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درس اول  :اظهار نظر
هرکلمه ای بگوئی در دادگاه علیه تو استفاده می شود
قرآن کریم می گوید :
مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ َعتِیدٌ ﴿ق﴾1۸-
هیچ سخنى را بر زبان نمىآورد مگر این که مراقبى آماده ثبت نزد اوست
نکات قابل توجه :
 -1هر حرفی زدی سریع ثبت و ضبط میشود
 -2حواست را جمع کن ممکن است حرفی که زدی برایت مشکل درست کند.
 -3حرف زدن آسان است ولی عواقبی سخت در پی دارد
 -4مواظب اظهار نظرهایت باش

وَلَا تَ ْقفُ مَا َلیْسَ لَكَ بِهِ ِعلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَا ْلبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ُکلُّ أُولَ ِئكَ کَانَ َعنْهُ مَسْئُولًا
﴿ -اسراء﴾3۶-
و چیزى را که بدان علم ندارى پیروى مکن ،همانا گوش و چشم و قلب ،همه آنها مورد
سؤال واقع خواهند شد.
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اگر به این آیه عمل شود  :یعنی اعمال و گفتار ما از روی علم و آگاهی باشد .
 -1شبهات اعتقادی به سادگی موجب تزلزل دینی در افراد نمی شود
 -2اعتقاد و باور به معاد و حسابرسی آخرت باعث می شود انسان مواظب اعمال
و گفتارش باشد .
 -3دین و فرهنگ رشد پیدا می کندو افکار سست جای خود را به علم و دانش
متقن و مستحکم می دهد .
 -4به جامعه حیات علمی و معنوی می بخشد
 -5افراد جامعه در بحرانهای سیاسی از روی بصیرت و آگاهی تصمیم می گیرند .
 -۶انسانها در هر امری که تخصص ندارند به متخصص آن رجوع می کنند .
 -7افراد بدون مطالعه و تحقیق هر چیزی را قبول نمی کنند و حاضر نیستند در
باره آن قضاوت کنند و نظر دهند .

گناهانی که توسط زبان انجام می شود :
دروغ – غیبت – تهمت -افترا -افك  -ناسزاو فحاشی – سخن چینی-مسخره کردن
– تحقیر کردن – آبرو ریزی – عیب گویی -تنابز -لمز -کتمان حق – خودداری از
شهادت به حق – نیش زبان – ترساندن –نشر اکاذیب -ناسپاسی – شبهه افکنی –
ترویج و تبلیغ فسادو -....قضاوت بی جا – اظهار نظر بیجاو ...
چقدر مواظب هستیم که دچار این همه گناه یا برخی از آنها نشویم ؟همین زبانی که
به راحتی مرتکب این گناهان بزرگ می شود روز قیامت برعلیه ما شهادت خواهد
داد .
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ومی توانیم این زبان را در مسیر صداقت و صواب بکار ببریم .همین زبان می توان
به جای بدبختی مارا به سعادت برساند .اختیارش در دست ماست .
******
برای توجه بیشتر به موضوع گناهان زبان و اظهار نظرکردن آیات زیر را مورد توجه
و دقت قرار دهید و سعی کنید ترجمه صحیح آن را به خاطر بسپارید .
 -1داستان قضاوت حضرت داود (ع)(آیات  23تا  25سوره ص )

