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که به   یاعمال و سخنان
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 .کند یما را داخل بهشت م 
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 مترجم: يقدمهم

اهلل.  ياد اهلل و برر ا يبه نام اهلل، به 

اهلل پ وردگررار  يش برر ا يشک  و سرر ا

ان است، او را حمد گف ه و از او يجهان

 کمرررررررررررررررررررررررررررر  

او م و از يکنيم و ب  او توکل مي يگيم

م، يينمررايت مرر يطلب آمرر زو و ارردا 

ت کنررد، ياو را ارردا  يکه اهلل تعال يکس
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را کرره  ينرردارد و کسرر  يا ه کنندها گم 

دارد. نرر  يا ت کننرردهيگم اه سازد، ادا 

دام کرره معدررود و پ سرر ش يم يگواا

جز اهلل وجود ندارد و  يب حق يشونده

  در يشمش –دام که محمد يم يگواا

بنررده و  –جهاد و دلسرروز در دتررو  

 بعد:باشد. اما يم يو يف س اده

-شده يث جمع آورين ک اب، احاديا 

است که تمل به ا  کرردام از آنهررا  يا 
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 شررود،يباتث داخل شدن به بهشت مرر 

د سه نک ه را در نظرر  داشررت: يالد ه با

ن اتمررال و يرر ا  ين که در صورتياول ا 

سخنان باتث داخل شرردن برره بهشررت 

 ف رره يپذ يشود که از ط ف اهلل تعاليم

به ام اه اين  ن که شخصيشود، دوم ا 

را انجام نداد که باتررث  يتمل اتمال،

باطررل شرردن اسرردمش شررود، ماننررد: 

 يا کش ن شخصرر ي يا رباخواريش ک 



5 

 

د يرر ن کرره ندايرر ا ... . سرروم ا يبه ناحق 

ن اتمررال را انجررام يرر گفت: »چون ما ا 

ما بهشت اسررت و  يم، پس جايدايم

م يترروانيم ميجه ا  چقدر بخواايدر ن 

ح ين تملک د ا گز صحيم«، ا يگناه کن

 ا اگرر  امرر وز برره تمررد يرر باشد، زينم

د ف دا م تکب يم، شايم تکب گناه شو

دن يرر ورزما با کف   يم و زندگيکف  شو

آن  يجررهيابد که ن يان يپا يبه اهلل تعال
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 د.خوااد بوجنهم نآتش جز  يزيچ
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 مؤلف: يمقدمه

اهلل  يش بررر ا يشرررک  و سررر ا

کرره مررا  يان است، کسيپ وردگار جهان

 يميرا مسلمان ق ار داد و به راه مسرر ق

امد  مررا يرر و سنت پ يکه ک اب اهلل تعال

آن را روشررن نمرروده اسررت،  محمد

 .ت ف موديادا 

اهلل اسررت،  يش برر ا يشک  و س ا
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مرر دم  ين امت ب ا يکه مارا به   يکس

را  ن امت، محمديامد  ا يق ار داد و پ

 امد ان قرر ار داديرر نِ رسوالن و پيب ت 

 أتم ال سررليم ىلرر  تليه أفضل الصدة و

 الدين. ومي

 بعد:اما 

ث يرر از احاد يا ن مجموتررهيرر ا 

که آنها را انجام  يح است که کسيصح

هلل سرردحانه ا  يلص ب ا  ش خايداد و ن



9 

 

شود تا بعررد از يباشد، سدب م تعال  و

داخررل بهشررت اهلل جل جدله خواست 

 يدهين سخنان ب  داان ب گزيشود و ا 

 يجررار امد  ما محمررديمخلوقا ، پ

 .شده است

ن اتمال و سررخنان برره شرر   يا 

 :دنباشيل ميذ

به خواست اهلل  که ياعمال و سخنان

 :کننديرا داخل بهشت م ما يتعال
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 :آن عمل به قرآن وت * تالو

لت يفضرر  يکرره دربرراره يثياحاد

 :تدو  ق آن و تمل به آن اس ند

اهلل  يرضرر  تدد اهلل بررن تمرر و از

: ف مررود امد يتنهما آمده است که پ

يقال لصااا ا القاارآن: اقاارق وارتاا  »

ورتل کما کنت ترتل في الاادن،اف فاا ن 

]در )« منزلتك عند آخر آية تقرق بهااا

ن قرر آن گف رره يت[ به امنشرر اميروز ق
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شود: بخوان و باال برر و و آن را بررا يم

ا آن يل بخوان امان گونه که در دنيت ت

و منزل تو ]در  يخوانديل ميرا با ت ت

اسررت  ياتيتعداد آ يبهشت[ به ]اندازه

 (1) مررذي]تِ( يه بخوانين آيکه تا[ آخ 

ن لفظ اوست و گف ه است: حسررن يا  و

 
(،  2914( ) 163/ 5جامع ال  مذي: ) (1)

 وقال األلداني حسن صحيح. 
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 [.(2)دأحم و (1)أبو داودصحيح، 

« يقال»: گف ه است فوري مدارک

شود( به انگام داخررل شرردن ي)گف ه م

)به « لصا ا القرآن»، به بهشت است 

اسررت  يکسرر  ين ق آن( به معنايامنش

که آن را تدو  ک ده اسررت و برره آن 

 
 (.1464( ) 2/153سنن أبي داود: ) (1)

 (. 2/192مسند أحمد: ) (2)
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 برراالو )« وارق»تمررل نمرروده اسررت، 

آن است کرره درجررا   يب و!( به معنا

 .(1)بهشت خود  را باال بد 

اهلل تنها گف ه است  يضشه ريتا

الاا ي يقاارق »ف مررود:  که رسول اهلل

القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكاارا  

البررةف وال ي يقرق القرآن ويتتعتع ف،ااه 

 
 (. 8/232تحفة األحوذي: ) (1)
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کرره  ي)کسرر  «وهو عل،ه شاق له قجران

خواند و او در آن ماا  است، يق آن م

او ام اه سف ة الکرر ام خوااررد بررود و 

خوانررد و در آن يکرره قرر آن مرر  يکسرر 

ش سررخت يکنررد و آن برر ا يتوقف مرر 

 ، و(1)]م فق تليه ب د(ياست، دو اج  م

 
(  4937( ) 8/291صحيح الدخاري: ) (1)

 (. 798( ) 1/550صحيح مسلم: )
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 [.است لفظ مسلمن يا 

( برره ماننررد يي)بخارا لفظ بخاري

« آمررده ماهر به» يآن است و در بجا

)و او حررافظ « وهو  ااافل لااه»: است

 .آن است(

آورده اسررت کرره   هيابرروا 

يجئ صا ا القرآن »ف مود:  امد يپ

س يا رب  لهف ف،لب يو  الق،امةف ف،قول:

هف زدتاج الكرامااةف  ااو يقااول: يااا رب 
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ف،لبس  لة الكرامةف  و يقااول يااا رب 

 قف ويزاد بكلرارض عنه ف،قال اقرق وا

امت ين ق آن روز قيامنش) «آية  سنة

پ وردگررار! آن  يد: ا يرر گويد و ميآيم

 يب  و ين کن! و تاج بزرگواري يرا ش

 يد: ا يرر گويشود، سپس ميپوشانده م

آن  يجهي! در ن بيافزا آن ب  دگار پ ور

شررود، يپوشانده مرر  يبزرگوار يهيحل

پ وردگررار! از آن  يد: ا يرر گويسپس م
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شود: بخوان و باال يشو! گف ه م يراض

 ي]ب ا  يا حسنه هيا  آ يب و! و به ازا 

گف رره  و  مررذي]تِ. شود(يتو[ افزوده م

 [.(1): اذا حديث حسن صحيحاست

 نيرر ا به  :گف ه است فوري مدارک
 

(  2915( ) 5/163جامع ال  مذي: ) (1)

(  228، 10/227تحفة األحوذي: )

وحسنه األلداني في صحيح ال  مذي: 

(3/8 .) 
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ن قرر آن گف رره يمعناست که برره امنشرر 

شود: بخوان و درجا  خررود  را يم

 .(1)در بهشت باال بد 

 امد يرر گف ه است که پ جاب 

القاارآن مشاافعف ومااا  اال »: ف مررود

مصدقف مااج جعلااه قمامااه قاااده  لاا  

ومج جعله خلااظ رهااره ساااقه  الجنةف

 
 (. 10/228تحفة األحوذي: ) (1)
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-ي)ق آن شفات ش قدول م « ل  النار

است،  حدل ک ده را که يزيچ شود و

کرره آن را امررام  ي، کسشوديق ميتصد

خود ق ار داد او را به بهشت رانمود 

که آن را پشت گرروو  يکند و کسيم

اندازد او را برره آتررش جهررنم روانرره يب

، (1)شحيحدر صرر ابن حدرران ] کند(يم

 
 (.124   – 1/167اإلحسان: ) (1)
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 [.(1): صحيحگف ه است لدانيآ

 يبرره معنررا :گف ه اسررت ابن أثي 

و دفاع  شده و مورد بحث ق ار گ ف ه 

کرره از  يکسرر  يعنيق شده است، يصدت

د، آن يت کند و به آن تمل نمايآن تدع

اسررت کرره  يا و شررفاتت کننرردها  يب ا 

 
( ولفظه فيه  443صحيح الجامع: )  (1)

 «.شافع مشفع» 
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اگرر   ، ولرريشرروديشفات ش قدررول مرر 

شخص تمررل نمررودن برره آن را ترر ک 

 .(1)شوديو قداحت م يدچار زش  کند،

ات و ياا آ يبعضاا  يهالت،* فض

 :هاسوره

از  يبعضرر  يبرر ا  يياررالتيفضرر 

وجود دارد که ق ائت اا ا سورهيا  يآ

 
 «.»محلالنهاية، مادة  (1)
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-يآنها سدب داخل شدن به بهشت مرر 

که آن را بخوانررد،  يا آن که کسيشود 

-يبنررا مرر  يو يدر بهشت ب ا  يقص 

 .شود

 آية الكرسي:

گف ه است که رسررول  هأمامابو

مج قرق آية الكرسي في »: ف مود اهلل

دبر کل صالة مكتوبة لااو يمنعااه مااج 

کرره  ي)کس «دخول الجنة  ال قن يموت
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را بعد از ا  نماز واجررب  يالک سة يآ

مانع ورودو به بهشت  يزيبخواند، چ

ن معنا کرره يگ دد، مگ  م گ( ]به ا ينم

-يقا بعد از م گش وارد بهشت مرر يدق

، (1)تمل اليوم والليلةدر . ]نسائي [شود

ابررن  ابن تدد الهررادي و و ابن حدانو 

-ح دانس هيآن را صح گ انيو دحج  

 
 (.100( ) 182تمل اليوم والليلة ص ) (1)
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 [.(1)اند

 :المُلك يسوره

گف ه اسررت کرره رسررول  نسا 

 
(.  1/209المح ر البن تدد الهادي: ) (1)

النکت تل  ک اب ابن الصد  البن حج  

(، وصحح المنذري أحد  849ص )

أسانيده، ونقل تن شيخه أبي الحسن أنه  

قال: او تل  ش ط الدخاري، ال  غيب 

 (. 2/261وال  ايب: )
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سورة مااج القاارآنف مااا »ف مود:  اهلل

هااي  ال  ال ااون آيااةف خاصاامت عااج 

الجنااةف وهااي  بها  تاا  قدخلتااه صااا

از قرر آن اسررت و  يا )سرروره «تبارك

ن خررود يه دارد و از امنشيآ يفقط س

کند تا او را وارد بهشت کند و يدفاع م

[ »تدارک«)المُل ( يآن ]سوره، سوره

ضرريا   األوسررط، ودر ني ]طد ا . است(

آن را حسررن دانسرر ه  يآلدان مقدسي و
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 [.(1)است

آن را بررا   هياز ابرروا  يت مذ

سااورة مااج »: ن لفررظ آورده اسررتيرر ا 

القرآن  ال ون آية شفعت لرجاال  تاا  

غفر لهف وهي سورة تبارك ال ي ب،ااده 

 کررهآن اسررت  از ق يا )سوره «الملك

 يشخصرر  يه است و برر ا يآ يس يدارا 

 
 (. 3644صحيح الجامع: )  (1)
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شررب بخوانررد[ شررفاتت ]که آن را ا  

ده شود و آن يکند تا آن که او آم زيم

 «ده الملرر يرر ب ي»تدارک الذ يسوره

حسررن  يحديث نيگف ه است: ا  ،است(

 .(1)است

 
 (.2891( )  5/151جامع ال  مذي: )  (1)
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 :«قل هو اهلل ق د» يسوره

گف ه اسررت: رسررول   هيابوا 

: کرر ديق ائت مرر  يد که م ديشن اهلل

ٌقُلْ هُااوا اللُااهُ قا اااد  بگررو او اهلل ]در(

است(  يکيت و صفا [ يتدود ذا  و

)واجب شد( گف م:  «وجبت»و ف مود: 

: ف مررود؟ واجررب شررد يزيرر چرره چ
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 (2)، ت مذي (1)]مال  )بهشت( «الجنة»

حسررن صررحيح  يثيگف ه است: حررد و

ح يآن را صررح ياسررت و آلدرران غ يب

 [.(3)دانس ه است

 يکه ب ا  يم د يدرباره انس
 

 (. 18( ) 1/208الموطأ: ) (1)

(  897   – 5/154جامع ال  مذي: ) (2)

 (..8/209تحفة األحوذي: ) 

 (. 3/7صحيح سنن ال  مذي: ) (3)
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کرر د يدر مسجد قدا امامت م انصار

قُاالْ  نمررود:يکعت ق ائت مو در ا  ر

رسررول گف ه اسررت کرره  هُوا اللُهُ قا ادٌ

مااا »: سوال نمود و ف مرروداو از  اهلل

يحملك قن تقرق ه ه السورة فااي کاال 

ز تو را برر  آن داشرر ه ي)چه چ« ؟رکعة

ن سرروره را يرر است که در ا  رکعررت ا 

رسررول اهلل! آن  ي؟( گفررت: ا يخوانيم

ا  ن  بهاا »: دارم، ف مرروديرا دوست م
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)دوست داش ن آن تررو  «قدخلك الجنة

کنررررد(. يرا داخررررل بهشررررت مرررر 

شررده و  تعليررق (1)(يي)بخررارا بخاري]

 : مررذي گف رره اسررتشررده و تِ مجزوم

، (2)اسررتحسن غ يب صحيح  يثيحد

-يمرر : حسن صحيح گف ه است يآلدان

 
 (.774( ) 2/255صحيح الدخاري: ) (1)

