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 الحقوق  لةشرح رسا

النفس، یعنی حق انسان به صورت کلی، حق اعضاء بدن انسان عرض کردیم در این کالم نورانی امام سجاد)ع( بعد از بیان حق 

وَ »کند. اولین حق، حق زبان است؛  در مورد حق زبان درس؛ اس؛ که ععییر مفرد به کار برد  اس؛  را هم یک به یک ذکر می

شود اینها را یکی کرد ولی ؛ که این حقوق متعدد اس؛  می، اما واقع این اس«أَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَى وَ تَعْوِيدُهُ الْخَيْرَ

 کند که زبان را دارای چندین حق بدانیم. عا اینجا سه حق از حقوق زبان را عوضیح دادیم. دق؛ نظر ایجاب می
 حق چهارم زبان

، الیته ادامه دارد که آن را به عنوان یک حق «ينِ وَ الدُّنْيَاالْحَاجَةِ وَ الْمَنْفَعَةِ لِلدِّ إِلَّا لِمَوْضِِِ ِ وَ إِجْمَامُهُ»چهارمین حق این استت؛  

فرماید زبان را باز نگه دارد مگر برای موضع نیاز و منفع؛ دین و دنیا. این می«. وَ إِعْفَاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ»دیگر ذکر خواهیم کرد. 

داند  الیته امام)ع( یکی از حقوق زبان را سکوت میشتود که  باز داشتتن زبان یک حق است؛  با عو ه به ادامه کالم، معلوم می  

خواهد بگوید حق زبان این استت؛ که آن را ، در حقیق؛ میفرماید  ا مامه مگر برای این موارداستتتانا هم دارد ولی اینکه می

اشد. فرق ی در آن بخواهد سخن بگوید برای نیاز و یک منفع؛ دنیایی و دینکنی که یا سخن نگوید یا اگر می رعای؛ ایگونهبه

اس؛ بین حا ؛ و منفع؛ دنیایی  اینها با هم متفاوت هستند. گاهی یک منفع؛ دینی و ود دارد  منفع؛ دینی امور مختلفی را 

شود  بیان معارف، بیان عوحید، بیان فضائل و کرامات پیامیر)ص( و انییا و اولیاء الهی، بیان مناقب ائمه معصومین)ع(، شامل می

را از کسی بپرسد، یا به  چیزیعادت و خیر و صتال،، اینها همه منفع؛ دینی است؛. گاهی ممکن اس؛ مزم باشد   دعوت به ست 

دیگری  واب بدهد. این یک دامنه وستتیعی دارد که زبان را برای منفع؛ دین باز کند. اگر من بخواهم مصتتادیق گ تتودن زبان 

شویم  دفاع از مظلوم، ایستادگی در برابر ظالم، احقاق رد این بحث نمیوا لی مابرای منفع؛ دین را ذکر کنم، این فراوان اس؛ و

خواهد معامله کند، خرید و فروش کند، برای حفظ شتتتود منفعت؛ دین. یا یک منفع؛ دنیایی  بامخر  می حق، اینهتا همته می  

  یعنی موضع حا ؛، موضعی که در شود، این هم اشکالی ندارد. اینها استانا اس؛اموالش، هر آنچه که به شئون دنیا مربوط می

آن منفع؛ دین باشد و موضعی که در آن منفع؛ دنیا باشد. الیته خود اینها کم نیس؛، اما در غیر این سه موضع باید زبان را باز 

 .بدارد از سخن گفتن. این اصل اس؛  یعنی اصل این نیس؛ که سخن بگوید، از هر چیزی، از هر دری

در  مع دوستانش هم ن سته، زبانش را بیندد و حرف نزند   که کسی عوصیه بایدکه به مقتضای این ممکن است؛ به ذهن بیاید  

این هم درس؛ نیس؛. نیاید سوءبرداش؛ شود. بامخر  گفتگوی بین امحیاب به شرط آنکه م تمل بر مفاسد نیاشد، این خودش 

ینی و دنیایی د شود، اینها خودش منفع؛یک منفع؛ دینی و دنیایی اس؛  گفتگوهایی که باعث انس و الف؛ و محی؛ بی تر می

رود سخن نگوید و یک علقی دیگری بخواهد از این رفتار ایجاد شود، این صحیح دارد. اینکه یک کسی به طور کلی هر  ا می

 نیس؛. لکن مهم این اس؛ که اصل در باب زبان این اس؛ که عا نیاز نیس؛ انسان سخن نگوید. 

