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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل

 ٢٠١٢ اپريل ٢۶

 بھشت و دوزخ، قيامت

  بزرگدر اديان
 بخش ششم

يسته که دند و کردند کارھای شامژده ده آنان را که گرويو (گويد   می٢۴ بقره آيت ۀسور: برويم باز ھم به بھشت  

ند از آن جنت ھا از جاه روزی داده شوکھا نھر ھا ھر  رود از زير آن ست بھشتيانی به باغھا که میارا  مر ايشان

ی وعده داده شديم از پيش و آوره شوند با  آن ميوه شبيه به ھم و از برای ميوه رزقی گويند اين ھمان است که روز

که طرف  دانم و آن اين يک مسأله را قابل تذکر می( )ن پاکيزه و ايشان در آن جاوداننداايشان است در آنجا زن

ه ھای عجيب و غريب ب ھا ھميشه وعده صحبت قرآن و يا ھدايات و آيات نازل شده متوجه مردان است  و به آن

دھنده به انجام رسيدن آرزو شود و ھر گز در قرآن آيتی را نديدم که خطاب به زنان و مژده  داده می)) ازنھ((شمول 

  .باشد ھای شان باشد و فقط آياتی متوجه زنان است که در اطاعت از شوھران و يا مردان می

 جنت جای ،ی که از آيات قرآن و حديث ھای محمد بر می آيدئتا آن جا.  خوب البته به نظر من جای تعجب نيست

  صالحين و آنانی، گروندگان به خدا،د که وقتی مؤمنيندارن تمام آيات قرآنی به وضاحت صحبت می مردان است  و

از . فته اند  به اصول و احکام دين اسالم پا بند بودندبودند و از پی خواھشات نفسانی نردنبال زندگی دنيائی نه که ب

 از  که از طرف خدا به او شان داده شده قناعت نموده و راضی بودند و عصيان نکردند ویسيدند و به روزيخدا تر

 اعمال شان توسط ۀاعمال شان و خواندن نامۀ ھا پس از عدالت خداوندی در بار خدا نا اميد نشدند و صبر کردند آن

ثر و ھمه نعمت ھايش و چشمه کوشوند که وعده داده شده که با  شتگان از پل صراط گذشته و به بھشتی منتقل میفر

شير و جوی  جوی ھای ، شرابھا.ام ھا در  انتظار آنھاستنھر ھا و تخت ھا و فرش ھا و ظروف طالئی و نقره و ج

ه ھر کای زيبای فراخ چشم و زنان زيبا   ھحوری بخورند و بياشامند و از..... يان و ھای عسل و گوشت مرغ بر

 اند در سطح باالتر و بھتر و از آنچه در دنيا محروم بوده)  سخت ترين کار خداوند(شوند  ره میلحظه به حکم خدا باگ

  . آن نعمات مستفيد و بھره مند شوندۀاز ھم

دھد و  کند و با بھر ه بردن از تمام نعمات الھی سستی بر آنھا دست نمی ی آنھا را اذيت نمیئما آنجا گرما و سر

 تھيه حور ھای ۀ عالوبهخداوندی که محمد گفته کريم و رحيم است واقعاً در بھشت با آن ھمه خصوصيات آن  
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ان محمد با افرينش غلمان  از روی ترحم در فکر ھمجنس بازان ھم بوده است تا آن بيچاره ھا بھشتی برای ھمجنس

  ..........در بھشت ھم به آن فسق و فجور دنيائی شان ادامه دھد و 

ساختمان بھشت خشتی از نقره و خشتی از طال و گل آن :  ساختمان بھشت چه گفته استۀببينيم محمد در  بارخال   

باشد و ھر کس وارد بھشت شود دايم   سنگ ريزه ھای آن لولو و ياقوت است خاک آن زعفران میمشک است و

ھا در زمين ظاھر شود تمام کره  و زنان بھشتی اگر يکی از آن گز نمی ميرد متنعم است جاودان زنده است  و ھر

 بھشت سر بيرون کند ۀو يا پنجر  دروازه چۀشود و اگر يکی از حوريان بھشتی از دري زمين از بوی ِعطر آن پر می

  .د خورشيد و ماه نور می بازن و از نور جمال آنخواھند شد  زمين و باشندگان آن گيجو به طرف دنيا نگاه کند

ين پای او و دو حور بھشتی در باالی سر ئکه دو حور بھشتی در پا  ھيچ بنده ای نيست که وارد بھشت شود مگر اين

اند و بقدری  حور ھای بھشت از خاک بھشت خلق شده. کنند  آواز برای او  آواز خوانی مینشينند و با بھترين  او می

