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 1 گناهان كبيره، ج

 [ ]جلد اول

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

 سرآغاز

 اى ميفرمايد: پيشواى متقين امير المؤمنين على عليه السالم در خطبه

اعلموا عباد اللّه ان التقوى دار حصن عزيز و الفجور دار حصن ذليل »

يد : يعنى اى بندگان خدا بدان1«ال يمنع اهله و ال يحرز من لجأ اليه

كه همانا تقوى و پرهيز از گناه، حصارى محكم و جايگاهى منيع است 

كارى  پروائى و گنه رسد، اما بى كه در آن حصار زيانى بكسى نمى

حصارى است پست كه نميتواند اهل خودش را از آفات و باليائى كه 

بآنان روآورد نگهدارد و پناهنده خود را حفظ كند. محدث عاليمقام 

اش وقايه است و  للّه عليه فرمايد: كلمه تقوى ريشهمجلسى رضوان ا

در لغت بدان معنا است كه آدمى در نگهدارى خويش فراوان بكوشد 

و در عرف معنايش آنكه آدمى خود را از آنچه بآخرت او زيان دارد 

نگهدارد و تنها بكارهاى سودمند جهان آخرت بپردازد و آن را سه 

                                                 
 .156هنج البالغه فيض: خطبه  -(1)  1
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ست كردن عقايد ايمانى خود، جان مرتبه است: مرتبه اول آنكه با در

 خود را از عذاب جاودان نگهدارد.

مرتبه دوم آنكه: از هرچه گناه است، اجتناب جويد و همين معنا است 

كه در نزد اهل شرع معروف است و مرتبه سوم نگهدارى دل است، از 

هرچه آن را از حق مشغول كند و اين درجه مخصوص بندگان خاص 

 اص الخاص است. )پايان(خدا است بلكه درجه خ

عابدى را پرسيدند تقوى را براى ما توصيف كن گفت: اگر در زمين 

  خارستان قدم

______________________________ 
 .156نهج البالغه فيض: خطبه  -(1)

 4، ص: 1 گناهان كبيره، ج

دارم تا خارى  بزنى چه سازى؟ گفت: با احتياط و مالحظه قدم برمى

 چنين كنى تقوى خواهى داشت. فت: اگر در دنيا اينبه پايم نخلد، گ

عارفى به استادش گفت: مرا وصيتى جامع بفرما، استاد گفت: وصيتى 

ترا كنم كه خداى رب العالمين آن را باولين و آخرين فرموده و آن 

 تقوى است آنجا كه فرمايد:
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: ما 2«وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»

به آنان كه پيش از شما داراى كتاب آسمانى بودند وصيت كرديم و 

 كنيم كه تقوى داشته باشيد. بشما نيز همان وصيت را مى

و بدون شك خداى تعالى مصلحت بنده را از همه بهتر داند و مهر و 

ر دنيا براى بنده رو اگر د عطوفتش به او از همه بيش است ازاين

تر و راه و رسمى بهتر و پربهاتر از تقوى بود مسلم كه  روشى شايسته

تر، و چون به همين  وصيت به آن سزاوارتر بود و يادآورى آن اولى

يك خصلت اكتفاء فرمود معلوم گرديد همه نصيحت و ارشاد و تنبيه و 

 خير را دربر دارد.

قطعى پيغمبر و كلمات  آثار و خوشبختيها كه از نظر قرآن و سنت

پيشوايان دين وابسته به تقوى است بيش از حوصله تحرير است و اگر 

همانا براى دلهاى  3«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» نبود مگر بشارت عظمى:

بيدار و جانهاى روشن بسنده بود، با توجه به اين سرآغاز كوتاه پيدا 

دت و دورى گرفتن از گناه است، كه دست يابى به اين وسيله سعا

بستگى بشناسائى گناه دارد و تا مرد راه حق گناه را نداند كه چيست 

اجتناب از آن برايش ميسر نيست، درود خداوند بر دانشمندان اسالم 

                                                 
 .131سوره نساء آيه  -(1)  2
 .7و  4يه سوره توبه آ -(2)  3
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باد كه در راه نجات مردم آلوده به گناه از بذل عمر گرانمايه و 

د در اين تحمل هرگونه دشوارى دريغ نورزيدند و كتابهاى سودمن

زمينه نگاشتند، باشد از اين رهگذر رهروان طريق راه را از چاه 

 بشناسند و از گناه بثواب گرايند.

باره تأليف شده  كتاب حاضر يكى از بهترين كتابهائى است كه دراين

 است.

مؤلف محترم حضرت آية اللّه آقاى حاج سيد عبد الحسين دستغيب 

ترين اسلوب گناهان كبيره را  لبرحمة اللّه عليه در اين كتاب با جا

استقصاء نموده و آيات قرآن و روايات وارده از اهل بيت را در هر 

حال بيانى ساده و قلمى  اند و درعين مورد به دقت بررسى نموده

  روان

______________________________ 
 .131سوره نساء آيه  -(1)

 .7و  4سوره توبه آيه  -(2)

 5: ، ص1 گناهان كبيره، ج
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انگيز كه قابل فهم و استفاده عامه مردم باشد در  و داستانهائى عبرت

اند و از همين جهت مورد استقبال و توجه خاص و  نوشتن بكار برده

عام قرار گرفت و با آنكه چهار بار در هزاران نسخه بطبع رسيده بود 

مدتها كمياب و در دسترس خواستاران نبود لذا با تجديد نظر و 

الب فراوانى كه توسط مؤلف معظم انجام گرفت كتاب اضافه مط

مزبور براى بار پنجم با چاپ زيباتر و اسلوب بهتر طبع و نشر شد اميد 

است عالقمندان و طالبان حقيقت را از مطالعه كتاب مزبور سودى 

لِمَنْ   إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى» اى كافى نصيب شود. كه: فراوان و بهره

 4«.أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌكانَ لَهُ قَلْبٌ 

در خاتمه از مساعى جناب آقاى حاج محمد ضرابى كه از دوستان و 

ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت ميباشد و در طبع و نشر اين 

اند سپاسگزار و توفيق  كتاب از بذل مال و صرف وقت دريغ نفرموده

 گ آرزومندم.ايشان و همه جوانان بيدار را از خداى بزر

  سيد احمد فهرى زنجانى

______________________________ 
 .37سوره ق: آيه  -(1)

                                                 
 .37سوره ق: آيه  -(1)  4

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  6 

 6، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  مقدمه چاپ ششم

نگرند، در صحنه  هوشمندانى كه با پژوهشگرى به جهان خلقت مى

 بينند. پهناور گيتى بجز نظم و قانون چيز ديگرى نمى

ناپذير بدنبال كشف  جامع علمى بشر كه امروز با كوشش خستگىم

حقايق علمى هستند، در حقيقت بجز دستيابى بقوانين و نظامى كه در 

 تمام جهان خلقت حكومت دارد، چيز ديگرى نيست.

همه  اى بنام بشر با آن بنابراين، در چنين جهان منظم مجموعه

اين نظام نبوده و  امتيازات خلقتى كه او راست نميتواند مشمول

گر است، درباره او  هاى الهى كه در همه مظاهر هستى جلوه سنت

يكى از همين سنتها  5«وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» جارى نشود

إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما »  محتواى آيه شريفه است

د سرنوشت اجتماعى را تغيير نميدهد، تا آنگاه كه خداون 6«بِأَنْفُسِهِمْ

 آنان آنچه را كه در خودشان وجود دارد تغيير ندهند.

                                                 
 .62سوره احزاب: آيه  -(1)  5
 .11سوره رعد: آيه  -(2)  6
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هاى الهى است كه تا بشر آنچه را كه خداوند در  اين يكى از سنت

بردارى قرار ندهد خداوند نسبت  اختيار آنان قرار داده مورد بهره

  به امورى كه از حدود اختيارشان خارج

______________________________ 
 .62سوره احزاب: آيه  -(1)

 .11سوره رعد: آيه  -(2)

 7، ص: 1 گناهان كبيره، ج

است و در سرنوشت آنان دخالت دارد تغييرى نخواهد داد قواى غير 

طبيعى و مددهاى غيبى هنگامى به امر خداى تعالى بيارى انسان 

عهده او گذاشته شده اى كه به  شتابند كه آدمى در انجام وظيفه مى

هاى اين حقيقت را در  نمونه 7«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ» كوتاهى نكند

زندگى فردى و اجتماعى ملل و اقوام، فراوان ميتوان ديد، در جنگ 

شان نسبت بدشمن بسيار ناچيز  بدر با آنكه مسلمانان استعداد جنگى

افرادى بودند مصمم كه  بود و تعدادشان كمتر از يك سوم آنان ولى

 ميخواستند از همه امكانات خود در مبارزه استفاده كنند.

                                                 
 .7سوره حممد: آيه  -(1)  7
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عمر بن وهب هنگامى كه از جانب قريش مأموريت يافت كه از لشگر 

اسالم بازديدى بعمل آورد او با جمعى آمد و گرداگرد لشگر اسالم 

را گشت و چون باز آمد گزارش كرد كه از نظر كميت در حدود 

ستند و كسى هم در كمين ندارند و لكن از نظر كيفيت، سيصد تن ه

 ديدم شتران يثرب بارشان مرگ و زهر كشنده در ميان بار دارند:

اما ترونهم خرسا ال يتكلمون يتلمظون تلمظ االفاعى ما لهم ملجأ اال »

 «.سيوفهم و ما اريهم يولون حتى يقتلوا و ال يقتلون حتى يقتلوا

اند ولى همچون  لب و خاموش ايستادهبينيد كه مهر بر  مگر نمى

افعيان زبان در دهان همى گردانند و به جز شمشيرشان پناهى 

اند پشت بر دشمن  ندارند و گمان ندارم تا جان دارند و كشته نشده

 كنند و تا ما را نكشند كشته نخواهند شد.

در نتيجه اين فداكارى بود كه فرشتگان نصرت به امر خداى تعالى به 

نان آمدند و شاهد پيروزى را در آغوش كشيدند، چنانچه يارى آ

 فرمايد:

وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ »

مِنَ الْمَالئِكَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَالثَةِ آالفٍ 
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إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ   مُنْزَلِينَ بَلى

 8«.بِخَمْسَةِ آالفٍ مِنَ الْمَالئِكَةِ مُسَوِّمِينَ

تر  ولى همين جمعيت در جنگ احد با آنكه استعداد رزمى كامل

ز خود نشان ندادند و از مقام رهبرى داشتند چون فداكارى الزم ا

چنان شكست خوردند كه در تاريخ صدر  خود اطاعت نكردند آن

نظير بود و از مددهاى غيبى و فرشتگان نصرت كه ديروز  اسالم بى

 در ركابشان بودند امروز هيچ اثرى ديده نشد.

______________________________ 
 .7سوره محمد: آيه  -(1)

 .125 -124مران آيات سوره آل ع -(2)

 8، ص: 1 گناهان كبيره، ج

در نهضت اخير و انقالب اسالمى ايران همه ديديم كه تا ملت 

ستمديده در مقابل بيدادگريها و جنايتهاى وحشيانه طاغوتهاى زمان 

مهر سكوت بر لب زده بود و قيام و اقدامى نكرد روز بروز فشار ظلم 

كرد و  خود بيشتر احساس مى و تجاوز را بر دوشهاى خسته و فرسوده

ها و دعاها يعنى استمداد از قواى ملكوتى و نيروهاى  همه ناله از آن

                                                 
 .125 -124سوره آل عمران آيات  -(2)  8
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غيبى كه در مجالس و محافل اجراء ميشد كوچكترين اثرى مشهود 

 نبود.

ولى هنگامى كه قيام كرد و مهر سكوت را شكست و فرياد كشيد و با 

ه همه آنانى كه هاى گره كرده در مقابل ديو ستم ايستاد گرچ مشت

محاسبات زندگيشان بدون ارتباطى با غيب و تنها مبتنى بر امور 

طبيعى بود اين جنبش را تخطئه ميكردند و حاضر نبودند آن را حتى 

پنداشتند، چه آنكه مشت و سندان،  اش مى جدى تلقى كنند و شوخى

گوشت و گلوله، غرّش مسلسل و فرياد مظلوم، تناسبى باهم نداشت 

قابله برخيزد، ولى چون ملت را بيش از اين نبود و از آنچه كه به م

داشت در پيشبرد هدف مضايقه نكرد، تنها فريادى ميتوانست بكشد كه 

اى را هدف گلوله دشمن بكند كه كرد چون از آنچه در  كشيد و سينه

بردارى كرد به حكم سنت الهى مددهاى غيبى  اختيار داشت بهره

همه نيرو از هم پاشيد ابرقدرتها بزانو در  الهى بيارى ما رسيد و آن

آمدند و معجزه تاريخ بوقوع پيوست نقش نيروهاى غيبى و 

چنان تبلور داشت  امدادهاى الهى در پيروزى انقالب اسالمى ما آن

كه هيچ كوردلى نميتواند آن را ناديده بگيرد براى همه محقق شد 

آرى تنها راه  9«تَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْإِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَ» كه:

                                                 
 .11سوره رعد: آيه  -(1)  9
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نجات و سعادت طبق اين سنت الهى خودسازى است و پيامبران خدا 

اند تا آدمى با در دست  همه براى ارائه، برنامه خودسازى بشر آمده

هاى تعيين شده راه سعادت را پيموده و به صالح و  داشتن برنامه

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ » آيد:رستگارى در دنيا و آخرت نايل 

پرهيز از آلودگى به گناه و پليدى كه در لسان شرع از  10«رَبِّهِ فَصَلَّى

آن بتقوى تعبير شده نيمى از اجراى اين برنامه عظيم و بلكه قسمت 

اعظم آنست و هدف مشترك دعوت همه پيامبران و اصالح طلبان بشر 

و اجتماع از اين آلودگى پاك نگردد اميد نجاتى است و تا دامن فرد 

 براى او نيست.

استقبال قابل توجهى كه از كتاب گناهان كبيره )كتاب حاضر( از 

  طرف همه

______________________________ 
 .11سوره رعد: آيه  -(1)

 .15 -14سوره اعلى: آيه  -(2)

 9، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
 .15 -14سوره اعلى: آيه  -(2)  10
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براى بار ششم كتاب مزبور در قطع اكنون  اقشار مردم شد و هم

ها هزار جلد به چاپ رسيده  وزيرى تجديد چاپ ميشود )و تاكنون ده

سازى  است( نويدبخش آنست كه بحمد اللّه اجتماع ما در صدد پاك

خود از آلودگيها و ناپاكيهائى است كه دشمنان ما با نفوذ در همه 

وده آن شؤون اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى ما شال

گناهان را فراهم كردند و امروز كه بيارى خداى توانا و رهبرى 

هوشمندانه، امام و قائد بزرگ اسالم نايب االمام خمينى دست اجانب 

را از كشور قطع و استقالل و آزادى خود را بازيافته است اميد آن 

هاى  ميرود كه با ادامه انقالب تا مرحله نهائى پيروزى و كندن ريشه

ه استعمار قدم در راه جهاد با نفس كه جهاد اكبر است گذاشته پوسيد

هاى  و دامن خود را از همه آلودگيها و گناهان شستشو كند تا وعده

 الهى درباره آنان تحقق يابد.

توفيق همگان مخصوصا جوانان عزيز را در راه مبارزه با نفس و 

 دورى از گناه از خداى تعالى خواستارم.

  سيد احمد فهرى

 (1399رجب  21)

 10، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  مقدمه

  راه رستگارى تقوى است

: تنها راه رسيدن بدرجات خوشبختى و تنها راه رستگارى از دركات 

 هالكت و بدبختى، تقوى و پرهيزگارى است.

هرچند اين مطلب نزد اهل ايمان روشن است ليكن براى تذكر و 

عضى از خواص و آثار عظيمه آنكه در قرآن مجيد و يادآورى، بب

 اخبار اهلبيت )ع( رسيده بطور اختصار اشاره ميشود.

  قرآن مجيد و تقوى

تقوى وصيت خداوند به بنى آدم در تمام كتابهاى آسمانى  -1: 

است، چنانچه ميفرمايد: هر آينه كسانى را كه پيش از شما كتاب 

صيت ميكنم كه از مخالفت اند و شما را، و آسمانى داده شده

 .11پروردگار بپرهيزيد

                                                 
11  (1)-\i ْيَنا الَِّذيَن أُوتُوا  (.130آيه  4) سوره E\اْلِكتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َو إِيَّاُكْم َأِن ات َُّقوا اللََّه. َو َلَقْد َوصَّ
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تقوى مورد مدح و ثناى خداوند است، چنانچه ميفرمايد: اگر  -2

صبر كنيد و پرهيزگار باشيد از استوارى كارهاى دين و درستى 

 .12 هاى ثبات بر آن و يا از حقايق ايمان است نشانه

ه تقوى سبب حفظ و نگهدارى از كيدهاى شياطين است چنانچ -3

 ميفرمايد:

اگر صبر داشته باشيد و پرهيزگار باشيد كيد ايشان به شما ضرر »

 .13«زند نمى

______________________________ 
 وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. -(1)

 (.130آيه  4)سوره 

آيه  3)سوره  رُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.وَ إِنْ تَصْبِ -(2)

186.) 

آيه  3)سوره  وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا ال يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً. -(3)

120.) 

 11، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
12  (2)-\i .َو ِإْن َتْصِبُوا َو تَ تَُّقوا فَِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر\E (.186آيه  3) سوره 
13  (3)-\i  ْئاً.َو ِإْن َتْصِبُوا َو تَ تَُّقوا ال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشي\E (.120آيه  3) سوره 
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تقوى سبب يارى و تأييد خداوند در تمام امور است، ميفرمايد:  -4

 .14كه خداوند با كسانى است كه پرهيزگارند بدرستى

تقوى سبب رستگارى و رزق حالل است از راهى كه خود شخص  -5

كسى كه از خدا بترسد و مرتكب گناه »فرمايد:  گمان ندارد مى

نشود، خداوند راه بيرون شدنى برايش قرار ميدهد يعنى از اندوه 

ه گمان ندارد دنيا و آخرت او را رهائى ميدهد و او را از جائى ك

 .15«روزى ميرساند

به سبب تقوى خداوند عمل بنده را از نقص و عيب پاك  -6

ايد در  ميفرمايد. چنانچه ميفرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده

ارتكاب گناه از خدا بترسيد و سخن درست و استوار بگوئيد تا خدا 

اعمال  كارهاى شما را اصالح فرمايد به اينكه گناهانتان را بيامرزد و

 .16پذيرد نيكتان را مى

تقوى سبب آمرزش گناهان است، ميفرمايد: و گناهان شما را  -7

 .17بيامرزد

                                                 
14  (1)-\i .ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن ات ََّقْوا\E (.128آيه  16) سوره 
15  (2)-\i .َو َمْن يَ تَِّق اللََّه ََيَْعْل َلُه ََمَْرجاً َو يَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال ََيَْتِسُب\E (.2آيه  65) سوره 
16  (3)-\i  َّ ُقوا اللََّه َو ُقوُلوا قَ ْواًل َسِديداً ُيْصِلْح َلُكْم أَْعماَلُكْم.يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات\E (.71آيه  33) سوره 
17  (4)-\i .َو يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم\E (.71آيه  33) سوره 
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فرمايد: خداوند  تقوى سبب محبت خداوند است، چنانچه مى -8

 .18پرهيزگاران را دوست ميدارد

فرمايد: تنها از  تقوى سبب پذيرفته شدن اعمال است، مى -9

 .19شود پرهيزگاران پذيرفته مى

تقوى سبب زيادتى اكرام و اعزاز، نزد پروردگار عالمست.  -10

 ميفرمايد:

 .20 ترين شما نزد خداوند، پرهيزگارترين شما است گرامى

تقوى سبب افاضه نور معرفت و علم است. ميفرمايد: اى كسانى  -11

ايد اگر پرهيزگارى را شعار خود سازيد خداوند  كه ايمان آورده

يدهد تا بين حق و باطل را تميز دهيد، به اينكه براى شما نورى قرار م

  كند كه بدان يارى كسى كه بر حق است خداوند ياريتان مى

______________________________ 
 (.128آيه  16)سوره  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. -(1)

 هُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِبُ.وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْ -(2)

 (.2آيه  65)سوره 
                                                 

18  (5)-\i  َبُّ اْلُمتَِّقي  (.76آيه  3) سوره E\ فَِإنَّ اللََّه َيُِ
19  (6)-\i  َّا يَ َتَقبَُّل الل  (.27آيه  5) سوره E\ُه ِمَن اْلُمتَِّقَي.ِإَّنَّ
20  (7)-\i .ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكْم\E (.13آيه  49) سوره 
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ  -(3)

 (.71آيه  33)سوره  أَعْمالَكُمْ.

 (.71آيه  33)سوره  وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. -(4)

 (.76آيه  3)سوره   بُّ الْمُتَّقِينَفَإِنَّ اللَّهَ يُحِ -(5)

 (.27آيه  5)سوره  إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. -(6)

 (.13آيه  49)سوره  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ. -(7)

 12، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .21از كسى كه بر باطل است جدا شود

مالئكه است هنگام مرگ، چنانچه تقوى سبب بشارت دادن  -12

 ميفرمايد:

كسانى كه ايمان آوردند و با تقوى بودند برايشان در زندگانى دنيا، 

 .22 يعنى هنگام مرگ و در آخرت بشارت است

تقوى سبب خالصى از عذاب است. ميفرمايد: نجات ميدهيم  -13

 .23كسانى را كه پرهيزگار بودند

                                                 
21  (1)-\i .ًيا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تَ تَُّقوا اللََّه ََيَْعْل َلُكْم فُ ْرقانا\E (.29آيه  8) سوره 
22  (2)-\i نْيا َو ِف اْْلِخَرِة.  َو كانُوا يَ تَُّقوَن ََلُُم اْلُبْشرى الَِّذيَن آَمُنوا  (.65و  64آيه  10) سوره E\ِف اْْلَياِة الدُّ
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امر به آن و بيان آثار آن پر  و بالجمله قرآن مجيد از ذكر تقوى و

 شود. است و به همين مقدار اكتفاء مى

تقوى در روايات اهلبيت: اخبار و احاديثى كه از رسول خدا )ص( و 

باره زياد است و كمتر  اهل بيت عليهم السالم رسيده نيز دراين

اى از حضرت امير المؤمنين )ع( است كه در آن ذكر تقوى و  خطبه

گردد:  و تبركا يك جمله از آن حضرت ترجمه مىمتقين نشده باشد 

تقوى كليد راستى در دين و استقامت بنده است بر طريق مبين و »

ذخيره قيامت و آزادى از هر ملكه بدو كردار زشت و رستگارى از 

كننده روا  به سبب تقوى حاجت طلب -هر تباهى و گمراهى است

اى بسيار يابد و بعط شود و گريزنده از عقاب، نجات مى مى

 .24«رسد مى

دوستان من پرهيزگارانند: از حضرت رسول )ص( مرويست كه 

بخويشاوندان خود فرمود: مگوئيد كه محمد )ص( از ما است به خدا 

25سوگند كه اولياى من از شما و جز شما نيست مگر پرهيزگاران.
 

                                                                                                                                                                                           
23  (3)-\i .ي الَِّذيَن ات ََّقْوا  (.71آيه  19) سوره E\ُُثَّ نُ َنجِّ
 (.351ص  230هبا ينجح الطالب و ينجوا َلا رب و تنال الرغائب) هنج البالغه صبحى خطبه فان تقوى الّله مفتاح سداد و ذخرية معاد و عتق من كل ملكة و جنات من كل هلكة  -(4)  24
 ال تقولوا ان حممدا منا فو الّله ما اوليائى منكم و ال من غريكم اال املتقون.) حبار االنوار(. -(5)  25
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اى جز پرهيزگارى نيست: و از حضرت سيد الشهداء )ع(  چاره

درستى كه  نمايم به شما را به تقوى وصيت مىمرويست كه فرمود: 

  خداوند براى پرهيزگار ضامن شده كه

______________________________ 
 8)سوره  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً. -(1)

 (.29آيه 

فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي   مُ الْبُشْرىالَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ لَهُ -(2)

 (.65و  64آيه  10)سوره  الْآخِرَةِ.

 (.71آيه  19)سوره  ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. -(3)

فان تقوى اللّه مفتاح سداد و ذخرية معاد و عتق من كل ملكة و  -(4)

الرغائب نجات من كل هلكة بها ينجح الطالب و ينجوا لها رب و تنال 

 (.351ص  230)نهج البالغه صبحى خطبه 

ال تقولوا ان محمدا منا فو اللّه ما اوليائى منكم و ال من غيركم  -(5)

 اال المتقون. )بحار االنوار(.

 13، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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او را از آنچه خوش ندارد بآنچه دوست دارد بگرداند و روزى دهد 

ستى كه خداوند درباره بهشتش در او را از جائى كه گمان ندارد به

تواند به فريب و نيرنگ داخل  خورد، يعنى كسى نمى فريب نمى

رسد مگر بسبب  بهشت گردد، و ثوابهائى كه نزد او است به كسى نمى

. و چون در مقدمه كتاب بنابر اختصار است به 26بندگى و اطاعت او

 همين مقدار اكتفا ميشود.

 ى و حقيقت آن است.چيزى كه مهم است دانستن معنى تقو

  حقيقت تقوى

تقوى از وقاية به معناى نگه داشتن و پرهيز است و شرعا به معناى 

بازداشتن خود است از هرچه زيان آخرتى دارد به اينكه پرهيز كند، 

از مخالفت پروردگار در اوامر و نواهى او چنانچه از حضرت صادق 

است حاضر  )ع( پرسش شد از معنى تقوى؟ فرمود: هرجا امر خدا

يعنى امرهاى خدا را  27 باشى و جائى كه نهى خدا است حاضر نباشى

كننده باشى بنابراين تقوى را دو  هاى او را ترك بجاآورنده و نهى

باينكه سعى  -جهت است: اول اكتساب طاعات و امتثال اوامر الهى

                                                 
ىل ه اىل ما َيب و يرزقه من حيث ال َيتسب فاياك ان تكون ممن خياف على العباد من ذنوهبم و يأمن العقوبة من ذنبه فان الّله تبارك و تعااوصيكم بتقوى الّله تعاىل فان الّله قد ضمن ملن اتقاه ان َيوله عما يكر  -(1)  26

 و روضه كاىف(. 678ال خيدع عن جنته و ال ينال ما عنده اال بطاعته.) سفينة البحار جلد دوم 
 (.678صفحه  2ل ان ال يفقدك حيث امرك و ال يراك حيث هناك) سفينة البحار جلد سئل الصادق) ع( عن تفسري التقوى فقا -(2)  27
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كند واجبى از او ترك نشود )و واجب عبارت است از امرى كه در 

ش سخط و خشم پروردگار عالم است( و در مرتبه دوم انجام ندادن

سعى كند مستحبات را تا آنجا كه بتواند ترك نكند )و مستحب عملى 

 است كه در بجا آوردنش ثواب است ولى در تركش عقاب نيست(.

جهت دوم تقوى اجتناب از محرمات و ترك نواهى پروردگار است 

يزهائى كه بجا آوردنش باينكه در محرمات و نواهى او به اينكه از چ

موجب خشم و سخط او است خوددارى نمايد. )حرام عملى است كه 

در انجام دادنش عقوبت است( و در مرتبه دوم سعى كند مكروهات 

را نيز ترك نمايد. )مكروه كارى است كه انجام ندادنش بهتر و ترك 

 آن مطلوب شارع مقدس است ولى در فعل آن عقابى نيست(.

______________________________ 
اوصيكم بتقوى اللّه تعالى فان اللّه قد ضمن لمن اتقاه ان يحوله  -(1)

عما يكره الى ما يحب و يرزقه من حيث ال يحتسب فاياك ان تكون 

ممن يخاف على العباد من ذنوبهم و يأمن العقوبة من ذنبه فان اللّه 

 بطاعته. تبارك و تعالى ال يخدع عن جنته و ال ينال ما عنده اال

 و روضه كافى(. 678)سفينة البحار جلد دوم 
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سئل الصادق )ع( عن تفسير التقوى فقال ان ال يفقدك حيث  -(2)

 (.678صفحه  2امرك و ال يراك حيث نهاك )سفينة البحار جلد 

 14، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كسى كه طالب سعادت و مقام شامخ تقوى است بايد كه جهت دوم 

يز از محرمات و گناهان است بيشتر اهميت دهد زيرا تقوى را كه پره

اگر از محرمات پرهيز كرد عمل خوبش بهر كمى و كوچكى كه باشد 

پذيرفته و او را به خداوند نزديك ميگرداند. )جز اين نيست كه 

 .28پذيرد( خداوند از پرهيزگاران مى

ا، كند با نيكوكارى از دع و امام صادق عليه السالم فرمود: كفايت مى

 .29كند آنچه طعام را از نمك كفايت مى

يعنى چنانچه براى گوارا شدن طعام مقدار مختصرى نمك بس است 

براى مستجاب شدن دعا هم اگر شخص متقى باشد مختصر دعائى 

 كافى است.

 كند گناه، اعمال نيك را هدر مى

                                                 
28  (1)-\i .ا يَ َتَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقَي  (.27آيه  5) سوره E\ِإَّنَّ
 (.293عن ايب عبد الّله) ع( يكفى من الدعاء مع الِبما يكفى الطعام من امللح) عدة الداعى ص  -(2)  29
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كننده اعمال صالحه است و در  اى از گناهان كبيره باطل : و نيز پاره

تاب در محل خودش ذكر خواهد شد و خالصه پرهيز از گناه اين ك

مهمتر از اعمال صالحه است و براى اثبات اين مطلب )اهميت بيشتر 

 شود. اى از روايات نقل مى ترك گناه( پاره

رسول خدا )ص( فرمود: نخوردن لقمه حرامى نزد خداوند از  -1

 .30 دو هزار ركعت نماز مستحبى خواندن بهتر است

م صادق )ع( فرمود: رد كردن يك درهم بصاحبش نزد اما -2

 .31 خداوند با هفتاد حج قبول شده برابر است

و نيز فرمود: سعى و كوشش كنيد در بجا آوردن اعمال صالحه و  -3

دهيد پس معصيت نكنيد، بدرستى كه كسى  اگر عمل صالح انجام نمى

كم باشد و رود هرچند  كند بنايش باال مى كند و خراب نمى كه بنا مى

 .32كند بنائى ندارد كند و خراب مى كسى كه بنا مى

  درخت بهشتى و آتش سوزنده

  فرمود: كسى كه سبحان« ص»رسول خدا  -4: 

                                                 
 (.128لقمة اْلرام احب اىل الّله من صالة الفى ركعة تطوعا.) عدة الداعى ص  ترك -(3)  30
 قال الصادق عليه السالم رد دانق حرام يعدل عند الّله سبعي حجة مِبورة) عدة الداعى(. -(4)  31
 (.294ا و ان من يبىن و يهدم يوشك ان ال يرتفع له بناء) عدة الداعى ص جدوا و اجتهدوا و ان مل تعملوا فال تعصوا فان من يبىن و ال يهدم يرتفع بنائه و ان كان يسري  -(5)  32
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______________________________ 
 (.27آيه  5)سوره  إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. -(1)

لدعاء مع البرما يكفى الطعام عن ابي عبد اللّه )ع( يكفى من ا -(2)

 (.293من الملح )عدة الداعى ص 

ترك لقمة الحرام احب الى اللّه من صالة الفى ركعة تطوعا.  -(3)

 (.128)عدة الداعى ص 

قال الصادق عليه السالم رد دانق حرام يعدل عند اللّه سبعين  -(4)

 حجة مبرورة )عدة الداعى(.

وا فال تعصوا فان من يبنى و ال جدوا و اجتهدوا و ان لم تعمل -(5)

يهدم يرتفع بنائه و ان كان يسيرا و ان من يبنى و يهدم يوشك ان ال 

 (.294يرتفع له بناء )عدة الداعى ص 

 15، ص: 1 گناهان كبيره، ج

فرمايد. مردى  اللّه بگويد خداوند درختى در بهشت برايش غرس مى

ن زيادى از قريش برخاست و عرض كرد: پس ما در بهشت درختا

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  25 

آرى ولى بترسيد از اينكه آتشى بسوى آنها »داريم؟ حضرت فرمود: 

 .33«بفرستيد و همه را بسوزانيد

 .34خورد و نيست ميكند چنانچه هيزم آتش را حسد ايمان را مى -5

روز قيامت اقوامى هستند كه با داشتن حسناتى مانند كوههاى  -6

د: يا رسول اللّه مكه، امر ميشود، ايشان را به آتش ببرند گفته ش

اند؟ فرمود آرى نماز ميخواندند و روزه  )ص( آيا نمازگزار بوده

اى از شب را به عبادت مشغول بودند، ليكن هرگاه  گرفتند و پاره مى

افكندند، يعنى  شد خود را بر آن مى بر اينان چيزى از دنيا پيدا مى

 .35كردند رعايت جهت حالل و حرام را نمى

  ى استحق الناس مانع قبول

رسول خدا )ص( فرمود: به من امر شد كه قوم خود را بترسان  -7: 

هاى من )يعنى مساجد( و  اى از خانه و بگو: داخل مشويد در خانه

گان من حقى نزد شما باشد كه باو  اى از بنده حال آنكه براى بنده

                                                 
الداعى صفحه نعم و لكن اياكم ان ترسلوا اليها نريانا فتحرقوها.) عدة  قال رسول الّله) ص( من قال سبحان الّله غرس الّله له هبا شجرة ىف اجلنة ... فقال له رجل من قريش اذا شجرنا ىف اجلنة لكثري قال) ص( -(1)  33

248.) 
 با َمتصر اختالف(. 294و عدة الداعى ص  231و ان اْلسد يأكل االميان كما تأكل النار اْلطب) اصول كاىف ص  -(2)  34
ء من الدنيا و تبوا عليه  و يأخذون و هنا من الليل لكنهم كانوا اذا الح َلم شىليجيئن اقوام يوم القيمة َلم من اْلسنات كجبال هتامة فيأمر هبم اىل النار فقيل يا نىب الّله أ مصلون قال: كانوا يصلون و يصومون  -(3)  35

 .295عدة الداعى ص 
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ايد، بدرستى كه تا در محضر من به نماز ايستاده او را  ظلم نموده

 .36نم تا آن حق را به صاحبش برگرداندك لعنت مى

و نيز پيغمبر )ص( فرمود: خداى را ملكى است كه هر شب بر  -8

دهد: هركس حرامى بخورد خدا هيچ عملى  بيت المقدس ندا در مى

 .37 پذيرد نه واجب و نه مستحب را از او نمى

______________________________ 
اللّه غرس اللّه له بها قال رسول اللّه )ص( من قال سبحان  -(1)

شجرة فى الجنة ... فقال له رجل من قريش اذا شجرنا فى الجنة 

لكثير قال )ص( نعم و لكن اياكم ان ترسلوا اليها نيرانا فتحرقوها. 

 (.248)عدة الداعى صفحه 

و ان الحسد يأكل االيمان كما تأكل النار الحطب )اصول كافى  -(2)

 ختصر اختالف(.با م 294و عدة الداعى ص  231ص 

ليجيئن اقوام يوم القيمة لهم من الحسنات كجبال تهامة فيأمر  -(3)

بهم الى النار فقيل يا نبى اللّه أ مصلون قال: كانوا يصلون و يصومون 

ء من الدنيا و  و يأخذون و هنا من الليل لكنهم كانوا اذا الح لهم شى

 .295تبوا عليه عدة الداعى ص 

                                                 
 (.129عى ص حىت يرد تلك املظلمة.) عدة الدااوحى الّله اىل ان انذر قومك ال يدخلوا بيتا من بيوتى و ال حد من عبادى عند احد منهم مظلمة فاىن العنه ما دام قائما يصلى بي يدى  -(4)  36
 (.140) عدة الداعى ص -ان لّله ملكا ينادى على بيت املقدس كل ليلة من اكل حراما مل يقبل الّله منه صرفا و ال عدال. -(5)  37
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ن انذر قومك ال يدخلوا بيتا من بيوتى و ال اوحى اللّه الى ا -(4)

حد من عبادى عند احد منهم مظلمة فانى العنه ما دام قائما يصلى 

 (.129بين يدى حتى يرد تلك المظلمة. )عدة الداعى ص 

ان للّه ملكا ينادى على بيت المقدس كل ليلة من اكل حراما  -(5)

 -لم يقبل اللّه منه صرفا و ال عدال.

 16، ص: 1 ه، جگناهان كبير

قدر نماز بخوانيد و برپا بايستيد كه مثل ميخهاى كوبيده  اگر آن -9

قدر روزه بگيريد كه در ضعف مانند چوبهاى  در زمين بشويد و آن

تراشيده شويد يا اينكه مانند كمانهاى تير خميده گرديد خدا اين 

ه كارها را از شما نميپذيرد مگر با ورع و تقوائى كه شما را از گنا

 .38بازدارد

  گناه مانع استجابت دعا است

گذر موسى )ع( به مردى از اصحابش افتاد كه در سجده بود  -10: 

هنگامى كه بازگشت باز همان شخص را در سجده ديد فرمود اگر 

حاجتت به دست من بود هر آينه برآورده كرده بودم خداوند به او 

كه گردنش  قدر براى من سجده كند چنين وحى فرمود كه اگر آن
                                                 

 (.140لو صليتم حىت تكونوا كاوتاد و صمتم حىت تكونوا كاْلنايا مل يقبل الّله منكم اال بورع حاجز) عدة الدعى ص  -(1)  38
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خورد شود از او نميپذيرم تا اينكه از آنچه كه ناخوشايند من است 

. يعنى از گناه 39روى گرداند و به آنچه مطلوب من است روى آورد

پرهيز كند و عبادات را به جاى آورد، وگرنه گناه جلو استجابت دعا 

 گيرد. را مى

  عبادت حقيقى ترك گناهست

ست، از گناه بپرهيز، عابدترين مردم اصل دين پرهيز از گناه ا -11: 

ميشوى. با تقوى باش و اهتمام به عمل به تقوى داشته باش و جز آن 

 .40 بپرهيز، به درستى كه عملى كه پذيرفته شود كم نيست

يعنى اگر از گناه دورى كردى عملت هرچند كم باشد قبول است و 

مين است عملى هم كه قبول شد از اين نظر كه پذيرفته شده رب العال

 كم و كوچك نيست.

بنابراين اهل ايمان بايد خيلى بترسند و زياد مواظب خود باشند تا 

كار خيرى كه از آنها سر ميزند و بايد آنها را به درجات عاليه و مقام 

قرب و جوار آل محمد )ص( برساند مبادا بواسطه بجا آوردن 

                                                 
و سجد حىت انقطع عنقه ما قبلته او يتحول عما ع مر موسى ع برجل من اصحابه و هو ساجد و انصرف من حاجته و هو ساجد فقال لو كانت حاجتك بيدى لقضيتها لك فاوحى الّله اليه يا موسى ل و عنه -(2)  39

 (.125اكره اىل ما احب) عدة الداعى صفحه 
 ن بالعمل بالتقوى اشد اهتماما منك بالعمل بغريه فانه ال يقل عمل يتقبل لقول الّله اَّنا يتقبل الّله من املتقي.) عدة الداعى(.اصل الدين الورع كن ورعا تكن اعبد الناس ك -(3)  40
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ان گناهى، باطل و ضايع شود. زهى خسران و زيانكارى كه انس

 اش را هدر دهد. بدست خودش سرمايه

______________________________ 
 (.140)عدة الداعى ص 

لو صليتم حتى تكونوا كاوتاد و صمتم حتى تكونوا كالحنايا لم  -(1)

 (.140يقبل اللّه منكم اال بورع حاجز )عدة الدعى ص 

و عنه ع مر موسى ع برجل من اصحابه و هو ساجد و انصرف  -(2)

حاجته و هو ساجد فقال لو كانت حاجتك بيدى لقضيتها لك من 

فاوحى اللّه اليه يا موسى لو سجد حتى انقطع عنقه ما قبلته او يتحول 

 (.125عما اكره الى ما احب )عدة الداعى صفحه 

اصل الدين الورع كن ورعا تكن اعبد الناس كن بالعمل  -(3)

 يقل عمل يتقبل لقول بالتقوى اشد اهتماما منك بالعمل بغيره فانه ال

 اللّه انما يتقبل اللّه من المتقين. )عدة الداعى(.

 17، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 كارهاى نيك مانند غبار پراكنده ميشود
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قصد نموديم از عملى كه در »: از حضرت صادق )ع( از معنى آيه 

هاى پراكنده  صورت زيبا است، پس آن كردار را مانند ذره

نند خاكستر بر باد داده شده يعنى آن را قبول گردانيديم، يا ما

پرسيدند حضرت فرمود: آگاه « نكرده ثوابى بر آن مترتب نسازيم

هاى  باش بخدا قسم هرچند اعمال اينان مفيدتر و با جالتر از پارچه

آمد آن را  سفيد مصرى بود ليكن هرگاه برايشان گناهى پيش مى

 .41كردند ترك نمى

ن بواسطه نداشتن ورع، و ارتكاب حرام يعنى اعمال پاكيزه ايشا

مانند غبار در هوا پراكنده و قدر و ارزشى ندارد. عالمه مجلسى در 

فرمايد، اين حديث داللت ميكند بر اينكه طاعات  شرح اين حديث مى

 رود. و عبادات بواسطه گناه حبط شده و از بين مى

 خداوند بموسى )ع( وحى فرمود: به درستى كه بندگان، به من

موسى )ع(  -تر باشد از سه چيز نزديك نشدند به چيزى كه پسنديده

 عرض كرد پروردگارا آن سه چيز كدام است؟

 فرمود زهد در دنيا و پرهيز از گناهان و گريه كردن از ترس من.

                                                 
قال ع اما و الّله و ان كان اعماَلم اشد بياضا من القباطى و لكن كانوا اذا  E\«.اًء َمْنُثوراً ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه َهب  َو َقِدْمنا ِإىل» i\ عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الّله ع عن قول الّله عز و جل -(1)  41

 كاىف(.  -عرض َلم حرام مل يدعوه.) عدة الداعى
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موسى )ع( گفت: پروردگارا براى كسى كه اينها را به جاى آورد، 

 چيست؟

شان در بهشت است اما فرمود: اما زاهدين در دنيا پس جاى اي

كنندگان از خوف من پس جايشان در محل بلندى است كه با  گريه

ايشان كسى در آن مقام نيست و اما صاحبان ورع و پرهيز از معصيت 

كنم ولى اعمال ايشان  من، به درستى كه اعمال خاليق را بازرسى مى

 شوند. حساب وارد بهشت مى يعنى بى 42 كنم را تفتيش نمى

  اهاقسام گن

اش مورد  : اگر كسى از گناهان كبيره پرهيز نمايد گناهان صغيره

مؤاخذه نخواهد بود و خداى تعالى بفضلش آنها را ميآمرزد چنانچه 

 در سوره نساء ميفرمايد:

______________________________ 
عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن قول اللّه عز  -(1)

قال ع  «.ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً  نا إِلىوَ قَدِمْ»  و جل

                                                 
ب و ما هن قال تعاىل يا موسى الزهد ىف الدنيا و الورع عن معاصى و البكاء من ء احب اىل من ثالث خصال قال موسى ع يا ر  قال ابو عبد الّله ع اوحى الّله تعاىل اىل موسى ع ان عبادى مل يتقربوا اىل بشى -(2)  42

صى فاىن افتش الناس لرفيع االعلى ال يشاركهم فيه احد غريهم و اما الورعون عن معاخشيىت قال موسى ع يا رب فما ملن صنع ذا فاوحى الّله اليه يا موسى اما الزاهدون ىف الدنيا ففى اجلنة و اما البكاؤون من خشيىت ففى ا
 (.158و ال افتشهم) عدة الداعى ص 
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اما و اللّه و ان كان اعمالهم اشد بياضا من القباطى و لكن كانوا اذا 

 كافى(. -عرض لهم حرام لم يدعوه. )عدة الداعى

قال ابو عبد اللّه ع اوحى اللّه تعالى الى موسى ع ان عبادى  -(2)

ء احب الى من ثالث خصال قال موسى ع يا رب و  لى بشىلم يتقربوا ا

ما هن قال تعالى يا موسى الزهد فى الدنيا و الورع عن معاصى و 

البكاء من خشيتى قال موسى ع يا رب فما لمن صنع ذا فاوحى اللّه 

اليه يا موسى اما الزاهدون فى الدنيا ففى الجنة و اما البكاؤون من 

ال يشاركهم فيه احد غيرهم و اما الورعون خشيتى ففى الرفيع االعلى 

 (.158عن معاصى فانى افتش الناس و ال افتشهم )عدة الداعى ص 

 18، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ايد دورى كنيد گناهان شما  اگر از گناهان بزرگى كه نهى كرده شده»

را درگذريم و اجتنابتان را از گناهان كبيره كفاره گناهان صغيره 

شما را در جاى بزرگ و شريفى كه بهشت است قرار دهيم و 

 .43«درآوريم

  درهاى بهشت بروى پرهيزگاران باز است

                                                 
43  (1)-\i  ًْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم َو نُْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكرميا  (.31آيه  4) سوره E\ِإْن ََتَْتِنُبوا َكبائَِر ما تُ ْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّ
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: از رسول خدا )ص( مرويست كه فرمود: قسم به آن خدائى كه جان 

اى نيست كه پنج نوبت نمازهاى  من در قبضه قدرت او است هيچ بنده

هان كبيره واجب را بجاى آورد و روزه ماه رمضان را بگيرد و از گنا

اى  دورى كند مگر اينكه درهاى بهشت را بروى او بگشايند. سپس آيه

 .44كه گذشت تالوت فرمود

شود  كسى كه گناه كبيره از او سر زند و توبه ننمايد فاسق است و نمى

در نماز به او اقتداء كرد و شهادتش پذيرفته نيست و پس از مرگ 

شامل حالش شده كه مستحق عقوبت الهى است مگر اينكه فضل الهى 

از آن جمله شفاعت محمد صلّى اللّه عليه و آله است، چنانچه خودش 

فرموده كه شفاعتم را براى صاحبان گناهان كبيره از امتم ذخيره 

و نيز فرمود: شفاعت من براى صاحبان گناهان كبيره از  45 ام كرده

راه  كنندگان كبائر، برايشان باشد اما نيكوكاران، يعنى ترك امتم مى

 .46 مؤاخذه نيست

 شفاعت نبايد موجب جرأت بر معصيت شود

                                                 
 تفسري منهج الصادقي. -(2)  44
 عدة الداعى(. -حبار االنوار 3ئر من امىت.) جلد ادخرت شفاعىت الهل الكبا -(3)  45
 عدة الداعى(. -حبار االنوار 3اَّنا شفاعىت الهل الكبائر من امىت فاما احملسنون فما عليهم من سبيل.) جلد  -(4)  46
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: در اصل شفاعت هيچگونه شكى نيست كه خداوند براى اظهار 

عظمت شأن و جاللت قدر پيغمبر )ص( و ائمه اطهار و ساير شافعين، 

صاحبان گناهان كبيره را بايشان خواهد بخشيد بلكه به بركت شفاعت 

تر خواهد شد و اين  ان آنها رفيعايشان مقام و درجه ساير دوست

مطلب از قرآن مجيد و اخبار صحيحه و متواتره مسلم و روشن است و 

باشد. چيزى كه تذكر آن  ذكر آنها موجب خروج از وضع كتاب مى

الزم است اين است كه نبايد موضوع شفاعت سبب جرأت بر معصيت يا 

 مسامحه در توبه گردد.

______________________________ 
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ  -(1)

 (.31آيه  4)سوره  مُدْخَلًا كَرِيماً

 تفسير منهج الصادقين. -(2)

بحار  3ادخرت شفاعتى الهل الكبائر من امتى. )جلد  -(3)

 عدة الداعى(. -االنوار

الهل الكبائر من امتى فاما المحسنون فما عليهم  انما شفاعتى -(4)

 عدة الداعى(. -بحار االنوار 3من سبيل. )جلد 

 19، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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 خودكشى باميد نجات!

: مثل توبه نكردن يا گناه كردن باميد شفاعت مثل سم خوردن يا 

دست در دهان افعى كردن است باميد رسيدن طبيب و مداوا كردن، 

برخالف حكم عقل است. زيرا پس از خوردن سمّ اوال يقينى  كه البته

نيست كه دسترسى به طبيب و دوا پيدا شود ثانيا تأثير مداوا قطعى 

نيست شايد سم داخل خون گرديده و قلب را از كار انداخت همچنين 

كسى كه گناه ميكند از كجا يقين دارد كه پس از مرگ بالفاصله 

 بشفاعت شافعين ميرسد؟.

 با يكى از سه چيزمرگ 

: از حضرت امير المؤمنين )ع( از وصف مرگ پرسيده شد؟ حضرت 

فرمود: بر شخص دانا و با اطالعى وارد شديد، با يكى از اين سه 

چيز، مرگ وارد ميگردد يا بشارت بنعمت هميشگى است يا بعذاب 

هميشگى يا سبب هول و ترس است و كارش مبهم و مردد ميباشد و 

كننده ما  ه طائفه خواهد بود، پس دوست ما كه اطاعتداند از چ نمى

بوده، يعنى معصيتى نداشته، بنعمت هميشگى بشارت داده ميشود؛ و 

كرده پس به عذاب هميشگى بشارت  اما دشمن ما كه با ما مخالفت مى

شود؛ و اما آنكه كارش مبهم است و نميداند بر سرش چه  داده مى
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سراف و ظلم ميكرده يعنى ميآيد او مؤمنى است كه بر خودش ا

رسد اما با ابهام و خوف و  گناهكار بوده است. او را مرگ فرامى

حزن، پس از آن خدا او را با دشمنان ما مساوى قرار نخواهد داد 

بلكه او را بشفاعت ما از آتش بيرون خواهد آورد، پس عمل كنيد و 

به اوامر الهيه را اطاعت كنيد و عذاب خداى را كوچك نشماريد، 

رسد  درستى كه از جمله گناهكاران كسى است كه شفاعت ما باو نمى

 .47 مگر بعد از سيصد هزار سال عذاب

عمرو بن يزيد گفت: به حضرت صادق )ع( عرض كردم از شما شنيدم 

كه فرموديد: تمام شيعيان ما در بهشتند با هر گناهى كه داشته باشند. 

  حضرت فرمود: راست

______________________________ 
عن ابى جعفر الجواد )ع( عن آبائه قال قيل المير المؤمنين  -(1)

)ع( صف لنا الموت فقال ع على الخبير سقطتم. هو احد ثلثة امور يرد 

عليه اما بشارة بنعيم االبد و اما بشارة بعذاب االبد و اما تحزين و 

ع تهويل و امره مبهم ال يدرى من اى الفرق هو، فاما ولينا المطي

المرنا فهو المبشر بنعيم االبد و اما عدونا المخالف علينا فهو المبشر 
                                                 

م. هو احد ثلثة امور يرد عليه اما بشارة بنعيم االبد و اما بشارة بعذاب االبد و اما حتزين و هتويل و امره عن اىب جعفر اجلواد) ع( عن آبائه قال قيل المري املؤمني) ع( صف لنا املوت فقال ع على اخلبري سقطت -(1)  47
رى ما حاله فهو املؤمن من املسرف على نفسه ال يدرى ما و اما املبهم امره الذى ال يد مبهم ال يدرى من اى الفرق هو، فاما ولينا املطيع المرنا فهو املبشر بنعيم االبد و اما عدونا املخالف علينا فهو املبشر بعذاب االبد

بعد  نكلوا و ال تستصغروا عقوبة الّله عز و جل فان من املسرفي من ال تلحقه شفاعتنا االيؤول اليه حاله يأتيه اخلِب مبهما َموفا ُث لن يسويه الّله عز و جل باعدائنا لكن خيرجه من النار بشفاعتنا فاعملوا و اطيعوا و ال ت
 (.288حبار االنوار نقل از معاىن االخبار ص  3ثلثمأة الف سنة.) جلد 
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بعذاب االبد و اما المبهم امره الذى ال يدرى ما حاله فهو المؤمن من 

المسرف على نفسه ال يدرى ما يؤول اليه حاله يأتيه الخبر مبهما 

مخوفا ثم لن يسويه اللّه عز و جل باعدائنا لكن يخرجه من النار 

فاعتنا فاعملوا و اطيعوا و ال تنكلوا و ال تستصغروا عقوبة اللّه عز و بش

جل فان من المسرفين من ال تلحقه شفاعتنا اال بعد ثلثمأة الف سنة. 

 (.288بحار االنوار نقل از معانى االخبار ص  3)جلد 

 20، ص: 1 گناهان كبيره، ج

، به درستى گفتم، بخدا قسم! تمام آنها در بهشتند. گفتم: فدايت شوم

كه گناهان زياد و بزرگ است. فرمود: اما در قيامت، پس تمام شما 

در بهشت خواهيد بود، بشفاعت پيغمبر يا وصى او ليكن بخدا قسم! بر 

ترسم. گفتم: برزخ چيست؟ فرمود: برزخ قبر است،  شما در برزخ مى

 .48 از هنگام مرگ تا روز قيامت

 فردا بجاى اشك خون ميگريند

اياى پيغمبر اكرم به ابن مسعود است كه ميفرمايد: گناه را : و در وص

كوچك مشمار و از گناهان كبيره بپرهيز، چون روز قيامت وقتى بنده 

                                                 
 اجلنة داك ان الذنوب كثرية كبائر قال ع اما ىف القيمة فكلكم ىفقلت ال بيعبد الّله ع اىن مسعتك و انت تقول كل شيعتنا ىف اجلنة على ما كان فيهم قال ع صدقتك كلهم و الّله ىف اجلنة قال قلت جعلت ف -(1)  48

 (.242ص  3قلت و ما الِبزخ قال ع القِب منذ حي موته اىل يوم القيمة) كتاب كاىف، ج  -بشفاعة النىب املطاع او وصى النىب و لكىن و الّله اختوف عليكم ىف الِبزخ
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بگناهش مينگرد از چشمانش چرك و خون بيرون ميآيد. خداوند 

ميفرمايد: قيامت روزى است كه هركس عمل نيك و بد خود را نزد 

كه ميان او و گناهانش مسافتى خودش حاضر مييابد، آرزو ميكند 

 .49دور بود

اى براى يك گناه از  و از رسول اكرم )ص( نيز مرويست كه، بنده

 .50صد سال نگهداشته ميشود گناهانش يك

 شفاعت به سبك شمارندگان نماز نميرسد

: و بعضى از گناهان كبيره است كه در بعضى از روايات تصريح شده، 

ند سبك شمردن نماز، چنانكه صاحبش از شفاعت محروم است؛ مان

حضرت صادق )ع( فرمود: شفاعت ما به كسى كه نمازش را سبك 

 .51شمارد نميرسد

و از پيغمبر اكرم )ص( مرويست كه فرمود: از من نيست كسى كه 

شود. نه، بخدا  نماز را سبك گيرد و بر من نزد حوض كوثر وارد نمى

 .52قسم! كه بمن نميرسد

                                                 
ُد ُكلُّ نَ ْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حُمَْضراً َو ما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تَ َودُّ َلْو َأنَّ بَ ْيَنها َو بَ ْيَنهُ  i\ حا يقول الّله تعاىلال حتقرن ذنبا و ال تصغرنه و اجتنب الكبائر فان العبد اذا نظر اىل ذنوبه دمعت عيناه دما و قي -(2)  49  أََمداً يَ ْوَم َتَِ

 حبار االنوار(. 17) جلد E\بَِعيداً.
 (.272ص  2كاىف ج ان العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مأة عام ...) كتاب اصول   -(3)  50
 (.227ص  82قال ال تنال شفاعتنا من استخف بصلوته) حبار االنوار ج  -(4)  51
 (.224ص  82ليس مىن من استخف بالصلوة ال يرد على اْلوض ال و الّله.) حبار االنوار ج  -(5)  52
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______________________________ 
قلت ال بيعبد اللّه ع انى سمعتك و انت تقول كل شيعتنا فى  -(1)

الجنة على ما كان فيهم قال ع صدقتك كلهم و اللّه فى الجنة قال قلت 

جعلت فداك ان الذنوب كثيرة كبائر قال ع اما فى القيمة فكلكم فى 

الجنة بشفاعة النبى المطاع او وصى النبى و لكنى و اللّه اتخوف 

قلت و ما البرزخ قال ع القبر منذ حين موته الى  -م فى البرزخعليك

 (.242ص  3يوم القيمة )كتاب كافى، ج 

ال تحقرن ذنبا و ال تصغرنه و اجتنب الكبائر فان العبد اذا نظر  -(2)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ   الى ذنوبه دمعت عيناه دما و قيحا يقول اللّه تعالى

رٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْ

 بحار االنوار(. 17)جلد  أَمَداً بَعِيداً.

ان العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مأة عام ... )كتاب اصول  -(3)

 (.272ص  2كافى ج 

ص  82قال ال تنال شفاعتنا من استخف بصلوته )بحار االنوار ج  -(4)

227.) 

ليس منى من استخف بالصلوة ال يرد على الحوض ال و اللّه.  -(5)

 (.224ص  82)بحار االنوار ج 
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 21، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بنابراين واضح شد كه نترسيدن از گناهان و جرأت كردن بر آن و 

 تأخير در توبه به اميد شفاعت ناشى از جهل و غرور است.

 كند و دل را سياه مىبرد  گناه زياد ايمان را مى

: و آنچه از موارد شفاعت ذكر شده راجع به وقتى است كه شخص با 

ايمان از دنيا برود و گاه ميشود كه بسبب گناهان زياد و تأخير در 

توبه، نور ايمان از قلب بيرون رفته مبتال بظلمت شك و ترديد بلكه 

رده و ميرد، مثل كسى كه سم خو گردد و به همين حال مى انكار مى

بقدرى تأثير كرده كه قبل از رسيدن طبيب هالك ميگردد، طبيب با 

مرده چه ميتواند بكند؟ پس شفاعت شافعين ايشان را سودى 

. براى اثبات اين مطلب فقط بذكر يك آيه و دو روايت 53نميدهد

عاقبت كسانى كه »فرمايد:  اكتفاء ميشود. در سوره مباركه روم مى

دند اينكه تكذيب و انكار آيات ما نموده و بد كردند و مرتكب گناه ش

 .54«بآنها استهزاء نمايند

                                                 
53  (1)-\i .اِفِعَي  (.48آيه  74) سوره E\َفما تَ ْنَفُعُهْم َشفاَعُة الشَّ
54  (2)-\i واى بُوا ِبآياِت اللَِّه َو كانُوا هِبا َيْسَتْهِزُؤَن.  ُُثَّ كاَن عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّ  (.9) سوره روم آيه E\َأْن َكذَّ
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اى مگر اينكه در قلبش نقطه  حضرت باقر )ع( فرمود: نيست بنده

سفيدى است، هر گاه گناهى كرد نقطه سياهى از آن سفيدى بيرون 

ميآيد، اگر توبه كرد آن سياهى برطرف ميشود و اگر در گناه فرو 

هى قلب زياد ميشود تا اينكه تمام سفيدى قلب رفت و ادامه داد سيا

را ميگيرد، هرگاه چنين شد صاحب چنين قلبى هيچوقت رجوع بخير 

فرمايد:  نخواهد كرد اين است معنى فرمايش پروردگار عالم كه مى

نه چنين است بلكه غلبه كرده و بر دلهاى ايشان زنگها نهاده آنچه را 

 .55اند كه انجام داده

 كند نمى ديگر موعظه اثر

: يعنى دلهايشان بسبب ظلمت گناه زنگ زده و تاريك شده و جهت 

ديدن و معرفت حق برايشان پوشيده گشته و راه خير و قبول كردن 

نصيحت بر دلهايشان بند شده است. و نيز حضرت صادق )ع( فرمود: 

كسى كه اراده گناهى كرد، پس آن را به جاى نياورد، بدرستى كه 

فرمايد بعزت و جالل  بيند مى كند و خدا او را مى اى گناهى مى بنده

 .56 آمرزم خودم سوگند، پس از اين ترا هرگز نمى

                                                 
ب زاد ذلك السواد حىت يغطى البياض فاذا غطى البياض مل يرجع صاحبه اىل خري ما من عبد االوىف قلبه نكتة بيضاء فاذا اذنب ذنبا خرج ىف النكتة نكتة سوداء فان تاب ذهب ذلك السواد و ان متادى ىف الذنو  -(3)  55

 (.20باب الذنوب ج  209ص  2) كاىف ج E\قُ ُلوهِبِْم ما كانُوا َيْكِسُبوَن.  َكالَّ َبْل راَن َعلى  i\ابدا و هو قول الّله عز و جل:
 (.209ص  2تعاىل و عزتى و جالىل ال اغفر لك بعد ذلك ابدا) كتاب كاىف ج  -يئة فرياه الرب تبارك و تعاىل فيقولقال ع من هم بسيئة فال يعملها فانه رمبا عمل العبد الس -(4)  56
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______________________________ 
 (.48آيه  74)سوره  فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ. -(1)

آياتِ اللَّهِ وَ كانُوا أَنْ كَذَّبُوا بِ  ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى -(2)

 (.9)سوره روم آيه  بِها يَسْتَهْزِؤُنَ.

ما من عبد االوفى قلبه نكتة بيضاء فاذا اذنب ذنبا خرج فى  -(3)

النكتة نكتة سوداء فان تاب ذهب ذلك السواد و ان تمادى فى 

الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطى البياض فاذا غطى البياض لم 

  كَلَّا بَلْ رانَ عَلى بدا و هو قول اللّه عز و جل:يرجع صاحبه الى خير ا

 (.20باب الذنوب ج  209ص  2)كافى ج  قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ.

قال ع من هم بسيئة فال يعملها فانه ربما عمل العبد السيئة  -(4)

 -فيراه الرب تبارك و تعالى فيقول

 22، ص: 1 گناهان كبيره، ج

سزاوار و مستحق محروميت از الطاف حق  يعنى بسبب اين گناه

 گردد. گردد و موفق به توبه نشده و در نتيجه آمرزيده نمى مى
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فرمايد: در اين  عالمه مجلسى عليه الرحمه در شرح اين حديث مى

فرمايش امام )ع( امر بترسيدن از تمام گناهان است زيرا هر گناهى 

 محتمل است از اين قسم باشد.

 ها ترس از گذشته

هاى خود ترسناك و گريان باشند زيرا چه  بايد اهل ايمان بر گذشته :

اطمينان دارند كه اين قسم گناه از آنها سر نزده باشد. امام )ع( كه 

تعيين نفرموده چه قسم گناهى است، كه صاحبش از نظر لطف 

پروردگار عالم ميافتد و از بخشش و مغفرت الهى محروم ميگردد. 

يدا نشدن حالت توبه و انابه است، پس بايد در نشانه اين قسم گناه پ

تضرع و زارى بدرگاه الهى كوشيد و از باب توبه وارد شده از 

گناهانى كه بياد دارد بخصوص و از گناهانى كه از ياد برده بطور 

كلى توبه كرده آنها را تالفى نمايد. و طريق توبه كردن از گناهان 

 لّه.بعد از اين ذكر خواهد گرديد انشاء ال

 شفاعت موجب اميد است نه غرور

: از آنچه گذشت معلوم گرديد كه موضوع شفاعت نه تنها موجب 

گردد بلكه سبب قوت رجاء و تشويق  غرور و جرأت بر معصيت نمى

شخص بتوبه و انابه است كه سعى كند از راه توبه و انابه و اعمال 
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ت رفيعه صالحه با اميد بشفاعت اهل بيت عصمت و طهارت )ع( بدرجا

 نائل گردد و به مقامات قرب رب العالمين برسد.

شود و منافاتى با  باكى هم نمى از آن طرف، اين مطالب موجب بى

خوف ندارد، به عبارت واضحتر، چنين كسى كه به شفاعت و لطف 

حال، ترسناك هم ميباشد كه  پروردگار عالم اميدوار است درعين

انى، بس طوالنى استفاده مبادا از شفاعت آقايان پس از مدت زم

وقت به شفاعت برسد. و  نمايد يعنى مدتى در برزخ معذب بوده آن

درعين حال همين خوف و ترس هم موجب زياد شدن و شدت توسل 

 باشد. به اهل بيت مى

  شيعيان اهلبيت

: نسبت به رواياتى كه در مقام شيعه و نجات دوستان اهلبيت )ع( 

يشان بآتش است، پس آنها هم رسيده كه از آن جمله نسوختن ا

موجب قوت رجاء و اطمينان به محبت آقايان است و نبايد موجب 

 غرور و جرأت بر معصيت گردد.

زيرا موضوع اين اخبار، دو عنوان است، يكى شيعه و ديگرى دوست 

  و محب
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______________________________ 
 2كافى ج تعالى و عزتى و جاللى ال اغفر لك بعد ذلك ابدا )كتاب 

 (.209ص 

 23، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 اهلبيت )ع(.

عنوان شيعه مقام بس شامخى است چه آنهائى كه گوى سبقت را در 

اند خود را قابل نميديدند كه به آنها شيعه  ميدان علم و عمل ربوده

 اهلبيت بگويند ...

مثال جناب محمد بن مسلم ثقفى كه از اجله اصحاب حضرت باقر )ع( 

ت صادق )ع( است و آن بزرگواران، شيعيان را در مسائل به و حضر

او رجوع ميدادند و در علم رجال مذكور است كه هيچگاه از محمد 

 تر نبوده است. بن مسلم در شيعه فقيه

وقتى اين بزرگوار باتفاق ابو كريبة االزدى، نزد شريك قاضى حاضر 

ر، جعفرى و شدند، شريك نگاه تندى به آنها كرد و گفت: اين دو نف

اند. ايشان هر دو گريه كردند،  فاطمى هستند يعنى شيعه اهلبيت

شان را پرسيد گفتند: ما را به بزرگى نسبت دادى  قاضى سبب گريه

كه راضى نيست شخص كم ورع «( ع»)يعنى جعفر بن محمد الصادق 
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شيعه او باشد، پس اگر لطف فرموده ما را بپذيرد، بر ما منت گزارده 

 است.

 ن حقيقى پيروان امامندشيعيا

توانيم شيعه حقيقى بناميم كه در جميع كردار و  : البته كسى را مى

گفتارش پيرو ايشان باشد چنانچه حضرت موسى بن جعفر )ع( 

جز اين نيست كه شيعه ما كسى است كه پيروى ما كند و »فرمايد:  مى

 .57«آثار ما را متابعت نمايد و به اعمال ما اقتداء كند

ت امير المؤمنين )ع( از مسجد بيرون ميرفت و هوا شبى حضر

بواسطه ماهتاب روشن بود، جماعتى پشت سر آن حضرت همراهش 

ميآمدند بآنها نگريست و فرمود: شما كيستيد؟ گفتند ما شيعه تو 

هستيم، حضرت نظرى به صورتهايشان انداخت و فرمود: پس چرا در 

ر المؤمنين عالمت شيعه بينم؟ گفتند: يا امي شما نشانه شيعه را نمى

چيست؟ فرمود: از زيادتى بيدارى شب زردرويانند، چشمشان ضعيف 

شده و آب از آن خارج ميگردد )بواسطه زيادتى گريه(، بواسطه 

                                                 
 اَّنا شيعتنا من شيعنا و اتبع آثارنا و اقتدى باعمالنا.) حبار االنوار(. -(1)  57
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شده، شكمهايشان بواسطه  ايستادن به عبادت پشت ايشان خميده

 .58 روزه به عقب چسبيده، از زيادتى دعا لبهاى آنها خشكيده

______________________________ 
انما شيعتنا من شيعنا و اتبع آثارنا و اقتدى باعمالنا. )بحار  -(1)

 االنوار(.

قال ع صفر الوجوه من السهر عمش العيون من البكاء حدب  -(2)

الظهور من القيام خمص البطون من الصيام ذبل الشفاة من الدعاء 

شيخ طوسى و  عليهم غيرة الخاشعين. )بحار االنوار نقل از امالى

 ارشاد شيخ مفيد(.

 24، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 شود. براى مزيد اطالع به سه روايت اكتفا مى

  گرى كافى نيست ادعاى شيعه

كند كه فرمود: آيا كفايت  جابر از حضرت باقر )ع( نقل مى -1: 

دهد به اينكه بگويد  كند كسى كه خود را به تشيع نسبت مى مى

                                                 
مخص البطون من الصيام ذبل الشفاة من الدعاء عليهم غرية اخلاشعي.) حبار االنوار نقل از اماىل شيخ طوسى و ارشاد شيخ  قال ع صفر الوجوه من السهر عمش العيون من البكاء حدب الظهور من القيام -(2)  58

 مفيد(.
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ه خدا قسم شيعه ما نيست مگر كسى كه از دوست اهل بيت هستم، ب

 .59خدا بترسد و امرش را اطاعت نمايد

  تر است شيعه از همه پرهيزگارتر و خدا ترس

خواهى  حضرت صادق )ع( به مفضل بن عمر فرمود: اگر مى -2: 

كند و  اصحاب مرا بشناسى به كسى بنگر كه از گناهان زياد پرهيز مى

و ثوابش را اميدوار است پس ايشان  ترسد از آفريدگار خود زياد مى

 .60اصحاب منند

فرمايد: از ما نيست و كرامتى نزد ما  حضرت صادق )ع( مى -3

صد هزار نفرى باشد و در آن شهر )از غير  ندارد كسى كه در شهر يك

يعنى شيعه اهلبيت بايد از همه در ايمان  61تر باشد شيعه( از او باورع

چنانچه خداى تعالى از ايشان تعبير  و عمل و تقوى و ورع بهتر باشد.

فرمايد: كسانى كه ايمان  به خير البرية ميفرمايد، در آنجا كه مى

. و از رسول 62آوردند و عمل صالح نمودند پس ايشان بهترين خلقند

خدا )ص( مرويست كه خير البرية شيعيان على )ع( هستند، بدين 

د، تو و شيعيانت يا على خير البرية تو و شيعيانت هستي»مضمون كه: 

                                                 
 (.60ص  2اطاعه) كتاب كاىف ج ه و عن جابر عن اىب جعفر ع قال: قال ىل يا جابر أ يكتفى من انتحل التشيع ان يقول حببنا اهل البيت فو الّله ما شيعتنا اال من اتقى اللّ  -(1)  59
 تاب كاىف(.قال ابو عبد الّله ع اذا اردت ان تعرف اصحاىب فانظر اىل من اشتد ورعه و خاف خالقه و رجاثوا به و اذا رأيت هؤالء فهؤالء اصحاىب.) ك -عن مفضل بن عمر قال -(2)  60
 باب الورع(. 10ح  2ىف مصرفيه مأة الف او يزيدون و كان ىف ذلك املصر احد اورع منه.) كاىف ج من كان  -و ال كرامة -ُث قال يا عيسى بن عبد الّله ليس منا -(3)  61
62  (4)-\i .اِْلاِت أُولِئَك ُهْم َخرْيُ اْلَِبِيَِّة  (.8آيه  98) سوره E\ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
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كه به آنچه خداى تعالى به شما داده  آييد درحالى در روز قيامت مى

 .63«است راضى هستيد و پسنديده شده خدائيد

واليت: شكى نيست كه هركس داراى واليت اهل بيت )ع( باشد اهل 

  نجات

______________________________ 
ر أ يكتفى من عن جابر عن ابى جعفر ع قال: قال لى يا جاب -(1)

انتحل التشيع ان يقول بحبنا اهل البيت فو اللّه ما شيعتنا اال من اتقى 

 (.60ص  2اللّه و اطاعه )كتاب كافى ج 

قال ابو عبد اللّه ع اذا اردت ان تعرف  -عن مفضل بن عمر قال -(2)

اصحابى فانظر الى من اشتد ورعه و خاف خالقه و رجاثوا به و اذا 

 اصحابى. )كتاب كافى(. رأيت هؤالء فهؤالء

من كان  -و ال كرامة -ثم قال يا عيسى بن عبد اللّه ليس منا -(3)

فى مصرفيه مأة الف او يزيدون و كان فى ذلك المصر احد اورع 

 باب الورع(. 10ح  2منه. )كافى ج 

 ةِ.إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ -(4)

 (.8آيه  98)سوره 

                                                 
 الصواعق تأليف ابن حجر(. -مناقب خوارزمى -يمة راضي مرضيي.) تفسري طِبىقال) ص( هم انت و شيعتك تأتى انت و شيعتك يوم الق -(5)  63
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قال )ص( هم انت و شيعتك تأتى انت و شيعتك يوم القيمة  -(5)

الصواعق تأليف  -مناقب خوارزمى -راضين مرضيين. )تفسير طبرى

 ابن حجر(.

 25، ص: 1 گناهان كبيره، ج

است، بلكه با انبياء )ع( و ائمه اطهار خواهد بود، چنانچه حضرت 

 فرمايد: رضا )ع( مى

كه صورتش نور  دوست ما را در قيامت برگزيند، درحالى بر خداست»

باشد.  افشانى ميكند و دليلش روشن و حجتش نزد خدا آشكار مى

حق است بر خدا صاحب واليت ما را با پيغمبران و صديقان و شهداء و 

 .64«نيكان محشور گرداند و ايشان دوستان خوبى هستند

 ليكن بايد دانست كه معنى واليت چيست؟.

واليت دوستى »گويد:  كتاب مجمع البحرين در لغت واليت مىدر 

اهلبيت )ع( و پيروى كردن ايشان در اوامر و اقتداء نمودن بايشان 

 . پس واليت عبارتست از محبت و اطاعت.65«در اعمال و اخالق است

                                                 
 ار(. و الشهداء و الصاْلي و حسن اولئك رفيقا.) حبار االنو حق على الّله ان يبعث و لينا مشرقا وجهه نريا برهانه ظاهرة عند الّله حجته حق على الّله تعاىل ان َيعل ولينا مع النبيي و الصديقي -(1)  64
حقهم و اعتقاد امامتهم فذلك من اصول الدين ال من فروع العملية.) جممع  الوالية بالفتح حمبة اهل البيت) ع( و اتباعهم ىف الدين و امتثال اوامرهم و نواهيهم و التأسى هبم ىف االعمال و االخالق و اما معرفة -(2)  65

 البحرين(.
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و شاهد اين معنى حديث زراره از حضرت باقر )ع( است كه در آن 

 .66فرمايد ع( تعبير مىاز واليت به اطاعت از امام )

  واليت على )ع( قلعه محكم خدا است

: همين معنى هم از حديث شريف سلسلة الذهب كه صدوق از حضرت 

 شود، به اين بيان: رضا )ع( نقل نموده است، استفاده مى

واليت على بن ابي طالب قلعه من است و هركه در قلعه من داخل »

نيست كه دخول در . شكى 67«گرديد از عذاب من در امان است

حصن واليت اهل بيت عصمت و طهارت عبارت است از فرار از 

شيطان و پيروى نفس و هوى و دورى از تبعيت دشمنانش و پناهنده 

شدن به آن بزرگوار، خالصه در جميع افعالش پيرو او باشد و بديهى 

است كه تحصن امر لفظى نيست بلكه عملى و فعلى است و هركس 

رد يقينا متحصن در حصن او است پس كسى كه پيروى از هركه ك

معصيت ميكند در حال معصيت از حصن على )ع( خارج است و 

 داخل در دام شيطان و نفس است.

______________________________ 
حق على اللّه ان يبعث و لينا مشرقا وجهه نيرا برهانه ظاهرة  -(1)

                                                 
 ب االشياء و رضا الرمحن الطاعة لالمام بعد معرفته.ذروة االمر و سنامه و مفتاحه و با -(3)  66
 والية على بن ايب طالب حصىن فمن دخل حصىن امن من عذاىب) عيون اخبار الرضا(. -(4)  67
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ينا مع النبيين و عند اللّه حجته حق على اللّه تعالى ان يجعل ول

الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا. )بحار 

 االنوار(.

الوالية بالفتح محبة اهل البيت )ع( و اتباعهم فى الدين و  -(2)

امتثال اوامرهم و نواهيهم و التأسى بهم فى االعمال و االخالق و اما 

من فروع  معرفة حقهم و اعتقاد امامتهم فذلك من اصول الدين ال

 العملية. )مجمع البحرين(.

ذروة االمر و سنامه و مفتاحه و باب االشياء و رضا الرحمن  -(3)

 الطاعة لالمام بعد معرفته.

والية على بن ابي طالب حصنى فمن دخل حصنى امن من  -(4)

 عذابى )عيون اخبار الرضا(.

 26، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اند: مثل  ى از بزرگان فرمودهشير درنده و پناه به قلعه: لذا بعض

اعوذ باهلل من »برم  گويد به خدا پناه مى كسى كه به زبان مى

كند مثل كسى است  و به عمل پيروى شيطان را مى« الشيطان الرجيم

اى باشد  كه شيرى درنده در كمين او است و نزديك اين شخص قلعه
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شوم  وقت بگويد: اى شير اگر بيائى به اين قلعه پناهنده مى آن

رود،  كند و در قلعه نمى كه از جاى خود اصال حركت نمى درحالى

كند مگر اينكه  يقينا اين حرف اثرى ندارد و شير كار خودش را مى

 سعى كند خودش را به قلعه برساند.

خواهد از جميع خطرات محفوظ باشد بايد داخل  پس كسى كه مى

گردد، پس اگر  در قلعه محكم الهى كه متابعت از امير المؤمنين است

خواهد به زبان بگويد:  به حسب عمل در دام شيطان است هرچه مى

 اى ندارد. من داراى واليت على هستم، نتيجه

 آيا گفتار تنها كافى است؟

: پس از اينكه حضرت باقر )ع( صفات شيعيان را ذكر فرمود چنين 

قدر كه شخص به زبانش بگويد على را دوست  گفت: آيا همين

كه به آنچه كه  داراى واليت او هستم كافى است درحالى دارم و مى

مقتضاى اعتقاد او است از متابعت اهل بيت در او نباشد، پس اگر 

مخالف شيعه بگويد من دوست محمد )ص( هستم و محمد )ص( از 

على )ع( افضل است پس من از شيعه افضل هستم شيعه را چه حجتى 

)ص( كه به زبان تنها نيست  بر او است؟ زيرا اگر بگويد دوستى محمد

بلكه به پيروى او است و او هم امر به پيروى اهلبيت )ع( فرموده در 
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گويد: دوستى على )ع( هم به زبان نيست و در پيروى  جواب مى

اوامر او است پس چنانچه دوستى محمد )ص( مخالف را بواسطه 

اى نميدهد، دوستى على )ع( با مخالفت  متابعت نكردنش نتيجه

 اى ندارد. قه او نتيجهطري

ترين  فرمايد بين خدا و كسى خويشاوندى نيست محبوب بعد مى

ترين ايشان كسى است كه از همه باتقواتر باشد و  بندگان و گرامى

 بيشتر او را اطاعت كند.

و در صورتى كه شيعيان ما عملى نداشته باشند با ما برات و حكمى به 

شود  هستم حجتى بر خدا نمى آزادى آنها نيست و اينكه بگويد شيعه

اگر بخواهد او را عذاب فرمايد زيرا كه خدا وعده نداده است كه 

كننده باشد پس ولى  مدعى تشيع را بيامرزد هركس خداى را اطاعت

كننده باشد پس  ما است يعنى داراى واليت ما است و هركس معصيت

 .68 ملرسد مگر به ورع و ع او دشمن ما است و واليت ما به كسى نمى

______________________________ 
فقال )ع( يا جابر ال تذهبن بك المذاهب حسب الرجل ان  -(1)

 -يقول احب عليا و اتواله ثم ال يكون مع
                                                 

ل الّله ص فرسول الّله ص خري من على ُث ال يتبع سريته و ال يعمل ذلك فعاال فلو قال اىن احب رسو  --فقال) ع( يا جابر ال تذهنب بك املذاهب حسب الرجل ان يقول احب عليا و اتواله ُث ال يكون مع -(1)  68
تبارك و تعاىل اال بالطاعة  اكرمهم عليه اتقيهم و اعملهم بطاعته يا جابر و الّله ما يتقرب اىل الّلهبسنته ما نفعه حبه اياه شيئا فاتقوا الّله و اعملوا ملا عند الّله ليس بي الّله و بي احد قرابة احب العباد اىل الّله عز و جل و 

 (.3حديث  60ص  2نا اال بالعمل و الورع.) كتاب كاىف، ج و ما معنا برائة من النار و ال على الّله الحد من حجة من كان هلل مطيعأ فهو لنا وىل و من كان هلل عاصيا فهو لنا عدو ما تنال واليت
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 27، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  فرمايش مجلسى در اقسام تقوى

 فرمايد: ورع بر چهار قسم است: : عالمه مجلسى مى

 محرمات است. ورع تابعين و آن پرهيز از -1

ورع صالحين و آن پرهيز از مشتبهات است كه در حرام واقع  -2

 نشود.

ورع متقين و آن ترك مباحات است كه در حرام واقع نشود  -3

 مانند ترك سؤال از حال مردم از ترس اينكه مبادا در غيبت بيفتد.

ورع سالكين و آن اعراض از غير خدا است از ترس ضايع شدن  -4

 ر كارهاى بيهوده، هرچند منجر به حرام هم نشود.عمر عزيز د

  محبت

: بشارت زيادى از طريق اهلبيت و همچنين از طرق عامه راجع به 

دوستان على )ع( رسيده و سبب رجاء و قوت اميد هر صاحب ايمانى 

است كه به بركت اين محبت از هواپرستى و متابعت شيطان دورى 

شت الزمه دوستيش اين است كند زيرا اگر كسى بزرگى را دوست دا
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كه دوستان او را دوست و دشمنانش را دشمن بدارد دوستى شيطان 

و متابعت هواى نفس مانع خداپرستى و دوستى اهل بيت است 

 دوستان على به بركت محبتشان از شيطان دورند.

بنابراين معلوم گرديد كه محبت مانند واليت سبب جرأت بر معصيت 

ست اگر محب راستى و درستى شد ديگر گرد باشد بلكه برعكس ا نمى

 رود. هواپرستى نمى

 شود. براى توضيح اين مطلب به چند حديث مختصر اشاره مى

 دهد محبت ثبات قدم مى

: حضرت باقر )ع( فرمود: خداوند دوستى على )ع( را در قلب كسى 

دارد  لغزد؛ مگر اينكه خدا نگه مى كه جا داد پايش به معصيت نمى

 .69فرمايد قدم ديگر را براى او حفظ مىقدمش را و 

______________________________ 
ذلك فعاال فلو قال انى احب رسول اللّه ص فرسول اللّه ص خير  -

من على ثم ال يتبع سيرته و ال يعمل بسنته ما نفعه حبه اياه شيئا فاتقوا 

ب العباد اللّه و اعملوا لما عند اللّه ليس بين اللّه و بين احد قرابة اح

الى اللّه عز و جل و اكرمهم عليه اتقيهم و اعملهم بطاعته يا جابر و 

                                                 
 اال ثبتها الّله و ثبت له قدم اخرى) حبار االنوار(.ما ثبت الّله حب على ىف قلب احد فزلت له قدم  -(1)  69
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اللّه ما يتقرب الى اللّه تبارك و تعالى اال بالطاعة و ما معنا برائة من 

النار و ال على اللّه الحد من حجة من كان هلل مطيعأ فهو لنا ولى و 

بالعمل و الورع.  من كان هلل عاصيا فهو لنا عدو ما تنال واليتنا اال

 (.3حديث  60ص  2)كتاب كافى، ج 

ما ثبت اللّه حب على فى قلب احد فزلت له قدم اال ثبتها اللّه و  -(1)

 ثبت له قدم اخرى )بحار االنوار(.

 28، ص: 1 گناهان كبيره، ج

فرمايد: اگر دوستان  و در وصيت جابر بعطيه كوفى است كه مى

تى گناهانشان، بسبب محبتشان، اهلبيت پايشان بلغزد بواسطه زياد

 .70برايشان قدم ديگرى ثابت خواهد ماند

 استغفار مالئكه براى دوستان على )ع(

: و در روايات كثيره است كه مالئكه براى دوستان اهلبيت )ع( 

 نمايند، چنانچه در بحار از طريق عامه نقل كرده كه: استغفار مى

لق فرموده كه براى خدا از نور صورت على )ع( هفتاد هزار ملك خ

 .71نمايند او و دوستانش تا روز قيامت استغفار مى

                                                 
 (.1ان تزل َلم قدم بكثرة ذنوهبم ثبتت َلم اخرى مبحبتهم) سفينة البحار جلد  -(1)  70
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كننده  بلكه صريح روايت است كه دوستى على )ع( بخودى خود پاك

گناهان است، چنانچه پيغمبر )ص( فرموده كه دوستى على )ع( 

 .72سوزاند چنانچه آتش هيزم را گناهان را مى

ز دل سواد معاصى برون 

  برد مهرش
 

اه برد ظلمت شب چنانكه م

 ديجور

ز حب اوست بروز جزانه از 

  اطاعت
 

اميد مغفرت از حى ال يزال 

 غفور

   

 

 كند بالء گناهكاران را پاك مى

: و در روايات است كه خداوند دوستان اهلبيت را كه گناهكارند در 

فرمايد، تا قبل از مرگ پاك شده باشند و  دنيا به انواع بالها مبتال مى

ها و  باشد بسختى جان دادن و اگر زيادتر باشد به سختىاگر زياد 

شود پاك بوده و اگر بر  هاى برزخ تا وقتى كه وارد محشر مى شكنجه

وقت هم هنوز پاك نشده باشد  قدر گناهكار باشد كه تا آن فرض آن

رود و پس از پاكى بيرون  بواسطه كثرت گناه، به آتش دوزخ مى
                                                                                                                                                                                           

 ة.) حبار االنوار(.عن انس عن رسول الّله) ص( قال) ص( خلق الّله من نور وجه على بن ايب طالب سبعي الف ملك يستغفرون له و حملبيه اىل يوم القيم -(2)  71
 حب على َيرق الذنوب كما َيرق النار اْلطب.) حبار االنوار(. -و ىف االخرى -ىف البحار عن ابن عباس عن النىب ص حب على بن ايب طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار اْلطب -(3)  72
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اى ايمان و  كسى كه در قلب او ذرهماند در جهنم  خواهد آمد و نمى

محبت اهلبيت باشد و ماندن هميشگى در دوزخ مخصوص كفار و 

 دشمنان اهلبيت سالم اللّه عليهم است.

  بردارى به اندازه دوستى است بهره

  : ضمنا اين نكته هم يادآورى شود كه كم

______________________________ 
ثبتت لهم اخرى بمحبتهم )سفينة ان تزل لهم قدم بكثرة ذنوبهم  -(1)

 (.1البحار جلد 

عن انس عن رسول اللّه )ص( قال )ص( خلق اللّه من نور وجه  -(2)

على بن ابي طالب سبعين الف ملك يستغفرون له و لمحبيه الى يوم 

 القيمة. )بحار االنوار(.

فى البحار عن ابن عباس عن النبى ص حب على بن ابي  -(3)

حب  -و فى االخرى -ما تأكل النار الحطبطالب يأكل الذنوب ك

 على يحرق الذنوب كما يحرق النار الحطب. )بحار االنوار(.

 29، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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يا زياد ماندن در عذاب تابع شدت و ضعف محبت اهلبيت است. اگر 

محبت زياد باشد زودتر به شفاعت خواهد رسيد بلكه در حال احتضار 

د چنانچه در حاالت جناب سيد حميرى به فرياد او خواهند رسي

 .73 است

شود كه بواسطه زيادتى حب مال و شهوات و كمى يا  گاه هم مى

كند و فقط آنچه  نبودن محبت، موقع مرگ آل محمد را فراموش مى

 را كه مورد عالقه شديده او است در

______________________________ 
اهلبيت )ع( در سال  سيد اسماعيل حميرى عليه الرحمه، مداح -(1)

اى  هجرى وفات نموده و در هر يك از فضائل على )ع( قصيده 173

گرفت مگر اينكه فضيلتى  انشاء فرموده است و در مجلسى قرار نمى
                                                 

گرفت مگر اينكه فضيلىت از فضائل  اى انشاء فرموده است و در جملسى قرار َّنى ات َّنوده و در هر يك از فضائل على) ع( قصيدههجرى وف 173سيد امساعيل محريى عليه الرمحه، مداح اهلبيت) ع( در سال  -(1)  73
 و مناقب سروى و كشف الغمه و اماىل شيخ و الغدير، كتاب االغاىن 3اى براى آن بزرگوار پيش آمد كه در كتب شيعه و سىن ذكر شده چنانچه در جلد  آل حممد) ص( بايد ذكر شود. در حال وفاتش كرامت عظيمه

ضر شدند، سيد خوش منظر بود در آن حال اظهار حسرت زيادى بشارة املصطفى و رجال كشى نقل فرموده و خالصه آن اينست كه در حال وفات سيد، مجاعىت از مهسايگانش كه َمالف مذهب شيعه بودند نزدش حا
زد تا اينكه هبوش آمد و  َّنودند، سيد، حرف َّنى د مركب َّنودار گرديد، پس زياد شد بقسمى كه متام صورت مثل قري سياه گرديد و متام دمشنانش شاد شدند و مشاتت مىكرد ناگاه در صورتش نقطه سياهى مانن مى

مرتبه اين مجله را تكرار َّنود. پس خبدا قسم نورى سفيد در پيشاىن او ظاهر شد و زياد گرديد تا متام شود؟ و سه  طور معامله مى چشمان خود را باز َّنود رو را بنجف اشرف كرده گفت يا امري املؤمني آيا با دوست تو اين
 صورتش را گرفت مانند ماه شب چهارده گرديد، سيد شاد و خندان شده اين اشعار را انشاء فرمود:

  لن ينجى حمبه من هنئات  كذب الزاعمون ان عليا

  ىل االله عن سيئات و عفا   قد و رىب دخلت جنة عدن

  و تولوا على حىت املمات   فابشروا اليوم اولياء على

  واحدا بعد واحد بالصفات   ُث من بعده تولوا بنيه

   

بشارت باد مشا را اى دوستان على) ع(، و دوست بداريد على دهد، خبدا قسم كه ببهشت داخل شدم و خدا مرا از گناهامن خبشيد، پس  دروغ گفت كسى كه گمان كرد على) ع( دوستش را از سختيها جنات َّنى» يعىن
پس از آن اقرار به وحدانيت خدا و رسالت خامت االنبياء و واليت امري املؤمني) ع( كرد و چشم برهم گذاشت و از «. را تا هنگام مرگ، از بعد او اوالدش را يكى پس از ديگرى دوست بداريد كه داراى صفات امامتند

 دنيا رفت.
االنوار نقل َّنوده كه جناب عبد الّله بن عباس در حال احتضارش گفت: و نيز در الغدير نقل َّنوده كه جناب كميت، مداح اهلبيت در حال مرگ گفت: اللهم آل حممد اللهم آل حممد) ص( و از دنيا رفت، و در حبار 

 كنم. پروردگارا من بدوسىت على بن ايب طالب بتو تقرب پيدا مى
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از فضائل آل محمد )ص( بايد ذكر شود. در حال وفاتش كرامت 

اى براى آن بزرگوار پيش آمد كه در كتب شيعه و سنى ذكر  عظيمه

الغدير، كتاب االغانى و مناقب سروى و كشف  3ه در جلد شده چنانچ

الغمه و امالى شيخ و بشارة المصطفى و رجال كشى نقل فرموده و 

خالصه آن اينست كه در حال وفات سيد، جماعتى از همسايگانش كه 

مخالف مذهب شيعه بودند نزدش حاضر شدند، سيد خوش منظر بود 

ناگاه در صورتش نقطه كرد  در آن حال اظهار حسرت زيادى مى

سياهى مانند مركب نمودار گرديد، پس زياد شد بقسمى كه تمام 

صورت مثل قير سياه گرديد و تمام دشمنانش شاد شدند و شماتت 

زد تا اينكه بهوش آمد و چشمان خود را  نمودند، سيد، حرف نمى مى

باز نمود رو را بنجف اشرف كرده گفت يا امير المؤمنين آيا با دوست 

شود؟ و سه مرتبه اين جمله را تكرار نمود. پس  طور معامله مى و اينت

بخدا قسم نورى سفيد در پيشانى او ظاهر شد و زياد گرديد تا تمام 

صورتش را گرفت مانند ماه شب چهارده گرديد، سيد شاد و خندان 

 شده اين اشعار را انشاء فرمود:

 

  لن ينجى محبه من هنئات  كذب الزاعمون ان عليا
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  و عفا لى االله عن سيئات   قد و ربى دخلت جنة عدن

  و تولوا على حتى الممات   فابشروا اليوم اولياء على

  واحدا بعد واحد بالصفات   ثم من بعده تولوا بنيه

   

 

دروغ گفت كسى كه گمان كرد على )ع( دوستش را از »يعنى 

و خدا مرا  دهد، بخدا قسم كه ببهشت داخل شدم سختيها نجات نمى

از گناهانم بخشيد، پس بشارت باد شما را اى دوستان على )ع(، و 

دوست بداريد على را تا هنگام مرگ، از بعد او اوالدش را يكى پس 

پس از آن اقرار «. از ديگرى دوست بداريد كه داراى صفات امامتند

به وحدانيت خدا و رسالت خاتم االنبياء و واليت امير المؤمنين )ع( 

 و چشم برهم گذاشت و از دنيا رفت. كرد

و نيز در الغدير نقل نموده كه جناب كميت، مداح اهلبيت در حال 

مرگ گفت: اللهم آل محمد اللهم آل محمد )ص( و از دنيا رفت، و 

در بحار االنوار نقل نموده كه جناب عبد اللّه بن عباس در حال 

ب بتو تقرب احتضارش گفت: پروردگارا من بدوستى على بن ابي طال

 كنم. پيدا مى
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 30، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .74نظر دارد

شواهد اين مطلب بسيار است و چون ذكر آن موجب طول كالم و 

 شود. خروج از وضع اين كتاب است به همين مقدار اكتفا مى

  سودا چنان خوش است كه يكجا كند كسى

ايمان  آيد اين است كه اهل اى كه از اين مطلب به دست مى : نتيجه

بايد در ازدياد محبت اهلبيت )ع( سعى كنند و دوستى چيزهاى ديگر 

را از قلب خود بيرون نمايند و از هر گناهى مخصوصا گناهان كبيره 

 بپرهيزند تا انشاء اللّه از سوء خاتمه محفوظ بمانند.

حضرت صادق )ع( براى بعضى از دوستان خود نوشتند: اگر 

شد و بر بهترين اعمال و حاالت خواهى پايان عمرت بخير با مى

هاى او را صرف در  بميرى، پس بزرگ بدان خدا را، مبادا نعمت

هايش كنى و از حلم خدا بخودت مغرور گردى، يعنى نعمت  معصيت
                                                 

 خواند: گفتند بگو ال اله اال الّله، در جواب اين شعر را مى فرمايد شخصى در حال احتضار هرچه باو مى شيخ هبائى نقل مى -(1)  74

  اين الطريق اىل محام منجاب   يا رب قائلة يوما و قد تعبت

   

پرسد محام منجاب   شود، اين مرد درب خانه خود ايستاده بود، زن از او مى كند تا اينكه خسته مى راه محام را گم مى آيد و كه جريانش اين بود روزى زن زيبائى بقصد رفنت حبمامى بنام منجاب از خانه بريون مى
م اين شياد گرفتار شده است در صدد حيله فهمد كه در دا بندد، زن مى شود مرد از عقب در را مى كند، تا داخل مى دهد، كه اين درب محام است، زن بيچاره هم باور مى كجاست؟ آن مرد هم خانه خود را نشان مى

شود. ببينيد  رود، زن هم فرار كرده و بسالمت خارج مى گويد، اى مرد قدرى از بازار بوى خوش و خوراكى بگري و زود بيا تا امروز خوش باشيم. مرد باور كرده و بريون مى برآمده اظهار خوشحاىل و موافقت َّنوده مى
پرسيد. با اينكه زنا از او سر نزد و فقط زن اجنبيه را داخل خانه كرد كه  گويد افسوس از آن روزى كه آن زن بزمحت افتاده بود و راه محام منجاب را مى شود كه در هنگام مرگ مى بشهادتي مىيك گناه چگونه مانع اقرار 

 با او اين فعل حرام را مرتكب گردد.
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خدا را وسيله معصيت قرار مده، و گرامى بدار هركس را كه ياد ما 

بگويد يا نمايد. خواه راست  كند يا اظهار دوستى ما را مى اهلبيت مى

بينى و وزر دروغش براى خود  دروغ چون تو بنيت خود پاداش مى

 .75 او است

______________________________ 
فرمايد شخصى در حال احتضار هرچه باو  شيخ بهائى نقل مى -(1)

 خواند: گفتند بگو ال اله اال اللّه، در جواب اين شعر را مى مى

 

   يا رب قائلة يوما و قد تعبت
الطريق الى حمام  اين

  منجاب

   

 

كه جريانش اين بود روزى زن زيبائى بقصد رفتن بحمامى بنام 

كند تا اينكه  آيد و راه حمام را گم مى منجاب از خانه بيرون مى

شود، اين مرد درب خانه خود ايستاده بود، زن از او  خسته مى

پرسد حمام منجاب كجاست؟ آن مرد هم خانه خود را نشان  مى
                                                 

س عليك صادقا كان او  ت ىف افضل االعمال فعظم الّله حقه ان تبذل نعمائه ىف معاصيه و ان تغرت حبلمه منك و اكرم كل من وجدته يذكرنا او ينتحل مودتنا ُث ليان اردت ان خيتم عملك خبري حىت تقبض و ان -(2)  75
 اَّنا لك نيتك و عليه كذبه.) حبار االنوار(. -كاذبا
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كند، تا  دهد، كه اين درب حمام است، زن بيچاره هم باور مى مى

فهمد كه در دام  بندد، زن مى شود مرد از عقب در را مى داخل مى

اين شياد گرفتار شده است در صدد حيله برآمده اظهار خوشحالى و 

گويد، اى مرد قدرى از بازار بوى خوش و  موافقت نموده مى

ز خوش باشيم. مرد باور كرده و خوراكى بگير و زود بيا تا امرو

شود. ببينيد  رود، زن هم فرار كرده و بسالمت خارج مى بيرون مى

شود كه در هنگام مرگ  يك گناه چگونه مانع اقرار بشهادتين مى

گويد افسوس از آن روزى كه آن زن بزحمت افتاده بود و راه  مى

ط زن اجنبيه پرسيد. با اينكه زنا از او سر نزد و فق حمام منجاب را مى

 را داخل خانه كرد كه با او اين فعل حرام را مرتكب گردد.

ان اردت ان يختم عملك بخير حتى تقبض و انت فى افضل  -(2)

االعمال فعظم اللّه حقه ان تبذل نعمائه فى معاصيه و ان تغتر بحلمه 

منك و اكرم كل من وجدته يذكرنا او ينتحل مودتنا ثم ليس عليك 

 -اذباصادقا كان او ك

 31، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  تاريكى گناه و نور توبه
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خداوند سرپرست كسانيست كه ايمان آوردند، »: در تفسير آيه 

، از حضرت «برد ايشان را از تاريكى بيرون كشانده بروشنائى مى

يعنى ايشان را از تاريكيهاى »صادق )ع( چنين رسيده كه فرمود: 

كشاند چون دوستدار )پيرو( هر  گناهان به نور توبه و بخشايش مى

پيشواى عادل و به حقى )ائمه هدى ع( كه از طرف خداوند منصوبند 

و كسانى كه كافر شدند سرپرست »و در معنى آيه بعد «. هستند

ايشان طاغوت است، آنها را از نور بيرون آورده به تاريكيها 

ده فرمايد: جز اين نيست كه به اين آيه اراده فرمو مى« كشاند مى

ها  كسانى را كه بر نور اسالم بودند )تا خارج كردن از نور به تاريكى

صدق كند( پس چون پيروى كردند هر پيشواى غير حقى را كه از 

هاى كفر بيرون  جانب خدا نبودند، از نور اسالم به سوى تاريكى

 .76رفتند، پس خداوند براى ايشان واجب فرمود آتش را با كفار

  معنى كبيره و صغيره

از مطالب گذشته واضح گرديد كه گناه بر دو قسم است: كبيره و 

 صغيره، و خواص و آثار ترك كبيره يا ارتكاب آن دانسته گرديد.

                                                 
قال) ع( يعىن من ظلمات الذنوب اىل نور التوبة و املغفرة لواليتهم كل امام عادل من الّله عز و جل و  E\«الَِّذيَن آَمُنوا خُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإىَل النُّورِ اللَُّه َوِلُّ » i\عن الصادق) ع( ىف تفسري قوله تعاىل: -(1)  76

ر اَّنا عىن هبذا اهنم كانوا على نور االسالم فلما ان تولوا كل امام جائر ليس من الّله خرجوا بواليتهم من نور االسالم اىل ظلمات الكف E\«ظُُّلماتِ َو الَِّذيَن َكَفُروا أَْولِياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيْرُِجونَ ُهْم ِمَن النُّوِر ِإىَل ال» i\ قال
 نقل از اصول كاىف(. 216ص  1فاوجب الّله َلم النار مع الكفار.) تفسري صاىف ج 
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 اينك به بيان مراد از گناه كبيره و عدد آن ميپردازيم:

در اين موضوع، علما داراى اقوال مختلفى هستند كه ذكر آن و نقض 

ع اين رساله بيرون است، چون و ايرادهائى كه شده است از وض

و « شرح كافى»غرض اختصار و نفع عمومى است طالبين به كتاب 

مراجعه كنند و چون قول جامع در اين مسئله « اربعين شيخ بهائى»

كه موافق با تحقيق و تصويب نوع علماء اعالم و مراجع تقليد است، 

اعت در باب شرائط امام جم« عروة الوثقى»فرمايش مرحوم سيد در 

شود، خالصه فرمايش سيد اين است كه  است به همين جمله اكتفا مى

 براى تعيين گناه كبيره چهار راه است.

 گناه كبيره چيست؟

  هر گناهى كه در قرآن و حديث به كبيره بودن آن -1

______________________________ 
 انما لك نيتك و عليه كذبه. )بحار االنوار(.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا » فى تفسير قوله تعالى:عن الصادق )ع(  -(1)

قال )ع( يعنى من ظلمات الذنوب  «يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ

الى نور التوبة و المغفرة لواليتهم كل امام عادل من اللّه عز و جل و 

رِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْ»  قال
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انما عنى بهذا انهم كانوا على نور االسالم فلما ان تولوا كل  «الظُّلُماتِ

امام جائر ليس من اللّه خرجوا بواليتهم من نور االسالم الى ظلمات 

 216ص  1الكفر فاوجب اللّه لهم النار مع الكفار. )تفسير صافى ج 

 نقل از اصول كافى(.

 32، ص: 1 ره، جگناهان كبي

تصريح شده باشد )اين قسم متجاوز از چهل گناه است كه در اخبار 

اهلبيت )ع( تصريح شده و ما هم مطابق روايات بشرح آن 

 پردازيم(. مى

هر معصيتى كه در قرآن مجيد يا سنت معتبره وعده آتش بر  -2

 .77ارتكاب آن رسيده باشد

من »پيغمبر )ص(: يا اينكه ضمنا وعده عذاب باشد، مثل فرمايش 

كه وعده عذاب در  78«ترك الصلوة متعمدا فقد برئت منه ملة االسالم

اين روايت به كنايه است نه به صراحت و دليل اين مطلب روايات 

اى است كه حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السالم  كثيره

گناه كبيره هر گناهى است كه خداى تعالى وعده  79اند: فرموده

                                                 
داً َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خاِلداً ِفيها.َو َمْن يَ ْقتُ  i\وعده صريح، مانند: -(1)  77  (.93آيه  4) سوره E\ْل ُمْؤِمناً ُمَتَعمِّ
 .74ص  4جامع احاديث ج  -(2)  78
 (.250ص  11الكبائر كل ما اوعد الّله عليه النار.) وسائل كتاب جهاد ج  -(3)  79
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ه باشد. و از صحيحه حضرت عبد العظيم كه بعدا ذكر آتش بر آن داد

گردد كه وعده عذاب چه در قرآن باشد يا در  شود معلوم مى مى

 كند. سنت و اخبار فرقى نمى

هر گناهى كه در قرآن يا سنت معتبره از گناهى كه كبيره  -3

بودنش مسلم است بزرگتر شمرده شود آن هم كبيره است. مثال قتل 

اهانى است كه كبيره بودنش بهر دو راه گذشته ثابت نفس از جمله گن

گرديده است. در حديث صحيح ابن محبوب به كبيره بودنش تصريح 

اى كه به آن اشاره گرديد وعده  شده و در قرآن مجيد، در آيه

عذاب بر آن داده شده است پس اگر در قرآن مجيد يا سنتى كه 

س بزرگتر است آن معتبر است تصريح شود كه فالن گناه از قتل نف

شود مانند فتنه كردن كه در قرآن مجيد  گناه هم كبيره مى

، پس «وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ» فرمايد از قتل نفس بزرگتر است: مى

 .80 يقينا فتنه هم از گناهان كبيره است

هر گناهى كه نزد متدينين و متشرعين، بزرگ شمرده شود  -4

شود كه بزرگى آن منتهى به زمان معصوم بطورى كه يقين حاصل 

گردد، مانند نجس نمودن مسجد از روى علم و عمد و بقصد هتك  مى

                                                 
 .217سوره بقره آيه  -(4)  80
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احترام خانه خدا، يا پرتاب كردن و انداختن قرآن مجيد، بقصد 

هتك آن، و غيره. بنابراين اول گناهان كبيره منصوصه يعنى آنهائى 

  را كه تصريح به

______________________________ 
وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ  وعده صريح، مانند: -(1)

 (.93آيه  4)سوره  خالِداً فِيها.

 .74ص  4جامع احاديث ج  -(2)

 11الكبائر كل ما اوعد اللّه عليه النار. )وسائل كتاب جهاد ج  -(3)

 (.250ص 

 .217سوره بقره آيه  -(4)

 33، ص: 1 جگناهان كبيره، 

كبيره بودنش شده ذكر نموده و بعد گناهانى كه به يكى از سه راه 

 شود. ديگر كبيره بودنش ثابت است تذكر داده مى

 عبارت سيد در عروة الوثقى چنين است:

المعصية الكبيرة هى كل معصية ورد النص بكونه كبيرة كجملة من »

عليها فى كتاب او  المعاصى المذكورة فى محلها او ورد التوعيد بالنار

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  71 

السنة صريحا او ضمنا او ورد فى الكتاب او السنة كونه اعظم من 

احدى الكبائر المنصوصة او الموعود عليها بالنار او كان عظيمة فى 

 «.انفس اهل الشرع

خواهيم ذكر  اينك براى تبرك و همچنين بيان مدرك گناهانى كه مى

مه آن در ضمن كتاب كنيم روايات چند تذكر داده شده و شرح و ترج

 آيد. مى

 قال الصدوق فى عيون االخبار:

حدثنى ابو جعفر »عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى )ع( قال:  -1

الثانى قال: سمعت ابى يقول: سمعت ابى موسى بن جعفر )ع( يقول: 

دخل عمرو بن عبيد على ابي عبد اللّه )ع( فلما سلم و جلس تال هذه 

ن كبائر االثم و الفواحش. ثم امسك، فقال: له ابو االيه: الذين يجتنبو

عبد اللّه )ع( ما أسكتك؟ قال: احب ان اعرف الكبائر من كتاب اللّه 

 ( االشراك باللّه يقول اللّه.1عز و جل فقال: نعم يا عمرو اكبر الكبائر: 

ه اليأس من روح ( و بعد2 مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ  اللّه الن اللّه عز و جلّ يقول:

فَال يَأْمَنُ  ( ثم االمن من مكر اللّه الن اللّه عز و جل يقول:3 الْكافِرُونَ.

