ـﺎن آن در
ـﺖ و ﺣﻮرﯾـ
ـﺎف ﺑﻬﺸـ
اوﺻـ
ﺑﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ۸
اوﺻﺎف ﺑﻬﺸﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره
اﻧﺴﺎن  ،ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺳﻮره را درﺑﺎره ﺑﻬﺸﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن اوﺻﺎف ﺑﻬﺸﺖ و ﺣﻮرﯾﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﺑﺮای رﻓﻊ
ﮐﺴﺎﻟﺖ روﺣﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺳﻮره در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی ﺳﯿﺮﺟﺎﻧﯽ)ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر(؛ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ
در ﻗﺮآن ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻣﻔﺴﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻦ ﻫﺪی اﻟﻘﺮآن )ﻫﺪاﯾﺖ(
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ»ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ دام ﻇﻠﻪ« ،ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در
دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت  ۱۲و  ۱۳و  ۱۴ﺳﻮره
اﻧﺴﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ اوﺻﺎف ﺑﻬﺸﺖ و
ﺣﻮراﻟﻌﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وَﺟ َﺰ َاﻫ ُﻢ ْ ﺑِﻤ َﺎ ﺻ َﺒَﺮ ُوا ﺟ َﻨَّﻪ ً وَﺣ َﺮ ِﯾﺮ ًا ﴿﴾۱۲
و ﺑﻪ ]ﭘﺎس[ آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ و ﭘﺮﻧﯿﺎن ﭘﺎداﺷﺸﺎن داد
ﻣ ُﺘ َّﮑ ِﺌِﯿﻦ َ ﻓ ِﯿﻬ َﺎ ﻋ َﻠ َﻰ اﻷْ َر َاﺋِﮏ ِ ﻻَ ﯾَﺮ َوْنَ ﻓ ِﯿﻬ َﺎ
ﺷ َﻤ ْﺴ ًﺎ وَﻻَ زَﻣ ْﻬ َﺮ ِﯾﺮ ًا ﴿﴾۱۳
در آن ]ﺑﻬﺸﺖ[ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎ]ى ﺧﻮﯾﺶ[ ﺗﮑﯿﻪ زﻧﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﻰ
ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻰ
وَدَاﻧ ِﯿَﻪ ً ﻋ َﻠ َﯿْﻬ ِﻢ ْ ﻇ ِﻼَ ﻟ ُﻬ َﺎ وَذ ُﻟ ِّﻠ َﺖْ ﻗ ُﻄ ُﻮﻓ ُﻬ َﺎ
ﺗ َﺬْﻟ ِﯿﻼً ﴿﴾۱۴
و ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ]ى درﺧﺘﺎن[ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﺶ ]ﺑﺮاى
ﭼﯿﺪن[ رام

ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری ﺳﻮره اﻧﺴﺎن
ﺳﻮره ﻫﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ ،دﻫﺮ)اﻧﺴﺎن( ،ﻣﺮﺳﻼت ﺳﻪ ﺳﻮره آﺧﺮ ﺟﺰء  ۲۹ﻗﺮآن اﺳﺖ،
در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﻮره ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮره
ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﺎﻣﺖ ،در ﺳﻮره دﻫﺮ ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺸﺖ )اوﺻﺎف
ﺑﻬﺸﺖ( ،و در ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت درﺑﺎره دوزخ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ در ﻋﺮاﺋﺾ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺑﻬﺸﺖ و اوﺻﺎف ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره ﮐﺮﯾﻤﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض ﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺳﻮره ﺑﻬﺸﺖ
و اوﺻﺎف ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ در او ﯾﮏ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در دﻧﯿﺎ و ﺑﺮزخ و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻮده ،اﮐﻨﻮن
ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ در او ﺗﺤﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪ رخ ﻣﯽ
دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺟﺪﯾﺪ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﮐﻮﺛﺮ )ﺷ َﺮ َاﺑ ًﺎ ﻃ َﻬ ُﻮر ًا(
در ورودی ﺑﻬﺸﺖ دو آب ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ آب ﮐﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﻮره ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ر َﺑ ُّﻬ ُﻢْ ﺷ َﺮ َاﺑ ًﺎ
ﻃ َﻬ ُﻮر ًا«؛ )و ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﺪ! آﯾﻪ ۲۱
ﺳﻮره اﻧﺴﺎن( ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از
ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﮐﻮﺛﺮ ﻫﺮ ﭘﻠﯿﺪی دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧﯽ در آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .ﻣﺜﻼ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺟﺴﻤﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در

آﻧﻬﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﻫﺴﺖ ،و اﻣﺜﺎل آن.
