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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  » سعيد افغانی –سعيدی « امين الدين الحاج داکتر

  ٢٠١٧ دسمبر ٠٩
  

  جنتيان  عربی است؟ زبان  آيا 
 سعت آن به مقدار وسعت زمين وآسمان معرفی شده ، به نظری است در آسمان ، ووئاز فحوای آيات قرآنی ، جنت جا

  . انسانھا نيست  وذھن   در قلمرو فھم ّمفسران که عدم درک وسعت جنت

 زندگی ۀوقوع قيامت وادام پايان يافتنی است و کنيم، جھان فعلی که ما در آن زندگی می ن،أمطابق حکم قرآن عظيم الش

  .تعبير شده است ) سعيد وشقی(بندی کلی انسانھا در جھان ديگر در يک تقسيم

  

  زبان تکلم در اين جھان چه خواھد بود ؟

وسيله ای است برای افھام وتفھيم ، ويا ھم زبان وسيله ايست که  زبان که:فرموده اند زبان  ۀيک تعريف ساد علماء در

  .کند می ارتباط ميان انسانھا را تأمين 

بين انسانھا و از  به جنجال ھای بی مورد  است در مواردی  افھام وتفھيمۀ وسيلزبان که ھمين ولی با تأسف بايد گفت که

که دانسته و نا دانسته،  در مورد مسايل علمی، مسلکی و  ھست مواردی. مبدل گشته است بين ما افغانھا جمله در 

 مطابق ميل و آروزھا، ،اتخصص بدون داشتن فھم متناسب الزم خود را صاحب نظر دانسته و بدون مطالعه و فھم محتو

  . کنيم کنيم و نظر مسلکی پيشکش می تمايالت، سمپتی ھای خويش در مسايل مسلکی و فنی حکم صادر می

صحت و سقم آن  دھيم و بعد در مورد   صادر نموده و میاتأسف باراين است که در مواردی اول نظر، حکم و فتو

  .خواھيم دن نظر میه کرئيم وبه ھر قيمت ارائجو استدالل و مستندات می

 اين علوم از ۀ علم مستقل است كه پرداختن و آموزش ھم١٢در عصر امروز مشتمل بر ) ويستيکگلن(علم زبانشناسي 

ويست و زبان شناس بودن ديروز و امروز بر يک شخص يک گتوان يک انسان خارج است که به اين ترتيب ادعا لين

. تولند تا يک شخص  علمی مسمی و متصف شده میۀک انستيتوت و ادارجا نبوده، بلکی به اين صفت يدعای دقيق و با

  :که يرم و آن اينگ ًر و کامال اختصاصی به بررسی میگ ديۀًاما من اين مسأله را کامال از يک ديد و زاوي 

   است؟مجوسیًواقعا زبان  اھل دوزخ زبان  وياھم  استعربیًواقعا زبان  زبان اھل جنت آيا

است که من  قابل بحث  از مسلمانان موضوع ای ھمه نباشد که قابل فھم است، اما برای عدهۀمورد عالقاين مسأله شايد 

  . دارم ه میئين نوشته خدمت شان توضيحات حتی المقدور ارا ادر
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ًدنيا به قدرت و امر الھی شکل خاص خويش را کامال   از مفاھيم و وسايل انسانی در آن یفت که بخشگقبل از ھمه بايد 

 که از نيستی ھست می آن ذاتی. ر وجود خواھند داشتگً از مفاھيم امروزي کامال به شکل ديیعوض خواھد کرد و بخش

 در اختيار وی قرار دھد و يا بياموزاند که ھمه باھم مباشر و مستقيم بدون موانع  ایًنا قادر است تا وسيلهئکند مطم

از دست و  که  يد اين ما زمانیئبه تا. ً امروزی ما کامال منتفی باشدصحبت و يا افھام و تفھيم کرده بتوانند و اين بحث

 ضرورت است که ما به کيفيت اين وسايل که برای یخاطره  بالکيف بۀم الھی بحث داريم بالتأخير ذکر کل و بصریپا

  .اھی نداريمگآًاصال ما از جزئيات ان  ورده شده و آبه انسان نزديک ساختن مفاھيم اين اشياء برای بشر است که 

در تماس به اين مبحث نگاشته  در اين بابت )العقيدة(مجموع فتاوی جلد چھارم بخش  در  هللاةشيخ االسالم ابن تيميه رحم

