ن يچنكنند، و ما    مىبرده آزاد   

؟ و از كساني كه برسيد آنان ـ كه از شما سبقت گرفته اند ـ   بهچيزي با خبر كنم كه 

آيند، پيشى بگيريد، و هيچ كس از شما بهتر نباشد، مگر كسـي كـه               ىمپس از شما    

در :  فرمود �آن حضرت   ! اهللابلي اي رسول    : ؟ گفتند عمل نمايد   مانند شما   

. بار الحمد هللا، بگوييد33 بار اهللا اكبر، و33 بار سبحان اهللا، و33پايان هر نماز 

باشـد  مى پس از وضو      شهادتين  از ديگر اسباب ورود به بهشت، گفتن       �

D@@åß@bß:  فرمودند �رسول اهللا   كهكندمىروايت  �چنان كه عقبه بن عامر      

@@@@@@@@@@@@´n�È×‰@óÜ�–îÏ@âì�Ôí@áq@êõì™ë@å�zîÏ@d™ìní@áÜ�ß@@@@@@é�jÜÔi@b�àèîÜÇ@Ý�jÔß



QTQTQTQT ����� ���	
 �� ��������� ���

@0üg@éèuëë@@@@@@@@@@@@@@@Þì�Ôí@ð†í@´i@ÝöbÓ@a‡hÏ@êˆç@…ìuc@bß@oÜÔÏ@ÞbÓ@Lòä¦a@éÛ@ojuë@

^Ûa@@@@@@@ãg@ÞbÓ@ŠàÇ@a‡hÏ@pŠÄäÏ@L…ìuc@bèÜjÓ@ï@@@@@@@@@áØä�ß@bß@ÞbÓ@LbÐãe@o÷u@Ùníc‰@†Ó@

@@@@@@@@@@@@@@0üg@é�Ûg@ü@æc@†�è‘c@ÞìÔí@áq@õì™ìÛa@Íj�îÏ@ëc@ÍÜjîÏ@d™ìní@†yc@åß@@Şæcë@�a@

@@@ì�‰ë@�a@†jÇ@>a†àª@0üg@éÛ@@@@@@@@@@@@@@@@b�èíc@å�ß@Ý?†�í@ò�îãbàrÛa@ò�ä¦a@laì�ic@é�Û@oznÏ@

õb‘C@NáÜ�ßN

أشهد أن (:هر كدام از شما وضو گرفته آن را نيك كامل كند، سپس بگويد

ي هشت  هاهدرواز) ال إله إالَّ اهللا وحده ال شريك له، وأنَّ محمداً عبده ورسوله           

.شودمى، وارد  و از هر دري كه بخواهدشودمى باز اووي ه رگانه بهشت ب

�@@@@@@@@Iهاي بهشت، گفتن     ازگنجينه �b�i@0üg@êì�Ó@üë@Þì�y@üH  أبـو  .  اسـت

@×D@@@@�ÜÇ@Ù�Û…c@ücó@@@Œ��ä:  فرمودند �رسول اهللا   كهكندمىروايت  �موسي  

@@@@@@@@ÞbÓ@�a@Þì�‰@bí@ïÜi@oÜÔÏ@_òä¦a@‹ìä×@åß@ZÝÓ@Z@@@@@@�b�i@0üg@ñìÓ@üë@Þìy@üC@N

éîÜÇ@ÕÐnßN

بلـي اي رسـول   :  بهشت با خبر سازم؟ گفتم   هايآيا تو را از گنجي از گنج      

).ال حول وال قوه إالَّ باهللا: (بگو: فرمود! خدا

�أنـس  . گويـد مى دعاي تو آمين هي، بهشت بطلب كن اگر بهشت را    �

�@D@@@@@paŠ�ß@tý�q@ò�ä¦a: ند فرمود �رسول اهللا   كهكندمىروايت  a@Þd�@åß

@@@@äÛa@åß@‰bvn�a@åßë@Lòä¦a@éÜ?…c@áèÜÛa@òä¦a@oÛbÓ@@@‰b�äÛa@o�ÛbÓ@paŠß@týq@‰b

‰bäÛa@åß@êŠuc@áèÜÛaC@NÛa@ôˆßlëÛaïãbjÛþa@ézz•ë@éubß@åiaë@ïíb�äN
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: گويـد مـى هركس سه بـار از خـدا بهشـت را درخواسـت كنـد، بهشـت                 

او را به بهشت وارد كن و كسي كه از آتش دوزخ سه بـار بـه خـدا               ! بارخدايا

.ش دوزخ پناه دهاو را از آت! خدايا: گويدمىپناه برد، آتش دوزخ 

 براي طلب مغفرت به سيد االستغفار وصـف       را دعايي   �رسول اهللا   �

اي بــرادر .  ورود بــه بهشــت دانســته اســتعوامــل ازيعــاملنمــوده و آن را 

�وس  أشداد بـن    . آن را حفظ كن و ورد صبح و شام خود بگردان          ! مسلمان

از اين است تعبارسيد االستغفار   :  فرمودند �رسول اهللا    كه   كندمىروايت  

D@@@@@@@@@@@@@@@@@@�ÜÇ@b�ãcë@Ú†�jÇ@b�ãcë@ó�änÔÜ?@Lo�ãc@0üg@é�Ûg@ü@ói‰@oãc@áèÜÛaó: كه بگويد 

@@@@@@@@@@@@@@@@Ù�nàÈäi@Ù�Û@õì�ic@LoÈä•@bß@Š‘@åß@Ùi@‡ìÇc@LoÈİn�a@bß@Ú†Çëë@Ú†èÇ

ÜÇČï�ãˆi@õìicë@Û@ŠÐËbÏ@ïoãc@0üg@lìãˆÛa@ŠÐÌí@ü@éŞãhÏ@LC@NÛaô‰b‚jN

گويـد و پـيش از آغـاز        هر كس در هنگام روز، اين دعا را به طور يقـين ب            

شب بميرد، از اهل بهشت است، و كسي كه آن را شب از روي يقـين بگويـد     

.و پيش از صبح بميرد، از اهل بهشت است

 نماز پايه و ستون دين است و خداونـد در هر شبانه روز، پنج نماز بر                �

باشد و كسي   مىضيفراها نزد خدا    ما فرض نموده است و محبوبترين عبادت      

؛ شـود مـى بهشـت    چنان كه امر فرموده انجام دهد، وارد         راهاي خدا   ضكه فر 

:  فرمودنـد  �رسـول اهللا     كـه    كندمىروايت  �صامت  الچنان كه عباده بن     
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D@@@@ÜÇ@�a@åèjn×@paìÜ•@|¼ó@@@@@@@@@@@@@@@@b÷î�‘@åèä�ß@Éî�ší@p@å�èi@õb�u@å�àÏ@…b�jÈÛa@

@@@@@@@@@@@@@@@î�ÜÏ@åèi@pdí@p@åßë@Lòä¦a@éÜ?†í@æc@†èÇ@�a@†äÇ@éÛ@æb×@åèÔ¡@bÏbÐ‚n�a@|

@@@@@@@@@@@@@@@ò�ä¦a@é�Ü?…c@õb�‘@ægë@Lé�iˆÇ@õb�‘@æg@L†èÇ@�a@†äÇ@éÛC@N@@ë@Ù�Ûbßc@ë@†�»c@@…ëa…ì�i

ëÛaïãbjÛþa@ézz•ë@éubß@åiaë@ïíb�äN

 ادا نمايـد و    اين نمازها را  خداوند پنج نماز بر بندگان خود نوشته، هركس         

اسـت كـه    بسته  چيزي از حق آن سبك نشمارد تا ضايع نشود، خداوند پيمان            

 او  بـا را به جاي نياورد خداوند      اين نمازها   كند، و كسي كه     بهشتاو را وارد    

دهـد، و اگـر بخواهـد او را وارد    مى، اگر بخواهد عذابش     نداردعهد و پيماني    

.كندمىبهشت 

ــول اهللا � ــژ  �رس ــه فضــيلت وي ــاي صــبح و عصــر را ب اى ه نمازه

) اول و آخـر آن    : دو طـرف روز يعنـي     (اختصاص داده است و آن را البردين        

�رسـول اهللا     كـه    كنـد مـى روايـت   �شـعري   أأبـو موسـي     . ميده است نا
DÜ•@åßóòä¦a@Ý?…@åí…rÛa@C@NéîÜÇ@ÕÐnßN: فرمودند

