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 الحقوق لةشرح رسا

 عَنِ فَإِكْرَامُهُ وَ أَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ»در مورد حق زبان عرض کردیم که امام سجاادع(  با باان حوو  مربو  به زبان ررع( کردد؛   

هُ عَنِ الْعُضُِِو ِ النَِِّنِعَةِ وَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ وَ إِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِِِ ِ الْاَاجَةِ وَ الْمَنْعَعَةِ لِلدنينِ وَ الدْيْيَا وَ إِعْعَا ُالْخَنَى وَ تَعْوِيدُهُ الْخَيْرَ 

الْعَقْلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ وَ تَزَيْنُ الْعَاِِلِ بِعَقْلِهِ ]وَ[ حُسِْنُ ِِيرَتِهِ فِي   الْقَلِيلَةِ الْعَائِدَةِ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ ضَِرَََُُا مَ َ ِِلَّةِ عَائِدَتََِا وَ يُعَدْ ََِاَِدُ  

فرمای؛ حق زبان تو این است که آن را از درنام دادن حفظ کنی ع گرامی ب؛اری  ع به . می«الْعَلِين الْعَظِيمِ لِسَايِهِ وَ ال ُِوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

دهی ع بجه اد  ترباجت عادارن دیجایی  آن را در در موارد احجاا  ع فای؛ی دین ع دداا به کار میاری ع از     خار آن را عجاد  

فای؛ی که از زیان ع خسرادش ایین داسجی ع درآم؛ آن داچار است، معافش ب؛اری  زبان را پس از گوای سخنان یاعی، زرت ع کم

 ل ع خردمن؛ به سبب عول اع زیبایی رفجارن در زیر زبان اعست. از عول ع راهنیای آن به کار گاری  آراسجیی فرد عاق

 وجه تقدیم زبان بر سایر اعضا

ای که در این رساله، حوو  آدها را باان کردی ع توصاه به ادای حوو  آدها گادهعرض کردیم امام ساادع(  در بان اعضای هفت

در سوری الرحین، عرض کردیم خ؛اعد؛ مجعال دعیت باان ع « البيان و علمه»کردی، زبان را مو؛م دارجه است. ما با اراری به آیه 

ه خاطر این ب«. و علمه البيان»فرمای؛ کن؛ ع بع؛ میها ذکر کردی است  ابج؛ا به خلفت ادسان اراری میتکلم را مو؛م بر هیه دعیت

، با رعایاتی که ادسان را به فکر ع حار  فرع ای که اراری کردیمهرحال عده تو؛یم زبان به غار از آیهاهیات این مسأله است. به

 کنم تا عاقعاً معلوم رود که چرا زبان مو؛م دارجه ر؛ ع چرا اهیات دارد. برد، قابل اثبا  است. من به چن؛ رعایت اراری میمی
 . اشراف زبان بر سایر اعضا1

جَمِي ِ جَوَاُِحِهِ كُلَّ صَبَاحٍ، فَيَقُو ُ: كَيْفَ أَصْبَاْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ:  عَلى يُنْرِفُ إِنَّ لِسَانَ ابْنِ آدَمَ»فرمای؛: امام سجاادع(  در رعایجی می 

زد؛ آدم فرمای؛ زبان فرحضججر  می 1«.بُ بِ بِخَيْرٍ إِنْ تَرَكْتَنَا، وَ يَقُولُونَ: اللَّهَ اللَّهَ فِينَا، وَ يُنَاَِِِدُويَهُ وَ يَقُولُونَ: إِيَّمَا يُاَابُ وَ يُعَاَِ

؛: اگر گوینگوی؛ چیوده صبح کردی؛؟ آدها در پاسخ میکن؛ ع به آدها میهر رعز صبح بر تیام اعضا ع دوارحش ارراف پا؛ا می

کنن؛ ع دست به دامن تو ما را به حال خودمان بیذاری ع ما را رها کنی، حالیان خو  اسجت. بع؛ کأن از زبان درخواسججت می 

عنی رویم. این یگاریم ع هم به عساله تو عوا  میما را حفظ کن  ما هم به عساله تو پادان می رجود؛ که به خ؛ا قسم زبان می

دا، تأکا؛ ر؛ی است  چون کالم ع سکو  کلا؛ ردج ع دعیت سایر اعضا، زبان است. لذا در حاال  عارفان بر صیت ع سکو  به

 ک؛ام درست داست.  دا هاچدا ع کالم دابهدا هر دع دعیت هسجن؛  اما صیت دابهبه
 ترین مخلوقات. کالم، زیباترین و زشت2

حَ وَ لَا أَِْبَ الْكَلَامِ مِنَ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ََِيْاا  أَحْسَنَ »فرمای؛: امارالیؤمنانع(  در عصجات به فرزد؛ن ممی؛ بن حنفاه می 