 (.2901( )  5/156جامع ال  مذي: )  (2)
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 [.(1)باشد

اهلل تنهمررا  يرضرر معاذ بن أنررس 

مااج »: ف مررود امد يرر است که پ هگف 

 د  ت  يختمها عشاار قرق قل هو اهلل ق

)  «مرات بن  اهلل له قصاار ا فااي الجنااة

[ »قل او اهلل احررد« يکه ]سوره يکس

را ده بار بخواند و آن را تمام کند، اهلل 

 
 (. 3/8صحيح سنن ال  مذي: ) (1)
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در بهشررت بنررا  ياو قص  ي[ ب ا ي]تعال

آن را  يو آلدرران (1)]أحمررد نهررد(.يمرر 

 [.(2)حسن دانس ه است

 :اهلل تعال  اد و ذکر ي* 

ن امرر  يا لت آن و آن که يدر فض

 
 (. 3/437مسند أحمد: ) (1)

(.  589في السلسلة الصحيحة رقم ) (2)

 (.6472وصححه في صحيح الجامع: ) 
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داخل شرردن برره بهشررت  ياااز سدب

 .آمده است ياريث بسياست، احاد

)سدحان  تسديحلت يآنچه در فض

)الحمررد هلل گفرر ن(، تحميداهلل گفرر ن(، 

)اهلل تکديرر  و )ال اله اال اهلل گف ن(تهليل

 :آمده است (اکد  گف ن

گف رره اسررت کرره  ابن مسررعود

لق،ت ل،لة اسري »: ف مود رسول اهلل

ف فقااال: يااا محماادف اقاار  بي  بااراه،و
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قمتك مني السال ف وقخبرهو قن الجنة 

ط،بة التربةف ع بة الماءف وقنهااا ق،عااانف 

وقن غراسهاف ساابحان اهللف والحمااد هللف 

شب اس ا  )« وال  له  ال اهلل واهلل قکبر 

 يدم و گفررت: ا يرر [ را دم]يابرر اا

محمد! سدم م ا به ام ت ب سان! و برره 

اکش پرراک آنها خد  بده که بهشت، خرر 

 يپس  ياست و آبش گواراست و دارا 

آن سرردحان  يباشد و نهالهاينم يبلند
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اهلل، والحمد هلل و ال له اال اهلل و اهلل اکد  

و گف رره اسررت: ، (1) مررذيتِد( ]نباشيم

آن  ياست و آلدان حسن غ يب يثيحد

 [.(2)را حسن دانس ه است

گفت اسررت کرره رسررول  جاب 

اهلل مااج قااال ساابحان »: ف مررود اهلل

 
 (.3462( )  5/647جامع ال  مذي: )  (1)

 (.3/160صحيح سنن ال  مذي: ) (2)
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العظ،وف وبحمده غرست لااه نخلااة فااي 

د: »سرردحان اهلل يکه بگو ي)کس« الجنة

)اهللِ بررزرگ پرراک و  م و بحمررده«يالعظ

ش ياو شررک  و سرر ا يمنزه است و ب ا 

او کاشرر ه  يدر بهشت ب ا  ياست( نخل

و گف رره اسررت: ، (1) مررذي]تِشررود( يم

 
  ،3464( )  5/377جامع ال  مذي: ) (1)

3465 .) 
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 . ابن حدرراناست حسن صحيح يثيحد

بررن ، ا (1) ح دانسرر ه اسررتيرا صررح نآ

 و (2)آن را حسررن دانسرر ه اسررت حج 

 [.(3)ح دانس ه استيآن را صح يآلدان

 
 (. 2335موارد الظمآن )  (1)

( تحقيق الزميل 1/243ن ائج األفکار: ) (2)

الشيخ تدد اهلل الدوس ي، مطدوع تل   

 لة الکاتدة. آلا

 (.3/161صحيح سنن ال  مذي: ) (3)
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 يگف ه است که وق رر   هيابوا 

 بود، رسول اهلل يدر حال کاش نِ نهال

مااا »گذشررت و ف مررود:  ياز کنررار و

؟( يکاريم يزي)چه چ« ؟ال ي تغرس

کررارم، يرا مرر  يخودن نهال يگف م: ب ا 

قال قدلك علاا  غااراس خ،اار »: ف مود

 ييا تو را به نهالهرراي)آ« مج هاا ا  لك

ن يرر تو به   از ا  يکنم که ب ا  ييراانما

رسررول  ي]نهال[ باشند(. گفرر م: بلرره، ا 
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قل سبحان اهلل والحمد هلل » اهلل! ف مود:

وال  له  ال اهلل واهلل قکبرف يغرس لااك 

)بگررو: « بكل وا دة شجرة فااي الجنااة

ش يپاک و منزه است اهلل و شک  و س ا

چ پ سرر ش يباشررد و ارر ياهلل مرر  يبرر ا 

جز اهلل وجود ندارد و  يب حق يشونده

ارر  کرردام از  ين است، ب ا ياهلل بزرگ  
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تررو در  يبرر ا  ي، درخ رر ييآنها که بگو

، (1)]ابررن ماجررهشود( يبهشت کاش ه م

دانسرر ه  ناسررناد آن را حسرر  بوصي ي

گف رره  يو آلدرران (3)، منررذري (2)اسررت

 [.(4)ح استياست: سند آن صح
 

 (.3807( ) 2/1251سنن ابن ماجه: ) (1)

 (. 4/132مصدا  الزجاجة: ) (2)

 (.2/244ال  غيب وال  ايب: )  (3)

 (. 320/ 2ح سنن ابن ماجه: )صحي  (4)
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 قذکار: از يبعض تل،* فض

از اذکار  يبعض يدرباره يثياحاد

-يان ميخاص آمده است که آنها را ب

 :دارم

بعد از  تحميد تکدي  و، تسديح -أ

 :  نماز واجب و انگام خوابا

 ان يرر گف ه اسررت: فق  هيابوا 

آمدنرررد و گف نرررد:  امد يررر نرررزد پ

]در حررالي کرره  ث وتمندان با اموالشان
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 به درجا  برراال داند[آن را صدقه مي

انررد، دا کرر دهيدست پ يدائم يو نعم ها

م آنهررا يخوانيامان گونه که ما نماز م

خوانند و امان گونه که ما يز نماز مين

 ند يگيز روزه ميم آنها ني يگيروزه م

وجود دارد که بررا  ييآنها مالها يو ب ا 

رونررد و بررا آن يآن به حج و تم ه مرر 

کننررد و توسررط آنهررا صرردقه يجهاد م

رقابت با آنها چه کررار  يا داند، ]ب يم



44 

 

قال ق ااد كو بمااا  ن »م؟[ ف مررود: يکن

قخ تو بااه قدرکااتو مااج ساابقكو ولااو 

يدرکكو ق د بعدکوف وکنت خ،اار مااج 

قنتو ب،ج رهران،هو  ال مج عمل مثلااه  

 تسبحون وتحماادون وتكباارون خلااظ

 يا برر ا يرر آ) «کال صالة  ال  ا و ال اا،ج

ان کنم کرره اگرر  آن را يرا ب يزيشما چ

د کرره از يرسرر يم يد به کسانيانجام دا

انررد و بعررد از شررما هشما سدقت گ ف رر 
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شررما مررن از  رسد وينم به شما يکس

که به  يباشم، مگ  کسيآنها به   م نيب

مانند آن را انجررام داررد؟ بعررد از ارر  

د و يح و تحميو سه بار، تسد ينماز، س

ن خودمرران دچررار يبرر  ،د(يي  بگويتکد

 ياز ما گف ند: س يم، بعضياخ دف شد

و سه  يو س مييگويح ميو سه بار تسد

و چهار بار  يم و سييگويد ميبار تحم

م و يب گشرر  ي، برره نررزد واست  يتکد
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تقول: سبحان اهلل والحمااد هلل » ف مود:

واهلل قکبرف  تاا  يكااون ماانهج کلهااج 

)سدحان اهلل و الحمد هلل «  ال  ا و ال ،ج

د کرره ارر  ييبگو يشکل و اهلل اکد  را به

]م فق و سه بار شود(  يا سکدام از آنه

 [.(1)تليه

 
صحيح الدخاري، ک اب األذان، باب الذک    (1)

(،  8743( ) 2/325بعد الصدة: )
= 
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اس ند که  يکسان«: قهل الد ور»

 .(1)دارند ياريمال بس

الاادرجات »: سررخنش يدربرراره

اح مررال : گف ه اسررت « ابن حج العل 

= 
 
صحيح مسلم، ک اب المساجد، باب  

(  1/416اس حداب الذک  بعد الصدة )

 (595 .) 

 (. 100/ 2انظ  النهاية مادة دث : ) (1)
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باشررد و آن  يور حسرر دارد کرره منظرر 

ا ممکررن اسررت يدرجا  بهشت است، 

باشد و آن برراال بررودن منزلررت  يمعنو

 .(1)[ استينزد اهلل ]تعال

د اهلل بن تم و رضي اهلل تنهما تد

: ف مررود امد يرر گف رره اسررت کرره پ

خصلتانف قو خلتان ال يحافل عل،همااا »

 
 (. 2/327ف ح الداري: ) (1)
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عبد مسلو  ال دخل الجنةف همااا يساا،ر 

مج يعمل بهما قل،لف يسبح في دبر کل 

صالة عشاار اف ويحمااد عشاار اف ويكباار 

باللسااانف  عشر اف ف لك خمسون ومائة

وقلظ وخمسمائة فااي الم،اازان ويكباار 

ع ا و ال ،ج  ذا قخ  مضجعهف ويحمد قرب

 ال  ا و ال ،جف ويسبح  ال  ااا و ال اا،جف 

فاا لك مائااة باللسااانف وقلااظ فااي 

 ي)دو خصلت اس ند که بنده «الم،زان
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کند، مگ  يمسلمان از آنها محافظت نم

 يشود و آن ب ا يآن که داخل بهشت م

 .که به آنها تمل کند آسان اسررت يکس

د و يرر ح بگويسدبعد از ا  نماز ده بار ت

  يرر د و ده بررار تکديرر د بگويده بار تحم

و آن صد و پنجاه بار با زبان و  ديبگو

]اتمررال[  يد بررار در ترر ازوازار پانص

در  يو چهررار بررار وق رر  ياسررت و سرر 

و  يد و سرر ي  بگويرخ خواب بود، تکد
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و سه بررار  يد و سيد بگويسه بار تحم

ح، آن صد بار با زبان و ازار بررار يتسد

دم کرره يرر . د(اتمال[ است] يدر ت ازو

-يآنها را بررا دسرر ش مرر  رسول اهلل

رسول اهلل! چگونرره  يشمارد. گف ند: ا 

آنها آسان اس ند و تمل به آن دو کم 

يأتي ق دکو يعنااي »باشد؟ ف مود: يم

الشاا،نان فااي منامااه ف،نومااه قباال قن 

يقولااهف ويأت،ااه فااي صااالته ف،اا کره 
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)در انگررام «  اجتااه قباال قن يقولااه

طان يش يعني –د يآيمخواب نزد شما 

و قدررل از آن کرره شررخص آن را  –

کند و در نمرراز يد، او را خواب ميبگو

د و قدررل از آن يرر آيبه س اغ شخص م

ازو يرر اد نيرر د، او را به يرا بگو نکه آ

، (1)، أبرروداود(1)]أحمرردانرردازد( يمرر 

 
 (. 205/ 2المسند: ) (1)
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در ، ابررن حدرران (3)، نسررائي(2) مررذيتِ

: گف رره اسررت ت مررذي و (4)شصررحيح

اسررناد  بن حج ا است و حسن صحيح 

= 
 

 (.5065( ) 5/309بي داود: )سنن أ  (1)

 (.3410( )  5/445جامع ال  مذي: )  (2)

 (. 3/74سنن النسائي: ) (3)

 (. 2009( ) 3/357اإلحسان: ) (4)
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 [.(1)ح دانس ه استيآن را صح

)تلفررظ  از وضررو ذکرر  بعررد -ب

 شهادتين(:ک دنِ 

گف ه اسررت کرره  تقدة بن تام 

ما منكو مج ق د »ف مود:  رسول اهلل

يتوضأ ف،بلغ قو ف،ساابغ الوضااوءف  ااو 

 
( ومطدوع تل  2/478ن ائج األفکار: ) (1)

 اآللة الک ابة ب حقيقي. 



55 

 

و ااده ال  ال اهللف له  يقول قشهد قن ال 

شريك لهف وقن محمد ا عبده ورسولهف 

قبااواب الجنااة الثمان،ااة  ال فتحت لااه 

از شررما  ي)کسرر « يدخل مج قيها شاااء

 د و آن را برره يرر بگ ييست که وضرروين

ا کامررل کنررد، سررپس يرر ان هررا ب سرراند 

داررم کرره پ سررش يمرر  يد: گواايبگو

جز اهلل وجود نرردارد،  يب حق يشونده

 ي  است و محمد بندهيش يک ا و بي
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باشد، مگ  آن کرره ياو م ياو ف س اده

-ياو برراز مرر  يب ا اشت درب بهشت 

 شررود و از ارر  کرردام بخوااررد داخررل 

 [.(1)]رواه مسلم شود( يم

 ال حول وال قوة ىال باهلل: -ج

گف ه است که رسول  يابوموس

قال قدلك عل  کنز مج »ف مود:  اهلل

 
 (. 234( ) 1/209صحيح مسلم: ) (1)
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از  يا تو را برره گنجرر ي)آ «کنوز الجنة 

نکنم؟( گف م:  ييبهشت راانما يگنجها

ل: ال قاا »رسررول اهلل! ف مررود:  يبلرره، ا 

چ ي)بگررو: ارر  «ال باااهلل  ول وال قااوة 

وجود ندارد، مگرر   يو قدرت يدگ گون

 [.(1)]م فق تليه از جانب اهلل(

 
(  187/ 11صحيح الدخاري: ) (1)

(  6409( ) 11/213( و )6384) 
= 
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ز مررن يرر گف ه اسررت: تز ابوذر

ن ذکرر [ سررفارو ياد گف ن ]ا يم ا به ز

ال  ااول وال قااوة  ال باااهللف »: ف مررود

چ يارر ) «ف نها کنااز مااج کنااوز الجنااة

وجود نرردارد مگرر   يو قدرت يدگ گون

 ياز گنجهررا يجانررب اهلل، آن گنجرر  از

= 
 

 (.2704( )  4/2076وصحيح مسلم: )
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 در ، ابررن حدرران(1)]أحمد بهشت است(

ن لفررظ اوسررت و يرر و ا  (2)شصررحيح

ح دانسرر ه يسررند آن را صررح يآلدرران

 [.(3)است

درخواست نمودن بهشاات از * 

 
 (. 159/ 5المسند: ) (1)

 (. 2041موارد الظمآن: ) / (2)

 (. 2166السلسلة الصحيحة: ) (3)
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 :ياهلل تعال

رسررول گف ه اسررت کرره  أنس

مااج سااأل اهلل الجنااة »: ف مررود اهلل

قالت الجنة: اللهو قدخلااه  الث مرات. 