بهشـت  هر كس كه دو نماز صبح و عصـر را بـا جماعـت بخوانـد، وارد                  

.شودمى

كنـد مـى را جبـران     فـرض    ينـواقص نمازهـا   ي سنت و نافله،     ها نماز �

پس . سازدمىدر بهشت   اى  هد، خان ننكمىدا  خداوند براي كساني كه نوافل را ا      

 را فراموش نكن؛ خداوند     هاآن و به جا آور،   سنت و نافله را هميشه       ينمازها
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�رسـول اهللا    كه از   كندمى روايت   �اُم حبيبه   . داردمىتو را محفوظ نگه     
̂@@D@Ü–í@áÜ�ß@†jÇ@åß@bßï: شنيدم ä�q@âì�í@Ý×@�@@@@>b�Çìİm@ò��È×‰@ñŠ�’Ç@@@��Ë@

@0üg@òšíŠÏäió`i@0üg@ëc@Lòä¦a@¿@bnîi@éÛ@�a@¿@oîi@éÛ@òä¦a@C@NáÜ�ßN

بنده مسلماني كـه در هـر شـبانه روز دوازده ركعـت نمـاز نافلـه غيـر از                    

.سازدمىدر بهشت اى هنمازهاي فرض بخواند خداوند براي او خان

چهار ركعت پيش از نماز ظهر، و دو ركعت پس از آن، دو             :  نافله ينمازها

س از نماز مغرب، دو ركعت پس از نماز عشا، و دو ركعت پـيش از                ركعت پ 

.نماز صبح

 هر فرد مسلماني كه وضو بگيرد و دو ركعت نماز سنـت وضـو ـ كـه    �

 و رخسـار او  لـب پس از وضو گرفتن مستحب است ـ بخواند، در حالي كه ق 

روايـت  �عقبـه بـن عـامر       . شـود مىخدا باشد، بهشت بر او واجب       متوجه  

D@@@@@@@@á�q@êõì�™ë@å�zîÏ@d™ìní@áÜ�ß@åß@bß:  فرمودند �رسول اهللا   كه  كندمى

Ü–îÏ@âìÔíïòä¦a@éÛ@ojuë@0üg@éèuëë@éjÜÔi@bàèîÜÇ@ÝjÔß@´nÈ×‰@C@NáÜ�ßN

هر كس وضو را به طور كامل گرفته و دو ركعت نماز بخوانـد، در حـالي                 

.گرددمى خدا باشد، بهشت بر وي واجب متوجه و رخسار او لبكه ق

ميان سالم در    دادني دين اسالم، اشاعه و رواج       هاىبخوسن و    از محا  �

وسـتگي  اتحـاد و پي   (هم، اطعام كردن و غذا دادن، به جاي آوردن صله اَرحـام           
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راوده با آنهـا، و نيـز نيكـي و احسـان دربـاره              آمد و م  خويشاوندان و رفت و   

و همچنين وصف مسلماناني است كـه در دل  ) بستگان و نزديكان ـ ويراستار 

%θçΡ#�: فرمايـد مـى باري تعالي درباره آنهـا چنـين        . دارندمىشب نماز برپاي     x.

Wξ‹Î= s%zÏiΒÈ≅ø‹©9$#$ tΒtβθ ãè yf öκu‰∩⊇∠∪ Í‘$ ptô*F{$$ Î/uρöΛèεtβρã� Ï+ øó tG ó¡ o„∩⊇∇∪�N)18 ـ 17: الذاريات(.

.»كردندخوابيدند، و در سحرگاهان استغفار مىآنها كمى از شب را مى«

؛ چنان كه عبداهللا بـن      شودمىبهشت  اينها را انجام دهد وارد      هر كس همه    

D@@�b�äÛa@b�èíc@Z@@aì�’Ïc:  فرمودنـد �رسـول اهللا   كـه  كندمىروايت �سالم  

@@@@@@@@@@@@Lâb�îã@�b�äÛaë@Ý�îÜÛbi@aì�Ü�•ë@Lâb�y‰þa@aìÜ�•ë@Lâb�ÈİÛa@aì�àÈacë@Lâý�Ûa

âý�i@òä¦a@æìÜ?†mCNÛaë@éubß@åiaë@ôˆßlcïãbjÛþa@ézz•ë@†»N

 خودتـان رواج دهيـد، و بـه فقيـران غـذا             ينالم كردن را در ب    س! اي مردم 

 كنيد، و در دل شب هنگامي كه مـردم در خـواب هسـتند               رحمدهيد، و صله    

.شويدبهشت ا اين كه بدون حساب وارد تنماز بخوانيد، 

مسجد براي اداي نماز صبح و نمازهاي ديگر، خداونـد در           به  نرفتبا  �

 كـه   كنـد مـى روايت  �ابوهريره  . كندمىپا  و سور بر  يتو مهمان بهشت براي   

�@D@@@µg@a†�Ë@åß@@@@@¿@é�Û:  فرمودند �رسول اهللا   a@†�Çc@L[a‰@ëc@†v��½a@@@ò�ä¦a@

[a‰@ëc@a†Ë@bàÜ×@>üŒãC@NéîÜÇ@ÕÐnßN



QYQYQYQY ����� ���	
 �� ��������� ���

 مسجد رود، خداوند بـراي  بهكسي كه هر صبح و شام براي نماز جماعت  

.كندمىاو در بهشت مهماني فراهم 

 كـن   طـرف  برنمازگزاران ديدي، آن را      ميان   ي خال يف و جا   اگر شكا  �

 كـه   كنـد مىروايت  �عايشه  . سازدمىبرايت  اى  هكه خداوند در بهشت خان    

�@D@@@¿@òuŠÏ@†�@åß@@@@@@äië@Lòu‰…@bèi:  فرمودند �رسول اهللا   a@éÈÏ‰@Ñ•@ó@@éÛ@

òä¦a@¿@>bnîiC@NÛaïãbjÛþa@ézz•ë@ïãarİN

را ونـد يـك درجـه او        كسي كه شكافي را در صف نمازگزاران ببندد، خدا        

.سازدمىدر بهشت برايش اى هبرد و خانمىدهد و باال مىترفيع 

در اى  ه آن سهيم شدي خداوند خان     ن اگر مسجدي ساختي يا در ساخت      �

:  شـنيد �رسول اهللا    از   �سازد؛ چنان كه عثمان بن عفان       مىبهشت برايت   

Dßäi@åóäi@L�@>a†v�ß@ó¿@éÛ@�a@éÜrß@òä¦a@CN@ÕÐnßéîÜÇN

ـ             اى هكسي كه براي خدا مسجدي بنا كند، خداوند برايش در بهشت خان

.سازدمىمانند آن 

بهشـت  بـه    پيروي كردن از مـؤذن در حـال اذان گفـتن، باعـث ورود                �

�رسـول اهللا   كـه  كنـد مـى روايـت  �خطاب ال؛ چنان كه عمر بن      شودمى
�@D@@æ‡û½a@ÞbÓ@a‡g@Z@@@@@†yc@ÞbÔÏ@Lr×c: فرمودندa@r×c@�aá×@Z@@@@@@Lr�×c@�a@r�×c@�a

@ÞbÓ@áq@Z@@@@@ÞbÓ@L�a@0üg@éÛg@ü@æc@†è‘c@Z@@Þb�Ó@á�q@L�a@0üg@éÛg@ü@æc@†è‘c@Z@@†è�‘c
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@@@@ÞbÓ@L�a@Þì�‰@>a†àª@æc@Z@@@@@@@@@@Þb�Ó@á�q@L�a@Þì��‰@>a†�àª@æc@†è‘c@Z@�yï@@�ÜÇ@ó

@ÞbÓ@Lñý–Ûa@Z@@@@@@@ÞbÓ@áq@L�bi@0üg@ñìÓ@üë@Þìy@ü@Z@�yï@@�ÜÇ@ó@@@@Þb�Ó@L[ý�ÐÛa@@Z@ü

@@@@ñìÓ@üë@Þìy@@@ÞbÓ@áq@L�bi@0üg@Z@@@@ÞbÓ@Lr×c@�a@r×c@�a@Z@@@@@@á��q@Lr×c@�a@r×c@�a

ÞbÓ@ZÞbÓ@L�a@0üg@éÛg@ü@Zòä¦a@Ý?…@éjÜÓ@åß@L�a@0üg@éÛg@üC@NáÜ�ßN

اهللا اكبـر اهللا  : اهللا اكبر اهللا اكبر، و يكـي از شـما نيـز گفـت           : اگر مؤذن گفت  

، أشهد أن ال إله إالَّ الـه، و يكـي از شـما              أشهد أن ال إله إالَّ اهللا     : اكبر، سپس گفت  

أشهد أنَّ محمـداً    : أشهد أن ال إله إالَّ اهللا أشهد أن ال إله إالَّ اهللا، سپس گفت             : گفت

أشـهد أنَّ محمـداً   : رسول اهللا، أشهد أنَّ محمد رسول اهللا، و يكـي از شـما گفـت           

صـاله، و يكـي از   حى علي ال: رسول اهللا، أشهد أنَّ محمداً رسول اهللا، سپس گفت     

�@@@@@: شما گفت bi@0üg@ñìÓ@üë@Þìy@ü  حى علـي الفـالح، و يكـي از         : ، سپس گفت