( و منها عقوق الوالدين الن اللّه 4 مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ.
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( و قتل النفس التى حرم اللّه اال 5نه جعل العاق جبارا شقيا. سبحا

الى آخر  فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها بالحق الن اللّه عز و جل يقول:

لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ  ( و قذف المحصنة الن اللّه عز و جل يقول:6االية. 

اليتيم الن اللّه عز و جل ( و اكل مال 7 الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.

( و الفرار من 8. إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً يقول:

وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً  الزحف الن اللّه عز و جل يقول:

بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ   لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ال  ( و اكل الربا الن اللّه عز و جل يقول:9 الْمَصِيرُ.

( و السحر 10.  يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ

 الن اللّه عز و جل يقول:

( و الزنا الن 11 لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ. وَ

وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ  اللّه عز و جل يقول:

 ( و اليمين الغموس الفاجرة الن اللّه عز و12 الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ ال  جل يقول:

  خَالقَ لَهُمْ فِي

 34، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ  ( و الغلول الن اللّه عز و جل يقول:13 الْآخِرَةِ

 الزكوة المفروضة الن اللّه عز و جل يقول:( و منع 14 يَوْمَ الْقِيامَةِ

( و شهادة الزور. و كتمان 15 بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ.  فَتُكْوى

( و 16 وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. الشهادة الن اللّه عز و جل يقول:

بادة االوثان شرب الخمر الن اللّه عز و جل نهى عنها كما نهى عن ع

( و ترك الصلوة متعمدا. او شيئا مما فرض اللّه عز و جل الن 17

رسول اللّه )ص( قال من ترك الصلوة متعمدا فقد برء من ذمة اللّه و 

( و نقض العهد و قطيعة الرحم الن اللّه عز و جل 18ذمة رسوله. 

 ( قال:19 لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ.* يقول:

خرج عمرو و له صراخ من بكائه و هو يقول: هلك من قال برأيه و ف

 -252كتاب وسائل جهاد ص «. نازعكم فى الفضل و العلم، انتهى

 باب الكبائر. 285ص  2اصول كافى ج 

كتب معى بعض اصحابنا الى ابى »فى صحيح ابن محبوب قال:  -2

لكبائر، الحسن )ع( يسئله عن الكبائر كم هى؟ و ما هى؟ فكتب: )ع( ا

من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار كفر عنه سيئاته اذا كان مؤمنا و 

السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، و عقوق الوالدين، و اكل الربا 

و التعرب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و اكل مال اليتيم، و الفرار 
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ر )وسائل الشيعه كتاب جهاد( باب تعيين الكبائ« من الزحف، انتهى

 .276ص  2اصول كافى ج  1حديث  252ص 

اكبر »و فى رواية ابى الصامت عن ابي عبد اللّه )ع( قال:  -3

الكبائر سبع الشرك باهلل العظيم و قتل النفس التى حرم اللّه اال 

بالحق و اكل اموال اليتامى و عقوق الوالدين و قذف المحصنات و 

جل: و فى رواية عبد  الفرار من الزحف و انكار ما انزل اللّه عز و

 الرحمن بن كثير عنه:

)ع( و انكار حقنا و فى رواية ابى خديجة عنه )ع( قال )ع(: الكذب 

على اللّه و على رسوله و على االوصياء عليهم السالم من الكبائر و فى 

مرسلة الصدوق عد منه الحيف فى الوصية و فى مرسلة كنز الفوائد 

و  257ام. )وسائل كتاب جهاد ص عد منها استحالل بيت اللّه الحر

 (.259و  258

و فى عيون االخبار باسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا )ع(  -4

قتل النفس التى »فيما كتب الى المأمون و اجتناب الكبائر و هى: 

( و عقوق 4( و شرب الخمر 3( و السرقة 2( و الزنا 1حرم اللّه تعالى 

( و اكل 7( و أكل مال اليتيم ظلما 6( و الفرار من الزحف 5الوالدين 

( 8الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير اللّه به من غير ضرورة 
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( و 11( و الميسر و هو القمار 10( و السحت 9و اكل الربا بعد البينة 

( و اللواط 13( و قذف المحصنات 12البخس فى المكيال و الميزان 

( و القنوت 16االمن من مكر اللّه ( و 15( و اليأس من روح اللّه 14

( و 19( و الركون اليهم 18( و معونة الظالمين 17من رحمة اللّه 

  ( و حبس20اليمين الغموس 

 35، ص: 1 گناهان كبيره، ج

( 24( و االسراف 23( و الكبر 22( و الكذب 21الحقوق من غير عسر 

محاربة ( و ال27( و االستخفاف بالحج 26( و الخيانة 25و التبذير 

( و االصرار على الذنوب 29( و االشتغال بالمالهى 28الولياء اللّه 

 .33، حديث 260، ص 11وسائل، ج « 30

ترجمه و شرح اين اخبار و همچنين ساير روايات در ضمن كبائر ذكر 

 خواهد شد، انشاء اللّه تعالى.

  حل اشكال

اين  موضوعى كه در بعضى اذهان ميآيد اين است اوال چرا مطلب به

مهمى در قرآن مجيد بيان نشده و تعداد گناهان كبيره را تعيين 

 نفرموده، و ثانيا آنكه چرا در اخبار اين مسئله اختالف است؟.
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اى نه و در  در بعضى تعداد آن را پنج و در برخى هفت و در پاره

اى سى و يك تا اينكه در روايتى از ابن  بعضى بيست و يك و در پاره

 بائر به هفتصد نزديكتر است تا به هفت.عباس است كه، ك

 براى پاسخ بسؤال اول دو جواب ذكر ميگردد:

 هاى بسيار حكمت

در ابهام گناهان كبيره و تعيين نكردن آن در قرآن مجيد  -1: 

حكمتى عظيم و لطفى بزرگ از طرف پروردگار عالم ببندگانش 

ط از ميباشد زيرا كه هرگاه تعيين ميگرديد مردم سعى ميكردند فق

آنها اجتناب كنند و از روى جهالت و هواى نفس بر اقدام به ساير 

گناهان جرأت مينمودند به خيال اينكه ساير گناهان به ايشان 

اى كه از آن جمله جرأت  زند آنگاه در مفاسد كثيره اى نمى صدمه

 افتادند. نمودن بر مخالفت نواهى الهى است مى

موالى خود جرى شود و  اى است كسى كه بر چه بسيار بد بنده

امورى را كه امر به ترك آن فرموده، مخالفت كند بلكه اين جرأت و 

شود كه جرأت بر كبائر هم بنمايد زيرا كسى كه  بيحيائى سبب مى

پروا شد كم كم نسبت به  نسبت به نواهى پروردگارش بصغائر بى
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باب  178ص  1گردد. عيون الرضا ج  باك مى گناهان كبيره هم بى

 فى ذكر اخالق الرضا )ع(. 44

  اصرار بر صغيره هم كبيره است

: از آن جمله است ابتالء به تكرار گناه صغيره كه موجب كبيره شدن 

شود چون مسلم است كه در اثر تكرار، گناه صغيره در حكم  آن مى

شود و انشاء اللّه در بحث اصرار بر صغائر مفصال ذكر  كبيره مى

 شود پس حكمت و مى

 36، ص: 1 كبيره، جگناهان 

رحمت الهى، در ابهام كبائر است تا بلكه به سبب ابهام و اجمال كبائر 

بندگان از ساير گناهان نيز پرهيز كنند كه مبادا در گناه كبيره واقع 

 شوند.

و از آن جمله است مبتال شدن به تحقير گناه صغيره كه موجب كبيره 

 شود. كر مىشود چنانچه بيارى خداوند متعال ذ شدن آن مى

  وقوع در مفسده و محروميت از ثواب

اى كه در گناهان صغيره  : و از آن جمله است وقوع در مفاسد كثيره

است و محروميت از خيرات زيادى كه بر ترك كردن صغائر مترتب 
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است زيرا هر عملى را كه خداوند، از آن نهى فرموده، بسبب 

اى مرتكب  گاه بندهباشد و هر اى است كه در ارتكاب آن مى مفسده

گناه صغيره گردد هرچند به بركت دورى كردن از كبائر گناهش 

بخشيده ميگردد ليكن دچار مفسده آن گناه شده و قلبش به همان 

اندازه تيره گرديده است مگر اينكه بعدا تالفى و تدارك كند و نيز 

اى را از جهت اينكه مورد نهى پروردگار  هرگاه شخص گناه صغيره

 گردد. ك نمايد البته مستحق ثواب مىاست تر

پس معلوم شد كه مرتكب گناه صغيره هم دچار مفسده آن گناه است 

و هم محروم از ثواب ترك آن و شايد همين مطلب مراد آن بزرگى 

است كه فرمود، گيرم خدا گناهان گناهكاران را بيامرزد، ثواب 

 .81 نيكوكاران از آنها فوت شده است

 عه كردباهلبيت بايد مراج

اين مطلب مانند بسيارى از مطالب ديگر در قرآن مجيد به نحو  -2: 

اجمال ذكر شده و بيان شرح آن را به پيغمبر اكرم و ائمه اطهار كه 

قلوبشان خزينه علم و مهبط وحى او است واگذار فرموده و خلق را 

: 82فرمايد به ايشان ارجاع داده است چنانچه خودش در قرآن مى
                                                 

 م ثواب احملسني.هب غفر الّله ذنوب املسيئي فقد فاهت -(1)  81
82  (2)-\i  َُرون َ لِلنَّاِس ما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َو َلَعلَُّهْم يَ َتَفكَّ  (.44آيه  16) سوره E\ َو أَنْ َزْلنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتَُبيِّ
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تو قرآنى كه ذكر است تا اينكه براى مردم آنچه را به فرستاديم ب»

 «.ايشان نازل شده بيان نمائى

و همچنين نسبت به اهل بيت و لزوم رجوع خلق به ايشان در بيان 

از اهل ذكر بپرسيد اگر شما : »83فرمايد قرآن شريف، مى

 «.دانيد نمى

 چرا اهل الذكر اهل بيتند؟

 ريم كه منظور ازاى در اين مورد دا : و اخبار كثيره

______________________________ 
 هب غفر اللّه ذنوب المسيئين فقد فاتهم ثواب المحسنين. -(1)

  وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ -(2)

 (.44آيه  16)سوره 

 (.43آيه  16)سوره  الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ. فَسْئَلُوا أَهْلَ -(3)

 37، ص: 1 گناهان كبيره، ج

باشند از آن جمله در مجلس مأمون پس از  اهل الذكر اهل بيت مى

آنكه حضرت رضا )ع( فرمود ما اهل الذكر هستيم، علماى عامه كه 

                                                 
83  (3)-\i .َفْسَئُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تَ ْعَلُموَن\E (.43آيه  16) سوره 
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را در مجلس حاضر بودند گفتند منظور از اهل الذكر، يهود و نصا

هستند و مراد از ذكر توراة و انجيل است، حضرت در جواب ايشان 

شود و چگونه جايز است كه خداوند به مسلمين  چطور مى 84فرمود:

امر بفرمايد كه به علماء يهود و نصارا مراجعه كنيد و حال آنكه اگر 

كسى به آنها رجوع كند خواهند گفت دين ما حق است و افضل از 

خوانند، پس مأمون به حضرت  را بدين خود مى دين اسالم است و ما

عرض كرد براى اثبات فرمايش خود آيا دليلى از قرآن مجيد 

داريد؟ فرمود آرى ذكر رسول خدا است و ما اهل او هستيم در 

فرمايد: اى كسانى كه ايمان  قرآن اين موضوع آمده در آنجا كه مى

ست كه آيات ايد خدا بسوى شما ذكر فرستاد كه آن رسولى ا آورده

 .85خواند كننده است بر شما مى كه آشكار و بيان ما را درحالى

از جمله علماى عامه شهرستانى است كه از حضرت صادق )ع( و از 

كند كه فرمودند ما اهل ذكريم. و  حضرت امير المؤمنين )ع( نقل مى

در بعضى روايات رسيده كه خداوند مطالب مهمه را در قرآن مجيد 

رمود و خلق را باهلبيت در شرح آن ارجاع داد كه خود مجمال بيان ف

نياز ندانند بلكه خود را بعلوم ايشان محتاج ببينند و  را از ايشان بى
                                                 

 الّله و هل َيوز ذلك اذا يدعونا اىل دينهم و يقولون انه افضل من دين االسالم. سبحان -(1)  84
 (.23باب  187ص  1) عيون اخبار الرضا ج 

ْْلَْلباِب الَِّذيَن آَمُنوا َقْد أَنْ َزَل اللَُّه ِإلَْيُكْم ِذْكراً َرُسواًل يَ ْتُلوا َعَلْيُكْم آياِت اللَِّه فَات َُّقوا اللََّه يا أُوِل ا i\ فقال) ع( نعم الذكر رسول الّله) ص( و حنن اهله و ذلك بي ىف كتاب الّله عز و جل حيث يقول ىف سورة الطالق -(2)  85
 (23باب  187ص  1فالذكر رسول الّله) ص( و حنن اهله.) عيون اخبار الرضا ج  E\ ُمَبيِّناتٍ 
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به ايشان متمسك گرديده به سعادت حقيقى كه واليت اهل بيت است 

 نائل گردند.

  جواب اشكال دوم

ر اين پس از مراجعه به اخبارى كه ذكر گرديد و ساير رواياتى كه د

گردد كه ائمه ما عليهم السالم در مقام  مورد رسيده است معلوم مى

اند يعنى بنا نداشتند در جواب  شماره گناهان كبيره نبوده

كنندگان تمام كبائر را بيان بفرمايند، به سبب حكمت و سرى  پرسش

كه بيان گرديد و لذا گاهى بطور اجمال مانند صحيحه حلى )حضرت 

د، گناهان كبيره آنهائى است كه خداى تعالى فرماي مى« ع»صادق 

 86بر آن وعده آتش داده است(

______________________________ 
سبحان اللّه و هل يجوز ذلك اذا يدعونا الى دينهم و يقولون  -(1)

 انه افضل من دين االسالم.

 (.23باب  187ص  1)عيون اخبار الرضا ج 

)ص( و نحن اهله و ذلك بين فقال )ع( نعم الذكر رسول اللّه  -(2)

فَاتَّقُوا اللَّهَ يا   فى كتاب اللّه عز و جل حيث يقول فى سورة الطالق

                                                 
 (.2حديث  249ص  11) وسائل ج -(3)  86
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أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ 

اهله. )عيون اخبار فالذكر رسول اللّه )ص( و نحن   آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ

 (23باب  187ص  1الرضا ج 

 (.2حديث  249ص  11)وسائل ج  -(3)

 38، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  كبائرى كه بزرگتر است

: و گاهى در جواب سائل، چند گناه كبيره را كه از ساير گناهان 

اند مانند روايت ابى الصامت و  فرموده بزرگتر بوده است بيان مى

فرمايد:  بن سنان از حضرت صادق )ع( كه مىروايت عبد اللّه 

و گاهى  87بزرگترين گناهان كبيره شرك به خدا است تا آخر

كننده كبيره نبوده، يعنى آن را از جمله  گناهانى كه در نظر سؤال

كبائر نميدانسته بيان فرموده و از ذكر آنچه را خود شنونده مسلم 

 اند. فرموده دانسته خوددارى مى مى

 اى در عنوان ديگر گناه كبيره

                                                 
 .258و  254ص  11اب اجلهاد ج وسائل الشيعه كت -(1)  87
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كردند  : و گاهى هم از ذكر بعضى از گناهان كبيره خوددارى مى

چون در ضمن گناه كبيره ديگرى افتاده كه آن را ذكر كرده يا كبيره 

بودنش مسلم است مانند روايت عبيد بن زراره كه از حضرت صادق 

)ع( نقل نموده است پس از اينكه حضرت فرمود، كبائر در كتاب على 

( هفت است و آنها را شماره فرمود، پرسيد يك درهم مال يتيم را )ع

از روى ظلم خوردن بزرگتر است يا ترك نماز؟ فرمود: ترك نماز 

 گفت پس چرا آن را از كبائر نشمرديد؟

فرمود اولين كبيره را كه برايت گفتم چه بود عرض كرد كفر، فرمود 

 .88 كننده نماز كافر است ترك

ة در عنوان كافر داخل ميشده آن را به خصوصه كه چون تارك الصلو

 ذكر نفرموده.

بنابراين معلوم گرديد كه اخبار وارده در مقام بيان مشروح و كامل 

باشد، يعنى در مقام نفى غير  كبائر نيست و هيچيك مفيد حصر نمى

آن نيست كه فقط و فقط كبائر همين است. و از تأمل در صحيحه عبد 

شود كه پس از شمردن امام صادق  دانسته مىالعظيم كه نقل گرديد 

                                                 
الزحف و التعرب بعد اَلجرة، قال: فقلت: هذا اكِب املعاصى فقال: نعم  فقال هن ىف كتاب على) ع( سبع: الكفر باهلل و قتل النفس و عقوق الوالدين و اكل الربا بعد البينة و اكل مال اليتيم ظلما و الفرار من -(2)  88

ء اول ما قلت: لك قلت: الكفر قال:) ع( فان تارك الصلوة كافر يعىن من غري  م ظلما أكِب أم ترك الصلوة؟ قال:) ع( ترك الصلوة قلت: فما عددت ترك الصلوة ىف الكبائر قال: اى شىقلت: فأكل الدرهم من مال اليتي
 (.4حديث  254ص  11وسائل الشيعه كتاب جهاد ج  -باب الكبائر 278ص  2علة.) كتاب كاىف ج 
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)ع( نوزده گناه كبيره از قرآن مجيد عمرو بن عبيد طاقت شنيدن 

كنان از نزد امام بيرون شد و شايد اگر  بيش از آن را نداشت و ناله

  كرد، باز امام طاقت ميآورد و صبر مى

______________________________ 
 .258و  254ص  11ج  وسائل الشيعه كتاب الجهاد -(1)

فقال هن فى كتاب على )ع( سبع: الكفر باهلل و قتل النفس و  -(2)

عقوق الوالدين و اكل الربا بعد البينة و اكل مال اليتيم ظلما و الفرار 

من الزحف و التعرب بعد الهجرة، قال: فقلت: هذا اكبر المعاصى 

أم ترك فقال: نعم قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلما أكبر 

الصلوة؟ قال: )ع( ترك الصلوة قلت: فما عددت ترك الصلوة فى 

ء اول ما قلت: لك قلت: الكفر قال: )ع( فان  الكبائر قال: اى شى

باب  278ص  2تارك الصلوة كافر يعنى من غير علة. )كتاب كافى ج 

 (.4حديث  254ص  11وسائل الشيعه كتاب جهاد ج  -الكبائر

 39، ص: 1 گناهان كبيره، ج

فرمود. ناگفته نماند، غرض ما در اين كتاب بيان  )ع( برايش بيان مى

و شرح گناهانيست كه كبيره بودنش ثابت و مسلم است نه انحصار 

كبائر است بآنها، و به عبارت ديگر ساير گناهانى كه در اين كتاب 
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شان ثابت نشده به حالت ابهام و اجمال باقيست يعنى  كبيره بودن

هم مسلم نيست و بر اهل تقوا الزم است پرهيز از  صغيره بودنشان

تمام آنها، شايد واقعا كبيره باشد و بر ما ثابت نگرديده پس از 

اى كه  دانستن اين مقدمه، اينك شروع به بحث درباره گناهان كبيره

 كنيم. به كبيره بودنش تصريح شده است مى

 40، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 انى كه كبيره شمرده شده(باب اول كبائر منصوصه )گناه

 شرك به خدا -1

اولين گناه كبيره شرك به خداى تعالى است و به كبيره بودن آن، 

حضرت رسول و حضرت امير المؤمنين و صادق و كاظم و رضا و جواد 

اند بلكه از حضرت صادق )ع( مرويست  عليهم السالم تصريح فرموده

 .89 كه از هر گناه كبيره بزرگتر شرك به خدا است

و دليل بر اينكه بزرگترين گناهان كبيره است، فرمايش پروردگار 

آمرزد شرك آورده شده به او را و غير  خدا نمى»فرمايد:  است، مى

يعنى اگر كسى مشرك از  90«آمرزد شرك را از هركه بخواهد مى

                                                 
 .278ص  2اصول كاىف ج  -254ص  11ِب الكبائر الشرك بالّله) وسائل الشيعه كتاب جهاد( ج اك -(1)  89
90  (2)-\i ... ُِإنَّ اللََّه ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يَ ْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاء\E (.48آيه  4) سوره 
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شدنى نيست، و غير از شرك قابل آمرزش  دنيا برود آمرزيده

 باشد. مى

كسى كه به خدا شرك آورد خدا بهشت را بر او »فرمايد:  و نيز مى

كنندگان  حرام فرموده و جايگاهش دوزخ است و براى ستم

 .91«كنندگانى نيست يارى

______________________________ 
ص  11اكبر الكبائر الشرك باللّه )وسائل الشيعه كتاب جهاد( ج  -(1)

 .278ص  2اصول كافى ج  -254

 غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ...إِنَّ اللَّهَ ال يَ -(2)

 (.48آيه  4)سوره 

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ النَّارُ وَ ما  -(3)

 (.72آيه  5)سوره  لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ.

 41، ص: 1 ج گناهان كبيره،

به خداوند شرك نياور به درستى كه شرك هر »فرمايد:  و نيز مى

 .92«آينه ستم بزرگى است

                                                 
91  (3)-\i  َاللَُّه َعَلْيِه اجْلَنََّة َو َمْأواُه النَّاُر َو ما لِلظَّاِلِمَي ِمْن أَْنصاٍر. إِنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَ َقْد َحرَّم\E (.72آيه  5) سوره 
92  (1)-\i .ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  (.13آيه  31) سوره E\ال ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ الشِّ
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كسى كه به خدا شرك بياورد هر آينه دروغ بسته »فرمايد:  و نيز مى

 .93«و گناه بزرگى را مرتكب شده است

و چون كبيره بودن گناه شرك نزد هر مسلمانى بديهى است ذكر 

و روايات وارده در بزرگى اين گناه لزومى ندارد، ساير آيات شريفه 

چيزى كه مهم است دانستن معنى شرك و مراتب آن است تا اينكه از 

جميع مراتب آن پرهيز كرده شود چنانچه پروردگار عالم در قرآن 

 .94فرمايد: هيچ بخدا شرك نياور مجيد مى

 مشرك در مقابل موحد و ضد آنست چنانچه توحيد كه اولين اصل و

ركن دين است داراى مراتبى است همچنين شرك هم داراى مراتب و 

 اقسامى است:

 توحيد و شرك در مقام ذات. -1

 توحيد و شرك در مقام صفات. -2

 توحيد و شرك در مقام افعال. -3

 توحيد و شرك در مقام اطاعت. -4

                                                 
93  (2)-\i رَتى  (.48آيه  4) سوره E\يماً.ِإْْثاً َعظِ   َو َمْن ُيْشِرْك بِاللَِّه فَ َقِد اف ْ
94  (3)-\i .ًَو اْعُبُدوا اللََّه َو ال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئا\E (.36آيه  4) سوره 
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 توحيد و شرك در مقام عبادت. -5

 يم:پرداز اينك به توفيق الهى به شرح هريك مى

 -توحيد در مقام ذات -1

عبارت است از يكى دانستن ذات مقدس رب االرباب كه قديم و ازلى 

است و مبدأ و علت ايجاد جميع عوالم امكانيه از محسوس و غير 

محسوس است و شرك در اين مقام متعدد دانستن است، چنانچه 

و گويند كه عالم داراى دو مبدأ متساوى است كه هر د طائفه ثنويه مى

قديم و ازلى هستند يكى مبدأ خيرات و آن يزدان است و ديگرى 

مبدأ شرور و آن اهريمن است و بطالن عقيده سخيفه ايشان از آيات 

 .95گردد قرآن واضح مى

______________________________ 
 (.13آيه  31)سوره  ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. -(1)

 (.48آيه  4)سوره  إِثْماً عَظِيماً.  مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرىوَ  -(2)

 (.36آيه  4)سوره  وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ال تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. -(3)

 (.78آيه  4)سوره  قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. -(4)

                                                 
95  (4)-\i .ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه\E (.78آيه  4) سوره 
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 42، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شود و آن اين است كه شر  فا مىو براى جواب بذكر يك جمله اكت

محض در عالم نيست هرچه كه بوده و هست و خواهد بود يا خير 

محض است يا اينكه خير آن غالب و جهت شر مغلوب و مقهور است و 

 شرح اين مطلب از وضع اين رساله خارج است.

 نصارا هم مشركند:

قانيم و نيز مانند طايفه نصارا كه قائل بسه اصل قديم هستند و به ا

ثالثه )اب، ابن، روح القدس( قائلند و براى هركدام خواص و آثارى 

 معتقدند.

به درستى كه كافر شدند آنهائى كه »فرمايد:  در سوره مائده مى

يكى از اين سه است )و الوهيت مشترك بين خدا و « اهلل»گفتند 

عيسى و روح القدس است( و حال آنكه نيست خدائى مگر خداى 

 .96«أ جميع موجودات استيگانه كه مبد

 .97باشد و اين عقيده تثليث مذهب براهمه و بودائيان نيز مى

 پرستى شرك به خدا است: بت

                                                 
96  (1)-\i  ِإالَّ ِإلٌه واِحدٌ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قاُلوا ِإنَّ اللََّه ثاِلُث َثالثٍَة َو ما ِمْن ِإلٍه\E (.73آيه  5) سوره 
 تفصيل اين عقيده و بيان ابطالش در كتاب شريف انيس االعالم موجود است طالبي بآجنا رجوع َّنايند. -(2)  97
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پرستان نقل  هاى بت و نيز از اين قسم شرك است آنچه از بعضى فرقه

اند و  گرديده كه براى هر نوعى از مخلوقات رب النوعى قرار داده

ا را خدائى است جدا و هكذا گويند آب را خدائى است جدا و هو مى

حقيقت بهترند يا خداى يكتاى  فرمايد: آيا خدايان متفرق بى كه مى

 .98قاهر

  توحيد در مقام صفات -2

توحيد در مقام صفات آنست كه صفات حقيقيه ذاتيه الهيه مانند  -

حيات و علم و قدرت و اراده و امثال آن را عين ذات حضرت احديت 

رض بداند و به اين معنى كه هريك از اين و در غير او زائد و عا

از موهبات و افاضات حضرتش « جل و على»صفات را در غير او 

 بداند.

شرك در اين مقام اين است كه صفات را زائد بر ذات حق بداند كه 

الزمه آن تعدد قدما است و اين مذهب منسوب با شاعره است و 

ن آن از محل بطالن اين قول در محل خودش ثابت گرديده و بيا

 بحث خارج است.

  صفات نيك خلق همه از خدا است

                                                 
98  (3)-\i  ُار  (.39آيه  12) سوره E\أَْرباٌب ُمَتَفرُِّقوَن َخرْيٌ أَِم اللَُّه اْلواِحُد اْلَقهَّ
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: اگر هر مرتبه از مراتب صفات حسنه را در مخلوقى معتقد شود ليكن 

  اتصاف او را به اين صفت از خدا ببيند عين توحيد است

______________________________ 
 ثاَلثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ  -(1)

 (.73آيه  5)سوره 

تفصيل اين عقيده و بيان ابطالش در كتاب شريف انيس االعالم  -(2)

 موجود است طالبين بآنجا رجوع نمايند.

 (.39آيه  12)سوره  أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ -(3)

 43، ص: 1 كبيره، جگناهان 

چنانچه عقيده ما نسبت به مراتب دانائى و توانائى و ساير صفات 

كماليه ائمه هدى و ساير انبياء همين است يعنى تمام را از خدا و 

هاى حضرتش ميدانيم هيچ يك به حسب ذات از خود هيچ  افاضه

نداشتند بالجمله جميع موجودات چنانچه در اصل وجود ممكن و 

اج به پروردگار عالم هستند كه آنها را بيافريند همچنين حادث و محت

در اتصاف بصفات حسنه كه كماالت ثانويه است نيز محتاج برب 
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باشند كه آنها را به اين صفات متصف فرمايد البته هركس  االرباب مى

 .99 را به حسب اراده و مصلحت

  تزكيه نفس از غفلت است

حصر بذات پروردگار است : و اين مطلب كه جميع صفات كماليه من

براى هر عاقل موحد و منصفى بديهى و روشن است هرچند بعضى از 

موحدين البته در مواقع غفلت از اين معنى حرفهاى مشركانه از 

گويد علم  شود چنانكه در هنگام ستايش خود مى دهانشان خارج مى

من، قدرت من، اراده من، غناى من، فهم من، و غير اينها بلى اگر 

ويد علمى كه خدا به من داده، و قدرتى كه خدا به من داده و بگ

كه صادق  باشد البته درصورتى هكذا صحيح است و عين توحيد مى

باشد يعنى حالش هم مانند زبانش باشد و نشانه آن شدت تواضع 

براى حقتعالى است و ترس از زوال نعمت در اثر كفران و نشانه 

 گردد. وقت نمىديگرش اين است كه به مدح كسى خوش

 ترسند پرهيزگاران از ستوده شدن مى

: چنانچه امير المؤمنين )ع( در صفات متقين در خطبه همام 

چون يكى از ايشان ستايش كرده شوند از آنچه درباره »فرمايد:  مى

                                                 
99  (1)-\i  َيعاً َبِصرياً إِنَّا َخل ْنساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمشاٍج نَ ْبَتِليِه َفَجَعْلناُه مسَِ  (.2آيه  76) سوره E\ْقَنا اْْلِ
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گويد من به خودم از ديگران داناترم و  ترسد مى گويند مى او مى

س روى بدرگاه خداى خداى من از من به خودم داناتر است. سپ

گويند مگير و مرا از آنچه  گويد خداوندا مرا بآنچه مى آورده و مى

 .100«دانند نگرند باالتر قرار ده و بيامرز گناهانى كه نمى مى

 خداوند در صفات هم شريك ندارد

: چگونه شخص موحد خود يا ديگرى را براى خدا در استحقاق حمد 

روزى چندين بار  شبانه و ثناء شريك قرار ميدهد و حال آنكه

دانم خدا را از شريك و  گويد: سبحان اللّه، يعنى منزه و پاك مى مى

 انباز داشتن. و نيز

______________________________ 
 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً -(1)

 (.2آيه  76)سوره 

اذا زكى احد منهم خاف مما يقال له فيقول: انا اعلم بنفسى من  -(2)

غيرى و ربى اعلم بى منى بنفسى اللهم ال تؤاخذنى بما يقولون و 

 اجعلنى افضل مما يظنون و اغفر لي ما ال يعلمون.

                                                 
 ِل ما ال يعلمون. فضل مما يظنون و اغفراذا زكى احد منهم خاف مما يقال له فيقول: انا اعلم بنفسى من غريى و رىب اعلم ىب مىن بنفسى اللهم ال تؤاخذىن مبا يقولون و اجعلىن ا -(2)  100

 .304ص  193هنج البالغه صبحى صاحل خطبه 
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 .304ص  193نهج البالغه صبحى صالح خطبه 

 44، ص: 1 گناهان كبيره، ج

جنس و تمام مصاديق حمد و ستايش  گويد: الحمد للّه يعنى مكرر مى

مختص و منحصر بپروردگار عالم است و غير او كسى استحقاق 

اند كه غير او  ستايش ندارد و بالجمله چون موحدين بيقين دانسته

خداوند هيچكس از خود هيچ ندارد و هركه هرچه دارد از او است و 

در  ، لذا از ستايش خود و غيره101همه ذاتا و صفتا محتاج اويند

 حذرند.

چنانچه حضرت امير المؤمنين )ع( در صفات ايشان بيان فرموده. 

نيازى و خوديت است  بلكه از الفاظ و كلماتى كه موهم استقالل و بى

نمايند مثل اينكه من داراى فالن صفت كماليه هستم، من  پرهيز مى

 داراى فالن كمال هستم.

 فرمايش پيغمبر اكرم )ص(

)ص( آمد درب خانه ايشان را كوبيد،  : مردى خدمت حضرت رسول

آن حضرت از داخل خانه فرمود كيستى؟ گفت من، پس رسول خدا 

)ص( از اين سخن خشمناك از منزل بيرون آمد درحاليكه 
                                                 

101  (1)-\i  ُيا أَي َُّها النَّاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقراءُ ِإىَل اللَِّه َو اللَُّه ُهَو اْلَغِِنُّ اْلَِْميد\E (.15آيه  35) سوره 
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شود و سزاوار  فرمود: كى بود گوينده من و حال آنكه اطالق نمى مى

 فرمايد: منم جبار، نيست گفتن من، مگر براى خداوند عالم كه مى

 .102منم قهار

 قارون هم مشرك شد

 اند كه قارون مشرك شد وقتى كه گفت: : و لذا فرموده

اين مالى كه من دارم به سبب علم و دانشى است كه در نزد من »

آيا ندانست كه »فرمايد:  و در جوابش پروردگار عالم مى« 103 است

خدا هالك فرمود پيش از او كسانى را كه قوه آنها بيشتر و مالشان 

پس اگر از خود چيزى داشتند چرا از هالكت خود « زيادتر بود هم

جلوگيرى ننمودند؟! بديهى است كه هرچه دانائى و توانائى است و 

 .104 همچنين ساير كماالت همه از خدا است

______________________________ 
 وَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُيا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُ -(1)

 (.15آيه  35)سوره 

                                                 
 تأليف سيد جزائرى(. -باب كِب 43ص  3ال يطلق اال باهلل الذى يقول انا اجلبار و انا القهار) انوار نعمانيه ج فقال انا فغضب) ص( من قوله انا فخرج) ص( و هو يقول من القائل انا و هى  -(2)  102
103  (3)-\i ا أُوتِيُتُه َعلى  (.78آيه  28) سوره E\ْنُه قُ وًَّة َو َأْكثَُر مَجْعاً ِعْلٍم ِعْنِدي أَ َو مَلْ يَ ْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد أَْهَلَك ِمْن قَ ْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ مِ   قاَل ِإَّنَّ
گردد و مهچني سّر ثواهباى عظيمى كه بر اين كلمه مقدس مرتتب است از قبيل آنكه حضرت رسول) ص( فرمود كسى كه بگويد اْلمد لّله درخىت  و از آنچه گفته شد بزرگى كلمه مباركه اْلمد لّله واضح مى -(4)  104

تر است و   هفتگانه سنگي -تگانه و زمينهاىشود و كسى كه صد مرتبه بگويد از كسى كه صد بنده در راه خدا آزاد كند افضل است و نيز فرمود اْلمد هلل در ميزان اعمال از آمساهنا هف و غرس مىدر هبشت براى ا
» فرمايد مهان كلمه مباركه را ثبت َّنائيد، اجرش با خودم و نيز فرمود كسى كه بگويد دانيم،) از زيادتى( مى و اجر او را َّنىگويند پروردگارا ما ثواب  كنندگان اعمال مى ثبت« اْلمد هلل كما هو اهله» كسى كه بگويد

ى نيست كه اختالف رواياتى كه در مقدار ثواهبا است باعتبار برد و شك فرمايد، و هزارهزار درجه براى او باال مى نويسد و هزارهزار گناه از نامه عملش حمو مى خدا براى او هزارهزار حسنه مى« سبحان الّله و حبمده
 باشد. اختالف حاالت گويندگان اين كلمات شريف است و نسبت مبراتب اميان و يقي و توحيد، و مهچني متحقق شدن و متصف شدن بآثار آن مى
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فقال انا فغضب )ص( من قوله انا فخرج )ص( و هو يقول من  -(2)

القائل انا و هى ال يطلق اال باهلل الذى يقول انا الجبار و انا القهار 

 تأليف سيد جزائرى(. -باب كبر 43ص  3)انوار نعمانيه ج 

عِلْمٍ عِنْدِي أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ   قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى -(3)

آيه  28)سوره  قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعاً

78.) 

و از آنچه گفته شد بزرگى كلمه مباركه الحمد للّه واضح  -(4)

كه بر اين كلمه مقدس گردد و همچنين سرّ ثوابهاى عظيمى  مى

مترتب است از قبيل آنكه حضرت رسول )ص( فرمود كسى كه بگويد 

شود و كسى كه صد  الحمد للّه درختى در بهشت براى او غرس مى

مرتبه بگويد از كسى كه صد بنده در راه خدا آزاد كند افضل است و 

 -نيز فرمود الحمد هلل در ميزان اعمال از آسمانها هفتگانه و زمينهاى

 45، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  توحيد و شرك در افعال -3

: حقيقت توحيد در افعال آن است كه بداند در جميع عوالم ملك و 

ملكوت مالك و مدبر و متصرف تنها خدا است و يقين بداند براى خدا 
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در جميع شؤون ربوبيت و الوهيت شريك و انبازى نيست و جهت 

اهل آن و ساير عوالم يكسان  ربوبيت او را در آسمان و زمين و

و او را خالق آسمانها بشناسد و بداند خالق ستارگانى است  105بداند

كه شماره آنها تاكنون براى بشر كشف نگرديده است و تاكنون توسط 

اند كه  صد هزار ميليون ستاره كشف كرده آالت و ادوات جديده يك

باشند و  ىاند و داراى نور مخصوص به خود م هريك عالمى جداگانه

هريك از آنها در مدار معينى در گردشند بدون اينكه بيكديگر 

. يكى از آنها آفتاب است كه حجم آن يك ميليون 106برخورد نمايند

و سيصد هزار برابر زمين ما است و نور او از سى و هفت ميليون 

فرسخ راه در مدت هشت دقيقه به زمين ما ميرسد و آن را سبب 

 ت موجودات آن قرار داد.روشنائى زمين و تربي

  ز آب بيرنگ صد هزاران رنگ

: او است خدائى كه زمين را ميشكافد و از آن انواع گلها و رياحين 

آورد، چنانچه هم او است كه  كه داراى بوهاى گوناگونند بيرون مى

قوه شامه را در انسان آفريد كه اين بوها را استشمام نمايد، و نيز 

در آنها قرار داد چنانچه قوه باصره را در  انواع و اقسام رنگها را

                                                 
105  (1)-\i  ٍُء ِعْلماً  ٍء َقِديٌر َو َأنَّ اللََّه َقْد َأحاَط ِبُكلِّ َشيْ  ُكلِّ َشيْ    نَّ يَ َتَنزَُّل اْْلَْمُر بَ ْيَنُهنَّ لَِتْعَلُموا َأنَّ اللََّه َعلىاللَُّه الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَساواٍت َو ِمَن اْْلَْرِض ِمْثَله\E (.12آيه  65) سوره 
106  (2)-\i  ِراٌت بَِأْمرِه  (.12آيه  16) سوره E\ َو النُُّجوُم ُمَسخَّ
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انسان خلق فرمود تا آنها را ببيند و خداى را به بزرگى و يكتائى 

 بشناسد.

(: و او است خدائى كه 95)سوره انعام آيه  « فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى»

برد و  شكافد هسته را و نصف آن را ريشه كرده به زمين فرومى مى

 ن بيرون آورده ونصف ديگر را از زمي

______________________________ 
« الحمد هلل كما هو اهله»تر است و كسى كه بگويد  هفتگانه سنگين

گويند پروردگارا ما ثواب و اجر او را  كنندگان اعمال مى ثبت

فرمايد همان كلمه مباركه را ثبت نمائيد،  دانيم، )از زيادتى( مى نمى

« سبحان اللّه و بحمده»ى كه بگويد اجرش با خودم و نيز فرمود كس

نويسد و هزارهزار گناه از نامه  خدا براى او هزارهزار حسنه مى

برد و  فرمايد، و هزارهزار درجه براى او باال مى عملش محو مى

شكى نيست كه اختالف رواياتى كه در مقدار ثوابها است باعتبار 

بمراتب اختالف حاالت گويندگان اين كلمات شريف است و نسبت 

ايمان و يقين و توحيد، و همچنين متحقق شدن و متصف شدن بآثار 

 باشد. آن مى
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اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ  -(1)

قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ  ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ كُلِّ شَيْ  بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى

 (.12آيه  65)سوره  ءٍ عِلْماً شَيْ

 (.12آيه  16)سوره   وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ -(2)

 46، ص: 1 گناهان كبيره، ج

هاى  ها كه داراى مزه فرمايد و از آن انواع ميوه آن را تربيت مى

چه به آورد با اينكه آب و زمين يكى است، چنان مختلفند بيرون مى

انسان قوه ذائقه مرحمت فرمود تا اين طعامهاى گوناگون را بچشد و 

 خداى خود و همه موجودات را به حكمت و عظمت بشناسد.

(: او است خدائى كه حيوانات 6)سوره زمر آيه  «فِي ظُلُماتٍ ثَالثٍ»

گوناگون را آفريده از نطفه گنديده، انسان را در ظلمت شكم و رحم 

بندى عجيبى كه  بعدا به قدرت خود چه تركيب و مشيمه خلق كرد

فرمود، چنانچه چشم عقل به انسان داد تا آثار صنع او را ببيند و 

 دست تربيت او را با خود و ساير موجودات بنگرد.

  شير لطيف از خون كثيف
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: او است خدائى كه شير پاك گوارا از ميان چرك و خون كثيف 

قوم شيرخوارگان از حيوان و بيرون آورده و از راه پستان به حل

. در هنگامى كه از خوردن ساير غذاها ناتوانند، 107رساند انسان مى

ميراند، هر خير و نفعى كه بهر كس  دهد و مى او است كه زندگى مى

رسد از او است و هر شر و ضررى از هركس صادر شود و به  مى

سوره  «اللَّهِقُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ »  هركس برسد به اذن و مشيت او است

 .78نساء آيه 

 كند اجابت مى -دهد روزى مى

دهد و تقسيم آن و  : او است خدائى كه تمام مخلوقات را روزى مى

 كمى و زيادتى آن تماما به دست او است.

فرمايد و مطلب هر  اى را اجابت مى او است كه دعاى هر خواننده

رطرف دهد و هر بدى را از هركه بخواهد ب اى را مى خواننده

كند. در حقيقت معنى توحيد در افعال فهميدن و بيقين دانستن  مى

ال »  اى از معنى كلمه است كه شعبه و رشته« ال حول و ال قوة اال باهلل»

 باشد. مى «*إِلهَ إِلَّا اللَّهُ

  مؤثر خدا است

                                                 
107  (1)-\i  ارِِبيَ ُنْسِقيُكْم  (.66آيه  16) سوره E\ ممَّا ِف ُبُطونِِه ِمْن بَ ْيِ فَ ْرٍث َو َدٍم لََبناً خاِلصاً سائِغاً لِلشَّ
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: چنانچه حيات هر موجودى از خدا است آثار حيات او هم از خدا 

م از خدا است كما و كيفا و عالوه بر جهت است و ظهور آن آثار ه

حدوث و امكان اشياء به تجربه و وجدان ثابت گرديده است كه 

بسيارى از مؤثرات آثار مترتبه از آنها صادر نگرديده است بلكه اثر 

 ضد از آنها ديده شده.

از قضا سركنگبين صفرا 

 فزود
 

روغن بادام خشكى 

 فزود مى

   

 

 شرك در افعال بعد از اين روشن خواهد شد.و اين مطالب در اقسام 

  انتها است شؤون ربوبيت بى

  دهنده اى و نجات : او است فريادرس هر بيچاره

______________________________ 
نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً  -(1)

 (.66ه آي 16)سوره   لِلشَّارِبِينَ

 47، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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هر گرفتارى و غير اينها از صفات حميده، بلكه هرچه خوبى و نيكى 

 است از او است.

هو اللّه الخالق البارئ المصور الرزاق المحيى المميت النافع الضار »

و غير ذلك از اسماء و افعال شريف او  108«المجيب المعطى المنعم

بيت او است و مرجع تمام آنها به كه همه شؤون ربو« جل و على»

است اگر درياها مركب شود و بخواهند « رب العالمين»كلمه مباركه 

شؤون ربوبيت را ثبت نمايند درياها تمام خواهد شد پيش از آنكه 

 .109هاى او در تمام عالم تمام شده باشد مراتب تربيت

  توانائى انسان

افعال خود دارد از : اصل وجود انسان از خدا است قدرتى هم كه در 

خدا است يعنى خدا او را توانا قرار داده كه از روى دانش و توانائى 

 و اراده بتواند كار خير يا شرى را انجام دهد.

اين همه نقش عجب بر در و 

 ديوار وجود
 

هركه فكرت نكند نقش بود 

 بر ديوار

دل ندارد كه ندارد به  آفرينش همه تنبيه خداوند 

                                                 
 باب حدوث االمساء. 87ص  1اصول كاىف ج  -(1)  108
109  (2)-\i  َِلماُت َريبِّ َو َلْو ِجْئنا مبِْثِلِه َمَدداً ُقْل َلْو كاَن اْلَبْحُر ِمداداً ِلَكِلماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ْنَفَد ك\E (.109) سوره كهف آيه 
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 اقرارخداوند   دل است

كه تواند كه دهد ميوه 

  شيرين از چوب
 

يا كه داند كه برآرد گل 

 صد رنگ از خار

عيب خدائى كه  پاك و بى

 به تقدير وجود
 

ماه و خورشيد منور كند و 

 ليل و نهار

پادشاهى نه به دستور كند 

 يا گنجور
 

نقشبندى نه به شنگرف كند 

 يا زنگار

چشمه از سنگ برون آرد و 

  غباران از مي
 

انگبين از مگس نحل و در 

 از ديبا بار

تا قيامت سخن اندر كرم و 

 رحمت او
 

همه گويند و يكى گفته 

 نيايد ز هزار

   

 

 )سعدى(

  قدرت انسان مقيد به مشيت خدا است

: ليكن اين قدرت هم محدود به مشيت خدا است چه بسيار امورى را 

كند اما بواسطه  ىكه انسان بر انجام آن قادر و اراده كردنش را م
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شود  اش يا از بين رفتن قدرتش آن امر واقع نمى فسخ شدن اراده

فرمايد:  چنانچه حضرت امير المؤمنين )ع( در حكم نهج البالغه مى

 .110 ها شناختم ها و شكستن همت خداوند را به از بين بردن تصميم

______________________________ 
 ث االسماء.باب حدو 87ص  1اصول كافى ج  -(1)

قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ  -(2)

 (.109)سوره كهف آيه  كَلِماتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً

عرفت اللّه سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم  -(3)

 (.511ص  250كم )نهج البالغه صبحى ح

 48، ص: 1 گناهان كبيره، ج

و به راستى رسيدن به اين مرتبه از توحيد كه فقط خداى را منشأ اثر 

بداند و بس و جميع آثار را تنها از او بداند، مقامى بس عزيز است و 

 شود. براى كمتر كسى اين مرتبه از توحيد پيدا مى

وس و غير محسوس الزمه يقين كردن به اينكه در عالم امكان، محس

را مؤثرى جز خدا نيست امورى چند است كه به بعضى از آنها اشاره 

 شود. از آن جمله مقام خوف است. مى
                                                 

 (.511ص  250عرفت الّله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض اَلمم) هنج البالغه صبحى حكم  -(3)  110
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 ترس از خدا

: مؤمن از هيچ نبايد بترسد غير از عظمت پروردگارش و گناهانى كه 

مرتكب شده است، چون به يقين دانسته است كه جميع خاليق از 

و بنى آدم با اختالف مراتب آنها، همه،  پرنده و چرنده و خزنده

لشكر خدايند و بدون اذن او جل و على هيچ نفع و ضررى از آنها به 

 رسد ديگر از چه بترسد؟. كسى نمى

  نبرد رگى تا نخواهد خداى   اگر تيغ عالم بجنبد ز جاى

از خدا دان خالف دشمن و 

  دوست
 

كه دل هر دو در تصرف 

  اوست

   

 

ست كه حد يقين آن است كه با خدا از چيزى و در حديث ا

. و در دعاى سجده حضرت رسول )ص( است كه پروردگارا 111 نترسى

 .112 اگر خشم تو بر من نباشد من از هيچ چيزى باك ندارم

 اميد هم به خدا

                                                 
 (.1باب فضل اليقي حديث  47ص  2وحد اليقي ان ال ختاف مع الّله شيئا) اصول كاىف ج  -(1)  111
 حبار االنوار(. 15اَلى ان مل يكن غضبك على فال اباىل) جلد  -(2)  112
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: از آن جمله مقام رجاء است، شخص مؤمن موحد به غير از خداى 

 خود نبايد به كسى يا چيزى اميدوار باشد.

فرمايد: نبايد هيچيك از شما جز به  حضرت امير المؤمنين )ع( مى

كه اشاره شد، چنانچه  طورى ، همان113پروردگارش اميد داشته باشد

اصل هستى هر فردى از خدا است و تحقق و پيدايش هر خيرى نيز از 

خدا است، همچنين رسانيدن هر خيرى از هر فردى به ديگرى نيز از 

 «بِيَدِكَ الْخَيْرُ» فرمايد: ر قرآن مجيد مىخدا است و بس چنانكه د

فقط به دست پروردگار نيكى است و بس، )چون جار و مجرور در 

 اينجا مقدم شده مفيد حصر است(.

فرمايد: اگر خدا بخواهد به تو ضررى  در آخر سوره يونس هم مى

  برسد كسى نيست

______________________________ 
 47ص  2اف مع اللّه شيئا )اصول كافى ج وحد اليقين ان ال تخ -(1)

 (.1باب فضل اليقين حديث 

 بحار االنوار(. 15الهى ان لم يكن غضبك على فال ابالى )جلد  -(2)

                                                 
 (.482ص  82ال يرجون احد منكم اال ربه) هنج البالغه صبحى حكم  -(3)  113
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ص  82ال يرجون احد منكم اال ربه )نهج البالغه صبحى حكم  -(3)

482.) 

 49، ص: 1 گناهان كبيره، ج

آنچه نعمت به  فرمايد: ، و در جاى ديگر مى114كه جلويش را بگيرد

، پس از اينكه دانسته شد كه هرچه در 115 رسد همه از خداست شما مى

، اگر كسى 116عالم ملك و ملكوت است، همه مخلوق خدا و عاجزند

در كارهاى خود به غير خدا اميدوار بود، از روى لطف و كرم، 

فرمايد تا ديگر به خداى خود اميدوار باشد  اميدش را نااميد مى

 .117 يث استچنانچه در حد

  سپاس منعم

 : از آن جمله مقام مدح و ثناء و شكر منعم است.

پس از آنكه موحد يقين كرد جميع موجودات ذاتا و صفتا، همه 

داند، و  مخلوق حضرت احديتند هر خيرى از هركه باشد از خدا مى

رساند، پس خدا را سزاوار و مدح  فقط او است كه به ديگران خير مى

                                                 
114  (1)-\i .َو ِإْن مَيَْسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال كاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َو ِإْن يُرِْدَك خِبَرْيٍ َفال رَادَّ ِلَفْضِلِه\E (.107آيه  10) سوره 
115  (2)-\i  َِو ما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اللَّه \E (.53آيه  16) سوره 
116  (3)-\i  ًماواِت َو اْْلَْرِض ِإالَّ آِت الرَّمْحِن َعْبدا  (.93آيه  19) سوره E\ِإْن ُكلُّ َمْن ِف السَّ
 (.123القطعن امل كل آمل امل غريى.) عدة الداعى ص  -(4)  117
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گويد:  بس، و از روى علم به اين موضوع مى و ستايش ميداند و

 الحمد هلل.

  ثناى وسائط هم الزمست

كند البته نه از روى استقالل است  : و اگر مدح و شكر وسائط را مى

كه آنها را مصدر خير بداند، بلكه از جهت اين است كه مجراى خير 

الهى هستند خصوصا از اين جهت كه مورد امر خود پروردگار عالم 

و شكى نيست كه اگر كسى موجودى را مستقل در رسانيدن  118 است

 اى از مراتب شرك مبتال گرديده است. خير بداند به مرتبه

  شرك پنهان در مقام مدح خلق

اند بيشتر  ايمان نياورده»: حضرت صادق )ع( در تفسير آيه شريفه 

فرموده از اقسام شرك كسانى  119«اند ايشان مگر اينكه شرك آورده

اند اين است كه شخص بگويد اگر فالن كس  ا ايمان آوردهكه بخد

نبود من هالك شده بودم، اگر فالن شخص نبود به من فالن چيز 

  رسيد، اگر فالن نبود عيال من ضايع مى

                                                 
ص  2، اصول كاىف ج 709باب شكر(. و در روايت ديگر اشكركم الّله اشكركم للناس.) سفينة البحار جلد اول صفحه  44ص  71من مل يشكر املنعم من املخلوقي مل يشكر الّله عز و جل.) حبار جلد  -(5)  118
 باب الشكر(. 81
119  (6)-\i  ُْمْشرُِكوَن. َو ما يُ ْؤِمُن َأْكثَُرُهْم بِاللَِّه ِإالَّ َو ُهم\E (.106آيه  12) سوره 
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______________________________ 
دْكَ بِخَيْرٍ فَال وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَال كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يُرِ -(1)

 (.107آيه  10)سوره  رَادَّ لِفَضْلِهِ.

 (.53آيه  16)سوره   وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ -(2)

 إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً -(3)

 (.93آيه  19)سوره 

 (.123عدة الداعى ص القطعن امل كل آمل امل غيرى. ) -(4)

من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر اللّه عز و جل.  -(5)

باب شكر(. و در روايت ديگر اشكركم اللّه  44ص  71)بحار جلد 

، اصول كافى ج 709اشكركم للناس. )سفينة البحار جلد اول صفحه 

 باب الشكر(. 81ص  2

آيه  12)سوره  لَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ.وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِ -(6)

106.) 

 50، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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اش هم  ، تمام اين عبارتها شاهد بر اين است كه اگر عقيده120شد مى

فرمايد: ولى  وقت حضرت مى همين باشد مشرك است آن

كه بگويد اگر خدا به وجود فالن شخص بر من منت  درصورتى

بودم اين عين توحيد است و هيچ  نگذارده بود هرآينه هالك شده

 مانعى ندارد.

 حضرت صادق )ع( و سائل شكور

: از مسمع بن عبد الملك مرويست كه حضرت صادق )ع( در منى 

بودند سائلى نزد آن جناب آمد، حضرت امر فرمود خوشه انگورى به 

او بدهند، سائل گفت مرا به اين حاجتى نيست اگر پولى باشد بدهيد، 

د خدا به تو وسعت دهد و چيزى به او نداد، پس پس حضرت فرمو

سائل ديگرى آمد، حضرت سه دانه از انگور گرفت و به او مرحمت 

، «الحمد هلل رب العالمين الذى رزقنى»فرمود، سائل گرفت و گفت: 

فرمود باش و دو كف مبارك خود را از انگور پر فرمود و به او داد 

مود: بجاى خود باش و به سائل باز شكر خدا را كرد حضرت باز فر

غالم خود فرمود چقدر پول همراه دارى؟ قريب بيست درهم به او 

داد، سائل گرفت و گفت شكر خداى را كه اينها همه از او است 

                                                 
و سفينة  10حديث  274ص  2ى بفالن َللكت تفسري برهان ج من ذلك قول الرجل لو ال فالن َللكت و لو ال فالن الصبت كذا و كذا و لو ال فالن لضاع عياىل و ال بأس بان يقول لو ال ان الّله من عل -(1)  120

 .697ص  1البحار ج 
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پس «. الحمد هلل رب العالمين هذا منك وحدك ال شريك لك»

حضرت فرمود بجاى خود باش، پيراهن خود را درآورد و به او داد 

، سائل آن را پوشيد و شكر خداى را كرد كه او را فرمود بپوش

پوشانيده و شاد فرموده، آنگاه رو را بحضرت كرد و گفت اى بنده 

 خدا، خداوند بتو پاداش نيك دهد آنگاه رفت.

كرديم كه اگر متوجه آن حضرت نشده بود و  مسمع گفت گمان مى

آورد حضرت هم پيوسته به او عطا  فقط حمد الهى را بجا مى

 121فرمود مى

  توحيد و توكل

  اسباب به دست مسبب االسباب

: شخص موحد بايد در جميع امور از جلب منفعت يا دفع مضرت تكيه 

و اميدش فقط به پروردگارش باشد، جميع اسباب را مسخر اراده او 

بداند كه اگر جميع اسباب خير برايش فراهم شود و خدا نخواهد 

اگر جميع اسباب از او بريده محال است خيرى به او برسد چنانچه 

  گردد و خدا بخواهد هرگونه خيرى

                                                 
 .585ص  1ة البحار ج كتاب سفين  -(2)  121
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______________________________ 
من ذلك قول الرجل لو ال فالن لهلكت و لو ال فالن الصبت كذا  -(1)

و كذا و لو ال فالن لضاع عيالى و ال بأس بان يقول لو ال ان اللّه من 

و سفينة  10ديث ح 274ص  2على بفالن لهلكت تفسير برهان ج 

 .697ص  1البحار ج 

 .585ص  1كتاب سفينة البحار ج  -(2)

 51، ص: 1 گناهان كبيره، ج

به او خواهد رسيد و اگر جميع اسباب ضرر موجود باشد ولى خدا 

 نخواهد هيچ شرى به او نخواهد رسيد.

 متوكل كيست و توكل چيست؟

پيش خود به تواند  : توكل يعنى به يقين دانستن اينكه مخلوق نمى

تواند عطائى نمايد و نه  كسى ضررى برساند يا نفعى بدهد و نمى

اى كه  جلوگيرى از عطائى كند و اينكه از خلق مأيوس باشد، هر بنده

دهد و از غير خدا نه  چنين شد براى غير خدا عملى انجام نمى

 .122 اميدى دارد نه ترسى و نه طمعى اين است توكل

                                                 
اليأس من اخللق فاذا كان العبد كذلك مل يعمل الحد سوى الّله و مل يرج ان النىب) ص( قال جلِبئيل و ما التوكل على الّله عز و جل فقال العلم بان املخلوق ال يضر و ال ينفع و ال يعطى و ال مينع و استعمال  -(1)  122

 (.683ص  2و سفينة البحار ج  84سوى الّله فهذا هو التوكل.) عدة الداعى صفحه و مل خيف سوى الّله و مل يطمع ىف احد 
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به نفعى يا نجات از ضررى اميد به  و خالصه اگر شخص در رسيدن

اى داشته باشد و آن را مستقل در تأثير پندارد و به آن  آفريده شده

اعتماد نمايد آن سبب را شريك خدا در ربوبيت قرار داده و اگر 

سبب را مسخر خدا داند و به اميد به خدا به دنبال سبب رود و انتظار 

 توكل و عين توحيد است. گشايش كار خود را از خدا داشته باشد اين

  توحيد و تسليم

: شخص موحد بايد در برابر جميع مقدرات الهيه تسليم محض باشد و 

در هيچ امرى در امور تكوينيه )مانند: عزت و ذلت، صحت و مرض، 

)مانند: واجبات و  123 غنا و فقر، موت و حيات( و امور تكليفيه

زبان و نه به قلب، محرمات( اعتراض و انكارى نداشته باشد، نه به 

زيرا اگر در كار خدا اعتراض نمايد و اظهار نظر كرده تعيين اصلح 

كند و بگويد چرا چنين شد يا بايد چنان شود، خود را در شؤون 

ربوبيت و الوهيت شريك پروردگار عالم بلكه داناتر قرار داده است، 

به مثل اينكه بگويد چرا باران نيامد؟ چرا هوا گرم شده؟ چرا خدا 

من مال يا فرزند نداده؟ چرا فالنى در سن جوانى بميرد و فالنى در 

سن پيرى بماند؟ و هكذا. يا اينكه بگويد چرا خدا فالن چيز را واجب 

                                                 
 مانند اعرتاض ابليس در امر خداوند بسجده بآدم. -(2)  123
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كرد يا فالن چيز را نبايد حرام كند. حضرت صادق )ع( فرمود اگر 

شريك را بپرستند و نماز را برپا  چنانچه مردمى خداى يگانه و بى

كات را بپردازند و خانه خدا را حج كنند و ماه رمضان را دارند و ز

روزه دارند و سپس بدان چيزى كه خدا ساخته يا پيغمبر )ص( 

 ساخته اعتراض كنند و

______________________________ 
ان النبى )ص( قال لجبرئيل و ما التوكل على اللّه عز و جل  -(1)

ع و ال يعطى و ال يمنع و فقال العلم بان المخلوق ال يضر و ال ينف

استعمال اليأس من الخلق فاذا كان العبد كذلك لم يعمل الحد سوى 

اللّه و لم يرج و لم يخف سوى اللّه و لم يطمع فى احد سوى اللّه فهذا 

 (.683ص  2و سفينة البحار ج  84هو التوكل. )عدة الداعى صفحه 

 .مانند اعتراض ابليس در امر خداوند بسجده بآدم -(2)

 52، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بگويند چرا برخالف آن نساخته يا در دل خود چنين تصورى بكنند 

)گرچه به زبان نياورند( به همين اعتراض خود مشرك گردند. سپس 

 (:64اين آيه را خواند )النساء آيه 
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سوگند به پروردگارت مؤمن نباشند تا ترا در اختالف و نزاعى كه »

قاضى سازند و سپس در دل خود از آنچه  ميان آنها است حكم و

قضاوت كنى و حكم بدهى حرجى و ضيقى و اعتراضى در نيابند و به 

سپس امام صادق )ع( فرمود بر شما « خوبى تسليم باشند و بپذيرند

الزم است كه تسليم باشيد. مجلسى )ره( در شرح كافى گويد اين 

ت و تسليم حديث داللت دارد كه نارضايتى بدانچه خدا كرده اس

 .124 نشدن بدانچه از طرف ائمه )ع( برسد شرك است

بنابراين بر اهل توحيد هنگام رسيدن بال يا مصيبت به آنها نگاه دارى 

زبان و دل خود از اعتراض بقضاء الهى واجب است بلى گريه و ناله 

در مرگ بستگان و دوستان بر مفارقت آنها جايز بلكه ممدوح 

كار خدا كه چرا چنين شد نبايد چنين شود باشد ليكن اعتراض به  مى

 حرام است.

  توحيد و محبت

: شخص موحد كه به يقين دانست منعم او و تمام آفريده شدگان، 

اى به او رسد همه از  خداوند است و بس و هر چيزى از هر آفريده

                                                 
هر رمضان ُث قالوا لشئ صنعه الّله او صنعه النىب) ص( اال صنع خالف الذى صنع قال ابو عبد الّله عليه الّسالم لو ان قوما عبدوا الّله وحده ال شريك له و اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و حجوا البيت و صاموا ش -(1)  124

ُدوا ِف أَنْ ُفِسِهْم َحَرجًا ممَّ » i\او وجدوا ذلك ىف قلوهبم لكانوا بذلك مشركي ُث تالهذه االية ُموَك ِفيما َشَجَر بَ ْيَنُهْم ُُثَّ ال َيَِ ُث قال ابو عبد الّله عليه الّسالم  E\«ا َقَضْيَت َو ُيَسلُِّموا َتْسِليماً َفال َو َربَِّك ال يُ ْؤِمُنوَن َحىتَّ َُيَكِّ
 (.6كتاب االميان و الكفر باب الشرك حديث   298ص  2فعليكم بالتسليم) اصول كاىف ج 
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خدا است و اسباب مسخر او هستند پس بايد عالقه قلبى و دوستى او 

اى را باالستقالل دوست ندارد و  هيچ آفريده تنها خداوند باشد و

دوستى او به غير خدا بايد از جهت اينكه آن آفريده محبوب خدا 

است )حب محبوب خدا حب خدا است( و دوستى او مورد امر 

خداوند است مانند مالئكه و پيغمبران و امامان و مؤمنان و سراى 

ده نعمت و آخرت و بهشت، بوده باشد يا از جهت اينكه آن آفري

تواند رضاى پروردگار و  عطاى پروردگار است و بوسيله شكر آن مى

قرب به او را به دست آورد مانند زن و فرزند و مال بلكه اصل حيات 

تواند در آن معرفت و عبوديت را تحصيل كند  دنيوى را كه مى

اى را باالستقالل يعنى نه به جهت  دوست دارد و هرگاه آفريده

اى از شرك مبتال گرديده ليكن  ر شود به مرتبهدا خدائى دوست

  مستفاد از آيات

______________________________ 
قال ابو عبد اللّه عليه الساّلم لو ان قوما عبدوا اللّه وحده ال  -(1)

شريك له و اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و حجوا البيت و صاموا شهر 

ه النبى )ص( اال صنع خالف رمضان ثم قالوا لشئ صنعه اللّه او صنع

الذى صنع او وجدوا ذلك فى قلوبهم لكانوا بذلك مشركين ثم 

فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ » تالهذه االية
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قال ابو عبد  ثم «ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

كتاب  298ص  2اللّه عليه السّالم فعليكم بالتسليم )اصول كافى ج 

 (.6االيمان و الكفر باب الشرك حديث 

 53، ص: 1 گناهان كبيره، ج

و روايات آنست كه دوستى غير خدا اگر بيشتر و شديدتر باشد از 

دوستى خدا به طورى كه هنگام تزاحم غير خدا را ترجيح ميدهد اين 

باشد مانند  ز دوستى شرك حرام است و مستحق عقوبت مىحد ا

كسى كه مال را بيش از خداوند دوست دارد بطورى كه حاضر نيست 

 آن را در مواردى كه واجب فرموده صرف كند.

و اين مطلب در بحث حب دنيا از كتاب قلب به تفصيل نوشته شده 

ام خواننده عزيز به آنجا مراجعه فرمايد. چيزى كه در اين مق

تذكرش الزم است آنكه طالب سعادت بايد سعى كند كه در دل او 

اى نباشد و شواهد اين مطلب بسيار  دوستى استقاللى هيچ آفريده

 شود: است و به نقل سه روايت قناعت مى

روز قيامت مال و »از حضرت صادق عليه السّالم از معنى آيه  -1

« سالم بيايد دهد مگر كسى كه خداى را با دل فرزندان سودى نمى

پرسيده شد امام فرمود دل سالم آن دلى است كه نزد خدا آيد و جز 
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خدا در آن نباشد فرمود هر دلى كه در آن شرك يا شك باشد پس 

 125آن ساقط و هالك است.

شود  حضرت صادق )ع( فرمود: ايمان شخص به خدا خالص نمى -2

و فرزند و  تر دارد از خودش و از پدر و مادر تا اينكه خدا را دوست

 .126 زن و مالش و از تمام مردمان

در زمان حضرت سليمان )ع( روزى گنجشك نرى با ماده خود  -3

گذارى با تو جفت شوم اگر خواهم قبه سليمان را به  گفت چرا نمى

توانم بكنم و به دريا افكنم چون باد سخن گنجشك را  منقار خود مى

حاضر كرد پس به  به گوش سليمان رسانيد تبسم نمود و هر دو را

گنجشك نر فرمود آيا اين دعوى كه كردى ميتوانى به عمل آورد 

دهد  گفت نه اى رسول خدا و ليكن شخص خود را نزد زنش زينت مى

دهد و عاشق را بر آنچه بگويد نبايد مالمت كرد  و بزرگ جلوه مى

سليمان با ماده فرمود چرا از او روگردانى و با او بى اعتنائى 

كند گنجشك ماده گفت اى  كه دعوى محبت با تو مى حالىكنى در مى

  رسول

                                                 
يم الذى يلقى ربه و ليس فيه احد سواه قال:) ع( و كل قلب فيه شرك او شك فهو ساقط ...) اصول كاىف باب قال:) ع( القلب السل E\«ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ » i\ سألته عن قول الّله عز و جل -(1)  125

 (.14ص  5االخالص حديث 
 (.201صفحه  1اله و من الناس كلهم.) سفينة البحار جلد ه و مقال مسعت ابا عبد الّله عليه الّسالم يقول: ال ميحض رجل االميان باهلل حىت يكون الّله احب اليه من نفسه و ابيه و امه و ولده و اهل -(2)  126
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______________________________ 
قال:  «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»  سألته عن قول اللّه عز و جل -(1)

)ع( القلب السليم الذى يلقى ربه و ليس فيه احد سواه قال: )ع( و 

اقط ... )اصول كافى باب االخالص كل قلب فيه شرك او شك فهو س

 (.14ص  5حديث 

قال سمعت ابا عبد اللّه عليه السّالم يقول: ال يمحض رجل  -(2)

االيمان باهلل حتى يكون اللّه احب اليه من نفسه و ابيه و امه و ولده و 

 (.201صفحه  1اهله و ماله و من الناس كلهم. )سفينة البحار جلد 

 54، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كند زيرا  گويد و دوست من نيست و دعوى باطل مى خدا او دروغ مى

دارد پس سخن آن گنجشك در دل  كه با من ديگرى را دوست مى

سليمان )ع( اثر كرد و بسيار گريست و چهل روز از عبادتخانه خود 

كرد كه خداوند دل او را از محبت غير او پاك  بيرون نشد و دعا مى

 .127د گرداندگرداند و مخصوص محبت خو

  توحيد و شرك در اطاعت -4

                                                 
 .200صفحه  2سفينة البحار جلد  -(1)  127
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: شخص مؤمن پس از آنكه به يقين دانست كه خالق و رازق و مدبر و 

اى از مراتب  مربى او و سائر مخلوقات يكى است و در هيچ مرتبه

الوهيت و شئون ربوبيتش شريك ندارد به حكم عقل و ايمان در مقام 

خود قرار نخواهد  اطاعت و فرمانبردارى، غير او كسى را فرمانده

داند و بس و ساير مخلوقات را با  داد و فقط او را الزم االطاعه مى

داند كه همه مخلوق و عاجز و ضعيفند و  خود در اين جهت يكسان مى

 .128از خود هيچ ندارند

و چون منعم او و ساير مخلوقات، حضرت احديت است و بس، پس 

س، غير او حاكم ولى و آقاى بر او و ساير خلق هم خدا است و ب

 بيند، واليت براى خدا است و الغير. نمى

بلى هركس را كه خداوند تعيين فرموده و واليت به او داده، و امر 

خلق را به او ارجاع كرده قهرا واجب االطاعه خواهد بود چون خدا 

 تعيين فرموده است.

  فرماندهان الهى

و ائمه هدى و  : صاحبان واليت الهيه منحصر به سلسله جليله انبياء

نواب خاصه در مرتبه اولى و نواب عامه در مثل زمان غيبت امام )ع( 

                                                 
128  (2)-\i  ًَو ال مَيِْلُكوَن ِْلَنْ ُفِسِهْم َضرًّا َو ال نَ ْفعاً َو ال مَيِْلُكوَن َمْوتاً َو ال َحياًة َو ال ُنُشورا-\E  3سوره فرقان آيه. 
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كسى كه اطاعت پيغمبر )ص( »فرمايد  است، كه در قرآن مجيد مى

 .129«كند خدا را اطاعت كرده است مى

كند آن را  فرمايد: آنچه را كه رسول )ص( به شما امر مى و نيز مى

. و باز 130كند بازداشته شويد بگيريد و از آنچه شما را نهى مى

فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورديد اطاعت نمائيد خداى را و  مى

 .131رسول )ص( را و صاحبان امر را

______________________________ 
 .200صفحه  2سفينة البحار جلد  -(1)

مَوْتاً وَ ال حَياةً وَ  وَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاً وَ ال يَمْلِكُونَ -(2)

 .3سوره فرقان آيه  -ال نُشُوراً

 (.80آيه  4)سوره  مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ. -(3)

 59)سوره  وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. -(4)

 (.7آيه 

يعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، أَطِ -(5)

 (.59آيه  4)سوره  مِنْكُمْ.
                                                 

129  (3)-\i  ُوَل فَ َقْد َأطاَع اللََّه.َمْن يُِطِع الرَّس\E (.80آيه  4) سوره 
130  (4)-\i .َو ما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما هَناُكْم َعْنُه فَانْ َتُهوا\E (.7آيه  59) سوره 
131  (5)-\i  ْيا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا، َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِل اْْلَْمِر ِمْنُكم.\E (.59آيه  4) سوره 
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 55، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 اولى االمر كيست؟

، عامه داراى اقوالى هستند، از آن «صاحبان امر»: در بيان مراد از 

گويند: مراد، حكامند و اين قول بدون علم و ادعائى بدون  جمله مى

اى كه بر آن مترتب  دليل است، چون عالوه بر مفاسد كثيره حجت و

باشد، اجتماع ضدين يا نقيضين الزم  است و از محل بحث خارج مى

 آيد. مى

 متعه به حكم پيغمبر حالل و به حكم عمر حرام شد

دو متعه )متعه حج و متعه نساء(  132 گفت : مثال عمر بن الخطاب مى

بود من حرام كردم، پس  اى كه در زمان رسول خدا )ص( حالل

كسى كه عمر را اولوا االمر بداند بايد متعه را هم حالل بداند به 

حكم رسول خدا و اعتراف خود اين شخص و هم حرام بداند به حكم 

 عمر.

  دوستى على )ع( به امر پيغمبر يا به نظر معاويه

                                                 
 حبار االنوار(. 8متعتان حمللتان ىف عهد رسول الّله و أنا احرمهما.) جلد  -(1)  132
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: يا مثال، معاويه عليه الهاويه جنگ با امير المؤمنين )ع( را واجب 

كه رسول خدا )ص( حرام فرموده و فرموده بود  دانست درحالى مى

جنگ با على جنگ با من است، و نيز آن ملعون امر به بغض على )ع( 

كرد درحاليكه پيغمبر اكرم )ص( دوستى او را واجب بلكه خداى  مى

 .133 تعالى مودت او و ساير اهلبيت را اجر رسالت قرار داده است

سول، محبت آن حضرت و سلم به او است و پس الزمه اطاعت خدا و ر

 الزمه اولوااالمر دانستن معاويه، بغض آن حضرت و جنگ با او است.

 تخصيص در اولوااالمر

به بعضى از امراء و حكام، خالف آيه « اولوا االمر»: تخصيص دادن 

شريفه است زيرا كه خداى تعالى اطاعت آنها را در اين آيه در 

قرار داده است بلكه عين اطاعت رسول  رديف اطاعت خود و رسول

شود و  استفاده مى «أَطِيعُوا»  است چنانچه اين معنى از تكرار نكردن

با واو عطف ذكر فرموده يعنى هر دو يكى است پس چنانچه اطاعت 

رسول قابل تخصيص نيست و نسبت به جميع اوامر او عام است، 

اجب است و اين كذلك اطاعت اولوااالمر هم در جميع اوامر آنها و

امر عقال درست نخواهد شد مگر اينكه اولى االمر مانند خود رسول 

                                                 
133  (2)-\i َة ِف اْلُقْرىب  (.22آيه  42) سوره E\. ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودَّ
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اللّه )ص( از هر خطائى منزه و معصوم باشند تا در اطاعت آنها 

 محظورى پيش نيايد.

 آيا مراد از اولوااالمر علمايند؟

  : و از اين مطالبى كه گفته شد بطالن قول بعضى

______________________________ 
 8متعتان محللتان فى عهد رسول اللّه و أنا احرمهما. )جلد  -(1)

 بحار االنوار(.

آيه  42)سوره  . قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى -(2)

22.) 

 56، ص: 1 گناهان كبيره، ج

لمايند، گويند مراد از اولوااالمر ع شود كه مى ديگر از عامه واضح مى

كه علماء هيچكدام معصوم نبوده بلكه همه جايز الخطاء  درحالى

باشند روى همين اصل است كه اقوال ايشان مختلف است، عالوه  مى

بر محظورات ديگر بالجمله چون عصمت امرى باطنى است و از خلق 

پوشيده و پنهان است بايد تعيين آنها، خصوصا از جانب خدا و پيغمبر 

 باطنهاى اشخاص بهتر از خود آنها آگاهند. )ص( شود كه به
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 اند اولوااالمر دوازده امام شيعه

: و در احاديث كثيره از طريق عامه و خاصه اولوااالمر تعيين شده و 

 اند. آنها را در دوازده نفر ائمه اثنى عشر منحصر فرموده

فقط براى تبرك بيك روايت مشهوره كه نزد عامه و خاصه متواتر 

 شود. مى است اكتفاء

 فرمايد پيغمبر اولوا االمر را بيان مى

از جابر بن عبد اللّه انصارى منقول است كه گفت از رسول خدا : »

دانم و اولوااالمر  شناسم و مى پرسيدم كه من خداى و رسولش را مى

هاى منند و امامان  دانم فرمود اى جابر ايشان خليفه را نمى

ى بن ابي طالب )ع( است و بعد مسلمانانند بعد از من نخستينشان عل

از او حسن و بعد از او حسين و از عقب او على بن الحسين و از عقب 

او محمد بن على است كه در تورات به باقر ملقب است و تو او را 

نمائى چون او را ديدى سالم مرا به او برسان، بعد از او  درك مى

محمد و بعد از او جعفر و بعد از او موسى و بعد از او على و بعد او 

على و بعد از او حسن و چون به اسم حجة بن الحسن رسيد فرمود او 

مردى است كه نام او نام من است و كنيه او كنيه من، در ميان 

بندگان، حجة خدا است و بقية اللّه است در ميان خلق و حقتعالى 
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مشارق و مغارب زمين را بر دست او بگشايد و از شيعه خود غائب 

د؛ بطورى كه از زيادى پنهان شدنش كسى بودن او را تصديق شو مى

كند مگر مؤمنى كه حقتعالى دلش را به ايمان امتحان كرده  نمى

 باشد.

اى هست؟  جابر گويد گفتم يا رسول اللّه شيعه را در غيابش از او بهره

فرمود آرى مانند بهره بردن خلق از آفتاب در روزى كه ابرى است 

 .134«آفتاب، حايل شده باشد و ابر بين مردم و

______________________________ 
 تفسير منهج الصادقين. -(1)

توانيد بكتاب غاية المرام مراجعه بفرمائيد. از  براى مزيد اطالع مى

 14حديث و از طريق خاصه  4از طريق عامه  59آن جمله در باب 

 -رحديث نقل كرده در اينكه اولوا االمر دوازده امام است و د

 57، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 بنابراين معلوم شد كه اطاعت اهل بيت )ع( هم اطاعت خدا است.

  اطاعت از مجتهد عادل
                                                 

 تفسري منهج الصادقي. -(1)  134
در اثبات  140باب  -حديث نقل كرده در اينكه اولوا االمر دوازده امام است و در 14حديث و از طريق خاصه  4از طريق عامه  59يد بكتاب غاية املرام مراجعه بفرمائيد. از آن مجله در باب توان براى مزيد اطالع مى

 ث نقل كرده.حدي 27حديث و از طريق خاصه  160امامت امام دوازدهم مهدى) ع( و ساير امامان از طريق عامه 
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: اينك گوئيم، در زمان غيبت امام )ع( فقيه جامع الشرائط هم الزم 

باشد و اطاعت او اطاعت امام )ع( است زيرا كه از طرف  االطاعة مى

قيع حضرت حجت )ع( است كه امام منصوب است چنانچه در تو

 135 ايشان حجت امام )ع( بر خلقند از حضرت صادق )ع( مرويست

نظر نمائيد به كسى كه از شما است يعنى شيعه دوازده امامى است و 

نمايد و در حالل و  تابع اهلبيت )ع( است، و احاديث ما را روايت مى

اضى شناسد، پس به حكم او ر نگرد و احكام ما را مى حرام ما مى

درستى كه من او را بر شما حاكم كردم، هرگاه به حكم ما  شويد به

حكم كند و از او پذيرفته نشود پس حكم خداوند سبك شده و بر ما 

رد گرديده، و ردكننده بر ما ردكننده بر خدا است و رد بر خدا در 

 .136 حد شرك به او است

 يه است.و ساير دليلهاى وجوب اطاعت از فقيه عادل كه در كتب فقه

  فقيه وارسته سزاوار پيروى است

: از جمله شرائط فقيه آنست كه حريص به دنيا نباشد، طالب جاه و 

شهرت نباشد و تعصب باطل نداشته باشد كه هركس تابع او شد او را 

                                                 
 حبار االنوار(. 13و اما اْلوادث الواقعة فارجعوا اىل روات احاديثنا فاهنم حجىت عليكم.) جلد  -(1)  135
بل منه فاَّنا حبكم الّله استخف و علينا رد و الراد حبكمنا فلم يق انظروا اىل من كان منكم قد روى حديثنا و نظر ىف حاللنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فاىن قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم -(2)  136

 (.413ص  7علينا الراد على الّله و هو على حد الشرك باهلل.) فروع كاىف ج 
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بر ديگران هرچند تقوى و ورعشان بيشتر باشد ترجيح دهد چنانچه 

ر باب حجيت خبر اين مطلب در ضمن خبرى است كه شيخ انصارى د

واحد از كتاب احتجاج، از حضرت امام حسن عسكرى )ع( نقل 

نمايد و بالجمله هرگاه فقيه، عالوه بر فقاهت، هواى نفس نداشته  مى

باشد و به تمام معنى مطيع موالى خود باشد اطاعت او اطاعت از 

 .137 امام )ع( و واجب است

______________________________ 
ات امامت امام دوازدهم مهدى )ع( و ساير امامان از در اثب 140باب 

 حديث نقل كرده. 27حديث و از طريق خاصه  160طريق عامه 

و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الى روات احاديثنا فانهم  -(1)

 بحار االنوار(. 13حجتى عليكم. )جلد 

انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حاللنا و  -(2)

امنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما حر

فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم اللّه استخف و علينا رد و 

الراد علينا الراد على اللّه و هو على حد الشرك باهلل. )فروع كافى 

 (.413ص  7ج 

                                                 
 مستند(. -حاالت عسكرى) ع( 263ص  2ى ج احتجاج طِبس -يقلدوه.) تفسري امام حسن عسكرى -من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه َمالفا على هواه مطيعا المر مواله فللعوام ان -(3)  137
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لى هواه من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا ع -(3)

 -مطيعا المر مواله فللعوام ان

 58، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  اطاعت والدين هم اطاعت خدا است

اند كه در  : از جمله كسانى كه اطاعت آنها، اطاعت خدا است والدين

قرآن مجيد اذيت به آنها را تحريم فرموده است و پس از امر به 

حكم كرد »فرمايد  اطاعت خود، امر به احسان به آنها مى

پروردگارت كه پرستش نكنيد مگر او را و بپدر و مادر خود نيكى 

كنيد؛ اگر يكى از ايشان را پيرى برسد يا هر دو پير شوند، و محتاج 

خدمت تو گردند پس به ايشان كلمه اف مگو )كه به معنى اظهار 

انزجار و تنفر است( و زجر مكن ايشان را و به ايشان از روى ادب و 

ن گوى و فرو گير برايشان بال تذلل و تواضع را يعنى نيكوئى سخ

 .138«برايشان از روى شفقت فروتنى كن

  امر به حرام و نهى از واجب مؤثر نيست

                                                 
138  (1)-\i ا يَ ْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَِبَ َأَحُدمُها َأْو    َو َقضى لِّ ِمَن الرَّمْحَِة.  ِكالمُها َفال تَ ُقْل ََلُما ُأفٍّ َو ال تَ ْنَهْرمُها َو ُقْل ََلُما قَ ْواًل رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ إِيَّاُه َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحسانًا ِإمَّ آيات  17) سوره E\َكرميًا َو اْخِفْض ََلُما َجناَح الذُّ
 (.25و  24
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: ضمنا بايد دانست كه جميع اوامر و نواهى ايشان واجب االطاعة 

نيست بلكه مشروط است كه امر به حرامى و نهى از واجبى نباشد كه 

خدا و رسول مقدم است چنانچه صريح قرآن در اين صورت اطاعت 

 .139 مجيد است

و نيز قدر مسلم از وجوب اطاعت آنها در مواردى است كه 

مخالفتشان موجب اذيت و ناراحتيشان گردد زيرا اذيت آنها بنص 

قرآن مجيد حرام است پس اگر امر به چيزى نمودند يا نهى از چيزى 

در اين صورت اطاعتشان كردند كه در مخالفت آنها اذيت است البته 

 باشد. واجب مى

  اذيت در مخالفت

نمايند  كنند يا از چيزى نهى مى كه امر به چيزى مى : اما درصورتى

شوند مثل جاهائى كه در  به قسمى كه اگر اوالد عمل نكند اذيت نمى

نظرشان مهم نيست در اين صورت مخالفت آنها حرام نيست. مانند 

كنند ليكن حال آنها  ا از مسافرت منع مىاينكه والدين، فرزند خود ر

شوند در اين  جورى است كه اگر مسافرت كند ايشان ناراحت نمى

صورت سفر مباح است ولى اگر جورى است كه مسافرت موجب ايذاء 

                                                 
139  (2)-\i َو ِإْن جاَهداَك لُِتْشِرَك يب ما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما\E (.7آيه  29) سوره 
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گردد البته سفر معصيت و نماز در چنين سفرى تمام و روزه  ايشان مى

 هم ساقط نيست.

 اطاعت زن از شوهر

  نى كه اطاعت امرشان، اطاعت خدا و رسول: از جمله كسا

______________________________ 
 263ص  2احتجاج طبرسى ج  -يقلدوه. )تفسير امام حسن عسكرى

 مستند(. -حاالت عسكرى )ع(

رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ   وَ قَضى -(1)

دَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما عِنْ

آيات  17)سوره  قَوْلًا كَرِيماً وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ.

 (.25و  24

 فَال تُطِعْهُماوَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  -(2)

 (.7آيه  29)سوره 

 59، ص: 1 گناهان كبيره، ج

باشد اطاعت زن از شوهر است،  است چون مورد امر ايشان مى

كنندگان و  مردان قيام»فرمايد:  چنانچه در قرآن مجيد مى
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كارگزاران بر امور زنانند و اين به سبب زيادتى است كه خدا به 

آن عبارت است از زيادتى عقل مردان نسبت به زنان داده است: )كه 

و حسن تدبير و زيادتى قوه و فهم و غير اينها(، و بواسطه آن چيزى 

نمايند بر زنها، )از مهر و خوراك و مسكن و لباس(، پس  كه نفقه مى

كنندگان خدايند در قيام نمودن به حقوق  زنهاى صالحه اطاعت

صمت و اند، )عفت و ع شوهران خود، در غياب شوهر نگاه دارنده

 .140«حفظ خود از مرد اجنبى و در ضبط و حفظ مال شوهر(

و از پيغمبر اكرم )ص( مرويست كه جايز نيست براى بشرى كه بشر 

كردم  ديگرى را سجده نمايد و اگر جايز بود هر آينه زن را امر مى

 .141كه شوهر خود را سجده نمايد

  تمكين در امر زناشوئى واجب است

طاعت زن از شوهر بسيار است ولى بايد : اخبار وارده در لزوم ا

دانست هرچند تحصيل خشنودى شوهر در جميع امور مستحب و 

مرغوب و براى زن بهترين عبادات است ليكن قدر مسلم از وجوب 

هاى زناشوئى و با اجازه  بردارى اطاعت شوهر در آنچه راجع به بهره

                                                 
140  (1)-\i  ََّل الل اِْلاُت قانِتاٌت حاِفظاٌت لِْلَغْيِب مبا َحِفَظ اللَُّه.  ُه بَ ْعَضُهْم َعلىالرِّجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النِّساِء مبا َفضَّ  (.34آيه  4) سوره E\بَ ْعٍض َو مبا أَنْ َفُقوا ِمْن أَْمواَلِِْم َفالصَّ
 فقال رسول الّله) ص( لو امرت احدا ان يسجد الحد المرت املرأة ان تسجد لزوجها. -(2)  141

 (.115ص  81ح باب ) وسائل الشيعه كتاب نكا 
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الدين او از خانه بيرون رفتن است هرچند براى ديدن يا عيادت و

كه بر  باشد و اگر بدون رضايت شوهر از خانه بيرون رود تا وقتى

گردد مالئكه آسمان و زمين و مالئكه رحمت و غضب، او را لعنت  مى

 .142نمايند مى

 بايد انفاق مستحبى به اذن شوهر باشد

: و نيز تحصيل اذن شوهر در انفاقهاى مستحبى كه از مال خودش 

بطور كلى، شرط صحتش اذن شوهر  كند الزم است و در نذر زن مى

است. بلى در انفاقهاى واجب از قبيل حج واجب و زكات و خمس و 

نيكى بوالدين و ارحام، اذن شوهر الزم نيست بلكه اگر نهى هم 

 بكند؛ به نهيش الزم نيست ترتيب اثر بدهد.

______________________________ 
بَعْضٍ وَ   بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ -(1)

بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ 

 (.34آيه  4)سوره  اللَّهُ.

فقال رسول اللّه )ص( لو امرت احدا ان يسجد الحد المرت  -(2)

 المرأة ان تسجد لزوجها.

                                                 
 ة الغضب و مالئكة الرمحة حىت ترجع اىل بيتها.عن اىب جعفر) ع( عن النىب) ص( قال و ال خترج من بيتها اال باذنه و ان خرجت بغري اذنه لعنتها مالئكة السماء و مالئكة االرض و مالئك -(3)  142

 (.79) وسائل الشيعه كتاب نكاح باب 
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 (.115ص  81عه كتاب نكاح باب )وسائل الشي

عن ابى جعفر )ع( عن النبى )ص( قال و ال تخرج من بيتها اال  -(3)

باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتها مالئكة السماء و مالئكة االرض و 

 مالئكة الغضب و مالئكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها.

 (.79)وسائل الشيعه كتاب نكاح باب 

 60 ، ص:1 گناهان كبيره، ج

و بالجمله هرگاه زن؛ براى اطاعت امر پروردگارش؛ از شوهرش 

اطاعت نمايد، در امورى كه گذشت، واجب يا مستحب قطعا از خدا و 

 باشد. رسول پيروى كرده و بهترين عباداتش مى

 به حاكم جور نبايد مراجعه كرد

: پس از اينكه دانسته شد بايد فقط از خدا اطاعت كرد و هركه او 

رمايد و عرض شد بدليل نقلى و عقلى فقط پيروى پيغمبر معين بف

)ص( و امام )ع( و نواب امام با شرائطش، و بعض افرادى كه 

اطاعتشان در شرع مقدس الزم شمرده شده است؛ بنابراين كسانى 

كه در دعاوى و قضاوتهاى خود رجوع به حكام جور كرده و از آنها 

طاغوت )بت و بت پرستى( كنند مثل اين است كه رجوع به  پيروى مى
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گيرند )سحت( و حرام است هرچند صاحب حق  نموده و آنچه را مى

و در قرآن  143 باشند چنانچه صريح فرمايش حضرت صادق )ع( است

مجيد هم در اين موارد امر به رجوع به خدا و رسول فرموده نه به 

 .144 حاكم ظلم

  عمل سزاوار پيروى نيست عالم بى

ه در ياد گرفتن احكام دينيه و تعيين وظائف اند كسانى ك : همچنين

شرعيه خود به عالمى كه مبتال به حب جاه و مال و رياست است؛ 

نمايند چون نسبت به عالمى كه شرائط ذكر شده را دارا  رجوع مى

نباشد نهى صريح رسيده؛ كه كسى حق رجوع باو را ندارد براى 

 شود. نمونه بدو روايت اشاره مى

 راهزنان راه خدايندعلماى دنياپرست 

هر گاه عالمى را ديديد كه دنيا »: از حضرت صادق )ع( مرويست 

دوست است؛ او را از دين خود ندانيد به درستى كه هركس دوست 

هرچه هست مواظب همانست؛ كسى كه محب دنيا است بآخرت كارى 

ندارد؛ و خداى تعالى بداود وحى فرمود كه بين خودت و من عالمى 

                                                 
 i\ غوت و ما امر الّله ان يكفر به قال الّله تعاىل( من حتاكم اليهم ىف حق او باطل فاَّنا حتاكم اىل الطاغوت و ما َيكم له فاَّنا ياخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له النه اخذه حبكم الطاقال ابو عبد الّله) ع -(1)  143

 (.99ص  11) وسائل الشيعه كتاب قضاء باب E\ِه.يُرِيُدوَن َأْن يَ َتحاَكُموا ِإىَل الطَّاُغوِت َو َقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِ 
144  (2)-\i  ٍْء فَ ُردُّوُه ِإىَل اللَِّه َو الرَُّسولِ  فَِإْن تَناَزْعُتْم ِف َشي \E (.59آيه  4) سوره 
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نيا است واسطه قرار مده كه ترا از دوستى من را كه محب د

 كند(. بازميدارد )يعنى ترا هم مانند خودش دوستدار دنيا مى

اى كه با  به درستى كه ايشان دزدان راه بندگان منند، كمتر معامله

  كنم اين ايشان مى

______________________________ 
او باطل فانما  قال ابو عبد اللّه )ع( من تحاكم اليهم فى حق -(1)

تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما ياخذ سحتا و ان كان حقا 

ثابتا له النه اخذه بحكم الطاغوت و ما امر اللّه ان يكفر به قال اللّه 

 يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ.  تعالى

 (.99ص  11ضاء باب )وسائل الشيعه كتاب ق

آيه  4)سوره   ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ -(2)

59.) 

 61، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .145 گيريم شان مى است كه شيرينى مناجات خودم را از دلهاى

 فقط براى خدا بايد فقيه شد

                                                 
عل بيىن و بينك عاملا مفتونا بالدينا فيصدك عن طريق حمبىت فان اولئك قطاع طريق عبادى املريدين ان ء َيوط ما احب و اوحى الّله اىل داود ال َت اذا رأيتم العامل حمبا لدنياه فاهتموه على دينكم فان كل حمب لشى -(1)  145

 (.4حديث  37ص  1ادىن ما انا اصنع هبم ان انزع حالوة مناجاتى عن قلوهبم.) اصول كاىف ج 
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كه براى مباهات كردن  : و نيز از حضرت باقر )ع( روايت شده، كسى

با علماء يا مجادله كردن با سفهاء يا جلب توجه خلق )براى رياست!(، 

طلب علم نمايد، نشستنگاه او از آتش پر خواهد شد به درستى كه 

 .146 رياست براى اهلش سزاوار است

 عوام هم مقصرند

: در حقيقت جميع كسانى كه از اهلبيت )ع( و علما ربانى كه از 

منصوبند، كناره گرفته و از روى هواى نفس به ديگران طرف ايشان 

فرمايد:  اند كه مى نمايند مصداق قطعى اين آيه شريفه مراجعه مى

 .147؟«آيا ديدى آن كسى كه هواى نفس خود را خداى خود گرفته»

  توحيد و شرك در مقام عبادت -5

: پروردگار عالم براى اظهار فضل عظيمش، بندگانش را دعوت 

ه بر بساط قربش وارد شده و از بركات و آثار عظيمه جوار فرموده ك

مند گردند و به درجاتى كه هيچ چشمى نديده و  آن حضرت بهره

 .148هيچ گوشى نشنيده و به خاطر كسى خطور نكرده نائل گردند

  بشر خاكى كجا و قرب رب العالمين
                                                 

 (.6حديث  37ص  1صرف به وجوه الناس اليه فليتبوء مقعده من النار، ان الرياسة ال تصلح اال الهلها.) كتاب كاىف ج عن اىب جعفر) ع( من طلب العلم ليباهى به العلماء او ميارى به السفهاء او ي -(2)  146
147  (3)-\i  ُأَ فَ َرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَلَُه َهواه \E (.23) سوره جاثيه آيه 
148  (4)-\i .  (.17آيه  32) سوره E\َفال تَ ْعَلُم نَ ْفٌس ما أُْخِفَي ََلُْم ِمْن قُ رَِّة أَْعُيٍ
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بندگان بدون واسطه « ما للتراب و رب االرباب»: و چون، به مضمون 

توانند بر بساط قربش قدم گذارند پس  آماده شدن و استعداد، نمى و

اش خاتم االنبياء و ائمه هدى را واسطه، و بوسيله  به حكمت بالغه

 ايشان عباداتى را تشريع فرموده است.

چنانچه كيميا را در تغيير دادن مس به طال مؤثر فرموده، همچنين 

ردن دلهاى تاريك مؤثر اين عبادات را در تزكيه نفوس كدر و منور ك

  كرد تا اينكه پس از تزكيه و تحصيل

______________________________ 
اذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم فان كل محب  -(1)

ء يحوط ما احب و اوحى اللّه الى داود ال تجعل بينى و بينك  لشى

لئك قطاع عالما مفتونا بالدينا فيصدك عن طريق محبتى فان او

طريق عبادى المريدين ان ادنى ما انا اصنع بهم ان انزع حالوة 

 (.4حديث  37ص  1مناجاتى عن قلوبهم. )اصول كافى ج 

عن ابى جعفر )ع( من طلب العلم ليباهى به العلماء او يمارى  -(2)

به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه فليتبوء مقعده من النار، ان 

 (.6حديث  37ص  1اال الهلها. )كتاب كافى ج  الرياسة ال تصلح

 (.23)سوره جاثيه آيه   أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ -(3)
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 (.17آيه  32)سوره  فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. -(4)

 62، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ت عبادات بر بساط قرب او جميع مراتب طهارت و نورانيت به برك

 مند گردد. وارد و بهره

  خلوص در نيت

: براى عبادات شرائطى را مقرر فرموده كه اهم و اعظم آن، اخالص 

در نيت است بلكه اخالص را مقوم عبادات قرار داد به قسمى كه عمل 

بى اخالص نه تنها مقرب نيست يعنى شخص را به خدا نزديك 

و موجب دور شدن از بساط قرب ربوبى نمايد بلكه مبعد است  نمى

جل و على است. و آيات شريف قرآنى در اين موضوع بسيار است از 

و امر كرده نشدند مگر اينكه خداى را از » 149فرمايد آن جمله مى

 .150و همچنين آيات ديگر« روى اخالص پرستش نمايند

  رياكار مشرك است

                                                 
149  (1)-\i  َيَن ُحَنفاء  (.4آيه  98) سوره E\َو ما أُِمُروا ِإالَّ لَِيْعُبُدوا اللََّه َُمِْلِصَي َلُه الدِّ
150  (2)-\i  َين  (.11آيه  39) سوره E\ ُقْل ِإِّنِّ أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد اللََّه َُمِْلصاً َلُه الدِّ

يَن.َو اْدُعوُه َُمِْلِصَي لَُه ا   (.28آيه  7) سوره لدِّ

  (.14آيه  39) سوره ُقِل اللََّه أَْعُبُد َُمِْلصاً َلُه ِديِِن.

  (.110آيه  18) سوره َفَمْن كاَن يَ ْرُجوا لِقاَء رَبِِّه فَ ْلَيْعَمْل َعَماًل صاِْلاً َو ال ُيْشرِْك ِبِعباَدِة رَبِِّه َأَحداً 
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ك و منافق و : و مستفاد از روايات آن است كه شخص رياكار مشر

مغضوب پروردگار عالم و اهل عذاب است، خواه ريايش در واجبات 

يا مستحبات، و خواه بطور استقالل يا تشريك باشد يعنى عبادتى كه 

خواهد بكند فقط منظورش تحصيل قرب و منزلت و آبرو نزد  مى

خلق است و بس يا اينكه منظورش هم امتثال امر الهى است و تحصيل 

او، و همچنين تحصيل آبرو و منزلت نزد خلق، براى رضايت و قرب 

شود  مزيد اطالع به بعضى از آياتى كه در اين مورد است اشاره مى

درستى كه منافقين با  به»فرمايد  از آن جمله در سوره نساء مى

كنند و خداوند جزاءدهنده است مكر و  خداوند مكر و نيرنگ مى

خيزند، از روى كسالت و  فريب ايشان را، و چون براى نماز برمى

كنند و ياد  نمايانند و رياء مى كراهت هستند خود را به مردم مى

كنند خدا را مگر كمى، مردد بين كفر و ايمانند، نه با گروه  نمى

اند، چون باطن ايشان كفر است و نه با گروه كفارند چون  مؤمنين

 .151«ظاهر آنها اسالم است و به مؤمنين شبيهند

عذاب سخت براى نمازگزاران »فرمايد:  اعون مىو در سوره الم

خبرانند و آن را وقعى  ريائى است آنان كه از نماز خود غافل و بى

 نهند، آنان كه در كارهاى خود ريا نمى

                                                 
151  (3)-\i  ُالِة قاُموا ُكساىلِإنَّ اْلُمناِفِقَي خُياِدع  (.142و  141آيات  4) سوره E\هُؤالِء.  هُؤالِء َو ال ِإىل  يُراُؤَن النَّاَس َو ال يَْذُكُروَن اللََّه ِإالَّ قَِلياًل، ُمَذْبَذِبَي بَ ْيَ ذِلَك ال ِإىل  وَن اللََّه َو ُهَو خاِدُعُهْم َو ِإذا قاُموا ِإىَل الصَّ
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______________________________ 
 98ره )سو وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ -(1)

 (.4آيه 

آيه  39)سوره   قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ -(2)

11.) 

 (.28آيه  7)سوره  وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

 (.14آيه  39)سوره  قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي.

هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ ال يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّ

 (.110آيه  18)سوره  أَحَداً

إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إِلَى  -(3)

قَلِيلًا، مُذَبْذَبِينَ يُراؤُنَ النَّاسَ وَ ال يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا   الصَّالةِ قامُوا كُسالى

 (.142و  141آيات  4)سوره  هؤُالءِ.  هؤُالءِ وَ ال إِلى  بَيْنَ ذلِكَ ال إِلى

 63، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .152«كنند تا مردم مدحشان نمايند مى

  رياء شرك اصغر است

                                                 
152  (1)-\i  َُصلَِّي الَِّذيَن ُهمْ فَ َوْيٌل لِْلم \E\i .َعْن َصالهتِِْم ساُهوَن الَِّذيَن ُهْم يُراُؤَن\E (.7تا  4آيات  107) سوره 
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ترسم، شرك  : پيغمبر اكرم )ص( فرمود: بيشتر چيزى كه بر شما مى

 د اى پيغمبر گرامى شرك كوچكتر چيست؟كوچكتر است، پرسيده ش

فرمود رياء، روز قيامت وقتى كه خداى تعالى جزاى بندگانش را داد 

كرديد  فرمايد به آن كسانى كه برايشان عمل مى به اهل رياء مى

 .153مراجعه كنيد و پاداش خود را از ايشان بگيريد

 زند رياكار به خودش نيرنگ مى

قيامت پرسيدند، فرمود: نجات در  : از رسول خدا درباره نجات روز

درستى كه كسى كه با خدا  اين است كه با خدا نيرنگ ننمائيد به

كند يعنى جزاى  خدعه و نيرنگ نمايد خدا هم به او خدعه مى

گيرد و اگر بفهمد  رساند و ايمان را از او مى اش را به او مى خدعه

درستى كه  بهخود را فريب داده است نه خدا را پس از ريا بپرهيزيد 

رياء شرك به خدا است روز قيامت به چهار اسم رياكار خوانده 

شود، يا كافر يا فاجر يا غادر )مكار( يا خاسر )زيانكار(، عمل تو  مى

                                                 
ىل الذين كنتم تراؤن ىف الدنيا فانظروا هل َتدون د باعماَلم اذهبوا اقال) ص( ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك االصغر قالوا و ما الشرك االصغر قال:) ص( الرياء يقول الّله تعاىل يوم القيمة اذا جازى العبا -(2)  153

 باب الريا. 140ص  6عندهم اجلزاء حمجة البيضاء ج 
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باطل و اجر تو ضايع است پاداش خود را از كسى كه برايش اين عمل 

 .154«اى بخواه را كرده

 نالد جهنم از آتش رياكاران مى

اى  )ع( و حضرت صادق )ع( مرويست اگر بنده : از حضرت باقر

عملى به جاى آورد و قصدش رضاى خداى و ثواب آخرت باشد پس 

 .155در آن كار نيت رضايت مخلوقى را وارد نمايد مشرك خواهد بود

و از پيغمبر اكرم )ص( مرويست كه فرمود آتش جهنم و اهل آن از 

  رياكاران

______________________________ 
 عَنْ صاَلتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ.  فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ -(1)

 (.7تا  4آيات  107)سوره 

قال )ص( ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك االصغر قالوا و ما  -(2)

الشرك االصغر قال: )ص( الرياء يقول اللّه تعالى يوم القيمة اذا 

هبوا الى الذين كنتم تراؤن فى الدنيا جازى العباد باعمالهم اذ

                                                 
ادع الّله، قال فيعمل مبا امر الّله به ُث يريد به نفسه لو يشعر فقيل له و كيف خي سئل رسول الّله فيما النجاة غدا فقال) ص( اَّنا النجاة ىف ان ال ختادعوا الّله فانه من خيادع الّله خيدعه و خيلع من االميان و خيدع -(3)  154

ج بط عملك و بطل اجرك و ال خالق لك اليوم فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له.) حمجة البيضاء غريه فاتقوا الّله و اجتنبوا الرياء فانه شرك باهلل، ان املرائى يدعى يوم القيمة باربعة امساء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر! ح
 (.141ص  6

 و ان عبد اعمل عمال يطلب به وجه الّله و الدار االخرة ُث ادخل فيه رضا احد من الناس كان مشركا.) حبار االنوار(. -(4)  155
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باب  140ص  6فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء محجة البيضاء ج 

 الريا.

سئل رسول اللّه فيما النجاة غدا فقال )ص( انما النجاة فى ان  -(3)

ال تخادعوا اللّه فانه من يخادع اللّه يخدعه و يخلع من االيمان و 

ف يخادع اللّه، قال فيعمل بما امر يخدع نفسه لو يشعر فقيل له و كي

اللّه به ثم يريد به غيره فاتقوا اللّه و اجتنبوا الرياء فانه شرك باهلل، ان 

المرائى يدعى يوم القيمة باربعة اسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا 

خاسر! حبط عملك و بطل اجرك و ال خالق لك اليوم فالتمس اجرك 

 (.141ص  6اء ج ممن كنت تعمل له. )محجة البيض

و ان عبد اعمل عمال يطلب به وجه اللّه و الدار االخرة ثم  -(4)

 ادخل فيه رضا احد من الناس كان مشركا. )بحار االنوار(.

