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 الحقوق لةشرح رسا

 خالصه جلسه گذشته

، یعنی گرامی داشتن و تکریم زبان از بدزبانی و بدگویی، به معنای «الْخَنَى عَنِ فَإِكْرَامُهُ» زبانعرض کردیم اولین حق از حقوق 

زبانی، ترین مصادیق بدکنیم. یکی از مممترین مصادیق آن اشاده میعام. بدزبانی مصاادیق متعددی دادد  گتتیم به بریی از ممم 

 غیبت است. 

 عظمت گناه غیبت

غیبت مطالبی دا عرض کردیم  لکن برای اینکه عظمت این گناه و یطرات این گناه بیشااتر آشااکاد شااود، ی   ددباده حقیقت 

دسو  گرامی  1 «الرَّجُلِ الْمُسْرِِِِ مِنَ الََْكَِِةِ فِي جَْرفِهِ  دِينِ فِي الْغِيبَةُ أَسْررَ ُ »یوانم: دوایتی دا از دساو  گرامی اسا)م( م می  

واهم تر است از اکله یا آکله  اگر بخاش نسبت به دین مرد مسلمان سریعو نابودکنندگی مخرب بودنبت فرماید غیاس)م( م می

و أكِة كفرحة داء في العضْ يَتکل منه كما في »گوید سااده عرض کنم از بیمادی یوده. مرحوم مللسای دد مرآا العقو  می  

مزة عِي و قد يقرء بمدّ اله»یودد  انسان که از آن عوو می، اکله بر وزن فرحه ی  بیمادی اسات دد عواو   «القامْس و غيره

یود  2،«و االول أوفق بالِغة»یودد. ای اسات که گوشت انسان دا می ، آکله ی  بیمادی«ِحِزن فاعِة أی العِة التي تَكل الو

ای بیمادی کله یعنییودد. اَیای که گوشت دا مکله بگوییم با لغت سازگادتر است. آکله یعنی بیمادیفرماید اَمرحوم مللسی می

هایی که علما و یودد، اعم از اینکه گوشات باشاد یا غیر گوشات. دد دوایات و آیات و تو یه   که یصاو  آن عواو دا می  

غیبت ی  چیزی است که دین و ایمان دا از  دهدنشان میگتته شاده،   برای زشاتی این کاد تشابیماتی که   اند وگان ما کردهبزد

کند. اش یوب باشااد و مشااکلی نداشااته باشااد، اما از ددون نابود میبرد  یعنی ممکن اساات  ااودت یاهرییددون از بین م

برد آن شااخر دا. غیبت فرماید اکله یا آکله که دد بدن ی  انسااان باشااد، به ساارعت از بین میپیامبر( م دد این دوایت می

 «يَغْتَب بَّعرضُکُِ بَعرضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُِر أَن يََْكُلَ لَحرَِ أَخِيهِ مَيرتًا فَکَرِهرتُمُْهُوَلَا »برد. دد آیه تر از این، دین شخر دا از بین میسریع

اسات. اینلا تشابیه شاده به اکله یا به تعبیر فادسی بیمادی یوده  ًب)ی ییلی از مردم دد     زشاتی این عم  شاده  اشااده به  نیز 

شدند. این ی  وجه است که باالیره هم دد آیه و هم دد دوایات تعبیر به مشتقاتی از های ًدیم به بیمادی یوده مبت) میزمان

یعنی سارعت  دد نابود کردن دین بیشتر از سرعت اکله یا  یودد و یودنده دین اسات   گوید دین دا میشاود. می ماده اک  می

برد برد شاخر دا تردیدی نیست  دد اینکه ایمان و دیانت شخر دا از بین می آکله دد آن شاخر اسات. دد اینکه از بین می  

د نگاه انه پردایتهتردیدی نیست. دد این آیه هم که بحث لحم أییه آمده است. اگر به دوایاتی که به این موضوع و از این زاوای

کنیم  تشبیه به اک  مرداد، تعبیر به اک  گوشت یودش  دد دوایات هر دو آمده است. ا   تشبیه دد این کنیم، دو ساه تعبیر می 

 است.  آن دوایت پیامبر( م از بابت سرعت از بین برندگی

دادیم با این حقایق. دوایتی دا مرحوم شاامید دد ماند که ما کلاییم و چقدد فا االه بیند متحیر میآدم وًتی این دوایات دا می

أنّ رسْْْْل ام لما رجِ الرجل في الزقا قال رجل لبْْْاحبه ه ا قعی كما يقعی الکِب فمر »کشااا الریبن نق  کرده اساات:  
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ْْبتما من أخيکما أقتن من ه ه  ْْْل ام قنهف جيفةق فقال ما أا ْْا منهاق قاال يا رس دسااو   7«.النبي)ص( معهما بجيفة فقال اقهش

یدا( م به جمت اینکه ی  مردی زنا کرده بود، او دا سنگساد کرد. یکی از ا حاب دسو  یدا( م به دفیق  گتت این آدم 

مث  سااد دد جایگاه یودش کشااته شااد. بعد از این سااخن آنما با دسااو  یدا( م به مردادی عبود کردند  به آنما فرمود با 

