
 تهمت :دهمسیز مجلس

 *کریمی کاظم محمد

 اشاره
 بـا است. مخلوقات دیگر از او تمایز وجوه از و انسان، وجود در الهی هاینعمت برترین از زبان،
 هاانسـان توسـ  انسـانی حرمـت تهدیـد موجـب کـه زبـان بـا مـرتب  هایآسیب از این، وجود

 قشـرهای همـه گیـردامن گسـترده، طـور به که است فیاشی و غیبت تهمت، گناه: سه گردد،می
 عقوبـت وعـده و اسـالمی هـای آمـوزه در آنهـا تیـریم رغمبه متأسفانه، است. جامعه گوناگون
 گناهـانی زمـره از خـاص، طـور بـه تهمت، شوند.می گناهان این مرتکب برخی آنها، بر اخروی

 آشـکار تعـار  در انسـانی حرمـت بـا و دارد ایگسـترده و عمیق بسیار یتخریب شعاع که است
 است.

 انسان جایگاه
 میـور در را انسـان تـا کنـدمی تالش () اومانیسم ترویج با که غربی اندیشه برخال 

 عـالم در خـویش واقعـی جایگـاه در انسـان تـا است تالش در اسالمی اندیشه دهد، قرار هستی
 الهـی انبیـای تالش همه و است کرامت مقام دارای انسان اسالمی، اندیشه طبق .گیرد قرار هستی

 طبیعت فوق مراتب به طبیعت مرتبه از را طبیعی موجود این تا شده گرفته کار به انسان خدمت در
 تعـالیم بـه مراجعـه بـا و دارد جریان انسانی حیات گوناگون ابعاد در منزلت، این 1بخشند. تعالی

 مخلوقـات بهتـرین از یکی انسان خلقت، لیا  به جمله، از گردد؛می نمایان آن ایزوای اسالمی
نا َلَقد ْ َوْ» است: خداوند م  ناُهم ْ َوْ آَدَ ...َبنی كر  ل  ْ كثیرْ  َعلی َفض  ن  نا ِمم  ضـیلْا َخَلق   لیـا  بـه 2؛«َتف 
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یُتهُْ َفِإذا» است: الهی روح حام  متعال، خدای با ارتباط ُ ْ َوْ َسو  ْ فیهِْ َنَفخ   َلـهُْ َفَقُعـوا ُروحـی ِمن 
 مخلـوق ارزشـمندترین و اّولـین عنـوان به عق  دارای خداوند، نزد منزلت لیا  به 1؛«ساِجدیَنْ

ِّ» است: الهی ه ِّ ِإنَّ ِّ اللَّ لَّ ج  و  یَّ ِّ ع  ق  ل   َّ ِّ ل  ق  ع  ِّ ال  ِّ و  ُ ِّ ُهو  وَّ
 
ِّ أ ق 

ل   َّ ِّ اِنيين ِمن  وح   بـر اجتمـاعی، لیا  به 2؛«الر 
ِّ» است: شده فارشس نیازهایش برآوردن ن  ی م  ض  ِمِنِّ أِل َِّيِهِّ ق  ُمؤ  ة ِّ ال  اج  ی ح  ض  هُِّ ق  ِّ اللَّ یَّ ِّ ع  ِّ و  لَّ هُِّ ج  ِّ ل  م   یاو 
ةِِّ ِقيام  ة ِّ ال  ِفِّ ِمائ  ل 

 
ة ِّ أ اج  ِّ ح  ِلک ِمن  ا ذ  ُله  وَّ

 
ة أ نَّ ج  ـر  و جـان مـال، فـردی، حقوق لیا  به و 3«ال   او ع 

ْ» است: حرمت دارای ساْا َقَتَلْ َمن  ْ ِبَغیرِْ َنف    
ْ َنف  ِضْ ِفی َفسادْ  َأو  ر  َ ما األ  اَسْ َقَتَلْ َفكَأن   و 4«َجمیعاْا الن 

ِّ» است: آمده روایت در یا ةُِّ و  م  اِلِهِّ ُحر  ةِِّ م  م  ِمِهِّ كُحر     5.«د 
 اگـر اسـت. ورشـعله هاانسان وجود در همچنان ،فیاشی( و غیبت )تهمت،معاصی این بنابراین