َِِّ ِ الْوُجُوهُ وَ بِالْكَ ِِِرْ مِنْهُ بِالْكَلَامِ ابْيَض ِِْوَدَّ ِ الْوُجُوهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي وَاَاِِ َ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ فَإِاَا تَكَلَّمْ َ بِهِ ص  فِي  َلَامِ اِ

عَقَرَ وَ ُُبَّ كَلِمَةٍ َِلَبَ ْ يِعْمَة  مَنْ َِيَّبَ  وَاَاِِهِ فَاخْزُنْ لِسَِايَ َ كَمَا تَخْزُنُ اَََبَ َ وَ وََُِِ َ فَإِنَّ اللِّسَانَ كَلْب  عَقُوُ  فَإِنْ أَيْ َ خَلَّيْتَهُ 

ِِِياَةٍ اُمَّ لَمْ يَخْلُمْ مِنْ دََْرِهِ إِلَّا عَلَى مَقْ ِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ حضجججر  به  2.«وَ جَلَّ وَ اَمٍّ مِنَ النَّاس عِذَاَُهُ َِادَهُ إِلَى كُلِّ كَرِيََةٍ وَ فَضِ

ر از تفرمای؛: خ؛اعد؛ تبارک ع تعالی چاری را داکوتر از کالم خلق دکردی اسججت  چاری را زرججتفرزد؛ن ممی؛ بن حنفاه می
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گردد. ب؛ان که کالم در بن؛ توست تا ها ساای میرود ع به عاسطه کالم رعحها سفا؛ میبه عاسطه کالم رعحکالم داافری؛ی اسجت.  

رعی. هنیامی که ادسان سخن ای کالم اسار توست ع چون تکلم کردی تو در بن؛ اع میی که حرف دردیای  تا زمادسجخن دیفجه 

کنی رود که چه گفجه است. پس حفظ ع مسجور کن زبان خود را چنادچه که حفظ میبیوی؛ ع حرف برد؛، آدم اسار سخنش می

که از دست درعد، اما زبادیان اصالً برای ما اهیات د؛ارد  طال ع پول خود را. ما برای یک دی هرار تومادی چطور مراقب هسجام 

ای که بسا کلیهزد؛. چهگویام. هیادا زبان سج  عوور اسجت  اگر اع را رها کنی زخم می  هر چه که بر زبان داری رجود را می 

آن خالصی د؛اری در کشاد؛. پس از سلب دعیت کن؛ ع کسی که لاام خود را رها کن؛، اع را به سوی هر کراهت ع فضامجی می

رعزگار میر با غضجب خ؛ا ع با مالمت مردم. دجااه رها کردن زبان، غضجب خ؛ا ع سجرزدش مردم است. غضب خ؛ا یک آثار    

عضعی در دداا دارد ع در آخر  عوا  دارد  اما مالمت مردم در این دداا اثر عضعی کار ادسان است که دیر یا زعد دامن ادسان 

 دش رها رود، میکن است در کوتای م؛  ایین بار؛، اما امکان د؛ارد که این دامن اع را دیارد. گارد. کسی که زبارا می

ترین چاری که خ؛ا خلق کردی زبان است، فرمای؛ زیباترین چاری که خ؛ا خلق کردی زبان است، زرتاینکه امارالیؤمنانع(  می

؛ حووقش ادا رججود؟ قرآن فرمودی، امارالیؤمنانع(  فرمودی  هیان کافی داسججت برای تو؛یم زبان برای ذکر حووقش ع اینکه بای

ا این ماد؛ که بادسان میاگر بخواهم از این قبال رعایا  بیویم، رعایا  زیاد است  رعایاتی که بساار تکان دهن؛ی است ع عاقعاً 

 توده هسجام. هیه اهیاجی که زبان دارد، چطور ما دسبت به آن بی
 ناهان. کالم، منشأ خطاها و گ3

كَاُرَ خَطَؤُهُ وَ مَنْ كَاُرَ خَطَؤُهُ َِلَّ حَيَا ُهُ وَ مَنْ َِلَّ حَيَا ُهُ َِلَّ وََُعُهُ وَ  كَاُرَ كَلَامُهُ مَنْ»در رعایجی از امارالیؤمنانع(  عارد رجج؛ی که 

رود  کسی که خطایش زیاد م اع زیاد ر؛، خطایش زیاد میکسجی که کال  1 «مَنْ َِلَّ وََُعُهُ مَا َ َِلْبُهُ وَ مَنْ مَا َ َِلْبُهُ دَخَلَ النَّاُ

مارد ع کسی که رود  کسی که عر( اع کم ر؛، قلبش میرجود  کسجی که حاای اع کم ر؛، عر( اع کم می  رج؛، حاای اع کم می 

، ن عر(رود  با یک سخن گفجن، خطای زیاد، کم ر؛ن حاا، کم ر؛پله آثارن رجرع( می رجود. پله قلبش مُرد، داخل آتش می

