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 پيشگفتار

و براي هر كدام يار و ياوراني را نيز  بيافريدكه بهشت و دوزخ را را  سپاس خدائي
  . ؛ بهشت را خانه دوستان و دوزخ را خانه دشمنان خود قرار دادنمودخلق 

درود و سالم بر خاتم پيامبران و بهترين مخلوقاتش كه به عنوان دعوتگر به 
اب دوزخ آمده ي آن و بيم دهنده از عذها نعمت سوي بهشت و تشويق كننده به

  .است
انشان كه براي خدمت و وو پير صدرود و سالم بر اهل و ياران پيامبر

نماز و   را با ها  شب گسترش اسالم ابزار الزم را تدارك ديده و كمر همت بستند،
مناجات پرداختند، قرآن را به ترتيل   بهاستغفار سپري نمودند و با خداي خود 

گرفتند تا بدين  ميروزه گرسنگي روزها را تحمل تشنگي و تالوت كرده و با 
ستند كه معامله جدي است دان ميچون . ترتيب خود را از خداي خود نزديك كنند

  .و رهائي از دوزخ بدون آمادگي كامل و بستن كمر همت ميسر و مقدور نيست
عبارت   شود كه مي  داده  مباحث روز قيامت ارائه  سلسلهبخش سوم از  كاين

  :اين بخش حاوي دو باب است .و بررسي بهشت و دوزخاست از بحث 
  .گيرد يك مقدمه و ده فصل را در بر مي  است كهدوزخ   راجع به: باب اول

  .است  شده  اختصاص دادهدوزخ شناسايي   بهمبحث مقدمه 
در فصل اول بر ديدگاه اهل سنت و جماعت مبني بر اينكه بهشت و دوزخ 

ئي كه ديدگاهي متفاوت با ديدگاه ها فرقهديدگاه  اند، استدالل شده و آفريده شده
  . اهل سنت دارند نيز مورد نقد قرار گرفته است

) كنند مي  فرشتگاني كه امور دوزخ را اداره(نگهبانان دوزخ   راجع به: فصل دوم
  .باشد و تعداد آنها و عظمت پيكرشان مي

ها،  دربوسعت، مراتب،  ،هاي دوزخ، محل وقوع درباره ويژگي: فصل سوم
سوخت، شدت حرارت، سخن گفتن و نحوه آفريدن و تاثير آن بر دنيا و اهل دنيا 

  .است
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  است و به و فنا ناپذير اينكه دوزخ جاودان  سخني است راجع به: فصل چهارم
  .نددان ميكه آن را فاني و تمام شدني   پرداختهنفي ديدگاه كساني 

گروه : دو گروه  بهآنان  متقسي سخني است درباره اهل دوزخ و: فصل پنجم
و . كفار و مشركين: اند از عبارت  اول آناني كه براي هميشه در دوزخ هستند كه

: اند از عبارت  مانند كه گروه دوم كساني هستند كه براي هميشه در دوزخ نمي
درباره هر دو گروه صحبت شده و   كهاند  دچار عصيان و نافرماني شده  مؤمناني كه

اند، نيز مطرح  جرائم آنان را كه به موجب آن مستحق دوزخ شدهاي از  چكيده
  .ايم نموده

است؛ در اين فصل از آيات و رواياتي كه  ياندرباره فراواني دوزخ: فصل ششم
، اند شدهپيرامون فزوني هالك شوندگان و كمي نجات يافتگان و فلسفه آن وارد 

بر آيات و احاديثي است  عالوه بر آن، اين فصل مشتمل. سخن به ميان آمده است
  .آورند ميان مي  بحث بهزنان در دوزخ و دليل آن فراواني   راجع بهكه 

درباره بزرگي جسم و ضخامت اهل دوزخ سخن به ميان آمده : فصل هفتم
  .است

  .به نوع غذا و طعام اهل دوزخ اختصاص دارد: فصل هشتم
تفاوت عذاب  وطوالني است كه درباره عذاب اهل دوزخ  ليفص: فصل نهم

سوختن، كشاندن بر روي زمين، سياه كردن : آنها با يكديگر در مواردي همچون
صورت، داغ دادن پوست بدن، آويزان شدن روده ها و كشاندن آتش دوزخ بر دلها 

  .سخن به ميان آمده است 
فصل دهم و آخرين فصل درباره بيان و توضيح راههايي است كه با اتخاذ آنها 

  .خود را از عذاب نجات دهدد توان ميمن ؤم
  . گيرد باب دوم درباره بهشت است كه هفت فصل و يك مقدمه را در بر مي

  .مقدمه آن به شناسايي بهشت اختصاص دارد
  ورود مؤمنان به ي هفصل اول كه درباره وارد شدن به بهشت است، صحن

بهشت و چگونگي وارد شدن   نان بهبراي ورود آ صاهللا رسولبهشت، شفاعت 
هفتاد هزار اوصاف و  مؤمنو درباره نخستين  دهد را توضيح ميبهشت   منان بهمؤ
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د، نيز مطالبي تقديم خوانندگان گرديده نشو مينفري كه بدون محاسبه وارد بهشت 
  .  است

پيشي گرفتن فقراء مهاجرين از اعثياء مهاجرين براي رفتن به بهشت نيز از 
ان مؤمنث مفصلي داير بر اينكه بحو همچنين . باشد موضوعات اين فصل مي

بوسيله رحمت ارحم الراحمين و  شوند  بزهكار و گناهكار كه به دوزخ برده مي
ند، در اين فصل شو ميشفاعت شافعين روزي از دوزخ آزاد شده و وارد بهشت 

  . عنوان شده است
و ديدگاه اهل سنت درباره شفاعت و نفي ديدگاه مخالفين آنها را توضيح داده 

موضوع اول درباره : ام رساندهموضوع مباحث اين فصل را به پايان  كر دوذ با
و موضوع دوم درباره كساني كه از قيامت شود  ميآخرين كسي كه وارد بهشت 

  .ندشو ميوارد بهشت 
فصل دوم به دالئل پيرامون اينكه بهشت و اهل آن همواره خواهند بود و نفي 

  .د، اختصاص داده شده استندان ميدالئل كساني كه آنها را فاني 
، ابواب، ها نعمت بزرگي  فصل سوم درباره اوصاف بهشت است و راجع به

، ها درخت، ها بوئيدني، ها روشني، ها ساختمانها،  درجات، خاك، نهرها، چشمه
  .ي بهشت سخن به ميان آمده استها گلو  ها ميوه

وسيله آن اهل بهشت و اعمالي كه ب: موارد زير استفصل چهارم درباره 
نصيب اهل دوزخ از   اهل بهشت بهچگونگي دستيابي اند،  استحقاق بهشت را يافته

بهشت، ضعيفان در بهشت از ثروت مندان بيشترند، تعداد مردان در بهشت بيش از 
از جمله . اطفال مسلمانان و مشركان در بهشت هستند  و اينكهتعداد زنان است 
 ،، جوان، زنان اهل بهشتمندداران قشر سالسر  است به اي اشارهمباحث اين فصل 

عشره مبشره و نام كساني كه بهشتي بودن آنها تصريح شده است و اين فصل را به 
اين بحث پايان دادم كه بهشت بهاء عمل انسانها نيست، بلكه عمل سبب دخول 

  .بهشت است و رسيدن به بهشت فقط از رحمت و عنايت خداوند است
  .ي آنها استها نعمت اهل بهشت و فصل پنجم درباره صفات
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ين فصل اين باب فصل ششم است و اين فصل را به سخناني تر طوالني
ي ها نعمت و به توضيح بهتر بودن ام دادهي اهل بهشت اختصاص ها نعمت پيرامون

 و درباره بهره گرفتن اهل بهشت ازام  پرداختهي دنيا ها نعمت  بهشت نسبت به
  .ام گفتهي آن سخن ها نعمت

ان در بهشت از حور عين و از همسران دنيايي مؤمنبه مطلبي پيرامون همسران 
  . آنان در اين فصل نيز پرداخته شده است

ان مؤمنبزرگترين نعمتي كه در بهشت به   الي فصل ششم راجع به هو در الب
ميان   بحث به) و نگاه كردن بسوي ذات يگانه او خشنودي خداوند(شود  ميداده 
ي دار نعيم، تسبيح، تقديس و تجليل خداوند ها نعمت و اينكه از جمله ام آورده
  .است

فصل هفتم و آخرين فصل به مباحثي پيرامون بحث و جدال ميان دوزخ و 
  .بهشت و قضاوت خداوند ميان آن دو اختصاص داده شده است

خواهان  ،از خداوند متعال توفيق عمل و دوري از آتش دوزخ را آرزو نموده
كه به لطف و كرم خود ما را به بهشت برين برساند، بي ترديد او نزديك  آن هستم

  و اهل اجابت است 
  .و صلي اهللا و سلم علي عبده و رسوله محمد

  
  دكتر عمر سليمان االشقر



 

  
  

  

  دوزخ: باب اول



 



 

  مقدمه
 و شناسايي توضيح

ه از كساني ك، يعني سرائي است كه خداوند آن را براي كافرين مهيا كرده دوزخ 
دوزخ عذابي است از جانب خداوند . و منكر پيامبرانش هستند انحراف شريعت او

دهد و زنداني است كه مجرمان را در آن  كه دشمنان خود را در آن عذاب مي
  . كند ميزنداني 

رسوائيي ما فوق آن و . دوزخ در واقع رسوائي بزرگ و خسارتي عظيم است
  . خسارتي بزرگتر از آن وجود ندارد

m   ¨  §    ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {l   
   ١٩٢:آل عمران

به  ،به آتش درآري )به خاطر اعمال زشتش(بيگمان تو هر كه را  !پروردگارا(
 )اند و اينان بر خود و ديگران ستم كرده(و  .اي راستي خوار و زبونش كرده

 .)ستمكاران را ياوري نيست
 m   W  V  U  T  S  R  Q    P  O  N[Z  Y  X     \

  _  ^  ]l ٦٣: التوبة  
سزاي او  ،اند كه هركس با خدا و پيغمبرش دشمني و مخالفت كند آيا ندانسته(

رسوائي و  )گرفتار آمدن به دوزخ(اين  ؟ماند آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي
 ).خواري بزرگي است

 m  w  v     u  t  s     r  qp  o  n  m  l   k  j  il   
  ١٥: رالزم

راه من اين بود و راه (.خواهيد بپرستيد اما شما هر چه و هر كه را جز او مي(
 :بگو ).هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت ،خواهد باشد شما هر چه مي

و حتّي  ،به سبب گمراهي(خود را  )عمر و جان(زيانكاران واقعي كساني هستند كه 
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هدر (در روز قيامت  ،)با گمراهسازي( و وابستگان خود را )عمر و جان اهل و عيال
  .)زيان آشكار واقعاً همين است !هان. زيانبار كنند )دهند و

آري دوزخ چنين است كه بيان گرديد و چگونه چنين نباشد حال آنكه در آن 
عذاب، مصائب و غم و اندوهي است كه قلم و زبان از بيان آن ناتوانند؛ عالوه بر 

اينجاست كه خداوند در مالمت جايگاه اهل دوزخ . داين دوزخ و اهل آن جاودانن
  : است  طور مفصل سخن رانده  به

 m  È  Ç  Æ  Å  Äl ٦٦: الفرقان   
  ).گمان دوزخ بدترين قرارگاه و جايگاه است بي(

 m  ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «   ª  ©¨l ٥٦ -٥٥: ص   
و اما  )اي از آن گذشت ههاي پرهيزگاران بود كه ذكر گوش نعمتها و بهره(اين (

داراي بدترين  )و شورندگان بر انبياء و پيغمبران ،از خطّ فرمان يزدان(سركشان 
و چه  ،سوزند آيند و بدان مي و آن دوزخ است كه بدانجا در مي   .مرجع و مأوايند

  ).بد جايگاه و قرارگاهي است



 

  اولفصل 

 اند شدهبهشت و دوزخ آفريده 

آن دو فنا ناپذير . اند شدهبهشت و دوزخ آفريده : گويد مي طحاوي در عقيده سلفيه
خداوند بهشت و دوزخ را پيش از آفريدن انسانها . ندرو ميهستند و هرگز از بين ن

هر كس را بهشت . و براي هر كدام نيز يار و ياوراني را آفريده است  خلق نموده
. و انصاف او است عدل برد مي، لطف و فضل او است و هر كس را به دوزخ برد مي
گيرد و به جائي  د كه سراسر وجود او را در بر ميده ميهر كس كاري را انجام لذا 
نيكي و بدي در   ياداوري است كه  الزم به. كه براي آن خلق شده استرود  مي

  . سرنوشت انسانها معين شده است
   :فرمايد ميمحمد بن حنفي شارح عقيده طحاويه در تفسير مطلب فوق چنين 

تمام اهل سنت اتفاق دارند مبني بر اينكه بهشت و  »ان اجلنة و النار خملوقتان«
و هم اكنون وجود دارند و اهل سنت همواره بر اين عقيده  اند شدهدوزخ آفريده 

از ميان معتزله و قدريه ابراز وجود نمود و مخلوق بودن اي  نابغه  تا اينكهاند  بوده
خداوند روز قيامت بهشت و دوزخ را : فتبهشت و دوزخ را انكار كرد و گ

بايد خداوند چنين : اصل و عقيده باطل آنان كه عبارت است از اينكه. آفريند مي
 اند شدهبهشت و دوزخ آفريده ن: بگويند  بر آن داشت كهرا بكند و چنين نكند آنان 

ال مشبه پس آنان در افع. و آنان در انجام افعال، خدا را با مخلوق خدا مقايسه كردند
هستند و تجهم در آنان سرايت نموده است و در عين حال معطله هستند و 

زيرا با اين . آفريدن بهشت قبل از جزاء و پاداش بيهوده و عبث است: گويند مي
معتزله و (در نتيجه آنان . دمان ميترتيب بهشت تا مدت مديدي عاطل و باطل 

كه آن را براي است اصل باطله كه مخالف اين پرداختند نصوصي رد   به) قدريه
ند و كساني كن مينصوص را از مفاهيم اصلي تحريف آنان پروردگار وضع كردند، 

  .نددان ميرا كه مخالف اصل آنها هستند، گمراه و اهل بدعت 
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پرداخته كه از اي  ادلهشارح طحاويه بعد از بيان مبحث فوق به بيان شواهد و 
خداوند درباره بهشت و : گويد ميند و مخلوق بودن بهشت و دوزخ حكايت دار

  :فرمايد ميدوزخ، چنين 
 m  L  Kl ١٣٣: آل عمران   
  ).براي پرهيزگاران تهيه ديده شده است )و چنين چيز با ارزشي((

 m  rq  p  o   n  ml ٢١: احلديد   
  ).براي كساني آماده شده است كه به خدا و پيغمبرانش ايمان داشته باشند(

 m       Ì  Ël ١٣١: آل عمران   
  ).آماده شده است )نه مؤمنان(و از آتشي بپرهيزيد كه براي كافران (

 m  ¡  �   ~  }   |  {  z  yl ٢٢ - ٢١: النبأ   
بهره ايشان  )به بهشت(و دستيابي  )از دوزخ(رستگاري  ،مسلّماً پرهيزگاران(
  ).گردد بهره ايشان مي(و انواع رزها  ،باغهاي سرسبز .گردد مي

m  d  c  b  a  `  _    ~  }  |  {  z  y  x  :فرمايد مي وي

   i  h  g  f  el ١٥ - ١٢: النجم   
در شب (او كه بار ديگر     ؟كنيد ستيزه مي ،آيا با او درباره چيزي كه ديده است(
 )و مأواي متقيان(بهشت كه منزل     .المنتهيه نزد سدر    .وي را ديده است )معراج

  )  .است است در كنار آن
المنتهي و در كنار آن جنت  ةسدر  صاهللا رسول در حديث آمده است كه

در داستان اسراء كه بخاري و مسلم آن را از حضرت انس . الماوي را ديده است
  :آمده استچنين ، اند كردهروايت 
: قال  مث انطلق يب جربائيل، حيت ايت سدره املنتهي، فغشيها الوان ال ادري ما هي،«
  .»، فاذا هي جنابذ اللولو، و اذا تراهبا املسكةت اجلنمث دخل
كه  بود  هرنگ هائي آن را پوشيد. بعد جبرئيل مرا برد تا به سدره المنتهي رسيد(

بعد وارد بهشت شدم، گنبدهايي از مرواريد را : ستم آنها چه هستند؟ فرموددان مين
  ).ديدم و خاك آن از مسك بود
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  : ابن عمر حديثي ديگري آمده استدر بخاري و مسلم از عبداهللا 
بالغداة و العشی، ان کان من اهل اجلنة   مقعده  ان احدکم اذا مات عرض علیه«

فمن اهل اجلنة، و ان کان من اهل النار فمن اهل النار، یقال هذا مقعدک حتی 
  .»یوم القیامة  یبعثک اهللا

باو ارايه  بعد از مردنش صبح و شام يمسكن هر انسان: فرمود صرسول اهللا(
دوزخ  از ميانبهشت و اگر دوزخي است  از مياناگر بهشتي است  ؛دشو ميداده 

اين مسكن تو است كه تا روز : دشو ميو به او گفته جاي خود را خواهي ديد 
  . )در آن باقي خواهي ماندقيامت 

  : و در حديث براء بن عازب آمده است
بابا   من اجلنة، وافتحوا له  ان صدق عبدی، فافرشوه: ینادی مناد من السماء«

  .»من روحها و طیبها  فیأتیه: الی اجلنة، قال
منزلش را از فرش  ، گويد ميبنده من راست : دده ميسر منادي از آسمان ندا (

هاي بهشت مفروش كنيد و دري از بهشت برايش باز كنيد، آنگاه نسيم و بوي 
  ).درس ميبهشت از آنجا باو 

حيح مسلم آن را از حضرت عايشه نقل كرده در حديث خسوف شمس كه ص
  : چنين آمده

، حتی لقد رأیتنی آخذ قطفا من  رأیت فی مقامی هذا کل شیء وعدمت به« 
و لقد رأیت النار یحطم بعضها بعضا حین . اجلنة حین رأیتمونی تقدمت

  .»رأیتمونی تأخرت
ه است هر آنچه را كه به شما وعده داده شداز اينجا : فرمود صاهللا رسول(

م، و اين همان چين ميي بهشت دارم ها ميوهكردم؛ خودم را ديدم كه از   مشاهده
يگر را يكدبود كه به جلو رفتم و آتش دوزخ را ديدم كه از شدت حرارت  اي لحظه

  ).رفتم ميبود كه من به عقب  اي لحظهكرد و اين همان  از خرد و ويران مي
 در عصر: در بخاري آمده استدر حديث ديگري از حضرت عبداهللا بن عباس 

تو را ! اي پيامبر خدا: خورشيد دچار خسوف شد، اصحاب گفتند ص اهللا رسول
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بعد ديديم كه به عقب رفتي؟ . يگرفت ميديديم كه در جاي خود چيزي را 
  : فرمود صپيامبر

ما بقیت الدنیا،   ألکلتم منه   انی رأیت اجلنة، و تناولت عنقودا و لو اصبته«
مب : قالوا .فلم أر منظرا کالیوم قط افظع، و رأیت اکثر اهلها النساء ،نارو رأیت ال

؟ قال یکفرن العشیر و یکفرن  ایکفرن باهللا: قیل. ؟ قال بکفرهن یا رسوال هللا
ما رأیت : ، مث رأت منک شیئا، قالت االحسان، لو احسنت الی احداهن الدهر کله

  .»خیرا قط
از آن را در دست گيرم و اگر اي  خوشه  هكردم و خواستم ك  بهشت را مشاهده(

ي و دوزخ را خورد ميشما تا پايان دنيا از آن   ،مگرفت ميآن خوشه را در دست 
از آن نديده بودم و ديدم كه بيشترين  تر وحشتناكرا  اي صحنهديدم و تا حال هيچ 

چرا چنين است؟ ! اي پيامبر خدا: سوال شد. اند دادهاهل دوزخ را زنان تشكيل 
كفر آنان در حق خداوند؟ : سوال شد .بدليل كفر و ناشكري آنان: فرمود صپيامبر
و كفر در برابر شوهر و عدم سپاسگزاري در برابر احسان : فرمود صپيامبر

، كه اگر در طول عمر در حق آنان شود مي  نيكوكاري در ميان زنان زياد مشاهده
هيچگاه عملي : خواهند گفتكنند   نيكي كني، سپس يك اشتباه را از تو مشاهده

  ).ام نديدهنيك و خوب را از تو 
  صاهللا رسول  كهاست   روايت شده در صحيح مسلم از حضرت انس

  : فرمودند
، لو رأیتم ما رأیت، لضحکتم قلیال و بکیتم  و ایم الذی نفسی بیده«
  »رأیت اجلنة و النار: ؟ قال اهللا رسول و ما رأیت یا: قالوا. کثیرا
آنچه را  ،يدديد ميه آن ذاتي كه جان من در اختيار اوست، اگر شما سوگند ب(

 يا: اصحاب عرض كردند. يديدخند مييد و كمتر كرد ميبسيار گريه  ،ام ديدهكه من 
  ).بهشت و دوزخ را ديدم: فرمود ي؟ ا هچه را ديد ! ص اهللا رسول

  :رمودف  صاهللا رسول  است كه  و سنن از كعب بن مالك روايت شده أدر موط
یوم   الی جسده  من طیرا تعلق فی شجر اجلنة، حتی یرجعها اهللاؤامنا نسمة امل«
  »القیامة
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اند تا اينكه روز  ي بهشت اويزانها درختان بشكل پرندگاني بر مؤمنارواح (
  ).دده ميان عودت مؤمني ها جسمقيامت خداوند آنها را به 

رسيدن روز قيامت به  اين حديث تصريح دارد بر اينكه ارواح پيش از فرا 
  .ندرو ميبهشت 

است   روايت شده در صحيح مسلم و سنن و مسانيد از حضرت ابوهريره 
  : فرمودند  صاهللا رسول  كه

اذهب فانظر الیها و : اجلنة و النار، ارسل جربائیل الی اجلنة، فقال  ملا خلق اهللا«
الهلها فیها، فرجع   اهللالی ما اعددت الهلها فیها، فذهب فنظر الیها و الی ما اعد 

: ، فقال فحفت باملکاره ،فامر باجلنة ،و عزتک، ال یسمع هبا احد اال دخلها: فقال
و : فنظر الیها، مث رجع فقال: قال. ارجع فانظر الیها و الی ما اعددت الهلها فیها

  .لقد خشیت ان ال یدخلها احد ،عزتک
و الی ما اعددت ألهلها فیها،  اذهب فانظر الیها: مث ارسله الی النار، قال: قال

و عزتک، ال یدخلها : فاذا هی یرکب بعضها بعضا، مث رجع فقال ،فنظر الیها: قال
فانظر الی ما اعددت ألهلها : اذهب: احد مسع هبا، فامر هبا فحفت بالشهوات، مث قال

و عزتک، لقد خشیت ان ال ینجوا منها : فرجع فقال ،فیها، فذهب فنظر الیها
  .»خلهااحد اال د

وقتي خداوند بهشت و دوزخ را آفريد، جبرئيل را بسوي بهشت فرستاد و (
. كن  مالحظهام  كردهان آماده مؤمنبرو بهشت و آنچه را كه در بهشت براي : فرمود

كرد و سپس برگشت و   جبرئيل رفت و بهشت و تمامي امكانات آن را مشاهده
بشنود،  ها نعمت س درباره اينهر ك سوگند به جالل و عظمتت، ! پروردگارا: گفت

دستور دارد كه پس خداوند . شود كند و وارد آن مي براي ورود آن خود را مهيا مي
بهشت بوسيله ناماليمات احاطه شود و به جبرئيل امر كرد، برو و ببين كه براي 

! پروردگارا: جبرائيل رفت و برگشت و گفت. ام كردهبهشت و اهل بهشت چه آماده 
  .الل و عظمتت، بيم آن دارم كه كسي وارد بهشت نشودسوگند به ج

برو دوزخ و آنچه را كه : بعد خداوند جبرئيل را به طرف دوزخ فرستاد و گفت
پس جبرئيل نگاه كرد و ديد كه آتش آن . كن  مالحظهام  كردهبراي دوزخيان آماده 

: هي گفتبارگاه ذات اقدس ال  برگشت، رو به  وقتي كهروي هم انباشته شده است، 
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د وارد آن خواه نميسوگند به عزت و جاللتت، هر كس درباره آن بشنود، هرگز 
بعد به جبرئيل امر كرد تا براي . احاطه شودها  لذتدستور داد تا دوزخ با . شود

جبرئيل رفت و بدان نگريست، سپس . دوزخ برود  ي امكانات دوزخيان به مشاهده
د و وارد ياب نميتو، كسي از آن نجات سوگند به عزت و جاللت : برگشت و گفت 

  )شود ميآن 
  .حديث زياد است ابهايامثال اين حديث در كت 

« : فرمايد ميامام بخاري در صحيح خود بابي را در اين زمينه عنوان كرده و 
بابي در بيان صفت بهشت و در بيان اينكه  »باب ماجاء يف صفة اجلّنه و اهنا املخلوقه

روايات زيادي را كه حكايت از آفريده شدن بهشت . بهشت آفريده شده است
دارند، تحت عنوان مذكور آورده است كه مجموع اين احاديث، حديثي است كه در 

  :آن آمده است
د، در بهشت يا دوزخ منزل خود را شو ميميت در قبر گذاشته   هنگامي كه 

 يث رؤيتحديث نگاه كردن پيامبر به سوي بهشت و دوزخ و حد. كند مي  مشاهده
   1.از جمله اين احاديث هستند قصر عمر  صاهللا رسول

تر از آنچه كه بخاري نقل  روشن: گويد مي  آنجا كه  حقيقت گفتهابن حجر 
نقل  كرده، آن است كه امام احمد و ابو داود با سند صحيح از حضرت ابي هريره

  : فرمودند  صاهللا رسول .اند كرده
  » اذهب فانظر اليها :يلملا خلق اهللا اجلنة، قال جلرب«
برو بهشت را : وقتي خداوند متعال بهشت را آفريد به حضرت جبرئيل گفت(

  2).نگاه كن
  
  

                                           
  ) . ٦/٣٢٠: (فتح الباري   ١
  ) . ٦/٣٢٠: (فتح الباري   ٢
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هنوز دوزخ آفريده نشده : گويند ي كساني كه مي شبهه
 است 

دوزخ هنوز آفريده : گويند مي  كه  ديدگاه كساني پرداختهنقد   بهشارح عقيده طحاويه 
  :ندفرماي ميخصوص  نشده است، ايشان در اين

است، زيرا   گويند هنوز دوزخ خلق نشده مي  ي كساني كه و اما شبهه
باشد در روز قيامت مانند ساير مخلوقات   شده  اگر هم اكنون آفريده: پندارند مي

روند، چون  ميرند و از بين مي در آن است مي  كه  گردد و تمام آنچه نابود و ويران مي
  :است  خداوند فرموده

m   kj  i  h  g    fl ٨٨: القصص   
  ).شود همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي(

 m   rq  p  o  nl ١٨٥: آل عمران   
  ).چشد هر كسي مزه مرگ را مي(

 آورده است، كه و حديثي را از امام ترمذي در جامع خود از ابن مسعود
  : فرمود  صاهللا رسول
مد اقرء امتك مين السالم و اخربهم ان فال يا حم .لقيت ابراهيم ليله اُسري يب«

اجلّنة طيبة التربة، عذبة املاء و اهنا قيعان و ان غراسها، سبحان اهللا، و احلمد اهللا و ال 
   )قال هذا حديث حسن غريب(. اله اال اهللا و اهللا اكرب

امت  !اي محمد: گفت .شبي كه به اسراء رفتم با حضرت ابراهيم مالقات كردم(
ف من سالم بگو و به آنان خبر بده كه بهشت خاكش پاك و آبش خود را از طر

: عبارت است ازهاي آن  ن ميداني است صاف و هموار و نهالشيرين است و آ
  ).سبحان اهللا، الحمد اهللا، ال اهللا اال اهللا و اهللا اكبر

   :و در روايتي ديگر آمده است 
   »من قال سبحان اهللا و حبمده، عزسُت له خنلة يف اجلنة«
  ).دشو مينخلي در بهشت براي او كاشته   هركس سبحان اهللا و بحمده بگويد،(

اگر بهشت آفريده شده بود و خداوند از كارهاي آن فراغت : گويند ميآنها 
بود  نمي) آنطور كه در حديث آمده است(حاصل كرده بود، ميدان صاف و همواري 
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كه خداوند از همسر فرعون  اي هعالوه بر اين آي. و كاشتن در آن توجيهي نداشت
  :اند نشده  ساختانهاي آن هنوز ساخته  بيانگر اين است كه كند مينقل 

 m  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦l ١١: التحرمي   
  .)اي بنا كن نزد خودت خانه ! پروردگارا(

اگر منظور شما از اينكه بهشت در حال حاضر معدوم است و آفريده : جواب
و ) دميدن در شيپور(نند معدوم بودن نفخ في الصور نشده، اين است كه بهشت، ما

دالئل گذشته و امثال  .بلند شدن مردم از قبرها، معدوم است، اين قطعاً باطل است
و اگر منظور اين است كه . ندكن مي، آن را رد اند شدهآنها كه در مباحث فوق ذكر ن

ده است و آنچه كه خداوند براي بندگان در نظر گرفته است، هنوز تكميل نش
ان وارد بهشت شوند، خداوند مؤمنو هنگامي كه شود  ميهمواره به آنها افزوده 

اين حق است و جاي شك و ترديد در  چيزهاي جديدي براي آنان خواهد آفريد، 
چيزي را ) معتقدين به معدوم بودن بهشت(آن وجود ندارد و دالئل مذكور شما 

  .كند ميبيش از اين ثابت ن
  :ا از آيهاما استدالل شم

 m  kj  i  h  g    fl ٨٨: القصص   
  ).شود همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي(

استدالل از آيه فوق بر . ناشي از سوء فهم و عدم درك صحيح معني آن است
مانند استدالل همفكران شما بر فنا، خراب و مردن  ،اثر عدم وجود بهشت و دوزخ

معني آيه را درك هنوز ا و همفكران شما بنابر اين شم!! اهل بهشت و دوزخ است
  .ايد نكرده

معني آيه را درك حق   به  دهيم كه گوش فرا ميسخنان ائمه دين   اينك به
عبارت است از  »كل شيٍ«مصداق : ندكن مي؛ آنان مفهوم آيه را چنين بيان اند كرده

اده است و تمام چيزهائي كه خداوند هالك و از بين رفتن را براي آنها الزم قرار د
اند نه براي هالك و از بين  حال آنكه بهشت و دوزخ براي بقا و دوام آفريده شده

  .چون عرش سقف بهشت است پروردگار نيز فناناپذير است، عرش. رفتن
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 «برخي ديگر . اند كردهتفسير  »اال ملكه«را به  »  kj  i « رخي از مفسرينب
j  i  k«  اي آنچه را كه ذات وي آن را سو( »اال ما اُريد به وجهه«را به

: اند گفتهبعضي در تفسير و دليل نازل شدن آيه مذكور . اند تفسير كرده) خواسته
  :وقتي خداوند آيه

 m  s  r  q  p  ol ٢٦: الرمحن   
  ).گردند دستخوش فنا مي ،همه چيزها و همه كساني كه بر روي زمين هستند(

الك شدند و در حق خود گمان اهل زمين ه: را نازل فرمود، فرشتگان گفتند
ره اهل زمين و آسمان ند كه براي هميشه زنده هستند، آنگاه خداوند درباكرد مي

  .ندشو ميند و نابود رو مينها از بين همه آ: فرمود
 m  kj  i  h  g    fl ٨٨: القصص   
  . د، آنگاه فرشتگان به مردن خود يقين كردندرو مياو زنده است و از بين ن زيرا
تاويل را بدان جهت ارايه دادند تا ميان اين آيه و ساير نصوص محكم و  نآنا

 -دشو ميكه در مباحث بعدي توضيح داده  اي گونهب -دال بر بقاء بهشت و دوزخ 
  1..و توافق برقرار نمايندتطبيق 

                                           
  .  ٤٧٩شرح الطحاويه ص   ١



 



 

  فصل دوم
  نگهبانان دوزخ 

وانايي و تاند كه بسيار سترگ و داراي قدرت  بر دوزخ فرشتگاني گماشته شده
ند و به آنچه كه امر كن ميهستند، خدا را كه آفريدگار آنها است، نافرماني ن زيادي
  :فرمايد ميند، همانگونه كه خداوند ده ميانجام . شوند

 m  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «
  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   ºl ٦: التحرمي   

ا از آتش دوزخي بر كنار داريد كه خود و خانواده خويش ر !اي مؤمنان(
اند كه خشن و  فرشتگاني بر آن گمارده شده .افروزينه آن انسانها و سنگها است

از خدا در آنچه بديشان دستور داده است  .و زورمند و توانا هستند ،سختگير
  ).اند دهند كه بدان مأمور شده و همان چيزي را انجام مي ،كنند نافرماني نمي

  :ه قرآن آنان نوزده تن هستندو بنابر گفت
 mu           t  s  r       q  p  o  n  m       l  k    j  i  h      g  f    w  v

  y   xl ٣٠ - ٢٦: املدثر   
داني  تو چه مي    .سوزانيم سازيم و بدان مي هرچه زودتر او را داخل دوزخ مي(

تا انسان از دست آن با (كند  د ميميراند و نابو دوزخ نه مي    !؟ كه دوزخ چگونه است
تا انسان از دست آن بگريزد و (سازد  و نه رها مي )مرگ هميشگي راحت شود

بر  )فرشته(نوزده     .سازد پوست تن را به كلّي سياه و دگرگون مي    ).نجات پيدا كند
  ).اند آن گمارده شده

ند كه برد مين اين عدد براي كفار موجب امتحان و عذاب گرديد، آنها گماذكر 
د توان ميند و به اين مطلب پي نبردند كه يك تن از آنان شو ميبر اين عدد كم چيره 

  :روي همين اصل، خداوند در پي آن فرمود. با تمام فرزندان آدم مقابله كند
 m       g  f   e    d  c  b  a  `_     ~  }       |  {  zl ٣١ :املدثر   
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و شماره آنان را نيز جز  ،ايم يان فرشتگان برنگزيدهمأموران دوزخ را جز از م(
  ).ايم آزمايش كافران نساخته

آزمايش : قول مشهور ميان سلف و خلف اين است كه: گويد ميابن رجب 
بدين جهت بود كه شماره فرشتگان تصريح شده و كفار بخاطر اندك بودن آنها 

نتيجه مغلوب كردنشان آسان ند كه مبارزه با آنان و در برد ميفريب خوردند و گمان 
است و به اين واقعيت پي نبردند كه يك تن از فرشتگان توان مبارزه با تمام انسانها 

يا » خزنه جهنم«و اين فرشتگان همان كساني هستند كه خداوند آانان را  1.را دارد
  :فرمايد ميخداوند . ناميده است» نگهبانان دوزخ«

 mÊ  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  Â  Á  Ì  Ë    Í
Îl ٤٩: غافر  

شما از پروردگارتان درخواست كنيد كه  :گويند دوزخيان به نگهبانان دوزخ مي(
    )عذاب را از ما بردارد )بلي فقط يك روز(يك روز 

                                           
  .  ١٤٧ ص: ختويف من النار   ١



 

  فصل سوم
  در بيان صفت دوزخ

  دوزخ كجاست؟: مبحث نخست
ند، بعضي اينكه دوزخ در حال حاضر كجا است، علماء در اين باره اختالف نظر دار

كه اند  عقيدهبر اين باورند كه دوزخ در پائين ترين طبقه زمين است، برخي بر اين 
بهترين اين و اند  نمودهدوزخ در آسمانها است، و بعضي ديگر در اين باره توقف 

از جمله . است، زيرا هيچ نص صريح و صحيحي در اين خصوص نيامده استرأي 
  : گويد مي، حافظ سيوطي است، او اند نمودهكساني كه در اين باره توقف 

وتقف عن النار، اي تقول فيها بالوقف، اي حملها، حيث ال يعلمه اال اهللا، فلم «
  ١»يثبت عندي حديث اعتمده يف ذلك

يم، چون به جز خداوند كسي ديگر كن ميدرباره محل وقوع دوزخ توقف (
  ).ن وجود نداردداند و حديث مستندي در اين باره نزد م محل وقوع آن را نمي

مكان دوزخ و بهشت تصريح   در هيچ نصي به«: فرمايد ميشيخ ولي اهللا دهلوي 
چون ما انسانها به  -خواستهآن را خداوند   مكان آن جايي است كه-. نشده است

  2».هاي خداوند و جهان هستي احاطه نداريم آفريده
قول از  اين: گويد ميآقاي صديق حسن خان پس از نقل اين قول دهلوي، 

  .است تر و بهتر راجح ها ديدگاهتمام 

                                           
  .  ٤٧: لصديق حسم خان . يقطه اويل االعتبار   ١
  . مهان .  ٤٧مهان ص ،   ٢
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  گستردگي دوزخ و عمق آن: مبحث دوم
دوزخ گسترده و بسيار وسيع است، عمقش خيلي زياد و اطراف و زوايايش از هم 

  :دالئل زيادي شاهد اين مدعايند. بسيار فاصله دارند
ه از حد حساب خارج است و عالو ،ندشو ميشمار كساني كه وارد دوزخ  - 1

كه دندان هر شود  ميبر كثرت آمار و ارقام، اجسام هر كدام از آنان به قدري بزرگ 
د و گرد مييكي باندازه كوه احد است، و فاصله ميان دو شانه برابر مسافت سه روز 

را در خود  يتي كافرين و مجرمين طول تاريخ حيات بشر در عين حال دوزخ همه
» ق«خداوند در سوره . جاي باقي خواهد بودنيز د و هنوز براي ديگران ده ميجاي 

  :فرمايد ميد و ساز ميما را از اين واقعيت آگاه 
 m  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Él ٣٠: ق   
اي و ما به  قطعاً كه پر شده(  ؟ اي آيا پر شده :روزي به دوزخ خواهيم گفت(

  ).!؟ هست مگر افزون بر اين هم :گويد و دوزخ مي ).ايم وعده خود وفا كرده
دانه، دانه   صدها هزار تن گندم در آن مي ريزند،  آسيابي است كهدوزخ مشابه 

تمام  ها گندمد، شناس نميو مالمت را شود  ميو خسته ن كند ميهمه را به آرد تبديل 
  .ندچرخ ميي ديگر ها دانهي آسياب هنوز در انتظار ها سنگند و شو مي

خداوند . به شرح زير آمده استدر حديث احتجاج و جدال بهشت و دوزخ 
  : فرمايد ميبه دوزخ 

فال  ،ها، فاما النارؤامنا انت عذابی اعذب بک من اشاء، و لکل واحد منهما مل«
: فتقول - تبارک و تعالی رجله  و فی روایة حتی یضع اهللا -  متتلئ حتی یضع رجله
  .»احدا  ن خلقهم  و یزوی بعضها الی بعض، و ال یظلم اهللا ،قط قط، فهنالک متتلئ

، مده ميهمانا تو عذاب من هستي، هر كس را كه بخواهم بوسيله تو عذاب (
اما دوزخ پر  .آنها را پر كنند  براي هر يك از بهشت و دوزخ كساني هستند كه

آنگاه دوزخ . دگذار ميروي آن بر نخواهد شود تا وقتي كه خداوند قدمش را 
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شد اطراف آن جمع و بر روي هم  وقتي پر .كافي است ،كافي است: گويد مي
  1).كند هيچ يك از مخلوقاتش ظلم نمي  به شود، خداوند مي  انباشته

  : كند ميروايت   صاهللا رسول حضرت انس از
هل من مزيد حيت يضع رب العزة فيها قدمه : التزال جهنم يلقي فيها و تقول«

  ٢»بعزتك و كرمك ،تقول فط، قط، ففيرتوي بعضها ايل بعض
افراد آيا : گويد مي  ، هميشهشود گناهكاران وارد دوزخ شوند پر نمي  ندازههر ا(

  به: گويد ميد، آنگاه گذار ميهست؟ تا اينكه خداوند قدمش را بر روي آن بيشتري 
عزت شما كافي است، و اطرافش بر روي هم جمع   عزت شما كافي است، به

  ٣ .))گردد و كوچك مي(شوند مي
اين نكته نيز داللت دارد كه هرگاه سنگ در آن  بر زيادي عمق دوزخ - 2

  . مدت زماني طوالني نياز دارد  بهانداخته بشود، براي رسيدن به قعر آن 
 با: فرمايد مي  است كه  روايت شده در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره

آنگاه . صداي افتادن چيزي را شنيد صاهللا رسول همراه بوديم، ناگاه صاهللا رسول
اهللا و رسوله « :دانيد، اين صداي چيست؟ گفتند آيا مي» اتدرون ما هذا؟«:فرمود
  :فرمود. نددان ميخداوند و رسولش بهتر  .»اعلم

  »فهو يهوي يف النار ايل اآلن. هذا حجر رمي به يف النار منذ سبعني خريفاً« 
اين سنگي است كه هفتاد سال پيش به دوزخ پرتاب شده و تا هنوز به طرف (

  4). در حال سقوط بوده قعر دوزخ
حاكم از حضرت ابوهريره و طبراني از حضرت معاذ و ابي امامه روايت 

  : فرمودند صاهللا رسول ،اند كرده
القي من شفري جهنم هوي فيها سبعني خريفاً ال  ،لوان حجراً مثل سبع خلفات«

  ١.»يبلغ قعرها
                                           

  ).١٠/٥٤٤: (جامع االصول . خباري و مسلم از ابوهريره ١
   متفق علیه  ٢
  ).٣/٤٠٩: (مشكاه املصابيح ٣
  .  ٢٨٤٤: مشاره ) ٤/٣٤٨٤(مسلم كتاب اجلنه باب يف شده حر النار   ٤
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آن پرتاب  اگر سنگ بزرگي به بزرگي هفت شتر حامله از لبه دوزخ به داخل(
  ).درس ميو به قعر آن ن كند ميشود تا هفتاد سال به طرف عمق دوزخ سقوط 

دوزخ كه . ندآي ميكثرت تعداد فرشتگاني كه روز قيامت بسوي دوزخ  - 3
  :فرمايد خداوند درباره آن مي

 وجیئ يومئٍذ جبهنم  ٢٣فجر  
  : درباره آن چنين فرموده است صاهللا رسول

  »سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون ملكا هليويت جبهنم يومئٍذ « 
روز قيامت براي دوزخ هفتاد هزار فرمانده كه با هر كدام هفتاد هزار فرشته (

  2).دشو ميهمراه است، آورده 
اين موجود ترسناك را از اين تخمين زد كه  ،عظمت و بزرگي دورخ توان مي

گير نياز دارد كه نهايت  سختبه اين تعداد فرتشگان توانمند و ) براي اداره امور آن(
  .ددان ميتوان آنها را به جز خداوند كسي ديگر ن

از جمله چيزهايي كه به بزرگي و سهمگين بودن دوزخ داللت دارند، اين  - 4
است كه ماه و خورشيد با وصف حجيم و بزرگي كه دارند در ميان آتش دوزخ 

طحاوي  ي نوشته »آلثارمشكل ا«كتاب در . همانند دو گاو گرد و كروي شكل هستند
  :گويد مي  كه  روايت شدهاز سلمه بن عبدالرحمن 

الشمس و القمر ثوران مكوران يف النار : قال صحدثنا ابوهريره عن النيب « 
  .»يوم القيامه

روز قيامت ماه و خورشيد مانند دو گاو گرد و كروي : فرمودند صاهللا رسول(
  ).شكل هستند

سندي   و بزار، اسماعيلي و خطابي نيز به »ورالبعث و النش«بيهقي در كتاب 
. اند شرائط بخاري براي حديث صحيح روايت فوق را گزارش داده  صحيح و بنا به

                                                                                                      
  .  ٥١٢٤مشاره ) ٥/٨٥( صحيح اجلامع الصغري  ١
باب فی شدة / كتاب اجلنة وصف نعيم اهلها : است  از ابن مسعود این روایت را گزارش کردهمسلم   ٢

  .٢٨٢٤: مشاره ) ٤/٢١٨٤(حر جهنم 
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لفظ زير گزارش   طور اختصار و به  به امام بخاري در صحيح خود روايت فوق را 
  :است  داده

  ١.»الشمس و القمر مکوران فی النار«
  ).تش كروي شكل هستندي آ خورشيد و ماه در ميانه(

                                           
 .است  ذکر کرده ١٢٤:  مشاره) ١/٣٢(احادیث صحیح   شیخ ناصر این حدیث را در سلسله ١
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  درجات دوزخ: مبحث سوم
دوزخ به لحاظ شدت گرمي و نوع عذابي كه خداوند براي اهل آن در نظر گرفته 

خداوند . باشد است، متفاوت است و عذاب و شدت حرارت آن يك نواخت نمي
  :فرمايد مي

 m   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢l ١٤٥: النساء  
ترين مكان آن هستند و هرگز  در اعماق دوزخ و در پائين بيگمان منافقان( 

    ).تا به فريادشان رسد و آنان را برهاند(ياوري براي آنان نخواهي يافت 
به هر چيز رده باال » الدرج«در لغت عرب به هر چيز رده پائين و » الدرك«واژه 

و دركات بنابر اين براي بهشت درجه و درجات و براي دوزخ درك . دشو ميگفته 
  . درو ميبكار 

به همان ميزان نيز هايش  تر باشد، حرارت و شعله دوزخ به هر ميزان كه پائين
بهمين خاطر در درك  منافقان بهره بيشتري از آتش دوزخ دارند، . دشو ميشديدتر 

  .اسفل دوزخ خواهند بود
خداوند در سوره انعام . دگرد مينيز اطالق » درجات«گاهي به مراتب دوزخ 

  :فرمايد ميعد از ذكر اهل بهشت و دوزخ ب
 m  ED  C  B  Al ١٣٢: األنعام   
و دركاتي از پاداش و (داراي درجاتي  )از نيكوكاران و بدكاران(و هر يك (

  ).بر طبق اعمال خود هستند )عزّت و پادافره و ذلّت در جهان ديگر
 m¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |   {  z  y      ¨            §

   ³  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©l ١٦٣ - ١٦٢: عمران آل   
مانند كسي  ،در پي خوشنودي خدا است )با طاعت و عبادت(آيا كسي كه (

و جايگاه او  ،كند خشم خدا را نصيب خود مي )با معصيت و نافرماني(است كه 
چه (آنان  )هر يك از( .و دوزخ بدترين بازگشتگاه است !؟دوزخ خواهد بود

و جا و مكاني در پيشگاه خدا دارند  ،براي خود جاه و مقام )دينان ران و چه بيديندا
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لذا درجات (دهند  بيند آنچه را كه انجام مي و خداوند مي )و برابر و يكسان نيستند(
نمايد و به هركس آن دهد كه  و دركات هر يك را برابر كردار و رفتارشان تعيين مي

  ).سزد
درجات بهشت به سوي بلندي و : گويد مي عبدالرحمن بن زيد بن مسلم

  1.ندرو ميدرجات دوزخ به سوي بلندي و پستي 
ند شو ميموحدين گناهكار كه وارد دوزخ : از برخي سلف نقل شده است كه

در ) بي دينان( ئيندر درك اعلي، يهود در درك دوم، نصاري در درك سوم، صاب
رك ششم و منافقان در مجوس در درك پنجم، مشركين اعراب در د ،درك چهارم

: ها نام آن دركات نيز وارد شده است و در برخي كتاب. درك هفتم خواهند بود
سعير، درك : حطمه، درك چهارم: لظّي، درك سوم: جهنم، درك دوم: درك اول

  .نام دارند جحيم و درك هفتم هاويه: سقر، درك ششم: پنجم
همانگونه كه . تتقسيم مردم در دوزخ بر اساس تقسيم مذكور صحيح نيس

قول راجح و . كه بيان گرديد صحت ندارد اي گونهنامگذاري مراتب دوزخ به 
نامي براي .. .جهنم، لظي، حطمه: صحيح آن است كه هم اين اسماء مذكور مانند

البته اين مطلب كه مردم . كه هر كدام نام بخشي از دوزخ باشداين  نهدوزخ هستند 
  .صحت دارد ،تب متفاوتي خواهند داشتبه لحاظ كفر و گناهان خود، مرا

                                           
  .  ٥٠ص : ختويف من النار ال بن رجب   ١
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  درهاي دوزخ: مبحث چهارم

  . دارد  وازهدوزخ هفت در: فرمايد ميخداوند 
 m¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w  v    ¤  £  ¢l   

   ٤٤ - ٤٣: احلجر
دوزخ داراي هفت در است و هر  .و حتماً دوزخ ميعادگاه جملگي آنان است(

آيند و متناسب  كه از آن به دوزخ درمي(آنان دارد اي از  دري بخش خاص و ويژه
    ).با اعمال زشت و پلشت ايشان است

روي هر در از درهاي دوزخ :  ي فوق چنين بيان داشته ابن كثير در تفسير آيه
آنان چاره اي ندارند جز اينكه از . اسم بعضي از پيروان شيطان نوشته شده است

هر كس بر دوزخيان  -آن پناه دهدعذاب از  خداوند ما را - . همان در وارد شوند
ند و بر حسب اعمال خود در يك محل شو ميحسب اعمال خود از يك در وارد 

  .ندياب مياستقرار 
هاي مختلفي دارند  درهاي دوزخ طبقه: چنين مروي است از حضرت علي

بيان   كه  روايت شده از حضرت عليباز . دان گرفتهكه روي همديگر قرار 
ابتدا از . دوزخ هفت در دارد كه بعضي روي بعضي ديگر قرار گرفته است: اند داشته
ي دوم، بعد سوم الي آخر به همين  دروازه شوند، سپس نخست وارد ميي  دروزه

  1.ترتيب پر خواهند شد
ند درهاي آن باز خواهند شد، سپس آنان شو ميو زماني كه كفار وارد دوزخ 

  :مده استدر قرآن چنين آ. داخل خواهند شد
 m}   |  {  z  yx  w  v  u  t  s    `  _  ~

i  h  g  f   e  d  c  b  a    nm   l  k  j
u  t  s  r  q  p  o    w    vl ٧١: الزمر   

                                           
  ) . ٤/١٦٢: (تفسري ابن كثري   ١
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شوند و هنگامي كه بدانجا  و كافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مي(
 :گويند بديشان مي گردد و نگهبانان دوزخ رسيدند درهاي آن به رويشان گشوده مي

هاي پروردگارتان را براي  اند تا آيه آيا پيغمبراني از جنس خودتان به ميانتان نيامده
  !آري :گويند مي ؟شما بخوانند و شما را از روياروئي چنين روزي بترسانند

پيغمبران برانگيخته شدند و اوامر و نواهي خدا را به ما رساندند و از عذاب (
و ما راه (وليكن فرمان عذاب بر كافران ثابت و قطعي است  )دآخرت بيممان دادن

كفر در پيش گرفتيم و بايد هم تاوان آن را بپردازيم و چنين سرنوشت شومي داشته 
    ).باشيم

  .اعتراف به آنان گفته خواهد شد اين بعد از
 m¡  �  ~}  |   {  z  y  x     £  ¢l   

   ٧٢:الزمر
 .مانيد جاويدانه در آن مي .اي دوزخ داخل شويداز دره :شود بديشان گفته مي(

  )  .جايگاه متكبران چه بد جايگاهي است
مجرمين بسته خواهند شد و آنان هيچگونه چشم  و تمامي درهاي دوزخ روي

  : فرمايد ميخداوند . داشتي براي بيرون شدن از آن نخواهتد داشت
 m      É      È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã   Â      Á   À   Êl ٢٠ - ١٩: البلد   
ما ) كتابهاي آسماني و دالئل گسترده در گستره جهاني(ولي كساني كه آيات (

آتشي آنان را در بر خواهد گرفت   .را نپذيرند، ايشان سمت چپيها و اهل شقاوتند
  ).كه سرپوشيده و دربسته است

: يدگو ميمجاهد  .تفسير كرده است  را به درهاي بسته »ةمؤصد« ابن عباس 
  .دباش مي» در را قفل كردم«در لغت قريش به معني » اصد الباب«

  :فرمايد ميخداوند در سوره همزه 
 m\   [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R    _  ^  ]

j  i  h  g   f  e  d  c  ba  `      q  p  o      n  m  l  k
w  v  u  t    s  r      |     {  z  y  xl ٩ - ١: اهلمزة   
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همان كسي كه دارائي فراواني را     !زن باشد اي به حال هر كه عيبجو و طعنهو(
چرا كه از شمردن پول و سرشماري (  .شمارد آورد و آن را بارها و بارها مي گرد مي

و معبود و مسجودش  ،و فكر و ذكرش اموال ،برد كند و لذّت مي دارائي كيف مي
و نه تنها شخصيت  ،كند شادي ميبرق اين بت او را غرق  .درهم و دينار است

برد كه دارائيش  آخر گمان مي    ).كند خويش كه تمام شخصيتها را در آن خالصه مي
پس چرا چنين بت مشكل گشائي را نپرستد و شخصيت (  !بخشد بدو جاودانگي مي

او بدون شك  ).چنين نيست(  !هرگزا هرگز    ).؟همگان را در پاي آن قرباني نكند
گردد و فرو  پرت مي )آتش دوزخ نام ،اعضاء و اندام(د كننده و درهم شكننده به خُر

آتش     ؟ داني خُردكننده و درهم شكننده چيست تو چه مي    .شود انداخته مي
و  ،به ژرفاي قلبها كه كانون كفر و كبر و فسق(آتشي كه     !برافروخته خدا است

و بر دلها مسلّط  )رود فرو مي ،ستمركز حب ثروت و قدرت و منزلت دنيوي بوده ا
در    .گيرد كه سرپوشيده و دربسته است آن آتشي ايشان را در بر مي   .شود و چيره مي

  ).شوند حالي كه آنان در ستونهاي درازي بسته مي
  .بسته هستند) كفار(خداوند خبر داده است كه درهاي دوزخ بر روي آنان 

: گويد ميقتاده .  دهشدرهاي بسته : عنيي »     z  y  } «: گويد ابن عباس مي
آن آتشي  :»اهنا عليهم مؤصدة بعمٍد ممددة«: است  آمده ابن مسعود چنين در قرائت

ستونهاي   بهگيرد كه سرپوشيده و دربسته است در حالي كه آنان  ايشان را در بر مي
  .)شوند درازي بسته مي

درها بر روي آنان « :گويد ميمقاتل . آن ستونها از آهن هستند: گويد ميعطيه 
يعني . صفت عمد است» ممدده«. اند هاي آهنين بسته شده بهم چسبيده و بعد با ميخ
از  اند و ستونهاي دراز اند، دراز به وسيله آن بسته شده اينكه ستونهايي كه درها

  1.تر است ستونهاي كوتاه محكم

                                           
  .  ٦١:التخويف من النار ، الين رجب ص   ١
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 .ندشو يمبسته  گاهيگاهي باز و  -يش از وقوع قيامتپ - درهاي دوزخ 
از . ندشو ميفرموده است كه درهاي دوزخ در ماه رمضان بسته   صاهللا رسول

  : فرمودند  صاهللا رسول  كه  شدهحضرت ابوهريره روايت 
النار و صفدت الشياطني و  اجلنة و غلقت ابواب اذا جاء رمضان فتحت ابواب«

  ١»مردةاجلن
. ته خواهند شدبا فرا رسيدن رمضان درهاي بهشت باز و درهاي دوزخ بس(

  ).شوند به زندان انداخته مي نيز ي سركشها جنشياطين و 
  : امام ترمذي حديثي را از حضرت ابوهريره به شرح زير آورده ست

اذا كان اول ليلٍة من رمضان، صفدت الشياطني و مردة اجلن و اغلقت ابواب «
  ٢.»النار فلم يفتح منها باب و فتحت ابواب اجلنة فلم يغلق منها باب

ند و درهاي شو ميي سركش اسير ها جندر شب اول رمضان شياطين و (
ند شو ميشود و درهاي بهشت باز  دوزخ بسته خواهند شد، حتي يك در نيز باز نمي

  ).و حتي يك در نيز بسته نخواهد شد

                                           
  .  ٦٦ص : التخويف من النار   ١
  . ٦٦ص : التخويف من النار  ٢
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  سوخت دوزخ: مبحث پنجم
  :فرمايد ميخداوند . ها و كفار سوخت دوزخ هستند سنگ

 m±   °  ¯  ®  ¬  «     ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²
  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   ºl ٦: التحرمي   

خود و خانواده خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد كه  !اي مؤمنان(
اند كه خشن و  فرشتگاني بر آن گمارده شده .افروزينه آن انسانها و سنگها است

شان دستور داده است از خدا در آنچه بدي .و زورمند و توانا هستند ،سختگير
  ).اند دهند كه بدان مأمور شده و همان چيزي را انجام مي ،كنند نافرماني نمي

 m   ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Îl ٢٤: البقرة   
خود را از آتشي  )الزم است كه با انجام كارهاي نيكو و دوري از بديها(پس (

آتشي كه  .به دور داريد ،است )اصنام(افروزينه آن انسان و سنگ  )بخشي از(كه 
    .)كافران آماده گشته است )شكنجه(براي 

اما . اند كفار و مشركين  ،دشو ميمنظور از مردماني كه آتش دوزخ بدان افروخته 
د، حقيقت و شو مينوع سنگي كه سوخت دوزخ است و آتش دوزخ بدان افروخته 

اورند كه آن سنگ از نوع بعضي از سلف بر اين ب. داند ماهيت آن را خداوند بهتر مي
  : فرمايد ميعبداهللا بن مسعود . كبريت و گوگرد است

هي حجارة من كربيت، خلقها اهللا يوم خلق السموات و االرض يف السماء «
  ١.»يعدها للكافرين  الدينا،
روز خلقت زمين و آسمانها در خداوند   كهآن سنگ همان سنگ كبريت است (
  ).استاي كفار آماده ساخته و آن را بر  آفريده نيزآن را 

د، بدون چون و چرا باش مي صاهللا رسول از آن جهت كه اين سخن برگرفته از
ناشي از طبيعت يا زمين   موضوعي استنباطي و اجتهادي كهيم و اگر پذير ميآن را 

هايي وجود  ، زيرا سنگبوديم پذيرفتن آن نمي  هرگز ملزم به ،بود شناسي فرد مي
                                           

  ).١/١٠٧(تفسري ابن كثري   ١
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ي كبريت استعداد ها سنگشدن از ور شعلهقدرت اشتعال و دارد كه به لحاظ 
در آغاز بر اين عقيده بودند كه سنگ كبريت از ويژگيي برخوردار . بيشتري دارند
آن سنگ، سوخت آتش : ندگفت ميلذا . دشو ميديده ن ها سنگديگر است كه در 
» حجاره«اكثر مفسرين بر اين باورند كه منظور از : گويد ميابن رجب . دوزخ است

درباره سنگ كبريت گفته . دشو مي ور شعلهكبريت است و آتش دوزخ بوسيله آن 
ها فاقد چنين خصوصياتي  سنگديگر باشد كه  حاوي پنج نوع عذاب ميشود  مي

  :هستند
  .شدن ور شعلهسرعت  - 1
  .بوي بد - 2
  .فراواندود  - 3
  .شدت چسبندگي به بدن - 4
  1.موقع روشن شدن  بهقوت حرارت  - 5

يي را خلق كند كه به لحاظ ويژگي از سنگ كبريت ها سنگوند قادر است خدا
تر باشند و ما معترفيم كه اشياء و جهان آخرت متفاوت و مغاير با اشياء دنيا  مهم

  .هستند
 يمعبودان باطل: دشو ميو از جمله چيزهائي كه آتش دوزخ بدان ها روشن 

  :فرمايد ميداوند گرفتند، خ عبادت قرار ميمورد هستند كه در دنيا 
 m{   z  y  x  w   v  u  t  s  r    }  |

¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~     ©l ٩٩ - ٩٨: األنبياء   
پرستيد آتشگيره و هيزم  شما و چيزهائي كه جز خدا مي !)اي كافران ستمگر((

اگر اينها معبودها و خداياني   .گرديد شما حتماً وارد آن مي .دوزخ خواهيد بود
بتها (حتي همه ) گردند نه تنها وارد دوزخ مي(. گشتند هرگز وارد دوزخ نمي ،ندبود

   .)مانند در آن جاودانه مي )پرستها و بت
هر چيزي كه آتش بدان : گويد ميجوهري . حصب، يعني سوخت و هيزم

  .دشو ميكند، حصب گفته  ور شعلهروشن شود يا آن را 

                                           
  .  ١٠٧التخوبف من النار البن رجب، ص   ١
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  ي آتش دود و شراره غلظتشدت گرمي، : مبحث ششم

§  ¨  ©  m  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «     ª    :فرمايد ميخداوند 

  »  º  ¹       ¸  ¶  µ  ´l ٤٤ - ٤١: الواقعة  
هاي  آنان در ميان شعله   .!)بدا به حالشان(  !؟ چه سمت چپيهائي !سمت چپيها(

ار و در سايه دودهاي بسيار سياه و گرم قر    !آتش و آب جوشان بسر خواهند برد
  ).اي نه خنك است و نه مفيد فايده   .خواهند گرفت

  آرامش روحي و رواني را براي انسان به  ي فوق بيانگر موضوعي است كه هآي
  . آب، هوا و سايه: اند از عبارتنيز آنها  آورد، ارمغان مي

پس . نداردوجود آيه حكايت از اين دارد كه هيچگونه سردي براي اهل دوزخ 
است و آن عبارت است از باد گرم و سوزاني كه شدت » مسمو«هواي دوزخ 

و سايه است جوشيده و بسيار داغ  آبيد و آب دوزخ باش ميحرارتش فوق العاده 
  1.است  از دود آتش تشكيل شده  نام دارد كه» يحموم«آن 

اصحاب برخوردي خشن و خطرناك با   ي فوق راجع به ههمانطور كه در آي
ي دوزخ بسيار وحشتناك معرفي شده  يه ذيل نيز قضيهشده است، در آ بحثشمال 

  :فرمايد مياست، خداوند 
 mt  s  r   q  p  o  n  m  l  k    w  v  u

   z  y  xl ١١ -  ٨: القارعة   
 ،او )مهربان(مادرِ    .او سبك شود )حسنات و نيكيهاي(و اما كسي كه ترازوي (

دهان خود را به سويش  ،ن اوو براي در آغوش كشيد(است  )ژرف دوزخ(پرتگاه 
آتش     !؟ پرتگاه دوزخ چيست و چگونه است ،داني تو چه مي   .)باز كرده است

  ).بزرگ بسيار گرم و سوزاني است

                                           
  .٨٥ص : التخويف من النار  ١
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 آتش دود اي از سايه ،بدان اشاره شد» ²  ³  ´   «اي كه در آيه مذكور  سايه
بيعت انسان بهمين خاطر ط ،است و سايه اصوالً حكايت از رطوبت و سردي دارد

اما اين سايه فاقد برودت و . كند ميبدان تمايل دارد و به وجود آن احساس آرامش 
  .باشد سوزان مي اي Ĥيهس ،اي دلپسند است، زيرا اين سايه عاري از قد و قواره

 قرآن درباره آن سخن به ميان آورده و. اين سايه كه در واقع دود دوزخ است
  :فرمايد مي

 m  w  v  u   t  s `   _  ~  }  |  {  z  y  x       c  b  a

  i   h  g         f  edl ٣٣ -  ٣٠: املرسالت   
دار خنك  نه سايه    ).دودهاي خفقان بار آتش(برويد به سوي سايه سه شاخه (

چرا . (كند هاي آتش جلوگيري مي و نه از سوزندگي شعله ،بخشي است و آسايش
 )خيزد چنين دود مرگباري از آن برمي(تشي كه آ    .)كه خود برخاسته از آتش است

   .هستند )اي بزرگ و برافراشته( دهد كه انگار كوشك هائي از خود بيرون مي آتشپاره
  ).شتران زردي هستند )از لحاظ رنگ و حركت و سرعت(هائي كه انگار  آتشپاره

لظت د، بدليل غرو ميدودي كه از اين آتش باال  :شود مياز آيه چنين استنباط 
تواند انسان را  نمي سردي است وفاقد سايه دارد اما : دشو ميآن به سه دسته تقسيم 

از اين آتش   ي برافروختهها شرارهاما . محفوظ دارد  هاي برافروخته از در برابر شعله
  .ماند شترهاي سرخ رنگي مي  بزرگي است و بهبسيار هاي  همانند قله

و نهايت تاثير آن بر اهل دوزخ خداوند در مقام بيان قدرت اين آتش 
  : فرمايد مي

 m   g  f      h     j  i   k n  m       l    o     p     s  r       q   t             ul    
   ٢٩ -  ٢٦:املدثر

داني  تو چه مي .سوزانيم سازيم و بدان مي هرچه زودتر او را داخل دوزخ مي (
تا انسان از دست آن با (كند  اند و نابود ميمير دوزخ نه مي   !كه دوزخ چگونه است؟

تا انسان از دست آن بگريزد و (سازد  و نه رها مي) مرگ هميشگي راحت شود
  ).سازد پوست تن را به كلّي سياه و دگرگون مي   ).نجات پيدا كند
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و به  كند ميخود طعمه حريق  نيزرا انسان پوست  حتياين آتش هر چيزي 
، درس ميدلها   د و بهافكن ميهمه را بيرون  داردكه در شكم د و آنچه رس مياستخوان 

نه دام خود انداخت ديگر نجات پيدا نخواهد كرد   به  هر كسي را كهدوزخ 
  .سازد و نه رها مي كند ميراند و نابود مي مي

 قيل يا» نارنا جزء من سبعني جزءاً من نار جهنم«: فرمايد مي  صرسول اهللا
اً كلهن مثل ءفضلت عليها بتسعة و ستني جز: قال. فيهان كانت لكا اهللا رسول
  ١.»حرها
اصحاب . باشد آتش دوزخ ميهفتاد برابر كمتر از حرارت آتش دنيا حرارت (
ي همين آتش دنيا هم گرم باشد باز براي عذاب  اندازه  اگر به !اي پيامبر : گفتند

هفتاد قسم   حرارت آتش دوزخ به: فرمود  صاهللا رسول گناهكاران كافي است،
قسم آن براي آتش دوزخ باقي است و هر قسم از   شصت و نه  است كه  تقسيم شده

  .باشد ي آتش دنيا گرم مي اندازه  آنها به
  :كم نخواهد شدشدت حرارت آن با وجود گذشت زمان اين آتش 

 m   Ê  É  È  Ç  Æ  Ål ٣٠: النبأ   
  ).افزائيم ايتان نميبر ،ما هرگز چيزي جز عذاب و درد و رنج !پس بچشيد(

 m_  ^  ]  \l ٩٧: اإلسراء   
فروكش  )به سبب سوختن گوشت و استخوان ايشان(هر زمان كه زبانه آتش (
  ).افزائيم بر زبانه آتششان مي )با تجديد گوشت و استخوانشان(  ،كند

بنا بر اين تحليل كفار هرگز نفس راحت و آرامش را نخواهند كشيد و عذاب 
  .شود مان كم نميآنها با گذشت ز

 m  u  t   s  r  q  p  o  nl ٨٦: البقرة   
و ياوران و (شود و ايشان ياري نخواهند شد  لذا شكنجه آنان تخفيف داده نمي (
    ).كنندگاني نخواهند يافت تا براي نجاتشان بكوشند كمك

                                           
  ) . ٦/٣٣٠(ضفه النار الباري خباري كباب بدء اخللق، باب   ١
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  صاهللا رسول  روايت كرده طبق روايتي كه امام مسلم آن را از عمرو بن عبسه
  :دفرمو

صل صالة الصبح مث اقصر عن الصاله حيت تطلع الشمس و ترتفع فاهنا : قال«
مث صل فان الصاله مشهودة حيت  ،تطلع بني قرين الشيطان و حيتئذ يسجد هلا الكفار

 ءنئٍذ تسجر جهنم، فاذا اقبل الفيحیيستقل الظل بالرمح مث اقصر عن الصاله فانه 
  »فصل

خورشيد از خواندن نماز خودداري كن، تا طلوع سپس نماز صبح را بخوان (
سجده  براي ويكفار در آن لحظه . كند ميزيرا خورشيد ميان دو شاخ شيطان طلوع 

و ديگر سپس نماز بخوان تا اينكه سايه باندازه يك نيزه ارتفاع پيدا كند . ندبر مي
ل و بعد از زوا شود  مي، زيرا در آن لحظه دوزخ افروخته جايي نياور  نماز را به

  .).تواني نماز را ادا نمائيد خورشيد مي
  صاهللا رسول  كه  روايت شده در بخاري و مسلم از حضرت ابوهريره

  : فرمود
  »اذا اشتد احلر فابردوا بالصالة، فان شدة  احلرمن فيح جهنم«
نماز خود را آرامش   هنگام شدت حرارت نور خورشيد با رويي آوردن به  به(
  ).از آثار تنفس دوزخ است، زيرا شدت گرمي بدهيد

  .شود مي  هنگام مالقات با ياوان خويش برافروخته  آتش دوزخ به
 m  t  s    r  q  p  o  n  ml ١٣ - ١٢: التكوير   
و هنگامي كه بهشت   .شود ور مي و هنگامي كه دوزخ كامالً برافروخته و شعله(

  ).شود نزديك آورده مي) براي پرهيزگاران(
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  حرف مي زند و مي بيند آتش: مبحث هفتم
خوانند اطالع و آگاهي دارند كه آتش  كساني كه نصوص قرآن و سنت را مي

آيه قرآن حكايت . كند ميد و شكوه زن ميد، حرف بين مياست كه  اي آفريده) دوزخ(
به غرش در  كند مي  ياران خود را مشاهدهاز دور   اينكهاز آن دارد كه دوزخ بعد از 

كه بيانگر خشم و غضب آن  دهد از خود نشان ميتناكي را د و صداي وحشآي مي
  :فرمايد ميباشد، خداوند  نسبت به اهلش مي

 m  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ١٢: الفرقان   
و آنان (بيند  ايشان را از دور مي )اين آتش فروزان دوزخ(هنگامي كه (

  )شنوند مي آلود و جوش و خروش آن را صداي خشم) افتد چشمشان بدان مي
  : كند ميابن جرير از ابن عباس چنين روايت 

ما : ان الرجل ليجر ايل النار، فترتوي و ينقبض بعضها ايل بعض فيقول الرمحن«
 ،ارسلوا عبدي و ان الرجل ليجر ايل النار: فيقول  انه يستجري مين، :لك؟ فتقول

ان تسعنی : فیقولما کان ظنک؟ :  ، فیقول اهللايا رب ما كان هذا ظّني بك: فيقول
فتشهق اليه النار، شهوق  ،ارسلوا عبدي و ان الرجل ليجر ايل النار :فيقول .رمحتک

  ١.»اخري ال تبقي احداً اال اخافته زفرة البغلة ايل البعري و تزفر
خود   دوزخ خود را جمع كرده و به. دشو ميمردي به سوي دوزخ كشانده (
عذاب آن مرد از : گويد ميچه شده است؟ تو را : پرسد خداوند از او مي. چسبد مي

شخصي به سوي دوزخ . بنده مرا رها كنيد: فرمايد ميخداوند . طلبيد من پناه مي
. مپنداشت ميپروردگارا در حق تو چنين ن: گويد مي  د، در آن لحظهشو ميكشانده 
گمانم بر اين بود كه رحمت تو شامل : گويد ميگمانت چه بود؟ : فرمايد ميخداوند 

شخص ديگري به سوي . بنده مرا رها كنيد: فرمايد ميشود، خداوند  ميال من ح
  كشد كه مي  اي نعره با ديدن آن مرد همانند قاطر مادهدوزخ . دشو ميدوزخ كشانده 

                                           
  . و سند آن نیز صحیح است) ٢/١٢(به روايت ابن كثري » النهابه«  ١
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د و جيغ مي زند كه همه آي ميبه صدا در است، براي بار دوم چنان   قاطر نر را ديده
  .كند مي و مبهوت زده را بهت

كنند  مد و ترمذي از طريق اعمش از ابي صالح از ابي هريره روايت ميامام اح
  : فرمود  ص اهللا رسول  كه

خيرج يوم القيامه عنق من النار هلا عينان تبصران و اذنان تسمعان و لسان ينطق، «
بكل جبار عنيد، و بكل من دعا مع اهللا اهلا آخر، و : اين وكلت بثالثه: تقول

  .»باملصورين
داراي دو چشم بينا، دو گوش   كهد آي ميت گردني از آتش بيرون روز قيام(

من به سه نفر : گويد مي آيد و سخن در مي  ، زبانش به باشد شنوا و زباني گويا مي
ي ستمگران و سركشان، هر كسي كه همراه خدا، خداي ديگري  همه: ام شدهگمارده 

  1.اند را خوانده و به تمام كساني كه تصوير كشيده

                                           
دارای سندی :  این حدیث گفته  حمقق راجع به) ١٠/٥١٨(؛ جامع االصول ١٧٩ص . التخوبف من النار   ١

  ..این حدیث حسن، صحیح و غریب است: است  صحیح است و ترمذی گفته
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  خواب حضرت عبداهللا بن عمر: ث هشتممبح
را در خواب دو فرشته : گفت عبداهللا بن عمر  اند كه روايت كردهبخاري و مسلم 

اي  هفرشتسپس . آهنين در دست داشته و نزد من آمدند اي تازيانههر كدام   ديدم كه
نترس، تو : خطاب به من گفتند. آهنين در دست داشت اي تازيانه  من رسيد كه  به
به كنار همراه خود مرا  پس .افزودي نمازهاي شب مي  دم خوبي هستي، كاش بهآ

هاي  شاخداراي . است شده  دار و لوله چينهمانند چاه   ناگهان ديدم كه. بردنددوزخ 
آهنين گماشته  اي تازيانهاي با  ميان هر دو شاخش فرشته. هاي چاه است همانند شاخ

كه روي سرهايشان آويزان كردم   ا مشاهدهالي آتش كساني ر  در البه. شده بود
سمت راست   بهمرا سپس . مرداني از قريش را شناختمدر ميان آنها بودند، 

  . برگرداندند
 آن را براينيز حفصه . را با خواهرم حفصه در ميان گذاشتماين خواب جريان 

 اي تهشايسهمانا عبداهللا انسان و بنده : فرمود صپيامبر. بازگو نمود صاهللا رسول
  .است
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دوزخ را كسي آيا قبل از فرا رسيدن قيامت، : مبحث نهم
  بيند؟ مي

دوزخ را رؤيت كرده  صاهللا رسول آنچه كه براي ما محرز است، اين است كه
  . است  كرده  بهشت را مشاهده  كه  همانگونه

  :فرمود صپيامبر  كه  بن عباس نقل شده  در صحيحين از عبداهللا
ما بقیت الدنیا،   ألکلتم منه   تناولت عنقودا و لو اصبتهانی رأیت اجلنة، و «

  .»فلم أر منظرا کالیوم قط افظع، و رأیت اکثر اهلها النساء ،و رأیت النار
از آن را در دست گيرم و اگر اي  خوشه  كردم و خواستم كه  بهشت را مشاهده(

ي و دوزخ را خورد ميشما تا پايان دنيا از آن   ،مگرفت ميآن خوشه را در دست 
از آن نديده بودم و ديدم كه بيشترين  تر وحشتناكرا  اي صحنهديدم و تا حال هيچ 

 ).اند دادهاهل دوزخ را زنان تشكيل 
 صاهللا رسول  است كه  روايت شده در صحيح بخاري از حضرت اسماء

  :فرمودند
ت قد دنت منی اجلنة، حتی لو اجترأت علیها جلئتکم بقطاف من قطافها، و دن«

ما شأن هذا؟ : قلت. ای رب و انا معهم؟ فاذا امرأة ختدشها هرة: منی النار حتی قلت
حبستها حتی ماتت جوعا، ال هی اطعمتها و ال ارسلتها تأکل من خشاش : قالوا

  .»االرض
ستم خوشه انگوري توان مياگر مي خواستم  از من نزديك شد كه چنان بهشت(

و من ! پروردگارا: گفتم  ه من نزديك شد تا اينكهبنيز چنان دوزخ  .را از آنجا بياورم
چرا اين زن : گفتم. يدگز مياو را  اي گربههمراه آنها هستم؟ ناگهان زني را ديدم كه 

اين زن آن گربه را نزد خود اسير كرده تا از : گرفتار چنين عذابي است؟ گفتند
تا   آن را رها كرده  نهو   داده  گربه  خود غذايي را به  ، او نهگرسنگي جان داده است

  1).از حشرات روي زمين تغذيه كند

                                           
  ) .٤٢٤٧(مشاره ) ٤/١٣٣(صحيح اجلامع   ١
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  : فرمود  صپيامبر   است كه  در مسند احمد از مغيره بن شعبه نقل شده
ان النار ادنیت منی حتی نفخت حرها عن وجهی، فرأیت فیها صاحب «

  ١.»احملجن، والذی حبر البحیرة و صاحب محیر، و صاحبة اهلرة
گرمي آن را در صورتم احساس   نزديك كردند كه من از تا جاييرا دوزخ (
الي آن صاحب محجن، رايجگر بحيره، صاحب حمير و صاحب گربه  در البه. كردم

  ).را ديدم
  صاهللا رسول  كه  در صحيح مسلم از حضرت جابر بن عبداهللا روايت شده

  : فرمودند
 ،نها قطفاًعرضت علي اجلنة والنار، فقربت مين اجلنة حيت لقد تناولت م  انه«

خر رهبة ان تغشاين، و رايت امرة أتأقصرت يدي عنه، و عرضت علي النار فجعلت 
محرييه سوداء طوبلة، تعذب يف هره هلا ربطتها، فلم تعطعمها، و مل تسقها، و مل تدعها 

  ٢.»تاكل من خشاش االرض، و رايت فيها ابا مثامة عمر بن مالك جير قصبة من النار
قصد كردم خوشه انگوري   نشان داده شدند تا آنجا كهبهشت و دوزخ به من (

را از آن بچينم، اما از آن دست كشيدم و دوزخ به من نشان داده شد، از ترس اينكه 
زن حميري قد دراز سياهي را ديدم كه . آتش آن مرا در بر گيرد، از آن دور گشتم

سير كرد تا جان ايشان گربه را نزد خود ا. شد ميدر ارتباط با گربه خودش شكنجه 
نه آن را رها كرد تا از حشرات روي زمين تغذيه كند و نه خود آن را آب و . داد

و ثمامه عمر بن مالك را در آن ديدم كه دامن آتشين را با خود . طعام مي داد
  ).كشيد مي

جايگاه خود را  منيؤم هر انسان ،شويم عالم برزخ منتقل مي  به  پس از مرگ كه
  .دشو ميبه او نشان داده . سان كافري جايگاه خود را  در دوزخدر بهشت و هر ان

  .اين مطلب در حديث برزخ قبالً بيان گرديده است 

                                           
  ) .١٩٦٨(مشاره ) ٢/١٧٤(صحيح اجلامع  ١
  ).٢٣٩٤(مشاره ) ٢/٢٩٨(صحيح مسلم   ٢
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  ثير دوزخ بر دنيا و اهل آنأت: مبحث دهم
  :  نقل شده   در صحيح بخاري از ابوهريره

نفس  :فقالت رب اكل بعضي بعضاً، فاذن هلا بنفسني ،اشتكت النار ايل رهبا«
  .»لشتاء و نفس يف الصيف فاشد ما جتدون من احلر و اشدما جتدون من الزمهريريف ا

اي از من دارد  پاره! پروردگارا: دوزخ پيش پروردگارش شكايت كرد و گفت(
) برد يعني اجزاء من از شدت گرمي خودم را از بين مي( خورد ميي ديگرم را  پاره

يك نفس در زمستان و يك نفس  :خداوند به آن اجازت داد تا دو مرتبه نفس بكشد
 يد، از آنِكن ميي كه شما آن را احساس ا شدت گرمي يا شدت سردي. در تابستان

  ).اين دو نفس است
  : فرمود صپيامبر  كه  نيز نقل كرده از ابوسعيدبخاري 

  »اذا اشتد احلر فابردوا بالصالة، فان شدة  احلرمن فيح جهنم«
نماز خود را آرامش   با رويي آوردن به هنگام شدت حرارت نور خورشيد  به(
  1)..، زيرا شدت گرمي از آثار تنفس دوزخ استبدهيد

                                           
  ) ٦/٣٣٠(فتح الباري   ١



 



 

  فصل چهارم
  دوزخ جاودان و فنا ناپذير است

بهشت و : گويد ميطحاوي در كتاب عقيده خود . دوزخ جاودان است و پايان ندارد
  1.ندرو ميفنا ناپذير هستند و از بين ن .اند شدهدوزخ آفريده 

الملل و «در كتاب . است  را نقل كرده اجماع  در خصوص اين مسألهن حزم اب
  :او چنين آمده است» النحل

اتفقت فرق االمة كلها علي ان ال فناء للجنة و ال لنعيمها و ال للنار و ال « 
  ٢.»لعذاهبا اال اجلهم بن صفوان

دارند ر نظهاي اسالمي به جز جهم بن صفوان بر اين مطلب اتفاق  ي فرقه همه(
اند و هرگز از بين  هاي آن و دوزخ و عذاب آن جاودان كه بهشت و نعمت

  .)ندرو مين
  : چنين آمده است» مراتب االجماع«ديگر ايشان و در كتاب  
  ٣»و ان النار حق و ِاّنها دار عذاب التفين و ال يفين اهلها بال هنایة«
و  ناپذيرفنا خ دوزخ و ياران دوز. است يقت دارد و براي عذابدوزخ حق (

  ).براي هميشه هستند
  كه اند بسيار فراوان هستند جاودانگي دوزخ بحث رانده  راجع به  ي كهنصوص

همين كافي جاودانگي آن براي . در مباحث بعدي خواهيم آوردرا بسياري از آنها 
  .ناميده است) محل دائمي(است كه خداوند آن را دارالخلد 

ناپذير  جماعت كه دوزخ هميشگي و فنا اين است مذهب اهل سنت و آري 
و اهل دوزخ همواره در آن خواهند بود و جز موحدين نافرمان از آن بيرون  است

  .اما كفار و مشركين براي هميشه در آن خواهند ماند. نخواهند آمد
                                           

  .٤٧٦ص : شرح الطحاويه   ١
  ).٤/٨٣(امليل و النحل ال بن حزم   ٢
  .  ١٧٣: مراتب االمجاع   ٣
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  اعتقاد دارند بودن دوزخ فاني  به  كساني كه

تقسيم   هفت گروه  بهخ مخالفين با مذهب اهل حق در مساله هميشگي بودن دوز
  :شوند مي

پايان امام احمد در . به فاني بودن دوزخ و بهشت معتقد هستند  جهميه كه - 1
فاني بودن دوزخ و   به  كه  را شناسايي كردهمذهب جهميه » ةالرد علي الزنادق«كتاب 

دالئل آنها  ي همه  ذكر نصوصي در اين رابطه  به  ن با توجهاايش. بهشت اعتقاد دارند
  .ا رد كرده استر

ند و لو شو ميي كساني كه داخل دوزخ  همه: گويند خوارج و معتزله مي - 2
و رمز و راز اين ديدگاه  مانند مي  براي هميشهاينكه از اهل توحيد و موحدين باشند 

هر كس مرتكب . نددان مياين است كه خوارج مسلمانان را بدليل ارتكاب گناه كافر 
معتزله مرتكب . كافر و براي هميشه در دوزخ است )خوارج(گناهي شود، نزد آنان

ند، در دنيا احكام دان مي) است و نه كافر مؤمننه ( گناه را منزل بين المنزلتين
و ما . دمان مياما در آخرت براي هميشه در دوزخ شود  ميبر وي اجراء  ياسالم

 .بيرون آمدن اهل توحيد از دوزخ نصوص زيادي را بيان كرديم  راجع به
چشند،  هود بر اين باورند كه آنها براي مدت محدودي در دوزخ عذاب ميي - 3

را رد   خداوند در قرآن مجيد اين عقيده. شود سپس گروه ديگري جانشين آنها مي
 :نموده و سخنان آنها را تكذيب كرده است

 m|  {  z   y  xw  v     u  t  s  r  q    `  _  ~  }
j  i  h  g  f  e   d  c  ba  k     p  o   n     m  l

s  r  q    y  x  w   v  utl ٨١-٨٠: البقرة   
آتش جز چند روز معدودي  )هر چند هم گناهكار باشيم( :گويند مي(

