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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

و كه عزیزترین نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد 

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در 

اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را 

بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن 

ال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام اعم

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1

.  
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                        :      موضـوع

 

                                                      8  مقدمـه مــــؤلــــف

  شناخت بهشت ها بخش اول: 
 10      مقدماتی درباره  بهشت های خدامقدماتی درباره  بهشت های خدا:  فصل اول

 10   هاقسمت اول:   تنوع  بهشت 

 بهشت هاي سه گانه

 بهشت دنیا و بهشت آخرت،  و مسئلۀ جاودانه بودن
 بهشت آدم كجا بوده است؟

 بهشت برزخی مؤمنین

 دو بهشت مخصوص پرستندگان خالص خدا

 نشانه های دو بهشت مخصوص خائفان، در قرآن 

 دو بهشت دیگر مخصوص اصحاب یمین

 بهشت های اختصاصی هر یک از مقربان )سابقون(

 زندگي اختصاصي ُمخلَصین درجنات نعیم

 مثالي از بهشت موعود متقین

 وصف دیگری از بهشت موعود متقین

 همسر فرعون و خانۀ آرزوي او در بهشت و نزد خدا
 

 24 قسمت دوم:   دانستنی هائی درباره بهشت
 خوردنیها و نوشیدنیها و لذتهاى جنسى در بهشت!

 برآورده شدن همه خواست ها در بهشت

 سرمایه در بهشت تنها خواستن است!

 دعوت کنندگان به بهشت

 وارد شوندگان به بهشت

 شرایط ورود به بهشت

 از شرایط ورود به جنت:   ثبات در فتنه ها

 براي ورود به بهشت حقیقت ایمان الزم است!

 برای چه کسانی درهای آسمان و بهشت باز نمی شود؟

 برای خداحرام بودن جنت براي معتقدین به شریک 

 محرومیت از بهشت بخاطر علوخواهي و فساد
 

  3737  ییو نعمت های بهشتو نعمت های بهشت  ، ، :   محیط طبیعي:   محیط طبیعي  فصل دوم
 اشاره ای به محل بهشت موعود
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 بهشت و وسعت آن 

 وسعت بهشت، مانند وسعت آسمان و زمین

 غرفه هاي بهشت

 غرفه هاي بلند بهشت و مناظرش

 ایمني در قصرها و غرفات بهشت

 قصرهاي رفیع بهشتينهرهای جاری در 

 انواع رودهای جاری در بهشت موعود 

  درهاي هشتگانه بهشت

 چشمه اي كه در بهشت مي جوشد!

 چشمه سلسبیل،  و اوصافي از بهشت خوبان

 رحیق مختوم، و شراب بي غش آمیخته با آب چشمة تسنیم!

 بساط عالي، در كنار چشمه هاي جاري

 دلباسهاي حریر و دستبندهاي طال و مرواری

 لباس حریر و دستبندهاي طال و مروارید در جنات عدن

 سایه درختان بهشت، و میوه هاي بهشتي

 ( قسمتهائي از بهشت  ) در  مشاهدات رسول هللا در شب معراج
 

  5353  قرب حضورقرب حضور  ،،رضوانرضوانفصل سوم: 

      و پاداشهاي بهشتيو پاداشهاي بهشتي،،بهشت عدنبهشت عدن                                        
 رضوان، مشیت مطلقه انسان در بهشت

 بهشت در بهشت چه می خواهند؟اهل 

 قصرهاي بهشت عدن، و رضوان 

 مغفرت و رضوان خدا در قیامت

 درجه اعظم، رحمت، رضوان، جنت و اجرعظیم

 در جنات نعیم

 اهل بهشت دار السالم و قرب حضور

 طوبي، زندگي پاكیزه تر

 جنات عدن، خانه آخرت متقین 

 شرحي از جنات عدن پاداش ایمان و عمل صالح

 ردوس، وآمادگي براي پذیرائي از مؤمنان جنت ف

 تعریف جنت فردوس در روایات اسالمي 

 وارثان جاودان فردوس

 شرحي از جنات عدن و وارثان آن

 روزي كه پرهیزكاران به مقام قرب وارد مي شوند!

 بهشت عدن پاداش اعتقاد حق و عمل صالح 

 مقامات قرب، درجات والیت،  بهشت 
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 ي مؤمنین با اعمال صالحجنت مأوي، عطیه اي برا

 سدرة المنتهي، و جنت المأوي 

 مساکن طیب در باغهای عدن پاداش جهادگران با مال و جان

 جنت نعیم پاداش متقین

 جنات عدن، پاداش بهترین هاي خلق خدا !
 

  7171  آنآن  و ساكنانو ساكنان  ، ، اعرافاعراففصل چهارم:   
 اعراف،  و  رجال اعراف

 اعراف در قرآن به چه معنا است؟

 رجال اعراف به دوزخیان و بهشتیاننداي 

 گفتگوي بهشتیان با دوزخیان

 درخواست جهنمیان از بهشتیان
 

      7878  بهشتیان  و زندگی در بهشتبهشتیان  و زندگی در بهشت  :   فصل پنجم

    78 قسمت اول:   ابرار در بهشت

 ابرار، و اعمالی که آنها را بهشتی کرد!

 پذیرائی بهشتی از ابرار

 خوبان براي رسیدن به بهشت خوبان چه كارها كردند! 

 نزد پروردگار  «س»اشاره زیبای قرآن  به حرمت فاطمه

 احوال ابرار در نعیم
 

 87 در بهشتمتقین :   دومقسمت  
 متقین :  و جایگاه آنها در جنات و عیون   

 اجازه استفاده متقین از نعم بهشتي

 پذیرائي از متقین در بهشت

 متقین،  و شرحي از جنات و عیون و  امنیت ساكنین آن 

 مثالي از بهشت موعود متقین

 متقین در بازگشتی نیکو
                       

 96  در بهشتاصحاب یمین :   سومقسمت  
 اصحاب یمین و جایگاه آنها در بهشت؟

 

 98 قسمت چهارم:  مقربان و مخلَصین در بهشت

 از مقربان )سابقون(بهشت های اختصاصی هر یک 

 رضي هللا عنهم و رضوا عنه

 مسابقه در مغفرت و بهشت الهي

 زندگي اختصاصي ُمخلَصین در جنات نعیم
 

  105 نفس مطمئنه و دیگر ساکنان جنت:  پنجم قسمت  
 اذن ورود نفس مطمئنه به بهشت خدا 
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 نفس مطمئنه در لحظات شنیدن ندای ارجعی!

 آشناست!بهشتیاني كه بهشت برایشان 

 اند!بهشتیان، و آنچه از دنیا با خود برده

 وارثان بهشت :  صاحبان ایمان و عمل صالح

 انتقال سهم بهشت محروم شدگان به صاحبان ایمان و عمل صالح

 وعده تدارك بهشت جاوید براي جهادگران با مال و جان 

 وعده قطعي بهشت، پاداش جهادگران 

 بهشت جاوید پاداش استقامت در راه خدا 

 نشانه بهشتیان:  اطمینان و آرامش به یاد خدا

 جانب اهل جنت را نگه دارید!

 ایمان و عمل صالح، رزق و توفیق الهي بسوي بهشت

 تنعم بهشتیان در روز غاشیه

 ( شرحي از زندگاني بهشتیان ) مشاهدات رسول هللا در شب معراج

 مجالس ذكر خدا گردش در باغهاي بهشت،

 سالم گفتن بهشتیان به هم در ورود به جنت

 شرحي از قیامت مؤمنین: استقبال مالئكه بهشت

 شرحي از نعیم بهشتیان

 ساکنان بهشت عدن با لباس حریر و دستبندهاي طال و مروارید

 اِشراف اهل بهشت به دوستان خود در جهنم

 دخول در زندگي بهشتي، رستگاري عظیم

 داش مؤمنان با اعمال صالحفوز كبیر، پا

 پاداش صاحبان دین حق

 نور مؤمنین و مؤمنات در روز قیامت و بشارت بهشت

 استقبال مالئكه و بشارت به مؤمنین با استقامت 
 

  126126  زندگي خانوادگي، خوراك و پوشاك بهشتیانزندگي خانوادگي، خوراك و پوشاك بهشتیان: فصل ششم 
 جمع شدن افراد خانواده هاي صالح در بهشت

 پدران خود در بهشتملحق شدن فرزندان بهشتیان به 

  شرحي از اوصاف و لذایذ بهشت                 
 با همسرانتان با هم داخل بهشت شوید!

 قرین بودن با حوریان بهشتی نه ازدواج و زناشوئی!

  شرحي از زندگي و عیش گواراي بهشتیان 

 گفتگوي بهشتیان در مورد نجات خانواده هایشان

 ادامه دارد؟آیا لذایذ و شهوات دنیا در بهشت 

 لذایذ مشترك دنیوي و لذایذ اختصاصي بهشت

ا یَدَُّعونَ   هرچه به خواهند آماده است! -َو لُهم مَّ
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 تأمین بال انقطاع غذا و رزق بهشتیان

 لباس و آرایش ساکنان بهشت عدن

 مشخصات حوریان بهشتي مخصوص مخلَصین

 وصف همسران بهشتي

 همسران پاكیزه بهشتي

 نعمتهاي بهتر همسران پاك بهشتي و

 شرحي از بهشت، نعمتها و حوریان بهشتي

 مشخصات شراب بهشتی
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! در » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

یات و معارف قرآن انگیز آجوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

فته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و در نظر گر    

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

که برای احتراز از تکرار، مقدمه  جلد جیبی است 77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد! اسالم در
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 شناخت بهشت ها
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 اولفصل 
 

 

 

 

 مقدماتی درباره  بهشت های خدامقدماتی درباره  بهشت های خدا

                           

 

 قسمت اول:   تنوع  بهشت ها

 
 

 

 

 سه گانه بهشت هاي
 

این نكـــته روشن مي آمده « ع»ابوالبشر آدم ی که در داستان در بـحــث از بهشت

 شود كه سه نوع بهشت وجود دارد:

كه در آسمان بوده و آدم و همسرش را داخل آن كردند و  بهشت دنیائي برزخي -1

 از آنجا خارجش كردند.

كه مؤمنین بعد از مرگ تا قیامت در آن به سر مي برند و از آن  بهشت برزخي -2

 خارج مي شوند.

وارد ه ـــمؤمنین در آن به طور جاودانبعد از قیام قیامت، كه  آخرتبهشت خلد  -3

 ، و از آن خارج نمی شوند.بسر مي برندمی شوند و 
 

آدم و در مورد گناه آدم در بهشت صحبت مي شود، بهشت دنیائي است كه وقتی 

 .همسرش داخل آن شدند، و هنوز در دارتكلیف و مورد توجه امر و نهى قرار نگرفته بودند

 قرآن كریم در باره آن بهشت هیچ مطلبى بیان نكرده است. 

آنچه از لغو و تاثیم در  قرآن كریم از بهشت نفى شده، از بهشت خلد نفى شده، یعنى 

د، و همچنین از بهشت برزخى كه بعد از آن بهشتى كه مؤمنین در آخرت داخل آن میشون

      برند. مرگ و رحلت از دار تكلیف در آنجا بسر مى

 217تا  194ص :    1المیزان ج :          

 

 بهشت دنیا و بهشت آخرت،  و مسئلۀ جاودانه بودن 
 

ا الَِّذیَن سِعدُوا فَِفى الَجنَِّة َخِلِدیَن فِیَها َما دَاَمِت السَمو”  - ت َو األَْرض إِال َما َو أَمَّ

 شاَء َربُّك  َعطاًء َغیَر مْجذُوٍذ،
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اما كسانى كه نیكبختند در بهشتند و تا آسمانها و زمین هست در آن جاودانند  -

 “مگر آنچه خداى تو بخواهد كه این بخششى قطع نشدنى است.

 

فرماید كه مكث سازد، و مىمدت اقامت اهل بهشت را در بهشت معلوم مىاین آیه 

 هشتیان در بهشت دائمى و ابدى است.ب

خلود در جنت به معناى بقاى اشیاء است بر حالت خود، بدون اینكه در معرض 

و نیز  “اولئك اصحاب الجنة هم فیها خالدون،” فساد قرار گیرند، همچنانكه فرموده:

 “ .اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون” فرموده:

یك نوع تقییدى است كه تاكید خلود را  “ما دامت السموات و االرض،” و جمله:

تا زمانى كه آسمانها و زمین وجود  ایشان در آن جاویدندرساند، و معنایش این است كه مى

 دارد.

 آید و آن اینست كه آیات قرآنى تصریح دارد بر اینكهلیكن در اینجا اشكالى پیش مى

بهشت كه آن نیز مورد نص و و این با خلود در آتش و  آسمان و زمین تا ابد باقى نیستند

 تصریح آیات قرآنى است سازگارى ندارد.

كند بر اینكه آسمان و زمین از بین كه تصریح مى دسته اولاز جمله آیات 

” : و آیه “ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمى،” اند، آیه:رفتنى

“ .اول خلق نعیده وعدا علینا انا كنا فاعلین یوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا

 و آیات دیگر از این قبیل.

كند بر اینكه بهشت و دوزخ جاودانه است كه تصریح مى دسته دومو از جمله آیات 

اعد لهم سعیرا ”  :آیه و“ جنات تجرى من تحتها االنهار خالدین فیها ابدا،” آیات زیر است:

 “و ال نصیرا.خالدین فیها ابدا ال یجدون ولیا 

 شود:و بنا بر این، از دو جهت در آیه مورد بحث اشكال مى

یكى اینكه خلود دائمى در بهشت و دوزخ را محدود كرده به دوام آسمانها و زمین 

 با اینكه آسمانها و زمین دائمى نیستند.

شود، و از آن روز دوم اینكه خالد را كه ابتداى خلودش از روز قیامت شروع مى

برند به چیزى تحدید بطور دائم در دوزخ و بهشتى بطور دائم در بهشت به سر مىدوزخى 

كرده كه ابتداى قیامت آخرین امد وجود آن است و آن آسمان و زمین است كه ابتداى قیامت 

 آخرین امد وجود آنها است.

خداى تعالى در كالم خود پاسخى كه ماده اشكال را از بین ببرد این است كه 

و ، كند كه غیر آسمانها و زمین دنیا استزمینى براى قیامت معرفى مى آسمانها و

و از اهل بهشت “ یوم تبدل االرض و السموات و برزوا هلل الواحد القهار،” فرماید:مى

الحمد هلل الذى صدقنا وعده و اورثنا االرض نتبوء من الجنة ” گویند:كند كه مىحكایت مى

 “لهم عقبى الدار.” فرماید:مؤمنین و توصیف ایشان مىو در مقام وعده به  “حیث نشاء،

همچنانكه در آن بهشت ، براى آخرت نیز آسمانها و زمینى استشود پس معلوم مى
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و دوزخى و براى هر یك سكنه و اهلى است، كه خدا همه آنها را به این وصف توصیف 

آسمان و  و به حكم این آیه“ باق،ما عندكم ینفد و ما عند هللا ” كرده كه نزد اویند، و فرموده:

 .  رودزمین آخرت از بین نمى

و اگر در آیه مورد بحث بقاى بهشت و دوزخ و اهل آن دو را به مدت بقاى آسمان 

 حیث آسمان و زمین بودنو زمین محدود كرده از این جهت است كه معناى این دو اسم از 

آسمان و وع آسمان و زمین است و آن رود یك نرود، آنكه از بین مىهیچ وقت از بین نمى

آسمانها و زمینى كه مثال بهشت در است كه این نظام مشهود را دارد، و اما  زمین دنیایى

خالصه جهان رود، و شود به هیچ وجه از بین نمى، و به نور پروردگار روشن مىآنها است

  دهد.را از دست مى . چیزى كه هست در آخرت نظام دنیائیش همواره آسمانها و زمینى دارد

 7ص :    11سوره هود    المیزان ج : 108تا103آیه                                   

 

             

 بهشت آدم كجا بوده است؟
 

 خداي تعالي در سوره اعراف فرموده:

 

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، و لكم فى االرض مستقر، و متاع الى حین.  ”  -

 قال فیها تحیون، و فیها تموتون، و منها تخرجون! 

فرمود: از بهشت پائین بروید، كه بعضى بر بعضى دیگر دشمنید، و زمین تا   -

مدتى معین )یعنى تا هنگام مرگ( جایگاه شما است و نیز فرمود: در همانجا 

 “كنید، و در آنجا بمیرید، و از همانجا دوباره بیرون شوید!  زندگى

 

 اي كه مي فرماید:و سیاق آیه

 .«انى جاعل فى االرض خلیفة ...  » -

این معنا را دست مي دهد كه آدم در اصل و در آغاز براى این خلق شده بود، كه در 

زمین زندگى كند، و نیز در زمین بمیرد، و اگر خداي تعالى آنها را چند روزى در بهشت 

منزل داد، براى این بود كه امتحان خود را بدهند، و در نتیجه آن نافرمانى عورتشان هویدا 

 ن به زمین هبوط كنند . بگردد، تا بعد از آ

، چیزي كه هست راه زمین سكونت كند منظور اصلى از خلقت آدم این بوده كه در

زمینى شدن آدم همین بوده كه نخست در بهشت منزل گیرد، و برتریش بر مالئكه، و لیاقتش 

براى خالفت اثبات شود، و سپس مالئكه مامور به سجده براى او شوند، و آنگاه در بهشت 

زدیكى به آن درخت نهیش كنند، و  او به تحریك شیطان از آن بخورد، و در نتیجه از ن

 عورتش و نیز از همسرش ظاهر گردد، و در آخر به زمین هبوط كنند . 

 آید:و از این ریخت و سیاق بخوبى بر مى
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دو شد، همان مسئله ظاهر شدن  كه آخرین عامل و علتى كه باعث زمینى شدن آن

 ایكه فرموده: و عیب نامبرده هم به قرینه دو بود، عیب آن

 “بر آن شدند كه از برگهاى بهشت بر خود بپوشانند...”  -

دو بوده، و معلوم است كه این دو عضو، مظهر همه تمایالت  همان عورت آن

 حیوانى است چون مستلزم غذا خوردن، و نمو نیز هستند.

دو را  وسیله شده عیب آنپس ابلیس هم جز این همى و هدفى نداشته، كه به هر  

ظاهر سازد، گو اینكه خلقت بشرى و زمینى آدم و همسرش، تمام شده بود، و بعد از آن خدا 

دو را داخل بهشت كرد، ولى مدت زیادى در این بین فاصله نشد، و خالصه آنقدر به آن  آن

حیات دو مهلت ندادند، كه در همین زمین متوجه عیب خود شوند، و نیز به سائر لوازم 

دو را داخل بهشت كردند، و وقتى داخل  دنیوى و احتیاجات آن پى ببرند، بلكه بال فاصله آن

كردند كه هنوز روح ملكوتى و ادراكى كه از عالم ارواح و فرشتگان داشتند، به زندگى دنیا 

 آلوده نشده بود.

 دلیل مطلب باال این است كه فرمود :

دو آنچه پوشانده شده بود از  شود از آن تا ظاهر -لیبدى لهما ما ورى عنهما ”  -

 “دو پوشیده بود.  دو آنچه بر آن تا ظاهر شود از آن” و نفرمود: “ ،آنان...

دو موقتى بوده، و یكدفعه صورت گرفته  پس معلوم مي شود، پوشیدگى عیبهاى آن

 است، چون در زندگى زمینى ممكن نیست براى مدتى طوالنى این عیب پوشیده بماند.

ن كالم و آنچه از آیات نامبرده بر مي آید این است كه وقتى خلقت آدم و حوا در و جا

هاشان پوشیده شده، داخل زمین تمام شد، بال فاصله، و قبل از اینكه متوجه شوند، عیب

 اند. بهشت شده

پس ظهور عیب در زندگى زمینى، و بوسیله خوردن از آن درخت، یكى از 

زنهار كه ابلیس شما را از بهشت ” اید مي شد، و لذا فرمود: قضاهاى حتمى خدا بوده، كه ب

آدم و همسرش را از آن وضعى كه ” و نیز فرمود:   “بیرون نكند، كه بدبخت مي شوید....

و نیز خداي تعالى خطیئه آنان را بعد از آنكه توبه كردند بیامرزید، و “ داشتند بیرون كرد....

، بلكه به سوى دنیا هبوطشان داد، تا در آنجا زندگى به بهشتشان بر نگردانیددر عین حال 

 كنند.

 

و اگر محكومیت زندگى كردن در زمین، با خوردن از درخت و هویدا گشتن عیب، 

قضائى حتمى نبود، و نیز برگشتن به بهشت محال نبود، باید بعد از توبه و نادیده گرفتن 

 برد . خطیئه به بهشت بر گردند، براى اینكه توبه آثار خطیئه را از بین مى

شت، و زمینى شدن آدم آن خطیئه نبوده، پس معلوم مي شود علت بیرون شدن از به

دو ظاهر گشته است، و این بوسیله وسوسه  بلكه علت این بوده كه بوسیله آن خطیئه عیب آن

 شیطان لعین صورت گرفته است.

 195ص :    1سوره بقره    المیزان ج :  39تا  35آیه   
 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وچهارم: بهشت 14

 بهشت برزخی مؤمنین

 

 آیة:این نكته را هم باید دانست : كه از ظاهر 

و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم فى االرض مستقر و متاع الى حین...   ”  -

 “فیها تحیون ، و فیها تموتون ، و منها تخرجون.... 

 

كند، بعد از هبوط، با نحوه آن در قبل از هبوط، فرق مىآدم آید كه نحوه حیات برمى

اى گرفتارى و مستلزم سختى و حیات دنیا حقیقتش آمیخته با حقیقت زمین است، یعنى دار

 بدبختى است!

و الزمه این نیز این است كه انسان در آن تكون یابد، و دو باره با مردن جزو زمین  

 شود، و آنگاه براى بار دیگر از زمین مبعوث گردد.

حالیكه حیات بهشتى حیاتى است آسمانى، و از زمینى كه محل تحول و دگرگونى 

 است منشا نگرفته است.

بهشت آدم در آسمان بوده، هر چند كه  ز اینجا ممكن است به طور جزم گفت كها 

 بهشت آخرت و جنت خلد، ) كه هر كس داخلش شد دیگر بیرون نمي شود،(  نبوده باشد.

هاى دنیا بوده و در آسمان قرار داشته و نیز جنت خلد و بهشت بهشت آدم از بهشت

 آخرت نبوده است.

هاى برزخى بوده، كه در مقابل بهشت خلد است و این تعبیر كه این بهشت از بهشت 

در نتیجه مكثى كه مردگان در برزخ، تا روز قیامت است، “ متاع الى حین ” در آیه فرمود: 

همچنانكه  كنند،و رسیدن روز قیامت دارند، مكث زمینى است و در همین زمین زندگى مى

 آیه :

چقدر از نظر عدد سال مكث كردید؟ گفتند: یك روز، و یا گفت : در زمین ”  -

اى از یك روز، باید از شمارگران بپرسى، گفت: شما جز اندكى مكث پاره

   “بودید.نكردید اگر دانا مى

 و نیز آیة:

و روزیكه قیامت بپا مي شود، مجرمان سوگند مي خورند: كه غیر از ساعتى ”  -

یا كارشان بى دلیل حرف زدن است، و اند آنروز نیز مانند دنمكث نكرده

كسانیكه علم و ایمانشان داده بودیم، در پاسخ گفتند: شما در كتاب خدا تا روز 

 “قیامت مكث كردید، و این همان قیامت است، و لكن شما نمي دانید. 

كنند، زندگى برزخ مى كند،  چون در هر دو آیه وقتى سؤال ازنیز این معنا را افاده مى

زندگى برزخى در همین زمین د: چقدر در زمین مكث كردید؟  پس معلوم مي شود پرسنمى

 است . 

داللت دارد بر اینكه  السالماى از روایات از اهل بیت علیهمعالوه بر اینكه عده

بهشت آدم در آسمان بوده، و او با همسرش از آسمان نازل شدند، از این هم كه بگذریم 
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ت دارند، از اینكه بهشت نامبرده در آسمان باشد، و آدم از آنجا كسانیكه انس ذهنى به روایا

به زمین هبوط كرده باشد، با اینكه در زمین خلق شده و در آن زندگى كرده باشند، هیچ 

كند، همچنانكه در روایات در عین اینكه آمده: كه بهشت در آسمان است، در عین تعجب نمى

ایست از ریاض بهشت، و یا همین قبر یا روضهحال آمده: كه سؤال قبر در قبر است، و 

 هاى دوزخ، و از این قبیل تعبیرات. ایست از حفرهحفره

 211ص :    1سوره بقره    المیزان ج :  39تا  35آیه 

 

 دو بهشت مخصوص پرستندگان خالص خدا
 

 ،َو ِلَمْن َخاف َمقَاَم َرب ِِه َجنَّتَانِ ”  -

 “دو بهشت دارد. خوف داردو آن كسى كه از مقام پروردگارش  -

 

چیست؟ باید بگوییم: خوف هم مانند عبادت مراحلى  خوف از مقام پروردگاراینكه 

كنند، ورزند و گناه نمىترسند، و از ترس عذاب او كفر نمىها از عقاب خدا مىدارد، بعضى

قهرا الزمه چنین خوفى این است كه عبادت صاحبش عبادت كسى باشد كه از عذاب خدا 

كند تا گرفتار عذاب او نگردد، در نتیجه عبادتش محضا براى خدا ترسد، عبادت مىىم

است كه موالى خود را از ترس سیاست و شكنجه  عبادت بردگاننباشد، و این قسم عبادت 

كنند، كنند، همچنان كه بعضى دیگر او را به طمع ثواب و پاداشش بندگى مىاطاعت مى

به آنچه دلخواهشان است رستگار گردند، اینان هم عبادت خدا كنند تا به رسیدن عبادت مى

  تجارت است.دهند، عبادتشان یك قسم را محضاً هلل انجام نمى

ظهور در هیچ یك از این دو قسم “ و لمن خاف مقام ربه،” و خوف در جمله 

خوف، یعنى خوف از عذاب و خوف از فوت لذتهاى نفسانى در بهشت ندارد، چون این دو 

خوف غیر از خوف از قیام و آگاهى خدا نسبت به اعمال بندگان است، و نیز غیر از  نوع

اش دارد، چون خوف از آگهى خدا و نیز خوف از مقامى است كه خداى تعالى نسبت به بنده

تاثر خاصى است كه براى بنده بدان جهت كه بنده است، در برابر  خوف مقام پروردگار

شود آثارى دهد، و باعث مىحقیر و ذلیل است دست مى ساحت عظمت و كبریائى موالیش

 از مذلت و خوارى و اندكاك در قبال عزت و جبروت مطلقه خداى تعالى از او ظهور كند . 

عبارت است از  -البته ترس به این معنا  -و عبادت خداى تعالى از ترس او 

ام است، نه بدین جهت كه خضوع در برابر او بدین جهت كه او هللا است، ذو الجالل و االكر

جهنم دارد، و نه بدین جهت كه بهشت دارد، وقتى عبادت به این انگیزه انجام شود خالصاً 

 گیرد.لوجه هللا صورت مى

و این معناى از خوف، همان خوفى است كه خداى تعالى مالئكه مكرمین خود را 

بود، با در نظر مىبدان ستوده، و گرنه اگر خوف منحصر در خوف از عذاب و ترك ثواب 

داشتن اینكه مالئكه معصوم و ایمن از عذاب مخالفت و تبعات معصیتند نباید آنان را به 
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 .“ یخافون ربهم من فوقهم ” بینیم ستوده و فرموده:داشتن خوف بستاید، ولى مى

“ و لمن خاف،” پس از آنچه گذشت روشن گردید آن كسانى از جن و انس كه جمله

، آنهایى كه خاضع در برابر جالل خداى از اهل اخالصاشاره به ایشان است، عبارتند 

است، نه بدین جهت كه  هللا)عّز اسمه(كنند كه او تعالى هستند، و او را بدین جهت عبادت مى

دهد، و بعید نیست این طایفه همان كسانى ت و ثوابى كه مىجهنم دارد، و نه به طمع بهش

      فرماید:كند، در باره دسته سوم مىباشند كه در سوره بعدى بعد از آنكه مردم را سه دسته مى

 “والسابقون السابقون اولئك المقربون.” 

ر روایت كرده كه د السالمدر كافى به سند خود از داوود رقى از امام صادق علیه

بیند و آنچه فرمود: كسى كه بداند خدا او را مى“ و لمن خاف مقام ربه جنتان،” تفسیر آیه 

كند چه خیر و چه شر اطالع دارد، همین علم او را از اعمال شنود، و آنچه مىگوید مىمى

دارد، و همین است آن كسى كه از مقام پروردگارش خائف است، و نفس خود زشت باز مى

و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان ” كند: هوى نهى مىرا از پیروى 

 “ الجنة هى الماوى ! 

 

 نشانه های دو بهشت مخصوص خائفان، در قرآن
 

و اما اینكه فرموده: این خائفان دو بهشت دارند، مفسرین در معنایش حرفها 

به خاطر استحقاقى كه دارد به  اند، كه از میان آنها قول آنهائي كه گفته اند: یك بهشت رازده

دارند، بهتر است، چون دهند، و یك بهشت دیگر را فقط به عنوان تفضل ارزانیش مىاو مى

 هم اشعارى بدان دارد.“ لهم ما یشاؤن فیها و لدینا مزید،” آیه شریفه

 

 ها و سایر لذاتند.یعني آن دو بهشت داراى انواعى از میوه “ذواتا افنان،” 

یعني در آن دو بهشت دو چشمه جارى است. در این  “عینان تجریان،فیهما ” 

جمله كلمه عینان بدون الف و الم و بدون توضیح آمده، تا داللت كند بر عظمت امر آن دو 

 چشمه كه در آن دو بهشت است.

اى دو زوج یعنى در آن دو بهشت از هر میوه“ فیهما من كل فاكهة زوجان، ”

 ج دو صنف است.هست، و منظور از دو زو

 

 متكئین على فرش بطائنها من استبرق ...،” 

 “اند كه آسترش از ابریشم است...،در حالى كه بر فرشهایى تكیه كرده

  

 و جنى الجنتین دان،” 

 “هاى چیدنى درختان بهشتى نزدیك و در دسترس است.میوه
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 فیهن قاصرات الطرف ...،” 

شوهران نیفكنده نه انسى قبال با آنان  در آنها همسرانى هست كه چشم به غیر از

 “تماس گرفته و نه جنى،

كلمه طرف به معناى كاسه چشم است، و مراد از كوتاهى طرف این است كه: 

 كنند، و چشم داشتى به دیگران ندارند . همسران بهشتى به شوهران خود اكتفاء مى

اند، و قبل یعني حوریان بهشتى دست نخورده “لم یطمثهن انس قبلهم و ال جان،” 

 از همسران هیچ جن و انسى ازاله بكارت از ایشان نكرده است. 

همسران نامبرده در صفاى رنگ و بهاء و تأللؤ  “كانهن الیاقوت و المرجان،” 

 چون یاقوت و مرجانند، لبها چون یاقوت و چهره چون مرجان.

 

خواهد احسانى را كه خدا با این استفهام مى  “هل جزاء االحسان اال االحسان،” 

ها قرار داده هاى گوناگونى كه در آن بهشتدادن دو بهشت به اولیاى خود كرده بود و نعمت

بود تعلیل كند، و بفرماید علت این احسانها آن بود كه ایشان نیز اهل احسان بودند، یعنى با 

 ود . كردند احسان بترس از مقام پروردگارشان هر چه مى

شود كه احسان بنده بدون تالفى و البته از این آیه شریفه تنها این مقدار استفاده مى

 دهد.جبران نیست، خداوند پاداش آن را به احسانى نظیر آن مى

شود كه احسان خدا بیش از احسان و اما نكته دیگرى كه از آیات دیگر استفاده مى

در این آیات متعرضش نشده، مگر اینكه  بنده است، و اضافه بر جزاى اعمال او است،

شود كه بیشتر از احسانى باشد كه بگوییم: احسان از ناحیه خداى تعالى وقتى تمام مى

كنند، پس جمله اال االحسان داللت بر این زیادتى هم محسنین و نیكوكاران در راه او مى

 دارد. 

 181ص  19سوره الرحمن  المیزان ج   60تا  46آیه         

 

 

 دو بهشت دیگر مخصوص اصحاب یمین

 

 ،َو ِمن دُونِهَما َجنَّتَانِ ” 

 “قبل از آن دو بهشت، دو بهشت دیگر دارند.

منظور دو جنتى است كه در آیات گذشته توصیف شد، و معناى جمله من دونهما 

این است كه: دو بهشت دیگر نیز هست كه هر چند محتوى و نعمتهایى كه در آنها است شبیه 

در سابق هم تر از آن دو است، ولى از نظر درجه فضل و شرف پاییندو بهشت اول است، 

گفتیم كه: آن دو بهشت مخصوص اهل اخالص است، كه ترسشان از عذاب خدا و از فوت 

این دو بهشت مخصوص مؤمنینى است كه ثوابهاى او نیست، بلكه از مقام او است، پس 
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را به  ، مؤمنینى كه خداى سبحانتر از درجه ایمان اهل اخالص استدرجه ایمانشان پایین

ترسند، و یا به ثواب و بهشت او طمع دارند، و نند كه از آتش او مىكاین جهت عبادت مى

 اند.این دسته از مؤمنین همان اصحاب یمین در سوره واقعه

كند، یكى مقربین كه اهل اخالصند، آیات سوره واقعه، اهل بهشت را دو صنف مى

 و یكى هم اصحاب یمین.

فرماید: آن قدر سبز ىدر این جمله در وصف دو بهشت مذكور م “مدهامتان،” 

ها متمایل به سیاهى است كه سبزیش و غرور و ابتهاج درختانش به نهایت رسیده، و برگ

 شده است .

 

یعنى در آن دو بهشت دو چشمه هست كه چون فواره  “فیهما عینان نضاختان،” 

 جوشند.با شدت مى

ر( درخت آن مراد از فاكهه و رمان )میوه و انا “فیهما فاكهة و نخل و رمان،” 

دو است، چون بین فاكهه و رمان نخل را آورده، كه به معناى درخت خرماست نه خود 

 خرما.

معناى خیرات حسان این است كه: همسران بهشتى هم  “فیهن خیرات حسان،” 

اخالق خوبى دارند، و هم صورتهاى زیبا، و به عبارتى دیگر سیرت و صورتشان هر دو 

 خوب است.

هایند، اینكه فرموده: حوریان مقصور در خیمه “الخیام، حور مقصورات فى” 

معنایش این است كه: از دستبرد اجانب محفوظند، زنانى مبتذل نیستند، كه غیر شوهران نیز 

 ایشان را تماشا كنند . 

زنانى كه قبال نه انسانى با آنها تماس گرفته و  “لم یطمثهن انس قبلهم و ال جان،” 

  نه جنى !

 ى رفرف خضر و عبقرى حسان،متكئین عل” 

اند كه بهترین بافت را هاى سبز رنگ ابریشمین تكیه كردهدر حالى كه بر بالش

 “ دارد و بسیار زیبا است.

 

 تبارك اسم ربك ذى الجالل و االكرام،” 

چه پر بركت است نام رحمان خدا كه پروردگار تو و داراى صفات جالل و جمال 

 “است! 

این آیه ثنایى است جمیل براى خداى تعالى، كه چگونه دو نشأه دنیا و آخرت 

ها و آالء و بركات نازله از ناحیه او شده و رحمتش سراسر دو جهان را ماالمال از نعمت

رحمان مراد از اسم متبارك خداى تعالى همان شود كه فرا گرفته، با همین بیان روشن مى

ه، و كلمه تبارك كثرت خیرات و بركات صادره را معنا كه سوره با آن آغاز شد است،

 دهد. مى
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شود كه: متبارك است هللا كه معنایش این مى“ تبارك اسم ربك” پس اینكه فرمود: 

ها ارزانى داشته، و به رحمان نامیده شد، بدان جهت متبارك است كه این همه آالء و نعمت

 افاضه فرموده است.

اشاره به این است كه: خداى سبحان خود را به اسمایى  “ذى الجالل و االكرام” و 

گذارى كرده، و به مدلول آن اسماى حسنى متصف هم هست، و معانى وصفى و حسنى نام

نعوت جالل و جمال را واقعا دارا و واجد است، و معلوم است كه صفات فاعل در افعالش 

 .دهدظهور و أثرى دارد، و از این دریچه خود را نشان مى

به سعه رحمت ستایش “ و لمن خاف مقام ربه،” پس اگر كلمه رب را كه در آیه  

شده بود در اینجا به صفت ذى الجالل و االكرام ستوده، براى این بود كه بفهماند اسماى 

حسناى خدا و صفات علیایش در نزول بركات و خیرات از ناحیه او دخالت دارند، و اشاره 

ى او همه به مهر اسماى حسنى و صفات علیاى او مارك خورده ها و آالكند به اینكه نعمت

 است. 

 187ص  19سوره الرحمن  المیزان ج   78تا  62آیه           

 

 

 بهشت های اختصاصی هر یک از مقربان )سابقون(
 

بُونَ ”  -  ،أُولَئك اْلُمقَرَّ

 ،فى َجنَِّت النَِّعیمِ  -

 سابقین همان مقربین درگاه خدایند، -

 .“ در باغهاى پر نعمت بهشت جاى دارند  -

  

و السابقون ” ترین طبقات اهل سعادتند، همچنان كه آیه شریفهمقربون بلند مرتبه

اى نیز به این معنا اشاره دارد، و معلوم است كه چنین مرتبه“ السابقون اولئك المقربون،

ن، همچنان كه شود مگر از راه عبودیت و رسیدن به حد كمال آبراى كسى حاصل نمى

و عبودیت تكمیل “ لن یستنكف المسیح ان یكون عبداً هلل و ال المالئكة المقربون،” فرمود:

و عملش را تابع اراده موالیش كند،  شود مگر وقتى كه عبد تابع محض باشد، و ارادهنمى

همان داخل شدن  اینهیچ چیزى نخواهد، و هیچ عملى نكند، مگر بر وفق اراده موالیش، و 

پس چنین كسانى اولیاء هللا نیز هستند، و اولیاء هللا تنها همین  ،ر تحت والیت خدا استد

 اند.طایفه

 “ فى جنات النعیم،” 

، در نتیجه همه آنان یعنى هر یك نفر از این مقربین در یك جنت نعیم خواهد بود

فاما :” جنتند فرماید: مقربین هر یك در یك در جنات النعیم هستند، در آخر سوره صریحا مى

 “ان كان من المقربین فروح و ریحان و جنة نعیم. 
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عبارت است از والیت و جنت نعیم عبارت است از جنت والیت، و این نكته  نعیم

با مطلب چند سطر قبل ما هم تناسب دارد كه گفتیم: و این همان داخل شدن به والیت 

 خداست.

 

 ثلة من االولین و قلیل من االخرین،” 

 هاى گذشته جمعیت بسیارى بودند، و از این امت جمعیت مقربین از امت

 “كمترى.

 206ص  19سوره الواقعه  المیزان ج   26تا  11آیه                                    

 

 زندگي اختصاصي ُمخلَصین درجنات نعیم
 

 ،َو َما تْجَزْوَن إِال َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ ”  -

ْعلُومٌ إِال ِعبَادَ  - ِ اْلُمْخلَِصین،  أُولَئك لُهْم ِرْزٌق مَّ  ،َّللاَّ

ْكَرُمونَ   - تَقَبِِلینَ ،  فى َجنَِّت النَِّعیمِ فََوِكهُ  َو ُهم مُّ  ،،  َعلى سُرٍر مُّ

ِعین، بَْیضاَء لَذٍَّة ل ِلشِربِین، - ن مَّ  یُطاف َعلَیِهم ِبَكأٍْس م ِ

 ،نَ ال فِیَها َغْوٌل َو ال ُهْم َعنَها یُنَزفُو -

ْكنُونٌ َو ِعندَُهْم قَِصَرت الطْرِف ِعینٌ  -  ،،  َكأَنُهنَّ بَْیٌض مَّ

 

 ص خدا،  كه ایشان رزقى معلوم دارند،مگر بندگان مخلَ  -

 هاى پر نعمتهایى و ایشان گرامى هستند،  در بهشتمیوه -

 بر تختهایى رو به روى هم،     -

 شود،قدحها از آب بهشتى از هر سو برایشان حاضر مى -

 آبى زالل و لذت بخش براى نوشندگان، -

 شوند،نه در آن ضرر و فسادى است و نه از آن مست مى -

 و پیش ایشان حوریان درشت چشم پركرشمه و نازند، -

 “گویى از سفیدى، سفیده تخم مرغند قبل از آنكه دست خورده شود.  -

 

آنان  عده را بندگان مخلَص خدا نامیده، و عبودیت خداى را براى قرآن كریم این

اثبات كرده و معلوم است كه: عبد، نه مالك اراده خودش است، و نه مالك كارى از كارهاى 

كنند، مگر آنچه را كه خدا اراده كرده باشد، و هیچ عملى خودش، پس این طایفه اراده نمى

 كنند مگر براى خدا.نمى

این است كه: آنگاه این معنا را براى آنان اثبات كرده كه مخلَص هستند، و معنایش 

خدا آنان را خالص براى خود كرده، غیر از خدا كسى در آنان سهیم نیست، و ایشان جز به 

خداى تعالى به هیچ چیز دیگرى علقه و بستگى ندارند، نه به زینت زندگى دنیا و نه نعیم 
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 آخرت، و در دل ایشان غیر از خدا چیز دیگرى وجود ندارد.

دارد، التذاذش به چیز دیگرى است غیر از و معلوم است كسى كه این صفت را 

برند و ارتزاقش نیز به غیر آن چیزهایى است كه آن چیزهایى كه سایرین از آن لذت مى

ها، نوشیدنیها و كنند، هر چند كه در ضروریات زندگى از خوردنىسایرین بدان ارتزاق مى

 پوشیدنیها با سایرین شركت دارد . 

اشاره “ اولئك لهم رزق معلوم،” شود كه: جمله د مىبا این بیان این نظریه تایی

دارد به اینكه در بهشت رزق ایشان كه بندگان مخلَص خدایند غیر از رزق دیگران است و 

هیچ شباهتى بر رزق دیگران ندارد، اگر چه نام رزق ایشان و رزق دیگران یكى است، و 

 لیكن رزق ایشان هیچ خلطى با رزق دیگران ندارد.

این است كه: ایشان رزقى خاص و معین “ اولئك لهم رزق معلوم،” ناى جملهپس مع  

 و ممتاز از رزق دیگران دارند.

 205ص :    17سوره صافات    المیزان ج :  49تا  39آیه      

 

 مثالي از بهشت موعود متقین
 

اٍء ”  - ن مَّ ثَُل الَجنَِّة الَّتى ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن  فِیَها أَنَهٌر م ِ ن لَّبٍن لَّْم مَّ َغیِر َءاِسٍن َو أَنَهٌر م ِ

ْم فِیَها  ُُ ْن َعسٍل مُّصفًّى  َو لهَ ْن َخْمٍر لَّذَّةٍ ل ِلشِربِیَن َو أَنَهٌر م ِ یَتَغَیْر طْعُمهُ َو أَنَهٌر م ِ

بِهمْ   ِمن كل   ن رَّ    ...الثََّمَرِت َو َمْغِفَرةٌ م ِ

اند این است كه در اش را دادهَمثل و صفت آن بهشتى كه به مردم با تقوى وعده -

آن نهرهایى از آب تازه و نمانده و نهرهایى از شیر هست، شیرى كه طعمش 

كند. و نهرهایى از شراب است كه براى نوشندگان لذت بخش است تغییر نمى

و نهرهایى از عسل خالص است و ایشان در بهشت از هر گونه ثمره 

 “ .... رند برخوردارند و مغفرتى از پروردگارشان دا

 

ثَُل الجَ ”  وعده داده  متقینیعنى صفت بهشتى كه خدا به “   نَِّة الَّتى ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن،مَّ

 دارای خصوصیات باال است.كه در آن داخلشان كند 

 351ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  15آیه           

 

 وصف دیگری از بهشت موعود متقین

 

ثَُل اْلَجنَّةِ ”  - الَّتى ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن  تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر  أُكلَُها دَائٌم َو ِظلَُّها  تِْلك  مَّ

 ُعْقبى الَِّذیَن اتَّقَوا  وَّ ُعْقبى اْلَكِفِریَن النَّاُر،
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اند، این است كه در آن جویهاى بهشتى كه به پرهیزگاران وعده دادهَمثَل  -

ست، این سرانجام كسانى است كه روانست، میوه و سایه آنها دائمى ا

 “اند، و سرانجام كافران جهنم است.پرهیزگارى كرده

  

و كند، در آیه شریفه وعده جمیلى را كه به مردم پرهیزگار اختصاص داده بیان مى

بازگشتشان بسوى او را در دو  نتیجه سعى كفار و مؤمنین در مسیر بسوى پروردگار و

 عبارت زیر خالصه مي كند:

 “ تلك عقبى الذین اتقوا و عقبى الكافرین النار!”  -

 

بایست مؤمنین را قرار داده و اگر در قبال كفار متقین را قرار داد، با اینكه مى

آیند كه باشد، بدین منظور است كه اشاره كند بر اینكه كسانى به این عاقبت حسنى نائل مى

ایمان به خدا داشته باشند و عمل  عالوه بر ایمان، عمل صالح هم داشته باشند، چون اگر

  صالح نكنند مؤمن به خدا و كافر به آیات او خواهند بود.

 500ص :    11سوره رعد    المیزان ج :  35آیه                                   

 

  

 همسر فرعون و خانۀ آرزوي او در بهشت و نزد خدا 

 

لَِّذیَن ”  - ُ َمثاَلً ل ِ َءاَمنُوا اْمَرأَت فِْرَعْوَن إِْذ قَالَت َرب اْبِن لى ِعندَك بَْیتاً َو ضَرب َّللاَّ

نى ِمَن اْلقَْوِم الظِلِمینَ  نى ِمن فِْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو نج ِ  ،فى اْلَجنَِّة َو نج ِ

 

زند و آن داستان و نیز خداى تعالى براى كسانى كه ایمان آوردند مثلى مى -

اى در بهشت گارا نزد خودت برایم خانههمسر فرعون است كه گفت: پرورد

رهائی ام بنا كن و مرا از فرعون و عمل او نجات بده و از مردم ستمكار 

 “بخش! 

 

تمامى “ اذ قالت رب ابن لى عندك بیتا فى الجنة،” خداي سبحان در جمله 

 . است آرزوهایى را كه یك بنده شایسته در مسیر عبودیتش دارد خالصه نموده

اى كه در در خالل تمثیل حال این بانو، و اشاره به منزلت خاصهخداى تعالى 

كند بر اینكه كند كه او به زبان رانده، همین خود داللت مىعبودیت داشت، دعایى را نقل مى

دعاى او عنوان جامعى براى عبودیت او است، و در طول زندگى هم همان آرزو را دنبال 

اى بنا كند، و از ى تعالى برایش در بهشت خانهكرده، و درخواستش این بوده كه خدامى

و جز این آرزویى نداشته كه با خدا  ،فرعون و عمل او و از همه ستمكاران نجاتش دهد

 نزدیك باشد، و در دار كرامت او منزل گزیند.
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 اى درخواست كردهدر این دعا خانه“ اذ قالت رب ابن لى عندك بیتا فى الجنة،” 

هم در بهشت، و این بدان جهت است كه بهشت دار قرب خدا و جوار  كه هم نزد خدا باشد و

  “ . احیاء عند ربهم یرزقون”  رب العالمین است، همچنان كه خود خداى تعالى فرموده:

عالوه بر این، حضور در نزد خداى تعالى و نزدیكى او كرامتى است معنوى، و 

 بنده خدا هر دو را از خدا بخواهد.استقرار در بهشت كرامتى است صورى، پس جا دارد كه 

منظورش از قوم ظالمین همان قوم فرعون است و “ و نجنى من القوم الظالمین،” 

كند، این دعا در حقیقت بیزارى دیگرى است از فرعونیان، و از خداى تعالى درخواست مى

تمع اى ستمكار نجات دهد، همچنان كه جمله قبلى درخواست نجات از مجاو را از جامعه

 خاص خانوادگى بود . 

 577ص  19سوره تحریم المیزان ج  11آیه  
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 قسمت دوم:   دانستنی هائی درباره بهشت

 

 

 خوردنیها و نوشیدنیها و لذتهاى جنسى در بهشت!

 

 ،. . . َو لَُكْم فِیَها َما تَشتَِهى أَنفُسُكْم َو لَُكْم ِفیَها َما تَدَُّعونَ » -

ِحیمٍ نُُزالً  - ْن َغفُوٍر رَّ  ،م ِ

...  و شما در بهشت هر چه دلتان بخواهد و بلكه هر چه طلب كنید در اختیار  -

 خواهید داشت،

اینها همه مراسمى است كه قبال براى پذیرایى شما از ناحیه خداى آمرزنده  -

 .«رحیم فراهم شده است

 

ت هر خیر و لذتى را دهد به اینكه در آخربشارت مىبه آرزومندان بهشت آیه شریفه   

كه تصور بشود، و براى شهوتشان ممكن باشد كه اشتهاى آن كند، دارا هستند، چه از 

تر و خوردنیها و چه نوشیدنیها، و چه لذتهاى جنسى، و چه غیر آن، بلكه از این هم وسیع

” د:باالتر دارند، و آن این است كه هر چه را بخواهند بیش از آن را دارند، همچنان كه فرمو

   “لهم ما یشاؤن فیها و لدینا مزید!

