به نام خدا

صیانت از زبان
نویسنده  :احمد ساالریه
تعداد صفحات  ۱۶۳ :صفحه
پیامبر اکرم  :بیشترین خطاهای فرزند آدم در زبان اوست.
در مقدمه این کتاب درباره خوبی ها و مسئولیت زبان گفته شده و در بقیه ی این کتاب از آفت
های زبان در  ۵بخش توضیح داده شده مثل غیبت-دروغ-ناسزا و دورویی.
چقدر زیباست که انسان قبل از آغاز هر سخن لحظه ای بیندیشید و سپس سخن بگویید شاید
بسیاری از مردم دروغ را یک امر کوچک و غیر قابل اهمیت بشمارند در حالی که زبان های دروغ با
زبان با هیچ یک از دردسر های زبان قابل قیاس نیست.
یکی دیگر از گناهان زبان غیبت است .غیبت از جمله صفات رذیله ای است که به روابط اجتماعی
لطمه زیادی وارد میسازد که در اسالم شدیدا با آن مبارزه شده است.
غیبت کردن یعنی گفتن عیب دیگران غیبت کردن تنها به وسیله زبان و گفتار نیست بلکه ممکن
است با کنایه و اشاره یا حرکات چشم و دست و خالصه هر چه که مقصود انسان را برساند انجام
میشود از این جهت قلم را زبان دوم گفته اند اگر انگیزه های غیبت را بشناسیم به راحتی میتوانیم

از آن دوری کنیم مثل خشم-تبرئه کردن-همراه شدن-فخرفروشی-حسد-مسخره کردن-ترحم
ودلسوزی.
یکی دیگر از آفات زبان سعایت یا چغلی است که در نتیجه باعث آزار دیگران میشود و این گونه
افراد بدترین آدم ها هستند.
دورویی هم یکی ازصفات منافقین است از زبان صادر میشود یعنی کسی که میان دو طرف
متخاصم رفت و آمد میکند و با هر یک از ایشان سخنی مطابق میل او میگوید.
انسان یک موجود اجتماعی است جامعه بزرگی که در آن زندگی میکند از یک نظر همچون خانه
ی اوست و حریم آن همچون حریم خانه او محسوب میشود و پاکی جامعه به پاکی اوکمک میکند
و آلودگی آن به آلودگی آن کمک میکند.
انشااهلل همه ی ما بتوانیم از زبان خودمان صیانت کنیم و به جا لب به سخن بگشاییم.