ِىَّ َن ْع َجةََّّ َٰ َو ِحدَةََّّ َف َقا َّل ََّأَ ْكفِ ْلنِي َهاَّ َو َعزنَِّىَّ
ونَّ َن ْع َجةََّّ َول ََّ
إِنََّّ َٰ َه َذاََّّأَخِىَّلَ ُهۥَّت ِْسعََّّ َوت ِْس ُع ََّ
بَّ ۲۳
فِىَّٱ ْل ِخ َطا َِّ
اينَّبرادرَّمنَّاستَّ،اوَّراَّنودَّوَّنهَّميشَّوَّمراَّيكَّميشَّاستَّ،پسَّمىگويدَّ:
آنَّراَّهمَّبهَّمنَّواگذارَّ،وَّدرَّسخنَّبرَّمنَّچيرهَّشدهَّاست َّ
ُ ُه َّْمَّ
ىَّنِ َعا ِجهِۦََّّۖ َوإِنََّّ َكثِيراَّ ِّم ََّ
كَّإِ َل ََّٰ
الَّ َن ْع َجتِ ََّ
س َؤ َِّ
َقا َّل ََّ َل َق َّْدَّ َظ َل َم ََّ
نَّٱ ْل ُخ َل َطا َِّءَّ َل َي ْبغِىَََّّب ْع ُ
كَّ ِب ُ
ِين َّ َءا َم ُنواَّ َّ َو َع ِملُواَّ َّ َٰ
َاوۥ َُّد َّأَن َماَّ
ٱلصل َٰ َِح َِّ
ى َّ َب ْعضَّ َّإِّلَّ َّٱلذ ََّ
َعلَ ََّٰ
ت َّ َو َقلِيلَّ َّما َّ ُه َّْمَّۗ َّ َو َظنَّ َّد ُ
َٰ
اب ۩۲۴
ٱس َت ْغ َف ََّرَّ َرب ُهۥَّ َو َخرََّّ َراكِعاَّ َوأَ َن ََّ
َف َتن َُّهَّ َف ْ
َّ[داود]َّگفتَّ:قطعاَّاوَّدرَّمطالبه َّميشَّتوَّكهَّبرَّميشهاىَّخودَّبيفزايدَّبرَّ
تو َّستم َّكرده َّاستَّ ،و َّدر َّحقيقت َّبسيارى َّاز َّشريكان َّبه َّيكديگر َّستم َّرواَّ
مىدارندَّ ،مگر َّكسانى َّكه َّايمان َّآورده َّو َّكارهاى َّشايسته َّكردهاندَّ ،و َّاينهاَّ
همَّاندكندَّ.وَّداودَّفهميدَّكهَّاوَّراَّ[باَّاينَّماجرا]َّآزمودهَّايمَّ،ازَّپروردگارشََّّ
طلبَّآمرزشَّنمودَّوَّبهَّسجدهَّافتادَّوَّتوبهَّكرد
نَّ َمـَابَّۢ۲۵
ىَّ َو ُح ْس ََّ
كََّّۖ َوإِنََّّلَ ُهۥَّ ِعن َد َناَّلَ ُز ْل َف ََّٰ
َف َغ َف ْر َناَّلَ ُهۥَّ َٰ َذلِ ََّ
تقربَّوَّسرَّانجامىَّنيكوست َّ
پسَّبرَّاوَّبخشيديمَّوَّبىشكَّاوَّراَّنزدَّماَّ ّ
َّ
سوالََّّ:اشکالَّکارَّداودَّچهَّبودَّ؟ََّّ َّ
َّ
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مسخره کردن  ،عیبجویی و دادن القاب زشت ممنوع
سوره حجرات آیه 11

ى َّأَن َّ َي ُكو ُنواَّ َّ َخ ْيرا َّ ِّم ْن ُه َّْم َّ َو َ َّّلَّ
س ََّٰ
َٰ َيأ َ ُّي َها َّٱلذ ََّ
ِين َّ َءا َم ُنواَّ َّ َ َّّل َّ َي ْس َخ َّْر َّ َق ْومَّ َّ ِّمن َّ َق ْومَّ َّ َع َ
س ُك َّْم َّ َو َ َّّل َّ َت َنا َب ُزواََّّ
س ََّٰ
ى َّأَن َّ َي ُكنَّ َّ َخ ْيرا َّ ِّم ْن ُهنََّّۖ َّ َو َ َّّل َّ َت ْل ِم ُزواَّ َّأَنفُ َ
ساءَّ َّ َع َ
ساءَّ َّ ِّمن َّ ِّن َ
نِ َ
َٰ
نَّ ۱۱
كَّ ُه َُّمَّٱلظلِ ُمو ََّ
بَّ َفأُو َٰلَئِ ََّ
نََّّۚ َو َمنَّل َّْمَّ َي ُت َّْ
وقَّ َب ْع ََّدَّ ْٱْلِي َٰ َم َِّ
س َُّ
بََّّۖ ِب ْئ ََّ
ِب ْٱْلَ ْل َٰ َق َِّ
سَّٱِل ِْس َُّمَّٱ ْلفُ ُ
ايَّكسانيَّكهَّايمانَّآوردهَّايدَّنبايدَّگروهيَّازَّمردانَّشماَّگروهَّديگرَّراَّاستهزاَّكنندَّ،شايدَّ
آنهاَّازَّاينهاَّبهترَّباشندَّ،وَّنهَّزنانيَّازَّزنانَّديگرَّشايدَّآنانَّبهترَّازَّاينانَّباشندَّ،وَّيكديگرَّ
را َّمورد َّطعن َّو َّعيبجوئيَّقرار َّندهيدَّ ،و َّبا َّالقاب َّزشت َّو َّناپسند َّياد َّنكنيدَّ ،بسيار َّبد َّاستَّ
كهَّبرَّكسيَّبعدَّازَّايمانَّنامَّكفرَّبگذاريدَّ،وَّآنهاَّكهَّتوبهَّنكنندَّظالمَّوَّستمگرند.
سوال  :این گناهان چه ار تباطی با « اظهار نظر » دارد ؟