ف ومج استجار مااج النااار  ااالث الجنة

مرات. قالاات النااار: اللهااو قجااره مااج 

که سه بررار بهشررت را از  ي)کس «النار

[ درخواسررت کنررد، بهشررت ياهلل ]تعررال

ا اهلل! او را داخررل بهشررت يرر د: يگويم
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[ يکه سه بررار ]از اهلل تعررال ي! و کسکن

از آتش جهررنم پنرراه بخوااررد، آتررش 

ش ا اهلل! او را از آترر يرر د: يگويجهنم م

، (1) مرررذي]تِ جهرررنم حفرررظ کرررن!(.

، (4)، حرراکم(3)، ابررن ماجرره(2)نسررائي
 

 (.2572( )  4/603جامع ال  مذي: )  (1)

 (. 8/279سنن النسائي: ) (2)

 (.2/1435سنن ابن ماجه: ) (3)

 (.435، 1/534المس درک: ) (4)
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 ذادرري دروصررححه ووافقرره الررذادي. 

 و (1): حررديث حسررن گف ه است السي 

 [.(2)ح دانس ه استيآن را صح يآلدان

 :ه* توب

 ِلُااا ماااجْ : ديرر ف مايم ياهلل تعال

الِح ا فاأُولا ِااكا  تاابا واآاماااجا واعامِاالا صااا

 
 (. 252/ 8سي  أتدم الندد : ) (1)

 (. 6275صحيح الجامع الصغي : )  (2)
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،ْ  ايااادْخُلُونا ا  لْجانُااةا والاااا يُْظلامُااونا شااا

د يرر که توبه نما يمگ  کس[ )60]م يم: 

مرران آورد و تمررل صررالح انجررام يو ا 

شرروند و يداد، آنها داخررل بهشررت مرر 

 شود(.يبه آنها ظلم نم يا ذره

ياا قايُّهاا الُاا ِيجا : ديف مايم اهلل

و  ا  آامانُوا تُوبُااوا  ِلااا  اللُااهِ تاوْباااة  ناصااُ

،ِّ ااتِكُوْ عاسا   رابُّكُوْ قانْ يُكافِّرا عااانْكُوْ سااا

وايُاادْخِلاكُوْ جانُاااتج تاجْاارِي مِااجْ تاحْتِهاااا 
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کرره  يکسرران ي[ )ا 8]الطدق:  الْأانْهاارُ

 ي[ توبهيد! نزد اهلل ]تعاليا مان آوردهيا 

د، باشررد کرره يرر آور يبه جررا ينصوح

شررما را از  ياررايپ وردگار شما، بررد

داخررل  شررما پرراک کنررد و شررما را 

  آنهررا نه اررا يد که از زينما ييبهش ها

 است(. يجار

 * س،د االستغفار:

گف ه است که  شداد بن أوس
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س،د االستغفار قن » ف مود: امد يپ

 قانْتا   ِلُا  ِلاها لاا رابِّي قاْنتا اللُهُوُ»يقول: 

 عاهْدِكا  عالا  واقاناا عاْبدُكا واقاناا خالاقْتانِي

 ِمجْ  ِبكا قاعُوذُ ناْعتُاْستا ماا واواْعدِكا

 عالايُ  بِنِعْماتِكا  لاكا قابُوءُ  صاناعْتُ ماا شارِّ

 لاا فا ِنُهُ لِي فااغِْفْر بِ انْبِي لاكا واقابُوءُ

ف مج قالها مج «قانْتا   ِلُا ال ُّنُوبا ياغْفُِر

النهار موقن ا بها فمات مج يومه قبل 

قن يمسي فهو مج قهل الجنةف ومج 
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ل،ل وهو موقج بها فمات قالها مج ال

 «مج قبل قن يصبح فهو مج قهل الجنة

ن است که ]شخص[ يس ور اس غفار ا )

ا اهلل! تو پ وردگار من يد: )يبگو

 يچ معدود و پ س ش شوندهي، اياس 

م ا تو جز تو وجود ندارد،  يب حق

تو اس م و  يو من بنده يدنموخلق 

مان يمن تا آنجا که ب وانم ب  تهد و پ

ب م از ش ّ  ي، به تو پناه ماشمبميتو 
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آنچه انجام دادم، به نعمت تو ب  خودم 

کنم و به گناام نزد تو ينزد تو اق ار م

چ کس يام ز! که ايکنم، م ا بياق ار م

 يآم زد، مگ  تو( کسيگنااان را نم

د ين بگويقي يکه آن را در روز از رو

و در آن روز قدل از آن که شام کند، 

 يل بهشت است و کس د، او از اايبم

که به  يد در حاليکه آن را شب بگو

ن داش ه باشد و قدل از آن که يقيآن 



68 

 

 د، او از اال بهشت يصدح کند، بم

 [.(1))بخارايي(]بخاري است(

آن  يبرره معنررا« قبااوء»: سخنش

-يکنم و ات  اف مرر ياست که اق ار م

 .مينما

 يدر طلااا علااو بااودن باارا* 

 
(،  6306 – 11/97صحيح الدخاري: ) (1)

(11/130 –   6323 .) 
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 :يت اهلل تعاليکسا رضا

از  (1)مسرررررلم صرررررحيحدر 

 آمده است که رسول اهلل  هيابوا 

مج سلك طريق ا يلااتمس ف،ااه »: ف مود

« علم ا سهل اهلل له طريق ااا  لاا  الجنااة

 يد کرره برر ا يرر مايرا بپ يکه راا يکس)

برره  ي[ راايکسب تلم باشد، اهلل ]تعال

 
 (.2699( ) 1/2074صحيح مسلم: ) (1)
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 کند(.ياو آسان م يبهشت را ب ا  يسو

 :واجا و مستحا ينمازها* 

 :پنجگانه ينمازاا -أ

آمررده  تدررادة بررن صررامتاز 

خمااس »: ف مررود است که رسول اهلل

صلوات کتبهج اهلل علاا  العبااادف فمااج 

جاء بهج لو يض،ع منهج ش،  ا اسااتخفاف ا 

بحقهو کان له عند اهلل عهد قن يدخلااه 

الجنةف ومج لو يأت بهج فل،س له عند 
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اهلل عهاادف  ن شاااء ع بااهف و ن شاااء 

اهلل  )پنج نماز اس ند کرره« قدخله الجنة

[ آنرران را برر  بنرردگان واجررب ي]تعررال

د و يرر ايکه با آنها ب يف موده است، کس

ت ندادن به ياام ياز رو يا آنها را ذره

نزد اهلل  يع نگ داند، تهديحق آنها، ضا

]م عررال[ دارد کرره او را وارد بهشررت 

 يد، تهديايکه با آنها ن يکند و کسيم

[ وجود ندارد، اگرر  او نزد اهلل] يب ا 
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داد و اگ  بخوااد يتذابش م واادخب

، (1)]مالرر کنررد( ياو را وارد بهشت م

، ابررن (4)، لنسررائي(3)، أبرروداود(2)أحمررد

 
 (. 14( ) 1/123الموطأ: ) (1)

 (. 5/315مسند أحمد: ) (2)

( و  425( ) 1/295سنن أبي داود: ) (3)

(2/130 ( )1420 .) 

 (. 461( )1/230سنن النسائي: ) (4)



73 

 

 ابررن تدررد الدرر ، (2)، ابن حدرران(1)ماجه

 يو آلدرران (3): ثابررت صررحيحگف ه است

 [.(4)ح دانس ه استيسند آن را صح

 
 (.1401( )  1/449سنن ابن ماجه: ) (1)

 (. 1729( ) 3/115اإلحسان: ) (2)

نقله تنه ابن الملقن في تحفة المح اج:  (3)

( وابن حج  في ال لخيص: 1/576)

(2/147 .) 

 (. 3243صحيح الجامع: ) (4)
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 :نماز صدح و نماز تص  -ب

گف ه است که رسول  يابوموس

مج صل  البرديج دخاال »: ف مود اهلل

کرره دو نمرراز صرردح و  ي)کسرر  1«الجنة

 شود(يتص  را بخواند، داخل بهشت م
 

ي اين حديث بعضي از تلما  درباره - 1

باشد و م بوط به اند که آن منسوخ ميگف ه

ست که انوز نمازااي پنجگانه زماني ا

 واجب نشده بود.)م  جم( 
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 [.(1)]م فق تليه

ن« ي»الدرر د: گف ه است ابن حج 

 .منظور دو نماز صدح و تص  است

آنها دو نمرراز : گف ه است خطابي

 و ا در ديرر انرردز زده شرردهيرر خنرر  نام

اا خوانررده ، آن نمازروز يحالت خنک

 
(  574( )  2/52صحيح الدخاري: ) (1)

 (. 635( ) 1/440وصحيح مسلم: )
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د و آن در دو ط ف روز اسررت نشويم

وجررود  ييشود و گ مايکو ميکه اوا ن

 .(1)ندارد

 

 :سنت رواتب ينمازاا -ج

گف رره أم حديدة رضرري اهلل تنهررا 

مااا مااج »: ف مود رسول اهللاست که 

 
 (. 2/53ف ح الداري: ) (1)
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 نتااي  عبد مسلو يصاالي هلل کاال يااو 

عشرة رکعااة تنوع ااا غ،اار فريضااة  ال 

 ي)بنررده «بن  اهلل لااه ب،ت ااا فااي الجنااة

ست که در ا  روز دوازده ين يمسلمان

  واجررب يرر رکعت نمرراز مسرر حب و غ

 يا بخواند، مگ  آن که اهلل ]م عال[ خانه

 د(يرر ف ماياو بنررا مرر  يدر بهشررت برر ا 
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 [.(1)]مسلم

مااج »: گ  آمده اسررتيد يبا لفظ

صل  ا نتي عشرة رکعة في يو  ول،لااة 

کرره در  ي)کسرر  «بني له ب،ت في الجنة

دوازده رکعررت نمرراز  يو روز يشررد

در بهشت بنررا  يا او خانه ياند، ب ا بخو

 شود(.يم

 
 (. 728   –  1/503صحيح مسلم: ) (1)
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ت کرر ده يرر آن را روا  (1)ت مررذي

قربع ااا قباال »: اسررت و افررزوده اسررت

الظهرف ورکعت،ج بعدهاف ورکعت،ج بعااد 

المغااربف ورکعتاا،ج بعااد العشاااءف 

)چهررار « ورکعت،ج قباال صااالة الفجاار 

رکعت قدل از ظه  و دو رکعت بعررد از 

آن و دو رکعررت بعررد از مغرر ب و دو 

 
 (.415( )  2/415جامع ال  مذي: )  (1)
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ت بعد از تشا  و دو رکعت قدل از رکع

 ثيحد :گف ه است  مذيتِنماز صدح( 

 .است حسن صحيح

 وضو:ت سن -د

گف ه است که رسول   هيابوا 

 انگام نمرراز صرردح برره برردل اهلل

 د ني بااأرج  عماال عملتااه »: ف مود

عندك في اإلسال  منفعةف ف ني سمعت 

الل،لة خشااظ نعل،ااك باا،ج ياادي فااي 
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 آن را  در اسرردم که ي)از تمل «الجنة 

نفررع برر دن  يو به آن ب ا  يا انجام داده

برره را  يد داريام]اتمال[ ه يش   از بقيب

 ي  مررن امشررب صرردا يرر مررن بگررو! ز

شررگاه بهشررت يتو را در پ يااييدمپا

ش   يب يبه تمل: گفت دم؟( بدليشن

د ندارم کرره در آن ين در اسدم امياز ا 

نفع وجود داش ه باشد مگ  آن کرره در 

کامررل  يا روز طهارتيز شب ا  يسات 
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و بررا آن  ک ده باشم)غسل، وضو و ...(

را خوانده باشم کرره اهلل  يطهار  نماز

 .من نوش ه باشد ي[ آن را ب ا ي]تعال

: گرر  آمررده اسررتيد ي رر يدر روا 

)مررن « فاا ني ساامعت دل نعل،ااك»

]م فررق دم( يتررو را شررن ييدمپا يصدا 
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 .(1)تليه[

دو رکعت نمرراز بررا حضررور  -ار

 :يقلب و ف وتن

گف ه اسررت کرره  قدة بن تام ت

مااا مااج مساالو »: ف مررود رسول اهلل

يتوضااأ ف،حسااج وضااوءهف  ااو يقااو  

 
(.  1149( )3/34صحيح الدخاري: ) (1)

 (.2485( )  4/1910وصحيح مسلم: )
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ف،صلي رکعتاا،جف مقباال عل،همااا بقلبااه 

 ي)مسلمان «ووجهه  ال وجبت له الجنة

 د، سررپس يکو بگين ييست که وضوين

س د و دو رکعررت نمرراز بخوانررد در يبا

که قلب و صور  او م وجه آن  يحال

اف ررد[ ينمرر  يد، ]اتفرراقدو ]رکعت[ باش

-يمگ  آن که بهشت ب  او واجررب مرر 
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 .(1)]رواه مسلم[ شود(

اهلل  ياد سجده نمودن برر ا يز -و

 تعال :

: ثوبان گف ه استخالد بن معدان 

دم و گف م: از يرا د ى رسول اهللموال

[ يد  بده کرره اهلل ]تعررالخبه من  يتمل

د يرر ف مايم ا توسط آن داخل بهشت م

 
 (. 234( ) 1/209صحيح مسلم: ) (1)
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کرردام تمررل  –است آمده  –ا آن که ي

نزد اهلل محدوب   است؟ او ساکت شررد، 

دم؟ او ساکت شد، ياز او پ س يدوباره

ن را يرر دم؟ گفررت: ا يبار سوم از او پ س

: دم و ف مرروديپ سرر  از رسررول اهلل

عل،ك بكثرة السااجود هللف ف نااك ال »

تسااجد هلل سااجدة  ال رفعااك اهلل بهااا 

)برر  « درجةف و ط عنك بهااا خن، ااة

 ا تررو يرر نمررودن، زاد سجده يتوست ز
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اهلل ]م عررال[ بجررا  يرا برر ا  يا سررجده

، مگ  آن کرره اهلل توسررط آن يآورينم

از  ييب د و خطايباال م يا تو را درجه

 .(1)]مسلم[کند( يتو را پاک م

گف ه است کرره  ربيعة بن کعب

ک دم، با  يسپ  را با رسول اهلل يشد

رف م و به مررن  يازو نزد ويوضو و ن

 
 (. 488( ) 1/353صحيح مسلم: ) (1)
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خواسررت کررن؟( )در «؟لساا »: ف مررود

با تو در بهشررت را از  ينيگفت: امنش

 «؟قو غ،ر ذلك»: خواام، ف موديتو م

: ن؟( گفرر م: امرران، ف مرروديرر   از ا ي)غ

« فأعني عل  نفسك بكثرة السااجود»

اد نمودن سررجده ين ام [ با زيا  ي)]ب ا 

 .(1)]مسلم[به خود  کم  کن!( 

 
 (. 479( ) 1/353صحيح مسلم: ) (1)
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 :نماز شب -ز

گف رره اسررت  تدد اهلل بن سدم

قيها الناس  يا»: ف مود که رسول اهلل

قفشوا السال ف وقطعموا النعا ف وصلوا 

األر ا ف وصلوا بالل،اال والناااس ن،ااا  

م دم! سدم  يا )« تدخلوا الجنة بسال 

 ان[ غذا يد و ]به فقيک دن را ان شار دا

د و شب يرحم بجا آور يد و صلهيدا

که م دم خواب اس ند، نماز  يدر حال
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برره ن صررور [ يرر د ]کرره در ا يرر بخوان

د( يشررويسرردمت داخررل بهشررت مرر 

ح دانسررر ه يآن را صرررح  مرررذي و]تِ

 (4)، حاکم(3)، أحمد(2)، ابن ماجه(1)است

 
 (.2475( )  4/562جامع ال  مذي: )  (1)

( و 1334   – 1/423سنن ابن ماجه: ) (2)

(2/1083 –   3251.) 