اﯾﻦ ﺷﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ)ع( داده
اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن آن را ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﺮاﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎی
اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در آن ﻫﺴﺖ.
آب ﺣﯿﺎت )ﻧﺤﺮ اﻟﺮﺣﻤﻪ(
ﯾﮏ آﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﻧﺤﺮ اﻟﺮﺣﻤﻪ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .و
ﺣﺎﻻ
اﯾﻦ آب ﻫﻤﺎن آب ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در آن آب رﻓﺖ و ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮگ ﺳﺮاﻏﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﭘﺲ
اﺑﺘﺪا آن ﺷﺮاب را ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﺳﭙﺲ در اﯾﻦ آب ﻫﻢ ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد
را ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺣﺎﻻ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻓﻖ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻌﻤﺎت ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ
دﯾﮕﺮ اوﺻﺎف ﺑﻬﺸﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر و اﻋﻤﺎل ﻣﺎ
در دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد و ﮐﺎر ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻮده و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﺳﺎﺳﺎً آن
ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ را ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻨﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی
ﺑﻬﺸﺖ اﻓﻖ ﻧﺪارد و ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
ﯾﮏ وﻗﺖ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻓﻠﮑﯽ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻣﯿﻠﯿﻮن ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ،ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن را ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ
در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺘﺎره و ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻬﮑﺸﺎن اﺳﺖ و ﻓﻀﺎی
ﻋﻠﻤﯽ آﻧﻬﺎ اﻗﺘﻀﺎی ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺎﻻ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﺋﻤﻪ)ع( ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻗﻢ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
رﻗﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﻣﻘﺪار داﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﯽ ﮐﻪ در ﻓﻼن ﺻﺤﺮا ﻫﺴﺖ .ﻣﺜﻼ
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﻗﻤﯽ از ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ دوزخ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻘﺎی ﻣﺨﻠﻮق در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺮگ ﻧﺪارد و ﺧﻠﻮد دارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در او اﯾﺠﺎد ﺷﺪه او را ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻨﺪ! اﺑﺪاً ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ و او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻘﺎی او ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﻫﺮ روز ﺧﺪا ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﻢ و آدرس وﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ
ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﻼﺋﮑﻪ ای آن را ﻣﯽ آورد.
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ،ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮدش
و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ دارد و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮگ ﺳﺮاغ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .وﻟﯽ ﺧﺪا
ﺧﺎدم

ﺧﻠﻮدش ذاﺗﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻠﻮد ﻣﻮﻣﻦ ﻋﺮﺿﯽ و ﺑﻪ اﻣﺮ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪا اﺳﺖ.
روزﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﺗﮑﺮاری و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﯽ
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮدن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن از دﯾﮕﺮ اوﺻﺎف ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
ﺧﻮب ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻤﺎﻧﺪ ،روز اول
ﻋﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ روزﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﻣﺎﻧﺪن او ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺳﺎل در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اوﻻ ً ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ در ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎغ ﻫﺎ ،ﮐﺎخ ﻫﺎ
و ﺣﻮراﻟﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده ورود ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﺪر ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ
ﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ورود ﮐﻨﺪ.
ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻟﻬﯽ در ﺷﺐ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ در ﺑﻬﺸﺖ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ
دوﻣﺎً در ﺷﺐ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺧﺪا ﻣﯽ روﻧﺪ! ﺣﺎﻻ
ﺣﺎﻻ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻣﻨﺶ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ.
ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﺮﭼﻪ دادم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ در
آﻧﺠﺎ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد.
درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺷﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( از اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت و
ﭘﺪرﺷﺎن اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
درﺑﺎره او ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ او و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،دﯾﻦ ﭘﺪر ﻣﻦ
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﯿﺪه و
از ﺣﻀﺮت درﺧﻮاﺳﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺸﺘﺎق ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺎن اوﺻﺎف ﺑﻬﺸﺖ را دارد.
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺮض ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ دارد :ﺷﻮق ﺑﻬﺸﺖ ،ﺗﺮس دوزخ،
ﺻﺒﺮ و ﺟﻬﺎد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ دارﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻮق ﺑﻬﺸﺖ
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را دارد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺸﺘﺎق ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ﮐﻪ ﺟﺰء اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺮد؟!
