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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠۶
  

  !در جنت عبادتی وجود ندارد
  

ۀ يـی اند که برای تکميل وارائ مسايل دينی ومسلمين بحث ھاهحين پرداختن ب

. جواب ھا به جوانب مختلف مباحث دينی پرداختن به آن مناسب ديده می شود

ين ا  که آيا در جنت عبادتی وجود دارد ويا نه؟ ازیالؤين سلسله تمرکز به سادر

  . رود شمار میه جمله مباحث ب
يد و مطرح  آوجود میه  باز مسلمانانعضی ب ذھن در که یالؤيکی از صدھا س

 باز ھم در جنت به ،که يک مسلمان وارد جنت شود زمانی :است اين شود، می

باز ھم رفتن به حج منوره و ۀ ، مدينکعبهمعظمه ،  ۀخواند؟  باز ھم مک شود وپنج وقت نماز می عبادت مشغول می

  .... ن است وغيره أوعمره است، باز ھم تالوت قرآن عظيم الش

قت ومو  فانی یدنيار دمنظور از عبادات ضوع تعمق کرد که موبايد به می ال ھا بايد گفت که ؤ اين سۀدر جواب ھم

فرصت   و فرصت کوتاه امروز برای بشر و انسان صرف دوره ودنياامروز چيست؟ ما مسلمانان به اين معتقديم که 

انتخاب و امتحان در روشنی ھدايات الھی است که برای اين امتحان و فرصت کوتاه بشريت ضرورت دارد، نه هللا 

ين فرصت با رسيدن رسالت و سخن حق الھی برای وی با عقل و منطق و فھم و تصميم خويش راه اتا بشر در. تعالی

 امتحان ۀتوان ګفت  که درجنت اين دور با اين فھم و درک از موضوع می. خويش را انتخاب و از آن جوابګو باشد

توانيم  با اين فھم و درک از موضوع ګفته می.  پاداش از عمل کرد و انتخاب بنده استۀوجود ندارد و دوره و مرحل

ن وجود و نه کعبه ونه حج أجز تسبيح و ذکر هللا، از اينرو نه قرآن عظيم الشه  عبادتی وجود ندارد، باصالً ت که درجن

که مطابق به  خاطر اينه ب.  در آنجا وجود ندارندھاکدام از اين عبادت وعمره نه تالوت قرآن ونه نماز وروزه ھيچ

گونه  تکليفی بر اھل جنت  وارد نشده است، بلکه جنت  سرای جزاء و پاداش کسانيست که در  ص شرعی ھيچنصو

الفی بين علمای تخا چنانچه ګفته آمديم، جای آورده اند، و در اين امره نحو احسن به دنيا تکاليف شرعی خود را ب

  .اسالم وجود ندارد

   :امام ابن قيم رحمه هللا می گويد

ھمانا عبادات درجنت  وجود ندارند و چيزی : يعنی .»بادات ترفع فی الجنة وال يبقی إال عبادة التسبيح والذکرأن الع «

سپس به حديثی از صحيح مسلم استناد می کند که در آن جابر رضی هللا عنه می .  .جز تسبيح و ياد هللا  باقی نمی ماند
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ِ صلی هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل  «: گويد طُوَن، َواَل يَْمتَِخطُوَن، َواَل : هللاَّ يَأُْکُل أَْھُل اْلَجنَِّة فِيَھا َويَْشَربُوَن، َواَل يَتََغوَّ

  .»يَبُولُوَن، َولَِکْن طََعاُمُھْم َذاَک ُجَشاٌء َکَرْشِح اْلِمْسِک، يُْلَھُموَن التَّْسبِيَح َواْلَحْمَد َکَما تُْلَھُموَن النَّفَسَ 

ھمواره اھل جنت  در آنجا می خورند و می نوشند، و نه مدفوع می کنند و نه : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود( 

ی مشک تبديل ئآروغ و ترشحاتی به خوشبوغذای آنھا به ۀ ندآب بينی می اندازند و نه ادرار می کنند، بلکه باقی ما

يعنی تسبيح و تحميد آنھا ھمراه با . زند ھمانطور که شما نفس می کشيدشود، و به تسبيح و تحميد خداوند می پردا می

  )٢٨۵ص »   حادی األرواح «ۀبه رسال:يد ئغرض معلومات مزيد مراجعه فرما. ( »نفس ھايشان خواھد بود

 يا بنابراين چون در جنت انسانھا ملکف به عبادت پروردگارشان نيستند، از اينرو دليلی برای وجود کعبه جھت طواف

  .و پروردگار با عظمت در مورد  بھتر می داند. نمازخواندن به سوی آن، و يا موجوديت قرآن برای تالوت آن ندارد

   ! محترم ۀخوانند

صورت نوشته يا ه بتی البته الزم به ذکر است که در آخر زمان قرآن از زمين به سوی آسمان رفع می شود و از آن آي

  :روايت می کند که فرمود   بر آن حديث حذيفه است که از پيامبر صلی هللا عليه وسلمو دليل. در قلب باقی نمی ماند

» ِ ْساَلُم َکَما يَْدُرُس َوْشُی الثَّْوِب َحتَّی اَل يُْدَری َما ِصيَاٌم َواَل َصاَلةٌ َواَل نُُسٌک َواَل َصَدقَةٌ َولَيُْسَری َعلَی ِکتَاِب هللاَّ يَْدُرُس اإْلِ

  )١٣۴۴ / ٢سنن ابن ماجه .  (»ی لَْيلٍَة فاََل يَْبقَی فِی اأْلَْرِض ِمْنهُ آيَةٌ َعزَّ َوَجلَّ فِ 

و بر کتاب  اسالم ھمانند نقش و نگار لباس پاک می شود تا آنجا که کسی روزه، نماز، قربانی و زکات را نمی داد«

  . »باقی نمانده استتی که در زمين از آن آي خداوند عزوجل در شبی می گذرد در حالی

 انموفقانه ګذشته و نصيب ما و تمام مسلمانبزرگ ين امتحان ای بخش تا ادای رسالت نموده و ازئما را تواناالھی 

    آمين يا رب العالمين.  فردوس ګرددتجن

 

  :تتبع ونگارش 

 »  سعـيـدی ــ سعيد افـغــانی«امـيـن الـديــندکترالحاج 

  و ن مـديـــر مرکز  مطـالعات  سـتراتيژيک افـغا

 مسؤول  مرکز کلتوری د حــق الره ــ  جـرمـنی


