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 الحقوق  لةشرح رسا

عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى قَلْبِكَ إِلَّا لِفُوَّهَةٍ كَرِيمَةٍ فَتَنْزِيهُهُ  السَّمْعِ وَ أَمَّا حَقُ»گفتیم؛ حضرت فرمودند: درباره حق گوش سخن می

جلسههگ گتهههتگ درباره حقن حق م ح آی   ا م حقگوگ گوش م ابههم حب حر ا  «. تُحْدِثُ فِي قَلْبِكَ خَيْراً أَوْ تَكْسِِِ ُ خُلُقاً كَرِيماً

مگد بگ نقش گوش م  گا ی م معرف  م ههگات  حنسهاا  سهتگدخ سهخگاا م میارای رح کرد مردقم. حضهرت حقگاا حهاره می     

گ ضآیآگ ابم حقن حس  متأثیرحتی مگ در حنسهاا دحرد م مرحباتی مگ حنسهاا باقد حگ گوش دحهتگ باهد. کآده مأمورق  گوش بگ   

گوقیم حب حر  گا ی م معرف   ستگدخ نگ حقگوگ فقط  ا  دل حنساا  ستگد؛ حقگوگ می ا  بلب حنسهاا  ستگدخ درمحگه حقگها درمحگه

اا بیگدخ بر صفحگ دل حنسهگود م  نچگ مگ ابم میگیرقد؛ حصالً  نچگ مگ گوش میهآا قک سر  حصیالحات م مفا یم رح قاد می

بگدد. جاقگاه گوش تیلی مهم حس  مگ ما بدحنیم گوش در ماآوکگ بدا م رمح حنساا اگ نقبی دحرد م با توجگ بگ  ا نقش می

 نقشخ  ا مب  باقد حقش رح بگ درستی ببگاسیم. 
 گوش، دروازه قلب

تَعْلَمُونَ شَِيْااً وَ جَعَََ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الََْبْااََ وَ  أُمَّهاتِكُمْ ال  بُطُونِ مِنْ وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ»فرماقد: سهوره نح  تدحمند می  87در  قگ 

دحنستید؛ مری برح  هآا گوشخ  ا  مادرحنتاا تارج مرد در حاری مگ  یچ نآیخ تدحمند هآا رح حگ هوم«الََْفْاِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

بعد بگ مآک حقگها بدحنید. بعد گوش رح  م مقدم مرده بر ابهههم م بلب برحر دحد. قعگی حقگها  آاا حب حر ا  معرف   سهههتگد مگ 

خ «قَُْ هُوَ الَّذِي أَنشَََكُمْ وَجَعَََ لَكُمُ السَّمْعَ وَالََْبْاَاََ وَالََْفْاِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ»فرماقد: سوره ملک می 32حبصار. قا مثالً در  قگ 

ح  مگ بتوحنید  نچگ رح مگ بصار م حفئده برحر دحد؛ گوش م ابم م قک صفحگتدحمند ههآا رح تلق مرد مری برح  ههآا سآو م ح  

هگوقدخ در  ا برحر د ید. سآو م حبصار نسا  بگ حفئده جگاگ درمحگه دحرند؛ بلوب ای   نیس  مگ بخوح د تودش بیگید م میمی

اخ حگ محیط پیرحموا تودش قک ای  اقی  مستقیم درقاف  مگد. بلب م رمح حنساا قک موبعیتی دحرد مگ بگ محسیگ حقن درمحگه

خ فرمانرمح  بداخ «الْجَسَدِ هُوَ الْقَلْ ُ فَمَلِكُ»مگد.  آین مضآوا بگ کیگگ در رمحقتی حگ حمام رضا)ع( محرد هده حس : رح درقاف  می

باا حقن بداخ دم گوش  ستگد. درمحگه خ بلعگ حقن بدا م نگهااا م«وَ حِاِْنُ الْجَسَِدِ وَ حِرْهُ ُ الَُْنُنَانِ  »بلب م دل حنسهاا حسه ؛    

لَا يُدْخِلَانِ عَلَى الْمَلِكِ إِلَّا مَا »مرمد  ر ای   بگ حقن بلب. باا م نگهااا هوند درمحگه ا میپادهاه بدا بلب م حفئده حس ؛ گوش

 مگگد مگحقن دم  یچ ای   رح بر  ا پادهاه م ملک محرد نآی 1خ«إِلَيْهِمَايُوَافِقُهُ لََِنَّهُمَا لَا يَقْدََِانِ أَنْ يُدْخِلَا شَيْااً حَتَّى يُوحِيَ الْمَلِكُ 

توحنگد ای   رح محرد مگگد؛ م حگر پادهاه بگ با  ا موحفق نااههد؛ اوا پیش حگ حهاره  ا پادهاه م فرمانرمح بگ  ا دمخ  نها نآی  حم

ههود تا بگ  نچگ مگ ماق  حسه  پاسد د د. بعد  ا مب  بگ گباا حهاره    ا دم حههاره مگدخ  ا فرمانرمح تودش سهرپا گوش می  

لعگ بداخ ادهاهخ بهوند بلعگ حقن پ ا میگوشپس  مگد.بسیار  مگ دحردخ  ا رح تعایر م تفسیر می مگد مگ گباا  م با حب حر ا می

  نگهااا حقن بدا.

