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 الحقوق لةشرح رسا

بحث در مورد تهمت و بهتان و نسبب ت نارود دددن بد دراندن بودم ما در مورد یقتقت بهتان و متمت و بگر ا درگ  هاس نبب گ 

امام کد  فتتمم رک آثاری بندی درگ  هاس ذکن شببب سم دم در دنتا و دم در آ؛نهم دم مادی و دم میهویم دم یندی و دم د تم

 تو د بد درهها بستار مهم دنتم 

 آثار تهمت

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا »درهکد دم در دنتا و دم در آ؛نه بندی تهمت مذدب دلتم در قنآن ذکن ش سم 

دی کد در  لسباه  ذشبتد ؛ودن رمم درگ در نمگ آن آراه بود و بد دمتگ   دمان چه  آرد 1م«لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

  بد دینددم ددهشتوع پت د که م وقتا نس ت نارود ما یحشا ینمار  کسانا کد دونت ددرن  در بتگ مؤمهانمسبللد منت   بودم ما 

و بندی  دده رد و کار ناپسه ی رد بد درانی نس ت ما کهه م نس ت نارود دددن ریها رک دمن زشتاریها درگ رد ددرن  شبار  ما 

نت و د ق دشامد یحشاکهه م نقل نسب ت نارود بد دراندنم نقل رک دمن یتنودقیا در مورد دراندنم درگ دز ماادر دراندن نقل ما

؛ دون  آنها رد  زنه  ان کددرهها در دنتا و آ؛نه مذدب دردناک ؛ودده  ددشتم پس درگ رک نتانت کلا دنت در مورد تهمت

 که م بد مذدب دلتم در دنتا و آ؛نه  نیتار ما

 . آثار معنوی دنیوی1

 . فردی1-1

 دما در دنتا بد ؛اوص رک ننی آثاری بندی تهمت ذکن ش س دنتم 

 درکهمم مثالً دا رد ذکن ما؛ودنم و یق  آدرس ادا درگ دثنم دثن یندی دنبتم چون ینتبت کم دنت دران متگ رودراه رد نما  

دد م درگ رودرت دز دمام تادق)ع( ودرد ش س کد مضمونش درگ دنت کد زن  و نس ت نارود مامورد کسا کد بد درانی تهمت ما

 بته ما 2شودمکد نمک در آب یل ماطور رود دمانتگ ماد ن رک مؤمها بد بنددر درها ؛ودش تهمت بگن م درمان در دل دو دز ب

شودم ننمت ذوب درمانِ شما نمک رد در آب بنرگر  و دم بگنت م ننر  یل ما شودممایل  نمک در آب بد ننمت کد چاوند

بندم ریها کسببا کد بد درانی نس ت نارود زنه سم دمانه  نبنمت یل شب ن نمک در آب دنبتم درمان رد دز بتگ ما   یند تهمت

م یحشام ؛تانتم ؛تلا دز درگ م قتلم زنادد م ؛ دی نکندس نس ت دزدیدد م ریها آنچد رد کد در دو نتسبت بد دو نسب ت ما  ما

 مثالد شود و  ای تلنف بتشتن درگ دنت کد  ادا دز نایتددا دددس مامهابا درگ نس تچتگدارا کد متلنفاند دالن شار  دنتم با

ه  و دز کا تندم درگ ؛تلا مجتب دنت کد آدم درهطور بد دراندن نس ت نارود ب د م درگ درمان رد ذوب مما بد ردیتا توره ما

 بندم درگ رک دثن یندی و درونا دنتمبتگ ما
 . اثر اجتماعی1-2

 دما دو دثن د تماما ؛تلا مهم در دنتا ددردم 
 . حرمت شکنی1-2-1

شودم رودرت دز پتام ن  ندما دنالم)ص( دنت کد شکها ماشودم تهمت و بهتان بامث ینمتدا شبکسبتد ما  رکا درهکد ینمت

مان م م کسا کد بد بنددر درها ؛ودش تهمت بگن م ینمتا بتگ آنها باقا نما«فِي دِينِهِ، فَلَا حُرْمَةَ بَيْنَهُمَا أَخَاهُ اتَّهَمَ مَنِ»ینمار  ما
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دا در رودم وقتا ینمتدای دتاال و دیتندم دز بتگ ماشکها ریها پتون دا و یلقدمان  ریها چد؟ ینمتدرهکد ینمت باقا نما

شکها ینمت شودمشودم د ن ینناً درگ بتگ دو نفن باش م ط تیتاً ینمت بتگ درگ دو نفن و دیتندم شکستد ما رک  امید شکستد

دا شکستد شودم درگ ؛ودش زمتهد رد بندی بستاری دز زمتهد و آیاز بسبتاری دز مسبا ل و مشبکاله بی ی دنتم وقتا ینمت   

