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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 می ٠٨

 بھشت و دوزخ، قيامت

 در اديان بزرگ
 بخش ھفتم

 ئیياؤگاه شديم چون رھای خداوندی در بھشت آ وسعت بھشت و نعمت جات و  ميوه،حال که از نوع ساختمان بھشت

اتی از چه ين بھشت نمائيم و ببينيم چه نوع موجودا مکرری دری بدی نيست بد نخواھد بود تا سيراجکه  يناشدم از 

 بھشت ،دھد ھای دنباله روان نشان می تا آنجا که آيات قرآنی و احاديث محمدی و نوشته. ند چيز ھای آن لذت می بر

برای رفع شھوت آقايون ....  تھيه حوران بھشتی و غلمان ومثالً ؛ رای مردان داردای شکل اختصاصی ب تا يک اندازه

اگر ھموطنان . فتمھا پيدا کنم کمتر نتيجه گر در آنھای برای زنان  جو نمودم تا مزايا و  نعمت و و ھر قدر جست

اند  مستحق و   دادهی که زنان در بھشت به پاس پاکی و اعمال نيکی که انجامئخوب من راجع به حقوق و مزايا

ی از قرآن يا احاديث نبوی متوجه شوند لطفاً آنھا را بنويسند تا نسل در بند و زجر کشيده ای ئشوند در جا مستفيد می

  .نام زن از آن حقوق و امتيازھا آگاھی يافته حد اقل باعث دلخوشی شان گردده ب

خدا به مردان و زنان  (٧٢ توبه  آيت ۀسور. است چنين ھا در بھشت خواندم  استحقاق خانمۀ چيزی که من در بار

و . ھای وعده داده که از زير آنھا نھر ھای جاری است و جاودانه اند و منزل ھای پاکيزه در بھشت عدن مؤمن باغ

 چنين ٣٨ تا ٣۴آيات  واقعه ۀوھمچنان در سور) .ھا بر تر است و اين است سعادت بزرگ  اينۀخوشنودی خدا از ھم

شيزه و باکره فرينش نوينی بخشيديم و ھمه را دوھا را آ باشد ما آن برای بھشتيان ھمسران بلند مرتبه می (:خوانيم می

ھا ھمه برای   اينرند و خوش بيان و فصيح و ھم سن و سالندوز نی که تنھا با ھمسر شان عشق میزنا. قرار داديم 

در : (امام صادق به ابو بصير گفتند ست ؟؟ و چي) ھمسر(يک کسی توضيح بدھد که منظور از )  اصحاب يمين است

گاه مؤمن به يکی از آنان مايل گردد و او را اند و ھر بھشت نھر آبی است که در دو طرفش حوريه ھا صف کشيده

  .دارد پس خداوند در جای او حوريه ديگری می آفريند برای خودش از جايگاه خودش بر می

وايات دنباله روان اعراب ربعداً يک کمی ھم  متکی بر.  می پردازمو غلمانبه اين حوران بھشتی  ءابتدا در اينجا 

 .تماسھائی خواھم گرفتحقوق زن در بھشت ۀدر بار

ھای زيادی در بھشت داده شده است که از جمله دو نعمت  در قرآن برای کسانی که معتقد به اسالم ھستند وعده
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ھای جنسی  ضای ضرورتارند و آن دو نعمت برای ار ای ندھا ھيچ بھره مخصوص مردان است و زنان از آن

اند و دومی آن  ازک توصيف شدهھای بھشتی که نھايت زيبا روی و نورحيکی از آن دو نعمت . باشد مردان می

باشد و يا شايد ھم اين غلمان برای خانمھای بھشتی باشد ؟؟ اما با  لمان که پسران نو جوان و زيبا روی ھستند میخ

ليھم غلمان لھم و يطوف ع: (گويد  استفاده شده است و چنين می»لھم« طور که از ضمير مذکر ۀسور ٢۴خواندن آيت

 گردند که مانند مرواريد در صدف پنھان  غلمانشان می»مردان«و بر گرد آنھا  : دری ۀجم تر)کانھم لولو مکنون

 واقعه آيت ۀحوريان است که در سورو اين صفات قرآنی در مورد غلمان دقيقاً مانند صفت )  ھستند»دست نخورده«

 .  آمده است٢٣

  »ھای بھشتی باغ«ھا  در آن (۵۶ الرحمان آيت ۀسور. ھای بھشتی و غلمان  چنين است حورۀآنی در بارآيات قر

 ٧۴ الرحمان آيتۀسور) ھا تماس نگر فته است قبالً با آندار از نا محرم و ھيچ انس و جن زنانی ھستند چشم نگھ

 )ھا تماس نگر فته است يچ انس و جن قبالً با آنزنانی که ھ(

در شب اسرا به بھشت داخل : مودفر شنيدم رسول خدا می: سعيد به جبير از بن عباس روايت کرده است که گفت 

