
 حقّ گوش

سال روایتی سجاد عل یه یحقوق ه یدر ر ضا یهامام  سالم در مورد حقوق مختلف اع شده ا یال ست که بدن نقل 

 : وده اندفرم گوش حق در. اند فرموده یاخالق ، بحثکامل ه یدور یکالسالم در واقع در آن  یهعل حضرت سجاد

مْعِ فَتَنْزِیهُهُ عَنْ أَنْ " سَّ ِسبُ خُلُقاً وَ أَمَّا حَقُّ ال تَجْعَلَهُ طَرِیقاً إِلَى قَلْبِکَ إِلَّا لِفُوَّهَةٍ کَرِیمَةٍ تُحْدِثُ فِی قَلْبِکَ خَیْراً أَوْ تَكْ

 َُُ رُوبُ الْمَعَانِی عَلَى مَا فِیهَا مِنْ خَیْرٍ أَوْ ش ُُُ اما حق  .ةَ إِلَّا بِاللَّهِرٍّ وَ ال قُوَّکَرِیماً فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ یُؤَدِّی إِلَیْهِ ض

ست که منزه و شنیدن مطالب خوب و  که راهی به پاک کنی از این گوش بر تو آن شد مگر برای  سوی قلب تو با

سب خُ مفیدی که در قلب تو خیری ایجاد نماید؛ یا آن سبب ک سخن به  ی لق نیكی گردد؛ زیرا گوش دروازهکه 

ُب انتقال انواع و ا ُ ُ ُام خوبیها یا بدیهای که در آن  قسام معانی به قلب میسوی قلب است و موج ُ باشد با تم

 1"تی نیست مگر قوت و قدرت پروردگاروجود دارد و قوت و قدر

شود از باب گوش. بنا ن آدمی: اند فرموده که ستفربه  سانعموم که  ی ز عوامل مهم ا !کند یترق یوح یقاز طر هاان

قل شده است ن یتینسبت به حضور در نزد عالم شده است و در روا یفراوان یدانسان سماع است. لذا تأک یترقدر 

 "باشد از حرصت در سخن گفتن نزد عالم یشترحرصت به استماع ب" که:

 از سماع است. یداند که راه ترق یچون م کند، یاستفاده م ه ی عالمعاقل از کلمه به کلم فرد

ُُت که: در ُُده اس ُُو را به م ینخدا ا" نهج البالغه وارد ش ُُت تا حرخ خدا و حجت خعض دا را ا مرحمت کرده اس

 .دارد یگریدو تأثّر  یرمخصوصاً اگر از اهل آن باشد، تأث و زداید یحكمت، زنگار قلب را م شنیدنِ "یم.بشنو

 :آمده است چنین ینالسالم ا علیهم ینمعصوم ه یائم یاناتب درگوش است.  یقاز طر هم ینالقاء و تلق ه یمسأل
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 ".یشودعقل بارور مبا سماع حكمت "

سان دو عقل دارد. عقل مطبوع که طب قابل ست که ان ساب یهاول یعتذکر ا سموع که اکت ست و عقل م ست. و  یا ا

داشته باشد  ای یهاول ینه یزم یک یدندارد. چون فرد با یاثر ینباشد، عقل اکتساب طبیعی عقل آن اگر اند فرموده

شد کند. در حق شنود یم یتا وقت ست که احت یمانند بذر لیهآن عقل او یقتآن بذر در او ر دائم  یاریبه آب یاجا

 .دارد

 یبود. گاه ای که عالم فوق العاده یابوالحسُُن اصُُفهان سُُید آقا مثل. اند از دهات بودهی بزرگ علما بسُُیاری از

  یبودند که افراد تعجب م یدهات یبه قدر رفتند یم یشُُانبه نجف خدمت ا یوقت یشُُانا یشُُاناوقات قوم و خو

شاید و البته ، چنین جایگاهی دارد مرجعیتو  یدکه از نظر عظمت تقل هآمد یدپد ییخانواده ملّا یندر اکه  کردند