خدا هرگز  )چون(ايد و  آيا از جانب خدا پيمان گرفته :بگو !گردد گريبانگيرمان نمي
كه چيزي به خدا نسبت يا اين  ؟)ايد اطمينان يافته(نمايد  اش عمل نمي خالف وعده

هر كس مرتكب گناه  !آري    ؟)و دروغي بيش نيست(خبريد  دهيد كه از آن بي مي
اين چنين  ،او را احاطه كند )احساس و وجدان و سراسر وجود(و گناه  ،شود

  ).افرادي ياران آتش بوده و جاودانه در آن خواهند ماند
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m  J  I  H  G  F  E  D  C   B   A K              M  L :فرمايد ميو 

Y  X     W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N    ]   \  [  Z
  f  e  d  c  b  a    `  _^l ٢٤ – ٢٣: آل عمران  

داده شده ) آسماني(اي از كتاب  آيا آگاهي از حال كساني كه بديشان بهره(
شوند تا در  دعوت مي )قرآن(ايشان به سوي كتاب خدا ) هنگامي كه(است؛ 

 )پذيرند ولي آنان دعوت را نمي ،و حق را از باطل جدا سازد(نشان داوري كند ميا
هميشه چنين كساني از (و حال آن كه  ،كنند سپس گروهي از ايشان سرپيچي مي

جز  :گفتند بدان خاطر است كه مي )عمل آنان(اين    .روي گردانند )حق و حقيقت
چرا كه  .ازات محدودي داريمو مج(رسد  به ما نمي )دوزخ(آتش  ،چند روز اندكي
به هم  )پيوسته(بستند و  و افتراهائي كه در دينشان به خداي مي !)ايم از قوم گزيده

  ).ايشان را گول زده است ،بافتند مي
بقره چنين نقل  ي ي سوره هابن جرير در تفسير خود از ابن عباس در تفسير آي

» تحله القسم«ا را فقط بخاطر خداوند م«: گفتند مي) يهود(دشمنان خداوند : كند مي
گوساله را پرستيديم و با گذشت اين چهل روز عذاب از   يعني آن چهل روزي كه

  .آورند و ما را از عذاب بيرون ميشود  ميما منقطع 
  :كند ميابن جرير از سدي درباره اين قول يهود چنين نقل 
دوزخ  برد و زماني كه آتش خداوند به مدت چهل روز ما را به دوزخ مي

بني اسرائيل را  هاي هتمام ختنه شد: دده ميسر گناهان ما را پاك گرداند، منادي ندا 
آنان اعالم .  شده  ما داده  دستور ختنه به ،روي همين اصل. بياوريدبيرون از دوزخ 

  1.ندآي ميماند و همه بيرون  آنها در دوزخ نمي كسي از   اند كه داشته
يهود در تورات اين مطلب را يافتند : استنقل شده  از حضرت ابن عباس 

در وسط دوزخ قرار دارد بايد مسير چهل سال   درخت زقوم كه  براي رسيدن به  كه
جز ايام معدوده در كتاب خداوند ديگر   كهرو آنها پنداشتند  از اين. حركت را پيمود

  .مانند ميان آتش باقي نمي

                                           
  ) .١/٣٨١: (تفسري ابن جرير   ١
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اما يهود . درس ميجحيم  كه به اصلاست مسيري  رادم: گويد ميابن جرير 
د، رس ميسپري شود، مدت دوزخ نيز به پايان ) چهل روز(ند هرگاه عدد پنداشت مي

   :گويند مي  كهاين است مفهوم قول يهود . دوزخي  د و نهمان ميعذابي باقي   پس نه
m ^  ]   \  [  Z  Y l ٢٤: آل عمران  
  ).رسد به ما نمي )دوزخ(آتش  ،جز چند روز اندكي(

عذاب الي  البهند، در شو ميوقتي يهود وارد دوزخ : فرمايد مي عباس ابن
. ندرس ميبه درخت زقوم » ايام معدوده« هايدر آخرين روز  اينكهكنند تا  حركت مي

يد كه آتش دوزخ جز چند كرد ميفكر : گويد نگهبان سقر به آنها مي  در آن لحظه
شده است و شما تا ابد در رسد، همانا عدد چند روزي سپري  روزي به شما نمي

  1.ندشو ميآنگاه به اجبار به سوي دوزخ برده . دوزخ هستيد
، معتقد هستند »وحدة الوجود«  معتقد به  كساني كهابن عربي الطاني امام  - 4

است كه اهل دوزخ تا مدتي در عذاب خواهند بود و بعد مزاج و طبيعت آنها به 
چون . ندبر مياز سوختن در آتش لذت  آنگاه ،دياب ميطبيعتي ناري و آتشين تغيير 

اين ديدگاه : فرمايد مي» الفتح«ابن حجر در . آتش با مزاج و طبيعت آنها توافق دارد
  2.ندده ميكه خود را به تصوف نسبت  اي است هزنادق

ند و دوزخ به آي مياهل دوزخ از دوزخ بيرون : ند قول كساني كه معتقد - 5
 .دمان ميحالت خود تا ابد باقي 

زندگي اهل دوزخ : معتقد است  ب ابي هذيل عالف از امامان معتزله كهمذه - 6
ند و شو ميحركت تبديل  د و اهل دوزخ به خشك و بيپذير ميروزي پايان 

 .ندكن مياحساس درد و ناراحتي ن
ي بال نهايت  معتقد است حادثه  كه  رو ديدگاه خود را اعالم داشته ايشان از اين

از مقايس باطل عقلي داليل صريح و روشني راجع   استفاده وجود ندارد، بنابر اين با
 .است  جاودانگي دوزخ را رد كرده   به

                                           
  ) . ١/٣٨١: (تفسري ابن جرير   ١
  ) .١١/٤٢١: (فتح الباري   ٢
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خواست خود كساني را از   خداوند بنا به: گويند ميديدگاه كساني كه  - 7
سپس مدت زماني دوزخ . حديث آمده است درهمانطور كه . دوزخ بيرون مي آورد

برد، زيرا خداوند براي دوزخ مدت زماني را  ميگذارد و بعد آن را از بين  را باقي مي
 1.درس ميكه با فرا رسيدن آن دوزخ به انتها   قرار داده

عالمه شيخ االسالم ابن تيميه و شاگرد رشيدش عالمه ابن قيم به اين ديدگاه 
  .اند اخير گرايش داشته

حجر ابن . اند داده  تاليفاتي زيادي را ارائهفوق علماء در رد و نفي ديدگاه 
عتقاد دارند و بدان امتاخرين  از بعضي: گويد ميفوق از نقل ديدگاه  بعد عسقالني

ارزش  ، اما اين ديدگاه باطل و بياند دادهبراي اثبات آن دالئلي عقلي را ارايه 
  .پذيرد باشد و هيچ احدي آن را نمي مي

سبكي بزرگ درباره ضعف و سطحي بودن اين ديدگاه بحث مفصل نموده و 
  2.بسيار مستندي را بيان نموده است دالئل

 ")756متوفي (تقي الدين علي بن عبدالباقي سبكي شافعي مذهب "كتابي كه . 
  .نام دارد» االعتبار بيقاء اجلنة و النار«. آن به اين مساله اشاره نموده است در 

اي به نام  رساله مذهب عالمه شيخ مرعي كرمي حنبلي: گويد ميصديق حسن 
سيد امام محمد . در اين رابطه نگاشته است »ريقني علي خلود اهل الدارينتوفيق الف «

هر كدام در اين زمينه نيز بن اسماعيل امير و عالمه مجتهد محمد بن علي شوكاني 
بهشت و دوزخ و اهل آنها   اند كه خالصه مطالب آنها اين است كه كتابي نوشته

  3.جاودان و هميشگي هستند
  :وجود دارد كه بيان آنها خالي از فايده نيستسائلي در اين زمينه م

پيرامون بقاء و عدم بقاء دوزخ و  ،اشاره به ديدگاه رديف هفت(اين ديدگاه  - 1
هر چند كه دو تن از علماء برجسته و ممتاز آن را  ،ديدگاه باطلي است) اهل آن

                                           
یقظة ) ٢/٢٣٤(سفاريين شرح عقیدة ال.  ٤٨٣طحاويه ص : براي اين مباحث به منابع زير مراجعه شود ١

  ).١١/٤٢١( ، فتح الباری٤١ص :صدیق حسن خان: اولی االعتبار
 )١١/٤٢٢(فتح الباري  ٢
  .٤٢ص : معظه اويل االعتبار لصديق حسن خان  ٣
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ا چنين عالمه شيخ االسالم ابن تيميه و شاگرد برومندش ابن قيم به م. اند كردهييد أت
داليل بطالن اين ديدگاه، . محبت حق بر محبت اشخاص تقدم دارد: اند آموخته

. خلود دوزخ دارند وجود نصوص صحيح و صريحي است كه حكايت از دوام و
كه را نقل كرديم قبالً قول كساني  . الثبوت و قطعي الداللة هستند اين نصوص قطعي

  .دان اجماع را نقل كرده ،بر خلود و دوام دوزخ
نكوهش شيخ االسالم و شاگرد رشيدش ابن قيم، بخاطر اين ديدگاه هرگز  - 2

روا نيست و هيچ كس حق ندارد آن دو بزرگوار را سرزنش و توبيخ نمايد؛ هر چند 
اند، اما  گروهي آن دو را كافر و گروهي ديگر آنها را فاسق خوانده  متأسفانه  كه

يز نيستند، زيرا آن دو بزرگوار هيچ يك از اين دو نظر جا  واقعيت اين است كه
اگر . نمايند پاداش الهي را كسب ميخاطر اجتهادشان   هستند و بهمجتهد و مأجور 

 .ندكرد ميديدند، قطعاً از آن پيروي  اقوال خود ميخالف آنان حق را در 
شود، بدانجا منتهي  اي موجب كفر مي لهأمخالفت در چنين مس  اينكه ادعاي 

ايي كه واليت و امامت آنان مسلم و پذيرفته شده است، ه هائماست كه بسياري از 
بر اين عقيده بود كه  مورد تكفير واقع شوند، زيرا حضرت عمر بن خطاب

شخص مسافر اگر فاقد آب باشد، تيمم نكند و نماز نخواند و تمام امت عليه اين 
اهللا الرحمن بسم «بر اين عقيده بود كه  نيز امام مالك. دارند نظر ديدگاه اتفاق

 :بر اين نكته اتفاق دارند كهاسالمي از قرآن نيست و حال آنكه امت  اي آيه» الرحيم
اي از مسلمانان معتقد به عدم افزايش و  اش قرآن است و عده  همه» ما بين الدفتين« 

نصوص قطعي قرآن از يكي حال آنكه افزايش و كاهش ايمان . كاهش ايمان هستند
 .امت اسالمي بر آن اجماع نظر دارند است و صو سنت پيامبر

مناسب است به اين نكته توجه شود كه عالمه ابن تيميه و ابن قيم در يك  - 3
شيخ  ي نوشته »فتاويالمجموع «در . قول ديگر معتقد به عدم فناء دوزخ هستند

سلف امت، قرآن و ساير اهل «: ال چنين آمده استؤاالسالم در پاسخ به يك س
شوند و  ها معدوم نمي ن عقيده اتفاق دارند كه برخي از آفريدهسنت و جماعت بر اي

و به جز يك گروه از  ....بهشت، دوزخ، عرش و: ند، مانندرو ميبه كلي از بين ن
جهم بن صفوان و پيروانش از معتزله هيچ فرد يا گروه : متكلمين و اهل بدعت مانند
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و بدون ترديد، اين  ندا نيسته ديگري قايل به معدوم شدن و از بين رفتن تمام آفريده
و اجماع سلف امت و   صاهللا رسول يك قول باطل و مخالف با كتاب اهللا و سنت

 1.ائمه است
براي ما روا   آري با توجه به اينكه اين دو بزرگوار در اين باره دو ديدگاه دارند،

خير نيست كه فناء دوزخ را بطور جزم و يقين به آن دو نسبت دهيم، مادام كه قول ا
. براي ما روشن نشده است ايشانو در صورتي كه ديدگاه دوم . ايشان روشن نباشد

  .بهتر اين است كه در نسبت دادن اين دو ديدگاه به آنان توقف نماييم
، اند نمودهداليلي كه شيخ االسالم و ابن قيم براي فناء دوزخ بدان استدالل  - 4

  ذكر است كه  الزم به. ستندها غير صحيح و بعضي ديگر غير صريح ه نبعضي از آ
حمل آنها بر عدم فناء دوزخ و فناء آتشي كه موحدين گناه كار در آن عذاب داده 

» رفع االستار البطال ادلة القائلني بفناء النار«صنعاني در كتاب . ممكن است ،ندشو مي
ور و بينش اين دالئل بر با  كه  و بيان داشتهابن تيميه و ابن قيم را مورد نقد قرار داده 

  .كنند آنان داللت نمي
 كتاب است عالمه قرطبي در  اندهاز جمله كساني كه درباره اين دالئل سخن ر

خلود بهشت و دوزخ را بيان نموده و به   ايشان نصوص راجع به. باشد مي »التذكرة«
ميان بهشت و دوزخ » موت«توضيح احاديثي پرداخته كه حكايت از ذبح كردن 

گونه احاديث آمده است كه پس از ذبح موت، خداوند خطاب به  دارند و در اين
  :فرمايد مياهل بهشت و دوزخ 

  » يا اهل اجلنة خلود فال موت و يا اهل النار خلود فال موت« 
براي  !ياناي دوزخ. ميريد هميشه زنده هستيد و هرگز نمي! اي اهل بهشت(

  ).هميشه زنده هستيد و موگ را نخواهي ديد
اين احاديث در عين حال كه : گويد ميبعد از نقل اين احاديث عالمه قرطبي 
ييد علماء قرار گرفته است، بر اين مطلب داللت دارند كه اهل أصحت آنها مورد ت

از و تا ابد در آنجا خواهند بود، و اهل دوزخ بدور   بهشت و دوزخ براي هميشه

                                           
  ).١٨/٣٠٧: ((تاوي، شيخ االسالم جمموع ف  ١
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نجات پيدا مانند و  و عاري از راحتي و آرامش در دوزخ مي مرگ و زندگي
  1.كنند نمي

رد و نفي ديدگاه كساني پرداخته كه معتقد به فناء و از بين رفتن   سپس به
همان آتش رود  ميو از بين شود  ميدوزخ هستند و توضيح داده است كه آنچه فناء 

عالمه قرطبي در ادامه . دباش مياست كه محل استقرار موحدين بزهكار در دوزخ 
ني كه بر اين باور هستند كه اهل دوزخ از دوزخ بيرون كسا«: فرمايد ميسخنانش 

د، خالف مقتضاي عقل و متناقض با رو ميو از بين شود  ميند، و دوزخ فناء آي مي
. اند تعليمات پيامبران و مخالف با اجماع امامان عادل اهل سنت و جماعت نظر داده

زخ است كه محل د، همان طبقه باالئي دومان ميالبته آن بخش از دوزخ كه خالي 
و اين بخش از دوزخ است كه بعد از خاموش شدن . دباش ميبزهكاران اهل توحيد 
  2.يدرو ميآتش در اطرافش گياه 

: روزي نزد مالك بن انس بوديم، به ما گفت: گويد ميفضل بن صالح معافري 
ون چ ،دبرگردي: شما گفتم  از اين رو به: نزد او برگشتيم، گفت  روز بعد كه !برگرديد

! اي ابا عبداهللا: ال كرداي از من سؤ مسأله  و راجع بهبود مردي از شام نزد من آمده 
فرمايي؟ آيا بر لبه دوزخ  درباره خوردن جرجير چه مي) كنيه مالك بن انس(

خطيب  3.بعد آن مرد خداحافظي كرد و رفت. اشكالي ندارد: او گفتم  رويد؟ به مي
  .است  وايت فوق را گزارش دادهنيز ر -  اهللا  رحمه –ابوبكر احمد 

: كند ميابوبكر بزار از عمرو بن ميمون از عبداهللا بن عمر بن عاص نقل 
د و هيچ كسي ده ميد كه باد درهاي آن را تكان رس ميروزگاري بر آتش دوزخ فرا 

  ماند ان كسي در آنجا باقي نميمؤمنيعني اينكه از . در آن نخواهد بود

                                           
  .  ٤٣٦: تذكره قرطيب   ١
روايت صحيحي در اين خصوص نيامده است و منظور گوينده اين است كه بعد از خاموش شدن آتش كه   ٢

ص : تذكره قرطيب . مي رويد» جرجري«حمل استقرار موقت موحدين بزهكار بود در گوشه هاي آن گياه 
٤٣٧.  

يب جهت خود را  در زمحت . ل براي دريافت امري كه روشن استئيح باشد، سااين داستان اگر صح  ٣
  .انداخته است
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، نقل شده است روايت فوق  مشابهموقوف سند   هباز عبداهللا بن عمرو نيز 
   ياداوري است كه  است، اما الزم به  نسبت نداده صپيامبر  ايشان سخن خود را به

د، لذا اين روايت هر چند كه موقوف شو ميعقل و راي گفته نروي چنين چيزي از 
   1.است، ولي حكم مرفوع را دارد

                                           
  .٤٣٧ص : تذكره قرطيب . مي رويد» جرجري«در گوشه هاي آن نقطه گياه   ١



 



 

  فصل پنجم
  اهل دوزخ و كيفر آنان

  اهل دوزخ براي هميشه در دوزخ اند: اول مبحث

  تعريف اهل دوزخ: مطلب اول

و از بين شوند  مانند و هرگز منتقل نمي اهل دوزخ كه براي هميشه در دوزخ مي
  :فرمايد ميهمانا كفار و مشركين هستند، خداوند روند،  نمي

 m  ¿  ¾     ½   ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²l   
   ٣٦: األعراف

 )پيروي آيات و دريافت رهنمود از(ي كه آيات مرا تكذيب كنند و از و كسان(
آنان دوزخيانند و جاودانه در آن  ،خويشتن را فراتر گيرند و سرپيچي كنند ،آنها
  )مانند مي

   m§  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ �  ~     ©  ¨l  فرمايد ميو 
  ٩٩: األنبياء

نه تنها وارد . (گشتند زخ نميهرگز وارد دو ،اگر اينها معبودها و خداياني بودند(
  ).مانند در آن جاودانه مي )پرستها بتها و بت(حتي همه ) گردند دوزخ مي

  ٧٤: الزخرف m  G  F   E  D  C  BAl : فرمايد ميو 
  ).مانند جاودانه در عذاب دورخ مي ،بزهكاران(

علَيهِم فَيموتُوا والَ يخَفَّف والَّذينَ كَفَرُوا لَهم نَار جهنَّم الَ يقْضَى  :فرمايد ميو 
  ٣٦ :فاطر عنْهم منْ عذَابِها

هرگز فرمان مرگ ايشان  .آتش دوزخ براي آنان است ،اند كساني كه كفر پيشه(
و هرگز عذاب دوزخ براي ايشان  ).و راحت شوند(شود تا بميرند  صادر نمي
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افر لجوج در كفر را اين چنين ما هر ك ).تا مدتي بيارامند(شود  تخفيف داده نمي
  ).دهيم كيفر و سزا مي

m¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹     ¸  ¶  µ    Á  À  :فرمايد مي
Ì    Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â    Î   Íl ١٦١: البقرة  - 

١٦٢  
و با استمرار كفر و (كساني كه كفر ورزيدند و در حالي كه كافر بودند مردند (

نفرين خدا و فرشتگان و همه مردمان بر آنان  )از دنيا رفتند ،بدون توبه و پشيماني
و هميشه در آتش دوزخ بسر (مانند  جاودانه در آن نفرين باقي مي   .خواهد بود

  )  .شود شود و نه مهلتي بديشان داده مي و نه عذاب آنان سبك مي )برند مي
mW  V  U  T  S  R  Q    P  O  N     Y  X  :فرمايد ميو 

  [Z   _  ^  ]  \l ٦٣: التوبة  
سزاي او  ،اند كه هركس با خدا و پيغمبرش دشمني و مخالفت كند آيا ندانسته(

رسوائي و  )گرفتار آمدن به دوزخ(اين  ؟ماند آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي
  ).خواري بزرگي است

» هميشگي«چون اينان در دوزخ ماندگارند، خداوند عذاب دوزخ را به مقيم 
» ماندگار«را به خلد  د، همانطور كه آنشو مينموده است، يعني اينكه منقطع ن وصف
  :است  كرده  اضافه

 mK   JI    H  G  F   E  D  C  B  A     N  M  Ll   
   ٣٧: املائدة

توانند از  ولي ايشان نمي ،خواهند از آتش دوزخ بيرون بيايند آنان پيوسته مي(
  ).دائم و مستمرّندو داراي عذاب  ،آن بيرون بيايند

 m×  Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì       Ù  Øl   
   ٥٢: يونس

آيا جز در  .عذاب جاويد و هميشگي را بچشيد :گويند سپس به ستمكاران مي(
  ).شويد؟ ايد كيفر داده مي برابر چيزهائي كه كرده
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  صاهللا رسول  كه  روايت شده در صحيح بخاري از حضرت ابن عمر
  : مودندفر

یا اهل النار ال : اجلنة اجلنة و اهل النار النار، مث يقوم مؤذن بينهم اهل يدخل«
  ١.»موت و يا اهل اجلنة الموت، خلود

آنگاه منادي . ندرو ميند و اهل دوزخ به دوزخ شو مياهل بهشت وارد بهشت (
! تديگر براي شما موتي وجود ندارد، اي اهل بهش! اي اهل دوزخ: دده ميسر ندا 

  .)ميريد خواهي ماند و هرگز نمي هزند  براي هميشه
يا اهل اجلنة ال موت : يقال الهل اجلنة«: است  گفته  كه  از ابو هريره روايت شده

  ٢.»يا اهل النار خلود ال موت ،و الهل النار
براي هميشه زنده ! اي اهل دوزخ. ديگر مرگي وجود ندارد! اي اهل بهشت(

  ).وجود نداردبراي شما  و مرگيهستيد 
در . ندشو ميد اين سخنان بعد از ذبح مرگ گفته آي ميآنطور كه از حديث بر 

  :فرمودند صاهللا رسول  كه  گزارش شده بخاري از ابن عمر
جیء باملوت حيت جيعل بني  ،اذا صار اهل اجلنة ايل اجلنة و اهل النار ايل النار«

 ،ل اجلنة ال موت، يا اهل النار ال موتيا اه: مث يذبح، مث ینادي منادي ،اجلنة و النار
  ٣.فيزداد اهل اجلنه فرحاً ايل فرحهم و يزداد اهل النار حزناً ايل حزهنم

سوي دوزخ   سوي بهشت و اهل دوزخ به  روز قيامت وقتي اهل بهشت به(
را در بين بهشت و دوزخ قرار  سازند، آن شوند، مرگ را مجسم مي رهسپار مي

نمايد و  سازند و يك نفر با صداي بلند اعالم مي نابود ميدهند، سپس مرگ را  مي
ديگر مرگي وجود ندارد، اهل بهشت از ! اي اهل دوزخ! اي اهل بهشت: گويد مي

شوند، و اهل دوزخ بيش از پيش ناراحت و  شنيدن اين خبر بيش از پيش شاد مي
  ).گردند غمبار مي

                                           
  )١١/٤٠٦: ( صحيح خباري ، كتاب الرقاق باب يدخل اجلنه سبعون الف بغیر حساب، فتح الباری  ١
  .مهان منبع  ٢
  )١١/٤١٥: (اري ، كتاب الرقاق باب صفة اجلنة و النار، فتح الباریصحيح خب  ٣
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  : فرمودند صاهللا لرسو  كه  نقل شده در صحيح مسلم از حضرت ابي سعيد
ُيَجاُء بِالَْمْوِت َيْوَم الِْقَياَمِة كَأَنَُّه كَْبٌش أَْملَُح َزاَد أَُبو كَُرْيبٍ فَُيوقَُف َبْيَن الَْجنَِّة «

َوالنَّارِ َواتَّفَقَا ِفي َباِقي الَْحِديِث فَُيقَالُ َيا أَْهلَ الَْجنَِّة َهلْ َتْعرِفُونَ َهذَا فََيْشَرِئبُّونَ 
ظُُرونَ َوَيقُولُونَ َنَعْم َهذَا الَْمْوُت قَالَ َوُيقَالُ َيا أَْهلَ النَّارِ َهلْ َتْعرِفُونَ َهذَا قَالَ َوَيْن

فََيْشَرِئبُّونَ َوَيْنظُُرونَ َوَيقُولُونَ َنَعْم َهذَا الَْمْوُت قَالَ فَُيْؤَمُر بِِه فَُيذَْبُح قَالَ ثُمَّ ُيقَالُ َيا 
َصلَّى  اهللا رسول وٌد فَلَا َمْوَت َوَيا أَْهلَ النَّارِ ُخلُوٌد فَلَا َمْوَت قَالَ ثُمَّ قََرأَأَْهلَ الَْجنَِّة ُخلُ

  ١»اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْنِذْرُهْم َيْوَم الَْحْسَرِة إِذْ قُِضَي الْأَْمُر َوُهْم ِفي غَفْلٍَة َوُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ
كنند، يك  مجسم مي  قوچ سفيد و سياه صورت يك  در روز قيامت مرگ را به(

آنها ! اي اهل بهشت: گويد كند و مي نفر با صداي بلند اهل بهشت را صدا مي
آيا اين : گويد ايشان مي  به  كنند، صدا كننده نمايند و نگاه مي گردنشان را بلند مي

تمام اهل بهشت آن . بلي، اين مرگ است: گويند شناسيد؟ اهل بهشت مي قوچ را مي
سرشان را ! اي اهل دوزخ: گويد كند و مي اند، سپس اهل دوزخ را صدا مي را ديده
: گويند شناسيد؟ مي آيا اين را مي: گويد ايشان مي  به. نمايند كنند و نگاه مي بلند مي

سپس آن . اند شناسيم، او مرگ است، چون تمام اهل دوزخ آن را ديده بلي، آن را مي
شما جاويدان هستيد و  !اي اهل بهشت: گويد ارچي ميبرند، آنگاه ج قوچ را سر مي

شما هم جاويدان هستيد و ديگر مرگي  !ديگر مرگي در بين نيست، اي اهل دوزخ
  :فرمايد مي  ي مريم را خواند كه سوره 39ي  سپس آيه. وجود ندارد

 m  M   L  K  J  I  H  G      F  E  D  C  B  Al ٣٩: مرمي  
آن  .بترسان )كه رستاخيز است(ا از روز حسرت ظالمان ر !)اي پيغمبر((

گيرد و وقت حساب و  چيز دنيا پايان مي همه(گذرد و  هنگامي كه كار از كار مي
بسر  )عمر گرانمايه را(ايشان در غفلت  )بينند كه و ستمكاران مي ،رسد كتاب فرا مي

  ).اند ايمان نداشته )به قيامت و بهشت و دوزخي(اند و  برده
  موفوع نقل كرده است كهسندي   بهحضرت ابو سعيد خدري ترمذي از 

  :فرمودند صپيامبر

                                           
  )٤/٢١٨٨: ( صحیح مسلم ، کتاب اجلنة و صفة نعیمها  ١
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 ،اذا کان یوم القیامة اتی باملوت کالکبش االملح، فیوقف بین اجلنة و النار«
فلو ان احدا مات فرحا ملات اهل اجلنة، و لو ان احدا مات  ،فیذبح و هم ینظرون

  ١» حزنا ملات اهل النار
د، موت در قالب يك قوچ خاكستري رنگ ميان رس ميوقتي روز قيامت فرا (

د، اگر شو ميدر معرض ديد آنان ذبح كرده  وشود  ميدوزخ و بهشت حاضر 
بود، اهل بهشت مي مردند و اگر كسي بر اثر ناراحتي  خوشحالي موجب مرگ مي

حديثي حسن و :  اين حديث گفته  ترمذي راجع به ).مردند مي مرد، اهل دوزخ مي
  .صحيح است

  دوزخ محل سكونت كفار و مشركين است: مطلب دوم

پس دوزخ مأوي و مسكن  ،مانند از جهت اينكه كفار و مشركين مدام در دوزخ مي
  :فرمايد ميباشد، خداوند  ان ميمؤمنمسكن  ،همانطور كه بهشت. آنها است

 m  j  i     h  gf  el ١٥١: آل عمران   
اه ستمكاران چه بد جايگاهي و جايگ ،است )دوزخ(و جايگاه آنان آتش  (
    .)است

   mV  U  T  S   R  Q    Wl : فرمايد ميخداوند 
  ٨: يونس

  ).كنند چنين كساني جايگاهشان دوزخ است به سبب كارهائي كه مي(
 m  o  n  m  l  k  jl ٦٨: العنكبوت   
   .)؟ آيا جايگاه كافران دوزخ نيست (

  ١٥: احلديد m  zy  x  wv  ul : فرمايد ميو 
   ).دوزخ سرپرستتان است.جايگاه شماها آتش دوزخ است(

  :منزل و مأوي است دتريندوزخ ب

                                           
  ٤٣٦قرطبی ص : التذکرة  ١
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 m  n  m  lk  jl ٢٠٦: البقرة   
  ).پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جايگاهي است(

 m´      ³  ²  ±  °  ̄   ®   ¬  «   ª  ©¨  l ٥٦ -٥٥: ص  
و اما  )اي از آن گذشت ر گوشههاي پرهيزگاران بود كه ذك نعمتها و بهره(اين (

داراي بدترين ) از خطّ فرمان يزدان، و شورندگان بر انبياء و پيغمبران(سركشان 
و چه  ،سوزند آيند و بدان مي و آن دوزخ است كه بدانجا در مي   .مرجع و مأوايند

  ).بد جايگاه و قرارگاهي است

  دعوت گران به سوي دوزخ: مطلب سوم

پرنسيبهاي گمراه و مذاهب باطلي كه مخالف شريعت الهي  يار و ياوران اصول و
خوانند،  مردم را به سوي دوزخ مي در واقعباطل خود دعوت مي كنند،   هستند و به

  :فرمايد مي خداوند
 m  ba     `  _   ~l ٢٢١: البقرة   
  ).كنند دعوت مي )دوزخ(به سوي آتش  )اعم از زنان يا مردان مشرك(آنان (

 m  ~  }  |¥      ¤  £  ¢¡  �    §  ¦l   
   ٤١: القصص

و ما آنان را سردستگان و پيشواياني كرديم كه مردمان را به سوي دوزخ (
و ايشان و دنباله (گردند  ياري نمي )از سوي كسي(خواندند و روز قيامت  مي

  .)روانشان از آتش دوزخ رهائي ندارند
  : شيطان استيكي ديگر از آنها 

 m  t  s  r  q  p  w  v  ul ٢١: لقمان   
ولو اين كه اهريمن ايشان را به عذاب  )كنند از نياكان خود پيروي مي(آيا (

  ). ؟فرا خواند) دوزخ(آتش فروزان 
 m  m    l  k  j    i  h  g  fl ٦: فاطر   
   . )خواند تا از ساكنان آتش سوزان جهنّم شوند او پيروان خود را فرا مي (
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ند، روز قيامت پيروان كن ميبه سوي دوزخ دعوت را  مردماينان كه در دنيا 
  .كنند نمايي ميخود را به طرف دوزخ راه

  :فرمايد ميقرآن درباره فرعون   عنوان نمونه  به
 mJ      I  H  GF  E  D  C  B  A    Kl ٩٨: هود   
و ايشان را به سوي آتش (فرعون در روز قيامت در پيشاپيش قوم خود بوده (

همان گونه كه در دنيا آنان را به سوي كفر و ضالل  ،خواهد كرددوزخ رهبري 
چه بد جايگاهي كه بدان وارد  .اندازد و ايشان را به آتش دوزخ مي )كرد رهبري مي

  )!شوند مي
مردم را به سوي اصول و عقايد مخالف با اسالم   ي رهبران فاسدي كه همه
  ايمان بهخوانند، زيرا  فرا ميند، آنها در واقع مردم را به سوي دوزخ كن ميدعوت 

  .شود تنها راهي است كه موجب نجات ميخدا 
 mK  J         I  H  G  F  E  D  C  B  A  l ٤١: غافر   
خوانم  من شما را به سوي نجات و رستگاري مي ؟ چه خبر است !اي قوم من(

  ).!؟خوانيد مي  و شما مرا به سوي آتش دوزخ
ند و او كرد ميكفر و شرك وي دعوت  ،نرا به طرف فرعو موسي ،كفار

 ،از جهت اينكه كفار. كرد مييگانه پرستي و ايمان به اهللا دعوت   آنان را به سوي اهللا،
خداوند ازدواج با زنان مشرك را براي مردان  ،خوانند مردم را به سوي دوزخ فرا مي

  :سته حرام قرار داده امؤمنو ازدواج با مزدان مشرك را براي زنان  مؤمن
 ml  k   j  i  h  gf  e  d  c  b    on  m

y    x  w  v  ut   s  r  q  p    _   ~  }|    {  z
f  e  d  c  ba     `    o  n  m  l  k  j   ih  gl   

   ٢٢١: البقرة
گمان  و بي ،تا ايمان نياورند ازدواج نكنيد )غير اهل كتاب(و با زنان مشرك (

 )زيبائي يا ثروت يا موقعيت او(اگرچه  ،شركي بهتر استم )آزاد(كنيز مؤمني از زن 
زنان و دختران خود (و  ،)و دلباخته او بوده باشيد(شما را به شگفتي انداخته باشد 

گمان غالم  و بي .مادامي كه ايمان نياورند ،به ازدواج مردان مشرك در نياوريد )را



  
  
  

   كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ                                                         62
 

شما را به  )يا موقعيت اوزيبائي يا ثروت (مؤمني از مرد مشركي بهتر است اگرچه 
اعم از زنان يا مردان (آنان  ).و دل از كفتان ربوده باشد(شگفتي انداخته باشد 

و خدا  )گردند و سبب شقاوت مي(كنند  دعوت مي )دوزخ(به سوي آتش  )مشرك
و پيروي (كند  به سوي بهشت و آمرزش به فرمان خود و توفيق خويش دعوت مي

و خدا آيات خود را براي مردم روشن  ،)شود مي وسيله سعادت ،از دستور او
راه صالح (تا اين كه  )نمايد و احكام شريعت را با دالئل واضح تفهيم مي(سازد  مي

    .)يادآور شوند )و سعادت خويش را بشناسند و

بزرگترين گناه آناني كه براي هميشه در دوزخ : مطلب چهارم
  هستند

  ميشه در دوزخ هستد به تفصيل سخن راندهقرآن درباره گناهان كساني كه براي ه
  :سانيم ترين آنها را به اطالع خوانندگان مي اكنون مهم. است

  :كفر و شرك - 1
شوند كه قطعاً خدا  كافران صدا زده مي  كه  ما را خبر دادهخداوند راجع به كفار 

چرا كه به  ،بيش از اين كه خودتان بر خويشتن خشمگينيد بر شما خشمگين است
، سپس توضيح گرفتيد شديد و راه كفر در پيش مي يمان آوردن فرا خوانده ميسوي ا

  . ماندگاري كفار در دوزخ به دليل كفر و شرك آنان است  دهد كه مي
 mj  i      h  g  f  e        d  c     b         l  k

u  t  s  r   q  p  o       n  m    x  w  v
_  ~  }  |      {  z       y  `    h  gf  e  d    c  b  a

m  lk   j  i    q  p   o   nl ١٢ -  ١٠: غافر   
كافران  )از سوي فرشتگان و مؤمنان ،پس از آن كه كافران به دوزخ افتادند((

شوند كه قطعاً خدا بيش از اين كه خودتان بر خويشتن خشمگينيد بر  صدا زده مي
به سوي ايمان آوردن ) ء و علماءدر دنيا توسط انبيا(چرا كه  ،شما خشمگين است

ما  !پروردگارا :گويند كافران مي   .گرفتيد شديد و راه كفر در پيش مي فرا خوانده مي
در اين مرگها و حياتها به قدرت تو (و ما  ،اي اي و دوبار زنده كرده را دوبار ميرانده
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آيا  ،كنيم ميبه گناهان خود اعتراف  )اكنون ،ايم ايم و همه چيز را فهميده پي برده
   !؟وجود دارد )از دوزخ و بازگشت به دنيا و جبران مافات(راهي براي خارج شدن 

بدان خاطر است كه شما هنگامي كه خدا به يگانگي ) عذابي كه در آن هستيد(اين 
. داشتيد شد باور مي و اگر براي خدا انباز قرار داده مي ،پذيرفتيد شد نمي خوانده مي

مانروائي و داوري از آن خداوند واال مقام و بزرگوار است پس در اين صورت فر
هم . و هر گونه كه خود بخواهد درباره شما حكم صادر و داوري خواهد كرد(

دانستيد به فرياد خوانيد  اينك بتان و كساني را كه شريك خدا و صاحب سلطه مي
  )!)تا شما را از دوزخ بدر آرند

در هنگام ورود كفار به   كه  ما خبر داده  بهخداوند در خصوص نگهبانان دوزخ 
  : پرسند دوزخ از آنها مي

 m  GF  E  D  C  Bl ٥٠: غافر   
  ).؟آوردند هاي روشن و دالئل آشكاري را براي شما نمي آيا پيغمبران شما آيه (

ما به دليل تكذيب فرستادگان و پيام آنها مستوجب دوزخ : گويند ميدر جواب 
  : ايم شده

 m  ª  ©  ¨¹     ¸   ¶   µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «    ¼                 »  ºl   
   ٩: امللك

اي به ميان ما آمدند و ما دروغگويشان  پيغمبران بيم دهنده !آري :گويند مي(
نفرستاده  )براي كسي ،به نام وحي(خداوند به هيچ وجه چيزي را  :ناميديم و گفتيم

  ).رگي هستيدو شما دچار گمراهي بز ،است
ند، كن ميكساني كه قرآن و كتابهاي آسماني را تكذيب   راجع بهخداوند 

  :فرمايد مي
 m]  \  [Z  Y  X   W  V  U  T  S  R   Q  P         _  ^

  a  `l ١٠١ - ١٠٠: طه   
در  ،و از تصديق و عمل بدان دوري گزيند(هركس از قرآن روي گردان شود (

 )از عذاب مسؤوليت و گناه(در روز قيامت بار سنگيني  )و ،دنيا گمراه خواهد بود
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 ،خواهند ماند )عذاب(جاودانه در آن  )اين چنين كساني(   .بر دوش خواهد داشت
   ).  !و چه بار بدي كه در روز قيامت دارند

و براي خداوند شريك قرار   را تكذيب نمودهقرآن   كساني كه  و راجع به
  :فرمايد مياند،  داده

 m  {c  ba  `  _  ~  }   |    f  e     d
n  m   l  k  j  i  h  g       t  s  r     q  p  o

|  {  z                 y  x    w  v  u    ©  ¨  §  ¦        ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }
¯  ®              ¬  «ª    »  º   ¹   ¸  ¶  µ            ´  ³  ²   ±  °

¼                  ½  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾    Èl   
   ٧٦ - ٧٠: غافر

كساني كه كتابهاي آسماني و چيزهائي را كه به همراه پيغمبران فرو (
آن    .خواهند فهميد )نتيجه شوم كار خود را(به زودي  ،دارند ايم تكذيب مي فرستاده

در آب   .شوند زمان كه غلّها و زنجيرها در گردن دارند و روي زمين كشيده مي
آن  :گويند آن گاه بديشان مي  . گردند بسيار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته مي

 )همان انبازهائي كه(    ؟كجايند )پرستيديد و مي(كرديد  چيزهائي را كه انباز خدا مي
بلكه اصالً  ،اند اند و هدر رفته از ما نهان شده :گويند مي ).پرستيديد مي(غير از خدا 

چيزهائي را  .ايم نپرستيده(چيزي را كه ارزش و مقامي داشته باشد  )در دنيا( ما قبالً
خدا اين چنين كافران را ). اند ايم اوهام و خياالتي بيش نبوده كرده كه پرستش مي
به سبب شادمانيهاي ناپسند و  )عذابي كه در آن هستيد(اين    .سازد سرگشته مي

 ،تا بدانجا كه اموال دنيا(كرديد  در زمين مي )در برابر اموال دنيا(بيجائي است كه 
و  )و به انجام معاصي و گناهانتان كشانده بود ،اهوال آخرت را از يادتان برده بود

 )در برابر انجام بزهكاريها و زشتكاريها(نيز به سبب نازشها و بالشهائي است كه 
شانه قوت و و ارتكاب معاصي و اقدام به اذيت و آزار ديگران را ن(نموديد  مي

از درهاي دوزخ ) شود به كافران دستور داده مي(   ).ديديد قدرت و عظمت خود مي
  ).جايگاه متكبران چه بد جايگاهي است. داخل شويد و جاودانه در آنجا بمانيد
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آن دسته از كفار و مشركين كه معبودان خود را با خداوند برابر   و راجع به
  : فرمايد ستند، ميدان مي

 m`  _   j  i  h  g  f        e  d  c  b  a    l  k
x  w  v  u  t  s  r  q    p o  n  m  l ٩٨ - ٩٤: الشعراء   

كه (همراه گمراهان  )كه پرستش شوندگان گمراهساز(آنان  ،پس از آن(
و جملگي    .شوند پياپي به دوزخ سرنگون افكنده مي )پرستش كنندگان ايشان بودند

كه (آنان    .)گردند ز همراه آن دو گروه به دوزخ سرنگون ميني(لشكريان اهريمن 
 )با معبودهاي خود(در آنجا به كشمكش  )اند معبودهاي دروغين را پرستيده

آن زمان كه    .ايم به خدا سوگند ما در گمراهي آشكاري بوده: گويند پردازند و مي مي
برابر  )دت و طاعتدر عبا(را با پروردگار جهانيان  )معبودان دروغين(ما شما 

  .).دانستيم مي
  :فرمايد ميو درباره منكرين روز رستاخيز 

 m   Ï  Î  Í  Ì Ë  Ê  ÉÈÇ   Æl ١١ :الفرقان   
واقع قضيه اين است كه آنان ). زنند همه بهانه است اين حرفهائي را كه مي((

ر و و و ما براي كسي كه قيامت را دروغ بداند آتش شعله ،دانند قيامت را دروغ مي
  ).ايم سوزاني را آماده كرده

 mº¹   ¸  ¶  µ  ´          ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    ¼  »
Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿¾    ½     Ì  Ë   Ê  É  ÈÇ  Æl   

   ٥: الرعد
 )ترين چيز(انگيز  شگفت ،اگر بايد در شگفت بماني )از چيزي !اي پيغمبر((

زنده (آيا دوباره  ،ك شديمآيا هنگامي كه خا :گويند سخن ايشان است كه مي
آنان كسانيند كه به پروردگارشان ايمان  ؟كنيم اي پيدا مي آفرينش تازه )گرديم و مي

افتد و دوزخيانند و در آتش جاودانه  و غلّها و زنجيرها به گردنهايشان مي ،ندارند
  ). مانند مي
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ma   `  _  ^  ]  \  [Z  Y    c  b : فرمايد ميو 
 g  f  e        d l  k  j   i  h    o  n  ml   

   ٩٨ -  ٩٧:اإلسراء
به سبب سوختن (هر زمان كه زبانه آتش  .جايگاهشان دوزخ خواهد بود(

بر زبانه  )با تجديد گوشت و استخوانشان(  ،فروكش كند )گوشت و استخوان ايشان
كيفرشان بدان خاطر است كه  )عذاب مضاعف و جاويدان(اين    .افزائيم آتششان مي

آيا زماني كه  :گويند نمايند و مي ما را انكار مي )قرآني و ادلّه جهانيِ(هاي  آيه
آفرينش  )دوباره زنده گرديم و(شود كه  مگر مي ،استخوانهائي شديم و فرسوديم

 !)؟ اي پيدا كنيم تازه
انجام ندادن تكليف شرعي و انكار روز جزاء و عدم پايبندي به قوانين  - 2
 :اده است كه اهل بهشت از اهل دوزخ خواهند پرسيدخداوند به ما خبر د .شرعي

 m  ì       ë  ê    é  èl ٤٢: املدثر   
  )؟چه چيزهائي شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداخته است( 

  mö  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  í    û : گويند ميدر جواب 

   lحق       يف   ü  مظ   جع     مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  مف  ىف
  ٤٧ – ٤٣: املدثر

و به مستمند خوراك . ايم از زمره نمازگزاران نبوده )در جهان( :گويند مي(
ايم و به باطل و  شده صدا مي نشين و هم هم(و ما پيوسته با باطلگرايان   . ايم داده نمي

را دروغ ) قيامت(و روز سزا و جزاي   .ايم رفته فرو مي) ياوه و عيبجوئي
   ).تا مرگ به سراغمان آمد  .ايم دانسته مي

اطاعت و پيروي از سران كفر در مسير گمراهي و اصول انحرافي كه براي  - 3
همان اصولي كه مانع راه خدا و مانع پيروي از انبياء . ندكرد ميپيروان خود تعيين 

  :فرمايد مياست، خداوند درباره اين گونه افراد 
 ml  k  j  i  h  g  f  e  d     c  b  a    n        m

  ¡           �  ~  }  |  {        z        y  xw  v  u  t  s  r  q    p  o
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  ¯   ®        ¬  «  ª  ©  ¨   §    ¦  ¥       ¤  £  ¢
     Ã  Â  ÁÀ    ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹     ¸  ¶  µ  ´    ³  ²  ±  °

  Ç          Æ  Å        Äl ٢٨ - ٢٥: فصلت   
و اين (ايم  ترتيب داده )سيرتي از جنّ و انس زشت(ي آنان همنشينان ما برا(

دزدند و چنان  كنند و افكارشان را مي ايشان را از هر سو احاطه مي ،دوستان تبهكار
و اقدام به (آرايند  كه كار دنيا و آخرت را در نظرشان مي )شوند بر آنان چيره مي

عذاب دوزخ را برايشان سهل و محرّمات و ترك عبادات را و همچنين عقاب و 
و  )روند تا بدانجا كه به آساني به گرداب فساد فرو مي .نمايند گر مي ساده جلوه

شود و به سرنوشت اقوام گمراهي از  فرمان عذاب الهي درباره آنان ثابت و صادر مي
 .اند و همچون ايشان كرده(اند  گردند كه پيش از ايشان بوده جنّ و انسي گرفتار مي

گوش  :گويند مي )به همديگر(كافران     .اند اينان و آنان مسلّماً زيانبار شده )لگيجم
سرائي و جار و جنجال كنيد  آن ياوه )هنگام تالوت(و در  ،به اين قرآن فرا ندهيد

تا مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديشه درباره مفاهيم آن از ايشان گرفته (
به  )نمائيم و جنگ با قرآن را فراموش نمي(ا قطعاً م   .شما پيروز گرديد )شود و

كه (اند  و آنان را در برابر بدترين كاري كه كرده ،چشانيم كافران عذاب سختي مي
كيفر دشمنان خدا است كه آتش  ،اين   .جزا و سزا خواهيم داد )مبارزه با قرآن است

ي هميشگي ايشان سرا) بلكه ،اما نه آتش موقّتي و زودگذر.(است) سوزان جهنّم(
با وجود علم به (اين هم بدان خاطر است كه پيوسته آيات ما را  .در ميان آن است

  ).اند كرده انكار مي) واقعيت آنها
د، از شو ميند و صورتشان در آن زير و رو شو ميو زماني كه كفار وارد دوزخ 

و از سران و  نكردنداز خداوند و پيامبرش اطاعت   كه ندكن مياين رو اظهار ندامت 
  :.بزرگان خويش پيروي نمودند

 m`  _  ^]     \  [  Z  Y  X   W   V  U  T  S     c   b  a
m  l     k  j       i  h  g  f  e  d         s  r  q  p  o  n

x  w   v  u  t    yl ٦٧ - ٦٤: األحزاب   
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ت و براي خداوند قطعاً كافران را نفرين و از رحمت خود محروم ساخته اس(
آنان جاودانه در آن خواهند ماند و    .ايشان آتش سوزاني فراهم كرده است

را (روزي    ).تا از ايشان حمايت و دفاع كنند(سرپرست و ياوري نخواهند يافت 
گردد  هاي ايشان در آتش زير و رو و دگرگون مي چهره )خاطر نشان ساز كه در آن

ما از خدا و  !اي كاش :گويند مي )و شود و فريادهاي حسرت بارشان بلند مي(
 :گويند و مي   ).داشتيم تا چنين سرنوشت دردناكي نمي(برديم  پيغمبر فرمان مي

ايم و آنان ما را از راه به در  ما از سران و بزرگان خود پيروي كرده !پروردگارا
  ).اند اند و گمراه كرده برده

اي قطعي است  اين وعده وعده دوزخ داده است ومنافقين   بهخداوند : نفاق - 4
  : فرمايد مي، خداوند دشو ميو هرگز از آن تخلف ن

 m´  ³   ²  ±  °  ¯   ®  ¬     º¹  ¸  ¶µ
   Á  À  ¿  ¾  ½¼   »l ٦٨: التوبة   

و به همه كافران وعده آتش دوزخ داده كه  ،خداوند به مردان و زنان منافق(
عالوه (  .ايشان كافي است )عذاب عقاب و(و دوزخ براي  ،مانند جاودانه در آن مي

خدا آنان را نفرين و از رحمت خود به دور داشته و داراي عذاب هميشگي  )از آن
  ).خواهند بود
و  رار داردترين طبقه دوزخ ق منزل منافقان در پائين: كه  ما خبر داده  و به

  . حرارت آتش آن از تمام طبقات شديدتر است
 m  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢l ١٤٥: نساءال  
   ). ترين مكان آن هستند بيگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائين(
، و اين وصفي است كه بيشتر اهل دوزخ بدان متصف هستند :تكبر و غرور - 5

  :فرمايد ميخداوند 
 m¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²   ¿  ¾     ½l   

   ٣٦: األعراف
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تقام گرفتيم و لذا ايشان را در دريا از آنان ان )سرانجام كار بدانجا رسيد كه(تا (
كردند و از  به سبب اين كه آنان آيات و معجزات ما را تكذيب مي ،غرق نموديم

    ).نمودند توجهي مي و در حق آنها بي(شدند  آنها غافل مي )ايمان و اقرار به(
مستكبران به دوزخ و «امام مسلم در صحيح خود بابي را تحت عنوان 

گشوده است و در آن مجادله دوزخ و بهشت و » روند ت ميمستضعفان به بهش
گفتگوي آن دو با هم و سخن خداوند با آنها را آورده است و در اين خصوص 

جباران : گويد دوزخ مي  موفوع نقل كرده است كهسند   بهحديث حضرت ابوهريره 
ان من به عنو: ند و در روايتي ديگر چنين آمده استشو ميو مستكبران وارد من 

  :فرمايد ميخداوند خطاب به دوزخ . ام شدهمنزلگاه جباران و مستكبران برگزيده 
  »انت عذايب اعذب بك من اشاء«
  1).تو عذاب من هستي و هر كس را كه بخواهم بوسيله تو عذاب خواهم داد(

  كه  ترمذي از حارثه بن وهب روايت شده سنن و و مسلمبخاري صحيح در 
  : فرمودند صاهللا رسول
اال اخربكم  ،اجلنة؟ كل ضعيف متضعف لو اقسم علي اهللا البرهباهل اال اخربكم «

  ».باهل النار كل عتلٍ جواظ مستكرب
آيا اهل بهشت را به شما معرفي كنم؟ تمام كساني كه ضعيف و ناتوانند به (

آيا اهل دوزخ را به شما معرفي كنم؟ هر سركش، تندخو و . ندرو ميبهشت 
  2).درو ميمستكبري به دوزخ 

  :مصداق موضوع فوق در قرآن چنين آمده است
 m  q  p  o   n  ml ٦٠: الزمر   
    )؟ مگر جايگاه متكبران دوزخ نيست (

 m  Ü       Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Òl ٢٠: األحقاف   

                                           
  ٢٨٤٦:  مشاره) ٤/٢١٨٦: (صحیح مسلم ١
  .  ٨١١١مشاره  ) ١٠/٥٤٧(جامع االصول   ٢
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و به علّت  ،كرديد امروزه شما به سبب استكباري كه به ناحق در زمين مي (
باري جزا داده  با عذاب خواركننده و ذلّت ،ورزيديد ه ميگناهان و تمرّدي ك

    .)شويد مي
 m  »    º  ¹    ¸  ¶  µ    ´   ³   ²  ±   °  ¯  ®l ٣٩-٣٧: النازعات   
برگزيده باشد (و زندگي دنيا را    .اما آن كسي كه طغيان و سركشي كرده باشد(

  ).است )او(قطعاً دوزخ جايگاه  .ترجيح داده باشد )و بر آخرت

  ندبر ميساير گناهاني كه انسان را به دوزخ : مطلب پنجم

  عملي دارند؟  اهل دوزخ و اهل بهشت چه: ال شدؤاز شيخ االسالم ابن تيميه س
گرفتن براي خداوند،  شريك: عمل اهل دوزخ به شرح زير است: فرمود

ي  هصلقطع  ،فحشاء، فريب ،خيانت، ستم ،حسادت، دروغ  تكذيب پيامبران، كفر،
نوميد از رحمت   اختالف در نهان و آشكارا، ،ترس و بزدلي از جهاد، بخل ،رحم

فخر و  ،خداوند و احساس امنيت در برابر مكر خداوند، بي خبري در وقت مصيبت
نعمت، ترك فرايض خداوند، تجاوز به حد و   خود باليدن در موقع دستيابي به  به

ترس از بندگان و نترسيدن از خداي مرز قانون الهي، هتك حرمت قوانين شرعي، 
  صاهللا رسول آنان، انجام اعمال بخاطر ريا و شهرت طلبي، مخالفت با قرآن و سنت

، پيروي كردن از انسانها در اموري كه در آنها نافرماني )مخالفت در عمل و اعتقاد(
 تعصب در برابر امر باطل، آيات خداوند را به باد استهزاء خداوند و رسول است، 

اي كه اظهارش ضروري است، جادو،  گرفتن، انكار حق، كتمان علم و گواهي
فرار از ميدان جنگ،  ،ربا ،خوردن مال يتيم ،ناحق  بهخون ريختن نافرماني والدين، 

  1....و متهم به فحشا كردن زنان ساده لوح و مؤمن
ست، ا  كرده  شود، اشاره موجب ورود دوزخ مي  ي گناهاني كه همه  به صپيامبر

اي طوالني  در خطبه صپيامبر: عياض بن حمار گفت  كه  در صحيح مسلم آمده
  : فرمود

                                           
  .٢٢٢ص ، يفظة اويل االعتبار   ١



  
  
  

   71                                          كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ  
 

، الذین هم فیکم تبعا ال یتبعون  الضعیف الذی ال زبر له: و اهل النار مخسة«
و رجل ال  ،و ان دق اال خانة ،طمع  اهال و ال ماال، و اخلائن الذی ال یخفی له
و ذکر البخل و . عن اهلک و مالکیصبح و ال یمسی اال و هو یخادعک 

  .»الکذب و الشنظیر، الفحاش
قدرت   هيچ گونه  اشخاص ضعيفي كه - 1 :هستند  ياران دوزخ پنج طايفه(

و ثروت خود را دنبال   در ميان شما پيرو هستند و خانواده  ندارند، آنهايي كه
خيانتكار  ظاهرا اهل طماع نيستند، اما در واقع  افراد خائني كه -2. كنند نمي
. كند و ثروت تو خيانت مي  خانواده  هر روز صبح و شام به  مردي كه -3باشند،  مي

  1.نمود  نيز اشاره  افراد بخيل، دروغگو، فاحشه  در ضمن آن حديث به صپيامبر

  در دوزخ هستند  ي كهافراد: مطلب ششم

شوند، اينك قرآن كريم و رسول  بدون شك كفار و مشركين وارد دوزخ مي
اند كه از جمله  دوزخي بودن بعضي افراد مشخص به ما خبر داده  راجع به صخدا

  :است آنها فرعون زمان حضرت موسي
 mJ      I  H  GF  E  D  C  B  A    Kl ٩٨: هود   
و ايشان را به سوي آتش (فرعون در روز قيامت در پيشاپيش قوم خود بوده (

دنيا آنان را به سوي كفر و ضالل همان گونه كه در  ،دوزخ رهبري خواهد كرد
چه بد جايگاهي كه بدان وارد  .اندازد و ايشان را به آتش دوزخ مي )كرد رهبري مي

  ).  !شوند مي
  . آنان همسر نوح و همسر لوط هستندي  هاز جملو 

 mi  hg  f  e  d      c  b   a  `  _    l  k   j
t  s   r  q  p  o  n  m    y    x  w  v  u

 z      {l ١٠: التحرمي   

                                           
: »الصفات التی یعرف هبا فی الدنیا اهل اجلنن و اهل النار«باب » اجلنة و صفة نعیمها«مسلم در کتاب  ١
  .است  این حدیث را روایت کرده ٢٨٦٥:  مشاره) ٤/٢١٩٧(
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آنان در حباله  .زن نوح و زن لوط را مثل زده است ،خداوند از ميان كافران(
و گزارش  ،با ساخت و پاخت با قوم خود(نكاح دو تن از بندگان خوب ما بودند و 

به آن دو خيانت كردند و آن دو نتوانستند در پيشگاه الهي  )اسرار و اخبار بديشان
و سخت  ،آنان را از عذاب خانمانسوز دنيوي(ايشان بكنند و  كمترين كاري براي

 :گفته شد )به هنگام مرگ توسط فرشتگان بديشان .كمرشكن اخروي نجات دهند
  .)آيند به دوزخ درآئيد همراه با همه كساني كه بدان در مي

  .ندباش مياز جمله افرادي كه اهل دوزخ هستند، ابو لهب و همسرش 
 m}  |  {  z  y  x  c   b  a  `  _  ~    e  d

n  m  l  k   j  i  h  g  f     s  r  q  p  ol   
   ٥ - ١: املسد

) از شغل و مقام(دارائي و آنچه    .گردد و حتماً هم نابود مي !نابود باد ابولهب(
به    ). رهاند و او را از آتش دوزخ نمي(رساند  سودي بدو نمي ،به دست آورده است
و    .ور خواهد بود كش و شعله اهد آمد و خواهد سوخت كه زبانهآتش بزرگي در خو

چين است در آنجا بدبخت  در اينجا آتش بيار معركه و سخن(همچنين همسرش كه 
  ).اي از الياف است در گردنش رشته طناب تافته و بافته .كش خواهد بود هيزم )و

را در حالتي  او  صاهللا رسول .از جمله اين افراد عمرو بن عامر خزاعي است
  1.كشند هايش را در دوزخ مي ديد كه روده

در معجم طبراني با سند صحيح از  .از جمله اين افراد قاتل عمار بن ياسر است
  : فرمودند صاهللا رسول  كه  عاص و از فرزندش روايت شده عمرو بن

   ٢»قاتل عمار و سالبه يف النار«
  ).قاتل و قاپنده عمار در دوزخ است(

                                           
  .خباري و مسلم آن را ختريج كرده اند. حديث صحيح است   ١
  .  ٤١٧٠مشاره ) ٤/١١٠(صحيح اجلامع   ٢
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  اند ي كافر در دوزخها جن: مطلب هفتم

مانند انسانها نيز ها  زيرا جن. شوند هاي كافر مانند انسانهاي كافر وارد دوزخ مي جن
  . اند مكلف

 m  i   h  g  f  e  d   cl ٥٦: الذاريات   
  ).ام من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده(

  . نده و محشور خواهند شدو انسانها بطور يكنواخت ز ها جنروز قيامت در 
 m`  _  ~  }  |  {   z  y  x l ١٢٨: األنعام   
و (آوريم  روزي را كه در آن همه آنان را در كنار هم گرد مي )به ياد بياور آن((

شما افراد فراواني از انسانها را  !اي گروه جنّيان ):گوئيم خطاب به گناهكاران مي
  ).گمراه ساختيد

 m    g   f  e  d  c   j  i  h    l  k
y  x  w  v  u       t  s   r  q  p  o  n  m    ~     }  |  {   z

  _l ٧٠ - ٦٨: مرمي   
آوريم و  هر آينه كافران را همراه با شياطين گرد مي ،سوگند به پروردگارت(

سپس      .سازيم سپس ايشان را گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده و ذليالنه حاضر مي
و پيش از ديگران به دوزخ (كشيم  هر گروهي افرادي را بيرون مياز ميان 

ما از  ،بعد از آن     .اند تر از همه در برابر خداوند مهربان بوده كه سركش )اندازيم مي
و دقيقاً افراد (به خوبي آگاهيم  ،كساني كه براي سوختن در آتش اولويت دارند

    .)چ گونه اشتباهي رخ نخواهد دادكنيم و در اين گزينش هي گستاخ را انتخاب مي
  : دشو ميبعد به كفار جن و انس چنين گفته 

 m  NM  L    K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  Al ٣٨: األعراف  
به همراه گروهها و  :گويد مي )در روز قيامت خداوند به اين كافران((
اند و  ي زندگي كردهدر دنيا مدت(هائي از كافران انس و جنّي كه پيش از شما  دسته

  !).اند وارد آتش دوزخ شويد رفته )آن گاه از جهان
  .ندشو ميها در آتش انداخته  آنگاه رو به چهره
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 m  g  f        e  d  c  b  a   `  _l ٩٥ -  ٩٤: الشعراء  
كه (همراه گمراهان  )كه پرستش شوندگان گمراهساز(آنان  ،پس از آن(

و جملگي    .شوند ياپي به دوزخ سرنگون افكنده ميپ )پرستش كنندگان ايشان بودند
  )).گردند نيز همراه آن دو گروه به دوزخ سرنگون مي(لشكريان اهريمن 

ي الهي داير بر پر كردن دوزخ از جن و انس تحقق و  اين ترتيب كلمه  به
  .كند ميمصداق پيدا 

 m  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W   V  Ul ١١٩: هود   
دوزخ را از جملگي جنّيها و  :تو بر اين رفته است كه و سخن پروردگار(

 ).كنم پر مي )پيرو نفْسِ اماره و اهريمن مكّاره(انسانهاي 
 mxw  v  u  t  s  r  q    p  o  n        m  l          z        y

  |  {l ٢٥: فصلت  
وام شود و به سرنوشت اق و فرمان عذاب الهي درباره آنان ثابت و صادر مي (

و همچون (اند  گردند كه پيش از ايشان بوده گمراهي از جنّ و انسي گرفتار مي
  ).اند اينان و آنان مسلّماً زيانبار شده )جملگي .اند ايشان كرده



  
  
  

   75                                          كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ  
 

  مانند آناني كه براي هميشه در دوزخ نمي: مبحث دوم

  شناخت اين گروه: اول مطلب

ند و سپس بيرون رو ميدوزخ  بهبراي مدتي كه هستند از جمله كساني اهل توحيد 
ي را انجام زيادان اما گناه. اند ند، آنان كساني هستند كه مرتكب شرك نشدهآي مي
را  اينها براي مدتي كه خداوند اندازه آن. هستند» خفت موازينهم«و مصداق اند  داده

ند و سپس بر اثر شفاعت از دوزخ بيرون آورده رو ميد، به دوزخ دان ميبهتر 
عالوه بر اين خداوند به لطف و كرم خويش تعداد زيادي را كه هرگز  .ندشو مي

  .كشد ، از دوزخ بيرون مياند دادهعمل نيك انجام ن

  اند شدهگناهاني كه مرتكبين آن به دوزخ تهديد : دوم مطلب

پردازيم كه نصوص قرآن و حديث حكايت از آن دارند كه  به بيان گناهاني مي
  :خواهند بود مرتكبين آنها در دوزخ معذب

  اند هايي كه مخالف سنت فرقه -1
 كهاند  روايت كردهابوداوود، دارمي، احمد و حاكم از حضرت معاويه بن ابو سفيان 

  : در جمع ما بلند شد و فرمود صاهللا رسول
اال ان من قبلکم من اهل الکتاب افترقوا علی اثنتین و سبعین ملة، و ان هذا «

ین، اثنتان و سبعون فی النار، و واحدة فی اجلنة، و امللة ستفترق علی ثالث و سبع
  .»هی اجلماعة

هاي پيش از شما از اهل كتاب به هفتاد و دو فرقه تقسيم  آگاه باشيد، امت(
هفتاد و دو . دشو ميبه هفتاد و سه فرقه تقسيم ) امت مسلمان(شدند و اين امت 

همان  ،يك فرقه فرقه از آنها در دوزخ و يك فرقه در بهشت خواهد بود و آن
  ).جماعت است
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حاكم بعد از بيان اسانيد اين حديث . حديثي صحيح است ،حديث مذكور
امام ذهبي نيز . اين اسانيد براي صحت اين حديث قابل حجت هستند: فرمايد مي

شيخ االسالم ابن تيميه درباره اين حديث . قول حاكم را تاييد نموده است
نيز آن را » عتصاماال«در امام شاطبي . »ستا حديثي صحيح و مشهور«:فرمايد مي

و در   سند آن تحقيق نموده  راجع بهو شيخ ناصر الدين الباني  .است  صحيح شمرده
  1.حديثي صحيح و قابل اعتماد است  كه  رسيده  اين نتيجه  نهايت به

و » كلها هالكة اال واحدة«صديق حسن خان بر اين باور است كه كلمات 
صديق حسن خان ضعيف بودن . اضافي و ضعيف است» يف النار ثنتان و سبعونا«

سخني . اين كلمات اضافي را از شيخ شوكاني، ابن وزير و ابن حزم نقل نموده است
و   دسيسه  اين قسمت اضافي از جمله:  گفته  بسيار نيكو و با ارزش است كه

ن به دين زيرا اين كلمات اضافي انسان را از داخل شدهاي ملحدين است،  توطئه
  2.ندكن مياسالم منع نموده و انسان را از اسالم وحشت زده 

كه اين زائد   پرداختهكساني نقد سخن   از دو طريق بهشيخ ناصر الدين آلباني 
  :اند نمودهرا ضعيف قلمداد 

لذا ديدگاه ، باشد اينكه از نظر علم الحديث آن قسمت اضافي صحيح مي - 1
  .شايسته اعتبار نيستاند،  كساني كه آن را ضعيف شمرده

اند، بيشتر و داناتر از ابن حزم  آناني كه اين كلمات اضافي را صحيح شمرده - 2
سختگيري در نقد شهرت دارد و در   ابن حزم نزد علماء به  بخصوص اينكه. هستند

او استدالل نشود و لو اينكه  ي هگفت  بهصورتي كه منفرد باشد بهتر اين است كه 
استدالل بدان شد، پس در صورتي كه مخالف داشته باشد نداشته با نيز مخالفي

  .باشد هرگز جايز نمي
كند و صديق  از نظر سند رد مي  ابن وزير قسمت اضافي را از نظر معني نه

پيرامون اين حديث سخن گفته و اظهار  »يقظة اويل االعتبار«: حسن خان در كتاب
بسيار اندك  اسالمي امتميان داشته است كه به موجب اين حديث اهل بهشت از 

                                           
  .  ٢٠٤: ث سلسله احاديث الصحيحه مشاره حدي  ١
 ٢٠٦ص : یقظة اولی االعتبار   ٢
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خواهند بود، حال اينكه نصوص صحيحي حمايت از آن دارند كه اهل بهشت از 
بسيار فراوان هستند و با يك دوم كل جمعيت بهشت برابري  اسالمي امتميان 
 .ندكن مي

  :به دالئل متعدد رد كرد توان مياين دو ديدگاه صديق حسن خان را 
د و سه فرقه مستلزم اين نيست كه اكثريت به هفتااسالمي تقسيم امت : نخست

و عوام هستند   زيرا اكثريت امت اسالمي توده. امت اسالم اهل دوزخ خواهند بود
ها ندارند و آناني كه شكل فرقه بخود گرفتند و خالف سنت  كه ارتباطي با اين فرقه

ساني رفتار كردند و قواعد و ضوابط مخالف با سنت تدوين نمودند، در مقايسه با ك
  .ندا اند، بسيار اندك گرائي، تخريب و تشتت نشده كه دچار فرقه

او را  توان ميهر كس كه در يك مساله خالف اهل سنت رفتار كند، ن: دوم
كساني » ي مخالف سنت فرقه«زيرا منظور از . اي مخالف سنت تلقي نمود فرقه

اصول و آن ه ند و با تمسك بكن ميوضع براي خود هستند كه اصول و قوانيني را 
ند و بدليل پايبندي به آن دان ميخود را مستقل و جدا از اكثريت مسلمانان  ،قوانين

 ،خوارج: مانند. ندساز مياصول و ضوابط، بسياري از نصوص كتاب و سنت را رها 
 .معتزله و روافض
ند و از آن منحرف ده ميكتاب و سنت را اساس كار خود قرار  اما كساني كه

مخصوص  اي فرقهدر مساله اي مخالف با كتاب و سنت عمل كنند،  ند، اگرشو مين
  .محسوب نخواهند شد

ها وارد  فرقهآن كلمات اضافي حديث بر اين مطلب داللت دارند كه : سوم
ند، اما هر كس كه وارد دوزخ شد، الزم نيست كه براي هميشه در شو ميدوزخ 

  .دوزخ ماندگار باشد
ها كافر و براي هميشه در دوزخ ماندگار  هو مسلم است كه برخي از اين فرق

ند كن ميمن معرفي مؤافراط گرايان باطنيه، كه در ظاهر خود را : مانند. خواهد بود
  .و امثال آنها  ، نصيري اسماعيليه، دروزي :دين هستند، امثال بيولي در باطن كافر و 

مهم با كساني هستند كه در بسياري از مسايل بزرگ و  ها فرقهبرخي از اين 
نيست كه آنها را از دايره  اي اندازهاما اين اختالف به  ،اهل سنت اختالف دارند
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اينها تحت . وعده بهشت نداده است بدانهاخداوند بطور مطلق . اسالم بيرون كند
د و اگر بخواهد آنها را ده مياگر بخواهد آنها را عذاب . مشيت خداوند هستند

را در كنار مخالفت با  اي شايستهاعمال نيكو و  و گاهي اين گونه افراد. آمرزد مي
گردند و گاهي بوسيله  ند و اين اعمال موجب نجات آنان ميده ميسنت انجام 

، و ممكن است وارد دوزخ شوند و تا شوند رستگار ميشفاعت كنندگان شفاعت 
و شفاعت كنندگان بوسيله شفاعت خدا بخواهد در آن باقي بمانند، سپس   وقتي كه
  .آيند ارحم الراحمين بيرون مي رحمت

   ندكن ميكساني كه از هجرت خودداري  -2
سكونت در دار الكفر براي مسلمانان روا باشد   هرگاه سرزميني اسالمي وجود داشته

ياداوري   الزم به در معرض فتنه قرار دهداو را بويژه زماني كه كشور كفر . نيست
خبر داده است كه ما   بهقرآن  د؛پذير خداوند تخلف از هجرت را نمي  است كه

پذيرند  ادعاي آنها را نميكنند و  فرشتگان در لحظات مرگ اين گروه را سركوب مي
  :هجرت كنند ،اند خاطر ضعف و ناتواني نتوانسته  دارند به اعالم مي  كه

 m{  z  yx  w  v  u  t      s  r  q  p     _~  }  |
j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `   k  p  o  n  m  l

v  u  t      s  r  q     |  {  z  y  x  wl  
   ٩٨ - ٩٧: النساء 

به  )براي قبض روح در واپسين لحظات زندگي(بيگمان كساني كه فرشتگان (
و هجرت  ،بينند كه به سبب ماندن با كفّار در كفرستان مي(روند و  سراغشان مي

كه (ايد  كجا بوده :گويند بديشان مي ،اند بر خود ستم كرده )نكردن به سرزمين ايمان
ما  :گويند )عذرخواهان ؟ايد ايد و بدبخت شده دين و توشه مرده اينك چنين بي

و چنان كه بايد به انجام دستورات دين (بوديم  )كفر(بيچارگاني در سرزمين 
بتوانيد بار (مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن  :گويند )فرشتگان بديشان !نرسيديم

و چه بد  ،جايگاه آنان دوزخ است ؟كوچ كنيد )بنديد و به جاي ديگريسفر 
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مگر بيچارگاني از مردان و زنان و كودكاني كه      !جايگاهي و چه بد سرانجامي
  ).دانند اي نمي كاري از آنان ساخته نيست و راه چاره

اي براي بيرون  خداوند جز معذرت آن دسته از مردان و زنان ناتواني كه چاره
  .پذيرد يابند، نمي سرزمين اسالمي را نمي  براي رسيدن بهو راهي   فتن نداشتهر

  ندكن ميم كه در قضاوت ست كساني -3
  بهخداوند . خداوند شريعت را نازل كرده تا مردم، عدل و انصاف را پياده كنند

  : موازين عدالت و انصاف را رعايت كنند  دهد كه بندگانش دستور مي
 mn  m  l  k  j      u  t  s  r  q  p  o

  |   {  z  y  xw  vl ٩٠: النحل  
و  ،دهد و نيز بخشش به نزديكان دستور مي ،و نيكوكاري ،خداوند به دادگري(

ناسازگار (و انجام كارهاي ناشايست  ،)چون شرك و زنا(از ارتكاب گناهان بزرگ 
ند شما را خداو .كند درازي و ستمگري نهي مي و دست ،)با فطرت و عقل سليم

گانه عدل و احسان و ايتاء  و با رعايت اصول سه(دهد تا اين كه پند گيريد  اندرز مي
دنيائي آباد و آرام و  ،گانه فحشاء و منكر و بغي و مبارزه با انحرافات سه ،القربي ذي

  ).خالي از هرگونه بدبختي و تباهي بسازيد
ضات و حاكم دادگاهها و دوري از جور و ستم را بر ق  طور عادالنه  حكم به
  :فرمايد گرداند و مي واجب مي

 m´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨     ¸  ¶  µ
  Æ  Å   Ä  Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹l ٥٨: النساء   

اعم از آنچه (دهد كه امانتها را  دستور مي )مؤمنان(بيگمان خداوند به شما (
و چه چيزهائي كه مردم آنها را به دست شما سپرده  ،خدا شما را در آن امين شمرده
و هنگامي كه در ميان  ،به صاحبان امانت برسانيد )اند و شما را در آنها امين دانسته

اين اندرز خدا است و آن را ( .مردم به داوري نشستيد اين كه دادگرانه داوري كنيد
دهد  ين اندرز پند ميخداوند شما را به بهتر )آويزه گوش خود سازيد و بدانيد كه

بينا  )سخنان و(بيگمان خداوند دائماً شنواي  ).خواند و شما را به انجام نيكيها مي(



  
  
  

   كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ                                                         80
 

دارد يا  داند چه كسي در امانت خيانت روا مي و مي(باشد  بوده و مي )ي كردارتان(
    ).كند كند يا نمي و چه كسي دادگري مي ،دارد نمي

  . ند، تهديد به دوزخ كرده استكن ميخداوند كساني را كه به عدل قضاوت ن
  :فرمودند  ص اهللا رسول  كه  از بريده بن حصيب روايت شده

فرجل عرف : القضاة ثالثة و احد يف اجلنة و اثنان يف النار، فاما الذي يف اجلنة« 
احلق و قضا به و رجل عرف احلق فجار يف احلكم، فهو يف النار و رجل قضا للناس 

  ١»ارعلي جهل فهو يف الن
اما . اند يكي از آنها اهل بهشت و دو تاي ديگر اهل دوزخ: اند قضات سه دسته(

ند كساني هستند كه حق را شناخته و مطابق آن رو ميآن دسته كه به بهشت 
ند، يكي آن است كه حق را رو ميدو دسته ديگر كه به دوزخ . ندكن ميقضاوت 

د و بر شناس نميكه حق را ديگري آن است  ،كند ميشناخته اما در قضاوت ستم 
  ).كند ميمبناي جهالت قضاوت 

    صاهللا رسول دروغ بر -4
فصلي را عنوان نموده و احاديث زيادي » جامع االصول«ابن كثير در كتاب بزرگش 

از جمله اين . دهند هشدار مي صاهللا رسول از نسبت دادن دروغ به  كه  نقل كردهرا 
آن را از طريق حضرت علي ابي طالب  احاديث، حديثي است كه بخاري و مسلم

  : فرمودند  صاهللا رسول ،اند كردهنقل 
  » فانه من كذب علي يلج النار ،ال تكذبوا علي« 
هر كس دروغي را به من نسبت دهد، . به من نسبت ندهيد سخني رادروغ   به(

  ).دشو ميوارد آتش 
، كند ميحديث ديگر آن است كه امام بخاري آن را از سلمه بن اكوع نقل 

  : گويد سلمه بن اكوع مي
  » من تقول علي ما مل اقل فليتبعوأ مقعده يف النار«: يقول  ص اهللا رسول مسعت

                                           
  .حمقق كتاب آن را صحيح قرار داده است) ٠/١٦٧(جامع االصول   ١
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من آن   هر كس سخني از من نقل كند كه: فرمود مي  شنيدم كه صاز پيامبر (
  ).كند  باشم، بايد جاي خود را در آتش دوزخ آماده  را نگفته

از  خودو ابوداود در سنن خود را در صحيح  حديث ديگري كه امام بخاري آن
  : عبداهللا بن زبير از پدرش زبير نقل كرده است

  » من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار« :يقول  ص اهللا رسول مسعت
من نسبت دهد،   عمدا چيزي را به  كسي كه: فرمود مي  شنيدم كه صاز پيامبر (

  ).كند  هبايد جاي خود را در آتش دوزخ آماد
حديث ديگري در اين خصوص آن است كه بخاري و مسلم آن را از مغيره بن 

  :اند كردهشعبه نقل 
ان كذباً علي ليس ككذب علي احٍد، فمن كذب علي  :صاهللا رسول قال«

  ١»متعمداً فليتبوا مقعده من النار
همانا نسبت دادن دروغ به من با نسبت دادن دروغ به ديگران مساوي نيست، (
  من نسبت دهد، بايد جاي خود را در آتش دوزخ آماده  عمدا چيزي را به  ي كهكس
  .)كند

  كبر و متكبرين -5
  صاهللا رسول  كه  روايت شده از ابو هريره. از جمله گناهان بزرگ تكبر است

  : فرمايد ميخداوند : فرمودند
و يف » لنارردائي و العظمة ازاري، فمن نازعين واحداً منها ادخلته ا ءالكربيا«
  ٢.»اذفته النار«روايه 
بزرگي و بزرگ نمائي عباي من و عظمت دامن من است، هر كس در يكي از (

يعني هر كس در برابر ديگران خود را بزرگ جلوه دهد و [اين دو با من نزاع كند 
  ).آتش را به او مي چشانم) عذاب(م يا كن ميآتش وارد او را  ]ديگران را تحقير كند

                                           
  ).١٠/٦١٨: (جامع االصول   ١
 .است  مسلم این روایت را نقل کرده  ٢
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  : فرمودند صاهللا رسول  كه  روايت شده  بن مسعوداز حضرت ا
ان الرجل حيب ان : فقال رجل ،»اليدخل اجلنة احد يف قلبه مثقال ذرة من كرب« 

و  ،بطر احلق: الكرب .ان اهللا مجيل حيب اجلمال :قال .و نعله حسناً ،يكون ثوبه حسناً
  1.»غمط الناس

. دشو ميداخل بهشت نكسي كه به اندازه يك مثقال غرور در دل دارد، (
همانا انسان دوست دارد كه لباس و كفشش ! اي رسول خدا: ال كردؤشخصي س
] مانعي ندارد: [فرمودند صاهللا رسول د، آيا اين نيز بيانگر كبر است؟قشنگ باش

غرور و تكبر بمعني زيبائي سر و . خداوند زيبا است و زيبائي را دوست دارد
  ).انكار حق و تحقير مردم :است ازصورت و لباس نيست و تكبر عبارت 

  ناحق  بهقتل  -6
mg  f   e  d  c    j  i  h فرمايد ميخداوند 

q     p  o  n  m  l   k    s  rl ٩٣: النساء  
و از ايمان او باخبر بوده و (و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد (

 )آيد و كافر بشمار مي ،تجاوزكارانه او را به قتل برساند و چنين قتلي را حالل بداند
گيرد و او  ماند و خداوند بر او خشم مي كيفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا مي

  ).بيند اي وي تهيه ميبر ميسازد و عذاب عظي را از رحمت خود محروم مي
  .پس در دين و شريعت الهي كشتن انسان جز در سه مورد روا نيست

  : فرمودند صاهللا رسول  كه اند كردهبخاري و مسلم از حضرت ابن مسعود نقل 
: اال باحدي ثالث ،اهللا رسول ال حيل دم امر مسلم يشهد ان ال اله اال اهللا و اين« 

  ٢».النفس بالنفس، والثيب الزاين و التارك للدين املفارق للجماعة
 انسان مسلماني كه به وحدانيت خداوند و رسالتهيچ خون  ريختن(
از اين سه   يمگر به سبب يكحالل و روا نيست  دهد، گواهي مي صاهللا رسول

                                           
  .است  مسلم این روایت را نقل کرده ١
  ).٢/٣٥٥: (تفسري ابن كثري   ٢
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را بكشد، و كسى كه دينش را ترك  يكه ديگر بيوه زنى كه زنا كند، و كسى: چيز
 .)كرده، از جماعت مؤمنان جدا شود

  :فرمودند صاهللا رسول آمده است، در صحيح بخاري از حضرت ابن عمر
  »اماًَيف فسحه من دينه ما مل يصب دماً حر ؤمنلن يزال امل«
كند، مادام كه مرتكب  دينداري مي  دنياي وسيع و گسترده،مسلمان همواره در (

  ).قتل ناحق نشود
 موارد بسيار خطرناكي  جملههمانا ريختن خون ناحق از : گويد ميابن عمر 

مسلمانان را از  صاهللا رسول .باشد كه بيرون آمدن از آن مشكل و سخت مي است
قاتل و مقتول هر : سانند، بر حذر داشته و فرموده استاينكه همديگر را به قتل بر

  .اند دو در دوزخ
  : فرمود صاهللا رسول  كه  روايت شدهاز ابي بكره 

: او قيل ،فقلت: اذا تواجه املسلمان بسيفيهما فالقاتل و املقتول يف النار، قال« 
  ١.»انه كان حريصاً علي قتل صاحبه: هذا القاتل، فما بال املقتول؟ قال

هرگاه دو مسلمان با شمشيرهاي خود در برابر همديگر ايستادند، قاتل و (
قاتل آري، اما : ال كردؤگفتم يا ديگري س: گويد ميراوي . اند مقتول هر دو در دوزخ

چون او خواهان : فرمودند صاهللا رسول مقتول چه گناهي را مرتكب شده است؟
  ).كشتن رفيق خود بوده است

، زيرا نده صالح از كشتن برادرش خودداري كردآن بهمين جهت   بهآري  
  :استحقاق آتش پيدا كند ،با ارتكاب قتل  سيد از اينكهرت ايشان مي

 m_  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t    b  a  `
l  k  j    i  h   gf  e     d  c    t  s   r  q  p  o  n  m

zy   x  w  v  u  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |    {      ¦   ¥
©   ¨  §    ±  °  ¯  ®  ¬«  ªl ٢٩ -  ٢٧: املائدة   

                                           
 ).٤/٢٢١٣: ( املسالمن بسیفیهما  الفنت، باب اذا تواجه: ؛ کتاب مسلم این حدیث را روایت کرده ١
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را چنان كه هست براي يهوديان و ديگر  )قابيل و هابيل(داستان دو پسر آدم (
زماني  ).تا بدانند عاقبت گناهكاري و سرانجام پرهيزگاري چيست(مردمان بخوان 

كه مخلص بود (ا از يكي ام .انجام دادند )به خدا(كه هر كدام عملي را براي تقرّب 
كه مخلص نبود و قابيل نام (ولي از ديگري  ،پذيرفته شد )و هابيل نام داشت

هابيل (  !بيگمان تو را خواهم كشت :گفت )قابيل به هابيل(  .پذيرفته نشد )داشت
اگر      !.پذيرد تنها از پرهيزگاران مي )كار را(خدا  )من چه گناهي دارم(  :گفت )بدو

كنم تا تو را  من دست به سوي تو دراز نمي ،شتن من دست دراز كنيتو براي ك
خواهم با  من مي .ترسم پروردگار جهانيان مي )يعني(آخر من از خدا  .بكشم

برگردي و از  )در روز رستاخيز به سوي پروردگار(گناه من و گناه خود  )بار كوله(
  ).ستستمگران ا )عادالنه خدا براي(و اين سزاي  ،دوزخيان باشي

