باسمهتعالی

موضوع:گناه زبان
(زیدعزه)

استاد :حجت االسالم جوادی
زمان93/9/17 :

مکان:حسینیه موسسه بنت الهدی

اهام علی

هی فشهایذ :هي کثش کالهِ کثش خطائِ؛ کسی کِ صیاد حشف هی صًذ خطای گفتاس ٍی صیاد هی شَد.

آفت صیاد حشف صدى ایي است کِ اًساى دچاس خطاّا ٍ اشتثاّای صیاد هی گشدد.
اهام علی

دس ًْج الثالغِ فشهَد :ارا تن العقل ًقص الکالم؛ اص ًشاًِ ّای کاهل تَدى عقل ،کن حشف صدى است .چَى گٌاّاى صتاًی تسیاس صیاد

است.
ّوچٌیي اهام علی

فشهَد :اًساى عالن اٍل فکش هی کٌذ ،تعذ حشف هی صًذ ٍلی اًساى جاّل اٍل حشف هی صًذ ،تعذ فکش هی کٌذ.

ّویشِ سکَت کشدى ٍ سٌجیذُ سخي گفتي اًساى سا تِ تکاهل ٍ عقالًیت هی سساًذ ٍ اًساى تایذ سعی ًوایذ دس حذ ضشٍست سخي تگَیذ .چشا کِ
ّیچ لفظ ٍ کلوِ ای اص اًساى صادس ًوی شَد هگش ایي کِ حافظ ٍ حساتگش ٍ هشاقثی تش آى ٍجَد داشتِ ٍ ثثت ٍ ضثط هی ًوایذ.
تٌاتشایي کسی کِ صیاد حشف هی صًذ ،تِ تکاهل عقلی ًشسیذُ است.
اهام علی

حذیث سا ایي گًَِ اداهِ دادًذ :هي کثش کالهِ کثش خطائِ ٍ ه ي کثش خطائِ قل حیائِ ٍ هي قل حیائِ هات قلثِ ٍ هي هات قلثِ دخل فی

الجٌْن.
ّشکس خطایش صیاد گشدد ،حیای ش کن هی گشدد چشا کِ استکاب خطا ٍ گٌاُ تشای تاس اٍل ٍ دٍم سخت ٍ دشَاس است ٍ ًفس اًساى ٍی سا سشصًش

کشدُ ٍ هَسد عتاب قشاس هی دّذ ٍجذاًش اٍ سا هَاخزُ هی کٌذ اها اگش چٌذ تاس فعل حشام تکشاس شذ عتاب ٍ حیا کن هی شَد ٍ چٌاًچِ قثح گٌاُ سیختِ
شَد حیا اص تیي هی سٍد.
اصشاس تش گٌاُ ٍ خطا هَجة کَچک جلَُ دادى گٌاُ هی شَد ٍ پس اص آى است کِ گٌاُ ساحت اًجام هی شَد ٍ اًساى اص استکاب آى ًاساحت ًشذُ ٍ
دچاس ٍجذاى دسد ًوی گشدد.
ٍقتی حیای اًساى کن شذ قلة هعٌَی اًساى هی هیشد .اگش قلة هعٌَی هعٌَیت سا پوپاط ًکشد اًساى سٍاًِ دٍصخ هی گشدد .پس دس ًتیجِ کسی کِ
صیاد حشف تضًذ عاقثتش جٌْن است چَى صیاد حشف صدى غیثت ،تْوت ،دسٍغ ،فحش ،دل شکستي ٍ  ...سا تِ ّوشاُ داسد .اکثش قشیة تِ اتفاق گٌاّاى
یا هٌشا آى صتاى است یا تا صتاى ششٍع هی شَد .اگش صتاى کٌتشل شَد ًصف تیشتش دیي حفظ هی شَد.

