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 الحقوق  لةشرح رسا

 هانیدو معیار برای ارزشمندی شنید

های خودش را کنترل و دنیبحث ما در مورد حق گوش به اینجا منتهی شد که حق سمع و گوش بر انسان این است که اول شنی

 های با ریمت وجز اینکه فقط به شنیدنی شودمحقق نمیبه طریق پاک برای ورود مسممواا  ررار دهد و این   پاک کند و یک

های کریم و با ارزش ییست؟ فهرستی از ارزشممند اجاز  ورود بدهد  یننی فقط ییزهای با ارزش را بننود  حا  نن شنیدنی 

نیدن ش های ارزشمند و مفید مثلهای ارزشمند ذکر شد  است  شنیدنیتوانیم ذکر کنیم  دو منیار اینجا برای شمنیدنی امور را می

ها و ررنن، شممنیدن ذکر خدا که مأدع اا م هسممتی اسممت، شممنیدن سممهنانی که به مناد و مرت مربود اسممت، شممنیدن گرفتاری

بیت)ع(، بیت)ع( و سهن اهلگیرد، شمنیدن نا  اهل منمکت  مرد  که به دنأا   تتش برای حل منمکت  مرد  رمور  می   

های ارزشمند است  انسان باید را  گوش  را فقط برای این امور باز بگذارد  الم نافع  اینها همه از مصمادیق شنیدنی  شمنیدن 

های گذارد  این دو منیاری که اما  سممجاد)ع( برای شممنیدنیشممنیدن ییزهای دیگر جز خسممار  ییزی در انسممان باری نمی

، یک خیری را در رلب تو ایجاد کند یا یک خلق «يم ًخَيْراً أَوْ تَكْسِِِ خ خُلًُ ً رَرِ قَلْبِكَ فِي تُحْدِثُ»اند ییسممت؟ ارزشمممند گفته

ر   این دکندکریم و رفتار با ارزشمی را برای تو کسمب کند  شمنیدنی ارزشممند را با این دو وییگی یا خصموریت توری  می     

 حقیقت هم توری  فوهة کریمة   

ان نیدنی ارزشمند به طور رهری در رلب انسشمنیدنی ارزشمند این است  یننی اگر ییر از این باشد، شنیدنی ارزشمند نیست  ش 

 خواهد به دو مسأ ه اشار  کند:می کند  این دو ییز است  اینجا حضر کند یا خلق کریم را کسب میخیری را ایجاد می
 . ایجاد خیر در قلب1

شود ظرف روح انسان یکی اینکه در رلب و روح و روان و ذهن تو خیر ایجاد کند  خیر یک دامنه وسینی دارد  هر یه بااث 

شوند  یون در رلب هایی که من ارض کرد ، همه فوهة کریمة محسوب میوسمنت پیدا کند این شنیدنی ارزشمند است  نمونه 

د، الم کنایجاد می خیر کند  شنیدن الم نافع برای انسانشمنیدن ررنن در رلب انسان خیر ایجاد می کنند  انسمان خیر ایجاد می 

   هر یه به وسنت روح و پاکی روح کمک کند، شودمیکند و خیری در رلب و روح انسان ایجاد نافع روح انسان را بزرت می

ی از ارزش بلکه ضد ارزشهای بی  حا  بسنجیم که از رأح تا شب یقدر شنیدنیشودمحسوب می شمنیدنی ارزشمند و ریمتی 

کند، دروغ و تهمت  شنیدن این امور به جای اینکه در رلب شمود  ییأت روح را کدر و ضنی  می یطریق گوش وارد رلب ما م

کند  اگر کسی این کار را کند منلو  است که کند و ناپاکی و بدی در رلب انسان حادث میانسمان خیر ایجاد کند، شر ایجاد می 

 حق سمع را ادا نکرد  است  
 . کسب خلق کریم2

خُلق کریم به یه منناست؟ شنیدنی ریمتی یک منیارش این است که انسان با شنیدن است   «تَكْسِ خ خُلًُ ً رَرِيم ً أَوْ» منیار دو 

