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 الحقوق  لةشرح رسا

، از ب:زبادی، ب:گدیی، آ  را حفظ هنن: و بزرگ «خَنَاعَنِ الْ فَإِكْرَامُهُ اللِّسَانِ وَ أَمَّا حَقُ»بحث ما در حق اللساا  بدد ه  رممددد:   

ی سخن تمین مصادیق ب:زبادتمین و رایجب:ارد: از اینک  زبا  را ب  ب:گدیی و ب:زبادی آلدده هنن:. تا اینجا درباره سا  تا از مم  

 ثالًم اینجا یک بابی باز هنی  وب  دروغ، غیبت و تممت. اینک  بخداهی  در هن:. راجعگفتی ؛ در ح:ی ه  این جلساا  اضت ااا می 

 ب  این حصیصت وگیمی . یک تدضیح اجمالی و هلی راجعدرباره دروغ هم آدچ  ه  مم  اسات را بودیی ، از مصصادد راهال  می   

  .هنی ب:زبادی اشاره می و مم  آثاری ه  دارد؛ همین ض:ر ه  این مدرد تدج  ضمار بویمد، هاری است. ما بیشتم ب  مصادیق رایج

 . ناسزا و دشنام4

چمارمین مدرد، داسزا و دشنام است. ممکن است این را در اهطالح عامیاد  هما  رحش بنامی ؛ دشنام داد ، داسزا گفتن، رحش 

داد ، این ه  از مصاادیق ب:زبادی است و متسسفاد  روا  دارد. منتمی منودر از رحش و داسزا و دشنام رص  الفا  بسیار رهیک  

ای ه  از آ  مشاتق شا:ه، یینی لفوی ه  حاهی از ضباحت و زشتی   . رحش با تدج  ب  مادهدیسات؛ این ه  باخرمه ممات  دارد 

هایی در مدرد هارهایی ه  ادسا  ادجام . رحش الشای  یینی این زشاتی و ضباحت روشن ش: و آشکار ش:. ل ا یک وضت  اسات 

راهاای دی:ا همده اما  ب  یک مینایگدین: گمچ  در اذها  ادصااما  شاادد. رحشااا  ه  میده:، این اهااطالح اسااتیما  میمی

یک هاری ه  ضبیح است و ضبیح بدد  یک چیز یینی اینک  از آ  ح: متیار  و میت:  رددش رار   یینیاست  حصیصتش هما 

دد هار شهن: و گاهی ب  زبا . اینجا با آ  بخشای ه  ب  زبا  ممبد  می شادد. این رحش و رحشاا گاهی ب  ریت تحصق دی:ا می  

شادد ه  ریلی روشان و آشاکار است، یا حتی    هایی همماه میی گاهی از اوضات این لفظ و این گفتار با یک زشاتی داری . یین

 ممکن است ریلی روشن و آشکار ه  دباش: اما ضبیح است. ضبیح بدد  آ  مسلّ  است. این از مصادیق رایج ب:زبادی است. 

 زشتی ناسزا و دشنام

  زیاد است؛ در آیات و روایات در این رابط  مطل  بسیار گفت  ش:ه است. ر:اود: متیا  در مدرد رحش و داسزا و دشنام مطال

دیست؛ اگم ه  از عفت در هالم و ساخن را ب  هار بمده و اینک  حاوی الفا  ضبیح و رهیک و دادرسات   گدی: میدر مدرد ضمآ  

ممکن است از یک لفوی ب  داچار بخداه: استفاده  هیگدی:. چد  گا  از آدما سخن میبخداه: یاد هن:، با هنای ضبیحیک میادی 

هن: ه  مینای ردبی د:اشاات  باشاا:، اما ریلی مم  اساات ه  همین الفا  را ب  هااماحت بیا  هن: یا با هنای  آدما را بیا  هن:.   

:  اسبتی ا رممدددهمحا  در مدرد رحش و داسزا این روایت از دیامبم گمامی اسالم)ص( دصت ش:ه ه  رطاب ب  عایش  ا ب  منب 

ش: ه  رحش ب  هدرت یک ادسا  تجس  و تمثت دی:ا هن:، حتماً ب  شکت اگم می 1،«مُمَثَّلًا لَكَانَ مِثَالَ سََوْ    لَوْ كَانَ الْفُحْشَ إِنَ»

لی تدادی  ذهم هنی  وبخداهی  حصیصت این هار را تصاادیم هنی ، روایات رماوادی در این رابط  می اگمشاا:. بساایار ب: هاهم می

رداهی  بودیی  واضیاً این رحش ه  ممکن اسااات در دزد بسااایاری از رص  اخ  میما رداه  ریلی با  این جمت برمدازم.  دمی

 در هالم و در سخن رعایت عفت را ب  هسادی ه مات تن:ی راجعمسلمادا  یک امم عادی تلصی شدد، اما ر:اود: متیا  واضیاً تیبی