سکوت کلید هر آسای ی  1،«رَاحَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ كُلِ صَّمْتُ ... مِفْتَاحُال»فرماید  وارد شد  که میروایتی از امام صتادق)ع(  

 أَوْ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً تَكَلَّمَ فَغَنِمَ»فرماید  ر دنیا و آخرت است؛. در یک روای؛ دیگری وارد شد  که رسو  گرامی اسالم)ص( می د

ای که ستخن خیر بگوید و سودی بیرد، و چنانچه سخن خیری برای گفتن ندارد، سکوت  ، خدا رحم؛ کند بند «فَسَِلِم  سَِكَتَ 
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 ماند. اش این اس؛ که در سالم؛ میکند. چون نتیجه

دعوت شتد  به اینکه انسان زبانش را رها قرار ندهد  چون زبان که رها شود و عح؛ کنتر    در آنها روایات بستیاری داریم که 

 بامخر  آدمی که زیاد حرف بزند، خطا و اشتیا  او زیاد اس؛. 1،«كَثُرَ خَطَؤُهُ كَثُرَ كَلَامُهُ مَنْ»مؤمنین)ع( نیاشد، به فرمایش امیرال

این اس؛ که انسان با سخن نگفتن در  ایی که نیاید حرف بزند، نه عنها چیزی را از دس؛  شودعل؛ اینکه دعوت به سکوت می

شتتود. امیرالمؤمنین)ع( در یک فرمایش دیگری دارد که ستتخن و کالم در اختیار دهد بلکه منافع فراوانی هم نصتتیب او مینمی

رماید فشوی. آن وق؛ میعو در بند آن گرفتار میآدمی است؛ عا مادامی که بر زبان  اری نکرد  است؛  ولی اگر سخنی گفتی،   

ای فرزندم، اگر  4،«أَنَّ الْكَلَامَ مِنْ فِضَِِّةٍ فَإِنَّ السُِِّكُوَِ مِنْ بَ َ ٍ زَعَمْتَ كُنْتَ يَا بُنَيَّ إِنْ»ات حفظ کن. زبان؛ را مال طال و نقر 

گذاری بین طال و نقر ، انسان س؛. طیعاً در ارزشگمان داری که ستخن از  نس نقر  اس؛، پس بدان که سکوت از  نس طال 

 دارد. طال را بر نقر  مقدم می

گویی ذکر شد  که مجالی نیس؛ که ما همه این روایات را متعرض شویم. آن مطلیی که از قو  فوائد بسیاری برای سکوت و کم

رَ خَطَؤُهُ وَ مَنْ كَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ وَ مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَ مَنْ كَثُ كَثُرَ كَلَامُهُ مَنْ»ای دارد  امیرالمؤمنین)ع( نقل کردیم، ادامه

منجر شود  این هم آثار اخروی ، یعنی کارت کالم ممکن اس؛ به ورود در  هنم «قَلَّ وَرَعُهُ مَاَِ قَلْبُهُ وَ مَنْ مَاَِ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ

باری هم در دنیا و هم در آخرت دارد، و این روند را حضترت در اینجا اشتار  کرد  اس؛.   گویی آثار زیان آن. پرگویی و زیاد

م اگر کم کند  حیا و شرکارت کالم مو ب کارت اشتیا  اس؛، کارت اشتیا  مو ب کم شدن حیاس؛، یعنی شرم انسان را کم می

 آورد. که بمیرد، انسان سر از آعش  هنم درمی میرد  قلب همشود  ورع کم شود، قلب میشود، ورع کم می

هرحا  آنچه در این  مله امام ستجاد)ع( به آن اشتار  فرمود ، در واقع حفظ زبان از پرگویی اس؛. حق اولی که ذکر کردیم   به

؛ که ن اسبزرگداشت؛ و گرامیداشت؛ زبان از بدگویی اس؛  اینجا حق دیگری که برای زبان ذکر شد ، ای  « فاکرامه عن الخناء»

 ز در مواقعی که مزم استت؛، فاید  و منفعتی مترعب  یعنیآن را از پرگویی باز داری. زبان پرگویی نداشتتته باشتتد، یعنی چه  

  اس؛، دیگر سخن نگوید. ا مامه ام عن موضع الحا ة و المنفعة للدین و الدنیا. این هم یک حق بسیار مهمی اس؛ برای زبان

فرماید  درد. امیرالمؤمنین)ع( میای استتت؛ که میاگر زبان رها شتتتود و عح؛ کنتر  نیاید، درهند  یتد  فرمتا می امیرالمؤمنین)ع(

رد. ددرد  حتی صاحیش را هم میمی درهند  درد. اگر در قفس را باز کنی،، اگر رهایش کنند، می«إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَر سَبُ ٌ اللِّسَانُ»

هم  درد واینطور اس؛  هم دیگران را می هم ولی صاحیش را ندرد  دریدن استانا ندارد. زبان اینطور نیس؛ که دیگران را بدرد

صتاحیش را. پرگویی اصتومً چیز خوبی نیس؛  اینکه آدم قسم نخورد  که همه  ا حرف بزند و سخن بگوید. انسان باید این   

ه انسان حرف بزند. عرض کردم که اگر این حرف قدرت را داشتته باشتد و زبانش را کنتر  کند و در هر چیزی مزم نیس؛ ک  

بیند که برای  لب عو ه دیگران اس؛، حام یا برای  لب محی؛ دیگران یا برای  لب یابی شود، عمدعاً انسان میها ری هزدن

  را ادا کنیم. شاءاهلل خداوند به ما عوفیق بدهد که از این عضو کوچک خودمان را حفظ کنیم و حق آنهرحا  إننظر دیگران. به

«والحمد هلل رب العالمین»            
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