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نمونه اي از نعمتهاي بهشت
خطبه اول

و   رٍ قَلْبِ بَشَ لَى رَ عَ طَ تْ و  وَال خَ عَ مِ ُذُنٌ سَ َتْ و  وَال أ ععرَأ ٌ نيْ ا ال عَ ِنيَ مَ احلِ َالصَّ بَادِه د لِعِ َعْ احلمد هللا الذي أ
( 17 L   ( السجدة: } | { z y x w v u t s r qpM

وصحبه ومن الصالة والسالم علي خير خلقه احملسن الذي دلنا علي الهداية واجلنان وعلي آله  و 
q

الفائزون باخليرات والنعيم احلسان. تبعهم بإحسان
وبعد: 

برادران مسلمان! اهللا متعال در كالم مجيدش مي فرمايد: 
(آل عمران : 102 ).  L@?>=<;:9 87654M

«اى مؤمنان ! چنانكه حق ترسيدن است از اهللا بترسيد ونميريد مگر در حاليكه مسلمان باشيد». پس 
خودم وشما را به تقواى الهى وترس حقيقى از اهللا متعال سفارش مى كنم.

سپاس پروردگارى را كه بهشت ودوزخ را بيافريد وبراي هر كدام يار وياورانى را نيز خلق نمود؛ 
بهشت را خانه دوستان ودوزخ را خانه دشمنان خود قرار داد. 

درود وسالم بر خاتم پيامبران وبهترين مخلوقاتش كه به عنوان دعوتگر به سوي بهشت وتشويق 
كننده به نعمت هاي آن وبيم دهنده از عذاب دوزخ آمده است.

را  الزم  ابزار  اسالم  وگسترش  خدمت  براي  كه  وپيروانشان  پيامبر  وياران  اهل  بر  وسالم  درود 
تدارك ديده وكمر همت بستند و  شب ها را با  نماز واستغفار سپري نمودند وبا پروردگار خود به  
مناجات پرداختند و  قرآن را به ترتيل تالوت كرده وبا تحمل تشنگى وگرسنگى روزها را روزه 
مى گرفتند تا بدين ترتيب خود را به پروردگار خود نزديك كنند. چون مي دانستند كه معامله جدي 

است ورهائي از دوزخ بدون آمادگي كامل وبستن كمر همت و  ميسر ومقدور نيست.
و   است  حق  ودوزخ  بهشت  كه  داريم  ويقين  ايمان  متعال؛  اهللا  ناچيز  بندگان  ما  ايماني!  برادران 
واينكه هر دو وجود دارند وهيچگاه نابود نخواهند شد واز بين نخواهند رفت و  كما اينكه نعمت 

هاي بهشت نيز جاوداني است.
موحدان ويكتا پرستان (كه به دالئلي موقتا وارد دوزخ ميشوند) بهر حال روزي با شفاعت شفاعت 

كنندگان ورحمت ارحم الراحمين از دوزخ نجات خواهند يافت.
بهشت سراي عزت وسعادتي است كه اهللا متعال آنرا براي پرهيزگاران در روز واپسين آماده كرده 
است. در آن جويها ونهرهاي جاري و  قصرهاي بلند و  وهمسران زيبا و  مهيا است ودر آنجا همه 
گونه نعمت است و  نعمتهايي كه نفس انسان و  ميل به آنها داشته باشد و  وچشم از ديدن آن لذت 
ببرد و  نعمتهايي كه قبل از آن هيچ چشمي آنرا نديده و  وهيچ گوشي نشنيده ودر دل هيچ انساني 

خطور نكرده است.
ملسو هيلع هللا ىلص  اكرم  نبي  فرمايد:  مي   عنه -  اهللا  رضي  ابوهريره -  حضرت  آمده  قدسي  حديث  در  چنانكه 

فرمودند: اهللا متعال مي فرمايد:
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ا رًا بَلْهَ مَ رٍ و  ذُخْ لَى قَلْبِ بَشَ رَ عَ ررٍطَ تْ و  وَال خَ عَ مِ ُذُنٌ سَ ططأ َتْ و  وَال ٌ رَأ نيْ ُا ال عَ ِنيَ مَ احلِ بَادِي الصَّ االِعِ دْتُ  دَ َعْ أ
(بخارى:  L } |  { z y x w v u t  s r q  p  M رَأَ قَ ََثمَّ   « لَيْهِ عَ تُمْ  لِعْ أُطْ

