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 الحقوق  لةشرح رسا

  رزرگ،ادت برن  اب ر،برنن  و ر،گیی   ه  من ر  چن، «فاکرامه عن الخنا»اولین عضوی  ه  قی  راا  ن  رین  د،  برن  ری:   

ر یک را :« اهاام  عن الخنن»تاین مصن:یق ر،برنن  ادنره ها:یم. یعن  سیءاستفن:ه اب برن . اگا رخیاهیم میر: و مص،اق اب مهم

 جمل  رگیییم  یعن  رزرگ،ادت برن  اب گننهن  برن . 
 سایر مصادیق بدزبانی

ان، تن اب رییت گننه  رادما:هادونره ها:یم  :ر قنل  ه  برن  گننهن  ریوینر  راا  ن  بنرت تصییا است.    من ر  چن، گننه برن 

 ثالًمراخ  اب این گننهن  ر  عنیا  گننهن  برن   رن تینمح همااه است؛ اینک   باار:ا: :وییت گننه  میتییم ین غیامیتییم. البت  

ن،. ر،عت ار  عنیا  گننهن  برن  ننم را:ه میار: رافییا ر  رأ ؛ تن هفتن: گننه ه  خیل  هیو  اههنر قیا و نن:ار  هن،  ین مثالً ت 

ثالً تیانیم رگیییم گننه برن  است؛ م:ر :ین. اگا باار رند، اینهن را رگیییم جزء گننهن  برن  است  خیل  اب چیزهن  :یگا را م 

برن  نییت رلک  این خی:ش یک عنیا  میتیل  راا  عصین  و  جنسیس  ها:  گننه برن  است؛ :ر قنل  ه  این جزء گننهن 

 دین،. مخنلفت رن خ،اون، است. اینهن را هننر رگذاریم؛ وابعنً رعض  اب اینهن ر  عنیا  گننهن  این عضی دما:ه نم 

عنیا  گننه برن  ارائ  :هیم.  تیانیم ر وجی: :ار: ه  ننهن را م  ریینر امن ر  غیا اب چهنر ین پنج میر:  ه  گفتیم  وابعنً میار: 

ر  غیبت  تهمت  :روغ  ننسوزا و :دوننم تیحویح :ا:یم. ر  غیا اب اینهن وابعنً رعض  مصن:یق مهم :یگا  هم راا  برن  ر     راجع

خیاهیم اب رحث برن  عبیر یک  اینهن را تیحوویح :هیم  قا ووت نییووت. اماوب م عنیا  گننه وجی: :ار:. اگا من رخیاهیم یک 

 م. هنی

نرهن اب هن و نیهن و هین ریینر  اب قتن  ریینر مخار  :ار:؛ برن  است؛ نمنم  نثنر مهم مثالً نمنم  یک  اب گننهن چینی: . سخن1

تیانن، بن،گ  هنن،. اوالً ادتینق چین  ا الً نم هن ر،و  نمنم  و سخنخیز:. یک ع،ه هنردون  همین اسوت؛ رعض   نمنم  رام 

است ه   رهنی . این یک  اب ر،تاین هنرشنین،:ارن، ه  رن هم  سوا سخن را رنب هنن، و یک مانلب  را ر  ه،  انتین  ر  :یگاا   

تاین اقاا: نز: مغضیب 1 «بِالنَّمِیمَة الْمَشَّاءُونَ اللَّهِ إِلَى أَبْغَضُكُمْ»قامنی،  تیان، انجنم :ه،. رسوی  گاام  اسالمص(  م  برن  م 

  اقکن چین  و اختالونم، هیوتن،. یعن  اسن  بن،گ  خی: را را سخن ان، ه  :ائمنً رااسون  نمیم  :ر قن  رقت خ،ا هیونن  

رقت خنن  بی، و ان،. یک ع،ه هنردون  همین اسوت. :ر گذدوت  وسونیت ارتبنث  مثت اماوب نبی:؛ :ر گذدت  رنی، م     باار :ا:ه

  گیا: و رهن رین االثنین  است؛ یعن  اب بی، قاق  را م رقت. نمنم  رعض دونی، و اب ننجن خنن  عماو م  هن  او را م قا 

وابعنً ر  ه،  تخایب و   اقت،مثت ن  چیزهنی  ه  اال  :ر قضن  مجنب  اتفنق م صهن رعضو  ول  .. :ه، و اب عماو .عماو م 

هن ین تاین انچین  است  اینهن مغضیبهینن  ه  اسن  هنردن  را سخنهنن،. رهم ریختن اوحنع عمیم  جنمع  این هنر را م 

ر  یک هی   قنال مثالً هی  گفت  و یک قاق  ب:ه  راجع هن قت  ممکن است یک مالب  را یکوبتنز: خ،ا هیوتن،. گنه   

:ر یک دواایا  ری:ه و اب رو  عصوبننیت ری:ه؛ خی: اینک  اینهن را انیون  قفن هن،  نیت نکن،  تالش هن، راا  ا الا  ا     

أَ لَا »قامنی،  م البین  این ن  چیز  اسوووت هو  خ،اون، متعن  اب من انتدنر :ار:. روایت :یگا  اب پینمباص(  وار: دووو،ه ه   
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 چین  ورا سخنرعضو   ا والً رنن    2 «قَالُوا بَلَى يَا َِسُِوََ اللَّهِ قَاََ الْمَشَِّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ الْمُرَرُقُونَ بَیْنَ الْحَبِب ة   بِشِِرَاِِکُمْ  أُخْبِرُکُمْ

 ن  را رهم نز:یک هن،. تیان، رنی، :وسترین :وستن  ج،ای  رین،ابن،. ن:م تن م  اینک  نمنم  است و

تیانیم  ها هنیم  اهننت ها:  است؛ اهننت لینن . چی  یک  اب چیزهن  :یگا  ه  راا  برن  ر  عنیا  یک گننه م . اهانت: 2

هن،؛ گنه  :ر لین . تحییا و اهننت لینن  اب جمل  گننهنن  گنه  اهننت رقتنر  اسوت و هیو  :یگاا  را :ر رقتنر تحییا م   

 است ه  ریینر رزرگ دما:ه د،ه است. 

 خیانم. چنپلیس  اب گننهن  برن  است. چی  وبت نییت رواین  را نم سی: . چاپلو3

 . مسخره کردن.4

 اینهن گننهن  برن  است. وع،ه :روغ ه  اال  متأسفنن  رعض  اب میئیلین من ر  ن  مبتال هیتن،.   . وعده دِوغ دادن5

   این اب گننهن  ریینر رزرگ است.. افشاء سر6

 هن  ماریط ر  برن  است. اب خی:ش تعایف هن،  این یک  اب جلیهاینک  ن:م  . خودستايی:7

 

«والحم، هلل رب العنلمین»            
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