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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 ١٧

 

 بھشت و دوزخ، قيامت

 در اديان بزرگ
 

  بخش ھشتم

 دوزخ

قھر و غضب خدا را حس يان مخصوصاً اسالم جايگاھی برای گناھکاران و کافران غرض عذاب شدن و در اد

 ۀگردد که ھم از متن آيات قرآنی و احاديث نبوی چنين استنباط می. يندگو را جھنم يا دوزخ می نمودن  است که آن

 . باشد در آنجا می......  رنج  و ، عذاب،آتش

ست و در ھر جھنم  ھفت در دارد در ھر دری ھفتاد ھزار کوه ا: خوانيم ھمچنان در کفايه الموحدين مبحث جھنم می

کوھی ھفتاد ھزار شعبه است و در ھر شعبه  ھفتاد ھزار وادی است و در ھر وادی ھفتاد ھزار شقه است و در ھر 

شقه ھفتاد ھزار خانه است و درھر خانه ھفتاد ھزار مار است که بلندی ھر مار به اندازه سه روز راه است و 

ھا حمله می آورند و می درند و گوشت ھای بدن  ھا به انساناين مار . ست  اما درخت خرۀھا به انداز ھای آن نيش

يان  آتش که در روی زمين جھنم  در جری ازئ اين مار ھا به نھر ھاۀکنند اھل عذاب با مشاھد ايشان را متالشی می

ر ھا اين نھ. را به درون اين نھر ھا می اندازند شوند و خود شان است و مملو از زھر مار و عقرب است پناھنده می

 ٧٠يفی روند و ھر جر ين میئ جريف پا٧٠افتند  قدری عميق استند که اھل عذاب وقتی داخل اين نھر ھا می ھم به

  سال راه است

 . 

  :شيدنی ھا در دو زخاز نو 

مھل يعنی فلز ذوب : اند   است مفسرين گفته»مھل«اين آب مثل  ) ٧٠ انعام آيت ۀسور(شان يعنی آب جو:  ماء حميم 

 سمی در حال گداخته شدن که وقتی به اين آب نزديک ۀس گداخته شده يا آب سياه رنگ در حال جوش يا مادشده يا م

 وقتی اين آب را خوردند –چه بد نوشيدنی است اين آب : گويد ريزد و خداوند می شوند پوست صورت شان می می
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صورت نھری در روی جھنم ه ب ماء حميم ١٩ حج آيتۀسور. ريزند ماليکه عذاب مقداری ھم روی سر شان می

اھل جھنم نيز از حرارت جھنم و خصوصا بعد : مايد خداوند می فر. جاری است تا ھميشه در دسترس جھنميان باشد

 . خورند سند مثل شتر تشنه آب میر شوند که وقتی به آب حميم می قدری تشنه می از خوردن زقوم و ضريع به

 )شود  از او پذيرائی میبا آب جو شان حميم (٩٣آيت   واقعهۀسور

عه جرعه از ماء صديد شوند و در جھنم جر يد و نابود می گردنکشان و جباران نوم١٧- ١۵ ابراھيم آيات ۀسور 

ند بميرند اما اشوند چون خود شان مايل به خوردن آن نيستند وقتی اين آب متعفن را خوردند حاضر خورانده می

 آنان را با غل و زنجير به طرف ،شتگان عذاب  برای عذاب شديد تر و فرده شوندمرگی در کار نيست بلکه بايد آما

شود که ھم خيلی کثيف   خون و چر کی که از فروج زنان  زانيه در جھنم خارج می»ماء صديد« ) .برند آتش می

 شدت کنند از ديک میزوقتی اين آب را به اھل جھنم ن: مايد فر است ھم بد بو و ھم در حال جوش که پيامبر می

کفايه . (وقتی بياشامند اندرون شان قطعه قطعه شود  ريزد و حرارتش پوست سر و صورت شان در آن آب می