 (. 5/451مسند أحمد: ) (3)

 (.3/13المس درک: ) (4)
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ح ين صررحيخيگف ه است به ش ط ش و

 [.(1)لدانيآ . وأق ه ذادي وباشديم

ان شار  يدرباره يگ يث دياحاد

ث ين حررديرر سدم خوااد آمد که برره ا 

 .دانديم يگواا

 يمسااجد رفااتج باارا به اديز* 

 :عبادت

 
 (. 569السلسلة الصحيحة: ) (1)
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گف رره اسررت کرره   هيابرروا 

مج غدا  ل  المسجد »: ف مود امد يپ

قو راح قعد اهلل له في الجنة نزال  کلما 

 يا شررديکه صدح  ي)کس« غاادا قو راح

در  يي ا ياو پذ يبه مسجد ب ود، اهلل ب ا 

د که برره ماننررد آن يمانيبهشت آماده م

ا در شررب رفرر نِ ]او[ يصدح رف نِ ]او[ 
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 .(1)تليه[]م فق باشد( يم

ه « بالنزل»: گف ه است ابن حج 

اسررت کرره  يمکرران زا و  نررون يهضررم

باشد و با ينازل شدن در آن م يدهاآم

 ياست که آماده يزيچ زا ساکن بودنِ 

و ظرراا  .. و ماننررد آن اسررت. يمهمان

 
(،  662( ) 2/148صحيح الدخاري: ) (1)

 (. 669( ) 1/462وصحيح مسلم: )
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که به مسجد  يرساند که کسيث ميحد

 يلت ب ا يرود، فضيه صور  مطلق مب

ور از آن منظرر  يشود، ولياو حاصل م

تدرراد ،  ياسررت کرره برر ا  يرف نرر 

 .(1)باشديمخصوصاً نماز م

رف ن در اول روز است «: الغدو»

و آن از اول روز تررا وقررت زوال)اذان 

 
 (. 1/148ف ح الداري: ) (1)
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 .ظه ( است

رفرر ن در آخرر  آن «: الاارواح»

-ين زوال تررا شررب مرر ياست و آن برر 

 .(1)باشد

گف ه است که رسررول  ابوامامه

 ال ة کلهو ضامج عل  »: ف مود اهلل

  ن عااار رزق وکفاايف و ن مااات اهلل

 
 (.161، 126انظ  ادي الساري: ص ) (1)
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سه گ وه اس ند کرره اهلل ) «قدخله الجنة

آنهررا را  يت تمررامي]م عررال[ مسرر ول

د، نرر کن ي د، اگرر  زنرردگيرر گيب تهده م

 يکاف آنها يد و ب ا نشويداده م يروز

را داخل بهشت  آنهاد ن ياست و اگ  بم

ومااج »: ( و از آنها ذک  ف موددينمايم

علاا  المسجدف فهااو ضااامج خرج  ل  

مسررجد ]از  يکه به سررو ي)و کس «اهلل

اسررت  يخانه[ خارج شود، امان کسرر 
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 شررود(يدار او مرر که اهلل ]م عال[ تهررده

 (2)شصررحيح در، ابن حدان (1)]أبوداود

سند آن را  ياوست و آلدان يو لفظ ب ا 

 [.(3)ح دانس ه استيصح

 :ساخ ن مسجد* 

 
 (. 2494( )  3/16سنن أبي داود: ) (1)

 (. 449( ) 1/359اإلحسان: ) (2)

 (.1/128صحيح ال  غيب: ) (3)
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گف ه است که  تثمان بن تفان

  مسااجد ا مج بن»: ف مود رسول اهلل

يبتغي به وجه اهلل بن  اهلل له مثلااه فااي 

کسررب  يکرره برر ا  ي)کسرر  «الجنااة

 ي[ مسررجدياهلل ]تعررال ي منديرضررا

او مثررل آن را  يبسازد، اهلل ]م عال[ ب ا 

 .(1)]م فق تليه[ سازد(يدر بهشت م

 
(  450( )  544/ 1صحيح الدخاري: ) (1)

= 
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اهلل تنهما  يرض جاب  بن تدد اهلل

: ف مررود گف ه اسررت کرره رسررول اهلل

ص قناةف قو مج بن  مسجد ا هلل کمفح »

 ي)کس «قصغر بن  اهلل له ب،ت ا في الجنة

 يبرره انرردازه ياهلل مسررجد يکرره برر ا 

ا کرروچک   يرر مرر غ سررنگخوار  يخانه

در  يا او خانه ي[ ب ا يبسازد، اهلل ]تعال
= 

 
 (. 533( ) 1/378مسلم: ) وصحيح



100 

 

، (1)]ابررن ماجرره نهررد(يبهشررت بنررا مرر 

 صررحيح آن سنادا : گف ه است بوصي ي

ح دانسرر ه يآن را صح يو آلدان (2)است

 [.(3)است

 

 
 (.738( )  1/244سنن ابن ماجه: ) (1)

 (. 1/94مصدا  الزجاجة: ) (2)

 (. 6128صحيح الجامع )  (3)



101 

 

 :اذان را تكرار کردن* 

گف رره اسررت کرره رسررول  تم 

قااال الماا ذن: اهلل   ذا»: ف مررود اهلل

قکبر اهلل قکبرف فقال ق اادکو: اهلل قکباار 

اهلل قکبرف  و قال: قشااهد قن ال  لااه  ال 

اهللف قال: قشااهد قن ال  لااه  ال اهللف  ااو 

قال: قشهد قن محمد ا رسول اهللف قااال: 

قااال:  قشهد قن محمد ا رسااول اهللف  ااو

 ي عل  الصالةف قال: ال  ول وال قوة 
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 ال باهللف  و قال:  ي عل  الفالحف قال: 

ال  ول وال قوة  ال باهللف  ااو قااال: اهلل 

قکبر اهلل قکبرف قال: اهلل قکبر اهلل قکباارف 

 و قال: ال  له  ال اهللف قااال: ال  لااه  ال 

مررنذن  ي)وق « اهلل مج قلبه دخل الجنة

از  ياهلل اکدرر ، کسرر د: اهلل اکدرر  يرر گويم

د: اهلل اکدرر  اهلل اکدرر ، سررپس يشما بگو

د: اشهد ان ال اله اال اهلل و يبگو []منذن

د: اشهد ان ال اله اال اهلل، سپس ياو بگو
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د: اشهد انّ محمدًا رسررول يوگ]منذن[ ب

د: اشهد انّ محمدًا رسول ياهلل و او بگو

 يتلرر  يد: حرر يرر اهلل، سپس ]منذن[ بگو

ال حررول و ال قرروة د: يالصدة و او بگو

ست ين يو قدرت يچ دگ گونياال باهلل)ا

مگرر  از جانررب اهلل(، سررپس ]مررنذن[ 

د: ال يالفد  و او بگو يتل يد: حيبگو

حول و ال قوة اال برراهلل، سررپس مررنذن 

د: اهلل يد: اهلل اکد  اهلل اکد  و او بگويبگو
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د: ال يرر اکد  هلل اکد ، سپس ]منذن[ بگو

حق( اال اله)پ س ش شونده و معدود ب 

نها يد: ال اله اال اهلل. ]اگ  ا ياهلل و او بگو

د[، داخررل بهشررت يرر را[ با قلدش ]بگو

 .(1)]مسلم[شود( يم

 :روزه* 

گف ه است که رسول   هيابوا 

 
 (. 275( ) 1/289صحيح مسلم: ) (1)
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جاء رمضان فتحاات   ذا»: ف مود اهلل

قبواب الجنااةف وغلقاات قبااواب النااارف 

رمضرران  ي)وق رر « وصفدت الشاا،اط،ج

د و نشررويبهشت باز م يد، دربهايآيم

طانها يد و شنشويجهنم بس ه م يدربها

]م فق شوند( يم  گ ف اريبند و زنج در

 .(1)تليه[

 
    – 4/122صحيح الدخاري: ) (1)

= 
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گف ه اسررت کرره  سهل بن سعد

 ن فااي الجنااة باب ااا »: ف مود امد يپ

يقال له: الريانف يدخل منااه الصااائمون 

الق،امةف ال يدخل منه ق د غ،اارهوف  يو 

يقااال: قيااج الصااائمون  ف،قومااونف ال 

منه ق ااد غ،اارهوف فاا ذا دخلااوا يدخل 

= 
 

(، وصحيح  3277   – 336( )1898

 (. 1079( ) 2/758مسلم: )
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)بهشررت « قغل ف فلو يدخل منااه ق ااد

ان« گف رره يرر دارد که برره آن »ال  يدرب

امررت، روزه داران از يشررود، روز قيم

  از يرر غ يشرروند و احررديآن داخل م

-يشود، گف ه مرر يآنها از آن داخل نم

شود: روزه داران کجررا اسرر ند؟ آنهررا 

س ند ]تررا از آن داخررل شرروند[ و يا يم

-ي  از آنها از آن داخل نمرر يغ ياحد

شود يداخل شدند، بس ه م يشود، وق 
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]م فررق شود( ياز آن داخل نم يو احد

 .(1)تليه[

 :يانفاق در راه اهلل تعال* 

گف ه است که رسول   هيابوا 

مج قنفاا  زوجاا،ج فااي »: ف مود اهلل

 
(  1896  – 1114صحيح الدخاري: ) (1)

(، وصحيح مسلم: 3257   – 6/328)

(2/808 ( )1152 .) 
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سب،ل اهللف نودي مج قبواب الجنااة: يااا 

عبد اهللف ه ا خ،رف فمج کان مااج قهاال 

الصالة دعي مااج باااب الصااالةف ومااج 

هل الجهاااد دعااي مااج باااب کان مج ق

الجهادف ومج کان مج قهل الص،ا  دعي 

مج باب الريانف ومااج کااان مااج قهاال 

 ي)کس «الصدقة دعي مج باب الصدقة

در راه اهلل انفرراق  يزيرر که دو بار از چ

-يبهشت نرردا داده مرر  يکند، از دربها
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  اسررت، يرر ن خيرر اهلل، ا  يبنده يشود: ا 

اگ  از اال نمرراز باشررد از درب نمرراز 

شررود و اگرر  از ااررل يدتو  داده مرر 

جهاد باشد از درب جهاد دتررو  داده 

شود و اگرر  از ااررل روزه باشررد از يم

شررود و يان« دتو  داده ميدرب »ال 

اگرر  از ااررل صرردقه باشررد، از درب 

 ابوبک  .شود(يصدقه دتو  داده م

 يت شرروند ا يگفت: پدر و مادرم فرردا 
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برر  حسررب  ياهلل! ارر  کسرر  رسررول

از آن دربهررا دتررو   يکيض ور  از 

وجود دارد کرره  يا کسيشود، آيداده م

؟ از تمررام دربهررا دتررو  داده شررود

 «نعوف وقرجو قن تكون ماانهو»: ف مود

 (يد دارم که تو از آنهررا باشرر ي)بله و ام

 .(1)]م فق تليه[

 
(.  1897 –11/ 4صحيح الدخاري: ) (1)

= 
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: گف رره اسررت حافظ ابررن حجرر 

ز يرر انفرراق دو چ« الزوج،ج» منظور از 

 .(1)  نوع واحد باشندياست که از 

في سب،ل »: گف ه است و سخنش

طلب نمودن ثواب  يب ا  يبه معنا «اهلل

ترر  از جهرراد و [ و آن تامياز اهلل ]تعال

= 
 

 (. 1027( ) 2/711وصحيح مسلم: )

 (. 4/112ف ح الداري: ) (1)
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آنهررا را  يگ  تدادا  است ]و امررهيد

 .(1)[شوديشامل م

 :هصدق* 

گف ه است کرره رسررول  هحذيف

مااج تصاادق بصاادقة »: ف مررود اهلل

«  ختو له بها دخل الجنةابتغاء وجه اهلل

اهلل  ي منديکسب رضررا يکه ب ا  ي)کس

 
 (. 7/27ف ح الداري: ) (1)
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بداد و تم و با آن  يا [ صدقهي]تعال

شررود( يتمام شررود، داخررل بهشررت مرر 

در : گف رره اسررت ، منررذري(1)]أحمررد 

 .(2)[وجود ندارد ي ادياسناد آن ا 

گ شاات نمااودن از شااخص * 

 :ر ،فق

 
 (. 391/ 5المسند: ) (1)

 (.2/61ال  غيب وال  ايب: )  (2)
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 امد يگف ه است که پ هحذيف

خل الجنااةف قن رجال  مات فااد»: ف مود

فق،ل له: ما کنت تعمل  قال: ف ما ذکر 

قو ذکرف فقال:  ني کنت قبايع الناااسف 

فكنت قنظر المعسر وقتجوز في السكة 

وفررا   ي)مرر د« قو في القد. فغفر لااه

نمود و داخل بهشت شد، برره او گف رره 

اد نمررود ي شد: تمل تو چه بود؟ گفت:

ادآور شد و گفررت: مررن بررا مرر دم يا ي
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  يرر کرر دم و برره فقيد و ف وو مرر يخ 