 در بـدگویی اسـت؛ ادبـیبـی سـاختن،متهم نکرده کار   به را او گردید، میترم ایجامعه در انسان
 ُپرواضـ  اسـت. غیرانسـانی او، حـّق  در گشودن ناروا به زبان و است نکوهیده و زشت او، غیاب
 شـیطان دعـوت اجابت معنای به او، فرمان فروگذاری و حق دعوت پذیرش در مقاومت که است
 دشـمنی چنـین داریم اصرار که تاشگف و 6است انسان اصلی دشمن کریم، قرآن تعبیر به که است

 :شاعر گفته به برگزینیم. دوستی به را

 ننی   و عیار   زیین  آریی   بر سر کجا
 

 7جنی    بی   حیق  با و صلحی  ب   و با ک  
 

 تهمت تعریف

 دادن کسـی بـه عیب و گناه نسبت و بد گمان افترا، بهتان، بستن، دروغ معنای به لغت، در تهمت
 انجـام کسـی که چیزی یعنی است؛ دادن دیگران به دروغ نسبت از عبارت اصطالح، در و 8است
  9شود. داده نسبت وی به نیست، او در و نداده

 کسـی بـه بد عم  و دروغ نسبت معنای در و هم به قریب هاییواژه بهتان، و افترا تهمت، واژه سه
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   933  تهمت سيزدهم: مجلس

 و درمانـدگی ییـر،ت مـورد که است امری معنای به ،«بهت» ریشه از بهتان 1روند.می کار به دادن
 مبهـوت ،شـنودمـی نـاروا سـخنی دیگری از شخص وقتی یعنی 2؛شودمی شخص شدنمبهوت

 بـرای و است نداشته را ناروا سخن این شنیدن انتظار کهطوریبه ؛گیردمی قرار تییر در و شودمی
 .است بوده ناگهانی او

ِّ» فرماید:می صادق امام ِّ ِإنَّ ةِِّ ِمن  ِغيب  ِّ ال  ن 
 
ِّ أ ُقو   َِّيک ِفی ت 

 
ا أ هُِّ م  ر  ت  اهُِّ س  ياِهِّ اللَّ ل  ِّ ع  ِّ و  ِّ ِإنَّ ااِنِّ ِمان  ت  ُبه   ال 

ِّ ن 
 
ِّ أ ُقو   َِّيک ِفی ت 

 
ا أ ِّ م  يس   کـه بگـویی چیـزی اتدینـی بـرادر درباره که است این غیبت، 3؛ِفيِهِّ ل 

 نسـبت او بـه نیسـت، بـرادرت در کـه چیـزی کـه است این تهمت، و است داشته پنهان خداوند
 «بدهی.

 متعـدد «افتـرا» و «بهتـان» ،«بهت» واژه اما است؛ نرفته کار به اتهام و تهمت واژه ،ریمک قرآن در
ِّ» مانند: ؛است هشد استفاده ِّ و  ِرِهم  ِّ ِبكف  ِّ و  ِلِهم  و  لی ق  ِّ ع  یم  ر  تانا ِّ م  َيماا ِّ ُبه   آن و کفرشـان سـبب به و 4؛ع 
ری» و «زدند. مریم به که بزرگ تهمت ت  ف 

 
ل ی أ ِهِّ ع  ِّ كِذبا ِّ اللَّ م 

 
ةٌِّ ِبِهِّ أ  دروغ خـدا بـر )پیـامبر( او آیا 5؛ِجنَّ

 تعبیـر آشـکار گنـاه بـه بهتـان از کـریم قـرآن این، بر افزون «است؟ گرفتار جنون نوعی به یا بسته
ِّ» :فرمایدمی و کندمی ِذین  الَّ ِّ و  ُذون  ِّ ُیؤ  ِمِنين  ُمؤ  اِتِّ ال  ِمن  ُمؤ  ال  ِرِّ و  ي  ا ِبغ  ُبوا م  س  ت  ِدِّ اك  ق  لوا ف  م  ت  ت ِّ اح  ماا ِّ اناا ُِّبه  ِإث   و 

ِبينا ِّ  انجـام کـه را چیـزی ]و دهنـدمی آزار گنـاه و تقصیر بدون را باایمان زنان و مردان که آنها 6؛م 
   «اند.شده آشکاری گناه و بهتان متیم  دهند[،می نسبت آنها به اند،نداده