  ربا خواران -7
د، خداوند درباره ده ميربا از جمله گناهاني است كه صاحبش را به نابودي سوق 

  :فرمايد ميكنند،  مي  حرام بودن ربا از آن استفاده  كساني كه با علم وآگاهي به
 m  r   q  p  on  m  l   k  jl ٢٧٥: البقرة   
اين گونه كساني اهل  )شودو مجددا مرتكب رباخواري (اما كسي كه برگردد (

  ).مانند آتشند و جاودانه در آن مي
mÀ  ¿  ¾  ½  ¼     »  º     Ä  Ã  ÂÁ   :فرمايد ميو 

Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å         Íl ١٣١ – ١٣٠: آل عمران  
و از خدا  ،ربا را دو و چند برابر مخوريد !ايد اي كساني كه ايمان آورده(
 )نه مؤمنان(و از آتشي بپرهيزيد كه براي كافران    .ويدباشد كه رستگار ش ،بترسيد

  ).آماده شده است
ي هفت گناهاني حساب  ربا را از جمله  ي متفق عليهدر حديث صاهللا رسول و
ز حضرت ابي در بخاري و مسلم ا. كه صاحبش را به نابودي مي كشاند  كرده
  : فرمودند  صاهللا رسول  كه  روايت شده هريره
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، و  الشرک باهللا«: ؟ قال اهللا رسول و ما هن یا: قالوا. »لسبع املوبقاتاجتنبوا ا«
اال باحلق، و اکل الربا، و اکل مال الیتیم، و   السحر، و قتل النفس التی حرم اهللا

  .»مناتؤالتولی یوم الزحف، و قذف احملصنات الغافالت امل
رسانند پرهيز  يهالكت م  خطرناك هستند و انسان را به  هفت گناه بزرگ كهاز (

  :كدامها هستند؟ فرمود  اين گناههاي هفت گانه! اي رسول خدا: كنيد، مردم گفتند
  .شريك قرار دادن براي خدا - 1
  .سحر كردن - 2
  به  است مگر در مقابل حقي كه  خداوند آن را حرام نموده  كشتن انساني كه - 3

  .دارد  عهده
بابت طلب خود از بدهكار   وام دهنده  و سود اضافي كه(خوردن ربا  - 4

  ).گيرد مي
  .ناحق  خوردن مال يتيم به - 5
  .فرار كردن از ميدان جنگ با كافران - 6
از اين   زنهاي عفيف و پاكدامن و با ايماني كه  تهمت و نسبت دادن زنا به - 7

  ).باشند اطالع مي تهمت بي
  .رساند هالكت مي  هر يك از اين هفت گناه انسان را به

  :ال مردم از راه باطلخوردن م-8 
كشاند خوردن مال مردم  هاي بزرگ كه صاحبش را به دوزخ مي از جمله ستم
  : فرمايد ميخداوند . از راه باطل است

 ma  `  _  ^  ]  \  [ Z  Y    c   b
p         o  n  m   lk  j  i  hg  f  e  d    u    t  s  r  q

{z  y  x  w   v    a  `   _  ~  }  |l   
   ٣٠-٢٩: النساء

يعني از راههاي (اموال همديگر را به ناحق  !ايد اي كساني كه ايمان آورده(
نخوريد مگر اين كه  ...)و ،قمار ،ربا ،غصب ،خيانت ،دزدي :نامشروعي همچون

باطني (داد و ستدي باشد كه از رضايت  )تصرّف شما در اموال ديگران از طريق(
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بيگمان  .مكنيد و خون همديگر را نريزيدو خودكشي  ،سرچشمه بگيرد )دو طرف
و كسي كه چنين   ).و خواهد بود(نسبت به شما مهربان بوده  )پيوسته(خداوند 

را تجاوزگرانه و ستمگرانه  )يعني خودكشي يا خوردن به ناحق اموال ديگران(كاري 
براي خدا آسان  )عمل هم(و اين  ،سوزانيم او را با آتش دوزخ مي ،مرتكب شود

  ).است
هر كس اموال مردم را از راه باطل بخورد، اموال يتيم را نيز حيف و ميل 

خداوند اموال يتيم را بدان جهت بطور مخصوص ياد آور شده كه آنان . كند مي
تر انجام ميگيرد، بنابر اين حاوي جرم و  ضعيف هستند و خوردن مال آنها راحت

  . باشد مي گناه بسيار سنگيني
 m  y  x  w  v  u  t}   |  {  z    `  _~

  b  al ١٠: النساء   
انگار آتش  ،خورند بيگمان كساني كه اموال يتيمان را به ناحق و ستمگرانه مي(

خورند سبب دخول  چرا كه آنچه مي( .خورند مي )ريزند و مي(در شكمهاي خود 
  ).خواهند سوخت  با آتش سوزاني )در روز قيامت(و  )شود ايشان به دوزخ مي

  كشان تصوير -9
در بخاري . كشند تصوير مي  است كه ترين عذاب براي كساني روز قيامت سختدر 

  : فرمودند صاهللا رسول  كه  روايت شده و مسلم از عبداهللا بن مسعود
   ١»اشد الناس عذاباً عنداهللا املصورون«
  ).سخت ترين عذاب نزد خداوند براي كساني است كه تصوير مي كشند(

  :فرمودند صاهللا رسول  كه  روايت شده عباس از حضرت عبداهللا بن
   ٢»فيعذبه اهللا يف جهنم ،كل مصورٍ يف النار، بكل صورة صورها نفساً« 

                                           
  ) ٢/٥٠٥(مشكاة املصابيح   ١
  .مهان مبنع  ٢
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شوند و  وارد دوزخ مياند  كشيدهتصوير كشان در برابر تصويري كه كدام از هر 
  ).ندشو ميدر دوزخ عذاب داده 

شي كه روي آن درباره فر صاهللا رسول  كه  از حضرت عايشه روايت شده
  :تصوير ساخته شده بود، فرمودند

احیوا ما : الصور یعذبون یوم القیامة، و یقال هلم  ان اصحاب هذه«

  ١).متفق عليه(»خلقتم
شوند و از آنها  ذاب واقع ميعسازندي اين تصويرها در روز قيامت مورد (

  ).گردانند  هاي خود را زنده آفريده  ميشود كه  خواسته
  :فرمود صپيامبر  كه  نقل شده  ايشهعباز از حضرت 

   ٢) متفق عليه(» ون خبلق اهللائاشد الناس عذاباً الذين يضاه«
هاي خداوند  شبيه آفريده اي آفريدهترين عذاب براي كساني است كه  سخت(
  ).ندساز مي

خداوند : فرمودند  صاهللا رسول   كه  روايت شده از حضرت ابي هريره
  :فرمايد مي

. »او ليخلقوا حبة او شعرية ،ن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا ذرةو من اظلم مم« 
   ٣)متفق عليه(

مانند  اي آفريدهاز شخصي است كه مي خواهد  چه كسي ستمكارتر (
اي از حبوبات و يا  اي يا دانه مورچه) ندتوان ميآنان اگر (هاي من بيافريند،  آفريده

  )..يك دانه جو بيافرينند

                                           
 مهان منبع  ١
  . مهان منبع  ٢
  . مهان منبع  ٣
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  گرايش به ستمكاران-10
كشانند، گرايش به ستمكاران،  ز جمله عواملي كه انسان را به سوي دوزخ ميا

  .دشمنان خداوند و دوستي با آنان است
 mr  q  p  o  n  m  l    k  j       i  h  g      u  t  s

  w  vl ١١٣: هود   
آتش دوزخ شما را  )كه اگر چنين كنيد(و به كافران و مشركان تكيه مكنيد (

تا بتوانند شما را (جز خدا دوستان و سرپرستاني نداريد  )بدانيد كه(و  ،گيرد فرو مي
و پس از  )در پناه خود دارند و شر و بال و زيان و ضرر را از شما به دور نمايند

 )بر دشمنان(گرديد و  ياري نمي )ديگر از سوي خدا ،تكيه به كافران و مشركان(
  ).شويد پيروز گردانده نمي

  زنند و كساني كه بر پشت و كمر مردم شالق مي  هبرهنگان پوشيد-11
اي هستند  زنان بد حجاب و فاسقه ،ندشو مياز جمله اقشاري كه داخل آتش دوزخ 

بندگي خداوند استقامت  كشانند و در عبادت و كه بندگان خداوند را به فساد مي
  : فرمودند صاهللا رسول  كه  ابوهريره  روايت شده از. ندارند
هل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها صنفان من ا«

سهن كأسنمة البخت المائلة، ال ؤالناس، و نساء كاسيات عاريات، مميالت مائالت، ر
  1.»يدخلن الجنة و ال يجدن ريحها و ان ريحها لتوجد من مسيرة كذا و كذا

ر زمان من يعني د(ام  دو دسته از اهل دوزخ هستند كه من آنها را نديده(
عبارتند از نخست دسته ) بلكه در زمانهاي آينده به وجود خواهند آمد ،نيستند

هائي بسان دم گاو نر در دست دارند و بوسيله آنها مردم را  گروهي كه شالق
اند، اما برهنه  گروه دوم زناني هستند كه با وصف اينكه لباس پوشيده. زنند مي

محرم گرايش دارند و مردان بيگانه را به سوي به سوي بيگانگان ومردان نا . هستند

                                           
مسلم، بیهقی و امحد این حدیث را گزارش ). ١٣٢٦  مشاره) ٣/٣١٦: ( لسة االحادیث الصحیحةس ١

 .اند داده
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مانند گروهان شترهاي عجمي ) شيوه نگاه داشتن موهايشان(ند، ده ميخود گرايش 
اينها وارد بهشت نخواهند شد و بوي بهشت به مشام آنها نيز ) شتر دو كوهان(است 

  1).دشو مينخواهد رسيد، حال آنكه بوي بهشت از فاصله بسيار دور استشمام 
  : فرمايد مي» معهم سياط كاذناب البقر«رطبي درباره ق

  » اآلن یو هذه الصفة للسياط مشاهدة عندنا باملغرب ال« 
ها با اين ويژگي هم اكنون در ديار مغرب قرطبه و اندلس مشاهده  اين شالق(
  ).ندشو مي

بلكه اين وضعيت در تمام « : فرمايد ميييد گفته قرطبي تأصديق حسن خان در 
و نزد حكام و اعيان جامعه هر روز » در تمام ازمنه مشاهده و مشهود است بالد و

پناه خداوند   بهاز تمام آنچه كه مايه ناخرسندي خداوند است . كند افزايش پيدا مي
  2.مي طلبم
  اين دسته از مردم مشاهده اسالمي در بسياري از بالد: گويد ميلف محترم ؤم
خداوند اينها و امثالشان را . ندده ميي شالق قرار ها مردم را مورد ضربه  شوند كه مي

  . نابود سازد
شايد در قرنهاي  لباس پوشيدگان برهنه در عصر امروز بسيار فراوان هستند، 

اي  آنها كامالً داراي همان ويژگي. باشد  وسعت پيدا نكردهبسان امروز گذشته 
  .نمود  بدان اشاره  صاهللا رسول هستند كه

  ند ده ميوران را عذاب كساني كه جان-12
  صاهللا رسول  كه  كردهروايت  امام مسلم در صحيح خود از حضرت جابر

  : فرمودند
عرضت علي النار فرأیت فيها امرأة من بين اسرائيل تعذب يف هرة هلا، ربطتها «

  ٣»فلم تطعمها و مل تدعها تاكل من خشاش االرض حيت ماتت جوعاً
                                           

  .و امحدمسلم ، بيهقي   ١
  .  ١١٣: ص . يقظة اويل االعتبار   ٢
  ) . ٣/٦٨٨(مشكاة املصابيح   ٣
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الي آن زني از طايفه بني اسرائيل را  بهدوزخ به من نشان داده شد، در ال(
چون آن زن . كه درباره گربه خود، مورد عذاب قرار گرفته بودكردم   مشاهده

نه آن را رها كرد تا از حشرات روي . اش را نزد خود اسير كرد تا جان داد گربه
 در نتيجه گربه در اثر گرسنگي، زمين تغذيه كند و نه خود آن را آب و طعام مي داد

  .)جان سپرد
آري، اگر حال كسي كه يك گربه را عذاب داده چنين است، پس چطور است 

ند؟ بويژه اگر عذاب دادن انسانهاي ده ميحال آن كساني كه بندگان خدا را عذاب 
  !صالح و شايسته بخاطر ايمان و اسالم آنها باشد؟

  عدم اخالص در تحصيل علم-13
غير جتناب و پرهيز از تحصيل علم در راه حافظ منذري احاديث زيادي را مبني بر ا

  :براي خوانندگان محترم نقل مي كنيمرا برخي از آنها   خداوند آورده است كهاز 
  : فرمودند صاهللا رسول  كه  روايت شده از حضرت ابي هريره - 1
ال يتعلمه اال ليصيب به عرضاً من  ،من تعلم علماً مما يبتغي به وجه اهللا تعايل«

  ١» جيد عرف اجلنة يوم القيامةالدنيا مل 
هر كس علمي را از آن علوم كه بخاطر كسب خشنودي خداوند آموخته (
د، بياموزد و هدفش از آن به دست آوردن كاالي دنيا باشد، روز قيامت بوي شو مي

  ).بهشت را نخواهد ديد
  : فرمود صپيامبر  كه  روايت شده و از جابر - 2
 ،العلماء و ال متاروا به السفهاء و ال ختريوا به اجملالس ال تعلموا العلم، لتباهوا به«

 ٢» من فعل ذالك فالنار، النار

                                           
حاکم راجع . اند آن را روایت کرده ابو داود، ابن ماجه، ابن حبان در ردیف احادیث صحيح و حاكم( ١
  .است  ی این حدیث رعایت شده برای حدیث صحیح در سلسلهشرائط خباري و مسلم :  آن گفته  به
  اند آن را روایت کرده بيهقي در صحیح خود و جه، ابن حبانابن ما  ٢
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  علم را بخاطر افتخار و مباهات ميان علماء، مجادله با نادان و دستيابي به(
آتش   ، هر كس چنين نمايد الزم است بداند كهبهترين جايگاه مجالس كسب نكنيد

  .)منتظر او است
  : فرمود صپيامبر  كه  روايت شده مرو از ابن ع - 3

   ١»من تعلم علماً لغري اهللا او اراد به غري اهللا، فليتبعو مقعده من النار« 
هر كس علمي را براي غير خداوند بياموزد، پس بايد منزل خود را در دوزخ (
 ).كند  آماده

  نوشند كساني كه در ظرف طال و نقره مي-14
  : فرمودند صاهللا رسول  اند كه روايت كرده اري و مسلم از حضرت ام سلمهخب

  » الذي يشرب يف آنیة الذهب و الفضة امنا جيرجر يف بطنه نار جهنم«
نوشند، بي گمان آتش دوزخ را در  روف طال و نقره ميظهمانا كساني كه از (

  ). برند شكمشان فرو مي
   »لذهبالذي ياكل و يشرب يف آينه الفضه و ا« : و در روايت مسلم آمده است

، در كند ميكساني كه در خوردن و آشاميدن از ظروف طال و نقره استفاده (
  2).ندبر ميحقيقت آتش دوزخ را در شكمشان فرو 

  : گفت مي ،شنيدم صگويد از پيامبر مي و از جابر
ال تلبسوا احلرير و الدیباج، و ال تشربوا يف آنیة الذهب و الفضة، و ال «

  .)متفق عليه(» هلم يف الدنيا و هي لكم يف اآلخرهتاكلوا يف صحافها، فاهنا 
ابريشم و ديباح را نپوشيد و در ظروف طال و نقره : فرمودند صرسول اهللا(

هاي طال و نقره غذا نخوريد، زيرا كه اين گونه ظروف در دنيا از  كاسهدر ننوشيد و 
  )استآن كفاراند و در جهان اخرت مال شما مسلمانان 

                                           
رجال هر کدام مورد   اند، و سلسله آن را از خالد بن دریک از ابن عمر روایت کرده ترمذي و ابن ماجه  ١

  )١/٩١: (ی حافظ منذری نوشته »الترغیب و الترهیب«. باشند اعتماد می
  ) . ٢/٤٦٢:(مشكاة املصابيح   ٢
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  دار مورد استفاده مردم را قطع كند ايهكسي كه درخت س -15
   :فرمود صپيامبر  كه  روايت شده بن حبيش  از عبداهللا

  ١» من قطع سدرة صوب اهللا راسه يف النار«
را قطع كند، خداوند سر او را در آتش آويزان ) كتار(هر كس درخت سدره (
  ).كند مي

  :رمودف صپيامبر  كه كند ميبيهقي با سند صحيح از عايشه روايت 
  . »الذين يقطعون السدرة يصبون يف النار علي رؤوسهم صبا«
را قطع كنند، ) سايه دار مورد استفاده مردم(كساني كه درخت سدره (

  ).نمايد آنها را سرنگون وارد آتش مي خداوند

  خودكشي -16
  : فرمودند  صاهللا رسول  كه  روايت شده  از ابوهريرهدر بخاري و مسلم 

ى ِمْن َجَبلٍ فَقََتلَ َنفَْسُه فَُهَو َيَتَردَّى ِفي َنارِ َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها أََبًدا َمْن َتَردَّ« 
قََتلَ من َوَمْن َشرَِب َسما فَقََتلَ َنفَْسُه فَُهَو َيَتَحسَّاُه ِفي َنارِ َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها أََبًدا َو

ِديَدُتُه ِفي َيِدِه َيَتَوجَّأُ بَِها ِفي َبطْنِِه ِفي َنارِ َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َنفَْسُه بَِحِديَدٍة فََح
  »أََبًدا

خود را از باالي كوهي پرت كند و خودكشي نمايد، اين شخص در   كسي كه(
  عذاب پرت شدن در دوزخ عذاب داده  به  باشد و براي هميشه آتش جهنم مي

  با نوشيدن سم خودكشي نمايد، اين سم در دستش قرار داده  هشود، و كسي ك مي
ي آهني  وسيله  به  نوشد، و كسي كه در دوزخ سم مي  شود و براي هميشه مي

شود و آن را  مي  اين آهن در دستش قرار داده  خودكشي كند در دوزخ براي هميشه
  .)برد شكم خود فرو مي  به

  صاهللا رسول  كه  ايت شدهرو در صحيح بخاري از حضرت ابوهريره
  :فرمودند

                                           
  ).٦٣٥٢(مشاره ) ٥/٣٤١(جامع الصحيح ) ٢/١٢٥: (صابيح مشكاة امل  ١
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  ١.»الذي خينق نفسه خينقها يف النار و الذي يطعنها، يطعنها يف النار« 
هر كس با گرفتن گلوي خود، خود كشي كند، در دوزخ نيز با همين مصيبت (

كشي كند، در دوزخ نيز با نيزه خود را خودگرفتار آيد، هر كس با نيزه 
  ).ميرد تا از شر آن نجات پيدا كند ي هميشه نميالبته در دوزخ برا.(كشد مي

                                           
  ). ٥/١٨٤: (صحيح اجلامع   ١



 



 

  فصل ششم
  فراواني اهل دوزخ

  نصوصي پيرامون اين مطلب: مبحث اول
كه تعداد بسياري از فرزندان آدم به داللت دارند نصوص زيادي بر اين مطلب 

  :فرمايد ميند، خداوند رو ميدوزخ و تعداد اندكي از آنها به بهشت 
 m Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ù    ßl ١٠٣: يوسف   
ايمان  )به تو ،به سبب تصميم بر كفر و پيروي از هوي و هوس(بيشتر مردم (
و در راهنمائي ايشان بسيار خويشتن را زحمت (هرچند كه تالش كني  ،آورند نمي
    ).دهي

 m§  ¦   ¥  ¤     £  ¢  ¡  �  ~  }  |  l ٢٠: سبأ   
چرا  ).و به كرسي نشاند(ست گرداند واقعاً ابليس پندار خود را درباره آنان را(

  ).كه همگي از او پيروي كردند مگر گروه اندكي از مؤمنان
  :فرمايد ميخداوند خطاب به ابليس 

 m  M  L  K     J  I  H  G  Fl ٨٥: ص   
هر آينه دوزخ را هم از تو و هم از كساني كه از تو پيروي كنند پر و لبريز (
  ).سازم مي

، حال اينكه اكثريت اوالد آدم كافر هستند، از اهل پس هر كس كه كافر شد
  .دوزخ است

و به همين خاطر كه اكثريت اوالد آدم كافر و مشرك هستند و دعوت انبياء را 
بعضي از آنها كمتر از ده همراه   در حالي كه آيند اند، پيامبران روز قيامت مي نپذيرفته

ند حتي بعضي از آنان تك و تنها نفر و برخي ديگر يك يا دو نفر با خود همراه دار
  . ندكن ميبدون اينكه يك نفر همراه داشته باشند، حضور پيدا 

 صاهللا رسول  كه  روايت شده در صحيح مسلم از حضرت ابن عباس
  :فرمودند
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عرضت علي االمم فرايت النيب و معه الرهط و النيب و معه الرجل و الرجالن و «
  ١.»النيب و ليس معه احد

پس پيامبري را ديدم كه كمتر از ده نفر . ت ها به من نشان داده شدندتمام ام(
  بعضي يك تا دو نفر با خود همراه داشتد و برخي يك نفر نيز به. همراه داشت  به

  ).همراه نداشت
برخي نصوص حكايت از آن دارند كه از هر هزار تن از فرزندان آدم فقط يك 

  .ندور ميبه دوزخ ) 999(نفر به بهشت و بقيه
  صاهللا رسول  كه كند ميبخاري در صحيح خود از ابو سعيد خدري روايت 

  : فرمودند
و اخلیر فی یدیک، مث  ،لبیک و سعدیک: فیقول! یا آدم : یقول اهللا«
من کل الف تسعمائة و تسعة و : و ما بعث النار؟ قال: اخرج بعث النار، قال: یقول

ت محل محلها، و تری الناس تسعین، فذاک حین یشیب الصغیر، و تضع کل ذا
 یا: فاشتد ذلک علیهم فقالوا. شدید  سکری و ما هم بسکری، و لکن عذاب اهللا

ابشروا، فان من یأجوج و مأجوج الفا و منکم  :اینا ذلک الرجل؟ قال!  اهللا رسول
: قال .انی ألطمع ان تکونوا ثلث اهل اجلنة ، والذی نفسی بیده: مث قال. رجل

انی الطمع ان تکونوا شطر اهل   والذی نفسی بیده: مث قال. ربناو ک  فحمدنا اهللا
اجلنة، ان مثلکم فی االمم کمثل الشعرة البیضاء فی جلد الثور االسود، او کارقمة 

  .»فی ذراع احلمار
ي اجراي  حاضر و آماده! پروردگارا: گويد آدم مي! اي آدم: فرمايد ميخداوند (

 آدم  به خداوند: فرمود صپيغمبر. ش تو استپي  و بركت همه فرمان هستم، و خير
سهم ! پروردگارا: گويد ميآدم . از ميان فرزندانت سهم دوزخ را جدا كن:  فرمايد مي

نفر را   نهصد و نود و نه نفر از هر هزار: فرمايد ميدوزخ چقدر است؟ خداوند 
حتي از شدت نارا  صدور اين فرمان وقتي است كه: فرمود صپيامبر. بيرون بياور
مي نمايد و مردم سقط وضع حمل و سقط  اي هند و هر زن حاملشو ميكودكان پير 

                                           
  .  ٢٢٠: مشاره ) ١/١٩٨(مسلم   ١
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رسند ولي در حقيقت مست نيستند، اما عذاب الهي بسيار شديد  نظر مي  مست به
سخت آمد  اين خبر براي صحابه بسيار. اند شده  است و از شدت ناراحتي سراسيمه

از دوزخ بيرون   كه( ن مرد استكدام يك از ما آ !صاي پيامبر خدا: و گفتند
هزار برابر شما خوشحال باشيد، يأجوج و مأجوج : فرمود صاهللا رسول )آيد؟ نمي
سوگند به : سپس فرمود. هر يك نفر از شما در برابر هزار نفر از آنان است دهستن

من اميد دارم كه يك سوم جمعيت بهشت را . خدايي كه جان من در اختيار او است
با شنيدن اين خبر خداوند را سپاس گفته و : گويد مي ابو سعيد. هيدشما تشكيل د

سوگند به خدايي كه جان من در اختيار او : بعد پيامبر فرمود. شعار تكبير سر داديم
  چون تعداد شما نسبت به. كه شما نصف جمعيت بهشت باشيد رماست اميد دا

  باشد، و يا به  گاو سياهدر پوست   ي موي سفيدي است كه اندازه  ملتهاي ديگر به
  1).در دست االغ سياه قرار دارد  ي خط سفيدي است كه اندازه

كه  يشدر يكي از سفرها  صاهللا رسول  كه  از عمران بن حصين  روايت شده
  : همراهانش از وي جدا شدند، دو آيه زير را با صداي بلند تالوت فرمود

 m  M  L  K  J   I  H  G  F  ED  C  B  A
  N      Y  X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O

  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Zl ٢ - ١: احلج   
و به ياد روز قيامت (پروردگارتان بترسيد  )عقاب و عذاب(از  !اي مردم(
هنگامه  )در آستانه ،انفجار جهان و فرو تپيدن اركان آن(واقعاً زلزله  ).باشيد

روزي كه زلزله رستاخيز را      .است )گيزيان و حادثه هراس(چيز بزرگي  ،رستاخيز
همه زنان  )گيرد كه حتي چنان هول و هراس سرتا پاي مردمان را فرا مي آن(بينيد  مي

كودك خود را رها و  ،اند شيردهي كه پستان به دهان طفل شيرخوار خود نهاده
سقط جنين  )از خوف اين صحنه بيمناك(و جملگي زنان باردار  .كنند فراموش مي

ولي مست نيستند و بلكه  ،بيني مردمان را مست مي !)تو اي بيننده(و  ،نمايند مي

                                           
  آن را روایت کرده )زلزلزة الساعه شي عظيمان ( تعالی   قول اهللا باب . »الرقاق«كتاب در  خباري   ١

  .).١١/٣٨٨: (فتح الباری. است
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و توازن ايشان را به هم زده (است  )انگيز وحشتناك و هراس(عذاب خدا سخت 
با چشمان از حدقه به در آمده و با گامهاي افتان  ،است و لذا آنان را آشفته و خراب

  ). )بيني ل پريشان ميسر و سامان و حا و با وضع بي ،و خيزان
سوارها خود را به آن سو هدايت كردند  ،وقتي همراهانش صداي او را شنيدند

 رسيدند، صاهللا رسول نزديك  بهوقتي . است صاهللا رسول و دانستند كه اين صداي
  : فرمود صاهللا رسول
  فینادی ربه ،السالم  قال ذاک یوم ینادی آدم علیه اتدورن اي يوم ذاك؟«

یا رب، و ما بعث النار؟ : فیقول. یا آدم ابعث بعث الی النار: فیقول ،عزو جل
  .»من کل الف تسعمائة و تسعة و تسعین الی النار و واحد فی اجلنة: فیقول
 يد كه روز هولناك كدام روز است؟ آن همان روز است كه آدمدان ميآيا ( 

سهم ! اي آدم: ويدگ ميو  كند ميپس پروردگار بزرگ او را ندا . دشو ميندا داده 
سهم دوزخ چقدر است؟ خداوند ! پروردگارا: گويد ميآدم . دوزخ را جدا كن

تن اهل دوزخ و يك تن اهل بهشت   از هر هزار نفر نهصد و نود و نه: فرمايد مي
  ).است

، شدند و نا اميد با شنيدن اين خبر مأيوس صاهللا رسول ياران: گويد ميرواي 
اين حالت را   صاهللا رسول شد؛ وقتي نمي  يچ كدام ديدهبر لب ه لبخند  تا جايي كه

  : كرد، فرمود  مشاهده
انکم ملع خلیقتین ما کانتا شیء   ابشروا و اعملوا، فوالذی نفس حممد بیده«

  .»و من هلک من بنی آدم و بنی ابلیس ،یأجوج و مأجوج: قط اال کثرتاه
ق همراه خواهيد به خدا سوگند شما با دو مخلو. خوش باشيد و عمل كنيد(
، مگر اينكه از لحاظ آمار در برابر آن  نكردههيچ گروهي آنها را همراهي   كهشد 

ياجوج و ماجوج و هالك شوندگان : آن دو گروه عبارتند از. است  م آوردهگروه ك
آنگاه پريشاني از چهره آنان زدوده شد و آثار خوشحالي ). فرزندان آدم و ابليس
  : ودهويدا گرديد و بعد فرم

ما انتم فی الناس اال کالشامة فی   فوالذی نفس حممد بیده ،اعملوا و ابشروا«
  »جنب البعیر او الرقمة فی ذراع الدابة
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به خدا سوگند، تناسب آماري شما در برابر . خوش حال باشيد و عمل كنيد(
ساير مردم مانند يك نشاني است در پهلوي شتر يا مانند داغي است بر دست 

  1).االغ
  :، وقتي آيهكند ميروايت حصين مام ترمذي در سنن خود از عمران بن ا

 mK  J   I  H  G  F  ED  C  B  A  l ١: احلج   
آيا » اتدرون اي يوم ذلك؟« :فرمودند ،نازل شد صاهللا رسول در مسافرت بر

 .نددان ميخداوند و رسولش بهتر : يد اين كدام روز است؟ جواب دادنددان مي
  : مودفر صاهللا رسول
یا رب، و ما بعث : قال. یا آدم ابعث بعث النار: الدم  ذلک یوم یقول اهللا«

  .»تسعمائة و تسعة و تسعون الی النار و واحد  الی اجلنة:  النار؟ قال
سهم دوزخ را : گويد مي به آدمخطاب اين همان روزي است كه خداوند (

از : فرمايد ميخداوند سهم دوزخ چقدر است؟ ! پروردگارا: گويد آدم مي. جدا كن
  ). نفر سهم دوزخ و يك نفر سهم بهشت است 999هر هزار نفر 

  صاهللا رسول شروع به گريه كردند، صبا شنيدن اين سخن پيامبرمسلمانان 
  : فرمود
 :قاربوا و سددوا، فاهنا مل تکن نبوة قط اال کان بین یدیها جاهلیة، قال«
 کملت من املنافقین و ما مثلکم و مثل خذ العدد من اجلاهلیة، فان متت، و االؤفی

انی  «: مث قال. »االمم اال کمثل الرقمة فی ذراع الدابة، او کالشامة فی جنب البعیر
  .»الرجوا ان تکونوا نصف اهل اجلنة

درست عمل كنيد و با خداي خود نزديك شويد، همانا هيچ نبوت و رسالتي (
از انسانهاي  999اين عدد : فرمود .نبوده مگر اينكه پيش از آن جاهليت بوده است

ر نه شاخص گپس بهتر وا. اگر تناسب تكميل شود. دشو ميدوران جاهليت گرفته 
ها يك  و تناسب آماري شما در برابر ساير امتشود  ميمورد نظر از منافقين تكميل 

                                           
  ). ٤/٤٣٥: (و مسند امحد  )٤/٦١٠:(تفسري ابن كثري  ١
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اميد دارم : سپس فرمود نشان در پهلوي شتر و يا يك داغ در ذراع االغ بيشتر نيست
  ).ما نيمي از اهل بهشت را تشكيل دهيدش  كه

خوب : گويد راوي مي. تكبير سر دادند صاصحاب با شنيدن اين سخن پيامبر
  1.دهيد دو سوم يا عدد ديگري را تشكيل مي: گفت  يادم نيست كه

در   كنيد كه با آن روايت جمع مي  اين روايات را چگونه: شود  ممكن است گفته
  :فرمود صپيامبر  كه  وايت شدهر  ابوهريرهصحيح بخاري از 

ذا ابوکم آدم،  : ، فیقال اول من یدعی یوم القیامة آدم، فتراءی ذریته«
یا : اخرج بعث جهنم من ذریتک، فیقول: لبیک و سعدیک، فیقول :فیقول

!  اهللا رسول یا: اخرج من کل مائة تسعة و تسعین فقالوا: رب کم اخرج؟ فیقول
ان امتی فی االمم : و تسعون، فما ذا یبقی منا؟ قال اذا اخذ منا من کل مائة تسعة

  ٢.»کالشعرة البیضاء فی الثور االسود
  شود، پس هنگامي كه ار ميضدر روز قيامت اح  آدم نخستن كسي است كه(

آدم . اين پدر شما آدم است: شود كند، اعالم مي مي  فرزندان خود را مشاهده
! اي آدم: فرمايد خداوند مي. ن تو حاضرمفرما  براي خدمت به! پروردگارا: گويد مي

سهم دوزخ چقدر ! پروردگارا: گويد مي. سهم دوزخ را از ميان فرزندانت جدا كن
  .نفر را بيرون آور 99از هر صد نفر : گويد است؟ مي

اگر از ميان هر ! اي رسول خدا: گفتند صاصحاب با شنيدن اين سخن پيامبر
ساير   امت من نسبت به: ماند؟ فرمود باقي مي شود، چقدر  نفر ما گرفته 99صد نفر 

  ).امتها همانند مويي سفيد بر پشت گاوي سياه است
تضادي   هيچ گونهكرديم   بدانها اشاره  ظاهر اين روايت با روايتهاي ديگري كه

اعتباري است و احاديث   در حديث فوق ذكر شد بنا به  زيرا اين عددي كه ،ندارد

                                           
این :  آن گفته  ترمذی راجع به. است  اما امحد نیز آن را روایت کرده). ٤/٦١٠: (تفسیر ابن کثیر  ١

  .روایت حدیثی حسن و صحیح است
: فتح الباری. است  خباری آن را در صحیح خود ، تاب الرقائق، باب احلشر ، روایت کرده  ٢
)١١/٣٧٨.(  
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اين دو نوع روايات چنين   علما راجع به. ار ديگري هستنداعتب  قبلي نيز بنا به
  :اند فرموده
در حالي است كه محمل حديث تمام ذريه آدم باشد و  999عدد و نسبت  - 1

 .باشديأجوج و مأجوج  در صورتي كه تمام ذريه آدم منهاي ياج 99عدد و نسبت 
بوسعيد ذكر يأجوج و مأجوج در حديث ا:  ابن حجر براي تأييد اين سخن گفته

  است   نشده  آن اشاره  به  ا در حديث ابوهريرهام  ،شده
در هزار  999اين احتمال نيز وجود دارد كه احاديث قبلي كه نسبت در آنها  - 2

در هر  99ها باشد و حديث بخاري كه نسبت  ذكر شده است، متعلق به تمام امت
يعني تناسب اهل . شدبا  صاهللا رسول متعلق به امت. قيد گرديده استنفر يكصد 
است و تناسب اهل دوزخ نفر از هر يك هزار  999ها، همان  ي امت همه  بهدوزخ 

نفر از هر يك صد نفر  99و رسول آخر زمان، همان   صاهللا رسول امت  نسبت به
  .است

 ،ها تمام امتميان يك دفعه در  .ممكن است اين تقسيم دو دفعه انجام گيرد - 3
 و دفعه دوم در ميان امت. ار يك نفر خواهد بودپس اهل بهشت از هر هز

پس در اين حالت، تناسب اهل بهشت يك نفر از هر صد  .انجام گيرد صاهللا رسول
  .نفر خواهد بود
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  راز و رمز فراواني اهل دوزخ: مبحث دوم
ي بشري در طول  جامعه  دعوت اسالمي به  اين نيست كهدليل فراواني اهل دوزخ 

زيرا كساني كه دعوت حق را دريافت . باشد  ر تبليغ نشدهتاريخ و جهان پهناو
  .شوند اند، مؤاخذه نمي نكرده

 m    ¿     ¾  ½  ¼  »  ºl ١٥: اإلسراء   
مگر اين كه پيغمبري  ،مجازات نخواهيم كرد )هيچ شخص و قومي را(و ما  (

    .)روان سازيم )براي آنان مبعوث و(
   :هر امتي يك بيم دهنده را فرستاده آري، اينجا است كه خداوند متعال براي

 m   t  s  r       q  p   o  nl ٢٤: فاطر   
اي به ميانشان  هم نبوده است كه بيم دهنده )از ملّتهاي پيشين(هيچ ملّتي  (

   . )فرستاده نشده باشد
و   از انبياء اتاعت كرده افراد اندكي  علت فراوني اهل دوزخ اين است كه

دعوت انبياء   بهبسياري از كساني كه  اند، و ين آنها سرپيچي نمودهاز فرامبسياري نيز 
  .، ايمانشان ايمان خالص نبوده استاند دادهجواب مثبت 

به بيان دالئل فراواني اهل دوزخ و » التخويف من النار« ابن رجب در كتابش 
  : گويد مياندك بودن اهل بهشت پرداخته و 

به حكايت از آن دارند كه اكثريت اين احاديث و بسياري از احاديث مشا
كه آنان را هستند اند و پيروان پيامبران كمتر از كساني  فرزندان آدم اهل دوزخ

جز آناني  .، اهل دوزخ انداند كردهكليه كساني كه از انبياء نافرماني . اند نافرماني كرده
پيروان  بسياري از. كه دعوت حق به آنها نرسيده و يا قادر به درك آن نبوده اند

اند كه آنان نيز اهل  اي تمسك كرده و كتاب تغيير يافته  نسخ شده پيامبران به اديان
  : فرمايد ميدوزخ اند، خداوند 

 m  ¤£  ¢    ¡  �   ~  }  |l ١٧: هود   
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و طوائف گمراه كه دشمن حق و حقيقت و اديان و انبياء (هركس از گروهها  (
  ).دگاه او آتش استميعا ،به قرآن ايمان نياورد )خدايند

. نيز از اهل دوزخ اند الهيهم چنين بسياري از پيروان كتاب حق و شريعت 
كساني بسياري از اما . آنان همان منافقان هستند كه در درك اسفل دوزخ قرار دارند

ي شبهات مورد آزمايش و امتحان  وسيله  ظاهراً و باطناً پيرو دين الهي هستند به  كه
اند و احاديث مبني بر  اند و اين دسته همان اهل بدعت و ضالل الهي قرار گرفته

همه آنها سواي يك گروه اهل . دشو مياينكه اين امت به هفتاد و اندي فرقه تقسيم 
ها به شهوات و  بسياري از اين گروه. شده است ددوزخ اند، نيز به سند صحيح وار

هر چند كه . مبتال گشته اند ،اند شدههاي حرام كه مرتكبين آنها به دوزخ تهديد  لذت
و تنها . اينها در دوزخ ماندگار نيستند ولي از تهديدات عذاب دوزخ رستگار نيستند

يك فرقه از اين امت مستحق وعده مطلق بهشت است و آن فرقه همان است كه در 
و يارانش از آن   ص اهللا رسول كه كند ميظاهر و باطن از راه و روشي اطاعت 

تعداد افراد اين . اند و در عين حال از شبهات و شهوات نجات يافته اند كردهپيروي 
  . بسيار اندك استدر عصر امروز گروه 

  به  زيرا عالقه. و ممكن است عامل فراواني اهل دوزخ پيروي از شهوات باشد
  . مسايل شهواني در اعماق درون انسان ريشه دوانيده است

 mx  w  v     u  t  s  r  q  p     y  z
¢  ¡�  ~  }  |    {    ¨  §  ¦¥    ¤   £

  «  ª  ©l ١٤: آل عمران   
 ،جلوه داده شده است )و دلبستگي به امور مادي(محبت شهوات  ،براي انسان(
عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آالف و الوف طال و نقره و  :از قبيل

شتر و گاو و بز و  :چونهم(و چهارپايان  )و مركبهاي ممتاز(اسبهاي نشاندار 
است و سرانجام  )فعلي(كاالي دنياي پست  )همه(اينها  .و كشت و زرع ...)گوسفند

و همو داند كه در آخرت به (در پيشگاه خدا است  )تالشگران در راه حق(نيك 
    ).نيكوكاران چه چيزهائي عطاء خواهد كرد
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ه هاي غير شرعي و بسياري از مردم براي رسيدن به اين لذايذ و شهوات به را
. ندكن ميهاي نفساني متوسل شده و در اين خصوص از دين الهي پيروي ن هوس

  . ندكن ميعالوه بر اين بسياري از فرزندان در اين امر از پدران خود اطاعت 
 mN  M   L  K    J  I  H    G  F  E  D  C  B  A     Q  P  O

[    Z    Y  X  W   V  U  T  S  R  ^  ]  \    b   a  `_
  g    f  e   d     cl ٢٤ - ٢٣: الزخرف   

اي مبعوث  دهنده بيم )پيغمبر(همين گونه در هيچ شهر و دياري پيش از تو (
آنجا  )خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت(ايم مگر اين كه متنعمان  نكرده
را بر همگان  پرستي كه بت(ايم  ما پدران و نياكان خود را بر آئيني يافته :اند گفته

به دنبال آنان  )شويم و بر شيوه ايشان ماندگار مي(و ما هم قطعاً  )واجب كرده است
آيا اگر من آئيني را هم براي شما آورده  :گفت مي )پيغمبرشان بديشان(   .رويم مي

باز (ايد  تر باشد كه پدران و نياكان خود را بر آن يافته بخش باشم كه از آئيني هدايت
رويد و دست به  خويش مي پرستي كنيد و بر بت تگان خود پيروي ميهم از گذش

با (اصالً ما به چيزي كه  )چنين است و !آري(  :گفتند مي )؟شويد دامان تقليد مي
    .)باور نداريم ،ايد بدان مأمور و مبعوث شده )ايد و خود آورده

اري بدان انس و الفت با راه و روشي آباء و نياكان دردي است كه امتهاي بسي
هايي كه در اعماق  آثار مخرّب و منفي اين بيماري از آثار شهوات و لذت. گرفتارند

عنوان شهوت   بهدر ذات خود اگر آن نيز . قلوب انسانها ريشه دوانيده، كمتر نيست
  .حساب نگردد

  ص اهللا رسول  كه اند كردهابو داود، ترمذي و نسائي از طريق ابوهريره روايت 
  : فرمودند

اذهب فانظر الیها و الی ما : اجلنة و النار، ارسل جربائیل الی اجلنة، فقال  ملا خلق اهللا«
و : الهلها فیها، فرجع فقال  اعددت الهلها فیها، فذهب فنظر الیها و الی ما اعد اهللا

ارجع فانظر الیها : ، فقال فحفت باملکاره ،فامر باجلنة ،عزتک، ال یسمع هبا احد اال دخلها
لقد خشیت ان  ،و عزتک: فنظر الیها، مث رجع فقال: قال. ما اعددت الهلها فیهاو الی 

  .ال یدخلها احد
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: اذهب فانظر الیها و الی ما اعددت ألهلها فیها، قال: مث ارسله الی النار، قال: قال
و عزتک، ال یدخلها احد مسع : فاذا هی یرکب بعضها بعضا، مث رجع فقال ،فنظر الیها
فانظر الی ما اعددت ألهلها فیها، فذهب : اذهب: فحفت بالشهوات، مث قال هبا، فامر هبا
  .»و عزتک، لقد خشیت ان ال ینجوا منها احد اال دخلها: فرجع فقال ،فنظر الیها

وقتي خداوند بهشت و دوزخ را آفريد، جبرئيل را بسوي بهشت فرستاد و (
. كن  مالحظهام  كردهده ان آمامؤمنبرو بهشت و آنچه را كه در بهشت براي : فرمود

كرد و سپس برگشت و   جبرئيل رفت و بهشت و تمامي امكانات آن را مشاهده
بشنود،  ها نعمت هر كس درباره اين سوگند به جالل و عظمتت، ! پروردگارا: گفت

دستور دارد كه پس خداوند . شود كند و وارد آن مي براي ورود آن خود را مهيا مي
احاطه شود و به جبرئيل امر كرد، برو و ببين كه براي  بهشت بوسيله ناماليمات

: جبرائيل رفت و برگشت و گفت. ام  كردهبهشت و اهل بهشت چه آماده 
  .سوگند به جالل و عظمتت، بيم آن دارم كه كسي وارد بهشت نشود! پروردگارا

برو دوزخ و آنچه را كه : بعد خداوند جبرئيل را به طرف دوزخ فرستاد و گفت
پس جبرئيل نگاه كرد و ديد كه آتش آن . كن  مالحظهام  كردهدوزخيان آماده براي 

: بارگاه ذات اقدس الهي گفت  برگشت، رو به  وقتي كهروي هم انباشته شده است، 
د وارد آن خواه نميسوگند به عزت و جاللتت، هر كس درباره آن بشنود، هرگز 

عد به جبرئيل امر كرد تا براي ب. احاطه شودها  لذتدستور داد تا دوزخ با . شود
جبرئيل رفت و بدان نگريست، سپس . دوزخ برود  ي امكانات دوزخيان به مشاهده

د و وارد ياب نميسوگند به عزت و جاللت تو، كسي از آن نجات : برگشت و گفت 
  1).شود ميآن 

  ص اهللا رسول  كه  در صحيح بخاري و مسلم از طريق ابوهريره روايت شده
   :فرمودند

  » حجبت النار بالشهوات، و حجبت اجلنة باملکاره«
  2).دوزخ با لذايذ و شهوات و بهشت با نا ماليمات احاطه شده است(

                                           
  .  ٨٠٦٨: مشاره ) ٠/٥٢٠(جامع االصول   ١
  . مهان مبنع  ٢
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منظور از شهوات، خواسته ها و لذايذ دروني : گويد ميصديق حسن خان 
هر آنچه كه موافق نفس و ماليم با آن باشد و نفس : گويد ميقرطبي  1.انسان هستند
در واقع به هر چيزي » حفاف«. دشو ميآن دعوت كند، شهوات گفته را به سوي 

كه رسيدن به آن بدون گذشتن از  اي گونهكه شيء را احاطه كند بشود  ميگفته 
  2.روي آن ممكن نباشد

                                           
 ٢٢٠ص : یقظة اولی االعتبار  ١
  ٢٢٠ص : یقظة اولی االعتبار ٢
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   اهل دوزخ زنان هستند اكثريت: مبحث سوم
در . ندده ميند، زنان اكثريت آنان را تشكيل رو ميمؤمنان گناهكاري كه به دوزخ 

ضمن خطبه نماز   ص اهللا رسول  كه  بخاري و مسلم از طريق عباس روايت شده
  : كسوف فرمودند

  »رايت النار و رايت اكثر اهلها النساء« 
  ).اند دادهديدم كه بيشترين اهل دوزخ را زنان تشكيل و دوزخ را ديدم ( 

  ص اهللا رسول  كه  در بخاري و مسلم از طريق ابي سعيد خدري روايت شده
  : فرمود
 و لم ذلك يا: فقلن. فاني رايتكن اكثر اهل النار. يا معشر النساء تصدقن«
  .»تكثرن اللعن و تكفرن العشير: قال ،اهللا رسول
سوال . ام زيرا من اكثريت شما را دوزخي يافته. اي گروه زنان صدقه كنيد(
يد و از كن مين و نفرين زياد لع  اينكه  به  با توجه: فرمودند ؟چرا! اهللا رسول يا: كردند

  ).يدكن ميهمسرانتان ناسپاسي 
  ص اهللا رسول ، روايت شده در حديثي ديگر كه از طريق اسامه ين زيد

  :فرمودند
  ١» قمت علي الباب النار، فاذا عامة من دخلها النساء« 
  ).ند، زنها بودندشد ميدم در دوزخ ايستادم، اغلب كساني كه داخل دوزخ (
  ص اهللا رسول  كه  از طريق عمران بن حصين روايت شدهدر صحيح مسلم  

  : فرمودند
  » ان اقل ساكين اجلنة النساء« 
  ).دهند زنان كمترين اهل بهشت را تشكيل مي(

                                           
  .اند خباری و مسلم آن را گزارش داده  ١



  
  
  

   كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ                                                         108
 

هر كدام از اهل بهشت بيش : اين روايات با روايتي كه در آن گفته شده است
ثريت آنها اهل دوزخ زيرا منظور از زناني كه اك. از يك همسر دارد، منافاتي ندارد

  .اند، زنان نوع بني آدم هستد و همسران اهل بهشت از نوع حورالعين هستند
دليل اهل دوزخ بودن اكثريت زنها اين است كه زنان عموماً مغلوب هوس ها 

آنها ناقص و توان   چون عقل. هستند و به زينت ناپايدار دنيا گرايش عميق دارند
بنابر اين از عمل كردن براي آخرت و آمادگي براي . ديدن آنسوي قضايا را ندارند

با توجه . رندآنها به دنيا و زرق و برق آن گرايش دا  ي اينكهعامل ديگر. آن ناتوانند
ؤثرترين عامل منصرف كننده  مردان از آخرت مزنها : گفت توان ميبه دالئل مذكور 

اغلب آنها خود و لذا . چون گرايش به سوي هوس در زنها بسيار زياد است. هستند
گردانند و بسيار زود فريب مي خورند و دعوت  ديگران را از جهان آخرت بازمي

در عين . ندكن ميسختي اجابت   خواند به كساني كه آنها را به سوي آخرت فرا مي
كه حافظ حدود خداوند، پايبند به  اي وجود دارد هحال ميان آنها انسانهاي شايست

و . شوند ميفرامين الهي و رسولش هستند و وارد بهشت اصول شريعت، فرمانبردار 
كه در ايمان و اعمال نيك از بسياري از مردان شوند  كساني يافت ميدر ميان زنها 

  .دان گرفتهسبقت 



 

  فصل هفتم
  ي اهل دوزخ بزرگي الشه

كه مقدار حجم آنها جز  -  فربهاهل دوزخ به شكل و صورتي بسيار بيمناك و 
در حديثي كه ابو . ندشو ميوارد دوزخ  - د، اندازه كندتوان مير نپروردگار كسي ديگ

  : ، چنين آمده استكند مينقل   ص اهللا رسول هريره آن را از
  ١»ما بني منكيب الكافر مسرية ثالثة ايام للراكب املسرع«
اسب سوار تند و تيز در   شود كه ي كافر چنان بزرگ مي در روز قيامت الشه(

  ).ي آن را بپيمايد ي ميان دو شانه ند فاصلهتوا روز مي  طي سه
  :فرمود صپيامبر   كند كه نقل مي   ابوهريره

  ٢»فرس الكافر مثل احد و غلظ جلده مسريه ثالث« 
 3بزرگي كوه احد است و كلفتي جلدش باندازه مسافت   كافر به آسيابدندان (

  ).باشد روز مي
ر كردن فضاي دوزخ، بر انسانهاي دوزخي بخاطر پ: گويد ميزيد بن ارقم 

كه يك دندان اهل دوزخ باندازه كوه  اي گونهب. دشو ميحجم جسمهايشان افزوده 
  .دشو مياحد بزرگ 

  ص اهللا رسول  كه  روايت شده در حديثي ديگر از حضرت ابو هريره 
  : فرمود
  مثل احد، و ان جملسه  ان غلظ جلد الکافر اثنان و اربعون ذراعا، و ان ضرسه«
  ٣.»هنم ما بین مکة و املدینةمن ج

                                           
  ) . ٤/٢١٩٠(يدخلها اجلبارون النار باب اجلنة ، كتاب  ،مسلمصحیح   ١
  ) .٤/٢١٨٩(يدخلها اجلبارون النار باب اجلنة ، كتاب  ،مسلمصحیح   ٢
:  آن گفته  و راجع به  ترمذی این را روایت کرده: است  حمقق مشکاة گفته) ٣/١٠٣: (مشکاة املصابیح  ٣

 .گویم سند آن صحیح است من نیز می. حدیثی حسن و صحیح است
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دو زراع است و دندانش برابر كوه احد  و همانا كلفتي پوست كافر، برابر چهل(
  ).است و محل نشستنش در دوزخ به وسعت فاصله ميان مكه و مدينه است

روز قيامت دندان كافر : كند نقل ميچنين  حاكم در اين باره از ابوهريره 
، رانش »بيضاء«ابر هفتاد ذراع و بازويش برابر كوه باندازه احد، كلفتي جلدش بر

» ربذه«و نشستگاهش در دوزخ باندازه مسافت ميان من و » ورقان« باندازه كوه 
  ).است

عذاب و شكنجه اش افزوده   بزرگي حجم و جسم كافر بخاطر آن است تا به
  كههمه اينها بخاطر آن است : فرمايد ميامام نووي در شرح اين احاديث . شود

  . شكنجه اش به حد نهائي برستد
چون رسول صادق المصدوق بدان . همه اين كارها واجب است  ايمان بهآري 

  1.خبر داده است
  : گويد ميابن كثير در شرح و توضيح اين احاديث 

كما قال شديد  ،انكي يف تعذيبهم، واعظم يف تعبهم و هليبهم ذلک ليكون«
  ٢)ليذوقوا العذاب: (العقاب
بيشتري را بچشد، عذاب ي كافر بدان جهت است تا  الشه  فزودگي بهاين ا(

  ).تا عذاب را بچشند: فرمايد ميهمانطور كه خداي شديد الغقاب 

                                           
  ) .١٧/١٨٦:(شرح نووي علي مسلم   ١
  .البن كثري: هنايه  ٢



 

  فصل هشتم
  نوشيدني و لباس اهل دوزخ ،خوردني

خشكيده آن را  .شود خارداري كه شبرق ناميده مي گياه(يع رطعام اهل دوزخ ض
آورترين گياه است و هيچ حيواني آن را  ترين و تهوعگويا ناگوار .گويند ضَريع مي

گيري  خورد و چون خشكيد از آن كناره جز شتر كه تا تَر است آن را مي ،چرد نمي
رويد  اي است كه در سرزمين تهامه مي ام درختچه بدبو و تلخ مزه(و زقوم  )كند مي

آب (يدني آنها حميمو نوش) كند ورم مي ،اي دارد كه اگر به بدن انسان بخورد و شيره
و غساق ) ريم .زردابه .خونابه .شوخابه .چرك و خون(، غسلين)آب بسيار گرم .داغ

  :فرمايد ميخداوند . است
 m   v   u  t     s  r  q  p  o   n   m   l  k  j  il ٧ -  ٦: الغاشية   
نه فربه خواهد كرد و نه از گرسنگي  .آنان خوراكي جز ضريع نخواهند داشت(
   . )د رهاندخواه

» شبرق«يد و بدان رو مينوعي خار است كه در سرزمين حجاز : ضريع
هرگاه اندكي   نام خاري است كه» شبرق«كه   از ابن عباس روايت شده. گويند مي

ضريع از بد ترين و معيوب ترين : گويد ميقتاده . گويند ميبلند شود، آن را ضريع 
كنند، هيچ نفعي براي آنان  تغذيه مياين طعام كه اهل دوزخ از آن . غذاها است

ند و براي جسم آنها هيچ سودي ندارد و ياب نمياهل دوزخ لذت آن را . ندارند
  .خوردنش نوعي عذاب و شكنجه است

mb  a  `   _       ^  ]  \    e  d  c  :فرمايد ميخداوند 

  j  i        h  g  fl ٤٦ - ٤٣: الدخان  
خوراك  ،قطعاً درخت زقّوم   .اهكاران استخوراك گن ،قطعاً درخت زقّوم(

جوششي همچون آب . جوشد همچون فلز گداخته در شكمها مي. گناهكاران است
    .)گرم و داغ

  : و درخت زقوم در آيه ي ديگر چنين توصيف شده است
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 mm  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c    o  n
y  x  w  v    u  t  s   r  q            p    {  z   ¡  �  ~   }  |

©   ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   l ٦٨ - ٦٣: الصافات   
زقّوم درختي است كه در ته    .ايم ما آن را مايه رنج و محنت ستمگران كرده(

دوزخيان از آن    .هاي شياطين است شكوفه و ميوه آن انگار كلّه   .رويد دوزخ مي
اي  سپس آب داغ كثيف و آلوده   .دسازن خورند و شكمها را از آن پر و آكنده مي مي

به  )كه از زقّوم خوردند و از آب داغِ آلوده نوشيدند(آن گاه    .نوشند را بر آن مي
  ).گردند دوزخ برمي

mH  G  F   E  D  C   B  A              K  J       I  :فرمايد ميو در جاي ديگر 

V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M   L    Z  Y     X  W   \  [
  ^  ]l ٥٦ - ٥١: الواقعة  

قطعاً از درخت زقوم    ).زندگي دوباره(سپس شما اي گمراهان تكذيب كننده (
آب جوشان و  ،و روي آن   .و شكمها را از آن پر خواهيد كرد  . خواهيد خورد

و همچون نوشيدن شتراني كه مبتال به بيماري تشنگي    .سوزان خواهيد نوشيد
      .)وسيله پذيرائي از ايشان در روز جزا است ،اين  .واهيد نوشيداز آن خ ،اند شده

. ي استمؤمنكه درخت زقوم، درخت جيث و ناميشود  مياز اين آيات استفاده 
يش بسيار زشت و بد قيافه هستند، لذا ها ميوهاند و  دوانيده  در اعماق دوزخ ريشه

رؤس شياطين در ذهن  زشتي و كراهيت  اند كه با رؤس شياطين تشبيه داده شده
با وجود نا پاكي . هر چند كه انسانها قادر به ديدن شياطين نيستند ،مرسم شده است

يش اهل دوزخ بدليل گرسنگيي كه بدان مبتال ها ميوهاين درخت و با وجود زشتي 
هر گاه . خورند از آن مي شود شان پر ميشوند، چاره اي جز آن ندارند و تا شكم مي

مانند ته نشين روغن، جوش مي زند و موجب درد و آزار فوق  شكم آنها پر شد،
رسد ناچار به جستجوي  د و آنگاه كه وضعيت به اينجا ميگرد ميالعاده براي آنها 

ند و حميم همان آب است كه شدت حرارتش ياب نميند و آبي جز حميم رو ميآب 
كه بر اثر  بيماري مانند نوشيدن شتر. نوشند از آن ميناچار به انتها رسيده است و 

  .كند ميآنگاه اين آب روده هاي شان را تكه پاره  ،شود بيماري سيراب نمي
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 m  ¥  ¤  £  ¢  ¡l ١٥: حممد  
 )آبي كه به محض نوشيدن(  ،شوند و از آب داغ و جوشان نوشانده مي(

  ).گسلد كند و از هم مي هاي ايشان را پاره پاره مي اندرونه و روده
روز قيامت اين نوع غذا و نوشيدني است و با چنين  ردمهماني اهل دوزخ 

خداوند از لطف و كرم خويش ما را از . ندشو ميخوردني و نوشيدني پذيرائي 
  .چنين وضعيتي نجات دهد

هرگاه اهل دوزخ غذاي ناميمون ضريع و زقوم را خوردند بدليل ناپاكي، زشتي 
  .كند ميدر گلوي آنها گير  دارد  ي كهو فساد

 m m  l   v  u  t  s  r  q   p  o  nl ١٣ - ١٢ :املزمل  
و همچنين خوراك گلوگيري و    .نزد ما غل و زنجيرها و آتش سوزان دوزخ است(

  ).عذاب دردناكي موجود است
زشتي، عيب و كراهيت زقوم را براي ما چنين ترسيم نموده   صاهللا رسول 
  :است

فسدت علي اهل االرض أل ،ن قطرة من الزقوم قطرت يف دارالدنياألو «
  ١»عامهطمعايشهم، فكيف مبن يكون 

، پس چه كند مياي از آن بر دنيا بيفتد، تمام زندگي اهل دنيا را فاسد  اگر قطره(
  2).ندكنحال كساني كه از آن تغذيه مي شود  مي

  : فرمايد ميخداوند . از جمله غذاهاي اهل دوزخ غسلين است
 m  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l  vl ١٣ - ١٢: املزمل  
 m¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ     ¿l :فرمايد ميو 

 )ايشان اندام دوزخيان است كه نوشيدني(اين آب داغ و خونابه (  ٥٨ - ٥٧:ص
انواع كيفرهاي ديگري از  ،و جز اين   .بايد كه از آن پيوسته بچشند و بخورند ،است

  ).اين قبيل دارند

                                           
  رده و آن را صحيح مشرده استترمذي آن را ورايت ك). ٣/١٠٥: (مشكاة املصابيح   ١
  ) ٣/١٠٥:(مشكاة به روايت ترمذي   ٢
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چرك و مواد  :ند و آن عبارت است ازهستمترادف  ي دو كلمهغسلين و غساق 
غسلين و غساق همان  :بعضي گفتند. دآي ميفاسدي كه از پوست اهل دوزخ بيرون 

د و بوي بد و متعفني كه از گوشت و آي ميترشحاتي است كه از زنان زناكار بيرون 
  .غسلين عصاره اهل دوزخ است: گويد قرطبي مي. دشو ميپوست كفار خارج 

  : فرمايد مياست، خداوند ) آب جوش(نوشيدني اهل دوزخ همان حميم اما 
 m  ¥  ¤  £  ¢  ¡l ١٥: حممد  
_       m~  }|  {z  y  x  w  v : فرمايد ميو 

  a  `l ٢٩: الكهف  
با آبي همچون فلز  ،)كه آب(فرياد برآورند  )در آن آتش سوزان(و اگر  (

و چه  !اي چه بد نوشابه !كند ريان ميها را ب گداخته به فريادشان رسند كه چهره
    ).!زشت منزلي

   m¤    £  ¢  ¡  �  ~  }   |     ¥l  :فرمايد ميو 
  ١٧ - ١٦: إبراهيم

به (آن را    .شود از خونابه نوشانده مي )در آن(جلو او دوزخ قرار دارد و (
   ).دياب و به هيچ وجه گوارايش نمي ،نوشد جرعه جرعه مي )ناچار و با رنج بسيار

  :چهار نوع غذا در آيه هاي مذكور براي اهل دوزخ عنوان شده است
كه درجه حرارتش به  گويند ميو آن به آب جوش و گرمي : »الحميم«- 1

  :فرمايد ميخداوند . آخرين نقطه خود رسيده است
 m  Y  X  W  V  U  Tl ٤٤: الرمحن   
رفت و آمد  گناهكاران در ميان آتش دوزخ و آب بسيار گرم و سوزان در(

  ).خواهند بود
توصيف شده است و آن به آبي گويند كه درجه » نآ«حميم در اين آيه به 

  :فرمايد ميو . حرارتش به آخرين نقطه رسيده است
 m   h   g  f   e  dl ٥: الغاشية   
    .)از چشمه بسيار داغ و گرمي نوشانده خواهند شد(
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و ، غساق در بحث نوشيدني غساق داديم  در حد الزم راجع به: »غساق« - 2
  .دشو مياهل دوزخ مطرح  خوردني

كافر بيرون ي  شده  سوختهبه مايعي گويند كه از گوشت و پوست : »صديد« - 3
  : فرمود  ص اهللا رسول  كه  روايت شده در صحيح مسلم از حضرت جابر . دآي مي

 یا :قا؛وا. طینة اخلبال  عهدا ملن شرب املسکرات لیسقیه  ان علی اهللا«
  .»عرق اهل النار، او عصارة اهل النار: ، و ما طینة اخلبال؟ قال اهللا رسول
كنند بر خود  خداوند در خصوص كساني كه مشروبات الكلي را مصرف مي(

طينة «! اي پيامبر خدا: سوال شد. آنها بنوشاند  را به» طينة الخبال«الزم كرده كه
  .)است اهل دوزخ عرق اهل دوزخ يا عصاره: چيست؟ فرمود» الخبال
 اهللا رسول  اند كه احمد و ترمذي از ابي سعيد خدري روايت كرده: »المهل« - 4
  :فرمود ص

  .»كعكر الزيت فاذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه منه«
روغن است، پس هرگاه صورتش بدان نزديك شود،   مانند ته مانده( 
  ).اش در آن مي افتد چهره) گنديده شده(پوست

  .مانند ته نشين روغن غليظ است: گويد مي» مهل«تفسير  و ابن عباس در

  غذاي اهل دوزخ آتش است
آنان غذا   هاي دوزخ به بعضي از اهل دوزخ كساني هستند كه خداوند از زغال

  . د و اين پاداشي است كه با نوع گناهانشان سازگاري داردده مي
 m}   |  {  z  y  x  w  v  u  t    `  _~

  b  al ١٠ :النساء   
انگار آتش  ،خورند بيگمان كساني كه اموال يتيمان را به ناحق و ستمگرانه مي(

خورند سبب دخول  چرا كه آنچه مي( .خورند مي )ريزند و مي(در شكمهاي خود 
  ).خواهند سوخت  با آتش سوزاني )در روز قيامت(و  )شود ايشان به دوزخ مي
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¢  £  ¡    m�   ~  }  |  {  z  y  x  :فرمايد ميو 
  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥¤l ١٧٤ :البقرة  

يا (دارند  پنهان مي ،نازل كرده است )آسماني(كساني كه آنچه را خدا از كتاب (
 )و ناچيز دنيا(و آن را به بهاي كم  )يازند دست به تأويل ناروا و تحريف مي

تمان زيرا اموالي كه از رهگذر ك(  .خورند آنان جز آتش چيزي نمي ،فروشند مي
سبب  ،آيد آيات آسماني و تحريف و تأويل نارواي حقائق رحماني به دست مي

از آنان روگردان بوده (و روز رستاخيز خدا  )نزول آنان به آتش دوزخ خواهد شد
 )از كثافت گناهان با عفو و گذشت خويش(گويد و آنان را  با ايشان سخن نمي )و

  ).است و ايشان را عذاب دردناكي .دارد پاكيزه نمي
لباس اهل دوزخ از آتش   خداوند به ما خبر داده كه: اما لباس اهل دوزخ

  :دشو ميساخته 
 m~  }  |   {     z  y  x  w  v  u  t    ¡  �l   

   ١٩: احلج
و انگار آتش  ،خداوند برايشان آتش دوزخ را تهيه ديده( ،كساني كه كافرند(

و (براي آنان از آتش بريده  )و است كه به تن آنان چست بوده(هائي  جامه )آن
آب بسيار گرم و  )بر آنان(از باالي سرهايشان  )عالوه بر آن(  .شده است )دوخته

  ).شود سوزان ريخته مي
است   پاك و منزه: فرمود كرد، مي را تالوت مي  ابراهيم تيمي هرگاه اين آيه

  1.است  از آتش لباس را ساخته  خدائي كه
¥  ¦    ¡  ¢  £  ¤   {  ~  �m  :فرمايد ميو 

  «  ª  ©   ¨  §l ٥٠ - ٤٩: إبراهيم  
   .در آن روز گناهكاران را به هم بسته و در غُل و زنجير خواهي ديد(

آنان را فرا  )و سراپاي وجود(پيراهنهاي ايشان از قطران است و آتش سر و صورت 
  ).گيرد مي

                                           
 ١٢٦ص : التخویف من النار  ١
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مالك اشعري  در صحيح مسلم از ابي. را گويند  شدهسرب گداخته : قطران
  : فرمود  ص اهللا رسول  كه  روايت شده

النائحة اذا مل تتب قبل موهتا تقام يوم القيامة و عليها سربال من قطران و درع «
  » .من جرب

  : و ابن ماجه اين حديث را با اين لفظ استخراج نموده است
  » بالنائحه اذا ماتت و مل تتب قطع اهللا هلا ثياباً من قطران و درع من جر« 
زن نوحه خوان اگر بدون توبه بميرد، جامه و تن پوشي از سرب گداخته و (

  ).دشو ميجرب به او پوشانده 



 



 

  فصل نهم
  عذاب اهل دوزخ

  شوند با آن روبرو ميشدت عذابي كه اهل دوزخ : مبحث اول
 چنان عذاب و شكنجه آتش بسيار سخت و بيمناك است، آتش دوزخ داراي عذابي

د تا بخاطر نجات از آن بهترين ساز ميت كه انسان را آماده سخت و وحشتناك اس
  : فديه تقديم كندعنوان   بهدارايي و هستي خود را 

 m½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ ´  ³  ²      À  ¿  ¾

Ì  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á   l ٩١: آل عمران   
اگر زمين پر از طال  ،بندند ورزند و با كفر از دنيا رخت برمي كساني كه كفر مي(

هرگز از هيچ  ،آن را به عنوان فديه بپردازند )بتوانند براي بازخريد خود(باشد و 
براي ايشان عذاب دردناكي است و ياوري  .كدام از آنان پذيرفته نخواهد شد

  ).ندارند
  :فرمايد ميو در جائي ديگر در اين رابطه 

 m»  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´   ³  ²  ±  °  ¯   ¼    ¾  ½
   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿l ٣٦: املائدة   

يكايك (مال كافران باشد و  ،بيگمان اگر همه آنچه در زمين است و همانند آن(
آن را براي نجات خود از عذاب روز قيامت بپردازند و بخواهند ) آنان در آخرت

راهي براي نجاتشان و (گردد  از ايشان پذيرفته نمي ،خويشتن را بدان بازخريد كنند
   . )باشند داراي عذاب دردناكي مي )وجود ندارد و

  : فرمود  ص اهللا رسول  كه  در صحيح مسلم از حضرت انس روايت شده
َيا ُيْؤَتى بِأَْنَعمِ أَْهلِ الدُّْنَيا ِمْن أَْهلِ النَّارِ َيْوَم الِْقَياَمِة فَُيْصَبغُ ِفي النَّارِ َصْبَغةً ثُمَّ ُيقَالُ «

  ١.»ْبَن آَدَم َهلْ َرأَْيَت َخْيًرا قَطُّ َهلْ َمرَّ بَِك َنِعيٌم قَطُّ فََيقُولُ لَا َواللَِّه َيا َربا
                                           

 )٣/١٠٢(مشکاة املصابیح   ١
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در آتش سپس و شود  ميآنچه اهل دوزخ در دنيا داشته اند روز قيامت مهيا (
اي؟  آيا هرگز خيري را ديده! اي فرزند آدم :دشو ميآنگاه سوال . دشو ميرنگ داده 
سوگند به ذات تو هرگز ! پروردگارا: گويد مينعمتي نزد تو بوده است؟  آيا هرگز

  ).ام نديده
ي آن تمامي لذايد و  كفار با مشاهده  ي اندكي است كه اين تنها چند لحظه

  .كنند شاديهاي دنيا را فراموش مي
  :فرمودند  ص اهللا رسول  كه  در بخاري و مسلم از انس بن مالك روايت شده

َه َيقُولُ ِلأَْهَوِن أَْهلِ النَّارِ َعذَاًبا لَْو أَنَّ لََك َما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َشْيٍء كُْنَت إِنَّ اللَّ« 
َتفَْتِدي بِِه قَالَ َنَعْم قَالَ فَقَْد َسأَلُْتَك َما ُهَو أَْهَونُ ِمْن َهذَا َوأَْنَت ِفي ُصلْبِ آَدَم أَنْ لَا 

  ١.»ُتْشرَِك بِي فَأََبْيَت إِلَّا الشِّْرَك
ديگران كمتر   كه عذابشان نسبت به يانيبه دوزخ خطاب خداوند روز قيامت(

ي زمين چيزي مي داشتي آن را براي نجات از ها نعمت آيا اگر از: فرمايد مياست، 
كمتر از آن را از : فرمايد ميپروردگار  .حتماً: گويند عذاب دوزخ فديه مي دادي؟ مي

پدرت آدم بودي، خواستم ) پشت و كمر(در حالي كه تو در صلب . تو خواستم
  ).شريك قرار داديمن كسي را شريك من قرار ندهي، اما تو براي 

تمام دوست و احبابش را   د كهساز مي، انسان را آماده آن بيمآتش و شدت 
  : بمنظور رهايي از عذاب دوزخ تقديم كند

 mM  L   K   J  I  H  G  F   E  D  C    P  O  N
T  S  R    Q  ^  ]     \  [Z  Y  X  W  V   U    a   `  _l   

   ١٦ - ١١:املعارج
 ،شد براي رهائي خود از عذاب آن روز كند كاش مي شخص گناهكار آرزو مي (

همچنين فاميل و قبيله و    .همچنين همسر و برادرش را   .پسران خود را فدا سازد
ام كساني را كه در روي زمين و حتّي تم .گرفتند اي كه او را در پناه خود مي عشيره

اين تمنّاها و (  !هرگز  . تا اين كه مايه نجاتش شود )همگي را فدا كند(هستند 

                                           
 )٣/١٠٢: ( مشکاة املصابیح) . ١١/٤١٦: ( صفة اجلنة و النار، فتح الباری: خباری، کتاب الرقائق، باب ١
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اين، آتش ). شود و هيچ فديه و فدائي پذيرفته نمي ،گردد آرزوها بر آورده نمي
آري،       ).برد كند و با خود مي پوست بدن را مي  .است )دوزخ(سوزان و سراپا شعله 

عذاب بيمناك و پي در پي، زندگي اين بزهكاران را براي هميشه و بدون وقفه اين 
  .سازد ميو ناراحت تلخ 
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  گونه هايي از عذاب اهل دوزخ: مبحث دوم

  تفاوت در عذاب اهل دوزخ: مطلب اول

از جهت اينكه دوزخ به لحاظ عذاب، بيم و وحشت درجات متفاوتي دارد، اهل آن 
در حديثي كه امام مسلم و احمد آن را از حضرت . دهستندر عذاب نيز متفاوت 

  : فرمود  ص اهللا رسول :چنين آمده است. ندكن ميسمره روايت 
ْن إِنَّ ِمْنُهْم َمْن َتأُْخذُُه النَّاُر إِلَى كَْعَبْيِه َوِمْنُهْم َمْن َتأُْخذُُه النَّاُر إِلَى ُركَْبَتْيِه َوِمْنُهْم َم«

  ١»ايل عنقه :و يف روايه - ُحْجَزِتِه َوِمْنُهْم َمْن َتأُْخذُُه النَّاُر إِلَى َتْرقَُوِتِهَتأُْخذُُه النَّاُر إِلَى 
بعضي از اهل دوزخ تا ساق پا، بعضي تا زانو، بعضي تا كمر و بعضي تا (
  ).در آتش خواهند بود ،گردن

درباره  ص اهللا رسول  كه  در صحيح بخاري از نعمان بن بشير روايت شده
  :فرموده و راجع بدان   ه عذابشان از ديگران كمتر است سخن راندهدوزخياني ك

إِنَّ أَْهَونَ أَْهلِ النَّارِ َعذَاًبا َيْوَم الِْقَياَمِة لََرُجلٌ ُتوَضُع ِفي أَْخَمصِ قََدَمْيِه َجْمَرةٌ َيْغِلي « 
  »ِمْنَها ِدَماغُُه

اهايش بر پشت پ  قيامت مردي است كه كهدوزخ در اهل  ترين عذاب كم(
  مغزش از شدت حرارت و ناراحتي آن به  شود كه مي  اي از آتش قرار داده قطعه

  ).آيد جوش مي
  چنين آمدهباز بخاري از نعمان بن بشير روايت كرده   و در روايتي ديگر كه

  :است
َيْغِلي  تاِنِه َجْمرلَی أَْخَمصِ قََدَمْيإِنَّ أَْهَونَ أَْهلِ النَّارِ َعذَاًبا َيْوَم الِْقَياَمِة َرُجلٌ َع«

  .»کما یغلی املرجل فی القمقم ِمْنَهما ِدَماغُُه

                                           
  ).٤/٢١٨٥:(ارحرالنشدة باب . مسلم كتاب اجلنه و صفة نعيمها  ١
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دو بر پشت پاهايش   قيامت مردي است كه كهدوزخ در اهل  ترين عذاب كم(
جوش   مغزش از شدت حرارت و ناراحتي آن به  شود كه مي  از آتش قرار داده  قطعه
  ).ديگ در آتشدان مي جوشد كه  همانگونه آيد مي

  :  از نعمان بن بشير روايت شدهحيح مسلم در ص
،  یغلی منهما دماغه. نعالن و شراکان من نار  ان اهون اهل النار عذابا من له«

  ١.»الهوهنم عذابا  عذابا، و انه  کما یغلی املرجل، ما یری ان احدا اشد منه
با  كمترين اهل دوزخ به لحاظ عذاب كسي است كه دو تا كفش آتشين (

  همانند ديگ بهو در اثر حرارت آن كفش ها شود  ميپوشانده ي بدو بندهاي آتش
  نكرده  ، هيچ كس چنين عذابي را مشاهدهآيد به جوش مي مغزش  جوش آمده

  ).آن كمترين عذاب اهل دوزخ است  است، در حالي كه
  :فرمود صپيامبر   كه  در صحيح مسلم از ابو سعيد خدري روايت شده

من حرارة   ابا یتنعل نعلین من نار یغلی دماغهان ادنی اهل النار عذ«

  ٢.» نعلیه
پوشد و بر اثر آن  دو كفش آتشين مي  كمترين عذاب اهل دوزخ اين است كه(

  ).آيد جوش در مي  مغزش به
  شنيد كه  ص اهللا رسول ابو سعيد خدري از  اند كه بخاري و مسلم روايت كرده
  : درباره عمويش ابوطالب مي فرمود

ُه َتْنفَُعُه َشفَاَعِتي َيْوَم الِْقَياَمِة فَُيْجَعلُ ِفي َضْحَضاحٍ ِمْن النَّارِ َيْبلُغُ كَْعَبْيِه َتْغِلي لََعلَّ« 
  ٣»ِمْنُه أُمُّ ِدَماِغِه

                                           
  ٣٦٤:  مشاره) ١/١٩٦: (االیمان: صحیح مسلم، کتاب  ١
  ٣٦١:  مشاره) ١/١٩٦: (االیمان: صحیح مسلم، کتاب ٢
) ١/١٩٥(كتاب االميان . مسلم ). ١١/٤١٧: ( الباری فتح، اجلنه و النار صفة خباري كتاب الرقاق باب   ٣

  .  ٣٦٤: مشاره 
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باشد، او در جايي قرار   اميدوارم شفاعت من در قيامت براي او مفيد واقع شده(
رود، ولي  پايش در آتش فرو ميآتش آن كم اسر و تنها تا مچ   شود كه مي  داده

  ).آيد جوش مي  مغزش از شدت حرارت آن به
خداوند . نصوص قرآن نيز حكايت از تفاوت اهل دوزخ در عذاب دارند

  :فرمايد مي
 m   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢l ١٤٥: النساء   
گز ترين مكان آن هستند و هر بيگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائين(

    ).تا به فريادشان رسد و آنان را برهاند(ياوري براي آنان نخواهي يافت 
   m{  z  y  x    w  v  u  t    |l  :فرمايد ميو 

  ٤٦:غافر
خاندان  )دهد خدا به فرشتگان دستور مي(شود  و اما روزي كه قيامت برپا مي (

    .)را به شديدترين عذاب دچار سازيد )و پيروان او(فرعون 
mH  G  F  E  D  C       B  A    K  J   I : فرمايد ميو 

  N  M  Ll ٨٨: النحل  
عذابي بر  ،دارند از راه خدا باز مي )مردمان را(ورزند و  كساني كه كفر مي(

مجازات ايشان را مضاعف (نمايند  در برابر فسادي كه مي )و(افزائيم  عذابشان مي
    ).گردانيم مي

از روايات و آيات اين فصل چنين استفاده : گويد ميامام قرطبي در اين باره 
ند، مانند كفر كساني كه در كنار شو ميكه كفر كساني كه فقط مرتكب كفر شود  مي

ند، نيست و بي گمان كفار در عذاب دوزخ شو ميكفر، مرتكب سركشي و طغيان 
  . وضعيت متفاوتي دارند

يم كه عذاب دان ميع د و ما بطور قطآي ميهمانطور كه از كتاب و سنت بر 
ند و در ا هند و مرتكب انواع جرايم شدا هكساني كه انبياء و مسلمين را به قتل رساند

ند، مساوي با عذاب ا هند و همزمان كفر نيز ورزيدا هزمين فساد را گسترش داد
و نيكي كه تنها كفر ورزيدند و در حق اسالم و مسلمانان احسان  نيست كساني
عمويش ابوطالب را از اعماق دوزخ   ص اهللا رسول جا است كهآري، اين. ندا هكرد
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) برجستگي انتهاي ساق و متصل به قدم(به سوي آتش كم عمقي كه فقط تا كعب 
چون ابوطالب پيامبر را ياري و از وي دفاع . قدم هايش فراگرفته بيرون مي آورد
ابوطالب حديث مسلم از سمره بدليل حديث . كرد و در حق او احسان نموده است

  1.باشدنيز د درباره معذبين موحدين توان ميد درباره كفار و توان مي
تفاوت اهل دوزخ در عذاب مبتني بر تفاوت اعمالي است : گويد ميابن رجب 

قول ابن عباس استناد   به، سپس به بيان دالئل پرداخته و  كه آنها را وارد دوزخ كرده
  :گويد مي  كه  كرده

فره و افسد يف االرض و دعا ايل الكفر كمن ليس ليس عقاب من تغلظ ك«
  . »كذلك
عذاب كسي كه مرتكب كفر شديد شده، در زمين فساد را گسترش داده و به (

نيست كه مرتكب چنين جناياتي  سوي كفر دعوت كرده، مانند عذاب كساني
  ) اند نشده

تفاوت عذاب موحدين گناهكار نيز : گويد ميابن رجب در ادامه سخنانش 
بنابر . متفاوت استعذابشان نيز به تفاوت اعمال آنها بنا لت مشابهي دارد، يعني حا

و عذاب برخي . اين عذاب مرتكبين گناه كبيره مانند عذاب صاحبان صغيره نيست
شان و يا به هر دليل ديگري كه خداوند خواسته باشد، تخفيف  بدليل اعمال شايسته

  2.مي ميرند در دوزخاز آنها لذا بعضي . دشو ميداده 

  سوختن پوست ها: مطلب دوم

پوست بدن اين بي گمان آتش خداوند قهار، پوست اهل دوزخ را مي سوزاند و 
، به همين خاطر خداوند پوست كند درد و ناراحتي سوختن را احساس مي  است كه
تا همواره درد سوختن را  كند ميتبديل   پوستي تازه  بهي كفار را  شده  سوخته
  : بچشند

                                           
  ٤٠٩ص : ی قرطبی التذکرة نوشته  ١
  .  ٧٤٣ – ٧٤٢ص : التخويف من النار  ٢
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m d  c   b   a  `  _  ~  }  |  {  z    f  e
  o  n  m  l   k    j  ih  gl ٥٦: النساء  

بيگمان كساني كه آيات و دالئل ما را انكار كرده و انبياء ما را تكذيب (
هر  .سوزانيم گردانيم و بدان مي باالخره ايشان را به آتش شگفتي وارد مي ،اند نموده

پوستهاي ديگري به جاي آنها  ،بريان و سوخته شود آنان )بدن(زمان كه پوستهاي 
توانا  ،خداوند .مزه عذاب را بچشند )مستمر باشد و ،چشش درد(دهيم تا  قرار مي

    ).دهد و از روي حكمت كيفر مي(حكيم است  )بر عذاب منكران و كافران و(

  گداختن: مطلب سوم

  آبي گفته  حميم بهبر سرشان است، ) آب داغ(يكي از انواع عذاب ريختن حميم 
هاي آنها و  و بر اثر شدت حرارت روده  ي نهايي حرارت رسيده درجه  شود كه به مي

  :شوند مي  در شكم دارند گداخته  آنچه
 my  x  w  v  u  t  sr  q     p  o  n  m     {     z

  ¨  §   ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |l ٢٠ - ١٩: احلج   
و در (باشند  مي )به نام مؤمنان و كافران ،مردمان(قابل هم اينان كه دو دسته م(

خدا به جدال  )ذات و صفات(درباره  )هاي متعدد ذكري از ايشان رفته است آيه
خداوند برايشان آتش (  ،كساني كه كافرند .اند اند و به كشمكش نشسته پرداخته

تن آنان چست بوده است كه به (هائي  جامه )و انگار آتش آن ،دوزخ را تهيه ديده
از باالي  )عالوه بر آن(  .شده است )و دوخته(براي آنان از آتش بريده  )و

اين آب جوشان (   .شود آب بسيار گرم و سوزان ريخته مي )بر آنان(سرهايشان 
آنچه در درونشان است بدان گداخته و ذوب  )كند كه چنان در بدنشان نفوذ مي آن
  ).و هم پوستهايشان ،گردد مي

  : فرمود صپيامبر   كند كه نقل مي   رمذي از ابوهريرهت
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فیسلت ما   وسهم فینفذ حتی یخلص الی جوفهؤان احلمیم لیصب علی ر«
  ١.»مث یعود کما کان ،و هو الصهر ، ، حتی یمرق من قدمیه فی جوفه

درونش   به  گذارد كه شود، چنان بر او تأثير مي مي  آب داغي بر سرشان ريخته(
رسد و  پاهايش مي  آورد و در نهايت به در شكم دارد بيرون مي  س آنچهرسد، پ مي

