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 الحقوق لةشرح رسا

 بیزبانی ب د. گفزیم بیگ یی و بیزبانی مصتتتادیقبحث در اولین حق زبان یعنی حفظ زبان و گرامی داشتتتزن زبان از بیگ یی و 

کنیم. اولین  ن غیبت ب د؛ دربار  حقیقت غیبت و چهر  واقعی و ترین مصتتادیق  ن اشتتار  می مخزلف دارد؛ ما به برخی از مهم

لسه دربار  ا جهباطنی غیبت مطالبی را گفزیم. بحث دربار  غیبت خیلی زیاد است و واقعاً از چیزهایی است که اگر بخ اهیم د 

غیبت از زوایای مخزلف بحث کنیم، امکانش هست. اینکه ریشه و منشأ غیبت چیست؛ اینکه چه گناهان دیگری از غیبت ناشی 

ش م؛  ن هم  ثار دنی ی و اخروی کنم و رد میهای زیادی دارد. من اجماالً فقط به یک بحث مهم اشار  میش د؛ اینها بحثمی

  انی خیلی مؤثر باشی. تغیبت است، که این می

 آثار دنیوی و اخروی غیبت

انی، هم در دنیا و هم در  خرس. در دنیا این  ثار  ثار مهمی بر غیبت مزرتب استتت و تبعاس ستتنگینی در م رد غیبت ککر کرد 

یا ثار معن ی در دنت انی  تارة فردی است و اخری اجزماعی.  ثار فردی غیبت در دنیا، منظ ر  ثار مادی نیست؛  ثار دنی ی، می

ش د. براساس روایاس، چنیین اثر برای غیبت ککر شی  است؛ من چنی اثر باشتی که البزه ع اقبش در برز  و  خرس روشن می 

 کنم. خ انم و عب ر میکنم و هر کیام را برایش یک روایت میرا ککر می

 الف( آثار دنیوی

 . آثار فردی1

 اثر اول: ادنی الکفر

ترین مرتبه کفر قرار گیرد. اینکه غیبت انسان را در حی بسیار رقیقی از کفر قرار شت د انستان به ن عی در یایین  میغیبت باعث 

فهمیم چه خبر است. روایت از ییامبر گرامی اسالم)ص( است دهی؛ باالخر  این  ثاری است که اگر به این  ثار دقت کنیم میمی

فرمایی می 1؛«الْکَلِمَةَ فَيَحْفَظَهَا عَلَيْهِ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهُ بِهَا أُولئِكَ ال خَالقَ لَهُم أَخِيهِ مِنْ الرَّجُلُ يَسْمَعَ أَدْنَى الْکُفْرِ أَنْ»فرمایی: که می

ای را بشن د و  ن را نگه دارد و حفظ کنی و بخ اهی به واسطه این است که شخصی از برادر خ د یک مطلبی و کلمه ادنی الکفر

شن د، حاال به هر دلیلی او گفزه و ای نیارنی. یک چیزی را میها هیچ نصیب و بهر  ن کلمه او را رست ا و مفزح  کنی، این  دم 

ییش این شتتخی یک حرفی زد ، این را نگه دارد و به همین منظ ر این ستتخن را ییش خ ده نگه دارد تا یک روزی این را 

ای را بشن د، بعی  ن را یخش کنی تا او را رس ا کنی، یکی از مصادیق غیبت ستی یک کلمه ک کهعَلم کنی تا او را رست ا کنی. این 

نیی  و گفزه، این را شاست. یک چیزی را گفزه و خ ه نیاشزه این مطرح ش د، یک حرف بی و زشزی زد  یا چیزی که نبایی می

لمه . درستت است ایناا به رراحت ک ادنی الکفرنی به کناین را بعیاً بیان کنی؛ این یک شتک  از غیبت استت که از  ن تعبیر می  

اثر مهم  یعنی یک ادنی الکفر معرفی شتتی ،ای این کار به عن ان کننی  کافر استتت، ولی اینکه از یک زاویهغیبت نیامی  که غیبت

ه این ش د؛ کسی کد میکنی. اینکه تخم مرغ دزد، شزرمرغ دزفردی غیبت در دنیا این است که انسان را به دایر  کفر نزدیک می

و را اکار را بکنی، هیچ بعیی نیستت سر از کفر در بیاورد؛ ممکن است کفر  شکار نباشی. یعنی یک کفر باطنی خطرناکی گریبان  

 یعنی دلش از ایمان و ت حیی تهی باشی.  بگیرد؛

 اثر دوم: دخول در واليت شيطان
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کنی. امام رتتادع) ( کنی و داخ  در والیت شتتیطان میخیا خارج میاما اثر دوم در دنیا این استتت که انستتان را از والیت  

عایب استتتچ چیزی که در کستتی خیلی  1«.وَلَايَةِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِی وَلَايَةِ الشَََّّّيْطَانِ مِنْ فَهُوَ خَارِجٌ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِيهِ»فرمایی: می