در زمان مرجعیت ایشُُان، اسُُت.  یامدهن با این موقعیت علمی و معنوی یکسُُ هم یشُُانبعد از ابتوان گفت که 

شاناز ا یعهش ه یقاطب شان. اکردند یم یدتقل ی ستماع مطلب از اهلش. لذا م یدتأک ی شتند به ا که  فرمودند یدا

ستاد با ست ول یلیبه فرد بخورد. خواندن کتاب خ یدنَفَس ا ش دنمثالً خوان یخوب ا صار یخکتاب   یزچ یک یان

 آنچه می شنویم یستن الزمدر این هدخ  .یستن یكیدوتا  یناست. ا یگرید یزکالم از خود او چ یدناست و شن

، فرد اهل علم و معرفت یک یانساده از ب ه یکلم یک یگاهکه انسان را متحول کند،  باشد یعلمکامال  یانِب یک

 .است یگرید یزاستماع چ دهد ینشان ماین که دهد یم ییرتغ یرا به کل

س یله یرا وس یندا اخ نده ااست. فرمود یحساس یارعضو بس گوش  :ند کهه افرمود وت. درک حكمت قرار داده ا

َسمَاعِ مَا لَ" َسمَاعِ الْغِیبَةِ وَ  مْعِ تَنْزِیهُهُ عَنْ  سَّ َسمَاعُهحَقُّ ال شما که آن را به امور غلط  ".ا یَحِلُّ  ست بر  حق گوش ا

 .یدمشغول نكن

ست نب یهعل یرالمؤمنینام ه یکه قنداق وقتی سالم را به د صل یّال  یو آله دادند، در همان روزها یهاهلل عل یاکرم 

سر قرآن مطرح کردند یکالم یناول، اول سرتا ستان خودشان بود یمعرف، که حضرت از   ".قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ": دو

سان چه شوند و إل یک شت  ست با من وارد به س یقرار ا شند. مؤمن ک ست که پ یاالبد در نجات با شد.  یروا من با



ِشعُونَ * وَ الَّذینَ  الَّذینَ هُمْ فی" ُضونََصالتِهِمْ خا  هیهوداز لغو اعراض دارند. کالم بکامال  آنان ".هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِ

 .شنوند یو نه م گویند ینه م

 شنود یرا م یهودهکه کالم ب یکس 2".لِ َشرِیکُ الْقَائِلَِسامِعُ هُجْرِ الْقَوْ" :فرمودند یشاننقل است که ا الحكمغرر در

ست که کالم ب ینمانند ا ست یبتاز دو غ یكی یبتشنونده غ :فرمودند مچنین. هگوید یم یهودها آقا  لذا. کننده ا

سالم  ینالمؤمنیرام شر ینفرمودند مبادا اعلیه ال ضو  س در را یفع که  یزهاییچ ترین یثکه خب یدقرار ده ییرم

 :کندمقابل است را به قلب شما منتقل  در وعاء طرخ

وْ أَرِ فَلَا یَجْلِسْ فِی مَجْلِسٍ یَُسبُّ فِیهِ إِمَامٌ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِ :و آله فرمودند یهاهلل عل یرسول خدا صل

ْسلِمٌ  یاحترام یحجت خدا ب وکه به امام  یدر مجلس یدبه خدا و روز آخرت دارد، نبا یمانکه ا یکس. یُعَابُ فِیهِ مُ

 .یندشود، بنش یبتیغ یپشت سر مسلمان یا شود، یم

كته مهم در ن و مسلمان را مطرح فرمودند! یک یبتبه امام، غ یاحترام یکه چگونه است که حضرت کنار ب ببینید

صح ستفادة  شر یناز ا یحنحوة ا ضو  ست. چنان که فرموده یفع س یک یحرف یکسامع قرآن به هر  :اند ا نه ح

 .شود یدرجه به درجات آخرتش اضافه م یکو  شود یاز او محو م یئهس یکو  شود ینوشته م یشبرا

 هره مند گردند.باینگونه است که باب بهره مندی نیكو از این نعمت الهی هم گسترانیده شده تا اهل معرفت از آن 
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