�@@@@@: شما گفت bi@0üg@ñìÓ@üë@Þìy@ü   اهللا اكبـر اهللا اكبـر، و يكـي از          : ، سپس گفـت

از قلـب خـود بگويـد، وارد بهشـت          ] همه اينها را  [اهللا اكبر اهللا اكبر، و    : شما گفت 

.شودمى

دين و آيين، و محمد     را به عنوان     معبود، و اسالم     به عنوان  را    اگر خدا  �

به جا آورده و از نـواهي او دوري         را  ي، اوامر خدا    سنديد پيامبري پ   را به  �

روايـت  �خـدري   ال؛ چنـان كـه ابوسـعيد        شودمىتو واجب   ، بهشت بر  كنى
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�@‰D@@@@@@@@@�™‰@å�ß@†îÈ��@b�ic@b�íï@@@@@L>b�i:  فرمودنـد  �رسـول اهللا     كـه  كندمىb�i@

âý�⁄biëòä¦a@éÛ@ojuë@L>bîjã@†àz¶ë@L>bäí…@C@NáÜ�ßN

ديـن  را بـه عنـوان       معبود، و اسالم      را به عنوان   كسي كه خدا  ! اي ابوسعيد 

 بـرآن راضـى شـود،        و ،ر انتخاب نمايد  به عنوان پيامب  را  �وآيين، و محمد    

.گرددمىي او واجب ابهشت بر

آن الريـان   براي روزه داران وجـود دارد كـه نـام           اى  ه در بهشت درواز   �

سـهل بـن   . شـود مىن، از آن دروازه وارد روزه داراناست، و هيچ كس به جز       

اى هدر بهشـت درواز :  فرمودنـد �رسـول اهللا   كـه    كنـد مىروايت  �سعد  

 كـه روزه داران در روز قيامـت از آن بـه بهشـت وارد                )الريـان (است به نـام     

، گفتـه   شـود مـى نشوند، و غير از آنها هيچ كس ديگر از آن دروازه داخـل              مى

اران كجا هستند؟ پس آنها بلند شده و غير از آنها هـيچ كـس               دهروز: شودمى

، و اگـر بـه آن وارد شـدند، آن           شـود مـى نديگري از آن دروازه وارد بهشـت        

.تواند از آن داخل شودمى و ديگر كسي نشودمىدروازه بسته 

ـ  ركن پنجم اسالم حج خا     � . ه خداسـت كـه پـاداش آن بهشـت اسـت           ن

@D@@µg@ñŠ�àÈÛa@@@ñŠ�àÈÛa:  فرمودنـد  �رسول اهللا    كه   كندمىروايت  �بوهريره  ا

òä¦a@0üg@õaŒu@éÛ@|îÛ@‰ër½a@w§aë@Lbàèäîi@b½@ñ‰bÐ×C@NéîÜÇ@ÕÐnßN
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ع  مره تا ع          باشـد، و حـج   مـى مـره  مره ديگر، كفـاره گناهـان بـين آن دو ع

.پذيرفته شده و مقبول نزد خدا، هيچ پاداشى جز بهشت ندارد

آن چه به اين دين مبين مقامي واال و عظـيم داده اسـت، جهـاد در راه                �

�×òàÜخداست، هركس در راه خدا جهاد كند تا         a      ،سربلند و واالمقام بمانـد 

�رسـول اهللا     كه كندمىروايت  �ابوهريره  . گرددمىب  بهشت بر او واج   
ــد �@½��D¿@†��çbu@å: فرمودنa@Ý��ÐØm@…b��è¦a@0üg@é��uŠ±@ü@éÜîj���@¿@éÜîj���@

@@@@@@@µg@éÈuŠí@ëc@Lòä¦a@éÜ?†í@ædi@émbàÜ×@Õí†–më@@@@@@@@b�ß@Éß@éäß@xŠ?@ðˆÛa@éäØ�ß@

òàîäË@ëc@Šuc@åß@ÞbãC@NéîÜÇ@ÕÐnßN

 كه در راه خدا جهاد كند، و ضامن آن كس كـه              است يكسخداوند ضامن   

ـ براي هيچ چيز جز جهـاد در راه خـدا و تصـديق كلمـات خـدا، از خا                 ش اهن

وارد بهشـت  ] بـه خـاطر جهـاد   [اين كه خدا او را  خارج نشده است، نه براي      

كند يا اين كه او را با آن چه از پاداش يا غنيمت نصيبش شـده است به خانـه     

.اش ـ كه از آن خارج شده ـ ، بازگرداند

بسـيار  ننـد، كمـى نفاقاكه در راه او     را  خود  رهيزكار   خداوند بندگان پ   �

D@@å�ß:  فرمودنـد  �اهللا  رسـول    كـه    كنـد مىروايت  �حذيفه  .  است ستوده

òä¦a@Ý?…@bèi@�a@fláđnŽ?@�a@éuë@õbÌnia@òÓ†–i@Ö†–mC@NcïãbjÛþa@ézz•ë@†»N
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هركس در راه خدا صدقه دهـد، و ايـن صـدقه پايـان و مـردن او باشـد،                    

.كندمىخداوند او را به بهشت وارد 

 اسـت  اين،كندمىرهنمون  به بهشت   انسان را   ترين اعمال كه     از بزرگ  �

ده، سـپس بـه او مهلـت و فرصـت           دا برادر مسلمان خود مالي را قرض        بهكه

�حذيفـه  . برسد] پرداخت وام و اداي دين   [دهد تا از تنگ دستي به توانايي        

@‰DŞæc@@@@@@@@Lò�ä¦a@Ý?†�Ï@pb�ß@>ýu:  كه فرمودند  كندمى روايت   �رسول اهللا   از  

@éÛ@ÝîÔÏ@Z@@@@Þb�Ó@_ÝàÈm@oä×@bß@Z@�ãgï@@@@@@@½a@Š�Äãc@o�äØÏ@�b�äÛa@Éíb�ic@o�ä×@@@Š��È

¿@‹ì£cë¿@ëc@LòØ�Ûa@éÛ@ŠÐÌÏ@†ÔäÛa@C@NáÜ�ßN

ردي؟ در  كمىمردي فوت كرد و به بهشت رفت، به او گفته شد چه كاري              

ـ   مىكردم و نگاه مىخريد و فروش   : پاسخ گفت  دسـت  ىكردم از كسـي كـه ت

.را بخشودمگرفتم، پس خداوند گناهان ى و چيزي نمشت كردهاست، گذ

 اما  ،هستندارزش  ىو ب اندك  ] به ظاهر [اين كه وجود   بعضي از كارها با      �

: عبارتند ازبردمىانجام آن، فرد مسلمان را به بهشت 

.كه مردم را رنج و آزار دهد برداشتن از راه مردم هر چيزي�

. احسان و نيكي به حيوانات�

. خوش اخالقى و خوش رفتاري�

. صدق و راستگويي در گفتار و كردار�
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.ز خشم و غضب خودداري ا�

. به ديدن و احوال پرسي بيمار رفتن�

. زيارت و ديدار با مسلمان�

. نرمي و آسان گرفتن در خريد و فروش�

. سخن از رحمت و خشنودي خداوند�

D@@†�ÔÛ: فرمـود مى شنيدم   �رسول اهللا    كه از    كندمى روايت   �ابوهريره  

@@@¿@kÜÔní@>ýu‰@oíc‰@@¿@òä¦a@@@@@@@@ŠİÛa@Š�èÃ@å�ß@bèÈİÓ@ñŠv‘@@@@@@‡û�m@o�ãb×@Õ�íð

�bäÛaC@NáÜ�ßN

رق درخوشي و لذت بود، آن هم به خـاطر          غمردي را ديدم كه در بهشت       

.برداشتن درختي از سر راه مردم، براي اين كه از آن در رنج بودند

DŞæc:  فرمودنـد  �رسـول اهللا     كـه    كنـد مىروايت  �همچنين ابوهريره   

@c‰@>ýu‰ô@@@ŠrÛa@Ý×dí@>bjÜ×@ô@@@@ÝuŠÛa@ˆ?dÏ@“İÈÛa@åß@@@@@@@@é�i@éÛ@ÒŠÌí@ÝÈvÏ@éÐ?@

nyóŠØ’Ï@êaë‰c@òä¦a@éÜ?…dÏ@éÛ@�aCNÛaô‰b‚jN

خورد، كفش خود را گرفـت و       مىي سگي را ديد كه از تشنگي خاك         دمر

برايش آب كشيد تا اين كه سيراب شد، خداوند او را سـپاس گفتـه               ] از چاه [

.به بهشت وارد نمود
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D@@@@áî�Ç‹@b�ãc: مودنـد  فر �رسـول اهللا     كه   كندمىروايت  � أبو أمامه    �

@¿@oîji@@@@@@@@@@¿@oîjië@L>bÔª@æb×@ægë@õaŠ½a@ÚŠm@p@òä¦a@œi‰@@@@@@@ÚŠ�m@å½@òä¦a@Á�ë@

@@@¿@oîjië@L>by‹bß@æb×@ægë@lˆØÛaÜÇc@óéÔÜ?@å�y@å½@òä¦a@C@Nc@@ézz�•ë@…ëa…ìi

ïãbjÛþaN

در كنار بهشت هستم براي كسي كـه جـدال و           اى  همن كفيل و ضامن خان    

در وسط بهشـت    اى  ه خان ضامنو  .  حق با او باشد    ستيزه را ترك كند، اگر هم     

اى ه خانـــ  ضـامن و  . كندمىبراي كسي كه دروغ را ترك كند اگر هم شوخي           

.در باالي بهشت براي كسي كه اخالق خود را نيك نمايد

:  فرمودنـد �رسول اهللا  كه   كندمىروايت  �ابن مسعود   ] همچنين [�

D@@†èí@Ö†–Ûa@Şægð@µg@@@@@@rÛa@Şægë@LrÛa@†èíð@µg@@@@@@ny@Ö†–îÛ@ÝuŠÛa@Şægë@Lòä¦a@ó

@@@@†èí@lˆØÛa@Şægë@L>bÔíČ†•@æìØíð@µg@@@@@@@@@µg@ð†�èí@‰ì�vÐÛa@Şægë@L‰ì�vÐÛa@@@@L‰b�äÛa@

ny@lˆØîÛ@ÝuŠÛa@Şægëó>biaˆ×@�a@†äÇ@knØí@C@NéîÜÇ@ÕÐnßN

، كندمىبه راستي كه صدق و راستگويي، به سوي نيكي و بخشش هدايت          

، و مـرد همچنـان راسـت       كنـد مـى ري  و نيكى و بخشش به سوي بهشت رهب       

، و دروغگويي   شودمىگويد تا اين كه نزد خداوند از راستگويان محسوب          مى

، وگنهكاري و تبهكاري به سوي      كندمىبه سوي گنهكاري و تبهكاري هدايت       

گويد تا اين كه نـزد خـدا از دروغگويـان بـه             مىجهنم، و همچنان مرد دروغ      

.شمار آيد



RVRVRVRV ����� ���	
 �� ��������� ���

:  گفـت �اهللا  كه مردي بـه رسـول     كندمىروايت  �ابودرداء  ] نيز [�

D`Û…@ÜÇ@ó@@̀ Ü?†í@ÝàÇ@@òä¦a@@ZÞbÓ@Z@@@@@ò�ä¦a@Ù�Ûë@kšÌm@üC@NÛa@@@@ézz�•ë@ï�ãarİ

ïãbjÛþaN

 كه مرا بـه بهشـت وارد كنـد، آن حضـرت              كن امىراهنمايبه انجام كاري    

.يرومىبهشت به ،  و غضب مكنخشم:  فرمود�

D@@@@>b�šíŠß@…bÇ@åß:  فرمودند �اهللارسول   كه   كندمىروايت  � ثوبان   �

¿@ÞŒí@pÞbÓ@_òä¦a@òÏŠ?@bßë@�a@Þì�‰@bí@ÝîÓ@Lòä¦a@òÏŠ?@@ZbçbäuC@NáÜ�ßN

است تا وقتي كـه     ?òä¦a@òÏŠ@كسي كه به عيادت بيماري برود همچنان در         

هـاي تـازه    هميو:  يعني چه؟ فرمود   ?òä¦a@òÏŠ@اهللاي رسول   : گفته شد .بازگردد

.چيده شده بهشت

:  فرمودنـد  �رسـول اهللا    كـه كندمىروايت  �ابوهريره  ] چنينهم [�

D@@@@@@@@@¿@é�Û@>b�?c@‰a‹@ëc@L>bšíŠß@…bÇ@åß@@@@@@@@@Úb�’¾@lb�aë@o�ja@æc@đ…b�äß@êa…b�ã@L�a@

>üŒ�äß@òä¦a@åß@pcìjmëCNë@éubß@åiaÛaê�ÌÛ@|îz•@ïãbjÛþa@ÞbÓë@ôˆßlN

دي كسي كه به عيادت بيماري برود يا برادر مسلماني را زيارت كنـد، منـا              

دهد كه شاد شدي و شاد گشت رفتنت و از بهشـت منــزلي دريافـت                مىندا  

.كردي
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D@Ý?…c:  فرمودند�رسول اهللا    كه كندمىروايت  � عثمان بن عفان     �

@@@@@@@@>bíl’ßë@>bÈöbië@>bîšnÔßë@>bî™bÓ@>ýè�@æb×@>ýu‰@òä¦a@�aC@Nc@�»@@@@@éä��yë@ïíb��äÛaë@†

@ÞbÓë@ïãbjÛþac|îz•@ê…bä�g@Š×b‘@†»N

د مردي را به بهشت وارد كرد كـه در خريـد و فـروش، و در داد و      خداون

.گرفتمىآسان ) دادن و گرفتن(ستد 

D@@@@áÜØn�îÛ@†jÈÛa@Şæg:  فرمودند �اهللا  رسول   كه   كندمىروايت  �أبوهريره  

@@@@@ÔÜí@ü@�a@æaì™‰@åß@òàÜØÛbiï@@@@@@@@@@@@@@@†�jÈÛa@Şægë@Lpb�u‰…@b�èi@�a@É�ÏŠí@>üb�i@b� @

�a@Á‚�@åß@òàÜØÛbi@áÜØnîÛÔÜí@ü@ïìèí@>übi@b @ð¿@bèi@áäèu@C@NÛaô‰b‚jN

گويـد و هـيچ   مـى  رضوان و خشنودي خـدا سـخن   در جهتبنده يك كلمه   

، خـدا درجـات او را بلنـد و رفيـع قـرار              كنـد مـى  پاداش و ثواب آن ن     بهاعتنايي  

گويـد و  مـى  غضب و ناخشنودي خدا سخن     در جهت دهد، و بنده يك كلمه      مى

چ توجهي نـدارد، خـدا او را بـه آخـرين نقطـه جهـنم وارد                 به كيفر و گناه آن هي     

.كندمى

 بهترين منازل بهشت، منزل مسـلماني اسـت كـه در بهشـت همسـايه                �

 و يتيمان است كه باعـث       انتربيت و سرپرستى دختر   و  .  است �اهللا  رسول  

 كـه  كنـد مـى روايـت  �أنـس   . شودمى در بهشت    �اهللا  همسايگي رسول   

@D@@@ny@´ní‰bu@ÞbÇ@åßó@@@@@@@@@@@b�ãc@ò�ßbîÔÛa@âì�í@õb�u@b�ÌÜjm:  فرمودند �اهللا  رسول  

éÈib•c@á™ë@LìçëC@NáÜ�ßN
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هر كس دو دختر را سرپرستي كند تا وقتي كه بـه سـن بلـوغ برسـند، در                   

سپس دو انگشت خـود را بـه هـم          ،مانند اين دو هستيم   روز قيامت، من و او      

.چسباند

�رسـول اهللا   روايـت اسـت كـه        �از سهل بـن سـعد       ] همچنين [�
D@@@@@@@@@@@@@İ��ìÛaë@òibj��Ûa@éîÈj�•hi@Þb�Óë@LaˆØç@òä¦a@¿@áînîÛa@ÝÏb×ë@bãcó: رمودندف

bàèäîi@xČŠÏëC@NÛaô‰b‚jN

ـ  من و سرپرست يتيم در بهشت در كنار هم چنـين هسـتيم و              ه انگشـت    ب

. و آن دو را از هم جدا نمود كردشهادت و وسطي خود اشاره

ث ورود به بهشت     اطاعت از پدر و مادر، يا اطاعت از يكي از آنها باع            �

: نـد  شنيدم كه سه بـار فرمود      �رسول اهللا   گويد از   مى�ابوهريره  . شودمى

D@@@@@@@@ÝîÓ@LéÐãc@áË‰@áq@LéÐãc@áË‰@áq@LéÐãc@áË‰@Z@@@@ÞbÓ@_�a@Þì�‰@bí@åß@Z@@Ú‰…c@åß

òä¦a@Ý?†í@p@áq@bàèîÜ×@ëc@Lbàç†yc@rØÛa@†äÇ@éí†ÛaëC@NáÜ�ßN

: ؟ فرمـود  اهللاي رسـول    چـه كسـى     : گفته شد . بيني او به خاك ماليده شد     

شت كسي كه پدر و مادر يا يكي از آنها را در وقت پيري درك كند ولي به به                 

.ها سبب وارد شدن او به بهشت نشودوارد نشود؛ يعني، اطاعت از آن
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ــين [� ــودرداء ] همچن ــمــى�اب ــه �رســول اهللا د از گوي ــنيدم ك  ش