 593ص :    17سوره فصلت  المیزان ج :    32و 31آیه 

 
 

 برآورده شدن همه خواست ها در بهشت
 

ا یَشاُءوَن ” ...  - َو الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت فى َرْوضاِت اْلَجنَّاِت  لُهم مَّ

 اْلَكبِیُر، ِعندَ َرب ِِهْم  ذَِلك ُهَو اْلفَضلُ 

. و كسانى كه ایمان آورده اعمال صالح كردند در باغهاى بهشت قرار ..   -

گرفته، نزد پروردگار خود هر چه بخواهند دارند، و فضل بزرگ همین 

 “است.

یعنى نظام دنیایى كه هر چیزى به وسیله سببش “ لهم فیها ما یشاؤن عند ربهم.” 

آنجا این نظام برچیده شده و تنها سببى كه در آنجا آید، در آنجا جارى نیست و در پدید مى

 كارگر است اراده و خواست آدمى است.

كند، و این خود فضل بزرگى هر چه را بخواهد در همان آن خدا برایش خلق مى
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 است از خداى سبحان.

این جمله بشارتى است “ عملواالصالحات! ذلك الذى یبشر هللا عباده الذین آمنوا و” 

بندگان ” آنها را  به عنوان “ یبشرهللا عباده ” صالح، بندگان صالحي كه با عبارت به مؤمنین

  تكریم و احترام فرموده است.“ خود

 59ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  22آیه 

 

 سرمایه در بهشت تنها خواستن است!
 

ا یَشاُءوَن ِعندَ َربِهْم  ذَِلك َجَزاُء اْلُمْحِسنِینَ ”  -  ،لُهم مَّ

 “نزد پروردگارشان هر چه بخواهند دارند و این است جزاى نیكوكاران! كه -

 

كند، و آن عبارت این آیات پاداشى را كه متقین نزد پروردگارشان دارند، بیان مى

سرمایه در است از اینكه ایشان هر چه كه خواستشان بدان تعلق گیرد در اختیار دارند، پس 

ست براى به دست آمدن آنچه مورد خواست واقع كه سبب تامى ا بهشت تنها خواستن است

خواهد باشد ، به خالف دنیا كه به دست آوردن چیزى از مقاصد دنیا، حال هر چه مى شود،

عالوه بر خواستن، احتیاج به عوامل و اسباب بسیار دارد كه یكى از آنها سعى و عمل با 

 استمداد از تعاون اجتماعى است . 

 داللت دارد بر اینكه متقین در دار قرب و اواله آیه قبلي این آیه شریفه با توجه ب

هر چه بخواهند در اختیار دارند، پس این دو پاداش متقین  ثانیاجوار رب العالمین هستند، و 

 است كه عبارتند از: نیكوكاران . 

 است: ذلك جزاء المحسنین! احسانشانپس علت تامه این اجرشان همان 

 395ص :    17المیزان ج : سوره زمر     34آیه 

 

 دعوت کنندگان به بهشت

 

ُ یَْدُعوا إِلى اْلَجنَِّة َو اْلَمْغِفَرةِ بِإِْذنِِه  َو یُبَیُن َءایَتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم ” . . .  - َو َّللاَّ

 . یَتَذَكَُّرونَ 

خواند و آیات خود را . . . و خدا به سوى جنت و مغفرتى به اذن خود مى -

 “كند تا شاید متذكر شوند! مردم بیان مىبراى 

 

به زبان و عمل به مؤمنین با سلوك راه ایمان و اتصافشان به لباس تقوا انسان را 

شان داده كه خوانند، چون خدا اجازهمىخوانند، و به اذن خدا هم سوى جنت و مغفرت مى

مش جنت و مغفرت مردم را به سوى ایمان دعوت كنند، و به رستگارى و صالح كه سرانجا
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 است راه بنمایانند.

     302ص :    2سوره بقره  المیزان ج :  221آیه                

 

 وارد شوندگان به بهشت 

 

َو َمن یَْعَمْل ِمَن الصِلَحِت ِمن ذَكٍر أَْو أُنثى َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَئك یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َو ”  -

 ال یُظلَُموَن نَِقیراً،

كس از زن و مرد كارهاى شایسته كند، به شرطى كه ایمان داشته و هر  -

شود و حتى به قدر پوسته هسته خرما ستم باشد، به بهشت داخل مى

 “بیند.نمى

كنند و آن سازد كه اعمال صالح مىاین آیه شریفه پاداش كسانى را خاطرنشان مى

یه از یك جهت رسیدن پاداش عبارت است از بهشت، چیزى كه هست خداى تعالى در این آ

به بهشت را توسعه و تعمیم داده و از سوى دیگر فعلیت آن را مقید كرده به قیدى كه آن 

 كند . فعلیت را تضییق مى

از یك سو شرط كرده كه صاحب عمل صالح اگر بخواهد به پاداش خود یعنى 

ست و لیكن بهشت برسد، باید كه داراى ایمان باشد، چون هر چند پاداش در برابر عمل ا

گذارد و هر عمل صالحى بكند آن را حبط و آنكه كافر است كفرش براى او عملى باقى نمى

  نماید.اجر مىبى

تا در نتیجه پاداش اخروى و “ و من یعمل الصالحات،”و از سوى دیگر نفرمود: 

 را انجام دهند، بلكه فرمود: همه اعمال صالحهبهشت را منحصر كرده باشد به كسانى كه 

 اى است در وعده به بهشت.و این خود توسعه“ ومن یعمل من الصالحات،”

بله، از آنجا كه مقام، مقام بیان جزاء است، رعایت این دقت الزم بود، فضل الهى  

جزاى خیر آخرت را منحصر در افرادى انگشت شمار نكند كرد كه نیز همین را اقتضاء مى

كسى كه ایمان آورد و مقدارى اعمال صالحه بلكه آن را عمومیت دهد تا شامل حال هر 

انجام دهد بگردد و آنگاه از راه توبه بنده و یا شفاعت شفیعان، بقیه اعمال صالح را كه او 

 . انجام نداده و گناهانى را كه مرتكب شده، تدارك و جبران نماید

ل تا شام حكم را عمومیت داده“ من ذكر او انثى،” و از سوى سوم با آوردن جمله:

 .  مردان و زنان هر دو بشود و اختصاص به مردان نداشته باشد

 .آرى از نظر اسالم هیچ فرقى بین مرد و زن نیست

 

 140ص :    5سوره نساء     المیزان ج :  124و  123آیه 
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 شرایط ورود به بهشت 
 

ْكَرُمونَ ”  -  ،أُولَئك فى َجنٍَّت مُّ

 “احترامند!چنین كسانند كه در باغهاى بهشت مورد  -

 

 هصفات و افعالي از انسانها را شمرد سوره معارجآیات قسمتی از در خدای تعالی 

كه منجر به بهشتي شدن آنها، و مكرم بودنشان در جنات، مي شود و اینك جزئیاتي از آن 

 اعمال و صفات را شرح مي دهد:

را  نمازشود اول از همه از میان همه امتیازات مؤمنینى كه در آیات ذكر مى

چون مي خواهد شرافت نماز را رسانیده، و بفهماند نماز بهترین  اختصاص به ذكر مي دهد،

 یله هلع مذموم دارد، چون در آیهاعمال است. عالوه بر این، نماز اثر روشنى در دفع رذ

نماز را بازدارنده از هر فحشاء و منكر دانسته “ ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر،”

 است.

 

اینكه كلمه صالة را به ضمیر ُهم اضافه كرده “ ،الذین هم على صالتهم دائمون” 

اند، نه اینكه دائما در داللت دارد بر اینكه این مؤمنین بر خواندن نمازشان مداومت داشته

اند، و ستودن آنان به مداومت در نماز اشاره است به اینكه اثر هر عملى با نماز بوده

 شود.مىمداومت در آن كامل 

  

سپس آن مؤمنین را به “ ،و الذین فى اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم” 

 رعایت و پرداخت حقي معلوم از اموال خود به سائل و محروم مي ستاید.

 

آید آنچه از سیاق شمردن اعمال صالحه بر مى“ ،و الذین یصدقون بیوم الدین” 

ت كه مصلین عالوه بر تصدیق قلبى روز جزا این است كه مراد از تصدیق یوم الدین این اس

كنند، به این معنا كه سیره زندگیشان سیره كسى است كه معتقد عمال هم آن را تصدیق مى

است هر عملى كه انجام دهد به زودى در مورد آن بازخواست، و بر طبق آن جزا داده 

دهند، و خیرش مىشود، حال چه اینكه عملى خیر باشد و چه شر، اگر خیر باشد جزاى مى

 دهند . اگر شر باشد جزاى شرش مى

داللت دارد بر اینكه تصدیقشان استمرار هم دارد، پس “ یصدقون” و تعبیر به 

خواهند انجام دهند خدا را فراموش نكنند، اگر او آن عمل دائما مراقبند در هر عملى كه مى

 را خواسته انجامش دهند، و اگر نخواسته تركش كنند.

و كسانى كه از عذاب پروردگارشان  “الذین هم من عذاب ربهم مشفقون،و ” 

آید، پس هم ترس ترسانند، كه آنچه در باره تصدیق به یوم الدین گفتیم، در اینجا نیز مى

 دهد . درونى دارند، و هم عملشان عملى است كه از این ترس خبر مى
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شان به اعمال صالحه و و الزمه اشفاقشان از عذاب پروردگار، عالوه بر مداومت

مجاهدتشان در راه خدا، این است كه به اعمال صالحه خود اعتماد ندارند، و از عذاب خدا 

 سازد.ایمن نیستند، چون ایمنى از عذاب با خوف و اشفاق نمى

و سبب و علت اشفاق از عذاب این است كه عذاب در مقابل مخالفت است، پس 

 ى را از عذاب نجات دهد.بجز اطاعت درونى چیزى نیست كه آدم

از سوى دیگر اطمینانى هم به نفس و درون آدمى نیست، چون ما زورمان به 

رسد، مگر به آن مقدار توانایى كه خداى سبحان به ما داده، خدایى كه هواى نفسمان نمى

قل فمن یملك من هللا ” مالك هر چیز است، و مملوك چیزى نیست همچنان كه خودش فرمود:

 “شیئا.

چون هیچ كس از عذاب پروردگارش ایمن نیست.   “ان عذاب ربهم غیر مامون،” 

سازد كه این جمله علت ترس مؤمنین از عذاب پروردگارشان را بیان نموده، روشن مى

 مؤمنین در ترسیدن از عذاب مصابند، و وجه آن را در باال بیان كردیم. 

 

كسانى كه شهوت خود را  و  “، و الذین هم لفروجهم حافظون ... هم العادون” 

كنند، مگر در مورد همسران و كنیزان خود كه به خاطر به كار بردن نیروى حفظ مى

شوند، پس اگر كسى براى اطفاى شهوت به دنبال غیر آنچه شهوت در آن موارد مالمت نمى

 یاد شد باشد چنین كسانى تجاوزگرند.

 

ها و پیمان خود را كه امانتو كسانى  “،و الذین هم الماناتهم و عهدهم راعون” 

 شمارند.محترم مى

هایى است كه امانت رسد، انواعآنچه از كلمه امانات زودتر از هر معنایى به ذهن مى

سپارد، از قبیل مال و جان و عرض، مردم به یكدیگر اعتماد نموده، و هر یك به دیگرى مى

  كند.خیانت نمىكوشد و به آن و شخص امین رعایت آن را نموده در حفظش مى

و ظاهرا مراد از كلمه عهد در آیه مورد بحث قراردادهاى زبانى و عملى است كه 

بندد، كه فالن عمل را انجام و یا فالن امر را رعایت و حفظ كند، و بدون انسان با غیر مى

 مجوز آن قرارداد را نقض ننماید.

 

ایستند.  مىهاى خود و كسانى كه پاى شهادت “،و الذین هم بشهاداتهم قائمون” 

معناى شهادت معلوم و معروف است و قائم بودن به شهادت به معناى این است كه از تحمل 

گیرند شهادت را تحمل و اداى آنچه تحمل كرده استنكاف نورزد، اوال وقتى او را شاهد مى

نورزد، و بدون هیچ كم و شود استنكاف كند، و ثانیا وقتى براى اداى شهادت دعوت مى

 زیادى آنچه دیده بگوید، و آیات قرآن در این باره بسیار است.

و كسانى كه بر نماز خود محافظت دارند. “ ،و الذین هم على صالتهم یحافظون” 

منظور از محافظت بر صالة این است كه صفات كمال نماز را رعایت كند، و آنطور كه 
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 شرع دستور داده نماز بخواند . 

 ها محترمند!ایشان در بهشت “اولئك فى جنات مكرمون،”   

 22ص  20سوره معارج المیزان ج  35تا  22آیه  

 

 

 از شرایط ورود به جنت:   ثبات در فتنه ها 
 

ستُهُم ”  - ثَُل الَِّذیَن َخلَْوا ِمن قَْبِلُكم  مَّ ا یَأْتُِكم مَّ اْلبَأْساُء أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َو لَمَّ

ِ  أاَل  سوُل َو الَِّذیَن َءاَمنُوا َمعَهُ َمتى نَصُر َّللاَّ اُء َو ُزْلِزلُوا َحتى یَقُوَل الرَّ َو الضرَّ

ِ قَِریب،   إِنَّ نَصَر َّللاَّ

 

پندارید بدون اینكه آنچه بر سر اقوام و ملل گذشته از مصائب درونى آیا مى”  -

و برونى بیامد بر سر شما آید داخل بهشت شوید؟  نه ممكن نیست شما نیز 

مانند آنها امتحان خواهید شد آنها آنچنان آزمایش سختى شدند كه دچار 

ت است تزلزل گشته حتى رسول و مؤمنین گفتند: پس نصرت خدا چه وق

 “ آنگاه به ایشان گفته شد: آگاه باشید كه نصرت خدا نزدیك است ! 

 

ها پیش آورد، و احدى از مردم به سعادت دین و این سنت دائمى خدا است كه فتنه

 رسد مگر با ثبات و تسلیم . قرب رب العالمین نمى

  235ص :    2سوره بقره  المیزان ج :  214آیه              

 

 ورود به بهشت حقیقت ایمان الزم است!براي 

 

ِ َو اْلیَْوِم ”  - إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو الَِّذیَن َهادُوا َو النَّصَرى َو الصبِئِیَن َمْن َءاَمَن ِباَّللَّ

 االَِخِر َو َعِمَل صِلحاً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعندَ َرب ِِهْم َو ال َخْوٌف َعلَیِهْم َو ال ُهْم یْحَزنُونَ 

بدرستى كساني كه مؤمنند و كساني كه یهودى و نصرانى و صابئى هستند هر   -

كدام به خدا و دنیاى دیگر معتقد باشند و كارهاى شایسته كنند پاداش آنها پیش 

  “پروردگارشان است نه بیمى دارند و نه غمگین شوند 

 

مراد از الذین آمنوا، در ابتداى آیه كسانى هستند كه ایمان ظاهرى دارند، و به این 

اند، بنا بر این معناى آیه این مي شود: این نامها و نامگذاریها نام و به این سمت شناخته شده

هیچ ارزشى ندارد، نه كه دارید، از قبیل مؤمنین، یهودیان، مسیحیان، صابئیان، اینها نزد خدا 

 كند، و نه از عذاب او ایمن مي سازد!ا را مستحق پاداشى مىشم
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 اند:گفتههمچنانكه یهود و نصارى بنا به حكایت قرآن مى

داخل بهشت نمي شود، مگر كسى كه یهودى باشد، و یا كسي كه نصارى باشد، ”  

و  نه بلكه تنها مالك كار و سبب احترام و سعادت، حقیقت ایمان به خدا و روز جزاء است،

 “.نیز عمل صالح است

و این مطلب در آیات قرآن كریم مكرر آمده، كه سعادت و كرامت هر كسى دائر  

گذارى، پس هیچ یك از این نامها سودى براى مدار و وابسته به عبودیت است، نه به نام

ماند، و او را سود صاحبش ندارد، و هیچ وصفى از اوصاف كمال، براى صاحبش باقى نمى

 ، مگر با لزوم عبودیت.بخشدنمى

تر از آنان و حتى این نامگذاریها، انبیاء را هم سود نمي دهد، تا چه رسد به پائین

ستاید مع بینیم خداي تعالى در عین اینكه انبیاء خود را با بهترین اوصاف مىهمچنانكه مى

ند بى اجر اانبیاء هم اگر شرك بورزند، اعمالى كه كرده”  فرماید:ذلك در باره آنان مى

 “میشود. 

و در خصوص اصحاب پیامبر اسالم، و كساني كه به وى ایمان آوردند، با آنكه در 

 فرماید: جاى دیگر از عظمت شان و علو قدرشان سخن گفته، مى

 

اند، وعده مغفرت و خدا به بعضى از كساني كه ایمان آورده، و عمل صالح كرده” 

     “.اجر عظیم داده است

 292ص :    1سوره بقره ترجمة المیزان ج :  62آیه    

 

 

 برای چه کسانی درهای آسمان و بهشت باز نمی شود؟
 

 

َُّح لُهْم أَْبَوب السَماِء َو ال یَْدُخلُوَن ”  - إِنَّ الَِّذیَن َكذَّبُوا بِئَایَتِنَا َو استَْكبُروا َعنَها ال تُفَت

 .الَخیَاِط  َو كذَِلك نْجِزى اْلُمْجِرِمینَ   اْلَجنَّةَ َحتى یَِلَج الَجَمُل فى سم  

 

هاى ما را تكذیب كرده و نسبت به آنها تكبر ورزیدند درهاى كسانى كه آیه -

آسمان را به رویشان نگشایند و به بهشت وارد نشوند تا طناب كشتى به 

 “دهیم! سوراخ سوزن داخل شود، آرى، بدكاران را این چنین سزا مى

 

ز فتح درهاى آسمان كرده هم شامل فتح آن براى ورود و صعود نفیى كه خداوند ا

شان، اال اینكه جمله شود، و هم شامل فتح آن براى صعود ارواحادعیه و اعمال آنان مى

مزبور قرینه است بر اینكه مقصود از نگشودن درهاى آسمان تنها براى ورودشان به بهشت 

آید بر مى“ فى السماء رزقكم و ما توعدون،و ”است، چون از ظاهر این آیه و همچنین آیه: 
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 كه بهشت در آسمان است.

 

 “حتى یلج الجمل فى سم الخیاط،”  -

در این جمله ورودشان به بهشت تعلیق بر محال شده، و این تعلیق بر محال كنایه 

هاى ما را تكذیب كرده و است از اینكه چنین چیزى محقق نخواهد شد، و باید كسانى كه آیه

      آنها تكبر ورزیدند براى همیشه از آن مایوس باشند. نسبت به

 144ص :    8سوره اعراف    المیزان ج :   40آیه    

 

  

 حرام بودن جنت براي معتقدین به شریک برای خدا
 

ُ عَلَیِْه الَْجنَّةَ َو َمأَْواهُ النَّاُر  َو َما ”  - َم َّللاَّ ِ فَقَدْ َحرَّ  أَنصاٍر، ِللظِلِمیَن ِمنْ إِنَّهُ َمن یُشِرك بِاَّللَّ

ورزد محققا خداوند بدرستى حقیقت این است كه كسى كه شرك به خدا مى -

بهشت را بر او حرام كرده و جایش در آتش خواهد بود. هیچ یاورى از 

 “یاوران براى ستمكاران نیست . 

 

ن، این آیه داللت دارد بر اینكه این گناه یعنى در الوهیت براى خداوند انباز گرفت

 شرك است، و مرتكب آن كافر، و نیز داللت دارد بر اینكه بهشت بر كفار حرام است.

فقد حرم هللا علیه الجنة و ماویه ” در اینكه بطور حكایت از حضرت مسیح فرمود:

اى هم به عنایتى است به اینكه در ضمن بیان مطلب اشاره“ النار و ما للظالمین من انصار،

ها ه مسیح كرده باشد، و آن نسبت داستان تفدیه است كه مسیحىبطالن نسبت ناروایشان ب

طرف چوبه دار رفته، بلكه خودش دهند به حضرت مسیح كه وى با پاى خود به نسبت مى

خواست جانش را فداى پیروان خود كند، بلكه مى خواسته كه خود را بدار آویزد، چونمى

خداوند از گناهان آنان در گذرد، و تكالیف الهى خود را از آنها بردارد، و در روز قیامت 

 شان ببرد.هایشان با آتش دوزخ تماسى پیدا كند یكسره به بهشتبدون اینكه بدن

همین درست  اطرها داستان بدار آویختن و نیز داستان تفدیه را براى خمسیحى

اند كه تنها از دیندارى به اسمش قناعت كرده، و جمیع محرمات الهى را به خیال كرده

اینكه خدا از آنان نهى ننموده مرتكب شوند، و در عین حال روز قیامت هم به پاداش اینكه 

 آیند!!!براى خدا پسر درست كردند و ... یكسره به بهشت درمى

 101ص :    6سوره مائده    المیزان ج :  72آیه                                               
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 محرومیت از بهشت بخاطر علوخواهي و فساد 

 

ا فى األَْرِض َو ال فَساداً َو اْلعَِقبَةُ ”  - تِْلك الدَّاُر االَِخَرةُ نْجعَلَُها ِللَِّذیَن ال یُِریدُوَن ُعلُوًّ

 ِلْلُمتَِّقین،

خواهند در زمین دهیم كه نمىكسانى اختصاص مى این خانه آخرت را به -

 “برترى نمایند و فساد انگیزى كنند، و سرانجام خاص متقین است! 

 

رساند، و همین خود شرافت و ارجمندى و علو مكان آخرت را مى“ تلك” كلمه 

شاهد است بر اینكه مراد از دار آخرت، دار آخرت سعیده است، نه هر آخرتى، و نیز به 

 اند.جهت مفسرین دار آخرت را در آیه مورد بحث به بهشت تفسیر كردههمین 

علو خواهى یكى از مصادیق فساد خواهى است، و اگر از میان فسادها خصوص 

علوخواهى و برترى جویى را نام برده، براى این است كه نسبت به خصوص آن عنایت 

 .داشته است

روند، كه ها كسانى به بهشت مىرساند كه تناین آیه شریفه عمومیت دارد، و مى

در زمین، هیچ یك از مصادیق فساد و یا به عبارتى دیگر هیچ یك از گناهان را مرتكب 

كرده باشند، از بهشت محروم  نشوند، به طورى كه حتى اگر در همه عمر یك گناه

ان ” آیه دیگرى از قرآن كریم این عموم را تخصیص زده و فرموده: شوند، و لیكنمى

 “ بوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سیئاتكم، و ندخلكم مدخال كریما. تجتن

 119ص :    16سوره قصص    المیزان ج :  83آیه           

 

 طمع بیهوده منافقین براي دخول در جنت نعیم

 

 ،َعِن اْلیَِمیِن َو َعِن الشَماِل ِعِزینَ  ،فََماِل الَِّذیَن َكفَُروا قِبَلَك ُمْهِطِعینَ ”  -

نُهْم أَن یُْدَخَل َجنَّةَ نَِعیمٍ  -  . . .؟ أَ یَطَمُع كلُّ اْمِرٍى م ِ

 

با اینكه خداى تعالى مقدر فرمود كه كفار را با بهشت خود گرامى ندارد، این  -

 دارند؟شود كه چشم از تو بر نمىكفار را كه در پیرامون تواند چه مى

  شوند،مىو در عین اینكه با همند از چپ و راستت متفرق  -

آیا هر یك از آنها طمع آن دارند كه تقدیر الهى را بر هم زده داخل بهشت نعیم  -

 “ شوند؟

اى از مسلمانان است كه ایمان آورده و داخل آیه مورد بحث مربوط به طایفه

را  وسل موآلهعلیه هللامؤمنین بودند، و بیشتر از مؤمنین واقعى چپ و راست رسول خدا صلى

 وسل موآلهعلیههللاكردند، ولى در باطن به بعضى از احكام كه بر رسول خدا صلىاحاطه مى
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 نازل شده كفر ورزیدند و اعتنایى به آن نكردند . 

خداى سبحان در این آیات توبیخشان كرده كه از احاطه كردن رسول خدا 

و نباید طمع بهشت و همواره با آن جناب بودن سودى نخواهند برد،  وسل موآلهعلیههللاصلى

توانند قضا و قدر خدا را لغو كنند، كنند، چون از آنانى كه داخل بهشت شوند نیستند، و نه مى

 و نه خدا را به ستوه آورند.

 28ص  20سوره معارج المیزان ج  41تا  36آیه  

 

 شرابي كه در بهشت مي نوشند!

-  

ْختُومٍ ”  - ِحیٍق مَّ  ،یُسقَْوَن ِمن رَّ

 َو فى ذَِلك فَْلیَتَنَافَِس اْلُمتَنَِفسون، ِختَُمهُ ِمسٌك  -

 َو ِمَزاُجهُ ِمن تَسنِیم، -

بُونَ  -  ،َعْیناً یَشَرب بَها اْلُمقَرَّ

 نوشانند،از شراب صافى مهرخورده به ایشان مى -

شرابى كه مهر و مومش مشك است و شایسته است كه مردم نسبت به چنین  -

 زندگى مسابقه بگذارند.

 مه تسنیم است،شرابى كه ممزوج با چش -

 “نوشند.اى است خاص مقربین كه جز از آن نمىمنظور چشمه -

 

 در آیه قبل در مورد ابرار فرمود:

 

 محققا ابرار غرق در نعمتند، -

 كنند،ها تكیه زده تماشا مىبر اریكه -

 شود.در سیمایشان طراوت تنعم مشاهده مى -

 

سبحان در بهشت براي در این آیات انواع نعمت هائي را مي شمارد كه خداوند 

 آنان انعام فرموده است:

” فرماید:همچنان كه همین معنا را در آیه زیر به صراحت، خاطرنشان كرده و مى

كند تا بشتابد به سوى آن پس در آیه بشر را ترغیب مى “سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة،

  نعمتى كه با عبارت رحیق مختوم توصیفش كرده است.

گران و زورآزمایان هاى بهشتى، مي فرماید: مسابقهبه همه نعمت بعد از ترغیب

هاى بهشتى، و مخصوصا بر سر رحیق مختوم مسابقه بگذارند، كه باید بر سر همه نعمت

 نوشیدنى خاص آنان است.

كلمه مزاج به  “شرابى كه ممزوج با چشمه تسنیم است، -و مزاجه من تسنیم” 
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اى است در بهشت، كه خداى كلمه تسنیم به معناى چشمهمعناى وسیله مخلوط كردن است، و 

 تعالى نامش را تسنیم نهاده است. 

 “  نوشند.اى است خاص مقربین كه جز از آن نمىچشمه -عینا یشرب بها المقربون” 

  394ص  20سوره  مطففین المیزان ج  28تا  25آیه           

 

 در بهشت خواب نیست

-  

ا َو أَْحسُن َمِقیالً،أَصَحب اْلَجنَِّة ”  - ستَقَرًّ  یَْوَمئٍذ َخیٌر مُّ

 “ گاه نیكوتر دارند.اهل بهشت آن روز قرارگاه بهتر و استراحت -

 

كلمه مستقر و مقیل دو اسم مكان از استقرار و قیلوله هستند، اما استقرار كه روشن 

خواب باشد و است، و اما قیلوله به معناى استراحت در نصف روز است، چه اینكه همراه با 

        چه نباشد، و باید هم همینطور باشد، چون در بهشت خواب نیست.

 279ص :    15سوره فرقان      المیزان ج :  24آیه               

 

 بحثی در نزول اشیاء از بهشت 
 

هاى كعبه و نیز حجر االسود و سنگ مقام از بهشت روایاتى هست كه مي گوید: پایه

 و نظائر این. -اینكه سنگ مقام در زیر مقام فعلى دفن شده و  -نازل شده 

نظیر این گونه روایات در معارف دینى بسیار است، حتى در باره بعضى از  

ها و امثال آن آمده، كه مثال فالن میوه یا فالن گیاه، بهشتى است، و نیز نباتات و میوه

 جهنم است.گوید: فالن چیز از جهنم و یا از فوران روایاتى كه مى

از همین دسته است روایاتى كه در باب طینت وارد شده، و مي گوید طینت مردم با 

سعادت از بهشت، و طینت اشقیاء از آتش بوده، یا از دسته اول از علیین، و از دسته دوم از 

 سجین بوده است . 

گوید: بهشت برزخ در فالن قطعه از و نیز از همین دسته است آن روایاتى كه مى

 زمین، و آتش برزخ در آن قطعه دیگر از زمین است.

اى از هاى بهشت است، و یا حفرهگوید: قبر یا باغى از باغو روایاتى كه مى

 هاى جهنم،حفره

و امثال این روایات كه هر كس اهل تتبع و جستجو، و نیز بیناى در مطاوى اخبار 

 یابد. باشد به آنها دست مى

الهیه است كه فتح بابش به وسیله قرآن شریف شده، و  این گونه روایات از معارف

آید: كه تنها حجر اند، آرى از كالم خداى تعالى برمىالسالم مسیر آنرا دنبال كردهائمه علیهم
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االسود و چه و چه از ناحیه خدا نیامده، بلكه تمامى موجودات از ناحیه او نازل شده است، و 

شود، همه از ناحیه خداى سبحان مشهود است دیده مىآنچه در این نشئه كه نشئه طبیعى و 

نازل شده، چیزیكه هست آنچه از موجودات و حوادث كه خیر و جمیل است، و یا وسیله 

خیر، و یا ظرف براى خیر است، از بهشت آمده، و باز هم به بهشت برمي گردد، و آنچه از 

دوزخ آمده، و دوباره به  شرور است یا وسیله براى شر و یا ظرف براى شر است، از آتش

 گردد.همانجا بر مى

 هائى از كالم خدا:اینك نمونه

 ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم،و ان من شى”  -

كنیم، ها هست، و ما نازل   نمىهیچ چیز نیست مگر آنكه نزد ما از آن خزینه -

 “اى معلوم. مگر به اندازه

نزد خدا موجودند، و به وجودى نامحدود، و غیر  رساند تمامى اشیاء عالمكه مى

 گیرى میشوند.مقدر با هیچ تقدیر موجودند، و تنها در هنگام نزول، تقدیر و اندازه

پس آیه شریفه، مسئله خدائى بودن هر چیز را، عمومیت داده، همه چیز را از ناحیه 

كند، بخصوص اثبات مىخدا مي داند، و آیاتى دیگر این معنا را در باره بعضى از چیزها 

 مانند آیه:

 و أنزل لكم من االنعام ثمانیة ازواج،”  -

 “براى شما از جنس چهار پایان هشت جفت نازل كرده است. -

 و انزلنا الحدید فیه باس شدید،”  -

 “آهن را نازل كردیم ، كه در آن قدرتى بسیار است. -

 و فى السماء رزقكم و ما توعدون،”  -

 “اند در آسمان است.اش را به شما دادهوعدهرزق شما و آنچه كه  -

 

و خدا در آنچه در دنیا هست همه از ناحیه خداى سبحان نازل شده، به حكم این آیات 

، از آن جمله گردندبار دیگر همه آنها به سوى پروردگار بر مىكالمش مكرر فرموده كه 

 آیات زیر است:

 و ان الى ربك المنتهى،”  -

 “وى پروردگار تو است.بدرستى كه منتهى به س -

 الى ربك الرجعى،”  -

 “بازگشت به سوى پروردگار تو است. -

 الیه المصیر،”  -

 “بازگشت بسوى او است. -

 “اال الى هللا تصیر االمور ! ”  -

 “. گردد! آگاه باشید كه همه امور به سوى خدا باز مى -

در فاصله میانه پیدایش  -كند: كه اشیاء و نیز آیه سوره حجر این معنا را هم افاده مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وچهارم: بهشت 36

كنند، كه كیفیت آغازشان آنرا اقتضاء كرده، و بر آن بر طبق مقتضائى سیر مى -و بازگشت 

یابند، كه ابتداء وجودش اقتضاى آنرا سرنوشتى از سعادت و شقاوت و خیر و شر جریان مى

 دارد.

 شود: عنا از آیات زیر نیز استفاده مىو این م

 كل یعمل على شاكلته،”  -

 “تند.هر كسى بر طینت خود مى -

 و لكل وجهة هو مولیها،”  -

 “كند.هر كسى براى خود هدفى معین دارد كه خواه ناخواه به همان سو رو مى -

قرآن كریم در باره این سنگ حجراالسود و سنگهاى دیگر، و هر موجود دیگر 

اند، و دوباره به سوى او اند نازل شدههمه از ناحیه قرارگاهى كه نزد خدا داشتهفرموده: 

   گردند، بعضى به سوى بهشت او، و بعضى به سوى دوزخش!برمى

 438ص :    1المیزان ج :                                                          
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 فصل دوم

 

 

  ییو نعمت های بهشتو نعمت های بهشت  ، ، محیط طبیعيمحیط طبیعي
 

 

 اشاره ای به محل بهشت موعود

 

ْلُموقِنِینَ ”  -  ،َو فى األَْرِض َءایٌَت ل ِ

 ،َو فى أَنفُِسكْم  أَ فاَل تُْبِصُرونَ  -

 َو فى السَماِء ِرْزقُكْم َو َما تُوَعدُون، -

ثَْل َما أَنَُّكْم تَنِطقُونَ  -  ،فََو َرب السَماِء َو األَْرِض إِنَّهُ لََحقٌّ م ِ

 

 هم در زمین آیاتى هست براى اهل یقین، -

 بینید،و هم در درون وجود خودتان چرا آن آیات را نمى -

 اید،و هم آنچه كه وعده داده شدهو در آسمان، هم رزق شما هست  -

اید عینا مثل اینكه پس به رب آسمانها و زمین سوگند كه آنچه وعده داده شده -

 “گویید حق است!شما سخن مى
 

 !وَعُدونِرْزقُكْم َو َما ت السَماءِ َو فى 

جهت باال است، چون هر چیزى ماء سَ اند: مراد از كلمه بعضى از مفسرین گفته

كه باالى سر ما باشد و ما را در زیر پوشش خود قرار داده چنین چیزى را در لغت عرب 

 گویند. سماء مى

كه جهت باال  -ممكن هم هست بگوییم اصال منظور از آسمان معناى لغوى كلمه 

نیست، بلكه منظور از آن، عالم غیب باشد، چون همه اشیاء از عالم غیب به عالم  -باشد

 شود.آیند، كه یكى از آنها رزق است كه از ناحیه خداى سبحان نازل مىشهود مى

 

 !وَعُدونَو َما ت

  اید نیز در آسمان است.آنچه كه وعده داده شدهیعنى: 

حال ببینیم منظور از آن چیست؟ ظاهرا مراد از آن، بهشتى است كه به انسانها 

 “ .عندها جنة الماوى” اش را داده، و فرموده وعده
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اند كه مراد از آن، بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب هر دو و اینكه بعضى گفته

م ابواب السماء و ال ان الذین كذبوا بایاتنا و استكبروا عنها ال تفتح له” است، با آیه شریفه

فرماید: چنین كسانى سازد، چون مىنمى“ یدخلون الجنة حتى یلج الجمل فى سم الخیاط،

 .جهنم در آسمانها نیستشود شود، پس معلوم مىدرهاى آسمانى برویشان گشوده نمى

بله، در قرآن كریم مكرر نازل شدن عذاب دنیوى را، به آسمان نسبت داده و مثال 

و آیاتى دیگر نیز این معنا را “ نزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء،فا” فرموده:

 رساند. مى

ثَْل َما أَنَُّكْم تَنِطقُونَ ”  پس به پروردگار آسمان “ ،فََو َرب السَماِء َو األَْرِض إِنَّهُ لََحقٌّ م ِ

كه همان بهشت اید آنچه كه وعده داده شدهو زمین سوگند كه آنچه ما گفتیم كه رزقتان است و 

و این مطلبى است ثابت، و قضائى است  در آسمان است. -كه خود رزقى دیگر است -باشد

حتمى، مثل حق بودن سخن گفتن خودتان، همان طور كه در سخن گفتن خود شكى ندارید، 

 در این گفته ما هم شك نداشته باشید.

” ه در آیه شریفهو اما اینكه گفتیم بهشت هم رزقى است، دلیلش قرآن كریم است ك

 بهشت را رزقى كریم خوانده است.“ لهم مغفرة و رزق كریم،

 560ص :    18سوره ذاریات  المیزان ج :  23تا 20آیه      

 

 بهشت و وسعت آن 

 

 ،َو َجنٍَّة َعْرضَها السَمَوت َو األَْرض أُِعدَّت ِلْلُمتَِّقینَ  ... ”  -

و به سوى بهشتى كه پهناى آن همه آسمانها و زمین را فرا گرفته و مهیا  ...  -

 .“براى پرهیزكاران است 

 

منظور از عرض بهشت، چیزى “ جنة عرضها السموات و االرض....” اینكه فرمود:

در مقابل طول آن نیست، بلكه منظور وسعت آن است، و این خود استعمالى است شایع، و 

كنایه است از اینكه وسعت آن به نهایت درجه است، و یا به قدرى تعبیر به عرض،  كانه

تواند آن را بسنجد و برایش حدى تصور كند، البته این تعبیر است كه وهم و خیال بشرى نمى

 معناى دیگرى نیز دارد، كه در روایت زیر آمده است:

خدا از رسول “ جنة عرضها السموات و االرض،” در مجمع البیان در ذیل آیه:” 

روایت كرده كه شخصى از آن جناب پرسید: وقتى عرض بهشت همه  وسل موآلهعلیههللاصلى

فرمود: سبحان  وسل موآلهعلیههللاآسمانها و زمین باشد پس دوزخ كجا است؟ رسول خدا صلى

 “آید شب كجا است؟هللا وقتى روز مى

اند: كه را این گونه تفسیر كرده وسل موآلهعلیههللاها این كالم رسول خدا صلىبعضى

مراد آن جناب این بوده كه آتش در علم خداى تعالى است، همان طور كه شب در هنگام فرا 

رسیدن روز در علم خداى تعالى است، اگر منظور این اشخاص این است كه آتش از علم 
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را از بین خداى تعالى غایب نیست پر واضح است كه این جواب قانع كننده نیست، و اشكال 

برد، چون سؤال از مكان آتش است نه از علم خداى تعالى به آتش، و اگر منظورشان نمى

این است كه ممكن است مكان دیگرى بیرون از سماوات و ارض باشد كه دوزخ در آن قرار 

داشته باشد، گو اینكه این احتمال فى نفسه بعید نیست، لیكن روى این فرض مقایسه جنت و 

اى صحیح نیست، براى اینكه شب در هنگام آمدن نهار از حیطه و نهار، مقایسه نار با لیل

 آسمانها و زمین خارج نیست، و بنابر این حق مطلب این است كه این تفسیر درست نیست . 

كنم روایت به یك معنائى دیگر نظر دارد، و توضیح آن این است و من گمان مى

چند كه شباهتى با دنیا و لذائذ و آالمش دارد، و  كه آخرت با همه نعمتها و عذابهایش هر

همچنین انسانى كه در آخرت وارد شده هر چند كه همان انسانى است كه به عینه در دنیا بود 

همچنان كه مقتضاى ظواهر كتاب و سنت همین است، اال اینكه نظامى كه حاكم در آخرت  -

رت دار أبدیت و بقا است، و دنیا است غیر از نظامى است كه در دنیا حاكم است، چون آخ

كند نوشد و نكاح مىخورد، و مىدار زوال و فنا است، و به همین جهت انسان در بهشت مى

گردد شد نمىبرد، ولى در آنجا دچار عوارضى كه در دنیا بر او وارد مىو لذت شهوانى مى

چشد و از سوزد، و سوزش آتش را مىو همچنین انسان دوزخى در آخرت بین آتش مى

بیند، ولى آثار سوختن دنیائى نشین دوزخیش شكنجه مىخوردنیها و نوشیدنیها و مسكن و هم

 میرد.شود و نه خاكستر و نه مىرا ندارد، نه ذغال مى

و همچنین در آخرت عمرى أبدى و بى پایان دارد، ولى آثار طول عمر دنیائى از 

همچنین سایر شؤون حیاتى دنیائى را دارد  خوردگى را ندارد، وقبیل كهولت و پیرى و سال

ولى آثار دنیائى آن را ندارد، و این نیست مگر به خاطر اینكه عوارض و لوازم نامبرده از 

لوازم نظام دنیوى است، نه از لوازم مطلق نظام )چه دنیائى و چه آخرتى،(  پس دنیا دار 

ناى آسمانها و زمین را بهشت شود پهتزاحم و تمانع است، ولى آخرت چنین نیست. ) پس مى

 اشغال كرده باشد، و در عین حال جهنم نیز آن را اشغال كند.( 

از جمله دالئل این معنا این است كه: ما آنچه را كه در طرف مشاهده خود از 

بینیم حوادث بار اول از حوادث و اتفاقات واقعه حوادث دیگرى را براى بار دوم مى

بینیم كه حوادث دیروز از نظر ما حوادث امروز را وقتى مىشود، مثال نظرمان غایب مى

بینیم كه حوادث روز گذشته باشد، و همچنین غایب شده باشد، حوادث شب را وقتى مى

مثالهاى دیگر و اما نسبت به خداى سبحان چنین نیست، از نظر او حوادث شب و روز یك 

سازد، و این قسم او غایب نمى جا مشاهد است، و حوادث آینده حوادث گذشته را از محضر

حوادث مزاحمتى با یكدیگر ندارند، پس شب و روز و حوادث مقارن آن دو، به حسب نظام 

شوند، ولى در نظام ماده و حركت متزاحم و متمانعند، در یك جا و در یك لحظه جمع نمى

هتر فهمیده آخرت هیچ تزاحم و تمانعى با هم ندارند، و با این بیان معناى آیه زیر نیز ب

ا لم تر الى ربك كیف مد الظل و لو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیال ثم ” شود: مى

 “قبضناه الینا قبضا یسیرا . 

شود كه آسمان و وقتى جمع بین لیل و نهار متزاحم، ممكن باشد، این نیز ممكن مى
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و هم گنجایش دوزخى را  و زمین گنجایش بهشتى را داشته باشد كه به وسعت آن دو است،

تر اینكه: این نیز ممكن است كه داشته باشد كه آن نیز به وسعت آن دو است به عبارت ساده

آسمان و زمین محل بهشتى و جهنمى باشد كه وسعت هر دو بقدر آسمان و زمین است، ولى 

 نه به حسب نظام دنیا، بلكه به حسب نظام آخرت.

هست، از آنجمله در اخبار آمده كه قبر یا  در اخبار براى این جریان نظایرى

هاى جهنم، و یا آمده است كه اى است از حفرهاى است از باغهاى بهشت و یا حفرهروضه

 كند وسیع است.قبر مؤمن تا چشمش كار مى

سبحان ”وسل م را كه فرمود: وآلهعلیههللاپس بنابراین جا دارد كالم رسول خدا صلى

را حمل كنیم بر چنان معنائى، نه بر حضور و “ رود؟ شب كجا مى آیدهللا وقتى روز مى

غیاب آن دو از علم خدا، چون این خیلى روشن است كه عالم بودن خداى تعالى به شب و 

روز ارتباطى با سؤال سائل ندارد، و همچنین اگر كسى از آن سؤال پاسخ دهد به اینكه وقتى 

ماند، ) و شب و روز نظیر چرخ فلكى ى مىرسد شب همچنان در عالم خارج باقروز مى

آید نیمه سیاه است كه نیمى از آن سفید و نیمى سیاه باشد، وقتى نیمه سفید جلوى شیشه مى

كند و رود ولى در چرخ فلك هست،( چون در این صورت سائل اعتراض مىعقب مى

محل معدوم گوید مطلب اینطور نیست، بلكه با آمدن روز در محل سكونت ما، شب آن مى

شود، و اگر محل را در نظر نگیریم و خود شب و روز را در نظر بگیریم، حقیقت شب مى

عبارت است از یك سایه مخروطى كه از تابش خورشید به یك طرف زمین در طرف دیگر 

گردد و دائما یك طرف آید، و این سایه مخروطى بطور دائم دور كره زمین مىآن پدید مى

و طرف دیگرش شب و تاریك است، پس با آمدن روز، شب باطل زمین روز و روشن 

 شود، و در عین حال آنجا كه روز هست، شب نیست . نمى

  27ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  133آیه     

 

 

 وسعت بهشت، مانند وسعت آسمان و زمین
   

ب ِكْم َو َجنٍَّة َعْرضَها ”  - ن رَّ َكعَْرِض السَماِء َو األَْرِض أُِعدَّت سابِقُوا ِإلى َمْغِفَرةٍ م ِ

ُ ذُو اْلفَضِل  ِ یُْؤتِیِه َمن یَشاُء  َو َّللاَّ ِ َو ُرسِلِه  ذَِلك فَضُل َّللاَّ ِللَِّذیَن َءاَمنُوا بِاَّللَّ

 ،اْلعَِظیمِ 

بهشتى كه عرض آن چون عرض آسمان و به سوى مغفرتى از پروردگارتان  -

آماده شده كه به خدا و رسوالن او ایمان شتابید، كه براى كسانى ب و زمین است

دهد، و خدا داراى آوردند، و این فضلى است از خدا كه به هر كس بخواهد مى

 “فضلى عظیم است.
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گشادى و وسعت  مراد از كلمه عرضبطوری که درتفسیر آیه قبلی گفته شد 

و این استعمال استعمالى شایع است، و گویا خواسته ، نه عرض در مقابل طول بهشت است

 را بفهماند. نهایت درجه وسعتاست 

در این آیه به معناى یك آسمان نیست، تا بگویى پس بهشت مشمولین آیه  ماءسَ كلمه 

و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموات و األرض ” آل عمران در آیه شریفه 

ر از بهشت مشمولین این آیه است، بلكه به معناى تمامى آسمانها پهناورت“  اعدت للمتقین،

در آن آیه  سماواتدر این آیه با  سماءاست، )چون الف و الم آن الف و الم جنس است،( پس 

 منطبق است.

 290ص  19سوره حدید  المیزان ج  21آیه      

 

 

 غرفه هاي بهشت
 

ً تْجِرى ِمن تْحتَها َو الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا ”  - َن الَجنَِّة ُغَرفا ئَنَُّهم م ِ ِ الصِلَحِت لَنُبَو 

 األَْنَهُر َخِلِدیَن فِیَها  نِْعَم أَْجُر اْلعَِمِلین،
 

هاى بهشتى كنند ما در غرفهو كسانى كه ایمان آورده و عمل صالح مى -

میشه هایى كه از پایین آن نهرها جارى است و ایشان هدهیم غرفهمنزلشان مى

 “در آن خواهند بود و چقدر خوب است پاداش اهل عمل ! 

 

       به معناى خانه بسیار زیبایى است كه در بلندى قرار داشته باشد.“ غرفه” 

در آن غرفه  براى همیشهاست به معناى جاى دادن و منزل دادن كسى “ لنبوئنهم” 

 های بهشتی.         

 215ص :    16لمیزان ج : سوره عنكبوت    ا 60تا 56 آیات     

 

 غرفه هاي بلند بهشت و مناظرش
 

ْبنِیَّةٌ تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر  الَِّذیَن اتَّقَْوا َربُهْم لهَ لَِكِن ”  - ن فَْوِقَها ُغَرٌف مَّ ْم ُغَرٌف م ِ

ُ اْلِمیعَاد، ِ  ال یْخِلف َّللاَّ  َوْعدَ َّللاَّ

هایى دارند كه مافوق آن نیز غرفهترسند لیكن كسانى كه از پروردگارشان مى -

هایى است بنا شده كه از دامنه و چشم اندازش نهرها جارى است این غرفه

 “كند.وعده خداست و خدا خلف وعده نمى
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هاي بهشتي است كه از ترسند غرفهوعدة خدا براي كسانى كه از پروردگارشان مى 

 ندازش نهرها جارى است. هایى بنا شده كه از دامنه و چشم اباالي آنها غرفه

دهد هایش خبر مىاین جمله از سنت خداى تعالى در وعده“ ال یخلف هللا المیعاد.” 

 سازد.و در عین حال دلهاى بندگان خود را خرسند مى

 382ص :    17سوره زمر    المیزان ج :  20آیه                                   

 

 ایمني در قصرها و غرفات بهشت

 ،َو ُهْم فى اْلغُُرفَِت َءاِمنُونَ ... ”  -

 “ها ایمنند.... و در غرفه -

                                        شوند.بلند، از عذاب ایمنند، پس چنین افرادى عذاب نمى غرفه هاییعنى در 

 579ص :    16سوره سبا    المیزان ج :  37آیه                                          

 

 نهرهای جاری در قصرهاي رفیع بهشتي

-  

 تْجِرى ِمن تْحتِهُم األَنَهُر ...،...  -

 “و اینك در جایگاهشان جویها روان است. -

كنایه است از اینكه صاحبان ایمان و عمل صالح “ تجرى من تحتهم االنهار،” جمله:

نهرها جارى دامنه و چشم اندازش که در  برنددر آخرت در قصرهاى رفیع و عالى بسر مى

                     است.

