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 الحقوق لةرساشرح 

چون امروز چهارشننهه اتنو و شنرح رتنالح الحرو  را داریم و فرمو مم کم     این بحثی بود که درباره فرع پنجم مطرح بود. 

 شاءاهلل روز دوشنهه درس خوامیم داشو. شاءاهلل روز شنهه درس تعطیل اتو؛ یکشنهه مم تعطیل رتمی اتو. اناتو. ... ان

مصادیق بدزبانی که امام تجاد)ع( اکرام زبان را از چنین مفو زشتی )بدزبانی( از حرو  این عضو ترین عرض شد یکی از مهم

اتتان ای شود به دبرشنمرده  عهار  اتو از بهتان و تهمو. به ممین مناتهو ففتیم در لییعه بح  از بهتان خو  اتو اشاره 

 این آیا  نکا  بسیار مهمی بیان شده اتو. در اتو. توره نور به آن اشاره شده 11تا  11افک و ماجرایی که در آیا  

 سوره نور 11تا  11نکات مهم آیات 

مْ َ لَا حَسَبَْْةُشَُ اَْْكُا لَّمْ  بََْ َُشَ  َََّكم لَّمْ َ لِمَِْ انَكِ   »فرماید: می   نكُْهُ  نَّا اكْتَبَْْ َ نِنَ الْإِمْ ِإِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصَْْةَةم نُك

 «. عَظَِّ ٌ عَذَابٌ لَهُ نُِْهُ َ كِةَكََُوَالَّذِي حَشَلَّى 

من عرض کردم که چه شنند آن تهمو را به ممسننر پیامهر زدند و این آیا  ناز. شنند. اینجا خداوند تهارا و تعالی نمته اول: 

بودند  از داخل خودِ شما این را مطرح آن بهتان و تهمو بزرگ را مطرح کردند  فرومی از شما فرماید: مسیّماً آن کسانی که می

داشتند برای  ایخواتتند تولئه کنند؛ یعنی یک فروه منسجمی بودند که فویا یک برنامهای داشتند و میکردند. مسیماً آنها نرشه

  بیکه د اتوفرماید فمان نکنید که این برای شما بتضعیف رتو. خدا)ص(؛ اما قرآن برای اینکه دلداری بدمد به مسیمانان  می

  مر یک از آن افراد و از آن فروه  تهم خودشان را از «لِمَِْ انَكِ   نكُْهُ  نَّا اكْتَبَ َ نِنَ الْإِمْ ِ»خیر شنما در آن اتو. چطور   

 .و الهته آن فرومی که تهم بیشتری داشتند  عذا  عظیمی بر آنهاتو   دارنداین فنامی که مرتکب شدند

فرماید آن فروه کأن دو دتنته بودند؛ یک دتته تهمشان کمتر بوده و نر  فرعی داشتند ولی یک کسی  خوامد بمی نمته دوم:

 «.عَظَِّ ٌ عَذَابٌ لَهُ»  کسی که متولی بخ  عظیمی از این فناه بود «نُِْهُ َ كِةَكََُوَالَّذِي حَشَلَّى »نر  امیی داشو. 

 کند. یکی آن کسی که نر  امیی رااشاره می به آن اتو که این آیه آفرینی انسنان در جریان تهمو به دیرران به دو نحو نر 

شود  او تهم شود از یک جا شروع میتازد؛ باالخره این تهمو و این خالفی که درباره شخص ففته میدارد و این تهمو را می

 ا نر  دارند. کنند  آنها مم در این ماجرامیی را دارد. بریه افراد که این را زبان به زبان منتشر می

  چرا آن وقتی که این تهمو و این «نُّةَِّنم إِفْكٌ ذَالَّشَلَا إِذْ سَمِعَتْمُشَُ ظَنَّ الْمُؤْنُِْشنَ وَالْمُؤْنَُِاتُ بِأَنفْبِهِ َ  َََّكًا وَقَالْشا ََ»نمته سشم: 

ویشتن و کسی که ممچون خود آنها بود  نسهو خالفی که به ممسر رتو. خدا دادند  این را شنیدید  مردان و زنان با ایمان به خ

ن اش یک چنییعنی کأن یک نفر از خودتان دربارهچرا فمان خیر نهردید و نرفتند که این یک دروغ بزرگ و آشننکار اتننو   

مطیهی ففته  شما که شنیدید چرا نرفتید این تهمو اتو  چرا نرفتید این دروغ اتو و ممراه شدید و پذیرفتید و دمان به دمان 

