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 درس یازده )آفت های زبان( پیام های آسمانی پایه هشتم سؤاالت

 خودت را امتحان کن

 دارد، پی در جزا روز در را الهی عذاب اینکه بر عالوه دروغگویی .كنید بیان را گفتن دروغ عواقب از مورد . دو1

 به خواهد می یا دروغگو .شود می او تنهایی و فرد به نسبت دیگران اعتماد رفتن بین از سبب نیز دنیا همین در

 نابودی موجب گفتن دروغ .بخشد رهایی مشکلی از را خودش دارد قصد یا آورد دست به را چیزی دروغ وسیله

 به و كند می ضعیف را انسان حافظه دروغ، همچنین. سازد می محروم الهی هدایت از را انسان و شود می ایمان

 نیز انسان تنگدستی و فقر موجب گفتن، دروغ به عادت دیگر سوی از«.  است حافظه كم دروغگو»  مشهور، قول

 .گریزد می انسان زندگی از بركت كه چرا شود؛ می

 به نسبت ناراحتی و كینه گذاشت؟ یکدیگرخواهد با مردم روابط بر شومی آثار چه جامعه در غیبت رواج. 2

 به كه كسانی. باشند متحد و دوست هم با گذشته مانند توانند نمی دیگر و پرورانند می خود دل در را یکدیگر

 داشته اطمینان شده بدگویی اش هدربا كه فردی به گذشته مانند توانند نمی دیگر نیز دهند می گوش غیبت

 زودی به است ممکن بدانند، را اشتباه آن دیگران ندارد دوست و كرده اشتباهی كه كسی گذشته، این از. باشند

 او به كسی دیگر و اند شده خبر با او های عیب از همه كه بداند اگر فرد همین اما كند؛ جبران را اشتباهش كار

 دیگری هرگناه تواند می ترتیب، این به و كند ترک را اشتباهش تا ماند نمی باقی برایش ای انگیزه ندارد، اعتماد

 كه است ناپسند كارهای اشاعه و تبلیغ نوعی غیبت همچنین !هالكت و نابودی یعنی این و شود مرتکب نیز را

 كه كسی حساب به را نیکش كارهای كننده، غیبت مجازات در خداوند. كند می نابود را انسان دین دنیا این در

 .گیرد می كننده غیبت از نیز را نیک كارهای انجام توفیق و نویسد می شده غیبت او از

 می عصبانی  شوند؟ می مرتکب را زشت عمل این مواقعی چه در بیشتر معموالً دهند، می فحش كه كسانی. 3

 آنان در كنند، می تکرار را رفتار این قدر هر و دهند می فحش كنند؛ مهار را خود خشم توانند نمی و شوند

 گفته از دیگران اینکه از و بخندانند را دیگران خواهند می و دارند شوخی قصد. شود می تبدیل عادت به بیشتر

 زبان به را زشت سخنان نادرست، تربیت دلیل به نیز برخی البته .برند می لذّت افتند، می خنده به آنان زشت

 .است شده عادت به تبدیل آنان برای كار این و آورند می

 



 مطالب متن

 این از انسان. است انسان به خداوند های نعمت ترین مهم از یکی گفتن سخن تواناییفواید زبان را بگویید.  *

 كند، می مشورت دیگران با كند، می بازگو را هایش درخواست و نیازها كند، می برقرار ارتباط دیگران با طریق،

 .كند می راهنمایی را دیگران و كند می بیان را خود احساسات

 زند می تهمت گوید، می دروغ كند، می اذیت را دیگران گفتن سخن با گاهی انسان* بدی های زبان را بگویید. 

 .شود می مرتکب را متعددی گناهان و

 شناخته گویید می سخن كه هنگامی* حضرت علی )ع( در باره ی رابطه زبان و شخصیت آدمی چه می فرماید؟

  .است پنهان خود زبان زیر انسان زیرا شوید؛ می

 شده جمع ای خانه در همگی ها زشتی* امام حسن عسکری در باره ی دروغ و بدی های آن چه می فرماید؟ 

 .است دروغ آن كلید كه اند

 ترک در همچنین. بیندیشد گفتارش عواقب به گفتن سخن از قبل همواره* برای ترک دروغ چه باید كرد؟ 

 .دارد فراوانی تأثیر گویند، می دروغ كه كسانی از دوری گفتن، دروغ زشت عادت

عیوب « اگر صحبت ما دروغ باشد غیبت به شمار میرود»* تفاوت غیبت با تهمت: بعضی از مردم با گمان این كه 

دیگران را آشکار می كنند امّا این تصور غلط است اگر صحبت آن ها راست باشد غیبت و آگر صحبت آن ها 

 را ناپسندی چیز هم خودمان چشم اب ما وقتی حتی كه است این اصلی نکتهدروغ باشد تهمت به شمار می رود. 

 .كنیم بازگو دیگران برای را ن آ نداریم حق بینیم، می كسی از

                                                                                * قرآن كریم در باره غیبت چه می فرماید؟ 

 گوشت كه دارد دوست شما از كسى آیا نکند را دیگر بعضى غیبت شما از بعضى و ...آوردید ایمان كه كسانی ای

 .است مهربان هپذیر توب خدا كه كنید، پروا خدا از و دارید كراهت امر این از شما همه بخورد؟ را هاش مرد برادر

 و برود میان از حیا كه شود می سبب* رواج كلمات زشت و فحاشی در جامعه چه عواملی را به دنبال دارد؟ 

 زشت عمل این از را همگان دین بزرگان كه است دلیل همین به. شود فراهم دیگر گناهان افزایش برای زمینه

 .اند كرده نهی

 



 كه بدزبان دهندۀ فحش هر بر را بهشت خداوندپامبر اكرم در باره ی فحاشی و فحش دهنده چه می فرمایید؟  *

 .است كرده حرام گویند می چه او دربارۀ دیگران و گوید می چه نیست مهم برایش

 .شود می سعادت از او دوری و انسان روح آلودگی وجب* فحاشی و ناسزا گویی م

 فحش كه كسانی از دوری* علمای اخالق برای ترک فحاشی و ناسزاگویی چه راه كار هایی پیشنهاد كرده اند؟ 

 داشتن توجه . دهند می انجام ناپسندی و زشت كار چه اینکه به اندیشیدن  .دارند كار این به عادت و دهند یم

 .شوند نمی رستگار نیز نهایت در و شود می حذف آنان زندگی از بركاتی چه دادن فحش با اینکه به

 و دلنشین و زیبا كلمات به خود زبان دادن عادت با تواند می* انسان چگونه می تواند ناسزا گویی را ترک كند؟ 

 .كند ترک را آن همیشه برای فحش، زشتی به بردن پی