 144ص :    8سوره اعراف   المیزان ج :  43آیه          

 

                                         

 انواع رودهای جاری در بهشت موعود 

 

ن لَّبٍن لَّْم ”  - اٍء َغیِر َءاِسٍن َو أَنَهٌر م ِ ن مَّ ثَُل الَجنَِّة الَّتى ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن  فِیَها أَنَهٌر م ِ مَّ

ْن َعسٍل مُّصفًّى  َو لُهْم فِیَها  ْن َخْمٍر لَّذَّةٍ ل ِلشِربِیَن َو أَنَهٌر م ِ یَتَغَیْر طْعُمهُ َو أَنَهٌر م ِ

 ، ...الثََّمَرِت   ِمن كل  

 

اند این است كه در اش را دادهَمثل و صفت آن بهشتى كه به مردم با تقوى وعده -

آن نهرهایى از آب تازه و نمانده و نهرهایى از شیر هست، شیرى كه طعمش 

كند. و نهرهایى از شراب است كه براى نوشندگان لذت بخش است تغییر نمى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وچهارم: بهشت 43

هر گونه ثمره و نهرهایى از عسل خالص است و ایشان در بهشت از 

 “ .... برخوردارند

 

یعنى آبى كه با زیاد ماندنش بو و طعم خود را از “ ،فیها انهار من ماء غیر آسن” 

 دهد.دست نمى

و نهرهایى از شیر كه مانند شیر دنیا طعمش “ ،و انهار من لبن لم یتغیر طعمه” 

 كند.تغییر نمى

خمر كه براى نوشندگان لذت  یعنى نهرهایى از“ ،و أنهار من خمر لذة للشاربین” 

 بخش است.

یعنى نهرهائي از عسل خالص و بدون چیزهایى كه “ ،و انهار من عسل مصفى” 

 كند.در عسل دنیا هست و آن را فاسد و معیوب مى

و می  دهـــددر این جمــــله مطلب را عمومیت مى“ ،ولهم فیها من كل الثمرات”  

 برخوردارند. اتو ایشان در بهشت از هر گونه ثمر فرماید:

 351ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  15آیه 

     

  درهاي هشتگانه بهشت
 

، از پدرش، از جدش، از السالمدر روایات اسالمي، در خصال از امام صادق علیه

 السالم روایت آورده كه فرمود:على علیه

شوند، و براى بهشت هشت در است، درى كه از آن، انبیاء و صدیقین داخل مى

شوند، و از پنج در دیگرش شیعیان و محبین ما درى كه از آن، شهداء و صالحین وارد مى

 شوند . وارد مى

شیعیان من، گویم: پروردگارا كنم، مىایستم و دعا مىو من همچنان بر صراط مى

 ورزیده، سالمت بدار !مى هر كس را كه در دار دنیا به من محبتدوستانم، یاورانم، و 

رسد: دعایت مستجاب شد، و شفاعتت در باره شیعیانت از دل عرش ندا مى

پذیرفته گشت، حتى در آن روز هر یك نفر از شیعیان و دوستان و یاوران و آنها كه با 

هفتاد هزار نفر از همسایگان دشمنان من جنگیدند، چه با زبان و چه با عمل، شفاعتشان در 

 شود . و اقربایشان پذیرفته مى

و درى دیگر است كه سایر مسلمانان یعنى كسانى كه شهادت به ال اله اال هللا 

  شوند.اى بغض ما اهل بیت نبوده از آن در وارد مىاند و در دلشان ذرهدادهمى

          

 456ص :    17المیزان ج :       
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 در بهشت مي جوشد! چشمه اي كه
     

 إِنَّ األَْبَراَر یَشَربُوَن ِمن َكأٍْس كاَن ِمَزاُجَها كافُوراً،”  -

ُرونَها تَْفِجیراً، - ِ یُفَج ِ  َعْیناً یَشَرب بَها ِعبَادُ َّللاَّ

و نیكوكاران عالم در بهشت از شرابى نوشند كه طبعش در لطف و رنگ و  -

 بوى كافور است،

نوشند كه به اختیارشان هر بندگان خاص خدا مىاز سرچشمه گوارایى آن  -

  “شود.كجا خواهند جارى مى

 

هاى زیر عبارت است از شكافتن زمین براى جارى ساختن آب“ تفجیرعین” 

زمینى، و ما ناگزیریم در اینجا تفجیر عین را حمل كنیم بر صرف خواستن آن، چون این 

یازمند بیل و كلنگ نیست. آرى هاى بهشتى نمعنا مسلم است كه جارى ساختن چشمه

، همچنان هاى بهشتى به جز خواست و اراده اهل بهشت هیچ هزینه دیگرى الزم نداردعمتن

 “لهم ما یشاؤن فیها.” كه فرمود:

یعنى نوشیدن از كاس را كه گفتیم از “ عینا یشرب بها عباد هللا یفجرونها تفجیرا،” 

اى كه چنین و چنان است. و هد به چشمهدهر كاسى نیست، بلكه آن كاس را اختصاص مى

اگر از نوشندگان آن كاس تعبیر به عباد هللا كرد، براى این بود كه اشاره كند به اینكه اگر از 

نوشند به خاطر این است كه به زیور عبودیت آراسته شدند، و به لوازم آن عمل آن كاس مى

 كردند.

عمل صالح آنان بر اساس تجسم بعید نیست كه این دو آیه در مقام بیان حقیقت 

اعمال باشد، و بفهماند وفاى به نذر و اطعام طعام براى رضاى خدا ظاهرش وفا و اطعام 

اى طعام است اما باطنش نوشیدن از كاسى است كه مزاجش كافورى است، آن هم از چشمه

در  شكافند، و به زودى حقیقت عملشانكه به طور مستمر خودشان با اعمال صالح خود مى

  شود، هر چند كه در دنیا به صورت وفا و اطعام طعام است.جنة الخلد برایشان ظاهر مى

فهماند همین حاال مشغول نوشیدنند، نه ظاهر جمله یشربون و جمله یشرب بها مى

فرمود سیشربون، و یشربوا بها، عالوه بر این، نوشند، و گر نه مىاینكه در قیامت مى

نوشیدن، وفا كردن، اطعام نمودن و ترسیدن، همه را در یك سیاق آورده و فرموده یشربون، 

نیز ذكر تفجیر در جمله یفجرونها تفجیرا مؤید دیگرى است، یوفون، یخافون، یطعمون و 

براى اینكه ظهور دارد در اینكه شكافتن چشمه و جارى ساختن آب آن را با اسباب این كار 

دهند، كه همان وفا و اطعام و خوف است، پس حقیقت این اعمال همان تفجیر عین انجام مى

     است . 

 199ص  20المیزان ج سوره  دهر  11تا  5آیه         
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 چشمه سلسبیل،  و اوصافي از بهشت خوبان
 

 َو َجَزاُهم بَِما صبُروا َجنَّةً َو َحِریرا،”  -

و خداوند پاداش آن صبر كامل بر ایثارشان را باغ بهشت و لباس حریر  -

 “بهشتى لطف فرمود.

 متكئین فیها على االرائك ال یرون فیها شمسا و ال زمهریرا،”  -

سوزان بینند و  بهشت بر تختها ى عزت تكیه زنند و آنجا نه آفتابىكه در آن  -

 “نه سرماى زمهریر.

بینند تا از گاهها تكیه داشتند، و در بهشت نه آفتابى مىدر آن بهشت بر تكیه خوبان

 گرماى آن متاذى شوند، و نه زمهریرى تا از سرماى آن ناراحت گردند.

 ا تذلیال،و دانیة علیهم ظاللها و ذللت قطوفه”  -

هایش در دسترس و به اختیار و سایه درختان بهشتى بر سر آنها و میوه -

 “آنهاست.

گسترده است، و  منظور از نزدیكى سایه بر سر آنان این است كه سایه بر سر آنان

هاى بهشتى را براى ایشان تذلیل قطوف براى آنان به این معناست كه خداى تعالى میوه

و اراده آنان قرار داده، به هر نحو كه بخواهند بدون هیچ مانع و  مسخر كرده، و تحت فرمان

 زحمتى بچینند.

 و یطاف علیهم بانیة من فضة و اكواب كانت قواریرا،”  -

هاى بلورین بر آنها و ساقیان زیباى حور و غلمان با جامهاى سیمین و كوزه -

 “دور زنند.

 

كنند، طواف آنان طواف مىفام دور مراد از اینكه فرمود با چنین ظرفهاى نقره 

آورند، و توضیح بیشترش در كردن خدام بهشتى است كه براى اهل بهشت طعام و آب مى

 آید .مى“ و یطوف علیهم ولدان ...،” ذیل آیه 

 

 “قواریر من فضة قدروها تقدیرا،”  -

گیرى اى به اندازه و تناسب اهلش اندازههاى بلورین نقرهكه آن كوزه -

  “اند.شده

 

خواهد بفهماند ظرفهاى غذا و شراب را خود ابرار بر طبق میل خود مى

كنند، از غذا و شراب هر مقدارى كه بخواهند استفاده كنند ظرف آن غذا و گیرى مىاندازه

كنند، و خالصه چیزى از گیرى مىشراب را هم به اندازه همان مقدار طعام و شراب اندازه

” و آیه “ لهم ما یشاؤن فیها،” آید، آیه شریفه نمى غذا و شرابشان در ظرف زیاد و كم
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 اى به این معنا دارد.نیز اشاره“ یفجرونها تفجیرا،

” احتمال هم دارد منظور خدمتگزاران طوافگر باشد كه در باره آنان فرموده: 

و مراد این باشد كه خدمتگزاران ظرفهاى غذا و شراب را به آن مقدار غذا و “ یطاف علیهم،

كنند، در نتیجه چیزى از غذا و شرابشان در گیرى مىكه أبرار احتیاج دارند اندازه شرابى

 آید . ماند، و كم هم نمىظرفها نمى

 

 و یسقون فیها كاسا كان مزاجها زنجبیال،”  -

و آنجا شرابى كه طبعش مانند زنجبیل گرم و عطرآگین است به آنها  -

 “بنوشانند.

 

رب مرسوم بوده كه از زنجبیل استفاده عطر و اند: در عبعضى از مفسرین گفته 

ریختند، در این آیه هم به ابرار وعده اند، و آن را در جام نوشیدنیها مىكردهبوى خوش مى

 ریزند.تر و خوشبوتر است در جام شرابشان مىداده كه زنجبیل بهشتى را كه پاكیزه

 

 عینا فیها تسمى سلسبیال،”  -

یلش نامند و شرابش از خوبى از حد وصف اى است كه سلسبدر آنجا چشمه -

  “.بیرون است

 سلسبیل به معناى آبى سبك و لذیذ و برنده است.

 

 و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا،”  -

و دور آن بهشتیان، پسرانى زیبا كه تا ابد نوجوانند و خوش سیما به خدمت  -

فرط صفا گمان برى كه لؤلؤ گروند كه وقتى در آنها بنگرى از مى

 “اند.پراكنده

 

كنند، كه همیشه طراوت و خرمى یعني فرزندانى بهشتى پیرامون ابرار طواف مى

 جوانى و زیبایى منظر را دارند.

كنى كه لؤلؤ منثورند، این است كه آن و منظور از اینكه فرمود: تو گمان مى

هایشان نورانى است كه نور رویشان به خدمتگزاران آنقدر صفاى لون دارند، و آنقدر چهره

 اند.كنند لؤلؤ نثاركردهتابد، تو گویى در مجالسى كه ایشان خدمت مىروى یكدیگر مى

 و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملكا كبیرا،”  -

نهایت و چون آن جایگاه نیكو را مشاهده كنى عالمى پر نعمت و كشورى بى -

 “.بزرگ خواهى دید

معناى مشاهده كردن اول این است كه اگر چشم خود را بدانجا یعنى اند: بعضى گفته  

كه با زبان قابل وصف نیست، و ملك كبیرى  بینىبه بهشت بیفكنى، در آنجا نعیمى مى
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 توان تقدیرش كرد.بینى كه با هیچ مقیاسى نمىمى

 

ضٍة َو سقَاُهْم َربُهْم َعِلیُهْم ثِیَاب سندٍُس ُخضٌر َو إِستَبَرٌق  َو ُحلُّوا أَساِوَر ِمن فِ ”  -

 شَراباً طُهوراً،

بر اندام بهشتیان لباسهایى است از حریر نازك سبز رنگ و از دیباى ضخیم،  -

اند، و پروردگارشان شراب طهور به آنها و با دستبندهایى از نقره تزیین شده

 “نوشاند.مى

 

طهور بود، خدایشان شرابى به ایشان نوشانید كه “ و سقیهم ربهم شرابا طهورا،” 

گذاشت، و یعنى در پاكى به حد نهایت بود، شرابى بود كه هیچ قذارت و پلیدى را باقى نمى

توجهى به اوست، پس ابرار كه یكى از قذارتهاى درونى آدمى غفلت از خداى سبحان، و بى

توانستند خدا این شراب طهور را نوشیدند محجوب از پروردگارشان نیستند، و لذا آنان مى

حمد “ و اخر دعویهم ان الحمد هلل رب العالمین.” مد بگویند، همچنان كه قرآن فرموده:را ح

وصفى است كه جز بندگان خالص خدا صالحیت آن را ندارند، چون خود خداى تعالى 

 “سبحان هللا عما یصفون اال عباد هللا المخلصین.”      فرموده:

نوشاندن ها را حذف كرده، و همه واسطه“ و سقیهم ربهم،” خداى تعالى در جمله 

هایى كه در بهشت به ایشان به ایشان را مستقیما به خودش نسبت داده، و این از همه نعمت

لهم ما یشاؤن فیها و لدینا ” هایى باشد كه به حكم آیهو چه بسا یكى از نعمت ،داده افضل است

 رسد.خواست خود بشر بدان نمى“ مزید،

حكایت خطابى است كه از ناحیه “ ان هذا كان لكم جزاء و كان سعیكم مشكورا،” 

 شود خداى تعالى به هنگام پرداخت اجرشان به ایشان مى

خود، انشاى شكر در برابر مساعى مرضیه و “ و كان سعیكم مشكورا،” و جمله 

 شوند!طاب مىاى خخوشا به حالشان كه با چه كالم پاكیزهاعمال مقبوله ایشان است، و 

        

 207ص  20سوره  دهر المیزان ج  22تا  12آیه    

 

 

 تسنیم! ه، و شراب بي غش آمیخته با آب چشمرحیق مختوم

 

ْختُومٍ ”  - ِحیٍق مَّ  ،یُسقَْوَن ِمن رَّ

 ِختَُمهُ ِمسٌك  َو فى ذَِلك فَْلیَتَنَافَِس اْلُمتَنَِفسون، -

 َو ِمَزاُجهُ ِمن تَسنِیم، -

بُونَ َعْیناً  -  ،یَشَرب بَها اْلُمقَرَّ

 نوشانند،از شراب صافى مهرخورده به ایشان مى -
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شرابى كه مهر و مومش مشك است و شایسته است كه مردم نسبت به چنین  -

 زندگى مسابقه بگذارند.

 شرابى كه ممزوج با چشمه تسنیم است، -

 “نوشند.اى است خاص مقربین كه جز از آن نمىمنظور چشمه -

 

كلمه رحیق به معناى شراب صاف و خالص از غش “ رحیق مختوم،یسقون من ” 

است، و به همین مناسبت آن را به وصف مختوم توصیف كرده، چون همواره چیزى را 

كنند كه نفیس و خالص از غش و خلط باشد، تا چیزى در آن نریزند و دچار مهر و موم مى

 ناخالصیش نكنند.

كلمه ختام به معناى وسیله مهر “ افسون،ختامه مسك و فى ذلك فلیتنافس المتن” 

كه در دنیا  -فرماید وسیله مهر زدن بر آن رحیق بجاى گل و الك و امثال آن زدن است، مى

 مشك است .  -كنند بوسیله آنها مهر و موم مى

اند : منظور از ختام، آخرین طعمى است كه از آن شراب در دهان بعضى گفته

 عم آن بوى مشك است.فرماید آخرین طماند، مىمى

كلمه تنافس به معناى زورآزمایى افراد در “ و فى ذلك فلیتنافس المتنافسون،” 

ربودن چیزى از دست یكدیگر است، ولى در مورد آیه و مقامى كه دارد به معناى مسابقه 

كلمه مزاج به معناى “ شرابى كه ممزوج با چشمه تسنیم است، -و مزاجه من تسنیم” است. 

اى است در بهشت، كه خداى تعالى به معناى چشمه تسنیمه وسیله مخلوط كردن است، و كلم

 نامش را تسنیم نهاده است. 

اى است خاص مقربین كه جز از آن چشمه -عینا یشرب بها المقربون” 

 “  نوشند.نمى

و ”نوشند، همچنان كه مفاد جمله مفاد آیه این است كه مقربین صرفا تسنیم را مى

آنچه در قدح ابرار از رحیق مختوم هست با تسنیم مخلوط این است كه: “ مزاجه من تسنیم،

 شود . مى

 كند:و این معنا به دو نكته داللت مى

اینكه تسنیم از رحیق مختوم گرانقدرتر است، چون رحیق مختوم با آمیخته  اول

 شود.تر مىشدن با تسنیم لذت بخش

 اینكه مقربین در درجه باالترى از ابرار قرار دارند. دوم

  394ص  20سوره  مطففین المیزان ج  28تا  25آیه            

 

 بساط عالي، در كنار چشمه هاي جاري

 

 فى َجنٍَّة َعاِلیٍَة،  ال تَسَمُع ِفیَها لَِغیَةً،  ”  -

ْرفُوَعةٌ ، -  فِیَها َعیٌن َجاِریَةٌ، فِیَها سُرٌر مَّ
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ْوضوَعةٌ، َو نَماِرُق َمصفُوفَة، َو  -  َزَرابىُّ َمْبثُوثَةٌ،َو أَْكَواٌب مَّ

 شنوند،آنان در باغى بلند هستند، كه در آن هیچ سخن بیهوده نمى -

 اى روان است،  در آن تختهایى بلند مرتبه است،در آن چشمه -

 ها نهاده،و قدحهایى كه در كنار این چشمه -

 ها و پشتیهاى ردیف شده،و بالش -

 “و فرشهایى گسترده.  -

 

مراد از عالى بودن بهشت ارتفاع درجات و شرافت و جاللت قدر و گوارایى عیش 

آن است، چون در بهشت حیاتى هست كه دنبالش مماتى نیست، و لذتى است كه آمیخته با الم 

و اندوهى نیست، و اهل بهشت نه تنها و درد نیست، و سرورى هست كه مشوب با هیچ غم 

 هست، بلكه لذایذى هست كه مافوق خواست آنان است. هر چه دوست بدارند در دسترسشان

یعنى وجوه نامبرده و یا به عبارتى اهل بهشت، در بهشت “ ال تسمع فیها الغیة، ” 

 شنوند.نمى -فایده بیهوده و بى -حتى یك كلمه الغیه 

بخواهد بفرماید  مراد از كلمه عین جنس چشمه است، نه اینكه“ فیها عین جاریة، ” 

هایى در بهشت تنها یك چشمه هست، چون در جاى دیگر صریحا فرموده در بهشت چشمه

 هست، مانند چشمه سلسبیل و چشمه شراب و چشمه طهور و غیر آن . 

است، و منظور از مرفوع بودن  -تخت -سرر جمع سریر“ فیها سرر مرفوعة، ” 

  زند.ر آن تكیه مىتخت، مرفوع بودن مقام و منزلت كسى است كه ب

 ها نهاده.قدحهایى كه در كنار این چشمه“ و اكواب موضوعة،” 

دهند پشتى است، كه بدان تكیه مى نمارق به معناى بالش و“ و نمارق مصفوفة،” 

ها را در مجلس پشت سر هم بگذارند، و مصفوفه بودن نمارق به این معنا است كه این پشتى

  كنند.یا چنین مىهمانطور كه در مجالس فاخر دن

زرابى به معناى بساط فاخر است، و منظور از مبثوثه آن “ و زرابى مبثوثة، ” 

 مبسوطه بودن و گسترده شدن آن است، تا رویش بنشینند.

 458ص  20سوره غاشیه المیزان ج   16تا  8آیه                

 

 لباسهاي حریر و دستبندهاي طال و مروارید

  

-  ” َ یُْدِخُل الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَِها األَْنَهُر إِنَّ َّللاَّ

یَحلَّْوَن فِیَها ِمْن أَساِوَر ِمن ذََهٍب َو لُْؤلُؤاً  َو ِلبَاسُهْم فِیَها َحِریٌر، َو ُهدُوا ِإلى 

 الطی ِِب ِمَن اْلقَْوِل َو ُهدُوا إِلى صَرِط الَحِمیِد،

 

برد اند به بهشتهایى مىنى را كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كردهخدا كسا -

كه در آن جویها روان است، در آنجا دستبندها از طال و مروارید زیور كنند و 
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اند و به راه لباسشان در آنجا دیبا خواهد بود، آنان به گفتار نیك هدایت شده

 “ اند.ستوده رهنمایى گشته

 

برد كه در آن جویها روان است، در آنجا دستبندها از طال مى آن ها را به بهشتهایى

 و مروارید زیور كنند، و لباسشان در آنجا دیبا خواهد بود.

 505ص :    14سوره حج     المیزان ج :  17آیه           

 

 لباس حریر و دستبندهاي طال و مروارید در جنات عدن
 

فِیَها ِمْن أَساِوَرِمن ذََهٍب َولُْؤلُؤاً َوِلبَاسُهْم فِیَها  َجنَّت َعْدٍن یَْدُخلُونَها یَحلَّْونَ ”  -

 َحِریٌر،

هاى جاوید كه وارد آن شوند و در آنجا با دستبندهایى از طال و بهشت -

 “مروارید زیور كنند و لباسشان در آنجا حریر است....

 

است. و منظور از شرح  النگو به معنای أَساِورَ و به معناى خودآرایى است  یَحلَّْونَ 

گویا شخصى پرسیده: این فضل در آیه قبل است.  فضل كبیراشاره به  جنات عدنو بیان 

كبیر چیست؟ در پاسخ فرموده: بهشتهایى است جاوید كه وارد آن شوند و در آنجا با 

 !   دستبندهایى از طال و مروارید زیور كنند و لباسشان در آنجا حریر است

 66ص :    17سوره فاطر     المیزان ج :  35آیه                

 

 سایه درختان بهشت، و میوه هاي بهشتي
 

ا یَشتُهونَ ”  -  ،إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فى ِظلٍَل َو ُعیُون، َو فََوِكهَ ِممَّ

 ،كلُوا َو اشَربُوا َهنِیئَا بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ   -

درختان بهشت و كنار نهرهاى جارى  بندگان با تقوا در سایه ،آن روز سخت -

 متنعمند،

 و از هر نوع میوه كه مایل باشند فراهم است، -

به آنها خطاب شود كه از هر طعام و شراب بخواهید بخورید و بیاشامید كه  -

 “شما را گوارا باد پاداش اعمال نیكى كه در دنیا بجا آوردید.

هاى آن است، كه عیون چشمههاى بهشت، و مراد از كلمه مراد از كلمه ظالل سایه

 نوشند.ها مىها استفاده نموده، و از آن چشمهاهل بهشت از آن سایه

مفاد این آیه اذن و اباحه است، تو گویى “  كلوا و اشربوا هنیئا بما كنتم تعملون،” 

خوردن و نوشیدن كنایه است از مطلق تنعم به نعمتهاى بهشتى و تصرف در آن، هر چند كه 
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 خوردن و نوشیدن نباشد.از مقوله 

 250ص  20سوره  مرسالت المیزان ج  44تا  41آیه  

 

 

 

 ( قسمتهائي از بهشت  ) در  مشاهدات رسول هللا در شب معراج
 

َن اْلَمسِجِد اْلَحَراِم إِلى ”  - ِحیِم. سْبَحَن الَِّذى أَسَرى بِعَْبِدِه لَْیالً م ِ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِسِم َّللاَّ

 ْقصا الَِّذى بََرْكنَا َحْولَهُ ِلنِریَهُ ِمْن َءایَتِنَا  إِنَّهُ ُهَو السِمیُع اْلبَِصیُر،اْلَمسِجِد األَ 

پاك و منزه است خدائى كه در مبارك شبى  -به نام خداوند بخشاینده مهربان   -

وسل م( را از مسجد حرام به مسجد اقصائى كه وآلهعلیههللامحمد صلىده خود )بن

ك ساخت، سیر داد تا آیات خود را به او بنمایاند كه همانا پیرامونش را مبار

 “خداوند شنوا و بیناست.

  

 نهر كوثر و نهر رحمت  -1

... از آنجا بیرون رفتم دو نهر را در اختیار خود دیدم یكى از آنها به نام كوثر 

دیگرى به نام رحمت از نهر كوثر آب خوردم و در نهر رحمت شستشو نمودم آنگاه هر دو 

هاى خودم و برایم رام شدند تا آنكه وارد بهشت گشتم كه ناگهان در دو طرف آن خانه

دیدم كه خاكش مانند مشك معطر بود، دخترى را دیدم كه در بیتم را مشاهده كردم و اهل

ور بود، پرسیدم دختر! تو از كیستى؟ گفت از آن زید بن حارثه نهرهاى بهشت غوطه

 باشم.  صبح این مژده را به زید دادم. مى

 

 میوه ها و مرغان بهشتي   -2

 نگاهم به مرغان بهشت افتاد كه مانند شتران بختى )عجمى( بودند.

 انار بهشت را دیدم كه مانند دلوهاى بزرگ بود.

 درخت طوبي  -3

خواست دور تنه آن را طى كند، درختى دیدم كه آنقدر بزرگ بود كه اگر مرغى مى

اى از آن اى نبود مگر اینكه شاخهبایست هفتصد سال پرواز كند و در بهشت هیچ خانهمى

 درخت بدانجا سر كشیده بود.

درخت چیست؟ گفت این درخت طوبى است كه خداوند آن  از جبرئیل پرسیدم این

طوبى و  -“طوبى لهم و حسن ماب،” را به بندگان صالح خود وعده داده، و فرموده:

 سرانجام نیك مر ایشان راست!
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 دریاهاي سرادقات و حجاب ها   -4

انگیز و وقتى وارد بهشت شدم به خود آمدم و از جبرئیل از آن دریاهاى هول

انگیز آن سؤال نمودم، گفت اینها سرادقات و حجابهائى است كه خداوند به رتعجائب حی

وسیله آنها خود را در پرده انداخته و اگر این حجابها نبود نور عرش تمامى آنچه كه در 

 ریخت . كرد و از پرده بیرون مىآن بود را پاره مى

 

 سدرة المنتهي   -5

ك برگ آن امتى را در سایه خود جاى آنگاه به درخت سدرة المنتهى رسیدم كه ی

قاب ” اش فرمود:داد و فاصله من با آن درخت همانقدر بود كه خداى تعالى در بارهمى

 “ قوسین او ادنى.

 

 یفاطمة زهرا، سالله اي از میوه درخت طوب   -6

 ) طبرانى از عایشه روایت كرده كه گفت:( رسول خدا فرمود:

بهشت شــدم و به درختى از درختان بهشت رسیدم وقتى مرا به آسمان بردند داخل 

هاى آن را تـر از آن ندیده بــودم. یك دانه از میوهكـه زیباتر و سفیــد برگتر و خــوش میـوه

اى شـد در صلــب من، وقتــى بــه زمیــن آمدم و با چیدم و خوردم و همیــن میوه نطفــه

شوم، اینك هروقت مشتاق بوى بهشت مىبستر شدم بــه فاطمه حامله شد و خدیجه هم

 بویم! فاطمه را مى

     

سوره اسري  المیزان ج:  1آیه   و منابع آنها بهمعراج ) براي مطالعه جزئیات روایات 

ضمنا یادآور می شود مطالبی که در این فصل آمده تمامی  مراجعه شود. 3ص :    13

نشانه های بهشت و نعمتهای بهشتی نیست بقیه در موارد مربوط به خود در فصلهای 

 دیگر همین کتاب آمده است. (
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 سومفصل 

 

 

  ،،بهشت عدنبهشت عدن  ،،قرب حضورقرب حضور  ،،رضوانرضوان

  و پاداشهاي بهشتيو پاداشهاي بهشتي

 

 

 رضوان، مشیت مطلقه انسان در بهشت

 

ن ذَِلكْم  ِللَِّذیَن اتَّقَْوا ِعندَ َرب ِِهْم َجنٌَّت تَْجِرى ِمن تْحتَِها األَْنَهُر  قُْل أَ ”  - ُؤنَب ِئُكم بَِخیٍر م ِ

ُ بَِصیُر بِاْلِعبَاِد! ِ  َو َّللاَّ َن َّللاَّ َرةٌ َو ِرضَوٌن م ِ طهَّ  َخِلِدیَن فِیَها َو أَْزَوٌج مُّ

ر دهم؟ كسانى كه از خدا پروا خواهید شما را به بهتر از اینجا خببگو آیا مى -

سایه آن نهرها هائى دارند كه از زیر داشته باشند نزد پروردگارشان بهشت

همسرانى پاك داشته و خدا از  جارى است و ایشان در آن، زندگى جاودانه و

 “آنان خشنود است و او به بندگان بینا است!

 

ت كه در نفس آدمى به معناى رضا و خشنودى است، و آن حالتى اس رضوانكلمه 

شود، و نفس از پذیرفتن آن امتناع هنگام برخورد با چیزى كه مالیم طبع او است پیدا مى

 .آیدورزد، و در صدد دفع آن بر نمىنمى

در قرآن كریم مساله رضاى خداى سبحان مكرر آمده، و باید دانست كه رضایت 

صور دارد، همچنین در غیر باب خدا همانطور كه بالنسبه به فعل بندگانش در باب اطاعت ت

گوئیم نماز باعث اطاعت از قبیل اوصاف و احوال و غیره تصور دارد، )همان طور كه مى

 گوئیم تواضع و رقت قلب باعث خشنودى او است.(رضاى خدا است، همچنین مى

چیزى كه هست بیشتر مواردى كه در قرآن كلمه رضاى خدا آمده، )اگر نگوئیم 

قبیل رضایت به اطاعت است، و به همین جهت است كه در آیات زیر  همه مواردش،( از

  رضاى خدا را با رضاى بنده، مقابل هم قرار داده است.

اش به خاطر اطاعت او است، و رضایت بنده از خدا به خاطر رضایت خدا از بنده

 كند:دهد، و یا به خاطر حكمى است كه به نفع او صادر مىپاداشى است كه به او مى

 “رضى هللا عنهم و رضوا عنه، ”  -

 “یا ایتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضیة مرضیة،”  -

و السابقون االولون من المهاجرین و االنصار، و الذین اتبعوهم باحسان، ”  -
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 “رضى هللا عنهم و رضوا عنه، و اعد لهم جنات....

 

ست، و مطابق با امور اینكه در این مقام یعنى مقام شمردن آنچه براى انسان خیر ا

مورد عالقه زندگى دنیائى او است مساله رضایت خدا را شمرده، داللت دارد بر اینكه خود 

هاى انسانى، و یا مستلزم امرى است كه آن امر این چنین است، و به نیز از خواسته رضوان

 همین جهت بوده كه در این آیه آنرا در مقابل جنات و ازواج ذكر كرده است . 

 

و ”، و نیز در آیه:  فضلآن را در مقابل “ فضال من ربهم و رضوانا،” ر آیه: د

در مقابل “ برحمة منه و رضوان،” ، و در آیه:مغفرتدر مقابل “ مغفرة من هللا و رضوان،

 ذكر فرمود. رحمت

رضى هللا ”و چه بسا با تدبر و دقت در معناى آنچه كه ما گفتیم، و دقت در آیه: 

اى را كه آیه مورد بحث مبهم گذاشته، بتوان نكته“ راضیة مرضیة ...،”یه: و آ“ عنهم ...،

نمود، براى اینكه در آیات نامبرده رضایت را به خود آنان زده، فرموده: ) خدا از  كشف

 ایشان راضى است،( و رضایت از شخص، غیر رضایت از فعل شخص است.

خواهند ایشان را در آنچه مىشود كه خداى تعالى در نتیجه برگشت معنا به این مى

ایشان در  -لهم ما یشاؤن فیها ” شود كه آیه:راند، نتیجه این هم همان معنائى مىاز خود نمى

 ،، پس در رضوان خدا از انسانكندآنرا افاده مى“ ،بهشت هر چه بخواهند در اختیار دارند

 مشیت مطلقه انسان وجود دارد.

 

 168تا 165ص :    3ج :  سوره آل عمران    المیزان 15آیه 

 

 اهل بهشت در بهشت چه می خواهند؟
 

سئُوالً،”  - ْم فِیَها َما یَشاُءوَن َخِلِدیَن  كاَن َعلى َرب ِك َوْعداً مَّ  لهُّ

اى كه به عهده پروردگار تو و در آنجا جاودانه هر چه بخواهند دارند، وعده -

  “.است و همه باید آن را در خواست كنند و در طلبش برخیزند

 

متقین در بهشت از ناحیه خدا و تملیك او مالك و دارنده چنین چیزى هستند كه هر 

چه را بخواهند دارا شوند، و البته معلوم است كه خواست ایشان جز به چیزى كه دوست 

 گیرد.دارند تعلق نمى

البته این نكته را نباید از نظر دور داشت كه متقین در آن روز و در بهشت دوست 

خواهند، مگر چیزى را كه واقعا دوست داشتنى باشد، و آن چیزى كه واقعا ارند و نمىدنمى

باید آن را دوست داشت همان چیزى است كه خدا براى آنان دوست بدارد، و آن عبارت 

رسند، و نه خود و اند، و با آن به كمال مىاست از همان خیر و سعادتى كه مستحق آن شده
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 ) دقت فرمایید.(گردند، نمىنه دیگران از آن متضرر 

این را گفتیم تا روشن گردد كه هر چند به حكم آیه مورد بحث اهل بهشت داراى 

خواهند مگر شود، و لیكن در عین حال نمىمشیت مطلقند، هر چه بخواهند به ایشان داده مى

 چیزى را كه مایه رضا و خوشنودى پروردگارشان باشد. 

مانند آیه  -طور كلى به آیات ناطقه به اطالق مشیت شدهو با این بیان اشكالى كه به 

شود، و آن اشكال این است كه ممكن است اهل بهشت معصیت و جواب داده مى -مورد بحث

عمل زشت و كار لغو را دوست بدارند، و یا كارى و چیزى را دوست بدارند كه باعث آزار 

ت دهند، و یا بخواهند به مقامات انبیاء سایرین باشد، و یا بخواهند افراد مخلد در آتش را نجا

 و مخلصین از اولیاء و هر كس كه ما فوق ایشان است برسند.

آید با اینكه و جوابش این شد كه چگونه چنین اطالقى از اینگونه آیات به دست مى

یا ایتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك ” خود خداى تعالى در خطاب به متقین فرموده:

زیرا به حكم این آیه اهل بهشت به “ ة فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى.راضیة مرضی

خواهند مگر شوند كه خدا نیز بدان راضى باشد، آرى، آنان نمىچیزى راضى و عالقمند مى

آنچه را كه مایه خوشنودى خداست، پس هیچ وقت اشتهاى معصیت و كار زشت و شنیع، و 

و نیز هرگز از چیزى كه مایه “ غوا و ال كذابا،ال یسمعون فیها ل” كنند، كار لغو نمى

خواهند كه عذاب از اهل جهنم كه آید، و نیز هرگز نمىناراحتى دیگران است خوششان نمى

كنند كه مقام باالتر از خود را خدا عذاب آنان را خواسته برداشته شود، و هرگز آرزو نمى

ندیده، و آنان بدان راضیند، و آنچه خدا داشته باشند، چون آنچه كه خود دارند خدا برایشان پس

 دارند. دارد دوست مىدوست مى

 260ص :    15سوره فرقان    المیزان ج :  16آیه        

 

 قصرهاي بهشت عدن، و رضوان 
 

ُ اْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمْؤِمنَِت َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحِتَها األَْنَهُر َخِلِدیَن فِیَها َو ”  - َوَعدَ َّللاَّ

ِ أَكبُر  ذَِلك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ  َن َّللاَّ  ،َمسِكَن طی ِبَةً فى َجنَِّت َعْدٍن  َو ِرضَوٌن م ِ

هائى وعده داده كه از چشم انداز آنها خداوند مؤمنین و مؤمنات را به بهشت -

اى در اند، و قصرهاى پاكیزهجویها روان است، و آنها در آن جاودانه

ه باالتر رضاى خود را وعده داده كه آن خود بهشتهاى عدن و از هم

 “رستگارى عظیمى است! 

بهشتهاى ماندنى و از بین نرفتنى خواهد بود. و معناى “ جنات عدن”معناى 

كند این است كه بطورى كه سیاق آن را افاده مى“ و رضوان من هللا اكبر،” جمله:

 تر است . خوشنودى خدا از ایشان از همه این حرفها بزرگتر و ارزنده

تواند رضوان خدا را و حدود آن را درك كند، چون رضوان معرفت انسان نمى

خدا محدود و مقدر نیست تا وهم بشر بدان دست یابد، و شاید براى فهماندن این نكته بوده كه 
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البته نه از این جهت  ها بزرگتر است،كمترین رضوان خدا هر چه هم كم باشد از این بهشت

هر چند این ترشح در واقع  -ها نتیجه رضوان او و ترشحى از رضاى اوست كه این بهشت

بلكه از این جهت كه حقیقت عبودیت كه قرآن كریم بشر را بدان دعوت  -صحیح است 

كند عبودیتى است كه بخاطر محبت به خدا انجام شود، نه بخاطر طمعى كه به بهشتش و مى

كه از آتشش داریم، و بزرگترین سعادت و رستگارى براى یك نفر عاشق و  یا ترسى

دوستدار این است كه رضایت معشوق خود را جلب كند، بدون اینكه در صدد ارضاء نفس 

 خویش بوده باشد . 

و شاید به منظور اشاره به این نكته است كه آیه را به جمله ذلك هو الفوز العظیم 

كند كه این رضوان اللت بر معناى حصر دارد و چنین افاده مىختم نموده و این جمله د

حتى رستگارى بزرگى هم كه با رسیدن به جنت حقیقت هر فوز و رستگارى بزرگى است، 

دهد حقیقتش همان رضوان است، زیرا اگر در بهشت حقیقت رضاى خدا خلد دست مى

       نباشد همان بهشت هم عذاب خواهد بود ، نه نعمت .

 456ص :    9سوره توبه   المیزان ج :  72آیه               

 

 

 مغفرت و رضوان خدا در قیامت
 

ِ َو ِرضَوٌن  َو َما الَحیَوةُ الدُّْنیَا إِال   ...”  - َن َّللاَّ َو فى االَِخَرةِ َعذَاٌب شِدیدٌ َو َمْغِفَرةٌ م ِ

 َمتَُع اْلغُُروِر،

البته در آخرت عذاب شدیدى است، و هم مغفرت و رضوانى از ناحیه  ... -

 “باشد.خداست، و زندگى دنیا جز متاعى فریبنده نمى

 

خواهد در این قسمت از آیه مغفرت قبل از رضوان آمده، براى اینكه كسى كه مى

نیز در به رضوان خدا درآید، باید قبال به وسیله مغفرت خدا شستشو و تطهیر شده باشد . و 

این جمله مغفرت را توصیف كرد به اینكه از ناحیه خداست، ولى عذاب را چنین توصیفى 

ها اشاره كرده باشد به اینكه مطلوب اصلى و آن غرضى كه خلقت به نكرد، تا به قول بعضى

شود، و با خاطر آن بوده مغفرت است نه عذاب، و این خود انسان است كه باعث عذاب مى

 آورد.ندگى و عبودیت آن را پدید مىخروجش از زى ب

به دو روى زندگى  “و فى االخرة عذاب شدید و مغفرة من هللا و رضوان،” 

كند، تا شنونده بر حذر شود، و از مغفرت و رضوان كه یك روى آخرت آخرت اشاره مى

  است، و عذاب كه روى دیگرش است، مغفرت و رضوان را اختیار كند.

 290ص  19سوره حدید  المیزان ج  20آیه                                                
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 درجه اعظم، رحمت، رضوان، جنت و اجرعظیم

 

ِ بِأَْمَولِهْم َو أَنفُِسِهْم أَْعظُم دََرَجةً ”  - الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َهاَجُروا َو َجَهدُوا فى سبِیِل َّللاَّ

ِ َو أُولَئك ُهُم   ،اْلفَائُزونَ ِعندَ َّللاَّ

ِقیٌم، - ْنهُ َو ِرضَوٍن َو َجنٍَّت لُهْم فِیَها نَِعیٌم مُّ  یُبَشُرُهْم َربُُّهم بَِرْحَمٍة م ِ

َ ِعندَهُ أَْجٌر َعِظیمٌ  -  ،َخِلِدیَن فِیَها أَبَداً  إِنَّ َّللاَّ

آرى كسانیكه ایمان آورده و از وطن مالوف خود مهاجرت نموده و در راه  -

هاى خود مجاهدت نمودند نزد خدا از نظر درجه و منزلت خدا با اموال و جان

 ترند، و ایشان، آرى تنها ایشانند رستگاران،بزرگ

دهد كه پروردگارشان به رحمتى از خود و رضوان و بهشتهائى بشارت مى -

 در آنست نعمتهائى دائم،

و وضع ایشان چنین است كه دائما در آن بهشتها جاودانند، آري  نزد خدا  -

 “ است عظیم و وصف ناپذیر.پاداشى 

 

فرماید: كسى كه آیه در بیان حكم حقى است كه خداى تعالى در مساله دارد. مى

ایمان آورد، و در راه خدا بقدر توانائیش جهاد كرد، و از مال و جانش مایه گذاشت، در نزد 

 اش باالتر است.خدا درجه

اى این است كه اشاره اگر مطلب را بصورت جمع آورد، و فرمود: كسانیكه ... بر

 كند به اینكه مالك فضیلت، وصف مذكور است، نه شخص معینى . 

معنایش این است كه این افراد نسبت به آن “ اعظم درجة عند هللا ،” اینكه فرمود:

شان باالتر است، و این خود یك نوع كنایه است اى ندارند درجهافراد دیگر كه اصال درجه

دو طایفه نسبتى نیست، زیرا یكى داراى گامهاى بلندى است و  از اینكه اصوال میان این

 دیگرى اصال قدمى برنداشته است . 

این جمله نیز داللت دارد بر آنچه گفتیم، زیرا رستگارى “ و اولئك هم الفائزون،”   

 كند.را بطور انحصار و بنحو استقرار براى یك طایفه اثبات مى

آید كه از ظاهر سیاق برمى“ و جنات ...،یبشرهم ربهم برحمة منه و رضوان ” 

شمارد، بیان همان رستگارى است كه در آیه قبلى بود، و رحمت و رضوان و جنتى كه مى

 در این آیه بطور تفصیل و به زبان بشارت و نوید آمده است. 

شود كه: خداى تعالى این مؤمنین را به رحمتى از خود كه از پس معناى آیه این مى

هائى كه در آنها نعمتهاى پایدار گیرى نیست و رضوانى مانند آن و بهشتاندازه بزرگى قابل

رود، و خود اینان هم بدون اجل و تعیین مدت جاودانه در آنها هست، و بهیچ وجه از بین نمى

     دهد.بشارت مى ،خواهند بود

 274ص :    9:  سوره توبه  المیزان ج 22تا20آیه                                      



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وچهارم: بهشت 58

 

 در جنات نعیم

 

إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت یْهِدیِهْم َربُهم بِإِیَمنِهْم  تَْجِرى ِمن تْحتِهُم ”  -

 ،األَْنَهُر فى َجنَِّت النَِّعیمِ 

ِ َرب دَْعَواُهْم فِیَها سْبَحنَك اللَُّهمَّ َو تِحیَّتُهْم فِیَها سلٌَم  َو َءاِخُر  - دَْعَواُهْم أَِن الَحْمدُ َّللَّ

 ،اْلعَلَِمینَ 

دهند، پروردگارشان بوسیله كسانى كه ایمان آورده و اعمال صالح انجام مى -

جایگاهشان  هاى پر نعمت جویها در زیركند، و در بهشتایمانشان هدایتشان مى

 روان است،

ز تسبیح ندارند، در آنجا جذبه الهى آنچنان دلهایشان را پر كرده كه سخنى ج  -

گویند بارالها ! تو از هر عیب و نقصى منزهى! و تحیت آنها به یكدیگر مى

 “سالم است، و آخرین سخنشان الحمد هلل رب العالمین است!

 

خواننده محترم و پژوهشگر متدبر باید توجه داشته باشد كه خداى تعالى در میان 

ذكر  جنات نعیمان خود هدایت یافتند همه منازل قرب، پاداش كسانى را كه به وسیله ایم

هاى بهشتى انهارى را نام برده كه در بهشت از زیر آنان جارى كرده، و در میان همه نعمت

 است، حال باید دید علت این انتخاب چیست؟

در قرآن كریم نعمت به معناى حقیقیش همانا والیت الهى است، و یكى از چیزهائى 

خود را به آن اختصاص داده نوعى از شراب بهشت است كه كه خداى تعالى اولیاى مقربین 

 نماید، مثال فرموده:با نوشاندن آن شراب به ایشان احترامشان كرده، به شان آنان اعتناء مى

ان االبرار یشربون من كاس كان مزاجها كافورا عینا یشرب بها عباد هللا ”  -

 و نیز فرموده:“ یفجرونها تفجیرا،

یم ... یسقون من رحیق مختوم ... عینا یشرب بها ان االبرار لفى نع”  -

 “المقربون،

و این بر خواننده گرامى است كه در اینگونه آیات دقت نموده، بعضى را با بعضى 

دیگر مقایسه و تطبیق كند تا شاید بتواند به بعضى از اسرار لطیف كه خداى عز و جل در 

 كالم خود به ودیعت نهاده دست یابد. 

 ا سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سالم،دعویهم فیه”  -

 “آخر دعویهم ان الحمد هلل رب العالمین. و  

كنند تجرى من تحتهم االنهار فى جنات كسانى كه ایمان آورده و اعمال صالح مى

 النعیم، در جنات نعیم نهرها از زیر كاخشان روان است.

در این جمله سخن از بهشت والیت و تطهیر دلها است، دعویهم فیها سبحانك اللهم، 

 گوئیم . ها همه این است كه بارالها تو را تسبیح مىدعوایشان در آن بهشت
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دارند، و و گفتیم كه در این جمله خدا را از هر نقص و حاجت و شریكى منزه مى

گویند، چون بینند و تسبیحش مىا حاضر مىاین گفتارشان بر وجه حضور است، یعنى خدا ر

اولیاى خدا از پروردگار خود محجوب نیستند، و تحیتهم فیها سالم و در آنجا درودشان به 

یكدیگر سالم است، كه این مالقات را به نشانه امنیت مطلق نامگذارى كردن است، گو اینكه 

كن سالم در دنیا عالمت امنیت گویند، و لیدر دنیا نیز یكدیگر را به كلمه سالم تحیت مى

نسبى و امنیتى اندك است، اما در بهشت عالمت امنیت مطلق است، و آخر دعویهم ان الحمد 

شود كه خدا را بعد از هلل رب العالمین آخرین مرحله كمال علم اهل بهشت بدینجا منتهى مى

  تسبیح و تنزیه ثنا گویند.

تواند به ین گفتیم كه هر چند هر كسى مىدر تفسیر آیه شریفه: الحمد هلل رب العالم

و لیكن از آنجا كه حمد، توصیف و ستودن خداى تعالى است، هر كسى  !الحمدهللزبان بگوید 

آید، افراد تواند خداى را توصیف كند، این كار تنها از بندگان مخلَص خداى تعالى بر مىنمى

ده ، و به كرامت قرب خود براى خود خالص نمو شمارى كه خداى تعالى آنان راانگشت

  اى بین آنان و بین خداى تعالى نیست.اختصاص داده و هیچ واسطه

 

  18ص :    10سوره یونس    المیزان ج : 10و9آیه  

 

 اهل بهشت دار السالم و قرب حضور
 

ستَِقیمٍ ”  - ُ یَْدُعوا إِلى دَاِر السلَِم َو یْهِدى َمن یَشاُء ِإلى ِصَرٍط مُّ  ،َو َّللاَّ

نماید، و از میان آنان هر كه بندگانش را به سوى دار السالم دعوت مى خدا -

 “.كندرا بخواهد به سوى صراط مستقیم هدایت مى

 

كلمه سالم یكى از اسماى خداى تعالى است، و وجه آن این است كه ذات متعالى   

سالم خداى تعالى نفس خیر است، خیرى كه هیچ شرى در او نیست، بهشت را هم اگر دار ال

 اند به همین جهت است كه در بهشت هیچ شر و ضررى براى ساكنان آن وجود ندارد.گفته

خداى سبحان در این آیه و در سایر آیات، كلمه سالم را مطلق آورده و به هیچ 

قیدى مقیدش نكرده، در سایر آیات كالم مجیدش نیز چیزى كه سالم را مقید به بعضى از 

پس دارالسالم بطور مطلق دار السالم است، و جائى كه بطور شود، حیثیات كند دیده نمى

تواند باشد، براى اینكه آنچه از سالمت در دنیا یافت مطلق دار سالمت باشد جز بهشت نمى

شود سالمت نسبى است، نه مطلق، هیچ چیزى كه براى ما سالم باشد وجود ندارد مگر آنكه 

داریم، و هیچ حالى نداریم مگر ت مىهمان چیز مزاحم بعضى از چیزهائى است كه دوس

 آنكه مقارن با آن اضدادى براى آن هست . 

اى كه بتوانى معناى سالمتى بطور مطلق و غیر نسبى را تصور پس، هر لحظه

شود اى وضع و اوصاف بهشت را تصور كنى، و برایت كشف مىكنى، همان لحظه توانسته
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است، “ لهم ما یشاؤن فیها،” به جمله: كه توصیف بهشت به دار السالم نظیر توصیف آن

دارد این است كه بر براى اینكه الزمه سالمت انسان از هر مكروه و هر آنچه كه دوست نمى

خواهد، مسلط باشد و هیچ چیزى نتواند جلو خواست او را بگیرد، هر چه دوست دارد و مى

 باشد . و این همان معناى آیه فوق مى

الم مقید شده به قید عند ربهم و این داللت دارد بر اینكه در آیه مورد بحث دار الس

و در آنجا به هیچ وجه از مقام خداى سبحان غفلت ، اهل دار السالم داراى قرب حضورند

  ندارند.