 64، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كند فرمود از شدت و  نالند پرسيده شد چگونه آتش ناله مى مى

 .156گرمى آتشى كه رياكاران بدان معذبند

                                                 
 (.500ا.) سفينة البحار جلد اول ص عن النىب) ص( ان النار و اهلها يعجون من اهل الرياء فقيل يا رسول الّله) ص( كيف يعج النار قال) ص( من حر النار الىت يعذبون هب -(1)  156
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ين )ع( فرمود: كه خداى تعالى محمد )ص( را برگزيد تا امير المؤمن

بندگانش را از پرستش مردمان بازداشته به پرستش خدا راهنمائى 

 .157فرمايد

 كشد عباداتى كه صاحبش را به آتش مى

: و ابو بصير از حضرت صادق )ع( روايت نموده كه روز قيامت 

ند در دنيا كه گوي آورند كه اهل نماز بوده، به او مى اى را مى بنده

خواندى قصدت اين بوده كه مدحت كنند و بگويند چه خوب  نماز مى

آورند  برند، بنده ديگرى را مى خواند پس او را به آتش مى نماز مى

گويند قصدت اين بوده كه بگويند  كه اهل قرآن بوده و به او مى

برند؛ ديگرى  خواند، پس او را هم به آتش مى فالنى نيكو قرآن مى

گويند قصدت اين بوده  آورند كه جهاد كرده و كشته شده مى ىرا م

برند، ديگرى را  كه بگويند فالنى شجاع بوده، پس او را به آتش مى

گويند قصدت اين بوده كه مردم  آورند كه اهل انفاق بوده و مى مى

 .158برند بگويند فالنى با سخاوت است، پس او را به آتش مى

باشد، و  ره است كه مرائى مشرك مىو در اخبار كثيره بلكه متوات

 همين مقدار كافى است.
                                                 

 (.500سفينة البحار  1ان الّله بعث حممدا) ص( ليخرج عباده من عبادة عباده اىل عبادته.) جلد  -(2)  157
 .8لئاىل االخبار باب  -(3)  158
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 فضيلت اخالص و پستى رياء

شود، ريا كار عالوه بر زيان  طور استفاده مى : از روايات كثيره اين

اخروى و محروميت از اجر و ثواب الهى و سوختن به آتش، در دنيا 

ى هم به مقصود نخواهد رسيد يعنى منزلت و آبروئى در نزد مخلوق

كه مورد نظرش بوده پيدا نخواهد كرد بلكه بيشتر اوقات رسوا و 

 .159مفتضح خواهد گرديد

و بالعكس شخص مخلص عالوه بر اجرهاى آخرتى در دنيا هم نزد 

خلق محترم خواهد بود چنانچه حضرت صادق )ع( در ضمن تفسير 

 «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ»  آيه

______________________________ 
عن النبى )ص( ان النار و اهلها يعجون من اهل الرياء فقيل يا  -(1)

رسول اللّه )ص( كيف يعج النار قال )ص( من حر النار التى يعذبون 

 (.500بها. )سفينة البحار جلد اول ص 

ان اللّه بعث محمدا )ص( ليخرج عباده من عبادة عباده الى  -(2)

 (.500سفينة البحار  1عبادته. )جلد 

 .8لئالى االخبار باب  -(3)

                                                 
159  (4)-\i .نْيا َو اْْلِخَرَة ذِلَك ُهَو اخْلُْسراُن اْلُمِبُي  (.11) سوره حج آيه E\َخِسَر الدُّ
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)سوره حج  خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ. -(4)

 (.11آيه 

 65، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كند كه در آن رضاى خدا را نخواسته  فرمايد شخص كار نيكى مى مى

را  بلكه منظورش مدح و ثناى خلق است و ميل دارد كه مردم عملش

بشنوند اين كسى است كه در عبادت پروردگارش شريك قرار داده 

اى كه عمل خير خود را پنهان بدارد )يعنى  سپس فرمود نيست بنده

عمل خود را فقط براى خدا انجام دهد( تا اينكه باألخره خدا آن را 

اى كه شر خود را پنهان نمايد به اينكه  فرمايد و نيست بنده آشكار مى

دش مدح خلق باشد، مگر عاقبت، خداى تعالى شرش را در باطن قص

 .160فرمايد ظاهر مى

 شود گر مى عمل خالص جلوه

فرمايد هركس نيتش فقط رضاى  : حضرت صادق )ع( مى

آورد باشد خداوند ظاهر  پروردگارش در عمل كمى كه بجا مى

دهد براى بندگانش بيش از آنچه را كه انجام  سازد و جلوه مى مى

                                                 
ُث قال ما من عبد اسر خريا فذهبت االيام ابدا حىت يظهر الّله له خريا  قال) ع( الرجل يعمل شيئا من الثواب ال يطلب به وجه الّله اَّنا يطلب تزكية الناس يشتهى ان يسمع به الناس فهذا الذى اشرك بعبادة ربه -(1)  160

 (.4باب الرياء حديث  222شرا.) كتاب كاىف ص و ما من عبد يسر شرا فذهبت االيام ابدا حىت يظهر الّله له 
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ركه قصدش از عمل زيادى كه كرده، از مشقت بدنش داده است و ه

فرمايد  و بيدارى شبش، مدح خلق باشد خداى تعالى كوچك مى

 .161عملش را در نظر هركه بشنود

  رياء از نظر فقهى

: اگر كسى مبتال به اين گناه كبيره يعنى شرك در عبادت گرديده و 

ك آن و بخواهد توبه نمايد، پس از پشيمانى حقيقى و تصميم بر تر

سعى در اخالص نيت در آتيه، واجب است اوال استغفار كرده از 

ها پوزش بخواهد و ثانيا تمام عباداتى كه  خداى خود نسبت به گذشته

در آن رياء نموده تكرار نمايد خواه رياء تمام داعى او بوده يا جزء 

آن، يعنى در اين عمل فقط غير خدا را در نظر داشته يا اينكه، قصد 

 گارپرورد

______________________________ 
قال )ع( الرجل يعمل شيئا من الثواب ال يطلب به وجه اللّه انما  -(1)

يطلب تزكية الناس يشتهى ان يسمع به الناس فهذا الذى اشرك 

بعبادة ربه ثم قال ما من عبد اسر خيرا فذهبت االيام ابدا حتى يظهر 

                                                 
حديث  2ه اىب الّله عز و جل اال ان يقلله ىف عي من مسعه.) كتاب كاىف ج من اراد الّله عز و جل بالقليل من عمله اظهر الّله له اكثر مما اراد و من اراد الناس بالكثري من عمله ىف تعب من بدنه و سهر من ليل -(2)  161
گفت اى رياكار،  رسيد، مى رفته، مهيشه مشغول ذكر و دعا يا َّناز و روزها روزه بود، در اين مدت هر كس باو مى آمده و آخر مهه بريون مى كه مرد رياكارى در بىن اسرائيل بوده، كه اول مهه مبسجد مى  ( مروى است13

ها پشيمان شد و سعى در اخالص َّنود و مهان اعمال را براى خدا جباى آورد، از آن ببعد هركس او را مالقات  نرسيده، از گذشته اش هم تا آنكه متوجه زيانكارى خود گرديد، كه از آخرت حمروم شده مبقصد دنيويه
 (.216كرد.) عدة الداعى ص  گشود و از او طلب دعا مى كرد زبان مبدح و ستايشش مى مى
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بت االيام ابدا حتى يظهر اللّه اللّه له خيرا و ما من عبد يسر شرا فذه

 (.4باب الرياء حديث  222له شرا. )كتاب كافى ص 

من اراد اللّه عز و جل بالقليل من عمله اظهر اللّه له اكثر مما  -(2)

اراد و من اراد الناس بالكثير من عمله فى تعب من بدنه و سهر من 

تاب كافى ج ليله ابى اللّه عز و جل اال ان يقلله فى عين من سمعه. )ك

( مروى است كه مرد رياكارى در بنى اسرائيل بوده، كه 13حديث  2

رفته، هميشه مشغول  آمده و آخر همه بيرون مى اول همه بمسجد مى

ذكر و دعا يا نماز و روزها روزه بود، در اين مدت هر كس باو 

گفت اى رياكار، تا آنكه متوجه زيانكارى خود گرديد،  رسيد، مى مى

ها  اش هم نرسيده، از گذشته ت محروم شده بمقصد دنيويهكه از آخر

پشيمان شد و سعى در اخالص نمود و همان اعمال را براى خدا 

كرد زبان بمدح و  بجاى آورد، از آن ببعد هركس او را مالقات مى

كرد. )عدة الداعى ص  گشود و از او طلب دعا مى ستايشش مى

216.) 

 66، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ين بوده است. مثل اينكه زكات واجب را به مستحق آن داده هم در ب

هم براى امتثال امر الهى و هم براى جلب منفعت از گيرنده يا دفع 
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مضرتى از او، يا اينكه مورد تعظيم و تكريم گيرنده قرار گيرد 

بنابراين پس از توبه واجب است، زكات را دوباره فقط براى خدا 

 اداء نمايد.

ت در وجوب اعاده بين اينكه در تمام عمل رياء نموده و نيز فرقى نيس

يا در جزئى از اجزاء آن، حتى بنابر احتياط نسبت به اجزاء مستحبى 

هم همين است مثل اينكه قنوت را به رياء انجام دهد، حتى اگر در 

كند اما در كيفيت آن مانند با جماعت بودن يا در  خود نماز رياء نمى

در اول وقت، و نظائر اينها ريا باشد، بطور  مسجد يا در صف مقدم يا

 كلى نماز باطل است.

  رياى در غير عبادت

: امور دنيويه كه جنبه عبادتى نداشته باشد رياء در آن، تصريحى به 

دهند  حرمتش نشده است و لهذا فقهاء هم فتوائى به حرمت آن نمى

پرهيز  اما طريقه احتياط آن است كه اهل ايمان از جميع مراتب رياء

نمايند حتى رياى در امور دنيوى و مباح زيرا كه منشأ رياء حب جاه 

و دنيا است و به پيروى كردن آن در امور دنيويه، اين ملكه رذيله 

 گردد. كم مبتال به رياى در عبادت هم مى گردد و كم قوى و شديد مى
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مرحوم فيض در محجة البيضاء در بيان رياى در عبادات و غير آن 

كنند، پنج چيز  فرمايد: امورى كه رياكاران به آن رياء مى ىچنين م

است: بدن، زى، قول، عمل، اتباع و ساير اشياء خارجيه و هريك از 

 اينها يا به وجهه اخرويه و معنوى و يا دنيويه و مادى است.

رياى در بدن بوجهه اخرويه و عبادت به اين است كه بدن خود  -1

برساند از خوف خدا و كم خوردن و  را ضعيف و نحيف نشان دهد كه

طور شده، يا به خشكى لب تا بفهماند كه روزه است  بيدارى شب اين

و به تشتت و ژوليدگى موهاى بدن كه برساند مستغرق در امر آخرت 

كند كه  است به قسمى كه به اين امور توجهى نداشته مجالى پيدا نمى

 به اينها بپردازد.

نيويه، به جلوه دادن فربهى و زيبائى و و اما رياى در بدن بوجهه د

 نظافت و قوه اعضاى بدن است نزد اهل دنيا.

رياى به زى و هيأت بوجهه اخرويه، به اين است كه مثال شارب را  -2

بتراشد تا شدت اهتمام خود را به آداب و سنن برساند يا در موقع راه 

  رفتن سر را به زير بيندازد آهسته

 67: ، ص1 گناهان كبيره، ج

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  152 

راه برود و آثار سجده در پيشانى ظاهر نمايد و لباس خشن بپوشد و 

 به حال پارگى و ترك تنظيف آن را بپوشد.

اما رياى به زى بوجهه دنيويه، به اين است كه براى نمايش به اهل 

 دنيا، لباسهاى نفيس و پرقيمت كه جلب توجه خلق را كند بپوشد.

ل اينكه در حضور خلق لبها را رياى به قول به وجهه اخرويه، مث -3

حركت دهد و مشغول ذكر گردد، موعظه و نصيحت نمايد و براى 

اظهار فضيلت، تحقيق علمى كند و ذكر قرآن و حديث نمايد و در 

حضور خلق امر به معروف و نهى از منكر نمايد و اظهار حزن و غصه 

 اند. باك شده كند كه مردم در گناه جرى و بى

ول بوجهه دنيويه، به اظهار كماالت نزد خلق است كه و اما رياى به ق

خلق برايش ارزشى قائل شوند، در هر موضوعى كه در مجلسى 

كند تا مردم بدانند از همه چيز با  عنوان شود اظهار عقيده و نظر مى

اطالع است، به زبانش اظهار دوستى به خلق كرده، چاپلوسى 

 كند تا مردم شيفته او گردند. مى

به عمل به وجهه اخرويه، مثل اينكه در حضور خلق، در رياى  -4

هاى طويله بخواند، ركوع و سجود را طول دهد و اظهار  نماز سوره
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هاى واجب يا مستحبى و حج و  خشوع و خضوع نمايد و به روزه

 زيارت و اطعام و ساير صدقات خود را متدين و متعبد جلوه دهد.

ه براى اظهار صفت سخاوت، رياى به عمل به وجهه دنيويه، مثل اينك

مبلغى از مال خود را در موردى كه رغبت خلق در آن است در 

حضور ايشان مصرف نمايد، يا براى اظهار ثروت و دارائى و اينكه در 

 مال از ديگران باالتر است ميهمانيهاى فوق العاده كند.

 اما رياى به اتباع و ساير امور خارجيه، بوجهه اخرويه، مثل اينكه -5

شود و به ديدن عباد و زهاد  به مجلس علماء و اهل دين حاضر مى

نمايد به قصد اينكه به خلق  رود و آنها را به منزل خود دعوت مى مى

بفهماند با بزرگان سروكار دارد و من كسى هستم كه علماء و زهاد به 

كند تا  آيند و لذا در آن مجلس عده ديگرى را جمع مى خانه من مى

كوشد شاگردان خود را زياد كند  ند و مثل كسى كه مىشهرت پيدا ك

 تا در نظر خلق ارزش بيشترى داشته باشد.

و به وجهه دنيويه، مثل اينكه باحكام و ملوك زياد آمد و رفت 

نمايد تا به خلق نفوذ خود را برساند و بدين وسيله مقاصد خود را  مى

 اعمال كند.

  رياء مربوط به قصد است
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  ريا از عناوين قصديه است يعنى : پنهان نيست كه

 68، ص: 1 گناهان كبيره، ج

هر عملى كه به قصد نمايش به مردم و تحصيل منزلت نزد آنها به جا 

آورده شود رياء است خواه آن عمل به صورت دنيويه باشد يا اخرويه 

و مثالهائى كه در امور پنجگانه ذكر گرديده نفس اين اعمال ريا 

شود مثال تنظيف بدن به قصد  قصد عامل، رياء مىنيست بلكه به نيت و 

امتثال امر شرع عبادت است و به قصد نمايش به خلق رياء است و 

همچنين لباس خوب و مسكن خوب، به قصد پيروى امر شارع و اظهار 

نعمت الهيه عبادت و به قصد جلوه دادن به خلق رياء است و 

 .162هكذاء

______________________________ 
براى دانستن ساير مطالب راجع بشرك بكتاب قلب سليم بحث  -(1)

 شرك مراجعه شود.

 69، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  يأس -2

                                                 
 ك مراجعه شود.براى دانسنت ساير مطالب راجع بشرك بكتاب قلب سليم حبث شر  -(1)  162
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اليأس من روح »دوم از گناهان كبيره نااميدى از رحمت الهى است. 

گويند كه انسان از آن لذت و راحت  روح در لغت نسيمى را مى« اللّه

 برد. مى

عالم اعتقاد نداشتن به قدرت و كرم و  چون سبب يأس از پروردگار

پايان او است در قرآن مجيد آن را از صفات كفار قرار  رحمت بى

شود مگر كسى كه  نااميد از رحمت الهى نمى»فرمايد  داده و مى

 .163«كافر است

حضرت صادق )ع( و حضرت كاظم و حضرت رضا و حضرت جواد 

ند چنانچه ضمن ا عليهم السّالم آن را جزء گناهان كبيره شمرده

 احاديث وارده در اول همين كتاب ذكر گرديد.

 از هر گناهى بزرگتر

: پس از شرك هيچ گناهى بزرگتر از يأس نيست زيرا هر گناهى كه از 

زند تا وقتى كه مأيوس نباشد ممكن است در صدد توبه  شخص سر مى

بر آمده و با استغفار آمرزيده شود ولى شخص مأيوس 

ت زيرا اميدى به آمرزش و مغفرت خدا ندارد تا شدنى نيس آمرزيده

 توبه نمايد.

                                                 
163  (1)-\i  َإِنَُّه ال يَ ْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفُرون \E (.87آيه  12) سوره 
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گردد چون  از اين گذشته يأس سبب جرأت بر جميع گناهان مى

گويد من كه معذب خواهم بود چرا خودم را از شهوت دنيا  مى

 محروم نمايم؟.

چون يأس از اكبر كبائر است سزاوار است كه اقسام و بزرگى گناه 

  آن و چاره

______________________________ 
آيه  12)سوره   إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ -(1)

87.) 

 70، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 برطرف شدنش مشروحا بيان شود.

  اسباب و مسبب االسباب

اش دنيا و آخرت، امور  : خداى تعالى به قدرت كامله و حكمت بالغه

و معنويه را بر علل و اسبابى مترتب فرموده مانند اينكه سير  صوريه

شدن را بر خوردن مأكوالت مترتب كرده عالج مرض را به مراجعه به 

طبيب و استعمال دارو معين فرموده دفع فقر و جلب غناء را به كسب 

و سعى قرار داده و هكذا. و همچنين امور معنويه را مانند مغفرت و 
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ص گناهكار را بر توبه و ايمان، و رسيدن به مقام نجات از عذاب شخ

يقين را بر تبعيت از معصوم، و تفكر و سعى در مراتب تقوى و همچنين 

قرب به خود و ارتفاع درجات اخرويه را بر سعى در اخالص عمل و 

ازدياد آن قرار داد و هكذا. و بدين ترتيب مسبب االسبابى خود را 

خاليق، معرفت حضرت آفريدگار ظاهر ساخت. چون غرض از ايجاد 

است و ممكن است كه اسباب بشر را فريب داده خيال كند كه اسباب 

مستقل در تأثيرند و مسبب را فراموش نمايد، آنگاه با بودن اسباب 

دلشاد و با نبودن آن اندوهناك گردد غافل از اينكه اگر خدا نخواهد 

خواهد بدون هيچ گردد و اگر خدا ب هيچ سببى مؤثر و مفيد واقع نمى

 فرمايد. ء معدوم را موجود مى سببى شى

 كند سبب كار نمى

: پروردگار عالم براى جلوگيرى از اين اشتباه و اينكه بندگان در 

موقع بودن اسباب، به فضل او شاد و به قدرتش تكيه داشته باشند نه 

به بودن اسباب، و در هنگام نبودن آنها به كرم و رحمت او اميدوار 

د و در هيچ حال دلتنگى به خود راه ندهند، دو كار فرمود: يكى باشن

تأثير قرار داد تا مؤمنين اسباب را  اينكه گاهى اسباب موجوده را بى

مستقل در تأثير ندانند، و ديگر آنكه گاهى با نبودن اسباب شئ 
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معدوم را موجود فرمود تا اينكه هيچوقت اهل ايمان دلتنگ نشوند، و 

را در امور مادى و دنيوى فرمود و هم در امور اخروى اين دو معامله 

و معنوى، براى زيادتى بصيرت و توضيح مطلب براى هريك از اين 

 شود: چهار قسم مثالى ذكر مى

 برد كارد نمى -سوزاند آتش نمى -1

تأثير قرار  : از جمله مواردى كه اسباب موجوده را در امور مادى بى

اى سوزانيدن حضرت ابراهيم )ع( داد، آتش نمروديان بود، كه بر

برافروخته بودند؛ چنان برافروخته شده بود كه تا حدود يك فرسنگ 

توانست عبور و پرواز نمايد كه خود آن حضرت را هم  راه پرنده نمى

 به توسط منجنيق به ميان آتش پرتاب كردند.

با اينكه اثر آتش سوزانيدن است مع الوصف خداى تعالى آن را لغو 

كه  بلكه اثر ضد آن يعنى سردى و خنكى را بآن داد به طورىفرمود 

  نفرموده بود بيم آن« و سالما»اگر امر 

 71، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 رفت كه از شدت سرما؛ حضرت ابراهيم هالك گردد. مى
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و مثل اينكه كارد تيز كه شأنش بريدن است هنگامى كه آن حضرت 

وردگار عالم اثر آن را لغو اراده ذبح فرزندش اسماعيل را داشت پر

فرمود كه آن حضرت كارد را پرتاب كرد و صدائى از آن بلند شد كه 

 .164گوئى ببرم؟! فرمايد نبر! اما تو مى خدا مى

  موسى و فرعون

اى كه سالطين و حكام صاحبان  : و از آن جمله است موارد كثيره

و  نفوذ با جمع بودن اسباب در صدد كشتن و از بين بردن انبياء

مؤمنين و آثار آنها برآمدند ولى پروردگار عالم آن اسباب را ملغى 

فرمود؛ چنانچه از قضاياى فرعون و حضرت موسى )ع( از اول تا 

 شود. آخر مشاهده مى

خواست كه نطفه موسى )ع( منعقد نشود و  از همان ابتدا فرعون مى

 شود كه بعد كوشيد كه پس از والدتش او را بكشد. خوب معلوم مى

چطور خداى تعالى سعى او را به نتيجه نرسانيد و اسبابى را كه 

ساخت ملغى فرموده؛ بلكه موسى را در خانه خود فرعون  فراهم مى

 و در دامن خودش پرورش داده او را متكفل موسى قرار داد.

  ابرهه و خراب نشدن كعبه

                                                 
 اخلليل يأمرىن و اجلليل ينهاىن. -(1)  164
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: چنانچه در سال والدت حضرت خاتم االنبياء )ص(، ابرهه از طرف 

شى با فيل سواران و لشكر انبوهى همه مجهز، براى خراب كردن نجا

خانه كعبه به سمت مكه معظمه حركت كردند. در اثر مهيا بودن 

جميع اسباب همه اطمينان داشتند كه اين امر واقع خواهد گرديد؛ 

ولى خداوند اسبابشان را ملغى فرموده هرچه كردند كه فيلها وارد 

از آن طرف مرغان كوچكى كه جثه مسجد الحرام شوند، نشدند، 

آنها به اندازه پرستو بود و با هريك سه دانه ريك به اندازه عدسى 

بود آنها را به منقار و پاهاى خود گرفته بودند، باالى سرلشكر سايه 

انداختند  انداختند و بر سر هريك از آنها يك دانه از همان ريگها مى

شد تا اينكه از  بدنشان مىكرد و مستقيما داخل  سرشان را سوراخ مى

رفت؛ تمام لشكر هالك  گرديد و به زمين فرومى دبرشان خارج مى

به جز يك نفر كه برگشت و به سلطان خبر داد، پس از  165شدند

گزارش جريان لشكر يكى از همان مرغان باالى سرش پيدا شد و از 

همان ريگهاى كذائى به او انداخت و هالكش نمود. در اثر اهميت 

  گويند: والدت خاتم قضيه مبدأ تاريخ عرب گرديد چنانكه مىاين 

______________________________ 
 الخليل يأمرنى و الجليل ينهانى. -(1)

                                                 
 سوره فيل. -(2)  165
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 سوره فيل. -(2)

 72، ص: 1 گناهان كبيره، ج

االنبياء )ص( در سنه عام الفيل و بعثت آن بزرگوار در سال چهلم عام 

 ر ...الفيل بوده است و هكذا ساير امو

 نگهدارى حضرت خاتم االنبياء )ص(

: از آيات عظيمه الهيه، حفظ وجود مبارك خاتم االنبياء در مكه 

معظمه و در غزوات است؛ با اينكه جميع مشركين از همان اول در 

صدد قتل آن حضرت بودند و از لحاظ اسباب صورى هم هيچ كمى 

جبات پيشرفت اى همه قسم مو نداشتند از حيث اسلحه و جمعيت قبيله

فراهم بود. چون شرح بيش از اين، خروج از محل بحث است به 

 .166شود همين اندازه اكتفاء مى

 شود سبب پيدا مى بى -2

                                                 
كردند كه با وجود كمال در معاجله امراض خصوصا  َّنود آن مرض بيشرت ميشد، مردم طعن بسيار مى جهد مىجالينوس را در آخر عمر، مرض اسهال عارض شد و مدتى مديد هرچند در عالج خود جد و  -(1)  166

تند: آن آب بسته شده بود. ر آب زدند و بعد از اين فرمود آن را شكسدر آن مرض عجب درمانده است! آخر االمر از طعن مردم بتنگ آمد و ايشان را خبواند و بفرمود مخى بياورند و پر آب كنند و اندك داروئى ب
 خبشد، و عاقبت هبمان مرض از دنيا رفت. ام نفعى نبخشيده است بدانيد كه در حي قضاى اَلى هيچ امرى نفعى َّنى فرمود كه از اين دارو بسيار خورده

 و افالطون مفلوجا ضعيفا  ارسطو مات مدقوقا ضئيال

 و جالينوس مبطونا حنيفا  مضى بقراط مسلوال ذليال

   

 يعىن ارسطو، مبرض تب الزم مبتال شد و از دنيا رفت. افالطون مبرض فلج گرفتار شد و مرد.
بودند تا اينكه  ينكه در مهان مرض مورد ابتالى خودشان هم متخصصبقراط سل گرفت و هالك شد، و جالينوس مبرض اسهال درگذشت. با اينكه هريك از اين چهار نفر از بزرگان حكما و اطباء بودند و از عجائب ا

 حبر اجلواهر(.«.) و هو القاهر فوق عباده» خلق بدانند
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: قسم دوم از امور ماديه دنيويه كه با نبودن اسباب صوريه آنها 

پروردگار عالم به قدرت قاهره خود آنها را موجود فرموده است، 

ر است مانند اينكه آدم ابو البشر را بدون بسيار و خارج از حد شما

پدر و مادر آفريد، و مريم بدون اينكه مردى او را لمس كند به 

حضرت مسيح آبستن شد، به حضرت زكريا در سن پيرى و ناتوانى، 

يحيى را داد، و به حضرت ابراهيم خليل در هنگام كهولت از 

 ت فرمود.اش ساره كه عقيم و پير هم بود، اسحاق را عناي زوجه

  دانش محمدى )ص( و مكتب نرفتن

: حضرت خاتم االنبياء را با اينكه مكتب نرفته و معلمى نديده بود او 

را معلم بشر قرار داد و قرآنش را حاوى علوم كرد. بلكه تمام 

معجزات انبياء و كرامات اولياء از همين قبيل است، يعنى خرق عادت 

  طبيعت است كه

______________________________ 
جالينوس را در آخر عمر، مرض اسهال عارض شد و مدتى  -(1)

نمود آن مرض بيشتر  مديد هرچند در عالج خود جد و جهد مى

كردند كه با وجود كمال در معالجه  ميشد، مردم طعن بسيار مى

امراض خصوصا در آن مرض عجب درمانده است! آخر االمر از 
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واند و بفرمود خمى بياورند و پر طعن مردم بتنگ آمد و ايشان را بخ

آب كنند و اندك داروئى بر آب زدند و بعد از اين فرمود آن را 

شكستند: آن آب بسته شده بود. فرمود كه از اين دارو بسيار 

ام نفعى نبخشيده است بدانيد كه در حين قضاى الهى هيچ  خورده

 بخشد، و عاقبت بهمان مرض از دنيا رفت. امرى نفعى نمى

 

 و افالطون مفلوجا ضعيفا  طو مات مدقوقا ضئيالارس

 و جالينوس مبطونا نحيفا  مضى بقراط مسلوال ذليال

   

 

يعنى ارسطو، بمرض تب الزم مبتال شد و از دنيا رفت. افالطون 

 بمرض فلج گرفتار شد و مرد.

بقراط سل گرفت و هالك شد، و جالينوس بمرض اسهال درگذشت. با 

چهار نفر از بزرگان حكما و اطباء بودند و از اينكه هريك از اين 

عجائب اينكه در همان مرض مورد ابتالى خودشان هم متخصص 

 )بحر الجواهر(.«. و هو القاهر فوق عباده»بودند تا اينكه خلق بدانند 
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 73، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 فرمايد. چيزى را بدون اسباب معمولى آن ايجاد مى

 كند حاجتها روا مى

مين قبيل است اجابت دعوات و كشف كربات الهيه نسبت به : از ه

بندگانش، چه بسيار اشخاصى كه مضطر و از اسباب بريده بودند و 

پروردگار عالم امر آنها را اصالح فرموده حاجت آنها را اعطاء 

فرموده. چه بسيار مريضهائى كه از اسباب عاديه منقطع بوده و از 

و دعا شفا يافتند. چه بسيار فقيرهائى شفا يافتن مأيوس، در اثر صدقه 

هاى معمولى ثروتمند گرديدند. چه مبتالهائى كه به  كه بدون سبب

بالهاى عجيبه مبتال بوده و پروردگار عالم آنها را از راهى كه گمان 

كردند نجات داد، و كتب روايات و سير و تواريخ از اين داستانها  نمى

 .167 پر است

                                                 
167  (1)- 

  يدق خفاه عن فهم الزكى   و كم هلل من لطف خفى

  و فرج كربة القلب الشجى  و كم يسراتى من بعد عسر

  و تأتيك املسرة بالعشى  و كم امر تساء هبا صباحا

  الفرد العلى فثق بالواحد  اذا ضاقت بك االحوال يوما

   

فهم شخص زيرك و تندفهم دقيق است. و چه بسيار آساىن كه پس از اين چهار شعر حبضرت امري املؤمني) ع( منسوب است و ترمجه آن چني است: چه بسيار لطفهاى پنهاىن، خداى تعاىل را است و پنهاىن آن از 
 رمايد.دشوارى و سخىت بيايد و خداوند اندوه اندوهناك را برطرف ف

 و چه بسيار كارى كه بآن در بامداد حمزون شوى وىل در شامگاه شادى و سرور ترا دريابد.
 چون بر تو كارهاى دنيا و حاالت تنگ گردد پس به خدائى كه تنها و بزرگ است تكيه َّنا و باو مطمئن باش.
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  عاقبت بشرى -3

عنويه اخرويه كه با جمع بودن اسباب آنها پروردگار عالم : امور م

اثر فرمود مانند اشخاصى كه به سبب مجاهدات  آنها را لغو و بى

نفسانيه، اسباب سعادتشان فراهم گرديد بلكه به درجات عاليه نيز 

رسيدند و بعد در اثر خارج شدن از تبعيت انبياء يا ارتكاب بعضى از 

اطل و آنچه را كه از اسباب سعادت تحصيل گناهان كبيره، سعيشان ب

 كرده بودند برعكس سبب شقاوت و انحطاط آنها بدركات گرديد.

______________________________ 
(1)- 

  يدق خفاه عن فهم الزكى   و كم هلل من لطف خفى

  و فرج كربة القلب الشجى  و كم يسراتى من بعد عسر

  المسرة بالعشى و تأتيك  و كم امر تساء بها صباحا

  فثق بالواحد الفرد العلى  اذا ضاقت بك االحوال يوما

   

 

                                                                                                                                                                                           
 ده است.خواندن اين اشعار َمصوصا در هنگام فشار و گرفتارى مؤثر است و بتجربه ثابت ش

عظيم داشت. مؤمىن باو گفت: اين چهار بيت را بصدق و اخالص  در شرح ديوان ميبدى نقل از امام يافعى در) روض الرياحي( پادشاهى گوهرى مبالزم خود سپرد و طفل او آن گوهر را بشكست و مالزم اضطراب
 فرمايد كه گوهر را زود بشكن و صاليه كرده زود بياور. اند كه آن گوهر را صاليه كنند و باو دهند و پادشاه مى تهخبوان! چون خبواند شخصى آمد و گفت: جاريه پادشاه مريض شده و طبيبان گف

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  166 

اين چهار شعر بحضرت امير المؤمنين )ع( منسوب است و ترجمه آن 

چنين است: چه بسيار لطفهاى پنهانى، خداى تعالى را است و پنهانى 

آن از فهم شخص زيرك و تندفهم دقيق است. و چه بسيار آسانى كه 

دشوارى و سختى بيايد و خداوند اندوه اندوهناك را برطرف  پس از

 فرمايد.

و چه بسيار كارى كه بآن در بامداد محزون شوى ولى در شامگاه 

 شادى و سرور ترا دريابد.

چون بر تو كارهاى دنيا و حاالت تنگ گردد پس به خدائى كه تنها و 

 بزرگ است تكيه نما و باو مطمئن باش.

مخصوصا در هنگام فشار و گرفتارى مؤثر است و خواندن اين اشعار 

 بتجربه ثابت شده است.

در شرح ديوان ميبدى نقل از امام يافعى در )روض الرياحين( 

پادشاهى گوهرى بمالزم خود سپرد و طفل او آن گوهر را بشكست و 

مالزم اضطراب عظيم داشت. مؤمنى باو گفت: اين چهار بيت را 

خواند شخصى آمد و گفت: جاريه بصدق و اخالص بخوان! چون ب

اند كه آن گوهر را صاليه كنند و  پادشاه مريض شده و طبيبان گفته
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فرمايد كه گوهر را زود بشكن و صاليه كرده  باو دهند و پادشاه مى

 زود بياور.

 74، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  بلعم باعور و بدبختى جاودانى

و مقامات عاليه بود، در اثر  : مانند بلعم باعور، با اينكه داراى كماالت

پذيرفتن خواهش سلطان زمانش، بر پيغمبر وقت خود مخالفت نمود 

و پيروى هواى نفسش كرد و به اسفل السافلين ملحق گرديد، و در 

: و لذا اهل معرفت و 168فرمايد قرآن مجيد او را به سگ تشبيه مى

خود ايمان با داشتن مقامات عاليه معنويه هيچوقت بر عمل و حال 

اعتماد ندارند و هميشه از سوء خاتمه ترسناك و تمام تكيه آنها خدا 

است، و آنچه را از اسباب سعادت دارا هستند مستقل در تأثير 

 دانند. نمى

  حسن خاتمت -4

: امور معنويه اخرويه كه با نبودن اسباب، آنها را پروردگار عالم 

اشخاصى كه تفضال عنايت فرموده مواردش بسيار است، چه بسيار 

اسباب شقاوت آنها فراهم و در قعر چاه طبيعت گرفتار، و از خداى 
                                                 

168  (1)-\i .َفَمثَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن حَتِْمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو تَ رْتُْكُه يَ ْلَهْث\E (.176آيه  7) سوره 
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خود دور بودند ولى در بدترين حاالت آنها بارقه لطف الهى جهيد و 

نسيم فضل و رحمتش وزيد و آنها را نجات و به سوى خود كشانيد؛ كه 

 گردد!. سبب حيرت هر عاقلى مى

  سحره فرعون

ترين كارها كه سحر باشد  اشتغال به كثيف : مانند سحره فرعون كه با

و براى شقاوت و بدبختى صاحبش كافى است در بدترين حاالت آنها 

كه سحر در مقابل پيغمبر خدا حضرت موسى )ع( باشد، ناگاه لطف 

پروردگار عالم شامل حالشان گرديده و حقيقت بر آنها آشكار شد و 

ون به ايشان وعده دفعه به قسمى منقلب شدند كه با اينكه فرع يك

مال فراوان و ملك و رياست، در صورت غلبه داده بود اعتناء نكردند 

بلكه تهديدش را هم به هيچ گرفتند. به ايشان گفت: شما را به دار 

خواهم آويخت! اما آنها نترسيدند و گفتند: ما به پروردگارمان 

 .169 بازگشتيم

 آسيه از بهترين زنان بود

دره آسيه، زوجه فرعون؛ كه در كمال : همچنين قضيه عجيبه مخ

عيش و تنعم بود ناگاه نور ايمان در قلبش روشن و به فضل الهى 

                                                 
169  (2)-\i  ََّربِّنا ُمْنَقِلُبوَن.  ا ِإىلقاُلوا ال َضرْيَ ِإن\E (.50آيه  26) سوره 
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چنان قوى دل گرديد كه از كشته شدن و به انواع عقوبتهاى فرعون 

مبتال گرديدن باكى نداشت، و با كمال جرأت اظهار ايمان به خدا و 

 موسى )ع( كرد، و در موقع كشته شدنش گفت:

اى در بهشت قرار ده و مرا از فرعون و  ارا براى من خانهپروردگ

 .170 تابعينش نجات ده

______________________________ 
)سوره  فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. -(1)

 (.176آيه  7

 (.50آيه  26)سوره  مُنْقَلِبُونَ. رَبِّنا  قالُوا ال ضَيْرَ إِنَّا إِلى -(2)

 رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ. -(3)

 (.11آيه  66)سوره 

 75، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  اصحاب كهف

اند و شش نفر از  : و همچنين اصحاب كهف كه هفت نفر شمرده شده

، از وزراء و بزرگان دولت دقيانوس بودند و در آنها على المشهور

                                                 
170  (3)-\i .َربِّ اْبِن ِل ِعْنَدَك بَ ْيتاً ِف اجْلَنَِّة َو جَنِِِّن ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه\E (.11آيه  66) سوره 
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دعوى خدائى كردنش با او موافق بودند كه ناگاه چشم دلشان روشن 

و رسوائى دقيانوس و فساد عقيده خود را فهميدند؛ از تمام تجمالت 

صرفنظر و از همه شهوات گذشتند و از آن شهر فرار نموده و در 

سوره مباركه كهف مذكور  غارى مسكن گزيدند، و شرح حال آنان در

 و براى هميشه نامشان را زنده نگهداشت.

  بيدارى پيش از مرگ

: و نيز چه بسيار گناهكارانى كه اسباب شقاوت و سوء خاتمه آنها 

بواسطه گناهان كبيره فراهم بود، بطورى كه كسى اميد نجات و 

سعادت به آنها نداشت؛ ناگاه فضل الهى شامل حالشان شده از گناه 

ود پشيمان شدند و با حسن خاتمه از دنيا رفته جزء سعدا محشور خ

 گردند. مى

 ميرد شود و مى مسلمان مى

: از آن جمله مخريق يهودى است، روز جنگ احد به قبيله خود 

دانيد كه محمد )ص( همان پيغمبر موعود و به حق  گفت: آيا نمى

مروز كنيد؟ گفتند: ا است؟ گفتند چرا، گفت: پس چرا ياريش نمى

شنبه است! گفت: شنبه در دين موسى )ع( بوده و آن منسوخ شده 

است. از او قبول نكردند؛ خودش تنها خدمت پيغمبر آمده ايمان 
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آورد و اموال بسيارى داشت همه را تسليم آن حضرت نمود و به 

ميدان جنگ رفت، تا آخر جزء شهدا گرديد، و بيشتر صدقات آن 

 حضرت از مال همين شخص است.

  وشبخت جاودانىخ

: نظير او جناب حر بن يزيد رياحى است، با آنكه سر راه را بر 

حضرت سيد الشهداء )ع( بست و آن حضرت را مجبور نمود كه 

نتواند به مكه و مدينه باز گردد و ناچار وارد زمين كربال شود، و با 

اين گناه بزرگ ظاهرا اميد نجاتى براى او باقى نبود ولى روز 

اى كه خطبه و استغاثه آن حضرت را شنيد فضل  آن لحظه عاشورا در

ها پشيمان گرديد؛ و در آخر  الهى شامل حالش شده تائب و از گذشته

 هم كه جزء شهداء كربال شده به سعادت ابدى نائل شد.

 شود؟ آيا عاقل نوميد مى

: پس از مالحظه حاالت اشخاص مزبور و هزاران افراد نظير آنها آيا 

اند از پروردگار كريم خود مأيوس و از رستگارى خود يا تو عاقلى مى

 ديگرى نااميد گردد؟.
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اند: شخص مسلمان  روى همين اساس است كه علماى اعالم فرموده

نبايد بطور قطع، خود را از كفار و فساق بهتر بداند و خود را سعيد و 

 آنها را شقى ببيند، بلكه بايد

 76، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ور باشد كه اگر لطف و توفيق الهى درباره من مستمر ط حالش اين

باشد و به همين حالى كه هستم و بهتر از آن از دنيا بروم و فالن كافر 

طور خذالن خدا شامل حالش بوده و با اين  يا فاسق هم اگر همين

 وقت من از او بهتر خواهم بود. حال فعلى از دنيا برود آن

  پيرى و ترقى در روحانيت

يدى از ترقى و تعالى و سير در معارج انسانيت هرچند از : ناام

مصاديق يأس محرم نيست ولى مؤمن نبايد گمان كند كه براى ترقى 

انسان در مقامات روحانيت اسبابى مؤثر است، مانند قوه جوانى و 

ذكاوت و مجاهده و غير اينها و من فاقد اينهايم چه اشخاصى كه 

ه فضل الهى به درجات عاليه رسيدند هيچيك از اينها را نداشتند و ب

مانند فضيل بن عياض و عمران صابى و برهم نصرانى و صاحب رياض 

كه همه هنگام تنبهشان پيرمرد و از كار افتاده بودند مع الوصف لطف 

 الهى شاملشان شد.
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  بزرگى گناه يأس

: يأس از لوازم و آثار خبيثه كفر و انكار شؤون رب العزة است زيرا 

خدا را به قدرت و كرم و علم شناخت و دانست كه او  كسى كه

كننده شراشر عوالم وجود است،  آفريننده جميع عوالم و تربيت

قدرتش نامحدود و حكمتش نامتناهى است و هر فردى از ممكنات 

 هرچه الزم داشته به او داده است.

  نظرى به نوزاد انسان

اد غذائى به او : چنانچه در رحم مادر از بچه غفلت نفرموده، مو

اش لطيف و طاقت  رسانيد و پس از بيرون آمدن از رحم چون معده

ترين غذاهاى اين  هضم غذاهاى مركبه اين عالم را نداشت، لطيف

عالم كه متناسب حال او است از راه پستان مادر به او رسانيد و بعد 

كه قوه هضم غذاهاى مركبه را پيدا نمود دندانهايش را رويانيد و 

اى بود تا  كننده ، چون در ابتدا سخت ناتوان و محتاج به تربيتهكذا

مراقب و مواظبش باشد چنان مهرش را در دل مادر قرار داد كه با 

 كمال شوق يك آن از او غفلت ننمايد، و هكذا و هكذا.

 پس بايد اميدوار بود
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: پس از التفات به اين امور و هزاران امر ديگر آيا سزاوار است كه از 

ردگار عالم و خداى مهربان خود قطع اميد كند و اميد اصالح پرو

فالن امر جزئى يا آسان شدن فالن كارى كه برايش مشكل شده 

 حيائى و شرمسارى!. است، از حالل مشكالت نداشته باشد؟ زهى بى

  خبرى است يأس از كفر يا بى

: بالجمله يأس ناشى از كفر پنهانى است كه بايد شخص در مقام 

التفاتى به شؤون ربوبيت  خود برآيد يا در اثر غفلت و بى اصالح

اوجل جالله است و يأسى كه از گناهان كبيره شمرده شده هر دو 

 قسم است.

 77، ص: 1 گناهان كبيره، ج

موحد پس از اينكه به خداى عالم ايمان آورد، اگر در امرى از امور 

ر آن بواسطه غفلت، از فرج و رحمت پروردگارش مأيوس باشد د

اى از صفات كافران متصف گرديده و در قرآن  حال به صفت ذميمه

درستى كه از رحمت الهى نااميد  فرمايد كه: به مجيد هم مى

 .171گردد مگر كسانى كه به خدا كافرند نمى

  فطرت هركسى بر اميد استوار است
                                                 

171  (1)-\i .إِنَُّه ال يَ ْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفُروَن\E (.87آيه  12ره ) سو 
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: و تا شخص پا بر فطرت اوليه نگذارد و چشم دلش مكدر نگردد از 

وس نخواهد گرديد، و تا نور ايمان در دلش روشن خداى خود مأي

و به او اميدوار  172كند باشد بطور كلى از مبدأ خود قطع اميد نمى

 خواهد بود و اگر در اثر

______________________________ 
آيه  12)سوره  إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ. -(1)

87.) 

در كتاب عيون اخبار الرضا )ع( مرويست كه عبد اللّه بزاز  -(2)

اى بود  نيشابورى گفت: بين من و حميد بن قحطبه )ملعون( معامله

وقتى از مسافرت مراجعت نموده بودم مرا احضار كرد با لباس 

                                                 
اى بود وقىت از مسافرت مراجعت َّنوده بودم مرا احضار كرد با لباس مسافرمت مبالقاتش  در كتاب عيون اخبار الرضا) ع( مرويست كه عبد الّله بزاز نيشابورى گفت: بي من و محيد بن قحطبه) ملعون( معامله -(2)  172

روزه هستم ؛ طشت و ابريق آوردند و دو دست خود را شست و مبن هم امر َّنود كه دست خود را بشومي و من هم شستم و فراموش كردم كه ماه رمضان است و رفتم؛ وقت ظهر ماه مبارك رمضان بود بر او وارد شدم
 چون طعام حاضر كردند متذكر شدم و عقب نشستم.

ديگرى براى افطار ندارم و شايد امري عذرى دارد. پس گريه كرد و گفت: من هم عذرى ندارم و مريض نيستم؛ آنگاه اشكش خورى؟ گفتم اى امري ماه مبارك است و من مريض نيستم و عذر  محيد گفت: چرا هنار َّنى
 جارى شد.

نزد او مشعى روشن و مششريى سبز رنگ و برهنه جلو اوست.  كه بر او وارد شدم ديدم در اش را از او پرسيدم؟ گفت: در زماىن كه هارون الرشيد در طوس بود شىب دنبال من فرستاد وقىت پس از فراغت از طعام سبب گريه
 چون مرا ديد پرسيد: اطاعت تو از امري املؤمني چگونه است؟.

سومي مرتبه احضارم كرد و مهان سؤال را تكرار كرد،  مرا مرخص َّنود. براى  گفتم با جان و مال؛ پس مرا مرخص َّنود. طوىل نكشيد مرا احضار َّنود و مهان سؤال را تكرار َّنود، گفتم با جان و مال و اهل و اوالد؛ پس
اى كه درب آن قفل بود آورد  را برداشته مهراه خادم بريون شدم، مرا خبانه گفتم با جان و مال و اهل و اوالد و دين. پس خنديد و گفت: اين مششري را بردار و هركس را كه اين خادم بتو نشان داد بايد بكشى! مششري

مهه از اوالد على و زهراء در زجنريند! خادم گفت:  دن قفل وارد شدمي ديدم وسط آن چاهى است، و در آن خانه سه حجره است و هر سه مقفل است پس يكى را باز َّنود ديدم، بيست نفر پري و جوانپس از باز كر 
ر چاه ميانداختم تا بيست نفر كشته شدند. آنگاه در حجره دوم را بازَّنود و در آن هم بيست نفر علوى در زجنري بودند مهه را زدم و بدن و سر آهنا را د يكى جلو ميآورد و من گردن مى بايد اينها را گردن بزىن او يكى

ردى بود. مبن فرمود: واى بر تو؛ فرداى قيامت چه را كشتم، نفر آخرى پريم -باشاره خادم رشيد كشتم و در چاه انداختم، سپس در حجره سوم را باز َّنود و در آن هم بيست نفر علوى بود مانند آن دو دسته مهه
اى؟ پس بدمن لرزيد؛ خادم از روى غضب نظرى مبن َّنود و مرا ترسانيد! آن پريمرد را هم   كه ترا حضور جد ما رسول خدا) ص( حاضر كنند و حال آنكه تو شصت نفر از اوالد او را بدون گناهى كشته عذرى دارى وقىت

 گريم. لذا ماه رمضان را روزه َّنىدم. پس كسى كه شصت نفر از اوالد رسول خدا) ص( را كشته باشد روزه و َّناز او را چه نفعى است؟ و من يقي دارم كه َملد در آتش هستم و كشتم و در آن چاه افكن
او را از پروردگار عامل براى حضرت نقل َّنود، فرمود: واى بر او؛ آن يأسى كه محيد از رمحت اَلى مرويست كه پس از ورود حضرت على بن موسى الرضا) ع( خبراسان، عبد الّله نيشابورى، داستان آن ملعون و يأس 

 داشت گناهش از قتل آن شصت نفر علوى بيشرت است.
ه خود پشيمان و از روى اخالص توبه َّنوده از در عجز و زارى برمحت اَلى گناه و پس از ارتكاب اين گناه بزرگ بكلى از خداى خود بريده نشده بود و راسىت از كرد بلى اگر آن ملعون، پس از قتل اين سادات ىب

ه ود با آن حركت وحشيانفرمود. چنانچه توبه وحشى قاتل حضرت محزه سيد الشهداء، عموى پيغمِب) ص( را پذيرفت با اينكه دل رسول خدا را فوق العاده بدرد آورده ب ملتجى شده بود؛ خداى كرمي توبه او را قبول مى
 اش را پذيرفت. مثله كه با جنازه آن بزرگوار مرتكب شده بود مع الوصف پيغمِب خدا) ص( توبه

 و انشاء الّله قريبا شواهدى براى سعه باب توبه ذكر خواهد گرديد.
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مسافرتم بمالقاتش رفتم؛ وقت ظهر ماه مبارك رمضان بود بر او وارد 

دو دست خود را شست و بمن هم امر  شدم؛ طشت و ابريق آوردند و

نمود كه دست خود را بشويم و من هم شستم و فراموش كردم كه ماه 

رمضان است و روزه هستم چون طعام حاضر كردند متذكر شدم و 

 عقب نشستم.

خورى؟ گفتم اى امير ماه مبارك است و  حميد گفت: چرا نهار نمى

و شايد امير عذرى  من مريض نيستم و عذر ديگرى براى افطار ندارم

دارد. پس گريه كرد و گفت: من هم عذرى ندارم و مريض نيستم؛ 

 آنگاه اشكش جارى شد.

اش را از او پرسيدم؟ گفت: در  پس از فراغت از طعام سبب گريه

زمانى كه هارون الرشيد در طوس بود شبى دنبال من فرستاد 

شيرى كه بر او وارد شدم ديدم در نزد او شمعى روشن و شم وقتى

سبز رنگ و برهنه جلو اوست. چون مرا ديد پرسيد: اطاعت تو از امير 

 المؤمنين چگونه است؟.

گفتم با جان و مال؛ پس مرا مرخص نمود. طولى نكشيد مرا احضار 

نمود و همان سؤال را تكرار نمود، گفتم با جان و مال و اهل و اوالد؛ 

و همان سؤال  پس مرا مرخص نمود. براى سومين مرتبه احضارم كرد
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را تكرار كرد، گفتم با جان و مال و اهل و اوالد و دين. پس خنديد و 

گفت: اين شمشير را بردار و هركس را كه اين خادم بتو نشان داد 

بايد بكشى! شمشير را برداشته همراه خادم بيرون شدم، مرا 

اى كه درب آن قفل بود آورد پس از باز كردن قفل وارد شديم  بخانه

وسط آن چاهى است، و در آن خانه سه حجره است و هر سه ديدم 

مقفل است پس يكى را باز نمود ديدم، بيست نفر پير و جوان همه از 

اوالد على و زهراء در زنجيرند! خادم گفت: بايد اينها را گردن بزنى 

زدم و بدن و سر آنها را در  يكى جلو ميآورد و من گردن مى او يكى

ت نفر كشته شدند. آنگاه در حجره دوم را چاه ميانداختم تا بيس

بازنمود و در آن هم بيست نفر علوى در زنجير بودند همه را باشاره 

خادم رشيد كشتم و در چاه انداختم، سپس در حجره سوم را باز 

 -نمود و در آن هم بيست نفر علوى بود مانند آن دو دسته همه

 78، ص: 1 گناهان كبيره، ج

د. پس از تذكر و توجه و التفات پشيمان غفلت يأسى عارضش گرد

كند و دل خود را به پروردگار  گرديده و از حال خود طلب پوزش مى

نمايد؛ خداى كريم و رحيم هم او را خواهد  خويش قوى و مطمئن مى

 آمرزيد و كارش را اصالح خواهد فرمود:
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  چاره يأس

  چاره يأس در امور ماديه دنيويه -اول

 قدرت خدا -1

كند كه حاجت او و جميع خلق در جنب قدرت غير متناهيه : فكر 

حضرت آفريدگار هيچ و ناچيز است، خداى قادرى كه كره زمين با 

با آن  -اين وسعت و ساير كرات با آن عظمت را به گردش درآورده

قدر آثار عظمت و قدرت خود را  نظم معين، و در هريك از آنها آن

د! آيا عاجز است كه حاجت گرد ظاهر فرموده كه عقول حيران مى

 اش را برآورد؟. جزئيه بنده

  هاى شخصى تجربه -2

هائى كه خداى عالم با او فرموده، خداى  : تفكر نمايد در معامله

قادرى كه شخص را در ظلمات ثالث يعنى: مشيمه، رحم، شكم مادر 

حفظ فرمود و به اين عالم آورد، يك لحظه از حال او غفلت نفرمود، 

  چه الزمهر وقت هر

______________________________ 
را كشتم، نفر آخرى پيرمردى بود. بمن فرمود: واى بر تو؛ فرداى 

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  179 

كه ترا حضور جد ما رسول خدا )ص(  قيامت چه عذرى دارى وقتى

حاضر كنند و حال آنكه تو شصت نفر از اوالد او را بدون گناهى 

بمن نمود و  اى؟ پس بدنم لرزيد؛ خادم از روى غضب نظرى كشته

مرا ترسانيد! آن پيرمرد را هم كشتم و در آن چاه افكندم. پس كسى 

كه شصت نفر از اوالد رسول خدا )ص( را كشته باشد روزه و نماز او 

را چه نفعى است؟ و من يقين دارم كه مخلد در آتش هستم و لذا ماه 

 گيرم. رمضان را روزه نمى

الرضا )ع(  مرويست كه پس از ورود حضرت على بن موسى

بخراسان، عبد اللّه نيشابورى، داستان آن ملعون و يأس او را از 

پروردگار عالم براى حضرت نقل نمود، فرمود: واى بر او؛ آن يأسى 

كه حميد از رحمت الهى داشت گناهش از قتل آن شصت نفر علوى 

 بيشتر است.

ب گناه و پس از ارتكا بلى اگر آن ملعون، پس از قتل اين سادات بى

اين گناه بزرگ بكلى از خداى خود بريده نشده بود و راستى از 

كرده خود پشيمان و از روى اخالص توبه نموده از در عجز و زارى 

برحمت الهى ملتجى شده بود؛ خداى كريم توبه او را قبول 

فرمود. چنانچه توبه وحشى قاتل حضرت حمزه سيد الشهداء،  مى
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نكه دل رسول خدا را فوق العاده عموى پيغمبر )ص( را پذيرفت با اي

بدرد آورده بود با آن حركت وحشيانه مثله كه با جنازه آن بزرگوار 

 اش را پذيرفت. مرتكب شده بود مع الوصف پيغمبر خدا )ص( توبه

 و انشاء اللّه قريبا شواهدى براى سعه باب توبه ذكر خواهد گرديد.

 79، ص: 1 گناهان كبيره، ج

دون اينكه از او سؤال نمائيم، چه خطراتى كه داشتيم عنايت فرمود ب

ما را نجات داد، چه مرضهائى كه ما را شفا داد، چه مشكالتى كه بر 

ما آسان فرمود آيا پس از اين عاجز است يا بخيل شده يا از ما 

 خبر شده؟ استغفر اللّه العظيم. بى

  هاى خارجى نمونه -3

ارى او گرفتار و به : مالحظه نمايد حاالت كسانى كه به مثل گرفت

نظير درد او مبتال بودند و از پروردگار كريم خود مأيوس نشدند و 

خداوند هم مشكل آنها را حل و دردشان را دوا و حاجتشان را روا 

فرمود. بلكه چه بسيار مبتاليانى كه بدون مسئلت، آنها را فريادرسى 

ر سن كرد مثال اگر حاجتش، اوالد است و در اثر عقيم بودن يا كب
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مأيوس گرديده، سرگذشت اشخاصى كه در سن پيرى و اواخر عمر 

 خداى قادر به آنها اوالد عنايت فرموده است يادآور شود.

 ابراهيم پير، و فرزند

رسيده و  120يا  112: حضرت ابراهيم عليه السّالم كه به سن 

ساله بود، و تا اين سن از او اوالدى نشد؛  99يا  90اش ساره  زوجه

تعالى مالئكه را فرستاد و آن حضرت را بشارت داد كه: خداى 

 فرمايد: خداوند از ساره پسرى به تو عنايت مى

اش چون اين سخن را شنيد تعجب كرد و از روى شگفتى لطمه  زوجه

كه پيرزنى  به صورت زد و گفت: اى عجب آيا من بزايم درصورتى

چيزى كه عقيم هستم و شوهرم هم پيرمردى است؟ به درستى كه اين 

آيات  51و سوره  77تا  72آيات  11گوئيد عجيب است! )سوره  مى

 (.30تا  28

كنى؟ يعنى  مالئكه در جوابش گفتند: آيا از كار خدا تعجب مى

هرچند به حسب جريان عادت اين امر عجيب است ولى نسبت به 

 قدرت و مشيت الهيه سهل است و بالجمله خدا اسحاق را به آنها داد.

  رزندش يحيىزكريا و ف
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: يا مانند حضرت زكريا )ع( كه سن شريفش بنابر اشهر نود و نه سال 

اش نود و هشت سال و تا آن زمان اوالدى از ايشان  بود و سن زوجه

بوجود نيامده بود، ليكن از قدرت و رحمت پروردگار عالم مأيوس 

نبود با خداى خود راز و نياز كرد و گفت: اى پروردگار من، 

سست شده )جائى كه استخوان كه ستون بدن است سست استخوانم 

شده باشد حال ساير اعضاء معلوم است( و در اثر پيرى تمام موهاى 

درستى كه من از  سرم سفيد گرديده و با اين حال نااميد نيستم و به

ترسم )پسر عموهائى كه از بنى اسرائيل بوده و تركه مرا  وارثانم مى

نمايند(، و زنم نازا و  است مصرف مىدر جاهائى كه خالف رضاى تو 

ام  در كبر سن فرورفته، پس مرا فرزندى مرحمت فرما كه اولى بتركه

 باشد و وليعهد و

 80، ص: 1 گناهان كبيره، ج

متولى در امور دين من باشد و ميراث از آل يعقوب برد، و او را 

شايسته و پسنديده گردان )آيات اول سوره مريم( خداى تعالى هم 

ى او را مستجاب فرموده و حضرت يحيى را به او مرحمت فرمود، دعا

 به تفصيلى كه در كتب تواريخ و تفاسير موجود است.
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و اگر حاجتش نجات ابتالء به مرض است كه در اثر طول كشيدن و 

عالج نشدن مأيوس گرديده بايد بداند كه اوال، مرض كفاره گناهان 

و ثانيا حاالت كسانى را  و سبب پاكى و موجب ارتفاع درجه او است

كه پس از مدت زياد، از شفا يافتن مأيوس گرديده ولى در اثر دعاء 

 متذكر شود. 173يا صدقه و التجاء به پروردگار شفا يافتند

______________________________ 
اين قبيل اشخاص بسيارند براى نمونه و تنوع در مطالب كتاب  -(1)

شود و پنهان نيست كه معموال نقل  چند داستان جالب تذكر داده مى

 سرگذشت اثر بيشترى دربر دارد.

داستان لبيب عابد: در كتاب فرج بعد الشدة از لبيب عابد نقل 

ام مارى را ديدم كه  نمايد. كه در اوقات جوانى روزى در خانه مى

بسوراخى فرورفته، دنبال او را گرفتم و بقوت كشيدم تا او را بيرون 

سر خود را ناگهان بيرون آورد و دست مرا گزيد و  آورده بكشم؛ مار

                                                 
 ت كه معموال نقل سرگذشت اثر بيشرتى دربر دارد.شود و پنهان نيس اين قبيل اشخاص بسيارند براى َّنونه و تنوع در مطالب كتاب چند داستان جالب تذكر داده مى -(1)  173

ام مارى را ديدم كه بسوراخى فرورفته، دنبال او را گرفتم و بقوت كشيدم تا او را بريون آورده بكشم؛ مار سر  َّنايد. كه در اوقات جواىن روزى در خانه داستان لبيب عابد: در كتاب فرج بعد الشدة از لبيب عابد نقل مى
خشك شد و از كار افتادم طوىل نكشيد كه هر دو ن بريون آورد و دست مرا گزيد و باالخره يك دستم شل شد و از كار بازماند، چون مدتى گذشت دست ديگرم نيز شل گرديد پس از چندى پاهامي خود را ناگها

حواس و اعضاء و جوارحم از كار افتاده كامال از پا درآمده بودم فقط شنوائى من باقى بود كه آن هم بالئى بود تا هر چشمم نابينا شد و زبامن هم گنگ گرديد مدتى بدين حال بودم و مرا بر ختىت افكنده بودند؛ مجله 
توانستم حىت اشاره كنم.  رخيتند و َّنى در گلومي آب مىرسانيد، چه اوقاتى كه سرياب بودم و بزور  شنيدم و بر پاسخ دادنش توانائى نداشتم. چه بسيار اوقاتى كه تشنه بودم و كسى مبن آىب َّنى حرف زشت و ناگوارى را مى

رخيتند چون ساىل بدين منوال از اين زندگى كه مرگ مبراتب از آن هبرت بود گذشت  رسانيد و بسا بود كه سري بودم و بزور در گلومي غذا مى آورد و كسى طعامى مبن َّنى و مهچني بسا بود كه گرسنگى مبن سخت فشار مى
اند و راحىت خود را در مرگ  ميمرد كه ما از دست او راحت گردمي و حرفهاى ديگرى زد كه دانستم از من بتنگ آمده شود كه راحت گردد و نه مى جه من آمد و پرسيد: لبيب چگونه است؟ گفت نه خوب مىزىن بنزد زو 

ى، با خضوع و خشوع متام در اندرون دل با خداى خود مناجات كردم و جنات خود را از موت يا حيات از او خواستم پس در هنايت دلشكسته گرديدم و به اخالص متام از سر بيچارگى و درماندگ بينند؛ پس ىب من مى
يدم با اينكه يك سال بود كه بر زمي افتاده ام د م دستم را روى سينهآن حال فورا ضرباتى در متام اعضاء من پديد آمد و درد شديدى عارض من گرديد تا شب داخل شد و درد ساكن گرديد خوامب برد، چون بيدار شد

حركت دادم بلند كردم بر سينه گذاشتم، دست ديگرم را هم حركت دادم بود و اصال حركىت نداشت مگر اينكه كسى آن را جبنباند و حركت دهد تعجب كردم كه چه شده!؟ در دمل افتاد كه دستم را جبنبامن، دستم را 
كردم نزديك بود كه از شادى هالك گردم و  هاى آمسان را مشاهده مى ختت بزير آمدم در صحن خانه چشمم به آمسان افتاد پس از يك سال ستاره -الخره از جاى خود بلند شدم و ازپاهامي را امتحان َّنودم و با

 اختيار زبامن باين كلمه گويا گشت كه) يا قدمي االحسان، لك اْلمد(. ىب
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باالخره يك دستم شل شد و از كار بازماند، چون مدتى گذشت دست 

ديگرم نيز شل گرديد پس از چندى پاهايم خشك شد و از كار افتادم 

طولى نكشيد كه هر دو چشمم نابينا شد و زبانم هم گنگ گرديد 

نده بودند؛ جمله حواس و مدتى بدين حال بودم و مرا بر تختى افك

اعضاء و جوارحم از كار افتاده كامال از پا درآمده بودم فقط شنوائى 

من باقى بود كه آن هم بالئى بود تا هر حرف زشت و ناگوارى را 

شنيدم و بر پاسخ دادنش توانائى نداشتم. چه بسيار اوقاتى كه  مى

راب بودم رسانيد، چه اوقاتى كه سي تشنه بودم و كسى بمن آبى نمى

توانستم حتى اشاره كنم. و  ريختند و نمى و بزور در گلويم آب مى

آورد و كسى  همچنين بسا بود كه گرسنگى بمن سخت فشار مى

رسانيد و بسا بود كه سير بودم و بزور در گلويم غذا  طعامى بمن نمى

ريختند چون سالى بدين منوال از اين زندگى كه مرگ بمراتب از  مى

گذشت زنى بنزد زوجه من آمد و پرسيد: لبيب چگونه آن بهتر بود 

ميمرد كه ما از  شود كه راحت گردد و نه مى است؟ گفت نه خوب مى

دست او راحت گرديم و حرفهاى ديگرى زد كه دانستم از من بتنگ 

نهايت  بينند؛ پس بى اند و راحتى خود را در مرگ من مى آمده

يچارگى و درماندگى، با دلشكسته گرديدم و به اخالص تمام از سر ب

خضوع و خشوع تمام در اندرون دل با خداى خود مناجات كردم و 
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نجات خود را از موت يا حيات از او خواستم پس در آن حال فورا 

ضرباتى در تمام اعضاء من پديد آمد و درد شديدى عارض من 

گرديد تا شب داخل شد و درد ساكن گرديد خوابم برد، چون بيدار 

ام ديدم با اينكه يك سال بود كه بر زمين  را روى سينهشدم دستم 

افتاده بود و اصال حركتى نداشت مگر اينكه كسى آن را بجنباند و 

حركت دهد تعجب كردم كه چه شده!؟ در دلم افتاد كه دستم را 

بجنبانم، دستم را حركت دادم بلند كردم بر سينه گذاشتم، دست 

متحان نمودم و باالخره از جاى ديگرم را هم حركت دادم پاهايم را ا

 -خود بلند شدم و از

 81، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 ايوب پيغمبر و بالهاى بسيار

: براى زيادتى بصيرت كافى است كه انسان حاالت حضرت ايوب را 

مطالعه كند، پس از هفت يا هيجده سال ابتالء به فقر و مرض، عرض 

خداى  «وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ» كرد: پروردگارا

تعالى هم دعايش را مستجاب فرمود، بدنش را شفا داد و اموالش را 

 باورد فرمود چنانچه در قرآن مجيد ذكر فرموده.

 فقر هم حكمتها دارد
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: اگر مبتالى به فقر باشد و در اثر طول مدت و بسته شدن ابواب فرج، 

ال فقرش داراى حكمتها و مصلحتهائى مأيوس گرديده، بايد بداند او

نمود و به همين بال  دانست خودش آن را اختيار نمى است كه اگر مى

كه  گرديد، ثانيا در حاالت كسانى كه صبح كردند درحالى راضى مى

در نهايت فقر و مسكنت بودند ولى وقتى كه شام كردند غنى و در 

وضوع بسيار كمال رفاه و آسايش بودند دقت كند و شواهد اين م

 است.

  ثروت پس از تهيدستى

 شود: ذكر مى« فرج بعد الشدة»: براى نمونه داستان عجيبى از كتاب 

از مردى از اكابر تجار نقل نموده كه گفت: در سفر حج بودم و هميان 

محتوى سه هزار دينار زر و جواهر همراهم بود آن را به كمر بسته 

حاجت نشستم، ناگهان  بودم، در يكى از منازل راه براى قضاى

هميان از كمرم باز شد و افتاد، و پس از آنكه چند فرسخ از آن منزل 

رفته بوديم به يادم آمد و برگشتن ممكن نبود، و چون مال فراوان 

داشتم گم شدن اين مال هنگفت در من اثرى ننمود، چون به وطن 

كفم بازگشتم ابواب بال بر من گشوده شد و متدرجا جميع اموالم از 

خارج شد و روزگار عزت به ذلت مبدل گرديد و از خجالت نزد 
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دوستان و شماتت دشمنان و زوال مال و ظهور اختالل از وطن آواره 

شدم. در اثناى مسافرت شبى به دهى رسيدم و از مال دنيا يك دانگ 

و نيم نقره داشتم، شبى تاريك و بارانى بود با عيالم به كاروانسراى 

جا وضع حمل عيالم شده  ده بود رفتيم، و در همان خرابى كه در آن

به من گفت: قوتى به من برسان وگرنه همين لحظه هالك خواهم شد! 

با نهايت سختى و همّ بسيار به دكان بقالى رفتم و تضرع نمودم تا در 

  را باز نمود آن يك

______________________________ 
ان افتاد پس از يك تخت بزير آمدم در صحن خانه چشمم به آسم

كردم نزديك بود كه از شادى  هاى آسمان را مشاهده مى سال ستاره

اختيار زبانم باين كلمه گويا گشت كه )يا قديم  هالك گردم و بى

 االحسان، لك الحمد(.

 82، ص: 1 گناهان كبيره، ج

دانگ و نيم نقره را دادم و مقدارى روغن زيت و حلبه جوشانيده و 

ه به من داد. چون نزديك كاروانسرا رسيدم پايم در كاسه گلى كرد

لغزيد و افتادم، ظرف گلى شكست و آنچه در آن بود ريخت؛ پس از 

شدت رنج و غصه، از زندگانى سير شدم و همانجا ايستاده طپانچه به 
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كردم، در  اختيار به صداى بلند گريه و زارى مى زدم و بى صورت مى

ى بلند و منظره عالى، مردى از اى بود با ديوارها آن نزديكى خانه

دريچه، سر بيرون كرد و بانگ بر من زد، كه اين چه غوغا است كه در 

 اى؟ اى و خواب را از چشم من گرفته اين نيمه شب برپا نموده

من شرح قصه خود را برايش گفتم، گفت: اين همه گريه و فرياد براى 

يد گفتم: خدا يك دانك و نيم نقره است؟ توبيخ او بيشتر مرا سوزان

قدر مال نزد من ارزشى ندارد اما بر خود و زن و  داند اين مى

آيد و به خدا  فرزندانم كه از گرسنگى هالك خواهند شد رحمم مى

قسم است كه در فالن سال به حج رفته بودم و روزگار بر من فراخ 

بود، در فالن منزل هميانى داشتم كه سه هزار دينار زر و جواهر در 

از من گم شد و در من اثرى ننمود، از خدا بترس و مرا آن بود 

سرزنش مكن! چون اين سخن شنيد پرسيد: نشانه هميان چيست؟ 

جا است كه در اين  گريه را از سر گرفتم گفتم: اين چه پرسش بى

نمائى؟! از خانه خود بيرون آمد و گفت: دست از تو  موقع از من مى

 را بازگوئى.بر ندارم تا اينكه نشانه هميان خود 

پس ناچار براى او شرح دادم، دست مرا گرفت و به خانه خود برد و 

پرسيد: عيال تو كجا است؟ نشانه دادم، به غالمان خود امر نمود 
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سراى او بردند و سفارش  رفتند و عيال و اوالد مرا آوردند و به حرم

كرد كه هرچه الزم دارند برايشان تهيه نمايند، پس پيراهن و لباس 

راى من آوردند و مرا پوشانيد و به حمام فرستاد و به بهترين وجهى ب

آن شب گذشت. چون بامداد برخاستم خود را در آسايشى هرچه 

جا باش تا عيالت رو به صحت  تر يافتم، گفت: چند روز همين كامل

رود. مدت ده روز از ما پذيرائى كرد و هر روز ده دينار و بيست 

يارى لطف او پس از آن سرزنش و استهزائى داد و من از بس دينار مى

كه اول كرد متحير ماندم! بعد از آن به من گفت: چه پيشه دارى؟ 

 گفتم مردى بازرگانم و در دادوستد واردم. گفت:

دهم تا با شراكت من خريد و فروش كنى، دويست  سرمايه به تو مى

 جا بيع و شراء كن دينار زر آورد و به من داد و گفت: در همين

خوشوقت شدم و مشغول تجارت گرديدم و بعد از چند روزى كه 

آوردم، روزى به داخل خانه رفت و  شد نزدش مى سودى حاصل مى

هميانى آورد و نزد من گذاشت ديدم، هميانى است كه در سفر حج 

 از من گم شده بود.

از نهايت شادى غش كردم چون به هوش آمدم گفتم اللّه اللّه اين 

 ت كه درهمان هميان اس
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 83، ص: 1 گناهان كبيره، ج

راه مكه افتاده بود گفت: چند سالست كه به زحمت نگهدارى اين 

هميان مبتال هستم، در همان شبى كه تو وصف آن را گفتى خواستم به 

تو رد نمايم ترسيدم كه از شادى به مرگ ناگهانى بيفتى لهذا به 

و مرا بحل كن  تدريج مال به تو رسانديم اينك هميان خود را بگير

پس هميان را گرفته آنچه قرض نموده بودم برداشته اداء كردم و از 

خداى خود سپاسگزارى كرده، پس از تشكر از آن مرد به وطن خود 

بازگشتم و از آن روز درهاى فرج و فراخى دوباره بر من گشوده 

 شد.

 «.با هر سختى آسايش است -إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً»بلى، 

  يأس در مشكالت چاره

 : اگر مبتال به حادثه سختى از حوادث روزگار گرديده:

بايد بداند كه زندگانى دنيا با حوادث و ابتالئات فراوان همراه  -1

حاالت كسانى را كه ابتال و  -2است و هيچكس از آن بر كنار نيست. 

گرفتارى ايشان از او شديدتر است در نظر آورد تا تسكين بيشترى 

 راهم گردد.برايش ف
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اى كه ابتال و گرفتاريش شديد باشد از رحمت الهيه  بهر اندازه -3

نبايد مأيوس گردد، چه اشخاصى به حوادث عجيبه روزگار مبتال بوده 

شده و خداوند عالم آنها را  و اسباب نجاتى براى ايشان تصور نمى

نجات داده است. در كتاب فرج بعد الشدة تأليف حسين بن سعيد 

بيش از پانصد حكايت از موارد فرجهاى الهيه را نقل نموده  دهستانى

است. و نيز كتب روايات مملو از مواردى است كه در اثر دعاء و 

 .174اند صدقه و توسل به بزرگان دين؛ از شدت، خالصى يافته

                                                 
 گردد: كتاب خزائن مرحوم نراقى نقل مىبراى َّنونه چند مورد از   -(1)  174

 (1) 
قرار داده بودند پول را هتيه كرد و قبض رسيد گرفت، وىل سندى كه داده بود شخصى پنج هزار تومان خبزانه شاه سليمان صفوى بدهكار شد و از او سند گرفتند كه در موعد معي بپردازد هبر زمحىت بود در رأس مدتى كه 

، بعرض سلطان رسانيد؛ مرا طلبيدند گفتم: وجه هند. پس از چندى مأمور وصول از دنيا رفت و ديگرى جباى او منصوب شد، آن شخص سند بدهكارى و مدتى كه بايد پول را بپردازد بريون آوردهموجود نبود كه باو بد
َّنودم و اثرى از قبض نبود؛ پس حمصل شديدى بر  ه رفتم متام اسباب خانه را زير و رو كردم قبض را نيافتم تا يك هفته تفحص مىام. گفتند: قبض را بياور يا حتما بايد وجه را بپردازى! خبان ام و قبض رسيد گرفته را پرداخته

َّنودند كه يا وجه را بگريند يا مرا بقتل برسانند و  غالظ و شدادى معي -رفت گشتم و اثرى ظاهر نشد، هفته سوم حمصلي ها و هرجائى كه احتمال مى من گماشتند. باز يك هفته ديگر مهلت طلبيدم و خانه مهسايه
طورى كه  ا من هالك شوم، در اثناى راه خبمسه طيبه) ع( متوسل شدم مهيهبيچ وجه مرا امكان پرداخت آن وجه نبود، باْلخره مأمورين مرا از خانه بريون كشيدند كه در چهار سوق تعذيب َّنايند تا وجه وصول شود ي

داد، در عرض راه معجون را خوردم و كاغذ را افكندم،  تاد بافيون بودم و در آن روز ميسر نشده بود بيحال شده بودم بدكان عطارى رسيده قدرى معجون افيون خواستم مقدارى در كاغذى پيچيده مبنرفتم، چون مع مى
كنند؛  اند با دقت تأمل كردم ديدم مهان قبض رسيدى است كه از من مطالبه مى جدا كردم خواستم بيفكنم ديدم مهر بر آن زدهپس كاغذ بدامامن چسبيد دو سه دفعه جامه را حركت دادم نيفتاد، عاقبت كاغذ را از جامه 

 از شادى از پاى درآمده و مهاجنا سجده شكر جباى آوردم، قبض را داده و خالص گرديدم ...
 (2) 

اش نشد آخر گفت: اى مرد از  َّنود كه فعال ندارم و مرا مهلت بده، چاره كرد هرچه آن سيد عجز و اْلاح مى َّنود و تشدد مى ريى مطالبه وجه ديواىن مىدر كاشان، حمصلى از حتصيلداران ديوان از سيد فق 1229در سنه 
د ضامن معتِب گرفت كه اگر تا فردا اول طلوع آفتاب وجه را ندهى جناست حبلقت تواند كارى كند يا شر مرا از سر تو كوتاه َّنايد يا برايت كارسازى َّنايد، و از آن سي جد من شرم كن! آن ملعون گفت: اگر جدت مى

 تواند بكند!. خواهم رخيت، جبدت بگو هر كارى مى
ر افتاد از حسن اتفاق در زير ناودان هم چاه مسرتاحى بود  با ناودان بزي چون شب شد آن مردك در پشت بام خوابيده بود، نيمه شب براى بول كردن بلند شد لب بام آمد، چون هوا تاريك بود پا را بر ناودان گذاشت و

 قدر حبلقش فرورفته كه شكمش ورم َّنوده و مرده است. كه مستقيما با سر در آن چاه سرنگون گرديد و در آن نيمه شب نفهميدند، صبح كه آمدند ديدند كه سرش تا ناف بنجاست فرورفته و آن
 (3) 

( مشرف شدم بر من رقت فرمود و اين نه منوره نقل َّنوده كه وقىت روزگار با من ناسازگارى كرد پس از آنكه مشمول نعمت و ثروت بودم بفقر مبتال شدم؛ نزد امام جعفر صادق) عدر مهان كتاب يكى از بزرگان مدي
با هر  E\-ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً  i\»از هر شدت آسايش خواهد بود و فرمايش پروردگار در قرآن كهاى، پس  جزع مكن اگر روزى در فشار واقع شدى بدرسىت كه روزهاى بسيارى هم در آسايش بوده» ابيات برخواند:

 «.تر است بنيكى او وفاكنندهكه   -تر است نااميد مباش كه آن كفر است، اميد است خداى تعاىل در اين نزديكى ترا غىن فرمايد، پس گمان بد بپروردگار خود مِب بدرسىت از هر سخن ديگر راست« سخىت آساىن است

  فقد ايسرت ىف الدهر الطويل  فال َتزع و ان اعسرت يوما

  و قول الّله اصدق كل قيل  فان العسر يتبعه اليسارا

  لعل الّله يغىن عن قليل  فال تيأس فان اليأس كفر

  فان الّله اوىف باجلميل  فال تظنن بربك ظن سوء

  ن املال عند ذوى العقوللكا  فلو ان العقول يسوق رزقا

  مبا هتواه من فرج قريب   توقع صنع ربك سوف ياتى
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______________________________ 
براى نمونه چند مورد از كتاب خزائن مرحوم نراقى نقل  -(1)

 ردد:گ مى

(1) 

شخصى پنج هزار تومان بخزانه شاه سليمان صفوى بدهكار شد و از او 

سند گرفتند كه در موعد معين بپردازد بهر زحمتى بود در رأس 

مدتى كه قرار داده بودند پول را تهيه كرد و قبض رسيد گرفت، ولى 

سندى كه داده بود موجود نبود كه باو بدهند. پس از چندى مأمور 

يا رفت و ديگرى بجاى او منصوب شد، آن شخص سند وصول از دن

بدهكارى و مدتى كه بايد پول را بپردازد بيرون آورده، بعرض 

ام و قبض رسيد  سلطان رسانيد؛ مرا طلبيدند گفتم: وجه را پرداخته

ام. گفتند: قبض را بياور يا حتما بايد وجه را بپردازى! بخانه  گرفته

رو كردم قبض را نيافتم تا يك هفته رفتم تمام اسباب خانه را زير و 

نمودم و اثرى از قبض نبود؛ پس محصل شديدى بر من  تفحص مى

                                                                                                                                                                                           

  فكم ىف الغيب من عجب عجيب   و ال تياس اذا ما ناب خطب

   

دم هستم و طوىل نكشيد كه خداى تعاىل مرا از آن حمنت خالصى داد و فرج يافتم چون اين اشعار را از آن بزرگوار شنيدم خداى تعاىل چنان تسلى و خرسندى مبن داد كه وقىت از آجنا بريون آمدم گمان بردم توانگرترين مر 
 و قال االخر:

  فعسر بي يسرين اذا فكرته فافرح   اذا اشدت بك العسرى ففكر ىف أ مل نشرح

   

و نيز اين مجله را از مهان حضرت  E\«ال ِإلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإِّنِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِميَ » i\كه را خبوانيدقابل توجه: در مهي كتاب از حضرت رسول) ص( روايت َّنوده كه براى دفع هر هم و غم و شدتى اين آيه مبار 
 خود را گم نكند.و دعاهاى ديگرى هم در آجنا و كتاهباى ادعيه موجود است سزاوار است از آن استفاده شده تا در شدائد انسان « الّله رىب ال اشرك به شيئا» روايت كرده
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ها و  گماشتند. باز يك هفته ديگر مهلت طلبيدم و خانه همسايه

رفت گشتم و اثرى ظاهر نشد، هفته سوم  هرجائى كه احتمال مى

 -محصلين

 84، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 ور اخرويه معنويه:دوم: چاره يأس نسبت به ام

اگر در اثر گناهان بسيار آمرزش خود را بعيد دانسته و مأيوس گشته 

 نفع شمرده است، بايد بداند: توبه كردن خود را بى

______________________________ 
غالظ و شدادى معين نمودند كه يا وجه را بگيرند يا مرا بقتل برسانند 

ه نبود، باألخره مأمورين مرا و بهيچ وجه مرا امكان پرداخت آن وج

از خانه بيرون كشيدند كه در چهار سوق تعذيب نمايند تا وجه وصول 

شود يا من هالك شوم، در اثناى راه بخمسه طيبه )ع( متوسل شدم 

رفتم، چون معتاد بافيون بودم و در آن روز ميسر  طورى كه مى همين

عجون نشده بود بيحال شده بودم بدكان عطارى رسيده قدرى م

افيون خواستم مقدارى در كاغذى پيچيده بمن داد، در عرض راه 

معجون را خوردم و كاغذ را افكندم، پس كاغذ بدامانم چسبيد دو 

سه دفعه جامه را حركت دادم نيفتاد، عاقبت كاغذ را از جامه جدا 
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اند با دقت تأمل كردم  كردم خواستم بيفكنم ديدم مهر بر آن زده

كنند؛ از شادى  ى است كه از من مطالبه مىديدم همان قبض رسيد

از پاى درآمده و همانجا سجده شكر بجاى آوردم، قبض را داده و 

 خالص گرديدم ...

(2) 

در كاشان، محصلى از تحصيلداران ديوان از سيد  1229در سنه 

كرد هرچه آن سيد  نمود و تشدد مى فقيرى مطالبه وجه ديوانى مى

اش نشد   ندارم و مرا مهلت بده، چارهنمود كه فعال عجز و الحاح مى

آخر گفت: اى مرد از جد من شرم كن! آن ملعون گفت: اگر جدت 

تواند كارى كند يا شر مرا از سر تو كوتاه نمايد يا برايت كارسازى  مى

نمايد، و از آن سيد ضامن معتبر گرفت كه اگر تا فردا اول طلوع 

، بجدت بگو هر آفتاب وجه را ندهى نجاست بحلقت خواهم ريخت

 تواند بكند!. كارى مى

چون شب شد آن مردك در پشت بام خوابيده بود، نيمه شب براى 

بول كردن بلند شد لب بام آمد، چون هوا تاريك بود پا را بر ناودان 

گذاشت و با ناودان بزير افتاد از حسن اتفاق در زير ناودان هم چاه 

رنگون گرديد و در آن مستراحى بود كه مستقيما با سر در آن چاه س
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نيمه شب نفهميدند، صبح كه آمدند ديدند كه سرش تا ناف بنجاست 

قدر بحلقش فرورفته كه شكمش ورم نموده و مرده  فرورفته و آن

 است.

(3) 

در همان كتاب يكى از بزرگان مدينه منوره نقل نموده كه وقتى 

روزگار با من ناسازگارى كرد پس از آنكه مشمول نعمت و ثروت 

بودم بفقر مبتال شدم؛ نزد امام جعفر صادق )ع( مشرف شدم بر من 

جزع مكن اگر روزى در فشار »رقت فرمود و اين ابيات برخواند: 

اى، پس  واقع شدى بدرستى كه روزهاى بسيارى هم در آسايش بوده

از هر شدت آسايش خواهد بود و فرمايش پروردگار در قرآن كه 

از هر سخن ديگر « با هر سختى آسانى است -إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً»

تر است نااميد مباش كه آن كفر است، اميد است خداى تعالى  راست

در اين نزديكى ترا غنى فرمايد، پس گمان بد بپروردگار خود مبر 

 -بدرستى

 85، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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زيرا كه يأس كلى  175 اش بدتر است يأس از جميع گناهان گذشته -1

اجتناب و انقطاع از پروردگار و دليل بر مستور شدن فطرت  شاهد بر

اوليه است زيرا وقتى كه نور ايمان در دل شخص باشد محال است 

انقطاع و يأس مستمر داشته باشد بلى ممكن است در اثر غفلت، 

مختصر يأسى عارضش گرديده، پس از تذكر بسعه رحمت الهيه 

 اميدوار و بتوبه و انابه مشغول گردد.

 مه گناهان قابل آمرزش است.ه

ادله عامه قبول توبه كه در قرآن مجيد و سنت متواتره رسيده  -2

هيچ قابل تخصيص و استثناء نيست تا اينكه گفته شود گناهى هست كه 

 شدنى نيست. به سبب توبه آمرزيده

 176فرمايد. كننده توبه توصيف مى در قرآن، خودش را به قبول

تواب، غفار، غفور، غافر الذنب، قابل التوب و نيز از اسماء شريفه خود 

را قرار داده است. بطور عموم گناهكاران را بسوى خود دعوت 

 فرموده و آنها را امر به توبه كرده و

                                                 
 درباره روايت محيد بن قحطبه مراجعه شود. 77بپاورقى صفحه  -(1)  175
176  (2)-\i .يِّئاِت  (.24آيه  42) سوره E\َو ُهَو الَِّذي يَ ْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعباِدِه َو يَ ْعُفوا َعِن السَّ
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______________________________ 
 «.تر است بنيكى كه او وفاكننده

 

  فال تجزع و ان اعسرت يوما
فقد ايسرت فى الدهر 

  الطويل

  و قول اللّه اصدق كل قيل  ر يتبعه اليسارافان العس

  لعل اللّه يغنى عن قليل  فال تيأس فان اليأس كفر

  فان اللّه اوفى بالجميل  فال تظنن بربك ظن سوء

  فلو ان العقول يسوق رزقا
لكان المال عند ذوى 

  العقول

  بما تهواه من فرج قريب   توقع صنع ربك سوف ياتى

   ناب خطب و ال تياس اذا ما
فكم فى الغيب من عجب 

  عجيب

   

 

چون اين اشعار را از آن بزرگوار شنيدم خداى تعالى چنان تسلى و 

خرسندى بمن داد كه وقتى از آنجا بيرون آمدم گمان بردم 
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توانگرترين مردم هستم و طولى نكشيد كه خداى تعالى مرا از آن 

 محنت خالصى داد و فرج يافتم و قال االخر:

 

ا اشدت بك العسرى ففكر اذ

  فى أ لم نشرح
 

فعسر بين يسرين اذا فكرته 

  فافرح

   

 

قابل توجه: در همين كتاب از حضرت رسول )ص( روايت نموده كه 

ال إِلهَ إِلَّا » براى دفع هر هم و غم و شدتى اين آيه مباركه را بخوانيد

يز اين جمله را از همان و ن «أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

و دعاهاى ديگرى « اللّه ربى ال اشرك به شيئا»حضرت روايت كرده 

هم در آنجا و كتابهاى ادعيه موجود است سزاوار است از آن استفاده 

 شده تا در شدائد انسان خود را گم نكند.

درباره روايت حميد بن قحطبه مراجعه  77بپاورقى صفحه  -(1)

 شود.
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)سوره  لَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ.وَ هُوَ ا -(2)

 (.24آيه  42

 86، ص: 1 گناهان كبيره، ج

براى عالج يأس در اين مورد رجوع كردن و تأمل نمودن در مفاد 

بگو اى »از سوره زمر كافى است كه ترجمه آن چنين است:  54آيه 

مايد: اى بندگان من كه اسراف فر محمد )ص( خداى تعالى مى

هاى  اند به ارتكاب گناهان كبيره و خطاهاى كثيره، بر نفس كرده

اند معاصى را( از  اند و از حد گذرانيده خود )يعنى افراط نموده

آمرزد  رحمت خدا نوميد مشويد بدرستى كه خدا همه گناهان را مى

بان بدرستى كه خداى تعالى آمرزنده گناهان و به بندگان مهر

 .177«.است

  لطف در خطاب

 «يا عِبادِيَ» : در اين آيه شريفه چند لطيفه است: اول اينكه فرمود:

اى « يا ايها العصاة»كه متضمن لطف خطاب است و نفرمود 

كه باز مشتمل بر رفق در  «أَسْرَفُوا» گناهكاران. دوم آنكه فرمود:

 «.اخطئوا»خطاب است و نفرمود 

                                                 
177  (1)-\i يعاً إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم. أَنْ ُفِسِهمْ   ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى نُوَب مجَِ  (.54آيه  39) سوره E\ال تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر الذُّ
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  نوميدى حرام است

كه صريحا داللت بر نهى از نوميدى و  «ال تَقْنَطُوا» نكه فرمود:: سوم آ

حرام بودن يأس از آمرزش دارد. چهارم آنكه مؤكد فرمود آن را 

و عموميت داد آمرزش خود را به  «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ» به جمله:

و آن را مخصوص به  «جَمِيعاً» تمام گناهان و پنجم اينكه فرمود:

إِنَّهُ هُوَ » نكرد. ششم آنكه ثانيا آن را مؤكد فرمود به جمله: بعضى

 178«.الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

 شود توبه كشنده پيغمبر هم پذيرفته مى

: و مرويست از جابر كه زنى خدمت رسول خدا )ص( آمد، عرض 

كرد زنى بچه خود را به دست خود كشته، آيا براى او توبه است؟ 

جان محمد در قبضه قدرت او است اگر آن فرمود قسم به خدائى كه 

زن هفتاد پيغمبر را كشته باشد و پشيمان شود و توبه نمايد، و خداى 

تعالى صدق او را بداند كه ديگر به هيچ گناهى رجوع نمينمايد 

كند بدرستى كه  فرمايد و از گناهانش عفو مى اش را قبول مى توبه

                                                 
 تفسري منهج الصادقي. -(2)  178
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)التائب من  179 كردهكننده از گناه مثل كسى است كه گناه ن توبه

  الذنب كمن

______________________________ 
أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ   قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى -(1)

آيه  39)سوره  إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

54.) 

 تفسير منهج الصادقين. -(2)

عن جابر انه قال جائت امرأة النبى )ص( فقالت يا نبى اللّه ان  -(3)

امرأة قتلت ولدها بيدها هل لها من توبة؟ فقال لها: و الذى نفس 

محمد بيده لو انها قتلت سبعين نبيا ثم تابت و ندمت و يعرف اللّه من 

للّه توبتها و عفى عنها فان قبلها انها ال ترجع الى المعصية ابدا لقبل ا

باب التوبة مفتوح ما بين المشرق و المغرب و ان التائب من الذنب 

 (.364ص  3باب  1كمن ال ذنب له )لئالى االخبار ج 

 87، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 ال ذنب له(.

                                                 
هل َلا من توبة؟ فقال َلا: و الذى نفس حممد بيده لو اهنا قتلت سبعي نبيا ُث تابت و ندمت و يعرف الّله من قبلها اهنا عن جابر انه قال جائت امرأة النىب) ص( فقالت يا نىب الّله ان امرأة قتلت ولدها بيدها  -(3)  179

 (.364ص  3باب  1خبار ج ذنب له) لئاىل اال ال ترجع اىل املعصية ابدا لقبل الّله توبتها و عفى عنها فان باب التوبة مفتوح ما بي املشرق و املغرب و ان التائب من الذنب كمن ال
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  يأس از استجابت دعا هم غلط است

اخرويه : و اگر در اثر حاجتى از حوائج شرعيه و مطلبى از مطالب 

كه در نظر داشته و از خداى تعالى خواسته ولى حاصل نشده است؛ 

مأيوس شده و از رسيدن به مقصود نااميد شده است پس بايد بداند 

كه اوال وعده الهيه حق است و تخلف ندارد، بطور عموم امر بدعاء 

فرمايد:  فرموده و وعده اجابت هم داده است در قرآن مجيد مى

پرسند، پس بدرستى كه من  م از من، از تو مىهنگامى كه بندگان

نمايم وقتى كه مرا  نزديك هستم، دعاى خواننده را اجابت مى

 .180بخواند

 .181«كنم مرا بخوانيد، شما را اجابت مى»فرمايد  و در جاى ديگر مى

ثانيا تأخير در اجابت، در اثر حكمتهائى است كه به بعضى از آنها 

 شود. اشاره مى

 بت دعاءگناه مانع استجا

شده و  182 : گاهى در اثر گناهانى كه نموده است دعايش محجوب

نشانه اينكه تأخير در اجابت دعاء لطف درباره او است توفيق استمرار 
                                                 

180  (1)-\i  اِع ِإذا َدعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا ِل  (.186آيه  2) سوره E\ َو ِإذا َسأََلَك ِعباِدي َعِنِّ فَِإِّنِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
181  (2)-\i  َْو قاَل رَبُُّكُم اْدُعوِّن َأْسَتِجْب َلُكم \E (.62آيه  40) سوره 
 فر ىل الذنوب الىت حتبس الدعاء دعاى كميل.اللهم اغ -(3)  182
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در دعاء است و نفس همين نعمت، بزرگترين شاهدى است كه اوال 

مورد عنايت است و ثانيا حاجتش روا خواهد گرديد وگرنه توفيق در 

 كرد. يدا نمىاستمرار دعا پ

  تأخير استجابت موجب قربست

: گاهى هم به سبب تأخير در اجابت، رسيدن خيرات زيادى به بنده 

است زيرا كه دعاء از بزرگترين عبادات است و استمرار آن موجب 

باشد. و لذا آنهائى كه مورد  زيادتى قرب بنده به پروردگارش مى

 افتد. تر به تأخير مىعنايت و لطف پروردگارند اجابت دعواتشان بيش

عالمه مجلسى در حيوة القلوب گويد: به سند صحيح از حضرت امام 

محمد باقر )ع( مرويست كه ابراهيم خليل )ع( در بيابانها و شهرها 

گشت كه از مخلوقات خدا عبرت بگيرد، روزى در بيابان شخصى  مى

را ديد كه مشغول نماز است و صدايش به آسمانها بلند شده و 

هايش از مو است، ابراهيم )ع( از نمازش متعجب شد نزدش  جامه

نشست تا از نماز فارغ شد؛ ابراهيم )ع( به او گفت: روش تو مرا 

  خوش آمد و دوست دارم با تو دوستى
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______________________________ 
ذا وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِ -(1)

 (.186آيه  2)سوره   دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

 (.62آيه  40)سوره   وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ -(2)

 اللهم اغفر لى الذنوب التى تحبس الدعاء دعاى كميل. -(3)

 88، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كنم، بگو منزلت كجا است تا هر وقت بخواهم بيايم، گفت تو 

توانى به خانه من بيائى زيرا كه در ميان دريائى است كه  مىن

كنى؟ عرض كرد  توانى از آن بگذرى، فرمود تو چگونه عبور مى نمى

گذراند  روم، فرمود آن خدائى كه ترا از آب مى من به روى آب مى

توانا است كه آب را براى من نيز مسخر فرمايد برخيز تا برويم و 

نزديك آب رسيدند آن مرد بسم اللّه گفت و امشب نزد تو باشم! چون 

از آب گذشت، ابراهيم )ع( هم بسم اهلل گفت و از آب عبور فرمود 

 آن مرد تعجب كرد تا هر دو وارد منزل شدند.

تر است؟  ابراهيم )ع( از او پرسيد كدام روزها از تمام روزها سخت

 عابد گفت:
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ان، ابراهيم دهد بر كردارهايش روزى كه خدا بندگانش را جزا مى

)ع( فرمود: بيا تا دعا كنيم تا خدا ما را از شر چنين روزى در امان 

 نگهدارد، و در روايت ديگر دارد كه فرمود:

 بيا دعا كنيم براى گنهكاران مؤمنين.

كنم زيرا سه سال است كه حاجتى از خدا  عابد گفت: من دعا نمى

جتى از او ام و برآورده نشده است و تا آن روا نشود حا خواسته

اى را دوست  طلبم ابراهيم )ع( فرمود: اى عابد هر گاه خدا بنده نمى

كند تا او مناجات كند و از او بخواهد و  بدارد دعايش را حبس مى

فرمايد يا  اى را دشمن بدارد دعايش را زود مستجاب مى چون بنده

 افكند تا دعاء نكند. در دلش نااميدى مى

جتت چه بود؟ گفت روزى در آن محلى آنگاه از عابد پرسيد: كه حا

كه نماز ميخواندم طفلى در نهايت حسن و جمال كه نور از جبينش 

چرانيد و گوسفندانى چند همراه داشت،  طالع بود، گاوى چند را مى

از او پرسيدم اين گوسفندها از كيست گفت از من است گفتم: تو 

دعا كردم و كيستى؟ گفت: اسماعيل پسر ابراهيم )ع( خليل خدا، پس 

 از خدا خواستم كه ابراهيم دوست خود را به من نشان دهد.

 ابراهيم )ع( فرمود: اينك دعايت مستجاب شده، منم ابراهيم.
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پس عابد شاد گرديد و دست در گردن ابراهيم )ع( انداخته آن 

كرد پس با يكديگر درباره  بوسيد و شكر خدا را مى حضرت را مى

 .مؤمنين و مؤمنات دعا كردند

 89، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  القنوط من رحمة اهلل -3

در حديثى كه از حضرت رضا )ع( در تعداد گناهان كبيره ذكر شد 

 فرمايد. پس از يأس، قنوط را ذكر مى

قنوط نوميدى از رحمت الهى است كه در قلب رسوخ نموده و قباحت 

كه اند  آن كم شده است؛ و در بيان فرق يأس و قنوط چنين فرموده

قنوط اخص است زيرا يأس تنها نوميدى قلب است هرگاه اين 

كه به ظاهر هم سرايت نمايد و از  نوميدى شديد شود به طورى

كلماتش نوميدى تراوش كند كه اگر شخص باهوش او را مالقات 

كند اين حال، قنوط  نمايد آثار نااميدى را از ظاهرش درك مى

ار نوميدى از كلماتش شود، پس قانط كسى است كه آث ناميده مى

 هويدا باشد.

  يأس نوميدى از دعا است
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اند يأس عبارت از نوميدى از دعاء است؛ اميدى  : بعضى هم گفته

رسد و قنوط عبارت است از  ندارد كه اگر دعاء كند به مقصد مى

كند و توبه او  بدگمانى به پروردگار عالم به اينكه خدا به او رحم نمى

كند؛ و آنچه بر او از شر و  او را عذاب مىفرمايد؛  را قبول نمى

 گردد عقوبت است. مصيبت وارد مى

از صحيفه سجاديه است در آنجا كه  39مؤيد اين معنى فقرات دعاى 

 فرمايد: مى

يعنى نااميدى من از نجات نه از روى سوء « ال ان يكون يأسه قنوطا»

و ظن به تو است بلكه كمى حسنات و زيادتى سيئات است وگرنه ت

سزاوارى كه هيچ گنهكارى از تو مأيوس نگردد. شكى نيست كه سوء 

  ظن به پروردگار عالم از گناهان كبيره و از صفات مشركين

 90، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .183فرمايد و منافقين است چنانچه در سوره فتح تذكر مى

  بدگمانى سبب عقوبت است

                                                 
183  (1)-\i  ِْوء َب اْلُمناِفِقَي َو اْلُمناِفقاِت َو اْلُمْشرِِكَي َو اْلُمْشرِكاِت الظَّانَِّي بِاللَِّه َظنَّ السَّ  (.6آيه  48) سوره E\َو يُ َعذِّ
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كه شريك : رسول خدا )ص( روى منبر فرمود: قسم به خدائى 

ندارد؛ به مؤمنى هرگز خير دنيا و آخرت داده نشده مگر به سبب 

حسن ظن او به پروردگارش و اميدش به او و حسن خلقش و 

نگهدارى خود از غيبت كردن مؤمنين و قسم به خدائى كه شريك 

فرمايد بعد از توبه و استغفارش مگر  ندارد خدا مؤمنى را عذاب نمى

د و تقصيرش در اميد به پروردگارش و به سبب سوء ظنش به خداون

به سبب بدخلقى و غيبت نمودنش از مؤمنين و قسم به خدائى كه جز 

شود گمان بنده مؤمنى به خدا مگر اينكه  او خدائى نيست نيكو نمى

فرمايد  خدا نزد گمان او است: به درستى كه خدا كريم است حياء مى

خدا برخالف گمان و كه بنده مؤمن ظن خود را به او نيكو نمايد و 

اميدش رفتار نمايد پس گمان خود را به خدا نيكو نمائيد و به سوى 

184او راغب شويد.
 

 اميد به آمرزش و اجابت دعا

: معنى حسن ظن به پروردگار آن است كه اميد داشته باشد كه اگر 

فرمايد  آمرزد و اگر او را بخواند اجابت مى از گناه توبه كند او را مى

رى براى او بجا آورد اميد داشته باشد كه قبول فرموده اگر عمل خي
                                                 

 ا اعطى مؤمن قط خري الدنيا و االخرة اال حبسن ظنه باهلل و رجائه له و حسن خلقه و الكف عن اغتياب املؤمني و الذى ال اله اال هو الو ان رسول اهلل) ص( قال: و هو على منِبه الذى ال اله اال هو م -(2)  184
َيسن ظن عبد مؤمن باهلل اال كان الّله عند ظن عبده املؤمن الن اهلل كرمي بيده  هو اليعذب الّله مؤمنا بعد التوبة و االستغفار اال بسوء ظنه باهلل و تقصريه من رجائه و سوء خلقه و اغتيابه للمؤمني و الذى ال اله اال 

 (.58ص  2اخلريات يستحىي ان يكون عبده املؤمن قد احسن به الظن ُث خيلف ظنه و رجائه فاحسنوا باهلل الظن و ارغبوا اليه) اصول كاىف ج 
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ثواب عنايت خواهد فرمود، اما ظن به مغفرت در هر حال نافع بلكه 

هاى الهى بدون اقدام به اعمال خير، جهل  الزم است و اميد به ثواب

 و غرور است.

  نوميدى در امر دنيوى و اخروى

ند قنوط نوميدى از ا : بعضى در بيان فرق بين يأس و قنوط فرموده

او است خدائى كه باران »رحمات دنيويه است چنانچه در آيه شريفه 

 باشد. مى 185«فرستد پس از اينكه خلق نااميد شده بودند را مى

______________________________ 
وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكاتِ  -(1)

 (.6آيه  48)سوره  نِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِالظَّا

و ان رسول اهلل )ص( قال: و هو على منبره الذى ال اله اال هو  -(2)

ما اعطى مؤمن قط خير الدنيا و االخرة اال بحسن ظنه باهلل و رجائه 

له و حسن خلقه و الكف عن اغتياب المؤمنين و الذى ال اله اال هو ال 

بعد التوبة و االستغفار اال بسوء ظنه باهلل و تقصيره  يعذب اللّه مؤمنا

من رجائه و سوء خلقه و اغتيابه للمؤمنين و الذى ال اله اال هو ال 

يحسن ظن عبد مؤمن باهلل اال كان اللّه عند ظن عبده المؤمن الن 

                                                 
185  (3)-\i  ِْد ما قَ َنطُواَو ُهَو الَِّذي يُ َنزُِّل اْلَغْيَث ِمْن بَ ع\E (.27آيه  42) سوره 
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اهلل كريم بيده الخيرات يستحيى ان يكون عبده المؤمن قد احسن به 

جائه فاحسنوا باهلل الظن و ارغبوا اليه )اصول الظن ثم يخلف ظنه و ر

 (.58ص  2كافى ج 

 (.27آيه  42)سوره  وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا -(3)

 91، ص: 1 گناهان كبيره، ج

قَدْ » و يأس نوميدى از رحمات اخرويه است مانند فرمايش پروردگار

يكن وجه اولى كه قبال ذكر شد به نظر نزديكتر ل «يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ

 است.

  قنوط از يأس بدتر است

: قنوط از رحمت الهيه عالمت زائل شدن استعداد سعادت بنده و 

ساقط شدن از فطرت اوليه است به سبب بريده شدن از خدا زيرا اگر 

از نور فطرت چيزى در بنده باقى باشد اثرش كه اميد به پروردگار 

است هرچند اسراف و تفريط كرده باشد اما يأس، پس است باقى 

دليل بر محجوب بودن از پروردگار است نه سقوط و بريدگى؛ و 

حجاب قابل برطرف شدن است بنابراين يأس قابل مغفرت ولى قنوط 
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قابل آمرزش نيست و در عنوان شرك داخل است، پس قنوط اعظم 

 186باشد. مصائب مى

______________________________ 
 ترجمه از تفسير روح البيان. -(1)

 92، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  االمن من مكر اللّه -4

چهارم از گناهان كبيره امن از مكر الهى است به اينكه انسان از 

انتقام پنهانى و ناگهانى و قهر خفى خدا ايمن و راحت نشيند و از 

واسطه صدور سرعت در انتقام ناگهانى او نينديشد و در دل از اينكه ب

 گناه، دچار عذاب گردد، ترسى نداشته باشد.

در حديثهائى كه از حضرت صادق و حضرت كاظم و حضرت رضا و 

حضرت جواد )عليهم السّالم( در بيان گناهان كبيره رسيده، امن از 

اند و به كبيره بودنش تصريح  مكر الهى را از جمله كبائر شمرده

 اند. فرموده

فرمايد: آيا  مى 99و  98و  97آيه  7وره و نيز در قرآن مجيد س

ها و آباديها ايمنند از اينكه عذاب ما شبانه هنگامى كه در  مردم قريه
                                                 

 ترمجه از تفسري روح البيان. -(1)  186
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خوابند به ايشان برسد يعنى از شبيخون قهر و انتقام الهى به جزاى 

گناهانشان هنگامى كه در خوابند كه يك نوع از مكر است بايد 

 بترسند.

عذاب ما نيم روز هنگامى كه سرگرم  ها ايمنند كه آيا مردم قريه

كاران بايد از  كارهاى دنيوى هستند ايشان را دريابد؟ يعنى گنه

رسيدن عذاب الهى به آنها هنگامى كه در غفلت و سرگرم شهوات 

 نفسانى و كارهاى دنيوى هستند بيمناك باشند.

اند پس )بدانند( كه از عذاب  مگر از مكر و تدبير خدا ايمن شده

 .187 شوند جز زيانكاران و غافلگيرى خداوند ايمن نمى ناگهانى

______________________________ 
آيه  7سوره   أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ نائِمُونَ  أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى -(1)

(97.)- 

 93، ص: 1 گناهان كبيره، ج

عذاب الهى نهى در اين سه آيه شريفه از ايمن بودن و نترسيدن از 

كاران خوانده است و  فرموده و در آخر آيه ايمنان از عذاب را زيان

                                                 
187  (1)-\i َأْن يَْأتَِيُهْم بَْأُسنا بَياتاً َو ُهْم ناِئُمونَ   أَ فََأِمَن أَْهُل اْلُقرى \E  (.97آيه)  7سوره-\i ْلَعُبونَ َأْن يَْأتَِيُهْم بَْأُسنا ُضًحى َو ُهْم ي َ   أَ َو أَِمَن أَْهُل اْلُقرى \E 98. 

  (.99)  أَ فََأِمُنوا َمْكَر اللَِّه َفال يَْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اخْلاِسُرونَ 
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الزمه آن وعده عذاب در آخرتست زيرا اهل نجات و بهشت را زيان 

گويند و در قرآن مجيد جز به كفار و فجار كه اهل عذابند  كار نمى

زيان كار گفته نشده و خالصه پس از تصريح ائمه عليهم السّالم به 

كبيره بودن گناه امن از مكر الهى و وعده عذاب بر آن در قرآن 

مجيد، كبيره بودن آن مسلم است و نيز ايمن بودن از مكر الهى و 

باكى از  آرامش خاطر از عقوبت و مجازات خداوندى و بى

هاى  گناهكارى جرأت و جسارت بر پروردگار عالم است و وعده

و عزت و عظمت خدا را عذاب بر گناهان را منكر شدن و جاللت 

اعتنائى كردن است و هريك از جرأت بر خدا و  سبك شمردن و بى

انكار وعيدهاى او و استخفاف به شأن او و كوچك و خوار گرفتن امر 

و نهى او گناه كبيره قطعى است. )توضيح مطلب آنكه در عرف چنين 

است كه هرگاه يك نفر لشكرى يا كشورى از روى قلدرى و نترسى و 

باكى فرمان ما فوق را مخالفت كند پس در آن حال انتقام او را  بى

منكر گرديده و او را كوچك و خوار دانسته و فرمان او را الزم 

االطاعة نشناخته است و گناه او بهر كوچكى كه باشد همان قلدرى او 

گناه بزرگيست كه قابل بخشش نيست( بنابراين اگر انسانى از روى 

آفرين را كه سلطان حقيقى و  ن خداى جهانقلدرى و نترسى فرما

مالك و صاحب و موالى واقعى او است مخالفت كند همان حالت 
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نترسى او گناه كبيره و غير قابل عفو است مگر اينكه به توبه از آن 

 موفق گردد.