 هازمینه و علل

 دینی باورهای ضعف .1

 امـروز، جامعـه در اخالقی و اجتماعی هاینجاریناه از کثیری بخش وقوع دالی  به عمیق توجه
 ویژهبـه دارد؛ حکایـت جامعـه اعضـای دینـی باورهای در هانارسایی و هاکاستی برخی وجود از
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 در اجتمـاعی و سیاسـی هایشخصـیت و هـاگروه هـا،خانواده افراد، به زنیتهمت موج گسترش
 مجـازی، فضـای در رفتارهـا قبی  این اجرو افزاید.می امر این به توجه اهمیت بر مجازی، فضای
 شـود،می توجیـه خشـم تخلیه و تشّفی چون عناوینی با شناسیروان و سیاست تعام  در هرچند

 از بـیش و کننـدمی طلـب فراتر هاییانگیزه و دالی  چنینی،این رفتارهای که است آن واقعیت اما
 اسـالمی جامعـه در سالم زندگی یهامهارت فراگیری در کاستی و دینی باورهای ضعف به همه،

ااُنِّ» فرمایـد:می صـادق جعفـر امام .کندمی پیدا ارتباط ت  ُبه  ای ال  ل  اِری ع  ب  اُلِّ ال  ق  ث 
 
ِّ أ ااِ ِّ ِمان  ِجب   ال 

اِساياِتِّ  تعبیـر بـه .«اسـت اسـتوار هـایکوه از ترسنگین ،گناهبی انسان به دنزتهمت و بهتان 1؛الرَّ
 بـه کـه است سنگین قدرآن تهمت اما ؛خوردنمی تکان هم شدید ایهزلزله با استوار کوه ،بزرگان
 کنـد. تیمـ  را کبیـره گنـاه ایـن بـار توانـدنمی و لرزاندمی هم را استوار و باعظمت کوه ،تعبیری

 2.باشد خود رفتار و گفتار مواظب خیلی باید انسان بنابراین،
 انسان مقام شناخت عدم .2

 نفخـه از کـه است کرامت و منزلت همین دلی  به است. کرامت دارای و عزیز خداوند، نزد انسان
 شعور و اراده عق ، نفس، روح، داشتن به را او و است داده قرار او نهاد در هاییبهره خود وجودی

 حرمـت صـاحب خداونـد نـزد هـاییموهبت چنـین واسطه به انسان اگر است. گردانیده مفتخر
 کـه کسـی نماینـد. تکـریم را یکـدیگر او، بـرای الهی تکریم تب  به باید نیز بندگان است، گردیده
 در دلیـ  بـدون آنکه است. نشناخته را انسانیت مقام واق ، به دارد،نمی نگه را خدا بندگان حرمت
 باعـث و دهـدمی انتشـار یـا زنـدمی ناروا هایتهمت دیگر هایانسان به واقعی یا مجازی فضای

 است. کرده درک را انسانیت مقام نه و شناخته را خود نه شود،می خدا انبندگ از ایبنده آبروییبی
 تهمـت مـورد نیـز دیگـران سوی از و نزند تهمت دیگری به خود که کندمی اقتضا انسانی کرامت

 نشود. واق 
 قـدرت و عظمـت،جالل از را مـؤمن گرامـی، و عزیـز خداونـد» اسـت: فرموده خدا رسول

 روی خداونـد از گویـا زند، پس را سخنش یا زند طعنه او بر که یکس پس، است. آفریده خویش
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 عـر  ،بردند آسمان هب را خدا پیغمبر چون» فرمود: باقر امام همچنین، 1«است. گردانده
ا» فرمود: است؟ چگونه تو نزد مؤمن حال !پروردگارا کرد: ُدِّ ی  مَّ ِّ ُمح  ن  ِّ م  اان  ه 