 -۳سوءَّظنّ ََّّ،تجسسَّوَّغيبتَّممنوعََّّ:حجراتَّآيهَّ۱۲
َّ
نَّإِ ْثمََّّ ََّوَََََََََََّّّّّّّّّّّ َ َّّلَّ
ضَّالظ َِّّ
نَّإِنََّّ َب ْع ََّ
ِنَّالظ َِّّ
اج َتنِ ُبواَّ َكثِيراَّم ََّ
َياَّأَ ُّي َهاَّالذ ََّ
ِينَّآ َم ُنواَّ ْ
نَّ َيأْ ُك َّل ََّلَ ْح ََّمَّأَخِي َِّهَّ َم ْيتاَََّّف َك ِرهْ ُت ُمو َُّهَّ
ِبَّأَ َح ُد ُك َّْمَّأَ َّْ
ُ ُك َّْمَّ َب ْعُاَّأَ ُيح َُّّ
سواَّ َو َ َّّلَّ َي ْغ َت َّْ
بَّ َب ْع ُ
َت َجس ُ
ّللاَّ َتوابََّّ َرحِيمََّّ﴿َّ ﴾۱۲
ّللاَّإِنََّّ ََّ
َواتقُواَّ ََّ
اي َّكساني َّكه َّايمان َّآورده َّايد! َّاز َّبسياري َّاز َّگمانها َّبپرهيزيدَّ ،چرا َّكهَّ
بعُي َّاز َّگمانها َّگناه َّاستَّ ،و َّهرگز َّ(در َّكار َّديگران) َّتجسس َّنكنيدَّ ،وَّ
هيچيكَّازَّشماَّديگريَّراَّغيبتَّنكندَّ،آياَّكسيَّازَّشماَّدوستَّداردَّكهَّگوشتَّ
برادر َّمرده َّخود َّرا َّبخورد؟ َّ(به َّيقين)َّهمه َّشما َّاز َّاين َّامر َّكراهت َّداريدَّ،
تقوايَّالهيَّپيشهَّكنيدَّكهَّخداوندَّتوبهَّپذيرَّوَّمهربانَّاستَّ )۱۲(َّ.
سؤال  :چرا سوء ظن در ردیف گناهان زبانی مانند تجسّس و غیبت آمده است ؟
 -4اعتماد کردن به خبر افراد فاسق ممنوع  :حجرات آیه ۶
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صبِحُوا َعلَى
ق بِ َنبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَ ْومًا ِبجَهَا َلةٍ فَتُ ْ
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِ ٌ
مَا فَ َعلْتُمْ نَا ِدمِینَ ﴿﴾۶
اي َّكساني َّكه َّايمان َّآورده َّايد َّاگر َّشخص َّفاسقي َّخبري َّبراي َّشما َّبياورد َّدرباره َّآنَّ
تحقيق َّكنيدَّ ،مبادا َّبه َّگروهي َّاز َّروي َّناداني َّآسيب َّبرسانيدَّ ،و َّاز َّكرده َّخود َّپشيمانَّ
شويد)۶(َّ.

سؤالََّّ:انتشارَّاخبارَّوَّپيامهایَّدروغَّوَّغيرَّقابلَّاعتمادَّدرفُایَّمجازیَّ
(َّپيامرسانهاَّوَّسايتهاَّ)َّچهَّارتباطیَّباَّاينَّآيهَّمیَّتواندَّداشتهَّباشدَّ؟َّ َّ
َّ
 -5صاحبان عقل و خرد فقط از سخنان نیکو پیروی می کنند .
زمر – آیه 1۸
فَبَشِّرْ عِبَادِ * بندگانَّمراَّبشارتَّدهَّ.
الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ َأحْسَ َنهُ أُولَئِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿﴾1۸
كساني َّكه َّسخنان َّرا َّميشنوند َّو َّاز َّنيكوترين َّآنها َّپيروي َّميكنندَّ ،آنهاَّ
كسانيَّهستندَّكهَّخداَّهدايتشانَّكردهَّ،وَّآنهاَّخردمندانندَّ َّ.
ونَّچيستَّ؟
س ََّم َُّع ََّ
ونََّّبا َي َّْ
سؤالََّّ:فرقَّ َي ْس َت ِم ُع ََّ