فوید مر کدام از شما تهمی در کند؛ میین را منتشنر کردید. دارد عیو اینکه آنها مم در این ماجرا فنامکار مستند را بیان می ا

اید؛ الهته یک نفر بوده که امل این تهمو را تاخته و پرداخته اتو. ولی فناه شما این اتو که وقتی شنیدید  این مسنأله داشته 

ففتید این دروغ بزرفی اتنو  در مورد ممسر رتو. خدا مم باید ممین را  افتاد مین افر اتفا  میممانطور که در مورد خودتا

ََّمْ َ وَرََْمَتْهُ عَلَوَلَشَلَا فَضَْْ اللَّهِ *  بُشنَالْمَاذِ َُ ُ اللَّهِ عُِدَ ئِكَلَّشَلَا جَاءُوا عَلَََّهِ بِأَرَبَعَةِ اْهَدَاءَ فَإِذْ لَ َ يَأْحْشا بِالشُّهَدَاءِ فَأْولَ»ففتید. می

چرا آن وقتی که بح  از چهار شامد مطرح شد و اینها این شهدا را «. فِي الدُّنََّْا وَالْآ ِكَةِ لَمَبَّْمْ َ فِي نَا ََفَضْتْ َ فَِّهِ عَذَابٌ عَظَِّ ٌ 
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نید که افر فضل و رحمو فرماید کأن قدردان باشید و خدا را شکر کنکردید. بعد می اوردند و دروغ آنها آشنکار شند  کاری  نی

شد. این مسأله شوخی تختی به شما وارد می ه خالر این فنامی که کردید  عذا شد  بالهی در دنیا و آخر  شنامل شما نمی 

خدا  ر رتو.نسهو به ممس که به خالر ممین تهمتی فرفو.عذا  عظیم شما را دربرمی نیسنو؛ افر فضل و رحمو الهی نهود  

 اند و نرل کردند و پخ  کردند. آفرینی آنها این بوده که این را شنیدهد و نر دیآفرینی کردر آن نر 

«. للَّهِ عَظَِّ ٌعُِدَ ا إِذْ حَلَقَّشَنَهُ بِأَلْبَُِْتِمْ َ وَحَقْشلْشنَ بِأَفْشَاَِمْ  نَّا لَََََّ لَمْ  بِهِ عِلْ ٌ وَحَسَبَةُشنَهُ َََّكًُا وََُشَ »فرماید: بعد مینمته چهارم: 

د؛ به ممسر رتو. خدا بوشود. حاال آن راجعبه دیرران مطرح میمایی اتو که راجعین دقیراً روانشناتی منتشرکنندفان تهموا

فوید به یاد بیاورید آن منرامی که این شایعه و تهمو را از زبان به تنایرین مممنین مم ممینطور اتنو. می  کند  راجعفر  نمی

ففتید که به آن یرین نداشننتید. به یاد بیاورید که این شننایعه را از زبان یکدیرر  ود تننخنی میفرفتید و با دمان خیکدیرر می

خدا    در حالی که نزدشمردیدففتید  در حالی که به آن یرین نداشتید و آن را کوچک میفرفتید و آن را با دمان خودتان میمی

یک چیزی که شنننیدم برای دیرری نرل کردم. اینجا خداوند تهارا و  بیکه کاری نکردمکه من کند مثالً فمان میبزرگ اتننو. 

مُشَُ وَلَشَلَا إِذْ سَمِعَتْ»  این نه فرط در مورد ممسنر پیامهر  در رابطه با مرک  عنداهلل عظیم.  «و مو عنداهلل عظیم»فرماید تعالی می

  چرا آن وقتی که این تهمو را شنیدید  نرفتید که ما حق نداریم به «عَظَِّ ٌ بُهَتَانم ذَاََ سُْةَسَانَكَ  ذَاقْلْتْ  نَّا يَمْشنْ لََُا ََن نَّتَمَلَّ َ بِهَ

این مطیب زبان باز کنیم و تنخن بروییم و تکیم کنیم؛ چرا نرفتید خدایا تو منزمی  این بهتان بزرگ اتو  این وییفه مرکسی  

ای شننود بروید تننهحان اهلل؛ این یک قضیه خارجیه که می شننود. وقتی مایی از این قهیل را میمممنان تهمو دربارهاتنو که  

نیسنو که خداوند اینها را شنماتو کند و تمام بشنود. خداوند متعا. در حریرو یک منشنوری برای زندفی مسیمانان در برابر     

