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اکثريت اھل جنت را زنان تشکيل می دھد!
در روايات تاريخی آمده است در زمان صحابــۀ کرام
در مورد اين که اکثريت اھل جنت را زنان تشکيل می
دھد يا مردان ،بحثی صورت پذيرفت .در اين ميان
حضرت ابو ھريره با استناد به حديث پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم گفت که اکثريت اھل جنت را زنان تشکيل
می دھد و تعداد زنان نسبت به مردان در جنت زياد
می باشد.
در احاديث متبرکه آمده است :
»ع َْن أَبِی ھُ َر ْي َرةَ رضی ﷲ عنه ع َْن النﱠبِ ﱢی صلی ﷲ
ُور ِة ْالقَ َم ِر
عليه وسلم :أَ ﱠو ُل ُز ْم َر ٍة تَ ْد ُخ ُل ْال َجنﱠةَ َعلَى ص َ
ب ُدرﱢ یﱟ فِی
ار ِھ ْم َکأَحْ َس ِن َکوْ َک ٍ
لَ ْيلَةَ ْالبَ ْد ِر َوالﱠ ِذينَ َعلَى آثَ ِ
ض
اح ٍد َال تَبَا ُغ َ
ال ﱠس َما ِء إِ َ
ب َرج ٍُل َو ِ
ضا َءةً قُلُوبُھُ ْم َعلَى قَ ْل ِ
ين
بَ ْينَھُ ْم َو َال تَ َحا ُس َد لِ ُکلﱢ ا ْم ِر ٍ
ُور ْال ِع ِ
ئ َزوْ َجت ِ
َان ِم ْن ْالح ِ
يُ َرى ُم ﱡخ سُوقِ ِھ ﱠن ِم ْن َو َرا ِء ْال َع ْ
ظ ِم َواللﱠحْ ِم) «.صحيح بخاری شماره (٣٢۵۴ :
"از ابو ھريره رضی ﷲ عنه روايت است که :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :اولين گروھی که به جنت داخل
می شوند به شکل ماه شب چھارده ھستند سپس کسانی در مرتبه به آنھا نزديک اند مانند روشن ترين ستاره ای که
در آسمان نور افگنی می کنند و دلھايشان يک دل است در ميانشان اختالف و دشمنی نبوده و برای ھر کدام شان دو
ھمسر است که از زيبائی مغز ساق پايشان از پشت گوشت ديده می شود".
فھم اين حديث مبارک به طور صريح وآشکار می رساند که تعداد زنان نسبت به مردان در جنت بيشتر می باشند.
ولی ناگفته نماند که يک تعدادی از علماء بدين باور اند که اکثريت اھل دوزخ را زنان تشکيل می دھند وتعداد زنان
نسبت به مردان در دوزخ بيشتر می باشند.
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اين تعداد از علماء نظريات خويش به حديث ذيل استناد می نمايند .
» يا معشر النساء تصدقن وأكثرن االستغفار فإني رأيتكن أكثر أھل النار «...
) ای گروه زنان صدقه بدھيد و زياد استغفار کنيد  .من ديدم که شما بيشترين اھل جھنم ھستيد ) (.روای حديث امام
بخاری حديث شماره  ٢٩٨و)( ١٣٩٣مسلم حديث شماره  ٨٠ازجانب آبی سعيد الخدری ()اين حديث را ھمچنان اين
حديث از جانب ابن عمر روايت گرديده است که مسلم تحت حديث شماره  ٧٩ودر ابن ماجه تحت حديث شماره
 ۴٠٠٣وأحمد ) .(۶۶/ ٢وھمين حديث از جانب أبي ھريرة روايت گرديده است در الترمذي تحت حديث شماره
) ( ٢۶١٣می توانيد مالحظه فرمائيد .
از فحوای حديث فوق الذکر چنين معلوم می گردد که  :اکثريت اھل دوزخ را زن تشکيل می دھد  ،در صورتی که
اکثريت اھل دوزخ زن باشد  ،پس طوری نتيجه گرفته می توانيم که اکثريت اھل جنت را مردان تشکيل می دھد .
در ايجاد توافق بين دو حديث متذکره علماء و مفسرين می نويسند که  :بيشتر بودن زنان در دوزخ به ھيچ صورت
بدين معنی نيست که تعداد زنان در جنت کمتر از مردان باشد ).برای معلومات بيشتر مراجعه شود به کتاب فتح
الباري  . (۶/٣٢۵):از ابن حجر عسقالنی (.