 
اا ِّ ِلای أ ِلي  ِّ و  اد  ق  ِنی ف   ْ اار   ب 

ُمِّ ةِِِّبال  ب  ار  ِّ ح  ا و  ن 
 
ر  ُِّ أ س 

 
ِّ أ ء  ی  ةِِّ ِإل ی ش  ر  اِئی ُنص  ِلي  و 

 
 ،کنـد اهانـت مـن از دوسـتی هبـ هرکـه !میمد ای 2؛أ

 .«ترمشتابان چیز هر از دوستانم یاری هب من و آمده من جنگ هب آشکارا

 پیامدها و آثار

 شکنیحرمت .1

 بـه آشکار تجاوز و دهدمی رقرا هد  را انسانی حرمت و حریم طورخاصبه که گناهانی از یکی
 عاطفی و اجتماعی هایعلقه شودمی باعث تهمت، است. تهمت شود،می تلقی هاانسان حقوق

 از را هاانسـان تهمـت انـدازه به چیزهیچ دلی ، همین به و شود گسسته یکدیگر به جامعه اعضای
 را آن همیشـه بـرای و دشـکافمی را اتهـام مورد فرد قلب که است تیری چنان و سازدنمی دور هم

 سازد.می دارجرییه
ِنِّ» :فرمایدمی صادقامام ِّ م  م  ه  اهُِّ اتَّ  َّ

 
ِّ ِدیِنِهِّ ِفی أ ال  ة ِّ ف  م  اا ُحر  ُهم  ن  ي   خـود دینـی برادر به که کسی 3؛ب 

 .«دگذارنمی باقی شانبین حرمتی بزند، تهمت
 رواج شـدتبه تهمـت انـواع و شـودمی گرفته نادیده جامعه در هاانسان حرمت امروزه متأسفانه،

 تهمـت کـهدرحالی اسـت؛ شده تبدی  ارزش نوعی به معصیت این کهایگونهبه است؛ کرده پیدا
 اسـت جهـت آن از تهمت، قب  شدت دارد. را خود احکام فقه در داشته، معلومی مجازات و حد
 ناروا تنسب چون است؛ دروغ اینکه نخست است: گناه چند بر مشتم  خود خودی به تهمت که
 سوم، نیست. راضی که سازدمی متصف چیزی به را او زیرا است؛ غیبت دوم، دهد.می دیگری به

 گنـاهش بـار زنـد،می تهمـت که کسی بنابراین، .رودمی آبرویش و گردیده متهم گناهیبی انسان
 .بود خواهد او انتظار در دردناکی عذاب و است سنگین بسیار

  الهی عذاب و ایمان محو .2

ِّ إذا» :فرمود صادقامام م  ه  ُمؤِمُنِّ إتَّ ِّ أَّاهُِّ أل  ماث  ِّ األیماُنِّ ان  ِبِهِّ ِمن  ل  ما ق  مااُثِّ ك  ن  اُحِّ ی  ِمل  مااِءِّ ِفای ال   4؛ال 
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 آب در نمـک کـه گونههمان شود؛می میو او دل از ایمان کند، متهم را خود مؤمن برادر که کسی
 او دربـاره یـا بزنـد بهتـان باایمان زن یا مرد به که کسی» :فرمود نیز اکرم پیامبر «شود.می ح 

 از تـا دهـدمی قـرار آتـش از کـوهی بر را او قیامت روز در خداوند نیست، او در که بگوید چیزی
 1«آید. بیرون گفتارش مسنولیت

 عملـی دیگـری، بـه نـاروا صفت یا نادرست نسبت دادن یا سخن هر بیان اسالم نگاه از رو،ازاین
 تبعـات و کند پیدا قانونی جنبه است ممکن مواردی در و است بخشودنینا گناهی و اخالقی ضّد 

 باشد. شتهدا دنبال به کیفری و حقوقی
 مجـازی فضـای امـروز، جامعـه در تهمـت انـواع گسترش و رواج در تأثیرگذار بسترهای از یکی

 بـه زدنتهمـت است ممکن برخی دهد.می رخ فضا این در هاتهمت از بسیاری واق ، در و است
 و سیاسـی هایشخصیت و مسنوالن به زدنتهمت از اما ندانند؛ جایز را خود اطرافیان و اشخاص

 امـروزه متأسـفانه، اسـت. بیشـتر خـود مقیـا، در آن گناه آنکه حال باشند؛ نداشته ابایی مذهبی
 از آن قـب  و اسـت شـده تلقی عادی امری دیگران، به تهمت برای گوناگون هایرسانه از استفاده

