
 بهشت چیست و چگونه جایگاهی است؟

حضرت آدم و حوا پس از آفرینش از خاک و گل زمینی و دمیدن روح خدا در او وارد بهشت شدند. بشری که 

بسبب روح خدا و عقل او اشرف مخلوقات عنوان شد. همه فرشتگان در مقابلش به سجده افتادند. در حقیقت 

رد بهشت شده است. و در معاد به دستور خدا گردن نهادند بجز شیطان ملعون. تا اینجا انسان با بدن خاکی وا

نیز با بدن خاکی وارد بهشت خواهد شد. آدم و حوا در بهشت از میوه ها و نعمتهای بیشمار خدا بهره مند 

بودند و در کنار هم بودند. پس در قیامت نیز زوج ها در کنار هم از نعمتهای خدا بهره مند خواهند بود مانند 

مکر شیطان از آن میوه ممنوعه خوردند و آن حالی را پیدا کردند که  آنچه در زمین است. آدم و حوا پس از

در زمین پس از خوردن میوه و غیره پیدا می کنند. شروع به دفع نمودند. در بهشت پس از تناول نعمت ها 

هیچ گونه زوائدی و دفعی وجود ندارد. یعنی خالص نعمتهای زمینی در بهشت وجود دارد و هیچ رنجی و دردی 

وردن آن بوجود نخواهد آمد. نعمت ها در بهشت ابدی است و پایان ناپذیر. نعمت ها در بهشت در دسترس از خ

و بدون رنج می باشد. در بهشت مکر شیطان وجود ندارد. نفس پلیدی وجود ندارد. باالتر از اینها بهشتیان از 

ندارد. در بهشت آنچه بیان می  خدا خشنود و خدا از آنها خشنود است. در بهشت گناه و جنگ و جدال وجود

 .شودسالم است و یاد خدا. البته مقربان خدا باالترین جایگاه را دارند

اند، بشارت ده که باغهایی از بهشت برای آنهاست که به کسانی که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده

این همان است که »گویند: نان داده شود، میای از آن، به آنهرها از زیر درختانش جاریست. هر زمان که میوه

هایی که برای آنها آورده و میوه« قبال به ما روزی داده شده بود.)ولی اینها چقدر از آنها بهتر و عالیتر است.(

شود، همه )از نظر خوبی و زیبایی( یکسانند. و برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است، و جاودانه در آن می

 (۵۲)بقره / خواهند بود. 

 

برای کسانی که پرهیزگاری « های مادی(، بهتر است؟آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این )سرمایه»بگو: 

کنند،( در نزد پروردگارشان )در ها، در راه مشروع و حق و عدالت، استفاده میاند، )و از این سرمایهپیشه کرده

گذرد؛ همیشه در آن خواهند بود؛ و همسرانی پاکیزه، درختانش میجهان دیگر(، باغهایی است که نهرها از پای 

 (۵۲و خشنودی خداوند )نصیب آنهاست(. و خدا به )امور( بندگان، بیناست.)آل عمران / 

 

و تحیت آنها در آنجا: سالم؛ و آخرین « خداوندا، منزهی تو!»گفتار )و دعای( آنها در بهشت این است که: 

 (۵۱یونس / «)مد، مخصوص پروردگار عالمیان است!ح»سخنشان این است که: 

 

گذرد؛ هر چه بخواهند شوند؛ نهرها از زیر درختانش میباغهایی از بهشت جاویدان است که همگی وارد آن می

 (۱۵دهد!)نحل / در آنجا هست؛ خداوند پرهیزگاران را چنین پاداش می

 

 



اغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهایش آنها کسانی هستند که بهشت جاودان برای آنان است؛ ب

شوند؛ و لباسهایی )فاخر( به رنگ سبز، از حریر نازک و جاری است؛ در آنجا با دستبندهایی از طال آراسته می

 (۱۵اند. چه پاداش خوبی، و چه جمع نیکویی!)کهف / کنند؛ در حالی که بر تختها تکیه کردهضخیم، دربر می

 

کند که از زیر اند، در باغهایی از بهشت وارد میانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادهخداوند کس

شوند؛ و در آنجا لباسهایشان از درختانش نهرها جاری است؛ آنان با دستبندهایی از طال و مروارید زینت می

 (۵۱حریر است. )حج / 

 

 (۰۱ایت شادمانی وارد بهشت شوید!)زخرف / شود:( شما و همسرانتان در نهبه آنها خطاب می)

 

گردانند؛ و در آن این در حالی است که( ظرفها)ی غذا( و جامهای طالئی )شراب طهور( را گرداگرد آنها می)

برد موجود است؛ و شما همیشه در آن خواهید ماند! خواهد و چشمها از آن لذت می)بهشت( آنچه دلها می

 (۰۵)زخرف / 

 

که به پرهیزگاران وعده داده شده، چنین است: در آن نهرهایی از آب صاف و خالص که بدبو توصیف بهشتی 

نشده، و نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته، و نهرهایی از شراب )طهور( که مایه لذت نوشندگان 

)از همه باالتر( آمرزشی ها وجود دارد؛ و است، و نهرهایی از عسل مصفاست، و برای آنها در آن از همه انواع میوه

است از سوی پروردگارشان! آیا اینها همانند کسانی هستند که همیشه در آتش دوزخند و از آب جوشان 

 (۵۲کند؟!)محمد / شوند که اندرونشان را از هم متالشی مینوشانده می

 

ور گیرند!)طگویی در آن است و نه گناه، از یکدیگر میآنها در بهشت جامهای پر از شراب طهور را که نه بیهوده

۵۱) 

 

ورزند؛ و هیچ انس و جن پیش از اینها در آن باغهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی

 (۲۵با آنان تماس نگرفته است.)رحمن / 

 