شيخ ابن حجر عسقالنی می افزايد :راه توافق و جمع ميان دو حديث اين است كه تعداد زنان در جنت و دوزخ از
تعداد مردان بيشتر است ،روی اين حساب تعداد زنان در جنت از تعداد مردان بيشتر است .ممكن است چنين گفته
شود كه حديث ابو ھريره داللت بر اين دارد كه نوع زنان در بھشت بيشتر است .خواه زنان دنيا مورد نظر ايشان
باشد يا از حور العين ). ( ١
شيخ قرطبي در ايجاد توافق بين اين دو حديث می نويسد  »:زنان پيش از شفاعت و پيش از بيرون آمدن موحدين
گناھکار از دوزخ اكثريت اھل دوزخ را تشكيل ميدھند .اما وقتي موحدين گناھکار به دليل شفاعت ،شفاعت كنندگان
و رحمت ارحم الرحمين از دوزخ بيرون ميآيند ،زنان در جنت اكثريت را تشكيل خواھند داد) « .برای معلومات
بيشتر مراجعه شود به تذكرة قرطبي :صفحه ( . ۴٧۵:
خالصه بايد گفت :
به نظر و رأی تعداد کثيری از علماء ومفسرين با استناد روايات اسالمی ومطابق به احاديث نبوی  ،اکثريت اھل
جنت را زنان تشکيل می دھد .اين تعداد علماء در استدالل خويش تعداد کثيری از احاديث نبوی را متذکر گرديده
اند که ھمۀ اين احاديث به رفتن زنان به جنت مژده داده است  :از جمله در حديثی که ازامام احمد وابن حبان روايت
گرديده ،آمده است :که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد »اگر زنان نماز ھای فرضگانه خود رابجاء آورند ،
روزۀ ماه مبارک رمضان را روزه بگيرند  ،مطيع شوھر خويش باشند وفرج )شرمگاه ( خويش را از نگاه نا محرم
محفوظ بدارند ،رفتن جنت برايشان واجب است و آنان می توانند از ھر دوزاه که خواسته باشند داخل جنت گردند .
» الذي أوجب الجنﱠة للمرأة التي تصلى فرضھا وتصوم شھرھا وتطيع زوجھا وتحصن فرجھا ،فھي تدخل الجنة من
أي األبواب شاءت«.
ھمچنان در حديث ديگری پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است  :آنعده از زنانی که تعدادی از اوالد خويش را از
دست دھد ووفات گردد واين مادر بر موت فرزندان خويش صابر باشند داخل جنت می گردند  ».أوجب الجنﱠة للمرأة
التي يموت عدد من أوالدھا فتصبر وتحتسب ،رواه البخاري «
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در حديث ديگری پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد  :زنی که در اثنای والدت به حق برسد از جملۀ شھداء
محسوب می گردد  ».والمرأة التي تموت في أثناء الوالدة تكون من الشھداء « ) راوی حديث أحمد والنسائي وأبو
داود ميباشد ( .طوری که مرتبۀ شھيد در جنت عليا است .
ھمچنان درحديث ديگری آمده است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد  »:رابع أوجب الجنة لألرملة التي
تصبر على محنة موت زوجھا وتجاھد لتربية أطفالھا األيتام وتأديبھم حتى يكبروا والحديث رواه أبو داود  ) ( .زنکيه
بر مرگ شوھر خويش صابر باشد  ،وبر تعليم و تربيۀ اطفال يتيم خويش که الی به سن بلوغ برسند  ،توجه واھتمام
نمايد  ،رفتن جنت برايش واجب است (.
ھمچنان درحديث ديگری باصراحت ذکرگرديده است  :اگر زن وفات کند وشوھرش از وی راضی باشد  ،آن زن
راض عنھا تدخل
داخل جنت می گردد  .روای حديث ترميزی است  » :أن كل زوجة تموت أو يموت زوجھا وھو
ٍ
الجنﱠة ،وھو حديث رواه الترمذي وحسّنه ونصه «
بنا ًء طوری که مالحظه می گرد ھمۀ احاديثی که در فوق بدان اشاره نموديم ھمه براين داللت می کند که دين مقدس
اسالم برای زن وسايل وطروق متعددی را برای رفتن زن به جنت مساعد ساخته که از فحوای احاديث متذکره به
تمام وضاحت معلوم می گردد که تعداد زنان درجنت نسبت به مردان بيشتر بوده  ،وحتی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
در حديثی  ،موضوع داخل شدن به جنت را به رضايتمندی مادر خوانده وگفته است که  » :الجنة تحت اقدم
االمھات «جنت در زير پای مادران است.
به فھم منطق  ،برداشت من ازاين نصوص شرعی چنين است که ﷲ تعالی و دين الھی ھمۀ وسايل وامکانات را به
دسترس بشريت قرار داده است  ،تا انسان را از انجام اعمال منکر در حذر بدارد وھمۀ تالش خويش را به خرج
می دھد  ،که انسان به امر خير مبادرت ورزد ،وخود را ازمنکرات در حذر دارد  ،تا بدينوسيله از عذاب الھی
درامان بماند و به سعادت دايمی و ابدي دست يابد  ،ودر نھايت امر به منزلگاه مقصود خويش که جنت است نايل
گردد .
بنا ًء دين مقدس اسالم درين راستا بندگان خويش را خواه مرد باشد يا زن  ،از طرق مختلف آگاه ساخته و با خبر
می سازد تا راه دين واقعی را انتخاب بدارند .مسلم اين که مسلمانان درجنت ھمان را خواھند داشت که خواسته
باشند و تصورکنند و يا خواست زياد بودن و کم بودن آن را داشته باشند .لذا اين مفاھيم اکثريت درجنت ابعاد و ثغور
ديگری خواھد داشت و بيشتر و ذھن وخواست انسان ،مؤمن مسلمان جنتی تعلق خواھد داشت که چې آرزو
وخواست دارد .و چون جنتی است ﷲ تعالی خواست وی را انشاء ﷲ برآورده خواھد ساخت .وﷲ اعلم بالصواب –
پايان
) (١حور جمع حوراء به معنای زنی است که سفيدی چشمش بسيار سفيد و سياھی آن نيز بسيار سياه باشد و يا
به معنای زنی است که دارای چشمان سياه چون چشم آھو باشد ،و »عين« جمع کلمه »عيناء« به معنای چشم
درشت وبزرگ .
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