 اسـت؛ تـرسـنگین نیـز آن گنـاه باشد، بیشتر تهمت گستره هرچه که است بدیهی است. رفته نبی
 جمـ  یـا خصوصی میف  یک در آمیزاهانت موضوع طرح نیز کیفری قوانین نظر از حتی چراکه
 است. متفاوت مجازی هایشبکه یا اینترنت در آن طرح با اندک،

 اعتمادزدایی .3

 تصـری  آنهـا بـه دیـن مـتن در کـه اخالقی هایارزش و اصول هب جامعه اعضای بندیپای عدم
 پـروابی افـراد، شـرایطی، چنین در گردد.می جامعه اخالقی هایپایه شدنسست موجب گردیده،

 تهمت رواج بینند.نمی خود رفتارهای و اعمال برای مانعی و دهندمی ناروا هاینسبت یکدیگر به
 ومـرجهرج دهد، کاهش یکدیگر به را جامعه اعضای عمومی داعتما تدریجبه تواندمی جامعه در
 بکارد. انمردم بین را عداوت و کینه بذر و دهد افزایش را

 اختالف ایجاد .4

 بـه انجـام سـر که است وشوهر زن میان دودستگی و اختال  بروز زنی،تهمت پیامدهای از یکی
 شـکایت شـوهرش از ،مشـترک دگیزنـ سـال سی از بعد ایسالهپنجاه زن گردد.می منجر طالق
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 بـه پـدرم ثـروت خـاطرهبـ فقـ  ،اسـت تـربزرگ مـن از سـال ده که شوهرم» :کرد ادعا وا .کرد
 پسـر و دختـر یـک داشـتن با حاال ولی ؛کرد عقد مرا یاسکه251 ۀمهری با و آمد امیخواستگار

 و کـردم تیمـ  پسـرم و دختر خاطر هب را زندگی هایسختی ههم است. زده تهمت من به ،جوان
 زد. تهمـت مـن بـه او ،شـدم درگیر شوهرم با دیگر بار وقتی ،پیش وقت چند اینکه تا ؛نزدم حرفی
 زنـدگی تیمـ  دیگر شوم. آبروبی هایمبچه جلوی شده باعث ،است زده من به شوهرم که حرفی

   1.«بگیرم طالق او از خواهممی و ندارم را مرد این با
 بـه گردد.می آنها بین اختال  شدنعمیق و یکدیگر از مؤمنان دورشدن موجب تهمت همچنین، 

 اشخاص، به ناروا نسبت و تهمت اسالمی، مجازات قانون در که است اجتماعی آثار همین دلی 
 نگـردد، اثبات اتهامی موارد که صورتی در و است حقوقی و قانونی پیگرد موجب اقوام، و هاگروه

 اسـالمی: مجـازات قـانون 811 مـاده طبـق اسـا،، ایـن ربـ شد. خواهد قانونی برخورد شام 
 یـا مجـام  در نطق یا جراید و روزنامه در درج وسیله به یا خطی یا چاپی اوراق وسیله به هرکس»

 امـر آن قـانون مطابق که کند منتشر را آنها یا دهد نسبت صرییاا  را امری کسی به دیگر، وسیله هر
 حـد موجـب کـه مـواردی در جـز کند، ثابت را اسناد آن صیت نتواند و شودمی میسوب جرم

 میکـوم مـورد حسـب آنهـا از یکـی یا شالق ضربه 13 تا و حبس سال یک تا ماه یک به است،
 2«شد. خواهد

 تهمت با برخورد هایشیوه

 تحمل قدرت افزایش .1

 فـراهم را انسان شکوفایی و رشد اسباب گاه زندگی در هاسختی و نامالیمات برخی کهگونههمان
 تریوسـی  نگـاه بـا توانمی نیز را اجتماعی زیست با مرتب  هایسختی از دیگر برخی سازند،می

 در مـؤثرتر حضـور بـرای آمـادگی و شخصیت رشد برای فرصت یک عنوان به آنها از و نگریست
 کنبنیان هایسی  برابر در نباید روزگار، بلندهمت مردان کرد. تلقی اجتماعی اثرگذار هایصینه
 مسـتلزم اجتمـاعی، حیـات دوام و قـوام اینکـه از گذشـته شـوند. تسـلیم سـختیاندک با زندگی