تتند یا دسو  اهلل از گوشت این مرداد بخوددیم؟! فرمود بله، آنچه از براددتان به های یود از گوشات این مرداد بکنید. گ دندان

اند مث  سد کشته شد  حورت فرمود از این مرداد شاما دساید، گندش بی  از این است. فرز زنا کرده و اینما هم فقگ گتته  

ددید و نتممیدید، اما از این حاضر نیستید بخودید  این چیزی که شاما گتتید گندش بیشاتر از این مرداد اسات. شما از آن یو   

اند و به ًصد انتقا  بوده است  او ی  جرم دیگری کرده بود اما اینما بخودید. باالیره ی  چیزی دا دد مودد این شخر گتته

ود  بای هم کشته شد  به یافر ی  گناه مسلّم و حق  هم که مث  ساد کشته شد. با وضع زننده  ایناو دا تو ایا کردند به  

یی ددباده هاکنیم؟! ی  کسی که گناهی نکرده چه حرزولی گتتند مث  سد کشته شد. آن وًت شما ببینید ما االن چه کاد می

دانستند که او زنا کرده است  ولی دد حد یودش، حتی ی  ملرم ما حق ندادیم زنیم. این دیگر چیز مختی نبود و همه میاو می

دانند به ًصد انتقا  او بگوییم. بی  از هایی که ولو داسات هم است ولی دیگران نمی و حرزبی  از آن حد جرم او ددباده ا

م و گویییواهیم ددباده او میدانیم، هر چه میها وًتی ی  کسی دا یادج از مسیر میاین حق ندادیم این کاد دا بکنیم. ما فلبه

   آمده است. دانیم  لذا این وضعی است که االن پییودمان دا هم ملاز می

نوز بکالی از امیرالمؤمنین(عم ددیواست یودد. دد ی  دوایتی غیبت تشابیه شاده به اینکه غیبت کننده گوشت یودش دا می  

ْرُُ كَ َبَ قَالْغِيبَةَ فَإِقَّهَا إِدَامُ كَِِابِ النَّارِ ثَُِّ قَالَ يَا  اجرتَنِبِ»برایم بیشتر بگو. ، «قال قِت زدقي: »گویدکند و سپس میموعظه می

گوید من به امیرالمؤمنین(ع م عرض این ییلی علیب اسااات  می 6«.مَنْ زَعََِ أَقَّهُ وُلِدَ مِنْ حََِالٍ وَ هَُْ يََْكُلُ لُحُْمَ النَّاسِ بِالْغِيبَةِ

جمنم است. بعد های آت  هایِ ساادغیبت احتراز کن که این نان یودش کردم بیشاتر از این ما دا موعظه بترمایید  فرمود: از 

دد یودد. های مردم دا با غیبت میحوارت فرمود ددوغگوساات کسای که گمان کند زاییده ح)  اساات دد حالی که گوشاات  

  .یودددوایتی هم دادد که گوشت یودش دا می

ی همانطود ا آکله یعنبه اکله ی ،واًعای کدام گناه به این تو یتات، مث  اک  مرداد، اک  میته و چیزی گندیده، اک  عوو دایلی بدن

کند. واًعای اگر بخواهیم دوایاتی که دد مذمت کند انساان دا، این هم همین فود اساات و دین دا نابود می که به سارعت نابود می 

ترین امود هم پی  همه مسلمانان و مخصو ای ما، غیبت دهنده اسات  از جمله عادی غیبت وادد شاده دا نق  کنیم، ییلی تکان 

به این و آن حرز نزنیم انگاد شاویم، ا ) بدون اینکه داجع غیبت ی  چیز عادی اسات  وًتی دوود هم جمع می اسات. ا ا)ی   

نیم و ککنیم  احساس تکلیا میشود. بدتر از همه اینکه ما برای  حلت شرعی ددست میگذدد و گرم نمیجلسه ما ا )ی نمی

 ثاد وضعی دادد، هم دد یود انسان و هم دد جامعه. کنیم. اینما آکنیم دادیم حقایق دا تبیین میفکر می

 نکهایموم اساات. بیت(عم مذکنم که واًعای غیبت چقدد از دید شااادع و پیامبر( م و اه من فقگ به همین چند دوایت اکتتا می

 اد ی  تعبیریکند، یا آنکه ددباده مرد زناکگوید کسااای که گمان کند زاییده ح)  اسااات و این چنین میددوغ می فرمایدمی
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کنیم. پیامبر( م فرمود شما از این آید استتاده میداشاتند  االن افراز ما چقدد از این تعبیر ددباده کساانی که یوشامان نمی   

فرماید دسو  یدا( م به ًوت نود بصیرت مرداد بخودید و کاد شاما گندش بی  از یوددن از این مرداد اسات، امام(دهم می  

ت دید که عم  آنما گندش از مرداد بیشتر اسه آنما گتت. این ی  مبالغه دد بیان نبود  حقیقت این دا میدید این حقیقت دا که ب

 تر است. این فقگ ی  اغراق نبود  این گویای حقیقت عم  آنما بود دد عالم ملکوت. تر و فویحو  ودت  فویع

«والحمد هلل دب العالمین»            