اد: از رحش و داسزا و هنن:، بیا  رممدده اسات. مثالً در روایتی وارد شا:ه ه  رساد  گمامی اساالم)ص( همیحاً دمی همده    دمی

، اینک  ر:اود: تبارک و تیالی داسازا و دشنام را ب  هی  عندا   «شفَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَ التَّفَحُّ وَ الْفُحْشَ إِيَّاكُمْ»رممای: می
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دارد مینایش این دیست ه  چن:ا  اشکالی د:ارد. د ، خیح  یینی یبغ  ؛ اگم این تیبیم را دارد؛ حاخ این دوست دمیدوست دمی

ها از دصت ش:ه ه  اینطدر آدمیک ساخن دیومی از ردد رسد  ر:ا)ص(  در اینجا ب  هار ببمی ، شااه:ش ه  این اسات ه  در   

، از ب:تمین بن:گا  ر:ا هسادی هستن: ه  دیوما  ردش «مَنْ تُكْرَهُ مُجَالَسَتُهُ لِفُحْشِهِ شَرِّ عِبَادِ اللَّهِ مِنْ إِنَ»ب:تمین ممدم هساتن:   

 مصادیق راهی دارد هست و عام آدچ  ه  در اذها   منحصم ب رحش  البت  د:ارد: با آدما همنشین شدد: ب  راطم ب:زبادی آدما.

یک وضت ممکن است مثالً الفا  بسیار رهیکی در آ  باش: یا  شدد.را شامت میهم ددع داسازا و هم ددع ب:زبادی   دیسات بلک  

اهادت رددش یک مدضدع ج:ا است؛  و... است. حاخ این غیم از مسسل  اهادتب  آ  شا:ت دباش:.  مثالً یک الفاهی باشا: ه   

سات در دلش اهادت باشا:، ممکن است تممت باش:، ممکن است غیبت باش:، آ  مصاردات را هار د:اری . ردد لفظ   این ممکن ا

 اش همتم است. زشتی گاهیریلی زشت است و  گاهی؛ حاخ این منودر است زشت

   قَلِيلِ الْحَيَا ِ لَا يُبَالِي مَا بَذِي فَحَّاشٍ لِكُ الْجَنَّةَ عَلَى إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ»رممای:  در یک روایت دیومی رسااد  گمامی اسااالم)ص( می

یینی زیاد رحش دهن:ه، یینی هسی ه  هارش این است؛  ی حمام همده؛ رحاشر:اود: بمشت را بم هم رحاش«. قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ

 همده ها حمامود: بمشت را بم این آدمها اهالً هارشا  این است؛ ر:ازد: و بی ای ها گمواهی این عمت از آدما سام می بی ای 

شندد هی  باهی د:ارد. گدی: و آدچ  میحیا ه  از آدچ  ه  میآبمو و بیرحاشِ بی ؛اسات. ح امت در ادام  دو س  ضی: رممدده  

ی او اهن:؛ د  ریلی حیا دارد و د  ریلی آبمو بمب  رحش داد  عادت هن:، ردد ب  ردد این حاخت را دی:ا می ه  رحاش و هسی

شندد. ر:اود: بمشت را بم چنین آدمی حمام گدی: حساسیت دارد و د  دسبت ب  آدچ  میمم  اسات و د  دسابت ب  آدچ  ه  می  

بین:؛ اما در اینک  اهت این عمت یک عمت گدی: بمشت را حمام همده، یینی این آدم روی بمشت را دمیهمده است. وضتی ه  می

شدد، این چیزی دیست ه  بشدد آ  را هتما  همد. آیات و روایاتی ه  ب  این مدضدع می ضبیحی اسات ه  مدج  این گمرتاری 

اد: ه  دیساتن:. بی:اً رداه  گفت ه  چ  تیبیماتی در مدرد رحش ب  هار ررت  است؛ رحش از مصادیق هل  دادست  ش:ه،  دمدارت 

از  هل  و ست  گاهی گاهی شدد؛ریت اینطدر منطبق می از مصاادیق ای ا  دادست  ش:ه، اینما مم  است؛ یینی این عناوین بم یک 

؛ اینما گاهی مجمع است ، گاهی از مصاادیق تممت و گاهی از مصادیق غیبت و گاهی از مصادیق اهادت اسات  مصاادیق دروغ 

 هنن:. شدد:. یینی چن: گناه و میصیت را با رددشا  همماه میعناوین متی:د می

همحا  در اینک  این گناه بزرگی اسات، در اینک  ر:اود: تبارک و تیالی ب  هی  وج  با هسای ه  اهت رحش و داساازا باش:   ب 

روی ردش د:ارد. اینما امدری اسات ه  روشان است. منتمی رحش یک آثاری در ددیا و آرمت دارد؛ آثار وضیی دارد، آثار   

 ا در جلس  آین:ه اشاره رداهی  همد. این آثار رمممی در جامی  دارد، و در آرمت. 

«والحم: هلل رب الیالمین»            