دشبتد باش م  ه د  انا و مالا ددشتد باش م دز دمام تادق)ع( دم  تودن   ه د مننبا د که م ماکاردای ناپسبه  بی ی ینددم ما 

 1م«فِي دِينِهِ، فَلَا حُرْمَةَ بَيْنَهُمَا أَخَاهُ اتَّهَمَ مَنِ»ینمار : ممکگ دنت نقل دز پتام ن)ص( باش م مانقل شب س دنتم دل تد   نب گ  دمتگ

 شکها دنتم د تماما در دنتام دمتگ ینمت پس رک دثن مهم
 . ناامنی1-2-2

ینمار : شتطان بد توره دنسان بن مگ ظادن ش  و نگد مگ آم  و ممندن مابگرک دثن مهم درانم نادمها دنبتم یضبنه مونا  

کهمم دل تد رک ذرلا دم ددرد کد درگ دم دی رد نادمگ کهمم در آن  امید تهمت رد زراد ما فبت دی مونبببام د ن ب وددم  بامید  

کهمم ریها یت ت در یقتقت بسببتننبباز تهمت رد در  امید زراد کهمم آنها رد م تال بد یت ت ما  الب دنببتم بندی درهکد ب وددم

نشتهه  دول دربارس آن چتگدارا کد و ود که م دمتگ یت تا کد دو نفن ماتهمت دنت و تهمت زمتهد نادمها در  امید رد ینددم ما

تا در شود؟ وقدش چد مابارس درانی کد در دو دستم درگ نتتجدزنه م درهکد کسا چتگی رد باور  درددرد نگد رک ران ینف ما

کش  کد چتگدارا رد کد نتست دم  فتهش آنان کم کار بد درهجا مازن م کمدو چهتگ چتگی و ود ددردم وقتا دربارس آن ینف ما

 دردم ؛ود آن شبببود و دتس کس دیسببباس دمهتت نپتب د کهب  در  بامیبدم درگ مو بب نادمها ما     شبببودم وقتا درگ رودج ما

منض و  نارقزنه س تهمت نببنقت شودم شبودم نادمها یق  بد درگ نتسبت کد دمودل مندم  دا دم بامث نادمها ماشبکها ینمت

آبنوی دیندد دنتم بلکد درگ دش  و دنوء یاالً دنت دز ننقت دمودلم ننقت دمودل قابل   ندن دستم یوقش درگ دنت کد مالا 

دا ممکگ دنت بتودن  آن رد   ندن که م دما ننقت منض و دز دنبت ریتد و باال؛نس یتا د ن کسا یقتن دم باش م بی  دز م ه 

دی کد دمت ار ن دشتد باش م آبنوی دیندد در آن مهم ن اش م منض دش اص که م  امیدد درجاد ماآبنوم نادمها ب تنی رد در  امی

شودم یاال ما بد ردیتا مورد دتک قندر  تندم درگ  امیدم  امید شتطانا دنتم  امید درمانا و تویت ی و درها محسوب نما

دام دی کد در آن دتک ینمت دینددم دتک ینمت ش اتتددگدر دم آن رد بگک کهتم و دنبم آن رد  امید درها باذدررمم  امی 

 ور  مگ د ن شبودم چون درگ بتان شتطان دنت کد ما شبتطانا محسبوب ما   دا بگر ان شبودم درگ  امیدم  امید دتک ینمت

 اس بگر ا دنتمکهمم درگ دم دثن دوم د تماما بندی تهمتم درگ  هدی رد نادمگ کهمم در آن  امید تهمت رد زراد ماب وددم  امید
   . آثار مادی دنیوی2

ممکگ دنت مادی باش م ریها تهمت ریها بد مهودن رکا دز  هادان  بن؛ا دز آثاریندی و د تماما دنتویم  میهوی مالوس بن آثار

 دا وکد د ن ددل قنرد« لو أن اهل القری»که م آرد ک تنسم بنکاه رد دز ددل آن نبنزمتها کد در آن تهمت یندودن شبودم نلب ما  

مم در کهتکهتم و  شببارش در کار آنها درجاد ماشببهندا تقودی دلها پتشببد کهه  ما بن آنها بنکاه آنببمانا و زمتها رد یندودن ما

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن »که م دارش رد دز آن  امید نلب مادی زراد شبودم ؛ دون  بنکاه و نیمت مقابلش د ن ظلم و  هاس در  امید

م ریها در تهاها قندر  نیتگ دمم دنتم دم مادی دنت و دم میهویم قهندً میتشت نهک و ن تم «هُ مَعِيشََة  ََنً ا ذِكْرِی فَإِنَّ لَ

