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 شرح رسالة الحقوق 

بدزبانی. در جلسه گذشته اشاره کردیم که اساساً حقیقت بهتان و تهمت بحث ما درباره تهمت بود به عنوان یکی از مصادیق مهم 

 چیست و آن آیات را هم ذکر کردیم و نکاتی که در آن آیات وجود داشت، بیان شد. 

 بزرگی گناه تهمت

ه م است کای از ناحیه ائمه معصوومینع(  وارد شده است. این ییلی مه در مورد عظمت و بزرگی این گناه تعبیرات تکان دهنده

باالیره بدانیم گناه ما در چه حدی اسوت  عصویان یداوند  ی نهسه یبیا است  یبا نا رمانی یداوند به هیو وجه یابا انکار   

ها، زشتی و بزرگی و بدی بریی از آنها بیشتر از بقیه است. یکی از آن مواردی که بسیار نیست  لکن در میان یبائا و نا رمانی

 ن و تهمت است. بزرگ شمرده شده، بهتا

َاء  مِنَ ءِ أَعْظَمُالْبُهْتَانُ عَلَى الْبَرِي» رماید: امیرالمؤمنینع(  می بهتان به شوصصوی که بری است و گناهی ندارد و کاری    1،«السََّم

ایی چه؟ مرحوم نرها هم بزرگتر است، این یعنی رماید از آسمانتر است. اینکه میها هم بزرگتر و عظیممرتکب نشده، از آسمان

کنند. همت بزند لعن میدر اینجا  رموده یعنی اینقدر بزرگ اسوت که تمام مئئکه یداوند و اها آسمان، کسی را که به دیرری ت 

یواهند چیزی را به عظمت و بزرگی مثال بینیم  معموالً ویتی میکند آسمان میآید، تا چشم کار میپایان میآسومان به نظر بی 

   رماید این از آسمان بزرگتر است.زنند. امیرالمؤمنینع(  میبزنند، به آسمان و کوه و دریا مثال می

 تهمت زدن به شوصصی که ، «ءِ أَثْقَلُ مِنَ الْجِبَالِ الرَّاسَََِّا ِ الْبَرِي عَلَى الْبُهْتَانُ» رماید: نظیر همین میامام صواد)ع(  در تعبیری  

 تر است. هم تعبیر به آسمان شده و هم تعبیر به کوه شده است. های عظیم و بزرگ هم سنریناست، کوهگناه مبری و بی

شووود، برای آن اسووت که مردم پی ببرند به اهمیت آن، به شوودت یبا آن، روایات ذکر می گاهی این تشووبیه ها و تنظیرها که در

اری شده است  یعنی یبا آن ریصته است. انرن بریی از گناهان به شدت عادیعادی انراری نشوود  متسسهانه در بین مسلمانا 

تهمت از چیزهایی است که به و ور بین ما غیبت، تهمت، ناسوزا و  ح  از آن چیزهایی اسوت که وایعاً یبا آن ریصته اسوت.    

 ائمهع(  اینقدر بزرگ است.  نزدرواج دارد و یبا آن نزد ما ریصته، در حالی که 

کنم به بیانی از پیامبر گرامی اسئمعص   حضرت یک ویت در حضور برای اینکه بیشوتر یبا این مسسله روشن شود، اشاره می 

است  اهلل. حضرت  رمود: بدترین مردم کسیکه بدترین مردم کیست؟ گهتند بله یارسول اصحابشان  رمود: آیا به شما یبر ندهم

 قط برای یودش بصواهد. کم و زیادش مهم نیست  کسی ممکن  را دیرران منع کند و هر چه داشته باشکه ییر یودش را از د

   بدترین مردم کسی است که بتواند یکبدهداست چیز کمی داشته باشد ولی همان چیز کم را در حدی که بتواند به دیرران هم 

ییری به دیرران برسوواند و ییر یودش را از دیرران منع کند. یعنی هر چه هسووت برای یودش بصواهد و نصواهد به دیرری 

یواهید به شما برویم که بدتر از او ییری برسد. اصحاب گمان کردند که بدتر از این کسی وجود ندارد. باز حضرت  رمود می

یسوت؟ حضورت یک گروهی را ذکر کردند. اصوحاب گمان کردند که تمام شود و بدتر از این کسوی نیسوت. حضرت  رمود:       ک

مرر بدتر از این هم کسی وجود دارد؟  گهتندیواهید بدترین از این را برای شوما ذکر کنم که چه کسوانی هسوتند؟ اصحاب    می