 اين نور: ای محمد : اين نوری که ديدم چی بود ؟ گفت: سيدم  خورد از جبرئيل پرشدم و نوری ديدم  که به چھره ام

يست و ه از قصرش پديدار شد و به تو نگربی طالب بود کا نبود بلکه يکی از کنيزکان بھشتی علی بن مھر و ماه 

. منان به بھشت وارد شودؤگاميکه امير م گردد تا ھن خنديد و اين نور از دھانش بيرون آمد او در بھشت ھمواره می

ھمچنان رسول خدا ) مد تقی مدرسی جلد اولهللا سيد مح چھارده معصوم از آيت ۀزندگينام -ھدايت گران راه نور(

 گذشته ھايت !خداۀ ای بند: دھد زه بگيرد منادی از آسمان ندا میو کسی که سی روز از رجب را رو: ودندمفر

 بھشتی چھل ھزار آمرزيده شد در باقيمانده عمر خود عملت را از نو شروع کن و خداوند در تمام بھشت ھا در ھر

ای چھل  چھل ھزار قصر در ھر قصر چھل ھزار خانه در ھر خانهد داد که در ھر شھری  به او خواھشھر از طال

 که ھر خوردنی و نوشيدنی وجود دارد ھزار سفره و در ھر سفره چھل ھزار کاسه و در ھر کاسه چھل ھزار نوع

ال وجود دارد که ای چھل ھزار تخت از ط  در ھر خانه.داگانه ای دارندجين خوردنيھا و نوشيدنيھا رنگ اکدام از

ين تخت ھا دختری از حور اين تخت ھا دو ھزار زراع در دو ھزار زراع است و بر ھر کدام ازادام از کراندازه ھ

ين زلفھا را يک ھزار دختر ادارند ھر کدام از ھا سيصد ھزار زلف جلو پيشانی از نور العين است که ھر کدام ار آن

ھا برای  تمام اين. نمايند تا روزه دار رجب پيش او بيايد  عنبر خوشبو میخدمتگار خرد سال حمل نموده و با مشک و

 ابراھيم ۀجماالعمال مؤلف شيخ صدوق تر ثواب االعمال و عقاب(که تمام ماه رجب را روزه بگيرد کسی است 

يک محاسب خوب اگر لطف نمايند زحمت بکشند اين ھمه قصر و زلف و حوريه را ( م چاپ دو) محدث بندرريگی 

علومات خوانندگان بنويسند تا روشن که برای يک روزه دار ماه رجب تھيه شده است  محاسبه نموده و غرض م

  )شوند

؟ سد چه پاداشی دارد حق آن را بشناسيدم کسی رمضان را روزه بگيرد واز بن عباس پر: ويد گ سعيد بن جبير می ( 

و . را نشنيده و بر  دلت نگذشته است يم  که گو شھايت آنماده شو بن جبير تا چيزی بتو بگوآ: او در جواب گفت 

سعيد بن جبير . سيدی علم اولين و آخرين استخود را برای آن چيزی که از من پرسيدی فارغ ساز  که آنچه پر

عت خودم را به او رسانيده نماز صبح را خواندم و مطلب را ياد به سررفتم و فردا به ھنگام طلوع فجر : يدميگو

  : من رو کرده و گفته او ب. آوری نمودم 

دانستيد در رمضان چه پاداشی برای شما نھفته  اگر می: مودند رسول خدا شنيدم که فرزا. يم بشنوگو آنچه را می

 کند که در ھر شھر در بھشت به شما عطا می روز ششم خداوند صد ھزار در. ديدکر ين شکر میااست بيش از
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ھزار زراع است و بر  انه ای صد ھزار تخت از طال است که درازی ھر تخت خصد ھزار خانه و در ھر  شھری

پيشانی دارد که بادر و ياقوت بافته شده است که ھر  ھر تختی ھمسری از حور العين است که سی ھزار زلف روی

در روز بيست و ھشتم خداوند در بھشت جاويد صد ھزار شھر از نور برای شما  . کند  میزلفی را صد کنيز حمل

صد ھزار ) بھشت نعمت (در جنت النعيم صد ھزار قصر از نقره) نوعی از بھشت(در جنت الماوی . دھد قرار می

صد ھزار شھر که در ھر شھری ) نوعی از بھشت(در جنت فردوس ) نوعی عنبر خالص(خانه از عنبر اشھب 

خانه از زعفران و در ھر ر ھزار اتاق است در بھشت جاوديد صد ھزار منبر از مشک که درون ھر منبری ھزا

 . نمايد  میءاز حورالعين است به شما عطا ھمسری ای ھزار تخت از در و ياقوت و بر ھر تختی خانه

آقای سيد ( دانشمند بزرگوار  ۀباشد الزم ديدم تا چند سطری از نوشت ھای آن می حال که صحبت از بھشت و نعمت

