شرح رسالة الحقوق

در باب اولین حق از حقوق زبان که عبارت از گرامیداشت و حفظ زبان از بدگویی و بدزبانی است ،برخی از مهمترین مصادیق
بدگویی و بدزبانی را ذکر خواهیم کرد .اولین آن غیبت بود .مطلبی که از بحث غیبت باقی مانده ،برخی آثار اخروی غیبت است؛
چون گفتیم یک آثار دنیوی دارد و یک آثار اخروی .آثار دنیوی هم تارة فردی استت و اخری اتتااعی است؛ ما آثار دنیوی
علی کال قستایه را بیان کردیم؛ آثار اخروی باقی مانده است .این را هم با استناد به روایات به چند اثر اشاره میکنم؛ البته این
آثار محصور در این موارد نیست و بیش از اینهاست اما چند مورد را ذکر میکنم.
ب) آثار اخروی غیبت

آثار اخروی که میگوییم یعنی آثار پس از مرگ ،یعنی آثار مربوط به عالم برزخ و عالم قیامت .چون اعاال انسان هم در برزخ
گریبان انسان را میگیرد و با انسان قرین است و هم در قیامت .فرقی هم نایکند چه عال صالح باشد و چه عال طالح.
 .1در روایتی از رسول گرامی اسالم(ص) وارد شده که میفرماید« :مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي .عَلَى قَوْمٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ بِأَظْفَارِهِمْ
فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ النَّاسَ وَ يَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِِِهِم » ،انس بن مالک میگوید رستتول خدا(ص)
فرمود شب معراج من به گروهی عبور کردم که صورت خودشان را با ناخنها و چنگال خودشان خراش میدادند؛ از تبرائیل
ستاال کردم اینها چه کستانی هستتندر عرر کرد :اینها کسانی هستند که غیبت مردم را میکردند و به دنبال اعرار و آبروی
مردم بودند .اینها کارشتتتان این بوده که غیبت میکردند و تعقیب می کردند اعرار و آبروی مردم را .تازه این برای عالم برزخ
استت؛ هنوز که عالم قیامت برپا ندتده استت؛ شب معراج که پیامبر(ص) رفته ،حال اینها را در عالم برزخ دیده و این استارار
دارد الی یوم یبعثون؛ تا زمان قیامت این حالت هست .ماکن است االن به نظر ما اینها یک چیزهای تدبیهی و تاثیلی باشد در
حالی که حقیقی استت .اگر کستی با ناخن صتورتش را چنب بزند خیلی دردآور استت؛ صتورت چه بسا در بین قساتهای
مختلف بدن پوستتش ناز تر استت؛ غیر از دستت و تاهای دیگر استت .این ناخن اگر روی دست کدیده شود ،اینقدر آزار
نایدهد که روی صورت کدیده شود .شاا یک ناخن روی صورت کدیده میشود ببینید چه زتری دارد؛ حاال تاام ناخنها و
چنگالها آن هم دائااً هی تکرار شود ،آن هم خود انسان این کار را انجام دهد ،بسیار دردآور و زترآور است .کسانی که غیبت
میکنند از دیگران و دنبال آبروی دیگران می روند ،اینها در عالم برزخ این سرنوشت را دارند؛ اینطور هم نیست که بگوییم این
فقط برای آن گروه بوده استتتت؛ نته ،این در حقیقت یک اثری استتتت که برای این گروه یعنی غیبت کنندگان و دنبال کنندگان
اعرار و آبروی مردم هایده است؛ یعنی این وضعیت تاری و ساری برای انسانها است.
ادله و روایات دیگری داریم که کسی که غیبت میکند ،غیبت به چه شکل و حقیقتی در می آید و موتب اذیت و آزار میشود.
چهره باطنی غیبت را گفتیم؛ در عالم برزخ این چهره باطنی آشکار میشود.
 .2دوم اینکه کسی که در روز قیامت غیبت میکند ،بوی بدی از دهان او بیرون میآید که از بوی مردار گندش بیدتر است .این
روایت را از امام صتادق()) خواندیم؛ حررت از قول رسول خدا(ص) فرمود« :قَالَ مَنِ اغْتَابَ امْرَأً مُسْلِماً بَطَلَ صَوْمُهُ وَ نُقِضَ
وُضُوؤُهُ وَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفُوحُ مِنْ فِيهِ رَائِحَةٌ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ» ،این شخص در روز قیامت میآید در حالی که از دهان او بویی
بیرون می آید که از بوی مردار بدتر است .بوی مردار چقدر آزاردهنده است؛ غیبت کننده در روز قیامت از دهان او چنین بویی
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به مدتام میرستد ،هم خودش را آزار میدهد و هم دیگران را .پناه بر خدا که با یک چنین وضتعیتی باز هم دست از این کار
برنایداریم.