@D@@@@@@@@@@@@@@@Ù�Û‡@É�™dÏ@o÷�‘@æh�Ï@Lò�ä¦a@laì�ic@Á��ëc@†�ÛaìÛa@@@@ëc@lb�jÛa: مودفرمى

éÄÐyaCNÛaôˆßlë@éubß@åiaë@cïãbjÛþa@ézz•ë@†»N

پدر دروازه مياني بهشت است، پس اگر خواستي آن دروازه را ضايع كـن              

و يا حفظ نما يعني، با اطاعت از پدر آن دروازه حفـظ، و بـا نافرمـاني او، آن                    

.شودمىدروازه ضايع 

: ن حضرت فرمـود    آمد، آ  � مردي خواست به جهاد رود، نزد پيامبر       �

D@@@@ÞbÓ@_âc@åß@ÙÛ@Ýç@Z@ÞbÓ@LáÈã@Z@@@@bèîÜu‰@o¤@òä¦a@ŞæhÏ@bèßŒÛbÏC@Nc@ë@†»Ûa@@ïíb��ä

ë|îz•@å�y@ïãbjÛþa@ÞbÓë@éubß@åiaN

بلـي  : ؟ آن مرد در جـواب گفـت       )يعني مادرت زنده است   ( آيا مادر داري  

. پاهاي اوستزيركه بهشت  كن يرستپسررامادرت :  فرمود�حضرت 

يزي كه انسان بايد آن را حفظ نمايـد، زبـان و شـرمگاه              ترين چ  بزرگ �

 بهشـت را بـرايش   �رسـول اهللا  است، و هـركس كـه آن دو را نگـه دارد،      

:  فرمود �رسول اهللا    كه   كندمىروايت  �سهل بن سعد    . شده است ضامن  

DÛ@åàší@åßïòä¦a@éÛ@åà™c@éîÜu‰@´i@bßë@éîî§@´i@bß@C@NÛaô‰b‚jN

يعنـي زبـان، و بـين دو پـاي خـود؛ يعنـي              هر كـس بـين دو لـب خـود؛           

.كنممى ضامن شود، من بهشت را براي او ضمانت ش راشرمگاه
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 و  كنـد مـى هايي است كه انسان را از خداوند دور          حسد و كينه مرض    �

ش از كينـه و  اه مردي را توصيف نمود كه به سبب اين كه سين     �رسول اهللا   

، وصف آن مرد را     � مالك   أنس بن . حسد پاك بود، به بهشت وارد شده بود       

D@@@@@@@@å�ß@Ý�u‰@æŁa@áØî�ÜÇ@É�Üİí@ÞbÔÏ: در داستاني روايت كرده است كه گفت      

@@@@@@@@@@@@@@@@é�îÜÈã@Õ�ÜÈm@†�Ó@Léöì™ë@åß@énî§@Ñİäm@‰b–ãþa@åß@Ýu‰@ÉÜİÏ@Lòä¦a@Ýçc

¿@�äÛa@ÞbÓ@†ÌÛa@æb×@bàÜÏ@LÞbà’Ûa@ê†í@�@@@@@Ý�uŠÛa@Ù�Û‡@É�ÜİÏ@LÙ�Û‡@Ýrß@

@@µëþa@ñŠ½a@Ýrß@@sÛbrÛa@âìîÛa@æb×@bàÜÏ@L�äÛa@ÞbÓ@�@@É�ÜİÏ@L>bšíc@énÛbÔß@Ýrß@

@@ÜÇ@ÝuŠÛa@ÙÛ‡ó@@@µëþa@éÛby@Ýrß@@@@�äÛa@âbÓ@bàÜÏ@L�@@@@@@ëŠ�àÇ@åi@�a†jÇ@éÈjm@

a@@ÞbÔÏ@˜bÈÛa@åi@Z@@@@@@@@@@@@o�íc‰@æhÏ@>bqýq@éîÜÇ@Ý?…c@ü@æc@oà�ÓdÏ@ïic@oîyü@óãg

@̀ íëûm@æc@@ny@ÙîÛg@óš·@ïÞbÓ@LoÜÈÏ@@Z|ãc@ÞbÓ@áÈã@Z@@@t†�°@�a@†�jÇ@æb×ë

@Üm@éÈß@pbi@éflãcÛbîÜÛa@Ùï@@@‰b�Èm@a‡g@é�flãc@�Ë@>b÷î‘@ÝîÜÛa@åß@âìÔí@êŠí@áÜÏ@týrÛa@

@ÜÇ@kÜÔmëó@@@@@@@@@�ny@r�×ë@Ýuë@ŒÇ@�a@Š×‡@é‘aŠÏ@ó@@@@@@@@@Þb�Ó@LŠ�vÐÛa@ñý�–Û@âì�Ôí@

@@ãc@�Ë@�a†jÇï@@@@@@@@@@@@@@@æc@p†�×ë@Þb�îÛ@týr�Ûa@ošß@bàÜÏ@>a�?@0üg@ÞìÔí@éÈec@p@

@@@@@ãg@�a†jÇ@bí@oÜÓ@éÜàÇ@ŠÔnyaï@@@̀ îi@åØí@p@@@@�ic@´ië@ï@@@@@üë@k�šË@@@@@Lá�q@Š�vç

@@@@@�a@Þì�‰@oÈe@åØÛë�@@@@@@@@@@Ý�u‰@æŁa@áØî�ÜÇ@ÉÜİí@‰aŠß@týq@ÙÛ@ÞìÔí@

@@@@@@@@@@@@@@@b�ß@Š�Äãþ@Ù�îÛg@ðëe@æc@p…‰d�Ï@‰aŠ�ß@týr�Ûa@o�ãc@o�ÈÜİÏ@òä¦a@Ýçc@åß

@†nÓbÏ@ÙÜàÇð@i@�@@@@@@@@@@@̂ �Ûa@b�àÏ@Ý�àÇ@�r�×@ÝàÈm@Ú‰c@áÜÏ@Léð@@@@@@@@@Þb�Ó@b�ß@Ù�i@Í�Üi@

�‰�@@@�a@Þì�@ÞbÔÏ@@Z@@@@@@@@@ãb�Ç…@ŽoîÛë@bàÜÏ@ÞbÓ@Loíc‰@bß@0üg@ìç@bßï@@b�ÔÏ@Þ@Z@@b�ß
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@@@@@ãc@�Ë@oíc‰@bß@0üg@ìçï@@@¿@†uc@ü@@�Ðã@ï@@@†��yc@üë@>b�’Ë@´àÜ�½a@åß@†yþ@

@ÜÇ@>a†ycó@@@@@@@@̂ Ûa@êˆç@�a†jÇ@ÞbÔÏ@Lêbíg@�a@êbİÇc@�?@@@@@�çë@Ùi@oÌÜi@ï@@̂ �Ûa@@@ü@

ÕîİãCNcë@†»Ûab�äöïãbjÛþa@ézz•ë@ïN

� نشسته بوديم، آن حضرت      �رسول اهللا   ي  روه  ب رو هنگامي كه ما  
مـردي از انصـار     . شودمىوارد  مردي از اهل بهشت بر شما       كنون  هم ا : فرمود

چكيد و دو لنگه پا افـزار خـود         مى در حالي كه آب وضو از ريشش         وارد شد 

اكنون مـردي   ( سه روز اين جمله را       �رسول اهللا   . را در دست چپ داشت    

كردنـد و روز    مـى در باره آن مرد تكرار      ) از اهل بهشت بر شما وارد مي شود       

 آن مرد را دنبال كرد و نزد او نشست تـا            �عبداهللا بن عمرو بن عاص    سوم،  

 پس از سه روز نـزد او نشسـتن، عبـداهللا سـبب وارد               كندمىببيند آن مرد چه     

مـن هـيچ حقــد و       : از آن مرد پرسيد، مرد در پاسخ گفـت        را  شدن به بهشت    

ه خـدا بـه   دهم، و بر آن خير و نعمتي كىم راه نماهبر مسلماني در سين اى  هكين

اين همان سبب است كه تـو را بـه          : ورزم، عبداهللا گفت  نمىاو عطا فرموده حسد     

.اين منزلت رسانده است، و اين همان چيزي است كه ما طاقت آن را نداريم

 مردم گواه و شاهد خدا در زمين هستند و كسي كه مردم، گواهي خير               �

D@@@`qd�Ï@ñ‹b�ä @Šß: ت گف �أنس بن مالك    . شودمىبه او دهند به بهشت وارد       

@@@@@@�a@�ã@ÞbÔÏ@>a�?@bèîÜÇ�@Z@@ojuë@ojuë@ojuëL@@@@@@b�èîÜÇ@`qdÏ@ñ‹bä @Šßë@
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@@@�a@�ã@ÞbÔÏ@>aŠ‘�@Z@@@ï�ßcë@ï�ic@ÙÛ@ð†Ï@ŠàÇ@ÞbÓ@Lojuë@ojuë@ojuë