  :است

 و با چه زبانی خطاب هللا تعالی رامی شنوند، خواھند کرد صحبت زبانی کدامه درروز قيامت ب انسانھا معلوم نيست که

و به صحت نرسيده که زبان ... لی و رسولش صلی هللا عليه وسلم در اين باره به ما خبری نداده اندکه هللا تعا برای اين

له نپرداخته اند زيرا سخن در أله نمی دانم که بين صحابه نزاعی باشد بلکه آنھا به اين مسأ باشد و در اين مسعربیمردم 

  :دهی شئاين باره جزو فضولی است ولی بين متأخيرين قيل و قالھا

 ديگری از علماء ِبرخ حتی . است عربیتعداد کثيری از علماء بر اين عقيده اند که زبان تکلم مروج در اھل جنت زبان 

آدم عليه  حضرت زبان ابو البشر :که ورندآ است ، واستدالل می سريانیزبان  بدين عقيده اند که زبان اھل جنت 

  .بوده سريانی السالم

ی ھستند که ئتواند ، زيرا ھمه ادعاھا شده می از طريق نصوص حجت ونه ھم ه از طريق عقلن تمامی اين اقوال  البته

مجموع فتاوی شيخ  توان در تفصيل موضوع را می.(خالی از دليل درستی ھستند و خداوند سبحان بدان آگاه تر است

   .)مطالعه فرمايد )العقيدة( بخش جلد چھارم ، اإلسالم أحمد بن تيمية

  !ترم مح  ۀخوانند

که » ابن عباس « را برحديثی که حضرت استدالل خويش می ورزند ، کيدأت  اھل جنت بودن زبان عربیکه بر  یئعلما

ّاحب « : دارند که می فرمايد ینمايند ، واشاره به حديث می از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت فراموده اند ،استناد

ّالنى عربى، و القرآن عرب: العرب لثالث ّ عرب را به خاطر سه چيز دوست مى ]  زبان[من  ؛»ّى، و کالم اھل الجنة عربىّ

 :دارم 

  ّامت عرب ھستم، که خودم از  اول اين-

  ..به زبان عربى فرود آمده است )نأقرآن عظيم الش(که که کتاب هللا   دوم اين-

.  شود  مىصحبتبه زبان عربى ) ج(پر طراوت و زيباى خداوند  زبان اھل جنت عربی است، ودرجنت:که  سوم اين-

  ..)سوره يوسف ١ تتفسير آي تفسير مجمع البيان،(

  :نويسند  در تفاسير خويش بر استدالل عقلی اتکاء نموده می برخی از مفسرين

   :زبان اھل جنت، از سه حالت خارج نيست -

به زبان افغانی،  عربی، افغانھا زبان  هاعراب ب که البته می كنند؛ ھر قوم به زبان خود و لغات مختلف دنيائي تکلم :اول 

ترک ھا به زبان ترکی، انگليس ھا به زبان انگليسی وفرانسوی ھا به زبان فرنسوی وغيره اقوام به زبان ھای مادری 

   ...خويش 

  . کرد ندکه جنتيان به آن صحبت خواھ شود ، در جنت زبان جديدی اختراع می :مدو

  .خواھند کرد   که کالم وحي و تکلم خدا با بنده اش بوده تکلمعربي به زبان واحده  ويا جنتيان :سوم
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 :شرح ذيل جمعبندی گرديده استه  استدالل ھا توسط علماء رد گرديده ، وداليل رد شان بۀولی اين ھم

  : دليل اول

ريت برای موجوديت زبانھای متعدد ومتنوع در بين بش :دارند اينست که می هئارا که علماء در رد آن یدليل اول 

با  را ن اين فھمأکه قرآن عظيم الش آن شناخت از ھمديگر است ، طوری واساسی باشد، که ھدف عمده مصلحت می

َومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتکم وألوانکم إن في ذلک «: چنين بيان فرموده است  ی خاصی ئزيبا َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِٰ َّ ِ ْ ُْ َُ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ْ َُ َُ ْ ِ ْ َ َّ ْ

َيات للعالمينآَل ِ ِ َ َْ ِّ در اين . ھاى قدرت اوست آفرينش آسمانھا و زمين، و اختالف زبانھا و رنگھايتان از نشانه و(  » ٍ