شود كه نشانه قابل آمرزش بودن گناه و غير  و از اينجا دانسته مى

كار است يعنى هر اندازه ترس  قابل بودنش حالت امن و خوف گنه

بيشتر باشد به مغفرت نزديكتر است و هرچه از نترسى بيشتر است از 

 مغفرت و رحمت دورتر خواهد بود.

از آنچه گفته شد دانسته گرديد كه مكر الهى عقوبت ناگهان الهى به 

بنده گنه كار است در حالت غفلت او مانند حالت خواب يا سرگرمى 

نيا و شهوات و لذات و مقدمات آنها كه در اين او بناز و نعمت د

 شود. گذرد و غافلگير مى اش اصال نمى حاالت عقوبت الهى به خاطره

______________________________ 
 .98  أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَ هُمْ يَلْعَبُونَ  أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرى

 (.99)  يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَأَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَال 

 94، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 از انواع مكر الهى امالء است.
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سنت الهى در برابر طغيان و عصيان بشر بر مهلت دادن و تعجيل در 

عقوبت نكردن است زيرا اگر تعجيل در عقوبت فرمايد همه هالك 

چون جز معصوم كسى نيست كه  188ندما شوند و كسى باقى نمى مى

دهد تا بندگان بوسيله توبه و  گناه از او سر نزند. ديگر آنكه مهلت مى

انابه گذشته خود را اصالح كنند و اين مهلت الهى به سود اهل ايمان 

و تقوى است چنانكه براى اهل كفر و طغيان كه بر گناهان خود 

ن مهلت مكر و كيد شود و اي كنند به زيانشان تمام مى افزوده مى

و ايشان را »فرمايد  شود براى آنها و در قرآن مجيد مى الهى مى

دهم جز اين نيست كه كيد )عقوبت نهانى( من سخت محكم  مهلت مى

و به عبارت ديگر مهلت دادن كفار و فجار در دنيا كه در  189«است

گردد و  نتيجه بسوء اختيار خودشان طغيان و عصيانشان زياد مى

كنند مكر و كيد الهى است زيرا  عقوبت بيشترى پيدا مىاستحقاق 

طول عمر كافر و فاجر و رسيدن به مراد و مقصود خود از انواع فسق 

و فجور؛ هرچند به حسب ظاهر خوب و موجب خوشى او است و خود 

بيند ولى در حقيقت يك نوع قهر و انتقام الهى است كه  را كامياب مى

يرا كه اين طول عمر و موفقيت و شود ز تعبير از آن به مكر مى

                                                 
188  (1)-\i  ٍَو َلْو يُؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس ِبظُْلِمِهْم ما تَ َرَك َعَلْيها ِمْن َدابَّة\E (.61آيه  16) سوره 
189  (2)-\i  ََّكْيِدي َمِتيٌ   َو أُْمِلي ََلُْم ِإن \E (.183آيه  7) سوره 
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رسيدن به آرزو در حقيقت شر و به ضرر او تمام خواهد شد چون 

 شود. موجب زيادتى عذابش مى

  مهلت دادن بدكاران به ضررشان است

 فرمايد: : در قرآن مجيد هم مى

دهيم  نپندارند كسانى كه كافرند؛ آنچه را به ايشان مهلت مى»

دهيم در  كه ما به ايشان مهلت مى برايشان بهتر است به درستى

كنيم كه در نتيجه گناهشان  زندگى دنيا و تعجيل در عقوبتشان نمى

زياد شود و مر ايشان را عذابى خورد و خواركننده و رسوا سازنده 

 .190«است

قسم به خداوند كه عذاب نفرمود »از حضرت رضا )ع( مرويست 

امالء همان مهلت ) 191«تر باشد ايشان را به چيزى كه از امالء سخت

 دادن در دنيا است(.

______________________________ 
)سوره  وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ -(1)

 (.61آيه  16

                                                 
190  (3)-\i  ًا َُّنِْلي ََلُْم لَِيْزداُدوا ِإْْثا ا َُّنِْلي ََلُْم َخرْيٌ ِْلَنْ ُفِسِهْم ِإَّنَّ  (.172آيه  3) سوره E\ َو ََلُْم َعذاٌب ُمِهيٌ  َو ال ََيَْسنَبَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَّنَّ
 (.551ص  2ء اشد من االمالء) سفينة البحار ج  و الّله ما عذهبم الّله بشى -(4)  191

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  217 

 (.183آيه  7)سوره   وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ -(2)

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي وَ ال يَحْسَبَنَّ  -(3)

 (.172آيه  3)سوره   لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ

 2ء اشد من االمالء )سفينة البحار ج  و اللّه ما عذبهم اللّه بشى -(4)

 (.551ص 

 95، ص: 1 گناهان كبيره، ج

مرا عمر ده ماداميكه عمر من صرف »فرمايد  سجاد )ع( مى حضرت

شود و هرگاه عمر من چراگاه شيطان باشد  بندگى و اطاعت تو مى

 192«.مرا از دنيا ببر پيش از آنكه مورد سخط و غضب تو واقع شوم

  استدراج هم مكر است

: از اقسام مكر الهى استدراج است يعنى بعضى از بندگان كه در اثر 

اند هر وقت گناه  عصيان مستحق قهر و غضب الهى شده طغيان و

دهد پس به جاى اينكه  اى به آنها مى كنند خدا نعمت تازه اى مى تازه

خجل شوند و از گناه خود پشيمان و توبه كرده در مقام شكر نعمت 

افزايند. در  برآيند؛ گناه را فراموش كرده بلكه بر عصيان خود مى

                                                 
 و عمرىن ما كان عمرى بذلة ىف طاعتك فاذا كان عمرى مرتعا للشيطان فاقبضىن اليك) دعاى مكارم اخالق(. -(1)  192
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باشد كه آنها را درجه به درجه بگيريم  زود»فرمايد  قرآن مجيد مى

 .193«از آنجا كه ندانند

چنانچه از حضرت صادق )ع( مرويست كه فرمود: هرگاه پروردگار 

اى اراده خير بفرمايد، پس آن بنده گناهى كند خداوند او را  به بنده

فرمايد تا بفهمد كه در اثر گناه مبتال شده؛  به بال و معصيبتى مبتال مى

اى اراده شر  نمايد و هرگاه به بنده شود و توبه مى فار مىمتذكر استغ

كند نعمت  بفرمايد بواسطه زشتى عملش هرگاه آن بنده گناهى مى

دهد كه الزمه آن فراموشى استغفار و مشغول شدن  اى به او مى تازه

فرمايد  به نعمت است و اين است معنى فرمايش پروردگار كه مى

يعنى « مرتبه درجه و مرتبه ا درجهزود باشد كه بگيريم ايشان ر»

گيريم از آنجا كه هرگاه  آهسته ايشان را مى اندك و آهسته اندك

كنند اين نعمت  افزائيم گمان مى گناه كنند ما نعمت را برايشان مى

  لطفى است كه به

                                                 
193  (2)-\i  ََسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَ ْعَلُمون \E (:182آيه  7) سوره 

ه مراد نزديك شدن به پله و بتدريج از مكاىن يا امرى باال رود و يا پائي آيد و يا نسبت بآن نزديك شود و ليكن در اين آيه قرينه مقام داللت دارد بر اينك كسى در صدد برآيد پلهاستدراج در لغت مبعناى اين است كه  
اين بود كه بفهماند اين نزديك كردن آشكارا نيست بلكه در مهان سرگرمى به متتع از مظاهر زندگى مادى َمفى است هالكت است يا در دنيا يا در آخرت و اينكه استدراج را مقيد كرد براهى كه خود آنان نفهمند براى 

ها ايشان را از توجه بوبال كارهايشان  متتوان گفت استدراج َتديد نعمىت بعد از نعمت ديگريست تا بدين وسيله التذاذ بآن نع شوند پس مى و در نتيجه ايشان با زياده روى در معصيت پيوسته بسوى هالكت نزديك مى
 غافل سازد.) ترمجه امليزان(.

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  219 

______________________________ 
عا و عمرنى ما كان عمرى بذلة فى طاعتك فاذا كان عمرى مرت -(1)

 للشيطان فاقبضنى اليك )دعاى مكارم اخالق(.

 (:182آيه  7)سوره   سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ -(2)

پله و  استدراج در لغت بمعناى اين است كه كسى در صدد برآيد پله

بتدريج از مكانى يا امرى باال رود و يا پائين آيد و يا نسبت بآن 

اين آيه قرينه مقام داللت دارد بر اينكه مراد نزديك شود و ليكن در 

نزديك شدن به هالكت است يا در دنيا يا در آخرت و اينكه استدراج 

را مقيد كرد براهى كه خود آنان نفهمند براى اين بود كه بفهماند 

اين نزديك كردن آشكارا نيست بلكه در همان سرگرمى به تمتع از 

تيجه ايشان با زياده روى در مظاهر زندگى مادى مخفى است و در ن

توان گفت  شوند پس مى معصيت پيوسته بسوى هالكت نزديك مى

استدراج تجديد نعمتى بعد از نعمت ديگريست تا بدين وسيله التذاذ 

ها ايشان را از توجه بوبال كارهايشان غافل سازد. )ترجمه  بآن نعمت

 الميزان(.

 96، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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 .194افزايند ن خود مىآنها شده؛ بر عصيا

  ترك استغفار استدراج است

: و نيز از حضرت صادق )ع( پرسش شد از معنى استدراج فرمود: 

اى به او  اى گناهى كند و او را مهلت دهند و نعمت تازه هرگاه بنده

داده شود. پس او را از استغفار بازدارد اين استدراج است )مكر 

 195الهى است(.

ؤمنين )ع( مرويست كه فرمود: به درستى كه و نيز از حضرت امير الم

كسى كه توسعه داده شود در دارائى او؛ پس احتمال ندهد كه اين 

توسعه استدراج است )از مكر الهى ايمن شده است( از امر ترسناكى 

 .196 ايمن شده است

 شود امن از مكر به چه مى

كه خداى تعالى داراى صفات جماليه و لطفيه است؛  طورى : همان

ور، حليم، شكور، كريم؛ همچنان داراى صفات جالليه و قهريه است غف

 مانند منتقم و مذل؛ متكبر و شديد العقاب.

                                                 
) كاىف E\ِمْن َحْيُث ال يَ ْعَلُموَن.َسَنْسَتْدرُِجُهْم  i\ تغفار و يتمادى به و هو قوله تعاىلاذا اراد الّله بعبد خريا فاذنب ذنبا تبعه بنقمة و يذكره االستغفار و اذا اراد الّله بعبد شرا فاذنب ذنبا اتبعه بنعمة لينسيه االس -(1)  194

 (.442ص  1و سفينة البحار ج 
 (.88باب  -حيث ال يعلم) وسائل الشيعه كتاب جهادسئل ابو عبد الّله) ع( عن االستدراج فقال هو العبد يذنب الذنب فيملى له و َيدد له عندها النعم فيلهيه عن االستغفار فهو مستدرج من  -(2)  195
 (.162حبار االنوار ص  15وسع له ىف ذات يده فلم ير ذلك ادراجا فقد امن َموفا.) جلد  انه من -(3)  196
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فرمايد: آگاه نما بندگانم را كه من بسيار آمرزنده و  چنانچه مى

 197صاحب رحمت هستم و عذاب من عذابى سخت و دردناك است.

. و خالصه 198 تگيرنده در عقوب بخشنده گناه، و پذيرنده توبه، سخت

همچنين « فى موضع العفو و الرحمة»چنانچه ارحم الراحمين است 

 «.فى موضع النكال و النقمة»اشد المعاقبين است 

  بيم و اميد الزمه معرفت است

: كسى كه او را به اين صفات كماليه شناخت الزمه آن قوت رجاء و 

آمرزيد و  باشد كه اگر توبه كند او را خواهد اميد به پروردگارش مى

كند و  فرمايد و جزاى نيكو عنايت مى اگر طاعتى نمايد او قبول مى

  اگر دعائى كرد اجابت

______________________________ 
اذا اراد اللّه بعبد خيرا فاذنب ذنبا تبعه بنقمة و يذكره  -(1)

االستغفار و اذا اراد اللّه بعبد شرا فاذنب ذنبا اتبعه بنعمة لينسيه 

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال   ار و يتمادى به و هو قوله تعالىاالستغف

 (.442ص  1)كافى و سفينة البحار ج  يَعْلَمُونَ.

                                                 
197  (4)-\i  ُنَ بِّْئ ِعباِدي َأِّنِّ أَنَا اْلَغُفوُر الرَِّحيُم َو َأنَّ َعذايب ُهَو اْلَعذاُب اْْلَلِيم \E (.49) سوره حجر آيه 
198  (5)-\i  َْنِب َو قاِبِل التَّْوِب ش  (.2آيه  40) سوره E\ ِديِد اْلِعقابِ غاِفِر الذَّ
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سئل ابو عبد اللّه )ع( عن االستدراج فقال هو العبد يذنب  -(2)

الذنب فيملى له و يجدد له عندها النعم فيلهيه عن االستغفار فهو 

 (.88باب  -سائل الشيعه كتاب جهادمستدرج من حيث ال يعلم )و

انه من وسع له فى ذات يده فلم ير ذلك ادراجا فقد امن  -(3)

 (.162بحار االنوار ص  15مخوفا. )جلد 

نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ أَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ  -(4)

 (.49)سوره حجر آيه   الْأَلِيمُ

 (.2آيه  40)سوره   لذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِغافِرِ ا -(5)

 97، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 فرمايد چون غفور، شكور و مجيب الدعوات است. مى

اش شدت خوف است؛ بترسد از  چنانچه الزمه شناختن صفات قهريه

اينكه اگر گناهى كند دچار عذاب يا تعجيل در انتقام شود پيش از 

 موفق به توبه گردد. اينكه

 از ارتكاب گناه بايد بترسيد
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: و هرگاه قصد گناه كند بترسد كه آن گناه را انجام دهد شايد از 

شود  آنهائى باشد كه پس از آن هيچوقت مورد رحمت خدا واقع نمى

چنانچه از حضرت صادق )ع( مرويست كه فرمود: كسى كه قصد گناه 

رستى كه گاهى بنده گناهى د كرد نبايد آن را به جاى آورد، به

به عزت و جاللم سوگند ترا »فرمايد  كند، پس پروردگار عالم مى مى

 .199«بعد از اين هرگز نخواهم آمرزيد

و چون هر گناهى ممكن است از اين قسم باشد پس بايد از اقدام به 

 هر گناهى ترسناك بود.

در بعضى روايات است كه آن گناهى كه صاحبش آمرزيده نخواهد 

گناهى است كه آن را كوچك شمارد و بگويد خوش به حال من  شد

يا اينكه پس از گناه، بگويد من كه كارى  200اگر گناهم همين باشد

 .201كنند نكردم ديگران را ببين چه كارها مى

 هميشه بايد بين خوف و رجاء بود

: پس از گناه اگر موفق به توبه شود باز بايد ترسناك باشد شايد 

شرائط قبول نبوده و يا اينكه تا آخر عمر نتواند به اش داراى  توبه
                                                 

 دا.) اصول كاىف(.قال ابو عبد الّله) ع( من هم بسيئة فال يعملها فانه رمبا عمل العبد السيئة فرياه الرب فيقول و عزتى و جالىل ال اغفر لك بعد ذلك اب -(1)  199
باب  2كاىف ج   -42 -لت و ما احملقرات قال) ع( الرجل يذنب الذنب فيقول طوىب ىل لو مل يكن ىل غري ذلك) وسائل الشيعه كتاب جهاد بابقال ابو عبد الّله) ع( اتقوا احملقرات من الذنوب فاهنا ال تغفر ق -(2)  200

 استصغار الذنب(.
 شود. انشاء الّله در آخر كتاب درباره حمقرات ذنوب اشاره مى -(3)  201
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عهد خود وفا نموده، بلكه توبه را بشكند و بايد تا آخر كار بين خوف 

و رجاء باشد همچنان كه هر وقت طاعتى از او سر زد بايد هم اميد به 

فضل خدا در قبول شدنش داشته باشد و هم بترسد كه خداوند 

بترسد از اينكه حقيقت عبوديت را، از او بعدلش با او معامله فرمايد، 

 مطالبه نمايند.

  ترس در روا شدن حاجت

: اگر دعائى كرد و مستجاب نشد بترسد از اينكه شايد گناهانش مانع 

استجابت شده، و اگر مستجاب شد بترسد از اينكه شايد صدايش 

  مبغوض

______________________________ 
من هم بسيئة فال يعملها فانه ربما عمل قال ابو عبد اللّه )ع(  -(1)

العبد السيئة فيراه الرب فيقول و عزتى و جاللى ال اغفر لك بعد ذلك 

 ابدا. )اصول كافى(.

قال ابو عبد اللّه )ع( اتقوا المحقرات من الذنوب فانها ال تغفر  -(2)

قلت و ما المحقرات قال )ع( الرجل يذنب الذنب فيقول طوبى لى لو 

كافى ج  -42 -غير ذلك )وسائل الشيعه كتاب جهاد بابلم يكن لى 

 باب استصغار الذنب(. 2
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 شود. انشاء اللّه در آخر كتاب درباره محقرات ذنوب اشاره مى -(3)

 98، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اند و در  اند و از درگاه خود او را رانده بوده زود حاجتش را داده

 ده است.حقيقت اين استجابت، مكرى درباره او بو

  تر است درد فراق سخت

: اگر بابى از ابواب معرفت و مقامات معنوى بر او گشوده شد از غرور 

و تكيه به فهم و كسب خود و بترسد از اينكه لطف الهى را فراموش 

كرده در اداى شكر او جل جالله كوتاهى و سستى نمايد آنگاه از 

جاب و فراق كه فضل خدا محروم و بخذالن مبتال گشته و به بالى ح

نزد اهل معرفت اشد عذاب است دچار گردد. چنانچه حضرت امير 

گيرم كه بر عذابت شكيبائى كنم، چگونه  202فرمايد المؤمنين )ع( مى

 توانم بر دورى و فراق تو صبر نمايم؟. مى

 تا آخر عمر چه باشد

                                                 
 عذابك فكيف اصِب على فراقك) دعاى كميل(.فهبىن يا اَلى و سيدى و موالى و رىب صِبت على  -(1)  202
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: و نيز بايد از خاتمه عمر سخت ترسناك باشد زيرا كه ميزان سعادت 

آخر كار است چه اشخاصى كه تمام عمر، ظاهرا رو به خير  و شقاوت

 و سعادت بودند و آخر كار با شقاوت مردند.

 شوند همه آزمايش مى

: و نيز بايد از پيش آمدن امتحانات شديده الهيه ترسناك باشد چون 

اى كه هستند در معرض اين خطرند  همه اهل ايمان در هر مرتبه

شود  كردند مردمان كه بازداشته مى آيا گمان»فرمايد:  چنانچه مى

 .203«به اينكه بگويند ايمان آورديم و حال آنكه امتحان كرده نشوند

  حضرت ابراهيم و آتش

 : چون ابراهيم خليل را در منجنيق گذاردند تا به آتش افكنند گفت:

يعنى خدا مرا بس است در هر حال و به هيچ چيز  «*حَسْبِيَ اللَّهُ»

چون اين ادعاى بزرگى بود پروردگار عالم او را  ديگر اعتناء ندارم

آزمايش فرموده جبرئيل را فرستاد گفت اى ابراهيم اگر حاجتى 

دارى بگو تا برآورم! فرمود: اما بتو، نه گفت: از آنكه دارى بخواه و 

 .204 طلب كن! فرمود: با دانش او به حال من، احتياج به گفتن نيست

                                                 
203  (2)-\i .أَ َحِسَب النَّاُس َأْن يُ رْتَُكوا َأْن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َو ُهْم ال يُ ْفَتُنوَن\E (.2آيه  29) سوره 
 معراج السعاده نراقى. -(3)  204
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 آزمايش نيكوئى داد

ر شخصى كه در نهايت احتياج حتى به جبرئيل هم : زهى بزرگوا

اعتناء نكرد و از بوته امتحان بيرون آمد از اين جهت خداوند 

  و ابراهيمى كه به»فرمايد:  مى

______________________________ 
فهبنى يا الهى و سيدى و موالى و ربى صبرت على عذابك  -(1)

 فكيف اصبر على فراقك )دعاى كميل(.

)سوره  حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ. أَ -(2)

 (.2آيه  29

 معراج السعاده نراقى. -(3)

 99، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .205«گفته خود وفا كرد

پس بنده مؤمن بايد در هيچ حالى از آزمايش و امتحان خداوند 

را فراموش ننمايد، همچنان كه  غافل ننشيند و مؤاخذه و عذاب الهى

ها و شدتها و  مالئكه و انبياء ايمن نبودند. و نيز از پيش آمدن فتنه

                                                 
205  (1)-\i  ََّو إِْبراِهيَم الَِّذي َوىف \E (.39آيه  53) سوره 
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امور مشتبه در اوقات غفلت از ياد حق بترسد كه مبادا از آنچه رضاى 

خداى تعالى است بيرون رود و در خطر عظيم واقع شود چنانچه 

و ال تمكر بى : »فرمايد حضرت سجاد )ع( در اول دعاى ابو حمزه مى

 «.فى حيلتك

  كمى ايمان و زيادى غفلت

: از آنچه گذشت دانسته گرديد كه هركس در هر مقامى است، بايد 

از مكر و قهر و عذاب الهى ترسناك باشد زيرا نترسيدن از مكر و 

عذاب الهى يا در اثر نداشتن ايمان به خدا و روز جزا است مانند 

كثرت غفلت و مغرور شدن به آيات  كفار و يا در اثر ضعف ايمان و

 كاران از اهل ايمان. رحمت است مانند ايمن بودن فجار و معصيت

  جهل به عظمت و عجب در عمل

: يا در اثر جهل به عظمت و غناى خدا و عجب به عمل خود و تكيه به 

آن است مانند ايمن بودن بعضى از اهل طاعت و عبادت كه چون 

زى و خود را به عجز و حقارت و نيا خداى را به عظمت و بى

نيازمندى نشناختند به عمل خود دلخوش گرديده ترس را از دل 

بيرون كردند غافل از اينكه چه عملهاى بزرگى كه در نزد صاحبش 

بزرگ است ولى بواسطه نداشتن شرائط قبول نزد خداى تعالى به 
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ه اى وزن ندارد. و بر فرض قبول باز هم بايد بترسد ك اندازه ذره

مبادا به حكم عدل مطابق عملش پاداشش بدهد نه آنچه مقتضاى 

 پايان او است. فضل بى

  نيكى به توفيق خدا است

: و نيز غافل از اينكه عمل خيرش جز به توفيق و عنايت حق از او سر 

نزده و شايد در آتيه بواسطه ترك شكرگذارى ديگر او موفق نفرمايد 

گناهى از او سر زند كه سبب  بلكه شايد مورد خذالن واقع شود و

 اش شود. ضايع نمودن اعمال گذشته

 ترسند دانايان از خدا مى

نيازى حق، و  : خالصه هركس كه داناتر است به عزت و عظمت و بى

 ترسد. تر است، بيشتر مى به حقارت و ذلت و نيازمندى خود آگاه

فقط دانايان از خدا »فرمايد:  چنانچه در قرآن مجيد هم مى

 . و از206«رسندت مى

______________________________ 
 (.39آيه  53)سوره   وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى -(1)

                                                 
206  (2)-\i  َّا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماءُ ِإَّن\E (.26آيه  35) سوره 
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 (.26آيه  35)سوره  إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ -(2)

 100، ص: 1 گناهان كبيره، ج

حضرت رسول )ص( مرويست كه فرمود: حقيقت حكمت و دانائى 

 .207 ز خدا استترسيدن ا

  سخنان پيغمبر با ام السلمه

: ام السلمه گفت: در نصف شبى رسول خدا )ص( را ديدم كه در 

گوشه خانه ايستاده و دستها را به دعاء بلند نموده ناالن و گريان، اين 

خواند: خدايا نعمتى را كه به من عطا فرمودى باز  جمالت را مى

ود مفرما، خدايا مرا به مگير، خدايا مرا دچار شماتت دشمن و حس

بديهائى كه از آنها بيرونم آوردى باز مگردان، خدايا مرا يك لحظه 

گويد: من از ديدن حال آن  ام السلمه مى 208به خودم وامگذار.

حضرت و شنيدن اين كلمات گريان شدم. آن حضرت فرمود چرا 

گريانى؟ عرض كردم چگونه گريان نشوم و حال آنكه شما با آن 

گوئيد؟ فرمود: چگونه نترسم و  گونه سخن مى داريد اينمقامى كه 

حال آنكه يونس )ع( را خدا يك آن به خودش واگذار فرمود پس 

                                                 
 (.14رأس اْلكمة َمافة الّله) وسائل كتاب جهاد باب  -(1)  207
 حبار االنوار باب مكارم اخالقه ص(. 6اىل نفسى طرفة عي ابدا.) جلد  ىناللهم ال تنزع مىن صاحل ما اعطيتىن اللهم ال تشمت ىب عدوا و ال حاسدا ابدا اللهم ال تردىن ىف سوء استنقذتىن منه ابدا اللهم ال تكل -(2)  208
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شد آنچه شد )مورد تنبيه خدا گرديد و مدتى مديد در شكم ماهى 

 .209زندانى بود(

 انبياء و ائمه از همه ترسناكترند

از روى شوق و  ما را»فرمايد:  : و در قرآن مجيد در وصف انبياء مى

 .210«خواندند و براى ما خاشع بودند ترس مى

ترسند روز  و مى»فرمايد:  و در شأن اهل بيت عصمت و طهارت مى

 .211«گير است قيامتى را كه شر آن همه

و تفصيل خوف هريك از انبياء و ائمه هدى عليهم السّالم، خصوصا 

و  هاى حضرت امير المؤمنين )ع( از ادراك عظمت حقتعالى غشوه

هاى حضرت سجاد )ع( در صحيفه سجاديه، چون موجب تطويل  ناله

 شود. كالم و خارج از وضع اين رساله است به همين مقدار قناعت مى

  مؤمن بين بيم و اميد است

                                                 
 حبار االنوار. -(3)  209
210  (4)-\i .يَْدُعونَنا َرَغباً َو َرَهباً َو كانُوا لَنا خاِشِعَي\E (.90آيه  21) سوره 
211  (5)-\i  ًَو خَياُفوَن يَ ْوماً كاَن َشرُُّه ُمْسَتِطريا\E (.7آيه  76) سوره 
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شود كه مؤمن بايد هميشه  طور استفاده مى : از روايات متعدده اين

ت و فضل بين خوف و رجاء باشد يعنى از عذاب خدا بترسد و به رحم

 او

______________________________ 
 (.14رأس الحكمة مخافة اللّه )وسائل كتاب جهاد باب  -(1)

اللهم ال تنزع منى صالح ما اعطيتنى اللهم ال تشمت بى عدوا و  -(2)

ال حاسدا ابدا اللهم ال تردنى فى سوء استنقذتنى منه ابدا اللهم ال 

بحار االنوار باب مكارم  6د تكلنى الى نفسى طرفة عين ابدا. )جل

 اخالقه ص(.

 بحار االنوار. -(3)

 (.90آيه  21)سوره  يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ. -(4)

 (.7آيه  76)سوره  وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً -(5)

 101، ص: 1 گناهان كبيره، ج

از من بترسيد اگر ايمان »فرمايد:  د مىاميدوار باشد در قرآن مجي

و اين خوف بر هر مسلمانى الزم است تا اينكه از  212«ايد آورنده

                                                 
212  (1)-\i .َو خاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَي\E (.175آيه  3) سوره 
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عذاب الهى بترسد ترسيدنى كه او را از گناه بازدارد و در قرآن 

ترسم كه اگر  بگو من مى»فرمايد:  مجيد خطاب به پيغمبر )ص( مى

 .213«گناه كنم عذاب روز قيامت مرا درگيرد

 شود بب غرور نمىاميد س

: و نيز بايد اميدى به لطف و كرم خدا داشته باشد كه او را به طاعت 

و عبادت وا دارد نه اينكه موجب غرور و نترسيدن از عذاب شود در 

و در سوره  214«شيطان شما را به خدا نفريبد»فرمايد:  سوره فاطر مى

 شيطان شما را به خدا»فرمايد:  حديد ضمن خطاب به مشركين مى

 نويسد: . در تفسير منهج مى215«فريب داد

كند شما  يعنى به اينكه خداى كريم و حليم است و شما را عذاب نمى

 را فريفت.

از حضرت باقر )ع( مرويست كه نيست بنده مؤمنى مگر اينكه در قلب 

او دو نور است نور خوف و نور رجا و هيچ يك بر ديگرى زيادتى 

 .216ندارد بلكه هر دو مساوى هستند

                                                 
213  (2)-\i .ُقْل ِإِّنِّ َأخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِّ َعذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم\E (.16آيه  6) سوره 
214  (3)-\i .َو ال يَ ُغرَّنَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُروُر\E (.5آيه  35و سوره  33آيه  31) سوره 
215  (4)-\i  ََغرَُّكْم بِاللَِّه اْلَغُرورُ  و\E (.13آيه  57) سوره 
 (.55ص  2ج  انه ليس من عبد مؤمن اال و ىف قلبه نوران نور خيفة و نور رجاء لو وزن هذا مل يزد على هذا و لو وزن هذا مل يزد على هذا.) اصول كاىف -(5)  216
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 شود بيم و اميد در عمل ظاهر مى

: در حديث ديگر از حضرت صادق )ع( مرويست كه مؤمن اهل ايمان 

كه داراى خوف و رجا هر دو باشد، و داراى  نخواهد بود مگر وقتى

خوف و رجا هر دو نيست مگر وقتى كه به آنچه اميد دارد و از آنچه 

 .217ترسد، عمل نمايد مى

وف و رجا در مؤمن به حد كمال و بلكه سزاوار است كه هريك از خ

قوت باشد چنانچه از حضرت صادق )ع( مرويست كه لقمان حكيم در 

ضمن وصيت به فرزندش فرمود از خدا بترس ترسيدنى كه اگر با 

كند و به  عبادت جن و انس بر او وارد شوى، گوئى كه مرا عذاب مى

وارد خدا اميدوار باش اميدى كه اگر با گناهان جن و انس بر او 

  شوى

______________________________ 
 (.175آيه  3)سوره  وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. -(1)

آيه  6)سوره  قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. -(2)

16.) 

                                                 
 (.57ص  2خائفا راجيا حىت يكون عامال ملا خياف و يرجو) اصول كاىف ج  ال يكون املؤمن مؤمنا حىت يكون خائفا راجيا و ال يكون -(6)  217
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آيه  35ه و سور 33آيه  31)سوره  وَ ال يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. -(3)

5.) 

 (.13آيه  57)سوره  وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ -(4)

انه ليس من عبد مؤمن اال و فى قلبه نوران نور خيفة و نور  -(5)

رجاء لو وزن هذا لم يزد على هذا و لو وزن هذا لم يزد على هذا. 

 (.55ص  2)اصول كافى ج 

يا و ال يكون خائفا ال يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راج -(6)

 (.57ص  2راجيا حتى يكون عامال لما يخاف و يرجو )اصول كافى ج 

 102، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .218آمرزد گوئى كه مرا به رحمت خود مى

 اندرز

: اينك نويسنده و خواننده اندكى به خود آئيم و در خود تأملى 

يا اينكه نمائيم: آيا از خوف صادق و رجاى حقيقى اثرى در ما هست؟ 

 جز ادعا چيزى در بين نيست؟

                                                 
 (.55ص  2خف الّله عز و جل خيفة لو جئته بِب الثقلي لعذبك و ارج الّله رجاء لو جئته بذنوب الثقلي لرمحك) كتاب كاىف ج  -(1)  218
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اگر راستى از عذاب الهى ترسناكيم پس فرار ما از گناهان كجا است؟ 

قرارى ما چه شده؟ و اگر به درستى به رحمت الهى  آه و ناله و بى

اميدواريم سعى ما در تحصيل اسباب مغفرت كو؟ ميل و رغبت ما به 

 انواع طاعات و عبادات كجا است؟.

ادق و رجاى حقيقى داريم اما در امور دنيويه چنانچه بلى خوف ص

اگر پيش آمد ما به حسب قرائن، مكروه دنيوى و ناماليمات طبيعيه 

گيريم و دائما در صدد دفاع  باشد چگونه در قلق و اضطراب قرار مى

از آن هستيم مانند خوف فقر و مرض و غلبه دشمن و غير اينها، و 

قتى كه به امنيت برسيم چنانچه اگر نشينيم تا و فارغ و آرام نمى

هاى  انتظار مطلوب دنيوى و محبوب طبيعى داشته باشيم چگونه سعى

كنيم تا اينكه به مقصود برسيم، آيا يك صدم اين  ناپذيرى مى خستگى

آمد  حال را در امور آخرت داريم كه اگر گناهى از ما سر زد پيش

ز ما بگيرد هميشه خود را عذاب الهى ببينيم و آسايش و قرار را ا

گريان و ناالن باشيم تا آن ساعتى كه نداى رحمت پروردگار را 

البته اين ندا ساعت احتضار  219بشنويم كه نترسيد و اندوهناك نباشيد

 رسد پس اين حالت خوف بايد تا آخر عمر باشد. به گوش مى

                                                 
219  (2)-\i َأالَّ خَتاُفوا َو ال حَتَْزنُوا\E (.30آيه  41) سوره 
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  هميشه بين دو ترس

 : از حضرت صادق )ع( مرويست كه مؤمن هميشه بين دو ترس

داند خدا با او چه  باشد يكى ترس از گناهى كه كرده و نمى مى

داند چه  فرمايد و ديگرى تتمه عمرش را كه نمى اى مى معامله

شود كه موجب هالكتش خواهد شد پس  كارهائى از او صادر مى

كند مگر اينكه ترسناك است و اصالح امرش هم به  مؤمن صبح نمى

 .220همين خوف خواهد شد

عى و جديتى كه براى امر دنيا داريم در كار آخرت آيا يك صدم س

 خود داريم يا

______________________________ 
خف اللّه عز و جل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك و ارج اللّه  -(1)

 (.55ص  2رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك )كتاب كافى ج 

 (.30آيه  41)سوره  أَلَّا تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا -(2)

قال: المؤمن بين مخافتين ذنب قد مضى ال يدرى ما صنع اللّه  -(3)

فيه و عمر قد بقى ال يدرى ما يكتسب فيه من المهالك فهو ال يصبح اال 

 (.57ص  2خائفا و ال يصلحه اال الخوف. )كافى ج 

                                                 
 (.57ص  2ا و ال يصلحه اال اخلوف.) كاىف ج قال: املؤمن بي َمافتي ذنب قد مضى ال يدرى ما صنع الّله فيه و عمر قد بقى ال يدرى ما يكتسب فيه من املهالك فهو ال يصبح اال خائف -(3)  220
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 103، ص: 1 گناهان كبيره، ج

مر دنيوى خدا گوئيم در امر آخرت خدا كريم است، آيا در ا اينكه مى

 كريم نيست!؟.

 براى آخرت بايد كوشيد

: با اينكه به صريح قرآن مجيد رزق حيات دنيويه را خداى تعالى 

، اما امر آخرت را مربوط به سعى و عمل بندگان قرار 221 ضامن شده

و نيست از براى انسان در سراى آخرت »فرمايد:  داده، چنانچه مى

ستى كه نتيجه سعى خود را زود مگر آنچه را كه سعى نموده و به در

 .222«است كه ببيند

 مدعا در كردار بايد ظاهر باشد

فرمايد: ادعا  : حضرت امير المؤمنين در خطبه نهج البالغه مى

گويد من به رحمت خدا اميدوارم، دروغ  كند و به زبان مى مى

گويد چرا اثر اميدش  گويد قسم به خداى بزرگ، اگر راست مى مى

آرى اثر بيم و اميد در عمل ظاهر  223شود؟ نمىدر عملش هويدا 

                                                 
221  (1)-\i َو ما ِمْن َدابٍَّة ِف اْْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه رِْزُقها\E (.6يه آ 11) سوره 
222  (2)-\i ْنساِن ِإالَّ ما َسعى  (.42و  41آيه  53) سوره E\. َو َأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يُرى  َو َأْن لَْيَس ِلْْلِ
 (.158يدعى بزعمه انه يرجو الّله كذب و العظيم ما باله ال يتبي رجائه ىف عمله ...) هنج البالغه خطبه  -(3)  223
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اند نشانه ترس فرار كردن و نشانه اميد  شود كه فرموده مى

 .224 طلبست

شود كه ترسى ندارد و  كند معلوم مى پس كسى كه از گناه فرار نمى

كند معلوم  كسى كه سعى و جديت در تحصيل اسباب مغفرت نمى

اى را هم كه  جملهشود به رحمت الهى اميدوار نيست و اين  مى

شيطان بر زبانش جارى ساخته و او را « خدا كريم است»گويد:  مى

 مغرور ساخته است.

  بينى از خدا بترس مثل اينكه او را مى

فرمايد: از خدا بترس مثل اينكه او را  : حضرت صادق )ع( مى

بيند، اگر گمان كنى كه او  بينى او ترا مى بينى و اگر تو او را نمى مى

بيند پس در  دانى كه ترا مى اى و اگر مى بيند پس كافر شده مىترا ن

 225 اى كنندگان قرار داده ترين نگاه حضور او معصيت كنى، او را پست

چون در موقع معصيت اگر كسى ترا ببيند و از معصيت تو باخبر شود 

 نمائى اما از خدا كنى و ترك گناه مى حيا مى

______________________________ 
 (.6آيه  11)سوره  وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها -(1)

                                                 
 ف اَلرب و دليل الرجاء الطلب.) حبار االنوار(.قال الصادق) ع( دليل اخلو  -(4)  224
 (.55ص  2ة فقد جعلته من اهون الناظرين عليك) اصول كاىف ج خف الّله حىت كأنك تراه و ان كنت ال تراه فانه يراك و ان كنت ترى انه ال يراك فقد كفرت و ان كنت تعلم انه يراك ُث برزت له باملعصي -(5)  225
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)سوره  . وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى  وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى -(2)

 (.42و  41آيه  53

يدعى بزعمه انه يرجو اللّه كذب و العظيم ما باله ال يتبين  -(3)

 (.158عمله ... )نهج البالغه خطبه  رجائه فى

قال الصادق )ع( دليل الخوف الهرب و دليل الرجاء الطلب.  -(4)

 )بحار االنوار(.

خف اللّه حتى كأنك تراه و ان كنت ال تراه فانه يراك و ان  -(5)

كنت ترى انه ال يراك فقد كفرت و ان كنت تعلم انه يراك ثم برزت له 

ص  2ن الناظرين عليك )اصول كافى ج بالمعصية فقد جعلته من اهو

55.) 

 104، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .226 كشى خجالت نمى

 نمونه كامل خوف و رجا

                                                 
226  (1)- 

  گر كند كودكى از دور نگاه    قصد گناهآن زماىن كه كىن

  پرده عفت خود را ندرى   شرم دارى ز گنه درگذرى

  كه بود واقف اسرار هنان   شرم بادت ز خداوند جهان
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: براى اينكه ميزان خرابى حالمان بر خودمان روشن شود قدرى در 

الساّلم »حاالت امير المؤمنين )ع( كه ميزان اعمال است دقت كنيم 

اى به خوف و رجاى آن  هبراى نمونه اشار« على ميزان االعمال

 دهيم. حضرت نموده و مطلب را به همين جا خاتمه مى

با اينكه عبادات آن حضرت مطابق عمل جن و انس بوده بلكه يك 

عمل آن حضرت به نص خاتم االنبياء )ص( افضل از عبادات ثقلين 

گرديد و خود و  ليكن در اوقاتى كه متوجه عظمت الهيه مى 227 است

فرمود و تمام مقامات و  ده خدا مالحظه مىجميع شؤونش را بن

اش را از مبدء فياض جل و على مشاهده  كماالت و اعمال خيريه

ها و  ديد چه ناله فرمود و از خود غير از نقص و عجز چيزى نمى مى

هائى كه داشت؟! چنانچه ابو درداء نقل نموده كه در مناجات  غشوه

صدايش  228 ا شنيدمگدازى از آق آن حضرت پس از آنكه كلمات جان

خاموش شد به بالينش رفتم، حركتش دادم ديدم مانند چوب خشك 

 شده، گمان كردم از دنيا رفته است!.

و نيز ضرار بن ضمره گويد: قسم به خدا ديدم على )ع( را در شب 

تاريكى، هنگام سحر، ريش خود را به دست گرفته و مثل مار گزيده 

                                                 
 (.347حبار االنوار ص  9ضربة على يوم اخلندق افضل من عبادة الثقلي.) جلد  -(2)  227
 فما أنا مؤمل غري غفرانك و ال أنا براج غري رضوانك اَلى افكر ىف عفوك فتهون على خطيئىت ُث اذكر العظيم من اخذك فيعظم على بليىت.اَلى الن طال ىف عصيانك عمرى  -(3)  228
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بزرگى مصيبت سراى ديگر و كند و از  پيچد و ناله مى به خود مى

 229نالد. كمى زاد و توشه و بدى حال مى

  امير المؤمنين سرمشق است

دانيد كه از اول عمر تا آخر  : نسبت به رجا آن حضرت هم همه مى

يك لحظه فارغ نبود هميشه مشغول عبادتى از عبادات و طاعتى از 

 طاعات بوده و در بعضى از اوقات شبانه روزى هزار ركعت نماز

  خواند تا آخر عمرش روزه ماه مى

______________________________ 
(1)- 

آن زمانى كه كنى قصد 

  گناه
  گر كند كودكى از دور نگاه 

  پرده عفت خود را ندرى   شرم دارى ز گنه درگذرى

  كه بود واقف اسرار نهان   شرم بادت ز خداوند جهان

   

 

                                                 
 اىل) دعاى كميل(.اعم سوء حاىل و قصرت ىب ( اللهم عظم بالئى و افرط ىب510حبار االنوار ص  9آه من قلة الزاد للسفر و وحشة الطريق و عظيم املورد.) ج  -(4)  229
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بحار  9عبادة الثقلين. )جلد  ضربة على يوم الخندق افضل من -(2)

 (.347االنوار ص 

الهى الن طال فى عصيانك عمرى فما أنا مؤمل غير غفرانك و  -(3)

ال أنا براج غير رضوانك الهى افكر فى عفوك فتهون على خطيئتى ثم 

 اذكر العظيم من اخذك فيعظم على بليتى.

 9)ج  آه من قلة الزاد للسفر و وحشة الطريق و عظيم المورد. -(4)

سوء حالى و  ( اللهم عظم بالئى و افرط بى510بحار االنوار ص 

 اعمالى )دعاى كميل(. قصرت بى

 105، ص: 1 گناهان كبيره، ج

وقت تهجد در شب را ترك نفرمود، حتى  شعبان از او فوت نشده؛ هيچ

 در ليلة الهرير در جنگ صفين.

و يتيم و  سه شب متوالى با آب افطار نموده و نان خود را به فقير

 مسكين داد.

نخلستانى كه به دست خود غرس كرده بود فروخت و در راه خدا 

انفاق فرمود. در بحار االنوار در باب صدقات و اوقاف آن حضرت 
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نامه آقا را ذكر كرده و جمالتى از آن براى تأييد  صورت وصيت

 شود. مطلب نسبت به خوف و رجاى آن بزرگوار اينجا نقل مى

 نامه امير المؤمنين )ع( تقسمتى از وصي

فرمايد: اين چيزى است كه به آن وصيت نمود بنده خدا على  : مى

بن ابي طالب )ع(، در مالش براى خدا، به اميدى كه خداوند به اين 

عمل او را داخل بهشت فرمايد و آتش جهنم را از او دور نمايد در 

كه آنچه روزى كه بعضى از رويها سفيد و بعضى سياه است به درستى 

مال من است در ينبع و اطراف آن تماما صدقه )وقف( قرار دادم 

...230 

گشت گريان بود  باوجود اين همه اعمال نيك وقتى كه از جنگ بازمى

ترسم آخر به فيض شهادت در راه خدا كه سعادتى  فرمود: مى و مى

 از آن باالتر نيست نرسم.

عاقبت شهيد تا اينكه رسول خدا )ص( او را بشارت داد كه تو 

 شوى. مى

  از على پيروى كنيم

                                                 
 يض وجوه و تسود وجوه ان ما كان مىن ...) حبار االنوار(هذا ما اوصى به و قضى به ىف ماله عبد الّله على ابتغاء وجه الّله ليوجلىن. به اجلنة و يصرفىن به عن النار و يصرف النار عىن يوم تب -(1)  230
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: ممكن است بعضى بگويند معرفت و مقام يقين امير المؤمنين كجا و 

ما كجا، ما كه دوريم چگونه مانند آن حضرت از عظمت و عذاب 

الهى ترسناك و به رحمت او اميدوار باشيم؟ بلى چنين است ليكن 

باشد ممكن است  طفل كوچكى كه هنوز افعى را نشناخته و اگر تنها

فريب رنگ و نرمى پوستش را بخورد و دست در دهانش كرده خود 

را هالك سازد اگر همراه پدرش باشد و ببيند پدرش از ديدن افعى 

مضطرب و لرزان گرديده و فرار را برقرار اختيار نموده قطعا بچه 

فهمد كه خطر بزرگى است او هم قهرا لرزان و گريان رو به  هم مى

 گذارد. فرار مى

اى كسى كه خبر از سختى عذاب الهى و شدت حاجت خود به رحمت 

او ندارى مگر نه على )ع( را پدر روحانى و مقتداى حقيقى خود 

خوانى چرا از قلق  دانى و خود را مربوط و متصل به واليت او مى مى

  و اضطراب آقا از ياد قيامت و سختى عذاب آخرت

______________________________ 
هذا ما اوصى به و قضى به فى ماله عبد اللّه على ابتغاء وجه  -(1)

اللّه ليولجنى. به الجنة و يصرفنى به عن النار و يصرف النار عنى يوم 

 تبيض وجوه و تسود وجوه ان ما كان منى ... )بحار االنوار(
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 106، ص: 1 گناهان كبيره، ج

سفر  شوى؟ چرا از سعى آن حضرت در تحصيل توشه مضطرب نمى

افتى و جديت نمينمائى كه فردا گدا وارد  آخرت به فكر خود نمى

 كنى؟. محشر نشوى سعى در اعمال نيك نمى

 اعالن خطر

: اگر در قافله، رئيس اعالن خطر كند منزلى كه در پيش است بسيار 

طوالنى و خالى از آب و آبادى و مشحون به درندگان است و بر 

و آذوقه همراه خود برداشته و همه الزم است هرچه بتوانند آب 

مراقب خود هم باشند و خود آن قافله ساالر هم با كمال وحشت و 

اضطراب از اين منزلى كه در پيش است با عجله مشغول جمع آب و 

آذوقه براى خود است آيا حال تو در اين قافله چگونه است؟ آيا از 

يشان دانى كامال براه وارد است پر پريشانى رئيس قافله كه مى

شوى؟ آيا از سعى او در تحصيل توشه، تو هم مشغول تدارك  نمى

 شوى؟. نمى

 ترسد ساالر قافله مى
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: اى قافله اهل ايمان و تقوى، امير و قافله ساالر شما على بن ابى 

طالب )ع( از سفر آخرت سخت مضطرب بوده و به همه اعالن خطر 

اى مسافران،  فرمود: فرمود. شبها در مسجد كوفه به صداى بلند مى

هاى سخت و  درستى كه گردنه بار سفر خود را ببنديد و مهيا باشيد به

منزلهاى وحشتناك بسيارى در پيش است كه ناچار بايد از آنها 

فرمود: آه از كمى توشه و دورى راه و بزرگى  ، آنگاه مى231 گذشت

 .232 فرودگاه

ين ما و بلى كثرت مشاغل دنيويه و فرورفتن در شهوات فانى نفسانيه ب

ائمه ما جدائى انداخته و ربط ما را با ايشان ضعيف نموده است. از 

شويم و از ملكات فاضله و اخالق  حاالت شريفه ايشان كم متأثر مى

ايم. خدا نخواهد كه از واليت ايشان خارج و  شريفه حضرات كم بهره

داخل در واليت شيطان شويم مبادا صفت خبيثه غرور كه از صفات 

ت در ما ظاهر گردد و ثابت بماند چون اثر بعضى از شيطان اس

گناهان آنست كه صاحبش را از واليت خدا و اهل بيت خارج و 

كند و پس از آن حاكم در وجود او شيطان  بواليت شيطان داخل مى

 خواهد بود.

                                                 
 (.204و منازل َموفة مهولة ال بد من الورود عليها و الوقوف عندها) هنج البالغه صبحى خطبه َتهزوا رمحكم الّله ... فان امامكم عقبة كؤودا  -(1)  231
 (.77آه من قلة الزاد و طول الطريق و بعد السفر و عظيم املورد.) هنج البالغه صبحى حكم  -(2)  232
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از حضرت صادق )ع( مرويست كسى كه بر عليه مؤمنى مطلبى را 

  نقل نمايد كه

______________________________ 
تجهزوا رحمكم اللّه ... فان امامكم عقبة كؤودا و منازل مخوفة  -(1)

مهولة ال بد من الورود عليها و الوقوف عندها )نهج البالغه صبحى 

 (.204خطبه 

آه من قلة الزاد و طول الطريق و بعد السفر و عظيم المورد.  -(2)

 (.77)نهج البالغه صبحى حكم 

 107ص: ، 1 گناهان كبيره، ج

بخواهد عيبى بر او بگذارد و آبروى او را بين خاليق بريزد خداوند 

فرمايد و  او را از يارى نمودن خود خارج و واگذار به شيطان مى

چنانچه در قرآن مجيد هم  233جويد شيطان هم از او بيزارى مى

 234فرمايد. مى

                                                 
 (.267ص  2جه الّله من واليته اىل والية الشيطان، فال يقبله الشيطان) اصول كاىف ج من روى على مؤمن رواية يريد هبا شينه و هدم مروته ليسقط من اعي الناس اخر  -(1)  233
234  (2)-\i ا َكَفَر قاَل ِإِّنِّ بَرِي  (.16آيه  59) سوره E\ ٌء ِمْنكَ  فَ َلمَّ

هركه امين شود از مكر خدا باطل » فرمايد: غرر و درر چاپ دانشگاه هتران چني ذكر مى 5جلد  175فحه فرمايد:) من امن مكر الّله بطل امانه( در ص اى از فرمايشات امري املؤمني كه مى حمقق خوانسارى در شرح مجله
اشد مثل اينكه هرچند كسى گناه  رت مكر يا شبيه آن بكند هرچند مكر نبشود امان او، مراد به مكر خدا كارى است كه حقتعاىل با كسى مكر كند با او بصورت مكر او و شبيه با آن بكند يا اينكه با گنه كارى بصو  مى

تار كند يا اينكه او را تا آخر عمر واگذارد و مؤاخذه او را بآخرت اندازد. و مراد كند حقتعاىل او را واگذارد و سلب نعمت خود از او نكند بلكه نعمتهاى او را زياد كند تا اينكه از حد كه بگذرد او را ببالئى عظيم گرف
بار مؤاخذه عظيم  او باشد واگذاشنت او تا اينكه يكارى، هرگاه نعمتهاى خدا را بر خود كامل بيند و بسبب گناهان او زائل نگردد بايد كه ترس اين داشته باشد كه اين مبادا از راه مكر با از حديث آنست كه هر گناهك

شود پس  ىل قادر بر اين نيست يا اينكه نسبت باو هرچند گناه كند، لطف دارد و چني نكند يا اينكه گناهان او منشأ اين َّنىدر دنيا و آخرت بشود كه اگر اين ترس نداشته باشد و امين گردد از اين بگمان اينكه حقتعا
 باطل شود امان او، يعىن ديگر حقتعاىل او را امان ندهد و ببالئى عظيم گرفتار سازد تا ظاهر شود بر او بطالن گمان او.

 مانه است و بنابراين ترمجه اينست كه باطل شود اميان و از اميان بدر رود نعوذ باهلل منه.ها اميانه جباى ا و در بعضى نسخه
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______________________________ 
بها شينه و هدم مروته ليسقط  من روى على مؤمن رواية يريد -(1)

من اعين الناس اخرجه اللّه من واليته الى والية الشيطان، فال يقبله 

 (.267ص  2الشيطان )اصول كافى ج 

 (.16آيه  59)سوره   ءٌ مِنْكَ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي -(2)

اى از فرمايشات امير المؤمنين كه  محقق خوانسارى در شرح جمله

غرر  5جلد  175ايد: )من امن مكر اللّه بطل امانه( در صفحه فرم مى

هركه ايمن شود »فرمايد:  و درر چاپ دانشگاه تهران چنين ذكر مى

شود امان او، مراد به مكر خدا كارى است كه  از مكر خدا باطل مى

حقتعالى با كسى مكر كند با او بصورت مكر او و شبيه با آن بكند يا 

بصورت مكر يا شبيه آن بكند هرچند مكر نباشد اينكه با گنه كارى 

مثل اينكه هرچند كسى گناه كند حقتعالى او را واگذارد و سلب 

نعمت خود از او نكند بلكه نعمتهاى او را زياد كند تا اينكه از حد كه 

بگذرد او را ببالئى عظيم گرفتار كند يا اينكه او را تا آخر عمر 

ندازد. و مراد از حديث آنست كه واگذارد و مؤاخذه او را بآخرت ا

هر گناهكارى، هرگاه نعمتهاى خدا را بر خود كامل بيند و بسبب 

گناهان او زائل نگردد بايد كه ترس اين داشته باشد كه اين مبادا از 

بار مؤاخذه عظيم در دنيا  راه مكر با او باشد واگذاشتن او تا اينكه يك
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د و ايمن گردد از اين و آخرت بشود كه اگر اين ترس نداشته باش

بگمان اينكه حقتعالى قادر بر اين نيست يا اينكه نسبت باو هرچند 

گناه كند، لطف دارد و چنين نكند يا اينكه گناهان او منشأ اين 

شود پس باطل شود امان او، يعنى ديگر حقتعالى او را امان  نمى

 ان او.ندهد و ببالئى عظيم گرفتار سازد تا ظاهر شود بر او بطالن گم

ها ايمانه بجاى امانه است و بنابراين ترجمه اينست  و در بعضى نسخه

 كه باطل شود ايمان و از ايمان بدر رود نعوذ باهلل منه.

 108، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  آدمكشى -5

پنجم از گناهان كبيره كشتن كسى است كه خدا و پيغمبر )ص( اذن 

 اند. در كشتن او نداده

دن آن، در رواياتى كه از حضرت رسول و حضرت دليل بر كبيره بو

امير و حضرات صادق و كاظم و رضا و جواد عليهم الساّلم وارد شده 

 اند. به كبيره بودن آن تصريح فرموده

بعالوه از گناهانى است كه خداى تعالى در قرآن مجيد صريحا بر 

هركس مؤمنى را از »فرمايد:  آن وعده عذاب داده از آن جمله مى
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كه در آن  عمد و قصد بكشد پاداشش دوزخ است، درحالى روى

باشد و خشم خدا بر او است و او را از رحمت خود دور  جاودان مى

 .235«ساخته و عذاب بزرگى را برايش آماده ساخته است

در اين آيه شريفه پنج تهديد بر قتل نفس فرموده و جزاى آن قرار 

غضب، لعنت،  داده است، جهنم، خلود و هميشگى بودن در آن،

 عذاب بزرگ.

  عذاب جاودانى ويژه كفار است

: چون از مسلميات مذهب؛ اختصاص خلود به كفار است يعنى اگر 

كسى با ايمان از دنيا برود هميشه در عذاب نخواهد بود هرچند قتل 

نفس و ساير كبائر از او سر زده باشد، لذا در معنى آيه شريفه 

 وجوهى ذكر شده است.

لود در عذاب براى وقتى است كه مؤمنى را به جهت يكى اينكه خ

  ايمانش كشته

______________________________ 
وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ  -(1)

 (.93آيه  4)س  عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً.

                                                 
235  (1)-\i  َّداً َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خاِلداً ِفيها َو َغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َو َلَعَنُه َو َأَعد  (.93آيه  4) س E\َلُه َعذاباً َعِظيماً.َو َمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمناً ُمَتَعمِّ
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 109، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 باشد و شكى نيست كه قاتل در اين حال كافر و اهل خلود است.

يا اينكه مؤمن را كشته درحاليكه خونش را حالل دانسته و چون 

حرمت خون مؤمن از ضروريات دين است، پس در اين حال منكر 

 ضرورى دين شده و كافر است.

  خون و مال مسلمان محترم است

لوداع رسول خدا )ص( فرمود: اى مردم ريختن خون : در حجة ا

مسلمان حالل نيست و همچنين بردن مالش جايز نيست مگر به 

رضايت خاطرش، پس بر خودتان ظلم نكنيد و بعد از من به كفر 

 .236برمگرديد!

وجه ديگر آنكه اين پنج تهديد كه خلود يكى از آنها است عذاب 

ر با ايمان از دنيا برود استحقاقى اين گناه بزرگ است هرچند اگ

 تفضال او را مخلد در آتش نفرمايد.

وجه ديگر اينكه خلود در اين آيه شريفه مدت دراز و طوالنى است 

 نه ابدى و هميشگى.

                                                 
 (.3ص  3حديث  1اب ايها الناس: ال َيل دم امرء مسلم و ال ماله اال بطيبة نفسه و ال تظلموا انفسكم و ال ترجعوا بعدى كفارا.) وسائل الشيعه كتاب قصاص ب -(1)  236
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  انتحار هم قتل است

فرمايد: خودتان را بنا حق نكشيد )چون همه  : در آيه ديگر مى

كه  مؤمنين از روى حقيقت در حكم نفس واحدند؛ اين است

فرمايد: نفسهاى خودتان را نكشيد( يا اينكه نفس خود را نكشيد و  مى

خود را براى بتان قربانى نكنيد. يا اينكه در هنگام غضب خود را 

انتحار نكنيد، به درستى كه خداوند به شما اهل ايمان مهربان است، 

و كسى كه از روى تعدى و تجاوز به غير و ستم بر خود قتل نفس 

باشد كه او را در آتشى سخت درآوريم و اين بر خدا  نمايد، زود

 .237 سهل و آسانست

  كشتن همه مردمان

آنكه كسى را  فرمايد: هركس ديگرى را بكشد بى : در جاى ديگر مى

كشته باشد يا در زمين فسادى كرده باشد )مانند قاطع طريق يا زانى 

ند محصنه و نظير آن از مواردى كه كشتنش مانعى ندارد( پس مان

زيرا هتك حرمت خونها  238اين است كه همه مردمان را كشته باشد

را كرده است و طريقه سيئه وضع كرده و مردم را بر قتل نفس جرى 

                                                 
237  (2)-\i  ْواناً َو ظُْلماً َفَسْوَف ُنْصِليِه ناراً َو كاَن ذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرياً.َو ال تَ ْقُتُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه كاَن ِبُكْم َرِحيماً َو َمْن يَ ْفَعْل ذِلَك ُعد\E (.33آيه  4) سوره 
238  (3)-\i  َيعاً َو َمْن َأْحياها ف ا قَ َتَل النَّاَس مجَِ ا َأْحَيا النَّ أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفساً ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفساٍد ِف اْْلَْرِض َفَكَأَّنَّ يعاً.َكَأَّنَّ  (.35آيه  5) سوره E\اَس مجَِ
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نموده است و لذا عذابش با كشتن جميع خلق برابر است و اگر دو نفر 

 را بكشد

______________________________ 
و ال ماله اال بطيبة نفسه و ال ايها الناس: ال يحل دم امرء مسلم  -(1)

تظلموا انفسكم و ال ترجعوا بعدى كفارا. )وسائل الشيعه كتاب قصاص 

 (.3ص  3حديث  1باب 

وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ  -(2)

)سوره  ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً. عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ

 (.33آيه  4

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ  -(3)

آيه  5)سوره  النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.

35.) 

 110، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 آن مرتبه از عذابى كه ذكر شد مضاعف است.

  زنده كردن همه مردمان
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: چنانچه هرگاه كسى سبب بقاى نفسى گردد )به عفو يا ترك قصاص 

يا جلوگيرى از قتلش يا رهانيدنش از مهالك( مانند اين است كه 

سبب زندگى همه مردمان شده باشد يعنى همه را از مهالك نجات 

رى براى او است و مستفاد از اين آيه شريفه آن داده و ثواب چنين كا

است كه قتل نفس از اكبر كبائر و نزد پروردگار عالم خيلى بزرگ و 

 سخت است چنانكه حمايت از نفوس از بزرگترين عبادات است.

 ميرد قاتل، مسلمان نمى

: اخبارى هم كه داللت بر كبيره بودن قتل نفس دارد بسيار و براى 

 شود. ز آنها اشاره مىنمونه به بعضى ا

از حضرت ابى عبد اللّه )ع( مرويست كه فرمود: كسى كه مؤمنى  -1

خواهى  شود: به هر قسم كه مى را بكشد، هنگام مرگ به او گفته مى

اى  بمير، يهودى يا نصرانى يا مجوسى، )يعنى از اسالم بهره

 .239ندارى(

                                                 
 عن ايب عبد الّله ىف رجل قتل رجال مؤمنا قال) ع( يقال له مت اى ميتة شئت ان شئت يهوديا و ان شئت نصرانيا و ان شئت جموسيا) كاىف(. -(1)  239
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دامى و نيز فرمود: هميشه مؤمن از دين خود در وسعت است ما -2

كه خون حرامى را نريخته باشد. و فرمود: كشنده مؤمن از روى عمد 

 .240موفق به توبه نخواهد شد

 تمام شركاء، قاتلند

و نيز از حضرت صادق )ع( روايت نموده كه فرمود: به رسول  -3: 

خدا )ص( عرض شد كه يك نفر مسلمان كشته شده و جسدش در 

دم هم خبر شدند و به جهينه افتاده است، حضرت حركت فرمود و مر

اتفاق آن حضرت آمدند تا به آن كشته رسيدند، حضرت فرمود: قاتل 

دانيم، پس از روى  او كيست؟ عرض كردند يا رسول اللّه )ص( ما نمى

اى در بين مسلمانان افتاده باشد و قاتلش معلوم  تعجب فرمود: كشته

ل نباشد؟ قسم به آن خدائى كه مرا به پيغمبرى برگزيد اگر اه

آسمانها و زمين در خون يك نفر مسلمان شركت نمايند و به آن 

راضى باشند هر آينه خداوند همه آنها را عذاب خواهد فرمود و به 

 آتش جهنم خواهد انداخت.

______________________________ 
عن ابي عبد اللّه فى رجل قتل رجال مؤمنا قال )ع( يقال له  -(1)

                                                 
 (.8ح  5ن متعمدا للتوبه. وسائل الشيعه كتاب قصاص صفحه ال يزال املؤمن ىف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما قال:) ع( و ال يوفق قاتل املؤم -(2)  240
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وديا و ان شئت نصرانيا و ان شئت مت اى ميتة شئت ان شئت يه

 مجوسيا )كافى(.

ال يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما قال:  -(2)

)ع( و ال يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبه. وسائل الشيعه كتاب 

 (.8ح  5قصاص صفحه 

 111، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 شركت در قتل هرچند كم باشد

شود كه فرقى در حرمت قتل نفس  ستفاده مى: از اين حديث شريف ا

كنندگان نيست به هر نوع شركتى كه باشد  بين قاتل و ساير شركت

آيد كه با  چنانچه از حضرت باقر )ع( است؛ كه در قيامت شخصى مى

گويد: به خدا قسم من كسى را  او مقدار خون حجامتى است، مى

ى ياد نمودى گويند: بل نكشتم و شركت در قتل كسى هم نكردم، مى

بنده مؤمن ما را و آن ياد سبب كشته شدن او گرديد پس خون او به 

 .241عهده تو هم هست!

و نيز از آن حضرت مرويست: كسى كه بر ضرر مؤمن كمك كند 

كه  شود درحالى اى باشد روز قيامت وارد مى هرچند به پاره كلمه
                                                 

 (.8ص  2ىت قتل فاصابك من دمه.) وسائل كتاب قصاص باب ان الرجل ليأتى يوم القيمة و معه قدر حمجمة من دم فيقول: و الّله ما قتلت و ال شركت ىف دم فيقال: بلى ذكرت عبدى فالنا فرتقى ذلك ح -(1)  241
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روى پيشانيش نوشته شده است اين شخص از رحمت الهى محروم 

 242ت.اس

و از حضرت رضا )ع( مرويست: اگر كسى در مشرق زمين كشته شده 

پس به كشته شدن او ديگرى كه در مغرب زمين است راضى شود هر 

 .243 كشنده است نزد خداوند عالم آينه شريك

 كشتن محلم، عامر را

: در سال هشتم هجرى، رسول خدا )ص( ابو قتاده انصارى را با 

انب اضم فرستاد در راه عامر بن اضبط هشتصد نفر از لشكر اسالم بج

به ايشان رسيد و به طريق مسلمانان سالم كرد يعنى اظهار اسالم 

نمود و مسلمين به همين مقدار حكم به اسالم او نموده متعرضش 

نشدند ولى محلم بن جثامه بواسطه عداوتى كه در جاهليت با او 

و او را  داشت اين معنى را بر ترسش حمل كرده به او حمله كرد

كشت، و شتر و مالش را تصرف نمود پس از اينكه خدمت حضرت آمد 

                                                 
 مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيمة مكتوب بي عينيه آيس من رمحة الّله. من اعان على -(2)  242

 (.9ص  2وسائل الشيعه كتاب قصاص باب  -) كاىف
 و لو ان رجال قتل باملشرق فرضى بقتله رجل باملغرب لكان الراضى عند الّله شريك القاتل. -(3)  243

 (.410ص  5) وسائل الشيعه كتاب امر مبعروف باب 
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به آن كسى كه به شما سالم كرده »اش نازل شد كه  آيه شريفه درباره

  پس محلم 244«كند نگوئيد مسلمان نيستى اظهار مسلمانى مى

______________________________ 
ة من دم فيقول: و ان الرجل ليأتى يوم القيمة و معه قدر محجم -(1)

اللّه ما قتلت و ال شركت فى دم فيقال: بلى ذكرت عبدى فالنا فترقى 

 (.8ص  2ذلك حتى قتل فاصابك من دمه. )وسائل كتاب قصاص باب 

من اعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيمة مكتوب بين  -(2)

 عينيه آيس من رحمة اللّه.

 (.9ص  2وسائل الشيعه كتاب قصاص باب  -)كافى

و لو ان رجال قتل بالمشرق فرضى بقتله رجل بالمغرب لكان  -(3)

 الراضى عند اللّه شريك القاتل.

 (.410ص  5)وسائل الشيعه كتاب امر بمعروف باب 

آيه  4)سوره  إِلَيْكُمُ السَّالمَ لَسْتَ مُؤْمِناً  وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى -(4)

96.) 

 112، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
244  (4)-\i  َالَم َلْسَت ُمْؤِمناً   ال تَ ُقوُلوا ِلَمْن أَْلقى و  (.96آيه  4) سوره E\ِإلَْيُكُم السَّ
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ت رسول خدا )ص( آمد و در برابر آن حضرت زانو زد و خدم

التماس كرد كه آن حضرت برايش طلب آمرزش كند، رسول خدا 

اش با عامر و كشتنش بدون جرم، سخت  )ص( چون از شنيدن معامله

غمناك بود فرمود: خدا ترا نيامرزد. محلم گريان از خدمت پيغمبر 

كرد و تأسف  پاك مى)ص( بيرون آمد و اشك چشم خويش را به عبا 

 خورد و بعد از هفت روز از دنيا رفت. مى

  زمين قاتل را نپذيرفت

: چون او را دفن كردند زمين او را بيرون انداخت، خدمت رسول 

پذيرد، فرمود به  خدا )ص( عرض كردند كه زمين محلم را نمى

درستى كه زمين آنهائى را كه از محلم بدتر بودند پذيرفت و ليكن 

خواهد شما را موعظه فرموده به احترام بنده مؤمن آشنا  مىخداوند 

سازد و به روايت ديگر، فرمود: به شما بزرگى گناه كشتن بنده مؤمن 

 .245را بفهماند

  خودكشى هم حرام است

: در قتل نفس كه از گناهان كبيره بلكه از اشد كبائر است فرقى بين 

ه سببى از اسباب كشتن خود يا ديگرى نيست؛ پس كسى كه انتحار و ب

                                                 
 حبار االنوار. -(1)  245
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سازد تمام عقوبتهائى كه بر قتل نفس مترتب  خودش را هالك مى

در  «وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» شود براى او هم هست چنانچه در آيه: مى

 «عُدْواناً»  ضمن يكى از وجوه آن ذكر گرديد و نيز عرض شد كه كلمه

 به خودكشى است. «ظُلْماً» اشاره به كشتن غير است و

  خودكشى به هر وسيله حرام است

اى خود را  : و نيز فرقى در اقسام خودكشى نيست به اينكه با حربه

مقتول سازد و يا سمّ بخورد يا خود را از بلندى پرتاب كند يا ترك 

خوردن و آشاميدن كند تا بميرد يا اگر مريض شد مداوا نكند تا 

داند و  كه مىبميرد يا مثال ديگرى قصد كشتن او را دارد با اين

 تواند در صدد دفاع برنيايد تا كشته شود. مى

 كند مؤمن خودكشى نمى

 : از حضرت امير المؤمنين )ع( مرويست كه فرمود:

كند پس  مؤمن ممكن است به هر نوع مرگى بميرد اما خودكشى نمى

كسى كه بتواند خون خود را حفظ كند و از قاتل خود جلوگيرى 

 .246خود خواهد بودننمايد تا كشته شود قاتل 

                                                 
 (.5ان املؤمن ميوت بكل ميتة غري انه ال يقتل نفسه فمن قدر على حقن دمه ُث خلى عن قتله فهو قاتل نفسه.) وسائل الشيعه كتاب قصاص باب  -(2)  246

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  262 

درستى كه مؤمن به هر بالئى مبتال  حضرت باقر )ع( فرمود: به

  شود و به هر قسم مى

______________________________ 
 بحار االنوار. -(1)

ان المؤمن يموت بكل ميتة غير انه ال يقتل نفسه فمن قدر على  -(2)

كتاب حقن دمه ثم خلى عن قتله فهو قاتل نفسه. )وسائل الشيعه 

 (.5قصاص باب 

 113، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .247 ميرد مگر اينكه خود را نخواهد كشت مردنى مى

و در صحيحه ابى والد است كه حضرت صادق )ع( فرمود: كسى كه 

 .248عمدا خود را بكشد هميشه در آتش جهنم خواهد بود

 آدمكشى كوچك و بزرگ ندارد

زرگ نيست و در : فرقى در حرمت قتل نفس بين كشتن كوچك و ب

اين حكم بزرگساالن و خردساالن يكسانند چنانچه در قرآن مجيد 

فرمايد: و فرزندان خود را از ترس فقر و تنگدستى نكشيد ما به  مى

                                                 
 (.3حديث  5ملؤمن يبتلى بكل بلية و ميوت بكل ميتة اال انه ال يقتل نفسه) وسائل كتاب قصاص باب ان ا -(1)  247
 (.5مسعت ابا عبد اهلل) ع( يقول من قتل نفسه متعمدا فهو ىف نار جهنم خالدا فيها.) وسائل كتاب قصاص باب  -(2)  248
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درستى كه كشتن آنها خطاى بزرگى  دهيم به آنها و شما روزى مى

 .249 است

اى كه زنده بگور و در خاك كشته  بچه»فرمايد:  و در جاى ديگر مى

شده )چنانچه عادت بعضى از قبائل عرب پيش از اسالم بوده كه 

كردند( در روز قيامت پرسيده خواهد  دخترانشان را زنده بگور مى

 .250«شد كه به چه گناهى اين طفل كشته شده

  سقط جنين نيز حرامست

اى كه در رحم مادر باشد و كشته شود در اين حكم با  : حتى بچه

تل او مانند بزرگساالن است هرچند ديگران مساوى است و ديه ق

كشنده پدر يا مادر باشد مثل اينكه مادر دوائى بخورد يا كارى بكند 

كه بچه بيندازد در اين صورت تمام عقوبتهاى مزبور براى او خواهد 

بود و ديه قتل نفس يعنى هزار مثقال طال بايد بپردازد البته خودش 

برد و به ساير  سهمى نمىبه سبب جنايتى كه مرتكب شده از اين پول 

 رسد. ورثه طفل مى

  از بين بردن نطفه هم حرامست

                                                 
249  (3)-\i  َُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َو ِإيَّاُكْم ِإنَّ قَ ْتَلُهْم كاَن ِخْطًأ َكِبرياً.َو ال تَ ْقُتُلوا َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق حن\E (.33آيه  17) سوره 
250  (4)-\i .َو ِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلْت بَِأيِّ َذْنٍب قُِتَلْت\E (.10و  9آيه  81) سوره 
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شود كه در شرع مقدس اسالم چقدر  : از آنچه ذكر شد دانسته مى

درباره زندگى و حيات انسانى ارزش و اهميت قائل شده كه درباره 

قدر سفارش نفرموده و تأكيد نكرده حتى از بين  هيچ موضوعى اين

پس از استقرار در رحم  -يعنى نطفه -ن انسانى رابردن ماده تكوي

  حرام فرموده و براى آن ديه معين كرده به اين

______________________________ 
ان المؤمن يبتلى بكل بلية و يموت بكل ميتة اال انه ال يقتل نفسه  -(1)

 (.3حديث  5)وسائل كتاب قصاص باب 

ل نفسه متعمدا فهو فى نار سمعت ابا عبد اهلل )ع( يقول من قت -(2)

 (.5جهنم خالدا فيها. )وسائل كتاب قصاص باب 

وَ ال تَقْتُلُوا أَواْلدَكُمْ خَشْيَةَ إِماْلقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ  -(3)

 (.33آيه  17)سوره  كانَ خِطْأً كَبِيراً.

 (.10و  9آيه  81)سوره  ذَنْبٍ قُتِلَتْ.وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ  -(4)

 114، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بندى شده  مثقال طال و اگر استخوان 60تفصيل كه اگر نطفه باشد 

مثقال و اگر جنين شده يعنى گوشت آورده ولى روح هنوز  80باشد 
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مثقال و اگر روح در او دميده شده باشد و  100در او دميده نشده 

و اگر دختر بوده پانصد مثقال طال بر كسى كه سبب پسر بوده هزار 

 شود. سقط گرديده هرچند پدر يا مادر باشد واجب مى

 بچه از شكم مادر مرده بايد بيرون آورده شود

اش زنده باشد واجبست  : و در صورتى كه زن آبستن بميرد و بچه

فورا پهلوى او را شكافته، بچه را بيرون آورند و مسامحه كردن حرام 

ست و اگر بواسطه تأخير در بيرون آوردن بچه تلف شود بر كسى كه ا

 .251 سبب تأخير شده ديه واجب است

  توبه آدمكشى

: اگر كسى عمدا قتل نفس نموده و بخواهد توبه كند بايد خود را 

تسليم اولياى مقتول نمايد و آنها اختيار دارند كه قصاص كنند يا 

رگاه از قصاص صرفنظر نمودند اينكه ديه بگيرند و عفو نمايند، و ه

شود، آزاد كردن بنده،  يعنى او را نكشتند بر قاتل سه چيز واجب مى

                                                 
يگران و بزرگساالن است در اثر سرايت توحش جديد از اروپا و آمريكا، رو به ازدياد و افزايش است خصوصا در طبقه جوان با اينكه در شرع مقدس اسالم سقط جني و خودكشى حرام و در حكم كشنت د -(1)  251

 كنند. بواسطه ضعف اميان و نداشنت تكيه معنوى و فقد جنبه روحاىن، در اثر برخورد مبحروميت يا نامالميى، خودكشى مى
 عالج تقويت جهات معنوى و روحاىن و ديىن جوانان است كه آن هم بايد توسط فرهنگ در دبستاهنا و دبريستاهنا و دانشگاهها اجنام گريد.براى جلوگريى از اين عمل فجيع يگانه راه 

هاى شيطاىن و مهيج از راديوها و نشر مقاالت و  انتشار نغمه شود مانند نشان دادن فيلمهاى جنائى و غري اخالقى در سينماها و تلويزيوهنا و متأسفانه از امورى كه منشأ و سرچشمه اين مفاسد است جلوگريى َّنى
» اى در پيش خواهد داشت. براى توضيح اين مطلب و مطالب مهمه ديگر بكتاب رود و عواقب وخيمه داستاهنا و حوادث جنائى در مطبوعات و اگر باين رويه ادامه داده شود شكى نيست كه اجتماع ما رو بزوال مى

 كه بقلم چند نفر از فضال نوشته شده مراجعه شود.  «بالهاى اجتماعى
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درپى، و اگر  سير كردن شصت نفر فقير و روزه گرفتن شصت روز پى

 شود. بنده يافت نگردد دوتاى ديگر ساقط نمى

 قتل غير عمد

او : اگر قتل نفس خطائى باشد پرداختن ديه به اولياى مقتول بر 

گردد مگر اينكه عفوش كنند بعالوه يكى از سه امر مزبور  واجب مى

يعنى، آزاد كردن بنده و اطعام و روزه بطور ترتيب به وجوب خود 

  باقى است و تفصيل هريك در كتب

______________________________ 
با اينكه در شرع مقدس اسالم سقط جنين و خودكشى حرام و  -(1)

ان و بزرگساالن است در اثر سرايت توحش در حكم كشتن ديگر

جديد از اروپا و آمريكا، رو به ازدياد و افزايش است خصوصا در 

طبقه جوان بواسطه ضعف ايمان و نداشتن تكيه معنوى و فقد جنبه 

 كنند. روحانى، در اثر برخورد بمحروميت يا ناماليمى، خودكشى مى

ج تقويت جهات معنوى براى جلوگيرى از اين عمل فجيع يگانه راه عال

و روحانى و دينى جوانان است كه آن هم بايد توسط فرهنگ در 

 دبستانها و دبيرستانها و دانشگاهها انجام گيرد.
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متأسفانه از امورى كه منشأ و سرچشمه اين مفاسد است جلوگيرى 

شود مانند نشان دادن فيلمهاى جنائى و غير اخالقى در سينماها  نمى

هاى شيطانى و مهيج از راديوها و نشر  تشار نغمهو تلويزيونها و ان

مقاالت و داستانها و حوادث جنائى در مطبوعات و اگر باين رويه 

رود و عواقب  ادامه داده شود شكى نيست كه اجتماع ما رو بزوال مى

اى در پيش خواهد داشت. براى توضيح اين مطلب و مطالب  وخيمه

بقلم چند نفر از فضال نوشته  كه« بالهاى اجتماعى»مهمه ديگر بكتاب 

 شده مراجعه شود.

 115، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 فقهى موجود است.

بايد دانست چنانكه قتل نفس محترمه از بزرگترين گناهان كبيره 

است چنانكه دانسته شد همچنين جنايت نسبت به اطراف بدن يعنى 

ريك قطع يكى از اعضاء رئيسه بدن مسلمان همان گناه را دارد و ه

از قتل نفس يا جنايت به اطراف. از سه حال بيرون نيست يا عمدى 

است يا شبه عمد يا خطاى محض. قتل عمدى آنست كه به قصد 

كشتن ديگرى كارى انجام دهد و آن شخص به سبب آن كار كشته 

شود يا اينكه قصد كشته شدن او را نداشت ليكن كارى كه غالبا 

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  268 

قدر بزند و دست  اينكه او را آنموجب قتل است انجام دهد، مانند 

برندارد تا بميرد يا خوراك به او ندهد تا جان دهد يا اينكه به قصد 

 اذيت كردن راه نفس او را بگيرد تا خفه شود.

شبه عمد آن است كه قصد كشتن نداشته و كارى كه غالبا كشنده 

است انجام نداده ليكن اتفاقا و تصادفا به سبب كارى كه از روى عمد 

نجام داده آن شخص كشته شود مانند اينكه با چيزى كه غالبا ا

موجب قتل نيست كسى را به قصد تأديب و تربيت بزند و مضروب 

بميرد يا دوائى به كسى بخوراند و قصدش كشتن او نباشد ولى كشته 

 شود.

خطاء محض آنست كه نه قصد قتل را داشته و نه قصد فعل آن را 

ديگرى انجام داده تصادفا آن كار به  نموده بلكه كارى را به قصد

اى پرتاب  ديگرى رسيده و كشته شده مانند اينكه تيرى به طرف پرنده

كند و به انسانى بخورد و كشته شود و مانند شخصى كه در حال 

 خواب كارى انجام دهد و ديگرى از آن كار كشته شود.

  حكم قتل نفس

از توبه خود را در : هرگاه قتل عمدى بوده بر قاتل واجب است پس 

اختيار ولى دم )صاحب خون( قرار دهد تا اينكه اگر خواست قصاص 
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كند او را بكشد، و اگر از قصاص صرفنظر كرد به شرط دادن ديه و 

شود؛ و ديه كامله يكى از  قاتل قبول كرد ديه دادن بر او واجب مى

شش چيز است صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست حله 

نخود( يا ده هزار درهم  18دار )هر مثقالى  ا هزار مثقال طالى سكهي

نخود( و تعيين يكى از آنها با قاتل  12/ 6دار )هر درهمى  نقره سكه

تواند به كمتر از آنچه ذكر شد ديه بگيرد چنانكه  است ولى دم مى

تواند هيچ نگيرد و قاتل را عفو كند و در هر صورت با عفو ولى دم  مى

تل عمد بر قاتل واجب است يعنى بايد يك بنده آزاد كند و كفاره ق

 شصت روز متواليا روزه بگيرد و شصت فقير را اطعام كند.

و اگر قتل خطائى يا شبه عمد بوده ولى دم حق قصاص ندارد و تنها 

  حق گرفتن

 116، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ن و اگر ديه را دارد و كفاره آن يكى از سه چيز است: بنده آزاد كرد

نشود شصت روز روزه متواليا بگيرد و اگر نتواند شصت مسكين را 

 اطعام كند.

و اما جنايت به اعضاى بدن آن هم سه قسم عمد و شبه عمد و خطاى 

محض. اگر جنايت عمدى بوده آنكه بر او جنايت شده مخير است بين 
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قصاص يا گرفتن ديه يا عفو كند و اگر شبه عمد يا خطا بوده قصاص 

تواند كرد تنها حق گرفتن ديه دارد و تعيين مقدار ديه هر عضوى  مىن

 به تفصيل در كتاب ديات از فقه ذكر شده است.

ناگفته نماند در بزرگى گناه قتل نفس فرقى نيست بين قاتل يك نفر 

باشد يا چند نفر شركت داشته باشند كه براى هريك گناه قتل نفس 

يست يعنى اگر كسى ديگرى را است چنانكه فرق بين سبب و مباشر ن

وادارد به كشتن مسلمانى گناه قتل نفس براى هر دو است و اگر 

كشم باز  ديگرى را مجبور كند يا بگويد او را نكشتى خودت را مى

تواند اقدام به قتل او نمايد  شود كشتن آن مسلمان و نمى حالل نمى

ب و آمر و ولى دم حق قصاص يا گرفتن ديه از مباشر قتل دارد و سب

 را بايد حبس ابدى نمايند.

 117، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  عقوق والدين -6

ششم از گناهان كبيره عقوق والدين است چنانچه حضرت رسول 

)ص( و حضرت امير )ع( و حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت 

جواد عليهم السّالم در رواياتى كه در شماره كبائر از ايشان رسيده به 

اند بلكه از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و  تصريح فرمودهكبيره بودنش 
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آله چنين رسيده است كه از هر گناه كبيره بزرگتر شرك به خدا و 

عقوق والدين است و نيز از گناهانى است كه در قرآن مجيد و 

 احاديث صحيحه بر آن وعده عذاب داده شده است.

كه »مايد فر در قرآن مجيد از قول عيسى بن مريم حكايت مى

خداوند مرا نيكو كار به مادرم قرار داد و مرا ستمكار و بد عاقبت 

و سبب اينكه ذكر پدر  252«قرار نداد به سبب ترك نيكى به مادرم

نكرده اين است كه آن حضرت پدر نداشت و لذا قبل از اين آيه در 

 253حكايت حضرت يحيى )ع( ذكر پدر و مادر هر دو شده است.

 يفه عاق والدين را به سه صفت ياد فرموده:و در اين دو آيه شر

كننده و  بخت(، عصى )نافرمانى جبار )گردنكش و ستمگر( شقى )تيره

كار( و به هريك از آنها وعده عذاب سخت داده شده، چنانچه  گنه

ورزى پشت  و نوميد شد هر گردنكش كينه»فرمايد  درباره جبار مى

  خونسر او است دوزخ و نوشانيده شود از آب چرك 

______________________________ 
 (.34آيه  19)سوره  وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا. -(1)

                                                 
252  (1)-\i .َو بَ رًّا ِبواِلَدِت َو ملَْ ََيَْعْلِِن َجبَّاراً َشِقيًّا\E (.34آيه  19) سوره 
253  (2)-\i .َو بَ رًّا ِبواِلَدْيِه َو ملَْ َيُكْن َجبَّاراً َعِصيًّا\E (.15آيه  19) سوره 
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 (.15آيه  19)سوره  وَ بَرًّا بِوالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا. -(2)

 118، ص: 1 گناهان كبيره، ج

برد ولى نتواند فروبرد )او را  مىاى از آن به دهان  آلود، جرعه

گوارا نباشد( و مرگ از هر سوى به او رو آورد ليكن مردنى نيست و 

 .254«از پس او است عذابى سخت و انبوه

اما آنها كه بدبختند در آتشند و ايشان را »فرمايد:  و درباره شقى مى

اى زار و خروشى سخت باشد، در آن آتش هميشه تا  در آتش ناله

و زمين برپا است جاويدانند مگر آنچه كه پروردگارت آسمانها 

و آن كس كه نافرمانى خدا »فرمايد:  و درباره عصى مى 255«خواهد

و پيغمبرش كند و بگذرد از مرزهاى خدا )و از حدود خويش تجاوز 

كند( فرو بردش در آتش كه جاودان در آن باشد و عذابى 

 .256«خواركننده برايش باشد

 عقوق والدين و اخبار

                                                 
254  (1)-\i  ََّورائِِه َعذاٌب َغِليظٌ ِمْن ماٍء َصِديٍد يَ َتَجرَُّعُه َو ال َيكاُد ُيِسيُغُه َو يَْأتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َو ما ُهَو مبَيٍِّت َو ِمْن   اٍر َعِنيٍد ِمْن َورائِِه َجَهنَُّم َو ُيْسقىَو خاَب ُكلُّ َجب\E (.17و  16و  15آيه  14) سوره 
255  (2)-\i  َا الَِّذيَن ش ماواُت َو اْْلَْرُض ِإالَّ ما شاَء رَبُّكَ فََأمَّ  (.107و  106آيه  11) سوره E\ِإنَّ رَبََّك فَ عَّاٌل ِلما يُرِيدُ  ُقوا َفِفي النَّاِر ََلُْم ِفيها َزِفرٌي َو َشِهيٌق خاِلِديَن ِفيها ما داَمِت السَّ
256  (3)-\i  َُه يُْدِخْلُه ناراً خاِلداً ِفيها َو َلُه َعذاٌب ُمِهيٌ َو َمْن يَ ْعِص اللََّه َو َرُسوَلُه َو يَ َتَعدَّ ُحُدود \E (.14آيه  4) سوره 
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درستى كه  : پيغمبر اكرم )ص( فرمود: از آزردن والدين بپرهيزيد به

شود ولى عاق والدين و  بوى بهشت از هزار سال راه استشمام مى

 257يابند. قاطع رحم آن را نمى

از همان حضرت مرويست كه فرمود: كسى كه پدر و مادر خود را به 

 258خشم درآورد خداى را به غضب درآورده است.

مود: كسى كه والدين خود را بيازارد مرا اذيت كرده و و همچنين فر

كسى كه مرا بيازارد خداى را آزرده و آزاركننده خدا ملعون 

 .259 است

خواهد بجا آورد،  و همچنين فرمود: عاق والدين هر عملى كه مى

 .260هرگز داخل بهشت نخواهد شد

______________________________ 
مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ   نِيدٍ مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَ يُسْقىوَ خابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَ -(1)

يَتَجَرَّعُهُ وَ ال يَكادُ يُسِيغُهُ وَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَ ما هُوَ بِمَيِّتٍ وَ 

 (.17و  16و  15آيه  14)سوره  مِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ

                                                 
 اياكم و عقوق الوالدين فان ريح اجلنة يوجد من مسرية الف عام و ال َيدها عاق و ال قاطع رحم.) وسائل الشيعه(. -(4)  257
 مستدرك(. من اسخط والديه فقط اسخط الّله و من اغضبهما فقط اغصب الّله.) -(5)  258
 (.75من آذى والديه فقد آذاىن و من آذاىن فقد آذى الّله و من آذى الّله فهو ملعون) مستدرك كتاب نكاح باب  -(6)  259
 (.75و ليعمل العاق ما شاء ان يعمل فلن يدخل اجلنة) مستدرك كتاب نكاح باب  -(7)  260
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النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ خالِدِينَ فِيها فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي  -(2)

 ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ

 (.107و  106آيه  11)سوره 

خالِداً فِيها  وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً -(3)

 (.14آيه  4)سوره   وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ

اياكم و عقوق الوالدين فان ريح الجنة يوجد من مسيرة الف  -(4)

 عام و ال يجدها عاق و ال قاطع رحم. )وسائل الشيعه(.

من اسخط والديه فقط اسخط اللّه و من اغضبهما فقط اغصب  -(5)

 اللّه. )مستدرك(.

ه فقد آذانى و من آذانى فقد آذى اللّه و من من آذى والدي -(6)

 (.75آذى اللّه فهو ملعون )مستدرك كتاب نكاح باب 

و ليعمل العاق ما شاء ان يعمل فلن يدخل الجنة )مستدرك  -(7)

 (.75كتاب نكاح باب 

 119، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اند كه در روز قيامت  و نيز پيغمبر اكرم )ص( فرمود: سه طايفه

كند و  فرمايد و نظر رحمت به آنها نمى با ايشان سخن نمىخداوند 
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ايشان را پاك نكرده و از براى آنها عذاب دردناكى است ايشان 

 .261اند كنندگان به قدر الهى و عاق والدين شرابخواران و تكذيب

  عاق والدين آمرزيده شدنى نيست

 : و كافى است در شقاوت عاق والدين كه جبرئيل )ع( بر او نفرين

فرمود: هركه پدر و مادر يا يكى از آنها را درك كند و او را از خود 

خشنود نسازد آمرزيده مباد و رسول خدا )ص( بر نفرين جبرئيل 

 262آمين گفت.

و از حضرت صادق )ع( مرويست كه فرمود: ملعون است ملعون است 

 263كسى كه والدينش را بزند و كسى كه آزار به آنها رساند.

  ه نيستنماز عاق پذيرفت

: از حضرت صادق )ع( است كسى كه به پدر و مادرش از روى غيظ 

بنگرد درحاليكه والدين بر او ستم كرده باشند خداوند نماز او را 

 .264پذيرد نمى

 )پس چگونه است در صورتى كه به او نيكوكار باشند؟(.

                                                 
 (.75نظر اليهم و َلم عذاب اليم و هم املكذب بالقدر و املدمن للخمر و العاق لوالديه.) مستدرك كتاب نكاح باب ثلثة ال يكلمهم الّله يوم القيمة و ال يزكيهم و ال ي -(1)  261
 من ادرك والديه و مل يؤد حقهما فال غفر الّله له فقلت آمي) حبار االنوار(. -(2)  262
 (.631ملعون ملعون من ضرب والديه ملعون ملعون من عق والديه.) مستدرك ص  -(3)  263
 من نظر اىل ابويه نظر ماقت و مها ظاملان له مل يقبل الّله له صالة) كاىف(. -(4)  264
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 جوان محتضر و شفاعت پيامبر

ار بود حاضر : رسول خدا )ص( بر بالين جوانى كه در حال احتض

گرديد، آن حضرت كلمه شهادت را به او تلقين فرمود ليكن جوان 

نتوانست بگويد، پرسيد: آيا مادر دارد؟ زنى كه نزد او بود عرض 

كرد بلى من مادر او هستم. فرمود: آيا بر او غضبناكى؟ گفت آرى 

ام، پس آن حضرت خواهش فرمود از  شش سالست به او حرف نزده

ر به خاطر آن حضرت از جوان درگذشت زبان آن او راضى شود ماد

بينى؟ گفت  جوان به كلمه توحيد باز شد حضرت به او فرمود: چه مى

اى  كند حضرت جمله مردى سياه و زشت روى بد بوى، مرا رها نمى

 خواند و عرض كرد: 265يادش دادند

منظر رو به  روى، خوشبوى و خوش بينم مردى سفيد رنگ خوش مى

  ى مهيبمن آورد و هيوال

______________________________ 
ثلثة ال يكلمهم اللّه يوم القيمة و ال يزكيهم و ال ينظر اليهم و لهم  -(1)

عذاب اليم و هم المكذب بالقدر و المدمن للخمر و العاق لوالديه. 

 (.75)مستدرك كتاب نكاح باب 

                                                 
 مستدرك(. -يا من يقبل اليسري و يعفو عن الكثري اقبل مىن اليسري و اعف عىن الكثري.) حبار االنوار -(5)  265
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آمين من ادرك والديه و لم يؤد حقهما فال غفر اللّه له فقلت  -(2)

 )بحار االنوار(.

ملعون ملعون من ضرب والديه ملعون ملعون من عق والديه.  -(3)

 (.631)مستدرك ص 

من نظر الى ابويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل اللّه له  -(4)

 صالة )كافى(.

يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل منى اليسير و اعف  -(5)

 مستدرك(. -ارعنى الكثير. )بحار االنو

 120، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اولى از من دور شده، فرمود: همان جمله را تكرار كن پس از آن 

 گفت آن هيكل موحشه به كلى محو گرديد.

پس آن حضرت شاد شد و فرمود: خدا او را آمرزيد آنگاه جوان از 

 .266 دنيا رفت

الدين شود كه يكى از آثار عقوق و از اين حديث شريف استفاده مى

رود و  ايمان از دنيا مى سوء خاتمه عاقبت به شرى است كه شخص بى

                                                 
 حبار االنوار. -(1)  266
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كننده جوان  در نتيجه هميشه در عذاب خواهد بود. با اينكه تلقين

رسول خدا )ص( بود تا مادرش از او راضى نگرديد نتوانست شهادت 

را بگويد و پس از رضايت مادر و خواندن آن كلمات به بركت رسول 

 گار هم از او راضى شده او را آمرزيد.خدا )ص( پرورد

  عقوق چيست

: مجلسى در شرح كافى گويد: عقوق والدين به اين است كه فرزند 

ادبى نمايد و آنها را به سبب گفتارى  حرمت آنها را رعايت نكند و بى

يا رفتارى برنجاند و آزار و اذيت كند و در چيزهائى كه عقال و شرعا 

آنها نمايد و اين عقوق گناه كبيره است و  مانعى ندارد نافرمانى از

دليل بر حرمت آن كتاب و سنت و اجماع خاصه و عامه است. از 

حضرت صادق )ع( مرويست كمترين عقوق )ناسپاسى والدين( گفتن 

اف است )بروى پدر يا مادر( و اگر خدا چيزى را از آن آسانتر 

در يا مادر كرد. و نيز از عقوق است به پ دانست از آن نهى مى مى

. و از امير المؤمنين مرويست از عقوق است 267 نگاه خيره و تند كردن

و از موارد قطعى عقوق كه گناه كبيره  268محزون ساختن پدر يا مادر

است ترك بر واجب مانند نفقه )مخارج روزانه و لباس و مسكن( در 

                                                 
 كاىف باب العقوق.  -(2)  267
 سى.مرآت العقول جمل -(3)  268
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باشد و بطور كلى آزردن خاطر  صورت احتياج پدر يا مادر مى

نجاندن و ناراحت ساختن آنها عقوق و حرام مسلم است. والدين و ر

 شود. روايات در اين مقام بسيار و به آنچه ذكر شد اكتفا مى

 وجوب نيكى به پدر و مادر

شود  : از آيات قرآن مجيد و اخبار اهل بيت عليهم السّالم استفاده مى

يعنى آزردن و رنجاندن آنها حرام و از  269 كه نه تنها عقوق والدين

  ناهانگ

______________________________ 
 بحار االنوار. -(1)

 كافى باب العقوق. -(2)

 مرآت العقول مجلسى. -(3)

قال المجلسى: المراد بعقوق الوالدين ترك االدب لهما و  -(4)

االتيان بما يوذيهما قوال و فعال و مخالفتهما فى اغراضهما الجايزه عقال 

 و نقال.

 121ص: ، 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
 ال.قال اجمللسى: املراد بعقوق الوالدين ترك االدب َلما و االتيان مبا يوذيهما قوال و فعال و َمالفتهما ىف اغراضهما اجلايزه عقال و نق -(4)  269
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كبيره است بلكه احسان و نيكى كردن و اداء حق آنها واجب است و 

 باشد. ترك آن حرام مى

 شود: اينك به بعضى از آيات اشاره مى

 «.وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً» فرمايد: در سوره البقره مى -1

 .270«سفارش نموديم انسان را كه به والدين خود نيكى نمايد» -2

نموديم كه مرا و والدينش را سپاسگزارى  به انسان امر» -3

 .271«نمايد

شكر از والدين را همراه شكر خود ذكر ميفرمايد و شكى در وجود 

 شكر پروردگار عالم عقال نيست، پس شكر والدين هم واجب است.

حكم كرد پروردگارت كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر » -4

ر و مادر را رديف عبادات در اينجا نيكى به پد 272«خود نيكى نمائيد

خود قرار داده است و چنانچه عبادت خدا واجب است احسان 

 باشد. بوالدين هم واجب مى

                                                 
270  (1)-\i  ًْنساَن ِبواِلَدْيِه ُحْسنا ْيَنا اْْلِ  (.7آيه  29) سوره E\َو َوصَّ
271  (2)-\i  َْك.َأِن اْشُكْر ِل َو ِلواِلَدي\E (.13آيه  31) سوره 
272  (3)-\i ا يَ ْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكَِبَ َأَحُدمُها َأْو    َو َقضى لِّ ِمَن الرَّمْحَِة َو ُقْل َربِّ اْرمَحُْهما َكما  ِكالمُها َفال تَ ُقْل ََلُما ُأفٍّ َو ال تَ ْنَهْرمُها َو ُقْل ََلُما قَ ْواًل َكرميًا وَ رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ إِيَّاُه َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً ِإمَّ اْخِفْض ََلُما َجناَح الذُّ

 (.25و  24آيه  17) سوره E\رَبَّياِّن َصِغرياً 
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اگر پيرى به پدر يا مادر يا هر دو برسد؛ و محتاج »فرمايد  بعد مى

خدمت تو گردند به ايشان اف مگو )در حال انزجار و به تنگ آمدن 

فرمايد:  ضرت صادق )ع( مىشود و ح از كسى اين كلمه استعمال مى

اگر لفظى كمتر از كلمه اف در ترك عقوق والدين بود آن را ذكر 

كرد( و زجر مكن و بانگ برايشان مزن و  فرمود و از آن نهى مى مى

سخن ايشان را پاسخ درشت مده و به آنها سخن نيكو از روى حرمت 

ماه يا سيدى و ادب بگو )يعنى آنها را بنام مخوان بلكه بگو يا اباه يا ا

يا سيدتى( و بال تذلل و فروتنى را برايشان فروآور و به ايشان تكبر 

منما بلكه از روى رحمت و بخشش برايشان تلطف كند )چون تا 

ديروز تو محتاج ايشان بودى و امروز آنها به تو نيازمندند كه خدمت 

 ايشان را بنمائى و دعا كن در باره ايشان و بگو پروردگارا رحم كن و

 ببخشاى پدر و مادرم را همچنان كه مرا در خردى پرورانيدند.

______________________________ 
 (.7آيه  29)سوره  وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً -(1)

 (.13آيه  31)سوره  أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ. -(2)

لَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِ  وَ قَضى -(3)

عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما 
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ما قَوْلًا كَرِيماً وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُ

 (.25و  24آيه  17)سوره  كَما رَبَّيانِي صَغِيراً

 122، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 تفسير آيه از حضرت صادق )ع(

 «وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً»  : ابى والد از حضرت صادق )ع( از معنى

پرسيد فرمود: به اينكه در مصاحبت ايشان نيكوكار باشى و اگر چيزى 

ه از تو بخواهند به آنها بدهى و ناگفته رفع الزم داشتند پيش از آنك

 نياز باشند. احتياجشان را بنمائى هر چند بى

فرمود: اگر ترا بزنند بگو خدا شما  «قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً»  و در معنى

فرمود: نگاه تند به آنها مكن و  «وَ اخْفِضْ لَهُما»  را بيامرزد و در معنى

ى ايشان منما و در راه رفتن بر ايشان صداى خود را بلندتر از صدا

پيشى مگير و در مجالس بر آنها مقدم مشو و دست خود را باالى 

 .273 دستشان قرار مده

فرمايد: يعنى در موقع عطا به آنها دست خود را  عالمه مجلسى مى

 بگير تا آنها از دستت بردارند.

                                                 
 كاىف، باب الِب بالوالدين.  -(2و  1)  273
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 برتر از جهاد

مت حضرت : و هم از حضرت صادق )ع( است كه: مردى در خد

رسول آمده و عرض كرد: من مشتاق جهاد در راه خدايم. آن 

حضرت فرمود: پس جهاد كن در راه خدا به درستى كه اگر كشته 

شود و اگر بميرى اجر تو با  اى و رزق داده مى شوى نزد خداوند زنده

گردى مثل  خدا است و اگر به سالمت برگردى از گناهان پاك مى

شدى! عرض كرد: يا رسول اللّه پدر و روزى كه از مادر متولد 

اند و با من انس دارند و دوست  مادرى دارم كه هر دو پير شده

ندارند كه از نزد آنها بيرون روم. آن حضرت فرمود: پس نزد ايشان 

بمان قسم به خدائى كه جان من به دست او است هر آينه انس پدر و 

 274هتر است.مادر به تو در يك شبانه روز، از جهاد يك سال ب

كننده بوالدين باش،  و نيز از رسول خدا )ص( است كه فرمود: نيكى

 .275جايت در بهشت است و اگر عاق شوى جايت در آتش خواهد بود

  نيكى به والدين كفاره گناهان است

                                                 
 كاىف، باب الِب بالوالدين.  -(2و  1)  274
 على النار.) كاىف(كن بارا و اقتصر على اجلنة و ان كنت عاقا فاقتصر   -(3)  275
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شود كه نيكى به والدين كفاره  : و از اين حديث شريف معلوم مى

دى خدمت حضرت بسيارى از گناهان است چنانچه مرويست كه مر

رسول )ص( آمد عرض كرد: كار زشتى نبوده مگر اينكه من انجام 

اى هست؟ حضرت فرمود: برو به پدرت  ام آيا براى من توبه داده

  نيكى كن تا كفاره گناهانت گردد. چون

______________________________ 
 كافى، باب البر بالوالدين. -(2و  1)

نة و ان كنت عاقا فاقتصر على النار. كن بارا و اقتصر على الج -(3)

 )كافى(

 123، ص: 1 گناهان كبيره، ج

آن شخص رفت فرمود: اگر مادرش زنده بود نيكى به او بهتر 

 .276بود

 نگاه شفقت به پدر و مادر

: پيغمبر اكرم )ص( فرمود: نيست فرزند نيكوكار به پدر و مادرش 

ود بنگرد بهر مگر اينكه هرگاه از روى رحمت و محبت به والدين خ

باشد. گفتند: يا رسول اللّه  نظرى ثواب يك حج مقبوله برايش مى
                                                 

 قال) ص( فاذهب فِبه فلما ذهب قال) ص( لو كانت امه.) حبار االنوار(. -(1)  276
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هرگاه در روز صد مرتبه چنين كند؟ فرمود: بلى به هر نظرى ثواب 

 .277حجى دارد

  خشنودى والدين خشنودى خدا است

: و نيز فرمود: خشنودى خداوند با خشنودى والدين است و خشم او 

 .278 با خشم ايشان است

كسى كه والدين از او راضى باشند خدا هم از او راضى است و يعنى 

 كسى كه والدين از او ناراضى باشند خدا هم بر او غضبناك است.

كننده به والدين به يك درجه در بهشت از انبيا  و فرمود: نيكى

تر است و عاق والدين در جهنم با فرعونيان يك دركه فاصله  پائين

 .279دارد

 كننده به پدر و مادر ىدعاى مالئكه به نيك

: و از حضرت امير المؤمنين )ع( است كه نيكى به والدين بزرگترين 

 .280 واجب از واجبات الهيه است

                                                 
 ما من ولد بار نظر اىل ابويه برمحة اال كان له بكل نظرة حجة مِبورة.) حبار االنوار(. -(2)  277
 (.24االنوار صفحه  حبار 16رضى الّله مع رضى الوالدين و سخط الّله مع سخط الوالدين.) جلد  -(3)  278
 بي االنبياء و البار درجة و بي العاق و الفراعنه دركة.) مستدرك(. -(4)  279
 عن على) ع( بر الوالدين اكِب فريضة) مستدرك( -(5)  280
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رسول خدا )ص( فرمود: خداى را دو ملك است كه يكى از آنها 

كننده به والدين را نگهدار،  گويد خدايا از هر شرى و آفتى نيكى مى

ها را به سبب غضب  كن عاق والدينگويد: خدايا هالك  و ديگرى مى

 و البته دعاى ملك هم مستجاب است. 281فرمودنت به آنها؛

  اثر دنيوى عاق شدن

: عقوبت عقوق والدين منحصر به آنچه از عقوبتهاى اخرويه كه ذكر 

شد نيست بلكه از گناهانى است كه آثار وضعيه دنيويه دارد چنانچه 

خداوند عقوبت آنها را  حضرت رسول )ص( فرمود: سه گناه است كه

 فرمايد: عقوق والدين، در دنيا تعجيل مى

______________________________ 
قال )ص( فاذهب فبره فلما ذهب قال )ص( لو كانت امه.  -(1)

 )بحار االنوار(.

ما من ولد بار نظر الى ابويه برحمة اال كان له بكل نظرة حجة  -(2)

 مبرورة. )بحار االنوار(.

اللّه مع رضى الوالدين و سخط اللّه مع سخط الوالدين.  رضى -(3)

 (.24بحار االنوار صفحه  16)جلد 

                                                 
 (.627ص  86اللهم احفظ البارين بعصمتك، اللهم اهلك العاقي بعضبك) مستدرك الوسائل كتاب نكاح باب  -(6)  281
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بين االنبياء و البار درجة و بين العاق و الفراعنه دركة.  -(4)

 )مستدرك(.

 عن على )ع( بر الوالدين اكبر فريضة )مستدرك( -(5)

ك اللهم احفظ البارين بعصمتك، اللهم اهلك العاقين بعضب -(6)

 (.627ص  86)مستدرك الوسائل كتاب نكاح باب 

 124، ص: 1 گناهان كبيره، ج

. شايد حكمت 282 ظلم به بندگان خدا، بدى كردن در مقابل احسان

 در تعجيل اين عقوبتها براى عبرت ديگران است؟!.