ھر مؤمنی که وارد بھشت ه شود و خداوند ب ھا از زير ھفتاد حله ديده می ھا لطيف است که مغز ساق پای آن بدن آن

 کنار آن ھری است که دردر بھشت ند و کن  ھشت صد حوريه باکره و چھار ھزار حوريه بيوه تزويج میشود می

ھا که خوشش آمد دست او  مؤمنی به آن نھر عبور کند از ھر يک از آن شود و چون ئيده میحور ھا مانند علف ھا رو

دا به عوض آن خ نمايد و فوراً به قدرت برد و خدا  او را برای او حالل تجويز می ه ھمراه خود می بگيرد و را می

 عشق بازی با حوريه ھای بھشتی در ھر :ين باره امام صادق گفته است ادر. دشو ئيده میحوريه  يکی ديگر رو

 يب تر حوری  و زمانی ؟؟ج؟؟ عجب بھشتی و ع . کشد عمر دنيا طول می نوبت به مقدار پنجصد سال از

 به راً ھا چيده شود فو ھر چه از ين ميوهين تر و از مسکه نرم تر است و ھای بھشتی از عسل شير ميوه: محمد گفت

که اگر  به نحوی(شود که  چنان به انسان نزديک میھای بھشتی  گردد و اين ميوه شود و رسيده می جای آن سبز می

ذا غردن از خو. برای آنھا ممکن است) خواسته باشند در حال ايستاده و يا نشسته و يا خوابيده از آن استفاده نمايند

باشد  در سفره ھای بھشتی ھفتاد نوع غذای لذيذ می.  لذت نبرده اندگز از نعمات دنيابرند که ھر ھای بھشتی لذتی می

و ..........شود  ھا گذاشته می شت طيور پيدا نمايند فوراً پخته شده و در طبقی از طال مقابل آنو ھرگاه ميل به گو

 خداوند .نمايد  ز میشود و به ھوا پروا پس به قدرت الھی آن مرع دو باره زنده می........ چون از آن طيور خوردند 

ز غذای بھشتی دھد و چون ا  خوردن و آشاميدن و جماع را می صد مرد برایۀبه ھريک از اھل بھشت قدرت و قو

تخت ھای بھشتی دارای . شود  ھا خارج می شود و از بدن آن ذا مبدل به عرق خوشبو میغسير شدند فوراً آن 

ھای آن بلند اما چون مؤمن بخواھد بر روی   از طال است و دانه نشان به زبر جد و در و ياقوت است و پايهیئھا پايه

. شود   چون آن مؤمن بر روی تخت قرار گرفت فو را بلند میشود ن میھآن تخت ھا بنشيند آن تخت بر روی زمين پ

بی را ديدم که دارای بھشت شدم درخت طور شب معراح چون وارد د:  ھمچنين در اسرار معراج از محمد آمدهو

 .باشد  می،خورند ھا از آن شير می باشد و جدم حضرت ابراھيم متصدی آن در ختان که بچه پستانھای زياد می

  :خوانيم می) کافی( به ار تباط  احاديث در باره بھشت ھمچنان حديثی در کتاب

و از محمد بن اسحق المدنی و محمد بن اسحاق از امام علی بن ابراھيم  از پدرش شنيده بود او از بن محبوب و ا

خت که در برابر تختش در در بھشت ھيچ مؤمنی نيست جز آن: مودمنين فرؤمد باقر که رسول خدا به امير الممح

را بخوری و  که ميوه آن  مرا بخور پيش از آنۀميو: ھای پر ميوه و سايه دار افراشته باشد که ھر يک بدو گويند 

ست خدا از آب و از شير و ازعسل و چون دوی از شراب طھور در پيش پايش روان باشند و نھر ھای ديگر ئنھر ھا

و برای ھر ..... خواھد غذای دلخواه او برايش حاضر آيد  ه نوع غذا میچآنکه بر زبان آورد که  لب کند بیطعام ط

او را توی از نور دام بگذراند و چون پر را با ھر ک؟؟ مقرر است که مؤمن ساعتی ھفتاد حوريه و چھار زنمؤمن
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  :سدفرا گيرد در شگفت شود و پر

ھمانا اين . نه منزه است خدای عزوجل: يند  خدای جبار است که بر من توجه فرموده است ؟ اما خدمتگارانش گوآيا

 ديدارت شده و از ۀتو داشته شيفته ای و او از روی اشتياقی که ب حوريه ای تازه ايست که تا اکنون ديدارش نکرده

اجازه : يد پس دوست خدا گو.  دندانھای اوست ای از سپيدی توی که ديدی جلوهروی شوق خندان شده است و اين پر

