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 الحقوق لةشرح رسا

 بر انسان این است که زبانش را از بدگویی گفتیم و اینکه حق زباندر مورد برخی از مصادیق مهم بدزبانی و بدگویی سخن می

حفظ کند؛ بزرگداشتت زبان از ستوا انسان به حفظ  ن از بدزبانی و بدگویی استگ گفتیم بی ت یکی از مصادیق مهم بدزبانی   

ه است؛ دروغ هم یکی از مصادیق مهم بدزبانی استگ دروغ یک  ثار دنیوا دارد و یک  ثار اخروا؛  ثار اخروا باقی مانده ک

 کنمگ به طور خالصه به یکی دو اثر اخروا دروغ اشاره می

 آثار اخروی دروغ

اا حقیقی و واقعی و ملکوتی دارد، همانطور که اعمال حسنه انسان چهره واقعی و ملکوتی یک سیئه حتماً چهرهدروغ به عنوان 

 ها  شکارت تا زمان کنار رفتن این حجابهاا دنیوا یک حقیقتی دارند که  ن حقیقداردگ یعنی گناهان همواره در پس حجاب

توانیم  ن را ب ینیمگ باالخره گناهی مثل دروغ یک حقیقت و واقعیتی استتت که در این عا م شتتود و ما با چ تتم مادا نمینمی

 شود؛ انسان وقتی دروغگفتن به عنوان یک رفتار از سوا انسان خلق میشتود؛ کسی که دروغ می گوید، این دروغ موجود می

کندگ اینطور نیست که با خودمان فکر کنیم که گوید یک چیزا را خلق میکندگ وقتی راست میگوید یک چیزا را خلق میمی

سم شودگ تجگوییم، روز قیامت مجسم میدو کلمه حرف زدیم و تمام شد و رفت؛ تمام گفتار و رفتار انسان که به  نها اعمال می

هاا ملکوتی و حقیقی اعمال انستتان؛ هر عملی و هر رفتارا، چه خوب و چه بد، هاعمال در واقع یعنی  شتتکار شتتدن چهر 

شودگ ما چیزا شتود؛ یک موجودا با للم من یا عدا ت من، احستان یا ایءام من، خلق می  باالخره به وستیله انستان خلق می  

را  کنیم یا یک حقیک حقی را ضتتایع میزنیم و یمیاا حرف ایم و چند کلمهکنیم که االن اینجا ن تتستتته بینیم و فکر مینمی

هایی دارد که ما اینها را با توجه به مادیتی که در  ن محصور کنیم و تمام شتد و رفتگ نه، این رفتارهاا انسان و یده احقاق می

روغ کنندگ دخودشان و هویت خودشان را  شکار می صورتهاا مادا، بینیمگ این موجودات با کنار رفتن حجابهستتیم، نمی 

یک چنین وضعی داردگ ط یعتاً این موجودات اینطور نیست که حاال یک چیزا جداا از انسان باشند؛ چس یده به انسان هستند 

 شودگ رود،  ن حقیقت  شکار میو اصالً در خود انسان هستندگ اینها که کنار می
 . سیاهی چهره1

کنمگ یکی سیاهی چهره است؛ دهد، در اینجا ذکر میدروغ را ن ان میشود،  ن چهره واقعی اا که بر دروغ بار میدو اثر و ثمره

از دروغ بپرهیزید، چون دروغ وجه و صورت انسان  1،«يُسَوِّدُ الْوَجْهَ الْكَذِبَ فَإِنَ وَ الْكَذِبَ إِيَّاكَ»فرماید: رستول خداص(  می 

شان سیاه نیست و بسا خیلی از دروبگوها چهرهچه کندگ این مستلماً منوور صتورت لاهرا و مادا نیست؛ چون  را ستیاه می 

اه شود، یعنی چهره حقیقی او سیگوید سیاه میاینطور نیست که لاهر  دم دروبگو با لاهر  دم بیر دروبگو فرق کندگ اینکه می

ین االن این سیئه شود و همگ چون همین االن خلق میشودشکار میشتود؛ یعنی اگر همین االن پرده کنار برود، این سیاهی   می

 شود، در برزخ این سیاهیشتودگ یعنی وقتی از این عا م منتقل می گیر او میگءارد و با کنار رفتن اینها، دامناثرش را در او می

خدا و ها را کنار بزند، مثل و یّشتتودگ این فقم مختآ  ن عا م نیستتت؛ همین االن هم اگر کستتی بتواند این حجاب شتتکار می