 52ص :    10سوره یونس   المیزان ج : 25آیه              

 

 طوبي، زندگي پاكیزه تر
 

 الصِلَحِت طوبى لَُهْم َو ُحسُن َمئَاب،الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا ”  -

همان كسانى كه ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند خوشى و سرانجام نیك  -

 “از آن ایشان است.

 

تر و صفتى است براى حیات و یا معیشت، زیرا نعمت هر كلمه طوبى یعني پاكیزه

گى است، و وقتى مایه چه كه باشد از این رو گوارا و مورد غبطه است كه مایه خوشى زند

خوشى و سعادت است كه قلب با آن سكون و آرامش یابد و از اضطراب خالص شود، و 

دهد مگر آنكه به خدا ایمان داشته باشد و عمل چنین آرامش و سكونى براى احدى دست نمى

 صالح كند، پس تنها خداست كه مایه اطمینان خاطر و خوشى زندگى است . 

آید ایمن و سالم است، و و خسران در آنچه پیش مى آرى، چنین كسى از شر

 پذیرد.چگونه نباشد و حال آنكه به ستونى تكیه زده كه انهدام نمى

قرار داده، هر چه برایش تقدیر كند، مایه  او خود را در تحت والیت خداى تعالى

 .سعادت اوست، اگر چیزى به وى عطا كند خیر اوست، و اگر هم منع كند باز خیر اوست

من عمل صالحا من ذكر ” همچنانكه خودش در وصف این زندگى طیب فرموده:

و در “ او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة و لنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون،

و من اعرض عن ذكرى ”  وصف كسانى كه با ذكر خدا داراى اطمینان قلب نیستند فرموده:

 “القیمة اعمى.فان له معیشة ضنكا و نحشره یوم 

تر و بعید نیست اینكه در آیه مورد بحث زندگى و معیشت مؤمنین را پاكیزه

گى بیشتر براى آنان قائل شده، به منظور اشاره به این نكته باشد كه زندگى خوانده، و پاكیزه

به هر حال خالى از طیب نیست، چیزى كه هست در مورد كسانى كه به یاد خدا و داراى 

 گى به ناگواریها دور است. ستند طیب بیشترى دارد، زیرا زندگى آنان از آلودهآرامش قلب ه

در روایات اسالمي )در مجمع البیان از ثعلبى روایت كرده كه به سند خود از كلبى 

 از ابى صالح از ابن عباس( نقل كرده كه گفت:
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اش در خانه على در بهشت است و در خانه هر طوبى درختى است كه ریشه -

 نى یك شاخه از آن وجود دارد.مؤم

در این معنا روایات بسیارى از طرق شیعه و اهل سنت آمده، و از ظاهر آنها بر  

آید كه در مقام تفسیر آیه نبوده، بلكه ناظر به بطن آیه است، چون حقیقت معیشت طوبى مى

اولین صاحب آن والیت و  السالمعلیههمان والیت خداى سبحان است كه از این امت على 

والیت، اتباع و پیروان اویند، و خانه او در بهشت نعیم  گشاینده باب آن است، و مؤمنین اهل

یكى است، و تزاحم و  وسل موآلهعلیههللاكه بهشت والیت است با خانه رسول خدا صلى

    دو نیست.  اختالفى میان آن

 488ص :    11ن ج : سوره  رعد  المیزا 29آیه                                 

 

 جنات عدن، خانه آخرت متقین 
 ) و سالمت وارد شدنشان  به بهشت (

 

 َو لَنِْعَم دَاُر اْلُمتَِّقین،” . . .  -

َجنَّت َعْدٍن یَْدُخلُونَها تْجِرى ِمن تْحتَها األَْنَهُر  لُهْم فِیَها َما یَشاُءوَن  َكذَِلك یْجِزى    -

ُ اْلُمتَِّقینَ   ،َّللاَّ

 ،الَِّذیَن تَتََوفَّاُهُم اْلَملَئَكةُ طی ِبِیَن  یَقُولُوَن سلٌَم َعلَْیُكُم اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ  -

 . . . و سراى پرهیزگاران چه نیكوست، -

هاى جاوید داخل شوند كه جویها در آن روانست و در آنجا هر چه به بهشت -

 دهد،را چنین پاداش مىخواهند دارند، خدا پرهیزكاران 

همان كسان كه فرشتگان با حال پاك سیرتى، جانشان را بگیرند و گویند  -

 “اید به بهشت درآیید.كردهسالم بر شما، به پاداش اعمالى كه مى

 

 و چه نیك است خانه متقین!

شوند و از دامنه آن نهرها روان خانه ایشان جنات عدنى است كه به آن داخل مى

 دهد.نجا هر چه را بخواهند در اختیار دارند، و خدا اینچنین متقین را پاداش مىاست، و در آ

 

 “الذین تتوفیهم المالئكة طیبین یقولون سالم علیكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.” 

 

 این آیه بیان وضع متقین است، كه چگونه مردمى هستند.

به معناى عارى بودن هر چیزى است از خلطى كه آن را تیره و ناپاك  طیبكلمه 

سازد و خلوص آن را از بین ببرد. طیب بودن متقین در حال توفى و مرگ، خلوص آنان از 

 خبث ظلم است. 

كنند، در حالى كه از خبث متقین كسانى هستند كه مالئكه آنان را قبض روح مى
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كه تامین قولى آنان است  -گویند سالم علیكم ه ایشان مىعاریند، و ب -شرك و معاصى  -ظلم 

كردید، و با این سخن ایشان را بسوى به بهشت وارد شوید به پاداش آنچه مى -به ایشان 

 كنند.بهشت راهنمایى مى

فرمایید متقین را به پاكى و تخلص از آلودگى به این آیه همانطور كه مالحظه مى

دهد، پس در نتیجه ایشان وعده امنیت و راهنمایى بسوى بهشت مىظلم توصیف نموده، و به 

الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئك  ” فرماید:برگشت معنایش به این آیه است كه مى

 “لهم االمن و هم مهتدون.

 344ص :    12سوره نحل    المیزان ج :  32تا  30آیه        

 

 

 و عمل صالح شرحي از جنات عدن پاداش ایمان

 

 إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت إِنَّا ال نُِضیُع أَْجَر َمْن أَْحسَن َعَمالً،”  -

أُولَئك لُهْم َجنَّت َعْدٍن تْجِرى ِمن تْحتِهُم األَنَهُر یَحلَّْوَن فِیَها ِمْن أَساِوَر ِمن ذََهٍب َو  -

ن سندٍُس َو  تَِّكئِیَن فِیَها َعلى األََرائِك  نِْعَم الثََّواب یَْلبَسوَن ثِیَاباً ُخضراً م ِ إِستَبَرٍق مُّ

 َو َحسنَت ُمْرتَفَقاً،

آنانكه ایمان آوردند و نیكوكار شدند ما هم اجر نیكوكاران را ضایع نخواهیم  -

 گذاشت،

هاى عدن كه نهرها از زیر درختانش جارى است خاص آنها است در بهشت -

رهاى زرین بیارایند و لباسهاى سبز حریر و حالى كه در آن بهشت برین زیو

ها تكیه زنند، كه آن بهشت نیكو اجرى و خوش آرامگاهى دیبا پوشند و بر تخت

 “ است.

 

 هاى اقامت و زندگى.كلمه عدن به معناى اقامت است، و جنات عدن یعنى بهشت 

را چنین پاداش آنان “ اولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم االنهار....” در آیه  

 تعریف مي كند:

هاى عدن كه نهرها از زیر درختانش جارى است خاص آنها است در حالى بهشت

كه در آن بهشت برین زیورهاى زرین بیارایند و لباسهاى سبز حریر و دیبا پوشند و بر 

 ها تكیه زنند، كه آن بهشت نیكو اجرى و خوش آرامگاهى است!تخت

ر مقابلش ثواب، اثر ایمان و عمل صالح نامیده شده آیه، عقاب، اثر ظلم و داین در  

كنیم كه ایمان به تنهایى و بدون عمل صالح ثواب ندارد، بلكه چه ما از آن چنین استفاده مى

     بسا آیه اشعار داشته باشد بر اینكه ایمان بدون عمل ظلم هم هست.

 422ص :    13: سوره كهف       المیزان ج  31و  30آیه                       
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 جنت فردوس، وآمادگي براي پذیرائي از مؤمنان 
 

 إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت كانَت لُهْم َجنَّت اْلِفْردَْوِس نُُزالً،”  -

 َخِلِدیَن فِیَها ال یَْبغُوَن َعنَها ِحَوالً، -

 باغهاى بهشت است،اند منزلشان كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده -

  “جاودانه در آنند و تغییر یافتن از آن را نخواهند. -

 

اند از اینكه جنات الفردوس را نزل خوانده، آنچنانكه قبال جهنم را بعضى خواسته

براى كافران نزل خوانده بود استفاده كنند كه در ماوراى بهشت و دوزخ، ثواب و عقاب 

 آید.دیگرى است كه به وصف در نمى

لهم ما یشاؤن فیها و لدینا ” چه بسا این مفسرین استفاده مذكور خود را با امثال:و 

و بدا لهم من هللا ما لم ” و آیه:“ فال تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعین،” و آیه: “ مزید،

 كنند.تایید مى“ یكونوا یحتسبون،

 

 تعریف جنت فردوس در روایات اسالمي 

روایت آورده كه فرمود: براى هر چیزى  السالمدر تفسیر برهان از على علیه

كه اختصاص به محمد و آل  است فردوس نقطه برجسته بهشت، اى است ونقطه برجسته

 وسل م دارد . وآلهعلیههللامحمد صلى

روایت كرده كه فرمود: وقتى  وسل موآلهعلیههللادر الدر المنثور از رسول خدا صلى

كنید، فردوس را بخواهید، كه در وسط بهشت و بر نقطه بلند آن قرار مىاز خدا درخواست 

 جوشد.دارد كه فوق آن عرش رحمان است، و نهرهاى بهشت از آنجا مى

روایت كرده كه فرمود: بهشت  وسل موآلهعلیههللادر مجمع البیان از رسول خدا صلى

سمان و زمین است، و فردوس صد درجه است كه ما بین هر دو درجه آن به قدر ما بین آ

جوشد، پس هر وقت باالترین درجه آن است كه نهرهاى چهارگانه بهشت از آنجا مى

   خواستید از خدا درخواستى كنید فردوس را بخواهید . 

 551تا 549ص :    13سوره كهف      المیزان ج :  108و107آیه                 

 

 وارثان جاودان فردوس
 

 ،ُهُم اْلَوِرثُونَ أُولَئك ”  -

 ،الَِّذیَن یَِرثُوَن اْلِفْردَْوس ُهْم فِیَها َخِلدُونَ  -
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 نامبردگان، آرى تنها ایشان وارثانند، -

 “ آنان كه بهشت فردوس را ارث برده و هم ایشان در آن جاودانند. -

 

فردوس به معناى باالى بهشت است. وراثت مؤمنین فردوس را به معناى این است 

رفت كه دیگران هم كه فردوس براى مؤمنین باقى و همیشگى است، چرا كه این احتمال مى

با مؤمنین شركت داشته باشند، و یا اصال غیر مؤمنین صاحب آن شوند بعد از آنها خداوند 

 و منتقل نموده است. آن را به ایشان اختصاص داده 

در روایات هم آمده كه براى هر انسانى در بهشت، منزلى و در آتش منزلى است، 

  دهند.و چون كسى بمیرد و داخل آتش شود، سهم بهشت او را به ارث به اهل بهشت مى

 13ص :    15سوره مؤمنون      المیزان ج :  11و  10آیه 

 

 

 شرحي از جنات عدن و وارثان آن

 

 ال َمن تَاب َو َءاَمَن َو َعِمَل صِلحاً فَأُولَئك یَْدُخلُوَن الَجنَّةَ َو ال یُظلَُموَن شْیئا،إِ ”  -

ْحَمُن ِعبَادَهُ بِاْلغَْیِب  إِنَّهُ كاَن َوْعدُهُ َمأْتِیًّا، -  َجنَِّت َعْدٍن الَّتى َوَعدَ الرَّ

 فِیَها بُْكَرةً َو َعِشیًّا،ال یَسَمعُوَن فِیَها لَْغواً إِال سلَماً  َو لُهْم ِرْزقُُهْم  -

 تِْلك الَجنَّةُ الَّتى نُوِرث ِمْن ِعبَاِدنَا َمن كاَن تَِقیًّا، -

 

مگر كسانى كه توبه كرده و ایمان آورده و كار شایسته كرده باشند آنها به  -

 بهشت داخل شوند، و به هیچ وجه ستم نبینند،

وعده داده كه وعده هاى جاویدان كه خداى رحمان از غیب به بندگانش بهشت -

 او آمدنى است،

اى نشنوند مگر سالمى و در آنجا بامدادان و شامگاهان روزى در آنجا یاوه -

 خویش را دارند،

 “دهیم.این بهشتى است كه به هر كس از بندگان خویش كه پرهیزكار باشد مى -

 

كساني كه از راه شیطانى برگردند و ایمان آورده عمل صالح كنند داخل بهشت 

شوند بلكه به همان طبقه گذشته كه مورد انعام خدا بودند ملحق ه و به هیچ وجه ظلم نمىگشت

و من یطع هللا و الرسول ” گردند، البته با آنان، نه اینكه از آنان باشند، همچنانكه در آیه:مى

ك فاولئك مع الذین انعم هللا علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئ

كنند با كسانى) نه از كسانى( نیز فرمود: كسانى كه خدا و رسول را اطاعت مى“ رفیقا،

خواهند بود كه خدا به ایشان انعام فرموده، كه عبارتند از انبیاء و صدیقین و شهداء و 

 صالحین، كه نیكو رفقایى هستند . 
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یابند، به مى یعنى ایشان به تمام و كمال اجر خود را -“ فاولئك یدخلون الجنة،” 

چون ظلم نشدن در كوچكترین عمل از “ و ال یظلمون شیئا،” دلیل اینكه بعد از آن فرموده:

 لوازم یافتن اجر تمام و كمال است، نه از لوازم داخل بهشت شدن.

 “جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده ماتیا.” 

اند اشاره به این است را عدن نامیدهكلمه عدن به معناى اقامت است، و اگر بهشت 

كه انسان بهشتى در بهشت، جاودان و ابدى است، و كلمه وعده به غیب وعده به چیزى است 

 بیند، و ماتى بودن وعد به این است كه تخلف نكند.كه موعود فعال آن را نمى

 رسى، ولى آن هم به تودر مجمع البیان گفته: درست است كه تو، به آن وعده مى

اند: رسد، بعضى دیگر گفتهرسد، همچنانكه هر چیز كه به آدمى برسد آدمى هم به آن مىمى

رسند، نه اینكه بهشت به موعود آدمى نیست، بلكه بهشت است و مؤمنین به بهشت مى

 مؤمنین برسد.

 “ ال یسمعون فیها لغوا اال سالما و لهم رزقهم فیها بكرة و عشیا.” 

ترین صفات بهشت آن است بیان فرموده یكى از خصوصىهمانطور كه در این آیه 

 شود، و خداى تعالى به این نعمت در چند جا منت نهاده است.كه در آن لغوى شنیده نمى

گویى تو از كلمه سالم به معناي امن است ولي با آن فرق دارد. وقتى به كسى مى

ت كند نخواهى دید، ولى من در امانى معنایش این است كه از من حركت و سخنى كه ناراحت

گویى سالم من بر تو باد، معنایش این است كه نه تنها چیزى كه ناراحتت وقتى به كسى مى

كند، و اهل بهشت این بینى چیزى خواهد بود كه ناراحتت نمىبینى، بلكه هر چه مىكند نمى

از مالئكه شنوند، همچنان كه خداى تعالى سالم را از مالئكه و از رفقاى بهشتى خود مى

” و به رفقاى بهشتى نسبت داده فرموده: “ سالم علیكم طبتم!” گویند:حكایت كرده كه مى

 “ فسالم لك من اصحاب الیمین.

ظاهر كالم این است كه آمدن رزق در صبح و  .“و لهم رزقهم فیها بكرة و عشیا ” 

 شام كنایه باشد از آمدن آن پشت سر هم و بدون انقطاع.

 “التى نورث من عبادنا من كان تقیا.تلك الجنة ” 

و در اینجا بهشت را از این جهت ارث نامیده كه بهشت در معرض آن بود كه به 

تمامى افراد اعطاء شود، چون خدا آن را به شرط ایمان و عمل صالح به همه وعده داده 

 بود، پس اگر به متقین اختصاص یافت و دیگران به خاطر اضاعه نماز و پیروى شهوات

ان االرض ” محروم شدند، در حقیقت از اینان به آنان ارث رسیده، نظیر این عنایت در آیه:

و قالوا الحمد هلل الذى صدقنا وعده و ” به كار رفته، و در آیه:“ یرثها عبادى الصالحون،

میان ارث دادن و اجر جمع “ اورثنا االرض نتبوء من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین!

 شده است.

 105ص :    14سوره مریم     المیزان ج : 63تا60آیه     
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 روزي كه پرهیزكاران به مقام قرب وارد مي شوند!
 

ْحَمِن َوْفداً،”  -  یَْوَم نْحشُر اْلُمتَِّقیَن إِلى الرَّ

روزى كه پرهیزكاران را محشور كنیم كه به پیشگاه خداى رحمان وارد  -

 “شوند.

به منظور زیارت و دیدار كسى و یا گرفتن كلمه وفد به معناى قومى است كه 

شوند كه سواره حاجتى و امثال آنها بر او وارد شوند، و این قوم وقتى به نام وفد نامیده مى

  بیایند.

مقصود از وفد به رحمان، محشور شدن به بهشت است، و اگر حشر به بهشت را 

 تعالى است، پس حشرحشر به رحمان خوانده، بدین جهت است كه بهشت مقام قرب خداى 

 به بهشت حشر به خدا است.

 151ص :    14سوره مریم    المیزان ج :  85آیه 

 

 بهشت عدن پاداش اعتقاد حق و عمل صالح 

 

 َو َمن یَأْتِِه ُمْؤِمناً قَْد َعِمَل الصِلَحِت فَأُولَئك لُهُم الدََّرَجت اْلعُلى،”  -

 َخِلِدیَن فِیَها  َو ذَِلك َجَزاُء َمن تََزكى،َجنَّت َعْدٍن تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر  -

هاى هر كه مؤمن به پیشگاه او رود و كار شایسته كرده باشد آنان مرتبت -

 بلند دارند،

هاى جاوید كه در آن جویها روان است و جاودانه در آنند، این پاداش بهشت -

  “كسى است كه پاك خوئى كرده باشد.

 

به نماى صالح است، و در انسان به این است كه كلمه تزكى به معناى رشد و نمو 

 با اعتقاد حق و عمل صالح زندگى كند . 

 كند . این دو آیه آثار ایمان و عمل صالح را وصف مى

 255ص :    14سوره طه     المیزان ج :  76و75آیه          

 

 مقامات قرب، درجات والیت، و بهشت 

 

ةَ َو اْلِكتَب َو َءاتَْینَهُ أَْجَرهُ َو َوَهْبنَا لَهُ إِسَحَق َو یَعْ ”  - یَّتِِه النُّبُوَّ قُوب َو َجعَْلنَا فى ذُر ِ

 ،فى الدُّْنیَا  َو إِنَّهُ فى االَِخَرةِ لَِمَن الصِلِحینَ 

ما به ابراهیم، اسحق و یعقوب عطا كردیم و در ذریه او نبوت و كتاب قرار  -

 “از صالحان است.دادیم و اجر او را در دنیا دادیم و در آخرت هم 
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اجر در كالم خداى تعالى غالبا در پاداشهاى اخروى به كار رفته، كه خدا براى 

بندگان مؤمن خود تهیه دیده، كه یا عبارت است از مقامات قرب، و یا درجات والیت، كه 

 یكى از آنها بهشت است.

نیكو باشد. ممكن است مراد از این اجر، اجر دنیوى “ و آتیناه اجره فى الدنیا،” 

و آتیناه فى الدنیا حسنة، و انه فى ” فرماید:اى دیگر تایید مي شود، كه مىاین معنا به آیه

چون ظاهرا مراد از حسنه همان زندگى و عیش نیكو است، و مراد “ اآلخرة لمن الصالحین،

 از ایتاء اعطاى عملى است نه تقدیر كردن و كتابت آن.

اى باشد كه به عموم مؤمنین جلو انداختن وعدهممكن هم هست مراد از دادن آن، 

داده، و معنایش این باشد كه ما آن وعده را در حق وى جلو انداختیم، و آن وعده عبارت 

است از مقامات قرب، همچنان كه قرآن كریم مقامات حضرت ابراهیم را در ضمن 

 داستانهایش در سوره انعام برشمرده است.

 “لحین ! و انه فى اآلخرة لمن الصا”  -

 181ص :    16سوره عنكبوت    المیزان ج :  27آیه           

 

 جنت مأوي، عطیه اي براي مؤمنین با اعمال صالح 

 

ا الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت فَلَُهْم َجنَّت اْلَمأَْوى نُُزال بَِما كانُوا یَْعَملُونَ ”  -  ،أَمَّ

اند، به پاداش اعمال اى شایسته كردهاما كسانى كه ایمان آورده و كاره -

 “صالح، منزلگاه پر نعمت در بهشت ابد یابند.

 

به معناى مكانى است كه انسان در آن منزل كند و مسكن خود قرار  اْلَمأَْوىكلمه 

شود آماده اى مىدهد. و كلمه نزل به معناى هر چیزى است كه براى شخصى كه وارد خانه

اى هم نزل ى از معناى لغوى آن تجاوز شده، به هر عطیهشود، مانند طعام و آب، ول

به پاداش اعمال صالح، منزلگاه پر  -فلهم جنت المأوي نزال بما كانوا یعملون” گویند: مى

 “نعمت در بهشت ابد یابند.

 396ص :    16سوره سجده    المیزان ج :  19آیه         

 

 سدرة المنتهي، و جنت المأوي 

 

 ،ِسْدَرةِ الُمنتََهىِعندَ ”  -

 ،ِعندََها َجنَّةُ الَمأَْوى -
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 نزد سدره منتهى، -

 “كه جنت الماوى آنجاست.  -

 

 سدرة المنتهى 

 كلمه سدرة به معناى یك درخت سدر است.

كلمه منتهى گویا نام مكانى است، و شاید مراد از آن، منتهاى آسمانها باشد به دلیل 

دانیم كه جنت ماوى در آسمانها است، است، و ما مىفرماید: جنت ماوى پهلوى آن اینكه مى

 “و فى السماء رزقكم و ما توعدون.” چون در آیه فرموده:

و اما اینكه این درخت سدرة چه درختى است؟ در كالم خداى تعالى چیزى كه 

تفسیرش كرده باشد نیافتیم، و مثل اینكه بناى خداى تعالى در اینجا بر این است كه به طور 

است، كه در “ اذ یغشى السدرة ما یغشى،” با اشاره سخن بگوید، مؤید این معنا جمله مبهم و

آن سخن از مستورى رفته است، در روایات هم تفسیر شده به درختى كه فوق آسمان هفتم 

 رود. قرار دارد، و اعمال بندگان خدا تا آنجا باال مى

“ كنند،ه در آن منزل مىیعنى بهشتى كه مؤمنین براى همیش -عندها جنة الماوى” 

روز قیامت تمام چون بهشت دیگرى هست موقت، و آن بهشت برزخ است كه مدتش تا 

فلهم جنات الماوى نزال  ”شود، و جنت ماوى بعد از قیامت است، همچنان كه فرموده: مى

و “ فاذا جاءت الطامة الكبرى ... فان الجنة هى الماوى،” و نیز فرموده:“ بما كانوا یعملون،

 كرد، در آسمان واقع است . سوره ذاریات داللت مى 22این جنت الماوى به طورى كه آیه 

 49ص  19سوره نجم   المیزان ج  15و14آیه 

 

 

 مساکن طیب در باغهای عدن پاداش جهادگران با مال و جان

 

ْن ”  -  َعذَاٍب أَِلیم،یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا َهْل أَدُلُّكْم َعلى تَجَرٍة تُنِجیكم م ِ

ِ ِبأَْمَوِلكْم َو أَنفُِسُكْم  ذَِلكْم َخیٌر لَّكْم  - ِ َو َرسوِلِه َو تَجِهدُوَن فى سبِیِل َّللاَّ تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

 ،إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

فى َجنَِّت  یَْغِفْر لَكْم ذُنُوبَكْم َو یُْدِخْلكْم َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر َو َمسِكَن طی ِبَةً  -

 ،َعْدٍن  ذَِلك اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ 

خواهید شما را بر تجارتى راه اید! آیا مىهان اى كسانى كه ایمان آورده  -

 “دهد؟نمایم كه از عذابى دردناك نجاتتان مى

آن تجارت این است كه به خدا و رسولش ایمان آورید و در راه خدا با اموال  -

 ،راى شما خیر است اگر بدانیدو جانهایتان جهاد كنید این ب

آمرزد و به جناتى داخلتان اگر چنین كنید ) خداى تعالى گناهانتان را مى -
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كند كه از زیر درختانش نهرها روان است و مساكنى طیب در باغهایى مى

  .«عدن و جاودانه دارد و این خود رستگارى عظیمى است

 

اش جان آدمى، و مده كه سرمایهدر این آیه شریفه ایمان و جهاد تجارت به حساب آ

اش را داده، همان و مصداق این نجات كه وعده. ربح آن نجات از عذاب دردناك است

 “ .یغفر لكم ذنوبكم و یدخلكم جنات ...”  :مغفرت و جنت است

است كه به خدا و رسولش ایمان آورده، در راه او با مال و  آناین تجارت و 

 جانتان جهاد كنید.

در آیه شریفه كلمه “ ذنوبكم و یدخلكم جنات تجرى من تحتها االنهار...، یغفر لكم” 

توانیم نتیجه مىشود، از این اطالق ذنوبكم مطلق آمده، یعنى نفرمود كدام گناه آمرزیده مى

 شود.مى بگیریم كه تمامى گناهان با شرایطى كه ذكر شده آمرزیده

اعتبار عقلى هم مساعد با این معنا است، چون این آمرزش در آیه شریفه مقدمه 

داخل شدن در بهشت جاودان ذكر شده، و معنا ندارد كه كسى داخل چنین بهشتى بشود، در 

و اى بسا به منظور اشاره به همین نكته  اى از گناهانش آمرزیده نشده باشد. حالى كه پاره

 “یعنى جناتى ثابت و دائمى. -و مساكن طیبة فى جنات عدن”  ه:بوده كه دنبال آیه فرمود

آن جنات خود اشاره است به اینكه مغفرت مزبور در آیه شامل همه پس دائمى و ثابت بودن 

 شود.گناهان مى

دهد، متاع قلیل دنیاى ناپایدار است، و آنچه خدا به مؤمن آنچه مؤمن به خدا مى

اى قوى به این معامله اقدام كند و تا با طیب نفس و ارادهوعده داده تا او را دلخوش سازد 

خود را قربانى نماید متاع و زندگى دائمى و باقى است، و به همین جهت به منظور تاكید این 

 “ذلك الفوز العظیم ! ” مطلب در آخر فرمود:

 437ص  19سوره صف المیزان ج   10آیه                          

 

 پاداش متقین ،جنت نعیم
 

 ،إِنَّ ِلْلُمتَِّقیَن ِعندَ َربِهْم َجنَِّت النَِّعیمِ ”  -

ها و باغهاى پر از محققا براى مردم پرهیزكار در نزد پروردگارشان بهشت -

 “نعمت است . 

 

 مراد از كلمه نعیم، والیت است.

عند ” این آیه شریفه بشارت و بیان حال متقین در آخرت است. اگر فرمود:   

اى كه تدبیر و رحمت براى این بود كه اشاره كند به رابطه“ عند هللا،” و نفرمود:“ ،ربهم

بین خدا و متقین دارد، و اینكه اگر متقین چنین نعمتى نزد خدا دارند، به خاطر این است كه 

 دادند . دانستند، و عبادت را خالص براى او انجام مىدر دنیا ربوبیت را منحصر در او مى
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مه جنات را به كلمه نعیم كه به معناى نعمت است اضافه كرد، براى این و اگر كل

ها در بهشت است خالص نعمت است، نه چون دنیا كه نعمتش آمیخته با بود كه آنچه از نعمت

 نقمت و لذتش مخلوط با الم باشد.

 637ص  19سوره قلم     المیزان ج  34آیه         

 

 خدا !جنات عدن، پاداش بهترین هاي خلق 

-  

 إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت أُولَئك ُهْم َخیُر اْلبِریَّة،”  -

 َجَزاُؤُهْم ِعندَ َربِهْم َجنَّت َعْدٍن تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر َخِلِدیَن فِیَها أَبَداً،  -

ُ َعنُهْم َو َرضوا َعْنهُ  ذَِلك ِلَمْن َخشَى َربَّهُ        ضَى َّللاَّ  ،رَّ

 و كسانى كه ایمان آورده اعمال صالح كردند ایشان بهترین خلق خدایند، -

هاى عدن كه نهرها در جزایشان نزد پروردگارشان عبارت است از بهشت

خدا از ایشان  زیر درختانش روان است و ایشان تا ابد در آنند در حالى كه

راضى و ایشان هم از خدا راضى باشند این سرنوشت كسى است كه از 

 “پروردگارش بترسد. 

 

در این آیه خیریت را “ ان الذین امنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خیر البریة،” 

 كنند.منحصر در مؤمنین كرده، كه اعمال صالح مى

 

 “ تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر َخِلِدیَن فِیَها أَبَداً،  َجَزاُؤُهْم ِعندَ َربِهْم َجنَّت َعْدنٍ ” 

هاى عدن به معناى بهشت كلمه عدن به معناى استقرار و ثبات است، پس جنات

ها خالدند و ابداً اش به اینكه خیر البریه در آن بهشتخالد و جاودانه است، و توصیف دوباره

 بر آن داللت داشت. خالدند تاكید همان جاودانگى است، كه اسم عدن

رضایت خدا از صفات فعل “ خدا از ایشان راضى است، -رضى هللا عنهم ” 

كند، تا جزاى ایمان و خداست و مصداق و مجسم آن همان ثوابى است كه به ایشان عطا مى

 اعمال صالحشان باشد.

این جمله عالمت بهشتیان و آنانكه به سعادت آخرت “ ذلك لمن خشى ربه،” 

و آنهایى كه به جنات عدن “ خیر البریه”فرماید: عالمت كند، مىرا بیان مىرسند مى

 رسند این است كه از پروردگار خود ترس دارند . مى

پس علم به خدا “ انما یخشى هللا من عباده العلماء ،” در جاى دیگر هم فرموده:

دنبال دارد، یعنى خشیت از خدا را به دنبال دارد، و خشیت از خدا هم ایمان به او را به 

ترسد، قهرا در باطن قلبش ملتزم به ربوبیت و الوهیت او است، و در كسى كه از خدا مى

 ظاهر هم مالزم با اعمال صالح است.

 577ص  20تا آخر  سوره بینه المیزان ج   6آیه                 
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 چهارمفصل 

 
 

 

      رافرافــــــــاعاع
  

  آنآن  و ساكنانو ساكنان
 

 

 اعراف،  و  رجال اعراف

 

َو بَْینُهَما ِحَجاٌب َو َعلى األَْعَراِف ِرَجاٌل یَْعِرفُوَن ُكال بِِسیَماُهْم  َو نَادَْوا أَصَحب ”  -

 ،الَجنَِّة أَن سلٌَم َعلَْیُكْم  لَْم یَْدُخلُوَها َو ُهْم یَطَمعُونَ 

میان بهشتیان و دوزخیان حائلى است و بر باالى آن مردمى هستند كه همه  -

شناسند، و اهل بهشت را ندا دهند كه رخسارشان مىسیما و  خالئق را به

 “اند اما طمع آن را دارند.سالم بر شما، اینان به بهشت در نیامده

 

بهشت هاى باالى حجابى است كه حائل بین دوزخ و منظور از اعراف قسمت

  بینند و هم بهشتیان را.است، بطورى كه اعرافیان در آنجا، هم دوزخیان را مى

از این جهت حجاب خوانده شده كه حائلى است بین دو طایفه اهل دوزخ این حجاب 

اى باشد كه از نخ بافته شده و در هاى دنیا پارچهو بهشت، نه از این جهت كه مانند حجاب

 بین بهشت و جهنم آویزان شده باشد. 

هاى باالى حجاب رجالى هستند كه شود كه: در قسمتبنا بر این معناى آیه این مى

هر دو طرف مشرفند، چون در محل مرتفعى قرار دارند، مردانى هستند كه اهل جهنم و بر 

  شناسند.هایشان مىبهشت را به قیافه و عالمت

كند كه رجال اعراف متمایز از دو و این سیاق بدون تردید این معنا را افاده مى

 دوزخ .  طایفه نامبرده هستند، و خالصه اینكه نه از اهل بهشتند و نه از اهل

حال یا از این جهت است كه اصال انسان نیستند، و یا از این جهت است كه از 

حیث سؤال و جواب و سایر شؤون و خصوصیات قیامت از آن دو طایفه بیرونند. و یا از 

این جهت است كه مقام و مرتبه اعرافیان ما فوق مقام این دو طایفه است. و در حقیقت اهل 
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  دوزخیان، اهل بهشت، و اهل اعراف: محشر سه طایفه هستند

 در اصحاب اعراف سه احتمال هست:

احتمال اول اینكه انسان نباشند، و از یكى از دو طایفه جن و ملك بوده باشند، 

شود. توان به آن اعتناء نمود، زیرا اطالق لفظ رجال شامل ملك نمىاحتمالى است كه نمى

 گردند.یت نمىچون این دو طایفه متصف به رجولیت و انوث

احتمال دوم اینكه از مستضعفین باشند، كه مستضعفین هم مزیت قابل اعتنایى 

 ندارند، و غالبا از جنس زنان و یا اطفال و یا مردان دیوانه و خرف هستند.

كند و تذكراتى كه اوصافى كه خداى تعالى در آیات بعد براى رجال مزبور ذكر مى

تواند قائم باشد تا به اهل منزلت و مقربین درگاه خدا نمى دهد امورى است كه جزبه آنان مى

 چه رسد به اینكه مردم متوسط و مستضعفین را هم شامل شود.

این رجال در محلى قرار دارند به نام اعراف، و در مقامى هستند كه از 

خصوصیاتى كه در سیماى فرد فرد اهل محشر است به جمیع امتیازات نفسانى و تفاصیل 

برند و حتى اهل دوزخ و بهشت را پس از رفتن به دوزخ و بهشت نیز آنان پى مىاعمال 

بینند، و این مقام بدون شك مقام و منزلت رفیعى است مخصوص آنان، نه دوزخیان مى

 داراى چنان خصوصیتى هستند و نه اهل بهشت. 

ه معناى سیما این نیست كه در قیامت اهل بهشت را به عالمتى و اهل دوزخ را ب

عالمتى دیگر از قبیل رو سفیدى و رو سیاهى نشان كرده باشند تا هر كس بتواند از آن 

و نادى اصحاب ” عالمت پى به بهشتى بودن و یا دوزخى بودن اشخاص ببرد، چون از آیه:

شود كه اصحاب اعراف نه تنها از استفاده مى“ االعراف رجاال یعرفونهم بسیماهم ...،

كنند بلكه از ان و بهشتى بودن و دوزخى بودن آنان را درك مىسیماى اشخاص كفر و ایم

برند، حتى از دیدن سیماى شخص ها به جمیع خصوصیات احوال و اعمال آنان پى مىقیافه

آورى مال دنیا فهمند كه این شخص از آنهایى است كه در دنیا همش همگى صرف جمعمى

 شده است.مى

ارند و هم با بهشتیان، محاوره آنان با اهل رجال اعراف هم با دوزخیان محاوره د

دوزخ به این است كه آنان را كه همان پیشوایان كفر و ضاللت و طغیانند به احوال و 

 كنند.پروا شماتت و سرزنش مىشان بىاقوال

بهشتى درود  هاىو محاوره آنان با اهل بهشت به این است كه آنان را با تحیت

ال یتكلمون اال من اذن له الرحمن و قال ” اینكه به مقتضاى آیه:با  گویند، با این حال ومى

دانیم كه در روز قیامت هر كسى مجاز به حرف زدن نیست، و تنها بندگان مى“ صوابا،

 گوى خدا حق تكلم را دارند!حق

شود كه اصحاب اعراف آنقدر مقامشان بلند است كه از سیاق آیه بعد استفاده مى 

 شوند.شود، و به فرمان آنها وارد بهشت مىشت باعث ایمنى آنان مىشان به اهل بهسالم

شان و محاوره آنها با اصحاب اى كه جاى این رجال و مقام و منزلتآیات كریمه 

دهد كند هیچگونه قلق و اضطرابى در باره ایشان نشان نمىجنت و اصحاب جهنم را بیان مى
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داند، هول و فزعى كه دارند نمىگان( و در و ایشان را اصال داخل در محضرین )احضار شد

و بندگان مخلص خود را از حكم “ المخلصین، فانهم لمحضرون اال عباد هللا” فرماید:بلكه مى

و اذا صرفت ” كند و از اینكه در جمله:كلى احضار و هر گرفتارى و هول دیگرى استثنا مى

شان را نقل نموده دعاى“ لقوم الظالمین،ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا ال تجعلنا مع ا

شود كه رجال اعراف در هر حرفى كه بخواهند بزنند مجاز و آن را رد نفرموده، استفاده مى

 شان هم مستجاب است.هستند و دعاى

 “و نادوا اصحاب الجنة ان سالم علیكم لم یدخلوها و هم یطمعون،” -

اند و اشتیاق دارند هر چه هاصحاب جنت در حالى كه هنوز به بهشت داخل نشد

 ان سالم علیكم!شوند: زودتر برسند، ندا مى

برند از افتد به خدا پناه مىزماني كه بهشتیان به ناگاه چشمشان به اصحاب آتش مى

 گویند:اینكه با آنان محشور شده و در آتش شوند، و مى

 “ربنا ال تجعلنا مع القوم الظالمین! ”  -

 152ص :    8سوره اعراف   المیزان ج :  46آیه  

 
 

 اعراف در قرآن به چه معنا است؟
  

َو بَْینُهَما ِحَجاٌب َو َعلى األَْعَراِف ِرَجاٌل یَْعِرفُوَن ُكال بِِسیَماُهْم  َو نَادَْوا أَصَحب ”  -

 ،الَجنَِّة أَن سلٌَم َعلَْیُكْم  لَْم یَْدُخلُوَها َو ُهْم یَطَمعُونَ 

بهشتیان و دوزخیان حائلى است و بر باالى آن مردمى هستند كه همه  میان -

شناسند، و اهل بهشت را ندا دهند كه سیما و رخسارشان مى خالئق را به

 “اند اما طمع آن را دارند.سالم بر شما، اینان به بهشت در نیامده

 

جاى  اى كه در سوره اعراف است لفظ اعراف دردر قرآن كریم در غیر چهار آیه

دیگر نیامده است، و ما از بحثى كه در این آیات كردیم این نتیجه را گرفتیم كه اعراف یكى 

از مقامات عالى انسانیت است كه خداوند آن را به حجابى كه حائل بین بهشت و دوزخ است 

مثال زده، و معلوم است كه هر حائلى، در عین اینكه مرتبط به دو طرف خود هست، طبعا 

هایى طرف خود خارج است، و لذا فرمود: این حجاب داراى اعراف و بلندى از حكم دو

است، و بر آن اعراف رجالى هستند كه مشرف بر جمیع اهل محشر از اولین و آخرینند، و 

كنند با اینكه مقامات و درجات مردم در هر كسى را در مقام مخصوص خودش مشاهده مى

مختلف است با این حال از حال یك یك اشخاص و  بین دو حد اعال علیین و اسفل السافلین

توانند حرف بزنند، هر كسى اند آگاهند، و با هر كس كه بخواهند مىاعمالى كه در دنیا كرده

 توانند ایمنى داده و به اذن خدا اجازه ورود به بهشت دهند.را كه بخواهند مى

ف سعادت كه عبارت شود كه موقف و مقام این رجال از دو موقاز اینجا معلوم مى
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است از نجات به وسیله عمل صالح و شقاوت كه عبارت است از هالكت به خاطر عمل 

 و خالصه مقامى است ما فوق این دو مقام، و حاكم و مسلط بر آن دو. زشت، بیرون است.

توانیم این مقام را به مقام پادشاهان و براى تقریب ذهن و روشن شدن مطلب مى

گوییم: همچنانكه در زیر سلطه حكام اقوامى سعید و متنعم به نعمت آنان و حكام تشبیه كرده ب

مشمول رحمت آنانند، و هر چه را كه بخواهند برایشان فراهم است، و اقوام دیگرى شقى و 

هاى دردناكند، و طایفه سومى ما فوق این دو طایفه در زندانهاى آنان معذب به انواع عذاب

ساندن نعمت به آن طایفه و عذاب به این طایفه و در عین حال خود رمامور تنظیم امور آنان و 

متنعمین هستند، و نیز قوم دیگرى ما فوق این خدمه و عمال، مامور به تدبیر همه  نیز از

 طبقات مادون خود هستند. 

همچنین ممكن است خداى تعالى كه حاكم در روز جزا است اقوامى را مشمول 

نجایى كه خدایى است آمرزگار و صاحب فضل بزرگ، آنان را رحمت خود قرار داده و از آ

شان داخل بهشت نموده، از هر طرف بركات خود را بر آنان نازل كند، و به پاداش حسنات

از آنجایى كه عزیز ذو انتقام است، اقوام دیگرى را به كیفر گناهانشان در آتش خود انداخته 

یفه واسطه شوند، و احكام و اوامرش را در بین و طایفه سومى را اذن دهد كه بین این دو طا

 آنان اجرا نمایند، همچنانكه خودش فرموده:

 !لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار”  -

  !“ براى كیست سلطنت امروز، براى خداى یگانه قهار  -

 164ص :    8المیزان ج :     سوره اعراف  46آیه         

 

 بهشتیاننداي رجال اعراف به دوزخیان و 

 

َو نَادَى أَصَحب األَْعَراِف ِرَجاالً یَْعِرفُونُهم بِِسیَماُهْم قَالُوا َما أَْغنى َعنُكْم ”  -

 َجْمعُكْم َو َما ُكنتُْم تَستَْكبُروَن،

نَّةَ ال َخْوٌف عَلَیْكْم َو  - َُ ُ بَِرْحَمٍة  ادُْخلُوا الْج ال أَنتُْم أَ هَُؤالِء الَِّذیَن أَقْسْمتُْم ال یَنَالُُهُم َّللاَّ

 ،تْحَزنُونَ 

جماعت  شناسند ندا دهند و گوینداصحاب اعراف مردمى را كه به سیمایشان مى -

 كردید كارى براى شما نساخت،شما و آن تكبرى كه مى

شما رسد؟ خوردید كه رحمت خدا به آنان نمىها بودند كه شما قسم مىآیا همین -

 “شوید!و نه غمگین مى )مؤمنین( به بهشت وارد شوید كه نه بیمى دارید

 

اینكه رجال را توصیف كرد به اینكه اصحاب اعراف آنها را به سیمایشان 

شناسند داللت دارد بر اینكه سیماى اصحاب دوزخ نه تنها اعرافیان را به دوزخى بودن مى

 نماید.كند، بلكه به خصوصیات دیگرى هم كه دارند راهنمایى مىآنان واقف مى
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دوزخیان را شماتت “ اغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون،قالوا ما ” جمله:

كردید، و از جهت شیفتگى و مغرور كند به اینكه شما در دنیا از قبول حق استكبار مىمى

 پنداشتید.بودن به دنیا، حق را ذلیل و خوار مى

 “اهؤالء الذین اقسمتم ال ینالهم هللا برحمة ...،”  -

شان به طور نى هستند كه شما )دوزخیان( در بارهاینها )بهشتیان( همان كسا  -

بینند و خیر دیدن اند خیرى نمىگفتید از این راهى كه براى عبودیت اتخاذ كردهجزم مى

 همان رسیدن به رحمت خدا است. 

امرى است از طرف “ ادخلوا الجنة ال خوف علیكم و ال انتم تحزنون،” جمله:

كنند ایشان را تا تقریر حال آنها به استفهام، امر مىاصحاب اعراف به مؤمنین كه پس از 

           داخل جنت شوند.

 163ص :    8سوره اعراف    المیزان ج : 49تا48آیه     

 

 گفتگوي بهشتیان با دوزخیان

 

َوَجدتُّم  َو نَادَى أَصَحب الَجنَِّة أَصَحب النَّاِر أَن قَْد َوَجْدنَا َما َوَعدَنَا َربُّنَا َحقًّا فََهلْ ”  -

ِ َعلى الظِلِمینَ  ُن بَْینُهْم أَن لَّْعنَةُ َّللاَّ ا َوَعدَ َربُُّكْم َحقًّا  قَالُوا نَعَْم  فَأَذََّن ُمَؤذ ِ  ،مَّ

ِ َو یَْبغُونَها ِعَوجاً َو ُهم بِاالَِخَرةِ َكِفُرونَ  -  ،الَِّذیَن یَصدُّوَن َعن سبِیِل َّللاَّ

ا وعده پروردگار خویش را درست اهل بهشت به اهل جهنم بانگ زنند كه م -

آرى، پس یافتیم آیا شما نیز وعده پروردگارتان را درست یافتید؟ گویند: 

 زند كه لعنت خدا بر ستمگران باد !اى میان آنان بانگ مىاعالم كننده

خواهند و خود هم به همان كسانى كه سد راه خدا شده آن را منحرف مى -

 “آخرت كافرند! 

 مكند، و كالمى را كه بهشتیان با دوزخیان دارند حكایت مىاین آیه شریفه كال

مزبور، هم اقرار گیرى از دوزخیان است و هم استهزایى است كه بهشتیان از دوزخیان 

 .كنندمى

و بدین وسیله “ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا،” اند:مؤمنین در مقام اعتراف گفته

خداوند به زبان انبیاى كرامش براى آنان از امر به حقیت جمیع خصوصیات و جزئیاتى كه 

 اند.معاد بیان كرده اعتراف نموده

در سؤال از كفار اسمى از خصوصیات معاد و جزئیات عذابش نبرده و در باره 

“ آیا وعده پروردگارتان را حق یافتید؟  -فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا” اند:اصل آن پرسیده

اوند فقط به كفار داده همان خصوصیات عذاب قیامت است نه هایى كه خدبراى اینكه وعده

 اى است كه هم به كفار داده و هم به مؤمنین . اصل قیامت، چون اصل قیامت وعده

       

 ،فاذن مؤذن بینهم ان لعنة هللا على الظالمین”  -
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 “زند كه لعنت خدا بر ستمگران باد!اى میان آنان بانگ مىپس اعالم كننده -

 

تعالى در این آیه تصریح نفرموده به اینكه این مؤذن و منادى از جنس بشر خداى  

آید كه است و یا از جن است و یا از مالئكه، و لیكن از تدبر در كالم مجیدش چنین بر مى

 این مؤذن از جنس بشر باشد، نه جن و نه ملك.

د كه جن از شواما جن، براى اینكه در سرتاسر كالم خداى تعالى هیچ كجا دیده نمى

طرف او متصدى امرى از امور آخرتى انسان شده باشد، پس احتمال اینكه مؤذن مزبور از 

 وجهى است.طایفه جن باشد احتمال بى

هاى امر خدا و حاملین اراده او هستند، و و اما مالئكه، این طایفه گر چه واسطه

خلوقات محول به ایشان، و انفاذ اوامر او به دست ایشان است، و اجراى قضا و قدر او در م

قرآن كریم هم در باره نفوذ تصرفات آنان در مساله مرگ و بهشت و دوزخ تصریحاتى 

و به اهل بهشت ...“ اخرجوا انفسكم ” گویند:دارد، از آن جمله مثال به ستمكاران مى

كثون انكم ما” گوید:و مالك دوزخ به دوزخیان مى...“ سالم علیكم ادخلوا الجنة ” گویند:مى

و امثال اینها، اال اینكه در باره محشركه معركه بعث و سؤال و تطایر كتب و وزن و ...“ 

حساب و جاى حكم فصل است هیچ تصرف و امر و نهیى را براى مالئكه و هیچ موجود 

و ” كند:دیگرى اثبات نكرده، جز انسان كه در ذیل آیات مورد بحث از او چنین حكایت مى

 “ان سالم علیكم! نادوا اصحاب الجنة

” گویند:كند كه به یك دسته از مؤمنین مىو نیز از اصحاب اعراف حكایت مى

نفوذ حكم و امر انسان را در  این خودو “ ادخلوا الجنة ال خوف علیكم و ال انتم تحزنون،

قال الذین اوتوا العلم ”  فرماید:و همچنین در باره اوصاف روز قیامت مى رساند،قیامت مى

و قال الذین اوتوا العلم و االیمان ” فرماید:و نیز مى“ الخزى الیوم و السوء على الكافرین!ان 

 “لقد لبثتم فى كتاب هللا الى یوم البعث فهذا یوم البعث و لكنكم كنتم ال تعلمون . 