  ).شود مي  شود، سپس براي بار ديگر شكل داده مي  گداخته

   گدازنده: مطلب چهارم

  ما را از ضربه صهمين خاطر پيامبر   ترين عضو انسان است، به صورت محترم
دوزخيان اين   اي خداوند بهاهانته  است، و از جمله  وارد كردن بدان نهي نموده

  :گرداند و كور و الل و كر جمع مي  در روز قيامت آنها را بر روي رخساره  است كه
 mON  M   L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A    Q  P

]  \  [Z  Y  XW   V  U  T  S  R     `  _  ^l 
   ٩٧: اإلسراء
برش و كتاب آسماني به سبب ايمان به پروردگار و پيغم(خدا هر كس را (
به سبب سوء اختيار و فرو رفتن (و هركس را  ،راهياب او است ،رهنمود كند )قرآن

جز خدا دوستان و  ،گمراه سازد )در گناهان و سركشي از قوانين آفريدگار
تا دست آنان را بگيرند و به سوي (مددكاراني براي چنين كساني نخواهي يافت 

و ما در روز  )آخرت رستگارشان گردانند حق برگردانند و از كيفر و عذاب
جمع  )از گورها(كور و الل و كر  )كشانده و(رستاخيز ايشان را بر روي رخساره 

اي كه بر اثر پريشاني حال  به گونه .داريم و به صحراي محشر گسيل مي(گردانيم  مي
 ).اشدب شنود و زبانهايشان قادر به تكلّم نمي بيند و گوشهايشان نمي چشمانشان نمي

به سبب سوختن گوشت و (هر زمان كه زبانه آتش  .جايگاهشان دوزخ خواهد بود

                                           
این حدیث   ترمذی راجع به)  ١٠/٥٤٠: (، جامع االصول ١٤٥/ ابن رجب : التخویف من النار  ١

 .حدیثی حسن، غریب و صحیح است:  گفته



  
  
  

   كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ                                                         128
 

بر زبانه آتششان ) با تجديد گوشت و استخوانشان(فروكش كند،  )استخوان ايشان
  ). افزائيم مي

  : ندشو مياهل دوزخ به رو در آتش انداخته 
 mX  W  V   U  T   S  R  Q  P  O  N  M               Z  Y l 
   ٩٠: النمل

به رو در  ،دهند انجام مي )چون شرك و معصيت(و كساني كه كارهاي ناپسند (
آيا  ):شود و بديشان گفته مي ،گردند و بدان سرنگون مي(شوند  آتش افكنده مي

به شما داده  )ورزيديد و معاصي و كفري كه مي(كرديد  جزائي جز سزاي آنچه مي
  ).شود مي

آنان را مي   براي هميشهو  كند مين را بريان هايشا سپس آتش دوزخ صورت
  : ندياب نميكه ميان خود و آتش هيچ مانعي را  اي گونهپوشاند و به 

 mo  n  m  l  k  j   i             h  g  f  e           r  q  p
  u  t  sl ٣٩: األنبياء   

ه دوزخ رسد و ب قيامت فرا مي(داشتند از آن زماني كه  اگر كافران خبر مي(
توانند آتش را  آنان نمي )گيرد و افتند و آتش جهنّم از هر سو ايشان را در بر مي مي

اينك (،گردند ايشان ياري نمي )از طرف كسي هم(از پس و پيش خود باز دارند و 
    ).گفتند چنين سخناني نمي

  ١٠٤: املؤمنون m   ÛÚ  Ù  Ø     ×  Ö  Õl  :فرمايد مي
 ،و آنان در ميان آن ،گيرد رتهاي ايشان را فرا ميهاي آتش دوزخ صو شعله(

  ).برند بسر مي )و پريشان و ناالن(چهره در هم كشيده 
 m  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥l ٥٠: إبراهيم   
آنان  )و سراپاي وجود(پيراهنهاي ايشان از قطران است و آتش سر و صورت (

  ).گيرد را فرا مي
 m  dc  b  a   `  _      ~  }l ٢٤: الزمر   
را در روز قيامت با چهره و صورت  )و سوزناك دوزخ(آيا كسي كه عذاب بد (

  ).سازد از خود دور مي
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  :آورد نگاه كن در مي  لرزه  اندكي به اين منظره و صحنه هولناكي كه بدن را به
 mo  n   m  l     k  j  i  h  g  f  e    pl   

   ٦٦: األحزاب
هاي ايشان در آتش زير و رو و  چهره )آنرا خاطر نشان ساز كه در (روزي (

 !اي كاش :گويند مي )شود و و فريادهاي حسرت بارشان بلند مي(گردد  دگرگون مي
    ).داشتيم تا چنين سرنوشت دردناكي نمي(برديم  ما از خدا و پيغمبر فرمان مي

تا شود  ميهمانگونه كه گوشت روي آتش و ماهي در ماهتابه زير و رو كرده 
. ندشو ميبه همين صورت در آتش زير و رو كرده نيز هاي كفار  ود، چهرهبريان ش

  ..از آن پناه دهد ما را خداوند ما را از عذاب اهل دوزخ نجات بدهد و

  كشانيدن) چهره(به رو : مطلب پنجم

  :كشانند كافرين را بر برويشان مي  اين است كهاز انواع عذاب درد آميز يكي ديگر 
 m   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Ý  Ü  Û  Úl   

   ٤٨ - ٤٧: القمر
بر  ،روزي داخل آتش   .گمراه و ديوانه و گرفتار آتشند ،قطعاً گناهكاران(

بچشيد لمس و  ):شود و بديشان گفته مي(شوند  روي زمين كشيده مي ،رخساره
  .)پسوده دوزخ را

آنها با زنجيرهاي   است كه افزايد اين عذاب و ناراحتي آنها مي  به  كه  و آنچه
  :اند شده  محكمي بسته

 mc  ba  `  _  ~  }   |  {    f  e     d
n  m   l  k  j  i  h  g       s  r     q  p  ol   

   ٧٢ - ٧٠: غافر
كساني كه كتابهاي آسماني و چيزهائي را كه به همراه پيغمبران فرو (

آن    .خواهند فهميد )شوم كار خود را نتيجه(به زودي  ،دارند ايم تكذيب مي فرستاده
در آب    .شوند زمان كه غلّها و زنجيرها در گردن دارند و روي زمين كشيده مي

  ).گردند بسيار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته مي
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  كشانده) آب داغ(يك بار در آتش و يك بار ديگر در حميم : گويد مي  قتاده
  .شوند مي

  چهره هاسياه كردن : مطلب ششم

  : كند ميخداوند در روز قيامت صورت هاي اهل دوزخ را سياه 
 m²  ±  °  ¯  ®  ¬«    ª  ©  ¨  §            ´  ³

  »  º   ¹  ¸  ¶  µl ١٠٦: آل عمران   
روهائي سفيد و روهائي سياه  ،روزي )به ياد آوريد روزي را كه در چنين((
رهاي بد در پيشگاه پروردگارشان شرمنده به سبب انجام كا(و اما آنان كه  .گردند مي

آيا  ):شود بديشان گفته مي(روهايشان سياه است  )و سرافكنده و بر اثر غم و اندوه
پس به سبب كفري كه  !؟ايد خود كافر شده )فطري و اذعان به حق(بعد از ايمان 

   )!ايد عذاب را بچشيد ورزيده مي
  ود چنان سياه است كهش مي  بر صورت آنها كشيده  آن رنگ سياهي كه

  :است  پنداريد تاريكي شب بر صورت آنها نقش بسته مي
 m         f  ed  c  b     a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W   V

  u  t  s  r  qp  o  n   ml  k  j  i  h  gl ٢٧: يونس   
كيفر هر كار زشتي به اندازه آن خواهد بود  ،كنند كساني كه كارهاي زشت مي(

هيچ كس و هيچ چيزي  .گيرد و خواري و حقارت آنان را فرا مي ،)ه بيشترن(
آن  .و در پناه خود دارد(خدا رهائي بخشد ) دست عذاب(تواند آنان را از  نمي

هاي تاريكي از شب  انگار با پاره )اندازه روسياه و گرفتار غم و اندوهند
  ).مانند در آن مي آنان دوزخيانند و جاودانه.هايشان پوشانده شده است چهره

  ي آتش  وسيله  احاطه كفار به: مطلب هفتم

اهل دوزخ كساني هستند كه گناه و معاصي آنان را احاطه كرده است و هيچ عمل 
همانطور كه خداوند در مقام رد يهود، . خوب و نيكي براي آنان باقي نمانده است
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ز روزهاي اندكي ما را نمي آتش ج »لن متسنا النار اال اياماً معدودة«: آناني كه گفتند
  :فرمايد ميسوزاند 

 mr  q   p  o   n     m  l  k    w   v  ut  s
  y  xl ٨١: البقرة   

 )احساس و وجدان و سراسر وجود(و گناه  ،هر كس مرتكب گناه شود !آري(
    .)اين چنين افرادي ياران آتش بوده و جاودانه در آن خواهند ماند ،او را احاطه كند

صديق . مگر اينكه كافر و مشرك باشد. دشو مين با چنين حالتي روبرو نانسا
بايد علت آن از هر در آيه جنس بدي است و » سيئة«منظور از : گويد حسن خان مي

نيكي برايش باقي عمل پس در اين حالت هيچ . باشد  كرده  او را احاطهطرف 
و كفار و مشركين براي ند شو مي  هاي نجات بر رويش بسته راهي  همهد و مان مين

بمعني  در آيه مذكور ) ة و خطیئةسیئ(واژه دو بنابر اين . مانند در دوزخ مي  هميشه
  د، زيرا بهگرد ميبا اين توضيح استناد معتزله و خوارج باطل . كفر و شرك هستند

  گناهكاران موحد از دوزخ بيرون آورده  كه  ثابت شدهي روايات متواتر  وسيله
  1.شوند مي

ي  وسيله  ي دست به همانند احاطه -از اين جهت كه خطا و گناه كافران را 
لذا آتش . از جنس اعمالشان استآنان نيز احاطه كرده سزا و پاداش  - دست بند

  :فرمايد ميخداوند . كند ميدوزخ نيز كفار را از هر جهت احاطه 
 m   |{  z  y  x  w  v  ul ٤١: األعراف   
   .)بستري از آتش و باالپوشهائي از آتش است )در دوزخ(براي آنان (
يعني زير انداز و غواش جمع غاشيه و آن عبارت است از آنچه كه بر : »مهاد«

. منظور اين است كه آتش آنها را از زير و رو مي پوشاند. روي خود مي اندازد
  :فرمايد ميهمانطور كه خداوند 

 m  ]  \  [  Z  Y    X  W  Vl ٥٥: العنكبوت   

                                           
  . يقطه اويل االعتبار  ١



  
  
  

   كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ                                                         132
 

و به طور كلّي از هر (روزي عذاب دوزخ از باالي سرشان و از زير پاهايشان (
  ).ايشان را فرا خواهد گرفت )سو

  :فرمايد ميو در جائي ديگر 
 m a`  _  ~    }  |   {  z  y  xl ١٦: الزمر   
باالي سرشان سايبانهائي از آتش و در زير پاهايشان سايبانهائي از آتش دارند (

ر سو آتش بر آنان خيمه زده است و طبقات آتش ايشان را فرا گرفته و بلكه از ه(
   . )است

  .و در جائي ديگر درباره اين احاطه تصريح شده است
 m   b  a  `  _l ٤٩: التوبة   
  ).گيرد را فرا مي )چون ايشان(كافران  ،آتش دوزخ(

   1.اند كردهبرخي علماء سلف مهاد را به فرش و غواش را به لحاف تفسير 
زيرا آتش دست بندهائي دارد و كفار . دياب مياحاطه از جهتي ديگر نيز تحقق 

  :فرمايد ميخداوند . كند كه توان رهايي و خروج از آن را ندارند را چنان احاطه مي
 mx  w  v   ut  s  r  q  p  o     n          z  y

  b  a  `  _     ~  }|  {l ٢٩ :الكهف   
از هر طرف ايشان را احاطه (ايم كه  ي را آماده كردهما براي ستمگران آتش(
فرياد  )در آن آتش سوزان(و اگر  ،گيرد آنان را در بر مي ،سراپرده آن )كند و مي

ها را  با آبي همچون فلز گداخته به فريادشان رسند كه چهره ،)كه آب(برآورند 
    !و چه زشت منزلي !اي چه بد نوشابه !كند بريان مي
  ).كند مي  آن را احاطه  بارت است از بند و ديوارهايي كهرادق آتش عس

  رسيدن آتش به دلها: مطلب هشتم

د، با اين وجود آتش شو ميي اهل دوزخ فوق العاده بزرگ  قبالً بيان گرديد كه الشه
  . دشو ميبه عمق وجود آنان داخل 

                                           
 )١٦٨/ ٣: ( تفسیر ابن کثیر  ١
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 mt  s  r       q  p  o  n  m       l  k    j  i  h      g  f             ul   
   ٢٩ -  ٢٦: املدثر

داني  تو چه مي   .سوزانيم سازيم و بدان مي هرچه زودتر او را داخل دوزخ مي(
تا انسان از دست آن با (كند  ميراند و نابود مي دوزخ نه مي  !؟ كه دوزخ چگونه است

تا انسان از دست آن بگريزد و (سازد  و نه رها مي) مرگ هميشگي راحت شود
  ).اند بر آن گمارده شده) فرشته(نوزده   ).كندنجات پيدا 

  : اند گفته r       q  p  o  nH (بعضي از علماء سلف در تفسير 
   »تاكل العظم و اللحم و املخ و ال تذره علي ذلك«
  ) دگذار ميو آن را به حالت اول ن خورد مياستخوان، گوشت و مغز را (

mh  g   f  e  d  c  ba  j  i    m  l  k  :فرمايد ميخداوند 

  t    s  r    q  p  o      nl ٧ - ٤: اهلمزة  
به   كه خورد ميچنان آتش اهل دوزخ را : گويد ميمحمد بن كعب قرطبي 

ثابت بناني پس از قرائت . دشو ميآنگاه به حالت اولي برگردانده . درس ميدلهايشان 
آنها را مي  يشاندلهادر حالي كه آنها زنده اند آتش تا عمق : مي فرمودفوق آيه 

  1.افتاد مي  گريه  ، سپس بهرسد عذاب به نقطه اوج خود مي  سوزاند، براستي كه

  آويزان شدن روده ها در آتش: مطلب نهم

  : فرمود  ص اهللا رسول  كه  زيد روايت شدهدر بخاري و مسلم از حضرت اسامه بن 
النَّارِ فََتْنَدِلُق أَقَْتاُبُه ِفي النَّارِ فََيُدوُر كََما َيُدوُر  ُيَجاُء بِالرَُّجلِ َيْوَم الِْقَياَمِة فَُيلْقَى ِفي«

 الِْحَماُر بَِرَحاُه فََيْجَتِمُع أَْهلُ النَّارِ َعلَْيِه فََيقُولُونَ أَْي فُلَانُ َما َشأُْنَك أَلَْيَس كُْنَت َتأُْمُرَنا
آُمُركُْم بِالَْمْعُروِف َولَا آِتيِه َوأَْنَهاكُْم َعْن بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهاَنا َعْن الُْمْنكَرِ قَالَ كُْنُت 

  ٢»الُْمْنكَرِ َوآِتيِه

                                           
  .  ١٤٦: ابن رجب  –التخويف من النار   ١
  ).٥١٣٩: (مشاره) ٢/٦٤٢(مشكاة املصابيح . متفق عليه  ٢
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د، روده هايش در آتش آويزان شو ميروز قيامت مردي به دوزخ انداخته (
. دچرخ مياند، بر روده هاي خود چرخ مياو مانند االغي كه آسياب را . ندشو مي

چرا به چنين ! فالني: ال خواهند كرداهل دوزخ دور و بر او تجمع نموده از وي سو
ي و به ايمان كرد ميمگر تو نبودي كه در دنيا به ما امر و نهي  .اي بالئي گرفتار شده

كردم، اما خود بدان  آري، شما را به كار خير امر مي: گويد ميدي؟ مودعوت مي ن
مي م، اما خودم آنها را انجام كرد ميعمل نمي نمودم و شما را از منكرات نهي 

  ). دادم
ند، عمرو بن لحي شو ميهايشان در آتش كشانده  و از جمله كساني كه روده

او را  ص اهللا رسول .او نخستين كسي است كه دين مردم عرب را تغيير داد. است
در صحيح مسلم از حضرت . خورد ميديد در حالي كه روده هايش در آتش كش 

  : فرمود  ص اهللا رسول  كه  عبداهللا روايت شده
 َرأَْيُت َعْمَرو ْبَن َعاِمرٍ الُْخَزاِعيَّ َيُجرُّ قُْصَبُه ِفي النَّارِ كَانَ أَوَّلَ َمْن َسيََّب«

  »  السوائب
خورد و او نخستين  عمروبن عامر را ديدم كه روده هايش در آتش كش مي(

  1).كسي بود كه بت پرستي را رواج داد

  زخبند، اغالل، زنجير و كوبيدن اهل دو: مطلب دهم

  :خداوند براي اهل دوزخ زنجير، شالق و آالت كوبيدن را تدارك ديده است
 m  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍl ٤: اإلنسان   
    .)ايم ما براي كافران زنجيرها و غلّها و آتش فروزان دوزخ را آماده كرده(

 m  v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  ll ١٣ -  ١٢: املزمل   
و همچنين خوراك    .ش سوزان دوزخ استنزد ما غل و زنجيرها و آت(

  ).گلوگيري و عذاب دردناكي موجود است
  :دشو ميها انداخته آنگردن   بهاغالل 

                                           
  ).٣/٦٨٨: (مشكاة املصابيح   ١
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 mt  s    r  q  p   on  m  l  k  j  i                 v  ul   
   ٣٣: سبأ

و ايشان را روانه دوزخ (اندازيم  و ما غل و زنجيرها را به گردن كافران مي(
  ).؟شود اند داده مي كرده كارهائي كه مي )جزاي(آيا به آنان جزائي جز  .)سازيم مي

انكال يعني قيود، قيود را بدان جهت انكال گويند كه خداوند كفار را بدان 
سالسل نوعي ديگر از اقسام عذاب است كه بزهكاران بدان بند . دده ميعذاب 

به اين صحنه كه خداوند . نندك را بدان بند ميهمانطور كه در دنيا مجرمان . ندشو مي
  :توجه بفرمائيد. متعال آن را براي ما ترسيم نموده است

 m  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl   
   ٣٢ - ٣٠: احلاقة

او را بگيريد و به غل و  ):فرمايد خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور مي((
سپس او را با زنجيري ببنديد  .ندازيدسپس او را به دوزخ بي .بند و زنجيرش كشيد

  ).و بكَشيد كه هفتاد ذراع درازا دارد
چكش هائي . هاي آهنيني تدارك ديده است خداوند براي اهل دوزخ چكش

ند، در حالي كه آنها قصد خروج از شو ميهستند كه بر سر مجرمان فرو كوفته 
  .دوزخ را دارند

mº  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ¼   »  l 
   ٢٢: احلج

 ،هر زمان كه دوزخيان بخواهند خويشتن را از غم و اندوه عظيم آتش برهانند(
     .)بچشيد عذاب سوزان را ):شود و آمرانه بديشان گفته(بدان برگردانده شوند 

كفار همراه معبود و شيطانهايشان يك جا به آتش : مطلب يازدهم
  شوند انداخته مي

ند و در اين كرد ميداشتند و از آنها دفاع  را بزرگ مي كفار و مشركين معبودان باطل
روز قيامت خداوند اين معبودان باطل را . راستا مال و جان خود را بذل مي نمودند
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. اند بمنظور توهين عبادت كنندگان، در آتش مي اندازد تا بدانند كه گمراه بوده
  . نها نداشته اندكه هيچگونه نفع و ضرري براي آ اند كردهمعبوداني را عبادت 

 m{   z  y  x  w   v  u  t  s  r    }  |
¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡�  ~     ©l ٩٩ - ٩٨: األنبياء   

پرستيد آتشگيره و هيزم  شما و چيزهائي كه جز خدا مي !)اي كافران ستمگر((
اگر اينها معبودها و خداياني    .گرديد شما حتماً وارد آن مي .دوزخ خواهيد بود

بتها (حتي همه  )گردند نه تنها وارد دوزخ مي(  .گشتند هرگز وارد دوزخ نمي ،دبودن
  ).مانند در آن جاودانه مي) پرستها و بت

ند و كرد مياز آن جهت كه كفار معبودان باطل را عبادت : گويد ميابن رجب 
ند و آنان را از كن ميمعتقد بودند كه معبودان باطل نزد خدا در حق آنان شفاعت 

نزديك مي نمايند، بمنظور تذليل، اهانت و شكنجه به اين صورت عذاب داده  خدا
ند تا حسرت و شو ميند كه همراه با معبودان خود يك جا به آتش انداخته شو مي

ندامت آنها افزايش پيدا كند، زيرا هرگاه انسان در عذاب با كساني همراه شود كه 
  1.دگرد يم، رنج و عذاب او افزون اند شدهسبب عذاب او 

ند و آتش شو ميبه همين خاطر در روز قيامت ماه و خورشيد به آتش انداخته 
شود، تا مايه افسوس و حسرت كساني قرار گيرند  مي ور شعلهدوزخ به وسيله آنها 

  .اند كردهكه آنها را عبادت 
  : فرمود صپيامبر   كهدر حديث آمده است 

  ٢»الشمس والقمر مكوران يف النار«
  ).آتش كروي شكل هستندميان ماه در  خورشيد و(

كنند، چون آنها  در دوزخ جمع ميرا ماه و خورشيد از اين رو : گويد ميقرطبي 
زيرا آنها . دشو مياند و آتش براي آنها عذابي محسوب ن مورد عبادت قرار گرفته

                                           
  .  ١٠٥: التخويف من النار   ١
  ).١/١٣٢(بيهقي يف شعب االميان، بزاز،امساعيل، خطامي، سلسله احاديث املصحه   ٢
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ند تا مايه حسرت و پشيماني شو مياما بدان جهت در دوزخ انداخته . جماد هستند
  1.ي برخي از علماء است اين نظر و عقيده. ردندكفار گ

ند تا موجب شو ميروي همين مبنا كفار همراه با شياطين در آتش انداخته 
  .ازدياد عذاب آنها گردد

 mb  a  `  _   ^   ]     \  [  Z  Y  X     W  V    d  c
n  m  l   k  j  i  h  g   f  e    r  q   p   o

y     x  w  v  u  t  s    _  ~  }  |  {  zl   
  ٣٩ – ٣٦: الزخرف

و  ،سازيم اهريمني را مأمور او مي ،هر كس از ياد خدا غافل و روگردان شود(
   )سازد اش مي و گمراه و سرگشته(گردد  چنين اهريمني همواره همدم وي مي

اي گمراهي را در نظرشان  به گونه(دارند و  بازمي )خدا(شياطين اين گروه را از راه 
تا آن گاه كه چنين   يافتگان حقيقي هستند  كنند ايشان هدايت گمان مي )آرايند كه يم

رو بدين همنشين (  ،آيد به پيش ما مي )در قيامت ،همراه با چنان اهريمني(كسي 
به اندازه مشرِق  ،ميان من و ميان تو !كاشكي :گويد مي )كند و نادمانه انگيز مي نفرت

هرگز اين    !چه همدم و همنشين بدي است !)ي مناي وا(  !و مغرب فاصله بود
و حق  ،ايد چرا كه شما ستم كرده ،بخشد گفتگوها امروز به حال شما سودي نمي

  ).اين است كه همگي در عذاب دوزخ مشترك باشيد

  حسرت، پشيماني و خواسته كفار: مطلب دوازدهم

ديگر اما . ندشو يمبشدت پشيمان  كنند،  مي  زماني كه آتش دوزخ را مشاهدهكفار 
  . پشيماني سودي ندارد

 mW   V  UT   S  R  QP  O  N  M   L    Y  Xl   
   ٥٤: يونس

                                           
  . ٣٩٢: التذكرة القرطيب   ١
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) كنند و افتند و بغض مي دوزخ سخت به هراس مي(هنگام روياروئي با عذاب (
در ميانشان دادگرانه داوري  .نمايند اظهار پشيماني مي) دهند و ناله سر مي(آهسته 

  ).شود ستمي نميگردد و بديشان  مي
يابند و كفر و شرك خود را مي  و زماني كه كفار از نامه اعمال خود اطالع مي

دوزخ قرار داده است، ماندگاري در بينند، همان كفر و شركي كه آنها را مستحق 
  . كنند عليه خود دعاي هالكت و نابودي مي

 mf  e  d  c  b   a  `  _  ~ }  |  {  z    gl  
   ١٢ - ١٠: االنشقاق 

مرگ را فرياد خواهد    .و اما كسي كه از پشت سر نامه اعمالش بدو داده شود(
و به آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد و    .داشت و هالك خود را خواهد طلبيد

  ).خواهد سوخت
ند، بار ديگر دعاي بد را عليه خود تكرار شو ميزماني كه كفار در آتش انداخته 

  . ندكن مي
 m  M  L   KU   T   S  R  Q  P  O  N    X  W  V

  ]  \  [  Z  Yl ١٤ - ١٣: الفرقان   
به مكان تنگي از آتش دوزخ افكنده  ،با غُل و زنجير ،هنگامي كه ايشان(
و آرزوي (خوانند  مرگ را به فرياد مي )دهند و واويال سر مي(در آنجا  ،شوند مي

و بارها مرگ را به آرزو بخواهيد و بلكه بارها  ،امروز يك بار نه   )كنند نابودي مي
و خالص از عذاب و  ،ولي بدانيد كه ديگر مرگي وجود ندارد(فريادش داريد 

   . ))غير ممكن است ،نجات از عقابي كه پيوسته رو به افزايش است
و به اميد اينكه از دوزخ بيرون آورده شود  ميدر آن لحظه آه و فغان آنها بلند 

  . ندكن ميگار دعا پرورد  درگاه  شوند، به
 mµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «     ¸¶l   

   ٣٧: فاطر
بيرونمان بياور تا كارهاي  !پروردگارا :آورند آنان در دوزخ فرياد برمي(
  ).كرديم اي انجام دهيم كه جداي از كارهائي باشد كه قبالً مي شايسته
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  :گويند ميو   آري در آن لحظه كفار به ضاللت و بي خردي خود اعتراف كرده
 mË  Ê  É  È        Ç   Æ  Å       Ä  Ã    Â  Á  À       ¿        ¾    Ì

Íl ١١ -  ١٠: امللك   
 ،گرفتيم و يا عقل خود را به كار مي ،داشتيم اگر ما گوش شنوا مي :گويند و مي(

 .كنند اينجا است كه به گناه خود اعتراف مي   .گشتيم هرگز از زمره دوزخيان نمي
  ).!بهره دوزخيان باد )از رحمت خدا(دوري  پس

 m{  z       y  x  w  v  u  t  s  r        ~  }  |
  _l ١١: غافر   

و ما  ،اي اي و دوبار زنده كرده ما را دوبار ميرانده !پروردگارا :گويند كافران مي(
به  )كنونا ،ايم ايم و همه چيز را فهميده در اين مرگها و حياتها به قدرت تو پي برده(

از دوزخ و بازگشت به (آيا راهي براي خارج شدن  ،كنيم گناهان خود اعتراف مي
  ).  !؟وجود دارد )دنيا و جبران مافات

  براي آنها بكار بردهپاسخي شود وهمان  مياما اين خواسته كفار بشدت رد داده 
  :.شود چهارپايان استعمال مي براي  شود كه مي

 m  P  O  N  M  L  K   JS  R  Q     W  V  U  T
`  _     ^   ]  \  [  Z  Y  X  l ١٠٨ -  ١٠٦: املؤمنون   

بر  )كه ناشي از انجام معاصي بود(بدبختي ما  !پروردگارا :گويند در پاسخ مي(
ما را از آتش دوزخ  !پروردگارا  و ما مردمان گمراهي بوديم  ،ما چيره گشته بود

ما  ،برگشتيم )كفر و عصيان و انجام گناهان به ،بعد از اين(و اگر  ،بيرون بياور
 :گويد مي )خداوند بديشان(   )و مستحقّ هرگونه عذابي(ستمگر خواهيم بود 

  ).و با من سخن مگوئيد !بتمركيد در آن
اند كه،  عذاب الهي بر آنان ثابت شده و آنان در مسيري قرار گرفته  براستي كه

  . شود مي  وردهنه دعا سودي خواهد داشت و نه آرزوئي برا
 mJ    I   H  G  F  E  D   C  B  A    K

U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L                 Y   X  W  V
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`   _  ^  ]   \  [     Z    f  e  d  c   b  a
ji  h  g   r  q p  o  n  m  ll ١٢: السجدة 

- ١٤   
يشگاه پروردگارشان ببيني گناهكاران را در آن هنگامي كه در پ )شد مي(اگر (

اند  سر به زير افكنده )و ايشان از خجالت ،اند براي حساب و كتاب گرد آورده شده(
و شنيديم  )آنچه خود را از آن به كوري زده بوديم(ديديم  !پروردگارا :گويند و مي

 )به جهان(پس ما را  )هم اينك پشيمانيم .آنچه خود را از آن به كري زده بوديم(
به قيامت و (ما  ).و سرافراز به خدمت برگرديم(عمل صالح انجام دهيم بازگردان تا 

خواستيم به هر انساني هدايت  اگر ما مي   .يقين كامل داريم )فرموده پيغمبرانت
انسان را صاحب اراده و مكلّف به تكاليف و مسؤول (وليكن  ،داديم اش را مي الزمه

من مقرّر كردم  )يغمبران آفريديم وو قابل هدايت به وسيله پ ،در برابر اعمال خود
بچشيد   جنّ و انس پر كنم  )ايمان و گناهكار بي(كه دوزخ را از جملگي افراد 

با پروردگارتان براي (به خاطر اين كه مالقات امروز خود را  )عذاب جهنّم را(
به دست  )در ميان عذاب رها و(و ما نيز شما را  ،ايد فراموش كرده )حساب و كتاب

 )در دنيا(و بچشيد عذاب هميشگي را به سبب اعمالي كه  ،سپاريم شي ميفرامو
  ).ايد داده انجام مي

دوزخيان بعد از آن رو به نگهبان دوزخ كرده و از وي مي خواهند تا براي آنان 
  . درباره تخفيف عذابي كه بدان مبتالء هستند پيش پروردگار شفاعت كنند

 m  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  Â  ÁË     Î  Í  Ì
H  GF  E  D  C  B  A      O  N  ML  K  JI

  T   S  R   Q  Pl ٥٠ -  ٤٩: غافر   
شما از پروردگارتان درخواست كنيد كه  :گويند دوزخيان به نگهبانان دوزخ مي(

 )نگهبانان دوزخ به آنان(   .عذاب را از ما بردارد )بلي فقط يك روز(يك روز 
هاي روشن و دالئل آشكاري را براي شما  ا آيهآيا پيغمبران شم :گويند مي
ولي  ،پس خودتان درخواست كنيد :گويند مي .آري :گويند مي ؟آوردند نمي
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اي  جز سردرگمي نتيجه )رسد و بيفايده است و به جائي نمي(درخواست كافران 
  ).ندارد

را ند نزد پروردگار شفاعت نمايند تا آنها كن مياز نگهبانان تقاضا   در آن لحظه
  :هالك و نابود گرداند

 m  _  ^        ]  \  [Z  Y    X  W  Vl ٧٧: الزخرف   
تا (پروردگارت ما را بميراند و نابودمان گرداند  !اي مالك :زنند آنان فرياد مي(

 :گويد مي )او بديشان .بيش از اين رنج نبريم و از اين عذاب دردناك آسوده شويم
  ). مير و نيستي و نابودي در كار نيستو مرگ و (مانيد  مي )اينجا(شما 

بيرون از دوزخ نه . اين پاسخ در واقع رد و نفي كليه خواسته هاي آنها است
هالك و نابود   و نه شود مي  برايشان در نظر گرفته تخفيفي  نهشوند،  مي  آورده
  :دشو ميآنگاه به آنان گفته  ،گردند، بلكه اين عذابي هميشگي است مي

 m  J   I  HR  Q  P  ON  M  L      K     U  TSl   
  ١٦: الطور

به  ،چه شكيبائي هم كنيد و چه بيتابي ،به آتش وارد شويد و بدان بسوزيد( 
ايد كيفر داده  چرا كه تنها برابر كارهائي كه خودتان كرده .كند حال شما تفاوتي نمي

  ).شويد مي
براي و شود  ميرازير كند و اشكهايشان س رنجشان افزايش پيدا ميدرد و آنگاه 

  : افتند گريه مي  مدت مديدي به
 m  c  b a  `  _~  }  |  {l ٨٢: التوبة   
اما الزم (اندكي بخندند و  )كردن مؤمنان بگذار در اين جهان بر اثر مسخره((

اين جزاي كارهائي است كه  ،بسيار گريه كنند )است بدانند كه بايد در آن جهان
  )كنند مي

خون از چشمهايشان سرازير جاي اشك   بهشود و  مييشان قطع آنها تا اشكها
. دگذار ميها اثر  هايشان مانند سيل بر صخره اشك بر چهره. كنند مي  ، گريهدشو مي

  : فرمود  صپيامبر   كه  در مستدرك حاكم از عبداهللا ين قيس روايت شده
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اهنم  جلرت، و ،ان اهل النار لیبکون، حتی لو اجریت السفن فی دموعهم«
  .»مکان الدمع -یعنی –لیبکون الدم 

ند و چنان زياد مي گريند كه اگر كشتي در سيالب كن ميهمانا اهل دوزخ گريه 
. خون مي ريزند) اشك(و آنها بجاي  افتد حركت در مي  بهاشكهايشان انداخته شود 

  : مرفوع روايت شدهسندي   بهاز حضرت انس بن مالك 
مث یبکون الدم  ،فیبکون حتی تنقطع الدموع یرسل البکاء علی اهل النار«

  ١.»السفن جلرت  حتی تصییر فی وجوههم کهیئة االخدود، لو ارسلت فیه
ند و شو مياهل دوزخ به گريه مي افتند و مي گريند تا اينكه اشكها قطع ( 

بر جايي حفره  ي آنها هچهردر خون مي ريزند، به حدي كه جاي اشك   بهسپس 
  ).افتد حركت در مي  تي در آن بگذارند بهو اگر كش گذارد مي

آري، اين ستمكاران با ترجيح دادن كفر عليه ايمان خود و فاميل خود را در  
ند، شو ميو فغان آنها در حالي كه در دوزخ زير و رو   به ناله. خسارت انداخته اند

  : توجه فرمائيد
 mo  n   m  l     k  j       i  h  g  f  e    r  q  p

 s     {  z  y  x  w   v  u  t    `  _   ~  }  |
  bal ٦٨ - ٦٦: األحزاب   

هاي ايشان در آتش زير و رو و  چهره )را خاطر نشان ساز كه در آن(روزي (
 !اي كاش :گويند مي )شود و و فريادهاي حسرت بارشان بلند مي(گردد  دگرگون مي

و    )داشتيم شت دردناكي نميتا چنين سرنو(برديم  ما از خدا و پيغمبر فرمان مي
ايم و آنان ما را از راه  ما از سران و بزرگان خود پيروي كرده !پروردگارا :گويند مي

آنان را دو چندان عذاب كن، و ايشان را  !پروردگارا   .اند اند و گمراه كرده به در برده
  )).و كمترين ترحمي بديشان منما(كامالً از رحمت خود به دور دار 

  :كنيداهل دوزخ توجه حال و وضع فته خداوند در توصيف به گ

                                           
  آورده ١٦٧٩  مشاره) ٤/٢٤٥(احادیث صحیح   شیخ ناصر الدین این دو حدیث را در سلسله ١

 .است
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 m  À    ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶      µ   ´  ³  ²  ±
Å  Ä  Ã   Â  Á  l١٠٧ - ١٠٦: هود   

در دم و (و اما آنان كه بدحال و بدبيارند در آتش دوزخ جاي دارند و در آنجا (
مانند تا آن گاه كه  ر دوزخ جاودانه ميآنان د   .دهند ناله و فرياد سر مي )بازدم خود

 )برند دوزخ است در آن بسر مي ،يعني تا دوزخ(  .برپا است )آنجا(آسمانها و زمين 
و عذابي را جايگزين  ،و اوضاع را دگرگون كند(مگر اين كه خداي تو بخواهد 

دهد  بيگمان پروردگار تو هر كاري را كه بخواهد انجام مي ).عذاب ديگري گرداند
  )).تواند جلو او را بگيرد و از انجام آن كار باز دارد و چيزي نمي(

: »زفير«ند كه ا هو گفت .است بسيار بلنديو فغان   ناله: »زفير«: گويد زجاج مي
، آن دآي ميشدت خوف و ترس به وجود بر اثر   است كهرفت و آمد تنفس در سينه 

تنفس دراز و ممتد يا : »شهيق«. كند ميباد   ي سينه كه قفسهتنفس طوري است 
و مراد از هر دو شدت رنج و ناراحتي اهل  است برگرداندن نفس به طرف سينه

د كه حرارت بر قلبش باش ميدوزخ است و تشبيه حال اهل دوزخ به حال كساني 
  . غلبه پيدا كرده و روح در بدنش محصور مانده است

ش را در حال غم و ا عبارت است از اينكه انسان سينه» زفير«: گويد ميليث 
اندوه شديد از نفس پر كرده و آن را بيرون بياورد، و شهيق اين است كه آن نفس را 

  1.بيرون بياورد

                                           
  .٧٢: صديق حسن خان . يقظة اويل االعتبار   ١



 



 

  فصل دهم
  راههاي نجات از آتش دوزخ

چون كفر موجب ماندگار بودن در دوزخ است، پس ايمان و عمل نيكو لزوماً 
ان براي رهائي از دوزخ اينجا است كه مسلمان. موجب نجات و رهائي از آن است

  : كنند ايمانشان از پروردگار تقاضاي نجات مي  با توسل به
 m  K  J   I  H  G   F  ED   C  Bl ١٦: عمران آل   
 )آورند و سازد و فرياد برمي دل آنان را لبريز مي ،ايمان(و همان كساني كه (
خش و ما را از عذاب ايم، پس گناهان ما را بب ما ايمان آورده !پرودگارا :گويند مي

  ).به دور دار )دوزخ(آتش 
 mn   m  l  k  j      i  h  g  f  e    o

|  {   z       y  x  w  v  u  t  s  r  q     p     �  ~  }
¬  «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £¢  ¡    ±    °  ¯  ®

»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  ÂÉ  È     Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊl   

  ١٩٤ - ١٩١: آل عمران
و در همه اوضاع (كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده (

انگيز و  انگيز و دلهره شگفت(كنند و درباره آفرينش  ياد مي )و احوال خود
شور و  ،اي آنو نقشه دلربا و ساختار حيرتز(انديشند  آسمانها و زمين مي )اسرارآميز

اين  !پروردگارا ):گويند و به زبان حال و قال مي ،انگيزد غوغائي در آنان برمي
از دست (تو منزّه و پاكي  ؛ اي را بيهوده و عبث نيافريده )دستگاه شگفت كائنات(

از  )با توفيق بر انجام كارهاي شايسته و بايسته(پس ما را  ،!)يازيدن به كار باطل
به خاطر اعمال (بيگمان تو هر كه را  !پروردگارا   .حفوظ دارم )دوزخ(عذاب آتش 

اينان بر خود و (و  .اي به راستي خوار و زبونش كرده ،به آتش درآري )زشتش
ما از منادي  !پروردگارا   .ستمكاران را ياوري نيست )اند و ديگران ستم كرده
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به ايمان به  )امردم ر(شنيديم كه  )يعني محمد پسر عبدالّله ،بزرگوار توحيد(
اكنون كه  .و نداي او را لبيك گفتيم(خواند و ما ايمان آورديم  پروردگارشان مي

گناهانمان را بيامرز و بديهايمان را بپوشان و ما را با نيكان  !پروردگارا )چنين است
و به (پيغمبران خود  )زبان(آنچه را كه بر  !پروردگارا   .بميران )در مسير ايشان(و 

پيروزي دنيا و  :از قبيل(  ،اي به ما وعده داده )صديق ايشان و پيروي از آنانپاداش ت
 )با درآوردن به دوزخ(و در روز رستاخيز ما را  ،به ما عطاء كن )نعمت آخرت

  ).بيگمان تو خلف وعده نخواهي كرد .خوار و زبون مگردان
هستند و اعمالي كه نجات دهنده از آتش دوزخ در روايات زيادي اين موضوع 

در . اند و از جمله اين اعمال محبت خداوند است شده  به تفصيل توضيح داده
 اهللا رسول  كه  روايت شدهمستدرك حاكم و مسند احمد از حضرت انس بن مالك 

  : فرمودند  ص
  ١.»فی النار  حبیبه  ال یلقی اهللا  واهللا«
  ) ددوزخ نمي انداز  به خدا سوگند خداوند دوست و حبيب خود را به(

از انسان دفاع  سپريهمانند در برابر دوزخ   كهروزه است يكي ديگر از اعمال 
در مسند احمد و بيهقي در شعب ايمان با سند حسن از جابر بن عبداهللا . كند مي

  : فرمود  ص اهللا رسول  كه  روايت شده
  ٢.»الصیام جنة یستجن هبا من النار: تعالی  قال اهللا«

  ).شود مي  هه آن از دورخ پناه جستروزه سپري است كه بوسيل
  ص اهللا رسول  كه كند ميبيهقي در شعب ايمان از عثمان بن ابي العاص نقل 

  :فرمود
  » الصوم جنة من عذاب اهللا«
  3).روزه سپري است در برابر عذاب خداوند(

                                           
  ٦/١٠٤صحیح اجلامع  ١
 )٤/١١٤(صحیح اجلامع  ٢

سندی صحیح آن را روایت   به  و ابن خزیمه  امحد، نسائی، ابن ماجه  ٣/٢٤٦: صحيح اجلامع   ٣
  .  ٥/٣١٠و . اند کرده
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از . روزه اگر در شرايط جهاد با دشمن انجام گيرد، پيروزي بس بزرگي است
  : فرمود  ص اهللا رسول  كه  وايت شدهابو سعيد خدري ر

  1»عن النار سبعين خريفا  وجههه  بعد اهللا  من صام يوما في سبيل اهللا«
خداوند چهره او را به  هر كس در حال جهاد در راه خداوند روزه گيرد، (

  ).مسافت هفتاد سال از دوزخ دور نگاه مي دارد
د، ترس از خداوند و ده ميو از جمله اعمالي كه انسان را از دوزخ نجات 

  .جهاد در راه او است
 m  d  c  b  a  `  _l ٤٦: الرمحن   
  ).دارد )در بهشت(باغهائي  ،هر كسي كه از مقام پروردگار خود بترسد(

  ص اهللا رسول  كهند كن ميترمذي و نسائي در سنن خود از ابوهريره روايت 
  : فرمود

ْشَيِة اللَِّه َحتَّى َيُعوَد اللََّبُن ِفي الضَّْرعِ َولَا َيْجَتِمُع لَا َيِلُج النَّاَر َرُجلٌ َبكَى ِمْن َخ« 
  ٢. »غَُباٌر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوُدَخانُ َجَهنََّم 

كسي كه از . پستان محال است  همان گونه كه داخل كردن شير دوشيده به(
ه رادر گرد و غبار ، ترس عذاب الهي گريه كند محال است كه داخل دوزخ شود

و دود و آتش دوزخ بر روي جسم يك انسان هرگز جمع ) جهاد و تبليغ(خداوند
  ).نخواهد شد

  : فرمود ص پيامبر: در صحيح بخاري از ابو عبس چنين آمده است
  ٣.»ما اغربت قدما عبٍد يف سبيل اهللا فتمسه النار« 

آتش دوزخ هرگز بدان  ،جهاد در راه خدا آلوده شده بر اثر  كه پاي انساني
  ).رسد مين

  :فرمود صپيامبر   كه  در صحيح مسلم از ابو هريره روايت شده 

                                           
 )٥/٣١٠(صحیح اجلامع . اند ئی آن را روایت کردهامحد، خباری، مسلم، ترمذی و نسا  ١
  ٣٨٢٨: مشاره)٢/٣٥٦: (مشکاة املصابیح  ٢
 ٣٧٩٤: مشاره) ٢/٣٤٩: (مشکاة املصابیح ٣
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  ١.»ابدا ال جيتمع كافر و قاتله يف النار«
  ).ندشو ميدر دوزخ جمع نبا هم كافر و قاتل هرگز (

از انسان   اين است كهد ده مياز جمله اعمالي كه انسان را از دوزخ نجات 
   :ويدآتش دوزخ به خداوند پناه ج

 m¶  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹      ¸        Ã   Â
  È  Ç  Æ  Å  Äl ٦٦ - ٦٥: الفرقان   

 .عذاب دوزخ را از ما به دور دار !پروردگارا :گويند و كسانيند كه پيوسته مي(
و تا ابد مالزم (گردد  جدا نمي )گريبانگير هر كس كه شد از او(چرا كه عذاب آن 

  ).ترين قرارگاه و جايگاه استگمان دوزخ بد بي   ).شود وي مي
در حديثي كه مسند احمد، سنن ابن ماجه، صحيح ابن حبان و مستدرك حاكم 

 صپيامبر : ، چنين آمده استاند كردهبا سند صحيح آن را از حضرت انس نقل 
  : فرمود

لُْه الَْجنَّةَ َوَمْن اْسَتَجاَر ما َسأَلَ اََحد اَهللا الَْجنَّةَ ثَلَاثَ َمرَّاٍت قَالَْت الَْجنَّةُ اللَُّهمَّ أَْدِخ« 
  » ِمْن النَّارِ ثَلَاثَ َمرَّاٍت قَالَْت النَّاُر اللَُّهمَّ أَجِْرُه

او ! پروردگارا: گويد ميهر كس سه بار از خداوند تقاضاي بهشت كند، بهشت (
را داخل بهشت كن و هر شخص مسلماني سه بار از دوزخ به خدا پناه جويد، 

  2).او را از من در پناه خود بگير! وردگاراپر: گويد ميدوزخ 
  راجع به صپيامبر   كه  روايت شده  در بخاري و مسلم از ابوهريره 

  :كنند، فرمود را دنبال ميمجالس ذكر   فرشتگاني كه
فَِممَّ َيَتَعوَّذُونَ قَالَ َيقُولُونَ ِمْن : ِانّ اَهللا عزو جل يساهلم و هو اعلم هبم، فيقول«
الَ َيقُولُ َوَهلْ َرأَْوَها قَالَ َيقُولُونَ لَا َواللَِّه َيا َربِّ َما َرأَْوَها قَالَ َيقُولُ فَكَْيَف لَْو النَّارِ قَ

                                           
 ٣٧٩٥:  مشاره) ٢/٣٤٩: (مشکاة املصابیح ١
  .  ٥٥٠٦: مشاره  ٥/١٤٥صحيح اجلامع   ٢
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َرأَْوَها قَالَ َيقُولُونَ لَْو َرأَْوَها كَاُنوا أََشدَّ ِمْنَها ِفَراًرا َوأََشدَّ لََها َمَخافَةً قَالَ فََيقُولُ 
   ١»غَفَْرُت لَُهْم  فَأُْشهُِدكُْم أَنِّي قَْد

حال و وضعشان آگاهي دارد،   خداوند متعال در حالي كه بهتر از فرشتگان به(
از چه چيز پناه مي جويند؟ فرشتگان ) انسانها(پرسد، كه آنان  از حال آنها مي

اند؟ فرشتگان  آيا آنان دوزخ را ديده: فرمايد ميخداوند  .از آتش دوزخ: گويند مي
پروردگار . اند به خدا سوگند آنها دوزخ را نديده! وردگاراپر. خير: گويند مي
، ندديد ميآن را اگر : گويند ميند؟ فرشتگان كرد ميند چه ديد مياگر : فرمايد مي

آنگاه پروردگار . بيشتر از آن مي ترسيدند و بيشتر از آن دوري مي جستند
  ).ام دادهرت قرار پس شما فرشتگان گواه باشيد كه من آنان را مورد مغف: فرمايد مي

                                           
  .  ٢١٦٩مشاره  ٢/٢٣٣: صحيح اجلامع   ١



 



 

  
  
  
  
  

 باب دوم
  بهشت



 



 

 شناخت و توضيح: پيشگفتار

فرمانبرداران و بهشت پاداش بزرگ و ثواب زيادي است كه خداوند آن را براي 
بهشت نعمت كاملي است كه اندك نقصي در آن . دوستانش تدارك ديده است

؛ براستي كند ميو تار ن  آن را تيره و پاكي آلودگي صفاء  گونهوجود ندارد و هيچ
اند عقل انسان را به حيرت در مي  آنچه كه خداوند و پيامبرش راجع بدان خبر داده

بزرگ عقل را از درك و فهم آن به ستوه در عظيم و آورد، زيرا تصور اين نعمت 
  . مي آورد

  : فرمايد ميبه فرموده خداوند متعال در حديث قدسي توجه بفرمائيد كه 
ني ما ال عني رات و ال اذن مسعت و ال خطر علي قلب اعددت لعبادي الصاحل«
  ١ :ئتماقرؤوا ان ش :صمث قال الرسول » بشر

م كه هيچ چشمي آنها ا هبراي بندگان نيكو و شايسته چيزهائي را تدارك ديد( 
قلب هيچ بشري خطور نكرده   را نديده و هيچ گوشي آنها را نشنيده و تصور آنها به

كنيد   مراجعه  اين آيه  توانيد به براي اطمينان خاطر مي :فرمود صسپس پيامبر .است
  :فرمايد خداوند مي  كه

 m      x  w  v  u  t  s  r  q  pl ١٧: السجدة   
چه چيزهاي  ،دهند انجام مي )مؤمنان(در برابر كارهائي كه  ،داند هيچ كس نمي(
  ).بخشي براي ايشان پنهان شده است آفرين و مسرّت شادي

د، زيرا شو ميرگي نعمت بهشت در مقايسه با نعمت دنيا ظاهر عظمت و بز
اند و قابل  ي آخرت اندك و بي ارزشها نعمت هاي دنيوي در مقايسه با نعمت

 اهللا رسول در صحيح بخاري از حضرت سهل بن ساعدي آمده است، .مقايسه نيستند
  : فرمودند  ص

                                           
. است  گزارش داده  این حدیث را از ابوهریرهما جاء فی صفة النار : اخللق، باببدء : در کتابخباری  ١

  .٣٢٤٤:  مشاره) ٦/٣١٨: (فتح الباری 
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  ١» ْنَيا َوَما ِفيَهاَوَمْوِضُع َسْوٍط ِفي الَْجنَِّة َخْيٌر ِمْن الدُّ«
  ).از سرزمين بهشت بهتر از دنيا و آنچه كه در دنيا است اي همقدار تازيان(

  بهاينجا است كه دخول بهشت و رستگاري از دوزخ در علم و تقدير خداوند 
  :فرمايد بزرگترين پيروزي و رستگاري كامل اعالم شده است، خداوند ميعنوان 

 m¡  �  ~  }   |  {   z  y  ¢l ١٨٥: آل عمران   
واقعاً سعادت را  ،هركه از آتش دوزخ به دور گردد و به بهشت برده شود(

  ).فراچنگ آورده و نجات پيدا كرده است
 m¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }    ¨  §

²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©    ¹    ¸   ¶  µ  ´³
ºl ٧٢: التوبة   

كاخها و (عده داده است كه در زير خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را و(
و مسكنهاي پاكي را  ،مانند آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي )درختهاي

كه جاي ماندگاري هميشگي و زندگي (در بهشت جاويدان بدانان وعده داده است 
از همه مهمتر خداوند خوشنودي خود را بديشان وعده داده است  .سرمدي است

  )پيروزي بزرگ همين است .ا باالتر از هر چيز استخوشنودي خد )كه
 m´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª     

   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µl ١٣: النساء   
خدا او  ،اطاعت كند )اند در آنچه بدان دستور داده(هركس از خدا و پيغمبرش (

 )كسانيچنين (كند كه در آنها رودبارها روان است و  وارد مي )بهشت(را به باغهاي 
  ).مانند و اين پيروزي بزرگي است جاودانه در آن مي

                                           
  )١٧/١٦٦: (شرح نووی بر صحیح مسلم . ) ٦/٣١٩: (فتح الباری  ١



 

  فصل اول
  وارد شدن به بهشت

با كمال آنگاه كه  ،كند ميبدون ترديد هيچ سعادتي با سعادت مؤمنان برابري ن
كنند و زماني  اهل ايمان را گروه گروه به طرف باغهاي پر نعمت هدايت مياحترام 

ها را باز شده مي بينند و فرشتگان به استقبال  بند، درشو ميكه به باغ ها نزديك 
ي شرايط خطرناك ورود بهشت را به  تحمل رنج و مشاهده خاطر  بهند و آي ميآنها 

  . گويند ميآنان تبريك 
 m¯  ®  ¬  «ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤    ²  ±  °

¹  ¸  ¶  µ  ´   ³     »  ºl ٧٣: الزمر   
گروه گروه به  ،پرهيزند گارشان ميپرورد )عذاب و خشم(و كساني كه از (

بهشتي كه درهاي  ،رسند شوند تا بدان گاه كه به بهشت مي سوي بهشت رهنمود مي
بدين هنگام نگاهبانان بهشت بديشان  .باز است )براي احترامشان به رويشان(آن 
پس خوش باشيد و  ،ايد ايد و به نيكي زيسته خوب بوده !درودتان باد :گويند مي

  ).شويد و جاودانه در آن بمانيد داخل بهشت
هاي پاكيزه و دروني پاك  يعني بدليل اعمال، گفتار و اعتقادات پسنديده، نفس

 .كسب نموديدشما ارزاني بخشيد و بهمين خاطر استحقاق بهشت را   را به

 بهشت   شفاعت براي ورود به: مبحث اول
نان از مميدان محشر مؤروز قيامت بعد از توقفي طوالني در  :در روايات آمده است

هركدام از پيامبران . ند تا درب هاي بهشت را براي آنان باز كنندكن ميپيامبران تقاضا 
من اهل شفاعت : گويند ميو  كند مياز اينكه شفاعت كنند خودداري نموده و ابا 

و شفاعتش  كند ميرسد، ايشان شفاعت  مي ص اهللا رسول نيستم تا اينكه نوبه
  . شدپذيرفته خواهد 
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 اهللا رسول  كه  روايت شده در صحيح مسلم از حذيفه بن يمان و ابوهريره 
  : فرمود ص

منون، حتی تزلف هلم اجلنة، ؤیجمع اهللا تبارک و تعالی الناس، فیقوم امل«
و هل اخرجکم من اجلنة : استفتح لنا اجلنة، فیقول ، یا ابانا: فیأتون آدم، فیقولون

  ١.».. .ذلکاال خطیئة ابیکم، لست بصاحب 
ند و بهشت به آنان شو ميان بلند مؤمن، كند ميخداوند تمام انسانها را جمع (

براي باز ! اي پدر: گويند ميان نزد حضرت آدم آمده مؤمن. شود نزديك آورده مي
مگر شما بر اثر خطاي پدرتان از : گويد ميآدم . شدن درهاي بهشت سفارش كن

  ..). .ا ندارمبهشت رانده نشديد؟ من اين شايستگي ر
حديث آمده كه تمام پيامبران يكي بعد از ديگري تقاضاي شفاعت را   ادامه در 

. رسد مي صند تا اينكه نوبت به حضرت ختمي مرتبت حضرت محمد كن ميرد 
 .كندرا شروع شفاعت   كهشود  ميداده   آنگاه حضرت اجازه

                                           
ش این روایت را گزار ١٩٥  مشاره) ٤/١٨٦(ادنی اهل اجلنة مرتلة : االیمان، باب : مسلم در کتاب  ١

 .است  داده
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 ان قبل از ورود به بهشتمؤمنپاك كردن : مبحث دوم
ند و شو ميروي يك پل متوقف  ،نرسيده به بهشت،بعد از عبور از پل صراطمؤمنان 

ديگري و يا   داشتهيعني اگر حقي . ندشو ميدر آنجا مهذب و از گناهان پاك كرده 
حقي بر گردن او دارد از همديگر قصاص مي گيرند و يا حاللي مي طلبند تا موقع 

دنشان باقي نمانده باشد و ورود به بهشت پاك و مبري باشند و هيچ حقي بر گر
  . كسي از كسي طلبكار نباشد

  ص اهللا رسول  كه كند مينقل  امام بخاري از حضرت ابو سعيد خدري 
  :فرمود
منون من النار، فیحبسون علی قنطرة بین اجلنة و النار، فیقتص ؤیخلص امل«

هلم فی لبعضهم من بعض مظامل کانت بینهم فی الدنیا، حتی اذا هذبوا و نقوا اذن 
کان   مبرتله  فی اجلنة منه  الحدهم اهدی مبرتله  فوالذی نفس حممد بیده ،دخول اجلنة
  ١.»فی الدنیا

. ندشو ميمؤمنان از دوزخ مي گذرند و نرسيده به بهشت روي پلي متوقف (
گناهان پاك و صاف از مي پردازند تا اينكه  را آن اگر حقي بر گردن همديگر دارند

  در ادامه صپيامبر . دشو مينان اجازه ورود به بهشت داده آنگاه به آ. شوند
از منزل بهتر به خدا سوگند آنگاه شما در بهشت منزل و مسكن خود را : فرمودند

  ).دنيا مي شناسيد
و در سطور گذشته ياداور شديم كه بعد از اينكه حضرت آدم و ساير پيامبران 

نخستين كسي خواهد  صمد ند، پيامبر ما حضرت محكن مياز شفاعت خودداري 
  .زند بود كه درب بهشت را مي

                                           
  .  ١١/٣٩٥: فتح الباري . كتاب الفرقان باب القصاص يوم القيامه . خباري   ١
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 شوند وارد بهشت مي  نخستين گروهي كه: مبحث سوم
 صد، حضرت محمد شو مياز ميان فرزندان آدم نخستين فردي كه وارد بهشت 

امت اسالم است و نخستين فرد از  شود مي است و نخستين امتي كه وارد بهشت
كثير ابن عالمه . است شود، حضرت ابوبكر  مي افراد امت اسالم كه وارد بهشت

از جمله اين احاديث، . احاديث مربوط به اين موضوع را آورده است» النهاية«در 
 صپيامبر   به شرح زير نقل كرده است كه حديثي از امام مسلم از حضرت انس 

  :فرمود
  » انا اول من يقزع باب اجلنه«
  ).مكن ميباز  من نخستين كسي هستم كه درب بهشت را(
پيامبر : كند ميچنين روايت  امام مسلم در حديثي ديگر از حضرت انس  
   :فرمود ص

بک : حممد، فیقول: من انت؟ فأقول: فأستفتح، فیقول اخلازن آيت باب اجلنة«
  »ال افتح الحٍد قبلك امرت ان

نگهبان . مكن ميم و تقاضاي باز كردن درب بهشت را آي ميبه درب بهشت (
 .آري: گويد مياو . محمد هستم: تو كه هستي؟ مي گويم: پرسد از من ميبهشت 

درباره تو به من حكم شده است كه پيش از آمدن تو درب را براي احدي باز 
  ).نكنم

  در بخاري، مسلم و سنن نسائي روايتي از ابوهريره به اين شرح نقل شده كه
  : فرمود  ص اهللا رسول
  » يامة حنن اول الناس دخوالً اجلنهحنن االخرون االولون يوم الق«
ما آخرين امت هستيم اما روز قيامت اولين خواهيم بود و ما از همه مردم (

  ). جلوتر وارد بهشت خواهيم شد
  : فرمود صپيامبر   كه  روايت شده در سنن ابي داود از حضرت ابوهريره 

  .»امتی  اتانی جربیل، فأرانی باب اجلنة الذی تدخل منه«
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به من نشان داد كه امتم از آن وارد  رايل نزد من آمد، آن درب بهشت جبرئ(
دوست داشتم با تو باشم تا به طرف آن : گفت حضرت ابوبكر ). دشو ميبهشت 
  :فرمودند  ص اهللا رسول .نگاه كنم

  »اما انک یا ابابکر اول من یدخل اجلنة من امتی«
  ).يشو مين وارد بهشت همانا تو اولين كسي هستي كه همراه م! اي ابوبكر(
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كساني كه بدون حساب وارد بهشت خواهند : مبحث چهارم
 شد

كساني هستد كه در ايمان و شود  مينخستين گروه از امت اسالم كه وارد بهشت 
صورت   آنها به. تقوي، عمل صالح و استقامت بر دين حق در رتبه واال قرار دارند

آنها همزمان وارد بهشت  اول و آخر. شوند صف واحد داخل بهشت مييك 
  .چهره آنان مانند ماه درخشان است. ندشو مي

 اهللا رسول  كه كند ميامام بخاري در صحيح خود از حضرت ابي هريره نقل 
  :فرمود  ص

ا أَوَّلُ ُزْمَرٍة َتِلُج الَْجنَّةَ ُصَوُرُهْم َعلَى ُصوَرِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ لَا َيْبُصقُونَ ِفيَها َولَ«
َيْمَتِخطُونَ َولَا َيَتَغوَّطُونَ ِفيَها آنَِيُتُهْم َوأَْمَشاطُُهْم ِمْن الذََّهبِ َوالِْفضَِّة َوَمَجاِمُرُهْم ِمْن 
الْأَلُوَِّة َوَرْشُحُهْم الِْمْسُك َوِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم َزْوَجَتاِن ُيَرى ُمخُّ َساِقهَِما ِمْن َوَراِء اللَّْحمِ 

لَا اْخِتلَاَف َبْيَنُهْم َولَا َتَباغَُض قُلُوُبُهْم قَلٌْب َواِحٌد ُيَسبُِّحونَ اللََّه ُبكَْرةً  ِمْن الُْحْسنِ
  ١» َوَعِشيا
ند مانند ماه شب چهاردهم شو مينخستين گروهي كه وارد بهشت ي  هچهر(
آنان در بهشت نه آب دهن مي اندازند و نه آب بيني و نه نيازي به قضاي . است

دارند، شانه هاي شان از طال و نقره است، در اختيار ظروف طاليي . رندحاجت دا
عرق بدن شان مانند عنبر خوشبو است و براي هر كدام از مردان اهل بهشت دو 

مغز استخوان پاهايشان از بيرون ديده  ،همسر هست كه در اثر زيبائي و لطافت بدن
دلهايشان مانند . ود نداردميان اهل بهشت هيچگونه اختالف و كدورتي وج. دشو مي

صبح و شام به ) يعني همه همدل و خير خواه همديگر هستند(دل يك انسان است 
  ). تقديس و تسبيح خداوند مشغول اند

  : فرمود  ص اهللا رسول  كه كند ميروايت  بخاري از سهل بن سعد 

                                           
، مسلم و ترمذی نیز آن را )٦/٣١٨: (فتح الباری. ماجاء يف صقه اجلنة : باب ، بدء اخللق: كتاب. خباري  ١

   .اند روایت کرده
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ِمائَِة أَلٍْف لَا َيْدرِي أَوَّلُُهْم َحتَّى َيْدُخلَ  لََيْدُخلَنَّ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبُعونَ أَلْفًا أَْو َسْبُع«
  ١»آِخُرُهْم ُوُجوُهُهْم َعلَى ُصوَرِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ

. ندشو ميهفتاد هزار يا هفتصد هزار انسان همه با هم و همزمان وارد بهشت (
  ).ي آنها مانند ماه شب چهاردهم خواهد درخشيد چهره

يح و ثابت است كه خداوند همراه با هر كدام از اين هفتاد و از روايات صح
  .بخشد رسولش مي  ديگر را بهنفر هزار، هفتاد هزار 

 اهللا رسول  نقل شده كه در مسند احمد با سند صحيح از حضرت ابوبكر 
  : فرمود  ص

اعطیت سبعین الفا من امتی یدخلون اجلنة بغیر حساب، وجوههم کالقمر «
هبم علی قلب رجل واحد، فاستزدت ربی عز وجل فزادنی مع کل لیلة البدر، قلو
  ٢.»واحد سبعین الفا

از امتم بدون حساب و كتاب نفر به من عنايت شده كه هفتاد هزار   اين هديه(
. چهره هاي آنان مانند ماه شب چهاردهم خواهد درخشيد. شوند وارد بهشت مي

. خواهان عنايات بيشتري شدم همه آنها همدل و همنوا هستند و من از پروردگارم
  ). هفتاد هزار ديگر را براي من پذيرفتند ،پروردگار همراه با هر يك از هفتاد هزار

در مسند احمد، سنن ترمذي و صحيح ابن حبان از حضرت ابي امامه با سند 
  : فرمود  ص اهللا رسول صحيح ثابت است كه

حساب علیهم و ال وعدنی ربی أن یدخل اجلنة من امتی سبعین الفا بال «
  ٣.»عذاب، مع کل الف سبعون، و ثالث حثیات من حثیات ربی

من وعده داده كه هفتاد هزار نفر از امتم را بدون محاسبه و   بهپروردگار (
سه مشت پر هر كدام از آنها هفتاد هزار نفر و   همراه  وارد كند كهعذاب به بهشت 

  .)هستند از مشت هاي پروردگار

                                           
  مهان منبع   ١
 ١٠٦٨:  مشاره) ١/٣٥٠: (صحیح اجلامع  ٢
  ٦٩٨٨  مشاره) ٦/١٠٨: (ح اجلامعصحی ٣
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از ابن : اد هزار در احاديث به شرح زير نقل شده استمشخصات اين هفت
  : فرمود  صپيامبر   كه  عباس روايت شده

النفر،   و النبی یمر معه ،االمة  عرضت علی االمم، فأخذ النبی یمر معه«
، فنظرت  وحده  ، و النبی یمر اخلمسه  العشرة، و النبی یمر معه  والنبی یمر معه

ال، و لکن انظر الی االفق، : قال ؟الء امتیؤه! یلفاذا سواد کثیر، قلت یا جرب
الء سبعون الفا قدامهم ال ؤالء امتک، و هؤه: فنظرت فاذا سواد کثیر، قال

کانوا ال یکتوون، و ال یسترقون، : ومل؟ قال: حساب علیهم و ال عذاب، قلت
ادع : عکاشة بن حمصن فقال  و ال یتطیرون، و علی رهبم یتوکلون، فقام الیه

  ادع اهللا: رجل آخر فقال  مث قام الیه. منهم  اللهم اجعله: قال. ان یجعلنی منهم  اهللا
   ١.»سبقک هبا عکاشة: قال. ان یجعلنی منهم

بعضي از پيامبران همراه امتي، بعضي . تمام امت ها به من نشان داده شدند(
دي نگاهم به جمعيت زيا. همراه داشتند  بهچند نفر، بعضي ده و بعضي يك نفر 

اما به سمت افق نگاه . خير: اينها امت من هستند؟ گفت! اي جبرئيل: گفتم. افتاد
جبرئيل  .بود  فضا را پر كرده  كه نگاه كردم، نگاهم به جمعيت بسيار زيادي افتاد. كن

از . اينها امت تو هستند و اين هفتاد هزار نفر كه در جلوي آنها قرار دارند: گفت
چرا؟ : گفتم. ترند و هيچگونه عذابي براي آنها نيستهرگونه حساب و كتاب باال

منحوس بودن و بدشگون بودن اشياء معتقد   به  اينها كساني هستند كه: جبرئيل گفت
  كنند، و از روي اعتقاد شديد به نمي  نيستند و با خواندن افسون مريض را معالجه

. اند ن توكل بستهكنند، و بر پروردگار خودشا تأثير داغ، اعظاي خود را داغ نمي
اي پيامبر دعا كن تا من از جمله اين گروه : بلند شد و گفت صنعكاشه فرزند مح

يك شخص . عكاشه را از آنان قراربده! بارالها: فرمودند  ص اهللا رسول .باشم
دعا كن تا من نيز از جمله اعضاء اين گروه ! اهللا رسول يا: ديگري بلند شد و گفت

  .)عكاشه از تو سبقت گرفته است: ودندفرم  ص اهللا رسول .باشم
  : مقربين نام نهاده  خداوند آنها را به  اينها كساني باشند كهشايد 

                                           
 )١١/٤٠٥(فتح الباری . یدخل اجلنة سبعون الفا بغیر حساب: الرقائق، باب: صحیح البخاری، کتاب  ١
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 m  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦l ١٢-١٠: الواقعة   
 در ميان باغهاي  .هستند) درگاه يزدان(آنان، مقرّبان !  و پيشتازانِ پيشگام (

 ).پرنعمت بهشت جاي دارند
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 گيرند فقرا به سوي بهشت از اغنياء سبقت مي: نجممبحث پ

پيامبر   كه كند ميروايت  امام مسلم در صحيح خود از حضرت عبداهللا بن عمرو 
  :فرمود  ص

  »إِنَّ فُقََراَء الُْمَهاجِرِيَن َيْسبِقُونَ الْأَغْنَِياَء َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَى الَْجنَِّة بِأَْرَبِعَني َخرِيفًا«
  ).ندشو ميمهاجرين چهل سال جلوتر از ثروتمندانشان وارد بهشت فقراء (

 ندا هترمذي و ابن حبان از ابي هريره روايت كرد، ترمذي از ابي سعيد و احمد
  : فرمودند  ص اهللا رسول  كه

  ١»فُقََراُء الُْمَهاجِرِيَن َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ قَْبلَ أَغْنَِياِئهِْم بَِخْمسِ ِمائَِة « 
  ).ندشو ميمهاجرين پانصد سال جلوتر از ثروتمندانشان وارد بهشت  فقراء(
در جاي ديگر بيان نموده است كه اين گروه ثروتي ندارند كه   صاهللا رسول 

  . جهاد هستند چونفضيلتي ، اما داراي بخاطر آن محاسبه شوند
 ص اهللا رسول  كه كند مينقل  حاكم در مستدرك از عبداهللا بن عمرو 

: ؟ عرض كردمشوند وارد بهشت مي  كساني قبل از همه  دانيد چه ميآيا  :فرمودند
  فقراء مهاجرين نخستين گروهي هستند كه: فرمودند. نددان ميخدا و رسولش بهتر 

ند و تقاضاي باز شدن آي ميآنان روز قيامت به درب بهشت . شوند وارد بهشت مي
يد؟ آنان در ا هتسويه حساب كرد نگهبان بهشت از آنان مي پرسد، آيا. ندكن ميدر را 
تسويه حساب درباره چه چيزهائي؟ همانا ما تا واپسين لطحظه : گويند ميپاسخ 

يعني مال (هاي زندگي شمشيرهايمان را بر دوش داشتيم و در راه خدا جهاد كرديم
و شود  ميآنگاه درب بهشت براي آنان باز ) و ثروتي نداشتيم كه از ما محاسبه شود

ند و ساير مردم چهل سال بعد وارد كن ميبهشت شده و در آنجا استراحت  آنها وارد
   2.بهشت خواهند شد

  : فرمود ص اهللا رسول  كه  در صحيح بخاري از اسامه زيد روايت شده
                                           

  ٤١٠٤:  مشاره) ٤/٩٠:( صحیح اجلامع ١
 ٨٥٣:  مشاره) ٢/٥٣٢:( لسلة االحادیث الصحیحةس  ٢
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قمت علی باب اجلنةفکان عامة من دخلها املساکین، و اصحاب اجلد حمبوسون «
  ١.»غیر ان اصحاب النار قد امر هبم الی النار

شوند  ميوارد بهشت   بر در بهشت ايستادم و ديدم كه اغلب كساني كه(
البته درباره اهل دوزخ حكم صادر . اند مساكين هستند و ثروتمندان محبوس مانده

  ).شده كه به دوزخ بروند
در روايات گذشته درباره داخل شدن فقراء مؤمنين به بهشت روايات متضادي 

بقت آنان از ثروتمندان چهل سال و در در يك حديث مدت س. وارد شده است
راه توفيق و تطبيق ميان اين دو حديث را علماء . ديگري پانصد سال ذكر شده است

. ند كه فقراء و ثروتمندان داراي شرايط مختلف و متفاوتي هستندا هچنين بيان كرد
بهشت   وارد شدنشان به دارند  ي كهفقراء بر اثر تفاوت ايمان: گويد ميمثالً قرطبي 

بنابر . شوند نيز متفاوت است، ثروتمندان نيز بر همين اساس متفاوت وارد بهشت مي
اين مدت محاسبه ميان اولين فقير و آخرين ثروتمند به لحاظ وارد شدن به بهشت 

اما اگر مدت دخول بهشت ميان آخرين فقراء و اولين اغنياء مورد . پانصد سال است
لذا تعارضي ميان روايات در واقع . است نظر باشد، اين مدت همان چهل سال

  2.وجود ندارد

                                           
 ).٢/٣٤٥: ( فتح الباری .صفة اجلنة و النار: الرقائق، باب: صحیح البخاری، کتاب ١
  ٤٧٠: تذكره قرطيب ٢
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 ندشو مينخستين سه نفري كه وارد بهشت : مبحث ششم
  : فرمود صپيامبر   كه كند مياز ابو هريره نقل ) حسن(ترمذي با سند معتبر

َعْبٌد أَْحَسَن ِعَباَدةَ ُعرَِض َعلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثٍَة َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َشهِيٌد َوَعِفيٌف ُمَتَعفٌِّف َو«
  ١»اللَِّه َوَنَصَح ِلَمَواِليِه 

شهيد در راه خدا،  :اند از ند، عبارتشو مينخستين سه نفري كه وارد بهشت (
  يعني به(مؤمن پاكدامن و انساني كه بندگي خداوند را به نحو احسن انجام داده 

  ).داد و دوستان خود را پند و اندرز مي)  خدا شرك نورزيده

                                           
 ).١٠/٥٣٥: (جامع االصول  ١
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 بهشت  وارد شدن مؤمنان بزهكار به: مبحث هفتم

 سوي بهشت  وردن از دوزخ بهبيرون آ: مطلب اول

  :فرمود صپيامبر   كه كند ميامام مسلم در صحيح خود از ابي سعيد خدري نقل 
َولَِكْن َناٌس  أَمَّا أَْهلُ النَّارِ الَِّذيَن ُهْم أَْهلَُها فَإِنَُّهْم لَا َيُموُتونَ ِفيَها َولَا َيْحَيْونَ«

حتی اذا کانوا فحما، اذن بالشفاعة فجیء هبم  ،، فاماتتهم اماتةأََصاَبْتُهْم النَّاُر بِذُُنوبِهِْم
یا اهل اجلنة، افیضوا علیهم، : مث قیل ،ضبائر ضبائر، فبثوا علی اهنار اجلنة

  .»فینبتون نباة احلبة تکون فی محیل السیل
شخص دوزخي در  ،مانند در دوزخ باقي مياما اهل دوزخ، آنها براي هميشه (

اما گروهي ديگر از دوزخيان كساني هستند ، زند ميان مرگ و زندگي دست و پا مي
خداوند آنها را به نوعي از مرگ مي . اند شدهكه در اثر گناهان خود وارد دوزخ 

آيند، درباره آنها اجازه شفاعت  بصورت ذغال در ميو ميراند و زماني كه سوخته 
و آنها گروه گروه در نهرهاي بهشت به صورت پراكنده انداخته شود  ميده دا
آنگاه اين  .تا روي آنها آب بهشت بپاشندشود  ميسپس به اهل بهشت امر  .ندشو مي

اي كه در خاك هاي رسوبي نمو  سرمهي  دانهسوخته شدگان به سرعتي مانند 
  ).، رشد و نمو خواهند كردكند مي

  :فرمود  ص اهللا رسول  كند كه نقل مي ابر امام مسلم از حضرت ج
إِنَّ قَْوًما ُيْخَرُجونَ ِمْن النَّارِ َيْحَترِقُونَ ِفيَها إِلَّا َداَراِت ُوُجوِههِْم َحتَّى َيْدُخلُونَ «
  ١»الَْجنَّةَ
تمام آنها جز خطوط پيشانيشان   ند،شو ميهمانا گروهي از دوزخ بيرون آورده (

  ).و به بهشت برده خواهند شد است   در دوزخ سوختهبدنشان 
طبق احاديث صحيح اهل بهشت اين گروه بيرون آمده از دوزخ را دوزخي 

  .نامند مي) اهل دوزخ(
                                           

  . آن را روایت کرده) ١/١٧٨( ادنی اهل اجلنة مرتلة: االیمان، باب: مسلم در کتاب ١
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  :فرمود صپيامبر   كه  نقل شده در صحيح بخاري از عمران بن حصين 
فیدخلون اجلنة، یسمون  صخيرج قوم من النار بعد بشفاعة حممد «
  ١.»اجلهنمني

شوند و وارد  مي  قومي از دوزخ بيرون آورده صفاعت محمد بعد از ش(
  ).نامند دوزخي مي  شوند، اهل بهشت آنها را به بهشت مي

  :فرمود صپيامبر   كه  نقل شده و باز در روايت صحيح از جابر 
  ٢.»یخرج قوم من النار بالشفاعة کأهنم الثعاریر«
بيرون آمدن گياه از دل  همچون-الي آتش  ي شفاعت قومي از البه وسيله  به(
  ).آيند بيرون مي -زمين

  :فرمود صپيامبر   كند كه انس بن مالك نقل ميبخاري از 
خيرج قوم من النار بعد ما مسهم سفع فیدخلون اجلنة فيسمهم اهل اجلنه «
  ٣.»اجلهنمني

  از دوزخ بيرون آورده  زاندهآنها را سو زخگروهي بعد از اينكه آتش دو(
  ).دوزخي مي نامندرا و اهل بهشت آنها   وارد بهشت شدهشوند، آنها  مي

چنين  كند مينقل   ص اهللا رسول در حديثي بسيار طوالني كه ابو هريره از
  : آمده

و مي خواهد بر بعضي از شود  ميوقتي خداوند از قضاوت ميام مردم فارغ (
تا  كند مي بندگانش ترحم نموده و آنها را از دوزخ بيرون بياورد، به فرشتگان امر
، از اند شدهكليه كساني را كه در اثر گناهان به دوزخ رفته اند، اما مرتكب شرك ن

. را پذيرفته باشند» ال اله اال اهللا«يعني كساني را كه كلمه . دوزخ بيرون بياورند
هايشان  آنها بوسيله آثار سجده. فرشتگان در دوزخ اين گروه را خواهند شناخت

ن دوزخ غير از موارد سجود تمام بدن انسان را مي چو. شناخته خواهند شد

                                           
 )١١/٤١٨( الرقائق ، باب صفة اجلنة و النار ، فتح الباری: صحیح البخاری ، کتاب ١
 )١١/٤١٦( باب صفة اجلنة و النار ، فتح الباریالرقائق ، : صحیح البخاری ، کتاب ٢
  مهان منبع ٣



  
  
  

   169                                          كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ  
 

خوردن و سوزاندن مواضع سجده براي آتش حرام قرار داده شده  زيراسوزاند، 
آب . اند شدهآنها در حالي از دوزخ بيرون آورده خواهند شد كه سوخته . است

در خاك ) گندم(دانه چون  -در اثر اين آب . زندگي روي آنها پاشيده خواهد شد
  1).ندكن ميسريع رشد  -ي رسوبي روي سيالبها

اي  هو در بيش از يك روايت آمده است كه خداوند متعال كليه كساني را كه ذر
  . ايمان در دلشان باشد، از دوزخ بيرون مي آورداز 

  :فرمود صپيامبر   آمده است كه در حديث ابي سعيد خدري 
ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء بَِرْحَمِتِه َوُيْدِخلُ أَْهلَ النَّارِ النَّاَر ثُمَّ  ُيْدِخلُ اللَُّه أَْهلَ الَْجنَِّة الَْجنَّةَ«

  »َيقُولُ اْنظُُروا َمْن َوَجْدُتْم ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ ِمْن إَِمياٍن فَأَْخرُِجوُه
و اهل  كند ميخداوند به لطف و رحمت خود، اهل بهشت را به بهشت داخل (
 ي هآگاه باشيد هر كس كه بانداز: دده ميبعد فرمان . كند ميرا به دوزخ داخل دوزخ 

دانه ارزني ايمان در وجودش باشد از دوزخ بيرون بياوريد، آنگاه فرشتگان اين نوع 
  ).افراد را از دوزخ بيرون خواهند آورد

سپس : در حديث جابر بن عبداهللا درباره داخل شدن در دوزخ آمده است
شود و شفاعت كنندگان شفاعت خواهند كرد تا اينكه هر كس كه  ع ميشفاعت شرو
را گفته است و اندازه يك دانه جو ايمان در وجودش » ال اله اال اهللا «كلمه توحيد 

باشد از دوزخ بيرون آورده خواهد شد و در صحن بهشت اسكان داده خواهند شد 
ينكه آنها با سرعتي مانند ند تا اكن ميو اهل بهشت شروع به پاشيدن آب روي آنها 

ند و كن ميدر خاك هاي رسوبي افتاده باشد، سبز شده و رشد و نمو   سرعت دانه
سپس آنها از خداوند مي خواهند تا . شان از بين خواهد رفت كليه آثار سوختگي

  2).اينكه باندازه دنيا و ده برابر آن به آنها داده خواهد شد
  
 

                                           
 ١٨٢:  مشاره) ١/٢٩٩: (یةالرؤ: االیمان، باب: صحیح مسلم، کتاب ١
  )١/١٧٨. (اهل اجلنه مرتلة ادنی :باب  ،صحيح مسلم  ٢
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 مي درباره شفاعتي اسالها فرقهديدگاه : مطلب دوم

  . معتزله و خوارج منكر شفاعت براي مرتكبين گناهان كبيره هستند
معتزله و خوارج بر اساس اصل فاسد خود، يعني اساس و : گويد ميقرطبي 

  1.اند شدهبنيان عقلي مبتني بر تحسين و تقبيح منكر شفاعت 
ول بوده، اين ديدگاه با احاديث صحيحِ متواتر كه در زمان حيات اصحاب متدا

ديدگاه : گويد مي  كه  در صحيح مسلم از يزيد الفقير نقل شده. متعارض است
با گروهي كه عازم حج بود همراه شدم و . خوارج مرا به خود مشغول كرده بود

وقتي وارد  مدينه شديم، جابر بن عبداهللا را ديديم كه در كنار يكي از ستون هاي 
وقتي پيرامون اهل . كند سخن نقل مي صمسجد نشسته، براي مردم از پيامبر 

اين چه  !ص اهللا رسول اي صحابي: دوزخ شروع به سخن كرد، عرض كردم
  : فرمايد ميسخناني است كه شما مي گوئيد؟ حال آنكه خداوند 

 m  £¢  ¡  �  ~  }   |l ١٩٢: آل عمران   
ه ب ،به آتش درآري )به خاطر اعمال زشتش(بيگمان تو هر كه را  !پروردگارا(

 )اند و اينان بر خود و ديگران ستم كرده(و  .اي راستي خوار و زبونش كرده
   . )ستمكاران را ياوري نيست

mº  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯       »l ٢٢: احلج   
 ،هر زمان كه دوزخيان بخواهند خويشتن را از غم و اندوه عظيم آتش برهانند(

    ).بچشيد عذاب سوزان را ):شود ن گفتهو آمرانه بديشا(بدان برگردانده شوند 
توانيد  آيا مي: اين چه سخناني هستند كه شما مي گوئي؟ جابر بن عبداهللا گفت

 صآيا درباره مقام محمد : گفت. آري: يابي؟ عرض كردم مفاهيم قرآني دست  به
 صمحمد   محمود را به مقام خداوند: گفت. آري : شنيده اي؟ عرض كردمچيزي 

رواي . شوند مي  از دوزخ بيرون آوردهاز مردم ي آن بسياري  وسيله  به كه   داده
جابر سخنانش را درباره پل صراط و گذشتن از روي آن ادامه دادند كه : گويد مي

البته اين مطلب را به خاطر دارم كه . ممكن است همه سخنان او را بياد نداشته باشم

                                           
  .  ٢٤٩:ص : تذكرة قرطيب   ١
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ند و شو مي، از دوزخ بيرون آورده ندا شدهگروهي بعد از اينكه وارد دوزخ : او گفت
ند كه سوخته هستند و مانند چوب كنجد شو ميدر حالي از دوزخ بيرون آورده 

ند و كن ميو بعد وارد نهرهاي بهشت شده و در آن آب تني  اند شدهسياه و باريك 
ما از : گويد مييزيد القيقر . مانند كاغذ سفيد خواهند بود .ندآي ميوقتي از آب بيرون 
يد جابر كن ميفكر ! واي بر شما: برگشتيم و گفتم) انكار شفاعت(عقيده قبلي خود 