  )٢٢آيه  :روم سوره.(»عبرتھايى است براى دانايان

َيا أيھا الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلن «:که می فرمايد ويا ھم طوری َ َْ َ َ َ ََ َٰ َ ُ ٍ َ َ ِّ ُ ْ َ َّ َِّ ُ ُّ ُاکم شعوبا وقبائل لتعارفواَ َ َ َ ًَ ِ َِ َ َ ُ ُ ْ اى مردم، ما (»  ُ

ترين شما نزد  ينه گرامىئھر آ. ھا کرديم تا يکديگر را بشناسيد و شما را جماعتھا و قبيله مردوزن افريديم ،  شما را از

  )١٣ تآي :حجرات ۀسور. (»خدا دانا و کاردان است. خدا، پرھيزگارترين شماست

  :اع زبان جديددر جنترداستدالل اختر مدو

نسبت به عربي که در صدد اثبات آن  زبان جديدي اختراع شود، اين زبان در جنت اگر قرار باشد :می نويسند علماء

 .کاملتر است و يا ناقص است و يا مساوي است از دو حالت خارج نيست ، يا اين زبان براي اھل جنت ھستيم؛

اگر مساوي باشد که ترجيح آن لغو است اگر کاملتر است، پس .  قبيح استاگر ناقص باشد که ترجيج بال مرجح بوده و

    داشته که از اين زبان فعلي پائينتر است؟نازلن را به زباني آچرا خداوند قر

گردد از  که گويا زبان نو اختر ع میای لذا اين استدالل ھم با اکمليت قرآن و جامع بودن آن سازش ندارد؛ پساين نظريه 

   .ه باطل استاصل وريش

  :اھل جنت زبان عربی بودن رداستدالل سوم

ور شديم دليل که در عربی بودن زبان عربی اھل جنت توسط علماء پيش کشيده ، حديث است آکه در فوق ھم ياد  طوری

در  »الطبرانی « امام اين روايت را » أحبوا العرب لثالث ألنی عربی، و القرآن عربی، و کالم أھل الجنه عربی«:که 

  .اند  روايت نموده »ابن عباس « از  )شعب اإليمان(در کتاب »البيھقی « و امام »االوسط « کتاب

شيخ «و»  إلسالم ابن تيميهشيخ ا«و »شيخ امام الذھبی « ،»ابن الجوزی«جھان اسالم ھريک  شھيری ولی علما

 يثاحاد  ۀ ، اسناد آن ضعيف واز جملودهب حديث نًوساير علماء در کتب خود نوشته اند ، اين روايت اصال »البانی

 شماره) سلسه االحاديث الضعيفه(درکتاب.ورده آ  ضعفيه احاديثۀدر جمل نراآ شيخ البانی  که طوری.موضوعی است 

 ). درج می باشد١٦٠(

از ابوھريره ) األوسط(در  » الطبرانی«امام :ديگری که در مورد عربی بودن زبان ھل جنت که  روايت ھمچنين

 احاديثی موضوع شماريده ۀ علماء از جملۀرا ھم ، » أنا عربی، و القرآن عربی، و لسان أھل الجنه عربی«:رموده ف نقل

ده  احاديث موضوعی شمرۀرا از جمل درج وآن )السلسله الضعيفه(  در جمله١٦١ ۀشمار( را در نآوجناب شيخ البانی 

   .است 

 

  :زبان اھل جھنم

 واز آنجمله زبان عجمینمايند که دوزخيان گويا به زبان  رخی از مفسرين استدالل میکه در فوق ياد آور شديم ب طوری

ه روايتی را از حضرت علی کرم هللا وجھه ب حتی برخی از علماء ازجمله علمائ اھل تشيع و کنند صحبت می مجوسی

 .شرح ذيل پيش می نمايند 
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ال ؤس از امام علي). بالمجوسية: کالم اھل الجنة بالعربية وساله عن کالم اھل النار؟ فقال: فقال: ساله عن کالم اھل الجنة«

  ».دوزخيان، مجوسي کنند و صحبت می بھشتيان عربي: زبان اھل بھشت و دوزخ چيست؟ ايشان فرمودند«شد 