این آیات و همچنین آیات راجع به شفاعت و شهادت انسان قرائنى است كه احتمال 

 كند.بور را در ذهن تقویت مىانسان بودن مؤذن مز

 148ص :    8سوره اعراف  المیزان ج :  45و 44آیه         

 

 

 درخواست جهنمیان از بهشتیان

-  

ا َرَزقَكُم ” - َو نَادَى أَصَحب النَّاِر أَصَحب الَجنَِّة أَْن أَفِیضوا َعلَْینَا ِمَن اْلَماِء أَْو ِممَّ

 َ ُ  قَالُوا إِنَّ َّللاَّ َمُهَما َعلى اْلَكِفِرینَ َّللاَّ  ،َحرَّ

اهل بهشت را ندا زنند كه از آن آب یا از آن چیزها كه خدا  و اهل جهنم -

خداوند آن را بر كافران حرام كرده  :گویند. روزیتان كرده براى ما بریزید

 .“است 
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هایى را كه خداوند به اهل بهشت روزى كرده عطف در آیه مورد بحث سایر نعمت

شود كه اهل دوزخ از اهل بهشت تنها انتظار آب ندارند، نموده، و از اینجا معلوم مىبر آب 

 كنند.ها را مىبلكه تقاضاى همه انواع نعمت

به هر حال، آیه شریفه اشعار دارد بر اینكه مكان اهل جنت بلندتر از مكان 

ها را بر بقیه نعمتها آب را ذكر كرد و آنگاه دوزخیان است. و اگر ابتدا از میان همه نعمت

آن عطف نمود، از این جهت است كه براى دوزخیان و مبتالیان به حرارت دوزخ آب از 

 تر است.هر چیز دیگرى ضرورى

 165ص :    8سوره  اعراف   المیزان ج :  50آیه 
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 پنجمفصل 

 

 

  بهشتیان  و زندگی در بهشت بهشتیان  و زندگی در بهشت 
 

 

 قسمت اول:   ابرار در بهشت

 

 

 اعمالی که آنها را بهشتی کرد!ابرار، و 

خوانده،  ابراركه قرآن نامشان را است داستان مردمى از مؤمنین سوره دهر آیات 

اى كارهایشان یعنى وفاى به نذر و اطعام مسكین و یتیم و اسیرشان خبر داده، و از پاره

 دهد.ستاید، و وعده جمیلشان مىایشان را مى

هم همین داستان بوده، و این داستان در خارج شود سبب نزول این آیات معلوم مى

كند، آنگاه آثار خوب آن را بر شمرده، و  واقع شده نه اینكه بخواهد یك قصه فرضى را جعل

 داده است:كسانى را كه آنچنان عمل كنند وعده جمیل 

 

 ترس از روزي كه شرش مستطیر است! -1

 

هُ ُمستَِطیراً،یُوفُوَن ِبالنَّْذِر َو یَخافُوَن یَْوماً كانَ ”   -   شرُّ

كنند و از قهر خدا در روزى كه كه آن بندگان، نیكو به عهد و نذر خود وفا مى -

 “.ترسندشر و سختیش همه اهل محشر را فرا گیرد مى

 

منظور از استطار شر آن روز شر روز قیامت است، كه روز به نهایت رسیدن 

 شدائد و اهوال و عذابها است.

 

 وجه هللا و رضاي او  :اعمال ههدف و انگیز   -2
 

 ،َو یُطِعُموَن الطعَاَم َعلى ُحب ِِه ِمسِكیناً َو یَِتیماً َو أَِسیراً ”  -

ِ ال نُِریدُ ِمنكْم َجَزاًء َو ال شُكوراً، -  إِنَما نُطِعُمكْم ِلَوْجِه َّللاَّ
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 ،دهندو بر دوستى خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام مى -

دهیم و از شما هیچ پاداش و ما فقط براى رضاى خدا به شما طعام مى  -

  “طلبیم.سپاسى هم نمى

اى كه وجه خداى تعالى عبارت است از صفات فعلى خداى تعالى، صفات كریمه 

تر رحمت عامه او كه افاضه خیر بر خلق و خلقت و تدبیر و رزق آنها، و یا به عبارت جامع

 گیرد، و بنا بر این معناى اینكهت مىأان است، از آن صفات نشقوام تمامى موجودات بد

این است كه در انجام عمل این نتیجه منظور گردد كه  عملى به خاطر وجه هللا انجام شود

اى از رحمت خداى تعالى و خشنودیش جلب شود، منظور تنها و تنها این باشد و ذره

ر نباشد، و به همین جهت خانواده هایى كه در دست غیر خداى تعالى است منظوپاداش

ال نرید منكم ” اضافه كردند:“ انما نطعمكم لوجه هللا ،” اطعامگر دنبال این سخن خود كه 

 .“ خواهیم، و نه حتى تشكرى ما از شما نه پاداشى مى -جزاء و ال شكورا 

 هدف واقع شدن وجه هللا، و آن را غایت و انگیزه اعمال قرار دادن، در چند جا از

و اصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغدوة و العشى ” كالم مجیدش آمده، مانند آیات زیر:

و ما أمروا اال لیعبدوا هللا مخلصین له ” و در این معنا است آیه شریفه“ یریدون وجهه،

فادعوه مخلصین له ” و آیه شریفه“ و ما تنفقون اال ابتغاء وجه هللا،” و آیه شریفه“ الدین،

 “أال هلل الدین الخالص! ” و آیه  “الدین،

 

 ترس از پروردگار در روزي عبوس و دشوار   -3
 

ب ِنَا یَْوماً َعبُوساً قَْمطِریراً،”  -  إِنَّا نَخاف ِمن رَّ

ما از قهر پروردگار خود به روزى كه از رنج و سختى آن رخسار خلق درهم  -

 “! ترسیمو غمگین است مى

 

خواهد بفهماند است كه از ایشان حكایت كرد، مى این آیه در مقام بیان علت سخنى

و اینكه اگر عمل مذكور خود را تنها و تنها به “ انما نطعمكم لوجه هللا ...،” چرا گفتند:

خاطر خدا انجام دادند، و عبودیت خود را براى خدا خالص كردند، براى این بود كه از آن 

كور اكتفا نكردند به اینكه ما از آن ترسیدند، و براى بیان علت مذروز سخت و دشوار مى

ترسیم، بلكه آن روز را به پروردگار خود نسبت داده، گفتند: ما از پروردگار خود روز مى

ترسیم كه چنین و چنان است، تا فهمانده باشند وقتى از این اطعامشان چیزى از روزى مى

نیست، همچنان كه  غیر از پروردگارشان را در نظر ندارند، پس ترسشان هم از غیر او

امیدى هم به غیر او ندارند، پس ترس و امیدشان همه از خدا است، اگر از روز قیامت هم 

ترسند بدان جهت است كه روز پروردگارشان است، روزى است كه خدا به حساب مى

 دهد.رسد، و جزاى اعمال ایشان را مىبندگانش مى
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ُ شرَّ ذَِلك اْلیَْومِ ”  -   َو لَقَّاُهْم نَضَرةً َو سُروراً،فََوقَاُهُم َّللاَّ

خدا هم از شر و فتنه آن روز آنان را محفوظ داشت و به آنها روى خندان و  -

 “دل شادمان عطا نمود.

خداى تعالى ایشان را حفظ و شر آن روز را از ایشان منع كرد، و با بهجت و 

د، همچنان كه در سرور با ایشان روبرو شد، پس این طایفه در آن روز خوشحال و مسرورن

 !“وجوه یومئذ ناضرة ” جاى دیگر فرمود: 

 199ص  20سوره  دهر المیزان ج  11تا  5آیه  

 

 پذیرائی بهشتی از ابرار
 

 إِنَّ األَْبَراَر یَشَربُوَن ِمن َكأٍْس كاَن ِمَزاُجَها كافُوراً،”  -

ُرونَها تَْفِجیراً، - ِ یُفَج ِ  َعْیناً یَشَرب بَها ِعبَادُ َّللاَّ

نیكوكاران عالم در بهشت از شرابى نوشند كه طبعش در لطف و رنگ و و  -

 بوى كافور است،

نوشند كه به اختیارشان هر از سرچشمه گوارایى آن بندگان خاص خدا مى -

 “ شود.كجا خواهند جارى مى

 

ابرار كسانى هستند كه عمل خیر را به خاطر ایمان به خدا و رسول او و روز جزا 

 .ون ایمانشان ایمان رشد و بصیرت استدهند، چانجام مى

اینك آیات آن از نظر خواننده که توصیف كرده، صفاتی خداى سبحان أبرار را با 

 گذرد:مى

 

 “انما نطعمكم لوجه هللا ال نرید منكم جزاء و ال شكورا،”  -

 “و جزیهم بما صبروا،”  -

 “من باهلل!لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من ا”  -

 

خواهد حال ابرار در آخرت را بیان كند، و مى“ ان االبرار یشربون ...،” در آیة 

 نوشند، شرابى خنك و معطر.ممزوج به كافور مى بفهماند كه ایشان در بهشت از شرابى

ً یعنى نوشیدن از كاس را كه “ عینا یشرب بها عباد هللا یفجرونها تفجیرا،”   مسلما

اى كه چنین و چنان است. و دهد به چشمهاز هر كاسى نیست، بلكه آن كاس را اختصاص مى

اگر از نوشندگان آن كاس تعبیر به عباد هللا كرد، براى این بود كه اشاره كند به اینكه اگر از 

نوشند به خاطر این است كه به زیور عبودیت آراسته شدند، و به لوازم آن عمل آن كاس مى

 كردند.
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كند، كه چگونه از این دو آیه همانطور كه قبال اشاره كردیم تنعم ابرار را بیان مى

شوند، و بعید نیست كه این دو آیه در مقام بیان حقیقت عمل شراب بهشت و آخرت متنعم مى

 .صالح آنان بر اساس تجسم اعمال باشد

شیدنند، نه فهماند همین حاال مشغول نوظاهر جمله یشربون و جمله یشرب بها مى

فرمود سیشربون، و یشربوا بها، عالوه بر این، نوشند، و گر نه مىاینكه در قیامت مى

نوشیدن، وفا كردن، اطعام نمودن و ترسیدن، همه را در یك سیاق آورده و فرموده یشربون، 

یوفون، یخافون، یطعمون و نیز ذكر تفجیر در جمله یفجرونها تفجیرا مؤید دیگرى است، 

نكه ظهور دارد در اینكه شكافتن چشمه و جارى ساختن آب آن را با اسباب این كار براى ای

دهند، كه همان وفا و اطعام و خوف است، پس حقیقت این اعمال همان تفجیر عین انجام مى

   است . 

 199ص  20سوره  دهر المیزان ج  11تا  5آیه                                           

 

 

 اي رسیدن به بهشت خوبان چه كارها كردند! خوبان بر
 

 َو َجَزاُهم بَِما صبُروا َجنَّةً َو َحِریرا،”  -

و خداوند پاداش آن صبر كامل بر ایثارشان را باغ بهشت و لباس حریر  -

 “بهشتى لطف فرمود.

 

منظور از صبر، صبرشان در برابر مصیبت، در برابر اطاعت، و از معصیت 

زندگى دنیا به جز وجه پروردگارشان طلبى نداشتند، اراده او را است، چون این طایفه در 

داشتند، در نتیجه در برابر آنچه او براى آنان مقدر كرده بود، و هر بر خواست خود مقدم مى

كردند، و نیز بر امتثال هر فرمانى كه محنت و مصیبتى كه براى آنان خواسته بود صبر مى

كردند، هر عملى كه ایشان را از آن نهى كرده بود صبر مىبه ایشان داده بود، و بر ترك هر 

چند كه با خواست خودشان مخالف بود، و لذا خداى تعالى مشقت و زحمتى را كه در راه 

ان هذا كان لكم جزاء و كان ” : بندگى او تحمل كرده بودند به نعمت و راحت مبدل كرد

                                    “ !  سعیكم مشكورا

 

 متكئین فیها على االرائك ال یرون فیها شمسا و ال زمهریرا،”  -

كه در آن بهشت بر تختها ى عزت تكیه زنند و آنجا نه آفتابى سوزان بینند و  -

 “نه سرماى زمهریر.

 

هایى را كه تحمل كردند به بهشت و نعمت مبدل كرد، در حالى خداى تعالى مشقت

بینند تا از گرماى ا تكیه داشتند، و در بهشت نه آفتابى مىگاههكه اینان در آن بهشت بر تكیه
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 آن متاذى شوند، و نه زمهریرى تا از سرماى آن ناراحت گردند.

 و دانیة علیهم ظاللها و ذللت قطوفها تذلیال،”  -

هایش در دسترس و به اختیار و سایه درختان بهشتى بر سر آنها و میوه -

 “آنهاست.

گسترده است، و  ر آنان این است كه سایه بر سر آنانمنظور از نزدیكى سایه بر س

هاى بهشتى را براى ایشان تذلیل قطوف براى آنان به این معناست كه خداى تعالى میوه

مسخر كرده، و تحت فرمان و اراده آنان قرار داده، به هر نحو كه بخواهند بدون هیچ مانع و 

 زحمتى بچینند.

 اكواب كانت قواریرا،و یطاف علیهم بانیة من فضة و ”  -

 

هاى بلورین بر آنها و ساقیان زیباى حور و غلمان با جامهاى سیمین و كوزه -

 “دور زنند.

 

كنند، طواف فام دور آنان طواف مىمراد از اینكه فرمود با چنین ظرفهاى نقره 

آورند، و توضیح بیشترش در كردن خدام بهشتى است كه براى اهل بهشت طعام و آب مى

 آید .مى“ و یطوف علیهم ولدان ...،” ه ذیل آی

 

 “قواریر من فضة قدروها تقدیرا،”  -

گیرى اى به اندازه و تناسب اهلش اندازههاى بلورین نقرهكه آن كوزه -

  “اند.شده

 

خواهد بفهماند ظرفهاى غذا و شراب را خود ابرار بر طبق میل خود مى

كه بخواهند استفاده كنند ظرف آن غذا و كنند، از غذا و شراب هر مقدارى گیرى مىاندازه

كنند، و خالصه چیزى از گیرى مىشراب را هم به اندازه همان مقدار طعام و شراب اندازه

” و آیه “ لهم ما یشاؤن فیها،” آید، آیه شریفه غذا و شرابشان در ظرف زیاد و كم نمى

 اى به این معنا دارد.نیز اشاره“ یفجرونها تفجیرا،

” احتمال هم دارد منظور خدمتگزاران طوافگر باشد كه در باره آنان فرموده: 

و مراد این باشد كه خدمتگزاران ظرفهاى غذا و شراب را به آن مقدار غذا و “ یطاف علیهم،

كنند، در نتیجه چیزى از غذا و شرابشان در گیرى مىشرابى كه أبرار احتیاج دارند اندازه

 آید . هم نمىماند، و كم ظرفها نمى

 

 و یسقون فیها كاسا كان مزاجها زنجبیال،”  -

و آنجا شرابى كه طبعش مانند زنجبیل گرم و عطرآگین است به آنها  -

 “بنوشانند.
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اند: در عرب مرسوم بوده كه از زنجبیل استفاده عطر و بعضى از مفسرین گفته 

ر این آیه هم به ابرار وعده ریختند، داند، و آن را در جام نوشیدنیها مىكردهبوى خوش مى

 ریزند.تر و خوشبوتر است در جام شرابشان مىداده كه زنجبیل بهشتى را كه پاكیزه

 عینا فیها تسمى سلسبیال،”  -

اى است كه سلسبیلش نامند و شرابش از خوبى از حد وصف در آنجا چشمه -

  “بیرون است.

 سلسبیل به معناى آبى سبك و لذیذ و برنده است.

 

 وف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا،و یط”  -

و دور آن بهشتیان، پسرانى زیبا كه تا ابد نوجوانند و خوش سیما به خدمت  -

گروند كه وقتى در آنها بنگرى از فرط صفا گمان برى كه لؤلؤ مى

 “اند.پراكنده

 

وت و خرمى كنند، كه همیشه طرایعني فرزندانى بهشتى پیرامون ابرار طواف مى

 جوانى و زیبایى منظر را دارند.

كنى كه لؤلؤ منثورند، این است كه آن و منظور از اینكه فرمود: تو گمان مى

هایشان نورانى است كه نور رویشان به خدمتگزاران آنقدر صفاى لون دارند، و آنقدر چهره

 اند.نثاركردهكنند لؤلؤ تابد، تو گویى در مجالسى كه ایشان خدمت مىروى یكدیگر مى

 و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملكا كبیرا،”  -

نهایت و چون آن جایگاه نیكو را مشاهده كنى عالمى پر نعمت و كشورى بى -

 “بزرگ خواهى دید.

اند: معناى مشاهده كردن اول این است كه اگر چشم خود را بدانجا یعنى بعضى گفته  

بینى ا زبان قابل وصف نیست، و ملك كبیرى مىبینىكه ببه بهشت بیفكنى، در آنجا نعیمى مى

 توان تقدیرش كرد.كه با هیچ مقیاسى نمى

َعِلیُهْم ثِیَاب سندٍُس ُخضٌر َو إِستَبَرٌق  َو ُحلُّوا أَساِوَر ِمن فِضٍة َو سقَاُهْم َربُهْم ”  -

 شَراباً طُهوراً،

ضخیم، بر اندام بهشتیان لباسهایى است از حریر نازك سبز رنگ و از دیباى  -

اند، و پروردگارشان شراب طهور به آنها و با دستبندهایى از نقره تزیین شده

 “نوشاند.مى

خدایشان شرابى به ایشان نوشانید كه طهور بود، “ و سقیهم ربهم شرابا طهورا،” 

گذاشت، و یعنى در پاكى به حد نهایت بود، شرابى بود كه هیچ قذارت و پلیدى را باقى نمى

توجهى به اوست، پس ابرار كه یكى از قذارتهاى درونى آدمى غفلت از خداى سبحان، و بى

توانستند خدا ند محجوب از پروردگارشان نیستند، و لذا آنان مىاین شراب طهور را نوشید
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حمد “ و اخر دعویهم ان الحمد هلل رب العالمین.” را حمد بگویند، همچنان كه قرآن فرموده:

وصفى است كه جز بندگان خالص خدا صالحیت آن را ندارند، چون خود خداى تعالى 

 “المخلصین. سبحان هللا عما یصفون اال عباد هللا” فرموده:

ها را حذف كرده، و نوشاندن همه واسطه“ و سقیهم ربهم،” خداى تعالى در جمله 

هایى كه در بهشت به ایشان به ایشان را مستقیما به خودش نسبت داده، و این از همه نعمت

لهم ما یشاؤن فیها و لدینا ” هایى باشد كه به حكم آیهداده افضل است، و چه بسا یكى از نعمت

 رسد.خواست خود بشر بدان نمى“ د،مزی

حكایت خطابى است كه از ناحیه “ ان هذا كان لكم جزاء و كان سعیكم مشكورا،” 

 شود خداى تعالى به هنگام پرداخت اجرشان به ایشان مى

خود، انشاى شكر در برابر مساعى مرضیه و “ و كان سعیكم مشكورا،” و جمله 

 شوند!اى خطاب مىحالشان كه با چه كالم پاكیزهاعمال مقبوله ایشان است، و خوشا به 

 

 نزد پروردگار  «س»اشاره زیبای قرآن  به حرمت فاطمه

 

نعمت زنان بهشتى یعنى  سوره دهردر آیات خدای تعالی این را هم باید دانست كه 

هاى بهشتى ذكر نكرده با اینكه در كالم مجید خداى تعالى هر جا را جزو نعمتحور العین 

 ترین آنها ذكر شده است.نعیم بهشت شده، حور العین جزو مهم سخن از

ممكن است از ظاهر جریان چنین فهمیده شود كه علت آن این بوده كه در بین 

ابرار مورد نظر آیات، كسى از طایفه زنان بوده، و خداى تعالى براى رعایت حرمت او 

 سخن از حور العین به میان نیاورده است . 

انى همین معنا را از لطایف قرآن دانسته و گفته: در صورتى كه تفسیر روح المع

ترین نازل شده باشد، ذكر نشدن حور العین از لطیف السالمآیات در باره اهل بیت علیهم

، به نكات خواهد بود، آرى اگر تصریح به ولدان مخلدون كرده و نامى از حور العین نبرده

 بوده است.سالم هللا علیها  رسولبتول و قرة العین خاطر رعایت احترام 

در روایات اسالمي، در تفسیر كشاف است كه از ابن عباس روایت آمده كه حسن و 

وسل م با جمعى از صحابه از ایشان عیادت وآلهعلیههللاحسین بیمار شدند، و رسول خدا صلى

گفتند چه خوب است براى بهبودى فرزندت نذرى كنى، على  السالمكرد، مردم به على علیه

آن دو نذر كردند كه اگر كودكان بهبودى یافتند سه روز روزه بدارند، و فاطمه، و فضه كنیز 

 ها بهبودى یافتند، و اثرى از آن كسالت باقى نماند . بچه

بعد از بهبودى كودكان، على از شمعون خیبرى یهودى سه من قرص جو قرض 

د كرد، و فاطمه یك من آن را دستاس، و سپس خمیر كرد، و پنج قرص نان به عدد افرا

خانواده پخت، و سهم هر كسى را جلوش گذاشت تا افطار كنند، در همین بین سائلى به در 

وسل م، من مسكینى از مساكین وآلهعلیههللاخانه آمده و گفت: سالم بر شما اهل بیت محمد صلى

هاى بهشتى طعام دهد، خاندان پیامبر آن مسلمینم، مرا طعام دهید كه خدا شما را از مائده
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را بر خود مقدم شمرده، افطار خود را به او دادند، و آن شب را جز آب چیزى  سائل

نخوردند، و شكم گرسنه دوباره نیت روزه كردند، هنگام افطار روز دوم طعام را پیش روى 

خود نهادند تا افطار كنند، یتیمى بر در سراى ایستاد، آن شب هم یتیم را بر خود مقدم و در 

 همان عمل را با او كردند . شب سوم اسیرى آمد، و 

صبح روز چهارم كه شد على دست حسن و حسین را گرفت، و نزد رسول خدا 

ها را دید كه چون جوجه ضعیف از شدت آمدند، پیامبر اكرم وقتى بچه وسل موآلهعلیههللاصلى

م، آید كه من شما را به چنین حالى ببینلرزند، فرمود: چقدر بر من دشوار مىگرسنگى مى

آنگاه با على و كودكان به طرف فاطمه رفت، و او را در محراب خود یافت، و دید كه 

اى دیگر آمده كه شكمش به پشتش هاى پشت چسبیده ) در نسخهشكمش از گرسنگى به دنده

چسبیده،( و چشمهایش گود افتاده از مشاهده این حال ناراحت شد، در همین بین جبرئیل 

این سوره را بگیر، خدا تو را در داشتن چنین اهل بیتى تهنیت نازل شد، و عرضه داشت: 

 را قرائت كرد . )دهر( گوید، آنگاه سوره مى

: این روایت به چند طریق از عطاء از ابن عباس نقل شده، و بحرانى آن را  مؤلف

در غایة المرام از ابى المؤید موفق بن احمد صاحب كتاب فضائل امیر المؤمنین، و او به 

خود از مجاهد از ابن عباس نقل كرده، و نیز از او به سند دیگرى از ضحاك از ابن  سند

عباس نقل كرده است. و نیز از حموینى صاحب كتاب فرائد السمطین به سند خود از مجاهد 

از ابن عباس نقل كرده، و نیز از ثعلبى و او به سند خود از ابى صالح از ابن عباس نقل 

 كرده است. 

گفته: حسن لبیان از ابو حمزه ثمالى روایت شده كه وى در تفسیر خود در مجمع ا

 عتمامیش در مدینه در شأن على  بن حسن ابو عبد هللا بن حسن برایم حدیث كرد كه سوره دهر

 نازل شد. و فاطمه علیهماالسالم

 207ص  20سوره  دهر المیزان ج  22تا  12آیه          

 

 احوال ابرار در نعیم
 

 ،إِنَّ األَْبَراَر لَِفى نَِعیمٍ ”  -

 ،َعلى األََرائِك یَنظُرونَ  -

 ،تَْعِرف فى ُوُجوِهِهْم نَضَرةَ النَِّعیمِ  -

 محققا ابرار غرق در نعمتند، -

 كنند،ها تكیه زده تماشا مىبر اریكه -

 “شود.در سیمایشان طراوت تنعم مشاهده مى -

 

ام آنان نزد خداى تعالى، و در این آیات تا حدودى جاللت قدر ابرار، و عظمت مق

فرماید: این ابرار كه امروز مورد استهزاء و خرمى زندگى در بهشتشان را بیان نموده، مى
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رسد تماشا طعنه كفارند، به زودى به كفار خواهند خندید، و عذابى را كه به ایشان مى

 خواهند كرد . 

نعمت بسیارى قرار كلمه نعیم به معناى نعمت بسیار است. مي فرماید: ابرار در 

 گنجد.دارند، كه آن نعمت در وصف نمى

اریكه به معناى جایگاهى است كه در حجله یعنى اطاق “ على االرائك ینظرون،” 

كنند. مراد نظر كردنشان به مناظر زیبا و خرم بهشت و مخصوص عروس درست مى

 هاى دائمى موجود در آن است . نعمت

است، و  كلمه نضرة به معناى بهجت و رونق“ ،تعرف فى وجوههم نضرة النعیم”   

است، اما نه به این اعتبار كه پیامبر  وسل موآلهعلیههللاخطاب در این جمله به رسول خدا صلى

تواند نظر كند و بشناسد، پس این حكم شامل هر كسى است است، بلكه به این اعتبار كه مى

هاى بهشتیان نظر كند، ت كه هر كس به چهرهكه بتواند نظر كند و بشناسد، و معنایش این اس

 شناسد . هایشان مىهاى بهشت را در چهرهرونق و خرمى ناشى از برخوردارى از نعمت

 392ص  20سوره  مطففین المیزان ج  25تا  22آیه           
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 در بهشتمتقین :   دومقسمت 

 

 

 و جایگاه آنها در جنات و عیون   ، متقین
 

 ،إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فى َجنٍَّت َو ُعیُونٍ ”  -

 “ناپذیرند.سارهایى وصفها و چشمهمحققا مردم با تقوى در بهشت -

 

كند، آن حالى را كه در قیامت دارند. و اگر جنات و این آیه حال متقین را بیان مى

عظمت مقام و منزلت آن اشاره نموده، بفهماند عیون را نكره آورده براى این است كه به 

  وضع بهشت طورى نیست كه اشخاص بتوانند با زبان، توصیف كنند.

 َءاِخِذیَن َما َءاتَاُهْم َربُهْم  ِإنُهْم كانُوا قَْبَل ذَِلك مْحِسنِین،”  -

اند، چون در دنیا دهد راضىدر حالى كه به آنچه پروردگارشان به ایشان مى -

 “ن بودند.از نیكوكارا

 

یعنى آنها قابلیت آنچه را كه پروردگار مهربان به آنها اعطاء كرده دارند در حالى 

اگر متقین چنین وضعى دارند به خاطر این . و اندكه از خداوند و از آنچه به آنها داده راضى

 است كه قبال یعنى در دنیا در اعمالشان نیكوكار بودند، و اعمال نیكى داشتند.
 

َن الَّْیِل َما یْهَجعُونَ  كانُوا”  -  ،قَِلیالً م ِ

 “خوابیدند.ها را مىآرى ، اندكى از شب -
 

دهد كه چگونه نیكوكار بودند، مگر چه این آیه و آیات بعدش توضیح مى

 كردند؟مى

  .خوابیدنى اندك خوابیدندخوابیدند، و یا مىمتقین در دنیا زمان اندكى از شب را مى

اگر آن را با مجموع زمان همه شبها قیاس  ؟چه معنا داردباید دید اندكى از شب 

خوابند، و شود كه متقین از هر شب زمان اندكى را مىكنیم، آن وقت معنایش این مى

پردازند و اگر با مجموع شبها مقایسه كنیم، آن وقت معنایش این بیشترش را به عبادت مى

 بیشتر شبها تا به صبح بیدارند.خوابند، بلكه شود كه: ایشان در كمترین شبى مىمى

 

 ،َو ِباألَسَحاِر ُهْم یَستَْغِفُرونَ ”  -

 “كردند!و در سحرها استغفار مى -
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 طلبند. یعنى در سحرها از خداى تعالى آمرزش گناهان خود را مى

و فى االسحار هم ”فرماید: در مجمع البیان، در ذیل كالم خداى تعالى كه مى

منظور این است كه در نماز وتر، كه فرموده:  السالمصادق علیهگوید: امام مى“ یستغفرون،

 كنند.شود، هفتاد بار استغفار مىآخرین نماز شب است، و در نزدیكهاى صبح انجام مى

كه گفت: رسول خدا  و در الدر المنثور است كه ابن مردویه از انس روایت كرده

دارى و نماز شب، آخر شب را بیشتر از اول زندهشبفرمود: براى  وسل موآلهعلیههللاصلى

 وباالسحارهم یستغفرون!: شب دوست دارم چون خداى تعالى فرموده

 

 ،َو فى أَْمَوِلِهْم َحقٌّ ل ِلسائِل َو الَمْحُرومِ ”  -

 “و در اموال خود براى سائل و محروم حقى قائل بودند.  -

 

كرد و خداى سبحان را بیان مىآن دو آیه كه گذشت سیره متقین نسبت به درگاه 

كنند، ولى این آیه سیره آنان را در برابر فرمود شب زنده دارند و در سحرها استغفار مىمى

 كنند.كند، و آن این است كه به سائل و محروم كمك مالى مىمردم بیان مى

و اما اینكه فرمود: در اموال آنان حقى است براى سائل و محروم، با اینكه حق 

ور تنها در اموال آنان نیست، در اموال همه هست، براى این بوده كه بفهماند متقین با مذك

فهمند كه سائل و كنند، و خودشان مىصفایى كه در فطرتشان هست این معنا را درك مى

كنند، تا رحمت را انتشار محروم حقى در اموال آنان دارد، و به همین جهت عمل هم مى

 امیال نفسانى خود مقدم بدارند . داده، نیكوكارى را بر 

سائل عبارت است از كسى كه از انسان چیزى بخواهد و نزد انسان اظهار فقر 

كند. ولى محروم به معناى كسى است كه از رزق محروم است، و كوشش او به جایى 

  كند.رسد، هر چند كه از شدت عفتى كه دارد سؤال نمىنمى

 553ص :    18سوره ذاریات  المیزان ج :  19تا 15یه آ                              

 

 

 اجازه استفاده متقین از نعم بهشتي
 

ا یَشتُهونَ ”  -  ،إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فى ِظلٍَل َو ُعیُون، َو فََوِكهَ ِممَّ

 ،كلُوا َو اشَربُوا َهنِیئَا بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ  -

 ،إِنَّا َكذَِلك نْجِزى الُمْحِسنِینَ  -

روز سخت بندگان با تقوا در سایه درختان بهشت و كنار نهرهاى جارى آن  -

 متنعمند،

 و از هر نوع میوه كه مایل باشند فراهم است، -
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به آنها خطاب شود كه از هر طعام و شراب بخواهید بخورید و بیاشامید كه  -

 شما را گوارا باد پاداش اعمال نیكى كه در دنیا بجا آوردید،

 “دهیم ! عالم را چنین پاداش مىما البته نیكوكاران  -

 

هاى آن است، كه هاى بهشت، و مراد از كلمه عیون چشمهمراد از كلمه ظالل سایه

 نوشند.ها مىها استفاده نموده، و از آن چشمهاهل بهشت از آن سایه

مفاد این آیه اذن و اباحه است، تو گویى “  كلوا و اشربوا هنیئا بما كنتم تعملون،” 

نوشیدن كنایه است از مطلق تنعم به نعمتهاى بهشتى و تصرف در آن، هر چند كه خوردن و 

 از مقوله خوردن و نوشیدن نباشد.

 سازد.در این جمله سعادت اهل بهشت را مسجل مى“ انا كذلك نجزى المحسنین،” 

 250ص  20سوره  مرسالت المیزان ج  44تا  41آیه         

 

 

 پذیرائي از متقین در بهشت
 

 َو أُْزِلفَِت الَجنَّةُ ِلْلُمتَِّقیَن َغیَر بَِعید،”  -

 “اى كه دور نباشد.آورند به فاصلهروزى كه بهشت را به نزدیك متقین مى -

 

 بهشت به متقین نزدیك مي شود!  -1

شود به توصیف حال متقین كه در روز قیامت چه وصفى از این آیه شروع مى

 دارند: 

شود، در حالى كه در جاى دورى قوى نزدیك مىدر آن روز بهشت براى مردم با ت

 قرار نگیرد، یعنى در پیش رویشان باشد، و داخل شدنشان در آن زحمتى نداشته باشد.

 

 این بهشتي است كه به اّواب حفیظ وعده داده شده ! -2
 

اٍب َحِفیٍظ،  َهذَا َما تُوَعدُوَن ِلكل  ”  -  أَوَّ

توبه كارى كه احكام او را حفظ  اش را به شما و به هراین است آنچه وعده -

 “كند داده است.مى

 

اش را داد. اگر فرمود این بهشتى كه وعده هذا اشاره به ثوابى است كه قبال وعده

اب ( منظورش بسیار رجوع داده شده اید، براى هر كسى است كه بسیار رجوع كند ) او 
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 كردن به توبه و اطاعت است. 

ست كه در حفظ آنچه خدا با او عهد كرده مداومت و كلمه حفیظ به معناى آن كسى ا

 گذارد عهد خدا ضایع و متروك شود.دارد، و نمى

 

 كسي كه در غیب از خدا مي ترسید، و با قلب منیب آمد! -3
 

نِیب،”  - ْحَمَن بِاْلغَْیِب َو َجاَء ِبقَْلٍب مُّ ْن َخشَى الرَّ  مَّ

قلبى بیاید كه همواره به به هر كسى كه به غیب از خداى رحمان بترسد و با  -

 “كرده.سوى خدا مراجعه مى

كند، و منظور از خشیت به غیب ترس از را بیان مى“ لكل اواب” این آیه وصف 

 اند.عذاب خدا است، در حالى كه آن عذاب را به چشم خود ندیده

این است كه “ با دلى رجوع كننده بیاید، -جاء بقلب منیب ” منظور از اینكه فرمود 

خود را با رجوع به خدا بگذراند، و در نتیجه هنگام مرگ با قلبى به دیدار  عمر

پروردگارش رود كه انابه و رجوع به خدا در اثر تكرار شدنش در طول عمر، ملكه و 

 صفت آن قلب شده باشد. 

 

 با سالمت داخل بهشت شوید!  روز جاودانگي است! -4
 

 ود،اْدُخلُوَها بِسلٍَم  ذَِلك یَْوُم الُخلُ ”  -

 “او را به سالمت داخل بهشت كنید امروز روز جاودانه است. -

 

شود با این آیه خطاب به متقین است، و معنایش این است كه: به متقین گفته مى

  سالمت داخلش شوید در حالى كه از هر مكروه و نامالیمى ایمن باشید!

 دهند!سالم مىو یا این است كه: داخل شوید در حالى كه خدا و مالئكه بر شما 

این جمله بشارتى است كه متقین با شنیدن آن خرسند “ ذلك یوم الخلود،” 

 گردند.مى

 

ا یَشاُءوَن فِیَها َو لََدْینَا َمِزید  لهُ  -5  ! م مَّ
 

ا یَشاُءوَن فِیَها َو لَدَْینَا َمِزیدٌ،”  -  لُهم مَّ

ر اختیارشان و ایشان نه تنها هر چه بخواهند در اختیار دارند بلكه چیزهایى د -

 “  خواهد بود كه از حیطه خواستشان بیرون است.

 خواهند در اختیار دارند.یعنى هر چه را در بهشت مى

اهل بهشت در حالى كه در بهشتند مالك و صاحب اختیار در هر چیزى هستند كه 
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شان به آن تعلق بگیرد. خالصه هر چه را بخواهند در اختیارشان قرار مشیت و اراده

د، بدون هیچ قیدى و استثنائى. پس هر چیزى كه ممكن باشد اراده و مشیت انسان به گیرمى

 آن تعلق بگیرد، آن را دارند.

وقتى قرار شد كه اهل “  یعنى نزد ما از این بیشتر هم هست!  -و لدینا مزید ” 

بهشت آنچه را كه ممكن است مشیت و خواست آدمى به آن تعلق گیرد، و آنچه از مقاصد و 

لذائذ كه علم آدمى سراغش را داشته باشد در اختیار داشته باشند، قهرا زیادتر از آن امرى 

است كه علم و مشیت انسان آن را درك كند، چون كماالتى است تر از آن است كه عظیم

 رسد. مافوق آنچه كه دست علم بشر بدان مى

اند، چون عقلشان تر: چیزى است كه اصال خود آنها آن را نخواستهبه عبارت ساده

 رسیده كه چنان چیزى را بخواهند.نمى

 531ص :    18سوره ق  المیزان ج :   35تا 31آیه        

 

 

 متقین،  و شرحي از جنات و عیون و  امنیت ساكنین آن 
 

 إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فى َجنٍَّت َو ُعیُون،”  -

 اْدُخلُوَها بِسلٍَم َءاِمنِین، -

تَقَبِِلین، - ْن ِغٍل إِْخَوناً َعلى سُرٍر مُّ  َو نََزْعنَا َما فى صدُوِرِهم م ِ

نَها بُِمخْ  -  َرِجین،ال یََمسُهْم فِیَها نَصٌب َو َما ُهم م ِ

 هایند،بدرستى كه پرهیزگاران در بوستانها و چشمه -

 شود به سالمت و ایمنى درآئید،آن روز به ایشان گفته مى -

هاى ایشان باشد، از عداوت و كینه، در حالى كه و بیرون كشیم آنچه در سینه -

 گیرند،باشند كه بر تختها برابر هم قرار مىبرادران یكدیگر 

 “ان نیست و بیرون آمدن هم ندارند.در آنجا خستگى برایش -

 

شود بدانجا درآیید با سارهایند. به ایشان گفته مىها و چشمهمتقین مستقر در بهشت

توان كنه وصفش را بیان نمود، درآیید در حالى كه از سالمى وصف ناپذیر، سالمى كه نمى

 هر شر و ضررى ایمن هستید.

خداى سبحان بعد از آنكه قضاى رانده شده خود را در باره ابلیس و گمراهان پیرو 

فرماید، و از اش را در باره متقین بیان مىاو بیان نمود، اینك در این آیه قضاى رانده شده

وسل م تقوى به ورع و پرهیز از محرمات خدا وآلهعلیههللاآنجا كه در كالم رسول خدا صلى

گیریم در كالم خداى تعالى هم، متقین را مكرر به بهشت بشارت داده، نتیجه مىتفسیر شده و 

 اند. كه متقین اعم از مخلَصین
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فرماید باقى اند، بیان مىدر این آیه وضع سایر افراد عام را كه اعم از مخلصین

ماند وضع افراد مستضعف كه منوط به خواست خداست و گناهكاران و اهل كبائرى كه مى

میرند كه ایشان هم محتاج شفاعتند، در نتیجه از افراد عموم مذكور باقى ن توبه مىبدو

ماند مگر آنانكه بهشت برایشان حتمى است اعم از مخلصین و غیر ایشان كه آیه مورد نمى

 بحث متعرض وضع ایشان است . 

ا خورد كه آنان رعنوان متقین از عناوینى است كه در قرآن كریم زیاد به چشم مى

دهد و شاید قریب بیست جا آنان را به اجتناب از محرمات صریحا به بهشت بشارت مى

 كند، و در احادیث هم متقین به چنین كسانى تفسیر شده است . وصف مى

كسى به وصف مؤمن، محسن، قانت، مخلص و صابر و مخصوصا اوصافى كه 

صف مذكور در او استقرار و شود، مگر آنكه ودر آن بقاء و استمرار خوابیده نامیده نمى

 دوام داشته باشد.

آیه شریفه شامل كسانى است كه ملكه تقوى و ورع و پرهیز از محرمات الهى در 

 اند كه سعادت و بهشت بر ایشان حتمى است . دلهایشان جایگزین شده باشد. تنها چنین كسانى

 

ْن ِغٍل إِْخَوناً َعلى س”  - تَقَبِِلین،َو نََزْعنَا َما فى صدُوِرِهم م ِ  ُرٍر مُّ

نَها بُِمْخَرِجین، -  “ال یََمسُهْم فِیَها نَصٌب َو َما ُهم م ِ

 

خداى تعالى در این دو آیه حال متقین را در وارد شدنشان به بهشت بیان 

فرماید. و اگر از میان نعمتهاى بهشت با آن همه زیادى تنها این چند چیز را شمرد مى

مقام داشت، چون مقام، مقام بیان این جهت است كه اهل بخاطر عنایتى بود كه به اقتضاى 

بهشت به گرفتارى و بدبختى گمراهان مبتال نیستند، چون آنان سعادت و سیادتشان و كرامت 

اند، و چون زمینه كالم این بود، مناسب بود امنیت اهل بهشت و حرمتشان را از دست نداده

اند، چون خداوند فسشان و درونشان در امنیترا نام ببرد، لذا فرمود: اهل بهشت از ناحیه ن

كینه و حسد را از دلهایشان كنده، دیگر احدى از آنان قصد سویى نسبت به دیگرى ندارد، 

  اند.بلكه همه برادرانى هستند در برابر هم كه بر تختها تكیه زده

 -اند، دیگر دچار نصبو همچنین از ناحیه اسباب و عوامل بیرونى نیز در امنیت

 گردند.نمى -خستگى

شوند، و نیز از ناحیه پروردگارشان هم ایمن هستند، و از بهشت هرگز اخراج نمى

پس اهل بهشت از هر جهت در سعادت و كرامتند، و از هیچ جهتى دچار شقاوت و خوارى 

 شوند، نه از ناحیه درونشان و نه از بیرونشان و نه از خدایشان .نمى

 252ص :    12سوره حجر     المیزان ج :  48تا  45ه آی                       
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 مثالي از بهشت موعود متقین
 

ن لَّبٍن لَّْم ”  - اٍء َغیِر َءاِسٍن َو أَنَهٌر م ِ ن مَّ ثَُل الَجنَِّة الَّتى ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن  فِیَها أَنَهٌر م ِ مَّ

ْن َخْمٍر لَّذَّةٍ  ْن َعسٍل مُّصفًّى  َو لُهْم فِیَها یَتَغَیْر طْعُمهُ َو أَنَهٌر م ِ ل ِلشِربِیَن َو أَنَهٌر م ِ

بِهمْ   ِمن كل   ن رَّ    ...الثََّمَرِت َو َمْغِفَرةٌ م ِ

اند این است كه در اش را دادهَمثل و صفت آن بهشتى كه به مردم با تقوى وعده -

آن نهرهایى از آب تازه و نمانده و نهرهایى از شیر هست، شیرى كه طعمش 

كند. و نهرهایى از شراب است كه براى نوشندگان لذت بخش است تغییر نمى

و نهرهایى از عسل خالص است و ایشان در بهشت از هر گونه ثمره 

 “ .... برخوردارند و مغفرتى از پروردگارشان دارند 

 

ثَُل الجَ ”  وعده داده  متقینیعنى صفت بهشتى كه خدا به “   نَِّة الَّتى ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن،مَّ

 دارای خصوصیات زیر است:كه در آن داخلشان كند 

از آب تازه و نمانده یعنى است ى ئدر آن نهرها“ فیها انهار من ماء غیر آسن،” 

 دهد.آبى كه با زیاد ماندنش بو و طعم خود را از دست نمى

و نهرهایى از شیر كه مانند شیر دنیا طعمش “ و انهار من لبن لم یتغیر طعمه،” 

 كند.غییر نمىت

یعنى نهرهایى از خمر كه براى نوشندگان لذت “ و أنهار من خمر لذة للشاربین،” 

 بخش است.

یعنى نهرهائي از عسل خالص و بدون چیزهایى كه “ و انهار من عسل مصفى،” 

 كند.در عسل دنیا هست و آن را فاسد و معیوب مى

و می  دهدعمومیت مى در این جمله مطلب را“ ولهم فیها من كل الثمرات،”  

 برخوردارند. اتو ایشان در بهشت از هر گونه ثمر فرماید:

كند و دیگر آمرزشى كه تمامى گناهان و بدیها را محو مى“  و مغفرة من ربهم.” 

و در تعبیر از خدا به كلمه  عیش آنها به هیچ كدورتى مكدر و به هیچ نقصى منقص نیست.

 اش سراپاى آنان را فرا گرفته است.ا و رأفت الهیهربهم اشاره است به اینكه رحمت خد

 351ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  15آیه 

 

 متقین در بازگشتی نیکو
 

 ،َهذَا ِذْكٌر  َو إِنَّ ِلْلُمتَِّقیَن لَُحسَن َمئَابٍ ”  -

فَتََّحةً لُهُم األَْبَوب -  ،َجنَِّت َعْدٍن مُّ

 ،بِفَِكَهٍة كثِیَرةٍ َو شَرابٍ ُمتَِّكئِیَن فِیَها یَْدُعوَن فِیَها  -

 ،َو ِعندَُهْم قَِصَرت الطْرِف أَتَْرابٌ  -
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 َهذَا َما تُوَعدُوَن ِلیَْوِم الِحساب، -

 إِنَّ َهذَا لَِرْزقُنَا َما لَهُ ِمن نَّفَاد، -

این داستانها كه از اوابین آوردیم ثناى جمیلى بود از ایشان، و مردم با تقوى  -

 سرانجامى نیك دارند،

 هایى دائمى با درهاى گشوده و بدون مانع،بهشت -

 هاى بسیار و نوشیدنى در اختیار دارند،در حالى كه در بهشت تكیه داده میوه -

 پرهیزكاران همسرانى پر ناز و كرشمه دارند، -

 اید،این همان پاداشهایى است كه براى روز قیامت وعده داده شده -

 .“این همان رزق ما است كه فنا پذیر نیست  -

 

 آیات در مقام بیان بازگشت نیكو و حسن ماب متقیان است.این 

 

یعنى آن بازگشتگاه خوب، عبارت است از “ جنات عدن مفتحة لهم االبواب،” 

هاى با استقرار و دائمى.  باز بودن درها به روى آنان، كنایه است از اینكه متقین هیچ جنت

چون جنات براى آنها درست شده، و مانعى از تنعم به نعمتهاى موجود در آن جنات ندارند، 

 مال آنان است.

یعنى در حالى كه در آن جنات “ متكئین فیها یدعون فیها بفاكهة كثیرة و شراب،”   

یدعون فیها ” نشسته باشند، و مانند اشراف و عزیزان تكیه كرده باشند. و منظور از جمله 

در بهشت حكمشان روا است، به هم این است كه بفهماند اهل تقوى “ بفاكهة كثیرة و شراب،

انواعى  هاى بهشتى كهاى نیست، مثال از میوههایشان واسطهنحوى كه بین آنان و خواسته

شود، بدون بسیار است، هر یك را صدا بزنند خود آن میوه و یا شراب نزدشان حاضر مى

 این كه احتیاج باشد كه كسى آن میوه را برایشان بیاورد.

نزد ایشان همسرانى است كه قاصرات “  و عندهم قاصرات الطرف اتراب،” 

باشند و منظور از صفت قاصرات الطرف این است كه: آن همسران به شوهران الطرف مى

خود راضى و قانعند، و چشم به دیگرى ندارند. ممكن هم هست كنایه باشد از اینكه 

 اند . همسرانى پر ناز و كرشمه

یعني همسران بهشتى همتاى شوهران خویشند، نه از جهت سن “ ن اقرا -اتراب” 

 با آنان اختالف دارند، و نه از جهت جمال.

این باشد كه مثل شوهران خویشند، هر “ اقران -اتراب” ممكن هم هست مراد از

 گردد.قدر شوهران نور و بهائشان بیشتر شود، از ایشان هم حسن و جمال بیشتر مى

این جمله اشاره به مطالبى است كه در باره “ یوم الحساب،هذا ما توعدون ل” 

به متقین است، “ اید،وعده داده شده -توعدون ” هایش بیان كرد. و خطاب دربهشت و نعمت

اش این است كه: در نتیجه در آیه شریفه التفاتى از غیبت به خطاب به كار رفته و نكته

ه شما اهل بهشت نزدیك است، و به شما خواسته است بفهماند صاحب سخن )خداى تعالى( ب
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 هاى صورى شما با این نعمت معنوى تكمیل گردد . اشراف دارد تا نعمت

كلمه نفاد به معناى فنا، و قطع شدن جیره است. “  ان هذا لرزقنا ما له من نفاد،” 

   معناي آیه این است كه:  این همان رزق ما است كه فنا پذیر نیست!

  

 332ص :    17ص    المیزان ج :  سوره 54و 49آیه 
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 در بهشتاصحاب یمین :   سومقسمت 

 

 

 

 اصحاب یمین و جایگاه آنها در بهشت
 

 َو أَصَحب اْلیَِمیِن َما أَصَحب اْلیَِمین”  -

شود،( اما اصحاب یمین ) آنها كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى -

 “وصفى ناگفتنى دارند.

شود به تفصیل مآل حال اصحاب میمنه، و اگر به جاى تعبیر این آیه شروع مى از

به اصحاب میمنه تعبیر كرد به اصحاب یمین، براى این بود كه بفهماند هر دو تعبیر در باره 

یك طایفه است، و آن یك طایفه كسانى هستند كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده 

 شود.مى

سدر نام درختى است كه “ خار،در سایه درخت سدرى بى -فى سدر مخضود ” 

اى است كه تیغش بریده شده نامد و مخضود هر شاخهبارش را عرب نبق و فارس كنار مى

 باشد، و دیگر خار در آن نباشد. 

