
 زبان بهشت و جهنم

 کالم:الجٌة؟فقال أّل کالم ػي سألِ:کٌذ هی ًقل السالم ػلیِ اهیشالوَهٌیي اص دس صذٍق شیخ

 .بالوجَسیة:الٌاس؟فقال أّل کالم ػي الجٌةبالؼشبیّةٍسألِ أّل

 ٍدس.کٌٌذ هی صحبت ػشبی بِ فشهَد شذ سَال بْشت اّل صباى هَسد دس(ع) ػلی حضشت اص

 الششایغ ػلل.)کٌٌذ هی صحبت هجَس صباى بِ شذ؟فشهَد سَال جٌْن اّل صباى هَسد

 (282ص8اسج ،بحاساال242ًَص1أخباسالشضا،ج ،ػیَى795ص2ج

 آى ٍدس ائوِ اص یکی اص کشدُ ًقل حذیثی بحاس 72ص11ج دس هجلسی ػالهِ هشحَم ّوچٌیي

 .است ػشبی بْشت اّل صباى کِ است حذیث ضوي ٍدس است آٍسدُ سا پیاهبشاى صباى

 سٍص بالؼشبیّة،صباى الجٌّةتکلن دخل القیاهةسشیاًیّةٍهي یَم لساى:کِ شذُ ًقل ًیض سیَطی اص

 هی صحبت ػشبی بِ شَد بْشت داخل کِ کس ٍّش است سشیاًی قیاهت

 (50ص4الذسالوٌثَس،ج.)کٌذ

 گفتگَی قشآى آیِ دٍ دس ایٌکِ است،ٍآى ضشٍسی ّن قشآًی ًکتِ یک بِ تَجِ ایٌجا دس البتِ

 4.است شذُ ًقل ٍجٌْن بْشت اّل

 حٓقًّا سٓبُّکُنٕ ٍٓػٓذٓ ها ٍٓجٓذٕتُنٕ فَْٓلْ حٓقًّا سٓبٌُّا ٍٓػٓذًٓا ها ٍٓجٓذًٕا قَذٕ أَىْ الٌَّاسِ أَصٕحابٓ الْجٌَّٓةِ أَصٕحابٔ  ًادى ٍٓ

 (44/اػشاف) الظَّالِویيَ ػٓلَى اللَِِّ لَؼٌَٕةُ أَىْ بٓیٌَْٕٔنٕ هٔؤَرِّىٌ فَأَرَّىَ ًَؼٓنٕ قالَُا

 دسست بَد دادُ ٍػذُ ها بِ پشٍسدگاسهاى سا آًچِ ها: »کِ دٌّذ هى آٍاص سا دٍصخیاى بْشتیاى، ٍ

: گَیٌذ هى «یافتیذ؟ دسست ٍ ساست بَد کشدُ ٍػذُ پشٍسدگاستاى سا آًچِ[ ًیض] شوا آیا یافتین؛

 .باد ستوکاساى بش خذا لؼٌت: »کِ دّذ دسهى آٍاص آًاى هیاى اى دٌّذُ آٍاص پس.« آسى»



 اللَِّٓ إِىَّ قالَُا اللَِّٔ سٓصٓقَکُنٔ هِوَّا إٍَٔ الْواءِ هِيَ ػٓلَیٌٕا أَفیضَُا أَىْ الْجٌَّٓةِ أَصٕحابٓ الٌَّاسِ أَصٕحابٔ  ًادى ٍٓ

 (70/األػشاف) الْکافِشیيَ ػٓلَى حٓشَّهْٓٔوا

 فشٍ ها بش کشدُ، شوا سٍصىِ خذا آًچِ اص یا آب آى اص: »کِ دٌّذ هى آٍاص سا بْشتیاى دٍصخیاى، ٍ

 .است کشدُ حشام کافشاى بش سا آًْا خذا: »گَیٌذ هى.« سیضیذ

 است ایي آیات ٍظاّش گَیٌذ هی سخي ّن با ٍجٌْویاى بْشتیاى کِ دّذ هی ًشاى آیات ایي

 صباى یک بِ آًْا بشایٌکِ باشذ دلیل تَاًذ هی ٍایي است ٍهستقین ٍاسطِ بذٍى آًْا گفتگَی کِ

 :هزکَسبگَیین ٍآیات شذُ ًقل سٍایتْای بیي جوغ بشای ایٌکِ هگش.گَیٌذ هی سخي

 دس ای ٍٍاسطِ است هستقین غیش گفتگَ ایي بشایٌکِ شَین ٍقائل بشداسین آیِ ظاّش اص دست-1

 .ًذاسین بشآى ٍدلیلی است آیِ ظاّش خالف ّن ایي کِ داسد ٍجَد آًْا هیاى

 شدیگ صباًی ٍیا هجَس صباى بِ کٌٌذ،ٍجٌْویاى هی صحبت ػشبی صباى بِ یکذیگش با بْشتیاى-2

 حال .کٌٌذ هی استفادُ فْوٌذ هی دٍ ّش کِ صباًی اص ٍجٌْن بْشت اّل بیي گفتگَی دس ٍلی

 .خَاّذ هی دلیل دیگش صباى ّش ٍیا چیست؟ػشبی،سشیاًی صباى ایي