@@@@@oÜÔÏ@>a�?@bèîÜÇ@`qdÏ@ñ‹b�ä @Šß@Z@@ojuë@ojuë@ojuëL@@@@@@@`qd�Ï@ñ‹b�ä @Š�ßë@

@@oÜÔÏ@>aŠ‘@bèîÜÇ@Z@@@@@@Þb�ÔÏ@Lojuë@ojuë@ojuë@@@@�a@Þì��‰�@Z@@@@án�îäqc@å�ß

@@@@òä¦a@éÛ@ojuë@>a�?@éîÜÇL@@@@@@@@@@@@õa†è�‘@án�ãc@L‰bäÛa@éÛ@ojuë@>aŠ‘@éîÜÇ@ánîäqc@åßë@

@¿@�a@@@@@¿@�a@õa†è‘@ánãc@L¥‰þa@@@@@@¥‰þa@¿@�a@õa†è�‘@ánãc@L¥‰þa@C@N@@Õ�Ðnß

éîÜÇN

رسـول اهللا   ،   ياد كردند   خير و نيكي   او به را عبور دادند و مردم از       اى  هجناز

جنـازه ديگـري را عبـور    . و آن را سه بار تكرار نمود . اجب شد و:  فرمود �

و آن را سـه  . واجب شـد :  فرمود�رسول اهللا  بد گفتند،    او را دادند و مردم    

 در پاسـخ    � از آن مسأله جويا شـد، آن حضـرت           �بار تكرار نمود، عمر     

، بهشت بـر او واجـب شـد، و          ياد كردند خير و نيكي    را به   كسي كه او    : گفت

د، آتش جهنم بر او واجب شد، شـما گواهـان خـدا در             ن او بد گفت   ازكسي كه   

. زمين هستيد و اين جمله را سه بار تكرار فرمود

$�:فرمايـد مـى خداوند تبارك و تعالي     !  برادر مسلمان  � yϑ ¯ΡÎ)’ ®û uθãƒtβρç� É9≈ ¢Á9$#

Νèδ t� ô_ r&Î� ö=tó Î/5>$|¡ Ïm�N)10: الزمر(.

.»!دارندساب دريافت مىحصابران اجر و پاداش خود را بى«
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اي ايمان بنده بـه خـدا، و نزديـك     ههاست از نشان  اى  هصبر عالمت و نشان   

ردن محبوب خود، از پسر و برادر و غير         هركس بر م  . ودن او به خداي متعال    ب

رسـول   در حديث قدسى از      �ابوهريره  . شودمىبهشت  اينها صبر كند، وارد     

�@D@@@@µb�Èm: د كه خداوند فرمو   كندمى روايت   �اكرمa@ÞìÔí@ÞbÓ@@@@†�jÈÛ@b�ß@ð

@†äÇ@åßû½að@@@@@@@@@@@@@@@@ò�ä¦a@0üg@éj��nya@á�q@bîã†�Ûa@Ý�çc@åß@éîÐ•@ošjÓ@a‡g@õaŒu@C@N

Ûa‰b‚jðN

آن است كه اگر بر هـر چيـز گـران بهـا و همـدم و         بنده مؤمن من    پاداش  

.صبر كرد، پاداش او بهشت استدوست او را از دنيا گرفتم

D@@pbß@a‡g:  فرمودند �رسول اهللا    كه كندمىروايت  �ابوموسي اشعري   

@@@@énØöý½@�a@ÞbÓ@†jÈÛa@†Ûë@Z@@†jÇ@†Ûë@ánšjÓð@@@@Þì�ÔîÏ@LáÈã@æìÛìÔîÏ@_@Z@@án�šjÓ

@Þì��ÔîÏ@Lá��Èã@æì��ÛìÔîÏ@Lê…aû��Ï@ñŠ��¦@Z†��jÇ@Þb��Ó@a‡b��ßðæì��ÛìÔîÏ@_@Z@Ú†��»

@@�a@ÞìÔîÏ@LÉul�aë@Z@†jÈÛ@aìäiað@@@@@@@@†�à§a@o�îi@êìeë@òä¦a@¿@>bnîi@C@NÛa@@ôˆ�ßl

ïãbjÛþa@éä�yëN

م را  اهپسر بنـد  : فرمايدمى پسر بنده بميرد، خداوند خطاب به فرشتگان         اگر

: فرمايـد مـى خداونــد  ! بلي: گويندمىقبض روح كرديد؟ فرشتگان در جواب       

خداونـد  ! بلـي : گوينـد مـى م را قـبض روح كرديـد؟ فرشـتگان          اهميوه دل بند  

 به تـو    تو را سپاس گفت و    : گويندمىبنده من چه گفت؟ فرشتگان      : فرمايدمى
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براي بنده من بسـازيد و آن       اى  هدر بهشت خان  : فرمايدمىرجوع كرد، خداوند    

.را خانه حمد و سپاس بناميد

بهشـت   هر كس كه چشمش را از دست بدهد و بر آن صبر كند، وارد         �

�@@DŞæg: فرمايـد مـى  شنيدم كـه     �رسول اهللا   از  : گويدمى�أنس  . شودمىa@

†jÇ@oîÜnia@a‡g@ÞbÓðnjîj¡@éîäîÇ@†íŠí@Lòä¦a@bàèäß@én™ìÇ@Lr–Ï@éîC@NÛaô‰b‚jN

م را نابينا كـردم     اهاگر دو چشمان بند   : فرمايدمىخداوند در حديث قدسى     

.و صبر نمود، به جاي آن دو، بهشت به او خواهم داد

ي اطاعت كنـد و شـعاير خـدا    خوب زن مسلماني كه امر شوهرش را به  �

بهشـت  كه بخواهد بـه     اى  ه، از هر درواز   را به جا آورد   ) اعمال دين و مذهب   (

D@a‡g:  فرمودنـد  �رسـول اهللا     كـه    كندمىروايت  �ابوهريره  . شودمىوارد  

@@@@@@@@@@@@@@@Lbè�ÜÈi@o�Çbacë@Lb�èuŠÏ@oä�–yë@LbçŠè�‘@oßb�•ë@Lbè�¼@ñcŠ½a@oÜ•

c@åß@oÜ?…ðpõb‘@òä¦a@laìic@CNjy@åiaïãbjÛþa@ézz•ë@æbN

 رمضـان را روزه بگيـرد، و       مـاه گانه را بخواند، و     اگر زن مسلمان نماز پنج    

اطاعـت كنـد، از   )  خوبيكارهادر ( و پاك دامن باشد، و از شوهرش         عفيف

.تواند وارد شودمىبخواهد، كه بهشت هر دروازه

 زني كه در هنگام زايمان بميرد، فرزندش او را با بنـد نـاف خـود بـه                   �

�رسـول اهللا     كـه    كنـد مىروايت  راشد بن حبيش    . كشاندمىسوي بهشت   
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�@D@¿@ÝnÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@ÖŠ�ÌÛaë@Lñ…bè�‘@æìÇb�İÛaë@Lñ…bè�‘@Ý�uë@Œ�Ç: فرمودa@Ýîj��@

@@@@@@@@@µg@ê‰Š��i@bç†�Ûë@bçŠ¯@õb�ÐäÛaë@Lñ…bè‘@åİjÛaë@Lñ…bè‘@@ò�ä¦a@CNc@@@@éä��yë@†�»

ïãbjÛþaN

كشته شدن در راه خدا شهادت است، و مرض طاعون، شـهادت اسـت، و           

، و مـرگ  غرق شدن شهادت است، و مرگ به وسيله شكم درد، شهادت است 

و زن . به دليل سوختن با آتش شهادت است، و مـرض سـل، شـهادت اسـت          

زايماني كه در وقت وضع حمل بميرد، فرزندش با بنـد نـاف خـود او را بـه                   

.كشاندمىسوي بهشت 

صاهللا هر كس كه دست از سـؤال و پرسـش مـردم بكشـد، رسـول                  �

وايـت   ر �رسـول اهللا     از   �ثوبـان   . بهشت را براي وي ضامن شده اسـت       

«�†@@D@@Û@ÝÐØm@åßï@@@@@@@@@@@ò�ä¦bi@é�Û@Ý�ÐØmc@L>b÷î�‘@Þd�í@ü@æc@Cc:  كه فرمودند  كندمى

