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 الحقوق  لةشرح رسا

یکی از مصادیق مهم بدزبانی دشنام و ناسزا بود؛ درباره زشتی و عظمت این گناه و برخی آثار آن سخن گفتیم. آثار دنیوی این 

 . گناه را شرح دادیم؛ آثار اخروی باقی ماند
 آثار اخروی

در روایات شدید بیان شده است؛ یعنی برای دشنام و ناسزا خداوند متعال آثار سوئی در آخرت بیان کرده و  دشنام آثار اخروی

شددود. من ف ب به یکی دو روایت اینکه او حتماً گرفتار عذاب خواهد شدددا این هم از آیات قرآن و هم از روایات اسددتفاده می

 کنم. کنم و از این بحث عبور میاشاره می

چهار گروه هستند که اینها عذابشان بیش از عذاب سایر اهل نار است  فرمایدمی می اسالم)ص( در ضمن یک کالمیرسول گرا

شود. حضرت گیر سایر اهل نار هم میشدود سدایر اهل نهنم هم عذاب شدوند. یعنی عذاب اینها دامن   و عذاب اینها باعث می

یکی از کسانی  1«.قَيْحٌ وَ دَم فِيهِ مِنْ فَيَسِيلُ رَجُلٌ يَسْتَلِذُّ الرَّفَثَ وَ الْفُحْشَ وَ»برند؛ یک گروه اینها هسدتند   چهار گروه را نام می

ها برد. بعضیشودا آن کسی است که از فحش لذت میکه عذاب آنها زیاد است و این عذاب مونب عذاب سایر اهل دوزخ می

شود و نویی با فحش هستندا چرک از دهان آنها روان میکه دنبال لذتکنند از بعضی از گناهان. کسانی هستند که استلذاذ می

 ای است که مایه اذیت سایر اهل نار است. اینها ح ای ی است که قطعاً برای چنین افرادی پیش خواهد آمد. این به گونه

الْجَفَاءِ وَ الْجَفَاءُ فِي  الْبَذَاءُ مِنَ» فرماید شدودا امام ادادع) ( می  یا مثالً در مورد بدزبانی به معنای عام که شدامل فحش هم می 

کند. بدزبانی یک نو  ستم است و ستمکار نایش در نهنم است. این از عذاب را برای این کار بیان می حضدرت ونه  2«.النَّارِ

ادیق هم از مص مصادیق بدزبانی به معنای عام است که یکی از آنها فحش است؛ قطعاً فحش از مصادیق بدزبانی است. بدزبانی

 ستم است و نای ستمکار هم در نهنم است. 

کسددی که مردم از زبان او بترسددند نایش در آ ش  3ا«فَهُوَ فِي النَّارِ لِسَََاهَهُ النَّاسُ خَافَ مَنْ»فرماید  یا مثالً امام ادادع) ( می 

گیرد؛ یکی از اینها وییا همه اینها را دربرمیگیردا بدگگیردا  همت و دروغ را میاسدددت. حدان این  ر  از زبانا  یبت را می 

شددکنی دری و حریمکند. این پردهدهدا برای نفر م ابل که آدم محترمی اسددت خوا ایداد میفحش اسددت. آدمی که فحش می

 هکند. معلوم اسدت کسی که فحش بدهدا حتماً آدمی است که مردم از لسان او  ر  دارند و کسی که از لسان او خوا داشت می

 باشندا نایش در آ ش است. 

از این  سریعمتر ب است و بحثی در آن نیست. ما باید  هم در دنیا و هم در آخرت بر فحشا ناسدزاا دشدنام و سدب   این آثار 

 ها دارد؛ قرار نیست که هر کدام از اینها را باز کنیم. ها عبور کنیما وان هر کدام از اینها اسباب و علل داردا انگیزهبحث
 فرق بین دشنام ابتدایی و دشنام تقابلی در ترتب آثار عدم

رسد باید مورد  ونه قرار گیرد این است که در  ر ب این آثار فرقی بین فحش ابتدایی ای که خیلی مهم است و به نظر مینکته

گر هم دهما و او فحش   ابلی نیسدت. ایندا ممکن اسدت کسی گمان کند که من اهل فحش نیستم و به کسی ابتدا ف فحش نمی  
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بیت) ( که از اهل بیت)ص( و روایا یهای اهلالعمل دیگران اسددت. در آموزهدهم در م ابل رفتار و عکسیک وقت فحش می

در  دهندا ولیوارد شدها فحش   ابلی هم به شدت مورد مذمت قرار گرفته است. چون خیلی از افراد ابتدا ف به کسی فحش نمی

کردیما او نکنند که ما شرو  کنند به فحش دادن و  ونیه میدهند و شرو  میعنان از دسدت می  م ابل فحش و سدب  دیگران 

 اند. بینیم که ائمه هدی) ( از فحش   ابلی هم به شدت منع کردهشرو  کرده است. در حالی که می

هایی که بین  و و نم ال ین حراکند به محضر امام اادع) ( رسیدم؛ حضرت بدون م دمه به من فرمود اراوی )سماعه( ن ل می

 أَنْ إِيَّاكَ»ای؟ بعد حضرت فرمود  )شتردار( رد و بدل شد چه بود؟ چرا  و زبانت را به بدگویی و لعن و سب  دیگران عادت داده

گوید من و بیراه بگویی. راوی میبپرهیز از اینکه بدزبانی کنیا درشت بگوییا لعن کنی و بد  ا«فَحَّاشَا  أَوْ ََََّّااا  أَوْ لَََّّاها   تَكُونَ

اهللا او به من سدتم و للم کرد و من در م ابل للم او ناچار شدددم که این کار را بکنم. حضرت  لفوری عرض کردم یابن رسدو 

ای؛ این راهی که  و در برخورد با او انتخاب کردیا این اش را بردهفرمودندد حتی اگر او به  و للمی هم کرده باشددددا  و بهره 

ماید  فرکنیم. بعد در پایان میبیت) ( نیسددت؛ ما هرگز شددیعیان خودمان را به چنین رفتاری  واددیه نمیروش و شددیوه ما اهل

َ وَ لَا تََُّ ْ » اسدتففار کن از خدای خودتا للب  فران و بخشش کن و دیگر این کار را  کرار نکن. این فحش   4ا«اسَْتَْْفِرْ رَاََّ

 فرماید بپرهیز و این کار را نکن.ست؛ اما حضرت میدر برابر یک رفتار لالمه ا

المتسااان »فرماید  رسول خدا)ص( می ادر نوامع روایی عامه ن ل شدده؛ در محد  البیضا  هم این روایت را آورده  روایتی هم

کنندا اینها هر دو یسب  م که به یکدیگردهندا اینهایی گوید آن دو نفری که به هم فحش میمی 3ا«يتهاترانشيطاهان يتَّاوهان و 

حش کنند. یعنی کأن مبادله فکنند و  ها ر میکنند در این امر زشتا  عاون بر اثم میکه کأن دارند به هم کمک می شیطان هستند

 کنند. کنند. مبادله فحش یعنی اینکه دو شیطان یک کان و متا  زشتی را با هم معاوضه میمی

البته بین  شود.متر ب می هم العملی و   ابلیا مذموم است و آثاری که گفته شدا حتماً بر اینپس فحش چه ابتدائی و چه عکس

دهنده دارد؛ اما اال این آثارا آثار مادی و فحش دهنده و فحاش حتماً فرع است. برخی از این آثار اختصاص به بسیارفحش

 شود. ر ب میمعنوی و وضعی و ع ابا همه بر این افت زشت و بر این کار زشت مت

«والحمد هلل رب العالمین»            
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