
  
  خشم هللا و آتش دوزخ 

  
  

  آيا خداوند آن چنان خودخواه است که همه بايد فرمانبردار او باشند؟
  وگرنه همه را در آتش جهنم خواهد سوزاند و خاکستر خواهد کرد؟

  
با اينکه چهره آفريدگار از ديد فرهنگ ايرانی شاد و مهربان و از دوستداران آفريدگان شناسانده شده 

از مهر و بخشندگی و رهنمايی او بميان آمده و از هز چه کژانديشی و اهريمنی است و همه جا سخن 
باشد بدور و بيزاز است، ولی هللا آمده در کالم هللا آن چنان ترس آور و دهشتناک است که شنيدن نامش 
مو بر اندام آفريدگان راست ميگردد، چه او در قرآنش ميگويد بی هيچگونه پرس و جويی نخست همه  

دگان را به آتش سوزان جهنم ميسپارد و سپس رسيدگی را اغاز مينمايد تا هر کسی که از ديد او آفري
بيگناه شناخته شود از آتش برهاندو درست به گونه فرمانيکه آيت هللا های جانشين رسولش ميدهند، که 

ين دستوری نخست سد ضربه تازيانه ميکوبند و سپس به جوخه آتش ميسپارند. شايد از اينکه هللا چن
  داده باشد دودل باشيد پس چه بهتر اين آيه شريفه را با هم بخوانيم:

  
    ٧٢و  ٧١) آيه های ١٩سوره مريم(

« و هيچيک از شما(نوع بشر) باقی نماند جزآنکه بدوزخ واردشود و اين حکم حتمی پروردگار است. 
اند از جهنم نجات خواهيم داد و پس از ورود همه در دوزخ ما افرادی را که خدا ترس و با تقوی بوده 

  ستمکاران را فرو گذاريم تا در آن آتش بزانو در افتند. »
  

  
آيا اين هللا خشمگين درنده خوی آمده در قران همان خدای مهربان ما ايرانيان است يا خدای بلد مکه؟  

گر قاضی چه بيگذشت ترين فرمانروايان سنگدل جهان با کشتارگرانی همچون خمينی و خلخالی و دي
  نماهای دادگاههای انقالب اسالمی نخست ميپرسند و سپس کيفر ميدهند.

  
پذيرفتن چنين چيزی آنهم بنام فرمان خدا اگر چه بدور از خرد مينمايد ولی چه ميتوان کرد که در کالم 

  هللا رهاورد محمد موجود است.
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