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 الحقوق  لةشرح رسا

بدزبانی و بدگویی یعنی غیبت بود. بعد از اینکه حقیقت غیبت و چهره واقعی و باطنی  ترین مصاااادی بحث درباره یکی از مهم

ترین مباحث در باب غیبت، بررساای یا ذکر بر ی از ارار مهم غیبت اساات. ارار غیبت غیبت را ذکر کردیم، گفتیم یکی از مهم

ماعی اساات. ارار دنیویف فردی غیبت بر بر ی فردی و بر ی اجت هم بر ی دنیوی و بر ی ا روی اسااتآ ارار دنیوی غیبت

ترینش چندتاستآ سه تا را عرض کردیم و گفتیم أدنی مرتبة الکفر دانسته شده است. دوم، د ول در والیت اساس روایات، مهم

 شیطان و  روج از والیت الهی است. سوم، محاربه با  داست. 
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شود روایات متعددی ذکر کرد، اما به یک است. برای هر کدام از اینها میچهارمین ارر فردی در دنیا، رساوایی و مفتحاش شدن   

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)ع( يَقُولُ قَالَ رَسُولُ »کنیم، چون بحث زیاد است. روایت این است: روایت اکتفا می

 َعَ عَوْرَاتِهِمْ نْ تَتَبَّسَانِهِ وَ لَمْ يَخْلُصِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تَذُمُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَبِلِ أَسْلَمَ يَا مَعْشََََ مَنْ  اللَّهِ)ص(

امام صااد)ع(  از رساول گرامی اس)مع   نق     1«.بَيْتِهِ جوف تَتَبَّ َعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّ َعَ اللَّهُ تَعَالَى عَوْرَتَهُ يَفْضََحْهُ وَ لَوْ فِ  

کند که رساول  داع   فرمود ای گروهی که به زبان اسا)م اوردید لکن ایمان به ق ش شما وارد نهده است، مس مانان را   می

ینکه . یعنی انیدنکآ به دنبال امور مخفی و سرّی انها نباشید، تجسس در امور مخفی و سرّی مس مانان سارزنش و مممت نکنید 

. کسی که دنبال عورات مس مین برود، یعنی کهف کنیددنبال این نباشاید که اسارار یکدی ر و چیاهای  صاوصی همدی ر را    

دنبال این باشد که یک مهک  و نقطه ضعفی و چیای از او کهف کند،  دا به دنبال امور مخفی او  واهد افتادآ اینکه  دا دنبال 

دانند و افتند، نمییش این نیسااات که  دا نداند. اگر مسااا مانان دنبال امور مخفی و سااارّی همدی ر میافتد معنااین کاار می 

دهد. رود، چه کاری دارد انجام میکند،  انه چه کسی میکهاف کنند، بببینند این چه کار می  ان را  واهند به لطایف الحی می

ه فر)  دا با بقیه این است ک پی یر  واهد شد.اش این است که  دا این تتبع العورات یک ارر قهری و وضعی داردآ ارر وضعی

داند و نتیجه قهری تتبع عورات گمرد، ان  طورات ق بی اینها را هم می دا دی ر نه عورات ب که انچه که در ق وب انها هم می

اش باشد. رسوایی و افتحاح ارر مهم  انه زندگیکند ولو در نهاناز طرف  داوند تبارک و تعالی این اسات که او را رساوا می  

 واهد اینها را نق  کند و ابروریای کندآ و کسی که این رود باال ره میفردیف غیبت است. کسی که دنبال عورات المس مین می

باید ها واقعیت دارد،  ی ی هرحال اگر یک درصااد هم احتمال بدهیم که این حرفکند.  بهکار را بکند  داوند او را رسااوا می

 مان عوض شود. زندگی روش

 شونده، شرط پذیرش توبه. رضایت غیبت5

م ن اه شود. کسی که  دای نکرده به یک نامحرکننده جا با رضایت غیبت شونده پمیرفته نمیارر پنجم این است که توبه غیبت

ده توبه از غیبت جا با رضاایت غیبت شون اما تمام شاود.   کند،و توبه واقعی می «اساتففرا  ربی و اتوب الیه »گوید کرده و می

 وَ الْغِيبَةَ فَإِنَّ يَا أَبَا ذَرٍّ إِيَّاكَ»کند: شاود. در همین رابطه روایتی اسات از اباذر است که از پیامبر  داع   نق  می  حاصا  نمی 