[ يبه انرردازه او ايدادم و ]ب يمهلت م

گذشرر م. و يدر م يا اندازه زدنيدرام 

أبررو  ده شررد(.يرر ل آم زيرر ن دليبرره امرر 

من آن را از رسول  :گف ه است مسعود

 .(1)]مسلم[ دميشن اهلل

وال جاوز »: گف ه است نوويامام 

 
 صحيح ال  غيب وال  ايب.  (1)
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ن اسررت کرره يآن دو ا  ي« معناوال جوز

ک دن معاملرره در حکم نمودن و کامل 

نمود و آنچرره کررم بررود را يمسامحه م

 .(1)ک ديقدول م

در راه  ييزها،به کنار زدن چ* 

 :شوديکه باعث آزار مرد  م

 
: ش   صحيح مسلم للنووي (1)

(10/483.) 
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گف ه است که رسول   هيابوا 

لقد رقيت رجال  يتقلااا » ف مود: اهلل

في الجنة في شجرة قنعهااا مااج رهاار 

 ي)مرر د «النري ف کانت ت ذي الناااس

گشررت و گررذار  دم که در بهشتيرا د

کرره او  آن بررود ين برر ا ايرر نمود و يم

باتررث آزار مرر دم  ،ر راهکرره د يدرخ 
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 .(1)]مسلم[ قطع نمود(شده بود را 

نااز  »: ن اسررتيا  (2)أبوداودلفظ 

رجل لو يعمل خ،ر ا قط غصااج سااوك 

عج النري ف  ما کان في شجرة فقنعااه 

وقلقاهف و ما کااان موضااوع ا فأماطااهف 

 «الجنااة فشااكر اهلل لااه بهاااف فأدخلااه

 
 (.1914( ) 4/2021صحيح مسلم: ) (1)

 (.5245( ) 5/408سنن أبي داود: ) (2)
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را  ي يرر چ تمل خيکه ا گز ا ي)م د

را  يخرراردار يشاخه انجام نداده بود،

برره صررور  يا آن ، ب داشت از س  راه

آن را قطع نمود و کنار  که بود يدرخ 

اگ  ق ار گ ف ه بود يا آن که انداخت و 

[ به يجه اهلل ]تعاليآن را کنار زد، در ن 

نمررود و او  يقدردانآن از او  يواسطه
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گف رره  يآلدرران. اخل بهشت نمررود(را د

 .(1)است حسن صحيحاست: 

 :وانات،به   يكوکار،ن* 

گف رره اسررت کرره   هيابرروا 

قن رجااال  رقك کلب ااا »: ف مود امد يپ

يأکل الثرك مج العنشف فأخاا  الرجاال 

خفه فجعل يغرل لااه بااه  تاا  قرواهف 

 
 (. 984/ 3صحيح سنن أبي داود: ) (1)
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 ي)مرر د« فشكر اهلل له فأدخلااه الجنااة

 گِررل يد که از شد  تشنگيرا د يسگ

کفشش را ب داشت  خورد و آن م ديم

آب آورد تررا آن کرره  ياو مشرر  يبرر ا 

، اهلل از نمودب ط ف را ]سگ[  تشنگي

بهشررت  لنمود و او را داخ يقدرداناو 

 .(1)[)بخارايي(]بخاريک د( 

 
 (.173( ) 1/278صحيح الدخاري: ) (1)
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 يمعنررا: گف رره اسررت ابن حجرر 

 .(1)خاک نمناک است «الثرك»

 :و،تيت * کفال

گف ه اسررت کرره  سهل بن سعد

وکافل ال،تاا،و  قنا»: ف مود رسول اهلل

کرره  ي)مررن و کسرر  «في الجنااة هكاا ا

 د، به مانند يرا ب تهده بگ يمي يکفالت 

 
 (. 1/278ف ح الداري: ) (1)
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م( و اشاره نمود برره انگشررت ين اس يا 

ن آنهررا فاصررله يسرردابه و وسررط و برر 

 [.(1))بخارايي(]بخاري انداخت.

گف ه است که رسول   هيابوا 

کافل ال،ت،و له قو لغ،ااره »ف مود:  اهلل

کرره  ي)کس «هات،ج في الجنةقنا وهو ک

 
    – 9/439صحيح الدخاري: ) (1)

 (.6005   – 436/ 10( و )5304
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م ي رر يرا کفالررت کنررد، چرره آن  يمرر ي ي

ل باشررد، يرر   فاميا غيلش باشد و يفام

ن دو در بهشررت يرر من و او به ماننررد ا 

 .(1)]مسلم[ م(ياس 

کافاال » :گف رره اسررت ابررن أثيرر 

م را برر  ي رر يکه ام  است  يکس «ال،ت،و

ا کفالت کند و او را  د و او ريتهده بگ

 
 (.2983( ) 4/2287صحيح مسلم: ) (1)
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است کرره  يکس «:ال،ت،و» .ديت نمايت ب

پرردرو مرر ده اسررت و از جندنرردگان 

 .است که مادرو م ده باشد يکس

  يضررم« له قو لغ،ره» گف ه است:

-يم ب  مرر ي ي يدر آن به کفالت کننده

م[ از ي رر يکسان اسررت کرره آن ]يگ دد، 

شرراوندان و نسررب او برره ماننررد يخو

ا آن کرره او يف زندو و مانند آن باشد 

[ و او ل او نداشررديرر گانه باشد ]و فاميب
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  يرر آن دو  يرا کفالت کنررد، برر ا  يو

 .  (1)اج  وجود دارد

ى ا: معنرر گف رره اسررت ابن حجرر 

ن است که پرردربزرگ يا « له»: سخنش

ا به ماننررد آن از يا ب ادر و يا تمو و ي

ا آن که پدر بچرره ي ،شاوندان باشديخو

ت يرر پرردرو ت ب ي د و مادر او بجايبم

 
 (. 418/ 1جامع األصول: )  (1)
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 .(1) دياو را ب تهده بگ

ه دادن بااه و نفقکردن ت * ترب،

 :دختران

 از انررس (2)صحيح مسررلمدر 

مااج »: ف مررود امد يآمده است که پ

عااال جاااريت،ج  تاا  تبلغااا جاااء يااو  

 
 (. 436/ 10ف ح الداري: ) (1)

 (.2631( ) 4/2027صحيح مسلم: ) (2)
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 يکس« )الق،امةف قنا وهوف وضو قصابعه

کند تا بزرگ  يدو دخ   را س پ س  که

ن گونرره يامت من و او ]ا يشوند، روز ق

 و انگش انش را جمع نمود(. [مياس 

ت ک ده يروا  فظلن يا ا ب (1) مذيتِ

مج عال جاااريت،ج دخلاات قنااا »: است

« وهو الجنة کهات،ج وقشااار بأصاابع،ه

 
 (.1914( )  4/281جامع ال  مذي: )  (1)
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کنررد،  يکه دو دخ   را س پ س  ي)کس

ن دو داخل بهشررت يمن و او به مانند ا 

شررويم و برره دو انگشرر ش اشرراره يمرر 

ن يرر ث با ا ين حديود( و گف ه است ا نم

 .باشديوجه حسن م

 يمعنررا: گف رره اسررت نوويامام 

ن است که نفقرره و کفالررت يا « عالهما»

ت آنهررا و ماننررد آن را يرر آن دو و ت ب

« و العولآن » يشهي د و ريب تهده بگ
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: است و از آن آمده اسررت يکينزد نآ

کرره  ي)بررا کسرر  «اباادق بمااج تعااول»

 .(1)، ش وع کن!(يکنيم يس پ س 

گف ه است:  رضي اهلل تنها شهيتا

که دو  يمن آمد در حال دنز ي يزن فق

بقل داشت، برره او سرره  دخ  و را در

خ ما دادم تا آن را بخورد و او آنها را 

 
 (. 16/419ش   صحيح مسلم: ) (1)
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-يرا که م ييبه دخ  انش داد و خ ما

ن آنها يم ک د و بيخواست بخورد، دو ن

م کرر د. کررار او مرر ا برره تعجررب يتقسرر 

را که انجام داده بررود  يانداخت و تمل

ان داشرر م و او يرر ب رسررول اهلل يبرر ا 

 ن اهلل قااد قوجااا لهااا بهااا »: ف مررود

)برره « الجنةف قو قعتقها بهااا مااج النااار

بهشت را برر   ]تعالي[، اهلل ،آن يلهيوس

ا او را از آتش جهنم يود ف ماو واجب 
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 [.(1)مسلم ن لفظ،ينجا  داد( ]با ا 

از  (2)صررحيحينث در يحررد نيرر ا 

آمررده  لفظن يا ا رضي اهلل تنها ب شهيتا

نزد من آمررد کرره دو دخ رر   يزن: است

کرر د،  ييبودند و از من گدا  يام اه و

 
 (.2630( ) 4/2027صحيح مسلم: ) (1)

( وصحيح 10/426صحيح الدخاري: )  (2)

 مسلم الموضع السابق. 
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  يرر اف م، مگرر  يرر نزد خررودم ن يزيچ

خ ما و آن را به او تطا نمررودم، آن را 

م نمررود ين دو دخ  و تقسيگ فت و ب

س اد و ينخورد، سپس ا  يزيو از آن چ

نررزد  امد يپ .ام اه دو دخ  و رفت

ان نمودم يش بيمن آمد و ماج ا را ب ا 

مااج  مااج ابتلااي»: ف مررود امد يرر و پ

البنات بشيءف فأ سج  لاا،هج کااج لااه 

که با دخ  انش  ي)کس «تر ا مج النااارس
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 د و يرر ش قرر ار گيمورد آزما يزيبا چ

ن تمررل او[ يرر ]ا کنررد،  يکرر ياو به آنها ن

-ياز آتش جهررنم مرر  يمانع يو يب ا 

 .شود(

گف ه اسررت کرره رسررول  انس

مج کج له  الث بناااتف »: ف مود اهلل

قااا  قو  ااالث قخااواتف فاااتق  اهللف وق

عل،هج کااان معااي فااي الجنااة هكاا اف 

کرره  يکسرر ) «وقومأ بالسبابة والوسن 
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ا سه خواا  داش ه باشررد و يسه دخ   

آنهررا[ ب  سررد و تقرروا  ياز اهلل ]درباره

کنررد،  يو برر  آنهررا س پ سرر  شه کنديپ

ن گونه خوااررد يام اه من در بهشت ا 

بود و به انگشت سدابه و وسررط خررود 

سررند  يآلدان ]أبو يعلي و اشاره ف مود(

 [.(1)انددانس هح يصحآن را 

 
في السلسلة الصحيحة:  ساقه األلداني (1)

= 



137 

 

 :كو،اخالق ن* 

گف ه است: از رسول   هيابوا 

که  ين اف اديش  يسوال شد که ب اهلل

 يشرروند، چرره کسررانيوارد بهشررت مرر 

تقااوك اهلل و سااج » اسرر ند؟ ف مررود:

و اخدق  ياله يکه تقوا  ي)کس «الخل 

ن يشرر  يسوال شد ب ،کو داش ه باشد(ين
= 

 
 ( من مسند أبي يعل  بسنده وم نه.295)
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شرروند چرره يجهنم م که داخل ياف اد

 «و والفاارجفال» اس ند؟ ف مود: يکسان

[ دارران و فرر ج يکرره دارا  ي)]کسرر 

و گف رره  (1)ت مررذي] ]گنااکار باشررد[(

اسررت  حديث صحيح غ يب نياست: ا 

سررند آن را حسررن دانسرر ه  يو آلدرران

 
 (.2004( )  4/319جامع ال  مذي: )  (1)
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ج يآن را تخرر  ابررن ماجرره و (1)اسررت

 [.(2)نموده است

گف ه است که رسررول  ابوامامه

مااا زعاا،و بب،اات فااي ق»: ف مررود اهلل

ربض الجنة لمج ترك المراء و ن کان 

محق اف وبب،ت فااي وسااط الجنااة لمااج 

 
 (.2/194صحيح سنن ال  مذي: ) (1)

 (.4246( ) 2/1418سنن ابن ماجه: ) (2)
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ترك الك ب و ن کان ماز  اف وبب،اات 

 «في قعلاا  الجنااة لمااج  سااج خلقااه

در وسررط  يا کفالت کننده، خانه يب ا )

اسررت  ين در صررورتيبهشت است و ا 

اگرر   يرا ت ک کنررد، ح رر  ي يکه درگ

کرره دروغ  يکس يحق با او باشد و ب ا 

، يشوخ ياز رو يکند، ح يرا ت ک م

و  خوااد بوددر وسط بهشت  يا خانه

 يا بهشررت، خانرره ين جررايدر برراالت 
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کو داش ه ياست که اخدق ن يکس يب ا 

 يآلدرران و (2)ينرروو و (1)داودابو] باشد(

 [.(3)اندح دانس هيآن را صح

 «الاازع،و»: گف رره اسررت خطابي

 .(4)ن کننده و کفالت کننده استيتضم
 

 (.4800( ) 5/150سنن أبي داود: ) (1)

 (.634رياض الصالحين: )  (2)

 (. 1464صحيح الجامع الصغي : )  (3)

 (. 5/150معالم السنن مع السنن: ) (4)



142 

 

و تاارك کااردن  ييراساات و* 

 :دروغ

کرره در قدررل  حديث أبوأمامه

 .باشديب  آن م يليآمد دل

گف رره اسررت کرره  ابن مسررعود

 ن الصدق يهدي »: ف مود رسول اهلل

 ل  البرف و ن البر يهاادي  لاا  الجنااةف 

ف و ن الرجل ل،صدق  ت  يكون صديق ا

و ن الك ب يهدي  لاا  الفجااورف و ن 
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ف و ن الرجاال الفجور يهدي  لاا  النااار

« ل،ك ب  ت  يكتااا عنااد اهلل کاا اب ا

ت يارردا  يکرر ين يبرره سررو يي)راس گو

بهشررت و  يبرره سررو يکرر يکنررد و نيم

د يرر گوياست که آنقدر راست م يم د

ار يق)بسرر يتررا آن کرره برره منزلررت صدّ

برره  ييرسررد و دروغگررويراس گو( مرر 

کند و فجور به يت ميادا  رفجو يسو

اسررت کرره  يآتش جهنم و مرر د يسو
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 يد تررا اهلل ]تعرراليرر گويروغ مرر آنقدر د

ار دروغگررو( يمنزلت[ او را کذّاب)بسرر 

 يبرر ا لفظ  و (1)]م فق تليهسد(. ينويم

 [.است )بخارايي(بخاري

 :زبان و فرج*  فل 

گف ه اسررت کرره  سهل بن سعد

 
(. وصحيح 10/507صحيح الدخاري: ) (1)