طلح نام   “هایش رویهم چیده شده،و درخت موزى كه میوه -و طلح منضود” 

 درخت موز است.

این است كه: اصحاب یمین در سایة درختان موز هستند  و معناى آیه مورد بحث

 هایش روى هم چیده شده از پایین درخت تا باالى آن.كه میوه

 

 “اى گسترده و همیشگى و آبشارى ال ینقطع،و سایه -و ظل ممدود و ماء مسكوب” 

اى است كه همیشگى باشد و نور خورشید آن را از بین ها آن سایهممدود از سایه

 و ماء مسكوب آبى است كه دائما در جریان باشد و هرگز قطع نگردد. نبرد 

هایى بسیار كه در هیچ فصلى و میوه -و فاكهة كثیرة ال مقطوعة و ال ممنوعة ” 

 “ شود،قطع و در هیچ حالى ممنوع نمى

هایش فصلى نیست و مانند درختان دنیا نیست كه در یعنى درختانى كه میوه

اشد، ممنوعه هم نیست نه از ناحیه خود بهشتیان، كه مثال از آن سیر و زمستان بار نداشته ب

خسته شده باشند، و نه از ناحیه خارج از خودشان، كه مثال دورى محل و یا وجود خارهاى 

 شاخه كه نگذارد میوه آن را بچینند و یا مانعى دیگر.

 و فرش مرفوعة ،” 

 “رتبه ( قرار دارند، و جایگاهى بلند ) و یا در جوار همسرانى بلند م
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ها است، و كلمه مرفوعة به معناى عالى و بلند كلمه فُُرش به معناى گستردنى 

اند كه در عقل و است. بعضى از مفسرین مراد از فرش مرفوعه را زنان ارجمندى دانسته

اند به اینكه: كلمه فراش در مورد جمال و كمال قدر و منزلتى بلند دارند، و استدالل كرده

با این “ انا انشاناهن انشاء ...،” فرماید:و اتفاقا آیه بعدى هم كه مى زنان نیز استعمال دارد،

 وجه تناسب دارد.

 

 انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا،” 

ما آنان را به وصفى ناگفتنى ایجاد كردیم و همیشه بكر قرارشان دادیم و نیز 

 “شوهر دوست و هم سن شوهران. 

ایجاد و تربیت كردیم، ایجادى خاص و تربیتى مخصوص. در یعنى ما آن زنان را 

اى هم به این نكته هست كه وضع زنان بهشتى از نظر جوانى و پیرى و زیبایى این آیه اشاره

این است كه: ما زنان  “فجعلناهن ابكارا،”  و زشتى اختالف ندارد، و معناى اینكه فرمود:

ى كه هر بار كه همسران ایشان با آنان بیامیزند ایم، به طوربهشتى را همیشه بكر قرار داده

 ایشان را بكر بیابند.

ورزد، و یا حداقل او را و عروب به معناى زنى است كه به شوهرش عشق مى

دوست بدارد و در برابرش ناز و كرشمه داشته باشد. كلمه اتراب به معناى مثل است. 

و یا از نظر سن و سال، هم سن فرماید: ما زنان بهشتى را امثال یكدیگر كردیم، مى

 شوهرانشان كردیم. 

 

 ،الصحاب الیمین” 

 ثلة من األولین و ثلة من االخرین، 

 

 ،این سرنوشت مخصوص اصحاب یمین است

 “كه هم در گذشتگان بسیارند و هم در آیندگان.  

شود اصحاب یمین در اولین و آخرین جمعیتى كثیر هستند، از این آیات استفاده مى

  اى كمتر.خالف سابقین مقربین كه در اولین، بسیار بودند، و در آخرین عدهبه 
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 قسمت چهارم :  مقربان و ُمخلَصین در بهشت

 

 

 

 بهشت های اختصاصی هر یک از مقربان )سابقون(
 

بُونَ ”  -  ،أُولَئك اْلُمقَرَّ

 ،َجنَِّت النَِّعیمِ  فى -

 سابقین همان مقربین درگاه خدایند، -

 .“ در باغهاى پر نعمت بهشت جاى دارند  -

 

اى كه به هر چیز دارد، استعمال در مورد خداى تعالى به خاطر احاطه قربكلمه 

و :” و یا فرموده “ و اذا سالك عبادى عنى فانى قریب،” شده، خود خداى تعالى فرموده:

و این معنا یعنى “ و نحن أقرب الیه من حبل الورید،” و نیز فرموده:“ نحن اقرب الیه منكم،

ترین ن از خود من و به هر چیزى از خود آن چیز، عجیبتر بودن خداى تعالى به منزدیك

  شود.معنایى است كه از مفهوم قرب تصور مى

تقرب به معناى آن است كه كسى بخواهد به چیزى و یا كسى نزدیك شود، بنده خدا 

خواهد به خدا نزدیك گردد، و این نزدیكى عبارت است از اینكه در با اعمال صالح خود مى

معرض شمول رحمت الهى واقع شود، و در آن معرض شر اسباب و عوامل شقاوت و 

 محرومیت را از او دور كنند . 

كند، معنایش این است گوییم: خداى تعالى بنده خود را به خود نزدیك مىمىاینكه 

كند كه از خصایص وقوع در آن منزلت رسیدن به سعادتهایى كه: او را در منزلتى نازل مى

رسد، و آن سعادتها عبارت است از اكرام خدا، و است كه در غیر آن منزلت به آن نمى

” و نیز فرموده:“ كتاب مرقوم یشهده المقربون،”    ود:مغفرت و رحمت او، همچنان كه فرم

 “ و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون.

و السابقون ” ترین طبقات اهل سعادتند، همچنان كه آیه شریفهمقربون بلند مرتبه

اى نیز به این معنا اشاره دارد، و معلوم است كه چنین مرتبه“ السابقون اولئك المقربون،

شود مگر از راه عبودیت و رسیدن به حد كمال آن، همچنان كه كسى حاصل نمىبراى 

و عبودیت تكمیل “ لن یستنكف المسیح ان یكون عبداً هلل و ال المالئكة المقربون،” فرمود:

و عملش را تابع اراده موالیش كند،  شود مگر وقتى كه عبد تابع محض باشد، و ارادهنمى

همان داخل شدن  لى نكند، مگر بر وفق اراده موالیش، و اینهیچ چیزى نخواهد، و هیچ عم
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، پس چنین كسانى اولیاء هللا نیز هستند، و اولیاء هللا تنها همین در تحت والیت خدا است

 اند.طایفه

 

 “ فى جنات النعیم،” 

، در نتیجه همه آنان یعنى هر یك نفر از این مقربین در یك جنت نعیم خواهد بود

فاما :” فرماید: مقربین هر یك در یك جنتند هستند، در آخر سوره صریحا مى در جنات النعیم

 “ان كان من المقربین فروح و ریحان و جنة نعیم. 

عبارت است از والیت و جنت نعیم عبارت است از جنت والیت، و این نكته  نعیم

والیت با مطلب چند سطر قبل ما هم تناسب دارد كه گفتیم: و این همان داخل شدن به 

 خداست.

 

 ثلة من االولین و قلیل من االخرین،” 

 هاى گذشته جمعیت بسیارى بودند، و از این امت جمعیت مقربین از امت

 “كمترى.

 

 على سرر موضونة متكئین علیها متقابلین،” 

اند، و در اى قرار دارند، در حالى كه بر آنها تكیه كردهمقربین بر تختهاى بافته

 “ اند. حالى كه رو به روى هم نشسته

اینكه رو به روى هم نشستن چه معنا دارد؟ باید گفت معناى تحت اللفظى آن 

منظور نیست، بلكه كنایه از نهایت درجه انس و حسن معاشرت و صفاى باطن ایشانست، 

آنان عیبگویى  كنند، و پشت سرخواهد بفرماید: مقربین به پشت سر یكدیگر نظر نمىىم

 گویند.كنند، بلكه هر چه دارند رو به روى هم مىندارند، غیبت نمى

طواف كردن پسرانى بهشتى بر پیرامون مقربین “ یطوف علیهم ولدان مخلدون،” 

به معناى دوام است، یعنى پسرانى كنایه است از حسن خدمتگزارى آنان، و كلمه مخلدون 

كنند كه تا ابد به همان قیافه پسرى و جوانى باقیند، و گذشت زمان بهشتى به آنان خدمت مى

 گذارد.اثرى در آنان نمى

 باكواب و اباریق و كاس من معین،” 

 “ آورند. با ظرفهایى چون تنگ و ابریق، و قدح شراب َمعین مى

 یعنى شرابى كه پیش روى آدمى جریان داشته باشد. مراد از معین خمر معین است،

ها دچار یعنى مقربین از نوشیدن آن كاسه“ ال یصدعون عنها و ال ینزفون،” 

شوند، و شراب بهشت مانند شراب دنیا خمارآور صداع و خمارى كه دنبال خمر هست نمى

گردد، در نمىشود زایل نیست، و عقل آنان به خاطر سكرى كه از نوشیدن شراب حاصل مى

 دهند.شوند عقلشان را هم از دست نمىعین اینكه مست مى

 و فاكهة مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون،” 
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 “ها هر چه اختیار كنند، و از گوشت مرغ از هر نوع كه اشتها كنند.و از میوه

اى كه آورد هر میوهپسران بهشتى پیرامون مقربین در آمد و شدند، یكى میوه مى

آورد هر مرغى كه خود او هوس كرده د او اختیار كرده باشد، دیگرى مرغ بریان مىخو

 باشد. 

در اینجا ممكن است كسى اشكال كند كه در روایات آمده كه اهل بهشت هر وقت 

شود و اى كه حامل آن میوه است خودش به سوى ایشان خم مىاى كنند شاخهاشتهاى میوه

اشتهاى گوشت مرغى كنند خود آن مرغ در حالى كه بریان  چیند، و چونایشان میوه را مى

خورند، دوباره مرغ زنده شده افتد، و هر چه بخواهند از آن مىشده در دست ایشان مى

كند. ولى این اشكال وارد نیست، براى اینكه اهل بهشت هر چه بخواهند در اختیار پرواز مى

و تفنن در زندگى است، گاهى انسان  خواهد تنوعدارند، یكى از چیزهایى كه انسان مى

خواهد حاضر كنند، و مخصوصا در وقتى كه گزارانش برایش آنچه مىخواهد خدمتمى

دارد خدمتكاران از دوستانش پذیرایى آدمى با دوستان خود مجلسى فراهم كرده دوست مى

 كند بدون وساطت خدمتكاران خودش برخیزد و ازكنند، همچنان كه گاهى هم هوس مى

 درخت میوه بچیند.

 

 و حور عین كامثال اللؤلؤ المكنون،” 

 “اند.هایى دارند كه از شدت صفا چون لؤلؤ دست نخوردهو حور العین

حور العین نام زنان بهشت است، و این حور العین مانند لؤلؤ مكنون است یعنى 

ن لؤلؤئى كه در صدف خود مخزون و محفوظ و دست نخورده است، و این تعریف نشا

 دهنده منتهاى صفاى حور است.

همه آنچه كه با اهل بهشت كردیم براى این بود كه “  جزاء بما كانوا یعملون،” 

 دادند. پاداشى باشد در قبال آن اعمال صالحى كه به طور مستمر انجام مى

در بهشت كسى لغو و تاثیم از دیگرى “ ال یسمعون فیها لغوا و ال تاثیما،” 

اى بر آن مترتب نیست كه ایشان را به سخنى مخاطب سازد كه فایدهشنود، و كسى نمى

 نباشد، و كسى نیست كه ایشان را به گناهى نسبت دهد، چون در بهشت گناهى نیست.

شنوند، مگر سخنى كه اهل بهشت لغو و تاثیمى نمى“  اال قیال سالما سالما. ” 

      سالم است و سالم !

 206ص  19ره الواقعه  المیزان ج سو  26تا  11آیه             

 

 رضي هللا عنهم و رضوا عنه

 

ضَى ”  - لُوَن ِمَن اْلُمَهِجِریَن َو األَنصاِر َو الَِّذیَن اتَّبَعُوُهم بِإِْحساٍن رَّ َو السبِقُوَن األَوَّ

ُ َعنُهْم َو َرضوا َعْنهُ َو أََعدَّ لُهْم َجنٍَّت تَْجِرى تْحتََها األَْنَهُر  َخِلِدیَن ِفیَها أَبَداً  ذَِلك َّللاَّ

 ،اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ 
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و پیشروان نخستین از مهاجرین و انصار و كسانى كه به نیكى پیرویشان  -

اند، خداوند براى از خدا راضى كردند خدا از آنان راضى است، و ایشان نیز

در  هائى آماده كرده كه در دامنه آنها جویها، روان است و تا ابدایشان بهشت

 “آن جاودانند، و این خود كامیابى بزرگى است.

 

شود كه هر امرى را كه خدا از او رضایت بنده از خداى تعالى به همین محقق مى

اش نخواسته دوست خواسته كراهت نداشته باشد، و هر چیزى را كه او نهى كرده و از بنده

الهى و كارهاى تكوینى و  شود مگر وقتى كه بنده به قضاىنداشته باشد، و این محقق نمى

عالمى او راضى، و همچنین به حكم او و آنچه را كه تشریعا از وى خواسته تن دردهد، و به 

عبارت دیگر در تكوین و تشریع تسلیم خدا شود، كه همان معنى واقعى اسالم و تسلیم شدن 

 به خداى سبحان است . 

كرده كه ایمان به خدا و  خداى سبحان از مهاجر و انصار و تابعین كسى را مدح  

دهد از اینكه از اینگونه افراد مهاجر و انصار و تابعین اند، و خبر مىعمل صالح داشته

 هایش نهرها جارى است آماده كرده است . راضى است، و براى آنان بهشتهائى كه در دامنه

ابع و مدلول آیه شریفه این نیست كه هر كسى كه مصداق مهاجر و یا انصار و یا ت

شد هر چند به اندازه خردلى ایمان به خدا نداشته و یك عمل صالح هم انجام نداده باشد 

بخاطر همینكه مهاجرت كرده و یا رسول خدا را در مدینه در منزلش جا داده و یا از این دو 

چون رضایت از اشخاص معینى نیست، از !  طائفه تبعیت كرده خدا از او راضى است

است از گذشتگان و آیندگان است، كه در ایمان و عمل صالح پیرو  طبیعت و جنس اخیار

گذشتگانى هستند كه در ایمان و عمل صالح پایدار بودند، و این امر، امرى نیست كه زمان 

در آن دخالت داشته باشد، تا صحیح باشد كه در مقطعى از زمان خدا راضى باشد، و در 

       مقطع دیگر خشم بگیرد.

 504ص :    9سوره توبه   المیزان ج : 100آیه               

 

 

 مسابقه در مغفرت و بهشت الهي

 

ب ِكْم َو َجنٍَّة َعْرضَها َكعَْرِض السَماِء َو األَْرِض أُِعدَّت ”  - ن رَّ سابِقُوا ِإلى َمْغِفَرةٍ م ِ

ِ یُْؤتِیِه َمن یَ  ِ َو ُرسِلِه  ذَِلك فَضُل َّللاَّ ُ ذُو اْلفَضِل ِللَِّذیَن َءاَمنُوا بِاَّللَّ شاُء  َو َّللاَّ

 ،اْلعَِظیمِ 

به سوى مغفرتى از پروردگارتان و بهشتى كه عرض آن چون عرض آسمان  -

و زمین است بشتابید، كه براى كسانى آماده شده كه به خدا و رسوالن او 

دهد، و خدا ایمان آوردند، و این فضلى است از خدا كه به هر كس بخواهد مى

 “است.داراى فضلى عظیم 
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رساند كه زاید بر تكلیفى است كه آیه تكلیفى را مى“ سابقوا الى مغفرة ...،” جمله 

“ و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموات و األرض اعدت للمتقین،” شریفه 

 كند.افاده مى

مشمولین آیه مورد بحث از نظر رتبه و مقام بلندترند از مشمولین آیه آل عمران   

كند،( و كلمه سماء در این آیه اینكه ) سبقت معنایى زاید بر معناى سرعت را افاده مى براى

به معناى یك آسمان نیست، تا بگویى پس بهشت مشمولین آیه آل عمران پهناورتر از بهشت 

مشمولین این آیه است، بلكه به معناى تمامى آسمانها است، )چون الف و الم آن الف و الم 

 اء در این آیه با سماوات در آن آیه منطبق است.جنس است،( پس سم

و اگر در این آیه مغفرت را جلوتر از جنت ذكر كرده به خاطر همان وجهى است 

خاطرنشان كردیم، و “ و فى االخرة عذاب شدید و مغفرة من هللا و رضوان،” كه در جمله 

یك زندگى طیب  گفتیم جلوتر آوردن مغفرت از رضوان براى این است كه زندگى در بهشت

ها و قذارتهاى شود كه قبال آلودگىو طاهر در عالمى طاهر است، و كسى موفق به آن مى

 گناهانش ریخته شده باشد. 

 

مراد از ایمان به خدا و رسوالن او مرتبه عالى “ اعدت للذین امنوا باهلل و رسله،” 

اى داراى چنین مرتبهاز ایمان است، كه همواره آثارش بر آن مترتب است، یعنى كسى كه 

 ورزد . كند، و از فسوق و گناه اجتناب مىاز ایمان باشد، همواره اعمال صالح مى

این جمله اشاره است به عظمت فضل او، و اینكه “ و هللا ذو الفضل العظیم.” 

  او. دهد فضل عظیمى است ازمغفرت و جنتى كه خدا به عنوان پاداش به ایشان مى

     

 290ص  19سوره حدید  المیزان ج  21 آیه         

 

 

  زندگي اختصاصي ُمخلَصین در جنات نعیم
 

 ،َو َما تْجَزْوَن إِال َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ ”  -

ْعلُومٌ  - ْم ِرْزٌق مَّ ُُ ِ اْلُمْخلَِصین،  أُولَئك لهَ  ،إِال ِعبَادَ َّللاَّ

ْكَرُمونَ   - تَقَبِِلینَ ،  فى َجنَِّت النَِّعیمِ فََوِكهُ  َو ُهم مُّ  ،،  َعلى سُرٍر مُّ

ِعین، بَْیضاَء لَذٍَّة ل ِلشِربِین، - ن مَّ  یُطاف َعلَیِهم ِبَكأٍْس م ِ

 ،ال فِیَها َغْوٌل َو ال ُهْم َعنَها یُنَزفُونَ  -

ْكنُونٌ ،  َكأَنُهنَّ بَیْ َو ِعندَُهْم قَِصَرت الطْرِف ِعینٌ  -  ،ٌض مَّ

 

 

 ص خدا،  كه ایشان رزقى معلوم دارند،مگر بندگان مخلَ  -
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 هاى پر نعمتهایى و ایشان گرامى هستند،  در بهشتمیوه -

 بر تختهایى رو به روى هم،     -

 شود،قدحها از آب بهشتى از هر سو برایشان حاضر مى -

 آبى زالل و لذت بخش براى نوشندگان، -

 شوند،و نه از آن مست مىنه در آن ضرر و فسادى است  -

 و پیش ایشان حوریان درشت چشم پركرشمه و نازند، -

 “گویى از سفیدى، سفیده تخم مرغند قبل از آنكه دست خورده شود.  -

 

اشاره دارد به اینكه در بهشت رزق ایشان كه “ اولئك لهم رزق معلوم،” جمله 

ر رزق دیگران ندارد، اگر بندگان مخلَص خدایند غیر از رزق دیگران است و هیچ شباهتى ب

چه نام رزق ایشان و رزق دیگران یكى است، و لیكن رزق ایشان هیچ خلطى با رزق 

 دیگران ندارد.

این است كه: ایشان رزقى خاص و معین “ اولئك لهم رزق معلوم،” پس معناى جمله  

 و ممتاز از رزق دیگران دارند.

و ” بودن آن، همچنان كه در آیه پس معلوم بودن رزق ایشان، كنایه است از ممتاز 

 نیز اشاره به این امتیاز شده است.“ ما منا اال له مقام معلوم،

اى است كه به فاكهه به معناى هر میوه -“ فواكه و هم مكرمون فى جنات النعیم،” 

شود، نه به عنوان غذا، و این آیه بیان همان رزق اصطالح امروز به عنوان دسر خورده مى

اش را ضمیمه“ و هم مكرمون ” مخلصین است، چیزى كه هست خداى تعالى جملهمعلوم 

كرد تا بر امتیاز این رزق و این میوه از رزقهاى دیگران، داللت كند و بفهماند: هر چند 

ها را با احترامى خاص دارند، ها را دارند، اما مخلَصین این میوهدیگران نیز این میوه

اص مخلَصین به خدا مناسب باشد و دیگران در آن شریك احترامى كه با خلوص و اختص

 نباشند.

و در اینكه كلمه جنات را به كلمه نعیم اضافه كرده باز براى این است كه به همین 

 احترام خاص اشاره كرده باشد.

و اتممت علیكم ” و نیز آیه “ فاولئك مع الذین انعم هللا علیهم،” در تفسیر آیه 

و آن این است  والیتگفتیم كه: حقیقت این نعمت عبارت است از:  و موارد دیگر“ نعمتى،

 اى بوده باشد.خود خداى تعالى قائم به امور بنده كه:

كلمه سرر جمع سریر است، كه به معناى تختى است كه “ على سرر متقابلین،” 

 نشینند.رویش مى

دور  و رو در رو بودن تختهاى مخلَصین معنایش این است كه: آنان در بهشت

 .كنندیكدیگرند و با هم مانوسند، به روى یكدیگر نظر مى

در نوشیدنیها به معناى آن “ َمعین” كلمه  “ یطاف علیهم بكاس من معین،” 

نوشیدنى است كه از پشت ظرف دیده شود، مانند آب و شرابى كه در ظرف بلورین باشد، و 
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مین جهت دنبالش فرمود: بیضاء مراد از كاس َمعین زالل بودن آب و یا شراب است، و به ه

 . 

اش براى یعنى شرابى صاف و زالل كه صفا و زاللى“ بیضاء لذة للشاربین،” 

 نوشندگان لذت بخش است.

در این آیه ضررهاى شراب را از آن نفى “ ال فیها غول و ال هم عنها ینزفون،” 

اصل معناى كرده است، چون كلمه غول به معناى ضرر رساندن و فاسد كردن است، و ح

جمله این است كه: در آن شراب بهشتي كه براى مخلَصین آماده شده ضررهاى خمر دنیوى 

 و مستى آن و از بین بردن عقل وجود ندارد.

این آیه وصف حوریانى است كه براى “ و عندهم قاصرات الطرف عین،” 

 مخلصین آماده شده است. 

ن آنان با كرشمه و ناز است، كنایه است از این كه: نگاه كرد“ قاصرات الطرف” 

و مؤید آن این است كه دنبال آن، كلمه عین را آورده كه به معناى چشمى است كه: درشت و 

 در عین حال زیبا باشد مانند چشم آهو.

این است كه: حوریان “ قاصرات الطرف،” اند: معناى بعضى از مفسرین گفته

دارند كه نظر از ایشان به ن را دوست مىكنند، و آن قدر ایشافقط به همسران خود نگاه مى

گردانند. و مراد از كلمه عین آن است كه: هم سیاهى چشمهاى حوریان دیگر سو، نمى

 اش بسیار سفید.نامبرده بسیار سیاه است و هم سفیدى

كلمه بیض به معناى تخم مرغ است و كلمه مكنون به  -“ كانهن بیض مكنون،” 

اند: منظور از تشبیه حوریان به ه است. بعضى از مفسرین گفتهمعناى پنهان شده و ذخیره شد

بیض مكنون این است كه: همانطور كه تخم مرغ مادامى كه در زیر پر مرغ و یا در النه و 

نشیند ماند و غبارى بر آن نمىباشد، همچنان دست نخورده مىیا در جاى دیگر محفوظ مى

د: منظور تشبیه آنان به باطن تخم است، قبل از انبعضى دیگر گفته حوریان نیز این طورند.

 آنكه شكسته شود و دست خورده گردد.

 205ص :    17سوره صافات    المیزان ج :  49تا  39آیه       
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 نفس مطمئنه و دیگر ساکنان جنت:   پنجمقسمت 
 

 

 

 اذن ورود نفس مطمئنه به بهشت خدا 

 

 ،اْلُمطَمئنَّةُ یَأَیَّتَها النَّْفس ”  -

ْرِضیَّةً  -  ،اْرِجِعى إِلى َرب ِِك َراِضیَةً مَّ

 ،فَاْدُخلى فى ِعبَِدى -

 ،َو اْدُخلى َجنَّتى -

 تو اى جان سكونت یافته با یاد پروردگار! -

 !خشنود و پسندیده به سوى پروردگارت باز گرد -

 !ىآبه صف بندگان من در  -

 “ داخل شو! و به بهشت من   -

 

است كه با عالقمندى و یاد پروردگارش سكونت یافته بدانچه ، نفسى نفس مطمئنه

در نتیجه اگر غرق در نعمت دنیایى شود، به طغیان و ، دهداو راضى است رضایت مى

شود، و اگر دچار فقر و فقدان گردد این تهى دستى گسترش فساد و علو و استكبار وادار نمى

برجا است و دارد، بلكه همچنان در عبودیت پاىوانمىو نامالیمات او را به كفر و ترك شكر 

 شود، نه به افراط و نه به تفریط.از صراط مستقیم منحرف نمى

  

 ارجعى الى ربك راضیة مرضیة !”  -

 “ خشنود و پسندیده به سوى پروردگارت باز گرد !  -

 

اى كه ظرف این خطاب از اول تا به آخر روز قیامت است، یعنى از همان لحظه

اى كه شوند بلكه از لحظهاى كه داخل بهشت مىشوند، تا لحظهوس مطمئنه زنده مىنف

 آیند . رسد مورد این خطاب هستند تا وقتى كه به جنت الخلد در مىمرگشان مى

توصیف كرده، براى آن است  مرضیهو  راضیهرا به وصف  نفوس مطمئنهاگر    

تلزم آن است كه از او راضى هم باشد، و كه اطمینان و سكونت یافتن دل به پروردگار مس

آورد كمترین چون و چرایى نكند، حال چه آن قضا و هر قضا و قدرى كه او برایش پیش مى

قدر تكوینى باشد، و چه حكمى باشد كه او تشریع كرده باشد، پس، هیچ سانحه به خشم 

كند، و وقتى بنده آورد، و هیچ معصیتى دل او را منحرف نمىاى او را به خشم نمىآورنده
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خدا از خدا راضى باشد، قهرا خداى تعالى هم از او راضى خواهد بود، چون هیچ عاملى به 

آورد، و بنده خدا وقتى مالزم طریق جز خروج بنده از زى بندگى خدا را به خشم نمى

عبودیت باشد مستوجب رضاى خدا خواهد بود، و به همین جهت دنبال جمله راضیه جمله 

 ا آورد.مرضیه ر

 “ فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى،”  -

فرماید: چون راضى و مى است. “ارجعى الى ربك،” گیرى از جملهاین آیه نتیجه 

گردى پس در زمره بندگانم در آى و در بهشتم داخل مرضى به سوى پروردگارت بر مى

دا است، و شو، و این فرمان داللت دارد بر اینكه صاحب نفس مطمئنه در زمره بندگان خ

 حائز مقام عبودیت است.

” در حقیقت امضاى عبودیت وى است و جمله“ فادخلى فى عبادى،” اینكه فرمود:

داخل جنت من ”     كند، و منظور از اینكه فرمود:منزلگاه او را معین مى“ و ادخلى جنتى،

هیچ  این بوده است كه او را به تشریف خاصى مشرف كند، و در كالم خداى تعالى“ شو! 

 جا غیر این آیه جنت را به خود نسبت نداده است.
 

 نفس مطمئنه در لحظات شنیدن ندای ارجعی!
 

در روایات اسالمي، در كافى به سند خود از سدیر صیرفى، روایت آورده كه 

عرضه داشتم: فدایت شوم، یا بن رسول هللا آیا مؤمن از  السالمگفت: به امام صادق علیه

دارد؟ فرمود: نه به خدا سوگند، وقتى فرشته مرگ مرگ و قبض روح خود كراهت مى

گوید: آید، و ملك الموت به او مىن به جزع در مىآید تا روحش را قبض كند، مؤمنزدش مى

را به نبوت مبعوث  وسل موآلهعلیههللاجزع مكن، اى ولى خدا، به آن خدایى كه محمد صلى

كرده من نسبت به تو دلسوزتر و مهربانتر از پدرى مهربان هستم، اگر پدرت اینجا بود بیش 

 كن و ببین ! ورزید، چشم خودت را باز از من به تو مهر نمى

و امیر المؤمنین و  وسل موآلهعلیههللاآنگاه فرمود: در آن هنگام رسول خدا صلى

شوند، و به وى گفته فاطمه و حسن و حسین و امامان از ذریه او در برابرش ممثل مى

ن است، و این امیر المؤمنین و این فاطمه، و ای وسل موآلهعلیههللاشود: این رسول خدا صلىمى

 حسن و این حسین و اینان امامان از ذریه اویند كه همه رفقاى تو هستند.

كند، در این هنگام ندا فرمود: پس مؤمن چشم خود باز نموده حضرات را تماشا مى

 گوید:كند و مىروح او را ندا مى  رب العزة اى از طرفكننده

بیتش  اطمینان اهل اى نفسى كه با دیدن محمد ویا ایتها النفس المطمئنة ...   -

در حالى كه به والیت راضى و به ثواب مرضى  یافتى، به سوى پروردگارت برگرد،

بیتش در آى، و داخل جنت هستى، پس داخل در بندگان من شو، یعنى در زمره محمد و اهل

تر از مرگ و ملحق شدن به منادى شو، پس در آن هنگام هیچ چیزى در نظرش محبوب

   نیست . 

 475ص  20سوره فجر المیزان ج   30تا  21یه  آ     



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وچهارم: بهشت 107

 

 بهشتیاني كه بهشت برایشان آشناست!

 

ِ فَلَن یُِضلَّ أَْعَملَُهمْ ”  -  ،َو الَِّذیَن قُتِلُوا فى سبِیِل َّللاَّ

 ،سیْهِدیِهْم َو یُصِلُح بَالُهمْ  -

فََها لُهمْ  -  ،َو یُْدِخلُُهُم الَجنَّةَ َعرَّ

 كند،شدند خداوند هرگز اعمالشان را نابود نمىو كسانى كه در راه خدا كشته  -

 فرماید،بلكه بزودى هدایتشان نموده دلهایشان را اصالح مى -

 “.سازد كه برایشان تعریف كرده استو به بهشتى داخلشان مى -

را بسوى منازل سعادت و  شهیدان راه خدا فرماید: به زودى خداى تعالىمى

كند و شایسته كرامت هدایت نموده، با مغفرت و عفو از گناهانشان، حالشان را اصالح مى

 شوند . دخول در بهشت مى

و ال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل هللا امواتا بل احیاء عند ” وقتى این آیه را با آیه

الح بال كشته شدگان راه خدا، زنده شود مراد از اصضمیمه كنیم، معلوم مى“ ربهم یرزقون،

شان كند براى حضور در نزد پروردگارشان، كردن ایشان است به حیاتى طیب كه شایسته

 شود.ها حاصل مىحیاتى كه با كنار رفتن پرده

این جمله منتهى الیه هدایت ایشان است. یعنى به “ ،و یدخلهم الجنة عرفها لهم” 

در حالى كه بهشت را یا در دنیا و به وسیله وحى انبیاء  كندزودى ایشان را داخل بهشت مى

و یا به وسیله بشارت در هنگام قبض روح، یا در قبر، و یا در قیامت، و یا در همه این 

 مواقف به ایشان شناسانده باشد.

 343ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  6تا4آیه            

 

 

 اند!بردهبهشتیان، و آنچه از دنیا با خود 
 

َو بَشِر الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت أَنَّ لُهْم َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَِها األَْنَهُر  ”   -

ْزقاً  قَالُوا َهذَا الَِّذى ُرِزْقنَا ِمن قَْبُل  َو أُتُوا بِِه ُمتَشبِهاً  َو  كلََّما ُرِزقُوا ِمنَها ِمن ثََمَرٍة ر ِ

َرةٌ  َو ُهْم فِیَها َخِلدُون،لَُهْم فِیَها  طهَّ  أَْزَوٌج مُّ

ها در اند نویدشان ده كه بهشتكسانیكه ایمان آورده و كارهاى صالح كرده  -

اى از آن روزیشان شود پیش دارند كه جویها در آن روانست و چون میوه

بگویند این همانست كه قبال روزى ما شده بود ، و نظیر آن بایشان بدهند، و 

 “ ا همسران پاكیزه دارند و خود در آن جاودانند.در آنج
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كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، قالوا هذا ” فرموده:  بهشتیانقرآن كریم در باره 

رسند، هاى بهشت به هر رزقى كه مى یعني از میوه“ الذى رزقنا من قبل، واتوا به متشابها، 

چه را كه به ایشان داده مي شود شبیه مي گویند این همان است كه قبال هم روزیمان شد و آن

 اند.از دنیا با خود بردهیابند، كه اى مىبا توشه

آدمى در جهان دیگر، جز آنچه خودش در این جهان براى خود تهیه كرده چیزى 

همانطور ”  كه فرمود :هم روایت شده  وسل موآلهعلیههللاندارد، همچنانكه از رسولخدا صلى

 “مي میرید، و همانطور كه مي میرید، مبعوث مي شوید....  كنید،كه زندگى مى

دهند. قرآن اهل بهشت را عالوه بر آنچه از دنیا با خود آورده اند زیادتي نیز مي 

هر چه بخواهند در اختیار دارند، و نزد ما  -لهم ما یشاؤن فیها و لدینا مزید ” فرماید : مى

  “بیش از آنهم هست! 

 138ص :    1سوره بقره    المیزان ج :  25آیه                               

 

 وارثان بهشت :  صاحبان ایمان و عمل صالح
 

َوالَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت ال نُكل ِف نَْفساً إِال ُوسعََها أُولَئك أَصَحب الَجنَِّة  ”  -

 ،ُهْم فِیَها َخِلدُونَ 

ْن ِغل   َو نََزْعنَا - ِ الَِّذى   َما فى صدُوِرِهم م ِ تْجِرى ِمن تْحتِهُم األَنَهُر َو قَالُوا الَحْمدُ َّللَّ

ُ  لَقَْد َجاَءت ُرسُل َرب ِنَا بِالَحق   َو   َهدَانَا ِلَهذَا َو َما ُكنَّا ِلنْهتَِدى لَْو ال أَْن َهدَانَا َّللاَّ

 ،ا بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ نُودُوا أَن تِْلُكُم الَجنَّةُ أُوِرثْتُُموهَ 

اند، هیچ كس را جز به و كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده  -

كنیم، آنان اهل بهشتند و همانها در بهشت اندازه تواناییش تكلیف نمى

 جاودانند،

هایشان بود برون كردیم، و اینك در جایگاهشان جویها اى كه در سینهكینه -

ستایش خدایى را كه ما را به این نعمت هدایت كرد، كه  روان است. گویند:

یافتیم، راستى پیامبران پروردگار ما اگر خداوند هدایتمان نكرده بود راه نمى

به حق آمده بودند، و ندایشان كنند كه این بهشت را به پاداش اعمالى كه 

 “اید. كردید میراث بردهمى

 

هاى مؤمنین و امیدوار ساختن آنان است، چون قبال ایمان این آیات براى تقویت دل

شود جمیع را مقید به عمل صالح كرده بود، و معلوم است كمتر كسى از مؤمنین موفق مى

اعمال صالح را انجام داده و هیچ یك از اعمال صالح را ترك نكند، و این خود باعث نومیدى 

تكلیف هر فرماید: ا در جمله مورد بحث بخاطر رفع این نگرانى مىبیشتر مؤمنین است، لذ

كس به قدر وسع و استطاعت او است، پس هر كس اعمال صالح به قدر طاقت خود انجام 
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دهد و لو خود را به مشقت هم نیندازد باز از اهل این آیه و از اصحاب بهشت جاودان 

 خواهد بود . 

نایه است از اینكه صاحبان ایمان و عمل ك“ تجرى من تحتهم االنهار،” جمله:

 برند.صالح در آخرت در قصرهاى رفیع و عالى بسر مى

هایى است كه اعتراف به حقیقت داشتن وعده“ لقد جاءت رسل ربنا بالحق،” جمله:

خداوند به وسیله انبیاى خود داده، و این اعتراف و همچنین سایر اعترافاتى كه در روز 

شود خود ظهورى ظمت و كبریایى از مؤمن و كافر گرفته مىقیامت از طرف مصدر ع

است براى قهاریت خداى تعالى و تمامیت ربوبیت او، و این اعتراف از ناحیه اهل بهشت 

شكر و از ناحیه دوزخیان اقرار به تمامیت حجت پروردگار است. شاید به نظر ساده 

ید، و لیكن چنین نیست، این ها اعتراف دسته اول امرى پیش پا افتاده و مبتذل آبعضى

 اعتراف یكى از حقایق عالى قرآن و بسیار قابل اهمیت است . 

 144ص :    8سوره اعراف   المیزان ج :  43و  42آیه       

 

 

 انتقال سهم بهشت محروم شدگان به صاحبان ایمان و عمل صالح
 

 ،ُكنتُْم تَْعَملُونَ  َو نُودُوا أَن تِْلُكُم الَجنَّةُ أُوِرثْتُُموَها بَِما” ...  -

كردید میراث . و ندایشان كنند كه این بهشت را به پاداش اعمالى كه مى.. -

 “اید. برده

چرا این آیه بهشت را در مقابل اعمال صالح مؤمنین ارث آنان قرار داده، و حال 

با آنكه معناى ارث تملك مال و یا هر چیز قابل انتفاعى است از كسى كه قبال مالك بوده و 

 ، ملك او به دیگرى منتقل شده باشد؟شزوال

توان این معنا را اعتبار جواب این سؤال این است كه در آیه مورد بحث نیز مى

كرد، براى اینكه خداى تعالى بهشت را آفرید تا تمامى بندگانش با سرمایه عمل صالح آن را 

روم ساختند در نتیجه بدست آورند، ولى كفار با ارتكاب شرك و معاصى، خود را از آن مح

بهشت به ارث مؤمنین در آمد، پس در حقیقت مؤمنین با عمل صالح خود آن را از دیگران 

و از قول اهل “ اولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس،” فرماید:چنانكه مى ،اندارث برده

حیث الحمد هلل الذى صدقنا وعده و اورثنا االرض نتبوء من الجنة ” فرماید:جنت مى

 “نشاء.

 144ص :    8سوره اعراف   المیزان ج :  43و  42آیه   
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 وعده تدارك بهشت جاوید براي جهادگران با مال و جان 
 

سوُل َو الَِّذیَن َءاَمنُوا َمعَهُ َجَهدُوا بِأَْمَولِهْم َو أَنفُِسِهْم َو أُولَئك لُهُم ”  - لَِكِن الرَّ

 اْلُمْفِلُحوَن،اْلَخیَرت َو أُولَئك ُهُم 

ُ لُهْم َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَها األَْنَهُر َخِلِدیَن فِیَها  ذَِلك اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ  -  ،أََعدَّ َّللاَّ

ولى پیغمبر و كسانى كه با او ایمان آوردند با مالها و جانهاى خود جهاد  -

 كردند، و خیرات همه خاص ایشان است، و ایشان، آرى، هم ایشانند

 ان،رستگار

ها آماده كرده كه از چشم انداز آن جویها روان است خداوند براى آنان بهشت -

 “!و جاودانه در آنند و این است كامیابى بزرگ 

 

 ” ُ به معناى فراهم آوردن و تهیه دیدن است، و اگر اینطور تعبیر كرد و “ أََعدَّ َّللاَّ

براى این است كه خاتمه امر ایشان  .«هائى به ایشان داده كه ...خدا وعده بهشت :»نفرمود

روند یا معلوم نبود، یعنى معلوم نبود كه همه مؤمنین در آخر و سرانجام با ایمان از دنیا مى

نه، لذا متناسب نبود بفرماید: خداوند وعده فالن و فالن داده زیرا وعده امرى است حتمى و 

د تهیه ببیند ولى مؤمنین بر آن واجب الوفا، بخالف تهیه دیدن كه منافات ندارد كه خداون

صفاى ایمان و صالح اعمال باقى نمانند، و خداوند هم تخلف نكرده باشد، آرى، نه اصول 

شود به اینكه خداى تعالى به خود نسبت دهد كه سازد و نه فطرت سلیم راضى مىقرآنى مى

بزند، و  یكى از بندگان را بخاطر عمل صالحى كه كرده است مهر مغفرت و جنت بر دلش

 خواهد بكند . آنگاه یكباره رهایش كند تا هر چه مى

اى داده آن را معلق و مشروط به عنوانى بینیم خداى سبحان هر جا وعدهو لذا مى

از عناوین عمومى از قبیل ایمان و عمل صالح نموده تا وجود و عدمش دائر مدار وجود و 

 عدم آن شرط باشد.

اى را به اشخاص و بخاطر خود از كالم خود وعده و هیچ سابقه ندارد كه در جائى

 آنان داده باشد نه بخاطر اینكه مصداق عنوانى عمومى هستند.

چون اینطور وعده دادن و افرادى را ایمن از عذاب ساختن، با تكلیف سازگار 

برد، نه روى هاى خود را روى صاحبان عنوان مىنیست، و لذا خداى تعالى همه جا وعده

ها را به مردان خدا بهشت -وعد هللا المؤمنین و المؤمنات جنات ” فرماید:ثال مىاشخاص، م

محمد رسول هللا و الذین معه اشداء ” فرماید:و نیز مى“ و زنان با ایمان وعده داده است،

على الكفار رحماء بینهم ... وعد هللا الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا 

 “عظیما.

 488ص :    9سوره توبه   المیزان ج :  89و  88آیه   
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 وعده قطعي بهشت، پاداش جهادگران 

-  

َ اشتَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن أَنفُسُهْم َو أَْمَولُهم بِأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ  یُقَتِلُوَن فى سبِیِل ”  - إِنَّ َّللاَّ

ِ فَیَْقتُلُوَن َو یُْقتَلُوَن  َوْعداً َعلَْیِه َحقًّا فى التَّْوَراةِ َو االنِجیِل َو اْلقُْرَءاِن  َو َمْن  َّللاَّ

ِ  فَاستَْبِشُروا بِبَْیِعُكُم الَِّذى بَایَْعتُم بِِه  َو ذَِلك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ   ،أَْوفى بِعَْهِدِه ِمَن َّللاَّ

كعُوَن السِجدُوَن االَِمرُ  - وَن بِاْلَمْعُروِف َو التَّئبُوَن اْلعَبِدُوَن الْحاِمدُوَن السئُحوَن الرَّ

ِ  َو بَشِر اْلُمْؤِمنِینَ   ،النَّاُهوَن َعِن اْلُمنكِر َو الْحاِفظوَن لحدُوِد َّللاَّ

خدا از مؤمنان جانها و مالهایشان را خریده به این بهاء كه بهشت از آن   -

آنها باشد و در عوض در راه خدا كارزار كنند، بكشند و كشته شوند، این 

او كه در تورات و انجیل و قرآن ذكر فرموده، و كیست  وعده حقى است بر

كه به پیمان خویش از خدا وفادارتر باشد؟ به معامله پر سود خویش كه 

 اید شادمان باشید، كه این كامیابى بزرگ است.انجام داده

گویان و كاران و سپاسمؤمنان كسانى هستند كه توبه كنندگان و عبادت  -

آوران و آمران به معروف و نهى ندگان و سجدهسیاحت كنندگان و ركوع كن

 “كنندگان از منكر و حافظان حدود الهى و بشارت ده  به این چنین  مؤمنان!

 

خداى سبحان در این آیات به كسانى كه در راه خدا با جان و مال خود جهاد 

م داده، فرماید كه این وعده را در تورات و انجیل هدهد و مىكنند وعده قطعى بهشت مىمى

 دهد . همانطور كه در قرآن مى

خداوند این وعده را در قالب تمثیل بیان نموده و آن را به خرید و فروش تشبیه 

كرده است، یعنى خود را خریدار و مؤمنین را فروشنده و جان و مال ایشان را كاالى مورد 

نده است، و چه معامله و بهشت را قیمت و بهاء و تورات و انجیل و قرآن را سند آن خوا

تمثیل لطیفى بكار برده است، و در آخر مؤمنین را به این معامله بشارت داده و به 

 رستگارى عظیمى تهنیت گفته است.

این جمله مؤمنین را به نیكوترین “ التائبون العابدون الحامدون السائحون ...،” 

 كند.صفاتشان توصیف مى

بازگشت كردند تائبان، و چون او را مؤمنین بخاطر اینكه از غیر خدا بسوى خدا 

پرستند عابدان، و چون با زبان، حمد و سپاس او گویند حامدان، و چون با قدمهاى خود مى

 روند سائحان، و بخاطر ركوع و سجودشان راكعان و ساجدانند.از این معبد به آن معبد مى

اجتماع، آنها مانند  این وضع ایشان در حال انفراد است، اما وضعشان نسبت به حال

دهند، یعنى امر به معروف و نهى دیدبانانى هستند كه اجتماع خود را بسوى خیر سوق مى

نمایند، نه در حال انفراد، نه در حال اجتماع، نه از منكر نموده و حدود خدائى را حفظ مى

 كنند.در خلوت و نه در ظاهر از آن حدود تجاوز نمى

آیه قبل، خودش بشارتشان داده بود اینك به رسولش آنگاه با اینكه خداوند در 
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رساند، آنهم تاكید بلیغى دهد به اینكه ایشان را بشارت دهد، و این خود تاكید را مىدستور مى

 توان حد و مرزى برایش قایل شد.كه نمى

شود و این صفات شریفه، صفاتى است كه ایمان مؤمن با آنها تمام و كامل مى

آنها مستوجب وعده قطعى خدا به بهشت و آن بشارت كه خدا و رسول دادند مؤمن با داشتن 

شود كه داشتن این صفات، مالزم با قیام به حق خدا گردد، و بدین جهت مستوجب مىمى

شود كه خداى تعالى در باره چنین مؤمنى، حقى را كه باشد، و قیام به حق خدا هم باعث مى

 كه به او داده وفا كند .هائى بر خود واجب كرده و به وعده

 539ص :    9سوره توبه     المیزان ج :  112و111آیه    

 

 

 بهشت جاوید پاداش استقامت در راه خدا 
 

ُ ثُمَّ استَقَُموا فاَل َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال ُهْم یْحَزنُون،”  -  إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا َّللاَّ

 ،فِیَها َجَزاَء بَِما كانُوا یَْعَملُونَ  أُولَئك أَصَحب الَجنَِّة َخِلِدینَ  -

به راستى آنان كه گفتند پروردگار ما هللا است و در پاى این گفته خود  -

 شوند،استقامت ورزیدند نه ترسى دارند و نه اندوهگین مى

 “كردند! اند بخاطر آن اعمال نیكى كه مىآنان اهل بهشتند كه در آن جاودانه -

 

اقرار و شهادت به انحصار ربوبیت در خداى سبحان، “ بناهللار”مراد از اینكه گفتند

این است كه از آنچه و یگانگى او در آن است. و مراد از استقامتشان در مقابل شهادت خود، 

رفتارى بر خالف آن و بر خالف لوازم شوند، و دهند منحرف نمىكه شهادت به حقانیتش مى

 كنند.آن نمى

یعنى در پیش روى خود هیچ خطر محتملى “ یحزنون،فال خوف علیهم و ال هم ” 

ندارند، و هیچ عقابى حتى احتمالى در انتظارشان نیست، و به همین جهت خوف ندارند. و 

نیز هیچ مكروه قطعى و محققى ندارند و به همین جهت اندوهى نخواهند داشت، چون همیشه 

آید كه اندوه وقتى به دل مى شود كه پاى احتمال خطرى در بین باشد، وخوف جایى پیدا مى

 خطرى واقع شده باشد.

مراد از اصحاب “ اولئك اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا یعملون،” 

جنت بودن، آن است كه كسى مالزم بهشت باشد. و جمله خالدین فیها نیز همین را تاكید 

مت ورزیدند، و اینان مالزم با كند، یعني: اینهایند كسانى كه گفتند رب ما هللا است و استقامى

ها و بهشتند در حالى كه در آن جاودانند و در حالى كه این بهشت خالد، جزاى اطاعت

  دادند.كارهایى است كه در دنیا براى تقرب به خدا انجام مى

 299ص :    18سوره احقاف  المیزان ج :  14و  13آیه           
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 به یاد خدانشانه بهشتیان:  اطمینان و آرامش 

 

إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت َو أَْخبَتُوا ِإلى َربِهْم أُولَئك أَصَحب اْلَجنَِّة  ُهْم ”  -

 ، فِیَها َخِلدُونَ 

دهند و به منظور تقرب به كسانى كه ایمان آورده اعمال صالح انجام مى -

 “جاودانند.كنند، اهل بهشتند و در آن خدایشان براى او تواضع مى

 

مؤمنین به سوى خدا، اطمینان و آرامش یافتنشان به یاد او و  خباتِ اِ منظور از  

تمایل دلهایشان به سوى او است، بطورى كه ایمان درون دلشان متزلزل نگشته، به این سو 

و آن سو منحرف نشوند و دچار تردید نگردند، همانطور كه زمین محكم این چنین است، و 

 لغزاند.بر گرده خود دارد نمى اشیائى را كه

، و این داللت خباتاِ در این آیه خداى تعالى ایمان و عمل صالح را مقید كرده به 

دارد بر اینكه منظور از این مؤمنین عموم دارندگان ایمان نیست، بلكه طایفه خاصى از 

داراى مؤمنین است، و آن افراد خاصى از مؤمنین هستند كه اطمینان به خدا دارند و 

  بصیرتى از ناحیه پروردگار خویشند.