  او را بدين مرحمت مژده دھند و حوريه ازھزار غالم و کنيز به نزد حوريه شتابند تاو . اش دھيد که پيش من آيد

فته با)؟؟؟؟(بر تنش ھفتاد پيراھن ) ھند نمود که در بھشت خيمه ھم استاخوانندگان توجه خو.( خويش فرود آيدۀخيم

يش از زير مغز ساق پاھاطر به مشک و عنبر و شده از زرو سيم و آراسته به مرواريد و ياقوت و زبر جد و مع

ن به  و چوقامتش ھفتاد ذراع و پھنای ميان دو شانه اش ده ذراع باشد)  صحنه ای بدیچه .(ھفتاد پيراھن ديده شود

ھا  ی از طال و نقره پر از مرواريد و ياقوت و زبر جد و آنئديک شود خدمتگاران پيش آيند با سينی ھادوست خدا نز

  .در آغوش کشندبرای پانصد سال را بر سر آن حوريه نثار کنند و آنکاه آن دو يکديگر را 

يعنی .  که ستايش خاص پروردگار جھانيان استنس آمده است يوۀکه در سور اين:  حديث فرمودۀ امام باقر در دنبال

 . ت يابد خدای عزوجل را نيز ستايش کند مؤمن در بھشت ھنگامی که از جماع و خوراکی و آشاميدنی فراغکه اين

ی که ئھا ی است از آبئ در آن نھر ھا»اين است«ھيزگاران نويد داده شده مثل بھشتی که به پر (١۵ محمد  آيتۀسور

بخشد  ی از شراب که به نوشندگان لذت میئکند و جويبار ھا ر نمیيی از شير که مزه اش تغيئيبار ھانمی گندند و جو

آيا اينان . باشد و نيز آمرزش پروردگار شان ھا در اختيار شان می ی از عسل تصفيه شده و انواع ميوهئو نھر ھا

 را پاره پاره می  نوشانند که روده ھای شانھا می برابرند با کسانی که در آتش دوزخ جاودانه اند و آب داغ به آن

  )کند؟

ھا ظرف  باشد اطراف آن ھا در اختيار شان می ھا و ميوه ما را سايه نزديک آنو نه سر (٢١-١٢ انسان آيات ۀ سور

خانند ظرف ھای بلورينی که از نقره و به اندازه ساخته شده است در آنجا از ھای نقره و جام ھای بلورين می چر

وانی ھميشه گرد آنان جخدمت گاران . نام سلسبيله ای ب نوشند که با زنجبيل آميخته شده است از چشمه ی میئھاپياله 

شاھی چون بدانجا بنگری نعمت و پاد. کنی مرواريد ھای پراگنده اند ھا را بنگری گمان می خند که چون آنچر می

نازک و درشت بافته شده است و به دستبند ھای سيمين بزرگی را خواھيد ديد بر تن آنان جامه ھای سبز که از ديبای 

 .) . نوشاند آراسته اند و پر وردگار شان به آنان شرابی پاک می

 )می آوريمدواج حور چشم در ھا را به از ينچنين است که ما آنا (۵۴ دخان آيتۀسور

اند ھمانا که ما پاداش  نجام دادهکسانی که ايمان آورده و کار ھای نيک ا(خوانيم   می٣١ و ٣٠ کھف  آيات ۀدر سور

ھا نھر ھا  نان بھشت ھای عدن خواھند داشت که از زير آنآ کسی را که کار خوب انجام داده ضايع نخواھيم کرد

زک و ديبای درشت گردند و جامه ای سبز که از ديبای نا در آنجا به دست بند ھای زرين آراسته می. جاری است 

 ٧٣ – ۶٩ زخرف  آيات ۀسور) .پاداش نيک و آسايشگاه خوبی است. دھند ھا تکيه میشند بر تخت بافته شده می پو

مان به بھشت در  شادھمسران تان خود و »شود  به آنان گفته می«آنان که به آيات ما ايمان آوردند و مسلمان بودند( 

اين بھشتی است . يدان خواھيد بود ھا لذت برد فراھم است و شما در آنجا جاو در آنجا آنچه دلھا بخواھد و چشم.  آئيد 

).  ريد خو ھا می ھای فراوانی است که از آن ايد به شما رسيده است در آنجا ميوه ی که انجام دادهئکه برای کار ھا

 ۵۵يس آيت ۀ تنويرالمقياس تفسير سور. ابن عباس (

 ٢٨٠١ مسند احمد٢٧۴۴- ٢۶٠٧يثالبخاری حد.  راستی بھشت زير سايه شمشير ھاست ه و بدانيد که ب: پيامبر گفت 

 ادامه دارد


