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 الحقوق لةشرح رسا

  بزرگهادت زبان از «الْخَنَى عَنِ فَإِكْرَامُهُ»عرض کردیم اولین حقی که برای زبان در این کالم نورانی امام سجاادع(  نق  ده،   

بهگویی و بهزبانی؛ یعنی زبان نبایه بهگو و بهزبان باده. به همین مناسبت گفتیم به برخی از مصادیق رایج و مهم بهزبانی ادار، 

 کنیم که آثار مخربی در جامعه دارد. اولین مورد غیبت بود که اجماالً مطالبی در مورد آن گفته ده. می

 . دروغ2

ایناا  توانهای متنوعی که میمصججادیق ب    کذب و دروغ اسججت.  ما ایناا اگر بخواهیم دربار، هر یا از ایندومین مورد  

کشه. فرض بفرماییه غیبت آثاری دارد  دروغ آثاری دارد؛ بخواهیم از آثار غیبت   خیلی به درازا میسجخن بووییم مطرح کرد 

اا دود در اینهای زیادی میثالً در دنیا و آخرت چه عوارضی دارد  ب  غیبت و دروغ ب   کنیم  اینکه م ب   کنیم  از منشأ

مطرح کرد؛ لذا بیشتر به تبیین اهمیت و جایوا، دروغ در بین سایر گناهان ادار، خواهیم کرد. دروغ معنایش معلوم است؛ یعنی 

واقع  آن را بوویه. االن مثالً فرض کنیه  دانه برخالف واقع است و با اعتقاد به خالفگویی  یعنی چیزی را که انسان میخالف

گویه یا نفر در آن اتاق هست. دایه کمتر گناهی و کمتر زدتی مث  دروغ دانه که در اتاق دیور  کسی نیست اما میکسی می

ن در آیه قرآایمانی  این هم گفتن با بیهای دینی به عنوان م ور درّ و بهی قرار گرفته باده. همسان قرار دادن دروغدر آموز،

بهر، بودن از ایمان اسجججت؛ در کلمات متعهدی از میامبر و و هم در روایجات وجود دارد. اینکجه دروغ در حقیقجت نشجججانجه بی    

معصومینع(  ذکر ده، است؛ در قرآن هم به این موضو( ادار، ده، است. این حقیقت که دروغ در واقع کأن با ایمان در تضاد 

اما دروغوو ای از ایمان دادته باده توانه بهر،ای از ایمان نهارد؛ زناکار میبهر،سجتنه. دروغوو  اسجت  اینها با هم ناسجازگار ه  

 های دینی فراوان است.کنه دروغ دوخی باده یا جهی  مطالبی است که در آموز،هم نمیای از ایمان نهارد و فرقی بهر،

  ناسازگاری دروغ با ایمان

  آیا ممکن است مؤمن زنا کنه؟ «يَزْنِي وَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ)ص( الْمُؤْمِنُ»فرمایه: اسالمعص  آمه، که میدر روایتی از رسجو  گرامی  

قَالَ الْمُؤْمِنُ »  گاهی این چنین اسججت؛ یعنی ممکن اسججت مؤمنی دچار این ادججتبا، و لدز  دججود.  «قَالَ)ص( قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ»

آیه و ممکن اسججت مؤمن سرقت کنه.   گاهی میش می«قَالَ)ص( قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ»کنه؟   آیا مؤمن ممکن اسجت دزدی  «يَسْْرِ ُ 

بعه سؤا  کرد که ای رسو   1 «إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ يَكْذِبُ قَالَ)ص( لَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى»

کنه به این آیه قرآن که فرمود گویه؟ حضجرت فرمود ممکن نیسجت مؤمن دروغ بوویه؛ بعه استناد می  من دروغ میخها  آیا مؤ

انه.  این مشجتم  بر سجخن رسو  خهاعص  و استناد ایشان به آیه قرآن است که   گوینه که ایمان نیاورد،تنها کسجانی دروغ می 

گویم ولی عنایش آن نیست که خهای نکرد، کسی بوویه که من دروغ نمیاسجاسجاً امکان نهارد دروغ با ایمان جمع دود؛ این م  

ها و قبائح مورد خواهه اهمیت و جایوا، دروغ را در بین گناهان و زدججتیدججوم؛ گنا،  گنا، اسججت. ایناا میآنها را مرتکب می

 ادار، قرار دهه.