ëÛaiaë@ïíb�ä@ë@éubß@åcïãbjÛþa@éä�yë@…ëa…ìiN

نخواهد، مـن بهشـت    ) …مال و(  از مردم چيزي كهد وهر كس ضامن ش  

.كنممىرا براي وي ضمانت 

د، وارد  و در آن حـال كشـته شـو      كنـد مـى  مردي كه از مال خود دفاع        �

: فرمودند�رسول اهللا    كه   كندمىروايت  �عبداهللا بن عمر    . شودمىبهشت  

Dòä¦a@éÜÏ@L>bßìÜÄß@éÛbß@æë…@ÝnÓ@åßC@NÛab�äïöïãbjÛþa@ézz•ë@N

. رودمىبهشت به مظلومانه كشته شود، دفاع كند و كسي كه از مال خود 
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غـذا  بهشت براي توست اگر بر مـردم سـالم نمـودي، و             !  اي مسلمان  �

، و صله رحـم كـردي، و در دل شـب در حـالي كـه                 ]فقير و مسكين را   [دادي

كـه  كندمىروايت  �عبداهللا بن سالم  . مردم در خواب هستند، نماز خواندي     

D@@@@@@@@@@@@@Lâb�ÈİÛa@aì�àÈacë@Lâý��Ûa@aì�’Ïc@�b�äÛa@b�èíc@bí: فرمودند�رسول اهللا   

@@@@@@@@ý�i@òä¦a@aìÜ?†m@Lâbîã@�bäÛaë@ÝîÜÛbi@aì�Ü•ë@Lâby‰þa@aìÜ•ëâCNÛa@@åiaë@ôˆßl

ë@éubßcë@†»§aïãbjÛþa@ézz•ë@á×bN

سالم را بين خود رواج دهيد، و مردم را اطعام كنيد، و صله ارحـام               ! اي مردم 

را به جاي آوريـد، و در دل شـب هنگـامى كـه مـردم در خـواب هسـتند نمـاز                       

.بخوانيد، كه بدون حساب به بهشت وارد خواهيد شد

D@ïãr?c:  كه گفت  كندمىز پدرش روايت    شريح بن هاني ا   ] همچنين [�

dið@‘@ï@@Û@kuìí@õï@@ÞbÓ@_òä¦a@@Z@@@@@âb�ÈİÛa@Þˆië@âýØÛa@å�¡@ÙîÜÇC@NÛa@@ô‰b�‚j

þa@¿ë@…ŠÐ½a@l…§aïãbjÛþa@ézz•ë@á×bN

آن !   چيزي خبر ده كه بهشـت بـر مـن واجـب گـردد              از مرا   اهللاي رسول   

دم را غذا   است كه سخن خوب بگويي، و مر      الزم  بر تو   :  فرمود �حضرت  

.دهي

 هر كس بميرد و از كبر و غرور و خودپسندي و بدهكاري و خيانـت                �

روايـت  �ثوبـان   . شـود مـى بهشـت   رد جنگي، در امان باشـد، وا      تدر غنيم 
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D@@@@@@@@@tý�q@å�ß@ùŠ�i@ì�çë@pbß@åß@Z@@r�ØÛa: فرمودند�رسول اهللا    كه كندمى

òä¦a@Ý?…@Låí†Ûaë@ÞìÜÌÛaëC@NÛaˆßlðë@Ûab�äïözz•ë@éubß@åiaë@ïãbjÛþa@éN

كسي كه بميرد و از كبر و غرور و خودپسندي و خيانت در غنايم جنگـي                

.شودمىبهشت و بدهكاري دور باشد، وارد 

 چنـگ   � همراهي با جماعت مسلمانان كه به قرآن و سنت پيـامبر             �

روايـت  �عمـر   .  كه تو را به وسط بهشت وارد كنـد         شودمىزنند، باعث   مى

D@@@@@@@@@Şæh�Ï@Lò�ÓŠÐÛaë@á×b�ígë@ò�Çbà¦bi@áØîÜÇ: رمودند ف �رسول اهللا    كه كندمى

@@@@@@@@@@@@âŒ�ÜîÏ@Lò�ä¦a@ò�yìj¡@…a‰c@å�ß@L†�Èic@´ä�qüa@å�ß@ìçë@L†yaìÛa@Éß@æbİî’Ûa

òÇbà¦aC@NÛaˆßlðë@ïãbjÛþa@ézz•N

ست كه به جماعت و گروه مسـلمانان بپيونديـد و از تفرقـه               الزم ا  بر شما 

كسـي كـه   .  نفـر دور اسـت  دوري كنيد؛ زيرا شيطان با يك نفر است، و از دو       

.خواهد، به گروه مسلمانان بپيونددمىوسط و ميانه بهشت را 

دل و مـرد پرهيزكـار و       نـرم    حاكم و فرمانرواي عادل و مرد مهربان و          �

�عياض بن حمار    . پاك دامن كه فرزندان بسياري دارد، از اهل بهشت است         

‡D@@@@ýq@ò�ä¦a@Ý�çc@ò�q@Z@@@æbİÜ��@ë:  فرمودنـد  �رسـول اهللا     كه   كندمىروايت  

@@@@@@@@@@@@‡@Ý�ØÛ@k�ÜÔÛa@Õ�îÓ‰@áî�y‰@Ýu‰ë@LÕÏìß@Ö†–nß@Á�Ôßð@@�iŠÓ@ó@@@LáÜ��ßë@

ÞbîÇ@ë‡@ÑÐÈnß@ÑîÐÇëC@NáÜ�ßN
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فرمانرواي عادل و صدقه دهنده موفق و كامروا، مـرد          : اهل بهشتند سه نفر   

دل بر هر قوم و خويش و مسلمان، و پرهيزكار پـاك دامـن كـه              نرم  مهربان و   

. بسيار استانداراي فرزند

، از اهـل بهشـت      كنـد مـى  قاضي كه بين مردم با عدل و عدالت حكم           �

D@òqýq@ñbšÔÛa@Z@æbäqa: فرمود�رسول اهللا    كه   كندمىروايت  �بريده  . است

¿@@@¿@†yaëë@‰bäÛa@@@@@@šÔÏ@Õ§a@áÜÇ@Ýu‰@Lòä¦a@ó@@@¿@ìèÏ@éi@@@@šÓ@Ýu‰ë@Lòä¦a@ó

@ÜÇ@�bäÜÛó@@@@@@@@¿@‰bu@Ýu‰@ë@L‰bäÛa@¿@ìèÏ@Ýèu@@@@@@¿@ì�èÏ@á�Ø§a@@@‰b�äÛa@CN@@ò�Èi‰þa

ïãbjÛþa@ézz•ë@á×byëN

. قاضىها سه تا هستند، دو قاضى در آتش جهنم، و يك قاضى در بهشـت              

مـردي كـه بـا    . مردي كه حق را بداند و به حق قضاوت كند، در بهشت است       

جهل و ناداني بين مردم قضاوت كند، در آتش جهنم است، و مردي كه حـق                

.ند، در آتش جهنم استرا بداند ولي در حكم و قضاوت ظلم و ستم ك

شـوند و آنهـا كسـاني       مـى بهشـت    هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد        �

كننـد، و از    مـى هستند كه براي بيمار از هيچ كس دعا و تعويـذ درخواسـت ن             

گيرنــد، و از هــيچ كــس داغ كــردن بيمــار را مــىپرنــدگان و ماننــد آن فــال ن

� اهللا   رسـول  كـه    كنـد مـى روايـت   �عمـران بـن حصـين       . خواهندمىن
̂@@@D: فرمودند ßc@åß@òä¦a@Ý?†í@@@@@@@aìÛb�Ó@Llb��y@�Ìi@>bÐÛc@æìÈj�@@Z@@@@@@b�í@á�ç@å�ß
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@@ÞbÓ@_�a@Þì�‰@Z@@@@@@@@@@@�ÜÇë@Læëì�nØí@üë@Læë�İn�í@üë@LæìÓl�í@ü@åíˆÛa@áçó

æìÜ×ìní@áèi‰C@NáÜ�ßN

: شوند، گفته شـد   مىبهشت  هفتاد هزار نفر از امت من بدون حساب وارد          

آنهايي كه از هيچ كـس دعـا و         : ند؟ فرمود ها چه كساني هست   اي رسول خدا آن   

، و داغ كـردن بـراي بيمـار         رنـد گيمـى طلبنـد، و فـال ن     مىي بيمار ن  اتعويذ بر 

.كنندمىخواهند، و فقط بر خداي خود توكل مىن

طلب كردن تعويذ شرعي، و عالج با داغ كردن بيمار، آن چيزي است كـه               

. بهتر استشرع مطهر به آن اجازه داده است، ولي توكل بر خدا

. جمع شود تا باعث ورود به بهشـت شـود   بايد   صفاتي كه در مسلمان      �

عباده بـن صـامت     : بشنويخوب  گوشت را باز كن تا      ! هان اي برادر مسلمان   

@�D@Û@aìäà™aï@@@LáØ��Ðãc@åß@>bn: فرمودند�رسول اهللا    كه   كندمىروايت  �

@@@@@@@@@@@…cë@L¨†�Çë@a‡g@aì�Ïëcë@Lánq†y@a‡g@aìÓ†•a@Lòä¦a@áØÛ@åà™c@@@@Lán�äànöa@a‡g@aë