باا م نگهااا بدما حههاره پادهاه ای   رح  فرماقد مگ حقن دم دمحگهمی حمام رضها)ع(  دحرد؛ حگ قک طرف مجود نوتگ مهآی ااحقگ

خ حق هگیدا «فَتَنْزِيهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى قَلْبِكَ إِلَّا السَِّمْعِ  وَ أَمَّا حَقُ»فرماقد: ع( میحقگاا حمام سهااد)  حمامگگد. محرد نآی

ین هود ب. باالتره اگونگ میتیرحقن حس  مگ حم رح پاک بدحر  حگ حقگوگ  ا رح طرققی بگ سو  بلب تودت برحر د ی مگر برح  

                                                           
 .205خ ص95. بحارحألنوحرخ ج1



   2 
 

فرماقد بدما حهاره فرمانرمح هه مگ بلب باهد ه حقن دم حجاگه مرمد  حمام رضا)ع( در حقن رمحق  میحقگها جآو مرد؟ حگ قک طرف 

فرماقد حق گوش حقن حس  مگ  ا رح حفظ مگی حگ حقگوگ  ر د گد. حگ طرف دقگر حمام سهااد)ع( حقگاا می ای   بگ بلب رح نآی

فرماقد حق گوش حقن حس  مگ حقن مگترل رح حگر حمام سااد)ع( میای   بخوح د محرد بلب هود. حقگها  یچ مگافاتی با  م ندحرد؛ 

اقد گوقد تو بمگد. میمگد؛ دحرد بگ مظیفگ حصلی بلب حهاره میحناام د دخ در حقیق  بگ  آاا مأمورق  حصلی فرمانرمح حهاره می

 ا  مرمد بلب  ستگد؛ م درمحگه ر ای   رح بگ حم ند ی. پس حقن د مرمد د ی دستور  باهد مگ حجاگهدستور  مگ بگ گوش می

مگگد. حگر حمام رضا)ع(  ا  مرمد بگ ههر بلب م رمح  دمی  ستگد. حقگها تح  فرماا بلب م دل حنساا کآ  می ا درمحگهگوش

فرماقد حقگها حرگ  سهههتگد برح  بدا م بلب م حصهههن  سهههتگد برح  بدا م بلبخ قعگی باقد مظاق  نگهاانی در حقن رمحق  می

درسه  حناام د گد. قعگی حقن دم بر حنسهاا حقی دحرند؛ حقی مگ حنساا حگ حقن دم باقد حدح مگدخ حقن حس  مگ فرماا    تودههاا رح 

فرماقد حق گوش حقن حس  مگ  ا رح توخ بلب درسه  بگ  نها بد دخ دستور صحی  بگ  نها حبال  مگد. حمام سااد)ع( در محبو می 

فیلتر حقااد مگد م حجاگه ند د مگ  ر ای   محرد مآلو  م حوگه فرمانرمحقی دل توخ رمح توخ دل توخ پهاک م مگ ه بهدحرد؛ قک   

 مقرمس قک د دخ حقن در حقیق  قعگی  روده مردا حقن مآلو  بگههود. حقن تیلی مهم حسه . حقگوگ حنساا بیا  رح گوش می  

ین تصهوصیتی دحرند. حقن حق  . درم  ههگیداخ حقگها  آگ قک اگ مگدمی مخدمشمخرب مگ بقیگ ههئوا رمح م بلب حنسهاا رح   

گوش حس . حقن دم میلای مگ حگ حمام رضا)ع( م حمام سااد)ع( نق  مردمخ حقگها حتفاباً موآ   م  ستگد؛ قعگی  ر مدحم قک حیث 

مگگهد. درمحگه بودا گوش برح  بلهبخ نگهاهاا بوداخ حرگ بوداخ تحه  فرمهاا بلب بوداخ      م جهتی رح در حقن رحبیهگ بیهاا می  

بانااخ حگ ماآوع حقن میارب فهآیده می هود ...  ا مب  حنساا رمحش م بلاش بلب نسا  بگ حقن نگهااناا م درمحگهفرمانرمحقی 

ح  باههد مگ بتوحند فرمانرمحقی صهحی  دحههتگ باههد. حاال حقن در مورد گوشخ ابم  م  آیگیورخ بقیگ حکضا   م     باقد بگ گونگ

 مگد م مرحبب باهد.   آیگیور. حقن فرمانرمحقی رح باقد درس  حکآال

د د ایس ؟ دم فرماا  ا م نگهااناا مرمد  بگ حوگه فرمانرمحقی م سلیگ  بلب میح  مگ بلب حنساا بگ حقن درمحگه ا حبالبیگ

ل  ا رح مگترگوقد حقن ای  ا رح فقط حجاگه مرمد بد ید؛ حق گوش حقن حس  مگ تو بگ حم دستور بد ی م مرحبب باهی دحرد؛ می

ح  در حقگاا  س  مگ ارح حضرت در بیاا حقن حقوقخ حق سآو رح ای   م  ر مسی رح حجاگه مرمد ند د.قک نوتگمگ  ر  مگی

تر حگ ابم حس ؛ حقن رح در جلسگ  قگده کرد توح یم مقدم مرد بر بصهر؛ ح آی  سآو نسا  بگ بصر ایس  م ارح گوش مهم 

 مرد. 

«محرحآد هلل رب حرعارآین»            

 

 