ال يَجِدُ »فرمایه: ه قرار گرفته است. امیرالمؤمنین میبینیم مورد تأکیما این حقیقت را در کلمات بسجیاری از معصجومینع(  می   

چشججه مور اینکه از دروغ بهرهیزد  ای حقیقت و طعم ایمان را نمیهیچ بنه، 2 «عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْكَذِبَ جِدَّهُ وَ هَزْلَه
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ع در برابر ایمان و رسججوا ایمان در وجود انسججان چه دججوخی و چه جهی. دروغ اعم از دججوخی و جهی را به عنوان یا مان

حسه   بینیم. بله  بعضی از تعابیر هست که فرض بفرماییهما این تعبیر را دربار، سایر گناهان به این دک  نمیمعرفی کرد، است. 

ی جمع دود  وقتی توانه ایمان در وجود کسججسجوزانه  با همان سجرعت. یعنی می  برد همانطور که آتش هیزم را میایمان را می

برد. اینها مراتب دارد ولی امکان نهارد کسی دروغ بوویه و اه  دروغ باده حتی به دوخی  و آیه آن را از بین میحسادت می

 در عین حا  بووییم ایمان در وجود او رسوا کرد، است. 

 هادروغ کلید همه پلیدی

بینیم در روایات دروغ به عنوان مفتاح سایر گناهان قرار داد، ده، برای همین است؛ وقتی دروغ با ایمان قاب  جمع اینکه ما می

 دود. ها و گناهان برای انسان راحت مینباده  وقتی ریشه ایمان را بسوزانه  طبیعتاً ارتکاب سایر زدتی

ای قرار ها در یا خانهها و ملیهیهمه زدتی 2 «الْكَذِبَ مِفْتَاحُهُ ، وَ جُعِلَبَيْتٍ ائِثُ فِيجُعِلَتِ الْخَبَ»فرمایه: امام عسجکریع(  می 

 بَُُأَقْ عِلَّةُ الْكَذِبِ»دود ها باده؟ اینکه مثالً گفته میدود کذب کلیه همه بهیدجه، و کلیه آن خانه دروغ است. چطور می  داد،

هاست.اوالً کذب بیماری است؛ کسی که اه  دروغ است  بیمار هاست  بهترین بیمارین بیماریتریبیماری دروغ زدجت  7 «عَلَّةٍ

هاست. اینها تعابیری است که در واقع دارد چهر، واقعی دروغ را بیان بهترین بیماری اسجت و بیماری روحی دارد؛ این بیماری 

هاست  اینکه از دراب بهتر است  در بعضی از درور و بهیکنه. اینکه کذب و دروغ بهترین بیماری اسجت؛ اینکه کلیه همه  می

دهه؛ روایات دارد که دراب چه آثار و مفاسهی دارد و کذب از دراب بهتر است؛ اینها همه دارد یا حقیقتی را به ما نشان می

خن خواهه بود؛ این س دود این زدتی و ملیهی را ترسیم کرد؟ اینکه دروغوو در واقع سراناامش به آتش دوزابهتر از این می

انوار درواز، همه  5 «وَ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّار يَهْدِي إِلَى الْفُجُور الْكَذِبَ فَإِنَ وَ الْكَذِبَ إِيَّاكُمْ»فرمایه: رسججو  خهاسججت که می

ترین امور   اما نزد ما عادیهاسجت. چطور اسجت که دروغ با این همه زدتی و با این همه ملیهی و با این قب ی که دارد  ملیهی

دججنویم  نه نسججبت به دججنیهن دروغ حسججاسججیت داریم و نه خودمان در گفتنش گوییم و میاسججت؛ انوار نه انوار؛ دروغ را می

حساسیتی داریم. آن وقت دما حساب کنیه که اگر این تبهی  به یا رفتار فراگیر در جامعه دود  این جامعه باطنش چیست؟ 

دود. وقتی دروغ زدت ش انبادجته از ملیهی اسجت؛ وقتی دروغ عادی دجود  یعنی گناهان دیور هم عادی می   این جامعه باطن

ها در اجتما( انبادته ده، است. وقتی دروغ عادی دود معنایش این است که جامعه ما یا جامعه دمرد، نشود  یعنی همه بهی

 ها چهان و مرده، و مملو از زدتی و ملیهی  جامعه آکنه، از بهیایمایمان است. آن وقت ما از جامعه بیضجعی  االیمان یا بی 

 جلسات آینه، عرض خواهیم کرد. ادامه ب   راانتظاری داریم؟ 

 

«وال مه هلل رب العالمین»            
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