اﺑﺘﺪا در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ رواﯾﺎت ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آن اﯾﻦ

ﮐﻪ اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ﮐﻪ ﺧﻮدش از ﯾﺎران ﺣﻀﺮت اﺳﺖ ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﯿﺪه
و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ﺑﻬﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﺷﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ
او ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن
اوﺻﺎف ﺑﻬﺸﺖ ﯾﮏ ﺷﻮق ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ در او اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﻮق ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﻬﻮات دﻧﯿﻮی ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﻮات دﻧﯿﻮی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
راﻫﮑﺎری ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎدی
اﺻﻼ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﺪﻧﺪ در ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﺳﺴﺖ و ﺧﺴﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﻧﻤﺎز و روزه و ﻋﺒﺎدات ﮐﺴﺎﻟﺖ دارﻧﺪ و ﺷﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﻋﺒﺎدی ﺧﻮد
اﻓﺰوده ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮐﺴﺎﻟﺖ رﻓﻊ ﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺰد
ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و از آن ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﺎ روﺣﺘﺎن ﺑﯿﺪار و ﺧﺴﺘﮕﯽ
دور ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻋﺒﺎدی ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﻪ آن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻞ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
ﭘﺲ اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف را زد .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ از ﮐﻨﺎر رواﯾﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎی ﺟﻨﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ﭼﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺴﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺮو ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﺪ در ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﺳﺴﺖ ﺷﺪ و روزه ﻫﺎی را ﺑﺎ
ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎدت را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﻞ ﺷﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ اﯾﻦ
روﺣﯿﻪ ﺧﻮدش اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺰد ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮود و ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﮏ ﺟﻮری ﻣﻮﺗﻮر
ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ اﺑﻮﺑﺼﯿﺮ ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺑﻮد ،ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
رﺳﯿﺪه و
ﭘﺎداش ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺒﺮ در دﻧﯿﺎ  /ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺒﺮ
ﺧﺪاوﻧـﺪ در اداﻣـﻪ ﻣـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ » :وَﺟ َﺰ َاﻫ ُـﻢ ْ ﺑِﻤ َـﺎ ﺻ َـﺒَﺮ ُوا
ﺟ َﻨَّﻪ ً وَﺣ َﺮ ِﯾﺮ ًا«؛ )ﺑﻪ ﭘﺎس آن ﮐﻪ آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ و
ﭘﺮﻧﯿﺎن ﭘﺎداﺷﺸﺎن داد .آﯾﻪ  ۱۲ﺳﻮره اﻧﺴﺎن( در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺒﺮی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺰا دادﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻤﺎن ﺻﺒﺮ اﺳﺖ ،و اﺳﺎس ﺻﺒﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻟﺤﻈﻪ
ای ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﺳﺨﺘﯽ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ اش
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﻪ آﺧﺮت و ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎر در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺮود و زﯾﺮ ﺗﯿﻎ
ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ او ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ﺗﻮ ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ آن ﺳﺨﺘﯽ و درد آن
ﻟﺤﻈﻪی ﻋﻤﻞ را ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﮑﺮﺷﺎن از دﻧﯿﺎ
ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد و در آﺧﺮت ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ در درس و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﺻﺒﺮ او ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ،
داﯾﺮه ﻓﮑﺮ او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ آﺧﺮت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و ﮐﻼ اﮔﺮ ﺻﺒﺮی ﻫﻢ دارد ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﻧﯿﺎ ﺻﺒﺮ دارد.
اﻣﺎ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ در دﻧﯿﺎ ﺻﺒﺮﺷﺎن ﺑﺮای آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﭘﺎداش ﺻﺒﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺟﺰای اﯾﻦ ﻫﺎ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،و ﺟﻨﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎغ اﺳﺖ و ﻟﺒﺎس آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از ﺣﺮﯾﺮ اﺳﺖ.