@@@@@@áØí†�íc@aìÐ×ë@Lá×‰b–ic@aìšËë@LáØuëŠÏ@aìÄÐyaëCNc@@@@@@ë@æb�jy@å�iaë@†�»@�§a@á×b

ïãbjÛþa@ézz•ëN

ضـمانت ي من باشيد، بهشت را برايتـان    اشش چيزِ خود بر   كفيل  و  ضامن  

اگر سخن گفتيد راستگو باشيد، اگر وعده داديد به آن وفا كنيـد، اگـر               : مكنمى

 آن امانـت را برگردانيـد، شـرمگاه خـود را حفـظ              امانتي به شما سپرده شـود     

. مردم دراز نكنيدي به سونماييد، چشمانتان را از حرام بپوشانيد، و دست
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D@@@@|j�•c@å�ß:  فرمودند �رسول اهللا    كه   كندمىروايت  � أبوهريره   �

@@@@@@ÞbÓ@Lbãc@ŠØiìic@ÞbÓ@_>bàöb•@âìîÛa@áØäß@Z@@@@@@@@@@Þb�Ó@_ñ‹b�äu@âì�îÛa@áØä�ß@É�jm@åàÏ

@@ÞbÓ@Lbãc@ŠØiìic@Z@@@@@@@@@@@Þb�Ó@Lb�ãc@ŠØiì�ic@ÞbÓ@_>bäîØ�ß@âìîÛa@áØäß@áÈac@åàÏ@Z@@å�àÏ

@@@@@@@@@@@�a@Þì�‰@ÞbÔÏ@Lbãc@ŠØiìic@ÞbÓ@_>bšíŠß@âìîÛa@áØäß@…bÇ�@Z@@@¿@åÈàn�ua@bß

òä¦a@Ý?…@0üg@ùŠßaC@NáÜ�ßN

! مـن : چه كسي از شما امروز روزه گرفتـه اسـت؟ ابـوبكر صـديق گفـت               

فته است؟ ابـوبكر صـديق      راى  هچه كسي از شما امروز به تشييع جناز       : فرمود

چه كسي از شما امروز فقيري را غـذا داده اسـت؟ ابـوبكر              : فرمود! من: گفت

اين خصلت و صـفتها در هـيچ كـس          :  فرمود �حضرت  ! من: صديق گفت 

.شودمىبهشت ، مگر اين كه وارد شودمىنجمع 

ـ               �  بـه درگـاه خـدا       ت در پايان تو را اي برادر مسـلمان، بـه توبـه و اناب

كنم؛ چه، توبه كننده مانند كسي است كـه هـيچ گنـاهي نـدارد، و             مىسفارش  

$�:فرمايـد مـى خداونـد  . شـود مىبهشت توبه كننده صادق در توبه، وارد     pκš‰ r'̄≈ tƒ

š Ï%©!$#(#θãΖ tΒ# u(# þθç/θè?’ n<Î)«!$#Zπ t/öθs?% ·nθÝÁ ¯Ρ4|¤ tãöΝä3 š/u‘βr&t� Ïe+ s3 ãƒöΝä3ΨtãöΝä3 Ï?$ t↔Íh‹y™

öΝà6n= Åzô‰ ãƒuρ;M≈ ¨Ζ y_“Ì� øgrBÏΒ$ yγÏF øtrBã�≈ yγ÷ΡF{$#�N)8: التحريم.(

ـ       ! يداهاي كساني كه ايمان آورد    « ي خـالص،   اهبه سوي خدا توبه كنيـد، توب

خشد، و شما را در باغهائي      بپروردگارتان گناهانتان را ب   ) با اين كار  (اميد است   

.»از بهشت كه نهرها از زير درختانش جاري است وارد كند
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دو پهلـوي خـود قلبـي مـؤمن و         ميـان   در حالي كه    ! اينك اي برادر مؤمن   

جاني مشتاق به رضوان اهللا و بهشـت داري، سـعادت و خوشـبختي تـو ايـن                  

است كه در بهشت نعيم با كساني كه خداوند به آنها لطف و عنايـت فرمـود؛                 

.ي شوورحشبا پيامبران و صديقان و شهيـدان و نيكوكاران م

 و خـداوند مشفق و مهربان تو را به سوي آن           استبهشت آماده و نزديك     

 بـر در آن ايسـتاده و تـو را نـدا             �، و حبيب مـا رسـول اهللا         كندمىدعوت  

بهشت بشارت دنيا و مرگ و قبـر  ! بيا و بشتاب و از اهل بهشت باش     : دهدمى

هـاي آن شـتابان فـرا    هو برانگيختن و محشر است، خداوند تو را به سوي ميو      

نمايـد، و  مـى هاي بهشت دعوت  ها و نعمت  مىخواند، و به مسابقه در بوستان     

.كندمىاوند هرگز خالف وعده نخد

خداوند بهشت را به بهتـرين و زيبـاترين وصـف آراسـته اسـت، و آن را                  

گنجد، تا با خوشحالي و سعادت ابدي در        مىچنان زينت داده كه در انديشه ن      

.آن زندگي كني

بيا و به بهشت داخل شو؛ زيرا بهشـت محبـت خـدا و خوشـحالي او بـراي                   

ط با انجام بعضي از اعمال اندك و آساني كه خدا           توست، و داخل شدن به آن فق      
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رحمـت و مغفـرت     . ند، ممكن اسـت   اه تو را به آن دعوت كرد      �اهللا  و رسول   

.تر استخداوند بعد از اين وسيع

#)�:فرمايدمىخداوند  ! عجله كن بيا و    þθãã Í‘$ y™uρ4’ n<Î);ο t� Ï+ øó tΒÏiΒöΝà6În/§‘>π ¨Ψy_ uρ

$ yγàÊ ó8tãßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#ÞÚ ö‘F{$# uρôN £‰ Ïã é&t É) −G ßϑ ù= Ï9∩⊇⊂⊂∪ �N)133: آل عمران(.

 و بهشتى كه وسعت     ؛و شتاب كنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان       «

.» و براى پرهيزگاران آماده شده است؛آن، آسمانها و زمين است

متقيان و پرهيزكاران، مردان خدا هستند و اهل بشارت در          ! اي برادر مؤمن  

كساني كه اعمال و كردارشان پذيرفته و مقبول درگـاه خداونـد        . دنيا و آخرت  

.نزد خدا دارندرا ترين منزل است، و آنها در بهشت نزديك

ها خداوند را بـه يگـانگي خواندنـد، و           درك كردند، آن   اينها را متقيان همه   

ي او هيچ شريكي قايل نشدند، و گفتار هيچ كس را بر گفتار خدا و رسول                راب

ها اعمال و كردار خـود را از قـرآن كـريم وسـنت              آن.  مقدم نداشتند  �خدا  

گيرند، و از گفتـه شـناس و ناشـناس، ولـي، شـيخ يـا                مى�يح پيامبر   صح

جويند، و حق را از دو وحي قرآن مى باشد، دورى    ههركس و هر چيز ديگر ك     

آنان اهل كرامـت هسـتند، زيـرا در اعمـال           . هاگيرند، نه از غيرآن   مىو حديث   

ضـا و  خواهند، و قصد آنها تنهـا ر   مىشكر ن تمخلصند، از مردم سپاس و      خود  

.خشنودي خداوند در روز آخرت است
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متقيان اهل بهشتند؛ زيرا درون خود قلبي سالم، و در شـكم خـود غـذاي                 

، و   اسـت  كنند، و زبانشان هميشه به دعـا مشـغول        مىحالل و غير پليد حمل      

آنها به بهشت و خشنودي خدا و حسـنات         . خداوند كردارشان را قبول فرمايد    

گـروه گـروه بـه سـوي        آنهـا . ا رسـتگارند  هاي خد هو كرامت و فضل و وعد     

خـوش  بهشت خداونـدي رفتـه و فرشـتگان در بدرقـه شـان سـالم كنـان و                   

ند، و آنها با رويـي خنـدان و دلـي شـاد بـه مالقـات خـدا                   اه ايستاد آمدگويان

.روندمى

اين بهشت است و اين اعمال و كردار اهل بهشـت؛ پـس             ! اي برادر مؤمن  

ـ       كنعمل   د مبـاش؛ زيـرا رحمـت خـدا نيكوكـاران را            ، و بشارت ده، و نا امي

.نزديك است

…@Š?eë´½bÈÛa@l‰@�@†à§a@æc@bãaìÇN

ÜÇë@†àª@bäîjã@óÜÇ@áÜ�ë@�a@óÜ•ë>a�r×@>bàîÜ�m@áÜ�ë@éjz•ë@éÛe@óN

:انيد به آدرس زير تماس بگيريدتوميبراى ارتباط با مترجم 
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