 نيكى به والدين و طول عمر

: حضرت باقر )ع( فرمود: صدقه نهانى آتش قهر خدا را خاموش 

 .283كند و نيكى كردن به والدين و صله رحم عمر را زياد مى كند مى

و در حديث ديگر فرمود: بخشش پنهانى و نيكى به پدر و مادر، 

نمايد و هفتاد قسم  كند و عمر را دراز مى تهيدستى را برطرف مى

 .284كند مردن بد را دور مى

                                                 
 (.25حبار االنوار ص  16ء غضب الرب و بر الوالدين و صلة الرحم يزيدان ىف االجل) جلد  السر تطفى صدقة -(1)  282
 حبار االنوار(. 16ثلثة من الذنوب تعجل عقوبتها و ال تؤخر اىل االخرة عقوق الوالدين و البغى على الناس و كفر االحسان) جلد  -(2)  283
 (.24حبار االنوار ص  16و يزيدان ىف العمر و يدفعان عن سبعي ميتة سوء) جلد الِب و صدقة السر ينفيان الفقر  -(3)  284

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  288 

 زيادتى مال و آبرو

كند، صله رحم  : پيغمبر اكرم )ص( فرمود: كسى كه براى من ضمانت

شوم كه مال و عمرش زياد  و نيكى به والدين را من هم ضامن مى

 .285اش محبوبيت پيدا كند شود و در قبيله

از حضرت هادى )ع( است كه فرمود: عقوق والدين كمى مال و آبرو 

 .286كشد و عمر را در پى دارد و به نكبت ذلت در دنيا مى

 آورد عقوق، گدائى و بدبختى مى

ثروتمندان مدينه پدر پيرى داشت، احسان به او را ترك  : جوانى از

نمود و از مال خود او را محروم كرد؛ پس خداى تعالى اموالش را از 

او گرفت و فقر و تنگدستى و مرض در بدن به او روى نمود و بيچاره 

 شد.

پس پيغمبر )ص( فرمود: اى كسانى كه پدرها و مادرها را آزار 

وان عبرت بگيرد و بدانيد چنانچه دارائيش رسانيد از حال اين ج مى

در دنيا از كفش رفت غنا و ثروت و صحتش به فقر و مرض مبدل 

اى كه در بهشت داشت بواسطه  گشت، همچنين در آخرت هر درجه

                                                 
 من يضمن ىل بر الوالدين و صلة الرحم اضمن له كثرة املال و زيادة العمر و احملبة ىف العشرية) مستدرك( -(4)  285
 العقوق يعقب القلة و يؤدى اىل الذلة) مستدرك(. -(5)  286
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اين گناه از دست داده و در مقابلش از دركات آتش برايش آماده 

  شده

______________________________ 
ء غضب الرب و بر الوالدين و صلة الرحم  تطفى صدقة السر -(1)

 (.25بحار االنوار ص  16يزيدان فى االجل )جلد 

ثلثة من الذنوب تعجل عقوبتها و ال تؤخر الى االخرة عقوق  -(2)

 بحار االنوار(. 16الوالدين و البغى على الناس و كفر االحسان )جلد 

العمر و يدفعان  البر و صدقة السر ينفيان الفقر و يزيدان فى -(3)

 (.24بحار االنوار ص  16عن سبعين ميتة سوء )جلد 

من يضمن لى بر الوالدين و صلة الرحم اضمن له كثرة المال و  -(4)

 زيادة العمر و المحبة فى العشيرة )مستدرك(

 العقوق يعقب القلة و يؤدى الى الذلة )مستدرك(. -(5)

 125، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .287است!

                                                 
ص  2ا له ىف النار من الدركات) سفينة البحار ج العاقون لآلباه و االمهات اعتِبوا و اعلموا انه كما طمس ىف الدنيا على امواله فكذلك جعل بدل ما كان اعدله ىف اجلنة من الدرجات معدفقال) ص( يا ايها  -(1)  287

213.) 

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  290 

ادق )ع( مرويست: كه چون يعقوب براى مالقات از حضرت ص

فرزندش يوسف وارد مصر گرديد، يوسف هنگام مالقات، رعايت مقام 

سلطنت ظاهرى را كرد و براى احترام پدر از مركب پياده نشد: 

جبرئيل نازل شد به يوسف فرمود دست خود را باز كن، نور روشنى 

اين نور چه بود از دستش بيرون شد به آسمان رفت، يوسف پرسيد: 

كه از كف من خارج شد؟ جبرئيل فرمود: نور نبوت از صلب تو بيرون 

رفت به سبب آنكه رعايت احترام پدر پيرت را نكردى پس از 

 .288فرزندانت كسى پيغمبر نخواهد شد

اعتنائى به پدر  شكى نيست كه پياده نشدن يوسف از روى تكبر و بى

كه براى رعايت شوكت مقام نبوده و انبيا از هر گناهى منزهند، بل

سلطنتى بوده كه براى اداره كردن امور خلق و بسط عدل و ترويج 

دين قبول فرموده بود، ليكن چون رعايت احترام پدر اولى بود براى 

 همين ترك اولى مورد عقوبت واقع شد.

  عاقبت به شرى عاق

ه : ديگر از آثار وضعيه عقوق والدين سوء خاتمه است، چنانچه نيكى ب

آنها موجب حسن خاتمت و عاقبت به خيرى است. حضرت صادق )ع( 

                                                 
 ون من عقبك نىب.) كاىف(فقال جِبئيل نزعت النبوة من عقبك عقوبة ملا مل تنزل اىل الشيخ يعقوب فال يك -(2)  288
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فرمود: كسى كه بخواهد خداوند سختيهاى جان دادن را بر او آسان 

فرمايد پس صله رحم كند و به والدين نيكى نمايد، چون چنين كرد؛ 

فرمايد و هيچوقت مبتال به  خداوند سختيهاى مرگ را بر او آسان مى

 .289تهيدستى نخواهد شد

  دعاى والدين مستجاب است

: نيكى به والدين سبب دعاى آنها درباره اوالد است چنانچه بدى 

كردن به ايشان سبب نفرين آنها است و از دعاها دعاهاى مستجاب 

 بلكه سريع االجابه، دعا و نفرين والدين نسبت به اوالد است.

 اى در اين مورد رسيده است. چنانچه اخبار كثيره

______________________________ 
فقال )ص( يا ايها العاقون لآلباه و االمهات اعتبروا و اعلموا انه  -(1)

كما طمس فى الدنيا على امواله فكذلك جعل بدل ما كان اعدله فى 

 2الجنة من الدرجات معدا له فى النار من الدركات )سفينة البحار ج 

 (.213ص 

وبة لما لم تنزل الى فقال جبرئيل نزعت النبوة من عقبك عق -(2)

 الشيخ يعقوب فال يكون من عقبك نبى. )كافى(

                                                 
 (.687صفحه  2حيوته فقر ابدا.) سفينة البحار جلد  من احب ان خيفف الّله عنه سكرات املوت فليكن لقرابته وصوال و بوالديه بارا فاذا كان كذلك هون الّله عليه سكرات املوت و مل يصبه ىف -(3)  289
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من احب ان يخفف اللّه عنه سكرات الموت فليكن لقرابته  -(3)

وصوال و بوالديه بارا فاذا كان كذلك هون اللّه عليه سكرات الموت و 

 (.687صفحه  2لم يصبه فى حيوته فقر ابدا. )سفينة البحار جلد 

 126، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  جوان عاق و دعاى مشلول

: در باب فضيلت دعاى مشلول رسيده كه اين دعا را حضرت امير 

المؤمنين )ع( به جوانى كه عاق پدر شده تعلم فرمود، اين جوان، در 

اثر نفرين پدر دست راستش شل شد و سه سال مبتال بود پس از فوت 

رد، پس آن ك پدرش در مسجد الحرام شبها به خداوند استغاثه مى

حضرت بر او ترحم فرمود و اين دعا را به او ياد داد و از بركات آن 

 حضرت خداوند او را شفا داد.

  مادر به نيكى سزاوارتر است

: مستحب است در نيكى كردن، جانب مادر را بيشتر رعايت نمايد و 

رسول خدا )ص( سه مرتبه امر به نيكى به مادر فرموده در مرتبه 

رّ به پدر كرد، و از آن حضرت سؤال شد: كه حق چهارم امر بب

 كداميك از والدين بزرگتر است؟
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فرمود: آنكه نه ماه ترا در شكم گرفت و بعد به سختى ترا زائيد و بعد 

 290از پستان خود ترا غذا داد.

 اداى حق پدر و مادر

: و نيز از آن حضرت پرسيده شد كه حق پدر چيست؟ فرمود اينكه او 

ى تا زنده است سؤال كردند: حق مادر چيست؟ فرمود را اطاعت نمائ

هاى باران در خدمت  هيهات هيهات اگر بعدد ريگهاى بيابان و قطره

 .291مادر بايستد معادل با يك روزى كه در شكم او بوده نخواهد بود

 جوان و مادر زمينگير

: و نيز مروى است كه مردى خدمت آن حضرت آمده عرض كرد: 

كشم و لقمه در  از حركت افتاده او را به دوش مىمادر پيرى دارم كه 

وقت براى  كنم و در آن گذارم و كثافت او را پاك مى دهانش مى

ام؟ آن  گردانم، آيا حقش را ادا كرده احترامش رويم را برمى

حضرت فرمودند: نه زيرا شكمش مدتى جاى تو بود و از پستانش غذا 

ار و نگهبان تو بود و در شد و دست و پايش نگهد و شراب تو آماده مى

                                                 
 كاىف  -(1)  290
 .628صفحه  70مستدرك كتاب نكاح باب  -(2)  291
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تمام اين حاالت آرزوى دوام حيات ترا داشت و تو در اين حاالت 

 .292 خدمت به او آرزوى مرگش را دارى كه زودتر راحت شوى

______________________________ 
  كافى -(1)

 .628صفحه  70مستدرك كتاب نكاح باب  -(2)

(3)- 

جوانى سر از رأى مادر 

  بتافت
  دش بآذر بتافتدل دردمن 

چو بيچاره شد پيشش آورد 

 مهد
 

كه اى سست مهر فراموش 

 عهد

  نه در مهد نيرو و حالت نبود
مگس راندن از خود 

 مجالت نبود

كه امروز ساالر و  تو آنى كه از يك مگس 

                                                 
292  (3)- 

  دل دردمندش بآذر بتافت   جواىن سر از رأى مادر بتافت

 كه اى سست مهر فراموش عهد  چو بيچاره شد پيشش آورد مهد

 مگس راندن از خود جمالت نبود  نه در مهد نريو و حالت نبود

  اى كه امروز ساالر و سرپنجه   اى تو آىن كه از يك مگس رجنه

   

 سعدى
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  اى سرپنجه  اى رنجه

   

 

  سعدى

 127، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  اجابت مادر در نماز مستحبى

ز از آن حضرت مرويست كه فرمود: اگر در نماز مستحبى باشى : و ني

و پدر ترا بخواند نماز را قطع مكن، ولى اگر مادر ترا خواند نماز را 

رها كن! آرى فرمايش پيغمبر است كه بهشت زير پاى مادران 

 .293 است

 نيكى به والدين، مسلمان و كافر ندارد

به والدين نيست  : فرقى در حرام بودن عقوق و واجب بودن نيكى

بين اينكه مؤمن باشند و اهل عبادت و طاعت يا اينكه كافر باشند و 

اگر كوشش كنند پدر »فرمايد:  معصيتكار. چنانچه در سوره لقمان مى

دانى، شريك قرار دهى يعنى از  و مادر كه براى خدا آنچه كه نمى

                                                 
 حتت اقدام االمهات.) منهج الصادقي(. اجلنة -(1)  293
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مبر  روى تقليد كوركورانه ترا امر به شرك كنند، پس ايشان را فرمان

در اين دستور ولى با ايشان در دنيا به نيكى و خوبى مصاحبت كن 

 .294«كه پسنديده شرع و مقتضاى كرم باشد

  دعا براى پدر و مادر سنى

: معمر بن خالد از حضرت رضا )ع( پرسيد: آيا جايز است درباره 

اند دعا نمايم؟ حضرت فرمود:  پدر و مادرم كه شيعه و تابع حق نبوده

آنها دعا كن و براى آنها صدقه بده و اگر زنده باشند با  بلى درباره

ايشان مدارا كن بدرستى كه رسول اللّه فرمود: خداوند مرا به 

 295رحمت فرستاد نه به عقوق.

جابر گفت شنيدم شخصى از حضرت صادق )ع( پرسيد: كه پدر و 

مادرم مخالف حقند، يعنى شيعه اهلبيت نيستند. آن حضرت فرمود: 

شان نيكى كن چنانكه نيكى ميكنى درباره كسانى كه شيعه درباره اي

 .296مايند، يعنى با آنها مثل وقتى كه اهل واليت هستند معامله كن!

  استثناپذير نيست

                                                 
294  (2)-\i نْيا َمْعُروفاً.  َو ِإْن جاَهداَك َعلى  (.15آيه  31) سوره E\َأْن ُتْشِرَك يب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما َو صاِحْبُهما ِف الدُّ
 (.127الوالدين ص باب بر  2ان الّله بعثىن بالرمحة ال بالعقوق.) اصول كاىف ج  -(3)  295
 (.129ص  2عن جابر قال مسعت رجال يقول ال بيعبد الّله ان ىل ابوين َمالفي فقال) ع( برمها كما تِب املسلمي ممن يتوالنا.) اصول كاىف ج  -(4)  296
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: حضرت باقر )ع( فرمود: سه چيز است كه خداوند استثنائى در آن 

قرار نداده است رد امانت به صاحبش، مؤمن باشد يا كافر، وفاى به 

با كسى نموده مؤمن باشد يا كافر، نيكى به والدين مؤمن  عهدى كه

 .297يا كافر

______________________________ 
 الجنة تحت اقدام االمهات. )منهج الصادقين(. -(1)

أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال   وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى -(2)

 (.15آيه  31)سوره  ا مَعْرُوفاً.تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْي

باب بر  2ان اللّه بعثنى بالرحمة ال بالعقوق. )اصول كافى ج  -(3)

 (.127الوالدين ص 

عن جابر قال سمعت رجال يقول ال بيعبد اللّه ان لى ابوين  -(4)

مخالفين فقال )ع( برهما كما تبر المسلمين ممن يتوالنا. )اصول 

 (.129ص  2كافى ج 

ى جعفر )ع( ثالث لم يجعل اللّه عز و جل ال حد فيهن عن اب -(5)

 -رخصة: اداء االمانة الى البر و

 128، ص: 1 گناهان كبيره، ج
                                                 

 (.129ص  2الوفاء بالعهد للِب و الفاجر و بر الوالدين برين كانا او فاجرين.) اصول كاىف ج  الفاجر و -عن اىب جعفر) ع( ثالث مل َيعل الّله عز و جل ال حد فيهن رخصة: اداء االمانة اىل الِب و -(5)  297
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در ضمن مكتوب حضرت رضا )ع( براى مأمون كه در آن شريع اسالم 

را نوشتند چنين است: و نيكى به والدين واجب است هرچند مشرك 

 298كرد. باشند و اطاعت از آنها در معصيت نبايد

  دستور حضرت صادق )ع( به زكريا بن ابراهيم

: زكريا بن ابراهيم كه نصرانى بود مسلمان شد و مشرف خدمت 

حضرت صادق )ع( گرديد. به حضرت عرض نمود: مادر پير و كور 

اى دارم. حضرت فرمود: مادرت را مالحظه كن و به او  نصرانيه

گذار مكن و خودت احسان نما و چون مرد جنازه او را به ديگرى وا

. در اين دو جمله حضرت به دو امرى كه 299مباشر كارهاى او باش!

 بعدا واقع شد خبر داد يكى مردن مادرش و ديگر، مسلمان شدن او.

  رفتار زكريا به مادرش

: پس از برگشت به كوفه، به مادرش خيلى مهربانى نمود و لقمه در 

تنظيف و  كرد او را گذاشت و لباس در بدنش مى دهانش مى

نمود، مادر گفت اى فرزند قبال كه بر دين نصرانيت  خدمتگزارى مى

                                                 
 و بر الوالدين واجب و ان كانا مشركي و الطاعة َلما ىف معصية اخلالق.) عيون اخبار الرضا(. -(1)  298
 (.128ص  2ت الذى تقوم بشأهنا.) كاىف ج فقال) ع( ال بأس فانظر امك فِبها فاذا ماتت فال تكلها اىل غريك كن ان -(2)  299

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  299 

طور به من رفتار  كردى چه شده اين طور با من سلوك نمى بودى اين

 نمائى؟ مى

چنين امر فرموده  زكريا گفت: آقائى از اوالد پيغمبر )ص( به من اين

ت؟ گفت: كه خدمتگزار تو باشم، مادر پرسيد: آيا اين مرد پيغمبر اس

 نه، ليكن پسر پيغمبر است.

مادر گفت: اى فرزند اين شخص بايد پيغمبر باشد زيرا امرى كه به تو 

نموده وصيت و سفارش پيغمبران است درباره مادر. زكريا گفت: پس 

از پيغمبر اسالم، محمد بن عبد اللّه )ص( نبوت به او ختم شد و ديگر 

 ر است.پيغمبرى نخواهد بود، بلكه او پسر پيغمب

ميرد: مادر گفت: اى فرزند دين اسالم بهترين  شود و مى مسلمان مى

اديان است كه تو اختيار نمودى بر من عرضه بدار تا من هم مسلمان 

 شوم! پس شهادتين را به او

______________________________ 
الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدين برين كانا او 

 (.129ص  2)اصول كافى ج  فاجرين.

و بر الوالدين واجب و ان كانا مشركين و الطاعة لهما فى  -(1)

 معصية الخالق. )عيون اخبار الرضا(.
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فقال )ع( ال بأس فانظر امك فبرها فاذا ماتت فال تكلها الى  -(2)

 (.128ص  2غيرك كن انت الذى تقوم بشأنها. )كافى ج 

 129، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كرد و ساير عقايد حقه و نماز را تعليمش داد، پس از اينكه نماز  تلقين

ظهر و عصر و مغرب و عشا را خواند در همان شب حالت احتضار به 

او دست داد، گفت اى فرزند آنچه را كه امروز ياد من دادى دوباره 

 تكرار كن آنگاه عقائد حقه را مجددا تكرار كرد و از دنيا رفت.

  زندگى و مرگ نيكى به والدين در

: فرقى در حرمت عقوق و وجوب نيكى به والدين بين حال حيات و 

شود و هر گاه پس  ممات آنها نيست يعنى به مرگ حق آنها ساقط نمى

از مرگ فراموش گردند و نيكى به ايشان ترك شود عاق والدين 

شود هرچند در حال حيات اداء حق ايشان شده و نيكى  محسوب مى

 رديده باشد.به آنها ترك نگ

  حقوق والدين پس از مرگ
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واجباتى كه از آنها در  -: حق والدين پس از مرگ آن است كه: اوال

حال حيات فوت شده از قبيل حج، نماز، روزه و همچنين اگر بدهى 

 اند اوالد ادا نمايد. داشته

 اند عمل كند. به آنچه وصيت نموده -ثانيا

موش نمايد بايد برايشان طلب آنها را تا آخر عمرش نبايد فرا -ثالثا

آمرزش و رحمت كند و به نيابت آنها صدقه دهد و اعمال مستحبه را 

تواند از هدايا و تحف  به قصد ايشان انجام دهد و بالجمله آنچه مى

 معنويه براى آنها بفرستد.

  عقوق والدين پس از مرگ

اى در حال حيات پدر و  : از حضرت باقر )ع( مرويست كه بنده

ش به آنها نيكوكار است، چون مردند آنها را فراموش كرد و مادر

بدهى آنها را نپرداخت و طلب رحمت براى آنها نكرد پس خداى 

تعالى او را عاق والدين ثبت خواهد فرمود، و بنده ديگرى عاق 

والدين است در حال حيات آنها، چون مردند قرض آنها را ادا 
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كند پس خداى تعالى او  ياد مى نمايد و به دعا و استغفار آنها را مى

 .300كننده( به والدين ثبت خواهد فرمود را بار )نيكى

 يك عمل و ثوابهاى متعدد

: حضرت صادق )ع( فرمود: چه مانع است مردى از شما شيعيان را 

وقت كيفيت  كه در حال حيات و مرگ والدين به آنها احسان كند؟ آن

فرمايد به اينكه از طرف  ىنيكى به والدين پس از مرگ آنها را بيان م

 آنها نماز بخواند

______________________________ 
ان العبد ليكون بارا بوالديه فى حيوتهما ثم يموتان فال يقضى  -(1)

عنهما ديونهما و ال يستغفر لهما فيكتبه اللّه عاقا و انه ليكون عاقا لهما 

تغفر لهما فيكتبه فى حيوتهما غير بار بهما فاذا ماتا قضى دينهما و اس

 (.130ص  2اللّه عز و جل بارا ... )اصول كافى ج 

 130، ص: 1 گناهان كبيره، ج

)نماز قضاء يا نافله اگر قضاء بر عهده نداشته باشند، خودش بخواند 

يا استيجار نمايد( و صدقه دهد از طرف آنها و روزه بگيرد و حج كند 

                                                 
ما ىف حيوهتما غري بار هبما فاذا ماتا قضى دينهما و استغفر َلما فيكتبه الّله عز و ان العبد ليكون بارا بوالديه ىف حيوهتما ُث ميوتان فال يقضى عنهما ديوهنما و ال يستغفر َلما فيكتبه الّله عاقا و انه ليكون عاقا َل -(1)  300

 (.130ص  2ارا ...) اصول كاىف ج جل ب
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نش خواهد رسيد و از طرف آنها پس آنچه را بجا آورده به والدي

دهند براى او هم خواهد بود و عالوه  مثل همان ثوابى كه به آنها مى

اى كه نموده دو چندان عنايت  خداوند اجرش را به سبب نيكى و صله

فرمايد، يكى براى اصل عملى كه كرده و ديگرى براى نيكى به  مى

 .301آنها

  استغفار و دعا براى والدين

كه در جواب مردى كه از آن حضرت : از رسول خدا )ص( مرويست 

پرسيد آيا پس از مرگ والدين؛ چيزى از حقوق آنها باقى است يا نه؟ 

 فرمود:

بلى نماز و استغفار و دعا براى ايشان و گرامى داشتن دوستان آنها 

 .302وصله نمودن رحم آنها

و نيز فرمود: كسى كه به پدرش در حال حياتش نيكى كند و پس از 

ند و برايش دعا ننمايد خداوند او را عاق مردنش فراموشش ك

 .303نامد مى

                                                 
 ذلك فيزيده الّله عز و جل بِبه و صلته خريا كثريا.ما مينع الرجل منكم ان يِب والديه حيي و ميتي يصلى عنهما و يتصدق عنهما و َيج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذى صنع َلما و له مثل  -(1)  301

 (.127باب بر الوالدين ص  2) اصول كاىف ج 
 قال) ص( نعم الصلوة عليهما و االستغفار َلما و اكرام صديقهما و صلة رمحهما.) كاىف( -و والديك فاطعهما و برمها حيي كانا او ميتي -(2 ) 302
 من بر اباه ىف حال حيوته و مل يدع له بعد وفاته مساه الّله تعاىل عاقا) كاىف( -(3)  303
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  موارد وجوب اطاعت والدين

: امر و نهى والدين در واجبات عينيه و محرمات الهيه هيچ تأثيرى 

ندارد و لغو است مثل اينكه اوالد را امر به شرب خمر كنند، يا او را 

شريفه از نماز يا روزه واجب نهى كنند فايده ندارد چنانچه در آيه 

 304فرمايد. گذشته تصريح مى

فرمايد: طاعتى براى مخلوق در معصيت  و در حديث شريفى كه مى

 شود. . به اين مطلب تصريح مى305 خالق نيست

در غير اين دو صورت يعنى در مستحبات و مكروهات و مباحات بلكه 

واجبات كفائيه، قدر مسلم از وجوب اطاعت امر و نهى ايشان مواردى 

فت نمودن آنها موجب اذيت و ناراحتى ايشان گردد و است كه مخال

  خاطر آنان آزرده و قلبشان شكسته شود در اين

______________________________ 
ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين و ميتين يصلى عنهما  -(1)

و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما و 

 يزيده اللّه عز و جل ببره و صلته خيرا كثيرا.له مثل ذلك ف

                                                 
304  (4)-\i َك يب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهماَأْن ُتْشرِ   َو ِإْن جاَهداَك َعلى\E (.15آيه  31) سوره 
 نقل از هنج البالغه(. 25حبار االنوار ص  16ال طاعة ملخلوق ىف معصية اخلالق.) جلد  -(5)  305
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 (.127باب بر الوالدين ص  2)اصول كافى ج 

قال )ص(  -و والديك فاطعهما و برهما حيين كانا او ميتين -(2)

نعم الصلوة عليهما و االستغفار لهما و اكرام صديقهما و صلة رحمهما. 

 )كافى(

د وفاته سماه اللّه من بر اباه فى حال حيوته و لم يدع له بع -(3)

 تعالى عاقا )كافى(

أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال   وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى -(4)

 (.15آيه  31)سوره  تُطِعْهُما

بحار االنوار ص  16ال طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. )جلد  -(5)

 نقل از نهج البالغه(. 25

 131، ص: 1 گناهان كبيره، ج

رت است كه مخالفت كردن ايشان حرام و گناه كبيره است چون صو

مصداق حقيقى عقوق است، مثال هرگاه فرزند بخواهد سفر غير 

واجبى برود و والدين در اثر ترس از رسيدن ضررى به او، يا در اثر 

شدت عالقه و نداشتن طاقت دورى فرزند؛ او را از اين مسافرت نهى 

ند و به اين سفر برود سخت ناراحت و كنند بطورى كه اگر مخالفت ك
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شوند در اين صورت سفر، حرام و معصيت خواهد  آزرده خاطر مى

بود و نماز در چنين سفرى تمام بخواند و اگر ماه رمضان باشد 

اش را هم بايد بگيرد و بالجمله هر موردى كه مخالفت والدين  روزه

مگر سبب اذيت و خشمناكى و آزردگى ايشان گردد حرام است، 

اينكه اطاعت ايشان موجب عسر و حرج بر فرزند شود يا متضمن ضرر 

فوق العاده دينى يا دنيوى گردد مانند اينكه پسر را از گرفتن عيال 

كه زن نگرفتن برايش مشكل و حرج است يا دختر  منع كنند درحالى

كه ترك شوهر برايش حرج  را از شوهر كردن نهى نمايند درصورتى

مانند اينكه پسر را امر كنند زنش را طالق دهد كه يا ضرر است، يا 

مستلزم زيان فاحشى براى او است و نظائر آن؛ كه در جميع اين 

موارد اطاعت ايشان واجب نيست اما ساير امرهائى كه ميكنند و از 

مخالفت اوالد هيچگونه اذيت و ناراحتى براى آنها نيست حرمت 

هتر بلكه احتياط آن است مخالفت و وجوب اطاعت معلوم نيست بلى ب

كه تا بشود اوامر ايشان را پيروى و از مخالفت كردن آنها بپرهيزد 

اند  خصوصا در مواردى كه والدين به مصلحت اوالد امر و نهى كرده

 نه به مالحظه مصلحت شخصى خودشان!.

  تعارض امر و نهى والدين
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فالن كار  گويد : هرگاه بين امر والدين تعارض واقع شود مثال پدر مى

گويد نكن در صورتى كه بشود جلب رضايت هر دو  را بكن و مادر مى

را كرد بايستى اين كار را بكند ولى اگر رعايت هر دو ميسر 

شود، جانب مادر را ترجيح دهد زيرا اوال مادر بيش از پدر  نمى

استحقاق بر و نيكى دارد چون رنج و ناراحتى براى اوالد بيشتر ديده 

حمل و زاييدن و ايام شير دادن، چنانچه در روايات خصوصا موقع 

 گذشته بيان گرديد.

اى است در اثر لطافت و كثرت  ثانيا، چون مادر احساساتى و عاطفه

عاطفه، اندك خالف توقع و ميلى كه از اوالد ببيند افسرده خاطر و 

گردد ولى پدر در اثر قوت عقلى كه بالنسبه به مادر  دلشكسته مى

بيند  ست هيچ متأثر نشود خصوصا به مالحظه اينكه مىدارد ممكن ا

فرزند براى رعايت خاطر مادر مخالفتش كرده نه از روى عناد و 

 سرپيچى از امر پدر.

 132، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  لزوم تحصيل اذن والدين

: در شرع مقدس اسالم امر شده كه فرزند بايد از پدر و مادر يا هر 

ن بگيرد براى اداى بعضى از واجبات كفائيه دو در بعضى از امور اذ
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مانند جهاد و بعضى از مستحبات مانند روزه مستحبى و بعضى از 

 عقود مانند عهد و يمين بايد تحصيل اذن نمايد!.

شهيد اول عليه الرحمه در كتاب قواعد در بيان حقوق والدين ده 

فرع عنوان نموده براى تتميم اين بحث خالصه و ترجمه آن ذكر 

 گردد. مى

 فرمايش شهيد در سفر مباح و مستحب فرزند

سفر مباح و سفر مستحب بدون اذن والدين حرام است اما سفر  -1: 

تجارت و علم، پس اگر به دست آوردن سود و تحصيل علم در شهرى 

كه والدين هستند ممكن نباشد بعضى از فقها قائل به جواز اين سفر 

 .306اند شده

اند: بر فرزند واجبست اطاعت والدين كند  بعضى از فقها فرموده -2

ناك باشد پس اگر فرزند را امر كنند كه  در همه جا، هرچند شبهه

همراه آنها غذا بخورد و فرزند شبهه ناكى آن طعام را ميداند 

واجبست اطاعت كند و با آنها هم خوراك گردد چون اطاعت والدين 

 واجب و ترك شبهات مستحب است.

                                                 
 مراجعه شود.« فر حراماان ال يكون الس» براى دانسنت فتواى آقايان مراجع فعلى برساله عروة الوثقى در صالة مسافر مسأله -(1)  306
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براى انجام كارى بخوانند و وقت نماز واجب  اگر فرزند را -3

داخل شود بايد امر آنها را مقدم بدارد كه نماز در اول وقت مستحب 

 و اطاعت والدين واجب است.

  منع از نماز جماعت

توانند فرزند را از نماز جماعت  اقرب آن است كه والدين نمى -4: 

ت براى كه حاضر شدن فرزند به جماع منع نمايند مگر درصورتى

ايشان اسباب زحمت و ناراحتى گردد مانند اينكه در تاريكى شب 

 كه والدين بر او ترسانند. بخواهد به نماز عشا يا صبح برود درحالى

در صورتى كه سفر جهاد بر فرزند واجب عينى نباشد والدين  -5

 توانند او را از آن سفر نهى كنند. مى

ئيه توسط ديگران معلوم در صورتى كه انجام گرفتن واجبات كفا -6

توانند فرزند خود را از جميع واجبات  يا مظنون باشد والدين مى

 كفائيه منع نمايند.

______________________________ 
براى دانستن فتواى آقايان مراجع فعلى برساله عروة الوثقى  -(1)

 مراجعه شود.« ان ال يكون السفر حراما»در صالة مسافر مسأله 
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 133، ص: 1 بيره، جگناهان ك

اند كه اگر فرزند در نماز مستحبى باشد و  بعضى از فقها فرموده -7

 والدين او را بخوانند بايد نماز را قطع نمايد.

كه بر فرزند واجب است كه به والدين اذيت نرساند  طورى همان -8

همچنين واجب است كه مانع از اذيت رسانيدن ديگران به ايشان 

 اش بايد آنها را از آزار ديگران حفظ نمايد. قوهگردد و به مقدار 

 307روزه مستحبى را بدون اذن پدر ترك نمايد. -9

 308قسم و عهد را بدون اذن پدر ترك نمايد. -10

  رعايت احترام والدين

: چون از نيكى به والدين و اداى حقوق ايشان رعايت ادب و احترام 

كه بايد در در مصاحبت است امورى در روايت اهل بيت رسيده 

 شود: معاشرت با ايشان رعايت شود كه به بعضى اشاره مى

زند آنها را به نام نخواند بلكه لقب يا  هرگاه صداى والدين مى -1

 كنيه ايشان را ذكر كند، يا بگويد بابا، آقا، خانم و مانند اينها.

                                                 
 مشهور بي فقهاء كراهت است نه حرمت و در لزوم حتصيل اذن مادر در روزه مستحىب نصى يافت نشد. -(1)  307
 براى توضيح اين مسأله و دانسنت فتواى مراجع فعلى برساله وسيلة النجاة) كتاب نذر و عهد و ميي مراجعه شود(. -(2)  308
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 جلو آنها راه نرود و پيش از ايشان ننشيند. -2

 ردن طعام ننمايد.قبل از آنها شروع به خو -3

ترسم  فرمود مى شد و مى حضرت سجاد با مادر خود هم خوراك نمى

اى دست دراز كنم كه مادرم قصد آن را داشته پس به اين  براى لقمه

 عمل رعايت حرمت و ادب او را ترك كرده باشم.

 در مجلس روى خود را از ايشان برنگرداند. -4

 ايشان نكند.در سخن گفتن صداى خود را بلندتر از  -5

 دست خود را باالى دست آنها قرار ندهد. -6

كارى نكند كه مردم پدر يا مادرش را بد بگويند و سب و لعن  -7

نمايند مثل اينكه پدر كسى را سب كند كه او هم برگردد پدرش را 

 دشنام گويد.

______________________________ 
لزوم تحصيل اذن مشهور بين فقهاء كراهت است نه حرمت و در  -(1)

 مادر در روزه مستحبى نصى يافت نشد.

براى توضيح اين مسأله و دانستن فتواى مراجع فعلى برساله  -(2)

 وسيلة النجاة )كتاب نذر و عهد و يمين مراجعه شود(.
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 134، ص: 1 گناهان كبيره، ج

مرويست كه حضرت سجاد پسرى را ديدند كه در راه رفتن تكيه  -8

پس آن حضرت بر آن پسر غضبناك شده تا آخر  به دست پدر نموده

 .309عمرش با او سخن نفرمود

ناگفته نماند آنچه گفته شد از وجوب بر والدين قدر مسلم آن برى 

شوند، مانند اينكه نفقه  است كه در تركش والدين رنجيده خاطر مى

آنها را ابتدا ندهد تا ناچار شوند مطالبه كنند، آنگاه بدهد، چون اين 

شود؛ واجب است پيش از مطالبه  موجب رنجش آنها مى مسامحه

كردن به آنها برساند. و مانند اينكه در مجلس ضيافت خود به آنها 

شوند ترك اين بر حرام  اعتنا نكند و دعوت ننمايد چون رنجيده مى

است و همچنين در موارد تحفه و هديه دادن. و اما ترك كردن برى 

لوم نيست. و نيز آنچه گفته شد از كه آنها را نرنجاند حرمت آن مع

لزوم اكرام و احترام آنها قدر مسلم آن اكرامى است كه ترك آن 

موجب آزار و رنجش آنها شود مانند اينكه براى اهانت و خوار 

كردن والدين پشت به آنها كند، صداى خود را بلندتر از صداى آنها 

ليكن ترك بعضى نمايد، جلو آنها راه رود البته تمام آنها حرام است 

                                                 
 كاىف.  -(1)  309
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از موارد اكرام بدون قصد اهانت بطورى كه موجب رنجش آنها 

اى از موارد اكرام والدين از  نشود حرمت آن معلوم نيست، بلكه پاره

 مستحبات شمرده شده است.

  رعايت اوالد هم بر والدين واجب است

كه نيكى و احسان و رعايت ادب و احترام به والدين بر  طورى : همان

واجب است، همچنين حقوقى كه براى اوالد بر عهده پدر و  اوالد

اند، زيرا پس از  مادر واجب است اگر رعايت نكنند قطع رحم كرده

والدين نزديكترين ارحام به شخص اوالد او است و قطع رحم از 

 آيد. بزرگترين گناهان كبيره است كه پس از اين مى

ه آثار وخيمه عقوق چنانچه اوالد در اثر ترك اداء حقوق والدين ب

شود همچنين والدين هم در اثر ترك حقوق اوالد به آثار  مبتال مى

وخيمه آن مبتال خواهند گرديد چنانچه از پيغمبر )ص( روايتى بدين 

 .310 مضمون رسيده است

از جمله امور مهمه كه رعايت آن بر والدين فوق العاده الزم است 

شان مبتال به عقوق آنها آن است كه سعى كنند كارى نكنند كه اوالد

  گردد! مثل اينكه كارهاى سخت

                                                 
 سول الّله) ص( يلزم الوالدين من العقوق ما يلزم الولد َلما من عقوقهما.) وسائل الشيعه(.قال ر  -(2)  310
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______________________________ 
 كافى. -(1)

قال رسول اللّه )ص( يلزم الوالدين من العقوق ما يلزم الولد  -(2)

 لهما من عقوقهما. )وسائل الشيعه(.

 135، ص: 1 گناهان كبيره، ج

از زير بار اطاعتشان  به او رجوع ننمايند كه اوالد در اثر سختى آن

شانه خالى كرده و در نتيجه عاق والدين شود يا مثال ايراد زياد 

گرفتن در گفتار و كردار فرزند كه غالبا به ترك ادب نسبت به 

گردد و همچنين ترك محبت به او كه در نتيجه  والدين منتهى مى

 دهد بايد ترك گردد. فرزند هم عكس العمل نشان مى

ين است كه فرزندشان را به انجام اين واجب مهم بلكه وظيفه والد

الهيه يعنى نيكى و ادب نسبت به والدين كمك و همراهى نمايند و از 

روى مهر و شفقت او را از عاق شدن باز دارند؛ مثل اينكه لغزشهايش 

را نديده بگيرند و احسان و اطاعتش را هرچند ناچيز باشد پذيرفته و 

 اش حضورا و غيابا دعا نمايند. سپاسگزارى نمايند و درباره

تفصيل حقوق فرزند بر والدين در كتب فقهى موجود و خالصه آن به 

 قسمى كه منافى با وضع اين كتاب نباشد از اين قرار است.
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  نفقه فرزند بر پدر واجب است

: پسر از هنگام والدت تا وقتى كه به حدّ رشد رسيده از عهده كسب و 

اش، يعنى  ت خود را فراهم نمايد نفقهكار برآيد و بتواند معيش

خوراك و لباس و مسكن او بر پدرش واجب است دختر هم همين 

 نياز گردد. است تا وقتى كه به خانه شوهر رود يا بواسطه دارائى بى

 سعى در ازدواج فرزند

: از حقوق پسر سعى در ازدواج نمودنش پس از رشد و بلوغ است 

ه خانه شوهر است و والدين چنانچه از حقوق دختر رساندنش ب

توانند مانع شوهر كردنش گردند چنانچه در قرآن مجيد صريحا  نمى

 .311فرمايد بيان مى

  آموزش و پرورش دينى

: از حقوق اوالد سعى در تعليم و تربيت آنها است كه به اصول و 

فروع دين آشنا گردند خصوصا خواندن قرآن مجيد را ياد بگيرند و 

محه ننمايند با رعايت شرائط آن هرچند منجر به در تأديب آنها مسا

زدن گردد به شرحى كه انشاء اللّه در شرائط امر به معروف و نهى از 

                                                 
311  (1)-\i .  (.232آيه  2) سوره E\َفال تَ ْعُضُلوُهنَّ َأْن يَ ْنِكْحَن أَْزواَجُهنَّ
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اى در امر به مهربانى و محبت و  شود. روايات كثيره منكر ذكر مى

 شود: اكرام به فرزند رسيده براى نمونه به بعضى از آن اشاره مى

 بايد به فرزند مهربانى كرد

يغمبر اكرم )ص( فرمود: فرزندان خود را دوست بداريد و به آنها : پ

اى به ايشان داديد وفا كنيد چون اميد فرزند  رحم كنيد هرگاه وعده

فرمايد  درستى كه خداى تعالى غضب نمى تنها به پدر و مادر است به

  به چيزى مانند غضب

______________________________ 
 (.232آيه  2)سوره  أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ. فاَل تَعْضُلُوهُنَّ -(1)

 136، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 ها. فرمودنش درباره زنها و بچه

 نگاه شفقت و بوسيدن فرزند

اى برايش ثبت  : و نيز فرمود: كسى كه فرزند خود را ببوسد حسنه

اى در بهشت  اى درجه شود، و در حديث ديگر فرمود: به هر بوسه مى

 خواهد بود.برايش 
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و نيز مرويست هرگاه پدر از روى مهر و شفقت به فرزند خود بنگرد و 

او را مسرور نمايد ثواب بنده آزاد كردن در نامه عملش نوشته 

 گردد. مى

  نيكى به فرزند پس از والدين

: و نيز در روايت رسيده كه مادر فرزند خود را اكرام نمائيد و به او 

اى كه به مادرش دارد دلگير  در اثر عالقه بدى نكنيد زيرا فرزند شما

شود. و باز در روايت است كه مردى از انصار از حضرت  و افسرده مى

صادق )ع( پرسيد: نيكى چه اشخاصى بر من الزم است؟ فرمود: 

اند، فرمود: به فرزندانت نيكى  والدينت. گفت: هر دو از دنيا رفته

 كن!.

  دختر به نيكى سزاوارتر است

ه نيكى به فرزند، نسبت به دختر سفارش بيشترى شده است و : دربار

آورد دختر را بر پسر  اى را كه پدر به خانه مى مستحب است هديه

مقدم بدارد، خصوصا دخترى كه اسمش را فاطمه گذاشته است و نيز 

لعن و نفرين درباره اوالد نهى شده هرچند بدرفتارى و مخالفت 

 ر شمرده شده است.والدين كنند بلكه از موجبات فق
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  پدر روحانى به نيكى سزاوارتر است

: آنچه از حرمت عقوق و وجوب نيكى در باره پدر و مادر ذكر شد 

راجع به والدين جسمانى است كه واسطه پيدايش فرزند در اين 

عالمند و سبب تربيت و رشد و نمو جسمانى اويند اما والد روحانى 

رسيدنش به سعادت حقيقيه يعنى كسى كه سبب اصل خلقت انسان و 

كننده حيات باقيه او است حضرت رسول )ص( و ائمه اطهار  و تأمين

باشند كه هركس تابع و پيرو و وابسته به آنها شد، و  عليهم الساّلم مى

به روحانيت آنها اتصال يافت از جميع آفات محفوظ و به جميع 

ود: من خيرات باقيه نائل خواهد گرديد چنانچه رسول خدا )ص( فرم

 و على )ع( دو پدر اين امت هستيم.

مزيت و شرافت و اهميت پدر روحانى بر پدر جسمانى مثل مزيت و 

شرافت روح به بدن و همچنين مزيت آخرت نسبت به دنيا است و 

آنچه از عقوبت عقوق والدين جسمانى و آثار وخيمه آن ذكر گرديد 

 باشد. مى هزاران مرتبه باالتر نسبت به عقوق والدين روحانى

 عقوبت شديدتر -ثواب زيادتر

  : همچنين ثوابهائى كه براى بر بوالدين جسمانى
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 137، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ذكر گرديد هزاران درجه راجع به نيكى به والدين روحانى است 

شايد بعضى از مراتب شديده عقوبت عقوق مانند اينكه بهشت بر او 

ذيرفته نخواهد شد )به تأييد حرام خواهد گرديد و هيچ عمل از او پ

قائم الليل و »رواياتى كه نسبت به تاركين واليت رسيده كه هرچند 

باشند از ايشان پذيرفته نيست(. ناظر به عقوق والد « صائم النهار

روحانى باشد چنانكه بعضى از مراتب عظيمه ثواب، بر بوالد روحانى 

 است.

ينكه آيات شريفه راجع آيات عام است: در اخبار وارده در مقام از ا

به نيكى به والدين را به والدين جسمانى، تخصيص دهند نهى شده 

است بلكه آيات شريفه عام است و مراد هر دو است هم والد جسمانى 

 و هم والد روحانى.

اى كه در اين مورد است همراه ساختن اطاعت والدين و شكر  و قرينه

 الم.از ايشان است به اطاعت و شكر پروردگار ع

 سپاسگزارى از محمد )ص( و على )ع(
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اى رسيده كه  روايات كثيره «أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ»  : در آيه شريفه

مراد از والديك در اين آيه شريفه محمد )ص( و على )ع( 

باشند، نه اينكه والدين جسمانى مراد نيست بلكه اين روايات بيان  مى

نمايد چنانچه در اصول  دين را مىاشرف و افضل و اكمل افراد وال

كافى در باب صله رحم دو حديث از حضرت صادق )ع( روايت 

نموده، در حديث اول عمرو بن يزيد از آن حضرت از معنى آيه 

پيوندند آنچه را كه خداوند امر به پيوند آن  كسانى كه مى»شريفه 

سؤال نمود حضرت فرمودند منظور نزديكان و بستگانت  312«فرموده

 باشد. مى

  هم والدين جسمانى و هم روحانى

: در حديث ديگر فرمودند آيه شريفه درباره صله رحم محمد )ص( و 

آل محمد نازل شده و به تحقيق در رحم و اقرباء تو هم شامل 

پس فرمود: از كسانى مباش كه آيه شريفه را منحصر در يك  313 است

اره فالن چيز شنود فالن آيه درب معنى بداند بلكه بايد هرگاه مى

 نازل شده آن را در نظائرش تعميم دهد.

  عقوق والدين روحانى
                                                 

312  (1)-\i  ََو الَِّذيَن َيِصُلوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصل \E (.21آيه  13) سوره 
 ء واحد.) اصول كاىف(. ء انه ىف شى قال على نزلت ىف رحم حممد) ص( و قد تكون ىف قرابتك فال تكونن ممن يقول للشى -(2)  313
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: عقوق والد روحانى عبارت است از ترك اطاعت اوامرش و بيرون 

رفتن از تبعيت و تسليم شدن نسبت به او و پاره كردن رشته ربط و 

  اتصال

______________________________ 
 (.21آيه  13)سوره   مَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَوَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَ -(1)

قال على نزلت فى رحم محمد )ص( و قد تكون فى قرابتك  -(2)

 ء واحد. )اصول كافى(. ء انه فى شى فال تكونن ممن يقول للشى

 138، ص: 1 گناهان كبيره، ج

فرمايد: آيا شما را بد نيست كه  معنوى با او. حضرت رضا )ع( مى

مانى در اثر عقوق شما را از خود نفى كنند يعنى بگويند والدين جس

اين فرزند ما نيست؟ گفتند چرا، فرمود: پس سعى كنيد والدين 

روحانى شما كه افضل از والدين جسمانى هستند شما را از خود نفى 

 نكنند و شما را به فرزندى بپذيرند!.

  محمد و على دو پدر امت

ن و تو دو پدر اين امتيم هركس : رسول خدا )ص( فرمود: يا على م

ما را ترك كند و بيازارد و از اطاعت ما خارج شود پس لعنت خدا بر 
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او باد، و هر آينه من و تو دو موالى اين امتيم هركس از ما بگريزد 

لعنت خدا بر او باد، و هر آينه من و تو اجير اين امتيم هركس پاداش 

د: خدايا اين نفرين را ما را ندهد لعنت خدا بر او باد! پس فرمو

 .314مستجاب فرما

  نيكى به والدين روحانى

: نيكى به والدين روحانى عبارت است از كمال تسليم و انقياد و 

اطاعت جميع اوامر ايشان و نهايت تعظيم و تجليل از مقام شامخ 

 ايشان، و اينكه هميشه خود را در اداء حق آنها مقصر بداند.

حضر شريف آنان و در حال ممات از در حال حيات از حضور در م

تشرف به قبور متبركه ايشان دريغ ندارد و از يادشان غافل نگردد و 

بداند كه هرچه به والد روحانى بيشتر متمسك شده و به ياد آقايان 

بيشتر باشد خودش بهره برده است زيرا كه در حقيقت ضرر عقوق و 

انكه در قرآن نفع نيكى به پدر روحانى عايد خودش خواهد شد چن

 فرمايد: مجيد مى

                                                 
اىن و انت اجريا هذه االمة فمن ظلمنا اجرتنا فلعنة الّله عليه ُث قال) ص(  ليه اال ويا على اال و اىن و انت ابوا هذه االمة فمن عقنا فلعنة الّله عليه اال و اىن و انت موليا هذه االمة فعلى من ابق عنا فلعنة الّله ع -(1)  314

 آمي.) حبار االنوار(.
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بگو اى پيغمبر، آنچه را از مزد رسالت كه دوستى اهلبيت )ع( است »

يعنى نفع آن عايد « 315 از شما طلب نمودم براى خود شما است

 گردد!. خودتان مى

از نيكى به پدر روحانى، گرامى داشتن ذريه طيبه او است بلكه 

و جسمانى چنانچه در بحث  هاى به او را اعم از روحانى جميع وابسته

شود و نيز فرستادن هدايا و تحف در حال حيات و  صله رحم ذكر مى

دادن صدقه و انجام اعمال خير به نيابت آنها در حال ممات و نيز از 

موارد بر بوالد روحانى آن است كه هرگاه نامش را ببرد يا بشنود 

 اش را بخواهد. صلوات بر او فرستد و ارتفاع درجه

______________________________ 
يا على اال و انى و انت ابوا هذه االمة فمن عقنا فلعنة اللّه عليه  -(1)

اال و انى و انت موليا هذه االمة فعلى من ابق عنا فلعنة اللّه عليه اال و 

انى و انت اجيرا هذه االمة فمن ظلمنا اجرتنا فلعنة اللّه عليه ثم قال 

 ر(.)ص( آمين. )بحار االنوا

 (.46آيه  34)سوره   قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ -(2)

 139، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
315  (2)-\i  ُْقْل ما َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فَ ُهَو َلُكم \E (.46آيه  34) سوره 
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  قطع رحم -7

هفتم از گناهان كبيره قطع رحم است چنانچه حضرت صادق و كاظم 

اند و  و رضا و جواد عليهم الساّلم به گناه كبيره بودنش تصريح فرموده

وعده آتش بر آن وارد شده و مورد لعن نيز هم در قرآن مجيد 

پروردگار عالم است و او را خاسر ناميده است. از حضرت سجاد )ع( 

مرويست كه فرمود: از مصاحبت قاطع رحم به پرهيز كه او را در سه 

 جاى قرآن ملعون يافتم.

آنهائى كه عهد الهى را پس از بستن »فرمايد:  در سوره بقره مى -1

برند آن چيزى را كه خداوند امر به پيوستن  ىشكنند و م پيمان مى

كنند،  كنند( و در روى زمين فساد مى آن فرموده )قطع رحم مى

 .316«ايشان زيانكارانند

خاسر در قرآن مجيد بر كسى كه در آخرت معذب است اطالق 

شود خاسر در قاطع رحم  شود و به قرينه دو آيه بعد معلوم مى مى

 باشد. ملعون مى

آنان كه پيمان خداى را پس از »فرمايد:  عد مىدر سوره ر -2

برند آنچه را كه خدا به پيوند آن امر  شكنند و مى محكم شدن مى

                                                 
316  (1)-\i  ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو يُ ْفِسُدوَن ِف اْْلَْرِض أُولِئَك ُهُم اخْلاِسُرونَ الَِّذيَن يَ ْنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِميثاِقِه َو يَ ْقَطُعوَن \E (.25آيه  2) سوره 
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كنند برايشان لعنت و محروميت از  فرموده و در زمين فساد مى

  يعنى 317 رحمت خدا است و براى ايشان جايگاه بدى است

______________________________ 
قُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الَّذِينَ يَنْ -(1)

آيه  2)سوره   أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ

25.) 

أَمَرَ اللَّهُ وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما  -(2)

 بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

 (.26آيه  13)سوره 

 140، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 «.جايشان در دوزخ است

آيا از شما توقع است و غريب »فرمايد:  در سوره محمد )ص( مى -3

ر متولى امور مردم شويد در زمين فساد كنيد و از و بعيد نيست كه اگ

اند كه  خويشان خود ببريد، آن گروه مفسد و قاطع رحم، كسانى

                                                 
317  (2)-\i  ارِ َن ِف اْْلَ َو الَِّذيَن يَ ْنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِميثاِقِه َو يَ ْقَطُعوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو يُ ْفِسُدو  (.26آيه  13) سوره E\ْرِض أُولِئَك ََلُُم اللَّْعَنُة َو ََلُْم ُسوءُ الدَّ
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خداى تعالى آنها را از رحمت خود دور فرموده و كر كرده و 

 .318؟«چشمانشان را كور فرموده

  قطع رحم در روايات

ه : اخبار زيادى هم در اين موضوع وارد است كه به بعضى اشار

درستى كه در دشمنى با خلق  شود پيغمبر اكرم )ص( فرمود: به مى

كننده  كننده مو، بلكه زائل كننده است نه زائل )خصوصا ارحام( زائل

 319دين.

درستى كه  پرهيزيد به كننده به و حضرت صادق )ع( فرمود: از زائل

پرسيدند: منظور از )حالقه(  -آن هالك كننده است مردان را

 320يست؟ فرمود: قطع رحم.كننده چ برطرف

 بدترين اعمال نزد خدا

: مردى به پيغمبر )ص( عرض كرد: كدام عمل نزد خداوند بدتر و 

مبغوضتر است؟ فرمود: شريك قرار دادن براى او، گفت: پس از آن 

چيست؟ فرمود: قطع رحم، گفت: پس از آن چيست؟ فرمود: قطع 

                                                 
318  (1)-\i  ُُهْم َو أَْعمى فَ َهْل َعَسْيُتْم ِإْن تَ َولَّْيُتْم َأْن تُ ْفِسُدوا ِف اْْلَْرِض َو تُ َقطُِّعوا أَْرحاَمُكْم. أُولِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهم  (.25و  24آيه  47) سوره E\َرُهْم.أَْبصا  اللَُّه َفَأَصمَّ
 (.258باب قطيعة الرحم ص  2اال ان ىف التباغض اْلالقة ال اعىن ْلالقة الشعر و لكن حالقة الدين) كاىف ج  -(2)  319
 (.259اتقوا اْلالقة فاهنا متيت الرجال قلت و ما اْلالقة؟ قال: قطيعة الرحم) كاىف باب قطيعة الرحم ص  -(3)  320
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نهى از  رحم، گفت: پس از آن چيست؟ فرمود: امر به منكر و

 .321 معروف

 نيكى به رحم در مقابل بدى او

: مردى خدمت حضرت صادق )ع( آمده از بستگان خود شكايت 

نمود. حضرت به او فرمودند: خشم خود را فروبر و كظم غيظ كن، )و 

كنند؛ از  به آنها نيكى كن!( عرض كرد: به من چنين و چنان مى

فرمود: آيا تو هم كنند. حضرت  انواع بديها و ستمها فروگذار نمى

  خواهى مثل آنها قطع رحم كنى و ترك احسان به مى

______________________________ 
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ.  -(1)

آيه  47)سوره  أَبْصارَهُمْ.  أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى

 (.25و  24

اال ان فى التباغض الحالقة ال اعنى لحالقة الشعر و لكن حالقة  -(2)

 (.258باب قطيعة الرحم ص  2الدين )كافى ج 

اتقوا الحالقة فانها تميت الرجال قلت و ما الحالقة؟ قال: قطيعة  -(3)

 (.259الرحم )كافى باب قطيعة الرحم ص 

                                                 
 مر باملنكر و النهى عن املعروف.) كاىف(رجل اىل النىب) ص( فقال اى االعمال ابغض اىل الّله فقال الشرك بالّله قال ُث ما ذا فقال) ص( قطيعة الرحم قال ُث ما ذا فقال) ص( اال جاء -(4)  321
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ل الى النبى )ص( فقال اى االعمال ابغض الى اللّه جاء رج -(4)

 فقال الشرك باللّه قال ثم ما ذا فقال )ص( قطيعة الرحم قال ثم ما ذا

 فقال )ص( االمر بالمنكر و النهى عن المعروف. )كافى(

 141، ص: 1 گناهان كبيره، ج

رحم نمائى؟ اگر چنين كنى، خداى تعالى در دنيا و آخرت نظر 

. مجلسى گويد ممكن است 322 ام شما خواهد برداشتلطفش را از تم

اگر تو قطع ننمائى و صله كنى آنها هم پشيمان شده و صله نمايند، 

پس رحمت الهى همه شما را خواهد گرفت و اگر پشيمان نشوند فقط 

 رحمت الهيه شامل حال تو خواهد بود.

پس بايد در مقابل قطع رحم اقارب، انسان صله نمايد و لذا رسول 

دا )ص( فرمود: قطع رحم نبايد كنى هرچند رحم هم از تو خ

 323ببرد!

ميرد تا  حضرت باقر )ع( فرمود: سه خصلت است كه صاحب آن نمى

 .324 اينكه آثار وخيمه آن را ببيند ظلم، قطع رحم، قسم دروغ

 كند مرگ را نزديك مى
                                                 

 (.259ص  2يفعلون و يفعلون فقال أ تريد ان تكون مثلهم فال ينظر الّله اليكم) كاىف ج جاء رجل فشكى اىل ايب عبد الّله) ع( اقاربه فقال له) ع( اكظم غيظك و افعل؛ فقال: اهنم  -(1)  322
 (.259ص  2ال تقطع رمحك و ان قطعتك) كاىف ج  -(2)  323
 (.259ص  2ثالث خصال ال ميوت صاحبهن ابدا حىت يرى و باَلن البغى و قطيعة الرحم و اليمي الكاذبة) كاىف ج  -(3)  324

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  329 

برم از  اش فرمود: به خداوند پناه مى : و حضرت امير )ع( در خطبه

. يك نفر گفت آيا گناهانى 325كند ى كه نيستى را نزديك مىگناهان

درستى كه  هست كه فناء را نزديك كند؟ فرمود بلى قطع رحم، به

اى كه باهم جمع شوند و مواسات نمايند با يكديگر، خداوند  خانواده

اى كه از هم جدا شوند و از  فرمايد و خانواده رزق آنها را زياد مى

شان را از توسعه در رزق و طول عمر محروم يكديگر ببرند خداوند اي

 فرمايد هرچند اهل تقوى باشند. مى

 همه دست جمعى ميميرند

: يكى از اصحاب حضرت صادق )ع( شكايت پسر عموهايش را به آن 

حضرت كرد و گفت: برادران و پسر عموهايم مرا سخت در فشار 

يك اطاق  اند فقط اند و سهمى كه از خانه داشتم از من گرفته گذاشته

اند اگر بخواهم شكايت آنها را نزد حكومت  براى من باقى گذارده

 توانم بگيرم. وقت بنمايم هرچه در دست آنها است مى

حضرت فرمودند: صبر كن خداوند به زودى براى تو فرج خواهد 

فرمود، اين شخص پذيرفت و برگشت، در سال صد و سى و يك و 

  بائى آمد و تمام آنها مردند و يك

                                                 
 (.260ص  2 من الذنوب الىت تعجل الفناء) كاىف ج اعوذ باهلل -(4)  325
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______________________________ 
جاء رجل فشكى الى ابي عبد اللّه )ع( اقاربه فقال له )ع(  -(1)

اكظم غيظك و افعل؛ فقال: انهم يفعلون و يفعلون فقال أ تريد ان 

 (.259ص  2تكون مثلهم فال ينظر اللّه اليكم )كافى ج 

 (.259ص  2ال تقطع رحمك و ان قطعتك )كافى ج  -(2)

خصال ال يموت صاحبهن ابدا حتى يرى و بالهن البغى و  ثالث -(3)

 (.259ص  2قطيعة الرحم و اليمين الكاذبة )كافى ج 

ص  2اعوذ باهلل من الذنوب التى تعجل الفناء )كافى ج  -(4)

260.) 

 142، ص: 1 گناهان كبيره، ج

نفر هم از ايشان باقى نماند، پس خدمت حضرت صادق )ع( آمده 

انواده تو چگونه است؟ عرض كرد بخدا قسم حضرت فرمود: حال خ

كه همه مردند. حضرت فرمود: هالك شدن آنها براى اين است كه با 

تو بد كردند و حق ترا نشناخته و قطع رحم خود نمودند همه نابود 

 .326شدند

 برد رحمت خدا را مى
                                                 

 كاىف.  -(1)  326
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 : و از حضرت صادق )ع( است كه رسول خدا )ص( فرمود:

لى عمل به آن نباشد و الفت و محبت هرگاه در مردم دانش باشد و

فقط به زبان باشد نه به دل و رحمها قطع شود، در اين هنگام 

خداوند رحمت دنيويه و اخرويه خود را از آنها بريده، پس گوش دل 

 .327ايشان كر و چشم دل آنها را كور خواهد فرمود!

رسول خدا )ص( فرمود: ظلم و قطع رحم از هر گناهى سزاوارتر 

خدا زودتر صاحبش را در دنيا عقوبت كند، با آنچه، در است كه 

 .328 آخرت برايش از انواع عذابها ذخيره كرده است

 .329شود و نيز فرمود: قاطع رحم داخل بهشت نمى

بوى بهشت از هزار سال راه به مشام ميرسد ولى عاق والدين و قاطع 

. و نيز فرمود: قطع رحم مانع 330رحم بوى آن را هم نخواهند شنيد

 استجابت دعا است.

                                                 
 (.28ص  16نوار جلد اذا ظهر العلم و احرتز العمل و ائتلفت االلسن و اختلفت القلوب و تقاطعت االرحام هنالك لعنهم الّله فاصمهم و اعمى ابصارهم) حبار اال -(2)  327
 به العقوبة ىف الدنيا مع ما ادخره ىف االخرة من البغى و قطيعة الرحم) مستدرك(.ما من ذنب أجدر أن َيعل الّله لصاح -(3)  328
 ال يدخل اجلنة قاطع رحم) مستدرك(. -(4)  329
و ان رَيها ليوجد من مسرية الفى عامل و ال  -شيخ زان م و العن جابر عن اىب جعفر) ع( قال) ع( قال رسول الّله) ص( اخِبىن جِبئيل ان ريح اجلنة توجد من مسرية الف عام ما َيدها عاق و ال قاطع رح -(5)  330

 (.28حبار االنوار ص  16َيد رَيها عاق و ال قاطع رحم.) جلد 
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در باب فضيلت شب قدر از آن حضرت مرويست: كه خداوند در آن 

آمرزد مگر چهار طايفه را، شرابخوار، عاق والدين،  شب همه را مى

 كننده به مؤمنين. قاطع رحم، دشمنى

  صله رحم واجب است

 بترسيد از مخالفت امر»فرمايد  : خداوند در سوره نساء مى

______________________________ 
 كافى. -(1)

اذا ظهر العلم و احترز العمل و ائتلفت االلسن و اختلفت  -(2)

القلوب و تقاطعت االرحام هنالك لعنهم اللّه فاصمهم و اعمى ابصارهم 

 (.28ص  16)بحار االنوار جلد 

ما من ذنب أجدر أن يجعل اللّه لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع  -(3)

 البغى و قطيعة الرحم )مستدرك(. ما ادخره فى االخرة من

 ال يدخل الجنة قاطع رحم )مستدرك(. -(4)

عن جابر عن ابى جعفر )ع( قال )ع( قال رسول اللّه )ص(  -(5)

اخبرنى جبرئيل ان ريح الجنة توجد من مسيرة الف عام ما يجدها 

و ان ريحها ليوجد من مسيرة  -عاق و ال قاطع رحم و ال شيخ زان
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بحار االنوار  16يجد ريحها عاق و ال قاطع رحم. )جلد الفى عالم و ال 

 (.28ص 

 143، ص: 1 گناهان كبيره، ج

طلبيد )يعنى چنانچه  خداوندى كه از يكديگر به نام او حاجت مى

دهيد كه چنين و  داريد كه يكديگر را به او قسم مى خدا را بزرگ مى

ز بريدن چنان كن يا نكن، پس مخالفت امر او را نكنيد( و بترسيد ا

  وَ الْأَرْحامَ  در اين آيه« و سعى كنيد در پيوند با ايشان 331 خويشان

عطف به اسم جالله پروردگار است و در مجمع البيان اين معنى را از 

حضرت باقر )ع( روايت نموده، و در كافى از حضرت صادق )ع( در 

طور نقل نموده كه ارحام در اينجا تمام  معنى اين آيه شريفه اين

يشاوندانند نه طايفه خاصه به درستى كه خداوند امر به وصل خو

نمودن تمام خويشان فرموده و صله رحم را بزرگ فرموده كه همراه 

 .332«اهلل و االرحام»با خود آن را ذكر كرده 

  تقوى و صله رحم -نماز و زكات

                                                 
331  (1)-\i ... َو ات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتسائَ ُلوَن ِبِه َو اْْلَْرحاَم\E (.1آيه  4) سوره 
 (.2ج  120مها أ ال ترى انه جعلها منه.) كاىف باب صلة الرحم ص هى ارحام الناس ان الّله عز و جل امر بصلتها و اعظ -(2)  332

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  334 

: از حضرت رضا )ع( مرويست كه خداوند در قرآن مجيد سه امر 

امرى را هم دو چيز قرار داده كه اطاعت كردن فرموده و مورد هر 

 آن امر به اطاعت نمودن هر دو است.

امر فرموده به نماز و زكات باهم، پس كسى كه نماز بخواند و  -1

 زكات ندهد نمازش هم پذيرفته نيست.

امر فرموده به سپاسگزارى از خودش و والدين، پس كسى كه  -2

گزارى نكند شكر خدا را هم شكر خدا را بكند ولى از والدين سپاس

 نكرده.

امر فرموده به تقوى از خودش و صله رحم پس كسى كه صله  -3

 .333 رحم نكند امر به تقوى را هم اطاعت ننموده است

  آسانى حساب -عطاى به رحم

فرمايد به ميانه روى در  خداوند امر مى»فرمايد  : در سوره نحل مى

به خويشان، هر چه را كه  جميع امور و انصاف و تفضل كردن و عطاى

 .334«به آن نيازمندند

                                                 
رحام فمن مل ه فمن مل يشكر والديه مل يشكر الّله و امر باتقاء الّله و صلة االان الّله تعاىل امر بثلثة مقرون هبا ثلثة اخرى امر بالصلوة و الزكوة فمن صلى و مل يزك مل تقبل منه صالته و امر بالشكر له و لوالدي -(3)  333

 يصل رمحه مل يتق الّله عز و جل.) عيون االخبار(.
334  (4)-\i ْحساِن َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىب  (.93آيه  16) سوره E\ ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو اْْلِ
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______________________________ 
 (.1آيه  4)سوره  وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ ... -(1)

هى ارحام الناس ان اللّه عز و جل امر بصلتها و اعظمها أ ال  -(2)

 (.2ج  120رحم ص ترى انه جعلها منه. )كافى باب صلة ال

ان اللّه تعالى امر بثلثة مقرون بها ثلثة اخرى امر بالصلوة و  -(3)

الزكوة فمن صلى و لم يزك لم تقبل منه صالته و امر بالشكر له و 

لوالديه فمن لم يشكر والديه لم يشكر اللّه و امر باتقاء اللّه و صلة 

 ن االخبار(.االرحام فمن لم يصل رحمه لم يتق اللّه عز و جل. )عيو

 16)سوره   إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى -(4)

 (.93آيه 

 144، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كنند و  آنهائى كه به رحم خود پيوند مى»فرمايد  و در سوره رعد مى

ترسند و از سختى و بدى حساب خود  از عذاب پروردگار خود مى

فرمايد: براى ايشان سرانجام  تا در آخر آيه شريفه مى 335مناكند،بي

 «.نيك و دخول در بهشت جاودانى است

                                                 
335  (1)-\i  َْو خَياُفوَن ُسوَء اْلِْسابِ  َو الَِّذيَن َيِصُلوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو خَيَْشْوَن رَب َُّهم \E (.22آيه  13) سوره 
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شود  در اين آيه شريفه فهميده مى «يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ»  از جمله

كه صله رحم موجب آسان شدن حساب است چنانچه از پيغمبر اكرم 

حساب را آسان )ص( و حضرت صادق )ع( مرويست كه صله ارحام 

 .336كند مى

  بخشش حضرت صادق )ع( به حسن افطس

شان شد وصيت فرمود:  : حضرت صادق )ع( هنگامى كه نزديك وفات

كه هفتاد دينار به حسن افطس كه پسر عموى ايشان بود بپردازند! به 

فرمائيد كه با شمشير به شما  آن حضرت گفته شد آيا به كسى عطا مى

 حمله كرد؟.

خواهى از كسانى باشم كه خداى تعالى درباره  نمىحضرت فرمود: 

پيوندند آنچه را كه خداوند امر به  و كسانى كه مى»فرمايد  آنها مى

درستى كه خداوند بهشت را آفريد و پاكيزه و  به« پيوند آن فرموده

گردد، ولى عاق  خوشبو كرد، بوى آن از دو هزار سال راه درك مى

 337يابد. نمىكننده رحم آن را  والدين و قطع

  صله رحم در روايات

                                                 
 (.28ص  16قال الصادق) ع( صله الرحم هتون اْلساب يوم القيمة و هى منسأة ىف العمرو تقى مصارع السوء) حبار االنوار جلد  -(2)  336
 .106صفحه  11حبار االنوار جلد  -(3)  337
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: اخبار زيادى درباره وجوب صله رحم رسيده از آن جمله حضرت 

فرمايد: رسول خدا )ص( فرمود: وصيت و سفارش  باقر )ع( مى

كنم حاضرين و غائبين از امتم را و كسانى كه هنوز به دنيا  مى

 اند تا روز قيامت كه صله رحم نمايند هر چند فاصله ميان نيامده

ايشان و رحم يك سال باشد به درستى كه صله رحم از امورى است 

 338كه خداى تعالى آن را جزء دين قرار داده است.

  از صراط نخواهد گذشت

: و از حضرت باقر مرويست كه ابو ذر گفت: از پيغمبر )ص( شنيدم: 

كه فرمود: صراط )پلى كه روى جهنم است و روز قيامت همه بايد از 

  روى

______________________________ 
وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ  -(1)

 (.22آيه  13)سوره   يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ

قال الصادق )ع( صله الرحم تهون الحساب يوم القيمة و هى  -(2)

 (.28ص  16النوار جلد منسأة فى العمرو تقى مصارع السوء )بحار ا

                                                 
ان ذلك من الدين)  صى الشاهد من امىت و الغائب منهم و من ىف اصالب الرجال و ارحام النساء اىل يوم القيمة ان يصل الرحم و ان كانت منه على مسرية سنة فعن اىب جعفر) ع( قال رسول الّله) ص( او  -(4)  338

 (.121ص  2كاىف باب صلة الرحم ج 
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 .106صفحه  11بحار االنوار جلد  -(3)

عن ابى جعفر )ع( قال رسول اللّه )ص( اوصى الشاهد من  -(4)

امتى و الغائب منهم و من فى اصالب الرجال و ارحام النساء الى يوم 

القيمة ان يصل الرحم و ان كانت منه على مسيرة سنة فان ذلك من 

 (.121ص  2حم ج الدين )كافى باب صلة الر

 145، ص: 1 گناهان كبيره، ج

آن عبور نمايند( دو طرفش، رحم و امانت خواهد بود، هرگاه كسى 

كرده از آن بگذرد به  كرده و امانت را هم رد مى كه صله رحم مى

كننده به امانت و  سالمت گذشته به بهشت خواهد رفت و هرگاه خيانت

ا اين دو گناه هيچ عملى كننده رحم از روى آن بگذرد او را ب قطع

 .339 رساند و صراط او را ميان آتش خواهد انداخت سودى نمى

  اثار دنيوى صله رحم

اى رسيده است كه از آثار صله رحم طول عمر و تأخير  : روايات كثيره

در اجل و دفع بالء و زيادتى رزق و برطرف شدن فقر و زياد شدن 

 باشد. نسل مى

                                                 
ة الرحم و االمانة فاذا مر الوصول للرحم املؤدى لالمانة نفذ اىل اجلنة و اذا مر اخلائن لالمانة القطوع للرحم مل ينفعه معهما عن اىب جعفر) ع( قال ابو ذر مسعت رسول الّله) ص( يقول: حافتا الصراط يوم القيم -(1)  339

 (.122باب صلة الرحم ص  2عمل و تكفاء به الصراط ىف النار) كاىف ج 
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ر دوانقى سه حديث درباره صله حضرت صادق )ع( در مجلس منصو

 رحم از قول رسول خدا )ص( نقل فرمود:

كند و از عمرش سه سال بيشتر نمانده، پس  شخصى صله رحم مى -1

دهد و  خداى تعالى به سبب اين عمل عمرش را سى سال قرار مى

كند و از عمرش سى سال مانده، پس خداى  شخصى قطع رحم مى

د آنگاه اين آيه شريفه را تالوت ده تعالى آن را سه سال قرار مى

 .340«فرمايد خدا هرچه را بخواهد محو يا ثبت مى»فرمود 

نمايد  كند و عمرها را دراز مى ها را آباد مى پيوند برحم خانه -2

 .341هرچند پيوند كننده از نيكان نباشد

صله رحم سبب آسان شدن حساب روز جزا است و از مردن بد  -3

 342ارد.د يعنى عاقبت بشرى نگه مى

و نيز مرويست كه حضرت صادق )ع( به ميسر فرمود چندين مرتبه 

مرگت رسيد و خداى تعالى به سبب صله رحمى كه كردى و احسانى 

 كه به خويشاوندانت نمودى آن را

                                                 
يصريه الّله ثلثي سنة و يقطعها و قد بقى من عمره ثلثون سنة قيصريه الّله ثلث سني ُث قال) ص( ميحو الّله ما يشاء و يثبت.) حبار قال رسول الّله) ص( ان الرجل ليصل رمحه و قد بقى من عمره ثلث سني ف -(2)  340

 االنوار(.
 صلة الرحم تعمر الديار و تزيد ىف االعمار و ان كان اهلها غري اخيار.) حبار االنوار(. -(3)  341
 تقى ميته السوء) حبار االنوار(.صلة الرحم هتون اْلساب و  -(4)  342
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______________________________ 
عن ابى جعفر )ع( قال ابو ذر سمعت رسول اللّه )ص( يقول:  -(1)

قيمة الرحم و االمانة فاذا مر الوصول للرحم حافتا الصراط يوم ال

المؤدى لالمانة نفذ الى الجنة و اذا مر الخائن لالمانة القطوع للرحم 

باب صلة  2لم ينفعه معهما عمل و تكفاء به الصراط فى النار )كافى ج 

 (.122الرحم ص 

قال رسول اللّه )ص( ان الرجل ليصل رحمه و قد بقى من  -(2)

يصيره اللّه ثلثين سنة و يقطعها و قد بقى من عمره عمره ثلث سنين ف

ثلثون سنة قيصيره اللّه ثلث سنين ثم قال )ص( يمحو اللّه ما يشاء و 

 يثبت. )بحار االنوار(.

صلة الرحم تعمر الديار و تزيد فى االعمار و ان كان اهلها غير  -(3)

 اخيار. )بحار االنوار(.

 ته السوء )بحار االنوار(.صلة الرحم تهون الحساب و تقى مي -(4)

 146، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .343به تأخير انداخت!

 سبب طول عمر
                                                 

 (.29حبار االنوار ص  16قد حضر اجلك غري مرة كل ذلك يؤخر الّله بصلتك لرمحك و برك قرابتك) جلد  -(1)  343
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اى كه  : و نيز مرويست كه آن حضرت فرمود: اى ميسر، چه كرده

عمرت زياد شده است؟! گفت در جوانى، كارگر بودم و مزدم پنج 

 344دادم. درهم بود، اجرت خودم را به دائيم مى

موسى بن جعفر )ع( وارد شد، حضرت به او يعقوب مغربى بر حضرت 

فرمود: در فالن منزل بين تو و برادرت نزاعى )شرى( در گرفت و از 

يكديگر بريديد تا اينكه به يكديگر دشنام داديد، اين از دين من 

نيست و نه از دين آباء من، پس از عذاب خدا بترس؛ بدرستى كه اين 

تاد و برادرت در اين سفر عمل شما به مرگ جدائى بين شما خواهد اف

 خواهد مرد و زود است كه از كرده خود پشيمان شوى!.

يعقوب عرض كرد: مرگ من چه وقت خواهد رسيد؟ فرمود: مرگ تو 

ات صله و احسان نمودى؛  هم رسيده بود ليكن در منزل ديگر به عمه

فزيد فى اجلك »پس مرگ تو تا بيست )سال يا ماه( تأخير افتاد 

ن برادر قبل از رسيدن به وطن و اهلش مرد و در ، پس آ«عشرون

 345راه او را دفن كردند ...

  آثار معنوى و اخروى صله رحم

                                                 
 (.28حبار االنوار ص  16) جلد ء تعمل قلت كنت اجريا و انا غالم خبمسة دراهم فكنت اجريها على خاىل. قال ابو عبد الّله) ع( يا ميسر لقد زيد ىف عمرك فاى شى -(2)  344
ناس فاتق الّله وحده ال شريك له فانكما ستفرتقان مبوت اما قدمت امس و وقع بينك و بي اخيك شرقى موضع كذا و كذا حىت شتم بعضكم بعضا و ليس هذا ديىن و ال دين آبائى و ال نأمر هبذا احدا من ال -(3)  345

ن اجلك قد حضر حىت وصلت هله و ستندم انت على ما كان منك و ذلك انكما تقاطعتما فبرت الّله اعمار كما فقال له الرجل فانا جعلت فداك مىت اجلى فقال) ع( اما اان اخاك سيموت ىف سفره قبل ان يصل اىل ا
 (.516اىل اهله حىت دفنه ىف الطريق.) سفينة البحار جلد اول صفحه  قال شعيب فاخِبىن الرجل و لقيته حاجا ان اخاه مل يصل -عمتك مبا و صلتها به ىف منزل كذا و كذا فزيد ىف اجلك عشرون
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: حضرت صادق )ع( فرمود: صله رحم سبب دارا شدن صفت جميله 

شود )زيرا براى انجام اين تكليف مهم  حسن خلق و سخا و كرم مى

ك را بنمايد الهى ناچار است كه در معاشرت ارحام رعايت حسن سلو

 و پس از تمرين و

______________________________ 
قد حضر اجلك غير مرة كل ذلك يؤخر اللّه بصلتك لرحمك و  -(1)

 (.29بحار االنوار ص  16برك قرابتك )جلد 

ء  قال ابو عبد اللّه )ع( يا ميسر لقد زيد فى عمرك فاى شى -(2)

فكنت اجريها على  تعمل قلت كنت اجيرا و انا غالم بخمسة دراهم

 (.28بحار االنوار ص  16خالى. )جلد 

قدمت امس و وقع بينك و بين اخيك شرقى موضع كذا و كذا  -(3)

حتى شتم بعضكم بعضا و ليس هذا دينى و ال دين آبائى و ال نأمر بهذا 

احدا من الناس فاتق اللّه وحده ال شريك له فانكما ستفترقان بموت 

ره قبل ان يصل الى اهله و ستندم انت اما ان اخاك سيموت فى سف

على ما كان منك و ذلك انكما تقاطعتما فبتر اللّه اعمار كما فقال له 

الرجل فانا جعلت فداك متى اجلى فقال )ع( اما ان اجلك قد حضر 

حتى وصلت عمتك بما و صلتها به فى منزل كذا و كذا فزيد فى اجلك 
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حاجا ان اخاه لم يصل قال شعيب فاخبرنى الرجل و لقيته  -عشرون

الى اهله حتى دفنه فى الطريق. )سفينة البحار جلد اول صفحه 

516.) 

 147، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شود حتى نسبت به ديگران و  ممارست داراى ملكه حسن خلق مى

همچنين به بركت صله رحم و تكرار آن داراى ملكه سخا وجود 

د( و نيز نفسش از كن شود و از مرض مهلك بخل نجات پيدا مى مى

شود و از بالى دشمنى با خلق راحت  مرض كينه و حسد پاك مى

شود )چون به سبب صله رحم محبوب نزديكان بلكه ساير خلق  مى

 .346شده و از شر آنها در امان خواهد بود(

  قبول ساير اعمال

: از حضرت باقر )ع( است: كه صله رحم اعمال نيك صاحبش را 

كند و به درجه قبول  ائص آن را برطرف مىكند يعنى نق پاكيزه مى

كند و  رساند مال را زياد كرده و شدائد و مصيبتها را دفع مى مى

 347اندازد. كند و اجل را تأخير مى حساب روز قيامت را آسان مى

                                                 
 (.121صلة االرحام حتسن اخللق و تسمح الكف و تطيب النفس ...) كاىف باب صلة الرحم ص  -(1)  346
 (.121ص  2صلة االرحام تزكى االعمال و تنمى االموال و تدفع البلوى و تيسر اْلساب و تنسى االجل.) كاىف ج  -(2)  347
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 بهترين گام برداشتنها

فرمايد محبوبترين گام برداشتنها نزد خداى  : حضرت سجاد )ع( مى

دارد و به آن به  است، يكى گامى كه برمىتعالى دو گام برداشتن 

شود مانند صف جهاد وصف نماز جماعت، دوم  صف مسلمين ملحق مى

كند براى صله رحمى كه از او بريده  گامى كه برميدارد و حركت مى

درستى كه در بهشت مقامى  . رسول خدا )ص( فرمود: به348 است

كننده رحم و  رسد مگر سه طايفه: امام عادل، صله است كه به آن نمى

 .349وار صابر فقير عيال

  ثواب صله رحم

: و نيز فرمود: كسى كه براى صله به جان و مال به طرف رحم خود 

نويسد و  صد شهيد در نامه اعمالش مى حركت كند خداوند اجر يك

دارد چهل هزار حسنه براى او است و چهل  به هر قدمى كه بر مى

شود و  درجه برايش بلند مىهزار گناه از او محو شده و چهل هزار 

 .350 صد سال بندگى خدا كرده مثل اين است كه يك

                                                 
 ما من خطوة احب اىل الّله من خطوتي خطوة يسد هبا املؤمن صفا ىف الّله و خطوة اىل ذى رحم قاطع.) حبار االنوار(. -(3)  348
 ان ىف اجلنة درجة ال يبلغها اال امام عادل او ذو رحم وصول او ذو عيال صبور) حبار االنوار(. -(4)  349
ك و كأَّنا عبد الّله تعاىل مأة ليصل رمحه اعطاه الّله تعاىل اجر مأة شهيد و له بكل خطوة اربعون الف حسنة و ميحى عنه اربعون الف سيئة و ترفع له من الدرجات مثل ذلمن مشى اىل ذى قرابة بنفسه و ماله  -(5)  350

 سنة.) حبار االنوار(
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______________________________ 
صلة االرحام تحسن الخلق و تسمح الكف و تطيب النفس ...  -(1)

 (.121)كافى باب صلة الرحم ص 

صلة االرحام تزكى االعمال و تنمى االموال و تدفع البلوى و  -(2)

 (.121ص  2و تنسى االجل. )كافى ج  تيسر الحساب

ما من خطوة احب الى اللّه من خطوتين خطوة يسد بها  -(3)

 المؤمن صفا فى اللّه و خطوة الى ذى رحم قاطع. )بحار االنوار(.

ان فى الجنة درجة ال يبلغها اال امام عادل او ذو رحم وصول او  -(4)

 ذو عيال صبور )بحار االنوار(.

ى قرابة بنفسه و ماله ليصل رحمه اعطاه اللّه من مشى الى ذ -(5)

تعالى اجر مأة شهيد و له بكل خطوة اربعون الف حسنة و يمحى عنه 

اربعون الف سيئة و ترفع له من الدرجات مثل ذلك و كأنما عبد اللّه 

 تعالى مأة سنة. )بحار االنوار(

 148، ص: 1 گناهان كبيره، ج

دن در راه خدا ده درجه و باز از همان حضرت است: كه صدقه دا

ثواب دارد و قرض دادن هيجده درجه )زيرا به قرض دادن آبروى 
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ماند( و صله برادران دينى و پيروان اهل  گيرنده محفوظ مى قرض

 .351 بيت بيست درجه و صله رحم بيست و چهار درجه

  معنى صله و قطع رحم

: چون در شرع مقدس معنى خاصى براى رحم ذكر نگرديده پس 

همان معنى عرفى آن است كه عبارت از مطلق اقارب است به  مراد

معنى خويشاوندان پدرى و مادرى هرچند به چند واسطه باشد و 

 همچنين خويشاوندى از طريق اوالد.

عروة بن يزيد از حضرت صادق )ع( از معنى آيه: و كسانى كه 

پرسيد؟  352 پيوندند آنها را كه خدا امر به پيوندشان فرموده مى

يعنى صله رحم پيوند به تمام  353«هى قرابتك»فرمودند:  حضرت

خويشاوندان است، محرم باشد يا نامحرم، دور باشد يا نزديك يعنى 

 واسطه بخورد يا نه.

 رحم فقير و غنى ندارد

: هرچند عادت اهل دنيا بر اين است كه در بين بستگان، آنكه صاحب 

انند و اگر فقير و بى د مال و اعتبار باشد او را وابسته نزديك خود مى
                                                 

 و عشرين.) حبار االنوار(.الصدقة بعشرة و القرض بثماىن عشرة و صلة االخوان بعشرين و صلة الرحم با ربع  -(1)  351
352  (2)-\i .َو الَِّذيَن َيِصُلوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل\E (.22آيه  13) سوره 
 كاىف.  -(3)  353
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دانند هرچند نزديك هم باشد ولى  اعتبار باشد او را از خود جدا مى

در شرع مقدس هيچ فرقى در حكم صله و قطع رحم بين اقارب 

تر باشد و واسطه كمتر بخورد اين حكم  نيست، بلى هرچه نزديك

 باشد. شديدتر مى

م ذكر گرديد شهيد ثانى عليه الرحمه اين معنى عرفى را كه براى رح

 باكثر فقها نسبت داده است.

 صله كدام است؟

: هر كارى كه در عرف پيوند را برساند صله است هرچند در كوچكى 

 مانند اول سالم كردن يا نيكو جواب دادن سالم باشد.

فرمايد: صله رحم و نيكى به برادران روحانى  حضرت صادق )ع( مى

كند و از گناه نگه  و ايمانى حساب را در روز قيامت آسان مى

  دارد پس به نزديكان خود صله مى

______________________________ 
الصدقة بعشرة و القرض بثمانى عشرة و صلة االخوان بعشرين  -(1)

 و صلة الرحم با ربع و عشرين. )بحار االنوار(.

 (.22آيه  13)سوره  وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. -(2)

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  348 

 كافى. -(3)

 149، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كنيد و به برادران خود نيكى نمائيد هرچند به نيكى سالم كردن و 

 .354پاسخ دادن باشد

در حديث ديگر فرمود: صله رحم كنيد هرچند به جرعه آبى برحم 

 و اين مرتبه نازله صله است. 355دادن باشد

  مراتب صله رحم

در بيان مراتب صله رحم فرمود: اعظم  : شهيد ثانى عليه الرحمه

مراتب آن صله به نفس )به جان( است كه در آن اخبار زيادى 

رسيده است پس از آن به دفع ضرر است يعنى اگر ضررى متوجه 

رحم گردد آن را دفع نمايد، پس از آن رساندن نفع به او است پس 

پدر و  از آن صله نمودن به كسى كه واجب النفقه رحم است مانند زن

زن برادر و كمترين مراتب صله، سالم كردن به رحم است و كمتر از 

باشد و همچنين در نبودنش  آن پيغام سالم برايش فرستادن مى

 برايش دعاء كردن و در حضورش نيايش گفتن است.

                                                 
 (125ص  2ج  ان صلة الرحم و الِب ليهونان اْلساب و يعصمان من الذنوب فصلوا ارحامكم و بروا اخوانكم و لو حبسن الّسالم و رد اجلواب.) كاىف -(1)  354
 (.141صفحه  19صل رمحك و لو بشربة من ماء) وسائل كتاب نكاح باب  -(2)  355
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  قطع رحم عرفى است

: چنانچه صله امر عرفى شد قطع رحم هم عبارت از هر امرى است 

از آن فهميده شود مانند سالم نكردن يا رو  كه در عرف بريدگى

ترش كردن يا رو برگرداندن يا ترك احترام و ادب نمودن يا در سفر 

جواب نامه ندادن يا در حضر، ترك ديدار يا مثال عيادت نكردن اگر 

 مريض شود يا از سفر بازگردد و نظائر اينها.

  قطع نسبت بارحام مختلف است

طع و صله رحم به حسب زمان و مكان : شكى نيست كه صدق عرفى ق

كند ممكن است عملى  و مراتب ارحام و خصوصيات آنها فرق مى

نسبت به رحم نزديك قطع باشد ولى نسبت به رحم دور قطع نباشد يا 

ممكن است نسبت به رحم شريفى كه داراى مقامى است قطع و نسبت 

مراعات به ديگرى نباشد البته در موارد شك بايد جانب احتياط را 

 نمود كه مبادا در گناه كبيره قطع رحم واقع شد.

  تكبر به رحم فقير قطع است

ترين اقسام قطع رحم آن است كه شخص بواسطه داشتن  : از زشت

اعتبار خود  مال و ثروت و اعتبار دنيوى، اعتنائى به رحم فقير يا بى
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و  نكند و او را رحم خود نداند و بر او تكبر نمايد و اگر رحم غنى

معتبر خود را ببيند احترام كند، اين در حقيقت نسبت به رحم غنى 

  صله رحم نكرده بلكه به مال و جيفه دنيا اعتناء نموده

______________________________ 
ان صلة الرحم و البر ليهونان الحساب و يعصمان من الذنوب  -(1)

الجواب.  فصلوا ارحامكم و بروا اخوانكم و لو بحسن السّالم و رد

 (125ص  2)كافى ج 

 19صل رحمك و لو بشربة من ماء )وسائل كتاب نكاح باب  -(2)

 (.141صفحه 

 150، ص: 1 گناهان كبيره، ج

است نه به شخص رحم به عنوان رحم زيرا كه از رحم فقير رو 

 گرداند. برمى

  حد وجوب صله رحم

م : قدر مسلم از وجوب صله، مقدارى است كه در ترك آن قطع رح

عرفا صدق نمايد، پس هر عملى كه صله رحم بر آن صادق باشد 

گويند قطع رحم كرده آن عمل شرعا  بطورى كه اگر بجا نياورد مى
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واجب است، مثال هرگاه شخص ثروتمندى رحم فقيرى داشته باشد كه 

محتاج مخارج ضروريه مانند نفقه روزانه يا معالجه مرض يا اداى 

و متمكن خود مطالبه وجهى براى رفع دين شده و از رحم ثروتمند 

ضرورت كند، اگر از او مضايقه كرد قطع رحم نموده، پس دادن اين 

مال به مقدارى كه رفع حاجتش گردد صله رحم و شرعا هم شكى در 

 واجب بودنش نيست.

همچنين هر نوع حاجت ضرورى كه داشته و به رحم خود عرضه 

ت كه اگر اعتنائى نكند در آيد و طورى اس بدارد او هم از عهده برمى

 شود، اين قسم كار، صله واجب است. عرف قاطع رحم شمرده مى

مگر اينكه انجام حاجتش موجب عسر و حرج باشد يا اينكه حاجتش 

غير مشروع باشد يا اينكه در راه انجام حاجتش در معصيت واقع 

شود كه در اين مورد هم واجب نخواهد بود، مثل اينكه رحم  مى

سفر آمده و اگر از او ديدن نكند در عرف قطع رحم است شخص از 

گردد، شكى  اش رود گرفتار معصيت مى ليكن اگر صله كند و به خانه

 نيست كه اين قسم صله واجب نيست.

  ميزان وصل و قطع عرف است

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  352 

: در هر موردى كه شك دارد آيا اين مقدار از صله واجب است يا نه 

را قطع رحم دانستند واجب به عرف رجوع نمايد اگر ترك آن 

شود كه ترك سالم يا ترك احسان كمى، يا  خواهد بود و گاه مى

برنياوردن حاجت مختصرى يا ترك ديدارى در عرف قطع رحم 

 شود. شمرده مى

  اگر واجب نشد مستحب است

اى مواقع عرفا  : گاهى بعضى از اين امور در برخى از ارحام و پاره

حم نبودنش مسلم شد انجام دادن قطع رحم نيست پس اگر قطع ر

آن صله كه عدم وجوبش معلوم است، مستحب خواهد بود و اگر 

واجب نبودنش مسلم نيست بايد رعايت احتياط را كرد و حتى 

االمكان كارى كرد كه يقين داشته باشد كه اين گناه بزرگ از او سر 

 نزده است.

  قطع قاطع هم حرام است

سبت به شخص قطع رحم نموده، : درصورتيكه بعضى از ارحام ن

شود با او معامله به مثل كرد يعنى او هم كارى كند كه در عرف  نمى

  قطع
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 151، ص: 1 گناهان كبيره، ج

رحم باشد و به عبارت ديگر قطع رحم نسبت به جميع ارحام حرام 

اند چنانچه در اخبار  است حتى آنهائى كه به او قطع رحم نموده

 گذشته به آن اشاره شد.

رسول خدا )ص( فرمود: نبايد قطع رحم كنى هرچند رحم از تو 

 356ببرد.

 فرمايش حضرت صادق )ع(

: عبد اللّه بن سنان گفت: به حضرت صادق )ع( عرض كردم پسر 

برد، پس من  نمايم و او از من مى عموئى دارم كه من به او صله مى

و خواهم من هم بدين سبب از ا برد تا اينكه مى كنم او مى صله مى

ببرم حضرت فرمودند: هرگاه صله خود را از او نبرى )ممكن است 

حياء كند و ديگر از تو قطع ننمايد( پس خداوند رحمت خود را به تو 

و پسر عمويت متصل خواهد فرمود و اگر قطع خود را ادامه داد و تو 

هم قطع نمودى، خداوند رحمت خود را از هر دوى شما قطع 

 357فرمايد. مى

                                                 
 باب صلة الرحم(. 2ال تقطع رمحك و ان قطعك) كاىف ج  -(1)  356
اياى ان اقطعه أ تأذن ىل قطعه، قال) ع( انك اذا وصلته و قطعك وصلكما الّله عز و عن عبد الّله بن سنان قال قلت اليب عبد الّله) ع( ان ىل ابن عم اصله فيقطعىن و اصله فيقطعىن حىت لقد مهمت لقطيعته  -(2)  357

 (.124جل مجيعا و ان قطعته و قطعك قطعكما اهلل.) كاىف باب صلة الرحم ص 
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  اش بدىنيكى به پاد

: رسول خدا )ص( فرمود: با كسى كه به تو خيانت نموده خيانت نكن 

كه اگر كنى مثل او خيانتكار خواهى بود و نيز از رحمى كه از تو 

 .358كننده رحم خواهى بود بريده نبر كه اگر بريدى مثل او قطع

و نيز فرمود: بهترين اخالق پسنديده كه آثار دنيوى و اخرويه بر آنها 

ست سه خصلت است، صله نمودن با كسى كه از او قطع مترتب ا

نموده، عطا كردن به كسى كه از او دريغ داشته، عفو كردن از كسى 

 .359 كه به او ستم كرده

 قطع رحم مسلمان و كافر فرقى ندارد

: ظاهر اطالقات وارده در مقام آن است كه فرقى در حرمت قطع 

افر، شيعه دوازده كه رحم مسلمان باشد يا ك رحم نيست بين اين

هاى مسلمان، عادل و پرهيزگار باشد يا  امامى باشد يا از ساير فرقه

شود.  فاسق و فاجر، اجماال كفر و فسق سبب سقوط حق رحميت نمى

ابن حميد به حضرت صادق )ع( عرض كرد: بستگان من بر غير دين 

 من هستند آيا باز براى ايشان حقى بر عهده من است يا نه؟

                                                 
 ال ختن من خانك فتكون مثله و ال تقطع رمحك و ان قطعك.) حبار االنوار( -(3)  358
 (.29صفحه  16االخرة قالوا بلى يا رسول الّله قال) ص( من وصل من قطعه و اعطى من حرمه و عفا عمن ظلمه) حبار االنوار جلد أ ال ادلكم على خري الدنيا و  -(4)  359
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______________________________ 
 باب صلة الرحم(. 2ال تقطع رحمك و ان قطعك )كافى ج  -(1)

عن عبد اللّه بن سنان قال قلت البي عبد اللّه )ع( ان لى ابن  -(2)

عم اصله فيقطعنى و اصله فيقطعنى حتى لقد هممت لقطيعته اياى ان 

 اقطعه أ تأذن لى قطعه، قال )ع( انك اذا وصلته و قطعك وصلكما

اللّه عز و جل جميعا و ان قطعته و قطعك قطعكما اهلل. )كافى باب 

 (.124صلة الرحم ص 

ال تخن من خانك فتكون مثله و ال تقطع رحمك و ان قطعك.  -(3)

 )بحار االنوار(

أ ال ادلكم على خير الدنيا و االخرة قالوا بلى يا رسول اللّه قال  -(4)

عفا عمن ظلمه )بحار )ص( من وصل من قطعه و اعطى من حرمه و 

 (.29صفحه  16االنوار جلد 

 152، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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شود. اگر  چيز ساقط نمى حضرت فرمودند: بلى حق رحم به هيچ

بستگانت بر دين تو بودند دو حق بر تو داشتند حق رحم و حق 

 .360 همكيشى و برادرى دينى

  صله داود رقى و مرگ رحم

ق )ع( نشسته بودم كه ناگاه : داود رقى گفت: خدمت حضرت صاد

ابتداء فرمود: اى داود! روز پنجشنبه اعمال شما شيعيان بر من عرضه 

داشته شد، در بين كارهاى تو صله كردن به پسر عمويت مرا شاد كرد، 

دانم اين پيوند تو در برابر بريدن او سبب نزديك  درستى كه مى به

 .361 شدن مرگ او است

اند و خبيثى بود گرفتارى و پريشانيش داود گويد: مرا پسر عموى مع

را متوجه شدم پيش از حركت كردنم به مكه معظمه، مبلغى برايش 

فرستادم تا معيشتش تأمين شود. چون به مدينه آمدم حضرت مرا از 

 اين موضوع خبر داد.

  رفتار حضرت صادق )ع( با حسن و عبد اللّه

                                                 
على امرك كان َلم حقان حق الرحم و حق االسالم.) كاىف  ء و اذا كانوا عن اجلهم بن محيد قال قلت اليب عبد الّله) ع( تكون ىل القرابة على غري امرى اَلم على حق؟ قال:) ع( نعم حق الرحم ال يقطعه شى -(1)  360

 (.125باب صلة الرحم ص 
ك صلتك البن عمك فالن فسرىن ذلك اىن علمت ان صلتك كنت جالسا عند ايب عبد الّله) ع( اذ قال ىل مبتدء من قبل نفسه يا داود لقد عرضت على اعمالكم يوم اخلميس فرأيت فيما عرض على من عمل  -(2)  361

 ه اسرع ىف فناء عمره و قطع اجله) حبار االنوار(.ل
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هم السّالم است از : از امورى كه مؤيد مطلب است نبريدن ائمه ما علي

بعضى از اقارب خود كه از حق منحرف بودند بلكه در مقام دشمنى و 

ضديت با آنان بودند با اينكه دشمنى با امام در مرتبه شرك و كفر 

است، چنانچه حضرت صادق )ع( وصيت فرمود: كه هفتاد دينار به 

حسن افطس به جهت حق رحم بدهند با اينكه به روى آقا شمشير 

 بود.كشيده 

و نيز عبد اللّه بن الحسن از كسانى بود كه با آن حضرت مخاصمه و 

كرد و از آن حضرت مطالبه بيعت با پسرش محمد  مجادله مى

كرد مع الوصف در كتب روايات و تواريخ ديده نشده كه حضرت  مى

صادق )ع( كوچكترين جسارتى يا كارى كه از آن بوى بريدگى بيايد 

 انجام داده باشند.

  وى حضرت صادق )ع( با عبد اللّه حسنىگفتگ

: عبد اللّه روزى در كوچه مدينه با آن حضرت مجادله زيادى كرد و 

مردم بسيارى اطراف ايشان جمع شدند، در مقابل اين قطعى كه از 

اش تشريف آوردند و براى  او سر زد آن حضرت فردا صبح بخانه

 اينكه عبد اللّه از
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______________________________ 
عن الجهم بن حميد قال قلت البي عبد اللّه )ع( تكون لى  -(1)

القرابة على غير امرى الهم على حق؟ قال: )ع( نعم حق الرحم ال 

ء و اذا كانوا على امرك كان لهم حقان حق الرحم و حق  يقطعه شى

 (.125االسالم. )كافى باب صلة الرحم ص 

قال لى مبتدء من قبل كنت جالسا عند ابي عبد اللّه )ع( اذ  -(2)

نفسه يا داود لقد عرضت على اعمالكم يوم الخميس فرأيت فيما عرض 

على من عملك صلتك البن عمك فالن فسرنى ذلك انى علمت ان 

 صلتك له اسرع فى فناء عمره و قطع اجله )بحار االنوار(.

 153، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  ديشب آيه شريفه كرده ديروز خود پشيمان شود و توبه نمايد فرمود

را خواندم و سخت ترسناك  «وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ»

شدم، عبد اللّه متنبه شده و گريان گرديد و گفت مثل اينكه اين آيه 

را فراموش كرده بودم و هر دو دست در گردن يكديگر 

 .362انداختند

 -سادات حسنى -بر -حضرت -تأثر

                                                 
 كاىف.  -(1)  362
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ى كه منصور دوانقى عليه اللعنه، عبد اللّه محض و عده ديگر از : زمان

سادات حسنى را كه بر او خروج كرده بودند اسير و در زندان كوفه 

جاى داد با اينكه ايشان مخالفت حضرت صادق )ع( را نموده بودند 

آن حضرت از مصيبت آنها سخت ناراحت و بيست روز بسترى شدند و 

عزيت و تسليت ايشان به زندان كوفه نامه مفصلى مشتمل بر ت

فرستادند و مكرر جوياى حاالت آنها بودند و مكرر بر حالشان 

 گريستند. مى

 صله رحم با بغض كافر منافاتى ندارد

: آنچه از وجوب صله رحم و حرمت قطع آن ذكر شد كه فرقى بين 

كافر و مسلمان، فاسق و پرهيزگار ندارد، اين موضوع با حرمت 

كفار و فجار و وجوب بغض و دشمنى ايشان )چنانچه در دوستى با 

بحث حرمت اعانت به ظالم ذكر خواهد شد( منافاتى ندارد زيرا 

صله، حسن سلوك و معاشرت با رحم است به مقدارى كه در عرف 

بگويند قطع رحم نكرد و اين حسن سلوك با بغض او منافاتى ندارد 

 زيرا كه آن امر قلبى و باطنى است.

 ييد كفر نشوداگر تأ
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كه اگر  طورى : بلى اگر صله باو سبب جرأتش در كفر يا فسق شود، به

از او ببرد ممكن است ترك كفر يا فسق نمايد، در اين صورت از باب 

نهى از منكر مانعى ندارد و با اطمينان به اينكه قطع از او موجب 

گردد چنانچه در  وقت بريدن از او واجب مى شود آن ترك آن مى

شود و در غير مورد يقين و احتمال به ترك كفر  خودش ذكر مى بحث

 يا فسق، قطع رحم به حرمت خود باقى است.

 دشمن دين بايد طرد شود

: در صورت ديگر هم بريدن از رحم كافر يا فاسق واجب است و آن 

در وقتى است كه در مقام ضديت و دشمنى و جنگ با دين باشد، 

فرمايد، كسانى را كه ايمان به  ه مىچنانچه خداوند در سوره مجادل

اند نمييابى كه با كسانى كه با خدا و رسول  خدا و روز جزا آورده

 كنند، دوستى نمايند هر دشمنى مى

______________________________ 
 كافى. -(1)

 154، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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يعنى مؤمن با كافر  363چند پدران يا پسران يا خويشانشان باشند

 كند هر چند از بستگان نزديكش باشد. دوستى نمى معاند

  اگر دشمنى نكند صله واجب است

دارد از كسانى كه با شما  خداوند شما را باز نمى»فرمايد:  : و باز مى

هايتان بيرون نكردند، كه با ايشان  جنگ ننمودند و شما را از خانه

نمائيد به نيكوئى كنيد و به عدل با آنها حكم كنيد و با ايشان ستم ن

دارد، تنها شما را از  كنندگان را دوست مى درستى كه خداوند عدالت

هايتان  دارد كه با شما جنگ نمودند و از خانه دوستى كسانى بازمى

بيرونتان كردند و هم پشت با دشمنانتان در بيرون كردن شما شدند، 

 364و كسى كه با ايشان دوستى كند، پس ايشان گروه ستمكارانند.

  دن براى صله رحمسفر كر

: در شرع مقدس اسالم سفر كردن براى صله رحم و ديدار از اقارب 

مستحب است چنانچه از رسول خدا )ص( مرويست كه به امير 

المؤمنين )ع( فرمود: يا على )ع( راه دو ساله را براى نيكى به 

والدين بپيما! يعنى اگر فاصله تو با پدر و مادرت دو سال راه باشد 

                                                 
363  (1)-\i  َوَن َمْن َحادَّ اللََّه َو َرُسوَلُه َو َلْو كانُوا آباء ُد قَ ْوماً يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْلَيْوِم اْْلِخِر يُوادُّ  (.22آيه  58) سوره E\ ُهْم أَْو أَبْناَءُهْم َأْو ِإْخوانَ ُهْم َأْو َعِشريَتَ ُهمْ ال َتَِ
364  (2)-\i  يِن َو ملَْ خُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديارُِكْم َأْن تَ َِبُّوُهْم ا يَ ْنهاُكُم اللَُّه َعِن الَّذِ ال يَ ْنهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يُقاتُِلوُكْم ِف الدِّ بُّ اْلُمْقِسِطَي ِإَّنَّ يِن َو َأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديارُِكْم َو ظاَهُروا َعلىَو تُ ْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه َيُِ   يَن قاتَ ُلوُكْم ِف الدِّ

ُْم فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن.  (.10و  9آيه  60) سوره E\ِإْخراِجُكْم َأْن تَ َولَّْوُهْم َو َمْن يَ َتَوَلَّ
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فت را طى كن و آنها را مالقات نما، و فرمود يك سال راه را اين مسا

براى ديدار و پيوند اقارب طى كن و يك ميل راه براى ديدار مريض 

و دو ميل راه براى تشييع جنازه و چهار ميل راه براى زيارت و 

 365مالقات برادر دينى.

و در اخبار گذشته نقل گرديد كه هركس براى ديدار ارحام حركت 

ه هر قدمى چهل هزار حسنه برايش ثبت و چهل هزار گناه از او كند ب

 گردد. محو و چهل هزار درجه به درجاتش افزوده مى

  دورى و دوستى

: در مكاتبه منسوب به امير المؤمنين )ع( به عمال خود چنين است: 

مرحوم نراقى در معراج «. مروا االقارب ان يتزاوروا و ال يتجاوروا»

نويسد: امر كنيد خويشاوندان  ين جمله چنين مىالسعاده در شرح ا

  را كه به ديدن يك ديگر روند اما باهم

______________________________ 
ال تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ  -(1)

 58)سوره   ناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْرَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْ

 (.22آيه 

                                                 
 (.30ص  16سرميلي شيع جنازة، سر اربعة اميال زراخا ىف الّله.) حبار االنوار جلد  يا على سر سنتي بر والديك؛ سر سنة صل رمحك سر ميالعد مريضا، -(3)  365
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ال يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ  -(2)

إِنَّما  مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ 

 إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.  ظاهَرُوا عَلى

 (.10و  9آيه  60)سوره 

؛ سر سنة صل رحمك سر ميالعد يا على سر سنتين بر والديك -(3)

مريضا، سرميلين شيع جنازة، سر اربعة اميال زراخا فى اللّه. )بحار 

 (.30ص  16االنوار جلد 

 155، ص: 1 گناهان كبيره، ج

همسايگى نكنند، چه همسايگى باعث بغض و حسد و قطع رحم 

گردد، و اين امرى است مشاهد، همچنان كه در اكثر اهل روزگار 

باشند دوستى ايشان با  ه چون خويشان از يكديگر دور مىبينيم ك مى

تر است آرى مثلى است  يكديگر بيشتر و شوق آنان به يكديگر افزون

 مشهور، دورى و دوستى.