  )١٠/٨١و ٨/٢۶٨و بحار ٢٢٣/ ١ عيون - ٢/۵٩٧علل : رک( 

ونه برای مباحثه چيزی  ندارند ضرورتی  به زبانيً اصال )اھل جھنم( دوزخيان :فت که گدمت اين عده از علماء بايد خ

 ی مبتال ودست وپنچه نرم میئبه مشکالتی سخت ومصيبت زا دوزخيان .دارند، زيرا جھنم جاي تنھاي است

ن می أقرآن عظيم الش که طوری ، ما استظلمتي طاقت فرسا حکفر در آنجا مشکالت خود مشغول ھستند به ،کنند

آن ھنگام که غلھا و زنجيرھا بر گردن آنھا قرار گرفته و با اين (» إذ األغالل فی أعناقھم و السالسل يسحبون« : فرمايد

  )٧١ تسوره غافر آي) (غل و زنجير آنھا را مى کشند

 ت غافرآيۀسور)( دوزخ سوزانده مى شوندبه درون آب جوشان، و سپس در آتش(» فی الحميم ثم فی النار يسجرون«

تنگ و  ی ھایلفدر شرايط سوزان وکوته ق شود که دوزخيان از اوضاع واحوال زندگی دوزخيان چنين فھميده می) ٧٢

ند و با ھم ااز ھم متنفر ديگر را می بينند، ھستند وبه ندرت يگ ل وزنجينر بسته ، با غھستند زندانی تاريک انفرادي 

   .د تا زباني براي مخاطبه و ھمکالمي داشته باشندانس نمي گيرن

  :دگوي  اھل جنت با دوزخيان میۀلمان در مورد مکأقرآن عظيم الش

. به ما وعده داده بود ھمه را حق يافتيم) توسط پيامبر(كه ما آنچه را پروردگارمان  جنتيان ، دوزخيان را صدا می زنند«

  )ا وعده داده بود، حق يافتيد؟آيا شما ھم آنچه را كه پروردگارتان به شم

ًونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فھل وجدتم ما وعد ربكم حقا« ًّ ّ َّ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُّ َُّ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َُ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِْ ْ  االعراف ۀسور.(»ُ

  )٤٤تآي

آتش را با چشم سر . اف، راه ديگري در پيش ندارندي جز اعترئدوزخيان با سرافكندگي و رسوا در مکالمه می بينيم که

زبانھايشان الل مي شود و قادر نخواھند بود آنگونه كه در دنيا . كنند را احساس مي در برابر خود مي بينند و حرارت آن

  .با اھل حق درگير مي شدند، درگير بشوند و بحث و جدل كنند

َالوا نعمق(بنابراين با كمال شرمندگي، اعتراف مي كنند    ھمه را، عين حقيقت ديديم و به عقاب ھولناك ) بلي: گويند مي) (َ

   .دھند االت را ميؤ سۀبا ھمين جمله كوتاه، پاسخ ھم. دردناك گرفتار شديم و عذاب

  :وباز می فرمايد 

َفأذن مؤذن بينھم أن لعنة هللا على الظالمين«  َ َِ ِ َِّ َ ََّ ُ َ َْ ْْ َ َْ ُ َ ٌ ِّ ََّ ُ ُّالذين يصد ، َ ُ َ َ ِ َون عن سبيل هللا ويبغونھا عوجا وھم باآلخرة كافرونَّ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً َ َ َْ ِ ِْ ُ َ َ ََ ُ ْ َّ ِ ْ «

 )٤٤ االعراف ۀسور(

از راه خدا ) مردم را(آن ستمگراني كه ! دھد كه نفرين خدا بر ستمگران باد ندا دھنده اي در ميانشان ندا سر مي: ترجمه

اد مي كردند و در دلھاي مردم، شك و گمان مي انداختند تا آنان را بر راستاي خدا شناسي سد و مانع ايج(باز مي داشتند 

و به جھان (ورزيدند  و به ايشان راه خدا را كج و نادرست نشان دھند و آناني كه به آخرت كفر مي) منحرف سازند

 ).ديگري ايمان نداشتند

آنھا ھمچنان با ذلت و . نمايند ، مي ال مختلف، يكي پس از ديگريؤو از دوزخيان، س. بھشتيان، دست بردار نمي شوند