دهد؟ همه ما  نسبت مي  ص اهللا رسول سخنان دروغ را به  ص اهللا رسول صحابي
  1.منصرف شديم) انكار شفاعت(سواي يك شخص از عقيده 

و  اند شدهاز اجماع مسلمانان خارج ) شفاعت(معتزله و خوارج در مساله 
از دوزخ بيرون نخواهند آمد و ) مرتكب گناهان كبيره(مدعي هستند كه اهل كبائر 

نيز از جمهور   همانگونه كه مرجئه. شفاعت نيز در حق آنها سودي نخواهد داشت
اي براي خود برگزيدند و مدعي شدند كه تمام اهل  راه جداگانهو   جدا شدهامت 

گاه هر دو مخالف با سنت متواتره ديد. كبائر بدون عذاب وارد بهشت خواهند شد
. اين دو گروه با اجماع سلف و ائمه آن مخالف هستند. است ص اهللا رسول ثابته از

درست  ختالفيخداوند متعال به لطف خود اهل سنت و جماعت را در مسائل ا
چون معتقد اند كه مرتكبين گناهان كبيره موكول به مشيت . راهنمائي كرده است

د توان ميد بر آنان ترحم نموده و مورد مغفرت قرار دهد و توان يم. خداوند هستند
وارد بهشت  ، سپس آنها رادر نتيجه گناهانشان آنان را مؤاخذه كند و غذاب دهد

  .نمايد
 m  �~  }  |   {  z  yx  w  v   u  t  s  rl ٤٨: النساء   
ن را از ولي گناهان جز آ ،بخشد شرك به خود را نمي )هرگز(بيگمان خداوند (

   ).بخشد هركس كه خود بخواهد مي
 m¡  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t  s         ¤     £  ¢

  « ª   ©   ¨  §  ¦¥l ٥٣: الزمر   

                                           
  ١٩١:  مشاره ) ١/١٧٩. (باب ادين اهل اجلنه مرتلة. صحيح مسلم ، كتاب االميان   ١
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روي  اي آنان كه در معاصي زياده !اي بندگانم :بگو )از قول خدا به مردمان((
قطعاً خداوند همه  .از لطف و مرحمت خدا مأيوس و نااميد نگرديد !ايد هم كرده

  ).چرا كه او بسيار آمرزگار و بس مهربان است .آمرزد گناهان را مي
آري، خداوند شرك را نمي آمرزد و گناهان كمتر از شرك موكول به مشيت او 

د، گوئي آي ميهستند و كسي كه از گناهانش توبه كند پاك و صاف از گناه بيرون 
  . كه گناهي نكرده است
ند كه مقنغد باش ميآيات وارده در نفي شفاعت  ،نفي شفاعتداليل خوارج در 

مشركين بر اين باورند كه شفاعت نزد خداوند مانند شفاعت  ،كنند بدان استناد مي
، و همچنين كند ميشفاعت نزد ديگري شفاعت كننده بدون اجازه  است و در دنيا

عتي نزد كه از او راضي نباشد؛ چنين شفاهر چند  كند ميبراي كسي شفاعت 
: است  شفاعت آمده  با ابطال اين گونه  ي در رابطهنصوص. خداوند اعتباري ندارد

  :فرمايد خداوند مي  كه  همانگونه
 mÏ  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â    Ò  Ñ  Ð

   Õ  Ô  Ól ٤٨: البقرة   
از دست  )شود و در آن به حساب همگان رسيدگي مي(و بترسيد از روزي كه (

و از او ميانجيگري پذيرفته  ،چيزي ساخته نيست ،كسي براي كس ديگري
و كسي به ياري كسي  ،شود و از كسي بالگردان و جايگزين قبول نمي ،گردد نمي

  ).توانند كمك كنند خيزد و همديگر را نمي برنمي
 m  E  D  C  B  Al ٤٨: املدثر   

اعم از فرشتگان و پيغمبران و (ميانجيگران كنندگان و  ديگر شفاعت و ميانجيگري شفاعت(
  ).بخشد بديشان سودي نمي )صالحان

 m  `   _  ^  ]  \  [  Zl ١٨: غافر   
و نه داراي ميانجيگري كه ميانجي او  ،ستمگران نه داراي دوست دلسوزند(

  ).پذيرفته گردد
نصوص مبين اين نكته هستند كه شفاعت نزد خداوند بدون اجازه او و بدون 

  :اضي شدن از شفاعت كننده و شفاعت شونده وجود نداردر
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 m  m  l  k  j  il ٢٨: األنبياء   
خدا از ) بدانند(كنند مگر براي آن كسي كه  آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي(

  ).او خوشنود است
 m  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ªl ٢٥٥: البقرة  
  ).؟زه اوكيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجا(

 mä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    ç  æ  å

   ê  é  èl ٢٦: النجم   
 )با وجود عظمت و بزرگواريشان(بسيار فرشتگاني كه در آسمانها هستند و  چه(

مگر بعد از آنكه خدا بخواهد  ،سازد بخشد و كاري نمي شفاعت ايشان سودي نمي
  ).راضي و خوشنود گردد )له از مشفوع(و  ،داجازه ده )كه شفيع است(به كسي 

  : و باز در مورد فرشتگان فرموده
 mn  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c    p  o

  r   ql ٢٨: األنبياء   
و از دنيا و آخرت و (داند  خداوند اعمال گذشته و حال و آينده ايشان را مي(

و آنان هرگز براي كسي  )ستاز وجود و پيش از وجود و بعد از وجودشان آگاه ا
اجازه (خدا از او خوشنود است و  )بدانند(كنند مگر براي آن كسي كه  شفاعت نمي

مقام (هميشه از خوف  )به خاطر همين معرفت و آگاهي .شفاعت او را داده است
  ). خدا ترسان و هراسانند )كبريائي
 mN   M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C   B  A    Q  P  O

 SR   Z   Y  X  W  VU  Tl ٢٣: سبأ   
مگر شفاعت كسي  ،گردد هيچ گونه شفاعتي در پيشگاه خدا سودمند واقع نمي(

در آن  .و آن هم جز خوب و پسنديده نگويد(دهد  )ميانجيگري(كه خدا بدو اجازه 
روز اضطراب و وحشتي بر دلهاي شفاعت كنندگان و شفاعت شوندگان چيره 

ن هستند كه ببينند خداوند به چه كساني اجازه شفاعت و در انتظار اي ،شود مي
اين حالت اضطراب و نگراني  .دهد و براي چه كساني بايد شفاعت بشود مي
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فزع و  )شود و فرمان از ناحيه خدا صادر مي(تا زماني كه  )يابد همچنان ادامه مي
ان و گروهي رو به گروه ديگر كرده شاد(  .گردد اضطراب از دلهاي آنان زايل مي

حق را  :گويند مي ؟فرمود )دستوري صادر(آيا پروردگارتان چه  ):پرسند خندان مي
  ).و او واال و بزرگوار است )كه اجازه شفاعت است(فرمود  )صادر(

نفي . اين نصوص شفاعت انبياء و فرشتگان را كه مشركان بدان معتقدبودند
و رضايت او از شفاعت كننده  ند و شفاعتي را تاييد مي نمايند كه با اجازه اهللاكن مي

آري، خداوند از كفار و مشركين رضايت ندارد اما . و شفاعت شونده باشد
بزهكاران از اهل توحيد، مؤمناني هستند كه شفاعت شفاعت كنندگان در حق آنها 

  . پذيرفته خواهد شد
 ص اهللا رسول از: گويد مي  كه  روايت شده در صحيح بخاري از ابي هريره 

: شوند؟ فرمود مند مي روز قيامت چه كساني از شفاعت شما بيشتر بهره: ردمسوال ك
  گمان كردي كه پيش از تو احدي اين سوال را از من نكرده است؟ 

خالصا من قبل   اال اهللا  ال اله :اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال«

  ١.» نفسه
را » ال اله اال اهللا«لمه كه كشوند  مند مي بهرهروز قيامت كساني از شفاعت من (

 ).باشند  با اخالص تمام و به اختيار خود گفته

                                           
 )١١/٤١٨: ( صفة اجلنة و النار، فتح الباری: الرقائق ، باب: خباری ، کتاب ١
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 ندشو ميآخرين كساني كه وارد بهشت : مبحث هشتم 
و درباره سخناني كه شود  ميدرباره آخرين فردي كه وارد بهشت  صاهللا رسول 

ما ند و پيرامون فضل پروردگار در حق او براي شو ميميان او و پروردگارش مبادله 
همه اين روايات را جمع نموده و » جامع االصول«سخن گفته است و ابن اثير در 
  :ايم روايات زير را از وي نقل كرده

  : فرمود  ص پيامبر  كه  از عبداهللا بن مسعود روايت شده- 1
رجل : و آخر اهل اجلنة دخوال اجلنة ،انی العلم آخر اهل النار خروجا منها«

  فیخیل الیه ،فیأتیها ،اذهب فادخل اجلنة:  له  ول اهللایخرج من النار حبوا، فیق
اذهب : عزو جل  فیقول اهللا ،یا رب، وجدهتا مألی: فیرجع فیقول ،اهنا مألی

او ان لک مثل عشرة امثال  ؛فادخل اجلنة؛ فان لک مثل الدنیا، و عشرة امثاهلا
 رأیتفلقد : و انت امللک؟ قال -او اتضحک بی –اتسخر بی : الدنیا، فیقول

ذلک ادنی اهل اجلنة : فکان یقال ، ضحک حتی بدت نواجذه ص  اهللا رسول
  ١.»مرتلة

آيد و آخرين فردي كه وارد  آخرين فردي كه از دوزخ بيرون ميدانم  من مي(
خيز از دوزخ   با سينه  كسي است؟ مردي است در حالي كه  چهشود  ميبهشت 

سوي   داخل بهشت شو، آن مرد بهبرو : فرمايد او مي  آيد، خداوند به بيرون مي
گردد، و  برمي) و جاي خالي ندارد(  بهشت پر شده  كند كه آيد، فكر مي بهشت مي

پر است و جاي خالي ندارد، خداوند   بهشت را ديدم كه! پروردگارا: گويد مي
بيند،  آيد و آن را پر مي سوي بهشت مي  برگرد و داخل بهشت شو، باز به: فرمايد مي

است، مجددا   پر شده  بهشت را ديدم كه! پروردگارا :گويد گردد و مي ر ميآن مرد ب
  ي دنيا و ده اندازه  و به ،برگرد و داخل بهشت شو: فرمايد او مي  خداوند متعال به

مرا مورد تمسخر !) پروردگارا: (گويد برابر آن در بهشت مال تو باشد، آن مرد مي
 صپيغمبر   ديدم كه :ابن مسعود گويد .تيدهي؟ تو پادشاه و قدرتمند هس قرار مي

                                           
 اند خباری و مسلم آن را روایت کرده  ١
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اين : شود مي  گفته .اش گرفت و دندانهاي آخرش نمايان شد در اين هنگام خنده
  )آخرين نفر و فقيرترين اهل بهشت ميباشد

  :فرمود صپيامبر   كه  و در روايت مسلم آمده
رجل یخرج منها زحفا، فیقال : انی العرف آخر اهل النار خروجا من النار«

 ،فیجد الناس قد اخذوا املنازل ،فیذهب فیدخل اجلنة: انطلق فادخل اجلنة، قال:  له
متن، فیتمنی :  نعم، فیقال له: ؟ فیقول اتذکر الزمان الذی کنت فیه:  فیقال له
اتسخر بی و انت : فیقول ،لک الذی متنیت، و عشرة اضعاف الدنیا:  فیقال له
  ١.»امللک؟
كسي است؟ مردي   آيد چه از دوزخ بيرون ميآخرين فردي كه دانم  من مي(

برو داخل : شود مي  او گفته  آيد، به با فشار و ناراحتي از دوزخ بيرون مي  است كه
هر كس در منزل خود   بيند كه شود، ناگهان مي بهشت شو، آن مرد داخل بهشت مي

  ود را بهآيا سرگذشت خ: شود مي  او گفته  به. است  و جايي براي او نمانده  نشسته
او نيز . آرزوي چيزي را بكن: شود مي  پس گفته. آري: گويد آوري؟ مي ياد مي

برابر دنيا نيز از   آرزو كردي و ده  آنچه: شود مي  او گفته  به. كند آرزوي چيزهايي مي
دهي؟ تو پادشاه و  مرا مورد تمسخر قرار مي!) پروردگارا(: گويد آن تو باد، مي
اش  در اين هنگام خنده صپيغمبر   ديدم كه :عود گويدابن مس .قدرتمند هستي

  ).گرفت و دندانهاي آخرش نمايان شد
  :فرمودند  ص اهللا رسول  كه  روايت شده از عبداهللا بن مسعود - 2
رود  مياي راه  د، مردي است كه لحظهشو ميآخرين شخصي كه وارد بهشت (

از دوزخ   داده و هنگامي كه آتش دوزخ چهره اش را تغيير. ديگر مي افتد اي لحظهو 
بسيار با بركت است خداوندي كه : گويد ميبه طرف آن نگاه كرده و شود  ميرها 

به كسي حال   تا بهخداوند به من چيزي داده است كه . مرا از تو نجات داده است
مرا نزد آن درخت ! پروردگارا: گويد ميد، شو ميدرختي به او نشان داده . نداده است

! اي فرزند آدم: فرمايد ميخداوند . ز سايه آن استفاده كنم و از آب آن بنوشمببر تا ا

                                           
 .٢٥٩٨  ترمذی ، مشاره. ١٨٦  االیمان ، مشاره: کتاب : مسلم. الرقائق : کتاب) ١١/٣٨٦: (خباری ١
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: گويد مي. يكن مياگر اين خواسته ات را برآورده سازم، خواسته ديگري را مطرح 
كه ديگر از وي  كند ميبا خداوند عهد . خواهم چيز ديگري نمي! خير، پروردگارا
چون چيزهايي را مي بيند كه در برابر  .دپذير ميخداوند عذر او را . چيزي نخواهد

و از سايه آن استفاه  كند ميد صبر كند و او را به آن درخت نزديك توان ميآنها ن
بعد درختي بهتر از درخت اولي به او نشان داده . و از آب آن مي نوشد كند مي

مرا به آن درخت نزديك كن ! ، پروردگاراكند ميآن شخص بار ديگر تقاضا  .ميشود
. مخواه نميديگر چيزي از تو . از سايه آن استفاده نموده و از آب آن بنوشم تا

تو مگر با من عهد نكردي كه ديگر چيزي از من ! اي فرزند آدم: فرمايد ميخداوند 
خداوند در هر مرتبه او را . دشو مينخواهي؟ اين سؤال و جواب چند بار تكرار 

د در توان ميزهايي را مي بيند كه نچون چي. پذيرد د و عذرش را ميدان ميمعذور 
د، صداي شو ميبرابر آنها صبر كند و در آخرين بار كه به آخرين درخت نزديك 

پروردگار . كند ميباز تقاضاي ورود به بهشت را . اهل بهشت را از آنجا مي شنود
ات را از من قطع  چه چيزي تو را قانع نموده و خواسته! اي فرزند ادم: فرمايد مي
! پروردگارا: گويد مي؟ آيا قانع هستي كه دنيا و ده برابر آن را به تو بدهم؟ او دكن مي

ي و حال اينكه تو  پروردگار و مالك هستي؟ ابن مسعود تبسم كن ميتو مرا استهزاء 
 :چرا؟ گفت: مردم گفتند. مخند مياي مردم نمي پرسي كه من چرا : كرد و گفت

: خندي؟ فرمود چرا مي: و مردم گفتند همين صورت خنديد  نيز به ص اهللا رسول
 :گويد آن مرد مي  خندد، آنگاه كه مي  بينم كه خندم، چون خداوند را مي مي

  دهي؟ تو پادشاه و قدرتمند هستي؟ گفته مرا مورد تمسخر قرار مي!) پروردگارا(
  1).اما بر آنچه خواسته باشم، قادر هستم. مكن ميمن تو را مسخره ن: شود مي

                                           
  .١٨٧:  االیمان ، مشاره: مسلم، باب  ١
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كساني كه قبل از فرا رسيدن قيامت وارد : ممبحث نه
 شوند بهشت مي

  : است) آدم(انسانها نخستين كسي كه وارد بهشت شده ابوالبشر ميان از 
 m  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l ٣٥: البقرة   
نعمتهاي فراوان (تو با همسرت در بهشت سكونت كن و از  !اي آدم :و گفتيم(

  ).خوش و آسوده بخوريد ،خواهيد هر كجا كه مي هرچه و ،آن )و گواراي
 m�  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t    £  ¢  ¡

  ¥  ¤l ١٩: األعراف   
تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و در هر كجا كه خواستيد  !اي آدم(

و از آن (نزديك نشويد  ،ولي به اين درخت ،بخوريد )بگرديد و از نعمتهاي آن(
  ).از زمره ستمكاران خواهيد شد )گر چنين كنيدكه ا ،نخوريد

مرتكب معصيت شد كه از درختي خورد كه از آن منع شده از اين رو اما آدم 
  : منتقل كرد) دنيا(بود، لذا خداوند او را از بهشت به دارالشفا 

 mb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U     c
l  k  j   i   h  g  f  e  d  o  n  m    r  q  p

z  y  x  w  v  u  t   s    d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {
g  f  e    r   q  p  o  n  m  l  k  j  i      h

t  s  ¡�  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u    ¢
¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £    ´  ³²   ±  °

  ¸¶  µl ١٢٣ - ١١٥: طه   
اما او  ).كه از ميوه درخت ممنوع نخورد(فرمان داديم  ما به آدم ،در آغاز كار(

از او تصميم درستي و اراده  )و در اوائل كار ،از آن خورد(ترك فرمان كرد و 
آن گاه را كه به فرشتگان دستور  )بيان دار !اي پيغمبر(  .استواري مشاهده نكرديم
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 )ت كردند وهمگي اطاع(پس  ،ببريد )تعظيم و تكريم(براي آدم سجده  :داديم
اين دشمن تو و  !اي آدم :آن وقت گفتيم   .سجده بردند مگر ابليس كه سر باز زد

از بهشت  )بپائيد به دام وسوسه خود شما را گرفتار نسازد و(پس  ،همسر تو است
هاي زندگي  بر ما است كه خواسته( .بيرونتان نكند كه به رنج و زحمت خواهي افتاد

   .گردي شوي و نه برهنه مي تو در آن نه گرسنه مي )و تو را در بهشت فراهم سازيم
به نيرنگ و (سپس شيطان    .شوي زده مي ماني و نه آفتاب و در آن تو نه تشنه مي

آيا تو را به درخت جاودانگي و  :گفت )و بدو(آدم را وسوسه كرد  )حيله نشست و
ميريد و  ديگر نمي ،اگر از اين درخت ممنوع بخوريد(  ؟ ملك فناناپذير رهنمود كنم

هاي بهشتي از  و جامه(سرانجام هر دو نفر از آن خوردند   .)شويد سرمدي مي
كه تا آن زمان از ايشان (و شرمگاهشان برايشان نمايان شد  )بدنشان فرو ريخت

و شروع كردند به اين كه برگهاي درختان بهشت را بر خود بپيچند و  )پنهان بود
و اين (رمان پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد بدين نحو آدم از ف .بچسبانند

برگزيد و  )براي پيغمبري(سپس پروردگارش او را    .)واقعه پيش از نبوت او بود
 :خدا دستور داد   .رهنمودش كرد )به سوي اعتذار و استغفار(اش را پذيرفت و  توبه

و در زمين (يد از بهشت فرو آئ !)اي آدم و حواء و اهريمن(هر دو گروه شما با هم 
و  ،دشمن برخي ديگر خواهند شد )از فرزندانتان(برخي  )و در آنجا ،ساكن شويد

 ،هركه از هدايت و رهنمودم پيروي كند ،هرگاه هدايت و رهنمود من براي شما آمد
  ).گمراه و بدبخت نخواهد شد

در صحيح بخاري از عمران بن حصين روايت . بهشت را ديده است ص پيامبر
  : فرمود  ص پيامبر  كه  شده

اطَّلَْعُت ِفي الَْجنَِّة فََرأَْيُت أَكْثََر أَْهِلَها الْفُقََراَء َواطَّلَْعُت ِفي النَّارِ فََرأَْيُت أَكْثََر أَْهِلَها «
  ١»النَِّساَء
دهند و به  اهل بهشت را تشكيل مي بيشتر فقراء  به بهشت نگاه كردم، ديدم كه(

  ).دهند اهل دوزخ را تشكيل مي بيشتر نانز  دوزخ نگاه كردم، ديدم كه
ند، شو ميو از جمله كساني كه پيش از فرا رسيدن روز قيامت وارد بهشت 

  :آيه  راجع به: در صحيح مسلم آمده است. شهداء هستند
                                           

  ).٦/٣١٨: (ح خباری؛ کتاب بدء اخللق ، باب ما جاء فی صفة اجلنة، فتح الباریصحی ١
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 mp  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  d    r  ql   
   ١٦٩: آل عمران

اند و  بلكه آنان زنده ،مرده مشمار ،شوند و كساني را كه در راه خدا كشته مي(
و چگونگي زندگي و نوع خوراك (شود  بديشان نزد پروردگارشان روزي داده مي

   ). داند و بس ايشان را خدا مي
 ما نيز درباره اين آيه از: عبداهللا گفت ،ال كرديمؤاز عبداهللا بن مسعود س

شكم پرندگان سبز  ارواح شهداء در :، ايشان فرمودندسؤال كرديم ص اهللا رسول
هر   به. اند شدهبراي اين ارواح لوسترهايي در عرش الهي آويزان . رنگي قرار دارند

خداوند . ندگرد ميند و بعد به طرف اين لوسترها بر رو ميجاي بهشت كه بخواهند 
به چه چيز ميل : گويند آيا چيزي ميل داريد؟ مي: به طرف آنها نگاه كرده، مي پرسد

سه . هر جاي بهشت كه برويم مجاز و مختار هستيم  ما به  در حالي كهباشيم   داشته
  جز اينكه اي ندارند شود، وقتي آنها مطمئن شدند كه چاره بار از آنها اين سوال مي

مي خواهيم ارواح ما به اجساد ما ! پروردگارا: گويند ميبخواهند، بايد چيزي 
وقتي پروردگار آنها را بي پس . يمبرگردانده شوند تا بار ديگر در راه تو كشته شو

  1.كند يشان ميرهابيند،  مينياز 
  هصبح و شام منزلش در بهشت يا در دوزخ ب) تا روز حشر( هر كس مي ميرد

 صپيامبر   كه   روايت شده ابن عمر از در صحيح مسلم  .شود او نشان داده مي
  : فرمود
قَْعُدُه بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ إِنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة إِنَّ أََحَدكُْم إِذَا َماَت ُعرَِض َعلَْيِه َم«

فَِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة َوإِنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ النَّارِ فَِمْن أَْهلِ النَّارِ ُيقَالُ َهذَا َمقَْعُدَك َحتَّى َيْبَعثََك 
  »اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة

. دشو ميما بميرد، صبح و شام منزلش باو نشان داده همانان هر گاه كسي از ش(
د، شو ميو به او گفته . اگر از بهشتي است، در بهشت و اگر دوزخي است در دوزخ

اين عمل همواره ادامه دارد تا اينكه روز قيامت به طرف آن . اين جاي تو است
  ).شود ميفرستاده 

                                           
  .  ٣٨٠٤: مشاره ) ٢/٣٥١( مشكاة املصابيح   ١



 

  فصل دوم
 بهشت و اهل آن جاودانند

 ارده در اين زمينهنصوص و: مبحث اول
و اهل بهشت نيز در آن رود  ميو نه از بين شود  مينه فنا . بهشت براي هميشه است

  :ند و مي ميرندشو ميند و نه نابود كن مينه از بهشت كوچ . جاودانند
 m«     ª  ©¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢    ®   ¬l   

   ٥٦: الدخان
اند و  كه در دنيا چشيده(ين آنان هرگز در آنجا مرگي جز همان مرگ نخست(

و خداوند آنان را از عذاب دوزخ به دور و  ،نخواهند چشيد )اند بعد از آن زنده شده
  ).محفوظ داشته است

 m¼  »  º   ¹  ¸  ¶          µ  ´  ³   ²   ±  °     À   ¿  ¾  ½
  Â   Ál ١٠٨ - ١٠٧: الكهف   

باغهاي بهشت  ،اند ايسته كردهاند و كارهاي ش گمان كساني كه ايمان آورده بي(
مانند و تقاضاي نقل مكان از  جاودانه در آنجا مي   .جايگاه پذيرائي از ايشان است

  )).و حاضر نيستند آن را با چيزي عوض كنند(نمايند  آنجا را نمي
ذبح مرگ   راجع به صپيامبر   كرديم كه  اشاره  احاديثي در اين زمينه  قبال به

  :فرمودميان بهشت و دوزخ 
  » يا اهل اجلنة خلود فال موت و يا اهل النار خلود فال موت« 
براي  !ياناي دوزخ. ميريد هميشه زنده هستيد و هرگز نمي! اي اهل بهشت(

  ).هميشه زنده هستيد و موگ را نخواهي ديد
د، اين است كه بهشت و اهل بهشت فناناپذير آفريده آي ميآنچه از نصوص بر 

  .ندشو مي
  : فرمودند  ص اهللا رسول  كه  روايت شده ز ابي هريره در حديث ا

  »َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َيْنَعُم لَا َيْبأَُس لَا َتْبلَى ِثَياُبُه َولَا َيفَْنى َشَباُبُه« 
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آسيب نمي بيند، لباسهايش  گردد،  هر كس وارد بهشت شود خوشحال مي(
  1).درو ميشوند و جواني اش از بين ن كهنه نمي

نداي رباني و آسماني توجه فرمائيد كه اهل بهشت را بعد از داخل شدن به به 
  :دهد بهشت ندا مي

ان لكم ان تصحوا فال تسقموا ابدا، و ان لكم ان تحيوا فال تموتوا ابدا، و ان «
  لكم ان تشبوا فال تهرموا ابدا، و ان لكم ان تنعموا فال تبتئسوا ابدا، فذالك قول اهللا

  :تعالي
 m  Õ  Ô  Û     Ú  Ù  Ø  ×  Öl ٤٣: األعراف   
شويد، زنده هستيد و هرگز  ميمانيد و هرگز بيمار ن ديگر تندرست مي(
شويد، خوشحال باشيد و هرگز آسيب  مانيد و هرگز پير نمي ميريد، جوان مي نمي

ندا داده  )از سوي فرشتگان خدا((آري اين است گفته خداوند متعال  .بينيد مين
و هم  ،كه در جهان به شما وعده داده شده بود(بهشت شما است  اين :شود كه مي

ايد به  كه انجام داده )اي بايسته و كردارهاي شايسته(آن را به خاطر اعمالي  )اينك
  ).بريد ارث مي

                                           
  .صحيح املسلم كتاب اجلنة باب دوام نعيم اجلنه  ١
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 فاني شدن بهشت اعتقاد دارند  به  كساني كه: مبحث دوم
دوزخ است معتقد  جهم بن صفوان امام معطله هم چنان كه معتقد به از بين رفتن

به از بين رفتن بهشت نيز هست و كسي از سلف، نه از صحابه و نه از تابعين چنين 
نه از ائمه مسلمانان و نه از اهل سنت چنين ديدگاهي ارايه . است  سخني نقل نكرده

ابوالهذيل عالف  .اند كردهسنت ديدگاه جهم بن صفوان را رد اهل اغلب . شده است
. به فنا و از بين رفتن حركات اهل بهشت و دوزخ معتقد استنيز استاد معتزله 

و هيچ . ندشو مياين حركات به سوي سكون دائم منتهي :  اند كه ايشان اعالم داشته
ها  همه اين ديدگاهاما . يك از اهل بهشت و دوزخ قادر به حركت نخواهند بود

بهشت و عدم فنا و  همانا ماندگار بودن: گويد ميشارح طحاويه . باطل و بي ارزشند
در اين باره خبر داده   ص اهللا رسول روشن است واز بين رفتن آن امري بديهي و 

  :فرمايد مياست، خداوند 
 m×   Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø

   á  à  ß  Þl ١٠٨: هود   
وارد (اند  خوشبخت شده )به سبب انجام كارهاي نيكو(و اما كساني كه (

 ،مادام كه آسمانها و زمين برپا است ،مانند مي  در بهشت جاودانه )بهشت گشته و
و اهل توحيد بزهكار را وارد بهشت نسازد و به (مگر اين كه خدا بخواهد 

خداوند به افراد . دوزخشان دراندازد و بعدها بيرونشان آورد و به بهشتشان برد
  ).نيست )و كاستي پذيرفتني( دهد كه گسيختني عطيه عظيمي مي )خوشبخت

منافاتي با   گونه ع و قطع نشدني است هيچومعني غير مقط  به  كه» غير مجذوذ«
شارح عقيده طحاويه اختالف سلف درباره اين استثناء بيان . ندارد» اال ماشاء ربك«

در دوزخ   جز مدت زماني كه: معني  بهاستثناء : گويد ميايشان فرموده است، 
مؤمناني است كه نخست وارد دوزخ شده و سپس به   و اين راجع به. ستمانيد، ا مي

يا منظور . ي مؤمنين مصداق ندارد اين استثناء در حق همه. بهشت برده خواهند شد
از اين استثناء مدت اقامت آنها در ميدان محشر يا مدت اقامت در قبور و ميدان 
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پروردگار است و   ، مربوط بهمحشر است و بعضي ها بر اين باورند كه اين استثناء
واهللا ألضربنک اال ان اَري غري «: گويد مي، همانطور كه كسي كند مياو به آن عمل ن

در نهايت ). به خدا سوگند تو را خواهم زد مگر اينكه ديدگاهم عوض شود(» ذلك
 از علماء نحو برخي. داريد براي زدن او قدم برمي  بينيد و قاطعانه شما چيزي نمي

در . است  كرده  ترجمه» لكن»  بهرا » اال«است و سيبويه  »واو«معني   به »اال«: اند گفته
: گويد ميابن جرير اين ديدگاه را ترجيح داده و . اين صورت استثناء منقطع است

وصل  à  ß  Þ H(و استثناء را به  كند عمل نميخداوند خالف وعده 
تو را . شئتما  اسكنتك داري حوالً اال :است  آن اين جمله  شبيه: اند گفته. است  كرده

. م مگر اينكه راي ديگري برايم پيدا شودده ميدر خانه ام به مدت يك سال اسكان 
بعضي ها بر . يعني ديدگاهم عوض شود و مدت اسكان را از يك سال بيشتر كنم

كه استثناء براي اعالن اين مطلب است كه اهل بهشت با وجود اند  عقيدهاين 
  :دباش ميبودنشان، موكول به مشيت الهي هستند و نظير آن در قرآن اين آيه ماندگار 

 mÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð     Ý  Ül   
   ٨٦: اإلسراء

از تو بازپس  ،ايم به تو وحي كرده )از قرآن(اگر ما بخواهيم آنچه را كه (
آن گاه كسي را نخواهي  )گردانيم و از درون دلها و البالي كتابها محو مي(گيريم  مي

و در حفظ قرآن يا برگشت آن (يافت كه در اين رابطه عليه ما از تو دفاع كند 
  )).بكوشد

 mq  p  on  m    l  k  j  i  hg   f  e    d  c  b     t  s   r
  {   z    y  x    w  vul ٢٤: الشورى   

و خدا بدو چيزي (بر خدا دروغ و افتراء بسته است  )محمد(  :گويند آيا مي(
اگرخدا بخواهد  )؟ وحي نكرده است و زائيده انديشه خود را به او نسبت داده است

خداوند با  ).گيرد و قدرت حفظ آيات خود را از تو مي(نهد  بر دل تو مهر مي
مسلّماً او  .دارد دارد و حق را پابرجا مي خود باطل را از ميان برمي )قرآني(سخنان 

  ).ها است چيزهائي است كه در درون سينه بسيار آگاه از همه
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 mx  wv  u  t  s  r  q  p   o   n  m    z     y
  a  `  _  ~}  |  {l ١٦: يونس   

آن را بر شما  )كرد و من قرآني بر من نازل نمي(خواست  اگر خداي مي :بگو(
آن  شما را از )و خدا توسط من ،رساندم و آن را به كسي از شما نمي(خواندم  نمي

و در اين باره اختياري  ،به هر حال من تنها مبلّغ قرآنم نه مؤلّف آن(  .كرد آگاه نمي
ام  ام و از اين نوع سخنان چيزي نگفته سالهائي در ميان شما بسر برده .از خود ندارم

از  .ام و صدق و امانت خود را نشان داده(ام  عمري پيش از اين با شما بوده )و
خوانم وحي آسماني  توانيد بفهميد كه آنچه براي شما مي يبررسي گذشته و حال م

    ).؟فهميد نمي )مطلبي به اين روشني را(آيا  ).است
  دهد كه بندگانش خبر مي  شود، خداوند به مي  در قرآن بسيار ديده  نظائر اين آيه

نخواهد   شود و آنچه بخواهد مي  ي دستورات در دست او است، پس هر آنچه همه
  .دهد نمي هرگز رخ

  :به هر تقدير اين استثناء از متشابهات است و آيه
m    á  à  ß  Þl ١٠٨: هود  
  ).نيست )و كاستي پذيرفتني(دهد كه گسيختني  عطيه عظيمي مي(

 m  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �l ٥٤: ص   
هاي ما است و هرگز نابودي و پايان  عطاء و داده )نعمتهاي فراوان(اين (
  ).ندارد

 mN  M    POl ٣٥: الرعد   
  ).اش دائمي است ميوه و نعمتش هميشگي و سايه(

ي آن دارند و ها نعمت اهل بهشت و ،همه تاكيد بر دوام و ماندگار بودن بهشت
  :آنها  كه  خداوند اعالم داشته

 m«     ª  ©¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢    ®   ¬l   
   ٥٦: الدخان
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اند و  كه در دنيا چشيده(نخستين  آنان هرگز در آنجا مرگي جز همان مرگ(
و خداوند آنان را از عذاب دوزخ به دور و  ،نخواهند چشيد )اند بعد از آن زنده شده
  ).محفوظ داشته است

Ú    Ù    Û (اين استثناء منقطع است و در صورتي كه اين استثناء با استثناء قبلي 

 ÝÜH مدت  استثناء ،شود كه منظور از هر دو آيه بهم وصل شوند، روشن مي
زماني است كه اهل بهشت از زمان خلود در آنجا نبوده اند، مانند استثناء مرگ اولي 

پس اين مرگ آنان است كه بر حيات ابدي مقدم  .از جمله مرگ) موته االولي(
است و اين همان مفارقت و جدائي از بهشت است كه بر خلود و ماندگار بودن 

  1.آنها در بهشت مقدم است

                                           
  .٤٨١:ص : شرح عقيده طحاويه ١



 

  سومفصل 
  صفت بهشت

 بهشت مانندي ندارد: مبحث اول
. تصور كند تواند آن را كسي نمينعمت هاي بهشت قابل توصيف نيستند و 

مردم . باشند نمي  نظير هستند و با نعمتهاي دنيا قابل مقايسهبي هاي بهشت  نعمت
ي بهشت ها نعمت دنيا هر اندازه كه پيشرفت كنند، دست يافته هاي شان در برابر

همانطور كه در برخي آثار وارد شده است، بهشت نظيري . ر كم ارزش استبسيا
بهشت در واقع نوري درخشنده، گلي خوشبو و متحرك، ساختماني بسيار . ندارد
، همسري زيبا و قشنگ و داراي حاللهاي  رودي همگاني، ميوه اي رسيده ،محكم

  .فراواني است
 اهللا رسول بهشت از هايتماندر حديث آمده است كه اصحاب درباره بناء وساخ

  :فرمود.صپيامبر سوال كردند  ص
لَبَِنةٌ ِمْن ذََهبٍ َولَبَِنةٌ ِمْن ِفضٍَّة ِملَاطَُها الِْمْسُك الْأَذْفَُر َوَحْصَباُؤَها الَْياقُوُت َواللُّْؤلُُؤ « 

ُس لَا َيفَْنى َشَباُبُهْم َولَا َتْبلَى ِثَياُبُهْم َو َوُتَراُبَها الزَّْعفََرانُ َمْن َيْدُخلَْها َيْخلُْد ِفيَها َيْنَعُم لَا َيْبُؤ
  .»و اذا رأيَت ثُمَّ َرأَيَت ُملكاً كَبري: َصَدق اهللا حيث يقول

يك خشت از طال و ديگري از نقره و مالط ميان دو خشت مشك بسيار (
هر . خوشبوي است و سنگ ريزه هاي آن جواهر و ياقوت و خاك آن زعفران است

د و صدمه نمي بيند، ماندگار است و مان ميشود براي هميشه كس داخل آن 
حقا كه خداوند در . درو ميند، جواني اش از بين نشو ميميرد، لباسهايش كهنه ن نمي

  .وصف آن سخن بسيار راست فرموده است
بسيار با  ي بهشت را كه خداوند از ما پنهان كرده است ها نعمت و آنچه از

  . ا عاجز و فكر ها از دريافت آن ناتوانندارزشند، عقلها از درك آنه
 m}  |            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p  l ١٧: السجدة   
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چه چيزهاي  ،دهند انجام مي )مؤمنان(در برابر كارهائي كه  ،داند هيچ كس نمي(
  )بخشي براي ايشان پنهان شده است آفرين و مسرّت شادي

  : در حديث صحيح آمده است
أَْعَدْدُت ِلِعَباِدي الصَّاِلِحَني َما لَا َعْيٌن َرأَْت َولَا أُذُنٌ َسِمَعْت َولَا َخطََر َعلَى قَلْبِ «
  » َبَشرٍ

چشم آن را   نهتدارك ديده كه نعمتهايي را خداوند براي بندگان صالحش (
اگر و ). خاطر نياورده است  شنيده و هرگز بشر آنها را بهآن را گوش   نهديده و 

  .مايل هستيد براي تاييد اين مطلب آيه ذيل را مورد توجه قرار دهيد
 m      x  w  v  u  t  s  r  q  pl ١٧: السجدة   

از حضرت ابو هريره حديث مذكور را با اين تعبير  چند طريقو امام مسلم از 
  :روايت كرده است

ْت َولَا أُذُنٌ َسِمَعْت َولَا َخطََر َعلَى قَلْبِ أَْعَدْدُت ِلِعَباِدَي الصَّاِلِحَني َما لَا َعْيٌن َرأَ«
  »َبَشرٍ َبلَْه َما أَطْلََعكُْم اللَُّه َعلَْيِه ثُمَّ قََرأَ فَلَا َتْعلَُم َنفٌْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ

  نهچشم آن را ديده و   نهكه  ام هتدارك ديدنعمتهايي را براي بندگان صالحم (
خاطر نياورده است شما را از آن مطلع   شنيده و هرگز بشر آنها را بهرا  آنگوش 
هيچ كس    :فرمايد خداوند مي  را تالوت فرمود كه  است، سپس اين آيه  نكرده
آفرين و  چه چيزهاي شادي ،دهند انجام مي )مؤمنان(در برابر كارهائي كه  ،داند نمي

  ).بخشي براي ايشان پنهان شده است مسرّت
  ص اهللا رسول  ام مسلم از سهل بن سعد ساعدي چنين نقل كرده است كهام

  :در توصيف بهشت در پايان حديث مذكور آيه زير را تالوت كرد
m  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f   e  d

  }  |            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  pl ١٧- ١٦:السجدة   
و خواب شيرين را ترك گفته و به (شود  ر ميپهلوهايش از بسترها به دو(

پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد  )پردازند و عبادت پروردگارشان مي
در برابر  ،داند هيچ كس نمي .بخشند ايم مي و از چيزهائي كه بديشان داده ،خوانند مي
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شي براي بخ آفرين و مسرّت چه چيزهاي شادي ،دهند انجام مي )مؤمنان(كارهائي كه 
  ).ايشان پنهان شده است
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 هاي بهشت وازهدر: مبحث دوم
  . ندشو ميمنان و فرشتگان از آنها وارد بهشت مؤهائي دارد كه  وازهبهشت در

 m  j     i  h  g  f  el ٥٠: ص   
باغهاي جاويدان بهشت و محلّ ماندگاري هميشگي است  )منزل و مأوائي كه((

  ).و پيوسته در انتظارشان است(از است به روي ايشان ب )ي آنجا(و درها 
 m  l  k  j  i   h  gl ٢٣: الرعد   
  ).آيند مي )و به درودشان(و فرشتگان از هر سوئي بر آنان وارد (

ان به آنجا باز مؤمنخداوند به ما خبر داده است كه اين درها موقع رسيدن 
  . گويند ميان تبريك مؤمن  بهخواهند شد و فرشتگان براي ورود به بهشت 

 m¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    ¹  ¸
ºl ٧٣: الزمر   

براي احترامشان به (بهشتي كه درهاي آن  ،رسند تا بدان گاه كه به بهشت مي(
 !درودتان باد :گويند بدين هنگام نگاهبانان بهشت بديشان مي .باز است )رويشان

ل بهشت شويد و پس خوش باشيد و داخ ،ايد ايد و به نيكي زيسته خوب بوده
  ).جاودانه در آن بمانيد

يكي از اين درها كه . ذكر شده استعدد تعداد درهاي بهشت در قرآن هشت 
در صحيح بخاري از سهل بن سعد روايت . ريان نام دارد ويژه روزه داران است

  :فرمودند  ص اهللا رسول  كه  شده
اال الصائمون،   فی اجلنة مثانیة ابواب، باب منها یسمی الریان، ال یدخله«

  ١.»فاذا دخلوا اغلق فلم یدخل غیرهم
، در روز قيامت يكي از اين درها ريان نام دارد. داردورودي بهشت هشت در (
داران كسي ديگر حق  جز روزه  و به ،شوند داران از اين در وارد بهشت مي روزه

                                           
 ).٢/٢١٤(ابن کثیر : النهایة  ١
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شود و  مي  تهي آنان داخل شدند اين در بس همه  ندارد از اين در وارد شود و همينكه
  ).گردد ديگر كسي از آن داخل نمي

نماز مي خوانند و يك در سيار يك در از درهاي بهشت براي كساني است كه ب
روايت  در حديث متفق عليه از حضرت ابي هريره . براي صدقه دهندگان است

  :فرمود صپيامبر   كه  شده
ِء ِفي َسبِيلِ اللَِّه ُدِعَي ِمْن أَْبَوابِ َيْعنِي الَْجنَّةَ َمْن أَْنفََق َزْوَجْينِ ِمْن َشْيٍء ِمْن الْأَْشَيا«

َيا َعْبَد اللَِّه َهذَا َخْيٌر فََمْن كَانَ ِمْن أَْهلِ الصَّلَاِة ُدِعَي ِمْن َبابِ الصَّلَاِة َوَمْن كَانَ ِمْن أَْهلِ 
َدقَِة ُدِعَي ِمْن َبابِ الصََّدقَِة َوَمْن الْجَِهاِد ُدِعَي ِمْن َبابِ الْجَِهاِد َوَمْن كَانَ ِمْن أَْهلِ الصَّ

  »كَانَ ِمْن أَْهلِ الصَِّيامِ ُدِعَي ِمْن َبابِ الصَِّيامِ
هر كس از چيزي يك جفت را در راه خدا انفاق كند به درهاي بهشت (

هر كس از . دشو مي  هر كس از اهل نماز باشد به در نماز خوانده، دشو ميخوانده 
و هر كس اهل جهاد باشد به در جهاد شود  مي  صدقه خوانده اهل صدقه باشد به در

  ).دشو مي  و هر كس اهل روزه باشد به در روزه خواندهشود  مي  خوانده
شود دچار   ي درها خوانده خدا سوگند اگر كسي از همه  به: گفت ابوبكر 
آيا ممكن است كسي از ! كند، اي رسول خدا گردد و هيچ زياني نمي مشكل نمي

  1.آري، اميد دارم شما يكي از آنها باشيد: شود؟فرمود  ي درها خوانده ههم
نماز، :  تماي ويژگيهاي خير از جمله  ؤالش شخصي بود كهاز س  مراد ابوبكر

ي درهاي  همهاز   طوري كه  باشند، به  در او جمع شده.. .صدقه و جهاد و ،روزه
درهم  ،طال و نقره(سي دو جفتك: خبر داده استما   به  ص ، پيامبر بهشت خوانده

د توان ميدر راه خدا انفاق كند، از هر دري از درهاي هشتگانه كه بخواهد ) و دينار
  . وارد شود

اند  روايت كرده منين عمر بن خطاب ؤمسلم، احمد و اهل سنن از امير الم
   :فرمود صپيامبر   كه

                                           
  )٢/٢١٤(ابن کثیر : النهایة  ١
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ان ال اله اال اشهد  :فقال ،الی السماء  من توضأ فأحسن الوضوء، مث رفع بصره«
ابواب اجلنة   اهللا وحده ال شريك له و اشهد ان حممداً عبده و رسوله، فتحت له

  .»الثمانیة، یدخل من ایها شاء
سپس چشم ها را به سوي آسمان بلند نموده،  ،هر كس درست وضوء بگيرد

 )و رسولهاشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له و اشهد ان حممداً عبده (اين دعاء 
درهاي هشتگانه بهشت بر رويش گشوده خواهند شد، از هر دري كه  ،را بخواند

  1.دشو ميخود بخواهد، وارد 
دري براي كساني كه بدون حساب وارد بهشت : فرمودند  صاهللا رسول 
ناميده شده است و  »جنة االمين«در   به  ، كهاختصاص داده شده است ،ندشو مي

  .ندشو ميت ها از درهاي ديگر وارد ين يا بقيه اممؤمنساير 
  :  در حديث متفق عليه از ابو هريره روايت شده

من امتک من الباب   ادخل من ال حساب علیه! یا حممد:  فیقول اهللا«
  .»االیمن، و هم شرکاء الناس فی االبواب االخر

آن عده از امتت را كه حساب و كتابي ندارند از ! يا محمد: فرمايد ميخداوند (
در ادامه حديث ). اند اب االيمن داخل كن و آنها در بقيه درها با ساير امت شريكب

فاصله ميان دو طرف در به . درباره بزرگي درهاي بهشت سخن به ميان آمده است
در ادامه حديث گذشته . اندازه مسافت ميان مكه و هجر يا ميان مكه و بصره است

  :آمده است
ا َبْيَن الِْمْصَراَعْينِ ِمْن َمَصارِيعِ الَْجنَِّة كََما َبْيَن َمكَّةَ َوَهَجَر َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َم«

  ٢»َوكََما َبْيَن َمكَّةَ َوُبْصَرى
فاصله ميان دو طرف در به  جان من در دست او است  ذاتي كه  وگند بهس(

  ).اندازه مسافت ميان مكه و هجر و ميان مكه و بصره است

                                           
  ).٢/٢١٤:  ( ه البن كثريهناي  ١
  ).٢/٢٢١:   (هنايه البن كثري  ٢
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درهاي بهشت در ماه مبارك رمضان   كه  بيان داشتهضمن روايتي  صپيامبر 
 صپيامبر   كه  روايت شده  شوند؛ در صحيحين و مسند احمد از ابوهريره باز مي
  :فرمود
فتحت ابواب «و فی روایة  »اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء«

  ١»اجلنة، و غلقت ابواب النار
و در روايتي ديگر ) شوند يم  آيد درهاي بهشت گشوده وقتي ماه رمضان مي(

  ).گردند مي  و درهاي دوزخ بسته(
ي ميان دو طرف در مسير چهل سال اعالم  فاصله  و در بعضي روايات راجع به

از حكيم بن  سندي صحيح  به »الحلية«احمد در مسند خود و ابونعيم در .  شده
  :فرمود صپيامبر   كه  نقل كرده  از پدرش معاويه  معاويه
 ،یوم  ین املصراعین فی اجلنة مسیرة اربعین سنة، و لیأتین علیهان ما ب«
  »لکظیظ  و انه

ي ميان دو طرف در بهشت مسير چهل سال حركت است، اهل بهشت  فاصله(
  )كنند ي يك روز آن را لبريز مي در فاصله  شوند كه چنان وارد مي

                                           
 )١/٦١٢: (مشکاة املصابیح  ١
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 درجات بهشت: مبحث سوم

 م آنهاداليل درجات بهشت و تفاوت مقا: مطلب اول

در بهشت درجات متفاوتي وجود دارد و اهل بهشت به لحاظ جايگاه و منزلت با 
  .هم فرق دارند

  :فرمايد ميخداوند  
 m  â       á  à  ß  Þ   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Øl ٧٥ :طه   
چنين كساني داراي  ،و هركه با ايمان و عمل صالح به پيش پروردگارش رود(

  .)مراتب واال و منازل بااليند
هاي بارزي كه به شرح و توضيح اين مساله پرداخته  و از جمله شخصيت

در بهشت درجات متفاضل : فرمايد ميايشان . دباش مياست، شيخ االسالم ابن تيميه 
دوستان پرهيزگار خداوند به لحاظ ايمان و تقوي اين . و متفاوتي وجود دارد

  : فرمايد ميخداوند . ندكن ميدرجات را اشغال 
 mB  A       N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C    P  O

Y  X  W  V   U  T  S  R  Q     ]  \  [  Z
c  b  a  `  _  ^    m  l  k          j  i  hg   f  e  d

q        p  o  n     {   z  y  x  w  v  ut  s  rl   
   ٢١ - ١٨: اإلسراء

و تنها براي زندگي آن كار (هد را بخوا )اين جهان(هر كس كه دنياي زودگذر (
هرچه زودتر در  ،دانيم خواهيم و به هركس كه صالح مي آن اندازه كه خود مي ،)كند

كنيم كه به آتش آن  دوزخ را بهره او مي ،به دنبال آن .دنيا بدو عطاء خواهيم كرد
مورد سرزنش  )به سبب كارهائي كه در دنيا كرده است(در حالي كه  ،سوزد مي

 )دنياي جاودانه(و هر كس كه    .رانده و مانده است )ز رحمت خداا(است و 
تالش سزاوار آن را از خود نشان  ،آن )فراچنگ آوردن(آخرت را بخواهد و براي 
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 )اجر و بي(سپاس  تالششان بي ،اين چنين كساني ،در حالي كه مؤمن باشد ،دهد
در  ،كه دنيا پرستانند(آنان و از  )كه آخرت طلبانند(و ما هر يك از اينان    .ماند نمي

رسانيم و  كمك مي )گردانيم و مند مي بهره(از بخشايش پروردگارت  )اين جهان
چرا كه در صورت رعايت اسباب و  .نشانيم كافر و مؤمن را بر اين خوان يغما مي(

ممنوع  )از كسي بازداشته نشده است و از او(بخشايش پروردگارت هرگز  )،علل
در همين دنياي (را بر برخي ديگر  )از مردمان(چگونه برخي  ببين   .نگشته است

 ،دارا ،يكي را شاه(ايم و  برتري داده )به سبب تفاوت تالش و كوشششان ،ناچيز
 )و اما بدان كه در دنياي مهم و ارزشمند .ايم نادان كرده ،نادار ،و يكي را نوكر ،دانا

ها بيشتر  و تفاوتها و فاصله(تر است  تر و برتريها سترگ درجات بزرگ ،آخرت
چرا كه آنجا سراي جاويدان است و بهشت و درجات عظيمِ آن در ميان  ؛ است
  )).روز بكوش براي آن به مسابقه بپرداز و شبانه !پس اي انسان .است

طالبان دنيا و آخرت كمك   بهخداوند بيان فرموده است كه او از عطاياي خود 
  :فرمايد كند، سپس مي نيك و بدي منع نميفرد  و عطاياي خود را از هيچ كند مي

my  x  w  v  ut  s  r   q  p  o    {   zl   
  ٢١: اإلسراء

پس خداوند متعال روشن نموده است كه اهل آخرت در بهشت جايگاه 
امتيازات بيشتر است و دنيايي آنان متفاوتي دارند و تفاوت مرتبه آنها از تفاوت 

ا بيشتر و بزرگتر است و برتري بعضي پيامبران بر از امتيازات دنيآنان آخرت 
  :فرمايد ميخداوند . ديگري مانند برتري مردم بر يكديگر است

 mN   ML       K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A    QP  O
ZY  X  W      V  U  T  S  R  l ٢٥٣: البقرة   

بر بعضي ديگر  بعضي از ايشان را )كه نام برخي از آنان گذشت(اين پيغمبران (
و  ،و بعضي را درجاتي برتر داد ،خداوند با برخي از آنان سخن گفت .برتري داديم

تقويت و  )يعني جبرئيل(القدس  به عيسي پسر مريم معجزاتي داديم و او را با روح
  ).تأييد نموديم

  :فرمايد ميو در جائي ديگر 
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 m  ¦  ¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {l ٥٥: اإلسراء   
به داود  )از جمله(و  ،ايم برخي از پيغمبران را بر برخي ديگر برتري داده ما (

و او را بدان افتخار بخشيده و باالتر از بعضي انبياء قرار (ايم  زبور عطاء نموده
  )).ايم به تو نيز قرآن ارمغان كرده و خاتم و سرآمد همه پيغمبرانت ساخته .ايم داده

  : فرمودند  ص اهللا رسول  كه  روايت شده و در صحيح مسلم از ابو هريره 
من الضعیف، و فی کل خیر، ؤمن امل  من القوی خیر و احب الی اهللاؤامل«

و ال تعجزن و ان اصابک شیء فال تقل لو   احرص علی ما ینفعک و استعن باهللا
و ما شاء فعل، فان لو تفتح عمل   قدر اهللا: انی فعلت لکان کذا و کذا، و لکن قل

  .»الشیطان
ضعيف بهتر و نزد خداوند محبوب تر است و در هر  مؤمنقوي از  مؤمن(

كدام نفع وجود دارد، به اموري كه به نفع تو هستند، حرص و ولع نشان بده و از 
را بر » اگر«خداوند ياري طلب و ناتوان مباش و هر گاه آسيبي به تو رسيد واژه 

م چنان كرد ميو اگر چنان  شد ميم چنين كرد مياگر چنين : يعني[زبان نياور 
اين همه از تقدير الهي است و او آنچه را كه خواسته باشد انجام : اما بگو] شد مي
يعني موجب [ .راه را به سوي اعمال شيطاني مي گشايد» اگر«زيرا كه . دده مي

  ])دگرد ميضعف عقيده 
  روايت شده وعمرو بن عاص   در بخاري و مسلم از حضرت ابو هريره 

  :فرمود صپيامبر   كه
  » اذا جتهد احلاكم فاصاب فله اجران و اذا اجتهد فاخطأ فله اجر«
د و اگر رس ميحاكم هرگاه اجتهاد كند و راه صحيح را دريابد دو اجر به او (

  :فرمايد ميخداوند ). درس مياو   اجتهاد كند و خطا برود، يك اجر به
 mÒ  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Õ  Ô  Ó

  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Öl ١٠: احلديد   
اند و از اموال  به سپاه اسالم كمك كرده ،مكّه(كساني از شما كه پيش از فتح (
 .برابر و يكسان نيستند )با ديگران(  ،اند جنگيده )در راه خدا(اند و  بخشيده )خود

ه بعد از فتح آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است ك
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خداوند  ،اما به هر حال .اند اند و جنگيده بذل و بخشش نموده )در راه اسالم ،مكه(
  ).دهد وعده پاداش نيكو مي ،به همه

  :فرمايد ميو در جائي ديگر 
 mL  K  J    I  H  G  F  E  D  C  B  A     M

Y  XW  V  U  T      S  R  Q  P  ON     _  ^  ]\  [  Z
  b  a   ` g  f  e  d  c      o  n  m  l  k  ji   hl   

 ٩٦ – ٩٥: النساء
 ).بس بزرگ و ارزشمند است ،جهاد با رعايت اين همه احتياطي كه گذشت( (

با مسلماناني برابر  ،نشينند مي )روند و در منازل خود به جهاد نمي(مسلماناني كه 
اوند مرتبه واالئي را نصيب خد .كنند در راه يزدان جهاد مي ،نيستند كه با مال و جان

نشيناني  مگر چنين خانه ،نشينان است مجاهدان كرده است كه باالتر از درجه خانه
در اين  .كه ايشان را از بيرون شدن براي جهاد بازداشته باشد(داراي عذري باشند 

دارند و  و پاداش بزرگ خود را از خدا دريافت مي ،صورت درخور سرزنش نيستند
 )از دو گروه مجاهد و وانشستگان معذور(خداوند به هر يك  ).ي دارندمرتبه باالئ

و خداوند مجاهدان را بر  .وعده داده است )و عاقبت واالئي(منزلت زيبا 
   .برتري بخشيده است ،با دادن اجر فراوان و بزرگ )بدون عذر(وانشستگان 

ت و رحمت همراه با مغفر )شود بدانان داده مي(درجات بزرگي از ناحيه خدا 
  ).خداوند آمرزنده و مهربان است )اند و اگر لغزشهائي هم داشته .فراوان اهللا(

  :فرمايد ميو در جائي ديگر 
 m¬  «        ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £     ¯  ®

¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °     Â  Á  À  ¿
É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã     Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê

 A D  C  B       M  L  K  J  I   H  G  F  E
Q  P  ON    U  T   S  Rl ٢٢ - ١٩: التوبة   
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آب دادن به حاجيان و تعميركردن مسجدالحرام را  )رتبه سقايت و(آيا (
شماريد كه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده است و  كسي مي )مقام آن(همسان 

هرگز منزلت آنان  ؟ مال كوشيده استو به جان و (در راه خدا جهاد كرده است 
به خويشتن (و خداوند مردماني را كه  ،باشند در نزد خدا برابر نمي )يكسان نيست و

به راه (كنند  ستم مي )و به ديگران به وسيله اذيت و آزار آنان ،به وسيله كفرورزيدن
كساني كه    .سازد رهنمود نمي )خير و صالح دنيوي و نعمت و سعادت اخروي

 )اند و كوشيده(اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته ايمان آورده
و آنان رستگاران  ،داراي منزلت واالتر و بزرگتري در پيشگاه خدايند ،اند جهاد نموده

پروردگارشان آنان را    .باشند مي )و سعادتمندان دنيا و آخرت(و به مقصودرسندگان 
و بهشتي مژده  )از ايشان كه بزرگترين نعمت است(دي به رحمت خود و خوشنو

و همسران (پدران و برادران  !اي مؤمنان   .دهد كه در آن نعمتهاي جاودانه دارند مي
گاه و  و تكيه(را ياوران خود نگيريد  )و فرزندان و هر يك از خويشاوندان ديگر

ي از دينداري در دين و بي(اگر كفر را بر ايمان ترجيح دهند  )دوست خود ندانيد
كساني كه از شما ايشان را ياور و مددكار خود  ).تر باشد نزدشان عزيزتر و گرامي

 ).كنند مسلّماً ستمگرند
 mÂ  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸    Ç  Æ  Å  ÄÃ

Ò  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  l ٩: الزمر  
يا كسي كه در اوقات  )تر استبه ،آيا چنين شخص مشركي كه بيان كرديم((

از  )خويشتن را(شود و  كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي شب سجده
 ؟گردد و رحمت پروردگار خود را خواستار مي ،دارد آخرت به دور مي )عذاب(

چنين (با كساني كه  ،دانند مي )وظيفه خود را در قبال خدا(آيا كساني كه  :بگو
فرق اينان را با (تنها خردمندان  ).هرگز(  !؟برابر و يكسانند ،دانند نمي )چيزي را

  ).گيرند پند و اندرز مي )و از آن ،دهند آنان تشخيص مي
  ١١: اجملادلة mãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú    l : فرمايد ميو 
درجات  ،اند و بهره از علم دارند خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده(

  )دبخش بزرگي مي
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هر : فرمودند  ص پيامبر  كه  روايت شده در بخاري از حضرت ابي هريره 
كس به خداوند و پيامبرش ايمان بياورد و نماز را برپا دارد و رمضان را روزه 

خواه در راه خدا جهاد  ،بگيرد، خداوند بر خود الزم كرده كه او را وارد بهشت كند
به مردم نويد ! اي پيامبر خدا: نداصحاب عرض كرد. كند يا در وطن خود بنشيند

همانا در بهشت صد درجه وجود دارد، خداوند : فرمودند  ص اهللا رسول ندهيم؟
آنها را براي مجاهدين آماده ساخته است و فاصله ميان هر دو درجه، باندازه فاصله 

يد، فردوس را از كن ميپس هرگاه شما از خداوند سوال . ميان زمين و آسمان است
به : گويد ميراوي . هيد، زيرا فردوس مركز و بهترين نقطه بهشت استوي بخوا
عرش خداوند باالي فردوس قرار دارد و نهرهاي : فرمودند  ص اهللا رسول گمان من

  1.بهشت از آنجا سرچشمه مي گيرند
 مادر حارثه نزد  كه  روايت شده در صحيح بخاري از حضرت انس 

و ) شهيد شده بودبر اثر تيري مبهموه بدر در غز  كهحارثه (آمد   ص اهللا رسول
ي كه حارثه در دل من چه جايگاه دان ميتو : عرض كرد  ص اهللا رسول خطاب به

اگر او در بهشت است بر وي نمي گريم و در غير اين صورت به . وااليي دارد
يك تنها   كني كه خيال مي: فرمودند  ص اهللا رسول .ها كنم زودي مي بينيد كه چه

همانا او در فردوس اعلي قرار  .؟ بلكه بهشت هاي زيادي هستندجود داردوبهشت 
  2.دارد

بيان فرمودند كه اهل بهشت بر حسب منازل خود جايگاه  صاهللا رسول 
  كه  روايت شده ري خددر صحيح بخاري و مسلم از ابي سعيد . متفاوتي دارند

. ا از باال مي بينندهمانا  اهل بهشت ساكنين غرفه ها ر: فرمودند ص اهللا رسول
سوال . همانطوري كه ستاره درخشان آسمان در در حالت طلوع و غروب مي بينند

 آنها راه ندارند؟  اين منازل از آن پيامبرانند و كساني ديگر به! اي پيامبر خدا: شد
سوگند به خدا براي كساني هستند كه به خدا ايمان . بلي: فرمودند ص اهللا رسول

آناني :  از ابي سعيد خدري روايت شده. ان را تصديق و تاييد كردندآوردند و پيامبر

                                           
  .صحيح خباري كتاب جهاد، باب درجات اجملاهدين  ١
  )١١/٤١٨(فتح الباری. صفة اجلنة و النار: الرقائق، باب: صحیح خباری؛ کتاب ٢
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ترين آنها را مي بينند همانطور كه ستاره در حال  كه داراي امتيازات واال نيستد، پايين
همانا ابوبكر و عمر از آنها هستند و . بينند درخشان و طلوع را در افق آسمان مي

  .مباركشان باد
در ارتفاع و صفات  ،ها به لحاظ اختالف اعمال غرفه بدان اين: گويد ميقرطبي 

  . باشند بعضي نسبت به بعضي ديگر بلندتر مي. متفاوت هستند
وارد   جان من در دست او است، آنان كه  كسي كه  سوگند به«: افزايد سپس مي

و پيامبران را تصديق   خدا ايمان آورده  به  شوند مرداني هستند كه ها مي غرفه
  . »اند نموده

كند، زيرا  قرطبي غير از ايمان و تصديق پيامبران چيز ديگري را ذكر نمي
و بدور   ايمان كامل و تصديق پيامبران بدون پيگيري نشانه  خواهد اعالم دارد كه مي

  تواند به مي  ها است، در غير اين صورت چگونه غرفه  ي رسيدن به از ترديد مايه
هايي  چنين غرفه  ي مردم بدان اعتقاد دارند به توده  ي ايمان و تصديقي كه وسيله

هاي باالي بهشت  ي موحدين در غرفه بود بايد همه دست يابد، و اگر چنين مي
. يافتند، و اين غير ممكن است ترين امتيازات دست مي عالي  گرفتند و به جايي مي

  :فرمايد زيرا خداوند مي
 mª  ©  ¨  §  ¦     ¥    ¤   £  ¢    «l   

   ٧٥: قانالفر
شود در  ترين منزلگاههاي بهشت داده مي به اينان باالترين درجات و عالي(

و در آن  ،)بر انجام طاعات و دوري از منكرات(برابر صبر و استقامتشان 
  ).شود بدانان درود و سالم گفته مي )از هر سو ،جايگاههاي واالي بهشت(

ن و اينكه در حضور زحمت انداختن و پايدار ماند  خود را به :صبر يعني
و اين صفت و ويژگي . جايي آورد  خداوند  با قلبي سرشار از ايمان بندگي را به

  :فرمايد ي ديگري مي در آيه. مقربين است
 m©  ¨  §  ¦  ¥     ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }    «  ª

  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®    ¬l ٣٧ :سبأ  
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 ،كه شما را به ما نزديك و مقرّب سازنداموال و اوالد شما چيزهائي نيستند  (
مقرّب درگاه (بلكه كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته و بايسته بكنند آنان 

و ايشان در  ،اند پاداش مضاعف دارند در برابر اعمالي كه انجام داده )الهي بوده و
  .)برند در امن و امان بسر مي )يعني در برترين منازل بهشت(طبقات باال 

اموال و اوالد   وسيله  به  كه  داشته  و اشاره  ها بحث نموده از حال و وضع غرفه
آن   يابي به ي دست ايمان و عمل صالح وسيله  آيند، بلكه دست نمي  ها به اين غرفه

كه براي آنها پاداش مضاعف وجود دارد و محل   ها هستند، سپس بيان داشته غرفه
  .آنها غرفه ها هستند

اند كه ايمان مورد نظر ايماني است كه در برابر هرگونه مصائب رس مياين آيه 
هرگاه پس . ماند تمام امور و احكام استوار و پايدار ميدر برابر مطمئن است و در 

لذا عمل صالحي كه . آميزد عمل صالحي را انجام دهد، آن را با عمل فاسد نمي
و كسي كه ايمانش با فساد . د بودآميخته با فساد نباشد قطعاً با اطمينان توأم خواه

  .آميخته باشد چنين نيست و لذا جايگاهش كمتر از ديگران خواهد بود
داراي امتيازات نسبت به كساني كه -اند  امتيازات عالي دست يافته  به  كساني كه
:  خداوند بيان داشته. نعمت و رفاه بيشتري خواهند بودميان در  -كمتري هستند

  :حضور در پيشگاه او بيم دارند، دو تا بهشت آماده ساخته است براي كساني كه از
 m  d  c  b  a  `  _l ٤٦: الرمحن  
  ).دارد )در بهشت(باغهائي  ،هر كسي كه از مقام پروردگار خود بترسد(

  ٦٢:الرمحن m  ¿  ¾  ½  ¼l : فرمايد مياين دو بهشت  توصيفو در 
  ).دارد باغهاي ديگري وجود ،جداي از باغهاي پيشين(

يعني عالوه بر اين دو بهشت، دو بهشت ديگر كه از لحاظ كيفيت و كميت 
د كه اين دو دان مي ،هر كس اندكي تامل كند. ترند، نيز به آنان تعلق دارد پايين

دو بهشت اولي براي . دو بهشت قبلي هستند  يلت كمتري نسبت بهفض ارايبهشت د
: گويد ميقرطبي . حاب يمين هستندمقربين و نزديكان و دو بهشت بعدي براي اص

درباره دو . وقتي دو بهشت را وصف نمود بعد به تفاوت ميان آن دو اشاره كرد
  :فرمايد ميبهشت اول 
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 m  u  t   s  rl ٥٠: الرمحن  
  .)ساراني جاري است در آنجاها چشمه(

  ٦٦ :الرمحن m  Ï  Î  Í   Ìl : فرمايد ميو درباره دوتاي آخر 
  ).جوشند هائي است كه قلقل كنان از زمين مي شمهدر آن باغها چ(

 «ي جاري نيستند، زيرا كه  مانند دو چشمهقلقل كنان از زمين اين دو چشمه 
  :فرمايد ميدرباره دو تا باغ اولي . تفاوت دارد» جاري«با   »قلقل كنان 

 m  `  _     ~ }  |  {l ٥٢: الرمحن  
    ).مي موجود استانواع و اقسا ،اي در آنجاها از هر ميوه(

نه به صورت خاص عام  به صورت ،معروف و غير معروف، خشك و تر
  :فرمايد ميرا ذكر كرد و درباره دو باغ ديگر  ها ميوه

 mC  B  A   E  Dl ٦٨: الرمحن   
  ).ها و از جمله خرما و انار است در آن باغها انواع ميوه(

درباره دو باغ اول  و. اي، نخل و رمان را متذكر شد به جاي از هر ميوه
  :فرمايد مي

 m  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  fl ٥٤ :الرمحن   
 )هاي آنها چه رسد به رويه(لمند كه  زنند و مي بهشتيان بر فرشهائي تكيه مي(

هاي رسيده باغهاي بهشت نزديك و  و ميوه .آسترهاي آنها از ابريشم ضخيم است
  ).در دسترس است

  : فرمايد ميو درباره دو تا باغ آخر . شم استابري= ديباج : استبرق
 m  p  o    n  m  l  k  jl ٧٦: الرمحن   
و بر فرشهاي  ،زنند بهشتيان بر بالشهاي نگارين گرانبهاي سبز رنگ تكيه مي(

    ).لمند نظير بسيار زيبا مي منقش بي
 گستردنيهاي رنگارنگبدون ترديد ديباج از  ؛گستردنيهاي رنگارنگ :عبقري

بدون ترديد فرش كه براي تكيه زدن بر روي آنها تدارك  ؛خيمه: رفرف. تر استبه
  :فرمايد ميدر صفت حور عين در دو باغ اول . ها بهتراند از خيمه اند شدهديده 
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 m  ©  ¨      §  ¦l ٥٨: الرمحن   
  ).ياقوت و مرجانند ،انگار كه آن حوريان(

ور عين در دو باغ آخر آن حور ها مانند ياقوت و مرجانند و در صفت ح
  :فرمايد مي

 m  N  M  L  Kl ٧٠: الرمحن   
    ).زنان خوب و زيبا هستند ،در ميان باغهاي بهشت(

  .مسلماً هيچ زيبايي مانند زيبائي ياقوت و مرجان نيست
درختان  باغهائي كه داراي انواع( m  k  jl  :فرمايد ميدرباره دو باغ اول 

m  :فرمايد ميو درباره دو باغ آخر ). اداب استهاي ترد و ش با شاخه ،پرميوه
  Æ  Ål  شادابي  و از شدت سبزي و(هر دو كامالً سرسبز و خرم هستند
دو باغ اول را به فراواني شاخ ها و دو باغ آخر را تنها به سبز . )زنند به سياهي مي

  .بودن وصف نموده است
  ص اهللا رسول  هك  در صحيح بخاري و مسلم از ابي سعيد خدري روايت شده

  : فرمودند
جنتان من فضة، آنیتهما و ما فیهما، و جنتان من ذهب آنیتهما و ما «

  فیهما، و ما بین القوم و بین ان ینظروا الی رهبم اال رداء الکربیاء علی وجههه
  ١.»فی جنة عدن

دو بهشت طوري هستند كه ظروف و تمام آنچه كه در آنها وجود دارد از نقره (
ذات و در ميان انسانهاي مؤمن و . ندباش ميت ديگر همه چيزها از طال و در بهش

  )ديگري وجود ندارد] مانع[  پردهخداوند غير از چادر كبريائي 
هائي كه آميخته با كافور هستند مي  ابرار و نيكان از كاسه: فرمايد ميخداوند 

  .نوشند
 m   Ü  Û  Ú Ù   Ø  ×  Ö     Õ   Ôl ٥: اإلنسان   

                                           
 . ٨٠٢٩:   مشاره). ١٠/٤٩٨(جامع االصول  ١
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  ).نوشند كه آميخته به كافور است كشند و مي جامهاي شرابي را سر مي ،نيكان(
   m  ¤  £  ¢¡     �  ~  }l : فرمايد ميو در جايي ديگر 

  ١٧:اإلنسان
  ).دهند كه آميزه آن زنجبيل است در آنجا از جامهاي شرابي بديشان مي(

 ي در آيه. كه اين چشمه از آن اصحاب يمين استشود  ميچنين استفاده 
  :فرمايد ديگري مي

 m  ¼      »  º   ¹l ٢٧: املطففني   
  ).تسنيم است ،آميزه آن(

اما مقربين از . نوشند كه آميخته با تسنيم است آري اصحاب يمين از شرابي مي
  . تسنيم خالص مي نوشند

  اهل بهشتمقام ترين  ترين و پائين عالي: مطلب دوم

  :فرمود ص اهللا رسول  كه كند ميصحيح مسلم از مغيره بن شعبه روايت 
در . ترين مقام اهل بهشت از پروردگارش سوال كرد درباره پايين موسي 

او مردي است كه بعد از ورود اهل بهشت به بهشت نزد خداوند : جواب فرمود
در ! پروردگارا :گويد مياو . برو به داخل بهشت: دشو ميو به او گفته شود  ميآورده 

وارد  چگونه اند كردهرا از آن خود  ها نعمت اند و ر كردهمردم بهشت را پ  حالي كه
ي كه باندازه دارايي يك پادشاه در دنيا و شو ميآيا خشنود : دشو ميباو گفته . ؟شوم

خداوند . راضي خواهم شد! پروردگارا: گويد ميده برابر آن به تو داده شود؟ 
دفعه در  .دشو ميه تو داده آن و برابر آن، برابر آن، برابر آن، برابر آن ب: گويد مي

اين و ده برابر آن : فرمايد ميپروردگار . خشنود هستم! پروردگارا: گويد ميپنجم 
ي مال بر ميبراي تو است و آنچه كه دوست داري و از آنچه كه از ديدن آنها لذت 

  .خشنود هستم! پروردگارا: گويد مي. تو است
  التري دارند چه كساني هستند؟آنهايي كه جايگاه وا! پروردگارا: موسي پرسيد

درخت كرامت آنها را با  ،ما هآنها كساني هستند كه من آنها را خواست: فرمايد مي
چنان كرامتي كه هيچ چشمي  .دست هاي خودم نشاندم و بر كرامت آنها مهر زده ام
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 .دل هيچ انساني نيز خطور نكرده است  گوشي آن را نشنيده و به ،آن را نديده
  :ر كتاب خداوند چنين استمصداق آن د

 m  }  |            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  pl ١٧: السجدة   

  باالترين جايگاه بهشت: مطلب سوم

يابد  نام دارد و فقط يك شخص به آن دست مي» وسيله«ترين جايگاه بهشت  عالي
: گويد مي» يهالنها«ابن كثير در . خواهد بود صحضرت محمد  »اهللاءشا ان«  كه

در آن جا است   ص اهللا رسول ذكر شده و مقام» الوسيله«واالترين مرتبه در بهشت 
  : كند نقل مي  و در اين باره حديث جابر ين عبداهللا كه بخاري آن را گزارش داده

اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصالة القائمة آت : من قال حني يسمع النداء«
حلت له الشفاعة يوم : ة و ابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدتهحممدا الوسيلة و الفضيل

  » القيامة
اشاره دارد، » وسيله«هر كس بعد از اذان دعاي مذكور را بخواند كه به (

  ).دشو ميبرايش حالل  صشفاعت پيامبر 
  ص اهللا رسول از :حديث عبداهللا بن عمر در صحيح مسلم چنين آمده است

  : شنيدم فرمودند
 ،صالة صلي اهللا عليه عشراً مث صلو عليَّ: م املوذن فقولوا مثل ما يقولاذا مسعت«

  » فان من سأل اهللا الوسيلة حلت له الشفاعة ،مث سلوا اهللا تعايل يل الوسيلة
، ذن تكرار كنيدپيروي از مؤ  وقتي اذان را مي شنوي شما نيز كلمات اذان را به(

خداوند ده بر من درود بفرستد   هزيرا هر كس يك مرتب. بعد بر من درود بفرستيد
بعد از خداوند براي من وسيله را طلب كنيد، زيرا هر كس . بار براو درود مي فرستد

  1 ).دشو ميبراي من وسيله را طلب كند، شفاعت من شامل حال او 
: فرمودند  ص اهللا رسول سوال كردند؟ صاز پيامبر » وسيله»  اصحاب راجع به

بدست نمي آورد آنرا جز يك شخص و من . شت استوسيله بلندترين رتبه به

                                           
  . ١٨٩:  مشاره) ١/١٧٦: (ادنی اهل اجلنة مرتلة فیها : االیمان، باب: بصحیح مسلم، کتا ١
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  كه  در مسند از ابي سعيد روايت شده. معتقدم كه آن يك شخص من هستم
  : فرمودند  ص اهللا رسول
  .»تینی الوسیلةؤان ی  ، لیس فوقها درجة، فسلوا اهللا الوسیلة درجة عنداهللا«
آن وجود  ي ديگري برتر از اي است نزد خداوند كه درجه درجه» وسيله«(
  1).پس از خداوند بخواهيد تا وسيله را به من بدهد. ندارد

  كساني است  بلندترين درجات از آن چه: مطلب چهارم

ند، شهداء هستند و كن مياز جمله كساني كه به درجات بلند در بهشت راه پيدا 
  مهمترين و بهترين شهداء كساني هستند كه در صفوف اول جبهه مي جنگند و به

در مسند احمد و معجم . ند تا اينكه به شهادت برسندكن مير خود نگاه نپشت س
  : فرمود  ص اهللا رسول  كه  سندي صحيح از نعيم بن همار روايت شده  طبراني به

افضل الشهداء الذین یقاتلون فی الصف االول، فال یلتفتون وجوههم حتی «
الیهم ربک، فاذا  یقتلوا، اولئک یتطلبون فی الغرف االولی من اجلنة، یضحک

  ٢.» ضحک ربک الی عبد فی موطن فال حساب علیه
بهترين شهداء كساني هستند كه در راه خداوند مي جنگند و ديگر به عقب (
. زنند اينها در باال خانه هاي بهشت قدم مي. شوند ميند تا اينكه شهيد كن مينگاه ن

طرف بنده اي تبسم  و هرگاه پروردگار به كند ميپروردگارت به طرف آنان تبسم 
  ).گيرد قرار نمي  مورد محاسبه، ديگر كند

هم چنين سرپرست بيوه ها و مساكين، در بهشت همان جايگاهي دارند كه 
  : فرمودند  ص اهللا رسول  كه  روايت شده از ابي هريره . شهيدان راه خداوند دارد

كالقائم ال : قال الساعي علي االرملة و املسكني كاجملاهد يف سبيل اهللا و احسبه«
  ١»يفتر و كالصائم ال يفطر

                                           
  )٢/٢٣٣٢(هناية ابن كثري   ١
 .  ١١١٨:  مشاره) ١/٣٦٣: (صحیح اجلامع الصغیر) ٢٨٧//٥(مسند امحد  ٢
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راوي . اداره كنندگان امور بيوه ها و مساكين مانند مجاهدين در راه اهللا هستد(
شود  ميمانند شب زنده داري كه خسته ن: گمانم بر اين است كه فرمودند: گويد مي

  ).كند ميو روزه داري كه افطار ن
در . برابر است  ص اهللا رسول و رتبهجايگاه قيم و سرپرست ايتام با جايگاه 

  : فرمودند ص اهللا رسول  كه  روايت شده صحيح مسلم از ابي هريره 
و اشار بالسبابة و  »، انا و هو کهاتین فی اجلنة او لغیره  کافل الیتیم له«

  ٢.الوسطی
مانند  -خودش باشند يا مال ديگران خواه مال –من وكفيل يتيم ي  فاصله(
  ).گشت سبابه و ابهام استان ي دو فاصله

در مسند احمد . دده ميخداوند درجه پدران را به بركت دعاء فرزندان ترفيع 
  : فرمودند ص اهللا رسول  كه  از حضرت ابي هريره روايت شده

انَّي يل هذا؟  ،يا رب: فيقول -ان اهللا لريفع الدرجه للعبد الصاحل يف اجلنه« 
  . »باستغفار ولدك لك: فيقول
بنده . دهد بنده صالحش را افزايش ميو امتياز   در بهشت درجه خداوند(
اين حاصل استغفار : فرمايد مياين از كجاست؟ خداوند ! پروردگارا: گويد مي

  ).فرزندت براي تو است
اصحاب سته آن را   سند حديث صحيح است هر چند كه: گويد ميابن كثير  

  : دارداند، اما اين حديث در مسلم شاهدي  گزارش نداده
صدقة جاريه، او علم ينفع به : اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله اال من ثالث«

  ٣.»او ولد صاحل يدعو له

                                                                                                      
:  مشاره) ٢/٢٢٨٦: (االحسان الی االرملة و املسکین والیتیم: الزهد، باب: صحیح مسلم، کتاب ١

٢٩٨٢ .  
 مهان منبع  ٢
  ) . ٢/٣٤٠(ابن كثري : النهايه  ٣
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صدقه : ندشو ميمگر از سه طريق اعمالش منقطع  كند ميوقتي بني آدم فوت (
برند يا فرزند  به كسي آموخته و ديگران از آن بهره مي  و دانشي كه جاريه، علم

  ). كند مييش دعا برا  كهصالحي 
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  خاك بهشت: مبحث چهارم
در صحيح بخاري و مسلم از انس ابن مالك از ابي ذر در حديث معراج چنين نقل 

  :فرمود صپيامبر   كهشده است 
  . »ادخلت اجلنة فاذا فیها جنادل اللؤلؤ و اذا تراهبا املسك«
پس ناگهان چشم هايم به گنبدهاي . در شب معراج به بهشت برده شدم(

  ).مرواريدي افتاد و ديدم كه خاك بهشت مانند مسك است
كه ابن صياد درباره   در صحيح مسلم و مسند احمد از ابي سعيد روايت شده

  : فرمود  ص اهللا رسول .پرسيد  ص اهللا رسول خاك بهشت از
  » هي درمكة بيضاء مسك خالص«
  ).رنگ و مسكي خالص و ناب استريز و سفيد  آردي(

درباره يهود  ص اهللا رسول  كه  ز جابر بن عبداهللا روايت شدهدر مسند احمد ا
  : مي فرمود

پس . خاك بهشت از آنان سوال كردم و خاك آن سفيد خالص است  راجع به
 .ز نان استاي ابي القاسم خاك بهشت ا: نديهود گفت. پيامبر از يهود سوال كرد

  1.از مرواريد است  ناني كه  :فرمودند ص اهللا رسول
 اهللا رسول از گويد ميابي هريره : اند كردهو دارمي از ابي هريره روايت  ترمذي

ابوهريره  .از آب: جهان از چه چيز آفريده شده است؟ فرمودند: سوال كردم  ص
  : بهشت از چه چيز ساخته شده است؟ فرمودند: گويد مي

الْأَذْفَُر َوَحْصَباُؤَها الَْياقُوُت َواللُّْؤلُُؤ لَبَِنةٌ ِمْن ذََهبٍ َولَبَِنةٌ ِمْن ِفضٍَّة ِملَاطَُها الِْمْسُك « 
اُبُهْم َو َوُتَراُبَها الزَّْعفََرانُ َمْن َيْدُخلَْها َيْخلُْد ِفيَها َيْنَعُم لَا َيْبُؤُس لَا َيفَْنى َشَباُبُهْم َولَا َتْبلَى ِثَي

  ٢.»و اذا رأيَت ثُمَّ َرأَيَت ُملكاً كَبري: َصَدق اهللا حيث يقول

                                           
  ).٢/٢٤٢(ابن كثري : نهايهال  ١
 ٥٦٣٠:  مشاره) ٣/٨٩: (مشکاة املصابیح ٢
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خشت از طال و ديگري از نقره و مالط ميان دو خشت مشك بسيار يك (
هر . خوشبوي است و سنگ ريزه هاي آن جواهر و ياقوت و خاك آن زعفران است

د و صدمه نمي بيند، ماندگار است و نمي مان ميكس داخل آن شود براي هميشه 
  ).درو ميند، جواني اش از بين نشو ميميرد، لباسهايش كهنه ن
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  نهرهاي بهشت: جممبحث پن
  : است روان ييرودهابهشت زير درختان خداوند به ما خبر داده است كه 

 mJ  I   H  G  F  E  D  C  B  A    ML  Kl   
   ٢٥: البقرة

اين كه  ،اند اند و كردار نيكو انجام داده مژده بده به كساني كه ايمان آورده(
  ).رودها روان است كه در زير درختان آن )بهشتي(ايشان را است باغهاي 
   mw  v  u  t  s  r  q   p     l : فرمايد و گاهي چنين مي

  ٣١: الكهف
كاخها (بهشتي كه در زير  ؛ آنان كسانيند كه بهشت جاويدان از آن ايشان است(