نن، خُلق کریم کسمب کند  نیا این امری ییر از او ی است؟ ییر از ایجاد خیر در رلب است؟ بله، و ی با هم پیوند دارند  خُلق  

که در انسان تأدیل به ااد  یا  است ق است یا خُلُق  خُلق به مننای رفت یا سرشتیمفرد اختق اسمت  اختق مفردش یا خُل 

مربود به رمفا  درونی انسان  هر یند ای که ناخودنگا  در ظرف خاص نن رفتار از او سمر بزند  اختق  ملکه شمود، به گونه 

ناخودنگا  این رفتار از او سر بزند، به این شود، نن هم به نحوی که  در ندمی است، و ی اگر رفا  درونی انسان مننأ رفتاری
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 هک گویند خلق  این است  مثتا کسیکاری از او سر بزند، نمی خاص شرایطی بار  در یک به گویند  اگر کسمی مثتا اختق می

کسی به  اگر این خلق اوست  اما دهد،میناخودنگا  فح     کسی کهاین خلق اوستدهد، فح  می اصمأانی شمدن  به محض 

در یک شرایطی، این را  ناگهانی اگر این کار را برای یک بار انجا  داددهد اما فح  نمی رمور  اصمأانیت  طور متنارف در 

 گویند اختر  این است  این رفتار یلط است، یه ااد  باشد و یه نأاشد، اما خلق این است که نن رفت درونی که درنمی

گیرد، ناخودنگا  نن رفتار از او سر د که انسان در فضا و شرایط خاری که ررار میشوبااث  انسان رینه دواند  و رسوخ کرد ،

 بزند  یننی بدون فکر و تأمل این اکس ا نمل را ننان بدهد  

کند برای شنیدنی ارزشمند، نن است که موجب شود انسان یک خلق کریم هایی که حضر  اشار  مییکی از منیارها و وییگی

ها و مصمادیق فراوانی دارد  ننهه که بااث شود رفتار انسان ارتح شود   یا خُلُق کریم و با ارزش پیدا کند  این خودش نمونه

 شود شنیدنی ارزشمند  مرت، همه اینها میررنن، یاد کت  منلم و مربی اختق، 

ث في تحد»فرماید شنیدنی ارزشمند نن است که دهد و میشنیدنی ارزشمند دو اثر باید داشته باشد  حضر  دو منیار میپس 

کند  یاینجا به دو جنأه اشار  م  ذاروح تو را روح خوب و پاک و بزرت کند  هم روح و روان را، و هم رفتار را  « قلبك خيرا

یننی هم پندار ندمی و هم کردار ندمی را و هم گفتار  کند خوب می شنیدنی ارزشمند نن است که روان و روح و رفتار انسان را

ندمی را ارمتح کند  یون گفتار و سمهن گفتن هم خودش یک فنل است  این گفتار، گفتار خوب با استماع خوب پیوستگی   

 طها پاک کنی و منز  کنی و فقیرا باید گوش خود  را از ناپاکی ه رأتا توضیح دادیم که)کدارد  بند فرمود د یل  این اسمت  

، این را «فَإِنَّهخ بَ بخ الْكَلَ مِ إِلَى الًَْلْ ِ يخؤَدِّي إِلَيْهِ ضُِرُوبخ الْمَََ نِي ََلَى ََ  فِيََ  َِْْ خَيْر  أَوْ ََر » نن را درواز  این امور ررار دهی(

 ت  بان استوضیح دادیم که جایگا  گوش ییست و یرا اینقدر مهم است  گفتیم درواز  است و گوش درواز اول بحث مفصل 

 شاءاهلل بند از ما  مأارک رمضان، احکا  مربود به اقد را دنأال خواهیم کرد ان

 

«وا حمد هلل رب ا نا مین»            