لِأَنَّ  :الَقَ ؟يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَلِكَ بِأَبِ  أَنْتَ وَ أُمِّ  :قُلْتُ»، از غیبت بپرهیاآ غیبت از زنا شادیدتر است.  «الْغِيبَةَ أَشََدُّ مِنَ الِّننَا 
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َََاحِبُهَ کند پس اگر برای اینکه مردی که زنا می 2آ«االََّجُلَ يَِّْنِ  وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْغِيبَةُ لَا تُغْفََُ حَتَّى يَغْفََِهَا ص

شود م ر اینکه صاحش الفیبة و ان کسی که درباره او غیبت شده پمیرد، اما غیبت بخهایده نمی هم توبه او را می توبه کند  دا

ه این از دهد کاین شاخ  را ببخهاد. پس پمیرش توبه غیبت کننده صارفان منوه به بخهش غیبت شونده است. این نهان می   

گیرد، تا او رضایت ندهد که این فایده ندارد توبه کندآ از کسی میمصاادی  بارز ح  الناس استآ یک وقت فرضان یک مالی را  

 شود. اش پمیرفته نمیاو توبه رضایت کند جا بااین هم ح  الناس استآ کسی که غیبت کسی را می

 . افنای حسنات6

وقتی  برد. یعنین میحسنات انسان را در همین دنیا از بی ،نای حسنات است. غیبتفشاهمین ارر از ارار فردی دنیوی غیبت، ا 

 ایعنی این در دنینباشد.  دی ر در کارنامه عم  اورود، تازه اگر گناه و معصیت رود کأن با دست  الی میانساان از این دنیا می 

شود هیچ، اش  الی اسات. این حسانات  ودش که نابود می  که در ا رت پرونده شاود این می کند و نتیجهاعمال را نابود می

عَنْ »کند. این روایت را دقت کنید: رود در پرونده ان کسی که دارد غیبتش را میبه این اسات که حسانات این می   اشنابودی

َََعِيدِ بْنِ جُبَيٍَْ عَنِ البَّبِ ِّ)ص( قَالَ: يُتْتَى بِأَحَدي يَوْ َ ساای را روز  قیامت یک ک ،«كِتَابُه الْقِيَامَةِ يُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ يُدْفَ َعُ إِلَيْهِ س

که  بیند، می«فَلَا يَََى حَسََبَاتِهِ »دهند. دارند و نامه اعمال و کتابش را به دست او میاورند در مقاب  پروردگار متعال ن ه میمی

گوید این همه کارهای  وب کردم و این همه عبادات داشتم و این همه نیکی داشتمآ هیچ چیای هیچ چیای در ان نیساتآ می 

 بگوید  دایا این نامه عم  من نیستآ این کتا، می«فَيَقُولُ إِلَهِ  لَيْسَ هَذَا كِتَابِ  فَإِنن  لَا أَرَى فِيهَا طَاعَتِ »در این کتاب نیست. 

ا يَضِلُّ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ لَ»در اینجا منعکس نهده است.  هاام ولی هیچ چیای از انمن نیسات. من این همه کار  وب در دنیا کرده 

ذَهَبَ »کند. ب ه، تو ان حسنات را انجام دادی و ان کارها را انجام دادی، کند و فراموش نمی،  دا چیای را گم نمی«وَ لَا يَبْسَى

تْتَى ثُمَّ يُ»ات  الی است. ، همه اعمالت با غیبت کردن دی ران به باد رفتآ برای همین است که پرونده«عَمَلُكَ بِاغْتِيَابِ البَّاسِ

بیند ، می«فَيَََى فِيهَا طَاعَاتي كَثِيََةً»دهند. اورند و نامه عم ش را به او می، ان وقت کسی دی ری را می«بِآخَََ وَ يُدْفَ َعُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ

ن کتاب من نیست، مگوید  دایا این ، می«فَيَقُولُ إِلَهِ  مَا هَذَا كِتَابِ »در این کتاب حسنات و عبادات بسیاری درج شده استآ 

، من این کارها را نکردم و این عبادات را انجام «فَإِنن  مَا عَمِلْتُ هَذِهِ الطَّاعَاتِ»ام. ام، من این کارها را نکردهدانم که چه کردهمی

حسنات و طاعات او به تو داده شد. عجیش ف)نی غیبت تو را کرد و  4،«فَيَقُولُ إِنَّ فُلَاناً اغْتَابَكَ فَدُفِعَتْ حَسََبَاتُهُ إِلَيْك »ندادم. 