 288ص :    10سوره هود    المیزان ج :  23آیه 

 

 

 اثر والیت خدا و داخل كردن مؤمنین در بهشت
 

َ یُْدِخُل الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر  َو ”  - إِنَّ َّللاَّ

 ،یَتََمتَّعُوَن َو یَأْكلُوَن َكَما تَأْكُل األَْنعَُم َو النَّاُر َمثًْوى لُهمْ الَِّذیَن َكفَُروا 

سازد هایى داخل مىخدا كسانى را كه ایمان آورده اعمال صالح كردند به جنت -

كه از زیر آن نهرها روان است و اما كسانى كه كافر شدند سرگرم عیش و 

خورند و در آخرت جایشان ن مىخورند آنطور كه چارپایانوش دنیایند و مى

 “آتش است.

 

در این آیه اثر والیت خدا براى مؤمنین و نیز عدم والیتش براى كفار از حیث 

فرماید مؤمنین داخل بهشت شده، و كفار مقیم در آتش عاقبت و آخرت بیان شده است، مى

 خواهند گشت. 

و در وصف “ الحاتالذین امنوا و عملوا الص” در اشاره به صفت مؤمنین فرموده:
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و با این دو وصف متقابل هم فهمانده “ یتمتعون و یاكلون كما تاكل االنعام،” كفار فرموده:

یابند، و چون به خدا ایمان دارند و اعمال صالح مؤمنین در زندگى دنیایى خود رشد مى

 كنند درست و حق است، پس راه رشد را طى كرده، به وظائف انسانیتكنند، هر چه مىمى

 اند.عمل كرده

اند كه پس این مؤمنین در تحت والیت خدا هستند، چون راهى را پیش گرفته

خدایشان خواسته و به سوى آن هدایتشان كرده، و به همین جهت در آخرت داخل بهشتى 

 شوند كه از دامنه آن نهرها جارى است.مى

داده، اما منزل و اگر خداى تعالى داخل شدن مؤمنین در بهشت را به خود نسبت 

كردن كفار در آتش را به خود نسبت نداده، براى این است كه حق والیت مذكور چنین 

 .  كرده و خداى تعالى عنایت خاصى به اولیاء خود دارداقتضاء مى

 350ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  12آیه                                      

 

 د!جانب اهل جنت را نگه داری
 

 ،ال یَستَِوى أَصَحب النَّاِر َو أَصَحب اْلَجنَِّة  أَصَحب اْلَجنَِّة ُهُم اْلفَائُزونَ ”  -

اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت یكسان نیستند و معلوم است كه بهشتیان  -

 “رستگارند.

 

كند كه بر هر كس واجب است به این آیه شریفه حجتى تمام بر این معنا اقامه مى

دسته یادآوران خدا و مراقبین اعمال بپیوندد، نه به آنهایى كه خدا را فراموش كردند. بیان 

یعنى یادآوران خدا و فراموشكاران خدا و سومى  -این حجت آن است كه این دو طائفه 

ره باید به یكى از این دو طائفه ملحق شوند، و این دو طائفه یكسان و سایرین باألخ -ندارند

نیستند تا پیوستن به هر یك نظیر پیوستن به دیگرى باشد، و آدمى از اینكه به هر یك ملحق 

شود پروایى نداشته باشد، بلكه یكى از این دو طائفه راجح، و دیگرى مرجوح است، و عقل 

ا بگیرد، و آن را بر مرجوح ترجیح دهد و آن طرف كند كه انسان طرف راجح رحكم مى

یادآوران خدا است، چون تنها ایشان رستگارند، نه دیگران، پس ترجیح در جانب ایشان 

   است، در نتیجه بر هر انسانى واجب است پیوستن به آنان را اختیار كند . 

 379ص  19سوره حشر  المیزان ج   20آیه                 

 

 ل صالح، رزق و توفیق الهي بسوي بهشتایمان و عم
 

ِ ُمبَی ِنٍَت ل ِیُْخِرَج الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت ِمَن ”  - سوالً یَتْلُوا َعلَْیكْم َءایَِت َّللاَّ رَّ

ِ َو یَْعَمْل صِلحاً یُْدِخْلهُ َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتِ  َها الظلَُمِت إِلى النُّوِر  َو َمن یُْؤِمن بِاَّللَّ



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وچهارم: بهشت 115

ُ لَهُ ِرْزقاً،  األَنَهُر َخِلِدیَن فِیَها أَبَداً  قَْد أَْحسَن َّللاَّ

رسولى فرستاده تا آیات خدا را براى شما بخواند، آیاتى كه روشن است، تا  -

ها به سوى كنند از ظلمتخدا آنهایى را كه ایمان آورده و اعمال صالح مى

كند خدا او و عمل صالح مىآورد نور بیرون كند و كسى كه به خدا ایمان مى

كند كه نهرها از زیر درختانش جارى است هایى داخل مىرا به بهشت

هاى جاودانه كه ایشان تا ابد در آن خواهند بود و خدا چه نیكو كرده بهشت

 .“است رزق چنین كسان را 

 

و من یؤمن باهلل و یعمل صالحا یدخله جنات تجرى من تحتها االنهار خالدین فیها ” 

این قسمت از آیه كسانى را كه به خدا ایمان آورده عمل صالح انجام دهند، وعده جمیل “ ابدا،

 دهد.و بشارت به بهشت مى

در این جمله احسان خدا را در آنچه به ایشان روزى “ قد احسن هللا له رزقا،” 

 ستاید، و مراد از رزق ایمانى است كه به ایشان روزى كرده، و همچنین عملكرده مى

 دهد . صالحى كه توفیقش را به ایشان داده، و بهشتى كه در آخرت به ایشان مى

 546ص  19سوره طالق المیزان ج  11آیه                                      

 

 تنعم بهشتیان در روز غاشیه
 

 ُوُجوهٌ یَْوَمئٍذ نَّاِعَمةٌ،  ل ِسْعیَها َراِضیَةٌ،  ”  -

 خرسند و باطراوتند،هایى دیگر در آن روز چهره -

 “پیداست كه از تالش خود در دنیا راضیند. -

 

عبارت آیه كنایه است از بهجت و سرورى كه از باطن به “ وجوه یومئذ ناعمة،” 

سازد همچنان كه در كند، و هر بیننده را از مسرت باطنى با خبر مىظاهر انسان سرایت مى

و یا از نعمت است كه در این “ ،تعرف فى وجوههم نضرة النعیم” جاى دیگر فرموده:

 صورت ناعمه به معناى متنعمه خواهد بود . 

مراد از سعى تالش و فعالیت دنیایى با اعمال صالح است. مي “ لسعیها راضیة،” 

فرماید: وجوهى كه در آن روز ناعم است از كار خود راضى است، چون كارش همه اعمال 

 شده است .صالح است، كه به بهترین جزا پاداش داده 

  

 فى َجنٍَّة َعاِلیٍَة،  ال تَسَمُع ِفیَها لَِغیَةً،  ”  -

ْرفُوَعةٌ ، -  فِیَها َعیٌن َجاِریَةٌ، فِیَها سُرٌر مَّ

ْوضوَعةٌ، َو نَماِرُق َمصفُوفَة، َو َزَرابىُّ َمْبثُوثَةٌ، -  َو أَْكَواٌب مَّ

 شنوند،آنان در باغى بلند هستند، كه در آن هیچ سخن بیهوده نمى -
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 اى روان است،  در آن تختهایى بلند مرتبه است،آن چشمه در -

 ها نهاده،و قدحهایى كه در كنار این چشمه -

 ها و پشتیهاى ردیف شده،و بالش -

 “و فرشهایى گسترده.  -

 

مراد از عالى بودن بهشت ارتفاع درجات و شرافت و جاللت قدر و گوارایى عیش 

اتى نیست، و لذتى است كه آمیخته با الم آن است، چون در بهشت حیاتى هست كه دنبالش مم

و اندوهى نیست، و اهل بهشت نه تنها و درد نیست، و سرورى هست كه مشوب با هیچ غم 

 هست، بلكه لذایذى هست كه مافوق خواست آنان است. هر چه دوست بدارند در دسترسشان

در بهشت  یعنى وجوه نامبرده و یا به عبارتى اهل بهشت،“ ال تسمع فیها الغیة، ” 

 شنوند.نمى -فایده بیهوده و بى -حتى یك كلمه الغیه 

بخواهد بفرماید  مراد از كلمه عین جنس چشمه است، نه اینكه“ فیها عین جاریة، ” 

هایى در بهشت تنها یك چشمه هست، چون در جاى دیگر صریحا فرموده در بهشت چشمه

 غیر آن .  هست، مانند چشمه سلسبیل و چشمه شراب و چشمه طهور و

است، و منظور از مرفوع بودن  -تخت -سرر جمع سریر“ فیها سرر مرفوعة، ” 

  زند.تخت، مرفوع بودن مقام و منزلت كسى است كه بر آن تكیه مى

 ها نهاده.قدحهایى كه در كنار این چشمه“ و اكواب موضوعة،” 

دهند یه مىپشتى است، كه بدان تك نمارق به معناى بالش و“ و نمارق مصفوفة،” 

ها را در مجلس پشت سر هم بگذارند، و مصفوفه بودن نمارق به این معنا است كه این پشتى

  كنند.همانطور كه در مجالس فاخر دنیا چنین مى

زرابى به معناى بساط فاخر است، و منظور از مبثوثه آن “ و زرابى مبثوثة، ” 

 .مبسوطه بودن و گسترده شدن آن است، تا رویش بنشینند

 458ص  20سوره غاشیه المیزان ج   16تا  8آیه               

 

 

 شرحي از زندگاني بهشتیان  
      

 ( ) مشاهدات رسول هللا در شب معراج

 

َن اْلَمسِجِد اْلَحَراِم إِلى ”  - ِحیِم سْبَحَن الَِّذى أَسَرى بِعَْبِدِه لَْیالً م ِ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِسِم َّللاَّ

 األَْقصا الَِّذى بََرْكنَا َحْولَهُ ِلنِریَهُ ِمْن َءایَتِنَا  إِنَّهُ ُهَو السِمیُع اْلبَِصیُر،اْلَمسِجِد 

پاك و منزه است خدائى كه در مبارك شبى  -به نام خداوند بخشاینده مهربان   -

وسل م( را از مسجد حرام به مسجد اقصائى وآلهعلیههللابنده خود ) محمد صلى

بارك ساخت، سیر داد تا آیات خود را به او بنمایاند كه همانا كه پیرامونش را م
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 “ خداوند شنوا و بیناست.

 

 اصحاب در بیت المعمور -1

... به اتفاق جبرئیل به راه افتاده وارد بیت المعمور شدم، در آنجا دو ركعت نماز خواندم و 

اى اى لباسهاى نو به تن داشتند و عدهاى از اصحاب خود را در كنار خود دیدم كه عدهعده

دیگر لباسهائى كهنه، آنها كه لباسهاى نو در برداشتند با من به بیت المعمور روانه شدند و 

 نفرات دیگر بجاى ماندند.  آن

 

 یفاطمة زهرا، سالله اي از میوه درخت طوب -2

 ) طبرانى از عایشه روایت كرده كه گفت:( رسول خدا فرمود:

وقتى مرا به آسمان بردند داخل بهشت شدم و به درختى از درختان بهشت رسیدم 

هاى آن را چیده و ز میوهتر از آن ندیده بودم یك دانه امیوهتر و خوشكه زیباتر و سفیدبرگ

اى شد در صلب من، وقتى به زمین آمدم و با خدیجه همبستر شدم خوردم و همین میوه نطفه

 بویم . شوم فاطمه را مىبه فاطمه حامله شد و اینك هر وقت مشتاق بوى بهشت مى

 3ص :    13سوره اسري   المیزان ج :  1آیه           

 

 و منابع آنهامعراج ت ) براي مطالعه جزئیات روایا

 (مراجعه شود. 3ص :    13سوره اسري  المیزان ج:  1آیه   به 

 

 

 گردش در باغهاي بهشت، مجالس ذكر خدا
 

علیه هللا در كتاب عدة الداعى مي گوید: روایت شده كه روزى رسول خدا صلى

وسل م بر یاران خود در آمد و فرمود: در باغهاى بهشت بگردش بپردازید، پرسیدند: یا وآله 

رسول هللا !  باغهاى بهشت چیست؟ فرمود: مجالس ذكر، هم صبح و هم شام به این مجالس 

و هر كس دوست داشته باشد بفهمد چه منزلتى نزد خدا دارد، باید  بروید و به ذكر بپردازید

نظر كند ببیند خدا چه منزلتى نزد او دارد، چون خداى تعالى بنده خود را به آن مقدار احترام 

 اش او را احترام كند. كند كه بندهمى

ترین آن نزد مالك و صاحبتان و نیز و بدانید كه بهترین اعمال شما و پاكیزه

تابد، ذكر ؤثرترین اعمالتان در رفع درجاتتان، و باألخره بهترین چیزى كه آفتاب بر آن مىم

من همنشین كسى هستم كه ”  خداى تعالى است، چه خود او از خودش خبر داده و فرموده:

 “ذكرم كند و به یادم باشد! 
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 و نیز فرموده:

 فاذكرونى أذكركم!”  -

 مرا یاد آورید تا شما را با نعمتم یاد آورم،  -

ها و احسان و مرا به یاد آورید با اطاعت و عبادت تا شما را یاد آورم با نعمت    

     “راحت و رضوان . 

 512ص :    1المیزان ج :                                       

 

 

 سالم گفتن بهشتیان به هم در ورود به جنت
  

أُْدِخَل الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر َخِلِدیَن َو ”  -

 ،فِیَها ِبإِْذِن َرب ِِهْم  تِحیَّتُهْم فِیَها سلَمٌ 

هایى كه جویها اند به بهشتو كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده -

كه به اذن پروردگارشان در آن شوند در حالى در آن روانست برده مى

 “جاودانند و درود گفتنشان به یكدیگر در آنجا سالم است.

 

شوند، بیان این آیه آن مقصدى را كه سعادتمندان از مؤمنین بدانجا منتهى مى

رساند كه حال سعادتمندان در آن عالم، این معنا را مى“ تحیتهم فیها سالم،” كند، و جمله: مى

  كنند.تحیت و سالم رد و بدل مى چنان است که با هم با یكدیگر و وضع برخوردشان

 70ص :    12سوره ابراهیم    المیزان ج :  23آیه       

 

 

 شرحي از قیامت مؤمنین: 

 

 ) نشنیدن حسیس جهنم و نترسیدن از فزع اكبر(  استقبال مالئكه بهشت

 

نَّا اْلُحسنى ”   ،أُولَئك َعنَها ُمْبعَدُونَ إِنَّ الَِّذیَن سبَقَت لَُهم م ِ

 ،ال یَسَمعُوَن َحِسیسَها  َو ُهْم فى َما اشتََهت أَنفُسُهْم َخِلدُونَ  -

 ،ال یْحُزنُُهُم اْلفََزُع األَكبُر َو تَتَلَقَّاُهُم اْلَملَئكةُ َهذَا یَْوُمُكُم الَِّذى كنتُْم تُوَعدُونَ  -

 

 رفته از جهنم دور شوند، و كسانى كه در باره آنها از جانب ما قلم به نیكى -

 و حتى زمزمه آن را نشنوند و در آنچه دلهایشان بخواهد جاودانند، -
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وحشت بزرگ قیامت غمگینشان نكند و فرشتگان به استقبالشان آیند كه این  -

 “دادند! روزى است كه به شما وعده مى

    

حسیس به معناى صوتى است كه احساس شود. فزع اكبر به معناى ترس بزرگ 

كند، و ست كه خداى تعالى خبر داده چنین ترسى در هنگام نفخ صور وقوع پیدا مىا

 “ یوم ینفخ فى الصور ففزع من فى السموات و من فى االرض!” فرموده:

این است كه مالئكه ایشان را با بشارت “ تتلقیهم المالئكة،” و معناى اینكه فرمود:

این بود آن روزى كه وعده داده  -ى كنتم توعدونهذا یومكم الذ” گویند:كنند و مىاستقبال مى

  “شدید!مى

 463ص :    14سوره انبیاء     المیزان ج :  103تا101آیه       

 

 شرحي از نعیم بهشتیان

  

َ یُْدِخُل الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَِها األَْنَهُر ”  - إِنَّ َّللاَّ

 فِیَها ِمْن أَساِوَر ِمن ذََهٍب َو لُْؤلُؤاً  َو ِلبَاسُهْم فِیَها َحِریٌر، یَحلَّْونَ 

 َو ُهدُوا إِلى الطی ِِب ِمَن اْلقَْوِل َو ُهدُوا إِلى صَرِط الَحِمیِد، -

برد اند به بهشتهایى مىخدا كسانى را كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده -

بندها از طال و مروارید زیور كنند و كه در آن جویها روان است، در آنجا دست

اند و به راه لباسشان در آنجا دیبا خواهد بود، آنان به گفتار نیك هدایت شده

 “ اند.ستوده رهنمایى گشته

  

آیه فوق نعمت هاي بهشتي را مي شمارد كه خداي تعالي به صاحبان ایمان صحیح 

 است.و عمل صالح به عنوان پاداش هاي روز قیامت قرار داده 

برد كه در آن جویها روان است، در آنجا دستبندها از آن ها را به بهشتهایى مى

 طال و مروارید زیور كنند، و لباسشان در آنجا دیبا خواهد بود.

 

آنان به گفتار نیك هدایت  -َو ُهدُوا ِإلى الطی ِِب ِمَن اْلقَْوِل َو ُهدُوا إِلى صَرِط الَحِمیدِ ” 

 “اند. ه رهنمایى گشتهاند و به راه ستودشده

 

قول طیب كالمى است كه در آن خبائث نباشد. و كالم خبیث به معناى كالمى است 

كه یكى از اقسام باطل در آن باشد، و خداى تعالى قول طیب مؤمنین را یكجا جمع نموده، و 

ب دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سالم و آخر دعواهم ان الحمد هلل ر” فرموده:

 “ العالمین! 

پس معناى اینكه فرمود به سوى قول طیب هدایت شدند این است كه خداوند وسیله 
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 را براى چنین سخنى برایشان فراهم نمود.

این است كه از ایشان  -حمید یكى از اسماء خداست  -و هدایتشان به صراط حمید 

        آید.بیرون نمى جز افعال پسندیده سر نزند، همچنانكه جز كالم طیب از دهان ایشان

  510ص :    14سوره حج     المیزان ج :  24و23آیه             

 

 

 ساکنان بهشت عدن با لباس حریر و دستبندهاي طال و مروارید
 

َجنَّت َعْدٍن یَْدُخلُونَها یَحلَّْوَن فِیَها ِمْن أَساِوَر ِمن ذََهٍب َو لُْؤلُؤاً  َو ِلبَاسُهْم فِیَها »  -

 ،َحِریرٌ 

ِ الَِّذى أَْذَهب َعنَّا الَحَزَن  ِإنَّ َربَّنَا لَغَفُوٌر شُكورٌ  -  ،َو قَالُوا الَحْمدُ َّللَّ

 ،الَِّذى أََحلَّنَا دَاَر اْلُمقَاَمِة ِمن فَضِلِه ال یََمسنَا فِیَها نَصٌب َو ال یََمسنَا فِیَها لُغُوب -

 

ى از طال و هاى جاوید كه وارد آن شوند و در آنجا با دستبندهایو بهشت -

 ،مروارید زیور كنند و لباسشان در آنجا حریر است

و گویند ستایش خدایى را كه غم و اندوه را از ما ببرد كه پروردگارمان  -

 ،آمرزنده و شكور است

همان خدایى كه از كرم خویش ما را به این سراى دائم درآورد كه در اینجا  -

 !«رنج و ماللى به ما نرسد

 

رود و از آنجا به جاى دیگر آن منزلى است كه كسى از آن بیرون نمى دارالمقامه

 كند. كوچ نمى

این است كه: آن خدایى كه ما را به فضل خودش و بدون اینكه استحقاقى آیه معناي 

داشته باشیم در خانه جاودانه داخل كرد، بهشتى كه نه در آن مشقتى هست و نه تعبى، و نه 

شویم ، چون هر چه بخواهیم خواهیم دچار خستگى و كندى مىمىما در آنجا در طلب آنچه 

 .در آن هست

 66ص :    17سوره فاطر     المیزان ج :  35آیه           

 

شراف اهل بهشت به دوستان خود در جهنما ُِ 

 

 ،فَأَْقبََل بَْعضُهْم َعلى بَْعٍض یَتَساَءلُونَ ”   -

نُهْم إِنى كاَن لى  -  ،قَِرینٌ قَاَل قَائٌل م ِ

 كنند،پس بعضى به بعضى دیگر روى آورده از یكدیگر پرسش مى -
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  “.پرسد: من رفیقى داشتم. . . یكى از آن میان مى -

 

فرماید: دهد حكایت كرده و مىاین آیات گفتگویى را كه بین اهل بهشت رخ مى

مده پرسند، و بعضى، آنچه در دنیا بر سرش آبعضى از ایشان احوال بعضى دیگر را مى

رسد كه با بعضى از اهل كند و سرانجام، رشته سخنشان بدینجا مىبراى دیگران حكایت مى

 گویند.دوزخ كه در وسط آتش قرار دارند سخن مى

این گویندگان اهل بهشت از بندگان مخلَص خدا هستند. یكى از اهل بهشت به 

ه از بین مردم تنها او را من در دنیا رفیقى داشتم ك -انى كان لى قرین”  گوید: دیگران مى

 “انتخاب كرده بودم، و او تنها مرا رفیق خود گرفته بود.

آن رفیقى “ یقول ءانك لمن المصدقین ءاذا متنا و كنا ترابا وعظاما ءانا لمدینون ،” 

پرسید: راستى تو مساله بعث كه داشتم همواره از در تعجب و استبعاد و انكار از من مى

ارى، و راستى باور دارى كه بعد از آنكه خاك و استخوان شدیم، و براى جزا را تصدیق د

شویم تا جزا داده شویم؟ بدنهایمان متالشى گشت و صورتها دگرگون شد، دوباره زنده مى

 توانم این معنا را تصدیق كنم، چون قابل تصدیق نیست.راستش من كه نمى

مخاطب ساخته،  را همان شخص سپس رفقاى بهشتى خود“ قال هل انتم مطلعون،” 

توانید آن رفیق مرا در بینید و مىگوید: آیا شما به جهنم اشراف دارید و اهل جهنم را مىمى

  جهنم پیدا كنید و ببینید چه حالى دارد؟

شود، و رفیق خود آن گوینده به جهنم مشرف مى“ فاطلع فراه فى سواء الجحیم،” 

 بیند . خود را در وسط آتش مى

خورم كه نزدیك بود تو مرا هم مثل به خدا سوگند مى“ ان كدت لتردین! قال تاهلل ” 

 خودت هالك كنى و بدینجا ساقط سازى كه خودت سقوط كردى!

اگر توفیق پروردگارم دستگیرم “ و لو ال نعمة ربى لكنت من المحضرین،” 

عذاب احضار شد، و اگر خدا هدایتم نكرده بود، من نیز مثل تو از آنهایى بودم كه براى نمى

 شدند.

گوید: منظورشان از این پرسش محقق كردن مطلب است، صاحب مجمع البیان مى

گویند كه در نه اینكه در مساله دچار شك و تردید شده باشند، و بدین جهت این سخن را مى

گفتن آن سرور و فرحى مجدد و دو چندان هست، هر چند كه علم به این معنا دارند كه: در 

ان هذا لهو ” همین جهت دنبال آن جمله، اضافه كردند كه: بهشت جاودانه خواهند بود. به

 “ بینم هر آینه رستگارى عظیمى است!راستى اینكه مى -الفوز العظیم 

براى مثل این رستگارى و یا مثل چنین ثوابى باید “ لمثل هذا فلیعمل العاملون! ” 

 عامالن عمل كنند و در دنیا كه دار تكلیف است سعى نمایند.

 208ص :    17سوره صافات    المیزان ج :  61تا  50آیه    
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 دخول در زندگي بهشتي، رستگاري عظیم
 

ل ِیُْدِخَل اْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمْؤِمنَِت َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر َخِلِدیَن ِفیَها َو یُكف َِر ”  -

ِ فَْوزاً   َعِظیماً، َعْنُهْم سی ِئَاتِهْم  َو كاَن ذَِلك ِعندَ َّللاَّ

و نیز چنین كرد تا مردان و زنان مؤمن را به جناتى درآورد كه از زیر آن  -

اند و گناهانشان را جبران نهرها جارى است جناتى كه ایشان در آن جاودانه

 “كند كه این در آخرت نزد خدا رستگارى عظیمى است.

 

د است، خدای در این آیه که در سوره مبارکه فتح آمده و از آیات مربوط به جها

كسى توهم نكند بهشت و تكفیر گناهان مختص   تا هضمیمه مؤمنین كردهم مؤمنات را تعالی 

مردان است، چون آیه در سیاق سخن از جهاد است، و جهاد و فتح بدست مردان انجام 

آورد، جاى آن اند: در چنین مقامى اگر كلمه مؤمنات را نمىشود، و به طورى كه گفتهمى

 بود.توهم مى

معنا است كه دخول در چنین  بیان این“ و كان ذلك عند هللا فوزا عظیما،” جمله 

حیاتى سعادت حقیقى است، و شكى هم در آن نیست، چون نزد خدا هم سعادت حقیقى است و 

 گوید . او جز حق نمى

 393ص :    18سوره فتح  المیزان ج :  5آیه 

 

 

 فوز كبیر، پاداش مؤمنان با اعمال صالح

 

لُهْم َجنٌَّت تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر  ذَِلك إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت ”   -

 اْلفَْوُز اْلَكبِیُر،

كنند باغهایى در پیش دارند محققا كسانى كه ایمان آورده و اعمال شایسته مى -

 “كه نهرها از زیر درختانش جارى است و این خود رستگارى بزرگ است.

 

 نان است.این آیه وعده جمیلى است به مؤمنین كه مایه دلگرمى آ 

 414ص  20سوره بروج المیزان ج   16تا  1آیه  

 

 پاداش صاحبان دین حق

  

َ یُْدِخُل الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَِها األَْنَهُر ”  - إِنَّ َّللاَّ

یَحلَّْوَن فِیَها ِمْن أَساِوَر ِمن ذََهٍب َو لُْؤلُؤاً  َو ِلبَاسُهْم فِیَها َحِریٌر، َو ُهدُوا ِإلى 
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 ِمیِد،الطی ِِب ِمَن اْلقَْوِل َو ُهدُوا إِلى صَرِط الحَ 

برد اند به بهشتهایى مىخدا كسانى را كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده -

كه در آن جویها روان است، در آنجا دستبندها از طال و مروارید زیور كنند و 

اند و به راه لباسشان در آنجا دیبا خواهد بود، آنان به گفتار نیك هدایت شده

 “ اند.ستوده رهنمایى گشته

 

یب كالمى است كه در آن خبائث نباشد. و كالم خبیث به معناى كالمى است قول ط

كه یكى از اقسام باطل در آن باشد، و خداى تعالى قول طیب مؤمنین را یكجا جمع نموده، و 

دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سالم و آخر دعواهم ان الحمد هلل رب ” فرموده:

 “ العالمین! 

ه فرمود به سوى قول طیب هدایت شدند این است كه خداوند وسیله پس معناى اینك

 را براى چنین سخنى برایشان فراهم نمود.

این است كه از ایشان  -حمید یكى از اسماء خداست  -و هدایتشان به صراط حمید 

       آید.جز افعال پسندیده سر نزند، همچنانكه جز كالم طیب از دهان ایشان بیرون نمى

  505ص :    14سوره حج     المیزان ج :  17آیه              

 

 نور مؤمنین و مؤمنات در روز قیامت و بشارت بهشت
 

یَْوَم تََرى اْلُمْؤِمنِیَن َو اْلُمْؤِمنَِت یَسعَى نُوُرُهم بَیَن أَْیِدیِهْم َو بِأَْیَمنِِهم بُشَراُكُم اْلیَْوَم ”  -

 ،َخِلِدیَن فِیَها  ذَِلك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ َجنٌَّت تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر 

بینى كه نورشان از پیش و آن در روزى است كه مردان و زنان مؤمن را مى -

رو و از دست راستشان در حركت است، بشارت باد شما را در امروز به 

اش روان است، و شما در آن جاودانید، و این خود جناتى كه نهرها از دامنه

 “عظیم است. رستگارى

تو  -مي فرماید: هر كس قرضى نیكو به خدا بدهد اجرى كریم دارد، در روزى كه 

بینى دارندگان ایمان به خدا از مرد و زن مى -اى پیامبر و یا تو اى شنونده و بیننده عاقل 

 دود.نورشان پیشاپیش جلوتر از آنان و بدان سوى كه سعادت آنان آنجاست مى

شود، و اختصاصى به امت است، شامل مؤمنین هر امتى مى این آیه شریفه مطلق

اسالم ندارد، و اگر از تابیدن نور تعبیر به سعى و دویدن كرده براى این بود كه اشاره كرده 

باشد به اینكه چنین كسانى به سوى درجاتى از بهشت كه خداوند برایشان تهیه دیده 

گرى درجات و جهات سعادت و مقامات شتابند، در حالى كه هر لحظه و یكى پس از دیمى

گردد، تا جایى كه دیگر نورشان به حد تمام و كمال برسد، همچنان قرب برایشان روشن مى

یوم ” و نیز فرموده:“ و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا،” كه در جایى دیگر فرموده:

 النبى والذین امنوا معه یوم ال یخزى هللا” و باز فرموده:“ نحشرالمتقین الى الرحمن وفدا،
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 “نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا ! 

این قسمت از آیه “ بشریكم الیوم جنات تجرى من تحتها االنهار خالدین فیها،” 

دهند، و دهنده آن مالئكه حكایت بشارتى است كه در روز قیامت به مؤمنین و مؤمنات مى

گویند: بشارتتان امروز جناتى است كه از خداى تعالى و تقدیر او مى است، كه به دستور

 دامنه آنها نهرها جارى است، و شما در آن جاودانید!

 و مراد از بشارت مژده خوشحال كننده است، كه در آیه همان بهشت است.

این جمله حكایت كالم خود خداى تعالى است، و اشاره با “ ذلك هو الفوز العظیم،” 

ذلك به مطالب گذشته است كه عبارت بود از پیش رفتن نور آنان و بشارتشان به  كلمه

بهشت، ممكن هم هست جمله مورد بحث را تتمه كالم مالئكه گرفته و اشاره مذكور را به 

  همان جنات و خلود در آنها دانست.

 272ص  19سوره حدید  المیزان ج  12آیه                                            

 

 

 استقبال مالئكه و بشارت به مؤمنین با استقامت 

 

ُل َعلَْیِهُم اْلَملَئكةُ أاَل تَخافُوا َو ال تْحَزنُوا ”  - ُ ثُمَّ استَقَُموا تَتَنزَّ إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا َّللاَّ

 ،َو أَْبِشُروا بِالَجنَِّة الَّتى ُكنتُْم تُوَعدُونَ 

ردگار ما هللا است و بر گفته خود پافشارى و استوارى اما آنهایى كه گفتند پرو -

گویند نترسید و غم مخورید و به هم كردند مالئكه بر آنان نازل گشته و مى

اش را بهشت بشارت و خوشوقتى داشته باشید بهشتى كه در دنیا همواره وعده

 “ دادند.به شما مى

و مالئكه با آن به استقبال  اى كه در انتظار مؤمنین است،این آیه شریفه از آینده

دهد. و آن تقویت دلها و دلگرمى آنان و بشارت به كرامت است. پس آیند، خبر مىایشان مى

دهند. و ترس همیشه از مكروهى است كه احتمال مالئكه ایشان را از ترس و اندوه ایمنى مى

یا محرومیت از  ترسند، وپیش آمدن دارد، و در مورد مؤمنین یا عذابى است كه از آن مى

بهشت است كه باز از آن بیم دارند. و حزن و اندوه هم، همواره از مكروهى است كه واقع 

شوند شده، و شرى كه پدید آمده، مانند گناهانى كه از مؤمنین سر زده و از آثارش غمنده مى

انگارى از آنها فوت شده، و از فوت آن اندوهگین و یا خیراتى كه باز به خاطر سهل

دهند به اینكه ایشان از چنان خوف و چنین اندوهى گردند، و مالئكه ایشان را دلدارى مىىم

در امانند، چون گناهانشان آمرزیده شده، و عذاب از ایشان برداشته شده است. آنگاه 

 گویند:اند، مىدهند به بهشتى كه وعده داده شدهبشارتشان مى

 “أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.”     

داللت دارد بر اینكه نازل شدن مالئكه بر مؤمنین “ كنتم توعدون،” و اینكه گفتند:

به این بشارت، بعد از زندگى دنیا است، چون معناى عبارتشان این است كه: مژده باد شما 
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 دادند . اش را به شما مىرا به آن بهشتى كه همواره وعده

 591ص :    17سوره فصلت  المیزان ج :   30آیه                                     

 یادآور می شود تفصیل چند مطلب خالصه شده در این فصل) 

 ( در فصلهای دیگرآمده است. 
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 ششمفصل 

 

  زندگي خانوادگي،زندگي خانوادگي،

  خوراك و پوشاك بهشتیانخوراك و پوشاك بهشتیان  
 

 

 جمع شدن افراد خانواده هاي صالح در بهشت    

 

یَّتِهمْ َجنَّت َعْدٍن یَْدُخلُونَها )   ( و .... َو َمن صلََح ِمْن َءابَائِهْم َو أَْزَوِجِهْم َو ذُّرِ
 

 

یَّتِهْم َو ... ”  - َجنَّت َعْدٍن یَْدُخلُونَها َو َمن صلََح ِمْن َءابَائِهْم َو أَْزَوِجِهْم َو ذُّرِ

ن كلّ   ،بَابٍ   اْلَملَئَكةُ یَْدُخلُوَن َعلَیِهم ّمِ

 فَنِْعَم ُعْقبى الدَّاِر! سلَم  َعلَْیكم بَِما صبْرتْم  -

داند آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است، با آنكه آیا كسى كه مى -

 شوند،كور است یكسانند؟ ! فقط صاحبان خرد متذكر مى

 كنند،شكنى نمىكنند و پیمانآنها كه به پیمان خدا وفا مى -

دارند، و از و كسانى كه آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده پیوسته مى -

 ترسند، و از بدى حساب بیم دارند،خداى خویش مى

و كسانى كه به طلب رضاى پروردگارشان صبورى كرده، نماز به پا داشته،  -

اند، و بدى را با نیكى ایم پنهان و آشكارا انفاق كردهو از آنچه روزیشان داده

 كنند، ثواب آن سرا خاص ایشان است!رفع مى

 

ه خودشان هر كه از پدران و همسران و فرزندانشان بهشتهاى جاودانى ك -

 شوند، شایسته بوده داخل آن شوند، و فرشتگان از هر درى بر آنها وارد مى

 “  !درود بر شما براى آن صبرى كه كردید، چه نیك است عاقبت آن سراى -

 

گیر گشته و حق در دلهاى طائفه اي كه دعوت پروردگار خود را پذیرفتند جاى

گردد، كه آثار و بركات یك دل واقعى را دارد، و آن آثار دلهایشان الباب و دلهاى حقیقى مى

 عبارتست از تذكر و بینائى . 

شوند این و نیز از خواص این گونه دلها كه صاحبانش با آن خواص شناخته مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وچهارم: بهشت 127

ه صاحبانشان كه همان اولوا االلباب باشند بر وفاى به عهد خدا پایدارند، و آن عهدى است ك

كنند، و نیز بر احترام را كه خداوند به فطرتشان از ایشان و از همه كس گرفته نقض نمى

كنند پیوندهائى كه خداوند ایشان را با آنها ارتباط داده استوارند، یعنى همواره صله رحم مى

شیت و ترس از خدا پیوند خویشاوندى را كه از لوازم خلقت بشر است محترم و از در خ

 شمارند.مى

و نیز از خواص دلهاى این طائفه این است كه در برابر مصائب و همچنین 

كنند، و بجاى ناشكرى و جزع  نماز دارى مىاطاعت و معصیت صبر نموده و خویشتن

شوند و بجاى معصیت بوسیله انفاق وضع گزارند و متوجه درگاه پروردگار خود مىمى

نمایند، وبجاى ترك طاعت و سرپیچى  سیئات خود را با حسنات جامعه خود را اصالح مى

 كنند.خود محو مى

بنا بر این، چنین كسانى داراى سرانجامى نیك و محمود كه همان بهشت برین است 

از قبیل  -و با صالحان شودباشند، و در آن بهشت مثوبات اعمال نیكشان منعكس مىمى

گردند، چنانكه در دنیا هم با ارحام محشور و مصاحب مى -پدران و همسران و دودمان خود

 كردند . خود مصاحبت مى

كنند، چون در دنیا آیند، و سالم مىفرشتگان هم از هر درى بر ایشان درمى

ا بدین صورتها اطاعات و عبادات مختلف بجا آورند، اینها آثار حق است كه در آن سر

 شود.منعكس مى

 

 !“جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم ” 

  

جنات عدن به معناى بهشتهائى است كه نوعى از استقرار و خلود و سالمتى و 

 ایمنى از هر جهت را دارد.

كلمه جنات عدن عطف بیان و یا بدل است از كلمه عقبى الدار، و در نتیجه 

شود كه: عقبى الدار عبارتست از بهشت عدن و خلود. و بنا بر این پس از معنایش این مى

زندگى دنیا بر حسب آن ناموسى كه خداوند آن زندگى را بر آن طبیعت و ناموس مطبوع 

نموده زندگى واحد و متصلى است كه ابتدایش رنج و بال و آخرش آسایش و نعمت و سالمتى 

ولش دنیا و آخرش آخرت است، و این همان حقیقتى است كه خداوند و یا به عبارتى ا است.

و قالوا الحمد هلل الذى صدقنا وعده و اورثنا ” از زبان اهل بهشت حكایتش نموده و فرموده:

 “االرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء.

یصلون ما امر هللا به ان ” آیه مورد بحث به بیانى كه خواندید در قبال آیه:

را كه اولوا االلباب بدان عمل نمودند بیان  حق صله رحمقرار گرفته، و عاقبت این “ یوصل،

از قبیل  -به زودى به صلحاى ارحام و دودمانشان اینكهدهد به كند، و ایشان را نوید مىمى

 پیوندند.مى -ها و برادران، و خواهران، و غیر ایشان ریهپدران و مادران و ذ

با اینكه اسم مادران در آن نیست مع ذلك “ آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم،” جمله:
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همه نامبردگان باال را شامل است، چون مادران همسران پدرانند كه كلمه ازواج شامل 

هاى اوالد آنان هم جزو ذریه ها وایشان است، و برادران و خواهران و عموها و دائى

 شود. و در آیه شریفه اختصار لطیفى بكار رفته است.پدرانند، كه كلمه آبائهم شامل آنان مى

  

 “و الملئكة یدخلون علیهم من كل باب سالم علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار!” 

 

آن این عقبى، سرانجام اعمال صالحى است كه در هر بابى از ابواب زندگى بر 

دارى نموده، گردند ایشان خویشتنمداومت دارند. و در هر موقعى كه دیگران منحرف مى

نمایند، و این دارند، و مصائب را تحمل مىكنند و خود را از گناه دور مىخدا را اطاعت مى

  صبرشان با خوف و خشیت توأم است.

الئكه است كه حكایت كالم م“ سالم علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار،” جمله:

دهند، سرانجامى كه اولوا االلباب را به امنیت و سالمتى جاودانى، و سرانجام نیك نوید مى

 هرگز دستخوش زشتى و مذمت نگردد.

 467ص :    11سوره رعد    المیزان ج :  26تا19آیه     

 

 

 ملحق شدن فرزندان بهشتیان به پدران خود در بهشت

-  

ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من و الذین امنوا و اتبعتهم ”  -

 ء ...عملهم من شى

شان هم با ایمان خود ملحق به ایشان شدند، و كسانى كه ایمان آوردند و ذریه -

كنیم، پاداش آنان كم نمى شان را به ایشان ملحق نموده، چیزى ازما نیز ذریه

 “براى اینكه هر كس در گرو عملى است كه كرده.

  

آید كه در مقام منت نهادن است، خداى سبحان بر ظاهر آیه شریفه بر مى از

البته آنهایى را كه در ایمان از پدران  -گذارد كه به زودى ذریه ایشان را مؤمنین منت مى

سازد، كند و بدین وسیله چشم پدران را روشن مىبه خود آنان ملحق مى -خود پیروى كردند

است بر اینكه تنوین در كلمه بایمان براى این است كه بر نوعى اى و همین معنا خود قرینه

شود غیر مشخص از ایمان داللت كند، نه براى تعظیم ایمان و در نتیجه معناى آیه این مى

هاى مؤمنین، آنهایى را كه در ایمان به خدا به نوعى از پدران پیروى كه: ما از میان ذریه

 چند كه ایمانشان به درجه ایمان پدرانشان نرسد. كنیم، هركنند به پدرانشان ملحق مى

به پدران مؤمن ملحق كند كه ایمانشان یا مساوى و یا  را اىچون اگر تنها آن ذریه

 كاملتر از ایمان پدران باشد، دیگر منت نهادن معنا ندارد.

قید آورد، ناگزیر باید بگوییم از سوى دیگر، از اینكه اتباع در ایمان را مطلق و بى
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منظور از این اتباع، اتباع فرزندان بالغ است، چون خردساالنى كه هنوز به حد تكلیف 

اند، ایمانشان هنوز ایمان صحیح نشده، پس قهرا مراد از ذریه، فرزندان كبیرند كه نرسیده

 مكلف به ایمان هستند.

روند بنا بر این، آیه شریفه، شامل صغار از اوالد كه قبل از بلوغ از دنیا مى

شود. و این منافات ندارد با اینكه اوالد صغار مؤمنین هم شرعا محكوم به ایمان باشند، مىن

شود: ذریه ایشان رساند، و معنا چنین مىمگر اینكه بگوییم: نكره آمدن ایمان عمومیت را مى

اند، حال چه اینكه آن ایمان، ایمان واقعى باشد، یا در ایمان، كه از پدران خود پیروى كرده

 یمان به حسب حكم شرع باشد.ا

كنیم، جاى این توهم مطلب دیگر اینكه وقتى فرمود: ما اینان را به آنان ملحق مى

و ما ” خواهد از پاداش پدران كم نموده به فرزندان بدهد، لذا با جملهبود كه نكند خدا مى

از پاداش  خواست این توهم را دفع كند و بفرماید: كم كردن“  ءالتناهم من عملهم من شى

پدران با امتنان منافات دارد، و معلوم است كه آنچه با امتنان منافات دارد این است كه از 

 ثواب پدران كم كند نه از ثواب فرزندان . 

گذارد كه به زودى پس حاصل كالم این شد كه: خداى تعالى بر مؤمنین منت مى

كند، اند به پدران ملحق مىكردهاوالدشان را كه به نوعى از ایمان، پدران خود را پیروى 

 هر چند كه ایمان فرزندان به درجه ایمان پدران نرسیده باشد.

كند كه پدران خشنود گشته چشمشان روشن شود، و در و این كار را بدان جهت مى

دهد، كند، و از ثواب پدران چیزى به فرزندان نمىعین حال از پاداش پدران چیزى كم نمى

  داند كه چه جور بدهد.ن باشد، و خدا خودش بهتر مىكه مزاحم حق پدرا

 15ص  19سوره طور   المیزان ج  28تا  17آیه      

 

 

 شرحي از اوصاف و لذایذ بهشت

 

 با همسرانتان با هم داخل بهشت شوید! -1

 

 ،یَاِعبَاِد ال َخْوٌف َعلَْیكُم اْلیَْوَم َو ال أَنتُْم تْحَزنُونَ ”  -

 ،ِبئَایَتِنَا َو كانُوا ُمسِلِمینَ الَِّذیَن َءاَمنُوا  -

 ،اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ أَنتُْم َو أَْزَوُجكْم تْحبُرونَ  -

 

 اى بندگان من نه هیچ ترسى امروز بر شما هست، و نه اندوهناك خواهید شد، -

 كسانى كه به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم اراده ما شدند، -

 “و به سرور پردازید! داخل بهشت شوید هم خودتان و هم همسرانتان -
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 ایمني از هر خوف و اندوه در قیامت -2
 

این آیه شریفه خطابى است كه خداى تعالى در قیامت به متقین دارد، و در این 

دهد، چون فرموده نه خوف خطاب ایشان را از هر نامالیمى احتمالى یا قطعى ایمنى مى

دارید، و نه اندوه و مورد خوف نامالیم احتمالى است، و مورد اندوه نامالیم قطعى، و وقتى 

 ، قطعا این دو قسم نامالیم را هم نخواهند داشت . خوف و اندوه نداشته باشند

منظور از آیات خدا همه آن چیزهایى   “الذین امنوا بایاتنا و كانوا مسلمین،” 

كند، چه پیغمبر باشد، و چه كتاب، و چه معجزه، و است كه بر وجود خداى تعالى داللت مى

 و اوامر خداى عز و جل است.چه چیزهاى دیگر. و منظور از اسالم، تسلیم بودن به اراده 

 

 همسران دنیائيورود به بهشت و شادماني همراه  -3
 

فرماید به داخل شدن ظاهر اینكه امر مى“ ادخلوا الجنة أنتم و ازواجكم تحبرون،” 

در بهشت، این است كه مراد از ازواج همان همسران مؤمن در دنیا باشد، نه حور العین، 

 ، و خارج آن نیستند تا با این فرمان داخل بهشت شوند . چون حور العین در بهشت هستند

به معناى سرورى است كه آثارش در وجهه انسان نمودار باشد. “ تحبرون” و كلمه

و معناى جمله این است كه: داخل بهشت شوید شما و همسران مؤمنتان در حالى كه 

یا آن چنان كه خوشحال باشید، آن چنان كه آثار خوشحالى در وجهه شما نمودار باشد، و 

 بهترین قیافه را دارا باشید.

 

 رز تجلیل از مؤمنان در بهشتط  -4
 

آوردن دو كلمه صحاف)كاسه( و “ یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اكواب،” 

اكواب)كوزه( اشاره است به اینكه اهل بهشت هم داراى طعامند، و هم داراى شراب، در 

 نوشند.آب مى هاكوبخورند، و از طعام مى صحاف

شده بودند، و به ایشان اگر در آیه قبلى، مؤمنین مخاطب و حاضر فرض   

فرماید براى آنان دائما اند، مىفرمود داخل بهشت شوید ولى در این آیه غایب فرض شدهمى

خواهد برند این التفات به منظور تجلیل و احترام از ایشان است، مىآورند و جام مىقدح مى

ران تعریف كرد، و آید كه باید آن را براى دیگبفهماند آنقدر از مؤمنین تجلیل به عمل مى

روى از خود مؤمنین برگردانیده، به كفار گفت مؤمنین چنین مقاماتى دارند تا بیشتر غبطه 

 بخورند، و صدق آنچه وعده داده شده بودند بهتر روشن گردد . 
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 آنچه دلها هوس كند و آنچه چشمها لذت برند! -5
 

 -ما تشتهیه االنفس” ظاهرا مراد از “ و فیها ما تشتهیه االنفس و تلذ االعین،” 

چیزهایى است كه شهوت طبیعى بدان تعلق دارد، از قبیل “ كند،آنچه دلها هوس مى

ها، و لمس كردنیها، و خالصه چیزهایى كه انسان و حیوان در چشیدنیها، بوئیدنیها، شنیدنى

 . لذت بردن از آنها مشتركند 

و مراد از تلذذ چشمها جمال و زینت است، و قهرا منظور از آن، چیزهایى است 

هاى زیبا، و كه تقریبا اختصاص به انسانها دارد، مانند مناظر بهجت آور، و رخساره

هاى فاخر. و به همین جهت تعبیر را تغییر داد، از آنچه كه ارتباط به نفس دارد و مورد لباس

ه شهوت و اشتهاء كرد، و از آنچه ارتباط با چشم دارد تعبیر به لذت عالقه آن است تعبیر ب

 فرمود.

و لذائذ نفسانى هم در نزد ما انسانها منحصر در این دو قسم است. ممكن هم هست 

لذائذ روحى و عقلى را هم در لذائذ چشمها گنجاند، چون التذاذ روحى خود رؤیت و تماشاى 

 قلب است. 