  صله ارحام روحانيه
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: بر اهل بصيرت پوشيده نيست كه انسان به حسب استعداد داراى دو 

تكميل جهت  جهت و جنبه است روحانى و جسمانى، براى پيدايش و

مادى، سببش پدر و مادر است و سبب تحقق و پيدايش جهت 

روحانيت و تأمين سعادت باقيه و زندگانى حقيقيه پدر روحانى يعنى 

باشند كه به بركت محبت و تبعيت و  محمد )ص( و على )ع( مى

اطاعت از ايشان و كمال تسليم و انقياد نسبت به آنها، خداوند ربط و 

فرمايد و در حصن  مخ روحانيتشان را عنايت مىاتصال به مقام شا

محكم روحانيت آقايان داخل گرديده، جنبه روحانيت او كه بالقوه 

كند و ابواب علوم و معارف برويش باز و  بود فعليت پيدا مى

هاى حكمت و حقايق در قلبش جارى و حيات طيبه انسانيه را  چشمه

يچگاه انسان از درك خواهد نمود، اگر اين بزرگواران نبودند ه

توانست گذاشت  جهت حيوانى و آثار حياتى دنيويه قدمى باالتر نمى

 شد. و از حيات انسانى برخوردار نمى

 نعمت بعثت باالترين نعمتها

: تا شخص فرزند روحانى ايشان نگردد و از نعمت محبت و واليت 

مند نشود، بزرگى اين نعمت را نخواهد دانست لذا در قرآن  بهره

ر ذكر هريك از نعمتهاى عظيمه الهيه تعبير به منت گذاشتن مجيد د
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هر »فرمايد  خدا نشده مگر در نعمت بعثت اين پدر روحانى، كه مى

آينه خداوند به مؤمنين منت گذارد كه در بين ايشان اين پدر 

هر آينه خداوند به مؤمين منت گذارد كه »فرمايد  روحانى، كه مى

خواند  يد كه آيات خدا را برايشان مىدر بين ايشان پيغمبرى را برگز

دهد  كند و كتاب و حكمت را يادشان مى و ايشان را پاكيزه مى

 .366«هرچند پيش از اين در گمراهى آشكارى بودند

  واليت قابل قياس نيست

: مرويست كه يونس بن عبد الرحمن به حضرت صادق )ع( عرض 

شما به من  كرد: واليت شما اهل بيت و آنچه را كه خداوند از حق

شناسانيد نزد من از دنيا و آنچه در آن است بهتر است پس آن 

حضرت خشمناك شد فرمود ما را درست قياس نكردى، آيا دنيا غير 

  از اينكه چيزى بخورى و چيزى بپوشى، چيز ديگرى

______________________________ 
ثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَ -(1)

عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ 

 (.158آيه  3)سوره   لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ

                                                 
366  (1)-\i  ِّْكَمَة َو ِإْن كانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبيٍ يِهْم َو يُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِْ َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَنْ ُفِسِهْم يَ ْتُلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َو يُ زَك \E (.158آيه  3) سوره 
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 156، ص: 1 گناهان كبيره، ج

آن بهتر است، اما به  است؟ دنيا چيست كه بگوئى واليت اهلبيت از

 .367 سبب محبت ما زندگانى جاودان براى تو است

در بحث عقوق والدين مختصرى از حق پدر روحانى ذكر شد هرچند 

اى جز اقرار  كسى از عهده حق والد روحانى برنخواهد آمد و چاره

 به عجز و اعتراف به قصور و تقصير در مقابل آن حضرات نيست.

 ارحام روحانى كيانند؟

اى كه در اين مبحث تذكرش الزم است صله رحم روحانى  نكته :

است، چنانچه كسانى كه از راه والدين جسمانى به شخص نسبت پيدا 

اش واجب، و قطعش حرام  كنند مانند برادر، رحم است و صله مى

است، همچنين هركس از طرف والد روحانى به شخص نسبت پيدا 

عش حرام است، كسانى كه اش واجب و قط كرد رحم روحانى، و صله

اند: اول اوالدهاى جسمانى  از طريق پدر روحانى منسوبند دو طايفه

آن حضرت يعنى سلسله جليله سادات، دوم مؤمنين و شيعيان يعنى 

كسانى كه فرزند روحانى آن حضرت شده باشند كه همه باهم 

                                                 
 (.692ص  2قستنا بغري قياس ما الدنيا و ما فيها هل هى االسد فورة اوسرت عورة و انت لك مبحبتنا اْلياة الدائمة) سفينة البحار جلد  -(1)  367
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درستى كه مؤمنين برادر  به»فرمايد  برادرند و در قرآن مجيد مى

 رسند. زيرا كه همه به يك پدر روحانى مى 368«رنديكديگ

  حقوق سادات

: در اين قسمت به ذكر آنچه عالمه حلى در آخر كتاب قواعد 

االحكام كه براى فرزندش فخر المحققين تأليف فرموده نوشته است 

 شود. اكتفاء مى

درستى كه خداوند  فرمايد بر تو باد به صله ذريه طاهره علويه، به مى

موده سفارش درباره آنها را و دوستى ايشان را اجر رسالت تأكيد فر

و ارشاد رسول اللّه )ص( قرار داد، و در قرآن مجيد فرمود: بگو اى 

خواهم، مگر  پيغمبر )ص( بر ارشاد و رسالتم مزدى از شما نمى

درستى كه من  دوستى بستگانم را، و فرمود پيغمبر اكرم )ص( به

 رچند با گناه اهل دنيا باشند:كنم چهار طايفه را ه شفاعت مى

 مردى كه ذريه مرا يارى كرده باشد. -1

 كسى كه در موقع شدت به آنها مالى داده باشد. -2

 كسى كه ذريه مرا به زبان و دل دوست داشته باشد. -3

                                                 
368  (2)-\i  ٌَا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  (.10آيه  49وره ) سE\ِإَّنَّ
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______________________________ 
قستنا بغير قياس ما الدنيا و ما فيها هل هى االسد فورة اوستر  -(1)

ص  2ورة و انت لك بمحبتنا الحياة الدائمة )سفينة البحار جلد ع

692.) 

 (.10آيه  49)سوره  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ -(2)

 157، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كسى كه در انجام حوائج ايشان در وقتى كه گرفتار دشمن و  -4

 اند، سعى كرده باشد. رانده و آواره شده

 ر حق دارندآنان كه به پيغمب

: و حضرت صادق )ع( فرمود: چون روز قيامت شود منادى ندا كند: 

خواهد با شما سخن  درستى كه محمد )ص( مى مردم ساكت شويد! به

فرمايد:  ايستد و مى شوند آن حضرت مى گويد. پس همه ساكت مى

اى مردم هركس خدمتى براى من انجام داده يا منتى بر من دارد يا 

گويند پدران و  نيده برخيزد تا تالفى كنم پس مىخيرى به من رسا

مادران ما به فداى تو باد كدام خدمت، كدام منت؟ كدام خير نزد ما 

است؟ بلكه منت و نعمت و خير، براى خدا و رسولش بر جميع خلق 

 است.
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 شود خدمت به سادات تالفى مى

 فرمايد: بلى هركس جاى داده و در برگرفته يكى از ذريه مرا، : مى

يا به ايشان نيكى نموده يا ايشان را پوشانيده يا ايشان را سير نموده، 

برخيزد تا تالفى كنم؛ جمعى كه اين اعمال از آنها سر زده 

رسد اى حبيب ما محمد )ص( تالفى اعمال  خيزند؛ پس ندا مى برمى

خواهى آنها را  آنها را به دست تو قرار داديم هر جاى از بهشت مى

ضرت ايشان را در وسيله كه مقامى است در جاى ده؛ پس آن ح

كه بين ايشان و حضرت  بهشت در همسايگى محمد )ص( به طورى

 .369دهد حجابى نيست، جاى مى

  حقوق برادران ايمانى

 : اخبارى كه درباره حقوق برادران ايمانى رسيده بسيار و

______________________________ 
اللّه تعالى قد اكد الوصية  و عليك بصلة الذرية العلوية فان -(1)

فيهم و جعل مودتهم اجر الرسالة و االرشاد فقال تعالى قل ال اسئلكم 

عليه اجرا اال المودة فى القربى، و قال رسول اللّه )ص( انى شافع 
                                                 

اجرا اال املودة ىف القرىب، و قال رسول الّله) ص( اىن شافع يوم القيمة الربعة  و عليك بصلة الذرية العلوية فان الّله تعاىل قد اكد الوصية فيهم و جعل مودهتم اجر الرسالة و االرشاد فقال تعاىل قل ال اسئلكم عليه -(1)  369
وا. و قال الصادق) ع( اذا كان يوم القيمة يا، رجل نصر ذريىت، و رجل بذل ماله لذريىت عند املضيق و رجل احب ذريىت باللسان و القلب و رجل سعى ىف حوائج ذريىت اذا طردوا او شرداصناف و لو جائوا بذنوب اهل الدن

اخلاليق من كانت له عندى يد او منة او معروف فليقم حىت اكافيه فيقولون بآبائنا و امهاتنا اى يد و اى منة و اى  نادى مناد ايها اخلاليق انصتوا فان حممدا يكلمكم فينصت اخلاليق فيقوم النىب) ص( فيقول: يا معشر
افيه فيقوم اناس قد فعلوا ذلك فيأتى النداء من عند الّله اشبع جائعهم فليقم حىت اكمعروف لنابل اليد و املنة و املعروف هلل و رسوله على مجيع اخلاليق فيقول: بل من آوى احدا من اهل بيىت او برهم او كساهم من عرى او 

 يا حممد يا حبيىب قد جعلت مكافاهتم اليك فاسكنهم من اجلنة حيث شئت، فيسكنهم ىف الوسيلة حيث ال َيجبون عن حممد) ص( و اهل بيته.
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يوم القيمة الربعة اصناف و لو جائوا بذنوب اهل الدنيا، رجل نصر 

رجل احب ذريتى ذريتى، و رجل بذل ماله لذريتى عند المضيق و 

باللسان و القلب و رجل سعى فى حوائج ذريتى اذا طردوا او شردوا. 

و قال الصادق )ع( اذا كان يوم القيمة نادى مناد ايها الخاليق انصتوا 

فان محمدا يكلمكم فينصت الخاليق فيقوم النبى )ص( فيقول: يا 

معشر الخاليق من كانت له عندى يد او منة او معروف فليقم حتى 

اكافيه فيقولون بآبائنا و امهاتنا اى يد و اى منة و اى معروف لنابل 

اليد و المنة و المعروف هلل و رسوله على جميع الخاليق فيقول: بل 

من آوى احدا من اهل بيتى او برهم او كساهم من عرى او اشبع 

جائعهم فليقم حتى اكافيه فيقوم اناس قد فعلوا ذلك فيأتى النداء من 

يا محمد يا حبيبى قد جعلت مكافاتهم اليك فاسكنهم من  عند اللّه

الجنة حيث شئت، فيسكنهم فى الوسيلة حيث ال يحجبون عن محمد 

 )ص( و اهل بيته.

 158، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 شود: به ذكر بعضى از آنها اكتفاء مى

معلى بن خنيس از حضرت صادق )ع( پرسيد: حقوق برادران ايمانى 

 چيست؟
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دند: براى مؤمن هفت حق واجب است كه اگر كسى حضرت فرمو

يكى از آنها را اداء نكند و ضايع سازد از واليت و اطاعت خداوند 

 بهره خواهد بود. خارج شده و از پروردگار بى

ترسم كه ياد  معلى عرض كرد: آن هفت حق چيست؟ فرمود: مى

آنگاه « ال قوة اال باهلل!»بگيرى و به آن عمل نكنى! عرض كرد 

تر است اين است كه آنچه را براى  رمود: اول آنها كه از همه آسانف

دارى براى او هم دوست بدارى و آنچه را براى خود  خود دوست مى

 .370 دارى براى او هم بد بدارى بد مى

دوم اينكه بپرهيزى از اينكه او را به سخط و غضب درآورى و طلب 

و را به جان و كن رضايتش را و اطاعت كن امرش را. سوم اينكه ا

 مال و زبان و دست و پايت يارى كنى.

 چهارم اينكه راهنما و خبردهنده او به آنچه صالح او است باش.

كه او گرسنه است و با تشنگى او سيراب  پنجم آنكه سير نباش درحالى

مباش و با برهنگى او پوشيده مباش. ششم آنكه اگر خادمى دارى 

 براى انجام حوائج او بفرستى.

                                                 
 ايسر حق منها ان حتب له ما حتب لنفسك و تكره له ما تكره لنفسك.) كاىف( -(1)  370
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م آنكه قسم او را بپذيرى و دعوتش را اجابت نمائى اگر مريض هفت

اش كنى و هرگاه  شود او را عيادت نمائى و اگر بميرد تشييع جنازه

بفهمى حاجتى دارد پيش از آنكه اظهار نمايد بر انجام دادن آن 

 پيشى بگيرى.

  زيارت مؤمن صالح زيارت امام است

د به زيارت ما اهل بيت توان : حضرت رضا )ع( فرمود: كسى كه نمى

)ع( بيايد پس زيارت كند نيكان از دوستان ما را، كه ثواب زيارت ما 

شود و كسى كه بخواهد به ما صله نمايد و نتواند، پس  برايش ثبت مى

به يكى از نيكان از دوستان ما صله نمايد، كه برايش ثواب صله ما 

 .371شود ثبت مى

انى اكرام و اهانت به پدر و چون اكرام يا اهانت به برادران ايم

اى بر اكرام يا اهانت به مؤمن ذكر شده  روحانى است، آثار عظيمه

شود،  كه براى جلوگيرى از اطناب كالم از تفصيل آن خوددارى مى

 خداوند ما را به اداى حقوق موفق بدارد.

                                                 
 ار االنوار(من مل يقدران يزورنا فليزر صاْلى موالينا يكتب له ثواب زيارتنا و من مل يقدر على صلت فليصل صاْلى موالينا يكتب له ثواب صلتنا.) حب -(2 ) 371
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______________________________ 
كره له ما تكره ايسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسك و ت -(1)

 لنفسك. )كافى(

من لم يقدران يزورنا فليزر صالحى موالينا يكتب له ثواب  -(2)

زيارتنا و من لم يقدر على صلت فليصل صالحى موالينا يكتب له ثواب 

 صلتنا. )بحار االنوار(

 159، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  خوردن مال يتيم -8

ى طفلى كه به حد بلوغ هشتم از گناهان كبيره، خوردن مال يتيم يعن

 باشد. نرسيده و پدرش مرده است مى

حضرت رسول )ص( و حضرت امير المؤمنين )ع( و حضرات كاظم و 

رضا و جواد عليهم الساّلم خوردن مال يتيم را از گناهان كبيره 

اند و از گناهانى است كه خداوند وعده آتش بر آن داده  شمرده

درستى كه  به»فرمايد  ه و مىبلكه تصريح به كبيره بودن آن فرمود

نمايند اموال يتيمان را از روى  خورند و تلف مى آنان كه با جرأت مى

هاى خويش آتشى را  بيدادگرى و ستم، جز اين نيست كه در شكم

هاى خود را به چيزى كه ايشان  سازند شكم خورند )يعنى پر مى مى
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ته شده كشاند( و زود باشد كه در آتش افروخ را به آتش جهنم مى

در تفسير كبير مذكور است كه روز قيامت خورنده  372«انداخته شوند

كشد  شود آتشى از درون او زبانه مى مال يتيم كه به محشر وارد مى

آيد، به اين نشانه  و دود از دهان و بينى و گوش و چشمش بيرون مى

  شناسد كه خورنده مال يتيم است. و جمله همه كس او را مى

نهايت تهديد است تا معلوم شود كه خوردن مال  «سَعِيراًسَيَصْلَوْنَ »

يتيم سبب تام براى داخل شدن در آتش جهنم است نه سبب ناقص 

 اى است از كبائر عظيمه. ضعيفه، بلكه كبيره

و مالهاى يتيمان را اى اولياء و اوصياى آنها كه به »فرمايد:  و نيز مى

  حكم واليت

______________________________ 
ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ   إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى -(1)

 (.12آيه  4)سوره  ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً.

 160، ص: 1 گناهان كبيره، ج

يا وصايت بر آنان تسلط داريد، به ايشان بدهيد، يعنى در حال 

تنگ نگيريد، و بعد از بلوغ همه را به  كوچكى برايشان انفاق كنيد و

                                                 
372  (1)-\i ا يَْأُكُلوَن ِف بُطُوهنِِْم ناراً َو َسيَ   ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى  (.12آيه  4) سوره E\ْصَلْوَن َسِعرياً.ظُْلماً ِإَّنَّ
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آنها تسليم نمائيد، و بدل نگيريد ناپاك را به پاك يعنى مال حرام را 

كه ملك يتيمان است به مال حالل كه متعلق به خود شما است بدل 

نگيريد، مراد آن است كه نيك از مال يتيم را كه در حق شما خبيث 

را كه نسبت به شما طيب و  است فرا مگيريد، و رها مكنيد مال پستى

 پاكيزه است.

درازى به مال يتيم نكنيد به اينكه مال پرقيمت او را  خالصه دست

 قيمت و پست خود را بگذاريد. برداريد و به جايش مال كم

كه با مال خود، آن  و مخوريد و منتفع نشويد به مال يتيمان درحالى

دل يا خيانت در آن درستى كه خوردن مال يتيم يا تب را داخل كنيد به

 .373«نزد پروردگار گناهى بزرگ است

و بايد بترسند از خشم و انتقام الهى آنان كه » 374فرمايد و نيز مى

  اگر ذريه ناتوانى

                                                 
373  (1)-\i ُلوا اخْلَِبيَث بِالطَّيِِّب َو ال تَْأُكُلوا أَْمواََلُْم ِإىل  َو آتُوا اْلَيتامى  (.2آيه  4) سوره E\أَْمواِلُكْم إِنَُّه كاَن ُحوباً َكِبرياً   أَْمواََلُْم َو ال تَ َتَبدَّ
374  (2)-\i  َْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضعافاً خاُفوا َعَلْيِهْم فَ ْلَيتَُّقوا اللََّه َو ْلَيُقوُلوا قَ ْواًل َسِديداً َو ْلَيْخَش الَِّذيَن ل\E كس كه به يتيمى با خيانت در مال وى باو ظلم كند بزودى  ( در تفسري امليزان فرمايد: آن9آيه  4) سوره

كند و  ادهاى خارجى بيان مىز حقائق شگرىف است كه قرآن از آن پرده برداشته و يك رشته از آياتيست كه وجود ارتباط مسلمى را بي اعمال نيك و بد انسان و بي رويدمهان ستم بفرزندانش خواهد رسيد. اين يكى ا
تر است يعىن كار بد و نيك  آيه داللت دارد كه دائره مكافات و بازگشت اعمال از اين وسيع بيند و خالصه عمل نيك و بد يك نوع عكس العمل و برگشتىن به عامل آن خواهد داشت و اين اينكه ْثره عمل خود را مى

 انسان ممكن است حىت در بازماندگان و تبار او اثر بگذارد.
اى خودش پسنديده و خواسته، انسانيت است كه آماج ناوك كردار او واقع شده است نه يك بر خود روا دانسته و بر  -و ديگران انساىن مانند خود او هستند -دارد تا اينكه فرمايد آنچه را از نيك و بد بر ديگران روا مى

راى خود و اگر بكسى بدى رساند يا ستمى كرد مهان را خواسته و ب فرد و از اينجا است كه انسان اگر بديگرى نيكى كرد از خداوند مهان نيكى را براى خود خواسته است يك خواسته رد نشدىن و دعائى مستجاب،
شود نسب كه مهان دودمان)  كند كه براى فرزندان خود خواستار است. مهخون بودن و اشرتاك در رحم باعث مى پسندد و نيك و بدى را درخواست مى پسنديده است و از براى فرزندان مردم و يتيمانشان چيزىي را مى

اى انسان با كسى يا  اين بيان روشن شد كه هر معامله -اى از آن چيزى روى دهد بتمام آن عارض گرديده و روى داده است با هر گوشه سالله( است بصورت واحدى در نيايد كه هبر طرف آن خاىل عارض شود و
ود كه در گيىت عوامل و اسباىب وجود دارند كه ما از آهنا خِبدار براى اين ب اوالد و تبار او كند ناچار عكس العمل آن خبود او يا تبار او و اخالف او بازگشت خواهد كرد، مگر آنكه خدا خنواسته باشد. اين استثناء

 اى بدان َّنوده است. ( اشاره30) سوره شورى آيه E\َو ما َأصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َو يَ ْعُفوا َعْن َكِثريٍ  i\نيستيم و در جِبان كار ما دخيل هستند چنانچه در آيه:

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  376 

______________________________ 
ا أَمْوالَهُمْ وَ ال تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ ال تَأْكُلُو  وَ آتُوا الْيَتامى -(1)

 (.2آيه  4)سوره  أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً  أَمْوالَهُمْ إِلى

وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ  -(2)

ان ( در تفسير الميز9آيه  4)سوره  فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً

كس كه به يتيمى با خيانت در مال وى باو ظلم كند  فرمايد: آن

بزودى همان ستم بفرزندانش خواهد رسيد. اين يكى از حقائق 

شگرفى است كه قرآن از آن پرده برداشته و يك رشته از آياتيست 

كه وجود ارتباط مسلمى را بين اعمال نيك و بد انسان و بين 

بيند و  اينكه ثمره عمل خود را مى كند و رويدادهاى خارجى بيان مى

خالصه عمل نيك و بد يك نوع عكس العمل و برگشتنى به عامل آن 

خواهد داشت و اين آيه داللت دارد كه دائره مكافات و بازگشت 

تر است يعنى كار بد و نيك انسان ممكن است  اعمال از اين وسيع

 حتى در بازماندگان و تبار او اثر بگذارد.

و  -دارد مايد آنچه را از نيك و بد بر ديگران روا مىتا اينكه فر

بر خود روا دانسته و براى  -ديگران انسانى مانند خود او هستند

خودش پسنديده و خواسته، انسانيت است كه آماج ناوك كردار او 

واقع شده است نه يك فرد و از اينجا است كه انسان اگر بديگرى 
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براى خود خواسته است يك نيكى كرد از خداوند همان نيكى را 

خواسته رد نشدنى و دعائى مستجاب، و اگر بكسى بدى رساند يا 

ستمى كرد همان را خواسته و براى خود پسنديده است و از براى 

پسندد و نيك و بدى را  فرزندان مردم و يتيمانشان چيزيى را مى

كند كه براى فرزندان خود خواستار است. همخون  درخواست مى

شود نسب كه همان دودمان  شتراك در رحم باعث مىبودن و ا

)سالله( است بصورت واحدى در نيايد كه بهر طرف آن خالى عارض 

اى از آن چيزى روى دهد بتمام آن عارض گرديده  شود و هر گوشه

 -و روى داده است با

 161، ص: 1 گناهان كبيره، ج

پس از مرگ خود باقى گذارند بر ضايع شدن و بدون سرپرست 

پس بايد درباره ظلم به يتيمان مردم از « سوز ماندن آنها بترسند لد

خدا بترسند و برحذر باشند و به درستى در گفتار و كردار با آنها 

رفتار كنند، و خالصه كسى كه بر فرزندانش بترسد كه پس از مردنش 

ضايع و مورد ستم و پامال شدن حقوقشان گرفتار شوند پس بايد 

مان از خدا بترسد و تقوى را رعايت كند و از ستم درباره يتيمان مرد

و تجاوز به حقوق آنها خوددارى كند زيرا از آثار ظلم به يتيمان 
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مردم رسيدن ظلم به فرزندان او است به اينكه هر بالئى بر سر 

يتيمان مردم در بياورد و حقوق آنان را ضايع نمايد همان گونه بر سر 

 آمد. ايتام و بازماندگان خودش خواهد

 در اين آيه به كبيره بودن اين گناه بزرگ تصريح شده است.

 تالفى به مثل خواهد شد

 : از حضرت صادق )ع( مرويست كه فرمود:

خداى تعالى در خوردن مال يتيم وعده دو عقوبت داده است: 

اخرويه و دنيويه. اما عقوبت اخرويه آتش جهنم است، اما عقوبت 

ستم نمود و مال آنها را تلف كرد به  دنيويه: هركس به يتيمان مردم

يتيمان او هم ظلم خواهد شد؛ چنانچه به اين مطلب در قرآن مجيد 

بايد بترسند از خدا درباره يتيمان آنان كه اگر »فرمايد كه  اشاره مى

بعد از خود فرزندان ضعيف و عاجز بگذارند از بينوائى و ضايع شدن 

 .375«ايشان بترسند

صياء يتيمان كه در كارشان بترسند و در حقوق و اين امرى است به او

 آنان كارى كنند كه بعد از آنان بخواهند به فرزندانشان انجام گيرد.

                                                 
) اْلية( E\ َو ْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضعافاً خاُفوا َعَلْيِهمْ  i\ و جل: ابو عبد الّله) ع( اوعد الّله عّز و جل ىف اكل مال اليتيم بعقوبتي احدامها عقوبة االخرة النار و اّما عقوبة الّدنيا فقوله عّز قال -(1)  375

 12ج  181ص  70وسائل كتاب َتارة باب 
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و بايد سخن راست و « بپرهيزيد از مخالفت خداوند»فرمايد  بعد مى

درست بگويند؛ يعنى با ايتام مانند اوالد خود به شفقت و مهربانى 

 د.حرف بزنند و به نيكى رفتار كنن

______________________________ 
اى انسان با كسى يا اوالد و تبار او  اين بيان روشن شد كه هر معامله

كند ناچار عكس العمل آن بخود او يا تبار او و اخالف او بازگشت 

خواهد كرد، مگر آنكه خدا نخواسته باشد. اين استثناء براى اين بود 

ند كه ما از آنها خبردار كه در گيتى عوامل و اسبابى وجود دار

وَ ما أَصابَكُمْ  نيستيم و در جبران كار ما دخيل هستند چنانچه در آيه:

( 30)سوره شورى آيه  مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

 اى بدان نموده است. اشاره

كل مال اليتيم قال: ابو عبد اللّه )ع( اوعد اللّه عزّ و جل فى ا -(1)

بعقوبتين احداهما عقوبة االخرة النار و امّا عقوبة الدّنيا فقوله عزّ و 

  وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ  جل

 12ج  181ص  70)اآلية( وسائل كتاب تجارة باب 

 162، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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نى آيه ذكر شد از حضرات امير المؤمنين )ع( و صادق آنچه از مع

)ع( و رضا )ع( مرويست و وجوه ديگرى هم در تفاسير ذكر شده 

 است.

از حضرت امير المؤمنين منقول است كه فرمود: به درستى كه 

خورنده مال يتيم زود است كه وبال كارش در دنيا به اوالدش برسد 

 .376رسد و خودش به سزايش در آخرت مى

باز از همان حضرت مرويست كه فرمود: درباره اوالد ديگران نيكى  و

 .377كنيد تا به اوالدتان پس از شما نيكى كرده شود

پس يكى از آثار ظلم به يتيمان مردم و خوردن مال آنها ظلم شدن 

ترسد بايد از ستم  به يتيمان ظالم است و كسى كه از اين موضوع مى

 .به يتيمان ديگران خوددارى نمايد

از حضرت صادق )ع( مرويست كه فرمود: كسى كه ظلم نمايد؛ 

اى را بر او يا بر اوالد او يا بر اوالد اوالدش مسلط  خداوند ستم كننده

 .378فرمايد مى

 وبال ظالم بر اوالدش با عدل منافاتى ندارد
                                                 

 ان آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك ىف عقبه و يلحقه وبال ذلك ىف االخرة) حبار اْلنوار(. -(1)  376
 احسنوا ىف عقب غريكم حتسنوا ىف عقبكم) حبار االنوار(. -(2)  377
 (.250ص  2من ظلم سلط الّله عليه من يظلمه او على عقبه او على عقب عقبه) كاىف ج  -(3)  378
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هاى  : اگر گفته شود كسى كه ظلم نموده و يا مال يتيم را خورده؛ بچه

د كه گرفتار نكبت عملش گردند؟ و به ظلم ظالم او چه تقصيرى دارن

 مبتال شوند و اين برخالف عدل است.

جواب آن است كه معنى مسلط فرمودن خدا ظالم را بر اوالد اين 

نمايد از  شود و جلوگيرى نمى شخص آن است كه خداوند مانع نمى

كسى كه بخواهد به فرزند آن ظالم ستم كند زيرا جلوگيرى از ظلم 

نمايد و چون  د تفضل و احسانى است كه خداوند به پدر مىبه اوال

 پدر ظالم به يتيمان بوده استحقاق اين تفضل را ندارد.

حضرت صادق )ع( فرمود: اگر پدر صالح باشد خداوند اوالدش را به 

فرمايد، )يعنى تفضلى است كه به پدر  سبب صالح او محافظت مى

ما آن ديوار كه حضرت ا»فرمايد( چنانچه در سوره كهف فرمود  مى

  خضر مشغول تعمير آن شد؛ پس مال دو پسر يتيم از اهل

______________________________ 
ان آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك فى عقبه و يلحقه وبال  -(1)

 ذلك فى االخرة )بحار األنوار(.

 احسنوا فى عقب غيركم تحسنوا فى عقبكم )بحار االنوار(. -(2)
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ظلم سلط اللّه عليه من يظلمه او على عقبه او على عقب من  -(3)

 (.250ص  2عقبه )كافى ج 

 163، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شهر بود و در زير آن گنجى از مال آن دو يتيم بود و پدر ايشان مرد 

صالحى بود پس خدا خواست كه ايشان به مرتبه بلوغ رسيده و گنج 

يتيم رحمت و تفضلى از  خود را بيرون آورند و اين حفظ مال دو

 .379«پروردگارت بوده براى اينكه پدر آنها صالح بوده است

شود  پس صالح بودن پدر سبب تفضل الهى نسبت به فرزندانش مى

 .380 چنانچه ظالم بودنش سبب منع اين تفضل است

  اخبار درباره اين گناه

: حضرت صادق )ع( فرمود: از جمله گناهان كبيره خوردن مال يتيم 

 .381 روى ستم استاز 

كند از جدش رسول خدا )ص( كه  و حضرت باقر )ع( روايت مى

كه شعله آتش از  شوند درحالى فرمود: روز قيامت جمعى محشور مى

                                                 
379  (1)-\i  ًا اجلِْداُر َفكاَن ِلُغالَمْيِ يَِتيَمْيِ ِف اْلَمِديَنِة َو كاَن حَتَْتُه َكْنٌز ََلُما َو كاَن أَبُومُها صاِْلا مُها َو َيْسَتْخرِجا َكنَزمُها َرمْحًَة ِمْن رَبِّكَ  َو أَمَّ  (.81آيه  18) سوره E\ فََأراَد رَبَُّك َأْن يَ ْبُلغا َأُشدَّ
 على بن ابراهيم قمىتفسري  -(2)  380
 عن عمر بن زرارة عن الصادق) ع( قال سألته عن الكبائر قال) ع( منها اكل مال اليتيم ظلما) حبار االنوار(. -(3)  381

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  383 

شود! گفتند: يا رسول اللّه اينها چه كسانى  دهان آنها خارج مى

 382خورند! هستند؟ فرمود: كسانى كه از روى ستم مال يتيمان را مى

ع( پرسيده شد كمترين چيزى كه به سبب آن از حضرت رضا )

شود، چيست؟ حضرت  خورنده مال يتيم داخل آتش جهنم مى

فرمودند: اندك و بسيارش در اين معنى يكسان است، هرگاه قصدش 

 .383اين باشد كه به آنان پس ندهد

و نيز از حضرت رسول )ص( مرويست كه فرمود: در ليلة المعراج، 

از آتش پر بود و از دبر ايشان آتش  جمعى را ديدم كه شكمهايشان

آمد، از جبرئيل پرسيدم اينها چه كسانى هستند؟ گفت:  بيرون مى

 .384خورندگان مال يتيم بناحق!

______________________________ 
وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُالمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ  -(1)

كانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَخْرِجا  لَهُما وَ

 (.81آيه  18)سوره   كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

  تفسير على بن ابراهيم قمى -(2)

                                                 
 ) ص( الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما.) حبار االنوار(.عن اىب جعفر) ع( قال) ع( قال رسول الّله) ص( يبعث ناس عن قبورهم يوم القيمة تأجج افواهم نارا فقيل يا رسول الّله من هؤالء قال -(4)  382
 سئل الرضا) ع( كم ادىن ما يدخل به النار من اكل مال اليتيم قال) ع( كثريه و قليله واحد اذا كان من نيته ان ال يرده) حبار االنوار( -(5)  383
من ادبارهم فقلت من هؤالء يا جِبئيل فقال هؤالء الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما) وسائل الشيعه كتاب التجارة  -اجوافهم النار و خترجقال رسول الّله) ص( ملا اسرى ىب اىل السماء رأيت قوما يقذف ىف  -(6)  384

 (.283ص  70باب 
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عن عمر بن زرارة عن الصادق )ع( قال سألته عن الكبائر قال  -(3)

 بحار االنوار(.)ع( منها اكل مال اليتيم ظلما )

عن ابى جعفر )ع( قال )ع( قال رسول اللّه )ص( يبعث ناس  -(4)

عن قبورهم يوم القيمة تأجج افواهم نارا فقيل يا رسول اللّه من هؤالء 

 قال )ص( الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. )بحار االنوار(.

 سئل الرضا )ع( كم ادنى ما يدخل به النار من اكل مال اليتيم -(5)

قال )ع( كثيره و قليله واحد اذا كان من نيته ان ال يرده )بحار 

 االنوار(

قال رسول اللّه )ص( لما اسرى بى الى السماء رأيت قوما  -(6)

 -يقذف فى اجوافهم النار و تخرج

 164، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  هاى كوچك مرگ طلبكار و بچه

، اگر آن بدهى : اگر طلبكار كسى بميرد و داراى اوالد كوچك باشد

را در وجه آنها كارسازى نكند البته به مقدار سهام صغار، از 

خورندگان مال يتيم به شمار خواهد رفت زيرا به مرگ پدر اموالش 

 شود. به فرزندانش منتقل مى
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 چشم درد امير المؤمنين )ع(

: حضرت امير المؤمنين )ع( به چشم درد سختى مبتال شدند، بطورى 

حضرت بلند شد، رسول خدا )ص( به عيادت  كه صداى ناله آن

صبرى است يا شدت درد  ايشان آمده، فرمود: اين ناله در اثر كم

وقت به اين شدت دردى عارض من نشده بود.  است؟ عرض كرد: هيچ

حضرت خبر وحشتناكى ذكر فرمود كه امير المؤمنين )ع( چشم درد 

 را فراموش كرد: آن خبر اين است:

  خبر وحشتناك

آيد؛  درستى كه عزرائيل وقتى كه براى گرفتن جان كافرى مى : به

گيرد؛ پس  سيخهائى از آتش همراه او است؛ پس با آنها جان او را مى

زند؛ امير المؤمنين )ع( راست نشست و گفت: يا  جهنم صيحه مى

رسول اللّه حديثى را كه فرموديد تكرار فرمائيد كه درد چشم را 

بر! آيا از امت شما هم كسى هست كه فراموش كردم از ترس اين خ

به اين كيفيت معذب شده و بميرد؟ فرمود: آرى؛ سه طايفه از 
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كننده؛ خورنده  دهند؛ حاكم ظلم مسلمانانند كه اين قسم جان مى

 .385 دهنده به دروغ مال يتيم بناحق: شهادت

  احسان به يتيم

ن : چنانچه ظلم به يتيم عقوبتهاى دنيويه و اخرويه دارد همچني

احسان به يتيم هم داراى اجرهاى دنيوى و اخروى است مخصوصا 

نسبت به نگهدارى و تكفل يتيم هم روايات زيادى رسيده كه به بعضى 

 شود: از آنها اشاره مى

از حضرت صادق )ع( مرويست كه فرمود: كسى كه كفالت و 

  محافظت يتيم

______________________________ 
ء يا جبرئيل فقال هؤالء الذين يأكلون من ادبارهم فقلت من هؤال

 (.283ص  70اموال اليتامى ظلما )وسائل الشيعه كتاب التجارة باب 

يا على ان ملك الموت اذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه  -(1)

سفود من نار فنزع روحه به فتصيح جهنم، فاستوى على )ع( جالسا 

انسانى وجعى ما  فقال )ع( يا رسول اللّه )ص( اعد على حديثك فقد

                                                 
لسا فقال) ع( يا رسول الّله) ص( اعد على حديثك فقد انساىن وجعى ما قلت، ُث يا على ان ملك املوت اذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفود من نار فنزع روحه به فتصيح جهنم، فاستوى على) ع( جا -(1)  385

 (.731ص  2قال:) ع( هل يصيب ذلك احدا من امتك قال:) ص( نعم حاكم جائر و آكل مال اليتيم ظلما و شاهد زور.) سفينة البحار جلد 
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قلت، ثم قال: )ع( هل يصيب ذلك احدا من امتك قال: )ص( نعم 

 2حاكم جائر و آكل مال اليتيم ظلما و شاهد زور. )سفينة البحار جلد 

 (.731ص 

 165، ص: 1 گناهان كبيره، ج

فرمايد: چنانچه جهنم را براى  نمايد خداوند بهشت را بر او واجب مى

 386وده.خورنده مال يتيم واجب فرم

كننده يتيم باهم در بهشت  و رسول خدا )ص( فرمود: من و كفالت

خواهيم بود مانند اين دو انگشت و اشاره به انگشت شهادت و انگشت 

 .387 وسط خود فرمود؛ يعنى بين من و او جدائى و حجابى نيست

و نيز فرمود كسى كه ولى يتيمى شود و واليت خود را درباره او 

احسان كند و دست بر سرش بگذارد بعدد هر خوب انجام دهد به او 

شود و گناهى  اى نوشته مى موئى كه بر سر آن بچه است برايش حسنه

 .388گردد اى به درجاتش افزوده مى شود و درجه از او محو مى

اش عرش خدا بلرزه  و نيز فرمود: هرگاه يتيم بگريد براى گريه

يد هركس او اى مالئكه شاهد باش»فرمايد  آيد، پس خداوند مى مى
                                                 

 (.120حبار االنوار صفحه  16له.) جلد من كفل يتيما اوجب الّله له اجلنة كما اوجب جهنم على آكل ما -(1)  386
 (.199حبار االنوار صفحه  16انا و كافل اليتيم كهاتي ىف اجلنة اذا لقى الّله تعاىل و اشار بالسبابة و الوسطى) جلد  -(2)  387
 كل شعر سيئة و رفع له بكل شعرة درجة.ال يلى احدكم يتيما فيحسن واليته و وضع يده على راسه اال كتب الّله له بكل شعرة حسنة و حمى عنه ب -(3)  388
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را ساكت نمود و راضى و دلخوش كرد بر من است كه او را در قيامت 

 .389«خشنود نمايم

و از آثار دست كشيدن بر سر يتيم از روى ترحم، برطرف شدن مرض 

قساوت قلب است چنانچه در چندين روايت ذكر شده است و احاديث 

 وارده در اين باب بسيار و در آنچه گذشت كفايت است.

 صغير اولياى

: پسرى كه پانزده سالش تمام نشده و دخترى كه نه سالش تمام نشده 

نسبت به مالش محجور عليه است يعنى هيچ نوع تصرفى در مال و 

تواند انجام دهد و حق تصرف در اموالش و همچنين  اش نمى ذمه

  صالحديد كارش منحصر به ولى او است ولى

______________________________ 
كفل يتيما اوجب اللّه له الجنة كما اوجب جهنم على آكل من  -(1)

 (.120بحار االنوار صفحه  16ماله. )جلد 

انا و كافل اليتيم كهاتين فى الجنة اذا لقى اللّه تعالى و اشار  -(2)

 (.199بحار االنوار صفحه  16بالسبابة و الوسطى )جلد 

                                                 
ول الّله تعاىل يا مالئكىت اىن اشهدكم ان ملن اسكته و ارضاه ان ارضيه يوم اذا بكى اليتيم اهتز لبكائه العرش فيقول الّله تعاىل يا مالئكىت، هذا اليتيم الذى غيب ابوه ىف الرتاب فيقول املالئكه انت اعلم فيق -(4)  389

 القيمة.
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راسه اال  ال يلى احدكم يتيما فيحسن واليته و وضع يده على -(3)

كتب اللّه له بكل شعرة حسنة و محى عنه بكل شعر سيئة و رفع له بكل 

 شعرة درجة.

اذا بكى اليتيم اهتز لبكائه العرش فيقول اللّه تعالى يا  -(4)

مالئكتى، هذا اليتيم الذى غيب ابوه فى التراب فيقول المالئكه انت 

ن اسكته و ارضاه اعلم فيقول اللّه تعالى يا مالئكتى انى اشهدكم ان لم

 ان ارضيه يوم القيمة.

 166، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شرعى صغير در مرتبه اولى فقط و فقط پدر يا جد پدرى او است و 

 مادر يا جد مادرى و برادر و عموها و ديگران شرعا واليتى ندارند.

كه پدر يا جد پدرى مرده باشند، ولى  در مرتبه دوم، يعنى درصورتى

كه پدر يا جد پدرى او را بر صغار قيم قرار داده  شرعى كسى است

 باشند.

در مرتبه سوم، يعنى با نبودن پدر و جد پدرى و تعيين نكردن قيم، 

ولى او حاكم شرع است يا كسى كه حاكم او را قيم بر صغار قرار 

 دهد.
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كه حاكم شرع هم نباشد پس امر  در مرتبه چهارم، يعنى درصورتى

 ست كه در محل خودش ذكر شده.صغير به عدول مؤمنين ا

 بايد در كار يتيم دقت كرد

: قيم بر صغير هر نوع معامله و تصرفى كه صالح و صرفه صغير در آن 

 تواند انجام دهد. باشد مى

گيرى نمايد البته زياده روى  نسبت به خوراك و لباسش نبايد سخت

هم حق ندارد بكند بلكه ميانه روى را از دست نداده با مالحظه 

 عادت و شأن طفل برايش تهيه كند.

كند واجب است حساب آن را  لباسى را كه براى صغير تدارك مى

على حده از مال صغير محسوب داشته و حق ندارد آن را با لباس 

 اش مخلوط نمايد. عائله

ولى نسبت به خوراك يتيم واجب نيست كه از مال خودش على حده 

جزء عائله خود و از جمله  طعام تهيه نمايد بلكه جايز است او را

ايشان محسوب داشته به همان نسبت از مال يتيم بردارد مثال اگر 

اش نه نفرند و با  طعامى كه تدارك نموده ده تومان شده و عائله

تواند  شوند يك تومان سهم صغير را از مالش مى صغير ده نفر مى
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ط بردارد. و اگر سهم صغير را كمتر حساب كند بهتر و به احتيا

 تر است. نزديك

اش  و غالبا اختالط صغير در خوراك به نحوى كه ذكر گرديد به صرفه

 تر است تا از مالش مستقال خوراك تهيه كنند. نزديك

اش  كه از جهت خوراك تفاوت زيادى بين يتيم و عائله بلى درصورتى

اش  كما و كيفا باشد مانند اينكه خوراك صغير نصف خوراك عائله

خورد البته در اين صورت  مثال صغير گوشت و برنج نمىهست يا اينكه 

اختالط مشكل است و بايد رعايت صرفه و صالح صغير را در هر حال 

 بنمايد.

فرمايد،  از سوره بقره تذكر مى 220چنانچه در قرآن مجيد در آيه 

در شان نزول آن گفته شده كه پس از نزول آيه تحريم خوردن مال 

  لمانان سختيتيم و شدت عقوبت آن مس

 167، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بر خود ترسيدند و از بيم عذاب الهى نزديك يتيمان و اموال ايشان 

اش جدا  شدند و اگر كسى سرپرست يتيمى بود او را از عائله نمى

نمود و اگر از خوراكش  كرد و خوراكش را جداگانه تهيه مى مى
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شد، پس در حرج  ىزد تا فاسد م آمد به آن دست نمى چيزى زياد مى

و زحمت واقع شدند و از رسول خدا )ص( تكليف خود را درباره 

ايتام سؤال نمودند، خداى تعالى اين آيه را فرستاد كه از كيفيت 

پرسند بگو به صالح آوردن حال ايشان و  معيشت يتيمان از تو مى

محافظتشان از پرهيز و دورى كردن از آنها بهتر است و اگر با آنها 

ه كنيد و طعام خود را با ايشان خلط كرده در خوردن با آنها مخالط

شريك شويد، پس ايشان برادران دينى شما هستند )و از حق 

برادران دينى مخالطت است( و خداى تعالى تباه كننده مال يتيمان 

 .390داند كننده آن مى را از اصالح

 اگر قيم ثروتمند است مجانا كار كند

نياز است، احتياط آن است  معيشت خود بى : قيم صغير اگر غنى و در

كه تبرعا و مجانا كارهاى صغير را انجام دهد و به همان اجر و پاداش 

اخروى كه خداى تعالى وعده داده قناعت نمايد چنانچه در قرآن 

 .391فرمايد مجيد دستور مى

  اقل االمرين احوط و اولى است

                                                 
390  (1)-\i ُقْل ِإْصالٌح ََلُْم َخرْيٌ َو ِإْن خُتاِلطُوُهْم فَِإْخواُنُكْم َو اللَُّه يَ ْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح ...  َو َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَيتامى\E (.220آيه  2) سوره 
391  (2)-\i .َو َمْن كاَن َغِنيًّا فَ ْلَيْسَتْعِفْف\E (.6آيه  4) سوره 
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  : اگر قيم فقير باشد در مقابل زحمتى كه براى

  كشد اجرى دارد، و در تعيين حق او سه قول است تيم مىي

اند اجرة المثل را حق دارد بردارد يعنى  : بعضى از فقها فرموده

شود هر قدر كه عرف اجرت براى او قرار داد  رجوع به عرف مى

 تواند برداشت نمايد. مى

تواند  اند به مقدار كفايت و رفع حاجتش مى بعضى ديگر فرموده

 زيادتر.بردارد نه 

اند اقل االمرين را حق دارد، يعنى اگر اجرة  بعضى ديگر فرموده

المثل از رفع حاجتش كمتر است اجرة المثل و اگر رفع حاجتش 

كمتر از آن باشد به همان اكتفاء نمايد و اين قول سوم احوط و اولى 

 است.

 شود مالش را به او داد تا به حد رشد نرسد نمى

د و داراى رشد نشود جايز نيست مالش را به صغير تا به سن بلوغ نرس

 تصرفش دهند
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______________________________ 
قُلْ إِصْالحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ   وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى -(1)

 (.220آيه  2)سوره  فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ...

 (.6آيه  4)سوره  وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. -(2)

 168، ص: 1 گناهان كبيره، ج

و اگر قيم مخالفت اين حكم را نمود يعنى مال صغير را به تصرفش 

داد و احيانا مال تلف شد ولى طفل ضامن است، و پس از بلوغ و 

واجب است عوض آن را به يتيم بدهد و همچنين ساير  392 رشدش

 اموالش را.

  هاى بلوغ از نظر شرع نشانه

 شود: : بلوغ به يكى از اين سه چيز شناخته مى

 تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر و نه سال در دختر. -1

 روئيده شدن موى زبر برعانه. -2

 خارج شدن منى به احتالم يا غير آن. -3

 رشد چيست؟
                                                 

392  (1)-\i  ْآَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشداً َفاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم أَْمواََلُمْ  فَِإن \E (.6آيه  4) سوره 
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عهده امور : رشد عبارت از عقل معاشى است كه يتيم خودش از 

زندگى خود برآيد و در معامالت فريب نخورد و در نگهدارى مال 

خود و صرف كردنش در محل خود كامال مانند ساير عقال باشد؛ با اين 

دو شرط يعنى بلوغ و رشد؛ واجب است ولى، مالش را به او مسترد 

 دارد.

______________________________ 
 (.6آيه  4)سوره   شْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْفَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُ -(1)

 169، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  رباخوارى -9

اى كه به كبيره بودنش تصريح شده ربا است، در  نهم از گناهان كبيره

احاديثى كه از حضرت رسول )ص( و حضرت امير المؤمنين )ع( و 

ليهم الساّلم حضرت صادق )ع( و حضرت كاظم و حضرت جواد ع

فرمايند و نيز از جمله گناهانى  رسيده تصريح به كبيره بودنش مى

است كه در قرآن مجيد بر آن وعده عذاب داده شده بلكه تشديد 

 فرمايد. عذاب آن را بيش از بسيارى از كبائر مى

ايد ربا  اى كسانى كه ايمان آورده»فرمايد  در سوره آل عمران مى

يد چند برابر بازمستانيد و افزونى و ا مخوريد، چيزى كه داده
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زيادتى مطلبيد و از مخالفت خداوند بپرهيزيد تا رستگار شويد و 

 «.393 بترسيد از آتشى كه براى كافران آماده شده است

يعنى آتشى كه در اصل براى كافران است شما خودتان را بواسطه 

 خوردن ربا، سزاوار آن نكنيد.

خورند در قيامت از  كه ربا مى كسانى»فرمايد  در سوره بقره مى

خيزند مگر مانند كسى كه شيطان به سبب مس  گورهاى خود بر نمى

 394كردنش او را بيفكند.

______________________________ 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ  -(1)

آيه  3)سوره  حُونَ وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ.لَعَلَّكُمْ تُفْلِ

130.) 

                                                 
393  (1)-\i  َّ ْت لِلْ يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا الرَِّبوا َأْضعافاً ُمضاَعَفًة َو ات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن َو ات  (.130آيه  3) سوره E\كاِفرِيَن.ُقوا النَّاَر الَِِّ أُِعدَّ
394  (2)-\i  َّ ذِلَك بِأَن ، ْيطاُن ِمَن اْلَمسِّ َا اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّبا َو َأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َو َحرََّم الرِّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبا ال يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّ أَْمرُُه  E-\i\فَ َلُه ما َسَلَف وَ   با َفَمْن جاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانْ َتهىُهْم قاُلوا ِإَّنَّ

 (.276آيه  2) سوره E\ِإىَل اللَِّه َو َمْن عاَد َفُأولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدوَن.
د زنا، گرييهائى فرموده كه مانند آن را در هيچيك از فروع دين خود جز دوسىت با دمشنان دين، نفرموده و تعبرياتى كه در مورد ساير كبائر مانن فرمايد: خداوند متعال در اين آيات، نسبت به ربا سخت در تفسري امليزان مى

كند آن  مگر آنكه آثار شوم ساير گناهان از يك يا چند فرد َتاوز َّنى رسد و اين نيست شرب مخر، قمار و حىت قتل نفس شده گرچه خيلى شديد اللحن است وىل بپايه تشديدهائى كه در مورد اين گناه بزرگ شده َّنى
اريخ،  گريد. جريان ت سد كرده و روى فطرت انساىن پرده افكنده جلو چشمش را مىهم در بعضى جهات و تنها در مرحله اعمال و افعال، وىل آثار شوم اين دو گناه بنياد دين را ويران و اثر آن را حمو و نظام زندگى را فا

ائل از ميانشان رخت بر بست و كارشان جبائى رسيد كه ديگر مالك مال و كتاب اَلى را در اين دو موضوع تصديق كرده دوسىت و مداهنه با دمشنان دين، مسلمانان را بپرتگاه خطرناكى كشانيد دين و آئي و عموم فض
 آبرو و جان خودشان نباشند.

اى برپا شد كه كوهها را درهم فرورخيت و زمي را بلرزه درآورد و انسانيت را هتديد  ال هم مردم را بدو دسته ثرومتند و مستمند تقسيم كرد باْلخره كار جبنگ جهاىن كشيده شد و فتنهاندوزى و تراكم امو  رباخوارى و ثروت
 رود ... اه بزرگ از پيشگوئيهاى اين كتاب شريف بشمار مىبنابودى كرد و سراجنام شد آنچه شد و بزودى روشن خواهد گرديد كه بيانات قرآن درباره اين دو گن
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الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ال يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  -(2)

أَحَلَّ اللَّهُ  الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ، ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ

 -فَلَهُ ما سَلَفَ وَ  الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى

 170، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  انحراف از عقل و شرع

ها  : يعنى خورندگان و گيرندگان رباء در روز قيامت به شكل ديوانه

شناسند و  ه اين نشانه آنها را مىخيزند و اهل محشر ب از گور برمى

حشر رباخواران به اين صورت براى اين است كه در دنيا از طريق 

عقل و شرع منحرف شده و از مقتضاى حيات انسانى كه مهربانى و 

عدالت و كمك به يكديگر است دور گرديدند و در حقيقت رباخواران 

 ويند.در همين دنيا مجنون و ممسوس شيطان و متحرك به حركت ا

 آيا ربا مانند دادوستد است؟

 خوريد؟ : هرگاه به ايشان گفته شود چرا ربا مى

گويند: ربا هم يك نوع دادوستد است و فرقى بين ربا و معامله  مى

كه اين  نيست، پس چون بيع حالل است، ربا هم حالل است درحالى

شخص مجنون ندانسته است كه بين ربا و بيع خيلى فرق است زيرا 
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نياز است به مالى  بارت از عوض كردن مالى است كه از آن بىبيع ع

كه به آن نيازمند است و اين امرى است عاقالنه و عادالنه و الزمه 

حيات اجتماعيه انسان است، اما ربا عبارت است از دادن مالى كه از 

نياز است به ديگرى كه نيازمند است به شرطى كه در موقع  آن بى

وض دهد يا اينكه اگر سر موعد نداد با شرط پس دادن با زيادتى ع

 زيادتى مهلت دهد.

 سازد ربا اختالفات طبقاتى و انقالب مى

  اى : شكى نيست كه اين معامله

______________________________ 
 أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.

 (.276آيه  2)سوره 

فرمايد: خداوند متعال در اين آيات، نسبت به  در تفسير الميزان مى

گيريهائى فرموده كه مانند آن را در هيچيك از فروع دين  ربا سخت

خود جز دوستى با دشمنان دين، نفرموده و تعبيراتى كه در مورد 

ساير كبائر مانند زنا، شرب خمر، قمار و حتى قتل نفس شده گرچه 

ن است ولى بپايه تشديدهائى كه در مورد اين گناه خيلى شديد اللح

رسد و اين نيست مگر آنكه آثار شوم ساير گناهان از  بزرگ شده نمى
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كند آن هم در بعضى جهات و تنها در  يك يا چند فرد تجاوز نمى

مرحله اعمال و افعال، ولى آثار شوم اين دو گناه بنياد دين را ويران 

ى را فاسد كرده و روى فطرت انسانى و اثر آن را محو و نظام زندگ

گيرد. جريان تاريخ، كتاب الهى را  پرده افكنده جلو چشمش را مى

در اين دو موضوع تصديق كرده دوستى و مداهنه با دشمنان دين، 

مسلمانان را بپرتگاه خطرناكى كشانيد دين و آئين و عموم فضائل از 

ر مالك مال و ميانشان رخت بر بست و كارشان بجائى رسيد كه ديگ

 آبرو و جان خودشان نباشند.

اندوزى و تراكم اموال هم مردم را بدو دسته  رباخوارى و ثروت

ثروتمند و مستمند تقسيم كرد باألخره كار بجنگ جهانى كشيده شد و 

اى برپا شد كه كوهها را درهم فروريخت و زمين را بلرزه  فتنه

انجام شد آنچه شد و درآورد و انسانيت را تهديد بنابودى كرد و سر

بزودى روشن خواهد گرديد كه بيانات قرآن درباره اين دو گناه 

 رود ... بزرگ از پيشگوئيهاى اين كتاب شريف بشمار مى

 171، ص: 1 گناهان كبيره، ج

است ظالمانه و غير عادالنه و برخالف وجدان و فطرت انسانى و 

هر روز زننده نظام اجتماعى است؛ چون از طرف طلبكار  برهم
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شود و از طرف بدهكار فقر و  ثروت، بدون هيچ عملى متراكم مى

گردد، از لوازم اين فاصله، نفرت و بغض شديد  تنگدستى زياد مى

فقرا به اغنياء است و ضررش براى نظام اجتماعى بشر و انقالبهاى 

خونينى كه ناشى از اختالفات طبقاتى است پر ظاهر است چنانچه 

و محققين همين موضوع را يكى از اسباب بعضى از دانشمندان 

 .395اند پيدايش جنگ جهانى دانسته

 قرض الحسنه بدون سود

: بالجمله مال و ثروت بايد بدون ربح و سود براى نيازمندان پرداخت 

شود تا حقيقت دوستى و رأفت و مهربانى، و روح صميميت و همكارى 

 اجتماعى در بين مردم تقويت يابد.

ف نظام اجتماعى و موجب بغض و عداوت و پس رباخوارى برخال

 حسد و نفرت و منتهى به هالكت خواهد شد.

  رباخوار از خيرات محروم است

                                                 
بح گويد پاداش و مزد فقط در برابر كار و كوشش است و چون سرمايه خودخبود كار و كوشش نيست خبودى خود نبايد سود بدهد و راه اصلى سود و ر  نويسد: اسالم مى در كتاب اسالم و صلح جهاىن مى -(1)  395

 تواند با اضافه سود در موقع قرض دادن وسيله زياد شدن مال شود. و بنابراين فقط وجود مال و ثروت در نزد صاحب خود َّنىآن فقط كار و كوشش است 
گذارد  شرائط و قواني زيادى در راه عدم تراكم ثروت مىدارى هبرتين راه اضافه ثروت و سرمايه است، و خباطر نياز افراد مبال،  اين قانون اساسى اسالم مانع بزرگى در راه ازدياد ثروت است چنانچه در سيستم سرمايه

سازد و از  دهد و عدالت بي كوشش حقيقى و مزد و جزاء را برقرار مى بردارى، قيمت كار و كوشش را مى برد و در ميدان توليد و هبره ترين عوامل استعمارى و جنگهاى جهاىن را نيز از بي مى چنانچه با حترمي ربا اساسى
دارى مبجرد شركت دادن اموال خود در بانكها و غري بانكها سود حرام را بر ثروت خود  كه اين گروه در جهان سرمايه كند درصورتى مشىت بيكار و عاطل و باطل، صاحب آالف و الوف شوند جلوگريى مى اينكه

دارى. شواهد زياد آن  زند چنانكه در جهان گنديده سرمايه شود و بتوازن اقتصادى و اجتماعى صدمه مى ا روز به روز بيشرت مىكه خود مشغول عيش و نوش و شهوتراىن و ميگسارى هستند ثروهتاى آهن ميافزايند و درحاىل
 شود. بطور روزافزون ديده مى

 ودى پاكستاىن چاپ شده كه داراى، آمار و اطالعات فراواىن در اين زمينه است(.) درباره ربا و مفاسد فراوان رباخوارى كه در اسالم بشدت حترمي شده كتاب جامع و جالىب بنام الربا، از استاد سيد على مود
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 : مفاسد عظيمه معنوى رباخوارى هم زياد

______________________________ 
گويد  نويسد: اسالم مى در كتاب اسالم و صلح جهانى مى -(1)

كوشش است و چون سرمايه  پاداش و مزد فقط در برابر كار و

خودبخود كار و كوشش نيست بخودى خود نبايد سود بدهد و راه 

اصلى سود و ربح آن فقط كار و كوشش است و بنابراين فقط وجود 

تواند با اضافه سود در موقع  مال و ثروت در نزد صاحب خود نمى

 قرض دادن وسيله زياد شدن مال شود.

گى در راه ازدياد ثروت است اين قانون اساسى اسالم مانع بزر

دارى بهترين راه اضافه ثروت و سرمايه  چنانچه در سيستم سرمايه

است، و بخاطر نياز افراد بمال، شرائط و قوانين زيادى در راه عدم 

ترين عوامل  گذارد چنانچه با تحريم ربا اساسى تراكم ثروت مى

دان توليد و برد و در مي استعمارى و جنگهاى جهانى را نيز از بين مى

دهد و عدالت بين كوشش  بردارى، قيمت كار و كوشش را مى بهره

سازد و از اينكه مشتى بيكار و  حقيقى و مزد و جزاء را برقرار مى

كند  عاطل و باطل، صاحب آالف و الوف شوند جلوگيرى مى

دارى بمجرد شركت دادن  كه اين گروه در جهان سرمايه درصورتى

غير بانكها سود حرام را بر ثروت خود  اموال خود در بانكها و
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كه خود مشغول عيش و نوش و شهوترانى و  ميافزايند و درحالى

شود و بتوازن  ميگسارى هستند ثروتهاى آنها روز به روز بيشتر مى

زند چنانكه در جهان گنديده  اقتصادى و اجتماعى صدمه مى

 شود. دارى. شواهد زياد آن بطور روزافزون ديده مى سرمايه

)درباره ربا و مفاسد فراوان رباخوارى كه در اسالم بشدت تحريم 

شده كتاب جامع و جالبى بنام الربا، از استاد سيد على مودودى 

پاكستانى چاپ شده كه داراى، آمار و اطالعات فراوانى در اين 

 زمينه است(.

 172، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ر كسب و كار و در است، محروميت از آثار خير و بركات معنوى كه د

جنبش و سعى در تحصيل معاش است چنانچه رسول خدا )ص( 

فرمود: عبادت هفتاد قسم است، افضل اقسام آن طلب مال حالل 

 .396 است

و نيز فرمود: تاجر راست گفتار و درست كردار با انبياء محشور 

 397درخشد. گردد و صورتش مانند ماه شب چهارده مى مى

                                                 
 (.6، ج 11ص  4العبادة سبعون جزء افضلها طلب اْلالل.) وسائل الشيعه كتاب َتارت باب  -(1)  396
 (.140صفحه  3التاجر الصدوق َيشر يوم القيمة مع الصديقي و الشهداء) حمجة البيضاء جلد  -(2)  397
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 محروميت از توكل به خدا

: از آن جمله محروميت از صفت توكل بر خداوند و تضرع و التجاء 

به درگاه او و طلب بركت از او است زيرا كه تمام اميد رباخوار همان 

خواهد از بدهكار بيچاره بگيرد و اين شرك  سودى است كه مى

 .398آشكارى است چنانچه در بحث شرك مفصال ذكر شد

  ثوابهاى زياد براى قرض الحسنه

آن جمله محروميت از پاداش بزرگى است كه براى قرض : از 

الحسنه قرار داده شده است، چنانچه صدقه )يعنى دادن مال به 

مستحق بدون عوض( ده حسنه دارد ولى قرض دادن )يعنى دادن 

مال يا پس گرفتن آن پس از مدتى بدون زيادتى( هيجده حسنه 

دى مطالبه دارد و كسى كه بدهكار را مهلت دهد بدون اينكه سو

نمايد به هر روزى ثواب صدقه دادن آن مال را در راه خدا برايش 

هاى الهيه را درباره  نويسند و در حقيقت شخص رباخوار وعده مى

صدقه و قرض الحسنه تصديق ننموده و به مرض بخل و حرص گرفتار 

 و شكى نيست كه عاقبت بخل آتش و دوزخ است.

                                                 
خواهد كه بركت دهد و اميدش به رحبى است كه خداوند  كند و از خدا مى و از مجله وجوه اختالف بي ربا و معامله آنست كه در كسب َتارت احتمال سود و زيان هر دو هست و لذا مبقدار قوه سعى مى -(3)  398

 ه خواهد برداشت.فرمايد وىل در رباء نظر به ربح و سود مسلمى است كه از مال مديون بيچار  نصيبش مى
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  عذاب دردناك و جاودانى

فاسد عظيمه دنيويه و اخرويه رباخوارى، نسبت به خودش : و چون م

و اجتماع، بيش از ساير گناهان است در قرآن مجيد و اخبار اهل 

بيت عليهم السّالم تشديد بيشترى درباره آن شده و آن را از هر 

گناهى بزرگتر دانسته و عذابش را عظيم خوانده به طورى كه اگر 

 و به اين عمل شنيع مصر رباخوار از كرده خود پشيمان نشود

______________________________ 
العبادة سبعون جزء افضلها طلب الحالل. )وسائل الشيعه كتاب  -(1)

 (.6، ج 11ص  4تجارت باب 

التاجر الصدوق يحشر يوم القيمة مع الصديقين و الشهداء  -(2)

 (.140صفحه  3)محجة البيضاء جلد 

ن ربا و معامله آنست كه در كسب و از جمله وجوه اختالف بي -(3)

تجارت احتمال سود و زيان هر دو هست و لذا بمقدار قوه سعى 

خواهد كه بركت دهد و اميدش به ربحى است  كند و از خدا مى مى

فرمايد ولى در رباء نظر به ربح و سود  كه خداوند نصيبش مى

 مسلمى است كه از مال مديون بيچاره خواهد برداشت.

 173، ص: 1 ، جگناهان كبيره

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  405 

و حكم تحريم الهى را نپذيرد، از كسانى خواهد بود كه هميشه در 

آتش جهنم معذب است، و هرگز نجاتى برايش متصور نيست چنانچه 

 فرمايد: مى

و كسى كه به او پند پروردگارش برسد )نهى از رباخورى( پس »

اش، يعنى  بپذيرد و آن را ترك نمايد، پس براى او است عمل گذشته

شود و امرش )در  ازخواست ندارد به سبب توبه عذابش ساقط مىب

 .399 لزوم تدارك از گناه گذشته و عدم لزوم( با خداوند است

چنانچه در بعضى گناهان تداركى معين نفرموده مانند شرك، هرگاه 

هايش بخشوده شده  مشرك توبه نمايد آمرزيده است و گذشته

رك را الزم فرموده مانند خواهد و در بعضى هم تدا تداركى هم نمى

لزوم قضاى نماز و روزه، پس از توبه از ترك آن و مانند لزوم 

برگرداندن مالى كه به عنوان سود در ربا گرفته است كه بايد پس از 

و كسى كه ترك نكند »فرمايد:  توبه به صاحبش برگرداند. بعد مى

يشان آنچه را كه خداوند نهى فرموده و بر آن گناه بازگردد، پس ا

 «.400مالزمان دوزخ و در آن هميشگى خواهند بود

  بركت است مال ربوى بى
                                                 

399  (1)-\i فَ َلُه ما َسَلَف َو أَْمرُُه ِإىَل اللَِّه.  َفَمْن جاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّه فَانْ َتهى\E (.276آيه  2) سوره 
400  (2)-\i .َو َمْن عاَد فَُأولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدوَن\E (.276آيه  2) سوره 
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كند و صدقات  بركت مى خدا مال ربا را كم و بى»فرمايد  : سپس مى

دارد هر ناسپاسى را كه محرمات  دهد و خدا دوست نمى را بركت مى

 .401«الهيه را حالل دانسته مرتكب گردد

ن باشد عاقبتش به كمى و آرى مال ربائى هرچند بسيار و فراوا

كشد چنانچه تجربه ثابت كرده كه مال ربائى دوام ندارد  بدبختى مى

 .402 اش رود يا از دست فرزندان و ورثه يا از دست خودش بيرون مى

______________________________ 
 إِلَى اللَّهِ. فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ  فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى -(1)

 (.276آيه  2)سوره 

آيه  2)سوره  وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. -(2)

276.) 

 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. -(3)

 (.277آيه  2)سوره 

                                                 
401  (3)-\i  َّاٍر أَثِيٍم.مَيَْحُق الل بُّ ُكلَّ َكفَّ َدقاِت َو اللَُّه ال َيُِ  (.277آيه  2) سوره E\ُه الرِّبا َو يُ ْريب الصَّ
دنيا و هم در آخرت ظاهر  يت عمومى آنست كه هم دردر اين آيه َّنو دادن صدقات در برابر از بي بردن ربا قرار داده شده و اين مطلب گذشت كه َّنو صدقات َمتص بآخرت نيست بلكه اين يك خاص -(4)  402

ناپذير آنست، چون موجب نشر امنيت و رمحت و حمبت  دهد و اين خاصيت اثر قهرى و انفكاك شود بنابراين از بي بردن ربا هم در برابر آن مهي است يعىن چنانچه خاصيت صدقات اينست كه مال را َّنو مى مى
شود  وسيله بيشرت راههاى فساد و آفاتى كه موجب فناء مال مى خواند و بدين سازد و باحتاد و كمك و مهكارى مى ردم را از غضب و دزدى و افساد منصرف مىگردد و سبب حسن تفاهم و الفت گرفنت دَلا شده و م مى

عىن باعث خسارت و قساوت و دمشىن و بدبيىن و ناامىن شده نفوس را بانتقاجموئى هتييج برد ي رفته مال را از بي مى كند، مهچني خاصيت ربا هم اينست كه رفته مى -گردد و مهه اينها بنمو و افزايش مال كمك بسته مى
ست كه انفاق و ربا با ماند، سر مهه اينها اين شود باز شده و كمرت ماىل از آفت و بليه عمومى سامل مى وسيله بيشرت راههاى فساد و آفاتى كه موجب از بي رفنت مال مى خواند و بدين كند و باختالف و پراكندگى مى مى

نكبت شده براى دفاع از حقوق حياتى آماده و براى برابرى و نشان دادن زندگاىن طبقه مستمند و رجنِب سروكار دارد و احساسات باطىن اين طبقه بواسطه نياز ضرورى پيوسته در هيجان بوده و نفوس ايشان كه قرين 
يابد وىل اگر در چني حاىل با اعمال خشونت آميز  وجود چني شرائطى بايشان احسان و كمك بال عوض شود احساساتشان بر نيكى و حسن نيت انگيزش مىكه با  عكس العمل تا هرجا رسد حاضر است درصورتى

افتد يكى از رباخواران  يله باشد انتقام خود را خواهند گرفت و كمرت اتفاق مىو قساوت افزاى طبقه ثرومتند و سودپرست روبرو شوند و مال و آبرو و جان خود را در خطر ببينند حس انتقاجموئى آنان حتريك شده هبر وس
 شان را ديده و دريافته است.) تفسري امليزان(. اثر ماندن كوشش از نتايج آن در امان مباند چنانكه هركس سراجنام رباخواران و نابود شدن اموال و ويران شدن خاَّنان و ىب
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و دادن صدقات در برابر از بين بردن ربا قرار در اين آيه نم -(4)

داده شده و اين مطلب گذشت كه نمو صدقات مختص بآخرت نيست 

بلكه اين يك خاصيت عمومى آنست كه هم در دنيا و هم در آخرت 

شود بنابراين از بين بردن ربا هم در برابر آن همين است  ظاهر مى

دهد و اين  و مىيعنى چنانچه خاصيت صدقات اينست كه مال را نم

ناپذير آنست، چون موجب نشر امنيت و  خاصيت اثر قهرى و انفكاك

گردد و سبب حسن تفاهم و الفت گرفتن دلها شده  رحمت و محبت مى

سازد و باتحاد و  و مردم را از غضب و دزدى و افساد منصرف مى

وسيله بيشتر راههاى فساد و آفاتى  خواند و بدين كمك و همكارى مى

گردد و همه اينها بنمو و افزايش  شود بسته مى فناء مال مى كه موجب

 -مال كمك

 174، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 جنگ با خدا و پيغمبر

ايد از  اى كسانى كه ايمان آورده»فرمايد  : در جاى ديگر مى

مخالفت با خداوند بپرهيزيد و آنچه از مال ربائى نزد شما باقى 

 «.ايد مانده واگذاريد اگر ايمان آورده
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پس اگر فرمان نبرديد و ربا را ترك نكرديد پس به جنگ بزرگى با »

ايد و اگر از گرفتن ربا توبه كنيد پس  خدا و پيغمبرش آماده شده

هاى شما است نه شما بر بدهكار ظلم كرده بيش از  براى شما سرمايه

رأس المال بطلبيد و نه آنها بر شما ستم كرده از رأس المال چيزى 

 .403«هندكمتر بد

جنگ با  «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ» فرمايد در تفسير منهج مى

خدا همان جنگ با پيغمبر است كه منظور دشمنى با خدا و پيغمبر 

باشد و خبر دادن به بزرگى گناه ربا است، و يا مراد به  )ص( مى

 حرب خدا آتش و به حرب رسول شمشير او است و اين مقتضى آن

است كه با رباخوار بايد جنگ كرد تا به حكم خدا برگردد، چنانچه 

مرويست كه پس از نزول اين آيات رسول خدا )ص( به عامل مكه 

امر فرمود: اگر بنى مغيره از رباخوارى توبه نكنند با ايشان جنگ 

 نمايد.

اى كه در مكه معظمه انشاء فرمود اين جمله را بيان  و نيز در خطبه

 نيد هرفرمود، بدا

______________________________ 
رفته مال را از بين  كند، همچنين خاصيت ربا هم اينست كه رفته مى

                                                 
403  (1)-\i  َّْرٍب ِمَن اللَِّه َو َرُسولِِه َو ِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم ُرُؤُس أَْمواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُموَن.ِذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َو َذُروا ما بَِقَي ِمَن الرِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَي َفِإْن ملَْ تَ ْفَعُلوا فَْأَذنُوا حِبَ يا أَي َُّها ال\E (.279و  278آيه  2) سوره 
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برد يعنى باعث خسارت و قساوت و دشمنى و بدبينى و ناامنى  مى

كند و باختالف و پراكندگى  شده نفوس را بانتقامجوئى تهييج مى

آفاتى كه موجب از وسيله بيشتر راههاى فساد و  خواند و بدين مى

شود باز شده و كمتر مالى از آفت و بليه عمومى  بين رفتن مال مى

ماند، سر همه اينها اينست كه انفاق و ربا با زندگانى طبقه  سالم مى

مستمند و رنجبر سروكار دارد و احساسات باطنى اين طبقه بواسطه 

ت نياز ضرورى پيوسته در هيجان بوده و نفوس ايشان كه قرين نكب

شده براى دفاع از حقوق حياتى آماده و براى برابرى و نشان دادن 

كه با وجود چنين  عكس العمل تا هرجا رسد حاضر است درصورتى

شرائطى بايشان احسان و كمك بال عوض شود احساساتشان بر نيكى 

يابد ولى اگر در چنين حالى با اعمال  و حسن نيت انگيزش مى

قه ثروتمند و سودپرست روبرو شوند خشونت آميز و قساوت افزاى طب

و مال و آبرو و جان خود را در خطر ببينند حس انتقامجوئى آنان 

تحريك شده بهر وسيله باشد انتقام خود را خواهند گرفت و كمتر 

افتد يكى از رباخواران از نتايج آن در امان بماند چنانكه  اتفاق مى

ويران شدن هركس سرانجام رباخواران و نابود شدن اموال و 

شان را ديده و دريافته است. )تفسير  اثر ماندن كوشش خانمان و بى

 الميزان(.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ  -(1)

لِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُو

 (.279و  278آيه  2)سوره  رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَ.

 175، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ربائى كه در جاهليت بود از بين برده شد و اول ربائى كه آن را از 

 .404 بين بردم رباى عمويم عباس است

 ربا و اخبار

)ع( مرويست: يك درهم ربا گرفتن از هفتاد مرتبه : از حضرت صادق 

 .405 زنا كردن به محرم خود نزد خداوند بدتر است

و حضرت رسول لعنت فرمود، رباخورنده و خوراننده و خريدار و 

 .406 فروشنده و نويسنده و دو شهودش را بر معامله

خدمت حضرت صادق )ع( عرض شد: مردى رباخوار است و 

ر مادر است )يعنى حالل و گوارا است مانند گويد مثل اولين شي مى

                                                 
 اال ان كل ربا ىف اجلاهلية موضوع حتت قدمى هاتي و اول ربا اضعه ربا العباس بن عبد املطلب. -(1)  404
 التهذيب(. -الفقيه -درهم ربا اشد عند الّله من سبعي زنية كلها بذات حمرم.) كاىف -(2)  405
 (.430ص  4عه و مشرتيه و كاتبه و شاهديه.) وسائل كتاب التجارة ابواب الربوا باب عن على) ع( قال) ع( لعن رسول الّله) ص( الربوا و آكله و باي -(3)  406
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داد و  شير مادر( پس آن حضرت فرمود اگر خداوند مرا قدرت مى

 .407 زدم مانعى نبود هر آينه گردنش را مى

زيرا انكاركننده حرمت ربا، منكر ضرورى دين اسالم شده و چنين 

 شخصى مرتد و واجب القتل است.

  تأكيد درباره ربا در قرآن

حضرت صادق )ع( پرسيد: علت اينكه خداوند در قرآن  : سماعه از

مجيد زياد حرمت ربا را تكرار فرموده؛ چيست؟ حضرت فرمود: براى 

اينكه مردم كارهاى نيك را )كه از آن جمله صدقه دادن و قرض 

 .408الحسنه باشد( ترك ننمايند

 .409 و حضرت باقر )ع( فرمود: بدترين كسبها؛ معامله ربائى است

 برد بين مىدين را از 

  : زراره گفت به حضرت صادق )ع( عرض كردم اينكه

                                                 
 قه.) كاىف(عن ابن بكري قال بلغ ابا عبد الّله) ع( عن رجل انه كان يأكل الربوا و يسميه اللباء فقال) ع( لئن امكنىن الّله تعاىل منه الضربن عن -(4)  407
 عروف.) وسائل الشيعه(.لّله) ع( اىن رأيت الّله عز و جل قد ذكر الربوا ىف غري آية و كرره قال) ع( او تدرى قلت ال، قال) ع( لئال ميتنع الناس من اصطناع املعن مساعه قال قلت اليب عبد ا -(5)  408
 (.423ص  12عن اىب جعفر) ع( قال اخبث املكاسب كسب الربوا) وسائل الشيعه ج  -(6)  409
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______________________________ 
اال ان كل ربا فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين و اول ربا  -(1)

 اضعه ربا العباس بن عبد المطلب.

درهم ربا اشد عند اللّه من سبعين زنية كلها بذات محرم.  -(2)

 هذيب(.الت -الفقيه -)كافى

عن على )ع( قال )ع( لعن رسول اللّه )ص( الربوا و آكله و  -(3)

بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه. )وسائل كتاب التجارة ابواب الربوا 

 (.430ص  4باب 

عن ابن بكير قال بلغ ابا عبد اللّه )ع( عن رجل انه كان يأكل  -(4)

تعالى منه الضربن  الربوا و يسميه اللباء فقال )ع( لئن امكننى اللّه

 عنقه. )كافى(

عن سماعه قال قلت البي عبد اللّه )ع( انى رأيت اللّه عز و جل  -(5)

قد ذكر الربوا فى غير آية و كرره قال )ع( او تدرى قلت ال، قال )ع( 

 لئال يمتنع الناس من اصطناع المعروف. )وسائل الشيعه(.

بوا )وسائل عن ابى جعفر )ع( قال اخبث المكاسب كسب الر -(6)

 (.423ص  12الشيعه ج 
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 176، ص: 1 گناهان كبيره، ج

گرداند و بركت  فرمايد: خداوند كم مى خداوند در قرآن مجيد مى

كه كسى  كند؛ درحالى برد از مال ربائى و صدقات را زياد مى را مى

شود؛ آن حضرت  خورد و مالش هم زياد مى بينم كه ربا مى را مى

بركتى بدتر از اين است كه يك درهم ربا؛  فرمود كدام كم شدن و بى

برد و اگر هم از گناه خود توبه نمايد؛  اش را از بين مى دين خورنده

 .410شود مالش رفته و گدا مى

 خورد رباخوار آتش مى

: پيغمبر اكرم )ص( فرمود: كسى كه ربا بخورد خداوند شكمش را به 

مالى را به كند؛ پس اگر از ربا  مقدار آنچه خورده از آتش پر مى

پذيرد و هميشه مورد لعن خدا و مالئكه  دست آورد عملش را نمى

 .411است مادامى كه قيراطى از مال ربائى نزدش باشد

 نمونه عذاب برزخى رباخوار

: و باز فرمود: در شب معراج جماعتى را ديدم كه هرگاه يكى از 

توانست. از جبرئيل  خواست برخيزد از بزرگى شكمش نمى ايشان مى
                                                 

َدقاتِ  i\لّله) ع( قال: قلت له اىن مسعت الّله تعاىل يقول:عن زراره عن اىب عبد ا -(1)  410 و قد أرى من يأكل الربا يربو ماله فقال) ع( اى حمق احمق من درهم ربا ميحق الدين و ان تاب  E\ مَيَْحُق اللَُّه الرِّبا َو يُ ْريب الصَّ
 (.424ص  12ج  8منه ذهب ماله و افتقر.) وسائل الشيعه كتاب َتارت باب 

 الئكة ما دام عنده منه قرياط) مستدرك(.عن النىب من أكل الربوا مأل الّله بطنه نارا بقدر ما أكل منه فان كسب منه ماال مل يقبل الّله من عمله و مل يزل ىف لعنة الّله و امل -(2 ) 411
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اند؟ گفت رباخوارانند كه روز قيامت  رسيدم اينها چه كسانىپ

ها، ناگاه ايشان را بر راه آل فرعون  زده خيزند مگر مانند جن برنمى

شود و  ديدم كه بامداد و شامگاه آتش بر ايشان عرضه داشته مى

شود )بديهى است كه  گويند خداوندا چه وقت قيامت برپا مى مى

 .412ب برزخى است(مراد از آتش در اينجا عذا

  زير دست و پاى آل فرعون

ديدند  : و در حديث ديگر چنين است: چون آل فرعون را مى

خواستند برخيزند و از ايشان فرار نمايند ولى به واسطه بزرگى  مى

افتادند پس آل فرعون درآمد و رفت  توانستند و مى شكمشان نمى

 گذشتند. خود از رويشان مى

______________________________ 
عن زراره عن ابى عبد اللّه )ع( قال: قلت له انى سمعت اللّه  -(1)

و قد أرى من يأكل   يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ تعالى يقول:

الربا يربو ماله فقال )ع( اى محق امحق من درهم ربا يمحق الدين و 

ج  8اب تجارت باب ان تاب منه ذهب ماله و افتقر. )وسائل الشيعه كت

 (.424ص  12

                                                 
بطنه فقلت من هؤالء يا جِبئيل؟ قال هؤالء الذين يأكلون الربا ال يقومون اال كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من املس قال) ص( ملا اسرى ىب اىل السماء رأيت قوما يريد احدهم ان يقوم و ال يقدر عليه عظم  -(3)  412

 (.478ص  1و اذاهم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوا و عشيا يقولون ربنا مىت تقوم الساعة.) مستدرك الوسائل كتاب َتارت باب 
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عن النبى من أكل الربوا مأل اللّه بطنه نارا بقدر ما أكل منه  -(2)

فان كسب منه ماال لم يقبل اللّه من عمله و لم يزل فى لعنة اللّه و 

 المالئكة ما دام عنده منه قيراط )مستدرك(.

قال )ص( لما اسرى بى الى السماء رأيت قوما يريد احدهم  -(3)

يقوم و ال يقدر عليه عظم بطنه فقلت من هؤالء يا جبرئيل؟ قال  ان

هؤالء الذين يأكلون الربا ال يقومون اال كما يقوم الذى يتخبطه 

الشيطان من المس و اذاهم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار 

غدوا و عشيا يقولون ربنا متى تقوم الساعة. )مستدرك الوسائل كتاب 

 (.478ص  1تجارت باب 

 177، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اى  و نيز از پيغمبر اكرم مرويست: كه هرگاه زنا و رباخوارى در قريه

 .413شود رواج يابد در هالكت اهلش اذن داده مى

و همچنين فرمود: هرگاه امت من رباخوار شوند به زلزله و فرورفتن 

 .414شوند در زمين مبتال مى

  ربا به مراتب بدتر از زنا است

                                                 
 الربا ىف قرية اذن ىف هالكها.) مستدرك الوسائل(.اذا ظهر الزنا و  -(1)  413
 اذا أكلت امىت الربا كانت الزلزلة و اخلسف) مستدرك الوسائل(. -(2)  414
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فرمود: گناه ربا هفتاد بخش است كمترين آن مثل گناهى : و نيز 

. و در روايات متعددى 415است كه با مادر خود در خانه خدا زنا كند

فرمايد: يك درهم ربا نزد خدا  كه از حضرت صادق )ع( مرويست مى

از بيست مرتبه و در روايت ديگر سى مرتبه و در روايت ديگر هفتاد 

. و شايد اختالف 416 تر است و سخت مرتبه، زنا با محرم خود بدتر

اخبار مزبوره در شدت عقوبت ربا به سبب اختالف مراتب گرفتن ربا 

 .417 است از جهت زمان و مكان و به حسب حاالت و اشخاص

______________________________ 
اذا ظهر الزنا و الربا فى قرية اذن فى هالكها. )مستدرك  -(1)

 الوسائل(.

ى الربا كانت الزلزلة و الخسف )مستدرك اذا أكلت امت -(2)

 الوسائل(.

                                                 
 (.12حديث  426صفحه  8الربا سبعون جزء فايسرها مثل ان ينكح الرجل امه ىف بيت الّله اْلرام.) وسائل كتاب َتارت باب  -(3)  415
 رهم الربا اشد عند الّله من سبعي زنية كلها بذات حمرم ... عنه ايضا:عن الصادق) ع(، د -(4)  416

 (.426ص  8ئل الشيعه كتاب التجارة باب درهم الربا اشد عند الّله من ثلثي زنية كلها بذات حمرم مثل عمة و خالة، عنه ايضا، درهم الربا اعظم من عشرين زنية بذات حمرم.) وسا
 نياز مباند. تواند از آن ىب ناپذير اقتصادى است كه هرگز جهان مرتقى َّنى كه امروز ربا يك ضرورت شكست هم مشا بتحرمي ربا اصرار داريد درصورتىدر دنياى كنوىن باز  -(5)  417

يح است كه اسالم ربا را حرام كرده و ليكن غلط است كه ربا يك ضرورت توان فرض كرد: از طرىف صحيح و درست و از طرىف غلط و نادرست است باين ترتيب صح اما گفتار اين گروه روشنفكر را داراى دو عنوان مى
اند و آهنا عبارت از نظريه اسالم و نظريه كمونيسىت  ريزى نكرده ناپذير اقتصادى است. بر مهگان واضح است كه امروز در عامل دو نظريه بزرگ اقتصادى موجود است كه سازمان خود را از اول بر پايه ربا پى شكست

ات خود را اجرا كند در دست گرفته و براى پيشرفت مقاصد خود آهنا مهه اختالفهاى فاحش كه در اصول و فروع باهم دارند با يك فرق بزرگ كه نظام كمونيسىت امروز مهه نريو و قدرتى كه بتواند نظام اقتصادي ست با آنا
 رود. جود اين هر روز رو به تكامل مىرا بكار انداخته و اسالم مهه نريوى خود را بسيج نكرده است و باو 

تواند آن را عاجز كند تا بتصويب قواني  خود را براساس غري از ربا استوار خواهد كرد زيرا كه ضروريتهاى اقتصادى هرگز َّنى -بديهى است هنگامى كه اسالم حكومت رمسى خود را آغاز َّنايد در اولي فرصت اقتصاديات
َّنا آهنا را از پيشرفت مقاصد خود عاجز ننموده است بنابراين ربا از اول يك امر ضرورى نبوده كه دنياى امروز نتواند  اند و اين ضرورهتاى ضرورت وز كمونيستها نظام خود را با ربا توأم نساختهربا ناچار گردد، چنانكه امر 

دارى مانند دكرت شاخت،  تواند بدون ربا پايدار مباند و باوجود اين دانشمندان بزرگ اقتصادى در دنياى سرمايه ين رژمي خبيال خود َّنىدارى، زيرا كه ا از زير بار آن شانه خاىل كند بلكه فقط ضرورتى است در عامل سرمايه
رفته، جمموع اجتماع بشر از آن حمروم گردد و  مى از مردم انباشته و رفتهدارد كه نتيجه حتمى ربا در جهان اين است كه سراجنام و با مرور زمان ثروت در دست عده ك گويد و رمسا اعالم مى امروز برعليه نظام ربا سخن مى

 كنيم. دار امروز خبوىب درك مى دار درآيند و ما بدون خواندن علم اقتصاد، مصداق اين بردگى شوم را در دنياى سرمايه در اثر تورم ثروت ميليوهنا نفر بشر ببندگى و بردگى طبقه ممتاز ثرومتند و سرمايه
دارى قدغن كرده است ...) نقل از كتاب اسالم و نابسامانيهاى  دارى است هزار سال پيش از پيدايش نظام سرمايه هاى سرمايه يكى از بزرگرتين معجزات اسالم اينست كه اصل ربا و احتكار را كه حمكمرتين پايه آرى

 روشنفكران بقلم سيد قطب(.
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الربا سبعون جزء فايسرها مثل ان ينكح الرجل امه فى بيت  -(3)

 (.12حديث  426صفحه  8اللّه الحرام. )وسائل كتاب تجارت باب 

عن الصادق )ع(، درهم الربا اشد عند اللّه من سبعين زنية  -(4)

 كلها بذات محرم ... عنه ايضا:

لربا اشد عند اللّه من ثلثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة و درهم ا

خالة، عنه ايضا، درهم الربا اعظم من عشرين زنية بذات محرم. 

 (.426ص  8)وسائل الشيعه كتاب التجارة باب 

در دنياى كنونى باز هم شما بتحريم ربا اصرار داريد  -(5)

ادى است كه ناپذير اقتص كه امروز ربا يك ضرورت شكست درصورتى

 نياز بماند. تواند از آن بى هرگز جهان مترقى نمى

توان فرض كرد:  اما گفتار اين گروه روشنفكر را داراى دو عنوان مى

از طرفى صحيح و درست و از طرفى غلط و نادرست است باين 

ترتيب صحيح است كه اسالم ربا را حرام كرده و ليكن غلط است كه 

اقتصادى است. بر همگان واضح است ناپذير  ربا يك ضرورت شكست

كه امروز در عالم دو نظريه بزرگ اقتصادى موجود است كه سازمان 

اند و آنها عبارت از نظريه  ريزى نكرده خود را از اول بر پايه ربا پى

همه اختالفهاى فاحش كه در  اسالم و نظريه كمونيستى است با آن
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ظام كمونيستى اصول و فروع باهم دارند با يك فرق بزرگ كه ن

امروز همه نيرو و قدرتى كه بتواند نظام اقتصاديات خود را اجرا كند 

در دست گرفته و براى پيشرفت مقاصد خود آنها را بكار انداخته و 

اسالم همه نيروى خود را بسيج نكرده است و باوجود اين هر روز رو 

 رود. به تكامل مى

را آغاز نمايد در بديهى است هنگامى كه اسالم حكومت رسمى خود 

 -اولين فرصت اقتصاديات

 178، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  رباى قرضى

: رباى قرضى آن است كه شخص مالش را به ديگرى قرض دهد به 

شرطى كه پس از مدتى، زيادتر از آنچه داده بگيرد خواه زيادتى از 

جنس باشد مثل اينكه ده تومان داده شرط كند كه يازده تومان 

كند كه يازده من پس  ده من برنج قرض داده شرط مىبگيرد يا 

 .418بگيرد يا ده عدد تخم مرغ قرض بدهد كه يازده عدد پس بگيرد

                                                 
 آيد. رى است هرچند در معامله ربوى ربا در معدود َّنىدر معدود، نسبت به رباى قرضى، ربا جا -(1)  418
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دهد  يا اينكه زيادتى به حسب كار باشد مثل اينكه ده تومان قرض مى

كند كه همان ده تومان را پس بگيرد و لباسش را هم  و شرط مى

 بشويد.

بهره و منفعت، مثل اينكه هزار و همچنين است زيادتى نسبت به 

تومان قرض دهد كه همان را بگيرد به شرطى كه يك سال مجانا در 

 .419گيرنده بنشيند خانه قرض

يا اينكه زيادتى از قبيل وصف باشد مانند اينكه طالى نساخته را 

بوزن ده مثقال بدهد و شرط كند كه ده مثقال طالى ساخته شده 

 بگيرد.

______________________________ 
خود را براساس غير از ربا استوار خواهد كرد زيرا كه ضروريتهاى 

تواند آن را عاجز كند تا بتصويب قوانين ربا  اقتصادى هرگز نمى

ناچار گردد، چنانكه امروز كمونيستها نظام خود را با ربا توأم 

نما آنها را از پيشرفت مقاصد  اند و اين ضرورتهاى ضرورت نساخته

ننموده است بنابراين ربا از اول يك امر ضرورى نبوده كه  خود عاجز

دنياى امروز نتواند از زير بار آن شانه خالى كند بلكه فقط ضرورتى 

                                                 
تواند منافعش را بديگرى از آن مجله طلبكار واگذار َّنايد و در حقيقت  باشد بلى مى فرقى كه با رهن) گرو( دارد اينست كه در رهن فقط خانه به عنوان گروى نزد طلبكار است وىل منافعش مال صاحبش مى -(2)  419

 كند. دهد و هم شرط زيادتى مى رض و وثيقه و ديگر، خبشيدن منافع، و اين غري از رباى قرضى است كه بيك كار هم قرض مىدو كار كرده يكى ق
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تواند  دارى، زيرا كه اين رژيم بخيال خود نمى است در عالم سرمايه

بدون ربا پايدار بماند و باوجود اين دانشمندان بزرگ اقتصادى در 

ى مانند دكتر شاخت، امروز برعليه نظام ربا سخن دار دنياى سرمايه

دارد كه نتيجه حتمى ربا در جهان اين  گويد و رسما اعالم مى مى

است كه سرانجام و با مرور زمان ثروت در دست عده كمى از مردم 

رفته، مجموع اجتماع بشر از آن محروم گردد و در اثر  انباشته و رفته

دگى و بردگى طبقه ممتاز ثروتمند و تورم ثروت ميليونها نفر بشر ببن

دار درآيند و ما بدون خواندن علم اقتصاد، مصداق اين  سرمايه

 كنيم. دار امروز بخوبى درك مى بردگى شوم را در دنياى سرمايه

آرى يكى از بزرگترين معجزات اسالم اينست كه اصل ربا و احتكار 

پيش از دارى است هزار سال  هاى سرمايه را كه محكمترين پايه

دارى قدغن كرده است ... )نقل از كتاب اسالم  پيدايش نظام سرمايه

 و نابسامانيهاى روشنفكران بقلم سيد قطب(.

در معدود، نسبت به رباى قرضى، ربا جارى است هرچند در  -(1)

 آيد. معامله ربوى ربا در معدود نمى

 فرقى كه با رهن )گرو( دارد اينست كه در رهن فقط خانه به -(2)

باشد  عنوان گروى نزد طلبكار است ولى منافعش مال صاحبش مى
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تواند منافعش را بديگرى از آن جمله طلبكار واگذار نمايد و  بلى مى

در حقيقت دو كار كرده يكى قرض و وثيقه و ديگر، بخشيدن منافع، و 

دهد و هم  اين غير از رباى قرضى است كه بيك كار هم قرض مى

 كند. شرط زيادتى مى

 179، ص: 1 اهان كبيره، جگن

شكى نيست كه تمام اقسام مذكور ربا و حرام است و در حرمت شرط 

زيادتى در قرض فرقى نيست كه هنگام قرض دادن شرط كند يا قبال 

 شرط كرده باشد و بنابرآن قرض دهد.

چنانكه ربا گرفتن حرام است ربا دادن هم حرام  -1چند نكته: 

باشد پس  است فاسد هم مىباشد و چون اصل ربا حرام  مى

شود و اگر تصرفى كرد و منفعتى در  گيرنده مالك آن مال نمى قرض

باشد مثال اگر گندم  دهنده و مالك اصليش مى آن پيدا شد مال قرض

طور ربائى قرض كند و آن را بذر نمايد حاصلى كه به دست  را به

 گيرنده يقين آيد مال صاحب گندم است بلى در صورتى كه قرض مى

دهنده راضى بود كه  دارد كه اگر شرط زيادتى هم نشده بود قرض

 در آن مال تصرف نمايد تا رفع حاجتش شود، تصرفش عيبى ندارد.
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اگر انسان مقدار پولى به تاجر بدهد كه در شهر ديگرى از  -2

دهد كه در تهران  طرفش كمتر بگيرد مثال در شيراز هزار تومان مى

پس بگيرد، مانعى ندارد و اين را صرف نهصد و نود تومان از طرفش 

گويند و برعكس رباى حرام است زيرا كه در اين صورت  برات مى

گيرد بلى اگر نهصد و نود تومان  دهد و كمتر مى دهنده بيشتر مى پول

 اينجا بدهد كه در تهران هزار تومان پس بگيرد ربا و حرام است.

شرط زيادتى آنچه كه گذشت در صورتى ربا و حرام است كه  -3

شده باشد، ولى اگر شرط زيادتى نشده و به عنوان قرض الحسنه 

داده شده، اگر بدهكار به ميل خود چيزى بر آن افزود مانعى ندارد 

بلكه مستحب است كه بدهكار سر موعد پيش از آنكه طلبكار مطالبه 

دهنده  نمايد بدهيش را بپردازد و ثانيا چيزى به عنوان هديه به قرض

 .420بدهد

از آن طرف هم بر طلبكار مستحب است چيزى را كه به عنوان هديه 

 گرفته از اصل طلبش حساب كند.

  رباى در معامله

 : هر دادوستدى كه در آن دو چيز زير باشد ربا و فاسد و حرام است.

                                                 
 رفت ... شد و حس اعتماد عمومى هم از بي َّنى كردند ربا شايع َّنى كه مسلمانان باين احكام رفتار مى درصورتى -(1)  420
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ثمن و مثمن يعنى جنس و عوض، از يك جنس و يك طرف زيادتر  -1

 از

______________________________ 
كردند ربا شايع  كه مسلمانان باين احكام رفتار مى درصورتى -(1)

 رفت ... شد و حس اعتماد عمومى هم از بين نمى نمى

 180، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ديگرى باشد مثل اينكه برنج را به برنج، روغن را به روغن معامله 

 نمايد با زيادتى.

مثل اينكه پس اگر به جنس ديگرى معاوضه شود ربا در آن نيست 

 روغن را به برنج مبادله نمايد.

آن جنس هم كشيدنى و پيمان كردنى باشد پس چيزهائى كه با  -2

شود مانند تخم مرغ و گردو )در بعضى جاها، كه  شماره معامله مى

البته اين حكم هم درباره همان مكانها است( يا به متر و زرع مانند 

آيد مانند اينكه ده  نمى شود در آنها ربا پارچه و زمين معامله مى

اش  عدد تخم مرغ را به يازده عدد بفروشد مانعى ندارد و معامله

 صحيح است.
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پس معامله ربوى آن است كه جنسى كه كشيدنى يا پيمان كردنى 

است به مثل خودش با زيادتى مبادله شود مانند اينكه يك من گندم 

اين معامله را به يك من و يك وقيه مبادله كند و فرقى در حرمت 

نيست بين اينكه جنس و عوض كه يكى است هر دو از جميع جهات 

برابر يا يكى سالم و ديگرى معيوب يا يكى اعال و ديگرى وسط يا تنها 

اختالف قيمت داشته باشند مثل اينكه يك من گندمى كه قيمتش دو 

تومان است به يك من و نيم گندمى بفروشد كه قيمتش پانزده ريال 

وزن آن بفروشد با  اينكه مس درست شده را به هم است و مثل

 زيادتى.

و همچنين فرقى در حرمت اين قسم معامله نيست بين اينكه زيادتى 

از همان جنس باشد مثل يك من گندم به يك من و نيم، يا اينكه از 

غير آن جنس باشد مثل اينكه يك من گندم را بفروشد به يك من 

 گندم و يك سير برنج.

فرقى نيست بين زيادتى عينيه مانند همين مثال كه از خود  و همچنين

جنس زياد شده؛ و زيادتى حكميه، مثل اينكه يك من گندم نقد را به 

گيرد بفروشد و اين در عرف  يك من گندمى كه دو ماه ديگر مى

 شود چون براى مدت قسطى از ثمن است. زيادتى حساب مى
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ربوى يك جنس حساب  جو و گندم در موضوع معامله -1سه نكته: 

شود، پس اگر يك من گندم را به يك من و نيم جو معامله كند ربا  مى

 و حرام است.

شود مانند شير و  و نيز اصل هر جنسى با فرعش يكى حساب مى

روغن و پنير و ماست و كشك و دوغ، پس معامله هريك از اينها با 

ن مانند باشد و همچني ديگرى اگر با زيادتى شد، باطل و حرام مى

  انگور و شيره و سركه آن، و مانند شكر و قند و نبات، كه

 181، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .421 معامله هريك با ديگرى و زيادتى ربا و حرام است

دهد چيزى به آن  براى رهائى از ربا، اگر كسى كه كمتر مى -2

جنس همراه كند معامله درست است. مثال يك من گندم و يك 

كند، يا اينكه از هر دو  يك من و نيم گندم معامله مى دستمال را به

طرف چيزى ضميمه شود مانند اينكه هركدام يك دستمال به گندم 

 عالوه كنند.

اش كنند يعنى يك من گندم  و نيز ممكن است دو معامله جداگانه

فروشد و بعد يك من و نيم گندم ديگرى را به  خود را به دو تومان مى
                                                 

 هاى عمليه مراجعه شود. اجع فعلى برسالهبراى اطالع از فتواى آقايان مر  -(1)  421
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در حقيقت فرار از حرام است به حالل و از باطل  خرد و دو تومان مى

 به حق.

و نيز ممكن است زيد يك من گندم خود را به عمرو بفروشد و عمرو 

 نيم من گندم خود را به زيد صلح كند يا ببخشد.

 اشخاصى كه ربا ندارند

اى براى آنها صحيح  اند كه ربا چه قرضى و چه معامله : چهار طائفه

 است.

تواند از ديگرى زيادتى بگيرد ولى بين  د، هريك مىپدر و فرزن -1

 مادر و فرزند ربا ثابت است.

 تواند از ديگرى زيادتى بگيرد. زن و شوهر هريك مى -2

تواند معامله ربويه و قرض ربوى با كافر حربى بكند  مسلمان مى -3

دهنده  گيرد مسلمان باشد و زيادتى به شرط اينكه آنكه زيادتى مى

و عكس آن يعنى مسلمان زيادتى بدهد و كافر زيادتى كافر حربى، 

بگيرد جايز نيست اما كافر ذمى يعنى كافرى كه در پناه اسالم است 

 ربا با او مطلقا حرام است چه بدهد يا بگيرد.

 بين عبد و موال ربائى نيست. -4
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______________________________ 
هاى عمليه  رسالهبراى اطالع از فتواى آقايان مراجع فعلى ب -(1)

 مراجعه شود.

 182، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 زنا -10

دهم از گناهانى كه به كبيره بودنش تصريح شده زنا است چنانچه 

حضرت صادق )ع( و حضرت كاظم )ع( و حضرت رضا )ع( و حضرت 

از سوره  68اند و براى كبيره بودنش به آيه  جواد )ع( فرموده

از جمله صفات بندگان خدا آن »د: فرماي فرقان متمسك شده كه مى

است كه نپرستند و نخوانند با خداى به حق، خداى ديگرى را )يعنى 

مشرك نباشند( و آن نفسى كه خدا كشتنش را حرام فرموده نكشند 

و زنا نكنند، و كسى كه اينها را به جا آورد )شرك، قتل، زنا( برسد و 

دوچندان است و اش در روز قيامت  ببيند جزاى خود را كه شكنجه

 .422«هميشه به خوارى در آتش است

  معانى اثام و غى

                                                 
422  (1)-\i  ْلِقياَمِة َو خَيُْلْد ِفيِه ُمهاناً ال يَ ْزنُوَن َو َمْن يَ ْفَعْل ذِلَك يَ ْلَق أَثاماً ُيضاَعْف َلُه اْلَعذاُب يَ ْوَم اَو الَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلاً آَخَر َو ال يَ ْقُتُلوَن النَّْفَس الَِِّ َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَْقِّ َو\E (.68آيه  25) سوره 
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در اين آيه شريفه، نام يك وادى در  «أَثاماً» : و در منهج است كه:

اند چيزى  كنند و گفته دوزخ است كه زناكاران را در آن عقوبت مى

 است كه سيالن كند از اجسام دوزخيان مانند چرك و خون.

دو چاه  423ثام در اين آيه و غى در آيه ديگرو در روايات آمده كه: ا

در دوزخ است كه اگر سنگى را از كنارش رها كنند در مدت هفتاد 

 رسد. سال به قعر آن مى

فرمايد: و نزديك زنا مشويد و گرد آن  و در سوره بنى اسرائيل مى

  نگرديد به

______________________________ 
اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ ال يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي  وَ الَّذِينَ ال يَدْعُونَ مَعَ -(1)

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ال يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ 

 (.68آيه  25)سوره  الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً

 (.60آيه  19)سوره  نَ غَيًّافَسَوْفَ يَلْقَوْ -(2)

 183، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .424 درستى كه آن خصلتى زشت و كارى فجيع و بد راهى است

                                                 
423  (2)-\i َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًّا\E (.60آيه  19) سوره 
424  (1)-\i إِنَُّه كاَن فاِحَشًة َو ساَء َسِبياًل.  َو ال تَ ْقرَبُوا الزِّىن\E (.34آيه  17) سوره 
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ها و باطل كردن مواريث و  زيرا كه زنا سبب قطع نسبها و هيجان فتنه

صله رحم و حقوق پدران بر فرزندان و حقوق فرزندان بر پدران 

 است.

  بدترين راه دفع شهوت

 نگارد: تاب بالهاى اجتماعى در شرح اين آيه شريفه چنين مى: در ك

يعنى كه گرد زنا نرويد زيرا اين كار يك كردار پليد و راه 

اى است، شايد دقيقترين تعبيرى كه در قرآن مجيد از  كننده گمراه

اى است كه  باشد زيرا اين جمله «وَ ساءَ سَبِيلًا»  زنا شده همين جمله

م را درباره مخالفت و مبارزه با فحشاء روشن ترين منطق اسال اساسى

گويد: عمل شنيع زنا يك راه طبيعى و خالى از  كند. اين جمله مى مى

اى كه شهوت خود را از طريق  خطر براى اطفاء شهوت نيست. جامعه

كند در يك جاده ناهموار و خطرناكى افتاده كه عاقبت  زنا اشباع مى

گاههاى هولناك است. نيروى آن دورى از مقصد و افتادن در پرت

خدادادى شهوت براى ابقاء نسل انسانى و ايجاد يك سلسله هيجانات 

روحى و عاطفى در مرد و زن است كه اين هيجانات ضامن تشكيل 

كانون خانواده و اطفاء شهوت از يك طريق محدود و قانونى است اما 

كند بلكه  ىارتكاب زنا نه تنها اجتماع را به مقصد ابقاء نسل نزديك نم
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كند كه دهها ميليون  اجتماع را در هزاران دره مخوف پرت مى

بيماران مقاربتى و ميلياردها دالر بودجه معالجه آنها و ميليونها 

دهد.  اى از اين پرتگاه را نشان مى سرپرست تنها گوشه كودكان بى

 نگارد: چنين مى 131( و در صفحه 143)بالهاى اجتماعى ص 

لفى كه از توسعه فحشاء و روابط نامشروع به هزاران مفاسد مخت

كننده است كه  انگيز و ناراحت چنان حيرت وجود آمده، راستى آن

 نسبت دادن آن به بشر قرن بيستم بى شباهت به تناقض نيست.

شكافد  ها را با هزاران زحمت مى كند بشرى كه دل ذره آدم فكر مى

ى خدادادى خود را مند شود چرا نيروها تا از نيروى درون آن بهره

كه از  كند و درحالى ترين وضعى به انواع فحشاء تباه مى در كثيف

طلبد از طرفى عوامل  يك طرف قواى طبيعت را به كمك خود مى

 سازد. نيستى و اضمحالل خود را فراهم مى

______________________________ 
آيه  17)سوره  ساءَ سَبِيلًا.إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ   وَ ال تَقْرَبُوا الزِّنى -(1)

34.) 