 (. 2607( ) 4/2012مسلم: )
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لي ما  مج يضمج»: ف مود رسول اهلل

ب،ج لح،،ه وما ب،ج رجل،ااه قضاامج لااه 

ن دو يکرره آنچرره برر  ي)کسرر  «الجنااة

ن دو يل( و آنچه بيش و سديرشش)ير

ن کنررد، يمن تضررم يش است را ب ا يپا

 کنم(.ين مياو بهشت را تضم يمن ب ا 

مااج »: گ  آمده اسررتيد يبا لفظ

توکل لي ما ب،ج رجل،ه وما ب،ج لح،،ه 

که آنچرره در  ي)کس «توکلت له بالجنة
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شررش ين دو ريش و آنچه بين دو پايب

او  يمن حفظ کنررد، برر ا  ياست را ب ا 

 کررررنم(يحفررررظ مرررر  بهشررررت را 

 [.(1))بخارايي(]بخاري

« يضاامج»: گف ه اسررت ابن حج 

 ي« است و به معنالضمان»ا  يشهياز ر

 
(  308/ 11صحيح الدخاري: ) (1)

 (.6807( ) 12/113( و )6474) 
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وفا نمودن با ت ک گناه است و منظور 

است کرره حررق آنچرره برر  زبرران  يکس

ا آن کرره يشود را بجا آورد يم يجار

شررود، يکه به او م برروط نمرر  يزياز چ

ن حررق فرر ج را يساکت گ دد و امچن

و آن را در راه حرردل اسرر فاده ادا کند 

 .کند و آن را از ح ام باز دارد

 يهف حرر ا « برر لح،،ه»: گف ه است

ه بررودن يرر بودن حا  و تثنن ساک الم و
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آن منظور دو اس خوان دو ط ف داان 

ن آن يکه برر است  يزياست و منظور چ

دو است کرره امرران زبرران و آنچرره از 

-ي د ميپذيسخن گف ن با آن انجام م

ن دو ي)برر « :باا،ج الاارجل،ج ما» باشد و:

 .(1)ش( منظور ف ج استيپا

فاارو بااردن خشااو و عااد  * 

 
 (. 309/ 11ف ح الداري: ) (1)



149 

 

 :ج شدن،خشم 

 يگف ه است که مرر د ابودردا 

 يزيرر گفت: مرر ا برره چ به رسول اهلل

کن کرره مرر ا داخررل بهشررت  ييراانما

ال تغضا »: ف مود د! رسول اهللينما

تررو  ينشو و ب  ي)تصدان «ةولك الجن

 منررذريو  ]طد اني بهشت خوااد بود(

آن را بررا دو سررند  طد اني: گف ه است

ح ياز آنها صح يکيان داش ه است و يب
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ح يگف رره اسررت: صررح يو آلدان (1)است

 [.(2)است

آن اسررت کرره در أصررل حررديث 

آمررده اسررت کرره  (3)بخرراريصررحيح 

برره  يگف رره اسررت: مرر د  هيابرروا 
 

 (.3/277ال  غيب وال  ايب: )  (1)

 (. 7374صحيح الجامع الصغي : )  (2)

(  519/ 10صحيح الدخاري: ) (3)

 (6116 .) 
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سررفارو  يزيگفت: م ا به چ امد يپ

ن ي)خشررمگ «ال تغضااا»کن! ف مود: 

( آن ]سوال[ را چند بررار تکرر ار مشو!

 «ال تغضااا»: [ ف مودامد يک د ]و پ

 .ن مشو!(ي)خشمگ

ت بااااودن درون از * سااااالم

 :نه، سادت و ک

گف رره اسررت:  أنس بن مالرر 

م کرره ينشسرر ه بررود نزد رسررول اهلل
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لاا،كو ا ن رجاال مااج ينلع ع»: ف مود

از ااررل  ي)حرراال مرر د «قهاال الجنااة

شررود( در يان مرر يرر بهشت ب  شررما نما

شش از وضو يکه ر يمان انگام م دا

او ييز شده بود و دو دمپررايگ ف ن تم

 .ان شديدر دست چپش بود، نما

 آن روز رسرررول اهلل يفررر دا 

ينلع علاا،كو ا ن رجاال مااج : »ف مود

از ااررل  ي)حرراال مرر د «قهاال الجنااة
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شررود(، در يان مرر يرر بهشت ب  شررما نما

 يامان انگام امان م د به مانند دفعه

 .ان شدياول نما

 روز بعرررد از آن رسرررول اهلل

ينلع علاا،كو ا ن رجاال مااج » ف مود:

از ااررل  ي)حرراال مرر د« قهاال الجنااة

شررود( امرران يان ميبهشت ب  شما نما

 ان شد.ياول نما يم د به مانند دفعه

تدد اهلل  س اديا  رسول اهلل يوق 
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اهلل تنهما برره  يرض بن تم و بن تاص

دندال او رفت و گفت: با پدرم اخ دف 

ام و قسم خوردم که سه شب ا ک دهديپ

تررا نررزد  ين وم، اگ  اجازه دا ينزد و

م تررا قسررمم درسررت از آب در يايتو ب

 .د، گفت: باشديايب

 د اهلل بن تمرر ود: تگفت نسا 

د کرره او يسه شب با او صدح نمود و ند

انجام داد، مگ  آن کرره  يدر شب کار



155 

 

رفررت، اهلل يبرره رخ خرروابش مرر  يوق 

-ي  مرر يرر مود و تکدنياد مي[ را ي]تعال

-ينماز مرر  يگفت، تا آن که صدح ب ا 

 گ فت.يم يکامل يس اد و وضويا 

مگ  آن کرره از  :گفت تدد اهلل

سرره  ي ، وق يدم مگ  خينشن يزياو چ

شب تمام شد، خواس م تا تمل نمودن 

اهلل!  يبنررده ي، گف م: ا   کنمياو را تحق

و قهرر   ينين پدرم خشمگين من و بيب
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از  ياسررت، ولرر وجررود نداشرر ه  يک دن

سرره بررار در سرره محفررل  رسول اهلل

ينلااع علاا،كو »: ف مرروديدم که مرر يشن

)حرراال  «ا ن رجاال مااج قهاال الجنااة

ان يرر از اال بهشت برر  شررما نما يم د

انگام تو سه بررار امان شود( و در يم

م يايو خواس م تا نزد تو ب ين شداينما

تا تمل نمودنت را بنگ م و از تو تمل 

ل رسررول يرر چه دلدم، به يرا ند يبزرگ
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ن گفررت؟ ين چنرر يرر تو ا  يدرباره اهلل

اسررت کرره تررو  يزيرر گفت: آن فقط چ

 .و از او جدا شدم يا دهيد

از او جدا شدم، مرر ا صرردا  يوق 

است که تو  يزيزد و گفت: آن فقط چ

 ياحررد ينهي، مگ  آن که من کيا دهيد

 ياز مسلمانان را در درونم ندارم و ب ا 

 کرررره اهلل برررره آنرررران  ي يرررر خ

تدد اهلل بررن  کنم،ي، حساد  نمداديم
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ن امان يا  :اهلل تنهما گفت يرض تم و

 تنزلرر من يرر است که تو را برره ا  يزيچ

است کرره  يزيرسانده است و امان چ

، (1)]أحمررد م.يمررا طاقررت آن را نرردار

 ط شرر  آن به سنادمنذري: ا  و (2)نسائي

 
 (. 3/166مسند أحمد: ) (1)

(  493تمل اليوم والليلة للنسائي: )ص  (2)

 (863 .) 
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 ، ت اقي(1)ح استيصح مسلم بخاري و

 شرريخيناسناد آن به ش ط : گف ه است

 [.(2)ح استيصح

 :كو از مرد ،ش نيستا* 

گف ه اسررت کرره از کنررار  انس
 

 (.4/13ال  غيب وال  ايب: )  (1)

المغني تن حمل األسفار في األسفار في   (2)

(  3/187تخ يج أحاديث اإلحيا : )

 بهامش اإلحيا . 
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ياد  يخوببه گذشت و از آن  يا جنازه

وجبت وجبت » ف مود: امد يو پ شد

)واجررب شررد، واجررب شررد، « وجباات

گذشت  يا واجب شد( و از کنار جنازه

 امد يرر د و پشرر اد يرر  يو از آن به بد

 «وجباات وجباات وجباات»: ف مررود

واجب شررد(،  )واجب شد، واجب شد،

سوال  امد يآن از پ يدرباره تم 

مااج ق ن،ااتو عل،ااه »: نمود و او ف مررود
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خ،ر ا وجبت له الجنةف ومج ق ن،تو عل،ه 

شر ا وجبت له النارف قنتو شهداء اهلل في 

األرضف قنتو شااهداء اهلل فااي األرضف 

کرره  ي)کس« قنتو شهداء اهلل في األرض

د، بهشت برر  او ياد ک دي يکياز او به ن

اد يرر  يکه به بررد يواجب شد و از کس

د، آتش جهنم ب  او واجررب شررد، يک د

ن يزم ي[ ب  رويشما شاادان اهلل ]تعال

[ برر  يد، شما شرراادان اهلل ]تعررالياس 
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د، شررما شرراادان اهلل ين اس يزم يرو

د( ين اسرر يزمرر  ي[ برر  روي]تعررال

 [.است مسلم يو لفظ ب ا  (1)]شيخان

 امد يرر گف ه است کرره پ تم 

قبما مساالو شااهد لااه قربعااة »: ف مود

 يمسلمان ي)ب ا « بخ،ر قدخله اهلل الجنة

 
(،  1367( ) 3/228صحيح الدخاري: ) (1)

 (. 949) (  2/655وصحيح مسلم: )
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دانررد کرره او برر   يکه چهار نف  گواا

  برروده اسررت، اهلل ]م عررال[ او را يرر خ

م: سرره نفرر  يکند( گف يداخل بهشت م

)و سه نفرر (  «و ال ة»چطور؟ ف مود: 

: م: دو نفرر  چرره طررور؟ ف مرروديگف رر 

  يرر  ي)و دو نف ( و دربرراره «وا نان»

 [.(1)]بخاري م.ياز او سوال ننمود نف 

 
 (.1368( ) 3/229صحيح الدخاري: ) (1)
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تدررد اهلل بررن تدرراس رضرري اهلل 

 رسررول اهللگف رره اسررت کرره تنهمررا 

قهل الجنة مج مااا اهلل قذن،ااه »:  مودف

مج  ناء الناس خ،ر ا وهو يسمعف وقهاال 

قذن،ه مج  ناء الناس شاار ا  النار مج ما

اسررت  ي)اال بهشت کسرر  «وهو يسمع

 يياو را از خرروب گررو يکه اهلل گوشها

-يم دم پُ  ک ده اسررت و او آن را مرر 

است که  يشنود و اال آتش جهنم کس
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م دم پُرر   يياو را از بدگو ياهلل گوشها

]ابررن  .شنود(يک ده است و او آن را م

ن ياسناد ا  :گف ه است بوصي ي (1)ماجه

ح است و رجررال آن ثقرره يث صحيحد

گف رره اسررت:  يو آلدرران (2)باشررنديمرر 

 
 (.4224( ) 2/4224سنن ابن ماجه: ) (1)

 (. 4/243مصدا  الزجاجة: ) (2)



166 

 

 [.(1)ح استيصح

 :در و مادربه پ يك،ن* 

گف ه است که رسول   هيابوا 

رغو قنفه  و رغو قنفااه »: ف مود اهلل

ن ياو برر  زمرر ينرر ي)ب « ااو رغااو قنفااه

ن ياو برر  زمرر ينيسپس ب ،ده شوديکش

ن ياو برر  زمرر ينيده شود، سپس بيکش

 
 (. 2527صحيح الجامع: ) (1)
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 يا  يده شود( گف ه شد: چرره کسرر يکش

مج قدرك والديااه »رسول اهلل؟ ف مود: 

 ااو لااو  عند الكبرف ق دهما قو کالهما

که پدر و مادر او  يکس) «يدخل الجنة

آنهررا  يا ا  وياز آنها  يکي، ي يدر پ

باشررند و او داخررل بهشررت  ينررزد و

 .(1)]مسلم[ نشود(

 
 (.2551( ) 4/1978صحيح مسلم: ) (1)
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« غو قنفااهر»: گف ه است ابن أثي 

« برره رغم أنفررهخاک است و »ال غام: 

به خرراک او[ يني]بآن است که  يمعنا

 .(1)ده شوديکش

 گف ه است که رسول ابودردا 

الوالااد قوسااط قبااواب »ف مود:  اهلل

الجنةف ف ن ش ت فأضع ذلك الباب قو 

 
 (. 400/ 1جامع األصول: )  (1)
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ن درب يترر ]درب[ پدر وسط)« ا فظه

آن درب را  يبهشت است، اگ  خواس 

ا از آن محافظررت کررن!( يرر ع کن و يضا

: حررديث گف رره اسررت و (1) مررذي]تِ

، (3)، أحمررد(2)، ابن ماجررهاست صحيح

 
 (.1900( )  4/275جامع ال  مذي: )  (1)

 (.3663( ) 2/1208سن ابن ماجه: ) (2)

 (. 5/198مسند أحمد: ) (3)
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ح دانسرر ه يآن را صررح ابررن حدرران

أقرر ه  حرراکم و، (2)يدررانآل، (1)اسررت

 [.(3)الذادي

 يطلا آماارزر فرزنااد باارا* 

 :پدر و مادر

 
 (.2023( ) 496موارد الظمآن: )ص (1)

 (.2/175صحيح سنن ال  مذي: ) (2)

 (. 4/152المس درک: ) (3)
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گف ه است که رسول   هيابوا 

لترفع درجتااه   ن الرجل»: ف مود اهلل

في الجنةف ف،قااول: قناا  هاا ا  ف،قااال: 

است که  ي)م د« باستغفار ولدك لك

رود، يو در بهشررت برراال مرر ا  يدرجرره

ف ه ن از کجا آمده است؟ گيد: ا يگويم

شود: بررا طلررب آمرر زو ف زنررد  يم
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( ، ]بدسررت آمررده اسررت[تررو يبرر ا 

گف رره  بوصي ي، (2)، ابن ماجه(1)]أحمد

ح است و رجررال ياسناد آن صح: است

گف ه اسررت:  يآلدان (3)باشنديآن ثقه م

 [.(4)ح استيصح
 

 (. 2/509مسند أحمد: ) (1)

 (.3660( ) 2/1207سنن ابن ماجه: ) (2)

 (. 4/98مصدا  الزجاجة: ) (3)

 (. 1716صحيح الجامع: )  (4)
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 ض:يادت مر ،ع* 

گف ه اسررت کرره رسررول  ثوبان

عائااد المااريض فااي »: ف مررود اهلل

ض يم  ياد  کنندهي« )تمخرفة الجنة

 باغ بهشت است(. حال چيدن از در

: گرر  آمررده اسررتيد ي رر يدر روا 

مج عاد مريض ا لااو ياازل فااي خرفااة »

 يضرر يکرره م  ي« )کسالجنة  ت  يرجع

حال چيدن کند، دائماً در ياد  ميرا ت
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کرره  يباغ بهشت است تا زمانميوه در 

 ب گ دد(.