“ ما تشتهیه االنفس و تلذ االعین”گوید: خداى سبحان در جمله مىدر مجمع البیان 

هاى بهشتى را در عبارتى كوتاه آورده كه اگر تمامى خالئق جمع شوند و تمامى نعمت

توانند وصفى پیدا كنند، كه در این هاى بهشتى را توصیف كنند، نمىبخواهند انواع نعمت

 شاملش نباشد!“ االنفس و تلذ االعینما تشتهیه ” عبارت كوتاه نباشد و دو صفت 

 

 بهشت جاوید، پاداش اعمال شما هارثی -6
 

این جمله هم خبر است و هم وعده و هم بشارت به اینكه “  و أنتم فیها خالدون،” 

شما مؤمنان الى األبد در این نعمت خواهید بود، و معلوم است كه علم به این بشارت، لذتى 

یاسى قابل قیاس با سایر لذتها نیست، و با هیچ مقدارى تقدیر آورد، كه با هیچ مقروحى مى

 شود . نمى

اند: معناى بعضى از مفسرین گفته“ و تلك الجنة التى اورثتموها بما كنتم تعملون،” 

بعضى دیگر  این است كه جنت به پاداش اعمالتان به شما داده شده است.“ اورثتموها” 

اید، چون اگر كفار هم ایمان آورده از كفار به ارث برده اند: معنایش این است كه آن راگفته

 شدند.كردند، داخل آن مىو عمل صالح مى

 

 میوه هاي تمام نشدني بهشتي -7
 

به طعام و شرابى  در این آیه شریفه میوه را“ لكم فیها فاكهة كثیرة منها تاكلون،” 

 ها را شمرده باشد.نعمت كه در آیه قبل به آن اشاره فرموده بود اضافه فرمود تا همه

خالى از این اشاره نیست كه نعمتهاى بهشتى تمام شدنى “ منها تاكلون” عبارت 
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 اید.نیست، هر قدر هم بخورید قسمتى از آن را خورده

 182ص :    18سوره زخرف  المیزان ج :  73تا  68آیه     

 

 

 زناشوئی!قرین بودن با حوریان بهشتی نه ازدواج و 
 

 على سرر مصفوفة و زوجناهم بحور عین،متكئین ” 
 

هاى بهم پیوسته تكیه نوشند كه بر كرسىخورند و مىبهشتیان در حالى مى

 “ایم.اند، و ما ایشان را با حور العین تزویج كردهداده

ها تكیه دارند، در حالى كه بر روى مبلهاى ردیف هم، ها و بالشایشان بر پشتى

 ایم.ایشان را با حور العین تزویج كردهو ما قرار گرفته باشند. 

ما ایشان منظور از تزویج قرین شدن دو نفر با همند. و معناى جمله این است كه: 

  .را قرین حور العین كردیم، نه اینكه میان آنان عقد زناشویى برقرار ساختیم

  

 15ص  19سوره طور   المیزان ج  28تا  17آیه       

 

 

 

 گواراي بهشتیان شرحي از زندگي و عیش

 

 

 محل زندگي و نعمت هاي اهل بهشت -1
 

 ،اْلُمتَِّقیَن فى َجنٍَّت َو نَِعیمٍ  إِنَّ ”  -

 “ها و در نعیمند.به درستى كه مردم با تقوا در بهشت -

 

جنت به معناى بستانى است كه درختان، آن را پوشانده باشد و نعیم به معناى 

نعمت بسیار است. مي فرماید: مردم با تقوا و آنها كه در زندگى از خدا پروا دارند در روز 

 كنند، و نعمتى فراوان بر آنان احاطه دارد. سكونت مى چنین مکانیقیامت در 
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 ل بهشتمیوه ها ي بهشتي و امنیت اه -2
 

 فاكهین بما اتیهم ربهم و وقیهم ربهم عذاب الجحیم،” 

كنند و در حالى كه با یكدیگر در باره آنچه پروردگارشان به آنان داده گفتگو مى

 “برند، و پروردگارشان از عذاب دوزخ محفوظشان داشت.لذت مى

 

گر فاكهین به معناى مطلق میوه است. همچنین گفته مي شود: میوه را به یكدی

دادند، و هم این كه آن را تناول كردند، و در آیه شریفه به هر دو معنا تفسیر شده است. 

هایى كه خداى تعالى به ایشان داده با هم اند: اهل بهشت با یكدیگر در باره نعمتبعضى گفته

ان هایى را كه خدا به ایشاند به اینكه: میوه و فاكههكنند. و بعضى دیگر معنا كردهگفتگو مى

كند لذت اند: از آن احسانها كه پروردگارشان به ایشان مىگیرند. بعضى هم گفتهداده مى

اى كوتاه دوباره آورد، براى این است كه بفهماند برند. و اگر كلمه ربهم را در جملهمى

 پروردگارشان به ایشان عنایتى دارد.

   

 خوردن و نوشیدن گواراي اهل بهشت -3
 

 هنیئا بما كنتم تعملون !كلوا و اشربوا ”  

 “كردید!بخورید و بنوشید، گوارایتان باد به خاطر اعمالي كه مى

شود بخورید و بنوشید، گوارایتان باد به خاطر آن اعمال یعنى به ایشان گفته مى

  كردید.خیرى كه مى

 

 با حوریان بهشتي قرین شدنو  ،تكیه دادن در كنار هم -4
 

 زوجناهم بحور عین، متكئین على سرر مصفوفة و” 

هاى بهم پیوسته تكیه نوشند كه بر كرسىخورند و مىبهشتیان در حالى مى

 “ایم.اند، و ما ایشان را با حور العین تزویج كردهداده

ها تكیه دارند، در حالى كه بر روى مبلهاى ردیف هم، ها و بالشایشان بر پشتى

 ایم.العین تزویج كردهقرار گرفته باشند. و ما ایشان را با حور 

منظور از تزویج قرین شدن دو نفر با همند. و معناى جمله این است كه: ما ایشان 

 نه اینكه میان آنان عقد زناشویى برقرار ساختیم. را قرین حور العین كردیم، 

 

 جمع شدن فرزندان بهشتیان با پدر -5

یتهم و ما التناهم من عملهم من و الذین امنوا و اتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذر” 

 ء ...شى
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شان هم با ایمان خود ملحق به ایشان شدند، ما و كسانى كه ایمان آوردند و ذریه

كنیم، براى پاداش آنان كم نمى شان را به ایشان ملحق نموده، چیزى ازنیز ذریه

 “اینكه هر كس در گرو عملى است كه كرده.

  

آید كه در مقام منت نهادن است، خداى سبحان بر از ظاهر آیه شریفه بر مى

البته آنهایى را كه در ایمان از پدران  -گذارد كه به زودى ذریه ایشان را مؤمنین منت مى

سازد، كند و بدین وسیله چشم پدران را روشن مىبه خود آنان ملحق مى -خود پیروى كردند

براى این است كه بر نوعى  بایمانى است بر اینكه تنوین در كلمه او همین معنا خود قرینه

شود غیر مشخص از ایمان داللت كند، نه براى تعظیم ایمان و در نتیجه معناى آیه این مى

هاى مؤمنین، آنهایى را كه در ایمان به خدا به نوعى از پدران پیروى كه: ما از میان ذریه

 هر چند كه ایمانشان به درجه ایمان پدرانشان نرسد. كنیم ،كنند به پدرانشان ملحق مى

قید آورد، ناگزیر باید بگوییم از سوى دیگر، از اینكه اتباع در ایمان را مطلق و بى

منظور از این اتباع، اتباع فرزندان بالغ است، چون خردساالنى كه هنوز به حد تكلیف 

مراد از ذریه، فرزندان كبیرند كه  اند، ایمانشان هنوز ایمان صحیح نشده، پس قهرانرسیده

 مكلف به ایمان هستند.

كنیم، براى پاداش آنان كم نمى چیزى از و “ءو ما التناهم من عملهم من شى” 

 .اینكه هر كس در گرو عملى است كه كرده

 

 میوه و گوشت بهشتي در اختیار متقین -6

 و امددناهم بفاكهة و لحم مما یشتهون،” 

 درپى در اختیارشان قرارمیوه و گوشت كه هوس كنند پىدر بهشت آنچه از 

 “دهیم.مى

 

هاى اهل بهشت را كه به طور اجمال در آیه قبلى اى از لذات و نعمتاین آیه پاره 

 كند.بطور تفصیل بیان مى“ كلوا و اشربوا هنیئا ...،” نام آنها را برد و فرمود:

دائم و پشت سر هم، و معناى آیه كلمه امداد به معناى آوردن چیزى است به طور 

دهیم، یك این است كه: ما اهل بهشت را به میوه و هر گوشتى كه میل داشته باشند روزى مى

 روزى پشت سر هم و ساعت به ساعت و ال ینقطع.

 

 شراب بهشتي، بدون لغو و گناه -7

 یتنازعون فیها كاسا ال لغو فیها و ال تاثیم،” 

گردد، شرابى كه نه مانند شراب دنیا دست مى قدح شراب در بینشان دست به

 “لغوى در آن است و نه گناه.
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تنازع در كاس به معناى به یكدیگر تعارف نمودن و اجتماع كردن بر تناول آن  

شود كه در آن شراب است، و كاس به معناى قدح است، كه البته وقتى به قدح كاس گفته مى

 باشد.

 زند . ز شرابخواران دنیا سر مىمراد از لغو، سخن لغوى است كه ا

و تاثیم به معناى آن است كه شخصى را گناهكار كنى، كه این نیز از آثار شرابهاى 

 كند.دنیا است كه شرابخوار را گناهكار مى

و همین كه فرمود: در آن قدحها لغو و تاثیم نیست، قرینه است بر اینكه منظور از 

راب است، اما شرابى كه آثار زشت شراب دنیا را كنند قدح شكاس كه بر سر آن تنازع مى

 ندارد.

 

 غالمان بهشتي، مانند لؤلؤ مكنون -8
 

 و یطوف علیهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون،” 

اند پیرامون ایشان و غالمان بهشتى كه در حسن و صفا چون لؤلؤ دست نخورده

 “و در خدمتگزاریشان آمد و شد دارند.

ان در پیرامون بهشتیان آمد و شد آنان براى خدمت مراد از طواف كردن غلم 

 است.

تا شنونده توهم  « غلمان لهم »اند: اینكه بطور نكره فرمود:بعضى از مفسرین گفته

غلمان نیز نكند مراد از آن غلمان همان خدمتكارانى هستند كه در دنیا داشتند، و بفهماند كه 

كه  زیبایى و صفا و حسن مانند لؤلؤاى هستندمانند حور از مخلوقات بهشتیند، كه از شدت 

   دهند. اش جاى مىاز ترس دستبرد اجانب در گنجینه

 

 گفتگوي بهشتیان با هم -9

 و اقبل بعضهم على بعض یتسائلون،” 

 “پرسند.و بهشتیان به یكدیگر روى آورده احوال هم را مى

 

در دنیا چه حالى پرسند آورند و هر یك از دیگرى مىیعنى به یكدیگر روى مى

 داشته و چه عملى او را به سوى بهشت و نعیم الهى كشانیده؟

  

 قالوا انا كنا قبل فى اهلنا مشفقین،” 

گویند: ما قبل از این كه در دنیا بودیم نسبت به خویشاوندان خود خیرخواه مى

 “دادیم.بودیم، و از خطر هالكت زنهارشان مى

 

داشتیم و به ما در دنیا نسبت به خانواده خود اشفاق داشتیم، هم آنان را دوست مى
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ها عنایت داشتیم، و هم از اینكه مبادا گرفتار مهالك سعادت و نجاتشان از مهالك و ضاللت

كردیم، و ترسیدیم، و به همین منظور به بهترین وجهى با آنان معاشرت مىشوند مى

 داشتیم.را از ایشان دریغ نمى نصیحت و دعوت به سوى حق

  

 “فمن هللا علینا و وقینا عذاب السموم،” 

و به خاطر همین خیرخواهى خداى تعالى بر ما منت نهاد، و از عذاب درون 

 “سوز جهنم، حفظمان فرمود.

منت نهادن خدا بر اهل بهشت این است كه ایشان را با داخل شدن در بهشت 

  ز عذاب سموم مشمول رحمت خود قرار دادسعادتمند كرد، و با نگهدارى ا

رود، و بدن سموم به معناى حرارتى است كه تا داخل سوراخهاى رگ بدن فرو مى

 اند . گردد، و ریح سموم را هم از همین جهت سموم گفتهاز آن متالم مى

 انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم،” 

دانستیم خواندیم، چون مىه او را مىآرى روش ما قبل از این چنین بود كه هموار

 “كه او نیكوكار مهربان است! 

 

كند، و در آن اهل بهشت به را تعلیل مى“ فمن هللا علینا” این آیه شریفه، جمله

گویند: اینكه خداوند بر ما منت نهاد، براى این بود كه ما در دنیا همواره او را یكدیگر مى

خواندیم بدین جهت بود كه او پروردگارى نیكوكار و ىخواندیم، و اگر همواره او را ممى

 مهربان بود.

خداى را به فهماند كه اهل بهشت در دنیا این آیه با دو آیه قبلش، این معنا را مى

بودند، و نسبت به خانواده خود  پرستیدند و تسلیم امر اوخواندند، یعنى تنها او را مىیكتایى مى

كردند، و همین علت شد كه خدا بر نزدیك و از باطل دور مى دلسوز بودند و آنها را به حق

كردند این بود كه خداى آنان منت نهد و از عذاب سموم حفظشان كند، و علت اینكه چنین مى

 كرد . خواند احسان و رحم مىتعالى نیكوكار و مهربان بود و به هر كس كه او را مى

االنسان لفى خسر اال الذین امنوا و ان ” گانه در معناى آیات شریفهپس آیات سه

است چون این آیات نیز اهل بهشت “ عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر،

كنند، و دیگران را به حق داند كه به خدا ایمان دارند و اعمال نیك مىرا منحصرا كسانى مى

 كنند.دارى در انجام فرامین حق سفارش مىو به خویشتن

 15ص  19سوره طور   المیزان ج  28تا  17 آیه     
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 گفتگوي بهشتیان در مورد نجات خانواده هایشان
 

 و اقبل بعضهم على بعض یتسائلون،” 

 “پرسند.و بهشتیان به یكدیگر روى آورده احوال هم را مى

 

پرسند در دنیا چه حالى آورند و هر یك از دیگرى مىیعنى به یكدیگر روى مى

 ملى او را به سوى بهشت و نعیم الهى كشانیده؟داشته و چه ع

  

 قالوا انا كنا قبل فى اهلنا مشفقین،” 

 

گویند: ما قبل از این كه در دنیا بودیم نسبت به خویشاوندان خود خیرخواه مى

 “دادیم.بودیم، و از خطر هالكت زنهارشان مى

 

داشتیم و به دوست مىما در دنیا نسبت به خانواده خود اشفاق داشتیم، هم آنان را 

ها عنایت داشتیم، و هم از اینكه مبادا گرفتار مهالك سعادت و نجاتشان از مهالك و ضاللت

كردیم، و ترسیدیم، و به همین منظور به بهترین وجهى با آنان معاشرت مىشوند مى

 داشتیم.نصیحت و دعوت به سوى حق را از ایشان دریغ نمى

  

 عذاب السموم، فمن هللا علینا و وقینا”  -

 

و به خاطر همین خیرخواهى خداى تعالى بر ما منت نهاد، و از عذاب درون  -

 “سوز جهنم، حفظمان فرمود.

 15ص  19سوره طور   المیزان ج  28تا  17آیه      

 

 

 آیا لذایذ و شهوات دنیا در بهشت ادامه دارد؟

 

 ترین نكاتى كه از دو آیه:یكى از لطیف

 

 و آیه:“   الدنیا، و هللا عنده حسن الماب، ذلك متاع الحیوة”  -

 “ من ذلكم ...، قل ء انبئكم بخیر”  -

قل من حرم زینة هللا التى اخرج لعباده و الطیبات ”   و آیاتى شبیه به اینها، نظیر آیه:

من الرزق؟ قل هى للذین آمنوا فى الحیوة الدنیا، خالصة یوم القیمة كذلك نفصل االیات لقوم 
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شود، پاسخ از اشكالى است كه بسیارى از دانشمندان بر ظاهر آیات ستفاده مىا “یعلمون، 

 اند. و آن اشكال این است كه:هاى بهشت وارد دانستهراجع به توصیف نعمت

تمامى لذائذ دنیوى براى بقا و حفظ نسل است، و آخرت كه دار بقا است، چه حاجت 

 به این گونه لذائذ دارد؟

  

ى فرض كنیم كه عدم و فنا در دنبالش نیست، و حیاتى اگر براى انسان وجود

توان در وجود قواى اى مىفرض كنیم كه از هر شر و مكروهى مامون است، دیگر چه فایده

اى در داشتن جهاز هاضمه، تنفس، تناسل، بدنى یك انسان آخرتى تصور كرد؟ و چه ثمره

گفتیم همه این جهازها براى بقا تا تواند باشد؟ با اینكه مثانه، طحال، كبد و امثال آن مى

  زمانى محدود است، نه براى بقاى جاودانى و ابدى.

این است كه  خداى سبحان آنچه از لذائذ دنیا و  و اما جواب از این اشكال

هاى مربوط به آن لذائذ را خلق كرده كه انسانها را مجذوب خود كند، و در نتیجه به نعمت

 ت آن كشیده شوند، همچنان كه در كالم مجیدش فرمود:سوى زندگى در دنیا و متعلقا

ء فمتاع الحیوة الدنیا و زینتها و ما عند هللا خیر و ابقى، وما اوتیتم من شى”  -

 “افال تعقلون،

هاى موجود در نعمت كنند كهو آیاتى دیگر از این قبیل كه همه این نكته را بیان مى

دنیا و لذائذ مربوط به هر یك از آنها امورى است مقصود للغیر، نه مقصود بالذات، 

كند، و اگر مساله هائى است براى زندگى محدود دنیا كه از چند روزه دنیا تجاوز نمىوسیله

  شد و نه ارزشى داشت، حقیقت امر همین است.ها نه خلق مىزندگى مطرح نبود این نعمت

ماند همین وجودى و لیكن این را هم باید دانست كه آنچه از هستى انسان باقى مى

ها و تحوالتش مسیرى را از نقص به است كه چند صباحى در دنیا زندگى كرده، با دگرگونى

كمال طى نموده، و این قسمت از وجود انسان همان روحى است كه از بدن منشا گرفته و بر 

 راند.بدن حكم مى

ى كه عبارت است از مجموع اجزائى كه از عناصر روى زمین درست شده، و بدن

اى كه در بدن است، به طورى كه اگر فرض كنیم غذا و شهوت ) و یا عالقه نیز قواى فعاله

  یافت.بود، وجود انسان هم دوام نمىجذب عناصر زمین به سوى بدن،( نمى

است، نه فرض استمرار  پس فرض نبود غذا و سایر شهوات، فرض نبود انسان

 )دقت بفرمائید!(  نیافتن وجودش!

شود، پس انسان در حقیقت همان موجودى است كه با زاد و ولد منشعب مى

دهد، گیرد، مىكند و در همه چیز تصرف نموده، مىنوشد، و ازدواج مىخورد و مىمى

شود، و هر ىنماید، خرسند و مسرور و شادمان مكند، تعقل مىكند، خیال مىحس مى

كند، خودى كه عبارت است از مجموع اینها كه گفتیم، مجموعى مالئمى را به خود جلب مى

كه بعضى از آنها مقدمه بعضى دیگر است، و انسان بین مقدمه و ذى المقدمه حركتى دورى 

دارد، چیزى كه بر حسب طبیعت مقدمه كمال او بود، با دخالت شعور و اختیارش كمال 
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 ود . شش مىیحقیق

و وقتى خدا او را از دار فانى دنیا به دار بقا منتقل كرد، و خلود و جاودانگى 

برایش نوشت، حال یا خلود در عذاب، و یا در نعمت و ثواب، این انتقال و خلود، ابطال 

تواند باشد بلكه اثبات وجود دنیائى او است، هر چه بود حاال هم همان است، وجود او نمى

در دنیا معرض دگرگونى و زوال بود، ولى در آخرت دگرگونى ندارد، هر  با این تفاوت كه

هاى دنیا هائى از سنخ نعمتچه هست همیشه همان خواهد بود، قهرا یا همیشه به نعمت

ها و مصائبى از سنخ عذابهاى دنیا )ولى )منهاى زوال و تغییر( متنعم، و یا به نقمت

هاى دنیا عبارت بود از شهوت چون نعمت منهاى زوال و تغییر( معذب خواهد بود، و

، در جنسى، لذت طعام و شراب،  لباس، مسكن،  همنشین، مسرت، شادى و امثال اینها

 ها خواهد بود . آخرت هم قهرا همین

پس انسان آخرت هم همان انسان دنیا است، مایحتاج آخرتش هم همان مایحتاج دنیا 

همان در آخرت هم وسیله استكمال او است، است، آنچه در دنیا وسیله استكمالش بوده 

تنها فرقى كه بین دنیا و آخرت است مطالب و مقاصدش هم همان مطالب و مقاصد است، 

 .مساله بقا و زوال است

شود، كه در بیان حقیقت بنیه این آن چیزى است كه از كالم خداى سبحان ظاهر مى

 فرماید:و ساختمان انسان مى

من ساللة من طین ثم جعلناه نطفة فى قرار مكین ثم خلقنا  و لقد خلقنا االنسان”  -

النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة ، عظاما ، فكسونا العظام 

لحما ، ثم انشاناه خلقا آخر ، فتبارك هللا احسن الخالقین ، ثم انكم بعد ذلك لمیتون 

 “، ثم انكم یوم القیمة تبعثون.

ول آیه و همه فقرات آن كه تعبیر به خلقت كرده، و خلقت توجه كنید به جمله ا

عبارت است از تركیب ) نظیر پدید آوردن بنا از تركیب سنگ و آجر و غیره،( و باز توجه 

كند بر اینكه كنید به جمله:) و در آخر او را خلقى دیگر كردیم،( كه به خوبى داللت مى

و سپس » رد، و باز توجه كنید به جمله شود به خلقت موجودى مجخلقت مادى بدن مبدل مى

كه به طور مسلم مخاطب به این خطاب،  «،مبعوث خواهید شدهمین شما در روز قیامت 

 همان انسانى است كه خلقتى دیگر شده است . 

كه از آن “ قال فیها تحیون، و فیها تموتون، و منها تخرجون،” فرماید: و نیز مى

 هایش تركیب شده است. آید حیات انسان، حیاتى است زمینى، كه از زمین و نعمتبر مى

ذلك متاع  ”   هاى زمینى فرموده:و از سوى دیگر خداى سبحان در باره این نعمت

و در این دو آیه “ و ما الحیوة الدنیا فى االخرة اال متاع،”و نیز فرموده:  “الحیوة الدنیا،

خود زندگى دنیا را وسیله زندگى آخرت و متاع آن نامیده، متاعى كه صاحبش از آن متمتع 

آن هزارها باب باز ترین بیان در این باب است، بابى است كه از و این خود بدیعشود، مى

 است كه فرموده: وسل مآله  وعلیه  هللادا صلىشود، و در عین حال مصدق كالم رسول خمى

 .“ كما تعیشون تموتون، و كما تموتون تبعثون ” 
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و كوتاه سخن اینكه زندگى دنیا عبارت است از وجود دنیوى انسان، به ضمیمه 

آنچه از خوبیها و بدیها كه كسب كرده، و آنچه كه به نظر خودش خیبت و خسران است، در 

كنند، و یا دهند، و یا از آن محرومش مىیا لذائذى كه كسب كرده به او مىنتیجه در آخرت 

 كنند.سازند، و یا به عذاب آتش گرفتارش مىبه نعمتهاى بهشت برخوردارش مى

تر، آدمى در بقایش به حسب طبیعت، سعادت و شقاوتى دارد، و به عبارتى روشن

اوت منوط به فعل طبیعى او، یعنى هم بقاى شخصیتش و هم بقاى نوعش، و این سعادت و شق

اند أكل و شرب و نكاح او است، و همین فعل طبیعى به وسیله لذائذى كه در آن قرار داده

 گرى شده، لذائذى كه جنبه مقدمیت دارد . آرایش و مشاطه

خواهد با فعل این به حسب طبیعت آدمى و خارج از اختیار او است و اما وقتى مى

شود كه ال كند، و شعور و اراده خود را به كار بیندازد، موجودى مىاختیارى خود طلب كم

دیگر كمالش منحصر در لذائذ طبیعى نیست، بلكه همان چیزى است كه با شعور و اراده 

خود انتخاب كرده است، پس آنچه خارج از شعور و مشیت او است ) از قبیل خوشگلى و 

بخشى غذا، و و سفیدى، و لذت خوش خطى، خوش لباسى، و بلندى و خوش صورتى، و

شود، هر چند كه نوعى كمال طبیعى خانه، و همسرش و امثال اینها،( كمال او شمرده نمى

شود، هر چند كه نقص طبیعى هست، هست، و همچنین عكس آن نقص خود او شمرده نمى

د بریم، هر چند كه در خارج وجوبینیم كه از تصور لذائذ لذت مىهمچنان كه خود را مى

 نداشته باشد.

برد، پس همین مثال مریض با اینكه بهبودى ندارد اما از تصور بهبودى لذت مى

شود، هر چند كه از نظر طبیعت، كمال مقدمى لذائذ مقدمى است كه كمال حقیقى انسان مى

است حال اگر خداى سبحان این انسان را بقایى جاودانه بدهد، سعادتش همان لذائذى است كه 

خواست، حال چه لذت خواست، و شقاوتش همان چیزهائى است كه در دنیا نمىىدر دنیا م

به حسب طبیعت، و خالصه لذت مقدمى باشد، و چه لذت حقیقى و اصلى باشد، چون این 

بدیهى است كه خیر هر شخص و یا قوه مدركه و داراى اراده عبارت است از چیزهائى كه 

شناسد ولى او عبارت است از چیزى كه آن را مى خواهد، و شرعلم بدان دارد، و آن را مى

  خواهد.نمى

سعادت انسان در آخرت به همین است كه به آنچه از لذائذ كه پس به دست آمد كه 

خواست برسد، چه خوردنیش، و چه نوشیدنیش، و چه لذائذ جنسیش، و چه لذائذى در دنیا مى

د، و در آخرت عقلش به آن دست گنجیرسید، و در عقلش نمىكه در دنیا به تصورش نمى

یابد، و رسیدن به این لذائذ همان بهشت است، و شقاوتش به نرسیدن به آنها است، كه مى

 همچنان كه خداى تعالى فرموده:  همان آتش است،
 

 “!لهم ما یشاؤن فیها، و لدینا مزید ”  -

        

 168تا 165ص :    3سوره آل عمران    المیزان ج :  15آیه      
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 لذایذ مشترك دنیوي و لذایذ اختصاصي بهشت

 

ُزی َِن ِللنَّاِس ُحب الشَهَوِت ِمَن الن ِساِء َو اْلبَنِیَن َو اْلقَنَِطیِر اْلُمقَنطَرةِ ِمَن الذََّهِب َو »  -

َمِة َو األَْنعَِم َو اْلَحْرِث  ذَِلك َمتَُع اْلَحیَوةِ الدُّْنیَا  ُ ِعندَهُ  اْلِفضِة َو اْلَخْیِل اْلُمسوَّ َو َّللاَّ

 ،ُحسُن اْلَمئَاب

ن ذَِلكْم  ِللَِّذیَن اتَّقَْوا ِعندَ َرب ِِهْم َجنٌَّت تَْجِرى ِمن تْحتَِها األَْنَهُر  - قُْل أَ ُؤنَب ِئُكم ِبَخیٍر م ِ

ُ بَِصیُر بِاْلِعبَاد ِ  َو َّللاَّ َن َّللاَّ َرةٌ َو ِرضَوٌن م ِ طهَّ  ،َخِلِدیَن فِیَها َو أَْزَوٌج مُّ

هاى پر از طال و نقره و عالقه به شهوات یعنى زنان و فرزندان و گنجینه -

اى است كه به وسوسه شیطان ها عالقهدار و چارپایان و مزرعهاسبان نشان

كشد با اینكه همه اینها بیش از آن مقدار كه الزم است در دل مردم سر مى

 ،وسیله زندگى موقت دنیا است، و سرانجام نیك نزد خدا است

خواهید شما را به بهتر از اینجا خبر دهم؟ كسانى به این دلدادگان بگو آیا مى -

هائى دارند كه از زیر كه از خدا پروا داشته باشند نزد پروردگارشان بهشت

سایه آن نهرها جارى است و ایشان در آن، زندگى جاودانه و همسرانى پاك 

 ....«بینا استداشته و خدا از آنان خشنود است و او به بندگان 

داده كه مایه تنعم  هائى راخدا در دو سرا یعنى هم در دنیا و هم در آخرت وعده نعمت

ها و هایش و چه نوشیدنىها چه خوردنىاست، و نیز از آنجائى كه این نعمت انسانو لذت 

همسران و ملك و سایر لذائذش هم دنیوى دارد و هم اخروى، با این تفاوت كه آنچه دنیائى 

 ست مشترك بین كافر و مؤمن است، و اما اخرویش مختص به مؤمنین است . ا

چه فرقى است بین دنیا و آخرت كه لذائذ شود كه: جاى این سؤال در ذهن باز مى  

و یا بگو چه مصلحتى ایجاب كرده كه  دنیوى مشترك، و لذائذ اخروى مختص باشد؟

و چون جاى چنین سؤالى بوده، در آخر آیه مورد  هاى اخروى مختص به مؤمن باشد؟نعمت

و معنایش این است كه این فرقى كه  “و خدا به وضع بندگانش بصیر است،” بحث فرمود: 

خداى تعالى بین مؤمن و كافر گذاشته بر اساس عبث و بیهوده كارى نبوده، چون خدا 

دو طایفه از مردم چیزى بلكه در خود این بزرگتر از آن است كه كارى گزاف و بیهوده كند، 

و خدا بصیر و بینا به بندگان خویش است و دلیل این هست كه این تفاوت را باعث شده 

 .  آن عبارت است از وجود تقوا در مؤمن، و نبود آن در كافرداند و تفاوت را مى

         

 168تا 165ص :    3سوره آل عمران    المیزان ج :  15آیه  
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ا   هرچه به خواهند آماده است! -یَدَُّعونَ َو لَُهم مَّ
      

 ) شرحي از نعمتهاي  اهل بهشت و همسرانشان(

 

 ،إِنَّ أَصَحب الَجنَِّة اْلیَْوَم فى شغٍُل فَِكُهونَ ”  -

 ،ُهْم َو أَْزَوُجُهْم فى ِظلٍَل َعلى األََرائِك ُمتَِّكئُونَ  -

ا یَدَُّعونَ  -  ،لُهْم فِیَها فَِكَهةٌ َو لُهم مَّ

ِحیمٍ  - ٍب رَّ ن رَّ  ،سلٌَم قَْوالً م ِ

به درستى كه اهل بهشت امروز در ناز و نعمت هستند و از هر فكر دیگر  -

 فارغند،

 زنند،ها تكیه مىهم خود و هم همسرانشان در زیر سایه بر كرسى -

اى در آنجا در اختیار دارند و هر چه بخواهند در اختیارشان قرار و میوه -

 گیرد،مى

عنوان پیام از پروردگار مهربان به ایشان ابالغ سالم  در آن روز به -

 “شود.مى

 

اصحاب بهشت در آن روز در كارى “ ان اصحاب الجنة الیوم فى شغل فاكهون،” 

كند و آن كار عبارت است از گفت و هستند كه توجهشان را از هر چیز دیگرى قطع مى

 شنودهاى لذت بخش، و یا عبارت است از تنعم در بهشت. 

 

ایشان یعنى اهل بهشت و “ هم و ازواجهم فى ظالل على االرائك متكئون،”

همسرانشان كه در دنیا محرم ایشان بودند و از مؤمنات بودند، و یا حور العین كه همسران 

ها و یا در زیر سایبانهایى كه ساتر از آفتاب یا هر حرارت دیگرى بهشتى ایشانند، در سایه

 كنند. ها به عزت تكیه مىاست، قرار دارند، و بر پشتى

 

مردم در بهشت میوه و نیز هر چه را تمنا و “ لهم فیها فاكهة و لهم ما یدعون،” 

 اشتها كنند و بطلبند در اختیار دارند.

 

 “سالم قوال من رب رحیم.”  -

 گویم، گفتنى از پروردگار رحیم.من این سالم را مى -

 توان تعریفش كرد.سالمى است كه از عظمت نمى -

این سالم از خداى تعالى باشد، و این غیر از آن سالمى است كه مالئكه به بهشتیان 

و المالئكة یدخلون علیهم من كل باب سالم علیكم بما ” گویند و قرآن چنین حكایتش كرده:مى
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 “ صبرتم فنعم عقبى الدار! 

 150ص :    17سوره یس     المیزان ج :  58تا  55آیه    

 

 

 ع غذا و رزق بهشتیانتأمین بال انقطا
 

ْحَمُن ِعبَادَهُ بِاْلغَْیِب  إِنَّهُ كاَن َوْعدُهُ َمأْتِیًّا،»   -  َجنَِّت َعْدٍن الَّتى َوَعدَ الرَّ

 ال یَسَمعُوَن فِیَها لَْغواً إِال سلَماً  َو لُهْم ِرْزقُُهْم فِیَها بُْكَرةً َو َعِشیًّا، -

 

بامدادان و شامگاهان روزى  اى نشنوند مگر سالمى و در آنجادر آنجا یاوه -

 . «خویش را دارند

 

ظاهر كالم این است كه آمدن رزق در صبح و  .“و لهم رزقهم فیها بكرة و عشیا ” 

 شام كنایه باشد از آمدن آن پشت سر هم و بدون انقطاع.

             

 105ص :    14سوره مریم     المیزان ج : 63تا60آیه    

 

 بهشت عدنلباس و آرایش ساکنان 
 

َجنَّت َعْدٍن یَْدُخلُونَها یَحلَّْوَن فِیَها ِمْن أَساِوَر ِمن ذََهٍب َو لُْؤلُؤاً  َو ِلبَاسُهْم فِیَها »  -

 ،َحِریرٌ 

 

هاى جاوید كه وارد آن شوند و در آنجا با دستبندهایى از طال و و بهشت -

 . «مروارید زیور كنند و لباسشان در آنجا حریر است

 

جاوید كه وارد آن شوند و در آنجا با دستبندهایى از طال و مروارید هاى بهشت

زیور كنند و لباسشان در آنجا حریر است، و گویند ستایش خدایى را كه غم و اندوه را از ما 

ببرد كه پروردگارمان آمرزنده و شكور است، همان خدایى كه از كرم خویش ما را به این 

  نج و ماللى به ما نرسد.سراى دائم درآورد كه در اینجا ر

 66ص :    17سوره فاطر     المیزان ج :  35تا32آیه                           
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 مشخصات حوریان بهشتي مخصوص مخلَصین
 

ْعلُومٌ ”  - ِ اْلُمْخلَِصین،  أُولَئك لُهْم ِرْزٌق مَّ  ،إِال  ِعبَادَ َّللاَّ

ْكنُونٌ ،  ... َو ِعندَُهْم قَِصَرت الطْرِف ِعینٌ  -  ،َكأَنُهنَّ بَْیٌض مَّ

 

 مگر بندگان مخلص خدا،  كه ایشان رزقى معلوم دارند، -

 ... و پیش ایشان حوریان درشت چشم پركرشمه و نازند، -

 “گویى از سفیدى، سفیده تخم مرغند قبل از آنكه دست خورده شود.  -

  

این آیه وصف حوریانى است كه براى “ و عندهم قاصرات الطرف عین،” 

 صین آماده شده است. مخل

كنایه است از این كه: نگاه كردن آنان با كرشمه و ناز است، “ قاصرات الطرف” 

و مؤید آن این است كه دنبال آن، كلمه عین را آورده كه به معناى چشمى است كه: درشت و 

 در عین حال زیبا باشد مانند چشم آهو.

این است كه: حوریان  “قاصرات الطرف،” اند: معناى بعضى از مفسرین گفته

دارند كه نظر از ایشان به كنند، و آن قدر ایشان را دوست مىفقط به همسران خود نگاه مى

گردانند. و مراد از كلمه عین آن است كه: هم سیاهى چشمهاى حوریان دیگر سو، نمى

 اش بسیار سفید.نامبرده بسیار سیاه است و هم سفیدى

ض به معناى تخم مرغ است و كلمه مكنون به كلمه بی -“ كانهن بیض مكنون،” 

اند: منظور از تشبیه حوریان به معناى پنهان شده و ذخیره شده است. بعضى از مفسرین گفته

بیض مكنون این است كه: همانطور كه تخم مرغ مادامى كه در زیر پر مرغ و یا در النه و 

نشیند د و غبارى بر آن نمىمانباشد، همچنان دست نخورده مىیا در جاى دیگر محفوظ مى

  حوریان نیز این طورند.

اند: منظور تشبیه آنان به باطن تخم است، قبل از آنكه شكسته بعضى دیگر گفته

 شود و دست خورده گردد.

 205ص :    17سوره صافات    المیزان ج :  49تا  39آیه     

 

 وصف همسران بهشتي
 

 ،َو ِعندَُهْم قَِصَرت الطْرِف أَتَْرابٌ  » -

 .«پرهیزكاران همسرانى پر ناز و كرشمه دارند -

 

نزد ایشان همسرانى است كه قاصرات “  و عندهم قاصرات الطرف اتراب،” 
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باشند و منظور از صفت قاصرات الطرف این است كه: آن همسران به شوهران الطرف مى

ى ندارند. ممكن هم هست كنایه باشد از اینكه خود راضى و قانعند، و چشم به دیگر

 اند . همسرانى پر ناز و كرشمه

یعني همسران بهشتى همتاى شوهران خویشند، نه از جهت سن “ اقران  -اتراب” 

 با آنان اختالف دارند، و نه از جهت جمال.

این باشد كه مثل شوهران خویشند، هر “ اقران -اتراب” ممكن هم هست مراد از

   گردد.هران نور و بهائشان بیشتر شود، از ایشان هم حسن و جمال بیشتر مىقدر شو

 332ص :    17سوره ص    المیزان ج :  54و 49آیه                    

 

 همسران پاكیزه بهشتي

 

 “در آنجا همسران پاكیزه دارند...!  -  و لهم فیها ازواج مطهرة ”

 

و طاهر بودن آنها از همه انواع قذارتها و  مراد به پاكیزگي همسران بهشتي، پاكیزه

مكارهى است كه مانع از تمامیت الفت و التیام و انس مي شود ، چه قذارتهاى ظاهرى و 

  خلقتى ، و چه قذارتهاى باطنى و اخالقي .

السالم معناى این آیه را مرحوم صدوق روایت كرده كه شخصى از امام صادق علیه

هستند كه نه حیض دارند و نه حدث . و در  حوریانىرة ، پرسید ، فرمود : ازواج مطه

ها و مكاره بعضى روایات طهارت را عمومیت داده ، و به معناى برائت از تمامى عیب

 اند.گرفته

 139ص :    1سوره بقره    المیزان ج :  25آیه           

 

 همسران پاك بهشتي و نعمتهاي بهتر
 

ن ذَِلكْم  ِللَِّذیَن اتَّقَْوا ِعندَ َرب ِِهْم َجنٌَّت تَْجِرى ِمن تْحتَِها األَْنَهُر قُْل أَ ُؤنَب ِئُكم بَِخیٍر ”  - م ِ

ُ بَِصیُر بِاْلِعبَاِد! ِ  َو َّللاَّ َن َّللاَّ َرةٌ َو ِرضَوٌن م ِ طهَّ  َخِلِدیَن فِیَها َو أَْزَوٌج مُّ

ا پروا خواهید شما را به بهتر از اینجا خبر دهم؟ كسانى كه از خدبگو آیا مى -

سایه آن نهرها هائى دارند كه از زیر داشته باشند نزد پروردگارشان بهشت

همسرانى پاك داشته و خدا از آنان  جارى است و ایشان در آن، زندگى جاودانه و

 “خشنود است و او به بندگان بینا است!

 

است و به جاى “ و هللا عنده حسن الماب،”این آیه شریفه در مقام بیان جمله: 

شهواتى كه در آیه قبل شمرد، در اینجا یك چیز را مقابل آنها قرار داده، و آن كلمه خیر 
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ها را دارد، هم باقى است و هم هاى آخرتى همه خوبىاست، و این بدان جهت است كه نعمت

قى است، هم بطالن در آن راه ندارد، امورى است هم جنس شهوات اینكه زیبائى و لذتش حقی

دنیا ) اگر در دنیا همسرانند در آخرت هم حوران بهشتى هستند، و اگر در دنیا اموال و اوالد 

 ها هست.( ها هست آنجا هم غلمان و باغها و اقسام میوهو خوردنى

فاوت كه خالصه خواص آنچه در دنیا هست در آخرت هم هست، با این ت

تر هاى آخرت خالى از قبح و فساد است، و آدمى را از آنچه برایش بهتر و واجبنعمت

  دارد.است، باز نمى

در این آیه با اینكه نام بهشت را برد ) و بهشت مشتمل بر همه لذائذ هست،( و در 

ماع ج را اختصاص به ذكر داد، براى این كه مساله هم خوابى و ازواج مطهرهعین حال نام 

، و باز به همین جهت است كه در آیه قبلى نام زنان در نظر انسان لذیذترین لذائذ حسى است

 را جلوتر از بنین و قناطیر مقنطرة ذكر كرد.

 

 شرحي از بهشت، نعمتها و حوریان بهشتي
 

 ،إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فى َمقَاٍم أَِمینٍ ”  -

 ،فى َجنٍَّت َو ُعیُونٍ  -

تَقَبِِلینَ یَْلبَسوَن ِمن سندٍُس  -  ،َو إِستَبَرٍق مُّ

ْجنَُهم بُحوٍر ِعین، -  كذَِلك َو َزوَّ

 ،فَِكَهٍة َءاِمنِینَ   یَْدُعوَن فِیَها بِكل   -

 

 براستى مردم با تقوى در مقامى امین هستند، -

 سارها،ها و چشمهدر بهشت -

 نشینند،هاى نازك و كلفت از ابریشم به تن كرده روبروى هم مىجامه -

 آوریم،و عالوه بر این از حور عین به ازدواجشان درمى - آرى این چنین -

 “كنند! اى كه بخواهند با كمال امنیت طلب مىهر میوه -

 

در محلى امن از هر مكروه و نامالیمات، ثابت و  -در روز قیامت -پرهیزكاران

 “ مقام امین.” كه بیانى است براى همان“  فى جنات و عیون،” باشند، مستقر مى

را هم منزلگاهى براى اهل بهشت معرفى نموده، به “ ها چشمه -عیون  ”و اگر 

ها قرار دارند، و نیز بدین جهت است كه اعتبار این است كه اهل بهشت در مجاورت چشمه

ها واقعند، و اگر جنات را جمع آورده، با اینكه ظرف و محل ها هم در همان بهشتچشمه

ها داراى انواعى هستند.  و یا ار است كه بهشتزندگى هر كس یك جنت است، به این اعتب

 براى این بوده كه براى هر فرد از متقین به تنهایى یك بهشت و یا چند بهشت است.

سندس به معناى پارچه نازكى “  یلبسون من سندس و استبرق متقابلین،”   
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 است كه از ابریشم بافته شده باشد، و استبرق پارچه ضخیم ابریشمى است.

یعنى روبروى همند تا با هم انس داشته باشند، چون نزد اهل بهشت هیچ  -لین متقاب

 نامالیمى نیست، زیرا فرمود: در مقامى امین قرار دارند.

مراد از تزویج اهل بهشت با حوریان این است “ كذلك و زوجناهم بحور عین،” 

، بلكه از زوج كه قرین حوریان هستند، چون این تزویج به معناى ازدواج اصطالحى نیست

 به معناى قرین است، كه معناى اصلى لغوى آن است . 

و كلمه حور جمع حوراء است، كه به معناى زنى است كه سفیدى چشمش بسیار 

سفید، و سیاهى آن نیز بسیار سیاه باشد، و یا به معناى زنى است كه داراى چشمانى سیاه 

 چون چشم آهو باشد.

یعنى درشت چشم است و از ظاهر كالم خداى تعالى و كلمه عین جمع كلمه عیناء 

 شوند.آید، كه حور العین غیر زنان دنیایند، كه آنان نیز داخل بهشت مىبرمى

طلبند، و ها را مىیعنى تمام اقسام میوه“ یدعون فیها بكل فاكهة آمنین،” 

 خورند، در حالى كه از ضرر آنها ایمنند.مى

یعنى غیر از “ موتة االولى و وقیهم عذاب الجحیم،ال یذوقون فیها الموت اال ال” 

چشند، و در بهشت خلد به حیاتى ابدى كه دیگر دستخوش مرگ مرگ اول دیگر مرگى نمى

 اند. شود زندهنمى

 كند.خداوند ایشان را از عذاب دوزخ حفظ مى“  و وقیهم عذاب الجحیم،” 

ى كرد، و به عبارتى دیگر در این آیه شریفه بعد از آنكه مردن را از بهشتیان نف

شوند اینك در آخر فرمود كه بهشتیان به وسیله مرگ از آن عالم به عالمى دیگر منتقل نمى

فرماید: از حالت تنعم و سعادت در بهشت، به حالت شقاوت و عذاب در جهنم نیز آیه مى

را و هم انتقال گردند تا هر دو قسم انتقال را تكمیل كرده باشد، هم انتقال مكانى منتقل نمى

 حالى را . 

آن كرامت و نعمت كه گفته شد فضلى “ فضال من ربك ذلك هو الفوز العظیم،” 

كار باشند، و آنچنان است از ناحیه خدا، نه اینكه بندگان خدا از او چنین چیزى را طلب

مستحق آن باشند كه خدا بر خود الزم و واجب بداند كه آن بهشت را به عنوان پاداش به 

شان بدهد، براى اینكه خدا مالك است، مالكى غیر مملوك، و هیچ چیزى و هیچ موجودى ای

مالك حقى كه آن را از خدا طلب كند نیست تا خدا را محكوم به دادن آن حق كند، بلكه 

اى است كه خدا به بندگان صالحش داده، و این خود او است داستان نعمت بهشت تنها وعده

 كند . نمى كه فرموده خدا خلف وعده

اگر بهشت را پیروزى و فوزى عظیم خوانده، بدین جهت است كه آخرین سعادتى 

 شود.است كه آدمى بدان نائل مى

 227ص :    18سوره دخان  المیزان ج :  55تا  51آیه 
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 مشخصات شراب بهشتی

 

ْختُومٍ ”  - ِحیٍق مَّ  ،یُسقَْوَن ِمن رَّ

 فَْلیَتَنَافَِس اْلُمتَنَِفسون،ِختَُمهُ ِمسٌك  َو فى ذَِلك  -

 َو ِمَزاُجهُ ِمن تَسنِیم، -

بُونَ  -  ،َعْیناً یَشَرب بَها اْلُمقَرَّ

 نوشانند،از شراب صافى مهرخورده به ایشان مى -

شرابى كه مهر و مومش مشك است و شایسته است كه مردم نسبت به چنین  -

 زندگى مسابقه بگذارند.

 شرابى كه ممزوج با چشمه تسنیم است، -

 “نوشند.اى است خاص مقربین كه جز از آن نمىمنظور چشمه -

 

 در آیه قبل در مورد ابرار فرمود:

 

 محققا ابرار غرق در نعمتند، -

 كنند،ها تكیه زده تماشا مىبر اریكه -

 شود.در سیمایشان طراوت تنعم مشاهده مى -

 

اي در این آیات انواع نعمت هائي را مي شمارد كه خداوند سبحان در بهشت بر

 آنان انعام فرموده است:

كلمه رحیق به معناى شراب صاف و خالص از غش “ یسقون من رحیق مختوم،” 

است، و به همین مناسبت آن را به وصف مختوم توصیف كرده، چون همواره چیزى را 

كنند كه نفیس و خالص از غش و خلط باشد، تا چیزى در آن نریزند و دچار مهر و موم مى

 .ناخالصیش نكنند

كلمه ختام به معناى وسیله مهر “ ختامه مسك و فى ذلك فلیتنافس المتنافسون،” 

كه در دنیا  -فرماید وسیله مهر زدن بر آن رحیق بجاى گل و الك و امثال آن زدن است، مى

 مشك است .  -كنند بوسیله آنها مهر و موم مى

شراب در دهان اند : منظور از ختام، آخرین طعمى است كه از آن بعضى گفته

 فرماید آخرین طعم آن بوى مشك است.ماند، مىمى

كلمه تنافس به معناى زورآزمایى افراد در “ و فى ذلك فلیتنافس المتنافسون،” 

ربودن چیزى از دست یكدیگر است، ولى در مورد آیه و مقامى كه دارد به معناى مسابقه 

 است.

” فرماید:خاطرنشان كرده و مى همچنان كه همین معنا را در آیه زیر به صراحت،

كند تا بشتابد به سوى آن پس در آیه بشر را ترغیب مى “سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة،
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  نعمتى كه با عبارت رحیق مختوم توصیفش كرده است.

گران و زورآزمایان هاى بهشتى، مي فرماید: مسابقهبعد از ترغیب به همه نعمت

هشتى، و مخصوصا بر سر رحیق مختوم مسابقه بگذارند، كه هاى بباید بر سر همه نعمت

 نوشیدنى خاص آنان است.

كلمه مزاج به “ شرابى كه ممزوج با چشمه تسنیم است، -و مزاجه من تسنیم” 

اى است در بهشت، كه خداى معناى وسیله مخلوط كردن است، و كلمه تسنیم به معناى چشمه

 تعالى نامش را تسنیم نهاده است. 

اى است خاص مقربین كه جز از آن چشمه -نا یشرب بها المقربونعی” 

 “  نوشند.نمى

و ”نوشند، همچنان كه مفاد جمله مفاد آیه این است كه مقربین صرفا تسنیم را مى

این است كه: آنچه در قدح ابرار از رحیق مختوم هست با تسنیم مخلوط “ مزاجه من تسنیم،

 شود . مى

اینكه تسنیم از رحیق مختوم گرانقدرتر است، چون بر  كنداین معنا داللت مى

 شود.تر مىرحیق مختوم با آمیخته شدن با تسنیم لذت بخش

 394ص  20سوره  مطففین المیزان ج  28تا  25آیه            

 

 

 یادآور می شود تفصیل چند مطلب خالصه شده در این فصل) 

 ( در فصل های دیگر آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