 که »دو مايع سوزان و تيره رنگ«اين حميم و غساق است : يدگو  می۵٧ ص آيتۀدر سور)    باب النار-الموحدين

      بايد از آن بچشند

جھنم که آبش در نھری جاريست که زھر کشنده و سمومات مار ھا و ای است در  غساق چشمه: ند گو  مفسرين می

ريزد و از نظر داغی ھم مثل  شود و حتی چرک ديده ھای اھل جھنم ھم داخل آن می عقربھای جھنم به آن ريخته می

 ھای دنيا گذاشته شود ھمه ای از آتش جھنم به روی کوه مس گداخته است چون با آتش جھنم داغ شده که اگر ذره

 .شود ھا آب می کوه

امام باقر در ) .شوند ای بسيار داغ نوشانيده می گردند و از چشمه در آتش سوزان وارد می (۵-۴ه يش غاۀسو ر 

ھمه . ين چشمه است ااشتعال شعله ھای جھنم از. يه چشمه ايست سوزناک در جھنم نِ آ :يد گو تفسير اين آيت می

. ش اين چشمه ھميشه فروزان است و ھميشه آبش در حال جوش استشوند اما آت وادی ھای آتش گاھی خاموش می

: گويد امام باقر در تفسير اين آيت می) امروز در ميان آن آب سوزان در رفت و آمد اند (۴۴حمن آيت   الرۀسور

ه ن دريا ھا غو طه ورند گاھی بيای ديگر و اھل جھنم داخل ايريزد و چشمه حميم به در ی میئياچشمه آنيه به در

يا ھا است که حتی ابر ھای باالی اين در. افند ھا در حال طو روند و گاھی به در يای آنيه و بين اين يای حميم میدر

: يندگو خواھيد؟ می چه می: گو يند ھا می سد ماليکه عذاب به اينر ھا به اوج می وقتی  شدت تشنگی و حرارت اين

شان  ھای آتشزا و کرمھا و حيوانات و درندگان آتشزا برای ين ابر ھا سنگاين ھنگام ازادر . آب سرد و خنک

 .گردد سوزد و شکسته و متالشی و خرد می بارد که بدن شان می می

 نمی چشند در آن –درآن بمانند  روزگار ھا . . که جھنم باشد کمينگاه  درستیه و ب (٢۵- ٢٣ - ٢١  النبا آياتۀسور

 . )ان و چرک و جراحتشجز آب جوخنکی و نه شرابی  

اين چاه از . برند  در  جھنم که اھل جھنم از شدت حرارت و خوف و ترس آن چاه به خداوند پناه میفلق چاھی است 

در  : محمد گفت.  از آتش شدروقتی نفس کشيد جھنم پ. خداوند اذن خواست که نفس بکشد خداوند ھم به آن اذن داد

برند و در آن وادی   پناه میھفتاد ھزار بار به خداوندنم از حرارت آن روز جھنم يک وادی از آتش است که اھل جھ

اتاقی از آتش است و در آن اتاق چاھی از آتش است و در داخل آن چاه تابوتی از آتش است و در داخل آن تابوت 

بگو : مايد رف مد میحبه م متر است و لذا خداوند ۵٠٠ نيش دارد و طول ھر نيش آن ١٠٠٠ماری از آتش است که 

مال باقر خان مجلسی . باشند يک طايفه از کسانی که اھل اين چاه ھستند شرابخواران می. برم به آفريدگار فلق پناه می

صدع به معنای سوراخ در يک چيز سفت و محکم است و مراد اين است که در جھنم . فلق يعنی صدع : گويد می
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 ھزار سياھی است و ٧٠ھزار اتاق است و د ر ھر اتاق ٧٠انه خه است و در ھر ھزار خان٧٠چاھی است که در آن 

 . ينجا عبور کننداھزار ظرف سم است که ھمه اھل جھنم بايد از٧٠در ھر سياھی 

ريزد دو  کنند و بيرون می اندازند مثل آرد خرد می در جھنم آسيابی است که بعضی از اھل جھنم را به داخل آن می