(4780
« براي بندگان نيكوكارم و  نعمت هايي فراهم وذخيره كرده ام كه هيچ چشمي آنها را نديده وهيچ 
گوشي آنها را نشنيده وبه قلب هيچ انساني خطور نكرده است. واين نعمت ها غير از آن نعمت هايي 

 r q p M Mاين آيه را تالوت فرمودند: املسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلصاست كه شما از آنها اطالع داريد». سپس رسول اهللا 
L } | { z y x w v u t s يعني هيچ كس نمي داند در برابر كارهاي نيكي كه 

انجام مي دهد و  چه نعمت هاي مسرت بخشي برايش و  نهفته است.
نه پايان دارد ونه فنا و  بهشتي كه نعمتهاي آن جاوداني است وبهشتيان نيز در آن جاودانه خواهند 
بود و  بي انتها وبي انقطاع و  يك وجب آن از تمام دنيا ولذت هاي دنيا بهتر است و  بوي خوش 
از فاصله چهل سال به مشام مي رسد و  بزرگترين نعمت آن ديدار پروردگار مهربان است كه به 
عقيده ما اهل سنت و  مومنان پروردگارشان را به چشم سر به طور عيان وآشكار ببينند ولذت ببرند.

( 23 - L 0 / . - , + * )M (القيامة: 22
چهره هايى در آنروز شاداب خواهند بود كه به سوى پروردگارشان نظاره خواهند كرد.»

ا ذَ ا تَرَوْنَ هَ مَ مْ كَ تَرَوْنَ رَبَّكُ مْ سَ ِنَّكُ : «إ الَ رِ لَيْلَةً و  فَقَ مَ ااالْقَ ِلَى رَ إ نْدَ النَّبِي فَنَظَ نَّا عِ َعْن َجرير قَاَل: كُ
وَقَبْلَ سِ  مْ الشَّ لُوعِ  طُ قَبْلَ  الةٍ  صَ

م م
سس لَى  عَ لَبُوا  تُغْ ال  نْ 

ِ َ أ تُمْ  عْ تَطَ اسْ إِنِ  فَ
ِِ ِ ِإ

ن و  رُؤْيَتِهِ  فِي  ونَ  امُّ ضَ
ِ

تُ ال  و   رَ  مَ الْقَ
ٍ ٍِ ِ

ضض
». (بخارى: 554) رُوبِ سِ وَقَبْلَ الْغُ مْ لُوعِ الشَّ دِ رَبِّكَ قَبْلَ طُ مْ بِّحْ بِحَ َ وَسَ رَأ لُوا». ثمَّ قَ ا فَافْعَ رُوبِهَ غُ

ماه  سوي  به  ايشان  بوديم.  اكرم  نبي  خدمت  و   شبي  مي فرمايد:  عنه  اهللا  رضى  اهللا  عبد  بن  جرير 
و  نظر كردند وفرمودند: «همينطور كه اين ماه را مي بينيد و  پروردگارتان را خواهيد ديد. در اين 
مورد و  هيچ مزاحمتي براي شما و  وجود نخواهد داشت. (اگر مي خواهيد ديدار اهللا متعال نصيب 
اين كار را انجام دهيد».  شما شود) سعي كنيد بر نمازهاي صبح وعصر و  مواظبت نماييد. وحتماً 

چ

سپس و  آنحضرت اين آيه را تالوت فرمود: (اهللا متعال را قبل از طلوع وقبل از غروب آفتاب و  به 
پاكي ياد كنيد).

ديدار  نعمت  از  كنند  مى  پيچى  سر  متعال  اهللا  اوامر  از  دنيا  در  كه  وناسپاسان  كافران  مقابل  در 
پروردگار محروم خواهند بود: 

L المطففين: 15 Z Y X W V U T M
«هرگز چنين نيست (كه آنها مى پندارند) بى گمان آنها در آن روز از (ديدار) پروردگارشان يقيناً 

L M
محجوب ومحرومند».

كافران از ديدار پروردگارشان محروم وبي نصيبند و  كسي كه رؤيت پرودگار را توسط مؤمنان 
نفي مي كند بي ترديد آنان را در اين محرومي بزرگ دركنار كافران قرار ميدهد. 

