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 الحقوق  لةشرح رسا

 «الخَنیاکرامه علی »معنای 

َََا ِ وَ أَمَّا حَقُ»امام سججداع( ف مومنع:    ، پنج حق را بوای زبان «...عَنِ الْخَنَى وَ تَعْوِيدُهُ الْخَيْرَ وَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ فَإِكْرَامُهُ اللِّس

 یعنی گوامی ب اری زبا:ت را از خنا. «. اکوامه عن الخنی»ذکو کوع:  که اولین آن 

 معنای خَنا

های لغت عم تاً خنا را به معنای محش عر کالم اگو بخناهیم خالصجججه معومی کنیم عتجارت اسجججت از ب زبا:ی. عر ک ا   خنجا 

ه های لغت هم تعتیو القتیح می الکالم هم گف عر بعضججی از ک ا  .، محش، مَحَشَ یا مَحُشَ«الخنا الفحش می الکالم»ا: ؛ عا:سجج ه

دا نهای لغت را ایش ه؛ عر لسان العو ، عر معدم مقاییس اللغة، عر صحاح اللغه. عیگو حاال موصت :یست من یکایک این ک ا 

اال که ح« الخنا الفحش»یا « محشالخنا من الکالم ا»ا: . القامنس المحیط که مدمنعاً خنا را به معنای محش عا:سجج ه :قل کنم.

ا: . عم تاً به معنای محش یا قتیح از کالم؛ قتیح از کالم یعنی کالم زشت. محش عر کالم هم مص ر و اسم مص رش را هم گف ه

معنایش عرست است از :ظو ما و عر بین عوف همان عشنام و :اسزاست؛ اینکه اگو به عیگوی عشنام عاعه شنع، :اسزا گف ه شنع 

 مومای  خنا منظنرشان ب زبا:ی است و :ه خصنص محششجنع محش. اما حضوت ایندا می الفاظ رکیک به کار روع، این میو 

یک مص اق از مصاعیق ب زبا:ی است؛ آ:چه حضوت ایندا عس نر به رعایت آن  اصالالحی . به عتارت عیگو محشاصجالالحی 

ری از خنا، یعنی از ب زبا:ی، حاال این ب زبا:ی مصجججاعیق م ع ع عارع؛ قتیح ا:  زبان را :یکن ب اری و گوامی ب اا:  و مومنعهعاعه

  گنیمن الکالم عارای امواع م ع ع است. غیتت، تهمت، :مامی، خنع محش، اینها همه مصاعیق ب زبا:ی هس ن . چنن عر اعامه می

ا به امو :یکن، به امو خن  عاعت ب ه و آن را از خناه  بگنی  زبا:ت رمی، خیو را عر مقابل این قوار عاعه، «تعويده علی الخير»

 ب زبا:ی حفظ کن. 

 «خنا»مصادیق 

حاال ب زبا:ی عوض کوعم مصاعیق بسیاری عارع؛ غیتت یکی از آ:هاست. اگو بخناهم یکایک این مصاعیق ب زبا:ی را ایندا ذکو 

توین مصججاعیق ع. اما من به بوخی از مهمکنم این خنعش هو ک ام یک مصججل مسجج قلی :یاز عارع که عرباره آن سججخن گف ه شججن

الالب اش یک مب زبا:ی که م أسججفا:ه اب ال به آن هم زیاع اسججت، بخصججنص عر بین م  ینین و بوخی از ام،اا ما، اینها را عرباره

تت یتوین منرع ب زبا:ی، گف ار ب  و گف ار قتیح، زشت و :اپسن ، غکنم. اولین منرع و مهممخ صجوی را خ مت شجما عوض می  

چینی، امشجا  سو  عیگوان هست، اینها همه مص اق ب زبا:ی است. ب زبا:ی مقط محش عاعن :یست؛  اسجت؛ عرو،، تهمت، سجخن  

شنع و مسل ماً اموی است که عر کن  این ب زبا:ی است؛ این چیزی است که با ابزار مالوح میکسجی که امشجا  سو  عیگوان را می  

شنع، چنا:چه عر بحث گنییم مقط خصنص این گف ار :یست؛ شامل قلم زعن هم میشجو  :کنهی ه شج ه است. زبان هم که می  

شنع؛ ممکن است :ه قلم بز:  و :ه سخن بگنی  اما با اشاره این را به عیگوان بفهما: . غیتت خناهیم گفت. شجامل اشاره هم می 

 کنیم.:اپسن ، کالم قتیح، اینها را ایندا ذکو میعوض کوعم که ما چن  منرع از این مصاعیق مهم و مت البه ب زبا:ی، زبان زشت و 

 . غيبت1

 ها و ماللع هس ی . من به عو سه :ک ه اشارهای  عر بعضی از ک ا اش یا خنا: هاولی غیتت اسجت؛ غیتت باز به تفصجیل عرباره   

 کنم. می
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عر منرع بحث مفهنمی و تعویف آن اشاراتی عاش ن ، عر  چیسجت. موحنم شجید عر مکاسجب محومه    یکی اینکه اسجاسجاً غیتت  

ی  عو تعویف گنمی کنم.های عیگو هم ذکو ش ه؛ من مقط به یک تعویفی که شهی  ثا:ی عر کشف الویتة بیان کوعه اشاره میک ا 

  بوای غیتت هست 

 تعريف اول

ص و بته اليه مما يعد نقصاناً فی العرف بقصد االنتقاهو ذكر االنسا  حال غيبته بما يکره نس»یکی آ:چه که مشهنر بین مقهاست 