ريزند و اين حالت ھمچنان  گردند باز مالئکه غالظ و شداد آنان را به داخل آسياب می باره آنان به حالت اول بر می

   )١۴٢  ص٢خصال ج(ادامه دارد 

  

  :باس اھل جھنم ل

شود و در روز قيامت  ھا بريده می ی از آتش برای آنئھا کسانی که کافر شدند لباس (۵٠ و ۴٩ ابراھيم آياتۀ سور

ھای   بد بوی اشتعال زاست و صورتۀھای شان از ماده چسپند بينی که لباس میمان را با ھم در غل و زنجير مجر

 .شاندرا آتش می پو شان

ای : من گفته جبرئيل ب. ساندی را شنيدم که مرا ترئصدا) معراج(در : مودندکند که فر امام صادق از محمد نقل می

 اکنون ال پيش از لبه جھنم پر داب شده بود و ھم اين سنگی بود که ھفتاد س:گفتند . آری: شنوی ؟ گفتم  محمد آيا می

 ) .سيد به قعر جھنمر

  

  :آيات قرآنی در مورد دوزخ  

يد ايگاش داده نشده بودم من گو پس می. دست  چپ اوه و اما آنانکه داده شود نامه ب(  ٣٨- ٢۵ الحاقيه آيتۀ سور

و اما تعدی کنندگان پس باشند ھيزم از  ( ١۵ن آيت ج سوره......) …دانستم حسابم چيست  نامه ام را و کاش نمی

  .) برای جھنم 

ند به آيت ھای ما زود باشد که بيندازيم شان در آتش ھرگاه پخته شود درستی آنانکه کافِر شده ب( ۵ نساء آيتۀسور

 ۀد نامو آنانکه داده شو( ١٢- ١٠ انشقاق آيات ۀسور) ستھای شانرا تا بچشند عذاب راکنيم پو پوست ھای شان بدل می

 آيا آن ( ۶۶ – ۶٠ الصافات آيات ۀسور)   د ھالک را و در آيد در آتش سوزانزودی بخوانه پس ب. شان از پشتش

ه ب. ی برای ستمگارانئرا بال دانيديم آندرستيکه ما گره خت زقوم ؟ ب بھتر است در مايه ضيافت و يا در»بھشت«

ه پس ب. ھای ديو ھاستشگو فه اش که گويا سر. . در قعر دوزخ آيد  ختی است که بيرون میدرستيکه آن در

  .. …- درستيکه ايشان ھر آئينه خورندگانند از آن پس پر کنندگان اند شکم را از آن 

 بھشت و دوزخ و قيامت را به ۀ صحبت در بارمجتھد  البته با اين مختصری از آيات قرآنی و روايات از چند مال و 

 .ھم تر نسبت به اين روايت ھاری کند بپردازم به تشريح چرندياتی درھم و براگر عمر ياھمين جا خاتمه داده تا 

 پايان اين عنوان

  

 : و مآخذمنابع

 -تورات-)عصر قديم و عصر جديد(مقدسھای کتاب 

 قرآن

 اناجيل

 تاريخ اديان تأليف عبدالعظيم رضائی

 اللولوء والمر جان صحيح بخاری و مسلم
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 ١٩ آثار مطھری ج ۀمجموع

 ميزانتفسير ال

 بحاراالنوار مال باقر مجلسی

 صحيح مسلم ٨الفتان ج

 کتاب االدب صحيح بخاری

  صحيح بخاری۶کتاب التفسير ج 

 ۴احيالعلوم ح 

 ريحان بيرونی ابو–ما للھند  

 ٢٨٠١مسند احمد بن حنبل

  جواد محسنی– تھيه وتنظيم حميد عزيزی –بھشت و حوريان بھشتی 

 رجمه ابراھيم محدث بندر ريگی تأليف شيخ صدوق ت–ثواب االعمال 

 

 

 