ش د و در والیت شیطان داخ  ایی، این از دایر  والیت خیا خارج میوج د دارد، کستی بیایی این را نق  کنی و او خ شتش نی  

شت د.  ن وقت ببینیی کستی که از والیت خیا خارج ش د، این چه امییی به نااس داردا این چه انزظاری از عنایت و لطف   می

همین استتت که انسان را از  ارتالً بیترین ماازاس و اثر برای غیبت  اقع شت دا خیاونی دارد که در دنیا مشتم   این عنایاس و 

 کنی. این خروج از والیت الهی یعنی ناب دی انسان. کنی و داخ  در والیت شیطان میوالیت خیا خارج می

 اثر سوم: محاربه با خدا

االخر  بت انی هر کیام از اینها ناظر به یک مرتبه از غیبت باشی و مطلق غیبت نباشی؛ ولی البزه می است. اثر س م، محاربه با خیا

عن ان غیبت در ایناا محقق استت و تفکیک نشتی  که غیبت شت نی  چه کسی باشی. ایناا البزه تعبیر محاربه با خیا برای یک    

مُحَمَّدُ مَنْ  قَالَ يَا عِنْدَكَ الْمُؤْمِنِ مَا حَالُ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِیِّ)ص( قَالَ يَا رَبِ»فرمایی: قستم از غیبت ککر شتی  که امام باقر) ( می  

بینیم ما یا نمی را واقعاً اینها ؛عایب است این روایاس 3«.ءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِيَائِیأَهَانَ لِی وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَةِ وَ أَنَا أَسْرَعُ شَیْ

فرمایی: در شب معراج ییامبر)ص( عرض کرد ای یروردگار، حا  مؤمن، م قعیت بریم. مییا غاف  هستزیم، یا اینها را از یاد می 

ای را ،  شکار کرد  با من و وضعیت مؤمن نزد ت  چگ نه استا فرم د: یا محمی، کسی که اهانت کنی برای من دوسزی را و ولیّ

تر هسزم برای یاری کردن دوسزان  یم و من سریعفرمایی من وسط مینی خ ده را؛ کأن ایناا دیگر خیاونی میمحاربه و دشم

ت انیم بگ ییم که ایناا فقط امام معصتت م) ( استتت. ولیّ خیا، دوست خیا؛ خ دم از هر چیزی. ولیّ یعنی دوستت خیا، ما نمی 

کرد  است؛ این جایگا  مؤمن نزد خیاست. حاال مؤمن هم که االن ایناا  کسی که دوست را و ولیّ را اهانت کنی، محاربه با من

ترازو نیاریم درجه ایمان را بسنایم و بگ ییم این مؤمن واقعی است و  ن مؤمن واقعی نیست. باالخر   نهایی که به ظاهر حا  

نها مؤمن هسزنی فی ال اقع ایمانی در قلب   کنیممؤمن هسزنی، من بیایم بگ یم نه، این مؤمن نیست؛ چه بسا  نهایی که ما فکر می

نباشتی.  نهایی که مؤمن هسزنی به این عن ان نزد مردم محزرم هسزنی؛ بیاییم اهانت کنیم به  نها،  نها را خفیف و خ ار کنیم، این  

عن ان ای استتت؛ عن ان ت هین در روایاس خ ده یک هم یک مصتتیاع غیبت استتت. ت هین، البزه خ ده یک عن ان جیاگانه

مسزقلی است و حکم دارد، اما قطعاً بخشی از مصادیق اهانت، غیبت است؛ یعنی یکی از مصادیق اهانت، غیبت است. لذا غیبت 

ش د. حاال شما حساب کنیی کسی غیبت کنی، اهانت کنی، این ها را شام  میش د. حیاق  بخش اعظم غیبترا قطعاً شتام  می 

کأن محاربه با خیاونی است.  ن وقت عایب است که اینقیر این مسأله ییش ما عادی است  ش د محارب با خیا؛ ارالً غیبتمی

و قب   ن از بین رفزه استتت. جالب استتت، ما چیزهایی که این همه با شتتیس و غلظت دربار   ن روایاس داریم،  ن وقت در  

برای ه با خیا و رس  )ص( است، اما چقیر فرهنگ و عرف ما ارالً انگار کأن اهمیت خ ده را از دست داد  است. ربا محارب

مردم عادی استتت. دروغ، غیبت؛ فرض کنیی من به عن ان یک روحانی راحت غیبت کنم  ن هم در انظار، این در نظرم ک چک 

های تنیی نشان دهم. جل   کنی  ن وقت از  ن طرف در برابر یک ستری گناهان مردم که  نها هم مهم است، یک عک  العم  
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ها را ت جه کنیم و به همین میزانی که ائمه)ص( ت جه داشتتزه باشتتیم مراتب این واجباس و محرماس و اهمیت و اول یت باییما 

 حساسیت نشان دادنی، ما هم بایی حساسیت نشان دهیم. 

 سه اثر دنی ی دیگر باقی مانی  که اینها را در جلسه  ینی  بیان خ اهیم کرد. 

 

«المینوالحمی هلل رب الع»            