در آﺳﺎﯾﺶ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻮدن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
در آﯾﻪ ﺑﻌﺪ
َ
اﻷْ ر َاﺋِﮏ ِ
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ ﺑﺨﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻰ .آﯾﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﻣ ُﺘ َّﮑ ِﺌِﯿﻦ َ ﻓ ِﯿﻬ َﺎ ﻋ َﻠ َﻰ
ﻻَ ﯾَﺮ َوْنَ ﻓ ِﯿﻬ َﺎ ﺷ َﻤ ْﺴ ًﺎ وَﻻَ زَﻣ ْﻬ َﺮ ِﯾﺮ ًا«؛ )در
ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﮑﯿﻪ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
 ۱۳ﺳﻮره اﻧﺴﺎن( اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ

ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻐﻞ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﺪارد،
ﭘﺲ ﻧﻪ ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪی آﻧﻬﺎ را آزار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺮﻣﺎ
ﮔﺮﯾﺰان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه در دﻧﯿﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎری دارد و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺎت دﻧﯿﺎی ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ
زﯾﺎد اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﺷﺎن ﺧﻠﻮت و از ﮐﺎر ﻓﺎرغ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺟﺘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﻣﯿﻮه ﻫﺎی درﺧﺘﺎن در ﺑﻬﺸﺖ
در آﯾﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :

ـﺎ
ـﺖْ ﻗ ُﻄ ُﻮﻓ ُﻬ َـ
ـﺎ وَذ ُﻟ ِّﻠ َـ
ـﻢ ْ ﻇ ِﻼَ ﻟ ُﻬ َـ
ـﻪ ً ﻋ َﻠ َﯿْﻬ ِـ
وَدَاﻧ ِﯿَـ
ﺗ َﺬْﻟ ِﯿﻼً «؛ )و ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎى درﺧﺘﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺮاى ﭼﯿﺪن رام .آﯾﻪ  ۱۴ﺳﻮره اﻧﺴﺎن( در اﯾﻦ آﯾﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﻗﻄﻮف ﻫﻢ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﯿﻮه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ.
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺤﻮه ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﻣﯿﻮه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺤﺚ
ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ و وﻗﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺘﻬﺎ از ﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﺑﺪی ﺳﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
از او ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻦ ،وﻟﯽ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤﺖ! ﺧﺪاﮐﺴﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮﮐﺎری ی ﺧﻮاﻫﯽ
ﺑﮑﻦ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻢ! وﻟﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪا
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮدش واﺟﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﺧﻂ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮداﻧﮕﯽ و
ﻫﻤﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره اﻧﺴﺎن در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺮدم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو روز از ﻫﻔﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﮐﺴﺎﻟﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ دو روز ،دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮدم ﻗﺪﯾﻢ دﻟﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو در رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻓﺘﯽ و ﺑﻼﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ اﯾﻦ
دو روز در رﮐﻌﺖ اول ﺑﻌﺪ از ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ،ﺳﻮره ﻫﻞ اﺗﯽ )اﻧﺴﺎن( را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و در رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ ﺳﻮره ﻏﺎﺷﯿﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد در آن روز ﻫﯿﭻ ﺑﺪی ﺑﻪ او ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ در آﯾﻪ  ۱۱اﯾﻦ ﺳﻮره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻓ َﻮ َﻗ َﺎﻫ ُﻢ ُ اﻟﻠ َّﻪُ
ﺷ َﺮ َّ ذ َﻟ ِﮏ َ اﻟ ْﯿَﻮ ْمِ وَﻟ َﻘ َّﺎﻫ ُﻢ ْ ﻧ َﻀ ْﺮ َه ً وَﺳ ُﺮ ُور ًا«؛ )ﺧﺪا
آﻧﺎن را آﻧﺎن را از آﺳﯿﺐ آن روز ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ﺷﺎداﺑﻰ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ
آﻧﺎن ارزاﻧﻰ داﺷﺖ .آﯾﻪ  ۱۱ﺳﻮره اﻧﺴﺎن( ﺣﺎﻻ ﭼﻮن ﺧﺪا در اﯾﻦ آﯾﻪ
ﻓﺮﻣﻮده آن روز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮی ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻨﺖ اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ در آن روز ﻫﯿﭻ ﺷﺮی ﺑﻪ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻤﺎ
ﺣﺎﻻ ﮐﻤﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ را ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ و
اﻣﯿﺪاورﯾﻢ ﺧﺪا ﻣﺎ را اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره را ﻏﻞ و ﻏﻢ و
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺪرﺗﯽ را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎء ﺧﻮد داد ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺧﺎﮐﺮﯾﺰﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
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