اینجا  اتو که قرآن شنود در برابر دیرران  یک موضع اینکند. یعنی واقعاً وقتی انسنان تهمتی را از کسنی می  ما بیان میتهمو

َُِْْتِمْ َ وَحَقْشلْشنَ بِأَفْشَاَِمْ   »فرمود کنه این را از زبنان ممندیرر بریریم        این را از زبان ممدیرر بریریم و به «إِذْ حَلَقَّشَنَْهُ بِْأَلْبْ

د  د این کار را کرخوامد بروید نه تنها نهایمایمان پخ  کنیم. این مهم نیسننو و چیزی نیسننو  نه  عنداهلل عظیم؛ کأن میدمان

 «.تهحان اهلل و مو بهتان عظیم»شنویم بروییم بیکه ما اتفاقاً مر چه از این تخنان می

کند که به میچ وجه به فرد چنین   خداوند شنننما را موعظه می«يَعِظْمْ ُ اللَّهُ ََن حَعُشدُوا لِمِثْلِهِ ََبَدًا إِن كُْتْ  نُّؤْنَُِِّنَ»نمتْه نُم : 

  «منینإن کنتم مم»که مرفز چنین کاری را تکرار نکنید  فاه  مرفز فرد این کار نروید. اینرردید تا ابد؛ میچکناری دوبناره برن  

 افر مممنین مستید این کار را تکرار نکنید. 

دًا لِمِثْلِهِ ََبَيَعِظْمْ ُ اللَّْهُ ََن حَعُشدُوا  »فوید وقتی میاین فرط مخاله  آن فروه و آن جماعو نهودند.  خوامم برویمحناال من می 

دمند که درباره ممسر رتو. خدا چنین مطالهی را بر زبان   آن وقو چطور االن بعضی به خودشان جرأ  می«إِن كُْتْ  نُّؤْنَُِِّنَ

اِْشَةْ الَّذِينَ يُسِةُّشنَ ََن حَشَِّعَ الْفَإِنَّ *  وَيُةََّكنْ اللَّهُ لَمْ ُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلَِّ ٌ َْمَِّ ٌ»افر مممن مستید فرد این کار نروید.  جاری کند؛

کند فرماید: خداوند آیات  را بر شما بیان می  می«فِي الَّذِينَ آنَُْشا لَهُ َ عَذَابٌ ََلَِّ ٌ فِي الدُّنََّْا وَالْآ ِكَةِ وَاللَّهُ يَعَلَ ُ وَََنتْ َ لَا حَعَلَمُشنَ

ما در میان مردم با ایمان شایع شود  اینها بدانند که در دنیا و آخر  تیو او دانا و حکیم اتنو؛ کسنانی که دوتنو دارند زشن    

دانید. عذا  دردناا در دنیا برای کسی که در وادی تهمو و داند و شما نمیعذا  دردناکی برای آنها مررر شنده و خداوند می 

 . این خییی عجیب اتو.کنندوارد میبهتان به دیرران و مممنان و به برادران و خوامران ایمانی خودشان 
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این داتنتان افک و ماجرایی که پی  آمد و این عتا  و خطا  شندید خداوند متعا. نسهو به کسانی که در این داتتان نر    

مای خودمان و در را در خانه جمال  واقعاً این بایدآفرینی کردند و به انتشنار این تهمو کمک کردند  بسنیار مهم اتو؛ یعنی   

مایمان را کنتر. کنیم؛ متأتفانه االن فضای مجازی یک ا  کنیم و برذاریم و مر روز این را بهینیم و این دمانمناز. خودمان ق

ما فرامم کرده اتو. الهته محاتن مم دارد؛ یعنی فضای مجازی یک فضایی ما و تهموفضنایی اتنو که بسنتر برای این بهتان   

ما و اخال   به دور از دروغ و اتو  ولی به شرط رعایو چهارچو اتنو که در عین حا. یکی از ابزارمای نظار  عمومی  

فوید این اشتهاه بوده اتو. ولی اینکه به راحتی این تهمو. بیه  یک کسنی یک چیزی منتشنر کرد و بعد فهمید دروغ اتو  می  

ازمند به تأمل و بازنرری فوییم و متأتننفانه جامعه ما مم به شنند  مهتال به این شننده  این یک امری اتننو که نیمطالب را می

 اتو. 

 

«والحمد هلل ر  العالمین»            


