« دروغگوها بزرگترین ستمگران هستند »
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خداوند متعال در حضرت قرآن ،سوره انعام ،آیه  21میفرمایند« :و كیست ستمكارتر از آن كس

كه بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تكذیب نموده».
خداوند متعال می فرمایند :بزرگ ترین ظلم ،سخن گفتن به نام خدا و دروغ گفتن است .خداوند
آن مردم ستمگر را دوست ندارد .چرا؟ زیرا آنچه را كه به مردم نشان میدهند ،بیفایده و بیهوده
میباشد و در آن انواع بدی ها نهفته است .درحقیقت آنچه خداوندِ متعال میفرمایند با آنچه مردم
میگویند مطابقت ندارد .مردم باید از آنچه خداوندِ متعال میفرمایند اطاعت كنند .كسانی كه
چیزی اختراع میكنند و می گویند این كار از جانب خدای متعال است و مردم را فریب میدهند
ظلم میكنند .هیچ كس نمیتواند ستمگرتر از آنها باشد.
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بعضی چیزها برای مردم دنیا اهمیتی ندارد .این از كجا میآید؟ اكثر مردم به دلیل نداشتن ایمان،
به چیزهای مهم اهمیت نمیدهند .آنها فكر میكنند و با خود میگویند كه « :به هر حال ما این را
میگوییم .هیچ كس نمی تواند با ما كاری كند» .آنها نمیدانند كه خداوند متعال هر لحظه ،هر
دقیقه ،هر ثانیه مردم را كنترل میكند و هر چه كه میگویند را ثبت میكند .نیازی به نوشتن و
ثبت آن نیست ،درحقیقت فرشته سمت راست و چپ هستند و اصالً نیازی نیست ،ولیِ خدا میداند
و همین نكته برای این دسته از افراد یک نوع اثبات خواهد بود .وقتی آنها میگویند «:من این كار
را نكردم» ،در حقیقت باید این را بدانن كه هر كاری كه انجام دادند در آنجا نوشته میشود .به نام
خدا دروغ گفتید و به اقتضای عقلتان كارهایی را انجام دادید و بر خالف خواست و رضایت خداوند
اقداماتی را انجام و عمل كردید و وانمود كردید كه خداوندِ متعال این چنین گفته است ،هر دقیقه
و هر ثانیه فرشته هایی هستند كه كارهایی را كه انجام دادید را یادداشت میكنند .هر چقدر
بخواهید میتوانید انكار كنید ،اما مطمئن باشید این موارد ثبت شده پیش روی شما گذاشته خواهد
شد.
پس هر كه به جای دیگران سخن بگوید و با گفتن این كه« :این را گفت و او ،آن را گفت» دروغ
بگوید ،رستگار نخواهد شد و تا توبه و استغفار نكند ،عذاب خواهد دید .چنین ظلمی در دنیا و
آخرت مجازات دارد .فكر نكنید كه دروغ خواهید گفت و زنده خواهید ماند .ممكن است یک بار
فرار كنید ،اما در نهایت اگر توبه نكنید و به این كار ادامه دهید مجازات خواهید شد.
خداوند ما را حفظ كند .باشد كه إن شاء اهلل در راهی كه او دوست دارد قدم برداریم و بدان عمل
كنیم .باشد كه إن شاء اهلل ما را در پیروی از دستوراتش در این مسیر زیبا یاری دهد .باشد كه
مطیع نَفس خود نباشیم و از قوه تعقل و تفكر خود استفاده كنیم ،چرا كه كسی كه بد میكند احمق
است و در حقیقت قوه تعقل خود را به كار نگرفته است .كسی كه عقلش را به كار می گیرد جز
خیر كاری انجام نمی دهد .خداوند به همه ما در این امر كمک كند ،زیرا موفقیت از جانب خداوند
است.
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