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 الحقوق  لةشرح رسا

سن، حق اللاا  بود  یک ابه بیا  حقوق آ  پرداخته امام سجاد)ع( اولین عضو  که ا در حقوق اعضاا  بن  اسااا  بود   بحث م

، بزرگناشت و تکریم ببا  اب بنبباسی؛ یعنی آ  را «عَنِ الْخَنَا فَإِكْرَامُهُ اللِّسَانِ وَ أَمَّا حَقُ»حق کلی برا  لااا  و ببا  ررمودسن   

ترین ا  داشتیم به برخی اب مصادیق بنبباسی؛ یکی اب مهماب بنبباسی حفظ کننن؛ این اصا  این حق بود  به میین مناستت اشار  

ناق آ  یم  دومین مصکرد، دربار  آ  سخن گفتمصادیق بنبباسی، غیتت بود  تا حن میکن و به مقنار  که این جلاات اقتضا می

 دروغ بود که دربار  آ  مم اجیاالً مطالتی گفته شن  

 . تهمت3

خوامن حق اللاا  را ادا کنن و ترین مصادیق بنبباسی است؛ یعنی کای که میسومین مورد، تهیت و بهتا  است  این مم اب مهم

ما  شاااود؛خنا و بنبباسی در مصاااادیق متعند متجلی میآ  را بزرگ بنارد و اکرام کنن اب بنبباسی، باین اب تهیت اجتناب کنن  

وار کنیم  حاال این دو سه تا را عرض کنیم، حناق  رهرستترین آسها را عرض میمصادیق بیاد  برا  بنبباسی داریم که ما مهم

ت  ماأله تهیت ماست؛ یکی تهیت استر و شاای  اسات، میین  بیشاتر مصاادیق بنبباسی را رکر خوامم کرد  اما آسهایی که مهم  

لْبُهْتَانُ وَ ا» ز  را بگویین که در شخص سیات معنایش معلوم است، بهتا ؛ به قول امام صادق)ع( در یک روایتی اینکه شیا چی

 شود تهیت و ارترا  اینکه دربار  کای چیز  بگوین که در او سیات؛ این می 1« أَنْ تَقُولَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيه

ر  در رابطه با تهیت داریم؛ واقعاً ماأله تهیت یکی اب مزاحیات جن  استیا و اولیاء خنا بود  است  یعنی آیات و روایات بایا

بینین که با این پنین  مواجه سشان  باشان  به یک معنا اب آدم ابوالتشر، تیام پیامترا  اولوالعزم،   ا  اب استیاء خنا را سییشایا ستی 

و پیامتر گرامی اسالم)ص( با این سامنجار  و پنین  و معض  مواجه بودسن و  حضارت ابرامیم، حضرت موسی، حضرت عیای 

ر ما مم اب اموبینیم درسات کردسن  این خیلی مااأله مهیی است و صتر در برابر این تهیت  میما  بیاد  را برا  استیا مشاقت 

سق  شن  که ررصت سیات من به آ  موارد  ما  بیاد  جزئی بگیرین تا امور مهم؛ این مم خیلی مهم بود  به سحو  که داستا 

ما در خود مردم، در جامعه و سهایتاً عذاب ما  آسها و آثار سوء این تهیتالعی ما گفته شن ، عکسکه در مورد استیا این تهیت

بعن  اء کرد  و  چو  برخی موارد کای تهیت را اختراع و ابنبپردابم کنننگا  شن  استبسننگا  و شاای  گیر تهیتالهی که دامن

ا  که مربوط به عایشه سق  شن ، یک داستا  خیلی عجیتی دما  به دما  چرخین  و شیوع پینا کرد  است  داستا  ارک و قضیه

د  ا  که خناوسن تتارک و تعالی کراست؛ اتفاق عجیتی است و سکات بایار مهیی در این آیات برا  این عی  رکر شن  و تخطئه

 کنننگا  تهیت رکر کرد  است  کنننگا  تهیت، سق  کنننگا  و پخشه برا  ابناعو آ  عذاب و عقابی ک

 سوره نور 11تا  11آیات 

إِنَّ »ررماین  سور  سور، می 11تا  11کنم  آیات سق  می که این آیات دارد اب جهات مختلف من این چنن آیه را به خاطر امییتی

 بْرَُُكِتَوَلَّى  نكُمْ لَا تَحْسَْبُوُُ ََْر ا لَّكُم بَ ْ وُوَ يَيْر  لَّكُمْ لِكُ ِّ امْرِ م م نْهُم مَّا اكْتَسَ َ مِنَ الْإِمْمِ وَالَّذِ   الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْْبَة  م  

لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ  * مُّبِين  إِفْكٌ ذَايَيْرًا وَقَالُوا وَلَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوُُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ *  عَظِيمٌ عَذَابٌ لَهُ مِنْهُمْ

ةُ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَ»رسن به این آیه  تا اینکه می ،«بُونَالْكَاذِ وُمُ اللَّهِ عِنََ ئِكَفَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَََاءِ فَأُولَ َُْهَََاءَ 
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اصا  داساتا  و شأ  سزول این آیات مربوط به   «  وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الَُّنْيَا وَالْآيِرَةِ