 آزادگان به نشر رسيده ۀ در ھمين پور تال گرانماي٢٠١١در دھم دسمبر ) شما مخيريد (را که زير عنوان) ھاشم سديد

نقل نمايم تا اين بھشتی با اين ھمه خصوصيات ضد و نقيض و غير ضروری که در اسالم مطرح و به اثر کوشش 

 آقای سديد ۀنوشت. ی عرب شاخ و پنجه داده شده است   بھتر ارزيابی گردد   دنباله روان و چند نوکر شيخک ھا

  :چنين ادامه  پيدا ميکند

شود در بھشت قصری  ھر مؤمنی که شھيد می: نام آيت هللا عبدالحسين دستغيب بگويده تی ب اگر حضر..… ( 

خت است و بر ھر تختی ھفتاد فرش کشد که در آن ھفتاد حجره است و ھر حجره ای دارای ھفتاد ت انتظارش را می

مصلحت ) کشد  گسترانيده اند و بر ھر فر شی ھفتاد حوری نشسته و انتظار آن شھيد کشته شده در راه اسالم را می

چه بايد < رسيم    نمی– بخوانيد به قدرت –شويم و يا به مقاصد سياسی خود  آنست که سکوت کنيم و اال تجريد می

آن از ھفتادو دو تا حوری برای ھر مؤمن  قرۀکه شما بر طبق گفت  چيست ؟ در گفتن اينکرد ؟ خير و صالح ما در

زنيد به چه دليل و به اساس کدام منبعی باالتر از قرآن به رقم بيست و چھار مليون و ده ھزار  در بھشت سخن می

 ھای مخدوش کننده ياوه ئیحوری برای ھر مؤمن در بھشت رسيده ايد ؟ يا در سکوت و ميدان دادن به اين ياوه گو

. يندگان چنين سخنانی مورد نظر شان نيست ؟ ھفتاد حجرهو ريش برای گو ھای که ھيچ معياری غير از نام ئیگو

در ھر حجره ھفتاد تخت بر ھر تخت ھفتاد فرش و بر ھر فرش ھفتاد حوری برای يک مؤمن ؟ آنھم در اطراف 

ين عدد جام ھای  است که برای نوشيدن آب اين حوض ار از ت حوضی که طول آن از صنعا تا بصره است جالب

جناب . جام ھای به عدد ستارگان آسمان ؟؟ بھتر است سخن را از زبان خود اين عالم دين بشنويم . شود  استفاده می

طول حوض کوثر از صنعا تا بصره است و به عدد ستارگان آسمان جام در : مايند فر ين خصوص میاشان در 

اگر قرار : نويسند به ادامه می)  سديدآقای(جناب شان  ..... …)شود دست حور العين پر میه باشد که ب یاطرافش م

باشد عرض ھر فرشی را که برای ھفتاد حوری اختصاص داده شده است با چيزی کمتر از يک و نيم سانتی متر 

شود به چھار ھزار و نه  غ میفاصله ميان ھر حوری ھفتاد متر حساب کنيم عرض مجموع فرش ھای يک تخت بال

شھای يک تخت است ضرب در ھفتاد تخت در يک حجره کنيد و مجموع فر متر را که عوض ۴٩٠٠اگر . صد متر 

 متر که برابر ٢۴٠١٠٠٠٠شود به دست می آيد بالغ میه  کنيد رقمی که ب– حجره –را ضرب در ھفتاد  حاصل آن

ض را بر آن قرار بدھيم که محيط حوضی که اگر با گشاده دستی فر. . لو متر است به بيست و چھار ھزار و ده کي

آن از صنعا تا بصره تصور شده است بيست و چھار ھزارو ده کيلو متر باشد تمام اطراف اين حوض تنھا ۀ فاصل

 .)کند برای قصر و حجره ھا و تخت ھا و فرش ھا و حوری ھای يک مؤمن ھم اکتفا نمی

 ،مال و ده مال، حضرت و نقيب و مولوی و پيشنماز،  االسالم ھاة حج، آيت هللا ھااين. …لمان من بلی ھموطن مس

 یفتن امتيازھاخاطر گره  بی آبرو و بی عزتی  ھستند که صرف ب،طالب و چلی و غيرذالک دھن پاره ھای بی مغز
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 خواستند برای ويند و ھر چه ھمگ عرب و  استعمار جھانی ھر چه در زبان شان آمد میھای ک خمادی از طرف شي

خواب ه ھای مستعمره نگھداشته شده چنان ب نويسند چون يقين دارند مغز ھای انسانی مردم سر زمين يب مردم میفر

  ھا کار مشکلی خواھد بود ؟  رفته که بيدار شدن شان  به زعم آنئیياؤھای ر

 ادامه دارد

 

 

 