 .3رستوایی در روز قیامت؛ رسوایی در این دنیا بد است .باالخره رسوایی را هاه در می کنند که به چه معناست .این مراتب
دارد؛ ماکن استت هاه ما به نوعی این معنا را لاس کرده باشتیم ،با مراتب و اندازه ها و درتات مختلف .تازه رسوایی در این
دنیا هم با هاه این چیزهایی که پیش میآید؛ شاا فرر کنید که کسی در این دنیا یک رسوایی پیدا کند اما رسوایی و فراحت
در آن عالم دیگر مربوط به مردم یک زمان و یک عصتر نیستت ،مربوط به یک نستل نیست بلکه هاه بدریت این رسوایی را
میبینند و مدتاهده میکنند« .مَنْ مَشَِى فِي غِيْبَةِ أَخِيهِ وَ كَشْفِ عَوْرَتِهِ كَانَتْ أَوَّلُ خُطْوَةٍ خَطَاهَا وَضَعَهَا فِي جَهَنَّمَ وَ كَشَفَ اللَّهُ
عَوْرَتَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِق » ،می فرماید کستی که به دنبال غیبت برادرش باشتد ،به دنبال کدتف ستر او باشد ،اولین قدمی که
برمیدارد در تهنم وارد میشتود؛ یعنی به سترعت وارد تهنم میشتود و خداوند ستر او را در بین خالیق کدف میکند؛ او را
مفترتح میکند .آنجا افترتا او «علی رءوس الخالیق» استت؛ یعنی در عالم ملکوت پیش هاه چه انستان و چه غیر انسان،
رسوای دو عالم میشود و وارد تهنم میشود.
 .4یک روایتی هم داشتتتیم که قبالً خواندهایم و اینجا هم میشتتود به آن استتتناد کرد و آن اینکه گفتیم کستتی که غیبت میکند
اعاالش حبط میشود و میرود به حساب غیبت شونده؛ روز قیامت این خودش یک اثر بسیار سنگینی است که با دست خالی
وارد صحرای محدر میشود؛ یعنی هاه آنچه که از حسنات و عبادات تاع کرده بود میرود به حساب آن کسی که غیبت او را
کرده است« .يُؤْتَى بِأَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ فَلَا يَرَى حَسَنَاتِهِ فَيَقُولُ إِلَهِي لَيْسَ هَذَا كِتَابِي فَِِنيي لَا
أَرَى فِيهَا طَاعَتِي فَيُقَالُ إِنَّ رَبَّكَ لَا يَض ِِلُ وَ ال يَنْسِِى ذَهَبَ عَمَلُكَ بِاغْتِيَابِ النَّاسِ» ،پرونده خالی استتت ،هاه اعاال خوبت با
اغتیتاب از بین رفتت « .ثُمَّ يُؤْتَى بِآخَرَ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَرَى فِيهِ طَاعَاتٍ كَثِيرَةً فَيَقُولُ إِلَهِي مَا هَذَا كِتَابِي فَِِنيي مَا عَمِلْتُ هَذِهِ
الطَّاعَاتِ فَيَقُولُ إِنَّ فُلَاناً اغْتَابَكَ فَدُفِعَتْ حَسَِنَاتُهُ إِلَيْك » ،هاه سترمایههای او یک تا منتقل میشود به آن کسی که غیبتش را
کرده است .کاتر چیزی است که این اثر را داشته باشد.
 .5پنجاین اثر این است که غیبت کننده حتی اگر توبه کند ،آخرین کسی است که وارد بهدت میشود .آثار قبلی هاه برای این
بود که توبه نکند ،اینکه گناه نکردن آستانتر استت از توبه بعد از گناه ،یکی از تلوههایش اینجا در مسأله غیبت است؛ غیبت
نکردن بهتر از این است که انسان غیبت کند و بعد توبه کند .یکی از آثار غیبت ولو توبه کند ،این است که آخرین کسی است که
وارد در بهدتتت میشتتود و اگر توبه نکند اولین کستتی استتت که وارد تهنم میشتتود .این روایت از امام صتتادق()) استتت که
میفرماید« :وَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَِِى) م مَنْ مَاتَ تَائِباً مِنَ الْغِيبَةِ فَهُوَ ِخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ مَنْ مَاتَ مُصِِِرًاً عَلَيْهَا فَهُوَ
أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّار» 1،خداوند تبار و تعالی به موستی وحی کرد که اگر کسی بایرد در حالی که از غیبت توبه کرده ،آخرین
کستی استت که وارد در بهدت میشود؛ باالخره این غیبت ولو توبه هم کند رتبه و مرتبه او را تنزل میدهد .نایدانم ما با این
غیبتهایی که میکنیم اصالً چیزی به نام مرتبه برای ما قابل تصویر هست یا نه .باید کای مراقبت کنیم .کسی که بایرد در حالی
که اصرار بر غیبت میکند ،یعنی اصالً واقعاً کارش این است و این کار ملکه او شده ،اولین کسی است که وارد در آتش میشود.
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اینها یک مصتداق از بدزبانی استت؛ اینکه حرترت فرموده «فاکرامه عن الخنا» تکریم و بزرگداشت زبان از بدگویی ،این یک
حق استت .تازه این یک مصتداق بدگویی استت؛ بدگویی چندین مصتداق دارد .دروه ،تهات ،ناامی ،کاب ،اینها هاه مصداق
بدگویی و بدزبانی است .گفتیم از موارد اهم از مصادیق بدزبانی را در این مجال ذکر میکنیم و ببینیم به کجا میرسد.
«والحاد هلل رب العالاین»
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