 184، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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مثال امروز براى استفاده از يك سلسله اشعه سودمند و يا نيروى اتم 

شود و صدها هزار مغز  در عالم پزشكى ميلياردها دالر صرف مى

پردازد و اين تالشهاى دسته جمعى نتيجه  متفكر به فكر و فعاليت مى

بهداشت و پزشكى واقعا تحوالت و پيشرفتهاى بخش شده در عالم 

آورد ولى به موازات اين پيشرفتها هر  انگيزى به وجود مى شگفت

سال آمار بيماران مقاربتى و فدائيان اين بيماريها ميليونها نفر باال 

هاى  رود و در نتيجه صدها هزار نفر در هر كشور به گوشه مى

عطل و فلجى بار دوش بيمارستانها پناه برده به صورت اعضاى م

دارى كه براى  گردند يا مثال با هزاران كوششهاى دامنه اجتماع مى

آيد در نقطه  بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادى هر كشورى بعمل مى

سرپرست كه همگى در نتيجه يك  مقابل ميليونها كودك بى

خوشگذرانى كوتاه و يك مالقات موقتند در سراسر جهان چرخ 

كند و تازه پس از  را مواجه با مشكالت عظيم مى اقتصادى كشورها

آنكه دولتها وسائل تربيت و نگهدارى اين كودكان را فراهم نمودند 

شوند كه اجتماع را به انواع  يك عده افراد شرور و خطرناكى مى

كنند و باألخره دستگاه قضائى  جرائم و جنايات مختلف تهديد مى

 .425 ن استكشور از وجود اين افراد دائما هراسا

                                                 
 كنيم: هاى سياهى بر پيشاىن متدن كنوىن قرار گرفته نقل مى از ناحيه توسعه فحشاء و احنرافات جنسى بوجود آمده و ما چند َّنونه از اين مفاسد را كه مانند لكهكننده چنانكه گفتيم بيشرت  اين تضاد گيج -(1)  425
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______________________________ 
كننده چنانكه گفتيم بيشتر از ناحيه توسعه فحشاء  اين تضاد گيج -(1)

و انحرافات جنسى بوجود آمده و ما چند نمونه از اين مفاسد را كه 

هاى سياهى بر پيشانى تمدن كنونى قرار گرفته نقل  مانند لكه

 كنيم: مى

نويسد: طبق  مى 45صفحه  23جلد در دائرة المعارف بريتانيا 

تحقيقاتى كه در اياالت متحده بعمل آمده، روى همرفته نود درصد 

شوند از اين رقم  مردم اين كشور به بيماريهاى مقاربتى مبتال مى

شوند بالغ بر  اى كه در بيمارستانهاى رسمى آمريكا معالجه مى عده

الت متحده ششصد باشند، از تمام بيمارستانهاى ايا ( نفر مى360000)

و پنجاه بيمارستان تنها بامراض مقاربتى اختصاص داده شده، 

كه معادل يك و نيم برابر افرادى كه در اين بيمارستانها  درحالى

شوند به پزشكهاى خانوادگى و خصوصى مراجعه  معالجه مى

 نمايند. مى

                                                                                                                                                                                           
اى كه در بيمارستاهناى  شوند از اين رقم عده درصد مردم اين كشور به بيماريهاى مقاربىت مبتال مىنويسد: طبق حتقيقاتى كه در اياالت متحده بعمل آمده، روى مهرفته نود  مى 45صفحه  23در دائرة املعارف بريتانيا جلد 

دل يك و نيم برابر افرادى كه در كه معا باشند، از متام بيمارستاهناى اياالت متحده ششصد و پنجاه بيمارستان تنها بامراض مقاربىت اختصاص داده شده، درحاىل ( نفر مى360000شوند بالغ بر)  رمسى آمريكا معاجله مى
 َّنايند. شوند به پزشكهاى خانوادگى و خصوصى مراجعه مى اين بيمارستاهنا معاجله مى

شود از  اين بيماريها در اياالت متحده واقع مىمريند و ميزان تلفاتى كه از  نويسد: هر سال در امريكا تعداد سى اىل چهل هزار كودك، در اثر بيماريهاى مقاربىت موروثى مى مى 304و در كتاب قواني جنسى صفحه 
 شود بيشرت است. جمموع تلفاتى كه از كليه امراض َمتلف غري از سل حاصل مى

بيست كودكى كه متولد  -گريد و از هر ئى اجنام مىنويسد: هر سال در لندن پنجاه هزار سقط جني جنا اى مى نويسد: دكرت مولننر كه در ناحيه جنوىب لندن مشغول طبابت است در مقاله مى 5356و در كيهان مشاره 
طفل نامشروع در امريكا بوده و در عرض بيست سال گذشته پنج درصد افزايش يافته، در مهي سال  201700تعداد  1957نويسد: در سال  مى 10414شود يكى از آهنا نامشروع است. و در اطالعات مشاره  مى

  17000كودك غري قانوىن هستند و در سوئد   4145كودك   43515سال كمرت بوده. در پاريس ميان  18رسد كه سن اكثر آهنا از  نفر مى 44000آبسنت شده بودند تعدادشان به مادرهائى كه بدون تشريفات ازدواج 
 شود. كودك نامشروع هر سال متولد مى

 توانيد بكتاب مزبور مراجعه فرمائيد. براى مزيد اطالع مى
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نويسد: هر سال در امريكا  مى 304و در كتاب قوانين جنسى صفحه 

ى الى چهل هزار كودك، در اثر بيماريهاى مقاربتى موروثى تعداد س

ميرند و ميزان تلفاتى كه از اين بيماريها در اياالت متحده واقع  مى

شود از مجموع تلفاتى كه از كليه امراض مختلف غير از سل  مى

 شود بيشتر است. حاصل مى

نويسد: دكتر مولننر كه در ناحيه  مى 5356و در كيهان شماره 

نويسد: هر سال در  اى مى ى لندن مشغول طبابت است در مقالهجنوب

 -گيرد و از هر لندن پنجاه هزار سقط جنين جنائى انجام مى

 185، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 آثار دنيوى و اخروى زنا

: امام باقر )ع( فرمود: زنا شش اثر دارد: سه اثر در دنيا سه اثر در 

كند و  برد، رزق را كم مى ا مىآخرت، اما آثار دنيويه زنا، آبرو ر

نمايد اما آثار اخرويه آن پس غضب  مرگ و نيستى را نزديك مى

پروردگار و سختى حساب و دخول در آتش و جاودان ماندن آن را 

 .426نمايد ايجاب مى

                                                 
اما الىت ىف االخرة فسخط الرب و سوء اْلساب و اخللود ىف  الّله) ع( قال للزاىن ست خصال ثالث ىف الدنيا و ثالث ىف االخرة اما الىت ىف الدنيا فيذهب بنور الوجه و يورث الفقر و يعجل الفناء و عن ايب عبد -(1)  426

 (.541ص  5النار) فروع كاىف باب الزنا ج 
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 عذاب برزخى زناكار

: و نيز فرمود: كسى كه به زن مسلمانى يا يهودى يا نصرانى يا 

ا كند پس توبه نكند و با اصرار به اين گناه از مجوسى، آزاد يا كنيز زن

فرمايد كه از  دنيا برود، خداوند در قبرش سيصد در عذاب را باز مى

آيند، پس  هائى از آتش بيرون مى هر در مارها و عقربها و افعى

 سوزد. فرمايد تا روز قيامت مى مى

 بوى گند زناكار در صحراى محشر

شوند  وى گندش مردم اذيت مى: و چون از قبرش بيرون شود از ب

گردد كه زناكار  شود و دانسته مى پس به اين بوى زننده شناخته مى

شود او را به آتش برند زينهار، به درستى  است تا اينكه امر كرده مى

كه خداوند محرمات را حرام فرموده و حدودى را تعيين فرموده، 

يه است كه كس از خداوند غيرتمندتر نيست و از غيرت اله پس هيچ

 .427 فواحش را حرام فرموده

 كنند همه، زناكاران را در محشر لعنت مى

 : حضرت امير المؤمنين )ع( فرمود: در
                                                 

و عقارب و ثعبان من النار فهو َيرتق اىل يوم يهودية او نصرانية او جموسية، حرة اوامة، ُث مل يتب منه و مات مصرا عليه فتح الّله تعاىل له ىف قِبه ثالث مأة باب خيرج منها حيات  اال و من زىن بأمراة مسلمة او -(2)  427
حىت يؤمر به اىل النار اال و ان الّله حرم اْلرام و حد اْلدود فما احد اغري من الّله، و من غريته حرم الفواحش.) وسائل الشيعه،  القيمة فاذا بعث من قِبه تأذى الناس من ننت رَيه فيعرف بذلك و مبا كان يعمل ىف دار الدنيا 

 (.243ص  9كتاب نكاح باب 
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______________________________ 
شود يكى از آنها نامشروع است. و در  بيست كودكى كه متولد مى

 201700تعداد  1957نويسد: در سال  مى 10414اطالعات شماره 

مشروع در امريكا بوده و در عرض بيست سال گذشته پنج طفل نا

درصد افزايش يافته، در همين سال مادرهائى كه بدون تشريفات 

رسد كه سن  نفر مى 44000ازدواج آبستن شده بودند تعدادشان به 

كودك  43515سال كمتر بوده. در پاريس ميان  18اكثر آنها از 

كودك نامشروع  17000كودك غير قانونى هستند و در سوئد  4145

 شود. هر سال متولد مى

 توانيد بكتاب مزبور مراجعه فرمائيد. براى مزيد اطالع مى

عن ابي عبد اللّه )ع( قال للزانى ست خصال ثالث فى الدنيا و  -(1)

ثالث فى االخرة اما التى فى الدنيا فيذهب بنور الوجه و يورث الفقر 

سخط الرب و سوء الحساب و و يعجل الفناء و اما التى فى االخرة ف

 (.541ص  5الخلود فى النار )فروع كافى باب الزنا ج 

اال و من زنى بأمراة مسلمة او يهودية او نصرانية او مجوسية،  -(2)

حرة اوامة، ثم لم يتب منه و مات مصرا عليه فتح اللّه تعالى له فى 

فهو  قبره ثالث مأة باب يخرج منها حيات و عقارب و ثعبان من النار
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يحترق الى يوم القيمة فاذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه 

فيعرف بذلك و بما كان يعمل فى دار الدنيا حتى يؤمر به الى النار 

اال و ان اللّه حرم الحرام و حد الحدود فما احد اغير من اللّه، و من 

 (.243ص  9غيرته حرم الفواحش. )وسائل الشيعه، كتاب نكاح باب 

 186، ص: 1 ان كبيره، جگناه

شود كه تمام اهل  روز قيامت به امر خدا، بوى گندى وزيده مى

شوند، تا اينكه نفس كشيدن بر آنها مشكل  محشر ناراحت مى

دانيد اين بوى گند چيست؟  كند آيا مى گردد، پس منادى ندا مى مى

شود: اين  دانيم و سخت ناراحتمان كرده، پس گفته مى گويند نمى

اند پس آنها را  ت زناكاران است كه بدون توبه از دنيا رفتهبوى عور

ماند در محشر كسى  لعنت كنيد كه خدا آنها را لعنت كرده پس نمى

گويد خدايا زناكاران را لعنت  كند و مى مگر اينكه آنها را نفرين مى

 428فرما.

 آورد زنا مرگ ناگهانى و فقر مى

                                                 
س فاذا هم مناد هل تدرون ما هذه الريح الىت قد آذتكم فيقولون ال و قد آذتنا و بلغت منا كل عن على) ع( اذا كان يوم القيمة اهب الّله رَيا منتنة يتأذى هبا اهل اجلمع حىت اذا مهت ان متسك بانفاس النا -(1)  428

 (.243ص  10اح باب قال اللهم العن الزناة) وسائل الشيعه كتاب نك مبلغ قال) ع( ُث يقال هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الّله بالزنا ُث مل يتوبوا فالعنوهم لعنهم الّله فال يبقى ىف املوقف احد اال
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ا زياد شود مرگ : حضرت رسول )ص( فرمود: هرگاه پس از من زن

 .429ناگهانى زياد خواهد شد

 .430و فرمود: كه زنا مورث فقر است و آباديها را ويران خواهد نمود

  فساد نسب و تربيت طفل

: و در مكتوب حضرت صادق )ع( است: كه خداوند زنا را حرام 

فرموده براى اينكه سبب فسادهائى مانند قتل نفس و از بين رفتن 

 .431شود ال و بهم خوردن ارث مىنسبها و ترك تربيت اطف

  زناى محصنه

: اگر با زن شوهردار زنا شود حرمت و عقوبت آن شديدتر خواهد 

بود چنانچه حد زنا صد تازيانه ولى حد زناى محصنه قتل و سنگسار 

 كردن است.

اند كه خداوند با  حضرت صادق )ع( فرمود: روز قيامت سه طايفه

فرمايد و برايشان  كيزه نمىگويد و ايشان را پا ايشان سخن نمى

                                                 
 (.231اذا كثر الزنا من بعدى كثر موت الفجأة) وسائل الشيعه كتاب نكاح ص  -(2)  429
 (.233ص  1الزنا يورث الفقر و يدع الديار بالقع.) وسائل كتاب نكاح باب  -(3)  430
 (.39ص  1الطفال و فساد املواريث.) وسائل كتاب نكاح باب حرم الّله الزنا ملا فيه من الفساد من قتل النفس و ذهاب االنساب و ترك الرتبية ل -(4)  431
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عذاب دردناكى است از اين سه طايفه زنى است كه بر فراش 

 .432شوهرش زنا دهد

______________________________ 
عن على )ع( اذا كان يوم القيمة اهب اللّه ريحا منتنة يتأذى بها  -(1)

اهل الجمع حتى اذا همت ان تمسك بانفاس الناس فاذا هم مناد هل 

ما هذه الريح التى قد آذتكم فيقولون ال و قد آذتنا و بلغت تدرون 

منا كل مبلغ قال )ع( ثم يقال هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا اللّه 

بالزنا ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم اللّه فال يبقى فى الموقف احد اال 

 (.243ص  10قال اللهم العن الزناة )وسائل الشيعه كتاب نكاح باب 

ذا كثر الزنا من بعدى كثر موت الفجأة )وسائل الشيعه كتاب ا -(2)

 (.231نكاح ص 

الزنا يورث الفقر و يدع الديار بالقع. )وسائل كتاب نكاح باب  -(3)

 (.233ص  1

حرم اللّه الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس و ذهاب  -(4)

اب نكاح االنساب و ترك التربية لالطفال و فساد المواريث. )وسائل كت

 (.39ص  1باب 

                                                 
 (.247ص  16باب  14وسائل الشيعه كتاب نكاح  ثالثة ال يكلمهم الّله يوم القيمة و ال ينظر اليهم و ال يزكيهم و َلم عذاب اليم الشيخ الزاىن و الديوس و املرأة توطئى فراش زوجها) -(5)  432
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ثالثة ال يكلمهم اللّه يوم القيمة و ال ينظر اليهم و ال يزكيهم و  -(5)

لهم عذاب اليم الشيخ الزانى و الديوس و المرأة توطئى فراش 

 (.247ص  16باب  14زوجها )وسائل الشيعه كتاب نكاح 

 187، ص: 1 گناهان كبيره، ج

سى كه با زن شوهر و از حضرت رسول )ص( مرويست كه فرمود، ك

شود به  دار زنا كند پس در جهنم از عورت هر دو چرك خارج مى

مقدار پانصد سال راه و اهل جهنم از بوى گند آن دو در اذيت 

 .433 خواهند بود و عذابشان از همه شديدتر است

  جانبه اسالم بينى همه پيش

 نگارد: : در كتاب برهان قرآن در اين بحث چنين مى

زنا اسالم نيروى جنسى و سركشى اين غريزه را در در موضوع حد 

نظر گرفته و براى اقناع و اشباع آن طرق مشروع و سهلى تعيين 

كرده و پيروان خود را به ازدواج در آغاز جوانى مأمور ساخته و 

باره فرموده است: نكاح سنت من است پس  پيغمبر اكرم )ص( دراين

 هركه از سنت من اعراض كند از من نيست.

                                                 
 .بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد مسرية مخسمائة عام يتأذى اهل النار من ننت رَيها و كانا من اشد الناس عذابا.) وسائل الشيعه( من فجر بامرأة و َلا -(1)  433
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به همين جهت مقررات شرع براى امر زناشوئى انواع تسهيالت را 

مقرر داشته و حكومت را موظف ساخته كه در صورت عدم تمكن 

شخص، به وسيله انفاق از بيت المال براى انجام اين منظور به 

تهيدستان مساعدت كند و بعالوه دستور اكيد داده تا محيط اجتماع 

شهوت پاك و پيراسته شود آنگاه از موجبات اغراء و علل انگيزش 

هائى عالى از  براى مصرف نيروى سرشار و قواى جبار جوانى هدف

قبيل مبارزه با فساد و تعليم مردم بيسواد و كمك به فقرا و بينوايان و 

كوشش در باال بردن سطح زندگى و در راه عمران و آبادى جهان 

نمازهاى هاى واجب و مستحب و  برقرار ساخته و از طرفى روزه

واجب و نافله، اعتكاف و امثال عبادات را براى فرو كاستن از طغيان 

هاى شهوانى و  غريزه و منصرف ساختن ذهن و خيال از انديشه

هاى عالى الهى  هاى شيطانى و توجه دادن فكر به انديشه وسوسه

مقرر دانسته تا با همگى اين وسائل از پديد آمدن موجبات و علل 

د و با وجود اين همه تدبير كه در اين راه براى گناه جلوگيرى شو

حفظ نفس و صيانت غريزه بكار برده باز در اجراى حد و كيفر 

گناهكار شتاب روا نداشته و اجراى حد را براى موقعى گذاشته كه 

اعتنائى به نظامات اجتماع و سقوط در  كار عنان گسيختگى و بى

كه شخص گناهكار  منجالب فساد و شهوترانى به جائى منتهى شود
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بدون هيچگونه مالحظه و آزرمى در حضور جمعى كه چهار نفر 

  عادل در ميانشان باشد به عمل منافى عفت مبادرت

______________________________ 
من فجر بامرأة و لها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد  -(1)

كانا من اشد  مسيرة خمسمائة عام يتأذى اهل النار من نتن ريحها و

 الناس عذابا. )وسائل الشيعه(.

 188، ص: 1 گناهان كبيره، ج

نمايد و مانند چهارپايان به كار وقاع و زنا بپردازد و آن چهار نفر 

شاهد عادل از روى يقين و قطع و با صراحت تمام گواهى دهند كه 

اند در اين صورت اسالم مقرر  صدور آن عمل را آشكارا از او ديده

است كه هرگاه كسى مرتكب زنا شود و عفت عمومى را لكه داشته 

اش اجراء شود و حتى در اين مرحله نيز  دار كند حد شرعى درباره

جانب رأفت را رعايت كرده و اوضاع و احوال شخص گناهكار را 

منظور نموده و مقرر داشته كه هرگاه مرتكب زنا، مجرد و عزب باشد 

او اكتفاء شود و حد رجم )سنگسار تنها به صد ضربه تازيانه درباره 

كردن( درباره زناكارى اجراء گردد كه متأهل باشد و در عين تأهل و 
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بدون هيچگونه ضرورت و حاجتى بلكه به صرف هوسبازى و 

 شهوترانى چنين عمل زشت و ناروائى را مرتكب شده باشد.

كند اين است كه اوضاع  اى كه جلب توجه مى در اينجا نخستين نكته

ماعى و اقتصادى و اخالقى موجود در عصر حاضر جوانان را از اجت

 نمايد. ازدواج گريزان و به ارتكاب فحشاء راغب بلكه مجبور مى

البته اين مطلب صحيح است ولى علت پديد آمدن اين وضع ناهنجار 

اين است كه قوانين و مقررات اسالمى بطور كامل رعايت و اجراء 

طور شايسته اجراء  نين و مقررات بهشود و اال هرگاه اين قوا نمى

شد مسلما از انتشار اين همه عوامل فساد و موجبات انگيزش  مى

كرد و وسائل ازدواج و شرائط رفاه و آسايش  شهوت جلوگيرى مى

ساخت و جوانان را كه قبله آمال آينده مملكتند  زندگى را فراهم مى

 داشت. از سقوط در اين دره وحشتناك مصون مى

هاى  ظامات اسالمى بر خلق حكومت داشت اين فيلمهرگاه ن

پرور  كش و شهوت عفت و آهنگهاى غيرت هاى بى انگيز و نشريه شهوت

ها و ساير موجبات  خانه ها و رقاص فروشيها و كاباره ها و عرق و ميخانه

و مظاهر فسق و فجور وجود نداشت و از طرفى فقر و تهيدستى 

كرد و محيطى به وجود  مىجوانان را به تحمل عزوبت مجبور ن
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آورد كه من جميع الجهات مردم را به پاكدامنى و تقوى باز  مى

آورد و به همين جهت حد زنا در قانون كيفرى اسالم نظر به  مى

ظروف ارتكاب گناه و اوضاع و احوال مرتكبين به هشت درجه 

 بندى شده است: طبقه

، صد ضربه سنگسار كردن، جمع ميان تازيانه زدن و سنگسار كردن

تازيانه و تراشيدن موى سر و اخراج از شهر، پنجاه ضربه تازيانه، 

  هفتاد و پنج ضربه تازيانه، ضغث

 189، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بار، جمع بين حد و  يعنى به دست گرفتن چند تازيانه و زدن به يك

 .434تعزير
                                                 

 نيم:ك ضمنا در اينجا براى مزيد اطالع خواننده عزيز، اصول شرايطى را كه در كتب فقه و حديث درباره حد زنا ذكر شده استخراج و نقل مى -(1)  434
د و هرگاه شهود دو مرد و چهار زن باشند، هرچند زاىن و زانيه متأهل براى اثبات وقوع زنا و لزوم اجراى حد بايد چهار نفر شاهد عادل يا سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن عادل بر مشاهده آن گواهى دهن -1

 شود. شوند و بزدن تازيانه اكتفاء مى باشند سنگسار َّنى
 مكان وقوع زنا در شهادت شهود يكى باشد. بايد -2
 بايد زمان وقوع زنا در شهادت شهود يكسان باشد. -3
 بايد شهادت شهود در يك جملس باشد. -4
 هرگاه چهار نفر عادل از چهار نفر ديگر حكايت كنند، كاىف نيست. -5
 اسند، گواهى ايشان پذيرفته نيست زيرا ممكن است كه آن زن مهسر آن مرد باشد و ايشان او را نشناخته باشند.هرگاه چهار نفر شاهد عادل بوقوع زنا با زىن شهادت دهند و آن زن را نشن -6
 راء شود.د حد قذف درباره آن سه نفر اجهرگاه سه نفر از چهار نفر متحدا گواهى دهند و چهارمى از اداى شهادت خوددارى َّنايد يا بيان او با آن سه نفر َمالفىت داشته باشد باي -7
 شود و حتما بايد در چهار نوبت اعرتاف كند. هرگاه شخص زناكار تا سه بار بعمل خود اعرتاف كند حد اجراء َّنى -8
 شود و حتما بايد اين چهار نوبت در چهار جملس واقع شود. هرگاه چهار نوبت در يك جملس اعرتاف كند حد بر او اجراء َّنى -9

ها باو كمك دهد و بايد كارى كند كه براى حفظ حياء و حجاب و عفت و طهارت عمومى و جلوگريى از َترى، حىت االمكان گناه بثبوت نرسد و  ع باعرتاف كند و در اداى مجلهقاضى حق ندارد متهم را تشجي -10
 مكلف است كه شبهات را بنفع متهم تعبري و تفسري كند و انكار گناه را مبتهم تلقي َّنايد.

 يابد. شود و كيفرش ختفيف مى پس از چهار مرتبه اعرتاف انكار كند حد رجم اجرا َّنى مرد متأهل هرگاه -11
 شود. اطالع از حدود و كيفرهاى اسالمى مورد حد واقع َّنى تازه مسلمان ىب -12
ا جباى تازيانه بكار برد و هر شاخه از چوهباى جاروب يا خوشه خرما را جباى يك تازيانه اى از خرما ر  اى از چوهباى جاروب يا خوشه درباره زناكار غري متأهلى كه مريض باشد حاكم شرع حق دارد كه دسته -13

 حبساب آورد.
ى را جباى زن خود گرفته هرگاه كسى از روى اشتباه زن ديگر  -15 -در اجراى حد نبايد تازيانه بگوشت بدن صدمه وارد سازد و شرط اجراى حد بلوغ و عقل و عدم اكراه و اجبار متهم بر ارتكاب گناه است. -14

 باشد حدى بر او نيست.
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______________________________ 
اطالع خواننده عزيز، اصول ضمنا در اينجا براى مزيد  -(1)

شرايطى را كه در كتب فقه و حديث درباره حد زنا ذكر شده 

 كنيم: استخراج و نقل مى

براى اثبات وقوع زنا و لزوم اجراى حد بايد چهار نفر شاهد  -1

عادل يا سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن عادل بر مشاهده آن 

ر زن باشند، هرچند زانى گواهى دهند و هرگاه شهود دو مرد و چها

شوند و بزدن تازيانه اكتفاء  و زانيه متأهل باشند سنگسار نمى

 شود. مى

 بايد مكان وقوع زنا در شهادت شهود يكى باشد. -2

 بايد زمان وقوع زنا در شهادت شهود يكسان باشد. -3

 بايد شهادت شهود در يك مجلس باشد. -4

                                                                                                                                                                                           
باره رسيده نقل  گذار رؤوف و رحيم و مصلح و حكيم اسالم درباره گناه بزرگ زنا مقرر شده و ضمنا ترمجه چند روايت نيز كه از پيشوايان بزرگ دين در اين اين خالصه شروط و قيود و آداىب است كه از طرف قانون

 كردند. گردد كه اولياى اسالم تا چه اندازه از پرده درى اجتناب داشته و در اجراى حد تا چه درجه رعايت احتياط را مىشود تا ثابت و مدلل   مى
 در روزگار خالفت عمر زىن نزد او آمد و اقرار بزنا كرد و خواهان اجراى حد درباره خويش شد.

 ( كه در آن جملس حضور داشت رو بعمر كرد و فرمود از اين زن بپرس كه چرا و به چه كيفيت مرتكب زنا شده است؟.عمر چون اعرتاف او را شنيد فرمان داد تا حد بر او بزنند على) ع
كه بدون كام گرفنت از من، آىب بكامم او آب خواستم وىل او حاضر نشد  زن گفت من در بياباىن سخت تشنه شده بودم و باميد هتيه اب بسيه چادرى كه از دور َّنايان بود بشتافتم، در آن چادر عرىب را ديدم و از 

وامن رسيد نزد او بازگشتم و در برابر جرعه آىب تن خود را در اختيار او من خواهش او را نپذيرفتم و از سراپرده او بگرخيتم، وىل كار تشنگى باال گرفت تا آجنا كه ديدگامن بكاسه سر فرونشست و چون كارد باستخ -بريزد
 رفت.هنادم تا كام از من بگ

 كردند.) برهان قرآن(.  على) ع( فرمود اين مهان مورد و معىن اضطرار است كه خدا در قرآن بيان فرموده و اين زن هيچ گناهى مرتكب نشده سپس فرمود تا او را رها
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گر حكايت كنند، كافى هرگاه چهار نفر عادل از چهار نفر دي -5

 نيست.

هرگاه چهار نفر شاهد عادل بوقوع زنا با زنى شهادت دهند و آن  -6

زن را نشناسند، گواهى ايشان پذيرفته نيست زيرا ممكن است كه آن 

 زن همسر آن مرد باشد و ايشان او را نشناخته باشند.

هرگاه سه نفر از چهار نفر متحدا گواهى دهند و چهارمى از  -7

ى شهادت خوددارى نمايد يا بيان او با آن سه نفر مخالفتى داشته ادا

 باشد بايد حد قذف درباره آن سه نفر اجراء شود.

هرگاه شخص زناكار تا سه بار بعمل خود اعتراف كند حد اجراء  -8

 شود و حتما بايد در چهار نوبت اعتراف كند. نمى

او اجراء هرگاه چهار نوبت در يك مجلس اعتراف كند حد بر  -9

 شود و حتما بايد اين چهار نوبت در چهار مجلس واقع شود. نمى

قاضى حق ندارد متهم را تشجيع باعتراف كند و در اداى  -10

ها باو كمك دهد و بايد كارى كند كه براى حفظ حياء و حجاب  جمله

و عفت و طهارت عمومى و جلوگيرى از تجرى، حتى االمكان گناه 
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ت كه شبهات را بنفع متهم تعبير و تفسير كند و بثبوت نرسد و مكلف اس

 انكار گناه را بمتهم تلقين نمايد.

مرد متأهل هرگاه پس از چهار مرتبه اعتراف انكار كند حد رجم  -11

 يابد. شود و كيفرش تخفيف مى اجرا نمى

اطالع از حدود و كيفرهاى اسالمى مورد حد  تازه مسلمان بى -12

 شود. واقع نمى

زناكار غير متأهلى كه مريض باشد حاكم شرع حق دارد  درباره -13

اى از خرما را بجاى تازيانه  اى از چوبهاى جاروب يا خوشه كه دسته

بكار برد و هر شاخه از چوبهاى جاروب يا خوشه خرما را بجاى يك 

 تازيانه بحساب آورد.

در اجراى حد نبايد تازيانه بگوشت بدن صدمه وارد سازد و  -14

حد بلوغ و عقل و عدم اكراه و اجبار متهم بر ارتكاب  شرط اجراى

 -گناه است.

 190، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  هوشيارى
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: چون زنا موجب فساد و اختالل نظام اجتماعى بشرى و هالكت 

اش چند امر را واجب فرموده  اخروى است خداوند به حكمت بالغه

به چنين گناه كه اگر مسلمانان اين امور را رعايت نمايند هيچگاه 

 بزرگى مبتال نخواهند شد.

  حجاب از ضروريات قرآن است -1

: در چند جاى قرآن مجيد زنها را امر به حجاب فرموده از آن جمله 

و بايد بزنند يعنى فرواندازند زنها »فرمايد  مى 30در سوره نور آيه 

هايشان )گردن خود را به مقنعه سر  هاى خود را بر گريبان مقنعه

شان پوشيده بماند( و زينت و جمال و  ند تا مو و بناگوش و سينهبپوشان

آرايش خود را جز براى شوهران و محارمشان يعنى پدر، پدر شوهر 

و پسر، و پسر شوهر، و برادر و پسر برادر و پسر خواهر و ساير زنهاى 

مسلمان و كنيز ملكى و خدمتگزارى كه ميل به زنا ندارد كه آنهائى 

يا ابلهانى كه از شهوت مباشرت خبر ندارند و طفلى  هستند كه پيرند

خبرند و  كه هنوز به حد تميز نرسيده و از حال مباشرت با زنان بى

طور پاى به زمين نزنند كه  دانند عورت زنان چيست. و زنان آن نمى

 .435«خلخال و زيور پنهان پاهايشان معلوم شود

                                                 
435  (1)-\i ِتِهنَّ أَْو آبائِِهنَّ َأْو آباِء ...ُجُيوهِبِنَّ َو ال يُ ْبِديَن زِيَنَتُهنَّ ِإالَّ لُِبُعولَ   َو ْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعلى\E  30آيه  24سوره. 
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______________________________ 
از روى اشتباه زن ديگرى را بجاى زن خود گرفته هرگاه كسى  -15

 باشد حدى بر او نيست.

گذار  اين خالصه شروط و قيود و آدابى است كه از طرف قانون

رؤوف و رحيم و مصلح و حكيم اسالم درباره گناه بزرگ زنا مقرر 

شده و ضمنا ترجمه چند روايت نيز كه از پيشوايان بزرگ دين در 

شود تا ثابت و مدلل گردد كه اولياى اسالم تا  ىباره رسيده نقل م اين

چه اندازه از پرده درى اجتناب داشته و در اجراى حد تا چه درجه 

 كردند. رعايت احتياط را مى

در روزگار خالفت عمر زنى نزد او آمد و اقرار بزنا كرد و خواهان 

 اجراى حد درباره خويش شد.

حد بر او بزنند على )ع( عمر چون اعتراف او را شنيد فرمان داد تا 

كه در آن مجلس حضور داشت رو بعمر كرد و فرمود از اين زن 

 بپرس كه چرا و به چه كيفيت مرتكب زنا شده است؟.

زن گفت من در بيابانى سخت تشنه شده بودم و باميد تهيه اب بسيه 

چادرى كه از دور نمايان بود بشتافتم، در آن چادر عربى را ديدم و 

استم ولى او حاضر نشد كه بدون كام گرفتن از من، از او آب خو
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من خواهش او را نپذيرفتم و از سراپرده او  -آبى بكامم بريزد

بگريختم، ولى كار تشنگى باال گرفت تا آنجا كه ديدگانم بكاسه سر 

فرونشست و چون كارد باستخوانم رسيد نزد او بازگشتم و در برابر 

 نهادم تا كام از من بگرفت.جرعه آبى تن خود را در اختيار او 

على )ع( فرمود اين همان مورد و معنى اضطرار است كه خدا در 

قرآن بيان فرموده و اين زن هيچ گناهى مرتكب نشده سپس فرمود 

 تا او را رها كردند. )برهان قرآن(.

إِلَّا جُيُوبِهِنَّ وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ   وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى -(1)

 .30آيه  24سوره  لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ ...

 191، ص: 1 گناهان كبيره، ج

فرمايد: اى پيغمبر گرامى، به زنان و  و در سوره مباركه احزاب مى

دختران خود و زنان مؤمنين بگو تا فروگذارند بر خود چادرهاى 

وشانند كه اين كار خويش را و رويشان و كتفهاى خود را با آن بپ

نزديكتر است به اينكه به عفت و حريت شناخته شوند تا از تعريض و 

 .436جسارت هوسرانان آسوده باشند

                                                 
436  (1)-\i  ََأْن يُ ْعَرْفَن ...   أَْدىنيا أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل ِْلَْزواِجَك َو بَناِتَك َو ِنساِء اْلُمْؤِمِنَي يُْدِنَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ ذِلك\E (.59آيه  33) سوره 
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فرمايد: اى همسران پيغمبر )ص(  از سوره احزاب مى 32و در آيه 

خواهيد تقوى نمائيد پس با بيگانه  شما مانند ساير زنها نيستيد، اگر مى

نگوئيد تا آنان كه دلشان بيمار است در  با صداى نازك و مهيج سخن

شما طمع نكنند و بگوئيد گفتارى نيكو و پسنديده و دور از ريبت و 

هايتان جايگزين شويد و خودنمائيها و حركات دوران  تهمت و در خانه

 .437جاهليت را كنار گذاريد

فرمايد: هنگامى كه براى كارى با  از همين سوره مى 43و در آيه 

گوئيد در ميان شما و ايشان حجابى  )ص( سخن مى زنهاى پيغمبر

 .438 باشد، اين كار براى پاكى دلهاى شما و آنها نيكوتر است

طبق اين دستور زنهاى مسلمان موظفند خود را از مردان بيگانه كه 

با آنها محرميت ندارند بپوشانند و در قيافه و لباسى در مأل عمومى 

رض نگاههاى مسموم و ظاهر شوند كه اندام و تن آنها در مع

آميز هوسرانان و تجاوزكاران نباشد، اين وظيفه زن است كه  شهوت

از اين راه هم شخصيت و ارزش خود را حفظ كند و هم از پديد شدن 

منظره مهيجى كه قهرا مردها را دچار تحريك و در نتيجه آلوده 

كند مانع شوند بنابراين نبايد  شدن به افكار خطرناك نامشروع مى

                                                 
437  (2)-\i  ِِه َمَرٌض َو قُ ْلَن قَ ْواًل َمْعُروفاً.ساَء النَِّبِّ َلْسنُتَّ َكَأَحٍد ِمَن النِّساِء ِإِن ات ََّقْينُتَّ َفال خَتَْضْعَن بِاْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي ِف قَ ْلبِ يا ن\E (.32آيه  33) سوره 
438  (3)-\i  ِِحجاٍب ذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َو قُ ُلوهِبِنَ  َو ِإذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمتاعاً َفْسَئُلوُهنَّ ِمْن َوراء \E (.54آيه  33) سوره 
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چرانان قرار بگيرد، چرا  در همه جا در اختيار عابرين و چشم زن

گونه علنا مبتال به انحراف  قدر ارزش او ناچيز باشد و چرا اين اين

لخت زنان در كوچه و بازار  فساد شود پس از آنكه اندام لخت و نيمه

و خيابان در برابر ديدگان مردان قرار گرفت كار به يك نظر تمام 

آيد و اصال كار به صدها جاى  يچ فسادى پيش نمىشود، ديگر ه مى

 باريكتر و

______________________________ 
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  -(1)

 (.59ه آي 33)سوره  أَنْ يُعْرَفْنَ ...  عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى

يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَال تَخْضَعْنَ  -(2)

 33)سوره  بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً.

 (.32آيه 

نْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِ -(3)

 (.54آيه  33)سوره   لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَ

 192، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كشد؟ اگر چنين است پس اين همه روابط نامشروع زنان  ناگفتنى نمى

حجابى را گرفته از كجا  شوهردار و دختران كه در سراسر جهان بى
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كانونهاى خانوادگى را از هم است، عشقهاى نامقدسى كه متصال 

زنان ديگر  439 شود؟ چرا مردم دنبال پاشد چگونه توليد مى مى

افتند و گاهى چندين نفر بر سر يك زن كارشان به كشت و كشتار  مى

 كشد؟ مى

مگر در همين كشور ما از روزى كه كشف حجاب شده كم فحشاء و 

مشروع و فساد به وجود آمده مگر در اين مدت كوتاه سيل روابط نا

اغفال دختران و زنان شوهردار سراسر تهران را فرانگرفته و هر روز 

ها پرونده روابط نامشروع در دادگسترى اين مملكت مطرح  ده

دار از محيط خانواده  شود؟ هر ماه دهها زن شوهردار و بچه نمى

هاى كثيف شهر نو  فرارى و بيزار شده و عاقبت سر از خانه

نفر ساكنين اين جهنم هول انگيز اضافه  5000 آورند و بر تعداد درمى

صاحب است كه  هاى بى كنند. از سند اين وضع ننگين هزاران بچه مى

روزانه بطور متوسط هفت »گويد:  شهردار تهران درباره آنها مى

دانند اين  همه مى«. گذارند صاحب در تهران سر راه مى كودك بى

وقت است كه زنان صاحب نتيجه شوم خوشگذرانيهاى م كودكان بى

اند و غير از اين نيست كه نخستين جرقه  اغفال شده به آن تن داده

شود و در چنان  سوز از يك نگاه ساده توليد مى اين همه آتش خانمان

                                                 
 خواننده حمرتم توجه دارد كه اين كالم مربوط به دوران ستمشاهى است كه گناه رايج بود -(1)  439

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  453 

نقطه خطرناكى كه هزاران زن را فاحشه نموده و هزاران طفل 

پذيرد، براى  سرپرست را انگل اجتماع ساخته است پايان مى بى

دهد  آورى است كه اسالم دستور مى از چنين وضع شرم جلوگيرى

زنها تن و اندام خود را از نگاههاى مسموم هوسرانان و تجاوزكاران 

كند ظاهر  اى كه تمايالت مردان را تحريك مى بپوشانند و در قيافه

 .440نشوند

______________________________ 
به دوران  خواننده محترم توجه دارد كه اين كالم مربوط -(1)

 ستمشاهى است كه گناه رايج بود

بيان  «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ»  و خالصه آنچه در معنى آيه شريفه -(2)

كرده آنست كه مالحظه مدارك اسالمى و تفسير صحيح آيات نشان 

دهد كه اين دستور يك دستور عمومى است براى تمام بانوان  مى

                                                 
دهد كه اين دستور يك دستور عمومى است براى متام بانوان  حظه مدارك اسالمى و تفسري صحيح آيات نشان مىبيان كرده آنست كه مال E\«َو قَ ْرَن ِف ب ُُيوِتُكنَّ » i\ و خالصه آنچه در معىن آيه شريفه -(2)  440

ترين وظيفه زن  تربيت كودك اساسى ندهند. از نظر اسالم آراسنت خانه و مسلمان، از نظر قرآن، پايگاه مبارزات زن حميط خانه و حمفل خانوادگى است و بايد در متام شرائط َمتلف بانوان اين سنگر مهم را از دست
ف گراَّنايه زن بايد در آجنا صرف شود حميط خانه و آراسنت اين كانون است و اشتغال زن بقسمىت از ساير مشاغل تا حدى است كه وظيفه بزرگ او را تعطيل نكند، اسالم معتقد است هبرتين موردى كه نريوها و عواط

 پرارزش است.
 و اليق باشد و اين دين بسيار بزرگ خود را كه در برابر جامعه بعهده گرفته ببهرتين وجهى اداء َّنايد. -اليتهاى اجتماعى و سياسى بپردازد، در فكر تربيت فرزندان شايستهزن بايد پيش از آنكه بفع

 دارى و شوهردارى و تربيت فرزند را ميدان جهاد خود بداند چنانچه پيغمِب اكرم) ص( فرمود: خانه
 «.رأة حسن التبعلجهاد امل» 

مرحله خنست كنرتل شود و  نويسد: اين اولي مرحله ممنوع ساخنت كليه روابط جنسى ميان يك مرد و زن بيگانه است، اسالم معتقد است كه بايد روابط نامشروع از مهي آميز به بيگانه مى و در بيان حترمي نگاه شهوت
كند. وقىت نگاه  آميز خود قرار ندهد، زيرا چشم دريچه حساسى است كه لذت جنسى حاصل از نگاه در آن متوقف نشده، و از اين راه تا درون دل پيشروى مى اى ديگرى را هدف نگاه شهوت هيچ مرد و زن بيگانه

كند و باجلمله اولي جدار سد عظيم حياء و عفت با مهي نگاههاى  اى پيدا مى گذرد كه در برابر مناظر جنسى حالت حتريك شدن و حساسيت فوق العاده گردد و چيزى َّنى تكرار شود اين پيشروى سريعرت و عميقرت مى
 آورد كه هزاران مفاسد را بدنبال خود دارد. كند، عشقهاى سوزان وىل نامشروع و پر از بدخبىت بار مى شود كه يك نگاه، يك طوفان برپا مى شود چه بسيار مى ساده دريده مى

اى در كوچه و بازار و خيابان يك  كننده كند وىل البته منظور از اين قانون اين نيست كه انسان دائما چشمها را بزمي دوخته و با وضع ناراحت ا كه منشأ احنراف و مفاسد است حترمي مىآميز بيگانه ر  اسالم نگاه شهوت
ى حالت و وضع طبيعى و عادى خود را حفظ كنند وىل آنچه بايد شديدا مراعات كنند اينست كه نگاههاى سريع كند مردم در مأل عموم حالت غري عادى خبودش بگريد. ما احاديث زيادى در دست دارمي كه بيان مى

 عى(قيمت دچار زوال نگردد.) بالهاى اجتما آميز بيگانگان مصون مباند و عفت اين عضو گران و لغزنده چشم، از منعطف شدن بيك رشته مناظر نامشروع و باْلخره آلوده شدن بنگاه شهوت
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ت زن محيط خانه و محفل مسلمان، از نظر قرآن، پايگاه مبارزا

خانوادگى است و بايد در تمام شرائط مختلف بانوان اين سنگر مهم 

را از دست ندهند. از نظر اسالم آراستن خانه و تربيت كودك 

ترين وظيفه زن است و اشتغال زن بقسمتى از ساير مشاغل تا  اساسى

حدى است كه وظيفه بزرگ او را تعطيل نكند، اسالم معتقد است 

رين موردى كه نيروها و عواطف گرانمايه زن بايد در آنجا صرف بهت

 شود محيط خانه و آراستن اين كانون پرارزش است.

زن بايد پيش از آنكه بفعاليتهاى اجتماعى و سياسى بپردازد، در فكر 

 -تربيت فرزندان شايسته

 193، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  نگاه به بيگانه -2

مسلمان چشمان خود را از نگاه به مرد  : ديگر امر فرمود كه زنان

بيگانه نگهدارند و مردان مسلمان را امر فرمود كه از نگاه به زنان 

فرمايد: اى پيغمبر، مردان  اجنبيه خوددارى كنند. در سوره نور مى

مؤمن را بگو كه چشمان خود را از نگاه به اجنبيه بپوشانند و زنان 

ز مردان بيگانه بپوشانند و فروج مؤمنه را هم بگو تا چشمهاى خود را ا

و اندامشان را )از عمل زشت و تماس نامشروع( نگهدارند و زينت و 
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شود بر بيگانه آشكار  آرايش خود را جز آنچه قهرا ظاهر مى

 .441نسازند

  تيرهاى زهرآلود شيطان

  : از حضرت صادق )ع( است: كه نگاه ناروا تيرى است

______________________________ 
اليق باشد و اين دين بسيار بزرگ خود را كه در برابر جامعه بعهده  و

 گرفته ببهترين وجهى اداء نمايد.

دارى و شوهردارى و تربيت فرزند را ميدان جهاد خود بداند  خانه

 چنانچه پيغمبر اكرم )ص( فرمود:

 «.جهاد المرأة حسن التبعل»

سد: اين اولين نوي آميز به بيگانه مى و در بيان تحريم نگاه شهوت

مرحله ممنوع ساختن كليه روابط جنسى ميان يك مرد و زن بيگانه 

است، اسالم معتقد است كه بايد روابط نامشروع از همين مرحله 

اى ديگرى را هدف نگاه  نخست كنترل شود و هيچ مرد و زن بيگانه

آميز خود قرار ندهد، زيرا چشم دريچه حساسى است كه لذت  شهوت

                                                 
441  (1)-\i وا ِمْن أَْبصارِِهْم َو ََيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم ذِلَك أَزْكى ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها َو ْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ  َو ال يُ ْبِديَن زِيَنَتُهنَّ  ََلُْم ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي مبا َيْصَنُعوَن َو ُقْل لِْلُمْؤِمناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبصارِِهنَّ َو ََيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ   ُقْل لِْلُمْؤِمِنَي يَ ُغضُّ
...\E (.31و  30آيه  24) سوره 
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نگاه در آن متوقف نشده، و از اين راه تا درون دل  جنسى حاصل از

كند. وقتى نگاه تكرار شود اين پيشروى سريعتر و عميقتر  پيشروى مى

گذرد كه در برابر مناظر جنسى حالت تحريك  گردد و چيزى نمى مى

كند و بالجمله اولين جدار  اى پيدا مى شدن و حساسيت فوق العاده

شود چه  گاههاى ساده دريده مىسد عظيم حياء و عفت با همين ن

كند، عشقهاى سوزان  شود كه يك نگاه، يك طوفان برپا مى بسيار مى

آورد كه هزاران مفاسد را  ولى نامشروع و پر از بدبختى بار مى

 بدنبال خود دارد.

آميز بيگانه را كه منشأ انحراف و مفاسد است تحريم  اسالم نگاه شهوت

قانون اين نيست كه انسان دائما  كند ولى البته منظور از اين مى

اى در كوچه و بازار  كننده چشمها را بزمين دوخته و با وضع ناراحت

و خيابان يك حالت غير عادى بخودش بگيرد. ما احاديث زيادى در 

كند مردم در مأل عمومى حالت و وضع  دست داريم كه بيان مى

اعات طبيعى و عادى خود را حفظ كنند ولى آنچه بايد شديدا مر

كنند اينست كه نگاههاى سريع و لغزنده چشم، از منعطف شدن بيك 

آميز  رشته مناظر نامشروع و باألخره آلوده شدن بنگاه شهوت

قيمت دچار زوال نگردد.  بيگانگان مصون بماند و عفت اين عضو گران

 )بالهاى اجتماعى(
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  فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكىقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْ -(1)

لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ 

يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ 

 (.31و  30آيه  24)سوره  بِخُمُرِهِنَّ ...

 194، ص: 1 گناهان كبيره، ج

خورد و چه بسيار  زهرآلود از تيرهاى شيطان كه به قلب صاحبش مى

 .442نظرهاى ناروا كه حسرت طوالنى در پى دارد

  زناى اعضاى بدن

: و نيز از حضرت باقر )ع( و حضرت صادق )ع( است كه نيست كسى 

نگاه نارواست و زناى اى از زنا دارد، پس زناى چشم  مگر اينكه بهره

 .443 دهان بوسه حرام است و زناى دست، مس بيگانه نمودن است

و نيز مرويست: كسى كه چشمان خود را از حرام پر كند خداوند روز 

 .444فرمايد قيامت چشمانش را از آتش پر مى

  ابليس قرين آتشين

                                                 
 (.138ص  104باب  14النظر سهم من سهام ابليس مسموم و كم من نظرة اورثت حسرة طويلة) وسائل الشيعه كتاب نكاح ج  -(1)  442
 (.246ص  14كتاب نكاح باب   14من احد اال و هو يصيب حظا من الزنا فزناء العي النظر و زناء الفم القبلة و زناء اليدين اللمس) وسائل الشيعه ج  عن اىب جعفر و ايب عبد الّله عليهما الّسالم قاال ما -(2)  443
 (.141صفحه  104ىل النار.) وسائل كتاب النكاح باب من مأل عينيه من امرأة حراما حشامها الّله يوم القيمة مبسامري من نار و حشامها نارا حىت يقضى بي الناس ُث يؤمر به ا -(3)  444
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اى را دربر بگيرد در قيامت با شيطان هم زنجير  : كسى كه زن بيگانه

به زنجير آتشين و باهم در دوزخ خواهند بود و كسى كه  است

اى بيفتد و براى خدا تكرار نظر نكند و چشم  چشمش به زن بيگانه

برهم گزارد يا به آسمان بنگرد خدا در دلش امن و ايمانى قرار 

چشد و او را با حور العين تزويج  دهد كه لذتش را مى مى

 .445فرمايد مى

اشد و چشمش را از نگاه به غير شوهر و و هر زنى كه شوهر داشته ب

 .446 محرمش پر كند خشم خدا بر او شديد است

و در چند روايت از نگاه كردن به پشت سر زنها، هرچند با حجاب 

 شود. باشند، نهى شده است كه البته حمل بر كراهت مى

 اخبارى كه در اين زمينه است بسيار و همين مقدار كافى است.

______________________________ 
النظر سهم من سهام ابليس مسموم و كم من نظرة اورثت  -(1)

 (.138ص  104باب  14حسرة طويلة )وسائل الشيعه كتاب نكاح ج 

                                                 
 (.139ص  104سائل كتاب النكاح باب من نظر اىل امرأة فرفع بصره اىل املساء او غمض بصره مل يرتد اليه بصره حىت يزوجه الّله من اْلور العي و يعقبه اميانا َيد طعمه) و  -(4)  445
 رأة ذات بعل مألت عينها من غري زوجها و غري حمرم منها فاهنا ان فعلت ذلك احبط الّله عز و جل كل عمل عملت.) حبار االنوار(.عن النىب) ص( اشتد غضب الّله على ام -(5)  446
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عن ابى جعفر و ابي عبد اللّه عليهما الساّلم قاال ما من احد اال  -(2)

 و هو يصيب حظا من الزنا فزناء العين النظر و زناء الفم القبلة و زناء

 (.246ص  14كتاب نكاح باب  14اليدين اللمس )وسائل الشيعه ج 

من مأل عينيه من امرأة حراما حشاهما اللّه يوم القيمة بمسامير  -(3)

من نار و حشاهما نارا حتى يقضى بين الناس ثم يؤمر به الى النار. 

 (.141صفحه  104)وسائل كتاب النكاح باب 

لى المساء او غمض بصره لم من نظر الى امرأة فرفع بصره ا -(4)

يرتد اليه بصره حتى يزوجه اللّه من الحور العين و يعقبه ايمانا يجد 

 (.139ص  104طعمه )وسائل كتاب النكاح باب 

عن النبى )ص( اشتد غضب اللّه على امرأة ذات بعل مألت  -(5)

عينها من غير زوجها و غير محرم منها فانها ان فعلت ذلك احبط اللّه 

 ل كل عمل عملت. )بحار االنوار(.عز و ج

 195، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  تحريم خلوت با بيگانه -3

: خلوت با بيگانه را با احتمال و ترس وقوع در حرام، تحريم فرموده 

 هرچند مشغول عبادت شوند.

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  460 

از پيغمبر اكرم )ص( مرويست: كسى كه ايمان به خدا و روز قيامت 

 .447شنود زن بيگانه را مى ماند كه نفس دارد در جائى نمى

گرفت شرط  وقتى كه پيغمبر )ص( از زنهاى مسلمان بيعت و عهد مى

 .448فرمود كه با مردان بيگانه در جاى خلوت ننشينند مى

و مراد از خلوت آن است كه مكان جورى باشد كه ديگرى نتواند 

اى كه كسى به  داخل شود مانند اطاقى كه درش بسته باشد يا خانه

 شد كند.آن آمد و 

 حدود شديد -4

: حدودى كه در اسالم براى اين عمل شنيع تعيين شده يكى از 

موجبات جلوگيرى از شيوع آن است كه مجمال در ضمن پنج فرع 

 شود: بيان مى

خواهر، دختر، »اگر كسى با يكى از محارم نسبى خود مانند:  -1

 ت.زنا كند بايد او را كش« عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر

                                                 
 (.134ص  99باب  14من كان يؤمن باهلل و اليوم اْلخر فال يبيت ىف موضوع يسمع نفس امرأة ليست له مبحرم) وسائل الشيعه ج  -(1)  447
 (.133ص  14ج  99ب د الّله) ع( قال: فيما اخذ الرسول) ص( البيعة على النساء ان ال َيتبي و ال يقعدن مع الرجال ىف اخلالء) وسائل الشيعه كتاب نكاح باعن ايب عب -(2)  448
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كند و از ضرر ايمن  اگر كسى شخصى را ببيند كه با زنش زنا مى -2

تواند هر دو را بكشد )اگر ايمن نباشد يا باشد و نكشد آن  باشد مى

 شود(. زن بر او حرام نمى

هرگاه كافرى با زن مسلمانى زنا كند يا مسلمانى كه سه دفعه  -3

 حد زنا خورده، در مرتبه چهارم بايد كشته شود.

ردى كه زن عقدى دائمى حاضر دارد و او را در حال بلوغ و م -4

تواند به او نزديكى نمايد  عقل وطى كرده و هر وقت هم بخواهد مى

اى زنا كند بايد او را سنگسار نمود،  با اين وصف اگر با زن عاقله بالغه

و بعضى برآنند كه اول بايد صد تازيانه به او زد و سپس او را سنگسار 

 كرد.

دار با شرائطى كه  گاه زناكننده محصن نبوده )يعنى مرد زنهر -5

صد  در فرع گذشته گفته شد( و بغير محرم خود زنا نموده حدش يك

  تازيانه است و همچنين زن

______________________________ 
من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فال يبيت فى موضوع يسمع  -(1)

 (.134ص  99باب  14ئل الشيعه ج نفس امرأة ليست له بمحرم )وسا
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عن ابي عبد اللّه )ع( قال: فيما اخذ الرسول )ص( البيعة على  -(2)

النساء ان ال يحتبين و ال يقعدن مع الرجال فى الخالء )وسائل الشيعه 

 (.133ص  14ج  99كتاب نكاح باب 

 196، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 انه است.صد تازي اى كه شوهر نداشته باشد حدش يك زانيه

 نويسد: در مجموعه انتشارات انجمن تبليغات اسالمى چنين مى

در اينجا دو مطلب بزرگ علمى درباره زنا و دستور اسالمى آن 

 شود: يادداشت مى

صد  فرمايد: زن و مرد زناكار را هركدام يك در سوره نور آيه دو مى

يد شالق بزنيد و در اجراى اين دستور الهى به آنها محبت روا ندار

ايد. و بايد در موقع شكنجه  اگر شما به خدا و روز جزا ايمان آورده

 آنها گروهى از مؤمنين حاضر باشند.

رسد اين است كه شالق زدن  باره به نظر مى اولين فلسفه كه دراين

زانى و زانيه، يكى براى عبرت گرفتن سايرين است، كه گرد اين عمل 

مجازات اخروى، مجازات  زشت نگردند كه اگر چنان كنند گذشته از
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اى از مؤمنين  كند بايد عده دنيوى هم دارند و آخر آيه كه تأكيد مى

 كند. در شكنجه آنها حاضر باشند اين موضوع را تأييد مى

موضوع ديگرى كه به نظر ما رسيده ولى هنوز صحت علمى آن 

صددرصد واضح نشده اين است كه با شالق زدن زانى و زانيه يك 

گيرد، ميكروبهاى سفليس و سوزاك  در آنها انجام مىمعالجه طبى 

شوند و مهمترين طريق معالجه آنها معالجه با  خيلى دير معالجه مى

حرارت است مخصوصا وقتى كه اين ميكروب تازه به بدن وارد شده 

و نمو نكرده باشد، حرارت در كشتن آنها خيلى تأثير دارد و شالق 

رارت در موضعى است كه زدن يكى از بهترين وسائل توليد ح

اى كه پس از  ميكروبها بدانجا وارد شده، و در اثر حرارت فوق العاده

 شوند. آيد ميكروبها به كلى كشته مى صد ضربه شالق پديد مى يك

نكته دوم راجع به سرايت است از آنجا كه بيشتر اعمال زنا توليد 

راى كند دين اسالم ب ناخوشيهاى مسرى مانند سفليس و سوزاك مى

دهد كه امروزه  تحديد ضررهاى امراض مزبور دستور بزرگى مى

خواهد ازدواج  دهند كه هركس مى علماى فن نيز همين دستور را مى

كند بايد از طرف طبيب معاينه شود و تصديق گردد كه عارى از 

امراض مقاربتى مسرى است و كسى كه امراض مقاربتى مسرى دارد 
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همسر آتيه او هم داراى اين مرض باشد نبايد ازدواج كند مگر اينكه 

 و تازه بايد نسل نداشته باشند.

سوز  علت اين كار اين است كه از عمومى شدن امراض خانمان

جلوگيرى شود و نسلهاى ناقص و خراب به وجود نيايد، دين اسالم 

 دهد. باره بزرگترين دستور را مى دراين

اندن افراد و دستور عملى كه رعايت آن سالمت جامعه و مصون م

 سازد. نسلها را تأمين مى

 197، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 فرمايد: در آيه سوم از سوره نور مى

الزَّانِي ال يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ ال يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ 

 449مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

زنا كار به زنى نگيرد مگر زن زناكار يا مشركه و زن زناكار يعنى مرد 

شوهر نكند مگر با مردى كه زناكار يا مشرك است و اين بر مؤمنين 

 حرام است.

 شرعا بايد ثابت شود

                                                 
 .3سوره نور، آيه  -(1)  449
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: ضمنا بايد متوجه بود كه اجراى اين حدود هنگامى است كه شرعا 

ز آن زنا ثابت شده باشد كه آن هم داراى شرائط خاصى است كه ا

جمله گواهى چهار نفر شاهد عادل مرد است به اينكه در يك وقت و 

شناسند و در همان  يكجا مرد زناكننده را با زن خاصى كه او را مى

 اند. حال ارتكاب، مشاهده كرده

اگر كسى با زنى كه شوهر نداشته و در عده  -1دو نكته قابل توجه: 

عقد برگردد( نبوده تواند بدون  اى كه شوهر مى رجعيه )يعنى عده

تواند با او ازدواج نمايد ولى اگر شوهر داشته يا در  زنا كرد بعد مى

عده رجعيه بوده بر او حرام هميشگى است، يعنى اگر شوهرش بميرد 

 تواند او را بگيرد. يا او را طالق دهد باز هم نمى

اگر كسى با زنى زنا كرد مادر و دختر آن زن بر او )بنابر اشهر(  -2

تواند با آنها ازدواج نمايد و محرم هم  شود، يعنى نمى م مىحرا

 .450شود نيستند، و همچنين زن مزبور بر پدر زناكننده حرام مى

اينك نظر خوانندگان گرامى را به مطالب جالبى كه در كتاب برهان 

 دهيم: جا خاتمه مى قرآن تذكر داده است جلب و به همين

                                                 
 شد مبرجع خود رجوع كند.كه براى كسى مورد حاجت  چون بعضى از اين فروعات مورد اختالف فقهاء عظام است درصورتى -(2)  450
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ط و آميزش زن و مرد است، موضوعى كه درخور مناقشه است، اختال

كنند،  باره جنجال و غوغاى بسيارى بپا مى زيرا مخالفين اسالم دراين

آورند و از آزادى  گاهى از اجتماع آزاد فرانسه سخن به ميان مى

كامرانى و عياشى زن و مرد و حتى از آزادى بوس و كنار در معابر و 

كنند و  فتگو مىكنند و زمانى از تمدن آمريكا گ شوارع آنجا ياد مى

گويند در آن سرزمين مردم با فكر و غريزه خود دوروئى و نفاق  مى

  دارند زيرا به روا نمى

______________________________ 
 .3سوره نور، آيه  -(1)

چون بعضى از اين فروعات مورد اختالف فقهاء عظام است  -(2)

 د.كه براى كسى مورد حاجت شد بمرجع خود رجوع كن درصورتى

 198، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اند كه كامرانيهاى جنسى از ضرورتها و احتياجات  خوبى دريافته

است و به همين جهت راه را براى اشباع اين « بيولوژى»حياتى 

اند و هر جوانى دوست و رفيقى از دختران اختيار  غريزه بازگذاشته

ر بيشتر اى رفيقى از جوانان برگزيده است كه د كرده و هر دوشيزه

گذرانند و در  ساعات روز و شب باهم به خوشى و شادى وقت مى
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گيرند و بيكديگر  هاى خلوت از يكديگر كام مى تفرجگاهها و گوشه

شوند و هر  دهند و از فشار غريزه جنسى آسوده و فارغ مى كام مى

بامداد به ياد عيش و نوش شب دوش با دلى شاد و روحى خرم از پى 

شوند و در كارهاى روزانه خود توفيق و  مىكارهاى خود روان 

يابند و به اين وسيله ملت با گامهاى بلند و سريع راه  پيروزى مى

 كند. ترقى و تعالى طى مى

آميز اين گروه است ولى گويا  اين خالصه مقال و زبده گفتار سفسطه

انگيز جنگ گذشته را خيلى زود از  اين جماعت خاطرات تلخ و حزن

اند كه چگونه همين كشور فرانسه كه از  و فراموش كردهاند  ياد برده

گردد زير اولين ضربت و نخستين  بردن نامش آب در كام ايشان مى

هجوم سپاه آلمان به زانوى عجز و ذلت درآمده و با آنكه از نظر 

ساز و برگ جنگ مجهز بود بر اثر شهوترانيها و به علت از كف دادن 

، از خراب شدن عمارتهاى روح عزت و خشونت مقدس مردانگى

هاى پاريس ترسيد و شرف و تاريخ و مجد را وقايه  خانه فاخر و رقاص

 آن قرار داد.
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پرسيم كه آيا منظور ايشان اين است كه  اكنون ما از اين جماعت مى

جوانان ما را به عنوان مبارزه با ارتجاع و طرفدارى از تجدد و ترقى 

 به چنين ورطه هولناكى درافكنند؟.

اند كه گفت  يا اين گروه، خطبه حكيمانه مارشال پتن را از ياد بردهآ

بزرگترين علت شكست ما فرورفتن در گردابهاى شهوت و ابتالء 

 پرورى و عياشى بود. تن

آندره »اند كه  نخوانده« چرا فرانسه شكست خورد»آيا در كتاب 

ى نويسد: در آن موقع كه هواپيماها نويسنده بزرگ فرانسه مى« مورا

زا و مخرب خود به  افكن دشمن شهرهاى ما را زير بمبهاى آتش بمب

خواست  مى« پل رينو»وزير وقت  صورت جهنمى درآورده بود نخست

به وسيله تلفن از مركز ستاد مشترك نيروى هوائى متفقين براى 

مبارزه با دشمن تقاضاى چند فروند هواپيما كند ولى با هريك از سه 

« دوبى»خواست صحبت كند، صداى مادام  تلفن روى ميز خود مى

اش بلند بود كه با استفاده از عشوه خود و دلباختگى  محبوبه

 كرد. وزير در شؤون سياسى و لشكرى دخالت و توصيه مى نخست

آيا اين اعترافات از طرف رجال شمشير و قلم فرانسه براى پايان 

  دادن بهرزه
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 199، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 ت كافى نيست؟.دريهاى اين جماع

و اما در خصوص آمريكا و تبليغاتى كه اين گروه درباره اوضاع آن 

كنند شايد تذكر اين  كشور و آزادى زن و مرد در آن سرزمين مى

نكته كافى باشد كه اخيرا در نتيجه اجراى عمليه احصاء و تهيه آمار 

از دختران  0/ 38در يكى از شهرهاى اين مملكت معلوم شد كه 

توسطه آبستن هستند و اين نسبت در ميان دختران مدارس م

هاى عالى كمتر بود زيرا ايشان در نتيجه تجربه و ممارست  دوره

 طرق جلوگيرى از حمل را دريافته بودند.

شك نيست كه خالصى و راحتى از فشار نيروى غريزه جنسى بر 

اعصاب هدفى صحيح و مطابق با حكم فطرت و مقتضاى طبيعت است 

جهت اسالم اين موضوع را مورد توجه و عنايت دقيق قرار  و به همين

داده، زيرا اسالم پيش از آنكه آمريكا به اين موضوع توجه كند 

دانسته و متوجه بوده است كه محروميت از مسائل جنسى به علت تأثر 

مانند ولى البته براى ميل به  و افسردگى از كار و انتاج صحيح بازمى

اذ وسيله و تدبير صحيح و عقالئى الزم هدف صحيح و عقالئى اتخ

عفتى بيااليند و  است نه آنكه به اين بهانه اجتماع را به لوث بى
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دختران و پسران را آزاد و عنان گسيخته بگذارند كه مانند 

 چهارپايان باهم معاشرت و شهوترانى كنند.

اما موضوع شادى و نشاطى كه از تماشاى زنان زيبا و معاشرت با 

دهد مسلما جاى انكار نيست،  آراسته و طناز دست مى گلچهرگان

اى كه بالوان و انواع طعامها  طور كه استفاده از خوان و سفره همان

اى كه بجز يك رنگ مكرر از غذا در  آراسته است بدون شك از سفره

آن نيست مطلوبتر و دلپذيرتر است ولى ما بايد قبل از هر چيز 

م و ببينيم آيا وظيفه ما در جهان هدفهاى اساسى خود را تعيين كني

زندگى اين است كه از حد اكثر شادى و كامرانى و بهجت و مسرت 

استفاده كنيم و فكر سود و زيان و تبعات و عواقب آن را از مغز 

 برانيم؟.

آيا هيچكس در روزگار قديم و عصر جديد منكر اين معنى شده است 

ست؟ مسلما موضوع انگيز ا بخش و مسرت كه كامرانى و عياشى لذت

گوارائى لذات و كامرانيها چيزى نيست كه در قرن بيستم كشف شده 

باشد، بلكه قرنها پيش از اين يونانيها و ايرانيان قديم و روميان آن را 

شناخته و تا گلوگاه در آن فرورفته بودند. و در اثر همين كامرانيها 

اى سودمند قدرت و صالبت خود را از دست داده و سرانجام از كاره
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و افكار روشن و همتهاى عالى و روح سربازى و فداكارى محروم 

 ماندند و حكومت و استقالل خود را از

 200، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 دست دادند.

جاى ترديد نيست كه ملل اروپائى از نظر نيروى مادى و علمى و از 

ه جهت كار و كوشش و سعى در توليد و انتاج بسيار قوى و مجهز بود

اندك، كرمهاى شهوترانى و عياشى در پيكره  و هستند ولى اندك

درخت حيات اجتماعى ايشان رخنه كرده و بعضى را از پاى 

درآورده و بعضى ديگر را ضعيف ساخته و همچنان در راه زوال و فنا 

برد ولى ما مردم مشرق كه در اثر ناسازگارى اوضاع  پيش مى

قرن اخير آن نيروها را اجتماعى و ظروف سياسى خاصه در دو 

فاقديم، چگونه روا است كه در گردابهاى وحشتزاى شهوت در افتيم و 

گونه  ها را تمدن و ترقى بناميم و اجتناب از اين گونه هرزگى اين

 منكرات را جمود و ارتجاع بخوانيم.

با توجه به اين حقايق پيدا و هويدا است كه هر نويسنده يا مصلح 

ا بفرو گذاشتن آداب و اخالق باستانى خود خواهى كه ما ر آزادى

دعوت كند تحت هر عنوان كه باشد او مبعوثى از دستگاه استعمار و 
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خوار از خوان بيگانگان و دشمنى جانكاه و بدخواه  اى جيره فرومايه

ما است، معاشرت و آميزش زن با مرد بيگانه بر دلربائى و قدرت 

ولى اكنون جاى اين نفوذ و تصرف در احساسات او افزوده است 

آيد كه آيا اين دلربائى و طنازى شخصيت و حيثيت  سؤال به ميان مى

زن را از نظر وظائفى كه در نظام طبيعت بر عهده دارد افزوده است 

اش فروكاسته  يا به همين نسبت كه بر اين جهات افزوده از آن جنبه

 است؟.

را سنگين و آيا اين افزايش كفه حيثيت و آبرو و سعادت اجتماع 

 ساخته يا از سنگينى و وزن آن كم كرده است؟.

شايسته و براى « رفيقى»شك نيست كه زن در دنياى غرب براى مرد 

مغازله و معاشقه و اشباع كام جنسى او مجهز و آماده گشته و در حل 

بعضى از مشكالت مرد با او به كمك و معاونت برخاسته ولى 

صالح و مادر شايسته،  حال از انجام وظيفه يك همسر درعين

هاى مجامع زنان و طرفداران  فرومانده است و جنجالها و مغالطه

ايشان قادر نيست كه اين حقيقت را انكار كند، زيرا آمارها و 

كند و بهترين دليل بر  هاى مضبوط و دقيق آن را تأييد مى احصائيه

ين است و ا 0/ 40صدق اين مدعا باال رفتن نسبت طالق در آمريكا به 
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باال رفتن نسبت طالق از خطرى عظيم و از انحالل وحشتناكى در 

 كند. روابط زناشوئى و خانوادگى حكايت مى

اما در اروپا هرچند سطح طالق به اين درجه باال نرفته ولى كار 

 معشوقه بازى در

 201، ص: 1 گناهان كبيره، ج

آن سرزمين به رسوائى كشيده است و جاى ترديد نيست كه هرگاه 

توانست در آشيانه مقدس خانواده  بود و مى ن همسرى شايسته مىز

استقرار بيابد و آن را از نور و حرارت قلب خود برخوردار سازد اين 

 آمد. رسوائيها هرگز به وجود نمى

اما در موضوع وظيفه مادرى، اساسا اشتغال زن به كارهاى خارج از 

و مجال  منزل چه از نظر وقت و چه از نظر جهات روحى فرصت

كند، زيرا زنى كه در اثر  اشتغال به وظيفه مادرى را از او سلب مى

چند ساعت كار متوالى، خسته و فرسوده شده و در اثر معاشرت و 

برخورد با مردهاى مختلف فكر و حواس او متشتت و پريشان گشته، 

نه در اعصاب خود طاقت و نيروى قيام به وظيفه مادرى دارد و نه در 

و دل خود محيط مساعد و مناسبى براى پذيرفتن طفل و فضاى روح 

يابد و اما  پرورش عواطف و احساساتى متناسب با اين وظيفه مى
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بينيم اجتماع بشرى با صرف نظر از لذت مسرتى كه بر اثر آميزش  مى

با زنان آراسته و طناز برده چه نتيجه عقاليى و فايده درخور ذكرى 

و آيا وجود اين عده از زنان در از اين وضع برداشت كرده است؟ 

ها و ادارات كشورها و يا وجود چند  پارلمانهاى جهان و وزارتخانه

ها و مراكز فسق و فجور، كدام  ها و تجارتخانه ميليون زن در كارخانه

 مشكل از مشكالت بشريت را حل كرده است.

آيا قيام زن به اين امور او را عنصرى مفيد و مؤثر در اجتماع 

د؟ ولى قيام به تربيت فرزندان و پرورش مردان و زنان صالح ساز مى

و مفيد و ايجاد افرادى خداشناس و متقى و با ايمان او را به وجودى 

 كند؟. خاصيت تبديل مى فايده و عنصرى بى بى

زدنهاى شنوندگان در پارلمان يا در  ممكن است زن در برابر كف

معابر شاد و مسرور شود، مقابل شنيدن تملق و تحسين در سالنها و در 

ولى اين مسرت و شادى موقت كه نتيجه آن پديد آمدن نسلى بدون 

مادر و محروم از عواطف و تربيتهاى عالى مادرى باشد چه ارزشى 

تواند عنصر محبت را كه جلوگيرى  دارد و آيا جز مادر كدام كس مى

از خوى سبعيت و خودخواهى بشريت است در روح و قلب فرزندان 

 يق كند؟.تزر
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البته منظور ما از اين بحث اين نيست كه زن را تحت فشار و مورد 

قسوت و آزار قرار دهيم و او را از لذتهاى زندگى و پا برجا ساختن 

شخصيت و حيثيتش محروم سازيم، ولى كى و كجا عرصه زندگى به 

دهد كه بر وفق  بشر چه زن باشد و چه مرد، مجال و اجازه مى

ذات حيات كامياب شود و چنانكه پسند خاطر او دلخواه خود از ل

 است شخصيت و حيثيتش را پا برجا سازد؟.

 202، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كه ما در اثر غلبه خودخواهى، هواى نفس و خواهش  آيا درصورتى

دل را عنان گشاده رها كنيم و در پى شهوات و لذات خود روان 

 ونه خواهد بود؟.شويم، وضع اجتماعى و سرنوشت زندگى ما چگ

آيا نه چنين است كه در اثر اين افراط نسلهائى بدبخت و ضعيف و 

ناقص از ما باقى خواهد ماند كه مسؤوليت بدبختى و ضعف و نقص 

 آن بر عهده وجدان ما خواهد بود.

آيا در ميان آن نسل وظيفه شوربخت و تبه روزگار عده بيشمارى از 

ز نظر جنس و نوع ثابت و دائمى زنان نخواهند بود؟ و آيا براى زن ا

كه در جهان دارد شايسته و رواست كه بعضى از افرادش در قسمتى 

از زمان در كامرانى افراط كنند و در نتيجه بقيه افراد را در نسلهاى 
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بعد و قرنهاى آينده بدبخت و بينوا سازند و آيا براى اسالم عيب و 

قات متصل، قرنها و نقصى است كه نوع بشر را مانند يك زنجير و حل

دارد كه يك نسل  داند و روا نمى نسلها را پيوسته به يكديگر مى

 سعادت و مصلحت نسل ديگر را فداى هوى و هوس خود سازد؟.

بلى در صورتى جاى ايراد و انتقاد بود كه اسالم كليه انواع تمتع و 

لذت را مسدود ساخته و فطرت و غريزه را عاطل و باطل گذاشته، و 

و فطريات بشرى را تحت فشار قرار داده باشد، ولى آيا اسالم  غرايز

 چنين كارى را كرده است؟ )برهان قرآن(.

 203، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 لواط -11

يازدهم از گناهانى كه به كبيره بودنش تصريح شده لواط است 

چنانچه از حضرت صادق و حضرت رضا عليهما السّالم رسيده بلكه 

 از زنا شديدتر است. حرمت و عقوبت آن

 از حضرت صادق )ع( مرويست كه:
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حرمت لواط از زنا بيشتر است، به درستى كه خداوند قومى را »

براى عمل لواط هالك فرمود )قوم لوط( ولى كسى را براى زنا 

 .451هالك نفرمود

از رسول اكرم )ص( مرويست كه فرمود: كسى كه با پسرى جمع شود 

كند و  شود و آب دنيا او را پاك نمى روز قيامت جنب وارد محشر مى

خشم خدا بر او است و او را لعنت فرموده، دوزخ را برايش آماده 

 فرمايد و بد جايگاهى است. مى

سپس فرمود هرگاه كسى لواط كند، عرش خدا بلرزه درآيد و 

خداوند او را لعنت و غضب فرموده و جهنم را برايش آماده 

دارند تا خاليق  ر كنار جهنم نگه مىفرمايد و ملوط )مفعول( را د مى

اندازند و در طبقات  از حساب فارغ شوند، پس او را در جهنم مى

 .452دوزخ هميشه معذب خواهد بود

______________________________ 
عن ابي عبد اهلل )ع( قال: سمعته يقول حرمة الدبر اعظم من  -(1)

                                                 
 (.249ص  17وسائل كتاب نكاح باب  عن ايب عبد اهلل) ع( قال: مسعته يقول حرمة الدبر اعظم من حرمة الفرج و ان الّله اهلك امة ْلرمة الدبر و مل يهلك احدا ْلرمة الفرج) -(1)  451
الرجل ليؤتى ىف  -ماء الدنيا و غضب اهلل عليه و لعنه و اعدله جهنم و سائت مصريا ُث قال ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك و ان قال رسول اهلل) ص( من جامع غالما جاء يوم القيمة جنبا ال ينقيه -(2)  452

 -249ص  18و  17وسائل كتاب نكاح باب  -رج منها) فروع كاىفال خيحقبة فيحبسه الّله على جسر جهنم حىت يفرغ الّله من حساب اخلالئق. ُث يؤمر به اىل جهنم فيعذب بطبقاهتا طبقة طبقة حىت يرد اسفلها و 
253.) 
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لم يهلك احدا لحرمة حرمة الفرج و ان اللّه اهلك امة لحرمة الدبر و 

 (.249ص  17الفرج )وسائل كتاب نكاح باب 

قال رسول اهلل )ص( من جامع غالما جاء يوم القيمة جنبا ال  -(2)

ينقيه ماء الدنيا و غضب اهلل عليه و لعنه و اعدله جهنم و سائت مصيرا 

 -ثم قال ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك و ان

 204، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  لواط كفر است

: امير المؤمنين )ع( فرمود لواط )كه از گناهان كبيره است و اين 

عقوبتها را دارد( مادامى است كه دخول در مخرج نشود، اما حكم 

دخول در دبر اگر آن را حالل بداند كفر است زيرا منكر ضرورى 

دين گرديده و اگر آن را حالل نداند، در شدت و طول عذاب مانند 

 .453 استكفر 

حذيفة بن منصور گفت كه از حضرت صادق )ع( از لواط كه از 

گناهان كبيره است پرسيدم، حضرت فرمود ما بين دوران است، 

نمايد فرمود كه اين عمل كفر و  پرسيدم از كسى كه در دبر دخول مى

                                                 
 اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر) فروع كاىف كتاب النكاح(. -(1)  453
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باشد يعنى انكار قرآن  انكار آنچه خدا بر پيغمبرش فرستاده، مى

 .454 است

  مرگسنگ عذاب هنگام 

اى كه عمل قوم لوط  : از حضرت صادق )ع( مرويست كه: نيست بنده

را حالل بداند )و در روايت ديگر كسى كه بر لواط كردن اصرار 

ميرد مگر اينكه در آن ساعت خداوند بر او سنگى  داشته باشد( نمى

اندازد و مرگ وى  از همان سنگهاى عذابى كه بر قوم لوط باريد، مى

نگ است و براى اينكه رسوا نشود، خداوند آن در خوردن همان س

 .455 سنگ را از نظر خلق پوشيده است

  عذابهاى قوم لوط بر ظالمين

: در قرآن مجيد سه نوع عذاب براى قوم لوط بيان فرموده: صيحه 

باريدن سنگ عذاب بر آنها، زير و رو شدن شهرهاى آنها بعد 

 فرمايد: مى

 .456 كنندگان دور نيست معذابى كه بر قوم لوط نازل شد از ظل

                                                 
 20انزل الّله على نبيه) ص() وسائل الشيعه كتاب نكاح باب « ملا» مبا عن حذيقة بن منصور قال: سئلت ابا عبد الّله) ع( عن اللواط فقال: ما بي الفخذين، و سئلته عن الذى يوقب فقال) ع( ذاك الكفر -(2)  454

 (.257ص 
يلٍ  i\ عن اىب بصري عن ايب عبد الّله) ع( ىف قوله تعاىل -(3)  455 صرا على اللواط مل ميت اال رماه و ىف رواية الوسائل من مات م -قال ما من عبد خيرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط E\ َو أَْمطَْرنا َعَلْيها ِحجارًَة ِمْن ِسجِّ

 الّله تعاىل حبجر من ذلك اْلجارة تكون فيه منيته و لكن اخللق ال يرونه.) تفسري قمى(.
456  (4)-\i  ٍَو ما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمَي بَِبِعيد\E (.85آيه  11) سوره 
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______________________________ 
الرجل ليؤتى فى حقبة فيحبسه اللّه على جسر جهنم حتى يفرغ اللّه 

من حساب الخالئق. ثم يؤمر به الى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة 

وسائل كتاب نكاح  -حتى يرد اسفلها و ال يخرج منها )فروع كافى

 (.253 -249ص  18و  17باب 

اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر )فروع كافى كتاب  -(1)

 النكاح(.

عن حذيقة بن منصور قال: سئلت ابا عبد اللّه )ع( عن اللواط  -(2)

فقال: ما بين الفخذين، و سئلته عن الذى يوقب فقال )ع( ذاك الكفر 

 20انزل اللّه على نبيه )ص( )وسائل الشيعه كتاب نكاح باب « لما»بما 

 (.257ص 

وَ أَمْطَرْنا   عن ابى بصير عن ابي عبد اللّه )ع( فى قوله تعالى -(3)

قال ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل   عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

و فى رواية الوسائل من مات مصرا على اللواط لم يمت  -قوم لوط

منيته و لكن  اال رماه اللّه تعالى بحجر من ذلك الحجارة تكون فيه

 الخلق ال يرونه. )تفسير قمى(.

 (.85آيه  11)سوره  وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ -(4)
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 205، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 و اين تهديد سختى است به كسانى كه عمل آنها را مرتكب شوند.

  غالمى كه مواليش را كشت

ود پس از اقرار، : در زمان عمر، غالمى كه موالى خودش را كشته ب

عمر امر به كشتنش نمود، حضرت امير المؤمنين عليه السّالم از غالم 

پرسيد چرا موالى خودت را كشتى؟ عرض كرد به زور با من لواط 

كرد پس او را كشتم آن حضرت از اولياى مقتول پرسيد آيا او را دفن 

ود آئيم پس به عمر فرم اكنون از دفنش مى ايد؟ گفتند: آرى هم كرده

 غالم را تا سه روز نگهدار و پس از سه روز اولياى مقتول حاضر شوند.

 شود الطى به قوم لوط ملحق مى

: پس از گذشتن سه روز آن حضرت به اتفاق عمر و اولياى مقتول بر 

 سر قبرش آمدند از اوليايش پرسيدند اين قبر صاحب شماست؟

د، چون بلحد گفتند آرى، سپس فرمود قبر را بشكافيد تا بلحد برسي

رسيدند و آن را برداشتند جنازه را نديدند، پس آن حضرت تكبير 

گفت و فرمود: به خدا قسم دروغ نگفتم شنيدم از رسول خدا )ص( 

فرمود: هركس از امت من، عمل قوم لوط را مرتكب شود و بدون 
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ماند تا اينكه  توبه از دنيا برود پس در قبرش بيش از سه روز نمى

برد و به جائى كه قوم لوط هستند و هالك  ومىزمين او را فر

 .457شود نمايد پس در زمره ايشان محشور مى اند ملحق مى گرديده

  لواط هم فاحشه و زشت است

: حضرت رضا )ع( فرمود: بترس و ترك كن زنا و لواط را و لواط 

بدتر از زنا است و اين دو گناه موجب هفتاد و دو گونه درد در دنيا و 

 .458شود صاحبش مىآخرت براى 

در قرآن مجيد چنانچه از زنا به فاحشه تعبير فرموده اين عمل شنيع 

 :459فرمايد را هم فاحشه خوانده چنانچه در سوره اعراف مى

كنيد كه در نهايت زشتى  لوط به قوم خود گفت آيا كارى را مى»

 است، پيش از

______________________________ 
 معالم الزلفى. -(1)

تق الزنا و اللواط و هو اشد من الزنا و هما يورثان صاحبهما و ا -(2)

 «(.ع»اثنين و سبعين داء فى الدنيا و اآلخرة )فقه الرضا، 
                                                 

 معامل الزلفى. -(1)  457
 «(.ع» ا يورثان صاحبهما اثني و سبعي داء ىف الدنيا و اْلخرة) فقه الرضا،و اتق الزنا و اللواط و هو اشد من الزنا و مه -(2)  458
459  (3)-\i  َالرِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّساِء ...َو ُلوطاً ِإْذ قاَل ِلَقْوِمِه أَ تَْأُتوَن اْلفاِحَشَة ما َسَبَقُكْم هِبا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلعاَلِمَي إِنَُّكْم لََتْأُتون \E ( 79تا  78آيه  7سوره.) 
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وَ لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ  -(3)

آيه  7)سوره  هْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ ...الْعالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَ

 (.79تا  78

 206، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شما كسى از افراد بشر گرد چنين كار زشتى نگشته، آيا شما با مردان 

كنيد بلكه شما  شويد در هنگام شهوت و زنان را رها مى جمع مى

 «.كنندگانيد اسراف

منزله بذر است براى بقاء  اى كه به چه اسرافى بدتر از اينكه نطفه

نوع و نسل انسان و بايد در رحم زن قرار گيرد در غير محلى كه خدا 

 قرار داده بريزد.

براى تهديد ديگران از نزديك شدن به اين عمل خالف انسانى در 

و نجم، قوم لوط  460هاى اعراف و هود و نمل و عنكبوت و قمر سوره

شود باشد كه ديگران  ر مىرا يادآورى و كيفيت عذاب ايشان را متذك

 اندرزى بگيرند.

براى جلوگيرى از پيش آمدن چنين عمل شنيعى چند چيز را كه 

 مقدمات قريبه و بعيده آن است تحريم فرموده:
                                                 

 مفصال ذكر شده است.« حقائقى از قرآن» در ضمن تفسري سوره قمر از بيانات مؤلف حتت عنوان: -(1)  460
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  نگاه شهوتى به پسر حرام است

نگاه كردن از روى شهوت به جوان امرد )پسرى كه هنوز مو به  -1: 

ثر و شدت عقوبت نظر حرام صورتش در نيامده( حرام است و سوء ا

در بحث زنا مفصال ذكر گرديد بلكه از رسول خدا )ص( مرويست كه: 

 .461 فتنه جوان زيباى امرد از فتنه دختر باكره بيشتر است

پس بر هر مسلمانى واجب است از چشمان خود نهايت مواظبت را 

 بكند كه به چنين گناه بزرگى مبتال نشود.

  لجام آتشين براى بوسه شهوت

بوسيدن جوانى از روى شهوت حرام است چنانچه از حضرت  -2: 

صادق )ع( است كه پيغمبر )ص( فرمود: كسى كه جوانى را از روى 

شهوت ببوسد خداوند او را در قيامت به لجامى از آتش لجام 

 462فرمايد. مى

و از حضرت رضا )ع( مرويست كه: هرگاه مردى جوانى را از روى 

هاى زمين و مالئكه رحمت  آسمان و مالئكههاى  شهوت ببوسد مالئكه

                                                 
 (.258ص  21اياكم و اوالد االغنياء و امللوك املرد فان فتنتهم اشد من فتنة العذارى ىف خدورهن) نكاح وسائل باب  -(2)  461
 جلمه الّله تعاىل بلجام من نار) اصول كاىف(.من قبل غالما بشهوة ا -(3)  462
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و مالئكه غضب او را لعنت كنند و جهنم برايش آماده شود و مكان 

 .463باشد بدى جايگاهش مى

______________________________ 
در ضمن تفسير سوره قمر از بيانات مؤلف تحت عنوان:  -(1)

 مفصال ذكر شده است.« حقائقى از قرآن»

د االغنياء و الملوك المرد فان فتنتهم اشد من فتنة اياكم و اوال -(2)

 (.258ص  21العذارى فى خدورهن )نكاح وسائل باب 

من قبل غالما بشهوة الجمه اللّه تعالى بلجام من نار )اصول  -(3)

 كافى(.

و اذا قبل الرجل غالما بشهوة لعنته مالئكة السماء و مالئكة  -(4)

 -االرض و مالئكة الرحمة و

 207، ص: 1 كبيره، جگناهان 

و نيز از پيغمبر )ص( مرويست: كسى كه جوانى را از روى شهوت 

 .464فرمايد ببوسد خداوند او را در آتش جهنم، هزار سال معذب مى

                                                 
 «(.ع» مالئكة الغضب و اعدله جهنم و سائت مصريا) فقه الرضا -و اذا قبل الرجل غالما بشهوة لعنته مالئكة السماء و مالئكة االرض و مالئكة الرمحة و -(4)  463
 (.57صفحه  17رك كتاب نكاح باب من قبل غالما بشهوة عذبه الّله تعاىل الف عام ىف النار.) مستد -(1)  464
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و اگر مسلم شد كه كسى جوانى را از روى شهوت بوسيده بايد حد 

بخورد و حدش از سى تا نود تازيانه است هر قدر كه حاكم شرع 

 زند. او را مى صالح بداند

  خوابيدن دو مرد يا دو زن

كه هر  خوابيدن دو مرد در يك بستر و زير يك لحاف درصورتى -3: 

دو عريان باشند، حرام است و همچنين است حكم دو زن، و فرقى 

 بين محرم و بيگانه نيست.

و در چند روايت است كه بايد آنها را حد زد و برايش هم حد زنا 

 .465صد تازيانه بزنند را يك معين شده يعنى آنها

اند چون براى خوابيدن دو مرد عريان زير  و بعضى از علماء فرموده

 يك لحاف حد معين شده، پس از گناهان كبيره است.

و از رسول خدا )ص( مرويست كه: بستر فرزندان خود را از سن ده 

سالگى جدا سازيد، يعنى دو برادر يا دو خواهر يا برادر و خواهر زير 

 .466لحاف از همان كوچكى نخوابند يك

 حد لواط

                                                 
 شود كه بنابر مشهور پس از اثبات در نزد حاكم شرع بايد تعزير شود بكمرت از حد) صد تازيانه(. در باب دوم اين رساله ضمن گناه مساحقه ذكر مى -(2)  465
 (.30ص  127ىف املضاجع لعشر سني) وسائل كتاب نكاح باب  قال رسول الّله) ص( الصىب و الصىب و الصىب و الصبية و الصبية و الصبية يفرق بينهم -(3)  466
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: چون حرمت و فساد لواط بيشتر از زنا است حدش شديدتر است و 

باشد، هرگاه لواطكننده و دهنده هر دو عاقل و بالغ  آن كشتن مى

باشند هر دو را بايد كشت و فاعل را بوسيله شمشير يا سنگسار كردن 

ى مانند كوه پرتاب كردن يا زنده به آتش سوزانيدن يا از باالى بلند

با دست و پاى بسته شده، بايستى كشت و انتخاب نوع قتل به نظر 

 حاكم جامع الشرائط است.

و از حضرت امير المؤمنين )ع( مرويست كه: پس از كشتن بدنش را 

  به آتش

______________________________ 
 «(.ع»مالئكة الغضب و اعدله جهنم و سائت مصيرا )فقه الرضا 

من قبل غالما بشهوة عذبه اللّه تعالى الف عام فى النار.  -(1)

 (.57صفحه  17)مستدرك كتاب نكاح باب 

شود كه  در باب دوم اين رساله ضمن گناه مساحقه ذكر مى -(2)

بنابر مشهور پس از اثبات در نزد حاكم شرع بايد تعزير شود بكمتر از 

 حد )صد تازيانه(.
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الصبى و الصبى و الصبى و الصبية و قال رسول اللّه )ص(  -(3)

الصبية و الصبية يفرق بينهم فى المضاجع لعشر سنين )وسائل كتاب 

 (.30ص  127نكاح باب 

 208، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شود:  بسوزانيد و اين گناه بزرگ مانند زنا به يكى از دو چيز ثابت مى

گناه خود  يكى اقرار است به اينكه فاعل يا مفعول يا هر دو به اين

چهار مرتبه اقرار كند و اگر كمتر از چهار مرتبه اقرار كند حد بر او 

شود و بعضى از فقهاء  شود و تنها تعزير )تأديب( مى جارى نمى

اند چهار مرتبه اقرار بايد در چهار مجلس واقع شود و شرط  فرموده

است در اقراركننده بلوغ )پس اگر نابالغ باشد تأديب بايد شود( و 

ال عقل و حريت و اختيار )پس اگر به اجبار و اكراه بوده حد كم

 ندارد(.

دوم شهادت چهار مرد عادل بالمعاينه است يعنى بگويند به چشم 

گان  دهنده خود ديديم كه فالن با فالن لواط نموده و اگر گواهى

شود و حد جارى  كمتر از چهار نفر باشند گواهى آنها رد مى

شود بر آنها بايد جارى  ه بعدا ذكر مىگردد بلكه حد قذف ك نمى

شود و اگر شخص الطى پيش از گواهى شهود توبه كند حد بر او 
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شود و هريك از اقرار و گواهى اگر بر دخول در دبر باشد  جارى نمى

حد آن كشتن است و اگر بر تفخيذ يعنى دخول در اليه و رانها باشد 

 صد تازيانه است. حد آن يك

 ت؟چرا حد لواط قتل اس

دو نفرى كه شرم و حياء را از دست داده و از عالم انسانيت  -1: 

سقوط كرده و در نتيجه انحراف جنسى در جلو چشم چهار مرد 

باتقوى باهم جمع شوند جز جرثومه فساد چيز ديگر نيستند و اگر 

به مانند خود خواهند  -اى را آلوده و منحرف زنده بمانند جامعه

در ابتداء شيطان يك نفر را به اين گناه ساخت چنانچه در قوم لوط 

آلوده ساخت سپس آن بدبخت ديگران را به اين گناه وادار كرد تا 

جائى كه در برابر چشم يكديگر مردان به مردان و زنان با زنان جمع 

شدند و نيز كسى كه پس از چنين گناه بزرگى از كار خود پشيمان  مى

انكارش به خدا و سراى  شود كفر و نشود و توبه نكند دانسته مى

آخرت و بالجمله چنين شخص جز كشتن و سوختن او چاره ديگرى 

 نيست و نيز گوئيم:

براى اينكه اين گناه بزرگ در ميان مسلمانان شايع نگردد كه در  -2

اثر اشاعه اهميت و قبح آن از نظرها محو گردد در دين اسالم، با 
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عادل كافى است ليكن اينكه براى اثبات هر موضوعى گواهى دو مرد 

شود  در موضوع اثبات زنا و لواط به گواهى دو نفر يا سه نفر ثابت نمى

بلكه بر آنها جايز نيست گواهى دادن و اگر گواهى دادند بر آنها حد 

شود بلى اگر  قذف )نسبت زنا يا لواط به مسلمان دادن( جارى مى

توانند  چهار مرد عادل به چشم خود ببينند دخول يا تفخيذ را مى

شود و حد فاعل و مفعول  گواهى دهند و به گواهى آنها ثابت مى

گردد به شرط اينكه پيش از گواهى از كردار خود پشيمان  جارى مى

 و تائب نشوند و اال حد

 209، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 گردد. ساقط مى

و اما اقرار به اينكه در شرع اسالم هر انسان بالغ عاقل از روى 

مد به موضوعى كه به زيان او است اگر يك مرتبه اقرار و اختيار و ع

شود ليكن در موضوع زنا و لواط تا سه  اعتراف صريح كند ثابت مى

شود مگر اينكه چهار مرتبه تكرار كند و احتمال  مرتبه هم ثابت نمى

گيرى  مزاح يا بيمارى روانى يا چيز ديگر داده نشود و اين سخت

بردارد و حد بر او جارى نشود و  براى آنست كه از اقرار دست

قدر بزرگ و مبغوض است كه هيچ  دانسته شود كه اين گناه آن
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گردد و اهميت آن باقى بماند و از اين  مسلمانى به آن آلوده نمى

شود سر كراهت اقرار توضيح مطلب آنكه اگر  بيان دانسته مى

ى مسلمانى به گناه زنا يا لواط آلوده شد فاش كردن كردار ناروا

خود و اقرار به آن مكروه است هرچند اگر نزد حاكم شرع چهار 

مرتبه اقرار كند و حد بر او جارى شود عذاب آخرتى قطعا ندارد و 

خداوند عادل جمع نخواهد فرمود بين عقوبت دنيوى و عذاب 

كار پس از اجراى حد بر او قطعا از آن گناه پاك شده  اخروى و گنه

ر خود را فاش نكند و تنها با پروردگار است ليكن بهتر آن است كه س

خود اين راز را در ميان گذارد و از در توبه و تضرع به سوى او 

درآيد و براستى از كردار خود پشيمان و از شرمسارى نزد پروردگار 

هاى او  سوخته و گداخته و ناالن باشد اميد است كه خداوند به ناله

د و البته بايد تا آخر عمر ترحم فرموده و از آن آلودگى پاكش فرماي

بين خوف و رجا باشد يعنى هم از عقوبت آخرت بترسد و هم اميد به 

فضل و كرم الهى داشته باشد و به عبارت ديگر نه مغرور و بيدرد و 

باك باشد به مانند اينكه كارى نكرده و گناه خود را كوچك  بى

و را بگيرد و شمرده و خود را پاك پنداشته باشد و نه يأس و نااميدى ا

خيال كند گناه او بزرگتر از آن است كه آمرزيده شود و از اين روى 
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خدا را نخواند و از او طلب آمرزش نكند و بزرگى گناه يأس در 

 اوائل اين كتاب گفته شده است.

 شود: در خاتمه اين بحث چند روايت ذكر مى

سار امير المؤمنين فرمود: اگر سزاوار بود كه كسى دو بار سنگ -1

 .467شد چنين سنگسار مى شود هر آينه لواطكننده اين

هاى آسمانى متفقا با اين خوى نكوهيده به مبارزه  شريعت

  اند زيرا اساس پرداخته

______________________________ 
عن ابى عبد اللّه عن آبائه )ع( قال قال امير المؤمنين لو كان  -(1)

)فروع كافى كتاب الحدود ينبغى الحد ان يرجم مرتين لرجم الوطى 

 (.119ص 

 210، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بقاى اجتماع تناسل است و لواط مانع از آن است و در نتيجه اين 

دهد بعالوه  عمل منكر اجتماع را در معرض فساد و زوال قرار مى

شود كه روح مردانگى كودك از  ارتكاب اين عمل موجب آن مى

ه وظائف حياتى و اجتماع كه مستلزم ميان برود و سرانجام از قيام ب
                                                 

 (.119عن اىب عبد الّله عن آبائه) ع( قال قال امري املؤمني لو كان ينبغى الحد ان يرجم مرتي لرجم الوطى) فروع كاىف كتاب اْلدود ص  -(1)  467
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اى عظيم از اين  داشتن روح رجوليت حقيقى است عاجز ماند و صدمه

راه متوجه اجتماع شود زيرا براى آنكه تناسل براساس صحيح انجام 

شود الزم است كه مرد و زن در جهت رجوليت و انوثيت كامل و 

ن را ضعيف برد و يا آ صحيح باشند و لواط يا نسل را از ميان مى

 سازد. مى

 سوزد كند و نمى توبه مى

كند  : در فروع كافى كتاب الحدود از حضرت صادق )ع( روايت مى

كه: روزى حضرت امير المؤمنين )ع( در ميان جماعت اصحاب بودند 

ام پاكم كن،  مردى آمد و گفت يا امير المؤمنين با پسرى لواط نموده

ات شايد  د: برو به خانه)يعنى بر من اجراى حد فرما( حضرت فرمو

سودائى در طبعت حركت كرده باشد )چون به سبب احتمال شبهه، 

شود لذا فرمود شايد حواست حاضر نيست و اقرارت از  حد ساقط مى

روى كمال عقل و شعور نيست( روز ديگر آمد و همان اقرار را كرد و 

 خواهش اجراى حد را تكرار نمود.

، شايد سودائى در طبعت حركت حضرت ثانيا فرمود: به منزلت رو

طور  كنى تا آنكه سه مرتبه بازگشته و همان كرده و چنين اقرارى مى

 اقرار و سپس خواهشش را تكرار كرد.
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در مرتبه چهارم حضرت فرمود: كه پيغمبر )ص( در اين واقعه سه 

خواهى اختيار كن يكى اينكه دست و  حكم فرموده هر يك را مى

ه پرتابت كنند يا اينكه با شمشير ترا بكشند يا با پايت را ببندند و از كو

 آتش ترا بسوزانند؟.

عرض كرد يا على كداميك از اينها دشوارتر است، فرمود سوزاندن 

 با آتش، گفت آن را اختيار كردم.

حضرت فرمود: تهيه كار خودت را بكن، گفت چنين خواهم كرد، پس 

ناهى از من سر برخاست و دو ركعت نماز خواند سپس گفت خدايا گ

زده كه تو بآن دانائى و من از گناه خود ترسيدم و به نزد وصى 

رسول تو آمدم و از او خواهش كردم مرا از گناه پاك كند، او مرا 

بين سه نوع عقوبت مختار فرمود خداوندا من آن را كه سختتر بود 

خواهم كه اين عقوبت را كفاره گناهان من  انتخاب كردم از تو مى

 و مرا در آخرت به آتش خود در گردانى

 211، ص: 1 گناهان كبيره، ج

جهنم نسوزانى پس گريان برخاست و در گودالى پر از آتش كه 

 كشيد. برايش آماده شده بود نشست آتش از اطرافش شعله مى
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حضرت امير المؤمنين )ع( بر حالش رقت فرمود و گريان شد و 

رت فرمود: برخيز اصحاب همه به گريه در آمدند، پس از آن، حض

درستى كه  اى مرد كه مالئكه آسمان و زمين را به گريه درآوردى به

ات را پذيرفت، برخيز و به آن گناهى كه كردى نبايد  خداوند توبه

 برگردى.

كار پس از اقرار و حاضر  نكته: مشهور بين فقهاء آن است كه اگر گنه

د را اجرا شدن براى اجراى حد، توبه نمايد امام مخير است كه ح

كند يا نكند. چنانچه در حديث مزبور امام )ع( از اجراى حد 

صرفنظر فرمود و اين اختيار اجراى حد مخصوص موردى است كه 

كار ثابت شود نه به شهادت شهود كه در اين صورت  گناه با اقرار گنه

توبه گنه كار در اجرا نمودن حد تأثيرى نداشته و حتما بايد حد اجرا 

 شود.

  ضعىحكم و

: بايد دانست كه مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده بر لواط 

كننده، حرام هميشگى است، يعنى پس از اين عمل زشت ديگر 

 تواند مادر و دختر و خواهر لواطدهنده را بگيرد. هيچوقت نمى

 212، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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  قذف -12

ا يا لواط به زن دوازدهم از گناهان كبيره، قذف است و آن نسبت زن

يا مرد مسلمان پاكدامن دادن است. در احاديث وارده از حضرت 

رسول )ص( و حضرت صادق )ع( و حضرت كاظم )ع( و حضرت رضا 

)ع( و حضرت جواد )ع( به كبيره بودنش تصريح شده و نيز در قرآن 

 فرمايد: مجيد بر آن وعده عذاب داده شده است، در سوره نور مى

دهند كه از آنچه بايشان نسبت  اكدامن نسبت زنا مىآنان كه بزنان پ

اند در دنيا )از نام  دهند بيخبران و اهل ايمانند، دور كرده شده مى

نيك( و در آخرت )از رحمت( و براى ايشان شكنجه بزرگى است در 

اند گواهى  روزى كه زبانشان و دست و پايشان بر آنچه كرده

 .468دهند

 در دنيا مطرودند

دهند در دنيا  ى كه بزنان و مردان پاكدامن نسبت زنا مى: يعنى كسان

مطرود و ملعون و مردود بندگان و در آخرت ملعون و مورد غضب 

پروردگارند يا اينكه در دنيا به عقوبت حد و رد شهادت و در آخرت 

 بانواع و اقسام عذابها مبتال خواهند بود.

                                                 
468  (1)-\i  ْنْيا َو اْْلِخَرِة َو ََلُْم َعذاٌب َعِظيٌم يَ ْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسَنُتُهْم َو أَْيِديِهمْ ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصناِت اْلغاِفالِت اْلُمؤ  (.22آيه  24) سوره E\َو أَْرُجُلُهْم مبا كانُوا يَ ْعَمُلوَن. ِمناِت ُلِعُنوا ِف الدُّ
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  شهادت بر عليه دوزخى است

يست كه: روز قيامت اعضاى مؤمنين بر عليه : از حضرت باقر )ع( مرو

دهند و گواهى جوارح بر ضرر صاحبش ويژه كسى  او شهادت نمى

كننده  و حال قذف 469است كه سزاوار داخل شدن در آتش باشد

  چنين است، يعنى چون

______________________________ 
مُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِالتِ الْ -(1)

الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ 

 (.22آيه  24)سوره  وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ.