 خـو روزگـار هـایکامیتلخ بـا کـه اسـت اراده صـاحب هایانسـان خودگذشتگی از و فداکاری
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 آلـوده مقابلـه بـه را خـود دامـن تنهـا نـه زننـدگان،تهمت اتهام و دیگران طعنه برابر در و اندگرفته
 واقـ ، به هایی،انسان چنین نمایند.می پوشیچشم آنها از تمام، هرچه شکیبایی با بلکه ند،کننمی

كاِظمیَنْ َوْ» که: اندکریم قرآن متعدد آیات مصداق َظْ ال  َغی  عافیَنْ َوْ ال  اس َعِنْ ال   خشـم کـهآنان 1؛الن 
ُفوا َوْ» و «گذرنـد.می در مردم خطای از و برندمی فرو را خود َیع  َفُحوا َوْ ل  َیص  ـوَنْ َأال ل  ْ ُتِحب  ِفـَرْ َأن   َیغ 

هُْ  «.ببخشد را شما خداوند که داریدنمی دوست آیا .بپوشند چشم و کنند عفو باید 2؛َلُكم ْ الل 
 مخالفـان افتراهـای دربرابـر شـکیبایی به را فرزندش خمینی امام که است نکته همین لیا  با

   کنند:می توصیه
 و کنـی اعتمـاد او پایـانبی رحمـت و حکمـت بـه و باشـی داشـته یمانا تعالی حق به اگر و »...

 نفسـانیت سـرکوب بـرای دوسـت از ایتیفه را پایانبی آزارهای و افتراها ها،تهمت این بخواهی
 3«خود. بندگان کردنخالص برای است الهی امتیانی و ابتال آنها که فهمید خواهی بدانی، خود
 را او امـام .اسـت تالفـی درصـدد قنبر و کرد جسارت قنبر به دیمر که شد باخبر منانؤم امیر

 خـدا ،کـار این با که نکن اهانت کرده، توهین تو به که کسی به !قنبر ای باش آرام» فرمود: و طلبید
 ،خـود گذشت با نیز را دشمنت و آورد خواهی غضب به را شیطان و کرد خواهی راضی خود از را

 گـاههیچ ،نمـود خلـق را انسـان و شکافت زمین در را دانه که خدایی آن به پس .داد خواهی کیفر
 طـورآن را شـیطان تواندنمی و تواند،می حلم با که نماید راضی گونهآن را خدای تواندنمی مؤمنی

 ؛کنـد عقوبـت را نـادان توانـدنمی و آورد،مـی غضـب بـه سکوت و صمت با که آورد غضب به
 4«.کندمی عقوبت را او سکوت با طورکهآن
 تهمت موضع در قرارنگرفتن .2

 امـا ؛است استوار سوءظن عدم و یکدیگر به بینیخوش بر هاانسان بین هرابط ،اسالمی جامعه در
 موجـب خـود کـه کنـد رفتـار ایگونـه به باید ،دیگران با خود رواب  و اجتماعی زندگی در انسان

 آداب و اجتمـاعی زنـدگی در مهم مباحث از یکی ،روازاین نشود. واق  دیگران سوءظن و تعر 
 اجتمـاعی هایمیی  در افراد نباید است. تهمت موض  در قرارگرفتن از پرهیز ،جمعی معاشرت
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ر  به دیگران تعر  زمینه که کنند رفتار ایگونه به  دارد وظیفـه مسلمانی هر گردد. فراهم آنها ع 
 را دیگـران بـدگمانی و بـدبینی هزمینـ که کارهایی از ،جامعه معنوی سالمت حفظ به کمک برای

 کند. خودداری سازد،می فراهم
 او بـه کـه یکسـ نبایـد دهـد قرار تهمت معر  در را شخود که کسی» فرماید:می علیامام

 1«.کند سرزنش برد، بد گمان
 رسول حضرت رهمس و اخطببنحی دختر صفیه، که است شده روایت العابدینزین امام از

 از بعـد و رفـتم ایشان دیدن به بودند، معتکف مسجد در خدا پیغمبر وقتی کرد: حکایت خدا
 در کـرد.مـی تکلـم و آمد من همراه قدری حضرت آن شدم. منزل روانه حضرت آن پیش از شام،