  ..خواري پاسخ مي دھند

  : آنھا را در اين آيات، به نمايش گذاشته استصحبت ديگري از ۀصحن نأقرآن عظيم الش
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ٌكل نفس بما كسبْت رھينة  « َ َِ َ َ َ َ َ ِ ٍ ْ ُّ ِإال أصحاب اليمين * ُ ِ َ َ َْ ْ َ َّ َفي جنات يتساءلون * ِ ُ َ َ َ ََ ٍ َّ َعن المجرمين * ِ َِ ِ ُ ِْ َ ما سلككم في سقر *ْ َ ََ ِ ْ ُ َ َ ُقالوا * َ َ

َلم نك من المصلين  َِّ َ ُ ْ ِ ُ َ ْ َولم نك نطعم المسكين * َ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َوكنا نخوض مع الخائضين * َ ِ ِ َ َْ َ َ ُ ُ َّ ُ ِوكنا نكذب بيوم الدين * َ ِِّ ِ ْ َ ُ ِّ َ ُ َّ ُ َحتى أتانا * َ َ َ َّ َ

ُاليقين ِ َ    )٤٧ الی ٣٨سوره مدثر ( » ْ

مگر ياران سمت راستي .  شود گروگان مي) گردد و در دوزخ زنداني مي(ي كه كرده است ئھر كسي در برابر كارھا (

دوزخ كشانده ه ي شما را بئچه چيزھا. پرسند مي) از دوزخيان ( برند و سر ميه  آنان در باغھاي بھشت ب ).اند منانؤ م كه(

و ما پيوسته با . داديم و به مستمند خوراك نمي. منمازگزاران نبودي  ۀزمر  از) در دنيا: (گويند و بدان انداخته است؟ مي

تا مرگ به . دانستيم را دروغ مي) قيامت(  و روز سزا و جزا. ايم بوده و به باطل فرو رفته) ھمنشين و ھمدم(گرايان  باطل

  )سراغمان آمد

ره نموده می گيرد اشا که بين اھل جنت واھل دوزخ صورت میای به مباحثه  ) اعرافۀ سور٥٠( تدر آي ھمچنان

   :فرمايد 

َونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقکم اللـه قالوا إن اللـه حرمھما على  « ََ َ َ ََ َ َُ ُ ُ َُّ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّّ ِ ُ َ َُ ُِ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َْ َْ ْ ْْ َّ َّ ٰ َ

َالکافرين ِ ِ َ ى که خدا به شما ارزانى کرده است بر ما فرو ئدوزخيان بھشتيان را آواز دھند که اندکى آب يا از چيزھا(» ْ

   ).خدا آنھا را بر کافران  حرام کرده است: گويند. ريزيد

َقالوا لم نک من المصلين  « : مدثرۀ سور۴٧-۴٣ تو يا آي َِّ َ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ُ َولم نک نطعم المسکين * َ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َوکنا نخوض مع الخائضين * َ ِ ِ َ َْ َ َ ُ ُ َّ ُ َ *

ُوکنا نکذب  ِّ َ ُ َّ ُ ِبيوم الدين َ ِِّ ِ ْ ُحتى أتانا اليقين* َ ِٰ َ َْ َ َ َ پرسند از گناھکاران که چه چيز شما را  اند مى کساني که در بھشتھا نشسته(» َّ

داديم و با آنان که سخن باطل  و به فقيران طعام نمى. ما از نمازگزاران نبوديم:  گويند به جھنم کشانيد؟ گناھکاران مى

  ).انگاشتيم تا مرگ ما فرا رسيد روز قيامت را دروغ مىشديم و  گفتند ھم آواز مى مى

رسيم که اھل دوزخ واھل جنت به کالم واحدی که  ور شديم به اين نتيجه میآ که در فوق از آن ياد یمبحثاتۀ از نمون

   .دارند  ھمان زبان عربی است تکلم می

  

   یئاستنتاج نھا

 صحب می  عربیفت که اين منطق که گويا ساکنين جنت به توان چنين نتيجه گر می وارده یاز مجموع استدالل ھا

گونه اصل  دروغ ودور از منطق بوده وھيچ روايات اين . مجوسی، از جمله  زبان غير عربیه ، واھل دوزخ بکنند

   .در دين مقدس اسالم ندارد  واساسی

از دين  ی که کمی فھم و درکبرای اثبات يک اصل عالی برای ھرانسان استدالل به ھمچو روايات ضعيفه وموضوعی 