بهشت صد درجه دارد كه فاصله هر درجه تا درجه ديگر همانند فاصله زمين تا آسمان است و  
باالترين درجات بهشت جنة الفردوس يا فردوس اعلي است كه سقف آن عرش رحمان است و  
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بهشت هشت دروازه دارد كه عرض هر دروازه مانند عرض مكه تا هجر است روزي خواهد آمد 
كه بوسيله اهل ايمان پر(و بلكه شلوغ) شود. كمترين كسي كه از بهشت سهم مي برد سهم آن مانند 

ده برابر اين دنيا است.
133) «مهيا شده است براي پرهيزگاران» L - , + M (آل عمران: اهللا متعال مي فرمايد:

 & % $ # " !M همچنين اهللا متعال در جاودانگي بهشت وبهشتيان مي فرمايد:
( (البينة: 8 L 8 -, + * ) ( '

روان جويباران  آن  فرودسِت  از  كه  است  اي  جاودانه  باغهاي  پروردگارشان  نزد  در  «پاداششان 
است كه در آن براي هميشه جاودان خواهند بود».

دوزخ سراي عذاب وبدبختي است كه اهللا متعال آنرا براي كافران ونافرمانان آماده كرده است و
در آن بدترين وشديدترين انواع عذابها وعقوبتها است و  نگهبانان آن فرشتگان سختگير ودرشت
خويند و  وكافران هميشه در آن خواهند ماند و  غذايشان زقوم ونوشيدني شان حميم يا آب جوش
است و  آتش دنيا يك هفتادم آتش جهنم است و  يعني آتش دوزخ شصت ونه برابر سوزان تر
از آتش دنيا است. آتش دوزخ خستگي ندارد هر چه در او انداخته شود بازهم مي گويد (هل من
مزيد) باز هم هست و  ودوزخ هفت دروازه دارد كه هر دروازه آن بخش مشخصي دارد. اهللا متعال

مي فرمايد: LÌËM (آل عمران: 131) «مهيا شده است براي كافران». 
 9 8 7 6 5 4 3M :همچنين اهللا متعال از جاودانگي دوزخ ودوزخيان مي فرمايدM

(65 - (األحزاب: 64 L D C B A @ ? >= < ; :
«بي گمان اهللا كافران را لعنت كرده است وبرايشان آتش فروزان فراهم ديده است كه همواره در 

آنجا جاودانند». 
آري برادران مؤمن! به همين دليل كه بهشت ونعمتهاي آن جاودانه وپايان ناپذير است اهللا متعال
 ( ' & % $ # " M Mما را تشويق مى فرمايد كه به سوى بهشت بشتابيم:
3 (آل عمران: 133) «و به سوى آمرزش پروردگارتان و  وبهشتى L - , + * )

كه پهناى آن (به قدر) آسمانها وزمين است و  (و) براى پرهيزگاران آماده شده است و  بشتابيد».
و به همين دليل كه دوزخ وعذاب آن هميشگى ودرد ناك است اهللا متعال ومهربان از ما مى 

خواهد كه از آن حذر كنيم:
(24 (البقرة: L × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

م
 M

«پس اگر چنين نكرديد - وهرگز نتوانيد كرد- از آتشى بترسيد كه هيزم آن مردم وسنگها است 
و  وبراى كافران آماده شده است».

هشدار ديگر را مالحظه كنيد كه اهللا يگانه ويكتا چگونه ما را مى فهماند كه از گمراهى باز 
آييم: 

 = < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 / . M
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R Q P O NM L K J I H G F E D C B A @ ? >
(األنعام: 70) L ^ ] \ [ Z Y X W V U TS

«و كسانى را كه آيين خود را به بازيچه وسرگرمى گرفتند و  وزندگى دنيا و  آنها را فريب داده 
است و  رها كن و  وبا اين (قرآن) اندرز شان بده و  تا مبادا كسى به (كيفر) آنچه كرده است و  (از 
كردار بد وگناه) گرفتار (و هالك) شود و  (و در قيامت) جز اهللا؛ نه ياورى دارند و  ونه شفاعت 
كننده اى و  و(چنين افرادى) هر فديه اى را به جاى خود بدهند و  از او پذيرفته نخواهد شد. آنها 
براى  جوشيده  آب  از  نوشيدنى  و   اند  شده  گرفتار  اند؛  كرده  آنچه  (كيفر)  به  كه  هستند  كسانى 