دن ترین چیا در از بین بردن دین و سوزانکندآ اینکه فرمودند سریعنابود می ک غیبت حسنات انسان را به این صورتاست که ی

ات نکندآ حسبرای همین است. دین و ایمان انسان را  راب می سوزاند،تر از اتهی که یک چیای را میسریعدین غیبت است، 

 کند. گمشته انسان را هم نابود می

که در  گوییم یعنی ارریافتد و این ارر دنیوی است. ارر دنیوی که مینای حسانات چیای است که در همین دنیا اتفا) می این اف

خ  ه شاااافتدآ دنیوی به معنای مادی نیساااتآ من ور از ارار دنیوی فردی یعنی اراری که در این دنیا متوجاین دنیا اتفا) می

شود.  شش ارر را بیان کردیمآ اینکه أدنی مرتبة الکفر استآ این در همین دنیاست. یعنی به هر حال در عالم دنیا غیبت کننده می
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شود. در این دنیا محاربه با شاود و دا   والیت شیطان می رسادآ در این دنیا از والیت  دا  ارج می به أدنی مرتبة الکفر می

شاود تا مادامی که غیبت شونده راضی شود. ان  اش پمیرفته نمیتوبهشاودآ در این دنیا  ر این دنیا رساوا می کندآ د دا دارد می

 رود. وقت در همین دنیا حسناتش از بین می

شود، امام صاد)ع(  از رسول گرامی اس)مع   را عرض کنمآ این روایت هم مربوه به همین مورد شاهم می  دی ر یک نمونه

 3،«وَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَ جَاءَ يَوْ َ الْقِيَامَةِ تَفُوحُ مِنْ فِيهِ رَائِحَةٌ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ صَوْمُهُ وَ قَالَ مَنِ اغْتَابَ امََْأً مُسْلِماً بَطَلَ»فرماید: می

ر حاال من وشودآ شود و باط  میی او نقض میشود و وضواش باط  میگوید کسای که غیبت یک مس مانی را بکند، روزه می

تواند افطار کندآ یعنی این روزه و نماز دی ر ارزش اش باط  شاااده و میاز ابطاال نمااز و روزه نه اینکه غیبت کرد پس روزه  

 کند. دهد و باط  مینداردآ صورتی از نماز و روزه است. غیبت ان چنان مؤرر است که نماز و روزه انسان را به باد می

 برد و رسوا و مفتحشکندآ حسنات انسان را از بین میاینقدر ارار دارد در دنیا، روزه و نماز ادم را باط  میواقعان این چیای که 

گویند محاربه با  داست و این از کندآ محاربه با  داست در حد رباآ ربا را هم میکند، انسان را دا   در والیت شیطان میمی

گوییم شدیدتر از زنا و رباست، باز این روایت هم از زنا و ربا بدتر استآ اینکه می ربا هم شدیدتر است. روایت داریم که غیبت

شَأْنَهُ  خَطَبَبَا رَسُولُ اللَّهِ)ص( فَذَكَََ الَنبَا وَ عَظَّمَ»اورده است.  هم از پیامبرع   نق  شاده ... اینها را مرحوم شاید در مکاساش   

مبرع   ای پیا.  در ضمن یک  طبه«جُلُ مِنَ الَنبَا أَعْظَمُ عِبْدَ اللَّهِ فِ  الْخَطِيئَةِ مِنْ سِتٍّ وَ ثَلَاثِينَ زَنْيَةًإِنَّ الدِّرْهَمَ يُصِيبُهُ الََّ :فَقَالَ

وَ إِنَّ أَرْبَى الَنبَا عَِْضُ »زنا بارگتر است.  43ربا را متمکر شادند و ان را انقدر بار  شمردند و فرمودند یک درهم از ربا از  

 ، از ربا باالتر عرض و ابروی مسا مان استآ یعنی یک کسی که  دای نکرده برای بردن ابروی یک مس مانی «جُلِ الْمُسَْلِمِ الََّ

زنا باالتر و بارگتر است. واقعان اینها را یا  43بردارد، بارگترین ربا را مرتکش شاده اساتآ ربایی که یک درهمش از    یک قدم

هرحال  ی ی سخت و تکان دهنده است که این چنین با مسأله غیبت و با این مصدا) . بهگیریم یا یادمان رفته اسات جدی نمی

 کنیم. اعاذنا ا  من شرور انفسنا. بارز بدگویی و بدزبانی با مسامحه و سهولت بر ورد می

ما  ی ی فهرده از این  کنیم.کنیم و بعد از ارار ا روی را بیان میای مییک ساری ارار اجتماعی دارد که ان را هم یک اشاره 

 ب رداند. به  یر کنیم و گرنه بحث در این باره  ی ی زیاد است.  داوند عاقبت همه ما را  تممط ش عبور می

 

«والحمد   رب العالمین»            
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