  ).آن جويبارها روان است )و درختان
  : در حديث معراج آمده است

اِن َوَنْهَراِن ظَاِهَراِن فََسأَلُْت جِْبرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الَْباِطَناِن أَْرَبَعةُ أَْنَهارٍ َنْهَراِن َباِطَنرأی «
  »فَِفي الَْجنَِّة َوأَمَّا الظَّاِهَراِن النِّيلُ َوالْفَُراُت

 رود از بيرون و دو رود ديگردو : ندآي ميبيرون   چهار رود را ديد كه از چشمه(
اين رودها چه هستند؟ : پرسيدم از جبرئيل: فرمايد مي  ص اهللا رسول .پنهانند

  ).هستند  نيل و فرات دو رود پنهان از نهرهاي بهشتند، اما دو نهر ظاهر از : فرمودند
نيل و فرات همه از رودهاي  ،سبحان، جيحان: در صحيح مسلم آمده است

  .اند بهشت
كه اصل اين رودها در بهشت است است از بهشت بودن اين رودها بمعني اين 

اين توجيه حديث تعارضي   به  توجهه اصل انسان از بهشت است، لذا با همانطور ك
ند، و اگر منظور چنين نباشد، در شو ميبا ظاهر امر ندارد كه رودها از زمين منفجر 

آيد كه ايمان بدان و تصديق نمودن آن  صورت حديث از امور غيبي بحساب مي آن
  1.از جمله واجبات غيبي است

                                           
  ) . ١/١٨(سلسله االحاديث الصحيحه   ١
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اند  هار رود بدان جهت از رودهاي بهشت قرار داده شدهاين چ: گويد ميقاري 
بركت الهي و شرف ورود پيامبران و نوشيدن   كه در آنها شيريني آب، هضم شدن،

  1.وجود دارد ،از آنها
از جمله رودهاي بهشت، كوثر است كه خداوند متعال آن را به رسولش اعطاء 

  :نموده است
 m  y  x  w    vl ١: الكوثر   

كه نبوت و دين حق و (ايم  نهايت فراواني را عطاء كرده تو خير و خوبي بيما به (
   )).و هر آن چيزي است كه سعادت دو جهان را به همراه دارد ،هدايت

  : فرمود صپيامبر   كه  در صحيح بخاري از انس بن مالك روايت شده
ما هذا  :لتبینما انا اسیر فی اجلنة، اذ انا بنهر حافتاه قباب الدر اجملوف، ق«

مسک  -  او طینه - هذا الکوثر الذی اعطاک ربک، فاذا طیبه: قال: یا جربیل

  ٢.»اذفر
گنبدهايي از   رفتم، ناگهان با رودي برخوردم كه در بهشت راه مي  در حالي كه(

اين : اين چيست؟ گفت!  اي جبريل: پرسيدم. بودند  كرده  مرواريد آن را احاطه
  ).خاك آن از مسك است  ديدم كه. است  تو داده  گار بهپرورد  همان كوثري است كه

خداوند آن   كرد كه ي آن خير و بركت تفسير مي همه  كوثر را به ابن عباس 
سعيد بن جبير راوي اين تفسير از   ابو بشر خطاب به. بود  پيامبرش عطا كرده  را به

سعيد . كنند ر ميرودي در بهشت تفسي  آن را به  كساني هستند كه: ابن عباس گفت
  ي خير و بركت فراواني است كه در بهشت است از جمله  آن رودي كه: گفت

   3.است  پيامبرش بخشيده  خداوند به
است، از   حوض كوثر را جمع نموده  ي روايتهاي مربوط به حافظ ابن كثير همه

عد ب صپيامبر   كه  مسلم از انس روايت كرده  ي آن روايتها حديثي است كه جمله
  :ي از نزول آيه

                                           
  ) . ٣/٨٠(تعليمات شيخ ناصر و مشكاة املصابيح   ١
 )١١/٤٦٣( فتح الباری . الرقائق ، باب فی احلوض : صحیح البخاری ، کتاب  ٢
 مهان منبع  ٣
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 m  x  w    vl فرمود:  
خدا و رسولش بهتر : گفتنديد كوثر چيست؟ دان ميآيا  اتدرون ما الكوثر؟

آن رودي است كه . »عليه خري كثري ،اهللا عز وجل  هو هنر وعدنیه«: فرمود. نددان مي
  .خداوند آن را به من وعده داده است

 صپيامبر   ده است كهو در حديث حضرت انس در مسند احمد چنين آم
  :فرمود
أُْعِطيُت الْكَْوثََر فَإِذَا ُهَو َنَهٌر َيْجرِي كَذَا َعلَى َوْجِه الْأَْرضِ َحافََّتاُه ِقَباُب اللُّْؤلُؤِ «

  »لَْيَس َمْشفُوفًا فََضَرْبُت بَِيِدي إِلَى ُتْرَبِتِه فَإِذَا ِمْسكَةٌ ذَِفَرةٌ َوإِذَا َحَصاُه اللُّْؤلُُؤ
شد، وقتي بدان نگاه كردم، ديدم رودي است كه بر روي   من داده كوثر به(

. اند و بدون سقف است كرده  گنبدهايي از مرواريد آن را احاطه ،زمين جاري است
  ).دستم را روي خاك آن گذاشتم خاكش مسك و سنگ ريزه هايش مرواريد بودند

  : سندي مرفوع روايت شده  به از حضرت انس » مسند«در روايت 
ماؤه ابيض من اللنب و احل من العسل . هو هنر اعطانيه اهللا يف اجلنه ترابه مسك«

  ».ترده طيور اعناقها مثل اعناق اجلزور
خاكش مسك، . خداوند آن را به من عطا نموده. كوثر رودي است در بهشت(

پرندگاني از آن مي نوشند كه . استتر  آبش از شير سفيدتر و از غسل شيرين
  ).ي مانند گردن شتر دارندگردنهاي دراز

است، پس   اين موضع نقل كرده  حافظ ابن كثير روايات فراوان ديگري راجع به
: النهاية«كتاب با ارزش ايشان   احاديث بيشتري دست يابيد به  خواهيد به اگر مي

  .كن  مراجعه »2/246

بعضي شير، بعضي شراب و بعضي   ، بلكهرودهاي بهشت آب نيستندي  همه
  :فرمايد ميخداوند . صفيه شده هستندعسل ت

 me  d  c  b   a  `  _  ~  }  |  {z  y  x       w  v     g     f
   qp  o   n  m  l  k   j  i  hl ١٥: حممد   

در آن  )چنين است كه(وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است (
و  ،دبو نگشته استاست كه گنديده و ب )زالل و خالص(رودبارهائي از آبي 
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و رودبارهائي از  ،رودبارهائي از شيري است كه طعم و مزه آن متغير نشده است
و رودبارهائي از عسلي است كه  ،شرابي است كه سراپا لذت براي نوشندگان است

  ).خالص و پالوده است
 اهللا رسول  كه  در سنن ترمذي با سند صحيح از حكيم بن معاويه روايت شده

   :فرمودند ص
ان فی اجلنة حبر العسل، و حبر اخلمر، و حبر اللنب و حبر املاء، مث تنشق البحر «
  ١.»بعد

شراب و آب وجود دارد و ساير رودها از ، همانا در بهشت درياي عسل، شير(
  ).گيرند مي  اين درياها سرچشمه

،  آنها را بيان كرده  ص اهللا رسول پس رودهاي بهشت از اين درياها كه
به ما خبر » بارق«درباره رودي در بهشت بنام   ص اهللا رسول .گيرند سرچشمه مي

بهشت قرار دارد و در عالم برزخ شهيدان در نزديكي همين  بر دربارق . داده است
معجم طبراني و مستدرك حاكم حديثي از  ،در مسند احمد. ندشو مينگاه داري  رود

  : فرمود ص اهللا رسول  كه  ابن عباس روايت شده
هداء علي بارق هنر بباب اجلنة يف قبة حضراء خيرج عليهم رزقهم من اجلنة الش«

  ٢»بكرةً و عشياً
گيرند، بارق همان رودي است در كنار در ورودي  قرار مي »بارق«شهداء روي (

، هر روز صبح و شام روزي آنها از  در گنبدي سبز رنگ قرار گرفته  بهشت كه
  ).آيد بهشت بيرون مي

                                           
  ) . ١/٥٠٧: (جامع االصول  ١
  ) . ٣/٢٣٥(صحيح جامع الصغري   ٢
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  ه هاي بهشتچشم: مبحث ششم
  .در بهشت چشمه هاي زيادي با رنگ و طعم هاي گوناگون وجود دارد

 m  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥l ٤٥: احلجر   
اين است  ،و اما پاداش پويندگان راه يزدان ،اين پادافره پيروان شيطان بود((

    .)برند بسر مي )بهشت(ساران  گمان پرهيزگاران در ميان باغها و چشمه بي ):كه
 m  ¯  ´  ³  ²   ±  °l ٤١: املرسالت   
  ). سارانند ها و در كنار چشمه پرهيزگاران در زير سايه(

  :فرمايد مي  كرده  آمادهو در توصيف آن دو باغي كه براي فرمانبرداران 
 m  u  t   s  rl ٥٠: الرمحن   

    ٦٦ :الرمحن m  Ï  Î  Í   Ìl : در وصف دو باغ ديگر فرمودندو  
آب خالص و ناب آن مي نوشند از ه وجود دارد كه مقربين در بهشت دو چشم

  . با نوشيدني ديگري است  آميخته  نوشند كه مي  از آن دو چشمهزماني و نيكان 
  :فرمايد ميخداوند . چشمه كافور است: چشمه اول

 m   Ü  Û  Ú          Ù      Ø  ×  Ö     Õ   ÔC  B  A    E  D
  H    G  Fl ٦ -  ٥: اإلنسان   

، اما  شده  ي كافور بدان افزوده از چشمه  كهنوشند  اي مي نيكان از چشمه(
  .)نوشند از كافور خالص و ناب مي « عباداهللا«

  : فرمايد ميچشمه تسنيم است، خداوند : چشمه دوم
 m¨  §  ¦   ¥  ¤  £      ¢  ¡  �  ~      }  |      {  z      ©

¶  µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®  ¬  «  ª        º   ¹  ¸
  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼      »l ٢٨ - ٢٢: املطففني   

بر    .گمان نيكان در ميان انواع نعمتهاي فراوان بهشت بسر خواهند برد بي(
 )به زيبائيها و نعمتهاي بسيار آنجا(زنند و  تكيه مي) بهشتي(تختهاي مجلّل 
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نعمت را در خوشي و خرّمي و نشاط  )هرگاه بديشان بنگري( .نگرند مي
شود كه دست  به آنان از شراب زالل و خالصي داده مي   .هايشان خواهي ديد چهره

 ،و با دست زدن بدان(مهر و دربند آن از مشك است    .نخورده و سربسته است
دهندگان بايد براي به دست  مسابقه ).شود بوي عطر مشك در فضا پراكنده مي

با همديگر مسابقه بدهند و  )ي ديگر بهشتچنين شراب و ساير نعمتها(آوردن اين 
اي است كه مقرّبان  تسنيم چشمه   .تسنيم است ،آميزه آن   .بر يكديگر پيشي بگيرند

  ).نوشند از آن مي )بارگاه يزدان(
خداوند . از جمله چشمه هاي بهشت چشمه اي است كه سلسبيل نام دارد

  :فرمايد مي
 m ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }    ©l ١٨-١٧ :اإلنسان   
اين (  .دهند كه آميزه آن زنجبيل است در آنجا از جامهاي شرابي بديشان مي(

  ).شود اي كه در بهشت است و سلسبيل ناميده مي چشمه) شوند از جامها پر مي
  .ي نخست باشد احتمال دارد اين همان چشمه
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  ساختمان و چادرهاي بهشت: مبحث هفتم
  كه  ، همانگونهاهل بهشت مسكن زيبا و پاكيزه ساخته استخداوند در بهشت براي 

  :فرمايد مي
 m   ¯®  ¬  «  ª  ©l ٧٢: التوبة   
كه جاي (و مسكنهاي پاكي را در بهشت جاويدان بدانان وعده داده است (

  )).ماندگاري هميشگي و زندگي سرمدي است
ها ياد كرده  رفههاي قرآن اين منازل و مساكن را به غ خداوند در بسياري از آيه

  :فرمايد مي  آنجا كه  از جمله. است
 m  µ  ´  ³  ²l ٣٧: سبأ   
در امن و امان بسر  )يعني در برترين منازل بهشت(و ايشان در طبقات باال (
  ).برند مي

  :فرمايد ميو در بيان پاداش بندگان رحمن 
 mª  ©  ¨  §  ¦     ¥    ¤   £  ¢    «l   

   ٧٥: الفرقان
شود در  ترين منزلگاههاي بهشت داده مي باالترين درجات و عالي به اينان(

و در آن  ،)بر انجام طاعات و دوري از منكرات(برابر صبر و استقامتشان 
  ).شود بدانان درود و سالم گفته مي )از هر سو ،جايگاههاي واالي بهشت(

  : فرمايد ميو در توصيف اين غرفه ها 
 mÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ÅÄ  Ã  Â   Á    É  ÈÇ  Æ

  Í  Ì  Ë  Êl ٢٠: الزمر   
در (آنان  ،بپرهيزند )خويشتن را(پروردگارشان  )عذاب(و اما كساني كه از (

داراي قصرها و كاخهائي هستند كه باالي يكديگر  )بهشت برين جاي دارند و
د و خدا ده اين وعده را خدا مي .اند و در زير آنها رودبارها جاري است ساخته شده

  ).كند خالف وعده نمي
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خداوند عزوجل درباره بندگان با سعادت خود خبر داده : گويد ميابن كثير 
منظور از غرفه . است مبني بر اينكه براي آنان در بهشت غرفه ها ساخته شده است

   ٢٠: الزمر m  À  ¿  ¾  ½  ¼  »l . ي بسيار بلند استها ساختمانها، 
اين   ص اهللا رسول .محكم، زيبا و بلند هستندچند طبقه، آن ساختمانها 

در مسند احمد و صحيح ابن حبان از . ساختمانها را براي ما توصيف كرده است
  :نقل شده است حضرت علي 

إِنَّ ِفي الَْجنَِّة لَُغَرفًا ُيَرى ُبطُوُنَها ِمْن ظُُهورَِها َوظُُهوُرَها ِمْن  :صإِنَّ قَالَ َرُسولُ « 
ِلَمْن ِهَي قَالَ ِلَمْن أَطَاَب الْكَلَاَم َوأَطَْعَم الطََّعاَم َوَصلَّى  اهللا رسول الَ أَْعَرابِيٌّ َياُبطُونَِها فَقَ

  »ِللَِّه بِاللَّْيلِ َوالنَّاُس نَِياٌم
هايي هست كه داخل آنها از بيرون و  همانا در بهشت غرفه: فرمود صپيامبر (

كه به نرمي   مهيا كردهنها را براي كساني خداوند آ. دشو ميبيرون آنها از داخل ديده 
و در حالي كه مردم در خواب بسر دهند  و روزي مي گويند ميبا مردم سخن 

  ).نماز مي خوانند ،ندبر مي
  :و خداوند به ما خبر داده است كه در بهشت چادرهائي وجود دارد

 m  X  W  V  U   Tl ٧٢: الرمحن   
شوند و اينجا و آنجا بدنبال  نمي(يرون ها ب سياه چشماني كه هرگز از خيمه(

  ).روند نمي) كارهاي ناپسند
از يك لؤلؤ   بلكه. اند شده  از لؤلؤ ساخته: آور هستند ها بسيار شگفتچادراين 

مايل و در بعضي روايت آمده است كه  60اند كه طول آن  گنبدي ساخته شده
  بن قيس روايت شده در صحيح بخاري از عبداهللا. دباش ميمايل  60عرض هر كدام 

  :فرمود صپيامبر   كه
الَْخْيَمةُ ُدرَّةٌ ُمَجوَّفَةٌ طُولَُها ِفي السََّماِء ثَلَاثُونَ ِميلًا ِفي كُلِّ َزاوَِيٍة ِمْنَها ِللُْمْؤِمنِ أَْهلٌ «

  »لَا َيَراُهْم الْآَخُرونَ
. خيمه يك مرواريد تو خالي است كه طول آن در آسمان شصت مايل است(
يك همسر و عيال وجود دارد كه ديگران آنان را نمي  مؤمنر گوشه آن براي در ه
  ).بينند
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  :كند ميمسلم از عبداهللا بن قيس چنين روايت 
قَالَ إِنَّ ِللُْمْؤِمنِ ِفي الَْجنَِّة لََخْيَمةً ِمْن لُْؤلَُؤٍة َواِحَدٍة ُمَجوَّفٍَة طُولَُها  صَعْن النَّبِيِّ «

  » ْؤِمنِ ِفيَها أَْهلُونَ َيطُوُف َعلَْيهِْم الُْمْؤِمُن فَلَا َيَرى َبْعُضُهْم َبْعًضاِستُّونَ ِميلًا ِللُْم
همانا براي مؤمن در بهشت خيمه اي هست كه از : فرمودند  صاهللا رسول (

مؤمن در آن چند . دباش مييك مرواريد تو دار ساخته شده و طول آن شصت مايل 
و هيچكدام ديگري را نمي  كند ميرفت و آمد  تا خانواده و همسر دارد و نزد آنان

  ).بينند
ي بعضي همسران و اصحابش خبر داده ها ساختمانما را از   صاهللا رسول 
  . است

  : در صحيح بخاري و مسلم از حضرت ابي هريره روايت شده
َعَها إَِناٌء ِفيِه إَِداٌم َهِذِه َخِدَجيةُ قَْد أََتْتَك َم اهللا رسول َيا: فَقَالَ صأََتى جِْبرِيلُ النَّبِيَّ «

َها أَْو طََعاٌم أَْو َشَراٌب فَإِذَا ِهَي أََتْتَك فَاقَْرأْ َعلَْيَها السَّلَاَم ِمْن َربَِّها َعزَّ َوَجلَّ َوِمنِّي َوَبشِّْر
  »بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ لَا َصَخَب ِفيِه َولَا َنَصَب

  اين خديجه است كه! اي رسول خدا: فتآمد و گ  ص اهللا رسول جبرئيل نزد(
از طرف . هرگاه نزد شما آمد. آيد با ظرفي كه شوربا و طعام دارد نزد شما مي
و نويد خانه اي در بهشت به او بده . پروردگارو از طرف من باو سالم ابالغ داريد

كه در آن نه سر و صدائي وجود دارد و نه انسان از نشستن در آن احساس خستگي 
  ).ندك مي

  :  روايت شده در صحيح بخاري و مسلم از جابر 
َرأَْيُتنِي َدَخلُْت الَْجنَّةَ فَإِذَا أََنا بِالرَُّمْيَصاِء اْمَرأَِة أَبِي طَلَْحةَ  :صقَالَ النَّبِيُّ «

َيةٌ فَقُلُْت ِلَمْن َوَسِمْعُت َخَشفَةً فَقُلُْت َمْن َهذَا فَقَالَ َهذَا بِلَالٌ َوَرأَْيُت قَْصًرا بِِفَناِئِه َجارِ
 اَهذَا فَقَالَ ِلُعَمَر فَأََرْدُت أَنْ أَْدُخلَُه فَأَْنظَُر إِلَْيِه فَذَكَْرُت غَْيَرَتَك فَقَالَ ُعَمُر بِأَبِي َوأُمِّي َي

  »أََعلَْيَك أَغَاُر اهللا رسول
وارد بهشت شدم، ديدم كه رميصاء همسر ابي طلحه : فرمايد مي صاهللا رسول (

صداي راه رفتن پاهاي كسي را شنيدم، گفتم اين كيست؟ ناگهان . تاس همراهم
: گفتم. ساختمان مجللي ديدم كه در كنار آن كنيزي بود. اين بالل است: گفته شد

مي خواستم داخل . از آنِ عمر بن خطاب است :اين ساختمان از آن كيست؟ گفتند
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در و مادرم فداي تو پ: گفت عمر . آن شوم، اما اي عمر به ياد غيرت تو افتادم
  ).كار اندازم  شوند، آيا نسبت به تو غيرتم را به

بيش از يك خانه  مؤمنراه و روشي را به ما نشان داده است كه   صاهللا رسول 
  در مسند احمد از ابن عباس با سند صحيح روايت شده. در بهشت خواهد داشت

  : فرمودند  ص اهللا رسول  كه
  ١»اجلنةفی قطاة لبيضها بين اهللا له بيتاً  من بين مسجداً ولو كمفحص« 
هر كس مسجدي براي خشنودي خداوند و لو به اندازه النه يك پرنده براي (

  ).بسازد، خداوند براي او خانه اي در بهشت خواهد ساختهم تخمگذاري 
سنن ترمذي و سنن ابن ماجه از  ،در مسند احمد، صحيح بخاري و مسلم

  :فرمودند  ص اهللا رسول  كه  عثمان بن عفان روايت شده
  َمْن َبَنى ِللَِّه َمْسجًِدا َولَْو كََمفَْحصِ قَطَاٍة ِلَبْيِضَها َبَنى اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة«
خانه (در بهشت  خداوند  .هر كس مسجدي براي خشنودي خداوند بسازد(

  ).دساز ميمانند آنرا براي او ) اي
سنن ابي داود، سنن نسائي و سنن ابن ماجه از مسند احمد،  ،در صحيح مسلم
  :فرمودند  ص اهللا رسول  كه  ام حبيبه روايت شده

  »َمْن َبَنى َمْسجًِدا ِللَِّه َبَنى اللَُّه لَُه ِفي الَْجنَِّة ِمثْلَُه«
خانه (هر كس مسجدي براي خشنودي خداوند بسازد، خداوند در بهشت (

  ).دساز ميمانند آنرا براي او ) اي
از  مسند احمد، سنن ابي داود، سنن نسائي و سنن ابن ماجه  ،ر صحيح مسلمد

  :فرمود  ص اهللا رسول  كه  ام جبيبه روايت شده
  »َمْن َصلَّى ِفي َيْومٍ ِثْنَتْي َعْشَرةَ َركَْعةً َتطَوًُّعا ُبنَِي لَُه بِهِنَّ َبْيٌت ِفي الَْجنَِّة«
ند، خداوند براي او خانه ركعت نماز سنت بخوا 12هر كس در شب و روز (

  ).اي در بهشت خواهد ساخت

                                           
  ) . ٦٠٠٥(مشاره ) ٥/٦٢٥:(صحيح جامع الصغري   ١
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  نور و روشنايي بهشت: مبحث هشتم
در بهشت شب و روزي وجود ندارد و اهل : گويد ميقرطبي به نقل از علماء 

بهشت همواره در يك نور دائمي خواهند بود و اوقات شب را با پائين آوردن پرده 
و مقدار اوقات روز را با بلند شدن پرده ند ده ميها و بند كردن دروازه ها تشخيص 

  1.ابوالفرج بن جوزي اين مطلب را بيان كرده است. ها و باز شدن درها مي شناسند
  :ابن كثير در تفسير آيه

 mÏ  Î  Í  Ì    Ë  Ê  É  È   ÇÆ    Å  Ä    Ã  Â  Á         Ò  Ñ  Ð
  ×  Ö         Õ  Ô  Ól ٦٣ - ٦٢: مرمي   

يزدان و فرشتگان (ليكن درود  ،شنوند اي نمي تار پوچ و بيهودهآنان در آنجا گف(
خوراك و  )و تمام اوان و زمان(صبحگاهان و شامگاهان  ،)شنوند مي(را  )و مؤمنان

به آن  -اين است بهشتي كه ما آن را به بندگان خود    .طعام ايشان آماده است
  ).دهيم مي -كساني كه پرهيزگار باشند 

نه باين معني كه در  ،اوقاتي كه شبيه اوقات صبح و شام هستنددر :  بيان داشته
  .آنجا شب و روز وجود دارد
مشس و ال قمر و ال ليل و  فیها واجلنة ليس« :گويد ميابن تيميه در اين زمينه 

  ٢»هنار، لكن تعرف البكرة و العشية بنور يظهر من قبل العرشال 
توسط ، البته صبح و شام شب و روز وجود ندارد ،در بهشت خورشيد و ماه(

  ).ندشو ميشناخته شود  مينوري كه از طرف عرش ظاهر 

                                           
  ) . ٥٠٤(تذكرة قرطيب   ١
  ) . ٤/٣١٢(جمموع فتاوي شيخ االسالم   ٢
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  بوي بهشت: مبحث نهم
بهشت بوي معطر و پاكيزه اي دارد كه تمام زواياي آن را فرا مي گيرد و مؤمنان اين 

در مسند احمد، سنن نسائي، سنن ابن ماجه . ندكن ميبو را از راه بسيار دور استشمام 
  :فرمودند  ص اهللا رسول  كهاكم با سند صحيح آمده است و مستدرك ح

من قتل رجال من اهل الذمة مل یجد ریح اجلنة، و ان ریحها لیوجد من «
  .»مسیرة سبعین عاما

حال . دياب نميبوي بهشت را  ،هر كس شخصي از اهل ذمه را به قتل برساند(
  1).دشو ميآنكه بوي بهشت از مسافت هفتاد سال استشمام 

  : حديثي ديگر آمده استدر 
من قتل معاهدا مل یرح رائحة اجلنة، و ان ریحها لیوجد من مسیرة اربعین «
  .»عاما

حال . كند ميهر كس هم پيماني را به قتل برساند، بوي بهشت را استشمام ن(
  2).آنكه بوي بهشت از مسافت چهل سال قابل استشمام است

                                           
  ) . ٦٣٢٤: (مشاره) ٥/٣٥٥:(صحيح اجلامع الصغري  ١
  ) . ٦٣٣٣(: مشاره) ٥/٣٣٧: (مهان  ٢
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  ي بهشتها ميوهدرخت و : مبحث دهم

  ي بهشتها ميوه: مطلب اول

خداوند به ما خبر داده است كه . ندباش ميدرختان بهشت زياد، پاكيزه و متنوع 
  .صدر و طلح ،انگور، خرما، انار :درختان بهشت عبارتند از

 m  G  F  E  D  C    B   Al ٣٢ -  ٣١: النبأ   
بهره ايشان ) به بهشت(و دستيابي ) از دوزخ(رستگاري  ،مسلّماً پرهيزگاران(
  )).گردد بهره ايشان مي(و انواع رزها  ،باغهاي سرسبز   .گردد مي

 m  E  D C  B  Al ٦٨: الرمحن   
    .)ها و از جمله خرما و انار است در آن باغها انواع ميوه(

 m_      ~  }  |  {       z  y  x  w    v  u  t  s          a  `
  h g  f  e  d  c  bl ٣٢ - ٢٧: الواقعة   

اوصاف مواهب و نعمتهايشان در بيان (  !؟ چه سمت راستيهائي !راستيها سمت(
و در سايه درختان موزي    .اند خار آرميده سدر بي )سايه درخت(در    )گنجد نمي

و در ميان    .هايش رويهم رديف و چين چين افتاده است برند كه ميوه بسر مي
و در كنار آبشارها و    ).ندا خوش و آسوده(هاي فراوان و گسترده و كشيده  سايه

دهد و منظره آن  برند كه زمزمه آن گوش جان را نوازش مي بسر مي(آبهاي روان 
   ). هاي فراوان هستند و در ميان ميوه   ).بخشد چشم انسان را فروغ مي

طلح . دباش ميهمان درخت خاردار است كه در بهشت بدون خار : »سدر«
اما در بهشت منضود يعني . اي خار استدرختي است از درختان حجاز كه دار

  .بدون خار و بدون مشقت آماده خوردن است
آنچه كه در قرآن درباره درختان باغهاي بهشت آمده است، درختان اندكي 

خداوند . اند و گر نه اين باغها بيش از اين درخت دارند هستند كه ذكر شده
  : فرمايد مي
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 m  `  _     ~  }  |  {l ٥٢: الرمحن   
  ).انواع و اقسامي موجود است ،اي در آنجاها از هر ميوه(

را كه  ها ميوهي بهشت، اهل بهشت هر آنچه از ها ميوهو به دليل زياد بودن 
  ٥١: ص m  q  po  n  ml . خواهند يافت ،مايل باشند

هاي فراوان و  زنند و ميوه تكيه مي )راحت و آسوده بر تختها(در آنجا (
و خدمتكاران بهشتي فوراً خواستهايشان را برآورده (طلبند  مينوشيدنيهاي زيادي را 

  )).كنند مي
 m  U       T  S  Rl ٢٠: الواقعة   
  ).اي را كه برگزينند هر نوع ميوه )گردانند نوجوانان بهشتي براي آنان مي((

 m  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯l ٤٢ - ٤١: املرسالت   
هائي كه  و در ميان ميوه  .سارانند در كنار چشمه ها و پرهيزگاران در زير سايه (

  ).بخواهند و آرزو كنند
و هر آنچه كه اهل بهشت  ها نعمت و ها ميوهانواع  ،به هر حال در بهشت
  . خواسته باشند، وجود دارد

 m¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª    ¹¸
  ½  ¼   »  ºl ٧١: الزخرف   

و هرچه دل  ،شود ين به گردش انداخته ميها و جامهاي زر برايشان كاسه(
و شما در آنجا  ،در بهشت وجود دارد ،بخواهد و هرچه چشم از آن لذّت ببرد

  ).جاودانه خواهيد بود
ي ها ميوهبر عظمت و فراواني   كه  ابن كثير نكته بسيار جالبي را ذكر كرده

بسيار ريز و بهشت داللت دارند، و آن اينكه درخت سدر كه در دنيا جز يك ميوه 
و طلح كه هيچ منظوري سواي . اي ندارد، و البته خارهايش زياد است كوچك ميوه

حتي . ي بسيار و زيبا خواهند بودها ميوهسايه در دنيا ندارد، اينها در بهشت داراي 
هائي كه در دنيا  پس درباره درخت. يك ميوه از آنها هفتاد رنگ و طعم متشابه دارند

انگور  ،خرما ،سيب: ماننددرختاني . ا دارند چه گمان داريدي خوب و زيبها ميوه
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 ؟ و چه مي پنداري درباره ريحانه و گلها؟ حاصل سخن اينكه در بهشت...و
  )و ال اذن مسعت و ال خطر علي قلب بشررأت العني (: يي وجود دارد كهها نعمت
فصل  مانند درختان دنيا نيستند كه در .ندده ميدرختان بهشت همواره ميوه (

  .ي درختان بهشت مستمر و ماندگار هستندها ميوه. خاصي از سال ميوه بدهند
 mN  M   LK  J   I  H  GF  E  D  C  B  A    Q  PO

  Y  X  W   V  UT  S  Rl ٣٥: الرعد   
 )اين است كه(صفت بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است  (

ميوه و نعمتش هميشگي  .آن جاري است) درختان(ها و جويبارها در زير  رودخانه
و سرانجام  ،اين سرانجام كساني است كه پرهيزگارند .اش دائمي است و سايه

  ).است) دوزخ(كافران آتش 
 m  p  o  n  m  l     k  j  i  hg  fl ٣٤ - ٣٢ :الواقعة   
و    .گردد شود و نه منع مي كه نه تمام مي   .هاي فراوان هستند و در ميان ميوه(

  )).گذرانند خوش مي(در بين همسران ارجمند و گرانقدر 
  . ندشو ميعالوه بر ماندگار بودن، اهل بهشت هرگز از آنها منع ن

هاي بهشت اين است كه اهل بهشت آنها را  هاي ميوه از جمله زيبائي و شگفتي
  . در ظاهر همسان و در لذت مختلف خواهند يافت

 m  X  W  V  U  TS   R  Q  P  O  N]  \  [Z  Y  
_^l ٢٥: البقرة   

پيشتر اين نصيبمان  :گويند ،هاي آنها بديشان عطاء شود هرگاه بعضي از ميوه(
هائي در جنس و شكل يكي  چه چنين ميوه(  .اند و همسان آن را آورده ،گشته بود

  ).)اي دارند ولي طعم و مزه جداگانه ،بوده
  . راي رشد هستندي بهشت داراي شاخه هاي زياد، بلند و داها درخت

 m  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _l ٤٧ - ٤٦: الرمحن   
پس    .دارد )در بهشت(باغهائي  ،هر كسي كه از مقام پروردگار خود بترسد(

  ).  !؟كنيد كداميك از نعمتهاي پروردگار خود را تكذيب و انكار مي
  : كه در توضيح اين دو باغ آمده است
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 m Å  Ä    Ã  Â  Á  À Ê  É  È  Ç  Æ    Ël   
   ٦٥ - ٦٣: الرمحن

هر دو    !؟كنيد پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي(
پس     ).زنند و از شدت سبزي و شادابي به سياهي مي(كامالً سرسبز و خرم هستند 

  )  !؟كنيد كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي
يش بسيار سبز باشند به ها درختمگر زماني كه شود  ميوصف نباغ با تاريكي 

  .مايل به سياهي باشندهم نزديكي درختانش   و بهشدت سبزي از كه  اي گونه
كه اهل  اي گونهرس هستند، به  ي اين درختان نزديك و در دستها ميوهاما 

  . بهشت به آساني بدانها دسترسي خواهند داشت
 m m  lk  j  i    h  g  f   p  o  nl ٥٤: الرمحن   
 )هاي آنها چه رسد به رويه(لمند كه  زنند و مي بهشتيان بر فرشهائي تكيه مي(

هاي رسيده باغهاي بهشت نزديك و  و ميوه .آسترهاي آنها از ابريشم ضخيم است
  ).در دسترس است

 m   l  k  jl ١٤: اإلنسان   
  ).الوصول و در دسترس است هاي آنجا سهل و ميوه(
  :فرمايد ميهاي بهشت خداوند  سايه  راجع به اما

 m  ¦  ¥  ¤l ٥٧: النساء  
 )عزّت و رفاهيت(به سايه  )دهيم و زندگي پرناز و نعمتي مي(و آنان را (

 )گردانيم اي داخل مي گسترده
 m  b        a  `l ٣٠: الواقعة   
 )).اند خوش و آسوده(هاي فراوان و گسترده و كشيده  و در ميان سايه(

 m  ´  ³  ²   ±  °  ¯l ٤١: املرسالت  
  ).سارانند ها و در كنار چشمه پرهيزگاران در زير سايه(
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  توصيف برخي از درختان بهشت: مطلب دوم

درباره برخي از درختان بهشت براي ما سخن گفته است، سخني   صاهللا رسول 
ي از اينك برخ. بسيار شگفت آور كه حكايت از يك آفرينش بسيار كمياب دارد

  .كنيم را بازگو مي  ص اهللا رسول سخنان

  درو ميدرختي كه سواره به مدت يكصد سال زير آن راه  -1
 .ددان مياين درخت بسيار سترگ است، غير از خالق كسي ديگر مقياس آن را ن

كه اسب تيز رو براي دهد  براي ما شرح مي  گونه اين بزرگي آن را  ص اهللا رسول
در بخاري و مسلم از ابي سعيد روايت . صد سال نياز  بهن رسيدن به منتها اليه آ

  :فرمودند  ص اهللا رسول  كه  شده
  »إِنَّ ِفي الَْجنَِّة لََشَجَرةً َيِسُري الرَّاِكُب ِفي ِظلَِّها ِمائَةَ َعامٍ لَا َيقْطَُعَها« 
همانا در بهشت درختي است كه اسب تيز رو و ورزيده يكصد سال زير آن (

  1).د تمام سايه آن را طي كندتوان ميو هنوز نرود  ميراه 
  : فرمودند  ص اهللا رسول  كه  روايت شده در صحيح بخاري از ابي هريره 

إِنَّ ِفي الَْجنَِّة لََشَجَرةً َيِسُري الرَّاِكُب ِفي ِظلَِّها ِمائَةَ َسَنٍة َواقَْرُءوا إِنْ ِشئُْتْم َوِظلٍّ «
  » َمْمُدوٍد
سوار به مدت صد سال در سايه آن راه اسب است كه  همانا در بهشت درختي(
  ٣٠: الواقعة m  a  `l : براي تصديق اين سخن آيه. درو مي

  كه  در صحيح مسلم از حضرت ابي هريره و سهل بن سعد روايت شده
  : فرمودند  ص اهللا رسول
  »َعامٍ لَا َيقْطَُعَهاإِنَّ ِفي الَْجنَِّة لََشَجَرةً َيِسُري الرَّاِكُب ِفي ِظلَِّها ِمائَةَ «
و رود  ميسوار صد سال زير آن راه اسب همانا در بهشت درختي است كه (

  ).ي آن را بپيمايد سايه  هنوز نتوانسته
  

                                           
  ) . ٢/٢١٧٦(كتاب اجلنة : مسلم ) ١١/٤١٦(كتاب الفرقان باب صفة اجلنة ، فتح الباري . خباري   ١
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  سدرة املنتهي-2
 خداوند خبر داده كه. اين درخت سخن به ميان آمده است  در قرآن راجع به

اين . قعي خود ديده استباالي اين درخت جبرئيل را در صورت وا  ص اهللا رسول
  :درخت مأوي نام دارد

 mj   i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _    ~  }        l  k

  u  t    s     r  q  p  o  n  ml ١٧ - ١٣: النجم   
بهشت    .نزد سدرةالمنتهي   .وي را ديده است) در شب معراج(او كه بار ديگر (

چيزهائي سدره را  ،در آن هنگام   .ر آن استاست در كنا) و مأواي متقيان(كه منزل 
با  ،قابل توصيف و بيان ،و چنان عجائب و غرائبي(فرا گرفته بود كه فرا گرفته بود 

منحرف  )محمد در ديدن خود به چپ و راست(چشم    )الفباي زبان انسان نيست
تنها به همان چيزي نگريست كه (و سركشي نكرد و  ،نشد و به خطا نرفت

  )).ت ببيند و بنگردبايس مي
  : از اين درخت چنين خبر داده است  ص اهللا رسول و
و اذا ورقها مثل آذان  ،مث رفعت لی سدرة املنتهی، فاذا نبقها مثل قالل هجر«
سدرة املنتهی، و اذا اربعة اهنار، هنران باطنان و   هذه) ای جربیل: (قال. الفیلة

اما الباطنان فنهران فی اجلنة، و اما : ما هذا یا جربیل؟ قال :قلت ،هنران ظاهران
  ١»الظاهران فالنیل و الفرات

ي آن در مقياس ها دانه. جلو چشمان من آورده شد »سدرة املنتهي«بعد (
جبرئيل . برگ هاي آن باندازه گوش هاي فيل بودند. باندازه كوزه هاي هجر بودند

تا پنهان در آنجا ديده دو تا ظاهر و دو  ،چهار تا نهر. اين سدره المنتهي است: گفت
دو تا نهر : گفت: پرسيدمجبرئيل درباره اين نهرها از : فرمايد مي ص اهللا رسول .شد

  . اند اند و دو تاي ظاهر نيل و فرات باطن از نهرهاي بهشت
  :در صحيحين نيز چنان آمده است

                                           
 . است  خباری، مسلم، ترمذی و امحد نسبت داده  و آن را به.  ٢٨٦١  مشاره) ٣/١٨(صحیح اجلامع   ١
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لَْوانٌ لَا أَْدرِي َما ِهَي ثُمَّ أُْدِخلُْت ثُمَّ اْنطَلََق َحتَّى أََتى بِي السِّْدَرةَ الُْمْنَتَهى فََغِشَيَها أَ«
  »الَْجنَّةَ فَإِذَا ِفيَها َجَنابِذُ اللُّْؤلُؤِ َوإِذَا ُتَراُبَها الِْمْسُك

ي رنگهاي  وسيله  به  سپس تا سدرة المنتهي با هم رفتم، آن را طوري ديدم كه(
، سپس وارد بهشت شدمبودم،   حال آن را نديده  تا به  بود كه  شده  گوناگوني پوشيده

  ).گنبدهايي از مرواريد را ديدم و خاك آن از مسك بود

  درخت طوبي-3
اهل بهشت از اين و پوشاك لباس . درخت طوبي درخت بسيار بزرگي است

در مسند احمد، تفسير ابن جرير و صحيح ابن حبان از . شود درخت قرار داده مي
    :رمودف  ص اهللا رسول  كه  ابي سعيد خدري روايت شده

  ١»مسرية مائة عام ثياب اهل اجلنة خترج من اكمامها ،طويب شجرة يف اجلنة«
لباس اهل بهشت . مسافت آن صد سال است. طوبي درختي است در بهشت(

  ). دشو مياز خوشه هاي آن ساخته 
  : در مسند احمد از عبداهللا بن عمرو روايت شده

أَْخبِْرَنا َعْن ِثَيابِ  اهللا رسول ُه َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَالَ َياَجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اللَّ« 
َصلَّى اللَُّه  اهللا رسول أَْهلِ الَْجنَِّة َخلْقًا ُتْخلَُق أَْم َنْسًجا ُتْنَسُج فََضِحَك َبْعُض الْقَْومِ فَقَالَ

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه  اهللا رسول أَكَبَّ َعلَْيِه َوَسلََّم ِممَّ َتْضَحكُونَ ِمْن َجاِهلٍ َيْسأَلُ َعاِلًما ثُمَّ
  »قَالَ لَا َبلْ َتَشقَُّق َعْنَها  اهللا رسول َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ أَْيَن السَّاِئلُ قَالَ ُهَو ذَا أََنا َيا

پيرامون لباسهاي بهشت ! اي پيامبر خدا: آمد و گفت  ص اهللا رسول مردي نزد(
و يا حالجي است كه بافته شود  ميريده به ما خبر بده، مخلوقي است كه آف

خنده براي : فرمودند  ص اهللا رسول .د؟ بعضي حاضرين به خنده در آمدندشو مي
 اهللا رسول ؟ سپسكند مييد كه يك نادان از يك دانايي سوال خند ميچه؟ آيا از اين 

اي پيامبر : آن مرد گفت. سائل كجا است: به طرف سوال متوجه شده فرمودند  ص
خير، يعني لباس هاي اهل بهشت نه : پيامبر فرمود ،.ال را پرسيدممن سؤ !خدا

                                           
  ) . ٤/٦٣٩: (سلسله احاديث الصحيحه   ١
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ي ها ميوهند بلكه از ثمرات و شو ميند و نه بافتني هستند كه بافته شو ميآفريده 
  ).ندآي ميبهشت به وجود 

  بهشت ي بهترين ريحانه: مطلب سوم

  :خداوند خبر داده است كه در بهشت ريحانه وجود دارد
 m {    z  y   c  b  a  `  _  ~      }  |l ٨٩ - ٨٨: الواقعة   

بهره او  ،همين كه مرد   .از زمره پيشگامان مقرّب باشد )شخص محتضر(و اما اگر (
  ).راحت و آسايش و گلهاي خوشبو و بهشت پرنعمت است

در معجم . است» حناء«بهترين ريحانه بهشت : فرموده است  صاهللا رسول 
حيح و مطابق با شرائط شيخين از عبداهللا بن عمرو روايت طبراني كبير با سند ص

  : فرمودند  ص اهللا رسول  كه  شده
  » سید رحيان اجلنة احلناء« 
  1).بهترين ريحانه بهشت حنا است(

  تنه درختان بهشت از طال هستند: مطلب چهارم

به ما خبر داده است، اين است كه   ص اهللا رسول اخبار بسيار شگفتي كه از جمله
در سنن ترمذي، صحيح ابن حبان و . هاي درختان بهشت از طال هستند ساق و تنه

  : فرمودند  ص اهللا رسول  كه  بيهقي با سند صحيح از ابي هريره روايت شده
  ٢»ما يف اجلنة شجرة اال و ساقها من ذهب« 
  ).در بهشت هيچ درختي نيست، مگر اينكه ساق و تنه آن از طال است(

                                           
  ) . ١٤٢٠: (مشاره ) ٤/٤٠٧: (سلسله احاديث الصحيحه   ١
  ). ٥/١٥٠:(صحيح اجلامع الصغري   ٢
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  براي افزايش درختان بهشت راهي : مطلب پنجم

نشان داده بود كه   ص اهللا رسول پدر انبياء حضرت ابراهيم خليل در شب معراج به
ترمذي با سند . امتش را از نحوه افزودن سهم خويش از درختان بهشت اطالع بدهد

  :فرمود صپيامبر   كه كند ميروايت  حسن از ابن مسعود 
يا حممد، اقرأ امتك ان اجلنة ارض طيبة : فقال  ،لقيت ابراهيم ليلة اسري يب«
عذبة املاء و اهنا قيعان و ان غراسها سبحان اهللا، و احلمد هللا و ال اله اال اهللا و   ،التربة

  ١.»اهللا اكرب
به امت  صاي محمد : او به من گفت .را ديدم در شب اسراء ابراهيم (

ش شيرين و گوارا آب. خود خبر بده كه بهشت زميني است كه خاك پاكيزه دارد
سبحان اهللا، «. نهال كاري آن با خواندن اين كلمات است. دشت پهناوري دارد. است

  »والحمدهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر

                                           
  ٥٠٢٨:   مشاره).٥/٣٤:(صحيح اجلامع الصغري  ١
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  جانوران و پرندگان بهشت: مبحث يازدهم
در بهشت پرندگان و جانوراني وجود دارد كه غير از خداوند متعال كسي آنها را 

ند، كن مييي كه اهل بهشت از آن تغذيه ها نعمت متعال درباره خداوند. ددان مين
  : فرمايد مي

 m  ]  \  [  Z  Y  X    W  Vl ٢٢ - ٢١: الواقعة   
و حوريان چشم درشت بهشتي    .اي كه بخواهند و آرزو كنند و گوشت پرنده(
    ).دارند

سوال  ص اهللا رسول درباره كوثر از  كه  در سنن ترمذي از انس روايت شده
  :كوثر چيست؟ فرمود: شد

ذاك هنر اعطانيه اهللا، اشد بياضاً من اللنب و احلي من العسل فيه طري اعناقها « 
  ١»اكلتها انعم منها  ص اهللا رسول ان هذه لناعمه، قال: كاعناف اجلزر، قال عمر

از شير سفيدتر . خداوند به من اعطاء نموده است  آن نهري است در بهشت كه(
در آن پرندگاني وجود دارد كه گردن هاي آن،  .تر است سل شيريناست و از ع

 .ايد شتر مرغ باشدپس اين ب: عمر گفت. اند) دراز(مانند گردن هاي شترها 
  . خوردن آن از شتر مرغ بهتر است: فرمودند  ص اهللا رسول

  :ابو نعيم در حليه و حاكم در مستدرك از ابن مسعود نقل كرده است
لك : فقال ،هذه الناقة يف سبيل اهللا ،اهللا رسول يا: فقال  خمطومة،جاء رجل بناقة « 

  . هبا سبعماته ناقة خمطومة من اجلنة
اين شتر را در راه : و گفت وردآ  ص اهللا رسول مردي شتري مهار شده را نزد(

خداوند در عوض آن هفتصد شتر مهار : كنم، پيامبر در پاسخ فرمودند خدا صدقه مي
  2).خواهد دادشما   شده را به

                                           
  ). ٢/٩١(مشكاة املصابيح   ١
باشد، ذهبی و شیخ  شرائط شیخین صحیح می  این روایت بنا به:  این روایت گفته  حاکم راجع به ٢

  اند ناصر الدین البانی نیز با او موافقت منوده
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  . وارد شده است  اينگونهابو مسعود انصاري در صحيح مسلم از 
  .»لك هبا يوم القيامه سبعمائة ناقة كلها خمطومة« 
  ).شود مي  تو داده  به  روز قيامت در برابر اين شتر هفتصد شتر مهار شده(



 

  فصل چهارم
  اهل بهشت

  شوند بهشت مي  اعمالي كه موجب ورود به: مبحث اول
پس هر كس براي خداوند شريك قرار . هل بهشت همان مؤمنان موحد هستندا

يا اصلي از اصول ايمان را تكذيب نمايد، او از  خداوند را انكار كند ويا  ،دهد
  .بهشت محروم و وارد دوزخ خواهد شد
اني هستند مؤمنكه اهل بهشت همان شود  ميقرآن به وفور اين مطلب را يادآور 

ند و در برخي موارد به شرح و تفسير اعمال صالحي مي ده ميم كه عمل صالح انجا
  .كند پردازند كه صاحب آن استحقاق بهشت پيدا مي

از جمله مواردي كه قرآن تصريح فرموده مبني بر اينكه اهل بهشت بخاطر 
  :عبارتند ازكند  ايمان و عمل صالح استحقاق بهشت پيدا مي

 mK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A    ML
\  [Z  Y  X  W  V  U  TS   R  Q  P  O  N    `   _^  ]

   h  g  f  e  dc  b  al ٢٥: البقرة   
اين كه  ،اند اند و كردار نيكو انجام داده مژده بده به كساني كه ايمان آورده(

هرگاه  .كه در زير درختان آن رودها روان است )بهشتي(ايشان را است باغهاي 
و  ،پيشتر اين نصيبمان گشته بود :گويند ،نها بديشان عطاء شودهاي آ بعضي از ميوه

ولي طعم  ،هائي در جنس و شكل يكي بوده چه چنين ميوه(  .اند همسان آن را آورده
عيبي داشته و در آنجا  و در آنجا همسران پاك و بي ).اي دارند و مزه جداگانه

  ).جاويدان خواهند ماند
 m  x  w  v  u  t   s  r  q  py      {  z

  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~   }|l ٥٧: النساء   
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اند و كارهاي  ايمان آورده )بدانچه به سويشان آمده است(و اما كساني را كه (
وارد خواهيم ساخت كه رودبارها در  )از بهشت برين(اند به باغهائي  شايسته كرده

 )گيرد و پايان نمي زندگانيشان هرگز(در آنجاها  .آنها جاري است )درختان(زير 
و به دور از آلودگيها و (اي  در آنجاها همسران پاكيزه .مانند جاودانه تا به ابد مي

عزّت و (به سايه  )دهيم و زندگي پرناز و نعمتي مي(و آنان را  .دارند )عيبها
  ).گردانيم اي داخل مي گسترده )رفاهيت
 m«  ª       ©  ¨  §    ¦  ¥   ¤  £  ¢     ¬

°  ¯®    ³  ²  ±l ٤٢: األعراف   
از (به هيچ كس  - كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند  (
ايشان بهشتيانند و جاودانه در  -   كنيم جز به اندازه تاب و توانش تكليف نمي )آنان

  ).مانند آن مي
  :و آيه هاي زير

 m§  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }    ¨
 °   ¯®  ¬  «  ª  © ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±      ¹

ºl ٧٢: التوبة   
كاخها و (خداوند به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است كه در زير (

و مسكنهاي پاكي را  ،مانند آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي )درختهاي
كه جاي ماندگاري هميشگي و زندگي (در بهشت جاويدان بدانان وعده داده است 

از همه مهمتر خداوند خوشنودي خود را بديشان وعده داده است  .مدي استسر
  ).پيروزي بزرگ همين است .خوشنودي خدا باالتر از هر چيز است )كه

 ma  `_  ^  ]  \  [   Z  Y  X    c     b
n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d    q  po

  x  w  v   u  t  s  rl ١٠ - ٩: يونس   
پروردگارشان  ،كنند آورند و كارهاي شايسته مي ني كه ايمان ميبيگمان كسا(

و در دنيا (نمايد  رهنمودشان مي )راستين و كارهاي خداپسند(آنان را به سبب ايمان 
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فرمايد  و در آخرت به بهشت نائلشان مي ،دارد قدمشان مي استوار و ثابت  ،بر ايمان
وش و پرناز و نعمت روان ايشان در بهشت خ )كاخهاي(جويبارها در زير  )كه

از آنچه كافران در دنيا (تو منزّهي  !پروردگارا :در بهشت دعاي مؤمنان   .است
اي فرمانبرداران (درودتان باد  )خطاب به همديگر(و سالم آنان در آن  )گفتند مي

شكر و سپاس پروردگار جهانيان را سزا  :و ختم دعا و گفتارشان ! )يزدان سبحان
  ).باشد مي )ن را نصيب ما كرد و از ما خوشنود گرديدكه ايما(  ،است

 m}  |   {  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p    ~
¬  «  ª  ©¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �    ¯  ®l   

   ٣١: الكهف
كاخها (بهشتي كه در زير  ؛ آنان كسانيند كه بهشت جاويدان از آن ايشان است(

آنان در آنجا با دستبندهاي طال آراسته  .است آن جويبارها روان )و درختان
حرير نازك و ضخيم  )فاخري از انواع مختلف(هاي سبز  و جامه ،شوند مي
 )وه كه اين چيز موعود(  .اند در حالي كه بر تختها و مبلمانها تكيه زده ،پوشند مي

  )  !استچه منزل و مقَرّ زيبايي  )به اين باغها و تختها به(و  !چه پاداش خوبي است
 mã  â       á  à  ß  Þ   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Ø    æ  å   ä

   ð  ï  î  í  ì  ëê  é  è  çl ٧٦ - ٧٥: طه   
چنين كساني داراي  ،و هركه با ايمان و عمل صالح به پيش پروردگارش رود(

است  )بهشت جاويداني(باغهاي  )آن منازل و مراتب(   .مراتب واال و منازل بااليند
 ،آن رودبارها جاري است )قصرها و درختهاي(و در زير  ،ي ماندگاري استكه جا

با (پاداش كسي است كه  )چنين چيز باارزشي(و اين  ،مانند و جاودانه در آنجا مي
  ).كند )از كثافات كفر و معاصي(خويشتن را پاك و پاكيزه  )ايمان و انجام طاعت

بهشت راه   ايمان و اسالم بهخاطر   آنان به  دارد كه در برخي آيات بيان مي
  :اند يافته

 m�  ~  }  |  {   z  y  x  w   v   u  t     ¡
  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢l ٧٠ - ٦٨ :الزخرف   
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كه عذاب و عقابي (شما است  بر ميامروز نه بي !من )پرهيزگار(اي بندگان (
هاي ما ايمان  آيهآن بندگاني كه به    .و نه غم و اندوهي داريد )گريبانگيرتان شود

شما و همسرانتان به    .اند بوده )آفريدگار خود(اند و مسلمان و مطيع فرمان  آورده
  ).در آنجا شادمان و شادكام و مكرّم و محترم خواهيد بود ،بهشت درآئيد

ي دستيابي  كردن دين مايه  خالصانه  دارد كه و در برخي ديگر از آيات اعالم مي
  :تاس  بهشت شده  آنان به

 m¶  µ  ´  ³²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §    ¹  ¸
  »   ºl ٤٣ - ٤٠: الصافات   

و  ،گذرد كه پروردگارشان از كيفر لغزشهايشان مي(مگر بندگان مخلص خدا (
بديشان  ،پاداش مضاعف ده تا هفت صد برابر كردار نيكشان و گاهي افزون بر آن

و  .هاي رنگارنگ يعني ميوه   .ژه و معيني استايشان را روزيِ وي   ).فرمايد عطاء مي
در ميان باغها    ).گردد و با نهايت احترام از ايشان پذيرائي مي(آنان مكرّم و معزّزند 

  ).برند و بوستانهاي پر نعمت بهشت بسر مي
خداوند و عبادت وي   ي آنان به اي ديگر از آيات شدت ارتباط و عالقه در پاره

  :است  شده  بهشت قرار داده  ها بهي ورود آن را بهانه
 m~   }  |  {   z  y  x  w  v  u   t  s    `  _

j  i  h  g  f   e  d  c  b  a    l  k
y      x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n   m     }  |            {  zl   

   ١٧ -  ١٥: السجدة
براي (  ،پند داده شوندتنها كساني به آيات ما ايمان دارند كه هر وقت بدانها (
پردازند و تكبر  و ستايشگرانه به تسبيح پروردگارشان مي ،افتند به سجده مي )خدا
و خواب شيرين را ترك گفته و (شود  پهلوهايش از بسترها به دور مي   .ورزند نمي

پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد  )پردازند و به عبادت پروردگارشان مي
در  ،داند هيچ كس نمي  . بخشند ايم مي و از چيزهائي كه بديشان داده ،خوانند مي

بخشي  آفرين و مسرّت چه چيزهاي شادي ،دهند انجام مي )مؤمنان(برابر كارهائي كه 
  ).براي ايشان پنهان شده است
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  :ي ديگر از اعمال هستند صبر و توكل دو دسته
 m`  _   ~  }  |  {  z  y  x  w   v        a

  bn  m  l  k  j   i  h  g   f  e  dc  l   
  ٥٩–٥٨:العنكبوت

ايشان را در  ،كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده باشند(
 .كاخهائي كه در زير آنها رودبارها روان است .دهيم كاخهاي عظيم بهشت جاي مي

براي (ش آنان كه پادا )به به .كوچند و هرگز از آن نمي(برند  جاودانه در آن بسر مي
كه در برابر مشكالت زندگي (آن كساني    !كنند چه پاداش خوبي است كار مي )خدا

بر  )در همه احوال(اند و  شكيبائي ورزيده )و مشقّات تكاليف و وظائف ديني
  .)اند پروردگار خود تكيه و توكّل داشته
  :استبر ايمان استقامت  يكي ديگر از اعمال پايداري و

 m Ø  ×  Ö ã  â  á     à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù     ä
   í  ì         ë  ê   é   è  ç  æ  ål ١٤ - ١٣: األحقاف    

بر اين توحيد و (سپس  ،پروردگار ما تنها يزدان است :گويند كساني كه مي(
آنان به    .گردند نه ترسي بر آنان است و نه غمگين مي ،مانند ماندگار مي )يكتاپرستي
  ).مانند ساكنان بهشت بوده و جاودانه در آن مي ،كنند ارهائي كه ميپاداش ك

عدالت و قضاوت خداوند يكي   فروتني و كرنش در برابر خدا و اطمينان به
  :باشد بهشت مي  ديگر از اعمال ورود به

 mw  v  u  t  s  r   q  p  o  n     yx
  }  |  {  zl ٢٣: هود  

اند و به خداي  ند و كارهاي شايسته كردها بيگمان كساني كه ايمان آورده(
آنان بهشتيانند و در ) اند اند و تسليم فرمانش شده و كرنشش برده(اند  خويش آرميده

    ).مانند آنجا جاودانه مي
  : يكي ديگر ترس از خداوند است

 m  d  c  b  a  `  _l ٤٦: الرمحن  
    ).دارد )هشتدر ب(باغهائي  ،هر كسي كه از مقام پروردگار خود بترسد(
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  :و عدم دوستي با آنها استيكي ديگر قطع ارتباط با كفار و مشركين 
 mL  K  J   I  H    G  F  E  D  C  B  A    M

X  W  VU  T  S  R   Q  P  O  N     Z  Y
e  d  c   b  a  `  _^  ]  \  [    hg  f

w  v  u      t   s  rq  p  o  nm   l  k  j  i     y  xl   
   ٢٢:جملادلةا

ولي  ،مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند(
هرچند كه  ،كساني را به دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند

خدا  ،چرا كه مؤمنان .و يا قوم و قبيله ايشان باشند ،يا برادران ،يا پسران ،آنان پدران
و با نفخه رباني خود ياريشان داده است و  ،مان زده استبر دلهايشان رقم اي
گرداند كه از زير  و ايشان را به باغهاي بهشتي داخل مي ،تقويتشان كرده است

خدا از  .مانند و جاودانه در آنجا مي ،آنها رودبارها روان است )كاخها و درختان(
حزب  !هان .داينان حزب يزدانن .و ايشان هم از خدا خوشنودند ،آنان خوشنود

  ).قطعاً پيروز و رستگار است ،يزدان
بهشت   موجب ورود به  اند كه ي بحث راندهطور مفصل از اعمال  برخي آيات به

علت استحقاق آنها براي   كه  كرده  اشاره  اين نكته  ي رعد به شوند؛ مثال در سوره مي
از جانب خداوند   شده بر پيامبر نازل  اند آنچه آنان اعتقاد داشته  بهشت اين است كه

اند  را پايمال نكرده  شده اند، عهد و پيمان بسته  هاي خود وفا كرده وعده  باشد، به مي
  :...و

 mg  f  e   d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [    i  h
t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j    v   u

b  a  `   _  ~  }  |       {  z  y  x   w    fe  d  c
  gp  o  n  m  l         k  j  i   h    w  v   u  t  s  rq

¡   �  ~  }  |  {  z  y  x     ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
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³  ²  ±      °  ¯  ®      ¬  «    ¾  ½  ¼  »   º  ¹¸     ¶    µ  ´
  Ä  Ã   Â  Á  À    ¿l ٢٦ – ٢١: الرعد  

خدا به حفظ آنها دستور داده  دارند پيوندهائي را كه و كساني كه برقرار مي(
و  ،پيوند انسان با جامعه انسانيت ،رابطه انسان با آفريننده جهان :از قبيل(  ،است

ترسند و از  و از پروردگارشان مي )رابطه او با همنوعان به ويژه خويشان و نزديكان
 و   .باشند هراسناك مي )كه در قيامت به سبب گناهان داشته باشند(محاسبه بدي 
به خاطر  )در برابر مشكالت زندگي و اذيت و آزار ديگران(كساني كه 

و از چيزهائي  ،خوانند و نماز را چنان كه بايد مي ،ورزند پروردگارشان شكيبائي مي
و با انجام  ،كنند بخشند و خرج مي به گونه پنهان و آشكار مي ،ايم كه بديشان داده

عاقبت  )اي با انجام چنين كارهاي پسنديده(ان آن .دارند نيكيها بديها را از ميان برمي
باغهاي بهشت  )اين عاقبت نيكو(   .از آن ايشان است )كه بهشت است(نيك دنيا 

و آنان همراه كساني از  ،است )سرمدي و زيستن ابدي(است كه جاي ماندگاري 
و يعني از عقائد (  ،شوند كه صالح پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا وارد مي

و جملگي در كنار هم جاودانه و (باشند  )اي برخوردار بوده اعمال پسنديده
و به (و فرشتگان از هر سوئي بر آنان وارد  )برند سعادتمندانه در آن بسر مي

هميشه به (  !درودتان باد ):فرشتگان بدانان خواهند گفت(   .آيند مي )درودشان
و استقامتي كه  )بر اذيت و آزار(به سبب شكيبائي  )بريد سالمت و خوشي بسر مي

داريد كه بهشت يزدان و نعمت (چه پايان خوبي  .داشتيد )بر عقيده و ايمان(
فطري و (پيمان  ،)برعكس افراد فوق الذّكر(و اما كساني كه    ).جاويدان است

و  ،با ايشان بسته است )با اعطاي عقل و شعور(شكنند كه  خدا را مي )تكويني
و در  ،سالنند كه خدا به حفظ و نگاهداشت آن دستور داده استگ پيوندي را مي

نفرين بهره ايشان است و پايان بد جهان  ،پردازند روي زمين به فساد و تباهي مي
خدا روزي را براي هركس كه بخواهد    .از آنِ آنان است )كه دوزخ سوزان است(
و آن را  ،گرداند راخ ميفراوان و ف )و او را متمسك به اسباب و علل ظاهري ببيند(

كم و  )و او را غير متمسك به اسباب و علل ظاهري ببيند(براي هركس كه بخواهد 
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و زندگي دنيا هم در  ،به زندگي دنيا شاد و خوشنودند )كافران(  .نمايد تنگ مي
  ).كاالي ناچيزي بيش نيست ،برابرِ آخرت

منين است، ؤم ري از آنِرستگا  كه  اعالم داشته »منونمؤ«ي  و در ابتداي سوره
شوند و بيان  بهشت مي  موجب ورود به  كه  بيان و توضيح اعمالي پرداخته  سپس به

در آن   شوند و براي هميشه وارد فردوس مي  رستگاري آنان اين است كه  كه  داشته
  :مانند مي

 mM  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A        N
  V  U  T   S  R  Q  P  OX  W    [  Z  Y

e  d  c  b  a  `  _   ^  ]   \     j  i  h  g  f
q  p   o  n  m  l  k     w  v  u  t  s  r

}  |  {  z  y  x    d  c  b  a  `     _  ~l   
  ١١ - ١: املؤمنون

   .كسانيند كه در نمازشان خشوع و خضوع دارند  .مسلّماً مؤمنان پيروز و رستگارند(
 ؛گيرند و زندگي را جدي مي(ياوه رويگردانند  )گفتار(بيهوده و  )كردار(از  و كسانيند كه

مگر  .كنند و عورت خود را حفظ مي .كنند و كسانيند كه زكات مال بدر مي     ).نه شوخي
اشخاصي كه    .كه در اين صورت جاي مالمت ايشان نيست ،از همسران يا كنيزان خود

و (آيند  بشمار مي )از حدود مشروع(متجاوز  ،دنبال كنند را )دو راه زناشوئي(غير از اين 
و . و كسانيند كه در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر پيمانند). باشند زناكار مي

و اركان  ،و پيوسته آنها را در وقت خود اداء(باشند  كسانيند كه مواظب نمازهاي خود مي
و  )سعادت(آنان مستحقّان  )نمايند و اصول و خشوع و خضوع الزم را مراعات مي

كنند و جاودانه در آن  آنان بهشت برين را تملّك مي . هستند) بهشت(فراچنگ آورندگان 
        .)خواهند ماند

درباره سه عمل بزرگ خبر داده است كه صاحب آنها استحقاق   صاهللا رسول 
  روايت كرده مسلم در صحيح خود از عياض بن حمار مجاشعي ،كند بهشت پيدا مي

  : خطبه خود فرمودندضمن روزي در  ص اهللا رسول  كه
و اهل اجلنة ثالثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق، و رجل رحیم رقیق ... «

   .»القلب لکل ذی قربی و مسلم، و عفیف متعفف ذو عیال



  
  
  

   كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ                                                         242
 

 ي هصدقه دهند -2 عادل است  كه حاكمي - 1: اهل بهشت سه گروه هستند(
و پاكدامن و در پي  مهربان است خويشاوندان و مسلمانانا ب  كهفردي  -3موفق 

  ).پاكي بوده و با عيال باشد
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  بهشت دشوار استراه : مبحث دوم
بهشت درجه بسيار بلندي است و صعود به بلندي ها به سعي و تالش نياز زياد 

د و اين به اراده آهنين و ياب ميراه بهشت با مخالفت با هواي نفس تحقق . دارد
در حديثي از بخاري و مسلم از حضرت ابي هريره روايت . م قاطع نياز داردتصمي
  :فرمودند ص اهللا رسول  كه  شده

  » حجبت النار بالشهوات، و حجبت اجلنة باملکاره«
  1).دوزخ با لذايذ و شهوات و بهشت با نا ماليمات احاطه شده است(

 ص اهللا رسول  كه  هابو داود و ترمذي از ابي هريره روايت شد ،در سنن نسائي
  :فرمودند

اذَْهْب فَاْنظُْر إِلَْيَها فَذََهَب فََنظََر إِلَْيَها ثُمَّ َجاَء فَقَالَ أَْي َربِّ َوِعزَِّتَك لَا َيْسَمُع بَِها «
ذََهَب فََنظََر إِلَْيَها أََحٌد إِلَّا َدَخلََها ثُمَّ َحفََّها بِالَْمكَارِِه ثُمَّ قَالَ َيا جِْبرِيلُ اذَْهْب فَاْنظُْر إِلَْيَها فَ

  ٢»ثُمَّ َجاَء فَقَالَ أَْي َربِّ َوِعزَِّتَك لَقَْد َخِشيُت أَنْ لَا َيْدُخلََها أََحٌد
. كن  مالحظهام  كردهبرو بهشت و آنچه را كه در بهشت براي مؤمنان آماده (

كرد و سپس برگشت و   جبرئيل رفت و بهشت و تمامي امكانات آن را مشاهده
بشنود،  ها نعمت هر كس درباره اين سوگند به جالل و عظمتت، ! روردگاراپ: گفت

دستور دارد كه پس خداوند . شود كند و وارد آن مي براي ورود آن خود را مهيا مي
بهشت بوسيله ناماليمات احاطه شود و به جبرئيل امر كرد، برو و ببين كه براي 

! پروردگارا: ت و برگشت و گفتجبرئيل رف. ام  كردهبهشت و اهل بهشت چه آماده 
  ).سوگند به جالل و عظمتت، بيم آن دارم كه كسي وارد بهشت نشود

امام نووي در شرح مسلم پيرامون حديث اول تفسير و توضيحاتي به شرح زير 
 اهللا رسول اين تمثيل بسيار زيبا و نشانگر فصاحت و جامعيت كالم: نوشته است

كه انسان تا كارهاي دشوار و ناماليم را  معني و مفهوم آن، اين است. است ص
                                           

  . ٨٠٦٩  مشاره) ١٠/٥٢١: ( جامع االصول  ١
  . ٨٠٦٨  مشاره) ١٠/٥٢٠: ( جامع االصول  ٢
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. دياب نميرا فدا نكند از دوزخ نجات ها  لذتد و تا رس ميانجام ندهد، به بهشت ن
ها و  پرده از هر كس. اند شدهآري، دوزخ و بهشت با شهوات و مكاره پوشانده 

 برداشتن موانع راه بهشت يعني روبرو شدن با. درس ميموانع عبور كند به محبوب 
  . ها به لذتيعني رسيدن مشكالت و برداشتن موانع دوزخ 
كوشش در عبادت، مواظبت بر آن، صبر در برابر : مكاره و مشكالت عبارتند از

مشكالت راه عبادت، فرو بردن خشم، عفو و گذشت، بردباري، صدقه، نيكي در 
و ها  لذتو صبر در برابر  است  بدي انجام دادهحق كسي كه نسبت به شما عمل 

  1.امثال آن

                                           
  ) .١٧/١٦٥: (شرح نووي بر مسلم   ١
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  گيرند ميرا  ياندر بهشت سهم دوزخ هشتيانب: مبحث سوم
پس . دوزخبهشت و ديگري در يكي در : خداوند براي انسان دو منزل ساخته است

كفار و مشركيني كه تقدير و سرنوشت آنها شقاوت است، در دوزخ سهم بهشتيان 
ح تقدير الهي سعادت و كساني كه بخاطر ايمان و عمل صال. كنند را از آن خود مي

وارث منازل اهل دوزخ كه براي آنان در بهشت ساخته   را براي آنان رقم زده است،
  .، خواهند شد شده

  منان رستگار بعد از بيان اعمالشان كه موجب ورود آنها بهمؤخداوند درباره 
  :فرمايد مي  بهشت شده

 md  c  b  a  `     _  ~  }  |  {  z  l   
   ١١ - ١٠: املؤمنون

ابن ابي حاتم به نقل از ابي هريره : ابن كثير در تفسير اين آيه مي نويسد
  : فرمودند  ص اهللا رسول :گويد مي
من ؤمرتل فی اجلنة، و مرتل فی النار، فاما امل: مرتالن  ما منکم من احد اال و له«

  .»الذی فی النار  الذی فی اجلنة و یهدم بیته  فیبنی بیته
مؤمن . ي در بهشت و ديگري در دوزخيكي: منزل دارد هر كس از شما دو(

  ).كند ميد و خانه دوزخش را ويران ساز ميخانه بهشتش 
هاي كفار  مؤمنان وارث خانه:  از سعيد بن حبير نيز چنين روايت شده 
واجب بهشتيان و وقتي  اند شدهزيرا آنان براي عبادت خداوند آفريده . ندشو مي

ترك  اند هند و دوزخيان آنچه را كه براي آن آفريده شدهد ميعبادي خود را انجام 
در صحيح . ندكن ميرا احراز و بهتر از آن  ند، پس بهشتيان سهم اهل دوزخ كن مي

  :فرمود صپيامبر   كه  از ابو موسي روايت شده  مسلم از ابي برده
الِ الْجَِبالِ فََيْغِفُرَها اللَُّه لَُهْم َيجِيُء َيْوَم الِْقَياَمِة َناٌس ِمْن الُْمْسِلِمَني بِذُُنوبٍ أَْمثَ«

  »َوَيَضُعَها َعلَى الَْيُهوِد َوالنََّصاَري
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خداوند  ،ندآي ميجلو ها  روز قيامت گروهي از مسلمانان با گناهاني باندازه كوه(
د و گناهان آنها را به نام يهود و نصاري ثبت ده ميآنان را مورد مغفرت قرار 

  ). كند مي
  : يگر چنين آمده استدر حديثي د

هذا فكاك من : اذ كان يوم القيامة دفع اهللا لكل مسلم يهودياً او نصرانياً فيقال« 
  .»النار

روز قيامت خداوند براي هر مسلماني يك نفر يهودي يا مسيحي مي آورد و (
وسيله آزادي تو از ) اشاره به يهودي و مسيحي(اين : گويد ميخطاب به آن مسلمان 

  ).دوزخ است
  :حديث مذكور شبيه اين آيه است

 m  ×  Ö Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  Îl ٦٣: مرمي   
به آن كساني كه پرهيزگار  -اين است بهشتي كه ما آن را به بندگان خود (
  )دهيم مي -باشند 

 m  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾l ٧٢: الزخرف   
  ).ايد دست يافته بدان ،ايد كرده اين بهشتي است كه به سبب كارهائي كه مي(

  .كنند آنها در بهشت سهم دوزخيان را اشغال مي
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  ضعيفان بيشترين اهل بهشت هستند: مبحث چهارم
اما آنان بدليل . بيشترين اهل بهشت ضعيفاني هستند كه مردم به آنان توجهي ندارند

اطاعت از پروردگارشان و بدليل انجام دادن حق عبادت نزد خداوند از منزلت و 
  در بخاري و مسلم از حارثه ابن وهب روايت شده. وااليي برخوردار هستند جايگاه

  : فرمودند  ص اهللا رسول  كه
کل ضعیف متضعف، لو اقسم علی : قال ،بلی :اال اخربکم باهل اجلنة؟ قالوا«
  .» البره  اهللا

هر ناتوان : فرمود. بلي: آيا درباره اهل بهشت به شما خبر بدهم؟ عرض كردند(
  1).كند ميفي كه اگر به نام خداوند سوگند ياد نمايد، خداوند او را تبرئه و مستضع

و ند كن ميند و تحقيرش دان ميمردم او را ضعيف  : در شرح حديث گفتهنووي 
پس منظور . است  ، زيرا در دنيا حال و وضعي ضعيف داشتهنمايند بر او تكبر مي
بهشت، اين نوع افراد  بلكه منظور اين است كه اكثريت اهل ،استيعاب نيست

  2.هستند
 اهللا رسول  كه  در بخاري و مسلم و مسند احمد از اسامه بن زيد روايت شده

قمت علی باب اجلنةفکان عامة من دخلها املساکین، و اصحاب «: فرمودند ص
  3.»اجلد حمبوسون غیر ان اصحاب النار قد امر هبم الی النار

شوند  ميوارد بهشت   ساني كهبر در بهشت ايستادم و ديدم كه اغلب ك(
البته درباره اهل دوزخ حكم صادر . اند مساكين هستند و ثروتمندان محبوس مانده

  )..شده كه به دوزخ بروند
   :فرمودند ص پيامبر  كه  روايت شدهدر صحيحين از ابن عباس 

                                           
  ) ١٠/٣٥(جامع االصول   ١
  ).١١/١٧٨(نووي علي مسلم   ٢
  .  ٥٢٣٤: مشاره  ٢/٦٦٣(مشكاة املصابيح   ٣



  
  
  

   كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ                                                         248
 

لَْعُت ِفي النَّارِ فََرأَْيُت أَكْثََر أَْهِلَها اطَّلَْعُت ِفي الَْجنَِّة فََرأَْيُت أَكْثََر أَْهِلَها الْفُقََراَء َواطَّ«
  ١»النَِّساَء
دهند و به  اهل بهشت را تشكيل مي بيشتر فقراء  به بهشت نگاه كردم، ديدم كه(

  ).دهند اهل دوزخ را تشكيل مي بيشتر زنان  دوزخ نگاه كردم، ديدم كه

                                           
  ).٦/٣١٨: (ة اجلنة، فتح الباریصحیح خباری؛ کتاب بدء اخللق ، باب ما جاء فی صف ١
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  آيا در بهشت زنان بيشتر هستند يا مردان؟: مبحث پنجم
. ميان مردان و زنان اختالف بوجود آمد  اين مسأله  راجع بهحيات اصحاب ن زمادر 

كدام تعداد مبني بر اينكه  مردان و زنان  : كه  نقل شدهدر صحيح مسلم از ابن سيرين 
در يك روايت . وجود آمد  ، اختالف بهيك از آنان در بهشت بيشتر خواهند بود

ند، مبني بر كرد ميو يا مناقشه و مذاكره عليه همديگر مي باليدند : چنين آمده است
اينكه آيا در بهشت اكثريت با مردان است يا زنان؟ در اين باره از ابوهريره سوال 

  .در بهشت اكثريت با زنان است: ابوهريره با استناد به حديث زير گفت. كردند
و التی تلیها علی اضوأ  ،ةَ الَْبْدرِأَوَّلُ ُزْمَرٍة َتدُخلُ الَْجنَّةَ َعلَى ُصوَرِة الْقََمرِ لَْيلَان «

  »ِمْنُهْم َزْوَجَتاِن ُيَرى ُمخُّ َساِقهَِما ِمْن َوَراِء اللَّْحمِ امریءِلكُلِّ کوکب دری فی السماء، 
ند مانند ماه شب چهاردهم شو مينخستين گروهي كه وارد بهشت ي  هچهر(

شتي ها دو تا هر مردي از به ،است و گروه بعدي مانند ستاره درخشان هستند
  ).دشو ميمغز داخل استخوان پاهايشان از بيرون ديده . همسر دارد

دارد كه زنان در داللت طور صريح و روشن بر اين مطلب   اين حديث به
 »رايتكن اكثر اهل النار«و بعضي نيز بدليل حديث . بهشت بيشتر از مردان هستند

  .ستكه تعداد مردان در بهشت بيشتر ااند  عقيدهبر اين 
كه بيشتر بودن زنان در دوزخ مستلزم اين : شود مي  در پاسخ اين روايت گفته

همانطور كه ابن حجر عسقالني . نيست كه تعدادشان در بهشت كمتر از مردان باشد
  1.گويد مي

راه توافق و جمع ميان دو حديث اين است كه تعداد زنان در بهشت و دوزخ 
حساب تعداد زنان از تعداد مردان بيشتر از تعداد مردان بيشتر است، روي اين 

ممكن است چنين گفته شود كه حديث ابو هريره داللت بر اين دارد كه نوع . است
  .مورد نظر ايشان باشد يا از حور العين خواه زنان دنيا. زنان در بهشت بيشتر است

                                           
  ) . ٦/٣٢٥:(فتح الباري   ١
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زنان پيش از شفاعت و پيش : قرطبي ميان دو حديث چنين تطبيق داده است كه
. ندده ميرون آمدن موحدين گناهكار از دوزخ اكثريت اهل دوزخ را تشكيل از بي

اما وقتي موحدين گناهكار بدليل شفاعت شفاعت كنندگان و رحمت ارحم 
  1.زنان در بهشت اكثريت را تشكيل خواهند داد ند، آي ميالراحمين از دوزخ بيرون 

د بيانگر اين است ان روايتي كه احمد و ابو يعلي از عمروبن عاص روايت كرده
  : تعداد زنان در بهشت كمتر از مردان هستند  كه

انظروا هل ترون شيئاً؟ : الشعب اذ قال هذايف   ص اهللا رسول بينما حنن مع« 
ال  :ص اهللا رسول فقال  ،نري غرباناً فيها غراب اعصم، امحر املنقار و الرجلني: قلنا

  ٢»ا العذاب يف الغربانيدخل اجلنة من النساء اال من كان منهن مثل هذ
خطاب به ما  ص، ناگهان پيامبررفتيم راه مي صهمراه پيامبر  در حالي كه(

يك كالغ سياه با منقار و : نگاه كنيد آيا چيزي مي بينيد؟ عرض كرديم: فرمودند
ميزان زنان در بهشت مانند ميزان  : فرمودند صاهللا رسول .پاهاي سرخ مي بينيم
  .ن كالغها استتعداد اين نوع كالغ ميا

                                           
  .  ٤٧٥ص : تذكرة قرطيب   ١
  ). ٤/٤٦٦: (سلسله احاديث الصحيحه   ٢
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  اند كردهآناني كه پيش از سن تكليف فوت : مبحث ششم

  منينؤكودكان م: مطلب نخست

در بهشت خواهند  اند كردهانشاءاهللا كودكان مسلماناني كه پيش از سن بلوغ فوت 
  :فرمايد ميخداوند . بود

 m`  _  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u        d  cb  a
  i  hg  f  el ٢١: رالطو   

اند و فرزندانشان از ايشان در ايمان آوردن  كساني كه خودشان ايمان آورده(
تا زادگان (گردانيم  فرزندانشان را بديشان ملحق مي )در بهشت( اند، پيروي كرده

آنكه ما اصالً  بي )دلبند خود را در كنار خود ببينند و از انس با آنان لذت بيشتر ببرند
و از اندوخته پدران و مادران چيزي برداريم و به (اهيم از عمل آن كسان چيزي بك

و يا بدين وسيله بر حسنات فرزندان بيفزائيم و يا گناهانشان را  ،فرزندانشان بدهيم
    .)چرا كه هر كس در گرو كارهائي است كه كرده است ).از اين راه بزدائيم

هل ا به m  Ü  Û   Ú  Ù  Ø ×l :از جمله حضرت علي بن ابي طالب 
زيرا آنان عملي را انجام . بهشت بودن كودكان مسلمانان استدالل نموده است

  .كه در برابر اعمال خود مسئول باشند اند دادهن
 »فضل من مات له ولد فاحتسب«امام بخاري باب مستقلي را تحت عنوان 
د آورده باش ميكه به شرح زير  مطرح نموده است و آن حديث حضرت انس 

  :فرمود ص رپيامب  كهاست 
اجلنة   اهللا  ثالث مل یبلغوا احلنث اال ادخله  ما من الناس مسلم یتوفی له«

  .»ایاهم  بفضل رمحته
هر مسلماني سه فرزند نابالغ را از دست بدهد خداوند به فضل و رحمت ( 

  ). كند ميخود او را وارد بهشت 



  
  
  

   كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ                                                         252
 

ند تا براي تقاضا كرد صپيامبر زنان از : در حديث ابو سعيد چنين آمده است
به خواسته آنها پاسخ مثبت داده و  صاهللا رسول .آنها روزي را اختصاص بدهد

  : فرمودند
و : قالت امرأة. ایما امرأة مات هلا ثالثة من الولد کانوا هلا حجابا من النار«

  .»و اثنان: اثنان؟ قال
  هاو را از ورود برا از دست بدهد، اين سه فرزند ) نابالغ(فرزند  3هر زني (

حكم : درباره دو فرزند چه مي فرمائيد؟ فرمودند : زني سوال كرد. كنند دوزخ منع مي
  ).دو فرزند نيز همان است

آنچه كه  »ما قيل يف اوالد املشركني«امام بخاري بحث ديگري را تحت عنوان 
درباره فرزندان مشركين گفته شده است، مطرح نموده و حديث گذشته حضرت 

  اشاره حديث حضرت براء   ره را در آن آوره است وبهانس و حديث ابي هري
  : گويد مي  كه  نموده

  » ان له مرضعاً يف اجلنة  صاهللا رسول ال  ،ملا تويف ابراهيم« 
او در بهشت شير دهنده : فرمودند  صاهللا رسول فوت كرد، وقتي ابراهيم (

  ).اي دارد
چنين   منين آوردهؤان مكودك  بخاري راجع به  احاديثي كه  بهوجه استدالل 

تري مانع ورود  ند به نحو شايشتهشو ميآتش   والدين بهمانع ورود آنهائي كه : است
  1.باشند، زيرا اين فرزندان نابالغ اصل و علت رحمت هستند دوزخ مي  خود به

نصوصي صريح و روشن پيرامون بهشتي بودن كودكان مسلمانان وارد شده 
سندي مرفوع روايت   به از حضرت علي: دشو ميره است كه به برخي از آنها اشا

  : شده
  » ان املسلمني و اوالدهم يف اجلنة« 
  2).مسلمانان و كودكانشان در بهشت هستند(

  :سندي مرفوع روايت شده  در مسند احمد از حضرت ابو هريره به
                                           

  ). ٣/٢٤٤: (فتح الباري   ١
  ) . ٣/٢٤٥:(فتح الباري   ٢
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ما من مسلمني ميوت هلا ثالثه من الولد مل يبلغوا احلنث اال ادخلها اهللا و « 
  » ياهم بفضل رمحته اجلنةا

فوت كند خداوند به فضل و  هايش تا از بچههر پدر و مادر مسلماني كه دو (
  ).وارد بهشت خواهد كردهمراه با كودكانشان رحمت خود آنان را 