 همسـرم، ایـن» فرمـود: و کـرد صـدا را او حضرت شد. رد آنجا از انصار از شخصی هنگام، این
 بـرم. بـد ظن شما به من که حاشا بود؛ سخن این جای چه کرد: عر  شخص آن «است. یهصف

 باعـث و شـود داخـ  تـو بـر ترسـیدم دارد؛ جـا آدمبنـی خون و رگ در شیطان» فرمود: حضرت
 2«شود. هالکتت

 اسـت: امـت بـرای بـزرگ ارشـاد دو دارای ،خـدا پیغمبر رفتار این» نویسد:می نراقی مرحوم
 خـدا پیغمبـر مثـ  هرچند هرکسی، اینکه دوم و کرد، بد گمان از احتراز نهایت باید اینکه نخست

 3«دارد. نگاه دور تهمت می  از را خود باید باشد،
 هاانسـان امـا کنند؛ پرهیز آن از باید مؤمنان و نارواست گناهی تهمت، طورکههمان اسا،، این بر

 پرهیـز سـازد،می فراهم را خود دینی برادر گناه ینهزم که عملی یا رفتار انجام از کنند سعی باید نیز
 خـودش بـه را دیگـران توجه نباید انسان سو، یک از است: مهم نکته دو دارای موضوع، این کنند.
 سوی از و گردد، دینی برادران و اسالمی جامعه میان خود تیقیر باعث طریق، این از و کند جلب
 جلـوگیری اسـالمی جامعـه در گناه شیوع از کند عیس باید هرکس است ممکن که آنجا تا دیگر،
 را دیگـران گنـاه زمینـه دهـد،می قـرار دیگـران تهمت معر  در را خود که کسی بنابراین، نماید.
 است. گناه در مشارکت مصداق و مذموم امری این، و است ساخته فراهم

  انسان کرامت به توجه .3

 اسـت. انسانی منزلت و کرامت به توجه باشد، مؤثر اندتومی تهمت از اجتناب برای که هاییراه از
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 انسـانی حقـوق الهی، تکریم مقتضای به که کندمی پیدا تیقق زمانی انسان کرامت است بدیهی
 مرتکب فردی اگر شود. شمرده میترم جامعه اعضای دیگر ناحیه از چه و خود ناحیه از چه نیز او

 هایانسـان اگـر و شودمی دارخدشه او کرامت است، ناسازگار او انسانی شنون با که گردد عملی
 بنـابراین، بیند.می آسیب کرامتش باشند، نداشته را او انسانی شنون مالحظه او با رفتار در نیز دیگر
 خـود گیـرد،می قـرار آزار و تیقیـر مورد ما، زدنتهمت سبب به امروز که فردی داشت توجه باید

 دوسـت را بنـدگانش خداونـد چـون است؛ خداوند عزیزکرده سو، یک از او است؛ دیگری عزیز  
 خـواهر، همسـر، فرزند، مادر، پدر، مانند: خودمان نوع از هاییانسان نزد او دیگر، سوی از دارد.

 امـام گـردد.می آنهـا رنجـش موجـب وی، آزاردادن و است عزیزشده دوستانش و بستگان برادر،
ِلُمِّ» فرماید:می صادق ُمس  َُّو ال 

 
اِلِمِّال ِّ أ ِّ ُمس  يُناهُِّ ُهاو  ِّ ع  آُتاهُِّ و  ِّ ِمر  ِليُلاهُِّ و  ِّ د  ِّ یُخوُناهُِّ ال  ِّ و  ُعاهُِّ ال  د  ِّ یخ  ِّ و   ال 

ِلُمهُِّ  َ ِّ ی ِّ و  ِّ یكِذُبهُِّ ال  ِّ و  اُبهُِّ ال  ت   بـه اوسـت. راهنمای و آینه چشم، او است. مسلمان برادر مسلمان، 1؛یغ 
 زبـان او سر پشت و کندنمی تکذیب را او نماید،نمی ستم او بر کند،نمی خیانت او به سبب، این

 «گشاید.نمی غیبت به
 صـاحبان که زمانی تا و دارد النا،حق جنبه معصیت، این اسالم، نگاه از اینکه پایانی و مهم نکته
 .شوندنمی آمرزیده خداوند طر  از نشوند، راضی آنها
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