ییم که تنا:یم بگنگنی  ذکو؛ ذکو اعم از قنا و ک ابت و اشاره اینهاست؛ یاعآوری ا:سان. بله، یک معنایی بوای ذکو میمی«. الذم

عن ا:سان، یاع کوعن کسی تنا:  عاش ه باش . یاع کوخصنص قنا باش ؛ ذکو به معنای قنا هم هست اما یک معنای عامی هم می

را عوسجت : ارع، خنش : ارع؛ از آن چیزهایی که :قصان عر او   آنعر حاا غیتت و ع م حضجنرش به چیزی که :سجتت عاعن   

 بین ؛ آن هم به قص  ا: قاص و مذمت. شنع عن  العوف، عوف این را :قص او میمحسن  می

ارع؛ عوم اینکه خنش : ارع این ماللب عرباره او گف ه شنع و سنم چن تا خصنصیت عر ایندا ذکو ش ه که اوالً شخص حضنر : 

عا: ، عر یک موهنگی این را :قصان عوف این را :قصان :میرا :قصجان ب ا: ؛ یعنی اگو م،الً او خنش : ارع ولی   آناینکه عوف 

ف ه هایی است که گا ویژگیعا:ن ، این غیتت :یسجت. قص  ا: قاص، خفیف کوعن و کنچک کوعن و سوز:ش و مذمت او. اینه :می

هایی وجنع عارع که حاال م،الً آیا اساساً ا: قاص و مذمت م خلیت عارع یا ها بحثش ه است. الت ه عر منرع بعضی از این ویژگی

یعنی اگو کسججی از عیگوی یک مزیت و چیز خنبش را بگنی  ولی او خنش : اشجج ه  این ح ماً بای  :قصجان باشجج  یا :ه. :ه؛ آیا 

 هایش محل بحث است. اینها بعضی ؟شنع یا :هاین غیتت محسن  می باش ،

 تعريف دوم

الثانی التنبيه علی ما يکره نسَبته لليه مما يعد نقصَاً فی العرف بقصد االنتقاص و   »تعویف عومی هم که عر ایندا مالوح شج ه،   

، تنجه عاعن. این به طنر وضنح اخ صاص به قنا شنع یاعآوری، م نته کوعن، به جای ذکو، تنتیه آورعه است؛ تنتیه هم می«الذم

گیوع و ح ی اشججاره؛ یعنی هو چیزی که به :نعی عر آن این خصججنصججیات  : ارع بلکه ک ابت و حکایت و همه اینها را عر بومی

ای مضای هشنع، این تعویف بو آن صاعق است. لذا اگو کسی عر کا:ااوجنع عاش ه باش  و از ابزاری که بوای تفهیم اس فاعه می

شنع؛ غیتت مقط این :یست که به زبان این سخن را ها یک چیزی را بننیسج  این هم از مصجاعیق غیتت می  مدازی و عر گووه

جاری کن . اگو ذکو را به معنای عام ب ا:یم یا تنتیه را به معنای تنجه عاعن بگیویم، این عیگو اخ صاص به قنا : ارع، اخ صاص 

 شنع. حکایت و ک ابت و اشاره هم می به زبان : ارع بلکه شامل

دَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ فَلَمَّا وَلَّتْ أَوْمَأْتُ بِيَدِی أَیْ قَصِيرَةٌ فَقَالَ)ص( »کن  که :قل می از پیامتو(صف عر منرع اشاره یک روای ی عایشه

گنی  ز:ی :زع ما آم  و چنن رویش را آورعه اسجت؛ عایشه می  2موحنم شجهی  ثا:ی عر کشجف الویتة   را این روایت 1«.اغْتَبْتِيهَا

بوگوعا: ، من با عست اشاره کوعم که م،الً ق ش کنتاه است؛ مقط اشاره کوعم که ق  او کنتاه است. پیامتو(صف مومنع غیتت او را 

گی و خصنصی ی که عر کوعی. عر همین ح  اشجاره پیامتو(صف مومنع غیتت او را کوعی. یک اشاره چشم و عست به یک ویژ 

                                                           
 .011، ص11. موآة العقنا، ج1

 .22. المصنعات االربعة، کشف الویتة، ص2
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عیگوی وجنع عارع؛ این عر واقع یک غیتت هم هسجت، چنن رویش را بوگوعا: . یعنی عرست است جسمش آ:دا بنع ولی می  

که او :فهمی ؛ حضوت مومنع غیت ش را  عایشجه یک چیزی گفت الناقع عر غیا  او این اتفاق ام اع؛ چنن رویش را بوگوعا:  و 

 .گیوع. این کامالً روشن استرا هم عر بو میکوعی. لذا غیتت ح ی اشاره 

حسن  شنع م ه عیگوی بگنی  که عن  العوف من صتغیتت یعنی اینکه ا:سان یک چیزی را به قص  ا: قاص و مذمت عربار پس

 خناه  باشجج ، اعم از اینکه با زبان و قنا باشجج  یا باو آن شججخص خنش : ارع که عرباره او این چنین گف ه شججنع؛ هو چه می

 ک ابت باش  یا با اشاره باش . 

گن:ه ما:  که چبع  از اینکه حقیقت غیتت معلنم شج ، واقعاً ا:سجان از روایاتی که عرباره غیتت گف ه شجج ه ا:گشت به عهان می  

 ااین ر گوعع. ما:قل ش ه معلنم میروایاتی که  ازعظمت گناه غیتت، عه . ا:سجان را به سنی گوعا  هالکت و :ابنعی سنق می 

 جلسه آین ه بیان خناهیم کوع. 

 

«والحم  هلل ر  العالمین»            

 