زن  ی دقل در درگ  هت ددرد دز ؛ دون  تهمتم بهتانم ب ون تندر  دز ماببادرق دمندض دز ؛ دون  دنببتم کسببا کد تهمت ما 
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آر م و تهاها در میتشت و زن  ا دو پتش ما که م بد دمتگ دن دزس ن تاکه م بن؛الف دنتورده ؛ دون  ممل مارورانددنا ما

شکها و نادمها در آن باش م درگ  امید دز دی کد ینمتتودن  الزمد قهنی آن آثار د تماما تهمت دم باش م  امیددرگ یتا ما

و مکهتا  م  کهه م دما مموم درگ  دی دز دمتگ طنق بندی ؛ودشان ثنوهنتن مادی دم نیتف ؛ودد  ش م بلدم ممکگ دنت م س

 امید م تال بد یقن و  نیتاری و مشقت ؛ودد  بودم لذد یتماً تهمت مستلگم نیف مادیِ  امید آکه س دز تهمت و آلودس بد تهمت 

 شودم ؛ودد  ش م مو ب درگ  نیتاری دم ما

 درهها آثار دنتوی دنتم مالیتد ینمودر  کد آثار دنتوی دم مادی دنت و دم میهویم دم یندی دنت و دم د تمامام 
 . آثار اخروی3

بد نس ت نارود دددنم را بد توره کلا را بد توره ؛اصم در آ؛نه دم آثار تهمت مجتب دنتم درهکد در قنآن بد کنده رد  

م درهها شون م مفال مودرد متی دی بتان کندس کد درهها ین ام ب ی ددرن م درهها ظلم منتکب مانسب ت نارود دددن بد زنان پاک دمگ 

ینمار : کهمم رودرت دز پتام ن  ندما دنببالم)ص( دنببت کد مامذدب دلتم ددرن م مگ یق  بد رک رودرت در درگ ردبطد دشببارس ما

ینمار  د ن ما 4م«مَا لَيْسَ فِيهِ أَقَامَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى تَلٍّ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ فِيهِ مُؤْمِنا  أَوْ مُؤْمِنَة  أَوْ قَالَ فِيهِ بَهَتَ مَنْ»

کسا مند مؤمگ را زن مؤمها رد بد کاری کد دنجام ن ددس متهم که م را رک چتگی رد کد در دو نتست بد دو نس ت دد م ؛ دون  در 

دد  تا دز آنچد کد  فتد ؛ارج شبببودم ریها تا آن رد دث اه که م ریها دو رد بن روی تلا دز تلا دز آتش قندر ماقتامت دو رد بن 

 ور  تو درگ ینف رد زدی و چتگی رد نس ت دددی کد در درگ آقا را ؛انم ن ودم یاال ینیت رد دث اه کگم ددردم ماآتش ناد ما

بن  تودن دش دنسان نمادش دنتم رک لحتدلا دز آتش درسبتادن ن گ دز رک لحتد درهکد نسب ت نارود بد دو دددی ممم بن روی ت 

ددرن م درگ چتگی دنببت کد ما بار  تو د کهتمم درگ ینف رد زدی و درگ نسبب ت رد تلا دز آتش مقاومت که م یاال دو رد ناد ما

یاال یتن دز آن نید ت ر و ظنیتت و بگر ودری کد دددیم یاال دث اه کگم آنهارا کد ودقیاً دولتاء دلها بودن م منددن یق بودن م 

ددشته م تحملا کد ددشته م درههانت کد آنها رد دمت ودر کندس و مطمئگ بودن  کد روزی در مورد آنها دیقاق یق ؛ودد  ش م درگ 

ددن م ت؟ ؛ د ماتودنا دث اه کهام یاال بارسبت تا دث اه کهام درگ پارانش چد زمانا دن آقا دم دمتگ طوری نسب ت دددسم نما 

که  و د ماآنجانت کد دنتتاال پت  بارست متودن  دث اه که م دمتگ طوری نس ت دددسم ریها بار  دمتگ طور بن تلا دز آتش نما

دی و آنا مگ درگ نبب گ رد و درگ مطلب رد نافتد بودم و دای زود ذر لحتد ور  دی کاش بندی دوس؛ورد و مایسببنه ما

م درگ دثن د؛نوی تهمت دنبتم ؛ دون  ما رد دز شبنم مکا   شتطانم دز شن نفس دمارس ؛الص که  و بد ما   دددمدرگ نسب ت رد نما 

ا رد دارا کد ددررمم ؛ دون  مشاءدهلل لغگشمتگدن شنع و د؛الق زن  ا کهتم و ممل کهتم  و دن دنباس تویتق ب د  کد بتودنتم بن 

 مورد لطف و ریمت و مغفنه ؛ودش قندر دد م 

 

«ودلحم  هلل رب دلیالمتگ»            
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