آنهاست وعذاب دردناكى؛ بخاطر اينكه كفر مى ورزيدند.
L ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z M

(البينة: 6)
«بى گمان كسانى كه كافر شدند از اهل كتاب ومشركان و  در آتش جهنم اند كه درآن جاودانه 

خواهند ماند و  آنان بدترين آفريدگان هستند». 
ونفعني وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم ونفعنا بارك اهللا لي ولكم في القرآن العظيم
ولكم ولسائر املسلني واحلمد هللا  سيد املرسلني وقوله القومي أقول قولي هذا وأستغفر اهللا لي

ي ي ي
بهدي

رب العاملني.
خطبه دوم

اليحب ربنا ويرضى و  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال احلمد هللا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و  كما 
م

وشريك له و  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و  وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ومعبود  متعال  اهللا  دانيد  مى  چنانكه  آن!  جاودانه  ونعمتهاي  بهشت  ودوستداران  مسلمان  برادران 
يگانه ومنان با لطف وكرم خود از روز اول زندگى بهشت جاويدان را به ما فروخته است ودر عوض 
آن جان ومالى كه باز هم از لطف وكرم خود او تعالى است را به عنوان قيمت بهشت از ما خريده 
است پس ما اهل ايمان با اهللا متعال معامله كرده ايم وسند اين معامله هم در كالم مجيدش به ثبت 

رسيده است مى خواهيد اين سند را با هم بخوانيم.
¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  

م م
M

ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸
L (التوبة: 111) Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É

«بى گمان اهللا از مؤمنان جانهايشان واموالشان را خريده است و  به (بهاى) اينكه بهشت براى آنها 
باشد.(بدين صورت كه): در راه اهللا جنگ مى كنند و  پس مى كشند و  وكشته مى شوند و  (اين) 
وعده ى حقى است بر او و  (كه) در تورات وانجيل وقرآن (آمده است) وچه كسى از اهللا به عهدش 
وفا دارتر است ؟! پس شاد باشيد و  به داد وستدى كه شما با او كرده ايد و  واين همان كاميابى 

بزرگ است. 
پس طبق اين سند ما از خود وجان ومال خود هيچ اختيارى نداريم بايد همه را مطابق دستور اهللا

www.global-minbar.com/fa 
w

w
w

.g
lo

ba
l-m

in
ba

r.c
om

/fa
 



274

متعال بكار گيريم به همين دليل اهللا متعال از اهل ايمان به ما نمونه نشان داد كه خواستاران بهشت 
كه مؤمنان حقيقي هستند اينگونه زندگى مى كنند كه از عشق وعالقه بهشت خوابشان نمى برد: 

L o n m l k j i h g f e dM
(16 (السجدة:

«پهلوهايشان از بسترها (در دل شب) دور مى شود و  پروردگارشان را با بيم واميد مى خوانند و
واز آنچه به آنها روزى داده ايم انفاق مى كنند». 

(السجدة: 17) L } | { z y x w v u t s r q p M
«پس هيچ كس نمى داند چه پاداشها(ى عظيمى) كه مايه ى روشنى چشمهاست براى آنها نهفته 

شده است و  به؛ (پاس) آنچه كه (در دنيا) انجام مى دادند».
حضرت ابوهريره رضي اهللا عنه مي فرمايد: روزي و  نزد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم نشسته 

بوديم كه فرمودند: 
الُوا:  رُ؟ فَقَ صْ ا الْقَ ذَ َنْ هَ : ملِ لْتُ رٍ و  فَقُ نَنانِبِ قَصْ ِلَى جَ أُ إ ااةٌ تَتَوَضَّ َ رَأ إِذَا امْ ةٌَنَّةِ و  فَ َيْتُنِي فِي اجلْ نََّنَّمٌ رَأ َنَا نَائِ بَيْنَا أ

م
مم »

