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 انسان زبان خود را در اختيار داشته باشد وبا نيروی تعقل اگر. آورد بدبختی و خوشبختی انسان را فراھم میۀ زبان وسيل

  .طور يقين که از بسياری مفاسد و گناھان در امان  خواھد ماند ه ل خود درآورد، بوو تدبير، آن را به کنتر

،  دگيردست نه ل  زبان خويش را بوكنتر ر انسان گا. ويند که از اسباب شقاوت و سعادت انسان، زبان است گ میءعلما

» اعلي عليين«منزلت انسان را به  ل انسان  باشد، مقام وومی کشاند و اگر زبان در كنتر» اسفل السافلين«انسان را به 

   .رساند مي

  .تواند انه  عضوی  اساسی بدن است که منشأ بسياری از گناھان و انحرافات شده میگزبان ي

ی، دروغ و صداقت، غيبت و سکوت، تھمت و ئآبرو بیحق، حفظ آبرو و  توان برای شھادت حق و نا از زبان می

انسان بدزبان در نظر ديگران متنفر است و ھمگان از نيش زبانش که چون شمشيری برنده و تيز . واقعيت استفاده کرد

ل وّبا اين وصف، سعادت انسان در گرو آن است که از شر زبان به خدا پناه ببرد و آن را به کنتر. کنند است، فرار می

  .خود درآورد

زبان وسيله ای  است كه اگر براي خيرونيكي استفاده گرددشخص راحفظ كرده به بھشت می رساند واگر ھمين زبان 

بنابر  اھميت که زبان در شخصيت  انسان  . برای شروبدی استفاده گردد  ، انسان را به ھالكت ونابودی می كشاند 

 حزاب در خطاب  به ھمسران پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم می  اۀسور ٣٣ تآي(اربا عظمت در گدارد، پرورد

برخوبي وشايستگي سخن )بلكه(د كه بيماردالن درشما طمع كنن يدئ نگوانگيزسخن  ھوسۀباصدای نرم به گون«: فرمايد

  .» يدئبگو
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و .... ُقليل الكالم.... ُل الصميت طوي.... المؤمن« : فرمايند كه   مؤمن ميۀسلم  دربار پيامبر صلی هللا عليه و در حديث

 )وقليل سخن  است يعنی په اصطالح کم سخن است، و بد زبان نيست طوالني دارد  مؤمن سكوت(» ّالسباب

ّليس المؤمن بالطعان و ال اللعان و ال الفاحش «: فرمايد  و ھمچنين پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مورد صفت مؤمن می ّ ّ ُ

بعد  سنجد و  سخنش را مي»  مؤمن  «فرمايد و باز می كننده و بدگو و بدزبان نيست زن و لعنت عنهمؤمن ط» و ال البذيء

 و ماعلينا اال البالغ المبين    .ورد  آزبان میه  باسنجش آنراز

  

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر
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