لو ياازل »: آمده است ي يدر روا 

حال چيدن  ائماً در)د «في خرفة الجنة

 يباغ بهشررت اسررت، گف رره شررد: ا  از

: ست؟ ف موديرسول اهلل! باغ بهشت چ

 دن آن(يرر وه چيرر )محررل م «جناهااا»
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 [.(1)]مسلم

گف رره  جامع األصولدر ابن أثي  

اد  يرر ن است که تيآن ا  يمعنا :است

ق ار دارد کرره  يض در راايم  يکننده

ا يرر داد يبهشت سوق م يبه سو را  او

ض در يمرر  يکننرردهاد  يرر آن کرره ت

آن قرر ار  يارراوهيبهشت و م يبس انها

 
 (.2568( ) 4/1989صحيح مسلم: ) (1)



176 

 

 .(1)دارد

گف ه است  تلي بن أبي طالب

ما مج مساالو »: ف مود که رسول اهلل

ا غاادوة  ال صاال   يعود مساالم ا مريضاا 

عل،ه سبعون قلظ ملك  تاا  يمساايف 

و ن عاده عشاا،ة صاال  عل،ااه ساابعون 

قلااظ ملااك  تاا  يصاابحف وکااان لااه 

 
 (. 533/ 9جامع األصول: )  (1)
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ست که ين ي)مسلمان« خريظ في الجنة

رود، مگرر  آن  يضياد  م يصدح به ت

او صررلوا   يکه اف اد ازار ف ش ه ب ا 

ف س ند تا آن که شب کند و اگ  در يم

اد  کنررد، اف رراد اررزار يرر شب از او ت

ف سرر ند تررا يف ش ه ب  او صررلوا  مرر 

وه يرر او م يکه صدح کنررد و برر ا  يزمان
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در بهشررت خوااررد بررود(  يدنيرر چ

سن حديث ح و گف ه است: (1)]ت مذي

 (3). أبررو داود(2)ابن ماجرره ،است غ يب

اسررت:  ه ماننررد آن و در آن آمرردهبرر 

او طب آم زو  ي)ب ا  «ستغفرون لهي»
 

 (.969( )  3/300جامع ال  مذي: )  (1)

 (.1442( )  1/463سنن ابن ماجه: ) (2)

،  3098( )  375/ 3سنن أبي داود: ) (3)

3099 ،3100 .) 
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سند آن از  :گف ه است أبوداود کنند(يم

ح ين وجه صحيبا ا  امد ياز پ يتل

ح يگف رره اسررت: صررح يآلدرران. اسررت

ح يآن را صررح ابررن حدرران و (1)اسررت

 [.(2)دانس ه است

: «الخ يررف»: استگف ه  أثي ابن 

 
 (. 1/286صحيح جامع ال  مذي: ) (1)

 (.710( ) 182موارد الظمآن: )ص (2)
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ن يشود، به ا يده مياست که چ يا وهيم

ى امعنه فعيل بو  شودچيده ميمعنا که 

 .(1)است مفعول

گف ه است که رسول   هيابوا 

ا قو زار »ف مود:  اهلل مج عاد مريضاا 

قخ ا له في اهلل ناداه مناد قن طبت طاب 

 «ممشاكف وتبوقت مااج الجنااة مناازال 

 
 (. 532/ 9جامع األصول: )  (1)
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[ اهلل يد مني]کسب رضا يکه ب ا  يکس)

ا برره يرر اد  کنررد يرا ت يضي[ م ي]تعال

نرردا  يا رود، ندا دانررده يدار ب ادريد

محل راه رف نت  يداد که پاک باشيم

 (يديب گز يپاک شد و در بهشت منزل

 يبرر ا لفررظ  و (1)ت مررذي، (1)]ابن ماجه

 
(  1443( ) 1/464: )سنن ابن ماجه (1)

 «. قو زار قخ ا له في اهلل» وليس فيه: 
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حسررن  يحررديثاوست و گف ه اسررت: 

آن را  ين آلدررانيامچنرر  .اسررت غ يب

آن  حدرران ابنو  (2)حسن دانس ه است

 [.(3)ح دانس ه استيرا صح

ت کسااا ،به ن دار برادرانيد* 

= 
 

 (.2008( )  4/320جامع ال  مذي: )  (1)

 (.2/195صحيح سنن ال  مذي: ) (2)

 (.712( ) 183موارد الظمآن: )ص/ (3)
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 :ياهلل تعال يتمنديرضا

کرره در قدررل   هيث ابوا يحد

 .باشديب  آن م يليآمد، دل

  امد  يرر گف ه اسررت کرره پ  انس 

قال قخباارکو برجااالكو فااي    »   : ف مررود 

از شما کرره    ي ا شما را از م دان ي )آ  « ؟ الجنة 

گف ند: بله،  در بهشت اس ند، باخد  کنم؟( 

النبي فااي الجنااةف  » : رسول اهلل! ف مود  ي ا 

والصدي  في الجنةف والرجاال ياازور قخاااه  
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فااي نا ،ااة المصاار ال ياازروه  ال هلل فااي  

امد  در بهشررت اسررت و  يرر « )پ الجنااة 

ار راس گو( در بهشت اسررت و  ي ق)بس ي صّد

  ي ا دار برر ادرو در گوشرره ي به د   که   ي م د 

رود  ي و نمرر ا دار  يرر رود و برره د ي از شه  مرر 

 ]طد انررياهلل، در بهشت است(.    ي   ب ا مگ 

گف رره  ، دميرراطي(1)المعجم الصررغي  در

 
 (. 1/46المعجم الصغي : ) (1)
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د يرر اسررناد آن ج : ىن شررا  اهللاسررت

 يلفظرر ا برر  (2)الکدي در ، طد اني (1)است

کعررب بررن تجرر ة. ث ي  به حرردينزد

 [.(3)آن را حسن دانس ه است يآلدان

 امد يرر کرره پ گف ه است انس

 
 (. 534الم ج  ال ابح: )ص  (1)

 (.19/140المعجم الکدي : ) (2)

 (. 2604صحيح الجامع: )  (3)
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ما مج عبد قت  قخاااه ياازوره »: ف مود

هلل  ال ناداه مناااد مااج السااماء: قن في ا

طبت وطابت لك الجنةف و ال قااال اهلل 

في ملكااوت عرشااه: عباادي زار فااي 

وعلي قراهف فلو يرض لااه بثااواب دون 

اهلل برره  يست که ب ا ين يا )بنده« الجنة

دار برر ادرو رود، مگرر  آن کرره يرر د

داررد: پرراک ياز آسمان ندا مرر  ييمنادا 

 غيرر و بهشت ب  تو گوارا باد و  يشد
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[ از ملکو  يکه اهلل ]تعال از اين نيست

خاط  من  هام بد: بندهيف مايت شش م

 ، ]در ن يجرره[رفررت ]ب ادرو[ داريبه د

او  يمهمان ک دن او ب  من است و برر ا 

-ينمرر  يکم   از بهشت راضبه ثوابي 

 (2)منررذري و (1)أبو يعلي، (1)بزارشود( ]

 
کشف األس ار تن زوائد الدزار:  (1)

(2/388 ( )1918 .) 
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د يرر انررد: اسررناد آن جگف رره (3)دمياطي 

 [.است

 يزيچقاف  يهکس ا : ب«الق ى»

 يبرر ا  يدنيو نوش ياست که از خوردن

= 
 

 (.4140( )  7/166مسند أبي يعلي: ) (1)

 (.3/239ال  غيب وال  ايب: )  (2)

 (. 534الم ج  ال ابح: )ص/ (3)
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 .(1)شوديا ميمهمان مه

صبر نمودن بر از دست دادن * 

 اار يزان ماننااد فرزناادان و دياا عز

 :كانينزد

گف رره اسررت کرره   هيابرروا 

يقول اهلل تعااال : مااا »: ف مود امد يپ

 
« »ق يمجمع بحار األنوار، مادة  (1)

(4/266 .) 
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ت لعبدي الم مج عندي جزاء  ذا قبضاا 

ساابه  ال صف،ه مج قهل الاادن،اف  ااو ا ت

 يد: برر ا يرر ف مايمرر  ي)اهلل تعررال «الجنة

از مررنمن مررن کرره جرران يکرري  يبنده

و ]در  بگيرر م ايرر در دن او را  کررانينزد

صررد  نمررودن برر  آن[ از مررن پرراداو 

نخوااررد بررود، مگرر   يبخوااد، پاداشرر 
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 [.(1)]بخاري بهشت(

: گف رره اسررت حافظ ابررن حجرر 

ز اسررت کرره يرر تز يبرره معنررا« صف،ه»

سررت، ماننررد: ده ا يرر انسرران او را ب گز

کرره انسرران او  يف زند، ب ادر و ا  کس

دارد. منظرررور از: يرا دوسرررت مررر 

 
(  241/ 11صحيح الدخاري: ) (1)

 (6424 .) 
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اسررت و امرران  قدض رو «: القبض»

 گف ه اسررت: منظررور از .باشديم گ م

ب  از دست دادن او به «: صد  ا تسبه»

-ي[ مرر يد اجرر  برر دن از اهلل ]تعرراليام

 .(1)باشد

به  : ابن بطالگف ه است ابن حج 

کرره  يست کرره کسرر آن اس دالل ک ده ا 

 
 (. 242/ 11ف ح الداري: ) (1)
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، م دن سه ف زند و  دي  ف زند او بمي

 .(1)شوددو ف زند نيز شامل حال او مي

گف ه است کرره  نس بن مال ا 

مااا مااج الناااس »: ف مود رسول اهلل

مسلو يموت له  ال ااة مااج الولااد لااو 

يبلغااوا الحنااثف  ال قدخلااه اهلل الجنااة 

 ي)انسان مسررلمان« بفضل ر مته  ياهو

 
 (. 11/243المصدر السابق: ) (1)
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او قدررل از سررن ست که سرره ف زنررد ين

[ ي ند، مگ  آن که اهلل ]تعرراليف بميتکل

لت رحمرر ش برر  آنهررا، ياو را برره فضرر 

 و (1)]بخرراريکنررد( يداخل بهشررت مرر 

 [.(2)نسائي

 
(  1248  – 3/118صحيح الدخاري: ) (1)

 (. 1381  – 3/244و )

 (. 4/24سنن النسائي: ) (2)
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: آمررده اسررت يت نسررائيدر روا 

مج ا تسا  ال ااة مااج صاالبه دخاال »

که سرره نفرر  از نسررل او  ي)کس «الجنة

طلب پاداو ]ب  آن  ي ند[ و او ب ا ي]بم

 ي( زنشوديل بهشت مداخ د[يصد  نما

 س اد و گفت: دو نف  چطور؟ ف مررود:يا 

ا دو نف (، آن زن گفررت: ي) «قو ا نان»

 .  نف  ]چطور؟[يکاو گف ه بودم  يا 

گف ه است که رسول   هيابوا 



196 

 

ال »: ف مررود برره زنرران انصررار اهلل

يمااوت إل ااداکج  ال ااة مااج الولااد 

از  ي)کسرر  «فتحتسبه  ال دخلت الجنااة

 نررد و ي زنررد او بمست که سه فيشما ن

د، يرر ت کسب پاداو ]صررد  نماياو به ن

اف ررد[ مگرر  آن کرره آن زن ينم ياتفاق

از آن  يکرر ي ،شررود(يداخل بهشت مرر 

رسررول  يزنان گفت: دو نف  چطررور ا 

 ا دو نفرر (يرر ) «و ا ناا،جق»اهلل؟! ف مود: 
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 [.(1)]مسلم

 نمودن صبر سختي کش،دن و * 

 :گناه اي خودداري ازبر 

ه گف رره اسررت کرر  ابوامامرره

يقااول اهلل ساابحانه: »: ف مررود امد يپ

ابج آد ف  ن صاابرت وا تساابت عنااد 

الصدمة األول  لااو قرض لااك  واب ااا 

 
 (.2632( )4/2028صحيح مسلم: ) (1)
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د: يرر ف ماي)اهلل سدحانه مرر « دون الجنااة

ف زند آدم! اگرر  در انگررام شررد   يا 

دت[ صررد  يا مصرر يل به گناه يگ ف ن ]م

تررو  ي، ب ا ييو طلب پاداو نما يينما

 يضرر ترر  از بهشررت را نييپررا يبه ثواب

گف رره  ، بوصي ي(1)]ابن ماجهشوم( ينم

 
 (.1597(. ) 1/509سنن ابن ماجه: ) (1)
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اسررت و  صررحيح آن سررنادا : (1)اسررت

گف رره  يباشند و آلدررانيرجالش ثقه م

 [.(2)است: اسناد آن حسن است

بااار از دسااات دادن  صااابر * 

 :چشمها

 امد يرر گف ه است کرره پ انس

 
 (. 2/49مصدا  الزجاجة: ) (1)

 (. 266/ 1صحيح سنن ابن ماجه: ) (2)
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يقول اهلل عز وجل:  ذا ابتل،ت »ف مود: 

عبدي بحب،بت،ه فصاابر عوضااته منهمااا 

ام را د: اگ  بندهيف مايم هلل)ا « الجنة

با گ ف ن دو محدوبش ام حان کنم و او 

بهشت را  ،د در توض آن دويصد  نما

دام( منظررور از دو محدرروب، يبه او م

 [.(1)]بخاري دو چشم است

 
(  116/ 10صحيح الدخاري: ) (1)

= 
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 :يضيبر مر * صبر 

ابررن تدرراس تطا  گف ه است که 

 يا زنرر يرر آ: به من گفت رضي اهلل تنهما

نرردام؟ از اال بهشت را به تررو نشرران 

ن زن يرر گف م: بله، ]نشان بده![ گفررت: ا 

رفررت و  امد يرر اه پوسررت نررزد پيسرر 

گفررت: مررن صرر ع دارم و ]در انگررام 
= 

 
 (5653 .) 
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]و م داا  روديم کنار ميص ع[ لداسها

[ يمن نزد اهلل ]تعررال ينند[ ب ا يبيم ا م

 ن شاا ت صاابرت »دتا کررن! ف مررود: 