 صپيامبر  اند كه روايت كرده امام مسلم و امام احمد در مسند از ابو هريره
  : فرمود
، او  ، فیأخذ بثوبه احدهم اباه او قال ابویه صغارهم دعامیص اجلنة، یتلقی«

فال ینتهی حتی : ، کما آخذ انا بصنفة ثوبک هذا، فال یتناهی، او قال قال بیده
  .»و ایاه اجلنة  اهللا یدخله
كودكان مسلمان خدمتگزاران اهل بهشت هستند، آنان پدر خود يا والدين (

همانطور كه من اآلن گوشه . ندكن ميخود را به لباس آنان آويزان  ،خود را ديده
كه خداوند آن كودك و شود  مياين معامله به آنجا منجر . ام لباس تو را گرفته

  ).دساز ميوالدينش را وارد بهشت 
  :فرمود صپيامبر  اند كه كردهابن حبان و حاكم از ابو هريره روايت  ،امام احمد

  » ذراري املسلمني يف اجلنة تكفلهم ابراهيم« 
  ).هستند نا بالغ مسلمانان در بهشت تحت تكفل حضرت ابراهيم فرزندان (

  اند كه ابو نعيم در اخبار اصفهان، ديلمي و ابن عساكر از ابي هريره روايت كرده
  : فرمود صپيامبر 
حيت بدفعوهم ايل آباءهم يوم  ،ني يف اجلنة يكلفهم ابراهيم و سارهؤمناطفال امل«
  » القيامة
تا روز قيامت حضرت ابراهيم و ساره از . ت هستندين در بهشمؤمنكودكان (

  1).كنند، آنگاه آنان را به پدرانشان مي سپارند آنان نگهداري مي

                                           
  .  ١٤٦٧: مشاره  ٣/٤٥١: سلسله احاديث صحيحه   ١
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هر كودكي از : فرمايد مينووي به نقل از اجماع علماء معتبرِ مسلمانان 
و از وي نقل شده كه بعضي از علماء . بهشت خواهد رفت  ميرد به مي  مسلمانان كه

  1.اند كردهره توقف در اين با
بن از حماد بن زيد، حماد بن سلمه و اسحاق با اين موضوع   در رابطهقرطبي 

  2.راهويه توقف را نقل كرده است
عده اي به دليل حديث عايشه كه امام مسلم آن را نقل كرده : فرمايد مينووي 

  :اند در اين مساله توقف كرده
، فقال  یعمل سوءا و مل یدرکهمل   طوبی له: توفی صبی من االنصار، فقلت«
  .».. .خلق للجنة اهال  او غیر ذلک یا عائشة، ان اهللا: صالنبی

خوشا به حالش عمل بدي انجام : گفتم. كردكودكي از انصار مدينه فوت (
غير از اين ! اي عايشه: فرمودند  صاهللا رسول .نداده و عمل بد به او نرسيده است

  .)...خلقي را آفريده استخداوند براي بهشت . هم ممكن است
  صاهللا رسول يكي اينكه: در پاسخ اين حديث دو توجيه نقل شده است

دوم اينكه . عايشه را از مسارعت به قطعي بودن مساله بدون دليل نهي كرده است
مبني بر اينكه اطفال مسلمانان در  صاين نهي پيش از اعالم خداوند به پيامبر

  . بهشت اند بوده است
  تهممكن است حديث عايشه به اين مطلب اشاره داش: فرمايد ميرم مولف محت

او از : كه ما نبايد به طور قطع و يقين درباره كسي قضاوت كنيم و بگوييم :باشد
  . يمده مياهل بهشت است، هر چند كه در مجموع به بهشتي بودن آنان گواهي 

، تا كنيم  عجلهچنين موضوعاتي شتاب و   نبايد راجع بهو جواب ديگر اين كه 
در عصر امروز   براي چنين قضاوتي مبادرت و جرأت نكنند همچنانكهنيز مردم 

براي مردگانشان ادعاي بهشت است، زيرا نوحه خوانان بر اموات   رايج گشته
  ). باشندنيز هر چند كه اهل فسق و فجور كنند  مي

                                           
  ). ٣/٢٤٤: (فتح الباري   ١
  ) . ٥١١: (يبتذكرة القرط  ٢
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ان گواهي براي كودكي معين و مشخص از كودكان مسلم: فرمايد ميابن تيميه 
هر چند كه بطور مطلق و در مجموع عقيده بر آن است كه . شود نمي  بهشت داده

  1.آنها اهل بهشت هستند

  كودكان مشركين: مطلب دوم

مطرح نموده و حديث » ما قيل في اوالد المشركين«امام بخاري بابي را تحت عنوان 
  : نقل كرده است ابن عباس  را اززير 

اذ خلقهم اعلم مبا کانوا   اهللا: الد املشرکین، فقالعن او  اهللا رسول سئل«
  .»عاملین

خداوند : سوال شد؟ فرمودند صاهللا رسول درباره فرزندان نابالغ مشركين از(
  ).ندده ميموقع آفريدن آنها دانسته كه چه عملي را انجام در 

  :فرمود صپيامبر  كند كه نقل مي  ابوهريره
كمثل  ،اه يهودانه، او ينصرانه او ميجسانهكل مولود يولد علي الفطرة، فابو 
  ٢»تنتج البهيمة هل تري فيها جدعاء ،البهيمة
 ،يهودي  بهپدر و مادرش او را . دآي ميهر نوزادي با فطرتي سالم به دنيا (

كند، آيا  حيواني را متولد مي  حيوانات كه: مانند. ندكن ميتبديل نصراني و يا مسيحي 
  ).باشد  گوشش بريده شده  ايد كه يدهدر ميان آنها حيواني را د

بر اساس اظهارات ابن حجر، بخاري با نقل اين روايات اشاره به اين دارد كه 
اما بعد از تفسير سوره روم بهشتي بودن آنها را . كند او در اين مساله اظهار نظر نمي

ه كه ترتيب داد اي گونهايشان احاديث اين باب را به . است  اعالم داشته  قاطعانه
حكايت از بهشتي بودن كودكان مشركين دارند، زيرا امام بخاري ابتدا احاديث دال 
بر توقف و بعد از آن احاديث مرجِح به بهشتي بودن و در پايان احاديث يقين 

                                           
  ) . ٤/٢٨١: (جمموعه فتاوي شيخ االسالم   ١
  .  ٢٤٦/٣: فتح الباري. خباري ، كتاب اجلنايز   ٢
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حديث زير را گزارش   آنها را نقل كرده است، آنجا كه بودن بخش براي بهشتي
  : داده

مولود یولد علی الفطرة، فقال بعض فکل   و اما الولدان الذین حوله«
  .»و اوالد املشرکین :و اوالد املشرکین؟ فقال: املسلمین

دنيا   پيرامون آنها هستند، پس هر فرزندي با فطرت پاك به  و فرزنداني كه(
: آيا كودكان مشركين نيز آنجا هستند؟ فرمود: بعضي از مسلمانان پرسيدند. آيد مي
  ).آري

مرفوع مؤيد سند   بهاز ابو يعلي از انس   ث روايت شدهحدي: گويد ميابن حجر 
  .ديدگاه امام بخاري است

  » سالت ريب الالهني من ذرية البشر ان ال يعذهبم فاعطانيهم«
از پروردگارم تقاضا كردم كه فرزندان نابالغ انسانها : فرمايد مي  صرسول اهللا(

بنابر تفسير ابن عباس » ينالاله«). را عذاب ندهد، پروردگار اين سوال مرا پذيرفت
  .همان اطفال هستند

قل اش ن خنساء دختر معاويه بن صريم از عمهسندي حسن از طريق   احمد به
كسي در بهشت است؟   چه! اي رسول خدا: پرسيدم صاز پيامبر: گويد مي  كه  كرده
  :فرمود
  ١.، و املولود فی اجلنةالنيب يف اجلنة و الشهيد يف اجلنة«
  ).در بهشت هستند) نابالغان(هداء و نوزادان پيامبران، ش(

حديث زير استدالل شده   و هم چنين براي بهشتي بودن فرزندان مشركين به
  :است

   ٢» اطفال املشركني خدم اهل اجلنة«
  ).اطفال مشركان خدمت گزار اهل بهشت هستند(

                                           
  ) . ٣/٢٤٦: (فتح الباري   ١
  ) . ١٤٦٨: (مشاره ) ٣/٤٥٢:(سلسله االحاديث الصحيحه   ٢
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اين ديدگاه كه اوالد مشركان در بهشت هستند، ديدگاه جمع زيادي از علماء 
  : گويد ميامام نووي در اين باره . است.. .ابي الفرج بن جوزي و: مانند

و ما كّنا : و هو املذهب الصحيح املختار الذي ذهب اليه احملققون لقوله تعايل« 
  ١»معذبني حيت نبعث رسوالً 

اند اين است  و محققين نيز آن را تأييد نموده  انتخاب شده  مذهب صحيحي كه(
  تا پيامبري به:  كه  شوند، زيرا خداوند بيان داشته ن وارد بهشت ميفرزندان مشركي  كه

  ).دهيم ميان قومي ارسال نكنيم، هرگز آنان را عذاب نمي
  .استدالل شده است نيزدالئل امام بخاري   بهدر اين راستا 

امام قرطبي نيز همين ديدگاه را ترجيح داده و ميان : فرمايد ميمولف محترم 
 نخست: هر متعارض هستند به شرح زير تطبيق داده استنصوصي كه به ظا

. اوالد نابالغ مشركان همراه با پدرانشان در دوزخ هستند: فرمودند  ص اهللا رسول
اهللا اعلم مبا « :بعد در اين باره به اين نتيجه رسيدند كه توقف كنند، لذا فرمودند

يگري مورد خاطر گناه د  شد كه هيچ كس به نازلسپس وحي » كانوا عاملني
  :گيرد قرار نمي  محاسبه
 m_ ~  }  |  {  l ٧: الزمر   

و گناهان ديگري را به (كشد  هيچ كس بار گناهان ديگري را بر دوش نمي
  .))گيرد گردن نمي

ايشان در اين خصوص حديثي  . 2آنگاه به بهشتي بودن آنان قضاوت فرمودند
آن حديث   ابن حجر بيان داشته  كه  است، اما همانگونه  از عبدالرزاق روايت كرده

  .باشد ضعيف مي
از   اين مسأله  بيانگر اين است كه  بيان داشتهالبته تطبيق و توفيقي كه ابن حجر 
اي كامال غيبي است و جز وحي كسي  مسأله  مسائل نظري و اجتهادي نيست، بلكه
  .حق ندارد در اين خصوص حرف بزند

                                           
  .  ١٥: اسراء   ١
  . ٥١٥قرطبی، ص : التذکرة  ٢
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باشند بيانگر  مشركين در بهشت ميمنين و ؤكودكان م  اينكه  اعتقاد بهو 
اهل بهشت و دوزخ   آگاهي ازلي خداوند نسبت به  راجع به  نصوصي هستند كه

مدت زندگي،  ،، رزقكند ميرحم مادر را زيارت  فرشته،  باشند، و هنگامي كه مي
كساني كه : البته در جواب آن گفته شده است. شقاوت و سعادت او را مي نويسد

كسابت مي ميرند، آنها در حالي كه در   رويي آوردن بهو قبل از در دوران كودكي 
حق را خداوند بهتر . سعادتمندان نوشته خواهند شداز  شكم مادرشان هستند

  .ددان مي
ابن المبارك و  ،حماد بن زيد، جماد بن سلمه:امثالتعداد زيادي از علماء 

  . خداوند متعال هستنداند كه اوالد مشركين موكول به مشيت  اسحاق بر اين عقيده
. ابوالحسن اشعري نيز همين ديدگاه را از اهل سنت و جماعت نقل كرده است

اطفال : گويد ميد و ده ميشيخ االسالم ابن تيميه نيز همين ديدگاه را ترجيح 
مشركين موكول به مشيت الهي هستند و روز قيامت مورد امتحان قرار خواهند 

شيخ . ن اشعري و امام احمد نسبت داده استبه ابي الحسرا گرفت و اين قول 
  : گويد مياالسالم 
اهللا اعلم مبا كانوا عاملني و ال حيكم ملعني منهم : و الصواب ان يقال فيهم« 

  .»جبنة و ال نار
را عملي   چهد كه دان ميخداوند بهتر : بهتر اين است كه درباره آنها گفته شود(

قضاوت نمود كه بهشتي  توان ميآنها ن و درباره فرد مشخصي از دادند انجام مي
  ).است يا دوزخي

و در احاديث متعدد درباره اوالد مشركين آمده است كه روز قيامت از آنها 
هر كس  - دشو ميامتحان به عمل خواهد آمد، در ميدان قيامت به آنها امر و نهي 

امام . اطاعت كند وارد بهشت و هر كس معصيت كند وارد دوزخ خواهد شد
  1.الحسن اشعري عقيده اهل سنت و جماعت را چنين نقل كرده استابو

اطفال مشركين در دنيا به سن بلوغ : فرمايد ميشيخ االسالم در جائي ديگر 
 همانطور كه از. دشو ميند، روز قيامت حكم تكليفي آنها صادر ا نرسيده

                                           
  ) . ٢٤/٣٧٢(جمموتعه فتاوي شيخ االسالم   ١
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اعمال آنها خداوند  »اهللا اعلم مبا كانوا عاملني«: ثابت است، فرمودند صاهللا رسول
  1.ددان ميرا بهتر 

از فرزندان نابالغ مشركين روز قيامت به اين صورت : گويد ميابن حجر 
امتحان به عمل خواهد آمد كه آتشي براي آنان افروخته خواهد شد و به آنها حكم 

هر كس داخل شود، آن آتش براي او خنك و مايه . تا داخل آن شوندشود  مي
اين . دشو ميداخل شدن به آن انكار كند، عذاب داده  و هر كس ازشود  ميسالمتي 

حديث را طبراني از معاذ نقل كرده است و امتحان مجنون و كساني كه در دوران 
فتره مرده اند از احاديث صحيح ثابت است و امام بيهقي در كتاب االعتقاد امتحان 

  2. روز قيامت را مذهب صحيح معرفي نموده است
مجمع البحرين رفت اين   براي زيارت او به موسي داستان بنده صالح كه

كند، زيرا آن بنده صالح راز كشتن فرزند نابالغ را بصورت آشكار  ديدگاه را تاييد مي
  :چنين بيان كرد

 m  �   ~  }  |  {  z  y  x  w      v  ul ٨٠: الكهف   
ر زنده و اگ(پدر و مادرش باايمان بودند  )كه او را كشتم(و اما آن كودك (
و ايشان را از راه (ترسيديم كه سركشي و كفر را بدانان تحميل كند  مي )ماند مي
  ). )ببرد

درباره آن پسر كه بدست بنده صالح  در صحيح مسلم از حضرت ابن عباس
  : آن فرمودند  راجع به صاهللا رسول  كه  كشته شد نقل شده

  » و كفراًرهق ابويه طغيانا و لو ترك أل ،طبع يوم طبع كافراً«
ماند بر اثر طغيان  مي  بود، لذا اگر زنده  شده  كافري نوشته  از همان روز ازل به(

  ).انداخت هالكت مي  كرد، پدر و مادرش را به دنبال مي  و كفري كه
يعني خداوند » طبعه اهللا في ام الكتاب« : گويد ميابن تيميه پيرامون اين حديث 
عمالً مرتكب كفر  شد ميست، يعني اگر زنده در لوح محفوظ او را كافر نوشته ا

  .شد مي
                                           

  ) . ٤/٢٨١(جمموعه فتاوي شيخ االسالم   ١
  ). ٣/٢٤٦: (فتح الباري   ٢
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قرطبي ديدگاه امتحان آخرت را بدليل اينكه آخرت دار جزاء است نه دار ابتالء 
در تذكره درباره تضعيف جريان امتحان در روز قيامت . و امتحان، رد كرده است

  : گويد مي
  » ان االخرة لیست بدار تكليف و امنا هي دار جزاء« 
  .)پاداش و عقاب است  ميدان رسيدن به  بلكه ،يدان تكليف نيستآخرت م(

. اين حديث ثابت نيست و مخالف با اصول مسلمانان است: گويد حليمي مي
چون آگاهي الهي در آنجا بديهي است و در . چرا كه آخرت محل امتحان نيست

  .امور بديهي هيچگونه ابتالء و امتحاني نيست
شيخ . د، صحيح نيستشو ميليف با مرگ متقطع تك: گويند مياينكه   البته

التكليف امنا ينقطع : فرمايد مياالسالم ابن تيميه اين ديدگاه را نفي كرده است، 
بدخول داراجلزاء و هي اجلنة و النار و اما عرصات القيامه فيتمحنون فيها كما 

 من ربک؟ و ما دینک؟ و من نبیک؟ و قال: ميتحنون يف الربزخ فيقال الحدهم
   ٤٢: القلم m   û    ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïl : تعالی

دارجزاء كه همانا دوزخ و بهشت است منقطع   تكليف با وارد شدن به(
همانطور كه در عالم . د، اما در ميدان قيامت امتحان به عمل آورده خواهد شدشو مي

  چهكيست؟ پروردگار تو : دشو ميال ؤمثالً س. دشو ميبرزخ امتحان به عمل آورده 
 ،روزي  :فرمايد ميپيامبري پيروي كردي؟ خداوند   ؟ از چهدين و آئيني را برگزيدي

بدين هنگام از  .شود و كار سخت دشوار مي ،رسد هول و هراس به اوج خود مي
اما ايشان  ،شود كه سجده كنند و كرنش ببرند كافران و مشركان خواسته مي

  ).توانند چنين كنند نمي
  : صحيح به طرق متعدد چنين آمده است و در احاديث

هر قومي دنبال معبود خودش : دشو ميوقتي گفته : فرمودند  صاهللا رسول 
خداوند در پس مانند  ان در آنجا ميمؤمن. ندرو ميبرود، مشركان دنبال معبودان خود 

خداوند در غير شكل و صورتي كه . دشو ميميدان محشر در جلو بندگانش ظاهر 
بعد در شكل و . ندشو ميان منكر او مؤمنلذا . شود ا مي شناسند ظاهر ميان او رمؤمن

ند كن ميان او را سجده مؤمنپس . دشو ميمي شناسند ظاهر  آن را انمؤمنصورتي كه 
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مي . ندشو ميو ستون فقرات كافران مانند شاخ هاي گاو سخت و انعطاف نا پذير 
  :اين است تفسير .ندتوان ميخواهند پروردگار را سجده كنند، اما ن

 m   û    ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïl ٤٢: القلم   
د، مگر زماني كه انسانها وارد بهشت يا دوزخ شوند شو ميآري، امتحان متقطع ن

و آنچه را كه قرطبي ذكر كرده مبني بر اينكه معرفت خداوند در آن روز يك امر 
همانطور كه در . دياب مياما محنت با امر و نهي تحقق . بديهي است، صحيح است
خداوند در روز قيامت اوالد مشركين و كساني را كه : بعضي تصريفات آمده است

پس كساني كه اطاعت . دساز ميدر زمان فتره از دنيا رفته اند به دخول آتش مكلف 
ند از اهل شقاوت كن ميند، از اهل سعادت خواهند شد و كساني كه معصيت كن مي

  .خواهند شد
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  تعداد  اهل بهشت از امت اسالم :مبحث هفتم
د وارد بهشت دان ميجمع كثيري از امت اسالم كه تعداد دقيق آن را خداوند بهتر 

  ص اهللا رسول  كه  روايت شده  در صحيح بخاري از ابن عباس . ندشو مي
  : فرمودند
النفر،   و النبی یمر معه ،االمة  عرضت علی االمم، فأخذ النبی یمر معه«

، فنظرت  وحده  ، و النبی یمر اخلمسه  العشرة، و النبی یمر معه  ر معهوالنبی یم
ال، و لکن انظر الی االفق، : قال ؟الء امتیؤه! فاذا سواد کثیر، قلت یا جربیل
الء سبعون الفا قدامهم ال ؤالء امتک، و هؤه: فنظرت فاذا سواد کثیر، قال

   ١.» حساب علیهم و ال عذاب
بعضي از پيامبران همراه امتي، بعضي . ن داده شدندتمام امت ها به من نشا(

نگاهم به جمعيت زيادي . همراه داشتند  بهچند نفر، بعضي ده و بعضي يك نفر 
اما به سمت افق نگاه . خير: اينها امت من هستند؟ گفت! اي جبرئيل: گفتم. افتاد
جبرئيل  .بود  هفضا را پر كرد  كه نگاه كردم، نگاهم به جمعيت بسيار زيادي افتاد. كن

از . اينها امت تو هستند و اين هفتاد هزار نفر كه در جلوي آنها قرار دارند: گفت
  ).هرگونه حساب و كتاب باالترند و هيچگونه عذابي براي آنها نيست

بنابر برخي  پنداشت ميآنها را امت خود   ص اهللا رسول جمع نخست كه
  :ات آمده استچون در بعضي رواي. روايات بني اسرائيل هستند

  » فرجوت ان يكون اميت فقيل هذا موسي و قومه« 
ولي به من گفته شد كه آنها موسي و امت وي  امت من باشند،  اميد داشتم كه(
  2).هستند

                                           
 )١١/٤٠٥(فتح الباری . یدخل اجلنة سبعون الفا بغیر حساب: الرقائق، باب: صحیح البخاری، کتاب  ١
  ). ١١/٤٠٦:(خباري كتاب الرقاق ، فتح الباري   ٢
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چون الفاظ . از بني اسرائيل بيشتر است صبدون ترديد امت حضرت محمد 
  :حديث بيانگر آن هستند

  »ر ايل االفق اآلخر مثلهانظ: فقيل يل» فنظرت فاذا سواد عظيم«
نگاه كردم جمع عظيمي بود و به من گفته شد به افق ديگر نگاه كن جمع (

  ).ديگري باندازه آنها وجود دارد
  : و در روايت ابن فضيل آمده است

  .»انظر هاهنا و هاهنا يف آفاق السماء :فاذا سواد قد مأل االفق فيقل يل«
: به من گفته شد. ق را فرا گرفته بودكه تمام اف را ديدم ناگهان جمع عظيمي 

فاذا االفق «:  و در حديث ابن مسعود آمده). نگاه كناز افق آسمان آنجا اينجا و به 
هاي مردان پوشانده شده  ناگهان ديدم كه تمام افق به چهره .»الرجال  قد سد بوجوه

  .بود
  : و در بعضي روايات با اين الفاظ آمده است

ارضيت  :هتم فقيلیألسهل و اجلبل فاعجبين كثرهتم و ها ملئوافرأيت أميت قد 
  . ».يا حممد؟ قلت نعم يا رب

و تركيب آنها  فراوانيها و ميادين را فرا گرفته بود،  امت خودم را ديدم كه كوه(
: راضي هستي؟ عرض كردم! اي محمد: مرا شگفت زده كرده، از من سوال شد

  1.آري! پروردگارا
  : ستو در بعضي روايات آمده ا

  .»ان مع كل الٍف من السبعني الفاً سبعني الفا، و ثالث حثيات من حثيات اهللا«
از هفتاد هزار، هفتاد هزار و سه مشت از مشت هاي  ،همانا با هر هزار( 

  ). خداوند همراه است
از رسول خدا شنيدم   كه  در سنن ترمذي و ابن ماجه از ابي امامه روايت شده

  ::گفت مي

                                           
  ) ١١/٤٠٨:(فتح الباري   ١
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یدخل اجلنة من امتی سبعین الفا بال حساب علیهم و ال  وعدنی ربی أن«
  ١.»عذاب، مع کل الف سبعون، و ثالث حثیات من حثیات ربی

من وعده داده كه هفتاد هزار نفر از امتم را بدون محاسبه و   بهپروردگار (
سه مشت پر هر كدام از آنها هفتاد هزار نفر و   همراه  وارد كند كهعذاب به بهشت 

مشت از مشتهاي پروردگار شامل   بدون شك سه .)هستند هاي پروردگاراز مشت 
  .باشد مردمان فراواني مي

يك دوم كل ) امت اسالم(توقع آن را داشت كه اين امت  صرسول اهللا
  در حديث متفق عليه از ابي سعيد روايت شده. جمعيت اهل بهشت را تشكيل دهد

  : ند، فرمودندشو ميستاده در بيان گروهي كه به دوزخ فر صرسول خدا  كه
انی : فقال. فکربنا» انی ارجوا ان تکونوا ربع اهل اجلنة ، والذی نفسی بیده

ارجوا ان تکونوا شطر اهل اجلنة، ان : فقال. فکربنا» ارجوا ان تکونوا ثلث اهل اجلنة 
مثلکم فی االمم کمثل الشعرة البیضاء فی جلد الثور االسود، او کارقمة فی ذراع 

  .»احلمار
من اميد دارم كه يك چهارم . سوگند به خدايي كه جان من در اختيار او است(

با شنيدن اين خبر شعار : گويد مي ابو سعيد. جمعيت بهشت را شما تشكيل دهيد
اميد دارم كه يك سوم جمعيت بهشت را شما : بعد پيامبر فرمود. سر داديمرا تكبير 

سپس . سر داديمرا اين خبر شعار تكبير با شنيدن : گويد مي ابو سعيد. تشكيل دهيد
  چون تعداد شما نسبت به. كه شما نصف جمعيت بهشت باشيد رماميد دا: فرمود

  باشد، و يا به  در پوست گاو سياه  ي موي سفيدي است كه اندازه  ملتهاي ديگر به
  2).در دست االغ سياه قرار دارد  ي خط سفيدي است كه اندازه

است كه اين جمعيت دو سوم اهل بهشت را تشكيل  در بعضي روايات آمده
» البعث و النشور«و سنن دارمي و كتاب سندي حسن   بهدر سنن ترمذي . ندده مي

  :بيهقي آمده است

                                           
  ٦٩٨٨  مشاره) ٦/١٠٨: (صحیح اجلامع ١
  ). ٥٥٤١:(مشاره ) ٣/٥٨: (مشكوة املصابيح   ٢
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مثانون منها من هذه االمة و اربعون من  ،اهل اجلنة عشرون و مائة صٍف« 
  ١»ساير االمم

اسالم و چهل هشتاد صف از امت . اهل بهشت صد و بيست صف هستند(
  .صف از ساير امت ها است

  :در صحيح مسلم آمده است
پيروان من از پيروان تمام . در بهشت من نخستين شفاعت كننده خواهم بود

و رمز و  .از ميان انبياء كساني هستند كه تنها يك پيرو داشته اند. پيامبران بيشترند
وحي الهي  صاهللا ولرس ان اين امت، اين است كه معجزه بزرگمؤمنراز فراواني 

بود كه عقل ها و قلوب را مخاطب قرار مي داد و اين معجزه تا قيامت ماندگار 
 صپيامبر  كه  روايت شده در بخاري و مسلم از حضرت ابي هريره . است
  :فرمود

بنا بر چنين معجزه   به هر پيامبري معجزه اي داده شده كه انسانهاي گذشته
نچه كه به من داده شده وحي خداوند است، لذا من بر اما آ. اند هايي ايمان آورده

  .آنم كه روز قيامت پيروانم از پيروان ساير انبياء بيشتر باشد

                                           
  ). ٥٦٤٤:(مشاره) ٣/٩٢: (مهان  ١
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  اهل بهشت سرداران: مبحث هشتم

  اهل بهشت خوردگانسردار سال: مطلب اول

حضرت علي بن ابي طالب، انس بن مالك، ابو  :از جمع زيادي از اصحاب مانند
  : فرمودند صاهللا رسول  كه  بداهللا و ابو سعيد خدري روايت شدهجحيفه، جابر بن ع

  »ابوبكر و عمر سيدا كهول اهل اجلنة من االولني و اآلخرين« 
  ).اهل بهشت هستندالخوردگان سردار كليه س ابوبكر و عمر(

  محدثين و كارشناسان علم حديث، اين حديث را با تمام طرق روايت شده
  .اند دادهصحيح قرار 

  سردار جوانان اهل بهشت: لب دوممط

سردار جوانان  به ما خبر داده است كه حضرت حسن و حسين  صاهللا رسول 
حد تواتر رسيده   اين حديث به طرق متعدد وارد شده و به. هستند  اهل بهشت

تمام طرق آن » سلسله االحاديث الصحيحه«شيخ ناصر الدين در كتاب خود . است
  . را نقل كرده است

  ص اهللا رسول  كه اند كردهطبراني از ابي سعيد خدري نقل  ،حاكم ،ترمذي
  : فرمودند
  » احلسن و احلسني سيدا شباب اهل اجلنة«
  ).حسن و حسين سردار جوانان اهل بهشت هستند(

  اند كه روايت كرده حضرت حذيفه  از.. .ترمذي، ابن حبان، احمد، طبراني و
  : گفت

 مغرب را در معيشت ايشان خواندم، سپسآمدم و نماز   صاهللا رسول نزد
بعد بيرون . به نمازهايش ادامه داد تا وقت نماز عشاء فرا رسيد صاهللا رسول

فرشته از خداي خود : فرمودند  صاهللا رسول .همراه او بودمنيز تشريف برد و من 
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حسن و حسين : گرفته تا پيش من آيد و به من سالم گفته و بشارت دهد كه  اجازه
  .جوانان اهل بهشت هستندسردار 

 صاهللا رسول  ند كها هروايت كرد حاكم و ابن عساكر از عبداهللا بن عمر 
  :فرمودند
  ١»ابناي هذان سيد شباب اهل اجلنة«
  ).اين دو فرزند من سردار جوانان بهشت هستند(

  سردار بانوان اهل بهشت: مطلب سوم

نمايد،  و او را تمجيد مي  دهپروردگار براي او گواهي دا  سردار واقعي كسي است كه
وارد بهشت   بزرگترين زنان كساني هستند كه. پذيرد از او راضي است و او را مي

و سردار بانوان اهل  كنند شوند، و زنان اهل بهشت ميان همديگر برتري طلبي مي مي
طحاوي : ثاراآلمشكل  ، در مسند احمد. بهشت خديجه، فاطمه، مريم و آسيه هستند

    كه  حاكم از ابن عباس روايت شده و مستدرك
آيا : ترسيم نمود، سپس فرمودندرا  روي زمين چهار خط  صرسول اهللا

: فرمود. نددان ميخدا و رسولش بهتر : يد اينها چه هستند؟ اصحاب فرمودنددان مي
بهترين زنان اهل بهشت خديجه دختر خويلد، فاطمه دختر محمد، مريم دختر 

  .حم همسر فرعون هستندعمران و آسيه دختر مزا
در صحيح بخاري از حضرت . زن هستندمريم و خديجه برترين اين چهار 

  : فرمودند ص اهللا رسول  كه  علي بن ابي طالب روايت شده
  ٢» خري نسائها مرمي و خري نسائها خدجية«
  .) بهترين بانوان بهشت مريم و بهترين بانوان بهشت خديجه هستند(

                                           
  . . ٧٩٧: مشاره ) ٢/٤٣٨:(سلسله االحاديث الصحيحه   ١
  ).٧/١٣٣(فتح الباري  –مناقب االنصار ، تزويج النيب خدجيه و فضلها : خباري( ٢
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. طالق برترين زنان استطور ا  به وان بهشت است ومريم نخستين سردار بان
 كند مينقل  طبراني با سند صحيح مطابق با شرايط امام مسلم از حضرت جابر 

  : فرمود ص اهللا رسول  كه
فاطمه، و خدجيه و آسيه امرأة : سيدات نساء اجلنة بعد مرمي ابنة عمران«
  ١.فرعون
، فاطمه، خديجه و آسيه همسر سردار بانوان بهشت بعد از مريم دختر عمران(

  ).فرعون هستند
و اينكه مريم دختر عمران بطور كلي بهترين زنان هستند به نص قرآن ثابت 

  :است
 m|  {   z  y  x  w  v  u  t   s  r  

  ~  }l ٤٢: آل عمران   
خدا تو را برگزيده  !اي مريم :هنگامي كه فرشتگان گفتند )تو حضور نداشتي((

  ).و تو را بر همه زنان جهان برتري داده است ،شته استات دا و پاكيزه
او را   كه  واضح و روشن بيان داشتهچرا چنين نباشد حال آنكه خداوند 

  :پذيرفته است
 m  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Âl ٣٧: آل عمران   
اي  و به طرز شايسته ،را به طرز نيكوئي پذيرفت )يعني مريم(او  ،خداوند(

را سرپرست  )شوهر خاله او(و زكريا  ،)و پرورشش داد(رويانيد  او را )نهال وجود(
  ).او كرد

  .آري، اين چهار بانو نمونه و الگوي كاملي براي بانوان نيكو و شايسته هستند
  :خداوند مريم دختر عمران را چنين توصيف نموده است

 mÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º   ¹  ¸     Â
   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ١٢: رميالتح   

                                           
  ). ١٤٢٤:(مشاره ) ٣/٤١٠(سلسله االحاديث الصحيحه   ١
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مريم دختر عمران را مثل زده  )دومين الگو ،از ميان مؤمنان(همچنين خداوند (
و ما از روح متعلّق به خود  ،است كه دامن به گناه نيالود و خود را پاك نگاه داشت

و از زمره  ،و او سخنان پروردگارش و كتابهايش را تصديق كرد ،در آن دميديم
  ).مطيعان و فرمانبرداران خدا بود

ايمان آورد و  صاهللا رسول خديجه صديقه كسي بود كه بدون تأمل و ترديد به
را ياري داد و خداوند در  صاهللا رسول به كمك او شتافت و با مال و جان خود

حيات وي او را به ساختمان مجللي در بهشت نويد داد، منزلي كه هيچگونه سر و 
  و هريرة روايت شدهرت ابدر بخاري از حض. صدا و خستگي در آن وجود ندارد

  : كه
َهِذِه َخِدَجيةُ قَْد أََتْتَك َمَعَها إَِناٌء ِفيِه إَِداٌم  اهللا رسول َيا: فَقَالَ صأََتى جِْبرِيلُ النَّبِيَّ «

ي َوَبشِّْرَها أَْو طََعاٌم أَْو َشَراٌب فَإِذَا ِهَي أََتْتَك فَاقَْرأْ َعلَْيَها السَّلَاَم ِمْن َربَِّها َعزَّ َوَجلَّ َوِمنِّ
  »بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ لَا َصَخَب ِفيِه َولَا َنَصَب

  اين خديجه است كه! اي رسول خدا: آمد و گفت صاهللا رسول جبرئيل نزد(
از طرف . هرگاه نزد شما آمد. آيد با ظرفي كه شوربا و طعام دارد نزد شما مي

اي در بهشت به او بده  و نويد خانه. ريدپروردگارو از طرف من باو سالم ابالغ دا
كه در آن نه سر و صدائي وجود دارد و نه انسان از نشستن در آن احساس خستگي 

  ).كند مي
منكر ، ي دنيوي در نظر او بي ارزش بودها نعمت آسيه همسر فرعون، دنيا و

  روحش به  اينكهخدائي فرعون شد و فرعون او را عذاب داد و او صبر كرد تا 
  : پرواز كرد وي خدايس

 m¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |    ª  ©
µ       ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «      ¶l ١١: التحرمي   

 :گفت )از اوقات(وقتي  .زن فرعون را مثل زده است ،و خدا از ميان مؤمنان(
ون و و مرا از فرع ،اي بنا كن نزد خودت خانه ،براي من در بهشت !پروردگارا

  ).و از اين مردمان ستمكاره نجات بده ،بخش كارهايش رهائي
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و صابر، محتسب، متقي، پرهيزگار زني  صاهللا رسول فاطمه زهرا دختر
  .ي بشري است درخت پاك نبوت و مربي جامعه اي از هشاخ
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  ده نفر بهشتي: منهمبحث 
در مسند . تصريح نمودند كه ده تن از يارانش از اهل بهشت هستند صرسول اهللا

  كه  احمد از سعيد بن زيد و سنن ترمذي از عبدالرحمن بن عوف روايت شده
ابوبكر در بهشت است، عمر در بهشت است، علي در بهشت : فرمود ص اهللا رسول

است، طلحه در بهشت است، زبير در بهشت است، عبدالرحمن بن عوف در بهشت 
هشت است، ابو عبيده است، سعيد بن وقاص در بهشت است، سعيد بن زيد در ب

  1»بن جراح در بهشت است
روزي روي چاه اريس نشسته بود و  صاهللا رسول :در كتاب حديث آمده است

 .ابوبكر صديق آمد و اجازه خواست. كرد ميابوموسي اشعري نگهباني 
 .بعد عمر آمد .اجازه بدهيد و نويد بهشت به او بدهيد«: فرمودند صاهللا رسول
دهيد و نويد بهشت به او   او را اجازه: وسي اشعري گفتبه ابوم  صاهللا رسول
بدهيد و در برابر   او را اجازه: فرمودند صاهللا رسول بعد عثمان آمد،. بدهيد

  2.آيد، بشارت بهشت به او بدهيد برايش پيش مي  مشكالتي كه
 صاهللا رسول  كه كند ميروايت  ابن عساكر با سند صحيح از ابن مسعود 

  : فرمودند
  .»قائم بعدي يف اجلنة والذي يقوم بعده يف اجلنة و الثالث و الرابع يف اجلنةال«
كسي كه بعد از من اراده امور را در دست مي گيرد، در بهشت است و او كه (

نيز سومي و چهارمي . بعد از وي اداره امور را به عهده مي گيرد، در بهشت است
  ). در بهشت هستند

  .عمر، عثمان، علي ،بوبكرا ،اين چهار نفر عبارتند از
 صاهللا رسول .كند ميروايت  و ترمذي با سند صحيح از حضرت عايشه 

  .تو از آتش دوزخ آزادي »انت عتيق من النار«: خطاب به ابوبكر فرمودند

                                           
  .  ٥٠: مشاره ) ١/٧٠: (صحيح اجلامع الصغري  ١
  ).٦٣٧٢: (مشاره ) ٨/٥٦٢(خباري، ترمذي ، مسلم ، جامع االصول   ٢
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بهشت را دريافت   مژده  كساني ديگر كه: مبحث دهم
  كردند

  جعفر و حمزه -1،2

 از جمله كساني هستند كه ببن عبدالمطل جعفر بن ابي طالب و حمزه
مسند  ،در سنن تزمذي. درباره آنها فرموده كه آنها در بهشت هستند صاهللا رسول

  :فرمودند  صاهللا رسول  كه  ابي يعلي و مستدرك حاكم از ابي هريره روايت شده
  ١»رايت جعفر بن ايب طالب ملكاً يطري يف اجلنة جبناحني«

 صاهللا رسول  ند كها هروايت كردطبراني، ابن عدي، حاكم از ابن عباس 
  :فرمودند
دخلت اجلنة البارحة فنظرت فيها قاذا جعفر يطري مع املالئكه و اذا محزه «
  » علي سرير ءمتكي
شب گذشته داخل بهشت شدم، ناگهان نگاهم به جعفر افتاد كه همراه با (

  ).فرشتگان پرواز كرده و حمزه بر بالشتي تكيه داده بود
  :فرمودند ص اهللا رسول كه  ثابت شدهسند صحيح   و به

  ٢.»سید الشهداء محزة بن عبداملطلب«
  ).استسيد شهداء ، سردار و بن عبدالمطلب حمزه( 

  عبداهللا بن سالم-3

  ند كهكن ميطبراني و حاكم با سند صحيح از حضرت معاذ روايت  ،احمد
  :فرمود صاهللا رسول

                                           
  ) . ٢٢٥٨(مشاره ) ٣/١٤٠(صحيح اجلامع   ١
 ) .٣٤٦٩(مشاره ) ٣/٢١٩(صحيح اجلامع  ٢
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  . »عبداهللا بن سالم عاشر عشرة يف اجلنة«
  1).از ده نفري است كه در بهشت هستند دهم هللا بن سالم نفرعبدا(

  زيد بن حارثه-4

  :فرمود صپيامبر  اند كه از حضرت بريده روايت كردهروياني و ضياء 
  .2»لزيد بن حارثة: قالت ؟ملن انت: دخلت اجلنة فاستقبلتين جارية شابة، فقلت«
تو از آن چه : ماز وي پرسيد. وارد بهشت شدم، دختر جواني جلوي من آمد(

  ).از آن زيد بن حارثه: كسي هستي؟ گفت

  زيد بن عمر بن نفيل-5

 صاهللا رسول  كه كند ميابن عساكر با سندي صحيح از حضرت عايشه روايت 
  :فرمود
  ٣.»دخلت اجلنة فرايت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتني«
  ). ديدمرا   دو درجه زيد بن عمرو بن نفيل وارد بهشت شدم، براي وقتي (

در دوران پيش . دشو ميعنوان موحد جاهليت ناميده   بهزيد بن عمرو بن نفيل 
و بر دين حنيف ابراهيمي  كرد مياز اسالم مردم را به توحيد و يگانه پرستي دعوت 

  .بود

  حارث بن نعمان-6

  : فرمودند صاهللا رسول كه كند ميترمذي از حضرت عايشه روايت 

                                           
  ). ٣٨٧٠:(مشاره ) ٤/٢٤(صحيح اجلامع الصغري   ١
  ). ٣٣٦١:(مشاره ) ٣/١٤١(صحيح اجلامع الصغري   ٢
  ).٣٣٦٢:(مشاره) ٣/١٤١:(ج ، ص . ص   ٣
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، حارثة بن نعمان: من هذا؟ قالوا: فقلت .دخلت اجلنة، فسمعت فيها قراءة«
  ١.»کذلکم الرب، کذلکم الرب

چه كسي است؟ : گفتم. را شنيدم) قرآن(وارد بهشت شدم، صداي قرائت (
  .)، اين است نيكي، اين است نيكيحارثه بن نعمان است: گفتند

  بالل بن ابي رباح-7

  :فرمود صپيامبر   دكهنكن ميطبراني و ابن عدي با سند صحيح از ابي امامه روايت 
هذا : ما هده اخلشفة؟ فقيل: دخلت اجلنة فسمعت خشفة بني يدي، قلت«

  ٢.»بالل ميشي امامك
اين : گفتم. وراد بهشت شدم، پيشاپيش صداي راه رفتن پاهاي كسي را شنيدم(

  ).درو مياين بالل است كه جلو شما راه : صدا چيست؟ به من گفته شد
  : فرمودند ص اهللا رسول  هك  از ابن عباس روايت شده

يا جربيل ما : ففلت. دخلت اجلنة ليلة اسري يب فسمعت من جانبها وجساً«
  .»بالل املؤذن: هذا؟ قال

شبي كه به بيت المقدس برده شدم وارد بهشت شدم، از طرف بيت المقدس (
  ).او بالل موذن است: اين چيست؟ گفت! اي جبرئيل: گفتم. آوازي شنيدم

  ابوالدحداح- 8

 صاهللا رسول  كهند كن ميمسلم، ابو داود، ترمذي و احمد از جابر بن سمره روايت 
  :فرمود

  ٣»كم من غدق معلق البن الدحداح يف اجلنة« 

                                           
  .  ٣٣٦٤:مشاره ) ٣/١٤٢(مهان   ١
  .مهان  ٢
  ). ٤٤٥٠: (مشاره) ٤/١٨٥: (صحیح اجلامع الصغیر  ٣
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بسياري از خوشه هاي خرما كه در بهشت معلق و آويزانند از آن ابوالحداح (
  .هستند

از   باغي كه كرد،  را در راه خدا صدقه) بيرحا(ابوالدحداح كسي بود كه باغش 
  :خود جلب نمود  او را به  ي زير توجه بهترين باغهاي مدينه بود، زيرا آيه

 mÁ  À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    Â
   Æ  Å  Ä  Ãl ٢٤٥: البقرة   

و  ؟كيست كه به خدا قرض نيكوئي دهد تا آن را براي او چندين برابر كند(
سازد و به سوي او بازگردانده  ترده ميمحدود و گس )روزيِ بندگان را(خداوند 

  ).شويد مي

  ورقه بن نوفل -9

  : فرمود صاهللا رسول  كه كند ميحاكم با سند صحيح از حضرت عايشه روايت 
  ١.»فاين قد رايت له جنة او جنتني ،ال تسبوا ورقة بن نوفل«
در مورد ورقه بن نوفل بدگوئي نكنيد، زيرا من در بهشت براي او يك يا دو (

  ).ديدمرا غ با
ايمان آورد و آرزو كرد خداوند متعال او را در  صاهللا رسول ورقه بن نوفل به

  .ياري رساند صاهللا رسول و اسالم زنده كند تا بتواند به صاهللا رسول زمان پيروزي

                                           
  .٧١٩٧:  مشاره) ٦/١٥٣: (صحیح اجلامع الصغیر ١
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  بهشت قيمت اعمال نيست: مبحث يازدهم
. ت بياوردبهشت بسيار با ارزش است و ممكن نيست كه انسان با اعمال آن را بدس

  .د آن را بدست بياوردتوان ميالبته انسان با رحمت و الطاف الهي 
  :فرمودند  ص اهللا رسول ،كند ميمسلم در صحيح خود از ابي هريره روايت 

اي نيز شما : گفتند. شود عملش وارد بهشت نميي  وسيله  بههيچكدام از شما 
حمت خودش را شامل حال مگر اينكه خداوند متعال ر. آري: پيامبر خدا؟ فرمودند

  .ما گرداند
ممكن است نصوصي كه حكايت از آن دارند كه بهشت قيمت اعمال است 

  :مطالب فوق را دچار اشكال كنند
 m  }  |     {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  pl ١٧: السجدة   
 m«  ª       ©  ¨  §    ¦  ¥   ¤  £  ¢     ¬

  ³  ²  ±  °  ¯®l ٤٢: األعراف   
از (به هيچ كس  - كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند (
ايشان بهشتيانند و جاودانه در  -   كنيم جز به اندازه تاب و توانش تكليف نمي )آنان

  ).مانند آن مي
تعارضي وجود   در ميان روايات و آيه هاي ذكر شده: گوييم آن مي  راجع به

ت از آن دارند كه اعمال سبب ورود بهشت هستند نه قيمت ندارد، زيرا آيه ها حكاي
در اين . كند كه بهشت قيمت اعمال باشد و حديث اين مطلب را نفي مي آن

حديث استدالل   يكي جبريه كه به: اند شدهخصوص دو گروه با گمراهي مواجه 
در عمل پاداش بر اعمال مترتب نيستند، زيرا كه انسان   دارند كه ند و اعالم ميكن مي

ند مبني بر كن ميآيات استدالل   به  خود هيچ اختياري ندارد و گروه دوم قدريه كه
ورود  تحقاقاينكه بهشت فيمت اعمال است و بنده در برابر اعمالي كه انجام داده اس

  ..او را وارد بهشتي نمايد  كهكند و بر پروردگار الزم است  به بهشت را كسب مي
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ترتب پاداش بر اعمال، دو گروه   راجع به: يدگو ميشارح عقيده طحاويه 
راه   بهاهل سنت را   سپاس خدايي را كه. اند شدهبا گمراهي مواجه ) جبريه و قدريه(

  . هدايت داده استراست 
ي است كه براي اثبات بكار »باء«د، غير از رو ميكه در نفي بكار » باء«حرف 

باء «است   شدهنفي » بعمله لن يدخل الجنة احد«در حديث   آنچهلذا . درو مي
باشد، يعني اينكه عمل قيمت دخول انسان به بهشت باشد، همانطور كه  مي» عوض

معتزله عقيده دارند كه عامل بخاطر اعمالش استحقاق دارد كه پروردگار او را وارد 
حرف بهشت كند، بلكه داخل شدن در بهشت بخاطر فضل و رحمت الهي است و 

به  يعني. سبب است نه باء عوض» باء«و امثال آن،  m| {  z   yl در » با«
به   و خداوند خالق اسباب و مسببات است، لذا همه. ايد انجام داده  سبب اعمالي كه

  .ندگرد ميفضل و الطاف ايزدي بر 



 

  فصل پنجم
  ويژگي اهل بهشت و نعمتهايشان

خود  شكل و صورت پدر :يعني(اهل بهشت به بهترين و زيباترين شكل و صورت 
پس هيچ شكل و صورتي كامل تر و . ندشو ميوارد بهشت ) حضرت آدم 

. زيباتر از صورتي كه خداوند آدم ابوالبشر را بر آن آفريده است وجود ندارد
خداوند آدم را با دست هاي خود آفريده، آفرينش وي را به اتمام رسانده و به 

رد بهشت شود، به صورت لذا هر كس كه وا. زيباترين صورت او را در آورده است
درخت : خداوند آدم را بسيار قد بلند، مانند. آدم و ساختار جسمي او خواهد بود

در صحيح مسلم از  .خرما بلند آفريده است كه طول او شصت ذراع بوده است
  :فرمودند  ص اهللا رسول  كه  روايت شده حضرت ابوهريره 

. قدش شصت ذراع است بلندي. خداوند آدم را به صورت خود آفريده است
طولش  .دشو ميلذا هر كس كه داخل بهشت شود بر همان صورت آدم داخل 

بعد از آفريدن آدم ارتفاع قامت انسانها همواره رو به كاستي . شصت ذراع است
  1.بوده است

آفرينش و درون آنها نيز . آري، همانطور كه صورت ظاهري انسانها يكي است
  ص اهللا رسول  كه  ضرت ابي هريره  روايت شدهدر صحيح مسلم از خ. يكي است

  :فرمود
به شكل پدرشان آدم . اهل بهشت همه داراي يك خوي و خصلت خواهند بود

  . كه شصت ذراع طول قامتش بود در خواهند آمد
زيبائي صورت و چهره هاي اهل بهشت اين است كه مانند نوجوان   جملهو از 

ي  ، و همهرسند كه سرمه كشيده اند نظر مي  چنان به. بدون ريش و پشم خواهند بود
  .شوند ساله وارد بهشت مي 33آنها 

                                           
:  مشاره) ٤/٢١٨٣(ة الطیر، اجلنة ، باب یدخل اجلنة اقوام افئدهتم مثل افئد: صحیح مسلم، کتاب  ١

٢٨٤١ .  



  
  
  

   279                                          كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ  
 

 صپيامبر   كه  در مسند احمد و سنن ترمذي از معاذ بن جبل روايت شده
  : فرمود
  ١.»يدخل اهل اجلنه جرداً مرداً كاهنم مكحلون ابناء ثالث و تالثني«
. بدون ريش هستندمجرد و   شوند كه اهل بهشت در حالي وارد بهشت مي(

  ).دارند عمرسال  33كه گوئي سرمه به چشم كشيده اند و  ،چنان زيبا خواهند بود
آب دهن و آب ، روايتي كه بخاري از ابي هريره نقل كرده  و اهل بهشت بنا به

  .قضاء حاجت ندارند  نمي اندازند و نيازي بهرا بيني 
  :و اهل بهشت نمي خوابند، در حديث آمده است

خواب مانند مرگ است و اهل بهشت  »اخو املوت و الينام اهل اجلنة النوم«
  2.نمي خوابند

                                           
  ). ٧٩٢٨: (مشاره ) ٦/٣٣٧: (صحیح مسلم  ١
  ). ١٠٨٧:(مشاره) ٣/٧٤:(صحیح اجلامع   ٢



 

  فصل ششم
  نعمت هاي اهل بهشت

ي بهشت به صورت كاالهاي دنيا ها نعمت :مبحث اول
  هستند

ي ها نعمت اماكاالهاي دنيا وجود واقعي و خارجي داشته و قابل رؤيت هستند، 
ند تحت كن ميآنچه كه مي بينند و مشاهده بهشت پنهان و موعودند، لذا مردم از 

تأثير قرار مي گيرند و براي آنها دشوار است آنچه كه در دست دارند بخاطر حاصل 
پس وعده هايي كه بعد از مرگ به آنها داده . ، رها كنندكردن چيزي در زمان آينده

ا ي بهشت و دنيها نعمت ؟ اينجا است كه خداوند متعال مياناستچگونه  ،دشو مي
از نظر نعمتهاي دنيا بهتر نعمتهاي بهشت   كه  است، و بيان داشته  برقرار داده  مقايسهب

است تا بندگان   هستند و در مذمت دنيا و بيان فضيلت آخرت مفصل سخن رانده
  .ي آن سعي و تالش فراوان به خرج دهندها نعمت براي طلب آخرت و رسيدن به

 ها با نكوهش دنيا و ترجيح بسياري از آيهشما با مطالعه قرآن در   اين است كه
  :شويد ي آخرت روبرو ميها نعمت

 ml  k   j  i  h  g  f  e  d     c  b  a        n  m

  w  v  u  t  s  r  qp  ol ١٩٨: آل عمران   
 )با انجام طاعات و ترك منهيات(پروردگارشان  )خشم(ولي آنان كه از (  
ها روان  آن رودخانه )درختان(ن است كه در زير بهشت از آن ايشا ،پرهيزند مي

به عنوان مهماني و  )اين لذائذ جسماني ،تازه. (مانند و جاودانه در آن مي ،است
از لذائذ روحاني و الطاف بيكران (و آنچه  ،از جانب خدا است )نخستين(پذيرائي 
از متاع ( بهتر) بسي واالتر از آن، و(در پيشگاه يزدان است براي نيكان  )صمداني

    .)است )فاني جهان
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 mzy   x      w   v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l    |  {
  �  ~  }l ١٣١: طه   

اين  .ايم چشم خود را مدوز به نعمتهاي ماديي كه به گروههائي از كافران داده(
 .مائيمايم تا آنان را بدان بياز بديشان داده ،نعمتهاي مادي كه زينت زندگي دنيا است

از اين نعمتهاي (پروردگارت بهتر و پايدارتر  )اخروي جاويدان و سرمدي(داده 
  )است )موقّت و زودگذر جهان فاني

  :فرمايد ميو در جاي ديگر 
 m  z  y   x  w  v     u  t  s  r  q  p

  ¨  §  ¦¥    ¤   £  ¢  ¡�  ~  }  |    {
   ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±   °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©    º   ¹

  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾     ½  ¼  »
   É  Èl ١٥ -  ١٤: آل عمران   

 ،جلوه داده شده است )و دلبستگي به امور مادي(محبت شهوات  ،براي انسان(
عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آالف و الوف طال و نقره و  :از قبيل

شتر و گاو و بز و  :همچون(رپايان و چها )و مركبهاي ممتاز(اسبهاي نشاندار 
است و سرانجام  )فعلي(كاالي دنياي پست  )همه(اينها  .و كشت و زرع ...)گوسفند

و همو داند كه در آخرت به (در پيشگاه خدا است  )تالشگران در راه حق(نيك 
آيا شما را از چيزي با خبر سازم  :بگو   ).نيكوكاران چه چيزهائي عطاء خواهد كرد

براي  ؟ بهتر است )ها آراسته و جلوه داده شده است چيزهائي كه در ديده(اين كه از 
 )در جهان ديگر(كساني كه پرهيزگاري پيشه كنند در نزد پروردگارشان باغهائي 

آنان در آنجاها جاويدانه  ،گذرد آنها مي )درختان(ها از پاي  است كه رودخانه
و  )از هر پليدي و نقصي(زه همسران پاكي )همچنين ايشان را(  .خواهند بود

و نيت دروني (بيند  بندگان را مي )رفتار و كردار(و خداوند  .خوشنودي خدا است
  ).داند ايشان را مي
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علل   ي بهشت در برابر كاالهاي دنيا بپردازيم،ها نعمت اگر به دالئل بهتر بودن
  :و اسباب متعددي را مشاهده خواهيم كرد

  :فرمايد ميخداوند . ستاكاالي دنيا بسيار اندك  - 1
 m  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥    ¤  £    ¢  ¡  �l ٧٧: النساء   

و (  ،كاالي دنيا اندك است و آخرت براي كسي كه پرهيزگار باشد بهتر است :بگو(
  ).و كمترين ستمي به شما نشود )جزاي شما داده شود

چنين بيان ي آخرت را ها نعمت بي ارزشي كاالهاي دنيا در برابر صپيامبر 
  :كرده است

به خدا سوگند دنيا در برابر آخرت بيش از اين نيست كه كسي از شما انگشت 
انگشتش از آب دريا چقدر را با خود   سبابه را در دريا فرو برده و آنگاه بنگرد كه

  .بيرون آورده؟ آري اين است تناسب زندگي دنيا در مقايسه با زندگي آخرت
ا در برابر كاالهاي آخرت اندك و بي ارزش از آن جهت كه كاالهاي دني

ند، نكوهش به عمل آورده ده ميهستند، خداوند متعال از كساني كه دنيا را ترجيح 
  :فرمايد مياست و 

 mo  n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d    q   p

{  z   yx  w  v  u  t  sr    ~  }  |

   b  a  `  _l ٣٨: التوبة   
در راه خدا  )براي جهاد(  :شود نگامي كه به شما گفته ميچرا ه !اي مؤمنان(

آيا به زندگي اين جهان به جاي  ؟دهيد كنيد و دل به دنيا مي سستي مي ،حركت كنيد
آيا سزد كه  ؟دهيد و فاني را بر باقي ترجيح مي(زندگي آن جهان خوشنوديد؟  

چيز كمي  ،آن جهانتمتّع و كاالي اين جهان در برابر تمتّع و كاالي  )؟چنين كنيد
  ).بيش نيست

بر فراواني نعمتهاي دنيا و برقراري   ايم كه در همين كتاب نصوصي را ذكر كرده
  . كنند آن داللت مي
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پس لباس، خوردني،  :از هر كاالي ديگري بهتر هستندكاالي آخرت نوع  - 2
.. .خوردني، نوشيدني و ،نوشيدني، زيور آالت و ساختمانهاي اهل بهشت از لباس

  .دنيا بهتر هستند
 ص پيامبر  كه  روايت شده در صحيح بخاري و مسلم از حضره ابي هريره 

  :فرمودند
  ١»موضع سوط فی اجلنة خیر من الدنیا و ما فیها«
  ).بهتر است هاي دنيايي آفريدهاز دنيا و در بهشت اندازه محل يك تازيانه (

اند،  روايت كرده  هبخاري و مسلم آن را از ابوهرير  و در روايت ديگري كه
  :فرمود صپيامبر 
  ٢.»الشمس  و لقاب قوس احدکم من اجلنة خیر مما طلعت علیه«
اندازه تير و كماني در بهشت از تمام آنچه كه آفتاب بر آنها تابيده است، بهتر (
  ).است

، بخاري و در حديث مقايسه زنان و همسران بهشتي با زنان و همسران دنيايي
  :فرمود صپيامبر   كه  از انس روايت كرده

لو ان امرأة من نساء اهل اجلنة اطلعت علی االرض ألضاءت ما بینها، و ملألت «
  .»ما بینهما ریحا، و لنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها

اگر زني از زنان بهشت بر روي زمين ظاهر شود، ميان زمين و آسمان را (
هاي  و نقابش از دنيا و آفريده كند ميمعطر و ميان زمين و آسمان را  كند ميروشن 

  ).آن بهتر است
  بهشت از آلودگي و ناراحتي هاي دنيا خالي است-3

انسان . خوردني و نوشيدني هاي دنيا مستلزم بول و براز و بوهاي متعفن هستند
نوعي بيماري است   كهد، حيض ده مياگر شراب دنيا را بنوشد، عقلش را از دست 

بهشت از همه اين چيزها خالي اما . كنند ن روبرو هستند و زايش ميزنان دنيا با آ

                                           
 ٥٦١٣:  مشاره) ٣/٨٥: (مشکاة املصابیح ١
 ٥٦١٥:  مشاره) ٣/٨٥: (مشکاة املصابیح ٢
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آب دهان و . اهل بهشت هيچ نيازي به رفتن به دستشوئي و شاشيدن ندارند. است
  :خداوند شراب بهشت را چنين وصف كرده است. بيني نمي اندازند

 m  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì    Ë  Ê  É    È   Ç  Æl ٤٧ -٤٦ :الصافات   
نه در آن تباهيها و گرفتاريهائي    .سفيدرنگ و خوشگواري براي نوشندگانمي (

و نه ميخواران از آن به  ،است )همچون بيهوشي و سردرد و ساير مضرّات و مفاسد(
  ).آيند در مي )و استفراغ و عرق و كثرت بول(حالت تهوع 

  :كند ميو طعم آن تغيير شود  ميآب بهشت متعفن ن
 m   a  `  _  ~  }  g     f   e  d  c  bl ١٥: حممد   
و  ،است كه گنديده و بدبو نگشته است )زالل و خالص(رودبارهائي از آبي (

  ).رودبارهائي از شيري است كه طعم و مزه آن متغير نشده است
خداوند . و زنان اهل بهشت از هرگونه آلودگي و حيض و نفاس پاكند

  :فرمايد مي
 m  dc  b  a  `l ٢٥: البقرة   
  ).عيبي داشته و در آنجا همسران پاك و بي(

. اهل بهشت صاف، گفتارهايشان پاكيزه، اعمالشان نيكو استو درون  دل 
طبع انسان از شنيدن . سخني كه دل ها را مكدر كند در بهشت شنيده نخواهد شد

بهشت از . ندشو ميو اعصاب دچار ناراحتي نشود  ميسخنان اهل بهشت ملول ن
  بيهوده يكسره خالي است اقوال و اعمال 

 m  x  w  v  u  t  sl ٢٣: الطور   
  ).سرائي در آن است و نه با گناه همراه است گوئي و ياوه نه بيهوده(

به گوش اهل بهشت حرفي دنيا سخنان جز سخن پاكيزه و خالي از عيوب 
  :درس مين

 m  T        S  R  Q  P    O  Nl ٣٥: النبأ   
و نه دروغگوئي و  ،شنوند اي مي ن پوچ و بيهودهبهشتيان در آنجا نه سخ(

  ).دروغگو ناميدني
 m   ÇÆ    Å  Ä    Ã  Â  Ál ٦٢: مرمي   
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يزدان و فرشتگان (ليكن درود  ،شنوند اي نمي نان در آنجا گفتار پوچ و بيهوده(
  .))شنوند مي(را  )و مؤمنان

 m  f     e  d  c  bl ١١: الغاشية   
  .)واهند شنيداي نخ در آنجا سخن ياوه(

پاكيزگي و خالي از هرگونه رنج و مالل و   بي ترديد بهشت خانه سالمتي،
  .ناراحتي است

 m  r  q  p  o  n  m  l     k  j  i  h  gl ٢٦ - ٢٥: الواقعة   
مگر  .آلود شنوند، ونه سخن گناه در ميان باغهاي بهشت، نه سخن ياوه مي(

  ).را! سالم! سخن سالم
ند، روي پلي كه در فاصله مياني شو ميشت از دوزخ رها وقتي اهل بهلذا 

با هم تسويه حساب سپس ند، شو ميدوزخ و بهشت نصب شده است، نگاه داشته 
نموده و در حالي وارد بهشت خواهند شد كه دلهايشان نسبت به همديگر پاك شده 

ه در بخاري و مسلم دربار. دشو ميو حقد و كينه و حسد از ميان آنها برداشته 
  :اوصاف اهل بهشت، موقع وارد شدن در بهشت چنين آمده است

قلب واحد، يسبحون اهللا بكره و  ال اختالف بينهم و ال تباغض، قلوهبم، «

  ١.»عشياً
هيچ گونه اختالفي و بغضي ميان آنها وجود ندارد، دلهايشان مانند دل يك (

  ).ندكن ميرا به پاكي ياد  رصبح و شام پروردگا. انسان است
  :فرمايد مياوند بسيار بجا خد

 m  »   º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °l ٤٧ :احلجر   
و برادرانه بر  ،كشيم هايشان بيرون مي توزي و دشمنانگي را از سينه و كينه(

  ).نشينند تختها روياروي هم مي
نقل شده است كه اهل بهشت موقع وارد  از ابن عباس و علي بن ابي طالب

د و ساز مينوشند، خداوند كينه دلهايشان را برطرف  مي اي هچشم بهشت از  شدن به

                                           
  )٦/٣١٨: (فتح الباری. بدء اخللق، باب ما جاء فی صفة اجلنة: خباری؛ کتاب ١
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. هايشان از نوشيدن آن مي درخشد از چشمه اي ديگر مي نوشند، رنگ و چهره
  باشند كه  زير استنباط كرده از آيهسخن خود را ممكن است اين دو بزرگوار 

  :فرمايد مي خداوند
 m  Ì   Ë  Ê  Él ٢١: اإلنسان   
    .)نوشاند رشان بديشان شراب پاك ميو پروردگا (
  :نعمت دنيا رفتني و نعمت آخرت پايدار هستند- 4

است، چون   متاع و كاال ناميده  اينجا است كه خداوند زينت آالت دنيا را به
شوند و اين نعمت  شود، سپس از نابود مي مدت كوتاهي از آنها بهره گرفته مي

  .رود نمي ماند و از بين پايدار مي  آخرت است كه
 m  on  m  l  k   ji  h  gl ٩٦: النحل   
و آنچه  ،است ناپايدار و فاني است )مردمان از نعمت جهان(آنچه نزد شما (

   ).نزد خدا است ماندگار و باقي است
 m  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �l ٥٤: ص   
هاي ما است و هرگز نابودي و پايان  عطاء و داده )نعمتهاي فراوان(اين (

  ).ردندا
 m  PO  N  Ml ٣٥: الرعد   
  ).اش دائمي است ميوه و نعمتش هميشگي و سايه(

خداوند براي سرعت از بين رفتن دنيا و نعمتهايش چنين مثالي را بيان نموده 
  :است

 mÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ     Ý

   é  è  ç   æ  å  ä  ã  âá  à  ß  ÞB  A    FE  D  C
  I   H  G  O  N  M  L  K   Jl ٤٦ - ٤٥: الكهف   

 )بالند نازند و به اوالد و اموال مي كه به دارائي دنيا مي(براي آنان  !)اي پيغمبر((
 .فرستيم آسمان فرو مي )ابر(مثال زندگي دنيا را بيان كن كه همچون آبي است كه از 

 )كنند و يگردند و به سبب آن رشد و نمو م سيراب مي(سپس گياهان زمين از آن 
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آميزد و  عطر گل و ريحان با آواز پرندگان درهم مي( .شوند تنگاتنگ و تودرتو مي
پايد و باد  انگيز ديري نمي ولي اين صحنه دل .گيرد رقص گلزار و چمنزار در مي

سپس خشك و پرپر  )زرد رنگ و ،و گياهان سرسبز و خندان ،گردد خزان وزان مي
داشتن  !آري(  !سازند پخش و پراكنده مي )نجا و آنجادر اي(شوند و بادها آنها را  مي

 .پس چه جاي نازيدن به وي است ،و بهار زندگي را خزان در پي است ،را نداشتن
دهد و هر وقت كه بخواهد نعمت و حيات را  اين خدا است كه نعمت و حيات مي

زينت  ،دارائي و فرزندان ).و هست(و خدا بر هر چيزي توانا بوده  )گيرد بازپس مي
اي كه نتايج آنها  و اما اعمال شايسته ).پذير و گذرايند و زوال(زندگي دنيايند 
و بهترين اميد و آرزو  ،بهترين پاداش را در پيشگاه پروردگارت دارد ،جاودانه است

  ). است
كه از   نموده  آبي تشبيه  آري، خداوند سرعت زوال دنيا و نابود شدن آن را به

. ندشو ميياند و روئيدني سرسبز رو ميروئيدني هاي زمين را  ،دشو ميآسمان نازل 
ند و ديري نمي گذرد كه اين روئيدني ها شادابي و طراوت خود ده ميگل و ميوه 
شوند و بادها به آساني آنها را پراكنده  خشك و ريزه ريزه مي. ندده ميرا از دست 

ها، اراضي  باغ  ،امالك ،فرزند ،يعني زينت و آرايش دنيا از قبيل جواني، مال. ندكن مي
كشاورزي و غيره همه و همه پس از مدت كوتاهي متالشي شده و از بين خواهند 

مال و . دشو ميصحت و تندرستي به بيماري و پيري تبديل رود  ميجواني . رفت
د، اما شو ميند و گاهاً انسان از مال و فرزندانش جدا كرده رو ميفرزندان گاهاً 
  .ء و از بين رفتن نداردفنا ،آخرت زوال

 mv  u  t  s  r  q   p  o  n  ml  k  j    w
  yxl ٣١ -  ٣٠: النحل   
 )جاويدان(بهتر خواهد بود و جهانِ  )ايشان از اين سراي(و سراي آخرت (

باغهاي  )سراي پرهيزگاران(   .باشد جهان مي )و زيباترين(پرهيزگاران بهترين 
گردند و رودبارها در  است كه بدان وارد مي )هشتب(اقامت دائم  )جاويدان و محلّ(

  ).آن روان است )كاخها و درختان(زير 
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كار و كوشش براي بدست آوردن دنيا و فراموش كردن آخرت حسرت و  - 5
  .ندامت را در پي خواهد داشت و سرانجام انسان را به سوي دوزخ خواهد كشاند

 my  xw  v  u  t  s   rq  p  o  n    {   z

  | ¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  }    ©l   
   ١٨٥:آل عمران

چشد، و بيگمان به شما پاداش و پادافره خودتان به  هر كسي مزه مرگ را مي(
و هركه از آتش دوزخ به دور گردد و  .شود تمام و كمال در روز رستاخيز داده مي

و  .كرده است واقعاً سعادت را فراچنگ آورده و نجات پيدا ،به بهشت برده شود
  ).زندگي دنيا چيزي جز كاالي فريب نيست
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  خوردني و نوشيدني هاي اهل بهشت: مبحث دوم
ي حاضر و در دسترس بهشت و اينكه اهل بهشت در ها ميوهپيرامون درخت و 

مختار هستند و آنچه از خوردني و نوشيدني كه مايل باشند به آنها  ها ميوهانتخاب 
  :دهيم در اين زمينه تفصيالتي را ارائه مي اكنون. بحث كرديمد، رس مي

 m  Z  Y  X       W  V  U       T  S  Rl ٢١ -  ٢٠: الواقعة   
و    .اي را كه برگزينند هر نوع ميوه )گردانند نوجوانان بهشتي براي آنان مي((

  ).اي كه بخواهند و آرزو كنند گوشت پرنده
 m  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²l ٧١: الزخرف   
  ).در بهشت وجود دارد ،دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذّت ببردو هرچه (

  جات و نوشيدنيها و خوردنيها را براي آنها مباح كرده خداوندخوردن انواع ميوه
  :است

 m  ®   ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l ٢٤: احلاقة   
 بخوريد و. ايد داده انجام مي) دنيا(در برابر كارهائي كه در روزگاران گذشته  (
   ).!گوارا باد ،بنوشيد

و در مباحث كذشته اشاره نموديم كه در بهشت درياي آب، شراب و شير 
و خداوند به اهل بهشت اجازه داده كه از طعام و شراب هر چه را كه . وجود دارد

  .بخواهند، اختيار كنند و بخورند
mÚ          Ù      Ø  ×  Ö     Õ   Ô     Ü  Û : فرمايد خداوند مي

  A  H    G  F  E  D  C  Bl ٦ - ٥: اإلنسان   
  .نوشند كه آميخته به كافور است كشند و مي جامهاي شرابي را سر مي ،نيكان(

نوشند و هرجا كه  اي كه بندگان خدا از آن مي چشمه) شود از اين جامها پر مي(
  ).برند كنند و مي بخواهند با خود روان مي

   m£  ¢¡     �  ~  }  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  l : فرمايد و مي
  ١٨ – ١٧: اإلنسان
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اين (  .دهند كه آميزه آن زنجبيل است در آنجا از جامهاي شرابي بديشان مي(
  ).شود اي كه در بهشت است و سلسبيل ناميده مي چشمه) شوند از جامها پر مي
   m  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼      »  º   ¹l  :فرمايد و مي

  ٢٨ – ٢٧: املطففني
از آن  )بارگاه يزدان(اي است كه مقرّبان  تسنيم چشمه. تسنيم است ،ه آنآميز(
  ).نوشند مي

  شراب هاي بهشت: مطلب اول

دارد، خمر  اهل بهشت ارزاني مي  از جمله شرابي كه خداوند از روي فضل خود بر
. است و خمر بهشت خالي از عيب و نقص هايي است كه مشروبات دنيا دارند

موجب ، سر و شكم را به درد مي آورد و برد مياز بين شراب دنيا عقل را 
. دآي ميشود، و گاهي در رنگ و ساخت آن نقص و عيب پديد  بيماريهاي بدي مي

: ي اين عيب و نقصها خالي هستند، شراب بهشت اما خمر و شراب بهشت از همه
  :باشند گوارا و زيبا مي ،براق

 m Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À     Ï  Î    Í  Ì
  Ñ  Ðl ٤٧ - ٤٥: الصافات   

   .گرداگرد آنان در گردش است ،گرفته از رودبار جاري شراببر ميقدحهاي (
نه در آن تباهيها و گرفتاريهائي    .مي سفيدرنگ و خوشگواري براي نوشندگان

و نه ميخواران از آن به  ،است )همچون بيهوشي و سردرد و ساير مضرّات و مفاسد(
  ).آيند در مي )و استفراغ و عرق و كثرت بول(لت تهوع حا

نوشنده   دارد كه خداوند زيبائي شراب بهشت را بيان نموده و سپس بيان مي
  : برد بدون اينكه عقلش دچار خلل گردد از آن لذت مي

 m  l  k   j  i  hl ١٥: حممد   
  .)و رودبارهائي از شرابي است كه سراپا لذت براي نوشندگان است(
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كه نوشنده از نوشيدن آن ملول  فرمايد ميو در وصف شراب هاي بهشت 
  :دشو مين

m Ð  Ï  Î    Íl ٤٧: الصافات  
در  )و استفراغ و عرق و كثرت بول(و نه ميخواران از آن به حالت تهوع (
  ).آيند مي

 m  K       J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ١٨ -١٧ :الواقعة   
پيرامونشان در آمد و رفت  ،براي خدمت بديشان(جوان هميشه نو ،نوجواناني(

قدحها و  )آورند براي آنان به گردش درمي(   .گردانند براي آنان مي )هستند و باده را
  .)ها و جامهائي از رودبار روان شراب را كوزه

ند و شو ميدچار سر درد ن: فرمايد ميهاي فوق  ابن كثير در تفسير آيه
  . دگرد مين عقلهايشان دچار اختالل

  : گفته  كند كه نقل ميضحاك از ابن عباس 
مخر اجلنة،   ، فذکر اهللالقيء و البول ،السكر، الصداع: يف اخلمر اربع خصال«

  . »اخلصال  و نزهها عن هذه
و  ويژگيهاي مشروبات دنيايي هستند  از جملهاستفراغ و ادرار   ،مستي، سر درد(

  1.)صلت پاك و منزه نموده استخداوند شراب بهشت را از اين چهار خ
  : فرمايد ميي ديگري در وصف شراب بهشت  خداوند در آيه

 m¶  µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®  ¬  «  ª        ¸l   
   ٢٦ - ٢٥: املطففني

 شود كه دست نخورده و سربسته به آنان از شراب زالل و خالصي داده مي(
بوي عطر مشك در  ،بدانو با دست زدن (مهر و دربند آن از مشك است  .است

چنين شراب (دهندگان بايد براي به دست آوردن اين  مسابقه). شود فضا پراكنده مي
با همديگر مسابقه بدهند و بر يكديگر پيشي  )و ساير نعمتهاي ديگر بهشت

  ).بگيرند

                                           
  ) . ٦/٥١٤: (تفسري ابن كثري   ١
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اول اينكه مختوم است، : خداوند براي اين شراب دو وصف را ذكر كرده است
دوم اينكه آنهايي كه آن را مي نوشند در پايان نوشيدن آن  يعني سر به مهر است و
  .ندكن ميبوي مسك را احساس 

  نخستين خوراك اهل بهشت: مطلب دوم

جگر ماهي نخستين طعامي است كه خداوند متعال آن را به اهل بهشت اهداء 
  : فرمود صپيامبر   اند كه و مسلم از ابوسعيد خدري روايت كرده، بخاري كند مي

، کما  ها اجلبار بیدهؤن االرض یوم القیامة خبزة واحدة، یتکفتکو«
  .»فی السفر نزال ألهل اجلنة  یتکفأ احدکم خبزته

خداوند به قصد . دآي ميروز قيامت زمين به صورت يك قرص نان در (
گيرد همان گونه كه شما در سفر  مهماني براي اهل بهشت آن را در دست خود مي

خداوند ! اي اباالقاسم: مردي از يهود آمد و گفت).  يريدنان خود را در دست مي گ
، آيا درباره قيامت و مهماني اهل بهشت در روز مند گرداند تو را بهرهبركت خود از 

زمين به صورت يك قرص نان در : گفت. بلي: قيامت به تو خبر بدهم؟ فرمود
ما نگاه كرد  به طرف صاهللا رسول )گفته بود صاهللا رسول همانگونه كه(خواهد آمد

آيا درباره خوردن : بعد فرمود. و خنديد طوري كه دندانهاي مباركش رؤيت شدند
. گاو نر و ماهي است: اين چيست؟ گفت: اهل بهشت به شما خبر بدهم؟ پرسيدند

  .كنند مي  از جگر گوشه آن استفاده نفرهفتاد هزار 
تقديم امام نووي در شرح اين حديث مي نويسد خالصه آن به شرح زير 

  :دگرد مي
از اين دست :  و يتكفأها بيده. دشو ميآنچه كه براي مهماني تدارك ديده : نُزُل

گردد، زيرا در اصل همانند نان صاف  مي  كند تا جمع شود و تسويه آن دستش مي  به
خداوند زمين را به صورت يك : معني و مفهوم حديث چنين استنيست، پس 

خوراك و مهماني اهل بهشت عنوان   را به و آن  قرص نان بسيار بزرگ در مي آورد
و لذيذترين  است يك تكه جداگانه و آويزان به كبد: زائد كبد الحوت. دهد قرار مي

  .باشد قسمت جگر مي
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در صحيح بخاري آمده است كه عبداهللا بن سالم در نخستين ورودش به مدينه 
نخستين أكله اهل اجلنة؟ ما اول شيء ي:  پرسيد، از جمله صاهللا رسول چند سوال از

يك  .»زيادة كبد احلوت« :غذائي كه اهل بهشت از آن مي خورند چيست؟ فقال
  .است تكه جداگانه و آويزان به كبد

سوال   صاهللا رسول مردي يهودي از  كه  در صحيح مسلم از ثوبان روايت شده
به بهشت هديه اهل بهشت موقع وارد شدن  »فما حتفتهم حني يدخلون اجلنة؟« : كرد

  .است يك تكه جداگانه و آويزان به كبد .»زيادة كبد احلوت« :چيست؟ فرمود
ينحرهلم «: بعد از آن خوراك آنها چيست؟ قال فما غذاءها علي اثرها؟: گفت 

. دشو ميگاو نر بهشت براي آنها ذبح كرده : گفت» ثور اجلنة الذي ياكل من اطراقها
  .ندهمان گاو نري كه در اطراف بهشت مي چر

در پي اين چه نوشيدني به آنان داده  »فما شراهبم عليه؟«:آن مرد يهودي پرسيد
آن مرد . چشمه اي كه سلسبيل نام دارد» عني تسمي سلسبيال«: خواهد شد؟ فرمود

  1.حرف حساب و درست فرمودي: گفت

  خوراك و شراب اهل بهشت فضالت ندارد: مطلب سوم

وردني و نوشيدنيهاي بهشت مانند خوردني كه خ كند مياذهان خطور   اين سؤال به
مدفوع، پيشاب، آب دهن، : و نوشيدنيهاي دنيا مولد فضالت و بول و براز از قبيل

بهشت جايي است كه هيچگونه . حال آنكه چنين نيست. آب بيني و غيره هستند
  .اند گندگي در آنجا وجود ندارد و اهل بهشت از آلودگيهاي دنيا پاك

 :فرمود صپيامبر   كهه كه از ابوهريره نقل شده در حديث متفق علي
أَوَّلُ ُزْمَرٍة َتِلُج الَْجنَّةَ ُصَوُرُهْم َعلَى ُصوَرِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ لَا َيْبُصقُونَ ِفيَها َولَا «

  .»َيْمَتِخطُونَ و ال يبزقون

                                           
  ). ٢/٢٧٠(هنايته البن كثري   ١
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ند مانند ماه شب چهاردهم شو مينخستين گروهي كه وارد بهشت ي  هچهر(
آنان در بهشت نه آب دهن مي اندازند و نه آب بيني و نه نيازي به قضاي . ستا

  ).حاجت دارند
نخستين گروهي نيست كه وارد  وصمخص ،اين  ياداوري است كه  الزم به

ند چنين خاصيتي خواهند شو ميبلكه كليه كساني كه وارد بهشت  ،ندشو ميبهشت 
  :آن را نقل كرده، آمده است در روايتي كه امام مسلم از ابي هريره. داشت

، مث الذین یلوهنم علی اشد أَوَّلُ ُزْمَرٍة تدخل الَْجنَّةَ َعلَى ُصوَرِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ
جنم فی السماء اضاءة، مث هم بعد ذلک منازل، ال یتغوطون، و ال یتبولون، و ال 

  1.»یتخمطون، و ال یبزقون

ند مانند ماه شب چهاردهم شو ميشت نخستين گروهي كه وارد بهي  هچهر(
درخشد،  ي آسمان مي ترين ستاره بعد از آنها مانند درخشنده  ي گروه ، چهرهاست

آب دهن مي   نه  بعد از آنها داراي مقام و منازلي هستند بدين صورت كه  گروههاي
  ).اندازند و نه آب بيني و نه نيازي به قضاي حاجت دارند

با هم تفاوت دارند و در حديث بدان تصريح شده آنچه كه اهل بهشت در آن 
قدرت و قوت روشنائي است، اما در خالص و خالي بودن از اذيت و آزار . است

  .اند همه مشترك
البته ممكن است اين سؤال مطرح شود كه فضالت طعام و شراب اهل بهشت 

. شد صاهللا رسول متوجهنيز ند؟ همين سؤال از طرف اصحاب رو ميبه كجا 
كه بقايا و فضالت طعام و شراب در بهشت به : فرمودند در پاسخ صمبرپيا

رسد و مانند عرق از  ند كه بوي مسك از آنها به مشام ميشو ميترشحاتي تبديل 
ند و بعضي از اين فضالت بصورت بادي معطر از بدن آي مياجساد بهشتيان بيرون 

  .آيند بيرون مي
  :فرمودند  ص پيامبر  كه كند مينقل  جابر بن عبداهللا مسلم از 

                                           
 . ٢٨٣٤:  مشاره) ٤/٢١٨٨: ( است  مسلم در صحیح خود آن را روایت کرده  ١
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ان اهل اجلنة یأکلون و یشربون، و ال یتفلون، و ال یتبولون، و ال  «
  ١.»جشاء کجشاء املسک: فما بال الطعام؟ قال: یتغوطون، و ال یمتخطون، قالوا

آب بيني نمي  واهل بهشت در بهشت مي خورند و مي نوشند، اما آب دهن (
پس غذاها چه : اصحاب سؤال كردند. ارندند و مدفوع ندكن مياندازند، ادرار ن

  ).ندشو ميبه ترشحاتي كه بوي مسك دارند، تبديل : شوند؟ فرمودند مي

مي نوشند و شانه   چرا اهل بهشت مي خورند،: مطلب چهارم
  زنند؟ مي

اگر اهل بهشت براي هميشه ماندگارند و بهشت از هرگونه درد و آالم و بيماري و 
وجود ندارد، پس اهل  چركر است، در آنجا گندگي و از گرسنگي و تشنگي به دو

مي زنند و موها را  عطربهشت براي چه به خوردن و نوشيدن نياز دارند و چرا آنان 
  ند؟كن ميشانه 

نعمت و لباسهاي اهل بهشت بخاطر : گويد ميقرطبي در پاسخ به اين سوال 
گرسنگي و  خوردن براي رفع. نياز و حاجات اهل بهشت نيستندرفع زدودن و 

، براي بر طرف ساختن بوي بد نيستعطر نوشيدن براي رفع تشنگي و استفاده از 
  2.هاي پي در پي هستند ي اينها لذت بلكه همه

  :فرمايد ميآدم   در خطاب بهخداوند 
 mf  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y  x  l   

   ١١٩ - ١١٨: طه
تو در آن  )را در بهشت فراهم سازيم و هاي زندگي تو بر ما است كه خواسته((

ماني و نه  و در آن تو نه تشنه مي   .گردي شوي و نه برهنه مي نه گرسنه مي
  ).شوي زده مي آفتاب
  

