 ‐ 163476آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻫﻤﮥ ﺣﺮامﻫﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه از ﺣﺮامﻫﺎ دوری ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آن را در ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ
ﺣﺮامﻫﺎ و ﺷﻬﻮتﻫﺎﯾ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻼل و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﺷﻬﻮتﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
ﻫﻢﺟﻨﺲ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻄﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن وﻗﺘ ﮐﻪ از ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﻮت در آﺧﺮت
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﻣﺗﻮاﻧﺪ در آﺧﺮت ﺑﻪ اﻣﯿﺪش ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺮای ﺗﺮک اﯾﻦ ﮐﺎر در دﻧﯿﺎ ﭼﻪ اﻧﯿﺰۀ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی وﺟﻮد دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه از ﺣﺮامﻫﺎ دوری ﮐﻨﺪ زﯾﺮا آن را در ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ اﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم آن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﮐﺮده را در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ درﺑﺎرۀ ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺣﺮﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﺬا ﺧﻮردن در ﻇﺮفﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه وارد ﺷﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻨﻬﺎ را در
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ آن ﺷﻠ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻧﻪ در دﻧﯿﺎ ﺣﺮﯾﺮ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ در
آﺧﺮت آن را ﻧﻤﭘﻮﺷﺪ و آﻧﻪ در دﻧﯿﺎ ﺧﻤﺮ ﺑﻨﻮﺷﺪ در آﺧﺮت آن را ﻧﻤﻧﻮﺷﺪ و آﻧﻪ در ﻇﺮف ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻨﻮﺷﺪ در آﺧﺮت در
آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻟﺒﺎس اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ و ﺷﺮاب اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ و ﻇﺮوف ﺑﻬﺸﺖ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ در ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮی ) (۶۸۶۹و ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۳۸۴آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﯾ ﭼﯿﺰ ﺣﺮام در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻈﯿﺮ و ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ آن ﺣﺮام را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﻧﻈﯿﺮش در آﺧﺮت ﻣﺠﺎزات ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻨﺎ و ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ آواز زﻧ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻦ رﺟﺐ ﺣﻨﺒﻠ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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»آﻧﻪ از ﺷﻬﻮتﻫﺎﯾﺶ روزه ﮔﯿﺮد ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﻓﻄﺎر ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از آن در
آﺧﺮت و از دﺳﺖ دادﻧﺶ ﻣﺠﺎزات ﻣﺷﻮد .ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﻓﺮﻣﻮده ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اذْﻫﺒﺘُﻢ ﻃَﻴِﺒﺎﺗﻢ ﻓ ﺣﻴﺎﺗﻢ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ واﺳﺘَﻤﺘَﻌﺘُﻢ ﺑِﻬﺎ ]اﺣﻘﺎف[۲۰ :
)ﺧﻮﺷﻫﺎﯾﺘﺎن را در زﻧﺪﮔ دﻧﯿﺎﯾﺘﺎن ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﺪ و از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﯾﺪ(.
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ :ﻫﺮ ﮐﺲ در دﻧﯿﺎ ﺧﻤﺮ ﺑﻨﻮﺷﺪ در آﺧﺮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ و آﻧﻪ در دﻧﯿﺎ ﺣﺮﯾﺮ
ﺑﭙﻮﺷﺪ در آﺧﺮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ )ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎرف.(۱۴۷ :
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻫﻨﺎم ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻓﺮد زﻧﺎﮐﺎر در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻨﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﺪ:
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺣﻮر ﻋﯿﻦ در در ﮐﺎخﻫﺎی ﻧﯿ در ﺟﻨﺎت ﻋﺪن ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ و
اﮔﺮ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﭘﻮﺷﻨﺪۀ ﺣﺮﯾﺮ را ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از آن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻧﻮﺷﻨﺪۀ ﺧﻤﺮ را ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از آن در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﺳﺎزد ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺮام ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ،ﺑﻠﻪ ]ﻣﺷﻮد ﮔﻔﺖ[ ﻫﺮ ﺣﺮاﻣ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه
در دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻧﻈﯿﺮش را در ﻗﯿﺎﻣﺖ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد )روﺿﺔ اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ ۳۶۵ :ـ .(۳۶۸
اﻣﺎ ﻟﻮاط )راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴ ﻣﺮد و ﻣﺮد( و ﺳﺤﺎق )راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴ زن و زن( را ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻧﯿﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده و اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﯿﺰ از
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻮاﺣﺸ ﻣﻨﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮالﻫﺎ ی ) (130289و ) (20068ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

2/2