رت که حضخواستنن حرکت کننن جنگ بنی الیصاطلق بود؛ آسجا که حضارت به میرا  عایشاه در آ  مرکتی که سوار بودسن می   

مواجه شان با تقاااا  عایشاه برا  قضا  حاجت  عایشه وقتی برا  قضا  حاجت ررت، سایرین گیا  کردسن که عایشه در    

مرکب خودش سااوار شاان  و حرکت کردسن  بعن اب اینکه حرکت کردسن، عایشااه که جا ماسن  بود، گویا به میرا  یکی دیگر اب  

مواجه شن و او عایشه را به کاروا  رساسن  میین که مردم دینسن عایشه با یک مرد غریته کارواسیا  که او مم جا ماسن  بود، با او 

آین و به کاروا  وارد شن، این بمینه شن برا  اینکه منارقین شایعه و حرف و حنیث درست کننن؛ باالخر  به ساو  کاروا  می 

شخصی داشته است  این آغاب یک داستاسی شن و دما  این تهیت به عایشه میار پیامتر مطرح شن که او ارتتاط سامشروعی با 

 به دما  این سخن پیچین تا اینکه این آیات سابل شن  

من سکاتی که در مورد این آیات وجود دارد و مطالتی که این آیات به آ  اشار  دارد را عرض خوامم کرد  این عتاب و خطاب 

را اخذ کردسن و با بباسشا  این را منتشر  یات  کااسی که این تهیترقط مخصوص کااسی که این تهیت را عیناً مطرح کردسن س

نََ عِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِْنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاوِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ وَي نًا وَوُوَ »ررماین  می 13کردسن، آسجایی که در آیه 

مایتا  گفتین و چیز  را که به آ  علم مایتا  گررتین و با دما کنن که شااایا اینها را با ببا و عتااب می  ، خطااب «اللَّْهِ عَظِيمٌ 

کردین که چیز مهیی سیات، این را منتشر کردین و رکر کردین که چیز مهیی سیات؛ در حالی که این عنناهلل سناشاتین و رکر می 

نوین ، اینکه مر چیز  را بش«ان  عَظِيمٌبُهْتَ وَذَا سُبْحَانَكَ ذَاُُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَوَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُو»بزرگ و عظیم است  

 و به راحتی منتشر کنین، این امر  ساپانن است  این آیات سکاتی دارد که من عرض خوامیم کرد 

 به عایشااهما راج کنم به مطالتی که گامی این ایام و در این سااال ا اما قت  اب اینکه به اصاا  تهیت بپردابیم، من یک اشااار 

ا  دربار  عایشه پیش آمن و مطرح شن، این آیات سابل شن در برابر کااسی شود  وقتی یک چنین شایعهمیار پیامتر مطرح می

گوینن ا میمسویانن یا در سخنراسیمیکه این شایعه را ساختنن و پرداختنن و دما  به دما  منتشر کردسن  واقعاً کااسی که کتاب 

ن و کننن، در برابر این آیات چه سخکننن به رحشا و با تعابیر ساپانن اب این جهت اب او یاد میو عایشه میار پیامتر را متهم می

م در یک به پیامتر)ص( دارد و قطعاً میارا  پیامتر)ص( مآیا حاااسایتی که قرآ  و خناوسن متعال راج   چه موااعی دارسن   

توا  در مورد عایشه یک چنین مطالتی را مطرح کرد  شارایطی این حاااسیت ساتت به آسها بود  و مات، آ  وقت چطور می  

ر کنن؛ آ  کای که یک خصوصیتی داگر تهیت عتارت است اب چیز  که گفته شود در حالی که در کای سیات، ررقی مم سیی

ن باشن، ما او را قتول داشته باشیم یا سناشته باشیم، به چه حقی این مطالب در خوامن ماالیا  باشان، م م  او سیاات، حاال می 

خوامن سقن کنن، اشکاالتی اب بله، یک وقت بعضی ررتارما  میار پیامتر)ص( را کای می شاود  میاار پیامتر مطرح می مورد 

بما  حیات پیامتر)ص( و چه بعن اب  کنن، چه درسظر ررتار  به او دارد، این بحث دیگر  اساات؛ حاال یک جایی اشااکال می 

حیات پیامتر)ص(؛ اما اینکه چنین تهیتی مطرح شاود، آ  مم به این شاک  منتشر شود، این چیز  است که به میو وجه قاب    

 برابر بسنن و مطرح می کننن، درداسم کااسی که با قلم یا با ببا  چنین تهیتی را به میار پیامتر)ص( میتوجیه سیات و من سیی

رساول خنا)ص( چه پاسخی خوامنن داشت، چه توجیهی خوامنن داشت؛ العهن  علیهم  به مر حال این آیات سکات مهیی دارد  

 که این سکات را در جلاه آینن  عرض خوامم کرد  
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