ایم  با چه کنم که ما یا خوا  هسججججام یا خودمان را به خوا  زدیمردن قلجب ع دهایجاً دخول در آتش. من خودم را عرض می 

کنام. می تگویام، غابزدام، درعغ میزدام؟ تهیت میمیکنام ع حرف منطق ع معااری ع با چه درأتی اینطور زبادیان را رها می

ماد؛ که چرا این مشکال  را پا؛ا کن؛ که ادسان مییعنی گاهی عاقعاً یک کلیه ع دیله آدچنان از ادسان سلب توفاق ع دعیت می

. در دلسجه قبل که در رابطه با ادااف سخن گفجم، یکی از ماادیق  را د؛ی گرفتکرد. عاقعاً بای؛ مسجأله درعغ، غابت، تهیت  

اسججت  بای؛ مراقب بارججام. امارالیؤمنانع(  در عصججات به ممی؛ بن حنفاه فرمود تا زمادی که حرف  مهم آن اداججاف در گفجار

وی  هر رروی. از هیان لمظه تا قاامت اسار این کالم میای کالم در بن؛ توسجت، علی عقجی تکلم کردی، تو اسار کالم می دردی

 کن؛.  هم این تالی پا؛ا می کسی کالمش باشجر منجشر رود، اسارتش ر؛ی؛تر است  رعز قاامت
 . زبان معیار تقوا4

گاهی گفجارهای ائیه عرا هم بخوادم ع بمج  را دی  کنم  پاجامبر خ؛اعص  در عصجججات به اباذر این چنان فرمود    تاین رعایج 

ها ژگییکنن؛ برای عهایی به برخی میهای خاصی دارجه است. گاهی یک توصاهمعاومانع(  به افراد ع اصما  دالیل ع ریشه

                                                           
 .149دهج البالغه، حکیت . 1



3 
 

كُو ِ وَ إِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السْ»فرمای؛: پاامبر خ؛اعص  می ر؛ ؛ باشجر به آدها تذکر دادی میاد؛ ع بایع ررایط خاصی که دارجه

لَامِ مَا تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَ َ يَا أَبَا اٍَُّ كَعَى بِالْمَرْءِ كَذِبا  إِمْلَاءِ النَّرِّ يَا أَبَا اٍَُّ اتْرُكْ فُضُو َ الْكَلَامِ وَ حَسْبُ َ مِنَ الْكَ خَيْرٌ مِنْ وَ السْكُو ُ

للَّهَ يَتَّقِ اءِ أَحَقَّ بِطُو ِ السنجْنِ مِنَ اللِّسَانِ يَا أَبَا اٍَُّ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ َِائِلٍ فَلْأَنْ يُاَدنثَ بِكُلِّ مَا َِِمِ َ يَا أَبَا اٍَُّ إِيَّهُ مَا مِنْ ََِيْ  

ع  کالم زیادیای اباذر، گفجار خو  بهجر است از سکو   ع سکو  بهجر است از گفجار رر. ای اباذر،  4.«امْرُ ٌ وَ لْيَعْلَمْ مَا يَقُو 

کن؛ در درعغیویی مرد سجخن اضجافی را عاگذار ع بس است تو را از سخن آدچه تو را به حادجت برساد؛. ای اباذر، کفایت می  

اینکه هر چه رجنا؛ دول کن؛. اگر این مالک بارج؛، هیه ما درعغیو هسجام  درعغ این داست که یک چاری را خودن بسازد ع   

َِِمِ َ»فرمای؛ بیوی؛. می کن؛ هیان که هر چاری را رججنا؛ ، در درعغیویی مرد کفایت می«كعَى بِالْمَرْءِ كَذِبا  أَنْ يُاَدنثَ بِكُلِّ مَا ِ

رنود؛ ع که اینطور دبارن؛  مخاوصاً با این فضای ماازی هر چه که می افرادی بارن؛ کمای؛ بیویام که رجای؛  دول کن؛. عاقعاً ب

کنن؛. این خودن دول است  حاال دول لرعماً به زبان داست. ای اباذر، هیادا هاچ چار باشجر از بانن؛، برای هی؛ییر ارسال میمی

ای است  پس ادسان بای؛ از خ؛ا بجرس؛ ع بای؛ ب؛اد؛ که ذر، خ؛ا درد زبان هر گوین؛یزبان اسججموا  زد؛ان طوالدی د؛ارد. ای ابا 

گوی؛. آیا دا د؛ارد که امام سجاادع(  از زبان ررع( کن؛ ع حوو  زبان را باان کن؛؟ هیان کافی است تا بیویام که چرا  چه می

 گاده با زبان ررع( کرد. امام ساادع(  در ماان اعضای هفت

«عالمی؛ هلل ر  العالیان»            
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