را ب یند که این سیاهی هم همین االن هست؛ در عا م برزخ خود شخآ  دروبگوتواند باطن چهره پیام رص(  می معصومصع  و
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اا متوجه شوند و این یک رسوایی بزرگی فهمند؛ چه بسا در برزخ هم عدهکند و در قیامت هم همگان میاین توجه را پیدا می

هایی که براا دیده شدن صورت  ودگ دروغ گفتنباشد که اصالً دیده ن به نحوااش استت که کسی در برابر دیدگان همه چهره 

شود که اساساً دیده ن ود؛ یا  نقدر کریه به نور برسد که کسی میلی براا نگاه کردن به  ن چهره نداشته باشدگ گرفته، باعث می

؛ اثر اخروا یعنی اثر ماورائی و باشتتتد گوییم نه اینکه فقم براا روز قیامتاین یتک اثر اخروا استتتتگ اثر اخروا کته می  

 کندگ بیردنیایی، که این هم در عا م برزخ و هم در عا م قیامت تمثل پیدا می
 و تنفر و لعن مالئکه . بوی بسیار نامطبوع2

دگ ننکاا که مالئکه خدا از  ن متنفر هستند و او را  عن میشود به گونهدومین اثر،  ن بوا بدا استت که از دروبگو ساطع می 

َََعْعُونَ لَلْ َ مَكَ و وَ رَرَ َ مِنْ لَكْعِهِ تَنْنح تَن ي يَعْكُ َ الْعَرْ َ فَيَكْعَنُهُ  الْمُؤْمِنُ إِذَا كَذَبَ»فرماید: رستتول خداص(  می بِغَيْرِ عُذْرٍ لَعَنَهُ س

منوور از عءر در این روایت عءر موجه شترعی استت که در مستثنیات  مده است؛ اینطور نیست که هر کسی    2،«تَمَكَةُ الْعَرْ ِ

اا که دروغ فرماید همان  حوههاا بیرقابل ق ول استتتگ میبراا خودش عءر بتراشتتد و بگوید که من عءر داشتتتم؛ اینها بهانه

مءموم است که در  ن  حوه هفتاد  قدر کنند؛ واقعاً دروبگویی اینیگوید اگر بدون عءر باشتد، هفتاد هزار ملک او را  عن م می

کنند؟ شتما حساب کنید که اینجا یک انسان اگر ما را  عن کند، چقدر براا ما سنگین استگ تازه انسان  هزار ملک او را  عن می

کنند که یک کسی را  عن کنندگ و میا یک موجود ناتوان استت؛ اما هفتاد هزار ملکی که در درگاه ا هی هستتند، اینقدر تنفر پید  

رسدگ یعنی اینقدر این بوا نامط وع به سرعت شود که تا عرش این بو میاینکه از درون او یک بوا گند و نامط وعی ساطع می

 ،بیدن و گ تن در کنار خیابان استشوید و اهل خواشودگ شما حساب کنید همین االن یک کسی که با او مواجه میمنت تر می 

ک بوا کند یروند اصالً از یک مترا اینها که انسان ع ور مییا بعضی از کسانی که مریض هستند، مثالً یک مدتی که حمام نمی

و گندا بوا دروبگو  نقدر زیاد است که در فضاا این  کردگ شما حساب کنید این نامط وعی توان تحملدارند که نمی نامط وع

 کنندگ فهمند؛ به این جهت هم او را  عن میکنند و میها را درک میشود و حمله عرش  نعا م منت ر می

بتاالخره براا اینکته  ثتار مادا و معنوان دنیوا دروغ گری ان ما را در دنیا نگیرد، براا اینکه این  ثار ماورائی دروغ و  ثار    

ین مردم و مالئکه خدا را از ما فرارا اخروا دروغ در عا م برزخ و قیامت این چنین ما را رستتتواا بین مردم نکند و این چن

ن فاکرامه ع»شتتود؛ زبان را حفظ کنیم از دروغ، باید مراق ت کنیمگ اینها همه به وستتیله همین یک تکه گوشتتت انجام میندهد، 

هابا م، حرمت زبان را پاس بداریم، پاستتداشتتت حرمت زبان به این استتت که بند را بر او ب ندیم و نگءاریم این چنین بی«ا خنی

 شاماهلل به ما توفیق صدق و راستگویی عنایت بفرمایدگ دروغ بگویدگ دروغ این خاصیت را دارد، نه زیاد دروغ گفتنگ خداوند ان

 

«وا حمد هلل رب ا عا مین»            
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