 ‐ 14526ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻﯾ از آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺷ ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا ادﻟﻪی وﺟﻮد ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ادﻟﻪی ﻗﺮآﻧ:
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهی ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :أﻋﺪت ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ ]آل ﻋﻤﺮان [۱۳۳ /ﯾﻌﻨ :ﺑﺮای ﻣﺘﻘﯿﺎن آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺳﺎﺑﻘﻮا إﻟ ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ رﺑﻢ وﺟﻨﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﻌﺮض اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض أﻋﺪت ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻪ ورﺳﻠﻪ ]ﺣﺪﯾﺪ) [۲۱ /ﺑﻪ ﺳﻮی
آﻣﺮزﺷ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن و ﺑﻬﺸﺘ ﮐﻪ ﻋﺮض آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮض آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺘﻘﯿﺎن آﻣﺎده ﺷﺪه ،ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ( .و
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻟَﻘَﺪْ رآه ﻧَﺰﻟَﺔً اﺧْﺮى ) (۱۳ﻋﻨﺪَ ﺳﺪْرة اﻟْﻤﻨْﺘَﻬ (۱۴) ﻋﻨﺪَﻫﺎ ﺟﻨﱠﺔُ اﻟْﻤﺎوى ]ﻧﺠﻢ) [۱۵‐۱۳ /و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎر دﯾﺮی ﻫﻢ او را
دﯾﺪه اﺳﺖ ) (۱۳ﻧﺰد ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﻬ (۱۴) در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺔ اﻟﻤﺄوی اﺳﺖ(.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮان آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ دﻟﯿﻠ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﺼﻮص ﺳﻨﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﻬ را دﯾﺪهاﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ) (۳۳۶و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۷آﻣﺪه ﺑﻬﺸﺖ را آﻧﺠﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﻧﺲ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺮاء ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﭙﺲ ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا ﺑﺮد ﺗﺎ آن
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﻬ رﺳﯿﺪم ،ﭘﺲ رﻧﻫﺎﯾ آن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤداﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﻮد ،آﻧﺎه وارد ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪم ﮐﻪ در آن
ﮔﻨﺒﺪﻫﺎﯾ از ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﻮد و ﺧﺎﮐﺶ از ﻣﺴ.
و در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ) (۱۲۹۰و ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۱۱۱از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد:
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ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺻﺒﺤﺎه و ﺷﺎﻣﺎه را در ﺑﻬﺸﺖ ـ اﮔﺮ ﺑﻬﺸﺘ ﺑﺎﺷﺪ ـ و ﺟﺎﯾﺎﻫﺶ در ﺟﻬﻨﻢ ـ اﮔﺮ از ﺟﻬﻨﻤﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ـ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد :اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد.
و در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ... :ﭘﺲ ﻣﻨﺎدی از آﺳﻤﺎن ﻧﺪا
ﻣزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهام راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺷ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ دری ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺸﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﻮی
ﺧﻮش و ﻋﻄﺮ آن ﺑﻪ او ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺴﻨﻦ ) (۳۳۷ /۴و آﻟﺒﺎﻧ در أﺣﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ
) (۵۹آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ) (۹۹۳و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۵۱۲از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﷺ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘ رخ داد ...در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﻬﺸﺖ را دﯾﺪم و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮﺷﻪای از
اﻧﻮر ]آن[ را ﺑﭽﯿﻨﻢ و اﮔﺮ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗ ﺑﻮد از آن ﻣﺧﻮردﯾﺪ ،و آﺗﺶ را دﯾﺪم ،ﭘﺲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻨﻈﺮهای
وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮ از آن ﻧﺪﯾﺪهام....
و در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۶۴۶از اﻧﺲ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﻪ ﺟﺎﻧﻢ
ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪهاﯾﻢ ،ﻣدﯾﺪﯾﺪ ﮐﻢ ﻣﺧﻨﺪﯾﺪﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮔﺮﯾﺴﺘﯿﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ دﯾﺪهاﯾﺪ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را دﯾﺪهام.
و در ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۴۸۳و دﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﻟﻪ
ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را آﻓﺮﯾﺪ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :آن را و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ آن آﻣﺎده ﮐﺮدهام ،ﺑﺒﯿﻦ .ﭘﺲ
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ آﻣﺪ و آن و آﻧﭽﻪ را اﻟﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺮﯾﺴﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﺰت ﺗﻮ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ درﺑﺎرهی آن ﺑﺸﻨﻮد ]آﻧﻘﺪر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺗﻼش ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ[ وارد آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آن
را ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﻫﺎ و ﺳﺨﺘﻫﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،آﻧﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮو و ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺮای اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در آن ﭼﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدهام] .ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ[ ﺑﻪ ﺳﻮی آن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و دﯾﺪ ﮐﻪ ]ﺑﻬﺸﺖ[ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺟﻼﻟﺖ ﻗﺴﻢ ،ﺗﺮﺳﯿﺪم ﻫﯿﭻﮐﺲ
وارد آن ﻧﺸﻮد .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺳﻮی آﺗﺶ ﺑﺮو و آن را ﺑﺒﯿﻦ و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ آن ﭼﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدهام .ﭘﺲ ]ﺟﺒﺮﺋﻞ رﻓﺖ و آن
را دﯾﺪ ﮐﻪ[ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣآﻣﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺰت ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ،ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴ درﺑﺎرهی آن ﺑﺸﻨﻮد و
واردش ﺷﻮد! ﭘﺲ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﺷﻬﻮتﻫﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮد .ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﻨﻢ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و دﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﻮتﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺰﺗﺖ ﻗﺴﻢ ،ﮐﺴ از آن ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯾﺎﺑﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ واردش
ﺷﻮد ﺗﺮﻣﺬی ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (۳۲۰ /۶ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﻗﻮی
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اﺳﺖ.
اﺣﺎدﯾﺚ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﺎﺑ ﻗﺮار داده ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهی ﭼﻮﻧ
ﺑﻬﺸﺖ وارد ﺷﺪه و اﯾﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﭙﺲ اﺣﺎدﯾﺜ را آورده ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﺎه
ﻣﯿﺖ را در ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ دﻓﻦ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﮐﺎری ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺟﺰ آﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﺠﺎت از آﺗﺶ ،در راه ﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و دوری از ﮔﻨﺎه
ﻫﻤﻪی ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪهی ﻃﺤﺎوﯾﻪ ،اﺛﺮ اﻣﺎم اﺑﻦ أﺑ ﻋﺰ ﺣﻨﻔ (۴۷۵ /۱) و ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺮ اﻷﺷﻘﺮ
).(۱۸‐۱۳
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