                                           
 . ٢٨٣٥:  مشاره) ٤/٢١٨٠: ( است  مسلم در صحیح خود آن را روایت کرده  ١
  ). ٦/٣٢٥:(فتح الباري .  ٤٥٧: ص : قرطيب: تذكرة  ٢
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  ظروف طعام و شراب اهل بهشت: مطلب پنجم
  : فرمايد ميخداوند  .ظروف خوردن و آشاميدن اهل بهشت از طال و نقره هستند

 m   ±°  ¯  ®  ¬  «  ªl ٧١: الزخرف   
  ).شود ها و جامهاي زرين به گردش انداخته مي برايشان كاسه(

 m|  {  z  y  x  w  v   u   t     s  r   q   p  o  n   l   
   ١٦ - ١٥: اإلنسان

   .آيد هاي سيمين شراب و قدحهاي بلورينِ مي ميانشان به گردش در مي جامه(
آنها را درست به اندازه الزم  )بهشتي خدمتكاران. (اند قدحهاي بلوريني كه از نقره

  ).اند پيموده
  ص اهللا رسول  اند كه بخاري و مسلم از ابو موسي اشعري روايت كرده

  :فرمودند
جنتان من فضة، و... ة واحدة جموفةؤلؤمن فی اجلنة خلیمة من لؤان للم«

  .»آنیتهما و ما فیهما، و جنتان من ذهب آنیتهما و ما فیهما
دو بهشت و... هشت چادري از مرواريدي گنبدي شكل داردمني در بؤهر م(

طوري هستند كه ظروف و تمام آنچه كه در آنها وجود دارد از نقره و دو دارند آنها 
 ).ندباش ميي وسايل و امكانات آن از طال  همه  بهشت ديگر كه

 :»أَكْوابٍ «  :ظروفي كه اهل بهشت از آنها مي نوشند، برخي از آنها عبارتند از
 :»كَأْسٍ «  .كوزه داراي دسته و لوله ،جمع إبريق :»أَبارِيقَ « . ليوان .قَدح ،جمع كُوب

   :جام
m ß∃θäÜtƒ öΝÍκö n= tã ×β≡t$ø!Íρ tβρ à$©# sƒ ’Χ ∩⊇∠∪  5># uθø.r'Î/ t,ƒÍ‘$ t/ r& uρ <¨ ù( x.uρ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫Ïè ¨Β ∩⊇∇∪ l   

  ١٧: واقعه
مونشان در آمد و رفت پيرا ،براي خدمت بديشان(هميشه نوجوان  ،نوجواناني(

قدحها و ) آورند براي آنان به گردش درمي(. گردانند براي آنان مي) هستند و باده را
  ). ها و جامهائي از رودبار روان شراب را كوزه
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  لباس و زيور آالت اهل بهشت: مبحث سوم
از نوع طال، نقره، -ند و از انواع زيور آالت كن مياهل بهشت لباس فاخر بر تن 

زيور آالت   و از جملهابريشم و  لباسهاي آنها  جمله ند، ازكن مياستفاده  -ريدمروا
  :فرمايد مي خداوند. النگوهاي طال، نقره و مرواريد:  مورد استفاده

 m  z   y  x  w  v  ul ١٢: اإلنسان   
خداوند بهشت و جامه ابريشمين را پاداششان  ،اند و در برابر صبري كه نموده(
    .)كند مي

 mÓ  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É  l   
   ٢٣:احلج

هايشان در آنجا از  يابند، و جامه آنان با دستبندهائي از طال و مرواريد زينت مي (
   . )حرير است

 mw  v  ut  s  r    q   p  o   n  m  l  k     x
   yl ٣٣: فاطر   

و  ،شوند نها داخل ميباغهاي اقامتي است كه بدا) پاداش پيشگامان در نيكيها( (
هايشان  و جامه ،گردند در آنجاها با دستبندهاي طال و مرواريد آراسته و پيراسته مي

  ).در آنجاها ابريشمين است
 m  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Ål ٢١: اإلنسان   
و پروردگارشان  ،اند زيب و زينت شده ،و با دستبندها و النگوهاي سيمين (

    .)وشاندن بديشان شراب پاك مي
لباس سبز رنگ از . لباسهاي اهل بهشت داراي رنگهاي مختلف خواهند بود

  .سندس و استبرق به اهل بهشت پوشانده خواهد شد
 m}  |   {  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p    ~

¬  «  ª  ©¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �    ¯  ®l   
  ٣١: الكهف
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كاخها (بهشتي كه در زير  ؛ از آن ايشان است آنان كسانيند كه بهشت جاويدان(
آنان در آنجا با دستبندهاي طال آراسته  .آن جويبارها روان است )و درختان

حرير نازك و ضخيم  )فاخري از انواع مختلف(هاي سبز  و جامه ،شوند مي
چه  )وه كه اين چيز موعود( .اند در حالي كه بر تختها و مبلمانها تكيه زده ،پوشند مي
  ).!چه منزل و مقَرّ زيبايي است )به اين باغها و تختها به(و  !اداش خوبي استپ

 m  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á    À  ¿l ٢١: اإلنسان   
و با دستبندها  ،لباسهاي ابريشم نازك سبز و ديباي ضخيم است ،بر تن ايشان(

  ).اند زيب و زينت شده ،و النگوهاي سيمين
  ايي كه ساخته دست انسانها است به مراتب نرمتر،لباسهاي اهل بهشت از لباسه

  : كند ميبخاري از براء بن عازب روايت . بهتر و پيشرفته تر است
اصحاب از زيبائي و نرمي آن . آوردند صاهللا رسول را خدمتپارچه ابريشمي 

منديل هاي سعد بن معاذ در بهشت بهتر : فرمودند صاهللا رسول .شگفت زده شدند
  .بود از اين خواهند
به ما خبر داده است كه براي اهل بهشت شانه هائي از طال و  صرسول اهللا

كنند،  نقره تدارك ديده شده است و اهل بهشت با عود خوشبوئي خود را معطر مي
  .درس ميبوي مسك بدن و اجسام پاكشان همواره به مشام   در حالي كه

درباره اوصاف  صاهللا رسول  كه  در صحيح بخاري از ابي هريره روايت شده
  :ند چنين فرمودشو ميكساني كه وارد بهشت 

سوختشان از عود و عرقشان از   هاي اهل بهشت از طال و نقره، ظروف و شانه(
  1.مسك است

در سنن ترمذي و ابن ماجه از مقدام بن . از جمله زيور آالتشان تاجها هستند
د در بهشت ويژگيهاي شهي  راجع به صپيامبر  كه  معدي كرب روايت شده

  :فرمودند
از دنيا و  هايشياقوتهر كدام از   شود، تاجي كه مي  تاج وقار بر سرش گذاشته(
  )..هاي دنيا بهتر و برتر هستند آفيده

                                           
  .مهان  ١



  
  
  

   299                                          كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ  
 

در صحيح . ندرو ميند و از بين نشو ميكهنه ن ،لباس و زيورآالت اهل بهشت
  :فرمودند  ص اهللا رسول  كه  مسلم از حضرت ابي هريره روايت شده

   1»واليفين شبابه ،ال تبلي ثيابه ،من يدخل اجلنة ينعم و ال يبأس«
بيند،  هر كس داخل بهشت شود مورد انعام قرار مي گيرد و آسيب نمي(

  ).درو ميشوند و جواني او از بين ن لباسهايش كهنه نمي

                                           
  ).٢٨٢٦:(مشاره ) ٤/٢١٨١:(كتاب اجلنه باب دوام نعيم اجلنه  مسلم،  ١
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  فرش هاي اهل بهشت: مبحث چهارم
انها با فرشهائي كه باغ و بستميان ساختمانهاي بهشت و منازل مسكوني آن در 

فرش و بالشها با بهترين نوع خود . اند شدهداراي رنگهاي مختلف هستند، ساخته 
و فرشهاي   مرتبه تختهاي زياد و بلند. براي اهل بهشت تدارك ديده شده است

د، درباره ظاهر باش ميآري آستر كه از ابريشم . بزرگ با آسترهاي ابريشمي هستند
اي كه با ديدن آنها  پشتي و بالشها به گونه! كنم ان واگذار ميخودت  را به آنها قضاوت
 اند و فرش با نظم و ترتيب خاصي گذاشته شده چيده شده  ند،شو ميدلها سرور 

  :فرمايد ميخداوند . است
 mv  u  t   s  r  q  p  o   n     m    l  k     wl   

   ١٦ - ١٣: الغاشية
در كنار چنين (ساغرهائي كه  و .در آنجا تختهاي بلند و عالي است(
و بالشها و پشتيهائي كه به رديف   .اند گذارده شده) هائي و در حضور بهشتيان چشمه

  ).اند و فرشهاي فاخر و گرانبهائي كه گسترده و پهن گشته   .اند چيده شده
 m  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  fl ٥٤: الرمحن   
 )هاي آنها چه رسد به رويه(لمند كه  مي زنند و بهشتيان بر فرشهائي تكيه مي(

هاي رسيده باغهاي بهشت نزديك و  و ميوه .آسترهاي آنها از ابريشم ضخيم است
  ).در دسترس است

 m  t   s  r   q  po    n  m  ll ٢٠: الطور   
و زنان  ،اند اين در حالي است كه بر تختهاي رديف و كنار هم چيده تكيه زده(

و در كنارشان قرار (ايم  م زيباي بهشتي را همسرشان نمودهسياه چشم و درشت چش
  )).ايم داده

 m¾  ½  ¼     »  º  ¹      ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±    ¿
   Á  Àl ١٦ - ١٣: الواقعة  
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و گروه اندكي    .هستند )از زمره دسته سوم ،هر ديني(گروه زيادي از پيشينيان (
اينان بر تختهاي مرصع و مطرّز    .باشند مي )در ميان دسته سوم ،هر ديني(از پسينيان 

  ).زنند روبروي هم بر آن تختها تكيه مي    .نشينند مي
اهل   و سبك نوعي از نعمتهاي بهشت است كه  آن شيوه  دادن آنها به  و تكيه

  : خداوند اعالم داشته  كه  برند، همانگونه بهشت از آن لذت مي
 m   º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  »l ٤٧ :احلجر  
و برادرانه بر  ،كشيم هايشان بيرون مي توزي و دشمنانگي را از سينه و كينه(

  ).نشينند تختها روياروي هم مي
 m  p  o    n  m  l  k  jl ٧٦: الرمحن   
و بر فرشهاي  ،زنند بهشتيان بر بالشهاي نگارين گرانبهاي سبز رنگ تكيه مي(

  .)لمند نظير بسيار زيبا مي منقش بي
 m  ©¨  §  ¦   ¥l ٣١: الكهف   
چه ) وه كه اين چيز موعود. (اند در حالي كه بر تختها و مبلمانها تكيه زده(

  ).!پاداش خوبي است
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  خدمت گزاران اهل بهشت: مبحث پنجم
ند كه خداوند متعال آنها را براي خدمت كن مينوجواناني به اهل بهشت خدمت 
 نوجوانان فوق العاده زيبا و در نوع وظيفهاين . رساني به اهل بهشت آفريده است

  :فرمايد ميخداوند . بسيار كارشناس هستند خود
 m  K       J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ١٨ –١٧ :الواقعة  

 m  µ    ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ªl ١٩: اإلنسان   
كه  )پردازند و به خدمتشان مي(گردند  اي ميانشان مي همواره نوجوانان جاودانه(

  ). انگاري كه مرواريد غلتانند هرگاه ايشان را بنگري چنين مي
نوجواناني كه براي خدمت به اهل بهشت رفت و آمد : فرمايد ميابن كثير 

يعني همواره بر . مانند دارند، اهل بهشت هستند و همواره بر يك حالت فيزيكي مي
د و عمر آنها از آي ميسراغ آنها ن  بهپيري و كهولت هرگز . حالت نوجواني ماندگارند
  : معني و مفهوم آيه و .كند اين مقطع سني تغيير نمي

m   µ    ´  ³  ²  ±    °l ١٩: اإلنسان  
شما پراكندگي و گسترش آنان را در خدمت و تامين   كهاين است وقتي 

يد، كن ميزيباي آنان را مشاهده  ي هبيني و فراواني و چهر نيازهاي اهل بهشت مي
يد كه آنها مرواريد پراكنده بر ميبينيد، گمان  باس، رنگ و زيور آالت آنان را ميل

  1.تشبيهي بهتر از اين و زيبائي بهتر از زيبائي مرواريد پراكنده وجود ندارد. هستند
كه اين نوجوانان همان فرزندان مسلمانان و اند  عقيدهبعضي از علماء بر اين 

شيخ االسالم ابن تيميه اين . بلوغ از دنيا رفته اندكفار هستند كه پيش از رسيدن سن 
نوجوانان جاويدان مخلوقي از مخلوقات   كه  ديدگاه را رد نموده و بيان داشته

  :بهشتند

                                           
  ) . ٧/١٨٤:(تفسري ابن كثري   ١
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خلق من خلق اجلنة ليسوا من ابناء  :اجلنة ی اهلوالدان الذين يطوفون عل«
ل اجلنة علي صورة بل ابناء اهل الدينا اذا ادخلوا اجلنة كمل خلقتهم كاه ،الدينا

  ١».ابيهم آدم
نوجواناني كه نزد اهل بهشت رفت و آمد دارند، مخلوقي از مخلوقات بهشت (
ند مانند شو مياز فرزندان دنيا نيستند، فرزندان اهل دنيا وقتي داخل بهشت . ندهست

  ).ندآي ميد و به شكل پدر خود، آدم در رس ميساير اهل بهشت خلقت آنها به اتمام 

                                           
  ). ٤/٢٧٩:(جمموع الفتاوي   ١
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  بازار اهل بهشت: شممبحث ش
  :فرمودند صاهللا رسول  كه  روايت شده در صحيح مسلم از حضرت انس 

 ،ندآي ميگرد همانا در بهشت بازاري است كه اهل بهشت هر جمعه در آنجا (
  رو به از اينباد صبا مي وزد و از خاك بهشت به چهره و لباسهاي آنان مي ريزد، 

ند گرد ميهايشان بر  آنان در حالتي نزد خانوادهد، شو ميحسن و زيبائي آنان افزوده 
به خدا : گويند ميخانواده ها خطاب به آنها . كه حسن و زيبائيشان افزوده شده است

آنها . ايد، افزون گشته است سوگند حسن و جمال شما بعد از اينكه از ما جدا شده
نكه از شما به خدا سوگند حسن و زيبائي شما نيز بعد از اي: گويند ميدر جواب 
  .1)افزون گشته است ،ايم جدا شده

منظور از بازار محلي است كه اهل : گويد ميامام نووي در شرح اين حديث 
اينكه . ند، آنگونه كه در دنيا گرد هم مي آمدندآي ميبهشت در آن گرد هم 

زيرا بدليل نبودن خورشيد و . ند، يعني به اندازه فاصله يك هفتهآي مي» هرجمعه«
ياد » صبا«باد بدان دليل به باد . هفته واقعي در آنجا وجود ندارد ،وزشب و ر

چون باد صبا در بالد عرب باد باران آور است كه از سمت شام مي وزد و . دشو مي
و در حديث اين باد به باد محركه ياد شده . شد ميموجب به وجود آمدن ابرها 

و اندام اهل بهشت  ها است، زيرا اين باد نعمت و مسك بهشت را بر چهره
  2.پاشد مي

                                           
 ٢٨٣٣:  مشاره) ٤/٢١٧٨(اجلنة، باب فی سوق اجلنة ، : صحیح مسلم، کتاب  ١
  ). ١٧/١٧٠:(شرح نووي بر مسلم   ٢
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  اجتماع اهل بهشت و گفتگوي آنان: مبحث هفتم
ند و از سرگذشت دنيا آي ميند و در محفل ها گرد هم كن مياهل بهشت با هم ديدار 

و هم چنين منت و احسان خداوند را مبني بر اينكه  گويند ميبراي همديگر سخن 
 خداوند. ندده ميخود قرار موضوع گفتگوي . آنان را وارد بهشت كرده است

  :فرمايد درباره وصف اجتماع اهل بهشت مي
 m  »   º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °l ٤٧ :احلجر   

  :فرمايد ميو و خداوند درباره موضوع سخنان اهل بهشت نيز به ما خبر داده 
 m±  °  ¯  ®  ¬  «     ª  ©  ¨         §  ¦  ¥  ¤  £    ²

  ¸  ¶  µ  ´   ³Á   À  ¿¾   ½  ¼  »  º  ¹       Ã    Â
Äl ٢٨ -  ٢٥: الطور 

و هر يك از آنان از نعمتها و خوشيهاي (كنند  كنان روي به همديگر مي پرسش(
ما پيش از اين  :گويند مي   ).گويد بهشت و الطاف بيكران يزدان با ديگري سخن مي

دا و حساب و كتاب و از خشم خ(در ميان خانواده و فرزندانمان بيمناك  )در دنيا(
و  ،سرانجام خداوند در حق ما لطف و مرحمت فرمود  . بوديم )جزا و سزاي قيامت

او را  )تنها ،در جهان(ما پيش از اين    .از عذاب سراپا شعله دوزخ ما را بدور داشت
واقعاً او نيكوكار و مهربان  .كرديم خوانديم و فقط وي را پرستش مي به فرياد مي

تو در پرتو لطف و مرحمت  ،پند و اندرز بده )مان را به قرآنمرد(   .است
  ).پروردگارت نه غيبگوئي و نه ديوانه

گفتگوي آنان موضوع انسانهاي شروري هستند كه  ات مورداز جمله موضوع
ند، كرد ميساختند و آنان را به سوي كفر دعوت  اهل ايمان را مشكوك مي

  :فرمايد مي خداوند
 m  ß  Þ   Ý  Ü  Ûè  ç  æ           å  ä  ã  â  á  à     A

P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B     R  Q
_  ^  ]          \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S    c  b   a  `
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n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d          t  s  r  q  p  o
  {  z  y  x   w   v  ul ٦١ - ٥٠: الصافات  

پرسند  كنند و از يگديگر مي رو به بعضي ديگرمي )از اين افراد مخلص(عضي ب(
يكي از آنان    ).!؟ديدند كردند و چه مي و در دنيا چه مي ،كه حال چه احوالي دارند(

كه با من درباره دين و قوانين آسماني (داشتم  )در دنيا(من همنشيني  :گويد مي
به اين كه (كنند  ره كساني هستي كه باور ميآيا تو از زم :گفت مي ).كرد مجادله مي

و سزا و جزائي در ميان  ،و حساب و كتابي ،زندگي و رستاخيزي ،بعد از مرگ
از (آيا ما مورد بازخواست  ،آيا زماني كه مرديم و خاك و استخوان شديم ؟ است

به  رو ،سپس آن بهشتي( !؟ بينيم گيريم و سزا و جزا مي قرار مي )اعمال و اقوال خود
بيندازيد و  )به دوزخ(توانيد نگاهي  آيا شما مي :گويد مي )دوستان بهشتي خود كرده

و او را در  )نگرد و به دوزخ مي(شود  ور مي پس آن گاه خودش ديده؟او را بنگريد
مرا پرت  )با نيرنگ خود(نزديك بود  !به خدا سوگند :گويد مي .بيند وسط دوزخ مي

من  ،نبود )دستگيرم(پروردگارم  )هدايت و توفيق(ت اگر نعم   .كني و هالكم سازي
مگر  !؟ ميريم آيا ما ديگر نمي   .بودم )در دوزخ(از احضار شدگان  )هم اينك(هم 

و ما هرگز عذاب داده  )و بعد از آن برانگيخته شديم(مرگ نخستيني كه داشتيم 
پيروزي بزرگي واقعاً  )نعمت و كرامتي كه خدا به ما روا ديده است(اين  .شويم نمي

و رستگاري سترگي است از عقاب و عذاب اخرويي  ،ايم كه به دست آورده(است 
  ).كاركنان بايد كار كنند ،براي رسيدن به چنين چيزي ).ترسيديم كه در دنيا از آن مي



  
  
  

   307                                          كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ  
 

  آرزوهاي اهل بهشت: مبحث هشتم
كنند كه به نحو شگفت  هايي را مطرح ميو آرزوبرخي از اهل بهشت خواسته 

مشابهت  هاي دنيايي با تحقق يافتن آرزو و خواسته  طوري كهيابند،  وري تحقق ميآ
  .ندارند
آنها براي ما  يافتن درباره برخي از اين خواسته ها و نحوه تحقق  صاهللا رسول 

  ، پس بهكند ميبطور مثال يكي از اهل بهشت آرزوي كشاورزي . سخن گفته است
ينكه تخم را در زمين مي ريزد، ريشه مي زند، د، به محض اشو مي  داده  او اجازه

 در صحيح بخاري. د و به ثمر مي نشيندده ميو در همان لحظه ميوه شود  ميبزرگ 
 اهللا رسول ،نشسته بود صيك مرد روستايي نزد پيامبر   كه  روايت شده  از ابوهريره

  :. فرمود ص
خداوند به  .مردي از اهل بهشت از پروردگارش اجازه كشاورزي مي خواهد(

يعني تو از آنها نيستي كه انواع خوردني و  »الست فيما شئت؟«: گويد مياو 
بلي، اما كشاورزي را دوست دارم و : گويد ميها را خواستار شد؟  نوشيدني و نعمت

بالفاصله نگاهش به تنه، سروسامان . به كشاورزي عالقمندم، پس بذر را مي پاشد
. گردد ي كوهي جلو او نمايان مي اندازه  و به. ي آن بذر مي افتد دهي و درو شده

  ).كند ميهيچ چيزي تو را سير ن. بگير! اي فرزند آدم: گويد ميخداوند به آن بنده 
حتماً ) عالقمند به كشاورزي(به خدا سوگند اين مرد : آن مرد روستايي گفت 

 اهللا رسول .چون ايشان كشاورزند و ما كشاورز نيستيم. از قريش يا انصار خواهد بود
  1.تبسم فرمودند  ص

اش را تحقق مي بخشد  خداوند خواسته. كند ميآري، يكي ديگر آرزوي فرزند 
  .كند ميو در همان لحظه حامله شده و وضع حمل 

احمد در مسند و ابن حبان در صحيح خود با سند معتبر از  ،ترمذي در سنن
  :فرمودند ص اهللا رسول  ند كه هابي سعيد خدري روايت كرد

                                           
  .  ٥٦٥٣ :مشاره ) ٣/٩٥:(مشكاة املصابيح   ١
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كان محله و وضعه و سنه يف ساعة واحدة  ،املؤمن اذا اشتهي الولد يف اجلنة«
  ١»كما يشتهي

 ،هرگاه مؤمني در بهشت آرزوي فرزند كند، در همان لحظه نخست، حمل(
  ).دياب ميوضع حمل و داندانهاي فرزندش تحقق 

                                           
  .  ٦٥٢٥:مشاره ) ٥١٦: (ج . ص  ١
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  زنان اهل بهشت: مبحث نهم

  تحال و وضع همسران دنيا در سراي آخر: مطلب اول

اگر همسر دنيايي ايشان صالحه و مؤمنه باشد،   مؤمني وارد بهشت شود،فرد هر گاه 
  .در بهشت نيز همسر او خواهد بود

 m   fe  d  c  b  a  `   _  ~  }l ٢٣: الرعد   
سرمدي و زيستن (باغهاي بهشت است كه جاي ماندگاري  )اين عاقبت نيكو((
و فرزندان و همسران خود بدانجا وارد  و آنان همراه كساني از پدران ،است )ابدي
  ).شوند مي

هاي بهشت با شادي و  ، و در زير سايهاهل بهشت همراه همسران خود هستند
  .كنند خوشي استراحت مي

 m  P  O  N  M  L  K   J  Il ٥٦: يس   
  ). اند بر تختها تكيه زده ،هاي پر و فراخ آنان و همسرانشان در زير سايه(

 m   §  ¦  ¥  ¤  ©  ¨l ٧٠: الزخرف  
در آنجا شادمان و شادكام و مكرّم و  ،شما و همسرانتان به بهشت درآئيد(

  ).محترم خواهيد بود

  دنيايي هستندزنان همراه آخرين شوهر : مطلب دوم

معاويه بن ابي : (كند مياز ميمون بن مهران روايت » تاريخ الرقة«ابو علي حراني در 
ام درداء از ازدواج با . خواستگاري كرداز ايشان اء جهت ازدواج با ام درد سفيان 

  : فرمودند  صاهللا رسول از ابو درداء شنيده ام كه: وي خودداري كرد و گفت
  » الخر ازواجها: او قال ،املرأة يف آخر ازواجها« 
  ). زن در بهشت با آخرين شوهر خود همراه است(
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معتبر هستند،   است همهناشناس   راويهاي اين سند غير از عباس بن صالح كه
است، و طبراني   سندي صحيح و مرفوع آن را روايت كرده  به »التأريخ«ابو شيخ در 

در مجموع است، اما   گزارش داده »معجم الوسط«سندي ضعيف آن را در   نيز به
  :طرق خود قوي و قابل استناد است و دو شاهد نيز از آثار موقوفه به شرح زير دارد

   :كند ميكر از عكرمه نقل ابن عسا: نخست
ابن عوام خشن و تند با اسماء . اسماء دختر ابوبكر همسر زبير بن عوام بود(

آمد و از دست شوهرش  اسماء نزد پدرش حضرت ابوبكر. كرد ميبرخورد 
صبر كن، زيرا اگر زني شوهر صالحي داشته باشد و : پدرش گفت. شكايت كرد

از وي ازدواج نكند، آن دو در بهشت با پيش از همسرش فوت كند و همسرش بعد 
  ).هم خواهند بود

وجود دارد، زيرا  »مرسل«ي آن  رجال اين سند صحيح است، اما در سلسله
  .باشد  آن را از اسماء گرفته  است، لذا ممكن است كه  ابوبكر را نديده  عكرمه

  :كند ميگزارش زير را نقل » السنن«بيهقي در : شاهد دوم
  ان شئت ان تكوين زوجيت يف اجلنة فال تزوجي بعدي، :لزوجتهان حذيفة قال «

  ١»فان املرأة آلخر ازواجها يف الدنيا
اگر دوست داري كه در بهشت نيز : حضرت حذيفه خطاب به همسرش گفت(

زيرا زن در بهشت از آن آخرين . همسر من باشي، بعد از مردن من ازدواج نكن
  ).شوهر دنيا خواهد بود
ازدواج بعد از وي را  صاهللا رسول دليل خداوند به همسرانآري، به همين 

در بهشت نيز همسران وي   صاهللا رسول زيرا همسران حرام قرار داده است، 
  .هستند

                                           
مشاره ) ٣/٢٧٥:(بصورت خمتصر از سلسله االحاديث الصحيحه نوشته ناصر الدين گرفته شده است  ١
:١٢٨١  .  
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  حوريان چشم درشت: مطلب سوم

نكاح مردان اهل بهشت   بهخداوند عالوه بر همسران دنيوي از حوران بهشتي نيز 
  :آورد درمي

 m  z  y  x  w  vl ٥٤: لدخانا   
چشم با چشمان درشت را نيز به  بهشتيان اين چنين هستند و زنان بهشتي سياه(

  )آوريم همسري آنان درمي
چشمانش سفيدي كه شود  مياست، حوراء به زني گفته » حوراء«جمع » حور«

 به معني گشادي چشم. عيناء استجمع » عين«و . بسيار باشدنيز بسيار و سياهيش 
نار پستان و هم سن و سال با  :حوران بهشتي را با صفاتي مانندخداوند . باشد مي

  :فرمايد ميشوهران وصف نموده است، 
 m  J   I  H  G  F  E  D  C    B   Al ٣٣ - ٣١: النبأ   
بهره ايشان  )به بهشت(و دستيابي  )از دوزخ(رستگاري  ،مسلّماً پرهيزگاران(
و دختران نوجوان  ).گردد ايشان مي بهره(و انواع رزها  ،باغهاي سرسبز .گردد مي

  ).نارپستان همسنّ و سال
 m  z  y  x  w  v   u  t     s  r   ql ٣٧ - ٣٥: الواقعة   
 .ايم پديدار كرده )بدين شكل زيبا و شمائل دلربا ،در آغاز كار(ما آنان را (

 !).يابند بكارت خود را باز مي ،كه پس از آميزش(ايم  ايشان را دوشيزگاني ساخته
  ).همسن و سال هستند )و همه جوان و طناز و ،همسر خود(شيفتگان 

دوشيزه بودن آنها به اين معني است كه آنها در گذشته با احدي ازدواج 
   :فرمايد خداوند مي. ندا هنكرد

 m  �  ~  }    |  {  z  yl ٥٦: الرمحن  
بت نكرده و پيش از آنان كسي از انسانها و پريها با ايشان نزديكي و مقار(
  ).است

حوران همان همسران : گويند ميكه  كند مياين معني ديدگاه كساني را نفي 
دنيوي هستند كه خداوند متعال آنها را بعد از پيري و كهولت بار ديگران جوان 
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يم كه خداوند متعال زنهاي مؤمنه را در سن جواني وارد پذير ميآري . آفريند مي
  .آفريند ميحوراني هستند كه خداوند آنها را غير از اما آنها . كند ميبهشت 

  :فرمايد ميقرآن درباره حسن و جمال همسران بهشتي براي ما سخن گفته و 
 m  a  `_  ^  ]  \  [l ٢٣ - ٢٢: الواقعة   

هاي آنها را  يعني نور خورشيد، رنگ. پنهان و محفوظ است: منظور از مكنون
ياقوت و مرجان   ران بهشتي را بهدر جائي ديگر خداوند حو. تغيير نداده است

  :ندفرماي ميتشبيه كرده است، 
 m£  ¢  ¡  �  ~  }    |  {  z  y  x  w  v    ¤

  ©  ¨      §  ¦  ¥l ٥٨ - ٥٦: الرمحن   
در آيه  ،ياقوت و مرجان دو تا سنگ بسيار صاف و زيبا هستند، عالوه بر اين

رات الطرف به كساني گفته قاص. اند شدهوصف  »قاصرات الطرف«فوق حوران به 
ند، چشم طمع به غير از ساز ميكه نگاهشان را فقط به همسرانشان محدود شود  مي

خداوند متعال به جمال و زيبائي حوران گواهي داده . همسران خود نمي دوزند
  :فرمايد است و اين گواهي خداوند متعال براي تو قانع كننده باشد، مي

 m  R  Q  P  O  N  M  L  KV  U   T S    W
Xl ٧١ - ٧٠: الرمحن   

 پس كداميك از نعمتهاي .زنان خوب و زيبا هستند ،در ميان باغهاي بهشت(
ها  سياه چشماني كه هرگز از خيمه !؟نمائيد پروردگارتان را تكذيب و انكار مي

  ).روند نمي )شوند و اينجا و آنجا بدنبال كارهاي ناپسند نمي(بيرون 
آنان از حيض، نفاس، مدفوع، پيشاب، آب . ان دنيا نيستندزنان بهشتي مانند زن

  :فرمايد ميخداوند چنين . دهن و آب بيني پاكند
 m  dc  b  a  `l ٢٥: البقرة   

در روايتي درباره زيبائي زنان بهشتي براي ما سخن گفته است،   صرسول اهللا
  :فرمايد مي صاند پيامبر نقل كرده   بخاري و مسلم از ابوهريره  كه

أَوَّلُ ُزْمَرٍة َتِلُج الَْجنَّةَ ُصَوُرُهْم َعلَى ُصوَرِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ لَا َيْبُصقُونَ ِفيَها َولَا «
َيْمَتِخطُونَ َولَا َيَتَغوَّطُونَ ِفيَها آنَِيُتُهْم َوأَْمَشاطُُهْم ِمْن الذََّهبِ َوالِْفضَِّة َوَمَجاِمُرُهْم ِمْن 
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ْشُحُهْم الِْمْسُك َوِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم َزْوَجَتاِن ُيَرى ُمخُّ َساِقهَِما ِمْن َوَراِء اللَّْحمِ الْأَلُوَِّة َوَر
ِمْن الُْحْسنِ لَا اْخِتلَاَف َبْيَنُهْم َولَا َتَباغَُض قُلُوُبُهْم قَلٌْب َواِحٌد ُيَسبُِّحونَ اللََّه ُبكَْرةً 

  ١» َوَعِشيا
ند مانند ماه شب چهاردهم شو ميوارد بهشت  نخستين گروهي كهي  هچهر(
آنان در بهشت نه آب دهن مي اندازند و نه آب بيني و نه نيازي به قضاي . است

دارند، شانه هاي شان از طال و نقره است، در اختيار ظروف طاليي . حاجت دارند
عرق بدن شان مانند عنبر خوشبو است و براي هر كدام از مردان اهل بهشت دو 

مغز استخوان پاهايشان از بيرون ديده  ،هست كه در اثر زيبائي و لطافت بدن همسر
دلهايشان مانند . ميان اهل بهشت هيچگونه اختالف و كدورتي وجود ندارد. دشو مي

صبح و شام به ) يعني همه همدل و خير خواه همديگر هستند(دل يك انسان است 
  ).اند تقديس و تسبيح خداوند مشغول

است، آيا در   از آن بحث رانده صپيامبر  ل و زيبائي نگاه كن كهاين جما  به
  :يابيد؟ دنيا نظيري براي آن مي

لو ان امرأة من نساء اهل اجلنة اطلعت علی االرض ألضاءت ما بینها، و ملألت «
  ٢.»ما بینهما ریحا، و لنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها

ين ظاهر شود، ميان زمين و آسمان را اگر زني از زنان بهشت بر روي زم(
هاي  و نقابش از دنيا و آفريده كند ميو ميان زمين و آسمان را معطر  كند ميروشن 

  ).آن بهتر است
حكايت از حداقل همسران  دو همسر،  به همسران بهشتتعداد تحديد كردن 

ز حوران حديث آمده است كه شهيد راه خداوند با هفتاد و دو تن ادر را دارد، زيرا 
در سنن ابن ماجه با سند معتبر از مقدام بن معدي . دشو ميبهشتي ازدواج داده 

  :فرمودند ص اهللا رسول  كه  كرب روايت شده

                                           
، مسلم و ترمذی نیز آن را )٦/٣١٨: (فتح الباری. ماجاء يف صفة اجلنة : باب ، بدء اخللق: كتاب. خباري  ١

   .اند روایت کرده
 )٦/١٥(الباری  فتح  ٢
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، و یری  فی اول دفعة من دمه  یغفر له: ثالث خصال  للشهید عند اهللا«
 من اجلنة، و یجار من عذاب القرب، و یأمن من فزع االکرب، و یوضع علی  مقعده
تاج الوقار، الیاقوتة منها خیر من الدنیا و ما فیها، و یزوج اثنتین و   رأسه

  ١.» سبعین زوجة من احلور العین، یشفع فی سبعین من اقربائه
با افتادن نخستين قطره خونش مورد مغفرت : شهيد نزد خداوند سه مرتبه دارد(

از عذاب قبر پناه  شود، قرار خواهد گرفت، جايگاهش در بهشت به او نشان داده مي
تاج محبت و . و از بزرگترين ترس و وحشت در امان خواهد ماند  شده  داده داده

تاجي كه يك ياقوت از آن به لحاظ ارزش از دنيا و . شود عظمت بر سر او نهاده مي
آنچه در دنيا وجود دارد، بيشتر است و با هفتاد و دو تن از حوران بهشتي ازدواج 

  ).شفاعت كند هفتاد نفر از خويشاوندانش تواند براي ، و ميدشو ميداده 

  هاي بهشتترانه خواندن حوري
به ما خبر داده است كه حوري ها در بهشت با لحني بسيار زيبا و   صاهللا رسول 

در معجم طبراني با سند معتبر از عبداهللا بن عمر روايت . خوانند شيرين ترانه مي
  :فرمودند صاهللا رسول  كه  شده

ان مما . زواج اهل اجلنة ليغننب ازواجهن باحسن اصوات ما مسعها احد قطان ا«
ان مما . ينظره بقرة اعيان –ازواج قوم كرام  -حنن خريات احلسان  :یغنین
  .»يظعنه فال حنن اخلالدات فال ميتنه حنن اآلمنات فال خيفنه، حنن املقيمات   :یغنین

هترين لحن و صدائي كه هنوز همانا همسران اهل بهشت براي شوهرانشان با ب(
ما زنان  2.بخشي از ترانه هاي آنها چنين است،. شنيده نشده است، ترانه مي خوانند

با شادي و طراوت نگاه  –همسران شوهراني شريف هستيم  –نيكو و زيبا هستيم 
ما جاودان هستيم، مرگ هرگز به سراغ ما  –: گويند و در ترانه ديگري مي. ندكن مي

                                           
  . ٣٨٣٤:   مشاره) . ٣/٣٥٨: (مشکاة املصابیح ١
  . ١٥٥٧: مشاره) ٢/٤٨: (ج . ص   ٢
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و ما مقيم  –يم شو ميهرگز دچار ترس و بيم ن  ا در امان و امنيت هستيم،د، مآي مين
  ).يمكن ميهرگز كوچ ن. هستيمماندگار 

  :فرمود صرسول اكرم   كند كه از حضرت انس روايت مي» فوائد«سمويه در 
حنن احلور احلسان، جئنا الزواج  :ان احلور العین لتغنین فی اجلنة، یقلن«
   ١»كرام

ايم و  آمده  هاي زيبائيم، ما حوري: گويند خوانند و مي ت آواز ميحوريهاي بهش(
  ).در انتظار شريف هستيم

  ها در برابر همسران دنيا غيرت حوري
 ،اگر زني در دنيا شوهرش را مورد آزار و اذيت قرار دهد: فرمايد مي صاهللا رسول

  .شود گين ميهمسر دنيايي خشم  نسبت به) حوري(همسر بهشتي او 
 صپيامبر   كه  د احمد و سنن ترمذي با سند معتبر از معاذ روايت شدهدر مسن

  :فرمود
  ذیهؤال ت: من احلور العین  ذی امرأة زوجها فی الدنیا، اال قالت زوجتهؤال ت«

  ٢.»، فامنا هو دخیل عندک، یوشک ان یفارقک الینا قاتلک اهللا
كه در بهشت (هرگاه همسري در دنيا شوهرش را اذيت كند، همسر حوري او (
. را اذيت نكن، خدا تو را نيامرزد) شوهرم: (گويد ميخطاب به همسر دنيوي ) است

 - به قصد آمدن نزد ما - تو را ) به همين زودي(ممكن است . او نزد تو مهمان است
  .رها كند
  
  

                                           
  )١٥٩٨:(مشاره) ٢/٥٨: (مهان  ١
 ٧٠/٦٩:  مشاره) ٦/١٢٥(صحیح اجلامع الصغیر  ٢
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در بهشت قدرت و توان يكصد مرد به مؤمن داده : مطلب چهارم
  دشو مي

  : فرمود صرپيامب  كه  از انس روايت شده
او !  اهللا رسول قیل یا. من فی اجلنة قوة کذا و کذا من اجلماعؤیعطی امل«

  ١.»یعطی قوة مائة رجل: یطیق ذلک؟ قال
! اي پيامبر خدا: سوال شد. دشو ميتوان جماع با چندين همسر داده  مؤمنبه (

وان به هر مرد ت: د اين اندازه عمل جنسي را انجام دهد؟ فرمودندتوان مييك مرد 
  ).دشو ميجماع صد مرد داده 

                                           
 .  ٧٠٦٩:  مشاره) ٣/١٢٥: ( مشکاة ااملصابیح ١
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مورد استهزاء قرار گرفتن اهل دوزخ از طرف : مبحث دهم
  اهل بهشت

اهل بهشت دشمنان . كند ميبعد از اينكه خداوند اهل بهشت را وارد بهشت 
  :ند و مي خواهند آنها را تنبيه كنندده ميدوزخي و كافران را ندا 

 m L  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  O  N  M    Q  P
  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  VU  T  SRl ٤٤ :األعراف   

بهشتيان دوزخيان  )و دوزخيان در دوزخ ،پس از استقرار بهشتيان در بهشت((
به ما وعده داده بود  )توسط پيغمبران(زنند كه ما آنچه را پروردگارمان  را صدا مي

آيا شما هم آنچه  ،)ايم خداي خود رسيدهو به نعمت و كرامت (ايم  همه را حق يافته
و به عقاب و عذاب خدا (ايد  را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق يافته

ايم و به عقاب هولناك  همه را عين حقيقت ديده(  !بلي :گويند مي ).؟ايد گرفتار آمده
و در اين هنگام، ميان بهشت ! دريغا و فسوسا. ايم و عذاب دردناكي دچار آمده

  )!دهد كه نفرين خدا بر ستمگران باد اي در ميانشان ندا درمي ندادهنده) دوزخ
كفار در دنيا با مؤمنان خصومت داشتند و آنان را مورد استهزاء و تمسخر قرار 

در شرايطي كه مؤمنان در . ان انتقام مي گيرندمؤمن) روز قيامت(امروز . دادند مي
به سوي بزهكاران نگاه  ،ندبر مير نعمت و فرش هاي ماندگار بهشت بسميان 
  .ند و آنها را به باد استهزاء مي گيرندكن مي

 m  ©    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £      ¢  ¡  �  ~      }  |      {  z
  º   ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®  ¬  «  ª
  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼      »

  Î    Í  Ì  Ë  Ê  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï
  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú

   é   K    J     I  H     G  F  E  D  C  B  Al ٣٦ - ٢٢: املطففني   
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بر . گمان نيكان در ميان انواع نعمتهاي فراوان بهشت بسر خواهند برد بي(
 )ه زيبائيها و نعمتهاي بسيار آنجاب(زنند و  تكيه مي )بهشتي(تختهاي مجلّل 

خوشي و خرّمي و نشاط نعمت را در  )هرگاه بديشان بنگري( .نگرند مي
شود كه دست  به آنان از شراب زالل و خالصي داده مي .هايشان خواهي ديد چهره

بوي  ،و با دست زدن بدان(مهر و دربند آن از مشك است  .نخورده و سربسته است
دهندگان بايد براي به دست آوردن اين  مسابقه ).شود كنده ميعطر مشك در فضا پرا

با همديگر مسابقه بدهند و بر يكديگر  )چنين شراب و ساير نعمتهاي ديگر بهشت(
بارگاه (اي است كه مقرّبان  تسنيم چشمه .تسنيم است ،آميزه آن .پيشي بگيرند

خنديدند و ايشان  ان ميبه مؤمن )در دنيا(گناهكاران پيوسته  .نوشند از آن مي )يزدان
با اشارات سر  ،گذشتند و هنگامي كه مؤمنان از كنار ايشان مي .كردند را ريشخند مي

و هنگامي  .دادند آنان را مورد تمسخر و عيبجوئي قرار مي ،و دست و چشم و ابرو
و به (گشتند  شادمانه باز مي ،گشتند هاي خود برمي كه گناهكاران به ميان خانواده

انگار با اين كارها فتح  !كردند ا و تمسخرهايشان مباهات و افتخار مياستهزاءه
در (و هنگامي كه مؤمنان را  .!)اند اند و پيروزي مهمي فراچنگ آورده كرده عظيمي

و حال اين كه  .اند اينان قطعاً گمراه و سرگشته :گفتند مي ،ديدند مي )كوچه و بازار
پس به (اند  ن كردارشان فرستاده نشده بودهبزهكاران براي نگهباني مؤمنان و پائيد

اند و برخوردهاي  گرفته و مطابق كدام منطقي بر آنان خُرده مي ،چه حقي
كه روز سزا و جزاي (لذا امروز  .!)؟اند كرده ناجوانمردانه و سختي با ايشان مي

بر تختهاي مجلّل  .كنند خندند و ريشخندشان مي مؤمنان به كافران مي )قيامت است
به زيبائيها و نعمتهاي بسيار آنجا، و به حال زار (زنند و  تكيه مي )هشتيب(

آيا به كافران پاداش و سزاي كارهائي كه :) گويند خطاب به دوزخيان مي().كافران
  ).؟ داده شده است ،اند كرده مي

پاداش از نوع عمل . آري، به خدا سوگند كفار به كيفر كردار خود رسيدند
برد، از آن  زندگي بسر ميبهشت ه در باغهاي پر از نعمت مؤمن ك. خواهد بود

دوست و همنشين خود كه در دنيا كفر را براي او زيبا جلوه مي داد و او را به اين 
كند و برادرانش درباره اين همراه  يادآوري مي كرد،  اصول گمراه كننده دعوت مي
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ن دوست كه قرارگاهش د و آنها را براي نگاه كردن به سوي آساز ميناهنجار آگاه 
 و در حالي كه عذاب سخت او را مي بينند، به نهايت. كند ميعذاب است، دعوت 

ند كه خداوند چگونه او را بر ميي خداوند كه بر وي روا داشته است پي ها نعمت
سپس با تنبيه  ،از آن حالتي كه دوست دنياييش بدان مبتالء است، نجات داده است

  .دشو مين و نكوهش متوجه آن همنشي
 mè  ç  æ           å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û     A

P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B     R  Q
_  ^  ]          \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S    c  b   a  `

n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d          t  s  r  q  p  o
   v  ul ٦٠ - ٥٠: الصافات   

پرسند  كنند و از يگديگر مي رو به بعضي ديگرمي )از اين افراد مخلص(بعضي (
يكي از آنان    ).!؟ديدند كردند و چه مي و در دنيا چه مي ،كه حال چه احوالي دارند(

كه با من درباره دين و قوانين آسماني (داشتم  )در دنيا(من همنشيني  :گويد مي
به اين كه (كنند  آيا تو از زمره كساني هستي كه باور مي :گفت مي ).كرد مجادله مي

و سزا و جزائي در ميان  ،و حساب و كتابي ،زندگي و رستاخيزي ،بعد از مرگ
از (آيا ما مورد بازخواست  ،آيا زماني كه مرديم و خاك و استخوان شديم ؟ است

رو به  ،آن بهشتي سپس( !؟ بينيم گيريم و سزا و جزا مي قرار مي )اعمال و اقوال خود
بيندازيد و  )به دوزخ(توانيد نگاهي  آيا شما مي :گويد مي )دوستان بهشتي خود كرده

و او را در  )نگرد و به دوزخ مي(شود  ور مي پس آن گاه خودش ديده؟او را بنگريد
مرا پرت  )با نيرنگ خود(نزديك بود  !به خدا سوگند :گويد مي .بيند وسط دوزخ مي
من  ،نبود )دستگيرم(پروردگارم  )هدايت و توفيق(اگر نعمت    .زيكني و هالكم سا

مگر  !؟ ميريم آيا ما ديگر نمي   .بودم )در دوزخ(از احضار شدگان  )هم اينك(هم 
و ما هرگز عذاب داده  )و بعد از آن برانگيخته شديم(مرگ نخستيني كه داشتيم 

واقعاً پيروزي بزرگي  )است نعمت و كرامتي كه خدا به ما روا ديده(اين  .شويم نمي
و رستگاري سترگي است از عقاب و عذاب اخرويي  ،ايم كه به دست آورده(است 

  ).كاركنان بايد كار كنند ،براي رسيدن به چنين چيزي ).ترسيديم كه در دنيا از آن مي



  
  
  

   كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ                                                         320
 

  باشد ي بهشت ميها نعمت تسبيح و تكبير از: مبحث يازدهم

حديثي را كه از اين رو . محل تكليف و امتحان بهشت جاي پاداش و انعام است، نه
 ،ندشو ميدر وصف نخستين گروهي كه وارد بهشت  صاهللا رسول ابوهريره از

  : فرمايد ميدر پايان اين حديث  صاهللا رسول .كند ميمطلب فوق را دچار اشكال 
  » يسبحون اهللا بكرة و عشياً«
ولي در ). ندكن ميكي ياد و خداوند را به پا گويند ميآنها صبح و شام تسبيح (

. چون اين تسبيح از باب تكليف نيست. واقع حديث مذكور موجب اشكال نيست
امام قرطبي بر اين باور است كه اين تسبيح : گويد ميابن حجر در شرح اين حديث 
و حضرت در حديثي كه امام مسلم آن را آورده . در جهت تكليف و الزام نيست

  : كند ميسير است، اين تسبيح را چنين تف
  » يلهمون التسبيح و التكبري كما يلهمون النفس«
اهل بهشت و يا اولين گروه از اهل بهشت اين تسبيح را به صورت الهام (
بلكه تنفس نوعي . همانگونه كه تنفس انسان مكلف و مشقتي را همراه ندارد. گويند

يحي قرار داده لذا تنفس آنها تسب). سكون و آرامش و براي زنده ماندن الزم است
شده است و دليلش هم اين است كه دلهاي اهل بهشت منور به معرفت خداوند و 

و هر كس چيزي را  »ذكرهمن من احب شيئاً اكثر «: مملو از محبت خداوند هستند
  1.كند ميدوست داشته باشد، آن را به وفور ياد 

 تكبير نوعي از شيخ االسالم ابن تيميه بر اين نكته تاكيد دارد كه اين تسبيح و
  :فرمايد ميند، شو ميمند  ي خداوند است كه اهل بهشت از آن بهرهها نعمت

اي از آن  اين تسبيح و تكبير از باب تكليفي نيست كه پاداش مستقل و جداگانه
يي است كه انسان با انجام ها نعمت باشد، بلكه خود اين عمل از جمله مقصود مي

  .برد و لذت ميشود  ميآن خوشحال 

                                           
  ) . ٦/٣٢٦:(فتح الباري   ١
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بهترين پاداش اهل بهشت خشنودي : مبحث دوازدهم
  خداوند و نگاه كردن به ذات حضرت حق است

خداوند «: فرمودند صاهللا رسول  كه  از حضرت ابي سعيد خدري روايت شده
تو . بفرما حاضريم: گويند ميآنها ! اي اهل بهشت«: فرمايد ميخطاب به اهل بهشت 

: گويند مي» آيا شما خشنود هستيد؟: مايدفر مي. منبع تمام خيرات و حسنات هستي
چرا خشنود نباشيم اي پروردگار، تو دادي به ما آنچه كه به احدي از بندگانت نداده 

پروردگارا : گويند ميبه شما بدهم؟ آنها را آيا بهتر از اين : فرمايد ميخداوند . اي
  نسبت به خشنودي و رضايتم را: فرمايد ميچه چيز بهتري وجود دارد؟ پروردگار 

  1.كه ديگر هرگز از شما ناراضي نخواهم شد اي گونهشما اعالم مي دارم به 
ابن اثير . نگاه كردن به طرف پروردگار است بهشت و بزرگترين نعمت

  : گويد مي
ي آخرت رؤيت خداوند متعال است و اين رؤيت ها نعمت مقصد نهائي در

خداوند در اين خصوص . است واالترين و باالترين درجه از عطاياي فاخر خداوند
  .ما را به آرزوهايمان برساند

خداوند متعال مبني بر اينكه در بهشت بندگان پروردگارشان را خواهند ديد، 
  : صريح و روشن بيان داشته

 m  P        O  N      Ml ٢٣: القيامة   
  ).نگرند به پروردگار خود مي(

  .كفار و مشركين از اين نعمت عظيم محرومند
 m  z  y    x  w  v  u   tl ١٥: املطففني   
از  )اند به سبب كارهائي كه كرده(قطعاً ايشان در آن روز  !هرگزاهرگز(

 )از بارگاه قرب و منزلت آفريدگارشان(پروردگارشان محروم و ) رحمت(
  ).مطرودند

                                           
  ) . ٣/٨٨:(صابيح مشكاة امل. متفق عليه  ١
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  كه  امام مسلم در صحيح ترمذي و سنن خود از صهيب روايت كرده
  :فرمود صاهللا رسول
تریدون شیئا ازیدکم؟ : اذا دخل اهل اجلنة اجلنة، یقول تبارک و تعالی«

فیکشف : امل تبیض وجوهنا؟ امل تدخلنا اجلنة و تنجنا من النار؟ قال: فیقولون
زاد  .»احلجاب، فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی رهبم تبارک و تعالی

    :االیة  مث تال هذه: فی روایة

 m FE  D  C  B  A l ٢٦: يونس   
از آن ايشان است  )يعني بهشت(منزلت نيكو  ،كنند ساني كه كارهاي نيكو مي(

  ).دارند )بر آن هم كه مغفرت و رضوان است(و افزون 
آيا : فرمايد ميند، خداوند خطاب به آنها شو ميوقتي اهل بهشت وارد بهشت (
ر شما ما را مگ! پروردگارا: گويند ميبيشتري به شما بدهم؟ چيز خواهيد  مي

  صاهللا رسول خوشحال نكردي؟ ما را وارد بهشت و از دوزخ نجات ندادي؟
با ديدن (. بعد از اين گفتگو خداوند پروده و موانع رؤيت را بر مي دارد: فرمودند

ند كه نعمتي بهتر از نگاه كردن به سوي كن مياهل بهشت احساس ) ذات پروردگار
بعد از آن،  صپيامبر  كه  در روايتي ديگر آمده و. پروردگار به آنها داده نشده است

  ).ي يونس را تالوت فرمودند از سوره 26ي  آيه
  كه اند كردهو در حديثي كه بخاري و مسلم آن را از ابي موسي اشعري نقل 

   :فرمود صپيامبر 
و فی روایة  - ة واحدة جموفة، عرضهاؤلؤمن فی اجلنة خلیمة من لؤان للم «
ما یرون االخرین، یطوف  ،، فی کل زاویة منها اهلستون میال -طوهلا

جنتان من فضة، آنیتهما و ما فیهما، و جنتان من ذهب آنیتهما من، وؤعلیهم امل
، و ما بین القوم و بین ان ینظروا الی رهبم اال رداء الکربیاء علی و ما فیهما

  ١.»فی جنة عدن  وجههه

                                           
  ٥٦١٦:  مشاره) ١٠/٨٦(مشکاة املصابیح  ١
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و در  –ل دارد، طول مني در بهشت چادري از مرواريد گنبدي شكؤهر م(
اي  هاي آن دسته آن، شصت ميل است، بر هر كدام از زاويه -عرض: روايتي
آنها سر   رود و به من پيش آنها ميؤبينند، انسان م ديگران آن را نمي  اند كه نسسته

طوري هستند كه ظروف و تمام آنچه كه در آنها  دارند، آنها دو بهشتو . زند مي
ي وسايل و امكاناتش از طال  همه  كهو بهشت ديگر وجود دارد از نقره و د

كبريا مانعي   پردهو ميان رؤيت پروردگار جز ) اهل بهشت(ميان قوم ، و باشند مي
  ).ديگر وجود ندارد

نعمت نگاه كردن به سوي پروردگار از جمله پاداش مازادي است كه خداوند 
  . متعال آن را براي نيكوكاران وعده داده است

 mñ  ð  ï     õ  ô  ó  òl ٣٥: ق   
و افزون بر آن نزد ما نعمتهاي  ،هرچه بخواهند در بهشت براي آنان هست(

كه هرگز به فكر انساني نرسيده است و به دل كسي نگذشته (ديگري وجود دارد 
    ).است

 m  FE  D  C  B  Al ٢٦: يونس   
  .شده است به نگاه كردن به سوي پروردگار تفسير» زياده«به بهشت و » حسني«

منكر  هاي هفرقاز نه آنطور كه بعضي . رؤيت پروردگار، رؤيت حقيقي است
  . ندكن ميرؤيت با مقياس و معيارهاي عقلي باطل و تحريفات لفظي بي مورد گمان 

   ٢٣ :القيامة m  P        O  N Ml  :از امام مالك، امام دارالهجره درباره تفسير آيه
پاداش   اند، يعني به كرده  ثواب و پاداش ترجمه  بعضي آن را به  كه: سوال شد
يعني تفسير اين گروه صحت . گويند ميدروغ : امام فرمودند. كنند الهي نگاه مي

   mz  y    x  w  v u   t  l  :اگر چنين است پس آنها درباره آيه. ندارد
   ١٥: املطففني

از  )اند ردهبه سبب كارهائي كه ك(قطعاً ايشان در آن روز  !هرگز هرگزا (
 )از بارگاه قرب و منزلت آفريدگارشان(پروردگارشان محروم و ) رحمت(

  ).مطرودند
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مانند كفار از رؤيت و نگاه كردن به طرف  نيز؟ اگر مؤمنان گويند ميچه 
آنگاه ميان مؤمن و . پروردگار ممنوع باشند، همانگونه كه آيه فوق بدان اشاره دارد

مؤمنين روز قيامت به طرف : فرمايد ميام مالك كافر چه تفاوتي وجود دارد؟ ام
را اگر روز قيامت مؤمنين پروردگارشان : فرمايد ميو . ندكن ميپروردگارشان نگاه 

  براي كفار استفادهواژه حجاب  يت خود ازنميديدند، خداوند در ارتباط با رؤ
  .كرد نمي

 ويس  به اهل ايمان و نگاه كردن و از جمله كساني كه درباره رؤيت
، امام طحاوي است كه در كتاب  پروردگارشان صريح و روشن سخن رانده

رؤيت : فرمايد ميبه اين موضوع تصريح نموده و  »العقيدة الطحاوية« مشهورش 
همانگونه كه . بدون احاطه و بدون كيفيت. پروردگار براي اهل بهشت حق است

  : فرمايد ميكتاب خداوند 
 m  N      M   L    K    J  I  P        Ol ٢٣ - ٢٢: القيامة   
  ).دنگرن به پروردگار خود مي   .هائي شاداب و شادانند در آن روز چهره(

چون . و ما نبايد در تفسير آن متوسل به تاويل و توجيهات و تحليالتي بشويم
راه سالمتي در دين منحصر به تسليم شدن به خداوند و پيامبر و رد علم در امور 

  .آنها استمشبهه به عالم 
مذهب اهل توضيح گمراه پيرامون اين مساله و  هاي هشارح العقيده در رد فرق

معتزله و پيروان آنها از  ،ؤيت خداوند، مانند جهميهرمخالفين : فرمايد ميحق 
 زيرا ديدگاه آنها از نظر كتاب خدا و سنت. برند خوارج و اماميه، در بطالن بسر مي

تابعين، ائمه مشهور و معروف به امامت و  صحابه،. مردود است صاهللا رسول
ي كالمي منتسب به اهل سنت و جماعت ها فرقهمرجعيت در دين، اهل حديث و 

  .همه و همه معتقد به رؤيت پروردگار در بهشت و قيامت هستند
  :گويد مي و پرداخته» رؤيت«بعد شارح عقيده طحاويه به اهميت مساله 

باشد و اين هدفي  ين مسائل اصول دين مياز مهمترين و بزرگتر» رؤيت«مساله 
كمر همت بسته اند و به رقابت پرداخته اند و آن فعال براي افرادي كه است نهائي 
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كساني كه از پروردگار خود محجوب و از باب او مردودند از اعتقاد به آن محروم 
  .ندا هگشت

   m O  N      M   L    K    J  I         Pl : فرمايد ميو  كند ميبعد اضافه 

  ٢٣ -  ٢٢:القيامة
از بارزترين دالئل بر اين مدعا است و اما كساني كه تصميم به تحريف آيه 

قطعاً تاويل كردن نصوص مربوط به معاد،   ،اند دادهفوق گرفته و آن را تاويل لقب 
  .كند ميبهشت، دوزخ و حساب راه گمراهي را باز 

همين تاويل : گويد ميي تاويل شارح عقيده طحاويه در راستاي تبيين خطرها
يهود و نصاري در نصوص تورات و . است كه دين و دنيا را به فساد كشانده است

انجيل چنين تاويالتي را انجام دادند و خداوند ما را از رويي آوردن بدان برحذر 
پس . گرفتند) يهود و نصاري(اهل باطل تصميم به پيمودن راه آنها  ، امااست  نموده

نتيجه تاويل  آيا قتل عثمان . اويالتي فاسد در اين و بر اهل دين شدندمرتكب ت
صفين، شهادت حضرت حسين و   فاسد نبود؟ و هم چنين حوادث جنگ جمل،

،  گيري معتزله  بيرون رفتن خوارج، و كنارهماجراي حره در اثر تاويالت نبود؟ و آيا 
 در پي تاويالت فاسدبه هفتاد و سه فرقه  و تقسيم امت گيري روافض و گوشه

  ؟نبود
اول فهم : آري، داللت كردن آيه فوق بر رؤيت باري تعالي از دو ناحيه است

درباره درك و درايت نص . درك و برداشت علماء سلف از اين نص: دوم. نص
كه محل نظر است و » وجه«نسبت دادن نگاه به طرف : گويد مي» شارح طحاويه«

صريح بر نگاه كردن بوسيله چشم است و  دليل» الي«متعدي شدن آن با حرف 
، در واقع نشانگر اين است آن داللت كنداي كه بر خالف  خالي بودن كالم از قرينه

  .است  كه خداوند متعال قصد نگاه بوسيله چشم را مد نظر داشته
: شود استعمال مي  چند وجه  له و متعدي بودنش بهصبا توجه به » نظر«آري، 

توقف و انتظار معني   ي ديگري تعدي كرد به يري از كلمهگ پس اگر بدون بهره
  : است

 m  b  a  `  _l ١٣: احلديد   
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استفاده  )به ما بتابد و از آن(منتظرمان بمانيد تا از نور شما فروغ و پرتوي (
  !).كنيم

  باشد به معني تفكر و اعتبار است، مانند قول خداوند كه» في«و اگر متعدي به 
  :فرمايد مي

 m z   �   ~  }  |  {l ١٨٥: األعراف   
آيا آنان به ملك آسمانها و زمين و به هر آنچه كه خدا آفريده است (
  ).نگرند نمي

باشد، آنگاه معنايش نگاه و معاينه كردن بوسيله چشم » الي«و اگر متعدي به 
  :است

 m  ¬    «  ª  ©  ¨ l٩٩: األنعام   
  ).آن گاه كه ميوه دادند ،ابنگريد به ميوه نارس و رسيده يكايك آنه(

مضاف به طرف وجه و صورت كه محل نگاه  كند اگر حالي پيدا مي  پس چه
باشد؟ و براي جهت دوم نصوص متعددي را آورده اند كه   شده  اضافه كردن است،

نظَرْت ايل رهبا «: گويد ميحسن . بر درك و برداشت سلف از آيه مذكور داللت دارند
صالح ابو . پروردگار نگاه كرد و توسط نور او شاداب گشتبه سوي  »فنضرت بنوره

خداوند متعال  به چهره: يعني m  P        O  N      Ml : فرمايد ميبه نقل از ابن عباس 
ي ها نعمت چهره بر اثر يعني m  L    K    J  Il  :گويد ميعكرمه . كند مينگاه 

. اندازند نظر مي پروردگار خود  سوي به m  P        O  N      Ml  .شاداب خرم و شادند
  : فرمايد ميخداوند  .اين ديدگاه مفسرين اهل سنت و اهل حديث بود

 m   õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïl ٣٥: ق   
را در آيه فوق » مزيد«علي بن ابي طالب و انس بن مالك واژه : گويد ميطبري 

را در آيه ديگر » ادهزي«، سپس معني اند كردهبه نگاه كردن به طرف پروردگار تفسير 
  :فرمايد خداوند مي  كه  بيان داشته

 m    FE  D  C  B  Al ٢٦: يونس   



  
  
  

   327                                          كاوشي پيرامون بهشت و دوزخ  
 

همانطور كه در . نگاه كردن به صورت خداوند متعال است» زيادة«كه منظور از 
  :فرمود صپيامبر   آمده است كهاز  صهيب حديث مسلم 

شیئا ازیدکم؟  تریدون: اذا دخل اهل اجلنة اجلنة، یقول تبارک و تعالی«
فیکشف : امل تبیض وجوهنا؟ امل تدخلنا اجلنة و تنجنا من النار؟ قال: فیقولون

زاد  .»احلجاب، فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی رهبم تبارک و تعالی
  » FE  D  C  B    :االیة  مث تال هذه: روایةفی 

آيا : فرمايد ميا ند، خداوند خطاب به آنهشو ميوقتي اهل بهشت وارد بهشت ( 
مگر شما ما را ! پروردگارا: گويند ميبيشتري به شما بدهم؟ چيز خواهيد  مي

  صاهللا رسول خوشحال نكردي؟ ما را وارد بهشت و از دوزخ نجات ندادي؟
با ديدن (. بعد از اين گفتگو خداوند پروده و موانع رؤيت را بر مي دارد: فرمودند

ند كه نعمتي بهتر از نگاه كردن به سوي كن يماهل بهشت احساس ) ذات پروردگار
بعد از آن،  صپيامبر   كه  و در روايتي ديگر آمده. پروردگار به آنها داده نشده است

  ). ي يونس را تالوت فرمودند از سوره 26ي  آيه
  :آيه زير است ،تعالي و از جمله داليل رؤيت باري

 m  z  y    x  w  v       u   tl ١٥: املطففني   
امام شافعي و برخي ديگر از علماء از اين آيه : فرمايد ميمؤلف عقيده طحاويه 

از امام . اند كردهپروردگارشان استدالل   بهاهل بهشت نگاه كردن رؤيت و  ايبر
  : شافعي درباره اين آيه

 m  z  y    x  w  v u   tl   
آنها از   وقتي كفار بدليل ناخشنودي خداوند نسبت به: سوال شد؟ فرمودند

پس اولياء و دوستان خداوند در صورت خشنودي . رؤيت پروردگار محروم هستند
  .آنها قطعاً او را خواهند ديد  خداوند نسبت به

كنند و  ميي زير استدالل  دو آيه  به  كه  سپس از دالئل معتزله اعتراض گرفته
  : دشو ميروز قيامت رؤيت ن خداوند در : گويند مي

 m  ¯  ®l ١٤٣: فاألعرا   
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مرا  )تو با اين بنيه آدمي و در اين جهان مادي تاب ديدار مرا نداري و((
  ).بيني نمي

 m   W   V  Ul ١٠٣: األنعام   
  ).يابند او را درنمي )كُنْه ذات(چشمها (

اين دو آيه، دليلي عليه آنها : فرمايد ميي فوق  دو آيه  امام شافعي در پاسخ به
  :به چند دليل بر رؤيت مؤمنان داللت دارد m   ¯  ®lزيرا آيه اولي  د،باشن مي

ي خداوند و آگاه ترين مردم در  كليم اهللا، پيامبر و فرستاده  كهدرباره موسي  - 1
كه از پروردگارش رود  ميهرگز گمان ناست، زمان خود نسبت به پروردگارش 
 چنين چيزي محال بلكه براي عارفي همچون. چيزي غير معقول و محال بخواهد

  .حضرت موسي از بزرگترين محاالت است
وقتي نوح   نكرد، در حالي كهو انكار ي موسي را رد  خداوند خواسته - 2

  :از پروردگار خواست، خداوند سوال نوح را رد كرد و فرمود را نجات فرزندش
 m  Z  Y  X  W  V    Ul ٤٦: هود   
 ،در مكتب آسماني و نداني كه(كنم كه از نادانان نباشي  من تو را نصيحت مي(

  ).نه گوشت و خون ؛پيوند بر اساس عقيده است
 ي مرا ببيني، وتوان ميتو ن m  ¯  ®l : خداوند خطاب به موسي فرمودند- 3

رؤيت من جايز  »ال جتوز روييت«يا . مشو ميمن ديده ن »اين ال اُري«: نفرمودند
اين دو نوع تفاوت ميان . من در معرض ديد شما نيستم »لست مبرأي«يا . نيست

  .پاسخ بسيار روشن و واضح است
اگر كسي سنگي در آستينش باشد و كسي ديگر آن را طعامي  ،پر واضح است

لن «پس . ي آن را بخوريتوان ميتو ن »انك لن تاكله«: توان گفت تصور كند، مي
اما موسي در  ،داللت بر اين مطلب دارد كه خداوند متعال قابل رؤيت هست» تراين

چون بشر در اين دنيا از رؤيت خداوند ناتوان . توان رؤيت او را ندارداين دنيا 
  .است
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: األعراف m  º¹  ¸  ¶    µ  ´  ³    ²    ±  °l : آيه - 4
١٤٣  

كه (به كوه  )براي اطمينان خاطر از اين كه تاب ديدن مرا نداري(وليكن (
 )تجلّي ذات من در برابر(اگر  ،بنگر )همچون تو ماده و بسي نيرومندتر از تو است

  ).تو هم مرا خواهي ديد ،بر جاي خود استوار ماند
خداوند در اين آيه . دساز مي تر دليل سوم را بيشتر توضيح داده و آن را روشن

كوه با وصف صالبت و سختي خود توان ثبات : كه  به حضرت موسي اعالم داشته
تر است،  ضعيفدر برابر تجلي خداوند را ندارد، پس كساني كه بنياد خلقتش 

  د در اين دنيا در برابر تجلي پروردگارش استوار و پا بر جا باشد؟توان ميچگونه 
خداوند رؤيت را منوط به استقرار نموده است و خداوند توان اين را دارد  - 5

اگر رؤيت جزو حال . كه كوه را مستقر و پا بر جا كند، چنين چيزي ممكن است
ان استقر الجبل فسوف آكل و اشرب «: اند كه بگويدم محاالت مي بود، مانند اين مي

  .خوابم نوشم و مي پس مي خورم، مي اگر كوه ايستاد، » و انام
mÂ   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  Ã  l : فرمايد خداوند مي - 6
  ١٤٣: األعراف
آن را درهم كوبيد و موسي  ،اما هنگامي كه پروردگارش خويشتن به كوه نمود(

  ).گرديدبيهوش و نقش زمين 
ممكن است، كوهي كه جماد است و ثواب و   اگر تجلي پروردگار براي كوه

عذابي ندارد، چگونه تجلي خداوند براي رسول و اولياءش در دار ثواب و كرامتش 
وقتي كوه در اين دنيا توان ثبات  :ممتنع است؟ البته خداوند به موسي اعالم كرد كه

است تر  از كوه ناتوان  كهدارد، پس انسان در برابر رؤيت و تجلي پروردگارش را ن
  ؟توان آن دارد چگونه
با وي مناجات كرد،  موسي خداوند با موسي حرف زد و او را ندا داد و - 7

حرف زدن با وي و شنيدن حرفش بدون واسطه صورت گيرد، پس   كهپس كسي 
لم با آري، انكار رؤيت خداوند همان انكار تك. بسيار بهتر امكان داردرؤيت او 

  .ندا همعتزله عدم رويت و تكلم را جمع كرد. خداوند است
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و بر  است مفيد تأييد» لن«حرف : اند گفته  در پاسخ به مدعاي معتزله كهسپس 
  ®m اگر آيه :  كه  رؤيت در آخرت داللت دارد، شيخ االسالم ابن تيميه بيان داشته

  ¯l چگونه درپس ، كرد ميت نمقيد به تاييد مي بود، باز هم بر دوام نفي دالل 
صورت مطلق بودن بر دوام نفي داللت دارد؟ و براي اين نمونه هائي در قرآن 

  : فرمايد مياز يك طرف قرآن . وجود دارد
 m  U  T  Sl ٩٥: البقرة   
آنچه پيش از خود  )اند و اعمال بدي كه انجام داده(ولي آنان به خاطر (

  )دكنن هرگز آرزوي مرگ نمي ،اند فرستاده
  : فرمايد مياما در جاي ديگر 

 m  [Z  Y    X  W  Vl ٧٧: الزخرف   
جايز » لن«بعد از دخول فعل براي تاييد مطلق مي بود، تحديد كردن » لن«اگر 
. وارد شده است» لن«حال آنكه در قرآن تحديد فعل بعد از ذكر حرف . نمي بود

  :فرمايد خداوند مي
 m  p  o  n  m  l  k   j     i  h  sr  ql ٨٠: يوسف   

، اما هر چند كه مفيد تأييد است» لن«با توجه به توضيح فوق، روشن است كه 
  .نيست» نفي مؤبد«مستلزم 

  و من رأي النفي بلن مؤيداً         قفوله اردد و سواه فاعضدا
پس قول و باور او را رد كن  –باشد » لن«هر كس معتقد به نفي مؤيد بوسيله (

  ).تاييد كن را و قول ديگران
  :اما آيه دوم

 m   W   V  Ul ١٠٣: األنعام   
  ).يابند او را درنمي )كُنْه ذات(چشمها (

و آن اينكه خداوند آن  كند داللت ميبه يك شيوه بسيار زيبا و لطيف بر رؤيت 
با صفات ثبوتي تحقق همراه را در سياق مدح آورده است و مسلم است كه مدح 

زيرا عدم هنر محض كمالي نيست كه بدان مدح  ،سللبينه با صفات  كند ميپيدا 
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كه سلب و نفي شود  ميالبته خداوند متعال زماني با صفات سلبي مدح . شود
مدح به نفي مرگ كه متضمن حيات ابدي : مانند. متضمن يك امر وجودي باشد

است، به نفي درماندگي و خستگي كه متضمن كمال بي نيازي و مستغني بودن 
ي ظلم كه متضمن كمال عدل و انصاف است، نفي نسيان و نفي پنهان است، به نف

و عدم محض كه .. .شدن اشياء از علم وي كه متضمن كمال علم و احاطه است
چون معدوم مشارك موصوف . متضمن امر ثبوتي نباشد مورد مدح قرار نمي گيرد

ف د و عدم و كمال با وصفي كه او و معدوم در آن شريك باشند متصگرد مي
د، اما مدرِك و محاط به ابصار شو مين است كه خداوند رؤيت اي آيهمعني . دشو مين
  . دشو مين

 m   W   V  Ul ١٠٣: األنعام   
بدليل كمال  داوند متعالبر كمال عظمت و بزرگي او داللت دارد و اينكه خ

عظمتش بصورت محاط براي ابصار قابل ادراك نيست، چون ادراك بمعني احاطه 
  : فرمايد ميخداوند . ي جوانب است و اين مازاد بر رؤيت است از همه

 m  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ٦١: الشعراء   
در چنگال (ما  :ياران موسي گفتند ،هنگامي كه هر دو گروه يكديگر را ديدند(

    ).شويم و هالك مي(گرديم  گرفتار مي )فرعونيان
رؤيت و ادراك هر . نفي كرديت را نفي نكرد، بلكه ادراك را رؤ موسي 

پس خداوند متعال رؤيت . كند ميو به تنهايي تحقق پيدا  ديگريكدام همراه 
د او را توان مياما علم نشود  ميهمانگونه كه دانسته . دشو ميشود ولي ادراك ن مي

ي ها ديدگاهآنچه كه صحابه و ائمه از اين آيه درك كردند همين است و . احاطه كند
خداوند كه بسيار بزرگ است حتي خورشيد . و حوش آيه بيان گرديدآنان در حول 

شارح طحاويه . را آنطور كه هست ادراك كند د آنتوان ميكه مخلوق است، بيننده ن
و اصحابش   صاهللا رسول از  در ادامه سخنانش مي افزايد كه احاديث روايت شده

نن آنها را روايت تمام اصحاب صحاح، مسانيد و س. پيرامون رؤيت متواتر هستند
  : گويد ميد، باش ميحديث ابي هريره : ، از جمله احاديثاند كرده
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آيا روز قيامت پروردگار را مي ! عده اي از مردم سوال كردند، اي پيامبر خدا«
آيا در رؤيت ماه شب چهاردهم مشكلي  :فرمود در جواب ص اهللا رسول بينيم؟

آيا براي رؤيت خورشيد، در : رمودندف –»خير«! اهللا رسول يا :داريد؟ عرض كردند
! اهللا رسول يا: يد؟ عرض كردندشو ميروز آفتابي كه ابر نباشد با مشكلي مواجه 

همانطور كه ماه شب چهارده و  »كذلك  نهفانكم ترو: فرمودند اهللا رسول .خير
  .خورشيد را مي بينيد، خدا را نيز خواهيد ديد

  : آمده است يث فوقحدحديثي ديگري از ابي سعيد خدري مشابه 
به سوي ماه  صاهللا رسول .نشسته بودم، چهاردهم ماه بود صاهللا رسول نزد«

انكم سرتون ربكم عياناً كام ترون هذا ال تضامون يف «: نگاه كرد و فرمود
شما پروردگارتان را با چشم ها چنين مي بينيد كه ماه شب چهارده را مي  »رؤيته

  .هيچ مزاحمت و مشكلي نخواهيد داشت بينيد و شما براي رؤيت پروردگار
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ي بهشت مستلزم ها نعمت دست يابي به: مبحث سيزدهم
  ي دنيوي نيستها نعمت ترك
اين پندار هستند كه  بر  ميزاران و معتبدان امت اسالگراهبان و بسياري از عبادت 

هاي دنيا مقدور و  ترك نعمت و لذتاز طريق ي آخرت، جز ها نعمت يابي به دست
اينجا است كه پيروان اين تفكر بر خود مشقت را روا داشته و به گونه . نيستميسر 

گيرند و در تمام  دهند، همواره روزه مي هاي مختلفي جسم خود را عذاب مي
فاقدان عقل و خرد، حالل از اند، حتي بعضي  هاي زندگي به نماز ايستاده لحظه

ند و عمل و ازدواج دان ميام خوردن، آشاميدن و لباس را بر خود حر: خداوند مانند
چون خداوند  ،اين يك تصور و تفكر اشتباه و غلطي است. گويند ميرا نيز ترك 

طيبات را براي مؤمنان آفريده است و كساني را كه زينت و حالل خدا را بر خود 
  .حرام كرده ند، مورد نكوهش قرار داده است

 ma  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  b     c
  o  n     m    l  k    j  ih  g  f   e  dl ٣٢: األعراف   

زشتي كارِ افتراء تحليل و تحريم را بديشان خاطرنشان ساز و به  !اي محمد((
چه كسي زينتهاي الهي را كه براي بندگانش آفريده است و همچنين  :بگو )آنان

نعمتها و موهبتهاي (اين  :بگو ؟ مواهب و روزيهاي پاكيزه را تحريم كرده است
و (براي افراد باايمان در اين جهان آفريده شده است  ،چيزهاي پاكيزه )حالل و

ولي در اين دنيا بر اين خوان يغما چه  .بايست از آن استفاده كنند ديگران نمي
در روز  )اما .و اين هم از رحمت واسعه خدا و لطف او است ،دشمن چه دوست

و ديگران به كلّي از آن محروم (گيرد  ر مؤمنان قرار ميقيامت اينها همه در اختيا
براي كساني  )خود را درباره احكام حالل و حرام(اين چنين آيات  ).گردند مي

  ).فهمند كنيم كه آگاهند و مي توضيح و تشريح مي
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دنيا زماني مذموم و نكوهيده است كه انسان را از آخرت باز دارد، اما اگر 
طور كه  و رودي براي بدست آوردن آخرت قرار دهد، آن انسان دنيا را گذرگاه

  .بعضي ها مي پندارند، مذموم نيست
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  ي اهل بهشت آخرين خواسته: مبحث چهاردهم
» صراط«روي بعد . گذرند مؤمنان در ايستگاه عظيم قيامت با خطري سهمگين مي

و اندوه و سپس خداوند آنها را از غم . شوند ترس و بيم روبرو ميبا ند، كن ميعبور 
 .كند ميبه بهشت پر از نعمت و جاويدان داخل دهد و  نجات ميپريشاني 

پس . ي بسيار عظيمي را مي بيينند كه خداوند براي آنها تدارك ديده استها نعمت
ها را  خداوند ناراحتي: گويند ميگشايد و  تعريف و تمجيد خداوند متعال لب مي  به

  .ا را وارث بهشت گردانيدهايش را تحقق بخشيد و م وعده. زدود
 mf  e   d  c  b  a`  _  ~  }  |  {  z    h  g

u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k    j  i  l ٣٥ - ٣٤: فاطر   
 .سپاس خداوندي را سزا است كه غم و اندوه را از ما زدود :و خواهند گفت(

 )هاي نيك ايشانكار(سپاسگزار  )گناهان بندگان و(گمان پروردگار ما آمرزنده  بي
ما را در سراي اقامت و  ،خداوندي كه در پرتو فضل و لطف خويش   .است

در آن هيچ گونه رنج و مشقّت جسماني و هيچ گونه ناتواني و  .ماندگاري جاي داد
  ).دهد واماندگي روحاني به ما دست نمي

 mÆ  Å      Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     Ç
   Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈl ٧٤: مرالز   

سپاس و ستايش خداوندي را سزا است كه با ما به وعده خويش  :گويند و مي(
را از آن ما  )بهشت(وفا كرد و سرزمين  )كه توسط پيغمبران به آدميزادگان داده بود(

پاداش  .نموده است تا در هر جائي از بهشت كه بخواهيم منزل گزينيم و بسر بريم
  ).  !چه خوب و جالب است )گاربه دستورات پرورد(عمل كنندگان 

  :گويند ميآخرين دعا و خواسته اهل بهشت اين است كه خدا را سپاس و 
 mt  s  r  q  po  n  m  l   k  j  i    v   u

  x  wl ١٠: يونس   
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از آنچه كافران در دنيا (تو منزّهي  !پروردگارا :در بهشت دعاي مؤمنان(
اي فرمانبرداران (درودتان باد  )همديگر خطاب به(و سالم آنان در آن  )گفتند مي

شكر و سپاس پروردگار جهانيان را سزا  :و ختم دعا و گفتارشان ! )يزدان سبحان
  ).باشد مي )كه ايمان را نصيب ما كرد و از ما خوشنود گرديد(  ،است



 



 

  فصل هفتم
  دعواي بهشت و دوزخ

دگار به جدال به ما خبر داده است كه بهشت و دوزخ نزد پرور صاهللا رسول 
  : فرمودند  ص اهللا رسول  كه  از ابي هريره روايت شده. پرداختند

أوثرت باملتکربین و املتجربین، و قالت : حتاجت اجلنن و النار، فقالت النار«
انت : عزو جل للجنة  فما لی ال یدخلنی اال ضعفاء الناس و سقطهم؟ فقال اهللا: اجلنة

امنا انت عذابی اعذب بک من  :و قال للناررمحتی ارحم بک من اشاء من عبادی، 
و فی  -   فال متتلئ حتی یضع رجله ،ها، فاما النارؤاشاء، و لکل واحد منهما مل

و  ،قط قط، فهنالک متتلئ: فتقول - تبارک و تعالی رجله  روایة حتی یضع اهللا
ینشیء   احدا، و اما اجلنة فان اهللا  من خلقه  یزوی بعضها الی بعض، و ال یظلم اهللا

  .»هلا خلقا
ترجيح داده شدم كه متكبران و : دوزخ گفت. بهشت و دوزخ دعوي كردند

پروردگارا چرا من محل اقامت ضعيفان، : گويد ميبهشت . جباران پيش من آيند
تو رحمت من هستي، هر كس از : فرمايد ناتوانان و درماندگان هستم؟ خداوند مي

و به دوزخ . مده ميد رحمت قرار بندگانم را كه مايل باشم بوسيله تو مور
همانا تو عذاب من هستي، هر كس را كه بخواهم بوسيله تو عذاب  :فرمايد مي
اما دوزخ  .آنها را پر كنند  ، براي هر يك از بهشت و دوزخ كساني هستند كهمده مي

آنگاه دوزخ . دگذار ميروي آن بر پر نخواهد شود تا وقتي كه خداوند قدمش را 
وقتي پر شد اطراف آن جمع و بر روي هم  .كافي است ،في استكا: گويد مي

، اما كند هيچ يك از مخلوقاتش ظلم نمي  شود، خداوند عز و جل به مي  انباشته
  1).آفريند خداوند براي بهشت مخلوقاتي را مي
  :است  و در روايت بخاري چنين آمده

                                           
  ).١٠/٥٤٤: (جامع االصول . خباري و مسلم از ابوهريره  ١
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! اداوندخ: بهشت و دوزخ دعواي خود را پيش خداوند بردند، بهشت گفت(
متكبران و جباران : ند؟ دوزخ گفتآي ميمستضعفان و درماندگان نزد من نچرا جز 
تو : تو مظهر رحمت مني و به دوزخ گفت: خداوند به بهشت فرمود. ندآي مينزد من 

. مده ميبه هر كس خواسته باشم، بوسيله تو او را عذاب . مظهر عذاب من هستي
، او براي كند ميبهشت خداوند به مخلوقش ستم ناما . مكن ميهر كدام از شما را پر 

دوزخ . ندشو ميو آنها به دوزخ انداخته  آفريند ميدوزخ هر كس را كه بخواهد 
كند؛ تا  باز هم تقاضاي بيشتر مي ،دشو ميدر آن انداخته باز ، كند ميتقاضاي بيشتر 

يش و گوشه هاشود  ميد، دوزخ پر گذار مياينكه خداوند قدمش را روي دوزخ 
  .بس است، بس است: گويد ميآنگاه . دشو ميند و كوجك شو مينزديك هم جمع 

: گويد مياي؟  آيا پر شده: دشو ميبه دوزخ گفته : در روايتي ديگر آمده است
: گويد ميدوزخ . دگذار ميآيا بيشتر هست؟ آنگاه پروردگار قدم خود را روي دوزخ 

  1.بس است ،بس است

                                           
  ٥٤٧-١٠/٥٤٤: جامع االصول  ١
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