ولَ اهللاِ؟». (بخارى:  ارُ يَا رَسُ َغَ لَيْكَ أ َعَ : أ رُ وَقَالَ
ٍٍ

غ مَ ى عُ بِرًا». فَبَكَ ررُدْ لَّيْتُ مُ يْرَتَهُ فَوَ
ِ

دد رْتُ غَ كَ . فَذَ ابِ َطَّ يياخلْ رَ بْنِ  مَ لِعُ
(3242

«خواب ديدم كه در بهشت هستم. در آنجا چشمم به زني افتاد كه كنار قصري و  وضو مي گرفت.
پرسيدم: اين قصر و  مال چه كسي است؟ (فرشتگان) گفتند: از آِن عمر بن خطاب است. بياد غيرت
عمر افتادم. پس پشت كردم ورفتم». عمر با شنيدن اين سخنان و  به گريه افتاد وعرض كرد: اي

رسول اهللا ! آيا در مورد شما هم به غيرت مي آيم؟! 
همچنين از ابو هريره رضى اهللا عنه روايت است كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمود: 

ونَ  وَّطُ ونَ وَال يَتَغَ طُ ْتَخِ ال ميَ
م

تتَ ا وَ ونَ فِيهَ قُ الالال يَبْصُ ر  ر لَيْلَةَ الْبَدْ المَ ورَةِ الْقَ لَى صُ مْ عَ ممهُ ورَتُ َنَّةَ صُ ههتَلِجُ اجلْ رَةٍ َوَّلُ زُمْ تَأ »
كُ و   ِسْ مُ املْ هُ حُ ةُ و  وَرَشْ سِسلُوَّ مُ األَ رُهُ امِ جَ ةِ و  وَمَ ضَّ

ِ
لُلُ هَب وَالْفِ نَ الذَّ مْ مِ هُ

ِ
ضض اطُ َمْشَ بُ و  أ هَ ا الذَّ فِيهَ

م ج ٍ
هه مْ  و  آنِيَتُهُ

ضَ  مْ وَال تَبَاغُ تِالَفَ بَيْنَهُ نِ و  ال اخْ سْ
م ِ

ننَ نَ احلْ مِ مِ نْ وَرَاءِ اللَّحْ
ِ

سُس ا مِ مَ وقِهِ خُّ سُ رَى مُ
ِ م

نن تَانِ يُ مْ زَوْجَ نْهُ رَرَمِ دٍ  لِّ وَاحِ وَلِكُ
(3245 يًّا». (صحيح بخارى: شِ رَةً وَعَ ونَ اهللا بُكْ بِّحُ يُسَ

ِهِ و خ خرى ي نِ رج
ةً دٌ  مْ قَلْبٌ وَاحِ ُلُوبُهُ للُو  قُ

«اولين گروهي كه وارد بهشت مي شوند و  چهره هايشان مانند ماه شب چهارده است. در آنجا و  
آب دهان وبيني نمي اندازند وادرار ومدفوعي نيز وجود ندارد. ظروفشان از طال و  شانه موهايشان 
از طال ونقره و  وآتشدانهايشان از عود و  ساخته شده است. عرقشان و  مشك است. هر يك از آنان 
و  دو همسر دارد كه از شدت زيبايي و  مغز ساقهايشان از وراي گوشت و  ديده مي شود. آنان و  
هيچگونه اختالف وبغض وكينه اي به يكديگر ندارند. قلوبشان و  قلبي واحد است وصبح وشام و  

اهللا را تسبيح مي گويند».
L  P  O  N  M L  K  J  I  HG  F  E  D  C  BM

(56 (األحزاب:
حميد إنك  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم  على  صليت  كما  محمد  آل  وعلى  محمد  على  صل  «اللهم 
إنك إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم  على  باركت  كما  محمد  آل  وعلى  محمد  على  بارك  اللهم   . مجيد 
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كحميد مجيد «. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .» وأزواجه وذريته

منهم األحياء  واملسلمات  واملسلمني  واملؤمنات  املؤمنني  وجميع  وأمهاتنا  وآلبائنا  لنا  اغفر اللهم 
واألموات و  برحمتك يا أرحم الراحمني و  اللهم آتِ نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها و  أنت
إن اهللا يأمر الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد اهللا! وليها وموالها و  ربنا آتنا في
الفحشاء واملنكر والبغي و  يعظكم لعلكم تذكرون. بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى و  وينهى عن
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