   :توانيم منحيث حکم کلی گفته می ًاءداشته باشد قابل انکار است،بن واصول شرعی

جزاز زبان مادری ه بنابراين بعد از مرگشان ھم ب تکلم می نمايند ، مادری خود مختلفھای  انسانھا در دنيا به زبان

  .زبان ديگری سخن نمی گويند خويش به

تواند بدون   صحبت نکرده باشد ، چطور میعربیبزبان  حاله تا ب  کهیانسان  خواھد، نه ممکنچگو از جانب ديگر

ويا ھم بالعکس اعراب که در جھنم ھستند ، چطور  صحبت كند، عربی  زبانه بيايد ويکسره ب تعليم وآموزشی در قيامت

  !مامی زبانھای غير عربی می شوندزيرا زبان عجمی شامل ت !؟ رد آعمل ه خواھد توانست با زبان عجمی صحبت  ب

خداوند متعال انسانھا را با زبانھا و نژادھای متفاوتی آفريد وھيچ شخصی را بر شخصی ديگری بنابر بر معيار ھای 

چه رنگ باشد ،  ی، فرق نمی که اين انسان دارا قواايمان و ت حيت نداده است ، مگر براساسجرازبانی افضليت و
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ويا ھم عجم ، فضليت در اسالم بر  دام سطح قرار داشته باشد ، غنی باشد ويا فقير ،عرب باشدومستوی معيشتی آن در ک

   .است  ايمان و تقوا نزد هللا تعالی بنياد

ُيا أيھا الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم ش «: حجرات می فرمايد ۀ سور١٣ تقرآن عظيم الشن در آي ْ ٍُ َُ َ َْ َ َ َ ََ ََ ُ َ َ ِّ ْ َ َّ َِّ ُ ُّ ًعوبا َ ُ

ٌوقبائل لتعارفوا إن أکرمکم عند هللا أتقاکم إن هللا عليم خبير ِ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََّ ََّّ َِّ ِْ ُْ ُْ َ ََ ََ َ َ َْ ُ َ َ«   

ديگر را  قرار داديم تا يک ھای مختلفی  و قبيله به اقوام ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را! ای مردم: يعنی

  !ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست؛ خداوند دانا و آگاه است گرامی) اينھا مالک امتياز نيست،(بشناسيد؛ 

َومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتکم وألوانکم إن فی ذلک آليات للعالمين « :ھمچنان می فرمايد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ ِّْ ٍ َ َ َّ ِ ْ ُْ َُ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َُ َُ ْ ِ ْ َ َّ ْ «

آيات او آفرينش آسمانھا و زمين، و تفاوت زبانھا و رنگھای شماست؛ در اين و از : يعنی( )٢٢ تآي روم ۀسور(

  .)ی است برای عالمانئھا نشانه

بر  ی که؛ئيا ھم استدالل ھا گردد و جنت توسط علماء مطرح می  زبان بودن اھل عربی یاستدالل ھای که برا بنابراين

واساس در دين اسالم  گونه اصل،  داليل باطله بوده وھيچاز  آنھاۀھم گردد ، پيش کش می بودن زبان اھل دوزخ  عجمی

  :عرض برسانم ه خدمت خوانندگان محترم بايد ب سخن  رين خآمنحيث  .ندارد 

که در دنيا  یواز اعمال خواھد نمود، قيامت با زبان مادری خويش صحبت روز شريعت اسالم ھرکس در رھنمود طبق

  .ورده است جواب خواھند فرمودآعمل ه ب

   !رادران وخواھران محترم ب

باشد، کوشش بايد کرد در  عجمی  زبان   يا زبان سريانی باشد، وياھم عربیروز قيامت زبان کند که زبان فرق نمی

  .آيم  سربلند وسرفراز بدر  رديده،گو در فرصت کوتاه که برای ما ميسر  امتحان عظيمی که در پيش رو داريم 

 صالحين اھل جنت فردوس قرار داده واز آتش وغل زنجير جھنم نجات ۀمارا درجمل خواھيم از پروردگار با عظمت می

  .آمين يا رب العالمين  .دھد

  

  :نگارش ونوشته از تتبع،

  » سعيد افغانی –سعيدی « امين الدين الحاج داکتر

  

  

  

  

 

  