بهتان و تهمت و آبروریزی دیرران هستند. یعنی آیرین حد اش، اها حضرت  رمود: بدتر از این، کسانی هستند که بدزبان،  ح

 بدی و یبا و کار یبیا، این است که کسی آبروی دیرری را بریزد. 
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این همه یداوند متعال روی عرض مؤمن در کنار مال و جان مؤمن تسکید کرده، آن ویت کسووی آبروی کسووی را بریزد. ما به  

حالی که از دید رسووول یداعص  بدترین مردم اینها هسووتند. کسووی که تهمت بزند به دیرری،  کنیم در راحتی این کارها را می

کند. اینها همه برای این است که شدت   این بدتر از کسی است که ییرش را از دیرری منع میاست  حاشی کند، بدترین مردم

نیم. این  رمای  امیرالمؤمنینع(  است که می یبا این عما معلوم شوود و یدای نکرده با این مسوسله ییلی سواده بریورد نک   

های برند، آدمهایی که آبروی دیرران را میزن و آدمهای تهمتحیایی و ویاحتی مثا تهمت زدن نیسوووت. آدم رماید: هیو بی

یا باشد، زند. آدمی که اها حگاه دست به این کارها نمیهای وییحی هسوتند  آدم اها حیا و شورم هیو  حیایی هسوتند، آدم بی

 .به او نسووبت دهدشووود به اینکه به دیرری تهمت بزند و آن ه را که در او نیسووت گاه راضووی نمیآدمی که وییا نباشوود، هیو

حیایی هسوووتند. در بیان آ ار تهمت زدن به دیرران یواهیم گهت که چه های بیکنند معموالً آدمهوایی که این کارها را می آدم

ایعاً عجیب است که گناهان و اعمال زشت و یبیا انسان، عئوه بر اینکه در آیرت برای انسان گران کنند. وسرانجامی پیدا می

 گیرد. شود، ییلی از آنها در همین دنیا گریبان و دامن انسان را میتمام می

م از آن تعبیر به ظلیواهد این گناه را توصوووین کند، گاهی بوه عظمت این گناه و یبحی که دارد. ویتی یرآن کریم می این راجع

داند سووره یون  ... آنجا تهمت زدن و نسبت ناروا دادن، به یصوص به پیامبرعص  را باعث این می  13و  17کند. در آیه می

 کنیم که ظلم به این استزند ظالم است  ما  کر میکه شوص  در زمره ظالمان و ستمرران یرار گیرد. یعنی کسی که تهمت می 

سی تعدی کنیم یا مثئً جان کسی را مورد تهدید یرار دهیم. در حالی که عرض و آبروی شص  هم که تهدید که نسبت به مال ک

ائمهع(  به  رزندان یود سهارش  همهشوود، این هم ظلم اسوت. ظلم در ر ه همه گناهان اسوت  ظلم گناهی اسوت که تقریباً     

گری برای او نیست. امام بایرع(  این جمله را از یول پدرش رییاهیو کسی که  در موردمصصوصاً  از آن بپرهیزند کردند کهمی

، بپرهیزید از ظلم، مصصوصاً به کسی که هیو «ظلم من ال ناصر له و إیاک» رمود و امام سوجادع(  هم از یول امام حسینع( :  

 پناهی ندارد. 

د  آیا این کندهند، یداوند آنها را لعن و نهرین مییا اینکه مثئً در بریی آیات ذکر شده که کسانی که به دیرران نسبت ناروا می

تعابیر در آیات و روایات کا ی نیست برای تبیین شدت یبا تهمت و بهتان؟ این مصتصری درباره عظمت این گناه و شدت یبا 

 این گناه. 

در آیرت یک سووری آ ار  این گناه یک آ اری دارد  آ ار دنیوی و ایروی، مادی و معنوی. در این دنیا یک سووری آ ار دارد،

گاهی دامن های شوودید و غلی . آ ار دنیوی آن هم بعضوواً معنوی اسووت و گاهی مادی  این چیز کمی نیسووت. دارد و مجازات

شوود. این آ ار را در جلسه آینده بیان یواهیم کرد. البته باید بیشتر  گیرد  یعنی به یک نهر محصوور نمی جامعه و اجتما( را می

شاءاهلل یدا تو یق بدهد که در همین حدی که ما هنوز در حق اول هسوتیم  از پنجاه حقی که ذکر شده است. ان ویت برذاریم  

 شویم بتوانیم عاما باشیم. آشنا می

 

«والحمد هلل رب العالمین»            