ولك الجنةف و ن ش ت دعااوت اهلل قن 

  کررن و صد يخوااي)اگ  م« يعاف،ك

تو در آن صور  بهشت خوااررد  يب ا 

تو نررزد اهلل  يب ا  يخواايبود و اگ  م

و را شررفا داررد( ترر [ دتا کنم تا ي]تعال

ز آن گفررت: کررنم. بعررد ا يگفت: صد  م
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رود، پررس نررزد اهلل يکنررار مرر  ميلداسها

[ دتا کن که من ب انه نشوم. در ي]تعال

]م فررق  او دتررا نمررود. يجرره برر ا ين 

 [.(1)تليه

 :زن از شوهرر تطاعا* 

 
(  114/ 10صحيح الدخاري: ) (1)

(  4/1994(، وصحيح مسلم: ) 5652) 

 (2576 .) 
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گف ه است که رسول   هيابوا 

 ذا صااالت المااارقة »: ف مرررود اهلل

خمسااهاف وصااامت شااهرهاف و صاانت 

فرجهاف وقطاعت بعلهاااف دخلاات الجنااة 

 ي)اگ  زن« مج قي قبواب الجنة شاءت

پنجگانرره را بخوانررد و مرراه  ينمازاررا

رررش را روزه بگ  د و از يررر ]رمضانر[ر

از  يشوا و اطاتت کند، از ا  دربرر 

بهشررت کرره خواسررت، داخررل  يبهادر
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 در]ابررن حدرران شررود( يبهشررت مرر 

ح يآن را صررح ي، آلدرران(1)شصررحيح

تدد از  يث شااديحد (2)دانس ه است

 (3)دارد أحمدنزد  ال حمن بن توف

نررزد  أنررساز  ين شررااديو امچنرر 

 
 (.1296( ) 315موارد الظمآن: )ص (1)

 (.660صحيح الجامع: )  (2)

 (. 1/191مسند أحمد: ) (3)
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 [.(1)بزار

درخواساااااات ننمااااااودن * 

 :از مرد  يز،ج چيکوچكتر 

گف ه اسررت کرره رسررول  ثوبان

مااج تكفاال لااي قن ال »: ف مررود اهلل

 «يسأل الناس ش،  ا وقتكفل له بالجنااة

 
مخ ص  زوائد الدزار البن حج :  (1)

(1/587 ( )1044 .) 
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ن کنررد کرره از يمن تضم يکه ب ا  ي)کس

او  ينخوااررد، مررن برر ا  يزيرر م دم چ

 ثوبرران کررنم(ين مرر يبهشت را تضم

 ين گونه اس م که از کسرر يمن ا  :گفت

 ام.را درخواسرررت ننمررروده يزيررر چ

، اوسررت يبرر ا  لفررظ و (1)داودأبررو]

 
 (.1643( ) 2/295سنن أبي داود: ) (1)
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سند ، (3)أحمد ،   (2)، ابن ماجه(1)نسائي

 و (4)ح دانس ه اسررتيصح نوويآن را 

گف رره  يو آلدرران (5)منررذرين يامچنرر 

 
 (. 5/96النسائي: ) سنن (1)

 (.1837( )  1/588سنن ابن ماجه: ) (2)

 (. 5/281مسند أحمد: ) (3)

 (.539رياض الصالحين: )  (4)

 (. 2/8ال  غيب وال  ايب: )  (5)
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 [.باشديم : صحيح(1)است

أحمررد  ابررن ماجرره وت يرر در روا 

ن شررکل بررود کرره يرر برره ا : آمده اسررت

که  ياف اد در حاليشدقش م ثوبان

گفت کرره ينم ياو سواره بود، و به کس

-يآن را به من بده، بلکه ش  و ]را م

شررد، ]شرردق[ ياده ميشاند و[ از آن پن

 
 (.807صحيح ال  غيب وال  ايب: )  (1)
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-يداشت ]و دوباره سرروار مرر يرا ب  م

 .شد[

کسا  ااواب  يکه برا يکس* 

کااه دوازده سااال  يد و کسياذان ب و

   :دياذان ب و

گف رره اسررت  ياشع  يابوموس

 ن اهلل يبعااث »: ف مود که رسول اهلل

األيا  يو  الق،امة عل  ه، تهاف ويبعااث 

ف يحفون قهلهااا يو  الجمعة زهراء من،رة
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بهااا کااالعروس تهاادك  لاا  کريمهاااف 

تضيء لهو يمشون في ضوئهاف قلوانهو 

اف وريحهاااو يسااانع  کاااالثلي ب،اضااا 

کالمساااكف يخوضاااون فاااي جباااال 

الكااافورف ينظاار  لاا،هو الااثقالنف مااا 

ينرقون تعجب اف  ت  يدخلون الجنةف ال 

يخااااالنهو ق ااااد  ال الم ذنااااون 

)اهلل ]م عرررال[ در روز « المحتسااابون

 ت آنهررا ي، روزاا را ب  اساس اامتيق
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د و روز جمعرره را کنرر يمدعرروم مرر 

، ديرر مانيمدعوم مرر  يدرخشان و نوران

گ داگ د آنها گ ف رره  ياال آن به شکل

اس ند کرره  يشود که به مانند داماديم

 يب ا شود، يز خود ب ده ميتز يبه سو

آن  ييشود و در روشنايآنها روشن م

خ يرر د آنها به مانن يروند، رنگهايراه م

آنها به مانند مُش   يد است و بويسف

از کررافور  ييارراابد در کوهييان شار م



213 

 

روند و دو گ وه ]انسان و جن[ يف و م

تعجررب  يو از روکنند يبه آنها نگاه م

تا آن که داخل بهشررت س ند، يا يباز نم

باشد، مگ  ين آنها نميب يشوند، کسيم

کرره در طلررب پرراداو ]اذان  يمنذنرران

و  (1)صررحيحدر  ه]ابن خزيمرر  اند[(گف ه

 
(.  3/117صحيح ابن خزيمة: ) (1)

 (1730 .) 
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 [.(1)ح دانس ه استيآن را صح يآلدان

گف رره  ابن تم  رضرري اهلل تنهمررا

مااج قذن »: ف مررود امد يرر است که پ

 نتي عشاارة ساانة وجباات لااه الجنااةف 

يااو  سااتون  وکتا له بتأذينه في کاال

 « سنةف وبكل  قامااة  ال ااون  ساانة

د، يرر کرره دوازده سررال اذان بگو يکسرر )

 
 (. 1872صحيح الجامع: )  (1)
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ا   يشود و ب ا يبهشت ب  او واجب م

او  يروز اذان گف ن شست حسنه برر ا 

 يا  اقامرره سرر  يشود و ب ا ينوش ه م

 ، و(2)حرراکم و (1)]ابررن ماجررهحسررنه( 

به : صحيح گف ه است حاکمو  (3)بيهقي

 
 (.728( )  1/243سنن ابن ماجه: ) (1)

 (. 1/205مس درک الحاکم: ) (2)

 (. 1/433سنن الديهقي: ) (3)
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 وافقرره ذادرري واسررت و  بخاريش ط 

 صررحيحگف ه است:  يآلدان و (1)منذري

 [.(2)باشديم

 يکااه مظلومانااه باارا يکساا * 

 :مالش کشته شود

 تدد اهلل بن تم و رضي اهلل تنهما

 
 (.1/111ال  غيب وال  ايب: )  (1)

 (. 6002صحيح الجامع: )  (2)
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: ف مررود رسررول اهللگف ه اسررت کرره 

« ظلوم ا فله الجنةمج قتل دون ماله م»

مالش کشرر ه  يکه مظلومانه ب ا  ي)کس

 و (1)]نسائياوست(  يشود، بهشت ب ا 

 [.(2)باشديم : صحيحگف ه است يآلدان

 
 (.4087( )  7/115سنن النسائي: ) (1)

 (. 6446صحيح الجامع: )  (2)



218 

 

و  (1)نيحيث در صررحياصل حد 

 :ن لفررظ آمررده اسررتيرر گ  ک ابها با ا يد

 ي)کس «مج قتل دون ماله فهو شااه،د»

د يمالش کشرر ه شررود، او شرره يکه ب ا 

 .است(

 :رد،بمفاسش که در نِ يزن* 

 
(،  2480( ) 5/123صحيح الدخاري: ) (1)

 (. 141( ) 1/124وصحيح مسلم: )
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گف رره اسررت  راشد بن حديش

لقتاال فااي سااب،ل »ف مود:  امد يکه پ

اهلل عز وجل شهادةف والناعون شااهادةف 

والغاارق شاااهادةف والااابنج شاااهادةف 

والنفساء يجرهااا ولاادها بساارره  لاا  

 ه شرردن در راه اهلل« )کشرر الجنااة

شهاد  است و ]بررا[ طرراتون ]مرر دن[ 

شهاد  است و از شررکم درد ]مرر دن[ 

کرره در نفاسررش  يشهاد  است و زنرر 
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 د[ ف زنرردو او را بررا نررافش برره ي]بم

 رساند(.يبهشت م

: برره آن افررزوده اسررت أبو العوام

)و آتش گرر ف ن و  «والحرق والس،ل»

 ، منررذري(1)]أحمررد 1ل مرر دن(يدر سرر 
 

باشد و تمامي م گهاي بد مي اين شامل  - 1

اين وق ي است که انگامي که سخ ي آن  

آيد او صد  نموده و م گ به س اغ شخص مي

محدت اهلل تعالي از قلدش بي ون ن ود و 
= 
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و  (2)اسررت حسنآن  سنادا : گف ه است

 [.(3)باشديم: حسن گف ه است يآلدان

آن « لساارة»ا : گف ه است ابن أثي 

= 
 
نگويد: اهلل تعالي به من ظلم ک ده 

 است.)م  جم(

 (. 489/ 3المسند: ) (1)

 (.2/201ال  غيب وال  ايب: )  (2)

 (. 4439صحيح الجامع: )  (3)
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]از ناف است[ که بعد از آن که  يقسم 

بمانررد.   يمامررا آن را قطررع نمررود، برراق

است[ کرره قطررع شررده  ي]ناف« السرر»

 .(1)است

بااه  ييدر جااا يمرگ شخصاا * 

 :ر از محل تولدر،غ

 تنهما تدد اهلل بن تم و رضي اهلل

 
 (. 2/359« )»س رالنهاية، مادة  (1)
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نرره وفررا  يدر مد يمرر د: گف ه اسررت

ب  او نمرراز ]جنررازه[  امد يافت و پي

يا ل،ته مات في غ،اار »: خواند و ف مود

  از يرر غ ييکرراو در جررا ي)ا  «مولده

 يافررت( مرر دييمحل تولدو وفا  م

رسررول  يچرره ا  ياز م دم گفررت: برر ا 

 ن الرجل  ذا مات بغ،اار »اهلل؟! ف مود: 

منقنااع  مولده ق،س له مج مولده  لاا 

 ييدر جررا ي)اگ  م د «الجنة ق ره في
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 د از محررل يرر   از محل تولرردو بميغ

که جان داده است را  ييتولدو تا جا

 زننررد(ي]مدئ [ در بهشت انرردازه مرر 

 و (3)ابررن ماجرره و (2)، نسررائي(1)]أحمد

 (4)ح دانس ه استيآن را صح ابن حدان
 

 (. 177/ 2المسند: ) (1)

 (. 8، 4/7سنن النسائي: ) (2)

 (.1614( )  1/515سنن ابن ماجه: ) (3)

 (. 2932( ) 4/257اإلحسان: ) (4)
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 [.(1)استحسن  گف ه است: يو آلدان

منقنااع  لاا  »: گف ه است سندي

است که اجل او  ييجا يبه معنا« ق ره

« األثرر ده باشد و منظررور از »يف ا رس

ان تم  است و ي ا آن پاياجل استز ز

سف و باشد  يرود که ان هاياح مال م

ن يا  يو راه رف نش در بهشت به اندازه

 
 (. 1616صحيح الجامع: )  (1)
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ن يرر شررود. ظرراا  آن ا ين مييفاصله تع

ن انرردازه يگونه است که در بهشت به ا 

مرر دنش  يشود که از ب ا يبه او تطا م

 .(1)در غ بت است

ن يرر ث را ا ين حررديرر ا ابن حدرران 

اد شررده اسررت ي: گونه ش   داده است

کرره در غ بررت  ي[ به کسيکه اهلل ]تعال

 
 (.4/8حاشية السندي تل  النسائي: )  (1)
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ل حرر م ياف ه اسررت برره انرردازهيوفا  

تولرردو تررا محررل جرردا شرردنش از 

، در بهشررت تطررا (1) ا)منقطع امرر ه(يدن

 .ديمانيم

ده يرر ن فهميرر از سخن ابن حدان ا 

شود کرره در بهشررت برره مسرراحت يم

 
«  »أث هت جم ابن حدان اذه اللفظة بدل:  (1)

 «.»منقطع أم هن لفظ الحديث تنده: أل
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ن محررل تولررد تررا محررل يبرر  يفاصررله

 .شوديوفاتش تطا م

کااه سااه صااظ از  يکساا * 

 :او نماز جنازه بخوانند يمسلمانان برا

گف ه است که  مال  بن ادي ة

مااا مااج مساالو »: ف مررود رسول اهلل

ال ة صفول مااج يموت ف،صلي عل،ه  

 تسين ي)مسلمان «المسلم،ج  ال قوجا

مسلمانان در سه صررف برر    د ويکه بم
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او نماز ]جنازه[ بخوانند، مگرر  آن کرره 

 .شود(ي]بهشت ب  او[ واجب م

تعررداد  يوق  گف ه است مال 

به نمازگزاران ب  جنازه کم بود آنها را 

در سرره صررف قرر ار ث ين حديخاط  ا 

، اوسررت يب ا لفظ  و (1)]أبوداود .داديم

 
 (.3166( ) 3/514سنن أبي داود: ) (1)
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 و (3)أحمررد و (2)ابررن ماجرره، (1)ت مذي

)مگرر   « ال غفر له: »ن استياو ا  لفظ

 و (4)، حرراکمشررود(يده مرر يآن که آم ز

ح يصررح شرر ط مسررلمبرره : گف ه است

ت مررذي و  وافقرره ذادرري، و ، واسررت
 

 (.1028( )  3/347جامع ال  مذي: )  (1)

 (.1490( )  1/478سنن ابن ماجه: ) (2)

 (. 79/ 4المسند: ) (3)

 (. 363-1/362المس درک: ) (4)
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 آن را حسرررررررررن  نرررررررررووي

 [.(1)انددانس ه

*     *     * 

 
 (. 5/165المجموع: ) (1)