و ليست تشهد الجوارح على مؤمن انما تشهد على من حقت  -(2)

 عذاب. )كافى(.عليه كلمة ال

 213، ص: 1 گناهان كبيره، ج

سزاوار سوختن به آتش است از اين جهت اعضايش به نص قرآن 

 دهند. مجيد بر ضدش شهادت مى

  فسق -رد شهادت -حد

                                                 
 العذاب.) كاىف(.و ليست تشهد اجلوارح على مؤمن اَّنا تشهد على من حقت عليه كلمة  -(2)  469
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فرمايد: آنان كه به زنان پاكدامن نسبت زنا  : و نيز در سوره نور مى

هشتاد آورند پس آنها را  دهند سپس چهار نفر گواه بر آن نمى مى

تازيانه بزنيد و بعد از اين در هيچ موردى گواهى آنها را قبول نكنيد 

 .470و ايشان فاسقانند

كننده سه حكم فرموده: يكى وجوب  در اين آيه شريفه براى قذف

حد، ديگر پذيرفته نشدن گواهيش براى هميشه و سوم حكم به فاسق 

 .471 بودنش

است خواه راستگو  و بايد دانست كه قذف مطلقا حرام و گناه كبيره

باشد يا دروغگو، پس اگر به چشم خود ببيند زنا يا لواط ديگرى را و 

قذف كنند او را شرعا دروغگو و فاسق و مستحق حد قذف است بلى 

  اگر چهار مرد عادل به چشم خود زنا يا لواط را ديده

______________________________ 
اتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَن -(1)

                                                 
470  (1)-\i  َُلوا ََلُْم َشهاَدًة أََبداً َو أُولِئَك ُهُم اْلفاِسُقونَ َو الَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصناِت ُُثَّ ملَْ يَْأُتوا بَِأْربَ َعِة ُشَهداَء َفاْجِلُدوُهْم َْثاِنَي َجْلَدًة َو ال تَ ْقب \E (.4آيه  24) سوره 
گزنده شايع و رايج و بدون كيفر حكم حفظ عفت و عزت جامعه اسالمى و پرورش روح غريت و بزرگوارى افراد مسلمان است زيرا در اجتماعى كه چني دشنامهاى زننده و هتمتهاى   منظور از تشريع اين -(2)  471

ي ورطه احنطاط سقوط كرد هيچگاه قادر بر حفظ كيان ملى و استقالل قومى و دفاع از وطن باشد روح عزت و غريت خواهد مرد و پرده عرض و آبرو دريده خواهد شد و حمتاج بتوضيح نيست كه چون قومى در چن
 خود خنواهد بود.) برهان قرآن(

با خوردن هشتاد تازيانه و حمروم شدن از اطمينان مردم هاى ناروا و شيوع افرتاء اسالم كسى را كه زنان پاكدامن را متهم سازد و نتواند چهار شاهد بياورد  و در كتاب اسالم و صلح جهان گويد: براى جلوگريى از هتمت
ها شايع نگردد  بيان فرموده است و اين براى اينست كه بازار هتمت و شايعه و دروغ گرم نشود و اضطراب و ناراحىت در ميان مردم و خانه 5و  4دهد چنانچه در سوره نور آيه  مسلمان باو و قبول شهادت او كيفر مى

ها و عدم امكان حضور شهود مرد را از كيفر معاف  انهن و اعتماد شك و ترس در اجتماع رونق يابد و اگر مرد مهسر خود را متهم سازد و شهودى هم نداشته باشد اسالم با در نظر گرفنت موقعيت خو جباى اطمينا
كند اگر چهار شهادت از خدا بياورد كه  آن باشد كه اگر دروغگو باشد لعنت خدا بر او باد و زن را نيز از كيفر حفظ مى دارد وىل بشرط آنكه چهار بار خداوند را شاهد براستگوئى خود آورد و شهادت پنجم براى مى

 بيان فرموده است. 8و  7گويد و شهادت پنجم براى آن باشد كه خشم و غضب خدا بر او باشد اگر مرد راستگو باشد چنانچه در سوره نور آيه  مرد دروغ مى
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)سوره   ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ ال تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ

 (.4آيه  24

منظور از تشريع اين حكم حفظ عفت و عزت جامعه اسالمى و  -(2)

د مسلمان است زيرا در اجتماعى پرورش روح غيرت و بزرگوارى افرا

كه چنين دشنامهاى زننده و تهمتهاى گزنده شايع و رايج و بدون 

كيفر باشد روح عزت و غيرت خواهد مرد و پرده عرض و آبرو دريده 

خواهد شد و محتاج بتوضيح نيست كه چون قومى در چنين ورطه 

مى انحطاط سقوط كرد هيچگاه قادر بر حفظ كيان ملى و استقالل قو

 و دفاع از وطن خود نخواهد بود. )برهان قرآن(

هاى  و در كتاب اسالم و صلح جهان گويد: براى جلوگيرى از تهمت

ناروا و شيوع افتراء اسالم كسى را كه زنان پاكدامن را متهم سازد و 

نتواند چهار شاهد بياورد با خوردن هشتاد تازيانه و محروم شدن از 

دهد چنانچه در  قبول شهادت او كيفر مىاطمينان مردم مسلمان باو و 

بيان فرموده است و اين براى اينست كه بازار  5و  4سوره نور آيه 

تهمت و شايعه و دروغ گرم نشود و اضطراب و ناراحتى در ميان 

ها شايع نگردد و بجاى اطمينان و اعتماد شك و ترس در  مردم و خانه

هم سازد و شهودى هم اجتماع رونق يابد و اگر مرد همسر خود را مت
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ها و عدم امكان  نداشته باشد اسالم با در نظر گرفتن موقعيت خانه

دارد ولى بشرط آنكه چهار بار  حضور شهود مرد را از كيفر معاف مى

خداوند را شاهد براستگوئى خود آورد و شهادت پنجم براى آن 

فر باشد كه اگر دروغگو باشد لعنت خدا بر او باد و زن را نيز از كي

گويد  كند اگر چهار شهادت از خدا بياورد كه مرد دروغ مى حفظ مى

و شهادت پنجم براى آن باشد كه خشم و غضب خدا بر او باشد اگر 

 بيان فرموده است. 8و  7مرد راستگو باشد چنانچه در سوره نور آيه 

 214، ص: 1 گناهان كبيره، ج

چهار نفر كمتر توانند باهم بر آن گواهى دهند و اگر از  باشند مى

اند گواهى دهند و اگر گواهى  توانند آنچه را كه ديده باشد نمى

 شوند و هريك را هشتاد تازيانه بايد بزنند. دادند فاسق مى

  از مؤمنين بيرونست

كننده را از مؤمنين  : از حضرت باقر )ع( مرويست كه خداوند قذف

اسق هم در فرمايد و ف خارج فرموده، چون از او تعبير به فاسق مى

فرمايد آيا كسى كه  مقابل مؤمن است چنانچه در جاى ديگر مى

 برابر نيستند. 472 مؤمن باشد مانند فاسق است

                                                 
472  (1)-\i  َأَ َفَمْن كاَن ُمْؤِمناً َكَمْن كاَن فاِسقاً ال َيْسَتُوون \E (.17اصول كاىف كتاب االميان و الكفر باب  -18آيه  32) سوره 
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و حضرت رسول )ص( فرمود كسى كه نسبت زنا به مرد يا زن 

برد و روز قيامت  پاكدامنى بدهد خداوند كردار نيكش را از بين مى

زنند، پس او را به  نه مىهفتاد هزار ملك او را از پيش و پس تازيا

 .473اندازند آتش مى

  حد قذف

شود  : آنچه از آيه شريفه و اخبار كثيره و اتفاق فقهاء استفاده مى

آنست كه اجراى حد قذف كه هشتاد تازيانه است مشروط به چند امر 

 است:

كننده بالغ و عاقل باشد پس اگر طفل نابالغ يا ديوانه قذف  قذف -1

زد. و نيز با اختيار و قصد باشد پس اگر از روى  كرد نبايد او را حد

 شود. سهو يا غفلت يا شوخى قذف كرده حد بر او جارى نمى

قذف شده )دشنام داده شده( پنج شرط در او باشد، بلوغ، عقل،  -2

حريت، اسالم، پاكدامنى، يعنى متجاهر و متظاهر به عمل شنيع نباشد 

و استنكاف داشته باشد، كه اگر و از نسبت دادن زنا و لواط به او اباء 

 زنند. دهنده را حد نمى يكى از پنج شرط در او نباشد دشنام

                                                 
 كتاب اْلدود(.ه  من رمى حمصنا او حمصنة احبط الّله عمله و جلده يوم القيمة سبعون الف ملك من بي يديه و من خلفه ُث يؤمر به اىل النار) وسائل الشيع -(2)  473
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دشنام به زنا يا لواط باشد و نسبت هم صريح باشد نه كنايه مثل  -3

اينكه به مرد مسلمان بگويد اى لواطكننده يا دهنده يا اى زناكننده 

ه اين معنى را يا به زن مسلمانى بگويد: اى زنادهنده و هر لفظى ك

صريحا بفهماند از هر زبانى كه باشد، در اين صورت دشنام داده شده 

 دهنده بخواهد. حق دارد اجراى حد را براى دشنام

______________________________ 
آيه  32)سوره   أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ -(1)

 (.17ن و الكفر باب اصول كافى كتاب االيما -18

من رمى محصنا او محصنة احبط اللّه عمله و جلده يوم القيمة  -(2)

سبعون الف ملك من بين يديه و من خلفه ثم يؤمر به الى النار 

 )وسائل الشيعه كتاب الحدود(.

 215، ص: 1 گناهان كبيره، ج

در بعضى موارد حق مطالبه اجراى حد براى غير مخاطب است يعنى 

ر از دشنام داده شده است مثل اينكه به كسى بگويد پدرت مقذوف غي

كرده در اين صورت مقذوف، پدر مخاطب  داده يا زنا مى لواط مى

است و حق اجراى حد براى او است بلى مخاطب، چون هتك 
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آبرويش شده حق تعزير دارد و تعيين مقدار تنبيه آن به نظر حاكم 

 ت.شرع است البته از هشتاد تازيانه كمتر اس

همچنين است اگر به كسى بگويد اى زنازاده يا نطفه زنا يا خواهر 

فالن يا مادر فالن، در تمام اين موارد حق اجراى قذف براى غير 

 مخاطب و حق تعزير براى او است.

دهنده نتواند نسبتى را كه داده اثبات كند و اثبات زنا يا  دشنام -4

يك وقوع اين عمل لواط بآوردن چهار شاهد عادل مرد است كه هر

شنيع را به مشاهده خود در يك مجلس و يك وقت، گواهى دهند در 

شود و اگر  اين صورت حد زنا يا لواط بدشنام داده شده زده مى

زنند كه  نتوانست چهار شاهد بطريق مزبور بياورد او را حد قذف مى

هشتاد تازيانه است، و همچنين هريك از دو يا سه نفر شاهدى كه 

 اند )وقتى كه از چهار نفر كمترند(. دهنسبت دا

 هتك حرمات الهى نبايد بشود

: سبب اينكه در شرع اسالم اثبات زنا يا لواط را مشروط به چهار 

شاهد بكيفيت مزبور فرموده كه اگر كمتر از چهار نفر شدند هريك را 

كه در ساير موارد بدو نفر شاهد اكتفاء  هم حد قذف بزنند درحالى
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اين است كه كسى جرأت نكند مسلمانى را رسوا نمايد  فرموده براى

 باشد كه در آينده توبه كرده كردار زشت خود را تالفى نمايد.

بعالوه حتى االمكان اين عمل شنيع فاش نشود تا رعب و اهميت و 

بزرگى گناهش در نظرها از بين نرود و به تعبير ديگر هتك حرمات 

 شت جرى نشوند.الهيه كمتر شود و مردم در اين كار ز

ديگر آنكه چون در بعضى از موارد زنا و لواط و همچنين لواط 

حدش كشتن و متضمن حكم شديدى است لذا براى اثباتش چهار نفر 

بايد باشد و نيز چون در بعض موارد زنا و لواط حد بر دو نفر فاعل و 

شود بايد شهود آن چهار نفر باشند دو گواه براى  مفعول جارى مى

 دو شاهد براى مفعول.فاعل و 

دشنام داده شده نسبت را انكار نموده و حد قذف را بر  -5

دهنده بخواهد پس اگر تصديق كرد و اقرار به نسبت نمود يا  دشنام

 دهنده را بخشيد حد قذف ساقط اينكه دشنام

 216، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 شود. مى

 شود روز قيامت تالفى مى

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  505 

( زنى نزد رسول خدا )ص( آمد و : )وسائل الشيعه كتاب الحدود

گفت يا رسول اللّه من به كنيزم گفتم اى زنادهنده رسول خدا )ص( 

فرمود آيا ديده بودى زنا دادن او را گفت نه رسول خدا )ص( فرمود 

آگاه باش روز قيامت از تو تالفى خواهد شد پس زن آمد نزد 

يانه( بزن، كنيزش و تازيانه را به او داد و گفت مرا حد )هشتاد تاز

كنيز نپذيرفت پس كنيز را آزاد كرد سپس نزد رسول خدا )ص( رفت 

و كار خود را به آن حضرت خبر داد رسول خدا )ص( فرمود اميد 

است به اين كارت تالفى شده باشد يعنى در آخرت عذابى نداشته 

 .474 باشى

  توبه از قذف

ه قذف او : كسى كه نسبت زنا يا لواط به مسلمانى دهد بايد بداند ك

از گناهانيست كه دو جنبه دارد: حق الناس و حق اللّه اما جهت اول 

چون آبروى مسلمان قذف شده را ريخته است مقذوف حق دارد كه 

او را نزد حاكم شرع حاضر كند و پس از ثبوت قذف باقرار 

كننده يا به گواهى دو نفر عادل حاكم او را هشتاد تازيانه بزند  قذف

كننده خود را تسليم مقذوف كند تا حد بر او جارى  قذفبنابراين بايد 

                                                 
يوم القيمة فرجعت اىل امتها فاعطتها سوطا ُث قالت اجلديىن فابت االمة جائت امرأة اىل رسول الّله فقالت يا رسول الّله اىن قلت المىت يا زانية فقال هل رأيت عليها زنا فقالت ال فقال اما اهنا ستقاد منك  -(1)  474

 ان يكون به) وسائل الشيعه كتاب اْلدود(.فاعتقها ُث اتت اىل النىب فاخِبته فقال عسى 
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شود يا اينكه از مقذوف تقاضاى عفو كند و رضايت او را بدست آورد 

تا او را ببخشد و از اجراى حد صرفنظر كند و اگر مقذوف او را عفو 

نكرد و حد هم جارى نشد تا اينكه مقذوف مرد اين حق بورثه مقذوف 

يم آنها شود براى اجراى حد يا اينكه آنها او شود و بايد تسل منتقل مى

 را ببخشند و عفو كنند.

سماعة گويد از امام صادق )ع( پرسيدم مردى نسبت دهد مردى را 

كننده را عفو كند و او را حالل نمايد  بزنا پس مرد قذف شده قذف

كننده را حاضر سازد  سپس از عفو خود پشيمان شود و بخواهد قذف

كند: امام )ع( فرمود پس از عفو حق او ساقط  تا حد بر او جارى

يا ابن »شود ديگر براى او حد نيست گفتم اگر آن مرد بگويد  مى

اى پسر زنادهنده پس آن شخص قذف شده او را عفو كند و «: الزانية

 براى خدا از اجراى حد بر او صرفنظر

______________________________ 
فقالت يا رسول اللّه انى قلت المتى جائت امرأة الى رسول اللّه  -(1)

يا زانية فقال هل رأيت عليها زنا فقالت ال فقال اما انها ستقاد منك يوم 

القيمة فرجعت الى امتها فاعطتها سوطا ثم قالت اجلدينى فابت االمة 

فاعتقها ثم اتت الى النبى فاخبرته فقال عسى ان يكون به )وسائل 

 الشيعه كتاب الحدود(.
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 217، ص: 1 يره، جگناهان كب

تواند او را عفو  كند. امام فرمود اگر مادر قذف شده زنده باشد نمى

كند زيرا حق عفو كردن با مادر او است )چون نسبت زنا بمادر او 

كننده  تواند حق خود را از قذف داده شده( هر وقت بخواهد مى

مطالبه كند بلى اگر مادرش بميرد چون ولى امرش فرزند او است 

 .475واند قاذف را عفو كندت مى

و نيز پس از اجراى حد بر او يا عفو كردن مقذوف او را بايد نزد 

حاكم و نزد مسلمانان خود را تكذيب كند يعنى اقرار به كذب خود 

ام بطورى  نموده و بگويد نسبت زنا يا لواط كه بفالن دادم دروغ گفته

عبد اللّه  فى الصحيح عن ابن سنان قال سئلت ابا»كه باخبر شوند. 

)ع( عن المحدود اذا تاب أ تقبل شهادته فقال )ع( اذا تاب و توبته ان 

يرجع فيما قال و يكذب نفسه عند االمام و عند المسلمين فاذا فعل 

 .476«فان على االمام ان يقبل شهادته بعد ذلك

ابن سنان گويد از امام صادق پرسيدم از كسى كه حد بر او جارى 

شود يعنى  از آن آيا شهادت او پذيرفته مىشده اگر توبه كند پس 

                                                 
ىف ان يقدمه حىت َيلده فقال: ليس له حد بعد العفو قلت ا رايت ان  عن مساعة قال سئلت ابا عبد الّله عليه الّسالم عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه و َيعله من ذلك ىف حل ُث انه بعد ذلك يبدو له -(1)  475

كتاب اْلدود   18 امرها َيوز عفوه) وسائل الشيعه ج فعفا عنه و ترك ذلك الّله؟ فقال: ان كانت امه حية فليس له ان يعفو اىل امه مىت شاءت اخذت حبقها قال: فان كانت امه قد ماتت فانه وىل هو قال يا ابن الزانية
 (.455ص  3روايت  20ابواب القذف باب 

 هتذيب -(2)  476
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اش به اين  ديگر فاسق نيست امام فرمود زمانى كه توبه كند و توبه

است كه از آنچه گفته برگردد و خود را تكذيب كند نزد امام و نزد 

مسلمانان و چون چنين كند بر امام است كه پس از اين گواهى او را 

 بپذيرد يعنى او را عادل بداند.

د روايت ديگر باين مضمون در تهذيب و كافى نقل شده است و و چن

بنابراين اگر به دروغ قذف كرده پس صحت تكذيب كردن آشكار 

است و اگر واقعا ديده بوده زنا يا لواط را پس حال كه بايد خود را 

تكذيب كند ترديد نمايد يعنى معناى صحيحى در نظر گيرد مانند 

اسالم را زيرا كسى كه قذف كند و اينكه قصد كند حكم ظاهرى شرع 

چهار گواه عادل با او نباشد شرعا دروغگو است هرچند واقعا راست 

 «فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ» گفته باشد

( و شيخ در نهاية فرموده توبه قاذف باين است كه 12آيه  24سوره 

انان در مكانى كه قذف كرده حاضر شود و خود را در اجتماع مسلم

  تكذيب كند يعنى

______________________________ 
عن سماعة قال سئلت ابا عبد اللّه عليه السّالم عن الرجل يقذف  -(1)

الرجل بالزنا فيعفو عنه و يجعله من ذلك فى حل ثم انه بعد ذلك 

حد بعد العفو قلت ا  يبدو له فى ان يقدمه حتى يجلده فقال: ليس له
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رايت ان هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه و ترك ذلك اللّه؟ فقال: ان 

كانت امه حية فليس له ان يعفو الى امه متى شاءت اخذت بحقها قال: 

فان كانت امه قد ماتت فانه ولى امرها يجوز عفوه )وسائل الشيعه ج 

 (.455ص  3روايت  20كتاب الحدود ابواب القذف باب  18

  تهذيب -(2)

 218، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اند تكذيب كردن او را نيز بشنوند و  كسانى كه قذف را از او شنيده

وسيله سوءظن مسلمان قذف شده از بين برود و اما جهت حق  بدين

اللّه آن چون خداوند در قرآن مجيد قذف را تحريم فرموده و از آن 

نهى خدا كرده و از كننده مخالفت  بشدت نهى نموده پس قذف

روى مستحق عقوبت و عذاب الهى است مگر اينكه براستى از گناه  اين

خود بجهت مخالفت نهى خداوند سخت پشيمان شود و از پروردگار 

إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ » خود پوزش طلبد و استغفار كند چنانچه فرموده:

( مگر 5آيه  24)سوره  «رٌ رَحِيمٌبَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُو

كسانى كه بعد از گناه قذف بسوى پروردگار خود بازگشته و 

شايستگى گزيدند خداوند آمرزنده مهربانست. و در تعيين مراد از 

اند مراد  كه در آيه شريفه است بعض از فقهاء گفته «وَ أَصْلَحُوا»  جمله
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و نيكى در گفتار و كه ديگر جز خير  استمرار بر توبه است به طورى

كردارش ديده نشود. و شيخ در مبسوط فرموده پس از توبه بايد عمل 

صالح از او ديده شود و محتمل است كه مراد اصالح بين خود و 

شخص قذف شده باشد يعنى پس از توبه و اصالح بين خود و 

پروردگار بايد با مقذوف هم اصالح كند باينكه طلب عفو از او كند يا 

جراى حد شود و نيز تكذيب كند خود را در آنچه گفته تسليم ا

بتفصيلى كه دانسته شد و پس از توبه و اصالح فاسق و كاذب نيست و 

 شود. شرعا عادل است و گواهى او در موارد شهادت پذيرفته مى

  وظيفه مسلمانان در برابر قذف

: بر شنونده قذف چند چيز واجب و چند چيز حرامست: مسلمانى كه 

د از ديگرى كه نسبت زنا يا لواط بمسلمانى ميدهد حرام است بر بشنو

او گوش دادن و پذيرفتن و باور داشتن اين نسبت ناروا را درباره 

مسلمانى و نيز حرام است بدبين شدن با مسلمان قذف شده و نيز 

حرام است نقل قذفى را كه شنيده براى ديگرى هرچند بطور مسلم 

بت گويد مانند اينكه بگويد شنيدم از فالن نگويد بلكه بطور نقل و نس

طور نقل هم حرامست زيرا اگر  كه نسبت زنا يا لواط بفالن داد اين

هركس آنچه را كه شنيده بديگرى بگويد بتدريج شهرت پيدا ميكند و 
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وسيله آبروى مسلمانى در  آن نسبت ناروا را مسلم ميگيرند و بدين

حقيق نميكند تا دانسته شود بين اجتماع ريخته ميشود و ديگر كسى ت

 كه اين شهرت مستند به يك نفر بعضى كه نقل كرده است.

كننده را نهى كند و  و اما واجبات: بر شنونده قذف واجبست قذف

زجر نمايد و چون بر نسبتى كه بمسلمانى داده چهار گواه عادل 

ندارد او را فاسق و دروغگو بداند و ديگر گواهى او را در هيچ 

  پذيرد مگر اينكه توبه و اصالح او را بتفصيلى كه گفتهموردى ن

 219، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شد بداند و بايد باو بگويد آنچه را گفتى بهتان و افترا بمسلمان است 

توانيم از تو بپذيريم و براى دانستن دليل بر آنچه گفته شد  و ما نمى

 در اين چند آيه در سوره نور دقت نمائيد:

إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قالُوا لَوْ ال »

لَوْ ال جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا  (12)  هذا إِفْكٌ مُبِينٌ

ضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ لَوْ ال فَ (13)  بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ

  وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ  (14)

وَ لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما  (15)  اللَّهِ عَظِيمٌ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ
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يَعِظُكُمُ اللَّهُ  (16)  يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ

آياتِ وَ وَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْ (17)  أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ  (18)  اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال 

 (19) «.تَعْلَمُونَ

دان و زنان با ايمان بهم چرا آنگاه كه اين سخن )قذف( را شنيديد مر

ديگر گمان نيك نبردند و نگفتند اين تهمتى آشكار است؟ چرا بر 

آنچه گفتند چهار گواه نياوردند اكنون كه گواهان را نياوردند نزد 

خداوند دروغگويانند اگر فضل و رحمت خداوند در هر دو جهان بر 

آنگاه  شما نبود ميرسيد بشما در آنچه فرورفتيد در آن عذابى بزرگ

گفتند  كه از زبان يكديگر آن خبر را ميگرفتند و دهان بدهان مى

چيزى را كه بآن علم نداشتيد و گمان ميكردند كه اين سخن چيزى 

كه نزد خداوند بزرگ است چرا وقتى  سبك و اندك است درحالى

آن تهمت را شنيديد نگفتيد ما را نميرسد كه اين سخنان گوئيم 

گيست خداوند بشما پند و اندرز ميدهد كه خداوندا اين بهتان بزر

هرگز پيرامون چنين سخنانى نگرديد اگر ايمان داريد و خداوند 

كند كه او است دانا و با حكمت كسانى كه  آيات را براى شما بيان مى

نامى در ميان گروندگان آشكار و  كارى و زشت دوست دارند زشت
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و آخرت و خدا دانا پديدار شود آنان را عذابيست دردناك در دنيا 

 است و شما نادانيد.

عن ابي عبد اللّه )ع( قال: من قال فى مؤمن ما رأته عيناه و سمعته »

« الى اخر االية  إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ  اذناه فهو من الذين قال اللّه تعالى

)اصول كافى باب الغيبة و البهت( امام صادق فرمود هركه آنچه را از 

م خود ديده يا بگوش خود از او شنيده بگويد و مؤمن با دو چش

بديگران برساند پس از او كسانيست كه خداوند در اين آيه وعده 

عذاب به آنها داده است و خالصه روايت آنكه اين آيه اختصاص به 

بهتان ندارد بلكه كسى كه بچشم خود اگر زنا يا لواط مسلمان را 

آن را براى ديگران نقل و ببيند يا از او اقرار آن را بشنود سپس 

 گزارش كند

 220، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 مورد اين آيه خواهد بود.

دهنده شوهر باشد و بزنش نسبت زنا  ضمنا بايد دانست كه اگر دشنام

شود و تفصيل آنكه از آيه  بدهد حد قذف او هم بلعان ساقط مى

اى شود در كتب فقهى موجود است و بر شريفه و اخبار استفاده مى

شود و پس از اجتماع پنج  رعايت اختصار از ذكر آن خوددارى مى

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  514 

شرط مذكور اگر قذف شده مطالبه اجراى حد كند و قذف هم بوسيله 

اقرار قاذف يا گواهى دو مرد عادل ثابت شود هشتاد تازيانه باو بايد 

تر از حد زنا و شرب خمر و او را نبايد برهنه كرد  بزنند ليكن خفيف

 شود. سى كه بر تن او است حد جارى مىبلكه با لبا

  با فقد شرايط باز هم حرام است

: هرچند با نبودن يكى از اين پنج شرط كه گفته شد حد قذف اينست 

ولى شكى هم در حرمت آن نميباشد و در بعضى موارد حق تعزير 

شرعا ثابت است مثال اگر كسى بگويد حرامزاده چون معنى صريح 

ت بلكه در عرف بولد حيض هم حرامزاده آن زنا زاده بودن نيس

گويند و از آن، خبيث النفس يا  ميگويند و گاهى هم حرامزاده مى

شود ولى حق تعزير  بدكردار، اراده ميكنند حد قذف الزم نمى

 )تنبيه( بواسطه هتك آبروى مخاطب ثابت است.

و همچنين است اگر غير مسلمانى را قذف كند، در اين صورت حد 

يكن يقينا حرام است و جايز نيست كه بكفار نسبت زنا يا قذف نيست ل

لواط بدهند صريحا يا كناية مادامى كه شرعا ثابت نشده كه مطابق 

 مذهب خود زنا كرده است.

  قذف كفار هم جايز نيست
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: عمرو بن نعمان جعفى گفت كه حضرت صادق )ع( را دوستى بود 

از اهل سند  كه هرجا حضرت ميرفت از آقا جدا نميشد و غالمى

داشت روزى در بازار كفشدوزان همراه حضرت در حركت بود و 

غالم پشت سرشان ميآمد پس آن مرد سه مرتبه به پشت سرش نگاه 

خواست بفرستد، نديد در مرتبه  كرد و غالم را كه دنبال كارى مى

اى پسر زن زانيه كجا بودى « يا ابن الفاعله»چهارم كه او را ديد گفت 

به پيشانى مباركش زد و فرمود سبحان اللّه مادرش  آن حضرت دست

كردم تو صاحب ورع هستى و پيدا شد  را قذف ميكنى من گمان مى

 كه هيچ و رعى با تو نيست.

عرض كرد: فدايت شوم مادرش از اهل سند و از كفار است. حضرت 

اى را عقد و نكاحى است )يعنى هر  فرمود: آيا نميدانى كه هر طايفه

ح خودشان نكاح صحيحى و زنائى دارند مادامى كه قومى باصطال

 شرعا ثابت نشود كه مطابق مذهب خودشان زنا

 221، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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شود آنها را قذف كرد( پس فرمود از من دور شو،  اند نمى نموده

گويد ديگر تا حضرت زنده بود نديدم كه با او رفيق  راوى حديث مى

 .477شود

زد حضرت امام جعفر صادق )ع( بودم ابى الحسن حذاء گفت: ن

ابن »مردى از من پرسيد كه يا ابا الحسن، بدهكار تو چه شد؟ گفتم: 

را ميگوئى يعنى آن كس كه مادرش زنا ميداده؟. پس حضرت « فاعله

 از روى تندى بمن نگريست.

گفتم فدايت شوم آن مرد مجوسى است مادر او خواهر او است 

 .478هر در دين ايشان مانعى نداردحضرت فرمود: مگر نه نكاح خوا

  دشنام هم حرام است

: غير از قذف هر نوع فحش و دشنام كه بمسلمان غير متظاهر بفسق 

داده شود و موجب اذيتش شود، حرام است و تعزيرش با شرائطى 

واجب ميشود، مثل اينكه بگويد: اى فاسق، اى شرابخوار، اى خوك، 

                                                 
غالمه ثالث مرات فلم يره فلما نظر ىف ّله) ع( صديق ال يكاد يفارقه اذا ذهب مكانا فبينما هو ميشى معه ىف اْلذائي و معه غالم له سندى ميشى خلفهما اذا التفت الرجل يريد ... قال: كان اليب عبد ال -(1)  477

 الرابعة قال: يا بن الفاعلة اين كنت؟ قال: فرفع ابو عبد الّله) ع( يده فصك هبا جبهة نفسه ُث قال:
تنح عىن قال: فما رأيته ميشى معه حىت فرق املوت بينهما و ىف رواية  بحان الّله تقذف امه؟ قد كنت ارى ان لك ورعا فاذا ليس لك ورع فقال: جعلت فداك ان امه سندية مشركة فقال: اما علمت ان لكل امة نكاحاس

 (.2ج  244 اخرى ان لكل امة نكاحا حتتجزون به عن الزنا.) اصول كاىف باب البذاء ص
 عن اىب اْلسن اْلذاء قال: كنت عند اىب عبد الّله) ع( فسألىن رجل ما فعل غرميك؟ -(2)  478

 (.430صفحه  كاحا؟! ...) وسائل الشيعه كتاب اْلدودقلت ذاك ابن الفاعلة فنظر اىل ابو عبد الّله) ع( نظرا شديدا قال: فقلت؛ جعلت فداك انه جموسى امه اخته فقال ا و ليس ذلك ىف دينهم ن
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امراض سرزنش كند مثال بگويد اى سگ، و مثل اينكه او را ببعضى از 

 اى كور، كچل، شل و نظائر اينها.

و در مستدرك الوسائل است كه حضرت امير المؤمنين )ع( فرمود: 

اگر مردى به مرد ديگر بگويد فاسق يا خبيث يا كافر يا منافق يا حمار 

 بايد او را سى و نه تازيانه بزنند.

همچنين دشنام به در حرمت دشنام فرقى بين رحم و اجنبى نيست و 

 خدمتگزار و شاگرد با ديگران فرقى ندارد.

  دشنام و روايات

: اخبار وارده در اين باب بسيار است از آن جمله امام صادق عليه 

گوئى جفاكاريست و جفاكارى در آتش  هرزه»فرمايد:  السّالم مى

 .479«است

______________________________ 
لّه )ع( صديق ال يكاد يفارقه اذا ذهب ... قال: كان البي عبد ال -(1)

مكانا فبينما هو يمشى معه فى الحذائين و معه غالم له سندى يمشى 

خلفهما اذا التفت الرجل يريد غالمه ثالث مرات فلم يره فلما نظر فى 

                                                 
 (.2ج  245قال ابو عبد الّله) ع( البداء من اجلفاء و اجلفاء ىف النار) اصول كاىف باب البذاء ص  -(3)  479
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الرابعة قال: يا بن الفاعلة اين كنت؟ قال: فرفع ابو عبد اللّه )ع( يده 

 فصك بها جبهة نفسه ثم قال:

بحان اللّه تقذف امه؟ قد كنت ارى ان لك ورعا فاذا ليس لك ورع س

فقال: جعلت فداك ان امه سندية مشركة فقال: اما علمت ان لكل امة 

نكاحا تنح عنى قال: فما رأيته يمشى معه حتى فرق الموت بينهما و 

فى رواية اخرى ان لكل امة نكاحا تحتجزون به عن الزنا. )اصول 

 (.2ج  244 كافى باب البذاء ص

عن ابى الحسن الحذاء قال: كنت عند ابى عبد اللّه )ع(  -(2)

 فسألنى رجل ما فعل غريمك؟

قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر الى ابو عبد اللّه )ع( نظرا شديدا قال: 

فقلت؛ جعلت فداك انه مجوسى امه اخته فقال ا و ليس ذلك فى 

 (.430حه دينهم نكاحا؟! ... )وسائل الشيعه كتاب الحدود صف

قال ابو عبد اللّه )ع( البداء من الجفاء و الجفاء فى النار  -(3)

 (.2ج  245)اصول كافى باب البذاء ص 

 222، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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چهار نفرند كه دوزخيان از آنها در آزارند يكى از آنها كسى است »

كه پيوسته از دهانش چرك و خون جارى است و آن كسى است كه 

. و روايات ديگر در باب دوم اين كتاب 480«دهنده بوده نامدر دنيا دش

 نقل شده است.

  پاسخ دشنام

كه ابتداء فحش دادن حرام است  طورى : ضمنا بايد دانست همان

كه قذف نكند و  پاسخ دادن بفحش هم حرام ميباشد بلى درصورتى

فقط بآنچه دشنام داده شده پاسخ گويد مانعى ندارد مثال اگر كسى 

يد اى جاهل احمق ظالم در جوابش اگر بگويد جاهل توئى، باو بگو

چنانچه در قرآن مجيد  481احمق توئى، ظالم توئى مانعى ندارد

كسى كه بشما ستم كرد بآنچه كرده تالفى »فرمايد:  تصريح مى

 .482«كنيد

اگر مظلوم در مقام تالفى برآيد، مانعى »و همچنين فرموده 

 .483«ندارد

 .484«يد بمثل آنچه بشما شده تالفى كنيدخواهيد تالفى كن و اگر مى»
                                                 

 عن النىب) ص( اربعة يزيد عذاهبم على عذاب اهل النار اىل ان قال و رجل يستلذ الرفث و الفحش فيسيل من فيه قيح و دم. -(1)  480
 71ب جهاد النفس باب مستدرك الوسائل ابوا -(2)  481
482  (3)-\i َعَلْيُكْم.  َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتدى  َفَمِن اْعَتدى\E (.194آيه  2) سوره 
483  (4)-\i .َو َلَمِن انْ َتَصَر بَ ْعَد ظُْلِمِه فَُأولِئَك ما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل\E (.39آيه  42) سوره 
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 بشرطى كه از حد نگذرد

: حضرت موسى بن جعفر )ع( درباره دو نفرى كه بيكديگر 

دهنده فرموده آنكه اول دشنام داده ستمكارتر است و تا وقتى  دشنام

ديده از حد نگذراند وزرش بعهده اولى است ولى اگر از حد  كه ستم

. يعنى مانند اولى 485باشد ودش مىگذرانيد وزر و گناهش بعهده خ

 كار است. گنه

دهنده بگويد اى  و گذراندن از حد در پاسخ مثل اينست كه دشنام

مرتبه دشنام  االغ و در پاسخ گفته شود اى سگ يا مثال در جواب يك

دو مرتبه يا بيشتر همان لفظ را تكرار كند. و بايد دانست كه جواز 

دهنده عذرخواهى نكند  امجواب دادن بمثل در صورتيست كه دشن

خواهى كرد بايد عذرش را  پس اگر بالفاصله معذرت طلبيد و پوزش

بپذيرد و جواب بدشنام ندهد. از حضرت موسى بن جعفر )ع( 

 درباره دو مردى كه بهم دشنام دهند فرمود

______________________________ 
ر الى عن النبى )ص( اربعة يزيد عذابهم على عذاب اهل النا -(1)

 ان قال و رجل يستلذ الرفث و الفحش فيسيل من فيه قيح و دم.

                                                                                                                                                                                           
484  (5)-\i اقَ ْبُتْم َفعاِقُبوا مبِْثِل ما ُعوِقْبُتْم ِبِه.َو ِإْن ع\E (.127آيه  16) سوره 
 (.عن اىب اْلسن موسى) ع( ىف رجلي يتسابان فقال البادى منهما اظلم و وزره و وزر صاحبه عليه ما مل يتعد املظلوم) اصول كاىف باب السفه -(6)  485
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 71مستدرك الوسائل ابواب جهاد النفس باب  -(2)

)سوره  عَلَيْكُمْ.  عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى  فَمَنِ اعْتَدى -(3)

 (.194آيه  2

 42)سوره  ولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُ -(4)

 (.39آيه 

 (.127آيه  16)سوره  وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ. -(5)

عن ابى الحسن موسى )ع( فى رجلين يتسابان فقال البادى  -(6)

منهما اظلم و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يتعد المظلوم )اصول 

 ى باب السفه(.كاف

 223، ص: 1 گناهان كبيره، ج

آنكه آغاز بدشنام كرده ستمكارتر است و گناه او و گناه طرفش به 

 486ديده عذر نخواسته است. كه از ستم عهده او است تا وقتى

  خاموشى بهتر است

: ناگفته نماند، جواب بمثل با رعايت امور مزبوره هرچند جايز است 

اهد بود چنانچه در قرآن مجيد ليكن سكوت اولى و افضل خو
                                                 

 (268ص  4ما مل يعتذر اىل املظلوم) اصول كاىف باب السباب حديث  البادى منهما اظلم و وزره و زر صاحبه عليه -(1)  486
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فرمايد: و سزاى بدى، بدى مثل آنست پس كسى كه ببخشد و  مى

 .487 تالفى ننمايد و كارش را اصالح كند، پاداشش با خداست

فرمايد: بخشيدن شما بپرهيزكارى نزديكتر  در جاى ديگر مى

 488است.

 دهنده را شكنجه ميدهد دشنام

يد مردى قنبر را دشنام : و مرويست كه حضرت امير المؤمنين شن

ميدهد قنبر خواست پاسخ گويد حضرت او را صدا زد كه آرام باش 

 دهنده خوار شود. بگذار تا اين فحش

همانا بخاموشى خود خداوند بخشنده را خشنود ميكنى و شيطان را 

دهنده( را شكنجه ميدهى به  به خشم ميآورى و دشمن خود )دشنام

را آفريد سوگند، كه مؤمن خدا را  خدائى كه دانه را شكافت و مردم

بچيزى مانند بردبارى خشنود و شيطان را بچيزى مانند خاموشى 

خشمناك نميسازد و احمق را بچيزى مانند سكوت در پاسخش شكنجه 

 .489نميدهد

                                                 
487  (2)-\i  َِو َجزاءُ َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَلى اللَّه \E (.37آيه  42) سوره 
488  (3)-\i َرُب لِلتَّْقوى  (.238آيه  2) سوره E\...  َو َأْن تَ ْعُفوا أَق ْ
ترضى الرمحن و تسخط الشيطان و تعاقب عدوك فو الذى فلق اْلبة و برع  عن جابر قال مسع امري املؤمني رجال يشتم قنِبا و قد رام قنِب ان يرد عليه فناداه امري املؤمني) ع( مهال يا قنِب) ع( شامتك مهانا -(4)  489

 (.300لصمت و ال عوقب االمحق مبثل السكوت عنه.) سفينة البحار جلد اول ص النسمة ما ارضى املؤمن ربه مبثل اْللم و ال اسخط الشيطان مبثله ا
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اگر بتواند در پاسخ دشنام و سخن ناروا، صحبت شيرين كرده و او را 

م ارجمندى را دارا نصيحت كند يعنى در برابر بدى نيكى كند مقا

كردار نيك و بد باهم برابر »گرديده چنانكه در قرآن مجيد ميفرمايد 

نيست، بدى را به نيكى بران، )با كسى كه بتو بدى كرد نيكى كن( 

  پندارى گردد كه مى در اين هنگام دشمنت چنان با تو دوست مى

______________________________ 
ه و زر صاحبه عليه ما لم يعتذر الى البادى منهما اظلم و وزر -(1)

 (268ص  4المظلوم )اصول كافى باب السباب حديث 

  وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ -(2)

 (.37آيه  42)سوره 

 (.238آيه  2)سوره  ...  وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى -(3)

عن جابر قال سمع امير المؤمنين رجال يشتم قنبرا و قد رام  -(4)

قنبر ان يرد عليه فناداه امير المؤمنين )ع( مهال يا قنبر )ع( شاتمك 

مهانا ترضى الرحمن و تسخط الشيطان و تعاقب عدوك فو الذى فلق 

الحبة و برع النسمة ما ارضى المؤمن ربه بمثل الحلم و ال اسخط 

لصمت و ال عوقب االحمق بمثل السكوت عنه. )سفينة الشيطان بمثله ا

 (.300البحار جلد اول ص 
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 224، ص: 1 گناهان كبيره، ج

دوستى خويشاوند است. اما اين خصلت پسنديده را ندهند مگر 

بكسانى كه صبركننده و صاحب بهره بزرگ از خير و ثواب باشند در 

نه شد ديد كتاب كشف الغمة نقل كرده مردى از اهل شام وارد مدي

مردى بر استر نيكوئى سوار است گفت نيكوتر از آن مرد نديدم دلم 

باو مايل شد خواستم او را بشناسم پرسيدم اين شخص كيست گفتند 

حسن بن على )ع( است پس خشمناك شدم و حسد ورزيدم كه چرا 

على )ع( چنين فرزندى داشته باشد پس بسوى او رفتم و گفتم تو پسر 

ب هستى فرمود بلى من پسر على هستم گفتم توئى على بن ابي طال

پسر كسى كه مشرك بود و چنين و چنان بود تا توانستم ناسزا و دشنام 

بخودش و بپدرش گفتم و او ساكت بود تا اينكه خودم شرمنده شدم و 

چون سخن من تمام شد خنديد و فرمود گمانم غريبى و شامى هستى 

ى ما ترا جاى ميدهيم و اگر بمال گفتم بلى فرمود اگر نياز بمنزل دار

كنيم  نيازمندى ما بتو ميدهيم و اگر گرفتارى دارى ما ترا يارى مى

پس از آن حضرت شرمنده شدم و از خلق كريم او بشگفت آمدم و از 

 .490تر بود نزد او برگشتم درحاليكه نزد من از همه محبوب

                                                 
490  (1)-\i  ٌيَِّئُة اْدَفْع بِالَِِّ ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي بَ ْيَنَك َو بَ ْيَنُه َعداَوة اها ِإالَّ ا  َو ال َتْسَتِوي اْلََْسَنُة َو اَل السَّ يٌم َو ما يُ َلقَّ اها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم.َكأَنَُّه َوِلٌّ محَِ  (.33آيه  41) سوره E\لَِّذيَن َصَِبُوا َو ما يُ َلقَّ

 شود. از بيانات مؤلف حمرتم چاپ شده تكرار َّنى 56و  55اى از عمل باين آيه شريفه رفتار حضرت ابا عبد الّله اْلسي ع باعصام بن مصطلق شامى است كه چون در جزوه سيد الشهداء صفحه  َّنونه
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______________________________ 
لْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا وَ ال تَسْتَوِي ا -(1)

الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ 

 (.33آيه  41)سوره  ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.

اين آيه شريفه رفتار حضرت ابا عبد اللّه الحسين ع اى از عمل ب نمونه

باعصام بن مصطلق شامى است كه چون در جزوه سيد الشهداء صفحه 

 شود. از بيانات مؤلف محترم چاپ شده تكرار نمى 56و  55

 225، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  خوارى شراب -13

سيزدهم از گناهان كبيره شرب خمر است و حضرات كاظم و رضا و 

اند و در قرآن  واد عليهم السّالم آن را جزء كبائر ذكر فرمودهج

 فرمايد: مجيد از آن به گناه بزرگ تعبير فرموده در آنجا كه مى

از مى و قمار ترا ميپرسند، بگو در آن دو گناه بزرگى است و 

 .491 سودهائى براى مردمان دارد ولى گناه آنها از آن بزرگتر است

ايد: اثم باذنب و امثال آن قريب المعنى فرم در تفسير الميزان مى

است و آن حالتى است در عقل يا در موجودى از موجودات خارجى 
                                                 

491  (1)-\i  ِْعِهماَيْسَئُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهما ِإُْثٌ َكِبرٌي َو َمناِفُع لِلنَّاِس َو ِإْْثُُهما َأْكَِبُ ِمْن نَ ف\E (.219آيه  2) سوره 

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  526 

افتادگى انسان از رسيدن بخيرات ميشود بنابراين اثم  كه موجب عقب

گناهى است كه عواقب سوئى مربوط به جهات زندگى داشته و 

اى بهداشتى موجب محروميت از سعادتها و خوشبختيها ميشود و زيانه

ها، جگر، شش، سلسله  ميگسارى و آثار سوء آن در معده، روده

اعصاب، شريانها، قلب و حواس انسان مانند قوه باصره و ذائقه مسلم 

 و اطباى حاذق از قديم و جديد 492 است

                                                 
 زياهناى جسمى الكل: -(2)  492

 ( اثر اكل در مغز:1
گردد و   خوىن و يا خلته شدن خوهنا در مغز و جلوگريى َّنودن از جريان عادى خون سكته) ناقص يا كامل( اَياد مى -اندازد و چه بسا در اثر پاره شدن رگهاى نازك الكل در اثر تأثري در سلوَلاى مغز آن را از كار مى

 َّنايد. گاهى هم موجب تشنج و صرع و ورم مغز و فشار خون در سر گرديده توليد فلج در اعضاى بدن مى
 اب:( اثر الكل در اعص2

ظاهره و باطنه و دچار شدن به بيخواىب مفرط و ديدن خواهباى پريشان الكل موجب توليد امراض َمتلفى از قبيل بيمارى رعشه در دستها و پاها و توانائى نداشنت بر كنرتل اعضاء و مورمور شدن بدن و ضعف حواس 
 گردد. مى

 ( اثر الكل در معده:3
كند و با انعقاد عامل هضم كه پيپسي نام دارد چه بسا موجبات استفراغ را كه  و بزاق دهان را كم و ترشح آن را از نظم مياندازد و نيز َماط معده را حتريك و ترشى آن را كم مىالكل َماط زبان و حس ذائقه را ضايع 
ها و التهاب جهاز هاضمه، اسهاَلاى سخت و يبوست  روده و گشادگى زياده از حد معده، تورم و خراشيدگى روده سازد و امراض َمتلف معده و هاى خون مهراه است، فراهم مى توأم با مايعى بنام بلغم كه اغلب با خلته

 كند. شديد در اثر لطمه ديدن روده بزرگ، شخص الكلى را هتديد مى
 ( اثر الكل در كبد:4

گردد و چه بسا ممكن است مرض َمصوصى بنام زردى در كليه اعضاى الكلى حىت در  س درد و ناراحىت در طرف شكم آغاز مىالكل جگر را ناتوان و متورم ميسازد و در اثر ضعف و خراىب كبد و صالبت آن با احسا
 شود. چشمش هويدا مى

 ( اثر الكل در گردش خون:5
 َّنايد. در اثر فشارهاى كم توليد سكته مىالكل چون قابل مصرف براى كارگاه تن نيست مبحض ورود مبعده وارد خون گرديده گلبوَلاى سفيد خون را از بي برده و 

 ( اثر الكل در دستگاه تنفس:6
برده و سازد و اين حتريك، كلسيم بدن را از بي  ها شده، َماط ريه را حتريك كرده آن را متورم مى سوز سل و تنگى نفس است زيرا كه الكل مهراه خون وارد ريه از مهمرتين عوارض الكل در دستگاه تنفس بيمارى خاَّنان

 عمل ريه را َمتل و منجر مبرض سل خواهد گرديد.
 ها: ( اثر الكل در كليه7

( 8 -َّنايد. ه مىاى از قبيل بيمارى سلسلة البول و غري  كننده رض بسيار ناراحتطبق آمار موجوده، صدى نود امراض كليه در اثر اين ماده شوم است زيرا مشروبات الكلى در هنگام دفع، جمارى ادرار را حتريك و توليد عوا
 اثر الكل در قلب:

گرداند در نتيجه، حركات قلب  َّنايد و حجمش را زياد مى گردد و مقدار زيادى پيه و چرىب اطراف قلب را گرفته آن را سنگي مى كم آن را فاسد كرده، عمل تغذيه اعضاء َمتل مى خبشد كم الكل چون در خون اثر مى
 لكل غالبا آهسته يا غري منظم است.شود و لذا نبض معتادين با ضعيف مى

 ( اثر الكل در قوه عاقله:9
 اند. دهد كه اغلب ديوانگان كساىن هستند كه ساَلاى دراز عمر خود را با ميخوارگى بسر برده مشروبات الكلى اولي عامل جنون است، آمار دقيق تيمارستاهنا نشان مى

نويسد هشتاد درصد ديوانگان و چهل درصد از بيماران  يسد: در فرانسه مبوجب حتقيقات اطباء دويست هزار نفر ديوانه مشروبات الكلى وجود دارد و نيز مىنو  در كتاب بالهاى اجتماعى نقل از جمله تندرست مى
 باشند. ديوانه مشروبات الكلى مى آميزشى در نتيجه استعمال الكل بوده است. و در انگلستان در اثر حتقيقات دانشمندان بثبوت رسيده كه تقريبا نود درصد ديوانگان،

 ( اثر الكل در نسل:10
 گزارد چنانچه يكى از اطباء آملان ثابت َّنوده كه تأثري سوء الكل تا سه نسل بطور حتم باقى است بشرطى كه اين سه نسل الكلى نباشند. نويسد: الكل در سلوَلاى نطفه اثر نامطلوىب نيز مى در كتاب مزبور مى

آيد  كه از مرد معتاد بالكل از يك تا سه طفل) سامل( بوجود َّنى گويد از يك مرد سامل ممكن است يازده طفل بوجود بيايد درحاىل گردد دكرت نالي آمريكائى مى ه رو بنقص بوده و باْلخره بكلى منقطع مىنسل الكلى مهوار 
 شوند. كننده مى خوىن و غريه بوده دائما دچار تشنجات ساير امراض روحى و ناراحت جنون، عدم رشد قواى عاقله و كم تازه اين فرزندان هم در معرض بيماريهاى َمتلفى از قبيل سكته، صرع، عصبانيت،

 براى اطالع بيشرت بزياهناى جسمى و روحى و اخالقى و اجتماعى الكل مبجموعه انتشارات اجنمن تبليغات اسالمى، شيطان بطرى، مراجعه شود.
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______________________________ 
ثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِ -(1)

 (.219آيه  2)سوره  وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما

 زيانهاى جسمى الكل: -(2)

 ( اثر اكل در مغز:1

اندازد و چه بسا  الكل در اثر تأثير در سلولهاى مغز آن را از كار مى

 -در اثر پاره شدن رگهاى نازك

 226، ص: 1 گناهان كبيره، ج

انگيزى از مبتاليان  هائى درباره آن تصنيف و آمارهاى شگفت تابك

  بامراضى كه از اين

______________________________ 
خونى و يا لخته شدن خونها در مغز و جلوگيرى نمودن از جريان 

گردد و گاهى هم موجب  عادى خون سكته )ناقص يا كامل( ايجاد مى

در سر گرديده توليد فلج در تشنج و صرع و ورم مغز و فشار خون 

 نمايد. اعضاى بدن مى

 ( اثر الكل در اعصاب:2
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الكل موجب توليد امراض مختلفى از قبيل بيمارى رعشه در دستها و 

پاها و توانائى نداشتن بر كنترل اعضاء و مورمور شدن بدن و ضعف 

حواس ظاهره و باطنه و دچار شدن به بيخوابى مفرط و ديدن 

 گردد. مىخوابهاى پريشان 

 ( اثر الكل در معده:3

الكل مخاط زبان و حس ذائقه را ضايع و بزاق دهان را كم و ترشح 

آن را از نظم مياندازد و نيز مخاط معده را تحريك و ترشى آن را 

كند و با انعقاد عامل هضم كه پيپسين نام دارد چه بسا موجبات  كم مى

هاى خون  لب با لختهاستفراغ را كه توأم با مايعى بنام بلغم كه اغ

سازد و امراض مختلف معده و روده و  همراه است، فراهم مى

ها و التهاب  گشادگى زياده از حد معده، تورم و خراشيدگى روده

جهاز هاضمه، اسهالهاى سخت و يبوست شديد در اثر لطمه ديدن 

 كند. روده بزرگ، شخص الكلى را تهديد مى

 ( اثر الكل در كبد:4

اتوان و متورم ميسازد و در اثر ضعف و خرابى كبد و الكل جگر را ن

گردد و  صالبت آن با احساس درد و ناراحتى در طرف شكم آغاز مى
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چه بسا ممكن است مرض مخصوصى بنام زردى در كليه اعضاى 

 شود. الكلى حتى در چشمش هويدا مى

 ( اثر الكل در گردش خون:5

ض ورود بمعده الكل چون قابل مصرف براى كارگاه تن نيست بمح

وارد خون گرديده گلبولهاى سفيد خون را از بين برده و در اثر 

 نمايد. فشارهاى كم توليد سكته مى

 ( اثر الكل در دستگاه تنفس:6

سوز سل و  از مهمترين عوارض الكل در دستگاه تنفس بيمارى خانمان

ها شده، مخاط  تنگى نفس است زيرا كه الكل همراه خون وارد ريه

سازد و اين تحريك، كلسيم  تحريك كرده آن را متورم مىريه را 

بدن را از بين برده و عمل ريه را مختل و منجر بمرض سل خواهد 

 گرديد.

 ها: ( اثر الكل در كليه7

طبق آمار موجوده، صدى نود امراض كليه در اثر اين ماده شوم 

است زيرا مشروبات الكلى در هنگام دفع، مجارى ادرار را تحريك و 
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اى از قبيل بيمارى سلسلة البول و  كننده وليد عوارض بسيار ناراحتت

 -نمايد. غيره مى

 227، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 اند. سم مهلك سرچشمه ميگيرد تهيه كرده

و همچنين مضرات اخالقى آن مانند بدخلقى، بد زبانى، انواع و 

زدن اقسام جنايات و خونريزيها، افشاء اسرار، هتك حرمتها، پشت پا 

بهمه قوانين و نواميسى كه پايه سعادت و مايه خوشبختى زندگى 

عفتى نسبت باعراض و نفوس و اموال و روشن  است و بخصوص بى

رو  است كه شخص مست فاقد نيروى خرد و قوه تميز است و ازاين

مانع و زاجرى از هيچ كار زشت و ناهنجارى ندارد و از اين جناياتى 

دگى را در كام بشر تلخ نموده است كمتر كه جهان را پر كرده و زن

 جنايتى است كه اين مايه پليد بطور مستقيم يا

______________________________ 
 ( اثر الكل در قلب:8

كم آن را فاسد كرده، عمل  بخشد كم الكل چون در خون اثر مى

گردد و مقدار زيادى پيه و چربى اطراف قلب  تغذيه اعضاء مختل مى

گرداند در  نمايد و حجمش را زياد مى ن را سنگين مىرا گرفته آ
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شود و لذا نبض معتادين بالكل غالبا  نتيجه، حركات قلب ضعيف مى

 آهسته يا غير منظم است.

 ( اثر الكل در قوه عاقله:9

مشروبات الكلى اولين عامل جنون است، آمار دقيق تيمارستانها 

سالهاى دراز عمر  دهد كه اغلب ديوانگان كسانى هستند كه نشان مى

 اند. خود را با ميخوارگى بسر برده

نويسد: در  در كتاب بالهاى اجتماعى نقل از مجله تندرست مى

فرانسه بموجب تحقيقات اطباء دويست هزار نفر ديوانه مشروبات 

نويسد هشتاد درصد ديوانگان و چهل  الكلى وجود دارد و نيز مى

ال الكل بوده است. و در درصد از بيماران آميزشى در نتيجه استعم

انگلستان در اثر تحقيقات دانشمندان بثبوت رسيده كه تقريبا نود 

 باشند. درصد ديوانگان، ديوانه مشروبات الكلى مى

 ( اثر الكل در نسل:10

نويسد: الكل در سلولهاى نطفه اثر نامطلوبى نيز  در كتاب مزبور مى

ه كه تأثير سوء الكل گزارد چنانچه يكى از اطباء آلمان ثابت نمود مى
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تا سه نسل بطور حتم باقى است بشرطى كه اين سه نسل الكلى 

 نباشند.

گردد  نسل الكلى همواره رو بنقص بوده و باألخره بكلى منقطع مى

گويد از يك مرد سالم ممكن است يازده  دكتر نالين آمريكائى مى

طفل كه از مرد معتاد بالكل از يك تا سه  طفل بوجود بيايد درحالى

آيد تازه اين فرزندان هم در معرض بيماريهاى  )سالم( بوجود نمى

مختلفى از قبيل سكته، صرع، عصبانيت، جنون، عدم رشد قواى عاقله 

خونى و غيره بوده دائما دچار تشنجات ساير امراض روحى و  و كم

 شوند. كننده مى ناراحت

اعى براى اطالع بيشتر بزيانهاى جسمى و روحى و اخالقى و اجتم

الكل بمجموعه انتشارات انجمن تبليغات اسالمى، شيطان بطرى، 

 مراجعه شود.

 228، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 غير مستقيم در آن تأثير نداشته باشد.

زيانهائى كه نسبت بقوه عاقله و نيروى دراكه دارد و تصرفاتى كه در 

هاى انسان ميكند و مجراى ادراك را چه در حال  افكار و انديشه
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ستى و چه بعد از آن منحرف مينمايد براى احدى قابل انكار نيست م

 گيرد. جا سرچشمه مى و همه مفاسد ديگر از همين

آئين اسالم پايه خود را بر نگهدارى و تقويت عقل سليم قرار داده و 

هر چيزى كه عمل را باطل سازد مانند مى، قمار، تقلب، دروغ و 

يزهائى كه بيش از هر چيز با غيره اكيدا ممنوع نموده است و از چ

حكومت عقل سليم مخالف است در بين افعال ميگسارى و در بين 

 اقوال دروغگوئى است.

اعمالى كه مخالف با حكومت عقل است و در رأس آنها سياستهاى 

مبتنى بر مستى و دروغ قرار گرفته بنياد انسانيت را تهديد و كاخ 

هر روز برى تلختر و  سعادت را ويران ميكند و از درخت ناپاكش

 شود. اى زهراگينتر نصيب جامعه مى ميوه

تر شود روش مسؤولين  ها سنگين از اينجا است كه هرچه بار مسؤوليت

ناتوانتر ميگردد و هرچه اميد موفقيت ايشان را بكار و كوشش وادار 

شود و اگر روش  اى جز نوميدى و زبونى عايدشان نمى كند نتيجه

اسالم جز همين طرفدارى از عقل و پيروى از روشن و آئين تابناك 

 قانون خرد نداشت براى افتخارش بس بود.
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و بايد دانست كه در قرآن مجيد براى قتل و كتمان شهادت و افتراء و 

غيره اثبات اثم شده ولى در هيچ جا اثم كبير گفته نشده مگر درباره 

ر داللت اين آيه بر و بنابراين د «قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ» خمر و قمار

 كبيره بودن گناه ميگسارى جاى ترديد نيست.

هائى براى  يعنى در مى و قمار نفع «وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ»  اما جمله

هائيست كه از خريد و فروش و ساختن و  مردمانست مراد استفاده

شود يعنى هر چند سودجويان و  سرگرمى با آنها حاصل مى

هاى شيطانى و لذتهاى خيالى و  ن استفادهپرستان و عياشان از آ مال

حيوانى ميبرند ليكن اين مقدار از استفاده در برابر گناه بزرگ 

ميگسارى و قماربازى و عذابهاى آخرتى آن و زيانهاى افزون از 

كه هيچگاه  شمار جسمى و روحى و عقلى آن ناچيز است به طورى

شر است اذن عقل سالم و شرع الهى كه ضامن سعادت دنيا و آخرت ب

 نخواهند داد كه انسان عاقل بآنها نزديك شود.

ايد جز اين  فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده در سوره مائده مى

نيست كه شراب و قمار و بتها يا سنگهائى كه براى قربانى نصب شده و 

 هاى قرعه همگى پليد و از چوبه

 229، ص: 1 گناهان كبيره، ج

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  535 

نها دورى كنيد، باشد كه رستگار شويد عمليات شيطان است پس از آ

جز اين نيست كه شيطان ميخواهد بوسيله شراب و قمار بين شما 

دشمنى و خشم بيندازد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد، پس آيا 

 .493از آنها دست بردار هستيد

اين دو آيه كه آخرين آيات تحريم شرابخوارى است از چند جهت 

 ديد است:مشتمل بر تأكيد و تش

 كلمه انما كه براى تأكيد و حصر است در اول آيه آمده. -1

 پرستى همراه ساخته و آن را پليد خوانده. شراب را با بت -2

 ميخوارى و قمار بازى را از كارهاى شيطان شمرده. -3

 امر صريح بدورى كردن از آنها فرموده. -4

 در دورى كردن از آنها، اميد رستگارى قرار داده. -5

مفسده آن را بيان فرموده يعنى عداوت و بغضاء و انصراف از  -6

 نماز و ذكر خدا.

                                                 
493  (1)-\i  َّْيطاِن َفاْجَتِنُبوُه لَ يا أَي َُّها ال َا اخلَْْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْْلَْنصاُب َو اْْلَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ ْيطاُن َأْن يُوِقَع بَ ْيَنُكُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضاَء ِف اخْلَْمِر َو اْلَميْ ِذيَن آَمُنوا ِإَّنَّ ا يُرِيُد الشَّ َو َيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اللَِّه  ِسرِ َعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ِإَّنَّ

الِة فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنَتُهوَن. َو َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو اْحَذُروا َفِإْن تَ َولَّْيُتمْ  ا َعلى َو َعِن الصَّ  (.92 -91 -90آيه  5) سوره E\ َرُسولَِنا اْلَبالُغ اْلُمِبيُ   فَاْعَلُموا أَّنَّ
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فرمايد آيا اين مقدار از بيان، مرتكبين اين كار زشت  آنگاه مى -7

 دارد يا نه؟. را از عمل زشتشان بازمى

پس از اين همه تأكيد در آيه بعد امر باطاعت خدا و رسول  -8

كند باينكه اگر از  دارد و تهديد مىكند و از مخالفتش برحذر مي مى

فرمان خدا سرپيچى كنند بدانند كه سرپيچى آنها بعد از اتمام حجت 

 و بالغ مبين است.

طورى كه از لغت استفاده  نويسد: خمر آن در تفسير الميزان مى

اى است و سابقا عربها خمر را از انگور و  كننده شود هر مايع مست مى

متدرجا اقسام ديگرى بر آن افزوده شد  ساختند ولى جو و خرما مى

شود  هاى مسكر ساخته مى كه امروز انواع و اقسام مختلفى از نوشابه

كه از لحاظ تأثير در ايجاد مستى و شدت و ضعف آن تفاوت دارد 

ولى همه آنها خمر است و رجس مانند نجس هر چيز پليدى را گويند 

ه داراى آن حالت و آن حالت و وصفى است كه طبايع از هر چيزى ك

 و وصف باشد از روى نفرت دورى ميكنند و پليد

______________________________ 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ  -(1)

إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ  رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
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أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ 

ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّالةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا 

  رَسُولِنَا الْبَالغُ الْمُبِينُ  تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ

 (.92 -91 -90آيه  5)سوره 

 230، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بودن خمر و ساير مذكورات در آيه از همين جهت است كه مشتمل بر 

وصفى است كه فطرت انسانى نزديك شدن به آن را براى خاطر آن 

د چونكه در او بهيچ خاصيت و اثرى كه در وصفش جايز نميدان

سعادتش دخيل باشد و احتمال دهد كه روزى آن خاصيت از آن 

هاى نامبرده را  بيند و شايد از همين جهت پليدى پليدى جدا شود نمى

بعمل شيطان نسبت داده زيرا از شيطان جز شر چيزى صادر نميشود 

ور اطالق نسبت به و اگر در اينها جهت خيرى يافت ميشد آنها را بط

شيطان نميداد تا اينكه گويد رجس و شيطانى بودن شراب و ساير 

مذكورات در آيه از اين جهت است كه اينها كار آدمى را به ارتكاب 

كشانند و شيطان هم جز  عمليات زشتى كه بخصوص شيطانست مى

هاى خود را در دلها راه داده و دلها را  اين كارى ندارد كه وسوسه

فرمايد شيطان هيچ غرضى از اين  كند چنانچه در آيه بعد مىگمراه 
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عمليات خود يعنى خمر و قمار ندارد مگر ايجاد عداوت و بغضاء بين 

شما و اينكه باين وسيله شما را بتجاوز از حدود خدا و دشمنى با 

يكديگر وادار كند و در نتيجه بوسيله همين شراب و قمار و انصاب و 

خدا و نماز بازبدارد و اينكه در اين آيه دشمنى  ازالم شما را از ذكر

و خشم را تنها از آثار شراب و قمار دانسته از اين جهت است كه اين 

اثر در آن دو ظاهرتر است، چه معلوم است كه نوشيدن شراب باعث 

تحريك سلسله اعصاب شده و عقل را تخدير و عواطف عصبى را 

در راه خشم و غضب بكار بهيجان ميآورد و اين هيجان اعصاب اگر 

 آورد. رود معلوم است چه ثمرات تلخى ببار مى

بزرگترين جنايت را، حتى جنايتى كه درندگان هم از ارتكاب آن 

شرم دارند براى شخص مست تجويز ميكند و اگر در مسير شهوت و 

بهيميت قرار گيرد معلوم است كه سر به رسوائى درآورده هر فسق و 

مال و عرض خود و چه درباره ديگران در فجورى را چه درباره 

نظرش زينت داده او را بهتك جميع مقدسات دينى و اجتماعى 

 واميدارد.

دزدى و خيانت و دريدن پرده محارم خود و فاش كردن اسرار و 

هاى هالكت و امثال آن را در نظرش  ترين ورطه ورود بخطرناك
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يدن مشروبات ناچيز جلوه ميدهد چنانكه آمار ممالك مترقى كه نوش

الكلى در بينشان رواج دارد نشان داده است كه بزرگترين ارقام 

آور و ننگين در اثر  جنايت و حوادث ناگوار فسق و فجورهاى شرم

 نوشيدن اين آب آتشين است.

فرمايد: )بگو جز اين نيست كه پروردگار  مى 33در سوره اعراف آيه 

ار و نهان آنها را من حرام كرده است كردارهاى بسيار زشت را آشك

 و گناه را و تجاوز بناحق را و

 231، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اى نداده براى وى شريك  اينكه چيزى را كه خدايش نيرو و سلطه

آريد و اينكه بر خدا بگوئيد و باو نسبت دهيد چيزى را كه 

و خالصه شريك قرار دادن براى خدا و نسبت دادن  494دانيد( نمى

علم بآن نداريد تحريم فرموده است. فواحش جمع بخدا چيزى را كه 

فاحشه بمعنى كار بسيار زشت و شنيع است و در قرآن مجيد زنا و 

لواط و قذف را فاحشه ناميده است و بنابراين فاحشه ظاهرى گناه 

آشكار و مقصود از فاحشه باطنى گناه نهانى و روابط نامشروع در 

كه در قرآن مجيد آن را اثم  پنهانيست و اما اثم پس از جمله گناهانى

                                                 
494  (1)-\i  ُُْثَ َو اْلَبْغَي ِبَغرْيِ اْلَْقِّ َو َأْن ت ا َحرََّم َريبَِّ اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن َو اْْلِ  (.33آيه  7) سوره E\ ْشرُِكوا بِاللَِّه ما ملَْ يُ َنزِّْل بِِه ُسْلطاناً َو َأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّه ما ال تَ ْعَلُمونَ ُقْل ِإَّنَّ
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( و 219آيه  2)سوره  «قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ»  ياد كرده خمر و قمار است

« تا آخر  قُلْ إِنَّما حَرَّمَ»چون در اين آيه خمر را اثم دانسته و در آيه 

اثم را تحريم فرموده پس نتيجه اين ميشود كه خداوند خمر را حرام 

ر اثم است و اثم هم حرامست پس خمر فرموده است و خالصه خم

 حرامست.

در اين روايت دقت كنيد: در كافى از على بن يقطين روايت كرده 

كه گفت مهدى عباسى از امام كاظم )ع( پرسيد آيا شراب در قرآن 

دانند ولى تحريم  كريم تحريم شده مردم تنها نهيى كه از آن شده مى

شده است گفت در كجاى  دانند حضرت فرمود بلكه تحريم آن را نمى

قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ »  قرآن تحريم شده امام فرمود در اين آيه

و مراد  «الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها، وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

از ما ظهر منها زناى آشكار است و بيرقهائى كه زنان فاحشه در 

كردند و ما بطن نكاح زنهاى پدر  هاشان نصب مى جاهليت بر خانه

است چون مردم پيش از بعثت رسول خدا )ص( چنين بودند كه 

اى داشت پسرش كه از زن ديگرى بوده  مرد و زوجه هرگاه مردى مى

كرد و اما اثم پس همان شراب است چنانچه  زن پدر خود را تزويج مى
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خَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْ» در جاى ديگر فرمود

 .495 پس اثم در كتاب خدا همان خمر و قمار است ...«

______________________________ 
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ  -(1)

تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ 

 (.33آيه  7)سوره   عَلَى اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ

عن على بن يقطين قال: سئل المهدى ابا الحسن )ع( عن  -(2)

الخمر هل هى محرمة فى كتاب اللّه عز و جل فان الناس انما يعرفون 

رفون التحريم لها فقال له ابو الحسن )ع( بل هى النهى عنها و ال يع

محرمة فى كتاب اللّه عز و جل يا امير المؤمنين فقال: له فى اى 

موضع هى محرمة فى كتاب اللّه جل اسمه يا ابا الحسن؟ فقال: قول 

)قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ  اللّه عز و جل:

يعنى الزنا المعلن  )ما ظَهَرَ مِنْها( فاما قوله: لْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ(ا

و نصب الرايات التى كانت ترفعها الفواجر للفواحش فى الجاهلية و 

 -يعنى ما نكح من االباء الن الناس )وَ ما بَطَنَ( اما قوله تعالى:

                                                 
 يعرفون التحرمي َلا فقال له ابو اْلسن) ع( بل هى حمرمة ىف كتاب عن على بن يقطي قال: سئل املهدى ابا اْلسن) ع( عن اخلمر هل هى حمرمة ىف كتاب الّله عز و جل فان الناس اَّنا يعرفون النهى عنها و ال -(2)  495

(i\الّله جل امسه يا ابا اْلسن؟ فقال: قول الّله عز و جل: الّله عز و جل يا امري املؤمني فقال: له ىف اى موضع هى حمرمة ىف كتاب ُْثَ َو اْلَبْغَي ِبَغرْيِ اْلَْقِّ ا َحرََّم َريبَِّ اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن َو اْْلِ فاما  E\) ُقْل ِإَّنَّ
كانوا قبل ان يبعث النىب) ص( اذا كان   -يعىن ما نكح من االباء الن الناس E\) َو ما َبَطَن(i\ا الفواجر للفواحش ىف اجلاهلية و اما قوله تعاىل:يعىن الزنا املعلن و نصب الرايات الىت كانت ترفعه E\) ما َظَهَر ِمْنها(i\قوله:

) َيْسَئُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهما ِإُْثٌ َكِبرٌي َو َمناِفُع i\الّله عز و جل ىف موضع اخر للرجل زوجة و مات عنها تزوجها ابنه من بعده اذا مل تكن امه فحرم الّله عز و جل ذلك و اما االُث فاهنا اخلمرة بعينها و قد قال
 (.6و ج  406اىل اخر اْلديث) فروع كاىف كتاب االشربه باب حترمي اخلمر ىف الكتاب ص  E\لِلنَّاِس َو ِإْْثُُهما َأْكَِبُ ِمْن نَ ْفِعِهما(
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 232، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 اهلبيت )ع(ميخوارى و اخبار 

باره رسيده زياد است از آن جمله  : روايات و اخبارى كه در اين

شود  رسول خدا )ص( فرمود شرابخوار فرداى قيامت وارد محشر مى

در حالى كه رويش سياه و دهانش كج و زبانش بيرون افتاده و فرياد 

تشنگيش بلند است و به او از چاهى كه در آن چرك زناكاران ريخته 

 .496امانندشده ميآش

رسد كسى كه نمازش را  و نيز فرمود: بخدا سوگند، بشفاعت من نمى

 .497اى بخورد كننده سبك گيرد و كسى كه مست

كس  و نيز فرمود: خداوند ده كس را درباره شراب لعنت فرموده: آن

كسى كه  كه درختش را كاشته و آنكه نگهبانيش را كرده و آن

كسى كه در جام  و آن انگورش را فشرده و آنكه آن را نوشيده

ريخته و آنكه آن را حمل كرده و آنكه از باربر تحويل گرفته و آنكه 

 .498 خريده و آنكه فروخته و آنكه پولش را دريافت داشته است

                                                 
 و حق على الّله ان يسقيه من طينة بئر خيال قال: ابو جعفر عليه الّسالم يأتى شارب اخلمر يوم القيمة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره و ىف رواية اخرى ينادى العطش العطش قال -(1)  496

 (.17ج  237ص  9قلت: و ما بئر خيال؟ قال بئر يسيل فيها صديد الزناة) وسائل ابواب االشربة احملرمة باب 
ال و الّله.) وسائل الشيعه كتاب االشربة ابواب االشربة احملرمة  قال رسول الّله) ص( ال ينال شفاعىت من استخف بصلوته فال يرد على اْلوض ال و اهلل و ال ينال شفاعىت من شرب املسكر ال يرد على اْلوض -(2)  497

 (.17ج  261ص  15باب 
 (.6ج  165ص  4حديث  55تجارة باب اخلمر عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شارهبا و ساقيها و حاملها و احملمولة اليه و بايعها و مشرتيها و آكل ْثنها) وسائل كتاب اللعن رسول الّله ىف  -(3)  498
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پرستى مساوى است و  حضرت صادق )ع( فرمود: شرابخوارى با بت

 499در قيامت كافر محشور خواهد شد. شراب اساس هر گناهى است.

______________________________ 
كانوا قبل ان يبعث النبى )ص( اذا كان للرجل زوجة و مات عنها 

تزوجها ابنه من بعده اذا لم تكن امه فحرم اللّه عز و جل ذلك و اما 

 االثم فانها الخمرة بعينها و قد قال اللّه عز و جل فى موضع اخر

فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ )يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ 

الى اخر الحديث )فروع كافى كتاب االشربه  إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما(

 (.6و ج  406باب تحريم الخمر فى الكتاب ص 

قال ابو جعفر عليه الساّلم يأتى شارب الخمر يوم القيمة مسودا  -(1)

على صدره و فى رواية اخرى ينادى وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه 

 العطش العطش و حق على اللّه ان يسقيه من طينة بئر خيال قال:

قلت: و ما بئر خيال؟ قال بئر يسيل فيها صديد الزناة )وسائل ابواب 

 (.17ج  237ص  9االشربة المحرمة باب 

قال رسول اللّه )ص( ال ينال شفاعتى من استخف بصلوته فال  -(2)

حوض ال و اهلل و ال ينال شفاعتى من شرب المسكر ال يرد يرد على ال

                                                 
صفحه  12ه يوم يلقاه كافرا و ىف رواية اخرى ان اخلمر رأس كل اُث.) وسائل كتاب االشربة ابواب احملرمة باب قال الصادق عليه الّسالم: مدمن اخلمر يلقى الّله يوم يلقاه كعابد وثن و ىف رواية اخرى يلقى اللّ  -(4)  499

 (.17ج  254
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على الحوض ال و اللّه. )وسائل الشيعه كتاب االشربة ابواب االشربة 

 (.17ج  261ص  15المحرمة باب 

لعن رسول اللّه فى الخمر عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها  -(3)

مشتريها و آكل  و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بايعها و

 (.6ج  165ص  4حديث  55ثمنها )وسائل كتاب التجارة باب 

قال الصادق عليه السّالم: مدمن الخمر يلقى اللّه يوم يلقاه  -(4)

كعابد وثن و فى رواية اخرى يلقى اللّه يوم يلقاه كافرا و فى رواية 

اخرى ان الخمر رأس كل اثم. )وسائل كتاب االشربة ابواب المحرمة 

 (.17ج  254صفحه  12 باب

 233، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  شراب مادر گناهانست

: از حضرت باقر )ع( پرسيده شد كه بزرگترين گناه كبيره كدام است 

خوارى، خداوند به چيزى مانند ميخوارى گناه نشده  فرمود شراب

ممكن است شخص نماز واجب خود را ترك كند و با مادر و خواهر و 

 .500كه مست و ال يعقل باشد ند درحالىدختر خود زنا ك

                                                 
 1حديث  250ص  12سائل ابواب االشربة احملرمة باب ء اشد من شرب املسكران احدهم يدع الصلوة الفريضة و يثب على امه و ابنته و اخته و هو ال يعقل) و  عن الباقر عليه الّسالم قال ما عصى الّله بشى -(1)  500

 (.17ج 
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و نيز حضرت صادق )ع( فرمود: كسى كه يك جرعه شراب بياشامد 

خدا و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت ميكنند اگر بمقدارى بخورد كه 

شود و بجايش روح كثيف شيطانى  مست شود روح ايمان از او دور مى

ه او را سرزنش كند و مالئك گردد پس نماز را ترك مى جايگزين مى

فرمايد اى بنده من كافر شدى  كنند و خداى تعالى باو خطاب مى مى

بدا بحال تو پس امام )ع( فرمود بدا بحالش بدا بحالش بخدا سوگند 

تر است. لعنت كرده شده  يك سرزنش الهى از هزار سال عذاب سخت

خدا هستند هرجا بروند از پناه خدا بيرونند و هالك خواهند شد. 

مود ملعون است كسى كه امر الهى را ترك ميكند اگر بصحرا پس فر

كند پس او  كند، اگر بدريا رود غرقش مى رود صحرا هالكش مى

و اينكه بعضى از گنهكاران  501 مغضوب بخشم خداوند بزرگ است

يابند، ترحمى است كه خداوند بآنها فرموده تا بلكه توفيق  مهلت مى

راج و غضب است، اگر اهل توبه يابند و توبه كنند يا از باب استد

نباشند كه قهرا گناه بيشترى كرده سزاوار عذاب دردناكى شوند و 

 حجت الهى در آن مهلت يافتن برايشان تمامتر باشد.

                                                 
نزع روح االميان من جسده و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة فيرتك قال ابو عبد الّله عليه الّسالم انه من شرب جرعة من مخر لعنه الّله عز و جل و مالئكته و رسله و املؤمنون فان شرهبا حىت يسكر منها  -(2)  501

الم سوئة سوئة كما تكون السوئة و الّله لتوبيخ اجلليل جل امسه ساعة واحدة اشد ة فاذا ترك الصلوة عريته املالئكه و قال الّله عز و جل له عبدى كفرت و عريتك املالئكة سوئة لك عبدى ُث قال ابو عبد الّله عليه السّ الصلو 
ب لغضب اجلليل عز امسه) ينما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتيال ُث قال: يا يونس ملعون ملعون من ترك امر الّله عز و جل ان اخذ برا دمرته و ان اخذ حبرا غرفته يغضمن عذاب الف عام قال: ُث قال ابو عبد الّله) ع( ملعوني ا

 (.399ص  6باب شارب اخلمر ج  16فروع كاىف كتاب االشربه حديث 
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ميرد تشنه سر از  و نيز حضرت صادق )ع( فرمود شرابخوار تشنه مى

 آورد و گور درمى

______________________________ 
ء اشد من شرب  ليه الساّلم قال ما عصى اللّه بشىعن الباقر ع -(1)

المسكران احدهم يدع الصلوة الفريضة و يثب على امه و ابنته و اخته 

حديث  250ص  12و هو ال يعقل )وسائل ابواب االشربة المحرمة باب 

 (.17ج  1

قال ابو عبد اللّه عليه السّالم انه من شرب جرعة من خمر لعنه  -(2)

و مالئكته و رسله و المؤمنون فان شربها حتى يسكر منها اللّه عز و جل 

نزع روح االيمان من جسده و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة 

فيترك الصلوة فاذا ترك الصلوة عيرته المالئكه و قال اللّه عز و جل 

له عبدى كفرت و عيرتك المالئكة سوئة لك عبدى ثم قال ابو عبد اللّه 

سوئة كما تكون السوئة و اللّه لتوبيخ الجليل جل عليه السّالم سوئة 

اسمه ساعة واحدة اشد من عذاب الف عام قال: ثم قال ابو عبد اللّه 

)ع( ملعونين اينما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتيال ثم قال: يا يونس ملعون 

ملعون من ترك امر اللّه عز و جل ان اخذ برا دمرته و ان اخذ بحرا 

ليل عز اسمه )فروع كافى كتاب االشربه غرفته يغضب لغضب الج

 (.399ص  6باب شارب الخمر ج  16حديث 
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 234، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .502رود تشنه بدوزخ مى

 از خدا باكى ندارد

ايد كه شراب  : از حضرت امير المؤمنين پرسيده شد آيا شما فرموده

 از دزدى و زنا بدتر است؟.

ى نكند ليكن شرابخوار چون فرمود: بلى، زناكننده شايد گناه ديگر

 .503كند كشد نماز را ترك مى كند آدم مى شراب خورد، زنا مى

و نيز از حضرت صادق )ع( مرويست كه فرمود: شراب مادر گناهان 

گيرد،  اش بهر شرى است. عقل او را مى است و سبب رسيدن خورنده

شناسد و هر گناهى كه پيش آيد  پس خداى خود را در آن حال نمى

 ميدهد و باكى از اعمال خالف عفت ندارد. انجام

از آنچه ذكر شد دانسته گرديد كه حرمت ميگسارى در قرآن و سنت 

قطعى بلكه جزء ضروريات اسالم است، كه اگر كسى آن را از لحاظ 

ديانت حالل بشمارد كافر است چنانچه از حضرت صادق )ع( 

                                                 
 (.6ج  400ص  17ال: ان اهل الرى ىف الدنيا من املسكر ميوتون عطاشا و َيشرون عطاشا و يدخلون النار عطاشا.) حديث و فيه ايضا عن ايب عبد الّله عليه الّسالم ق -(1)  502
 قيل المري املؤمني عليه الّسالم انك تزعم ان شرب اخلمر اشد من الزنا و السرقة فقال) ع(: -(2)  503

 (.403ص  6ج  8ر اذا شرب اخلمر زىن و سرق و قتل النفس الىت حرم الّله عز و جل و ترك الصلوة) فروع كاىف باب ان اخلمر رأس كل اُث و شر حديث نعم ان صاحب الزنا لعله ال يعدوه اىل غريه و ان شارب اخلم
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حالل  كه آن را مرويست كه فرموده هركس نبيذ بياشامد درحالى

بداند هميشه در دوزخ خواهد بود و كسى كه آن را بياشامد با اعتقاد 

و  504 شود يعنى هميشگى نيست به حرام بودن آن در دوزخ عذاب مى

. بلكه در جميع 505 نيز حضرت رضا )ع( فرموده شرابخوار كافر است

اديان حرمتش مسلم است چنانچه از حضرت رضا )ع( مرويست كه 

نفرستاد مگر اينكه در علم خداوند بود كه چون خداوند پيغمبرى را 

دين او را تكميل كند در آن تحريم خمر باشد و هميشه خمر حرام 

 .506 بوده است

______________________________ 
و فيه ايضا عن ابي عبد اللّه عليه الساّلم قال: ان اهل الرى فى  -(1)

يدخلون النار  الدنيا من المسكر يموتون عطاشا و يحشرون عطاشا و

 (.6ج  400ص  17عطاشا. )حديث 

                                                 
 (.253ص  01حديث  17ج  13ل كتاب االشربه باب عن ايب عبد الّله عليه الّسالم قال من شرب النبيذ على انه حالل خلد ىف النار و من شربه على انه حرام عذب ىف النار) وسائ -(3)  504
 شارب املسكر كافر -(4)  505
 6اخلمر مل تزل حمرمه ج فيه حترمي اخلمر و مل تزل اخلمر حراما) فروع كاىف باب ان عن ايب عبد الّله عليه الّسالم انه قال ما بعث الّله عز و جل نبيا قط اال و ىف علم الّله تبارك و تعاىل انه اذا اكمل له دينه كان  -(5)  506

خواهد بشر را از گرداب مهالك جنات  باشد زيرا خداوندى كه مى مهه مفاسدى كه به بعضى از آن اشاره گرديد بطور قطع از نظر متام اديان و كتب حتريف نشده آمساىن حرام مى (. شراب با داشنت آن2حديث  395ص 
مردم را از ارتكاب اكى كه جز اهندام و نيسىت و رونق بازار فحشاء و جنايت، گسرتش مفاسد و ضررهاى فردى و اجتماعى نتيجه ديگرى ندارد چگونه جايز مشرده، خبشد و به كمال مطلوب برساند مواد مسموم و خطرن

 آن جلوگريى نفرمايد؟.
براى كيست » 39و در آيه « بي شراخبواران مباش» نويسد: مى 20از امثال سليمان) ع( آيه  23ه در اصحاح مهه حتريفاتى كه در آهنا شده مسأله حترمي مسكرات در آن ديده شده چنانچ تورات و اجنيل فعلى با آن

ا بكشد يا كار زشت جهت، براى كيست سرخى چشم، يعىن در حال مسىت خود يا ديگرى را زمخى سازد ي سبب و ىب بدخبىت، براى كيست جنگ و نزاع، براى كيست اندوه و بدروزگارى، براى كيست جراحت بدن ىب
 نويسد: مى 32و  31و در مهي اصحاح آيه « اند ديگر از او سر زند، متام اين حاالت و بدخبتيها و مفاسد براى كسانيست كه بآشاميدن شراب عادت كرده

 «.زند گزد و مانند افعى نيش مى بت مثل مار مىهنگامى كه شراب سرخ فام است و رنگ حيات خود را در جام ظاهر ساخته و صاف و رقيق است باو منگر چه آنكه عاق» 
خوار است پس متامى مردمان شهرش او را بسنگ سنگسار َّنايند تا  دهد، پرخور و مى و ببزرگان شهر بگوئيد اين پسر ما ياغى و باغى شده و بقول ما گوش َّنى» نويسد: گسار مى راجع حبد مى 21و در اصحاح 

 «.مبريد
 «.مست شراب نشويد كه در آن فساد است» چني نوشته است 18س باب پنجم آيه و در كتاب پولس باهل اف
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قيل المير المؤمنين عليه السّالم انك تزعم ان شرب الخمر اشد  -(2)

 من الزنا و السرقة فقال )ع(:

نعم ان صاحب الزنا لعله ال يعدوه الى غيره و ان شارب الخمر اذا 

شرب الخمر زنى و سرق و قتل النفس التى حرم اللّه عز و جل و ترك 

 6ج  8لصلوة )فروع كافى باب ان الخمر رأس كل اثم و شر حديث ا

 (.403ص 

عن ابي عبد اللّه عليه السّالم قال من شرب النبيذ على انه  -(3)

حالل خلد فى النار و من شربه على انه حرام عذب فى النار )وسائل 

 (.253ص  01حديث  17ج  13كتاب االشربه باب 

 شارب المسكر كافر -(4)

ن ابي عبد اللّه عليه السّالم انه قال ما بعث اللّه عز و جل نبيا ع -(5)

قط اال و فى علم اللّه تبارك و تعالى انه اذا اكمل له دينه كان فيه 

تحريم الخمر و لم تزل الخمر حراما )فروع كافى باب ان الخمر لم 

 (.2حديث  395ص  6تزل محرمه ج 

 235، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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شد كه در قرآن و سنت تصريح شده كه از گناهان كبيره و نيز دانسته 

 است در اينجا الزم است بچند حكم و نكته اشاره شود:

 كم و زياد و خالص و ممزوج ندارد

در حرمت شرابخوارى فرقى بين كم و زياد، خالص و ممزوج با  -1: 

چيز ديگر نيست، پس اگر قطره شرابى در ظرف پر از مايعى ريخته 

 ن مايع آشاميدنش حرام است.شود تمام آ

چنانچه در صحيحه بجلى از حضرت صادق )ع( است كه فرمود: هر 

آورنده است پس كم آنهم حرام است، آن مرد گفت  چيزى كه مستى

قدر آب برويش ميريزم تا مستيش برود. فرمود نه چنين است،  آن

چگونه آب، حرام خدا را حالل ميكند از خدا بترس و آن را 

 .507 نياشام

______________________________ 
همه مفاسدى كه به بعضى از آن اشاره گرديد  شراب با داشتن آن

بطور قطع از نظر تمام اديان و كتب تحريف نشده آسمانى حرام 

خواهد بشر را از گرداب مهالك نجات  باشد زيرا خداوندى كه مى مى

جز  بخشد و به كمال مطلوب برساند مواد مسموم و خطرناكى كه

                                                 
 .) مستند الشيعه كتاب املطاعم و املشارب(.ان ما اسكر كثريه فقليله حرام فقال له الرجل فاكسره باملاء فقال ابو عبد الّله) ع( ال و ما للماء حبل اْلرام اتق الّله و ال تشربه -(1)  507
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انهدام و نيستى و رونق بازار فحشاء و جنايت، گسترش مفاسد و 

ضررهاى فردى و اجتماعى نتيجه ديگرى ندارد چگونه جايز شمرده، 

 مردم را از ارتكاب آن جلوگيرى نفرمايد؟.

همه تحريفاتى كه در آنها شده مسأله  تورات و انجيل فعلى با آن

از امثال  23صحاح تحريم مسكرات در آن ديده شده چنانچه در ا

و در آيه « بين شرابخواران مباش»نويسد:  مى 20سليمان )ع( آيه 

براى كيست بدبختى، براى كيست جنگ و نزاع، براى كيست » 39

جهت،  سبب و بى اندوه و بدروزگارى، براى كيست جراحت بدن بى

براى كيست سرخى چشم، يعنى در حال مستى خود يا ديگرى را 

يا كار زشت ديگر از او سر زند، تمام اين حاالت  زخمى سازد يا بكشد

و بدبختيها و مفاسد براى كسانيست كه بآشاميدن شراب عادت 

 نويسد: مى 32و  31و در همين اصحاح آيه « اند كرده

هنگامى كه شراب سرخ فام است و رنگ حيات خود را در جام ظاهر »

گزد  مار مىساخته و صاف و رقيق است باو منگر چه آنكه عاقبت مثل 

 «.زند و مانند افعى نيش مى

و ببزرگان شهر »نويسد:  گسار مى راجع بحد مى 21و در اصحاح 

دهد،  بگوئيد اين پسر ما ياغى و باغى شده و بقول ما گوش نمى
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خوار است پس تمامى مردمان شهرش او را بسنگ  پرخور و مى

 «.سنگسار نمايند تا بميرد

چنين نوشته است  18نجم آيه و در كتاب پولس باهل افس باب پ

 «.مست شراب نشويد كه در آن فساد است»

ان ما اسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فاكسره بالماء  -(1)

فقال ابو عبد اللّه )ع( ال و ما للماء بحل الحرام اتق اللّه و ال تشربه. 

 )مستند الشيعه كتاب المطاعم و المشارب(.

 236، ص: 1 گناهان كبيره، ج

و نيز مرويست كه عمر بن حنظله از آن حضرت پرسيد از قدح شرابى 

كننده نباشد فرمود نه  كه آب برويش بريزند بقسمى كه ديگر مست

شود و قطره شرابى در خمره پر از آبى  بخدا سوگند حالل نمى

 .508شود مگر اينكه بايد تمام آب آن دور ريخته گردد ريخته نمى

اى  كننده حضرت مرويست كه هر مست و در صحيحه ابن وهب از آن

كننده باشد كمش نيز حرام  حرام است پس چيزى كه زيادش مست

                                                 
 ال و الّله و ال قطرة يقطر منه ىف حب اال اهريق ذلك اْلب.) فروع كاىف(.فقال  -(1)  508
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خواهد بود، گفتم آيا بسبب خلط با آب زياد بآن شراب كم حالل 

 .509 شود؟ پس دو مرتبه با دست مبارك رد كرد و فرمود نه، نه مى

  مسكر مايع نجس هم هست

ان باشد عالوه بر اينكه اى كه در اصل رو كننده هر مست -2: 

كننده غير روان( حرام است بعالوه  آشاميدنش )مانند خوردن مست

كننده  شود نماز خواند ولى اگر مست باشد كه با آن نمى نجس هم مى

 باالصل جامد باشد مانند

______________________________ 
فقال ال و اللّه و ال قطرة يقطر منه فى حب اال اهريق ذلك  -(1)

 الحب. )فروع كافى(.

كل مسكر حرام فما اسكر كثيره فقليله حرام قال قلت: فقليل  -(2)

 6الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين ال ال )فروع كافى ج 

 (.4حديث  408ص 

                                                 
 (.4حديث  408ص  6كل مسكر حرام فما اسكر كثريه فقليله حرام قال قلت: فقليل اْلرام َيله كثري املاء فرد عليه بكفه مرتي ال ال) فروع كاىف ج   -(2)  509

شود وىل اگر يك ليوان بريزيد رنگش  كند هرچند كم باشد، مشا در يك حوض آب اگر چند سطل جوهر قرمز بريزيد آب حوض قرمز مى ارد بدن شد تأثري مىسم الكل كه و  -بد، بد است چه كم باشد و چه زياد
رساند، خواه  طور است، وقىت وارد بدن گرديد بدون شك زيان مى يد، الكل هم مهيتوانيد بگوئيد در آن تأثريى نكرده؟ خري، زيرا وقىت آب حوض را تبخري كنيد آثار جوهر خود را در آن خواهيد د گردد وىل آيا مى برَّنى

مقدار آن كشاند فرض كنيم كسى مقدار خيلى كم الكل استعمال كند و كشش حتمى او را وادار بزياد كردن  اثر آن فورى ديده شود خواه تأخري كند. نكته ديگر آنكه الكل كم بدون شك و ترديد باالخره بالكل زياد مى
كند فرض كنيد هر جام الكل هر مرتبه نقطه سياه   شود، سنگ خارا را سوراخ مى هائى كه از چشمه بروى سنگ رخيته مى ايد كه قطره ننمايد اما اين كم كه تكرار شود آيا باالخره اثر بزرگ خنواهد داد؟ مگر نشنيده

 الت كليه و كبد اين بدخبت را در نظر بگرييد.ها يا كبد الكلى بگزارد، پس از صدمي جام ح كوچكى روى كليه
ها كه مضرند گاهى مقدار خيلى جزئى از آهنا در طب مورد استعمال است، حد خوب الكل انگور است تا  پرسد كه چون هر چيزى يك حد خوب دارد مثل اينكه سم بنابراين الكل كم و زياد ندارد و بد است كسى مى

 خرما باشد خوب است وىل مبحض ختمري زيان بر آن مرتتب است.) جمموعه انتشارات اجنمن تبليغات اسالمى(. كه صورت انگور يا مويز يا وقىت
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سم الكل كه وارد بدن شد تأثير  -بد، بد است چه كم باشد و چه زياد

آب اگر چند سطل جوهر كند هرچند كم باشد، شما در يك حوض  مى

شود ولى اگر يك ليوان بريزيد  قرمز بريزيد آب حوض قرمز مى

توانيد بگوئيد در آن تأثيرى نكرده؟  گردد ولى آيا مى رنگش برنمى

خير، زيرا وقتى آب حوض را تبخير كنيد آثار جوهر خود را در آن 

طور است، وقتى وارد بدن گرديد بدون  خواهيد ديد، الكل هم همين

رساند، خواه اثر آن فورى ديده شود خواه تأخير كند.  زيان مى شك

نكته ديگر آنكه الكل كم بدون شك و ترديد باالخره بالكل زياد 

كشاند فرض كنيم كسى مقدار خيلى كم الكل استعمال كند و  مى

كشش حتمى او را وادار بزياد كردن مقدار آن ننمايد اما اين كم كه 

ايد كه  ثر بزرگ نخواهد داد؟ مگر نشنيدهتكرار شود آيا باالخره ا

شود، سنگ خارا را  هائى كه از چشمه بروى سنگ ريخته مى قطره

كند فرض كنيد هر جام الكل هر مرتبه نقطه سياه كوچكى  سوراخ مى

ها يا كبد الكلى بگزارد، پس از صدمين جام حالت كليه و  روى كليه

 كبد اين بدبخت را در نظر بگيريد.

پرسد كه چون هر  لكل كم و زياد ندارد و بد است كسى مىبنابراين ا

ها كه مضرند گاهى مقدار  چيزى يك حد خوب دارد مثل اينكه سم

خيلى جزئى از آنها در طب مورد استعمال است، حد خوب الكل 
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كه صورت انگور يا مويز يا خرما باشد خوب است  انگور است تا وقتى

ت. )مجموعه انتشارات ولى بمحض تخمير زيان بر آن مترتب اس

 انجمن تبليغات اسالمى(.

 237، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 حشيش و بنگ، نجس نيست ولى استعمالش نيز حرام است.

  خورانيدنش هم حرام است

خورانيدن شراب هم بديگرى هرچند بچه كوچك باشد حرام  -3: 

است چنانچه در كتاب مستند الشيعه، سه حديث نقل نموده كه 

اى شراب بخوراند خداوند در  ها اينست هركس به بچهمضمون آن

 خوراند. قيامت بهمان اندازه از حميم جهنم باو مى

  شركت در سفره ميگسارى

اى كه در آن مسكر است و ديگرى  طعام خوردن از سفره -4: 

ميآشامد حرام است، هرچند اين شخص از خوردن مسكر پرهيز 

باشد  اى حرام مى رهنمايد بطور كلى غذا خوردن از چنين سف

چنانچه از حضرت صادق )ع( مرويست كه پيغمبر اكرم )ص( فرمود: 
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اى كه از آن شراب خورده  لعنت كرده شده كسى كه بر سفره

 .510شود بنشيند مى

و نيز فرمود: كسى كه بخدا و روز جزا ايمان آورده، پس نبايد بر سر 

از حضرت و نيز  511شود بنشيند اى كه شراب از آن خورده مى سفره

صادق )ع( است كه فرمود با شرابخواران همنشين مشويد به درستى 

 .512كه لعنت الهى چون نازل شود، بتمام مجلسيان ميرسد

 شراب براى مداوا

چون از اهل بيت عليهم الساّلم روايات زيادى در منع از  -5: 

اى را  كننده استشفاى بشراب رسيده و بطور كلى خوردن هر مست

اند لذا بايد از هر مسكرى حتى  مداوا منع فرمودهحتى در صورت 

در صورت مرض و براى رفع درد هم پرهيز كرد زيرا خداوند شفا را 

 اى برده است. كننده از هر مست

 و اين قول مشهور بين فقهاست.

                                                 
 قال) ص( ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها اخلمر) وسائل الشيعه(. -(1)  510
 شهيد ثاىن كتاب اطعمه و اشربه(. من كان يؤمن باهلل و اليوم االخر فال يأكل على مائدة يشرب عليها اخلمر) مسالك -(2)  511
 (.2حديث  299ص  17ج  33ال َتالسوا شراب اخلمر فان اللعنة اذا نزلت عمت من ىف اجمللس) وسائل الشيعه كتاب االشربه باب  -(3)  512

بر سر سفره غيبت مسلماىن را َّنايند يا مبسلماىن اذيت كنند و شكى نيست اگر برخاسنت شخص  اى كه نزد آن حرامى جبا آورده شود نشسنت و خوردن از آن حرام است مثل اينكه اند سفره و بعضى از علماء فرموده
 شود. ب است و فعال باين حنو مىسبب ترك گناه شود و ترس رسيدن زياىن از آهنا را نداشته باشد نشستنش حرام و برخاستنش واجب است چون هنى از منكر با اجتماع شرائط واج
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______________________________ 
قال )ص( ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها  -(1)

 ئل الشيعه(.الخمر )وسا

من كان يؤمن باهلل و اليوم االخر فال يأكل على مائدة يشرب  -(2)

 عليها الخمر )مسالك شهيد ثانى كتاب اطعمه و اشربه(.

ال تجالسوا شراب الخمر فان اللعنة اذا نزلت عمت من فى  -(3)

حديث  299ص  17ج  33المجلس )وسائل الشيعه كتاب االشربه باب 

2.) 

اى كه نزد آن حرامى بجا آورده  اند سفره فرموده و بعضى از علماء

شود نشستن و خوردن از آن حرام است مثل اينكه بر سر سفره غيبت 

مسلمانى را نمايند يا بمسلمانى اذيت كنند و شكى نيست اگر 

برخاستن شخص سبب ترك گناه شود و ترس رسيدن زيانى از آنها را 

ب است چون نهى از نداشته باشد نشستنش حرام و برخاستنش واج

 شود. منكر با اجتماع شرائط واجب است و فعال باين نحو مى

 238، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 استشفاء به سه شرط عيبى ندارد
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اند با بودن سه شرط در هنگام ضرورت مانعى  : بعضى هم فرموده

ندارد اول اينكه بداند آن مرض قابل مداوا است، دوم ترك معالجه 

به هالكت و مرگ يا مثل آن از لحاظ زحمت آن مرض منتهى 

شود، سوم مسلم باشد كه چاره منحصر بشراب است، پس اگر  مى

احتمال دهد كه بغير از مى معالجه ممكن است اين شرط موجود 

نيست و در اين صورت كه اين سه شرط باشد چون ضرورت اقتضاء 

 ليكن 513اند به مقدار رفع ضرورت مانعى ندارد كند فرموده مى

 گذشت كه شفا در حرام نيست و چنين موردى مجرد فرض است.

  در شراب شفا نيست

: ابن ابى يعفور بحضرت صادق )ع( عرض نمود مبتال به مرضى هستم 

كند قدرى نبيذ )شراب انگور( ميآشامم درد  كه هر وقت شدت مى

نياشام، به درستى كه حرام است »شود. پس حضرت فرمود  ساكن مى

خواهد ترا بحرام بياندازد،  كه از شيطان است، و مى و جز اين نيست

 .514«شود اگر از شراب خوردنت نااميد شود درد برطرف مى

                                                 
 تقليد فعلى هم نوعا بر اينست كه در حال ضرورتى كه منجر مبرگ شده و عالج هم منحصر باشد مبقدار رفع حاجت مانعى ندارد. نظر مراجع -(1)  513
 كتاب اشربه(.  -ال تشربه فانه حرام اَّنا هذا شيطان موكل بك فلو قد يئس منك ذهب) وسائل الشيعه -(2)  514
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پس به كوفه برگشت و دردش بيشتر شدت كرد، بستگانش برايش نبيذ 

اى از آن  آوردند و اصرار بخوردنش كردند گفت بخدا سوگند قطره

 را نخواهم آشاميد.

ود تا اينكه درد برطرف شد و تا آخر چند روزى بسختى ناراحت ب

 عمر بآن درد مبتالء نگرديد.

 شود هنگام مرگ اثرش هويدا مى

 : و نيز ابو بصير روايت نموده كه گفت:

ام خالد عبديه خدمت حضرت صادق )ع( آمد و من در خدمت آن 

ام  حضرت بودم عرض كرد، من دين خود را بگردن شما انداخته

گويم جعفر بن  تعالى را مالقات كنم مى هنگامى كه در قيامت خداى

محمد )ع( مرا امر و نهى فرمود، فدايت شوم، دل درد سختى دارم 

اند نبيذ را با آرد بو داده بخورم خواستم از شما بپرسم  و طبيبان گفته

 پس آن حضرت فرمود:

يك قطره از آن را نچش زيرا وقتى پشيمان ميشوى كه جانت باينجا 

 برسد و با
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______________________________ 
نظر مراجع تقليد فعلى هم نوعا بر اينست كه در حال ضرورتى  -(1)

كه منجر بمرگ شده و عالج هم منحصر باشد بمقدار رفع حاجت 

 مانعى ندارد.

ال تشربه فانه حرام انما هذا شيطان موكل بك فلو قد يئس  -(2)

 كتاب اشربه(. -منك ذهب )وسائل الشيعه

 239، ص: 1 ه، جگناهان كبير

دست مبارك بگلويش اشاره فرمود و اين كالم را سه مرتبه تكرار 

شود اثر سوء شراب ساعت  از اين حديث شريف معلوم مى 515فرمود

 مرگ ظاهر خواهد گرديد.

شاگرد فضيل بن عياض هنگام مردنش فضيل بر او وارد شد و نزد 

خوان سرش نشست و سوره يس خواند شاگرد گفت اى استاد قرآن ن

« ال اله اال اللّه»فضيل ساكت شد سپس او را تلقين كرد و گفت بگو 

گويم چون از آن بيزارم و بر همين حال  شاگرد گفت اين كلمه را نمى

مرد فضيل سخت غمگين شده بخانه خود رفت و بيرون نشد سپس در 

                                                 
العراق النبيذ بالسويق و قد  على ايب عبد الّله) ع( و انا عنده فقالت: جعلت فداك انه يعرتيىن قراقر ىف بطىن) فسألته عن اعالل النساء و قالت( و قد وصف ىل اطباءعن اىب بصري قال: دخلت ام خالد العبدية  -(1)  515

لّله عز و جل حي القاه فاخِبه ان جعفر بن حممد) ع( امرىن و هناىن فقال يا ابا حممد اال تسمع اىل وقفت و عرفت كراهتك له فاحببت ان اسئلك عن ذلك، فقال: َلا و ما مينعك عن شربه؟ قالت: قد قلدتك ديىن فالقى ا
م ُث قال ابو عبد الّله) ع( ما يبل امليل ينجس حبا  حنجرته يقوَلا ثالثا: ا فهمت قالت نعهذه املرئة و هذه املسائل ال و الّله ال أذن لك ىف قطرة منه و ال تذوقى منه قطرة فاَّنا تندمي اذا بلغت نفسك هيهنا و او مأبيده اىل

 (.1روايت  413ص  6من ماء يقوَلا ثالثا) فروع كاىف كتاب االشربه باب من اضطر اىل اخلمر ج 
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خواب شاگرد را ديد كه در عذاب است از او پرسيد بچه سبب 

رفت از تو گرفته شد با اينكه داناترين شاگردان ايمان مردى و مع بى

گفتم  من بودى گفت بسه چيز اول آنها غميمه زيرا باصحاب خود مى

خالف آنچه را كه تو گفته بودى دوم حسد چون با اصحابم حسادت 

داشتم سوم بيمارى داشتم بطبيب مراجعه كردم. او دستور داد كه در 

رى آن مرض ميماند و من هر سال قدحى از شراب بخور و اگر نخو

صفحه  1هر ساله قدحى از شراب مينوشيدم. )سفينة البحار جلد 

428.) 

اى وارد است كه شفا در حرام نيست بنابراين بايد از  و احاديث كثيره

اى باشد، پرهيز  معجونى كه مسكر جزء آنست هرچند بمقدار قطره

كل جزء اى شربتهاى تقويت يا معالجى كه ال نمود و همچنين پاره

 آنست نبايد آشاميد.

 نويسد: مى 380در مجموعه انتشارات انجمن تبليغات اسالمى صفحه 

شود كه بهيچ عنوان شراب را مفيد  امروز در جهان طبيبى پيدا نمى

بداند و آن را حتى بمقدار كم تجويز كند اگر ديده شده شخصى كه 

ويز كرده خود را بعنوان طبيب مينامد گاهى شراب را بعنوان دوا تج

  حتما بايد دانست كه معلومات طبى او بسيار ناقص
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______________________________ 
عن ابى بصير قال: دخلت ام خالد العبدية على ابي عبد اللّه  -(1)

)ع( و انا عنده فقالت: جعلت فداك انه يعترينى قراقر فى بطنى 

لعراق النبيذ )فسألته عن اعالل النساء و قالت( و قد وصف لى اطباء ا

بالسويق و قد وقفت و عرفت كراهتك له فاحببت ان اسئلك عن ذلك، 

فقال: لها و ما يمنعك عن شربه؟ قالت: قد قلدتك دينى فالقى اللّه عز 

و جل حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد )ع( امرنى و نهانى فقال 

ه ال أذن يا ابا محمد اال تسمع الى هذه المرئة و هذه المسائل ال و اللّ

لك فى قطرة منه و ال تذوقى منه قطرة فانما تندمين اذا بلغت نفسك 

هيهنا و او مأبيده الى حنجرته يقولها ثالثا: ا فهمت قالت نعم ثم قال 

ابو عبد اللّه )ع( ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثالثا )فروع 

ايت رو 413ص  6كافى كتاب االشربه باب من اضطر الى الخمر ج 

1.) 

 240، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 كنيم. و خراب است و ذيال علت علمى اين موضوع را گوشزد مى

كردند شراب براى برخى از  تا صد سال قبل بعضى از اطباء تصور مى

اند كه نه تنها شراب  امراض مفيد است ولى اخيرا علماء فهميده
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ارى بر آن رساند بلكه زيانهاى بسي اى به بدن مريض نمى استفاده

نمايد بدين معنى كه كوچكترين ذرات الكل عمل گلبولهاى  وارد مى

 سازد. سفيد خون را فلج مى

ميدانيد كه گلبولهاى سفيد سلولهائى است كه در خون انسان وجود 

دارد و به محض ورود ميكروب ناخوشى به بدن، بدفاع پرداخته و با 

صه گلبول سفيد سازد، خال كند و آن را مغلوب مى ميكروب جنگ مى

شود كه  حكم سرباز بدن را دارد و وقتى انسان مريض معالجه مى

گلبولهاى سفيد او مقاومت كرده دشمن )ميكروب( را مضمحل سازد، 

كسى كه بدنش فاقد گلبول سفيد يا داراى گلبولهاى ضعيف باشد 

 مغلوب بيمارى شده و اگر دوباره توليد گلبول نكند خواهد مرد.

اند و آن  بى دارد كه تاكنون علماء علتش را نفهميدهالكل اثر عجي

اينست كه به محض داخل شدن در خون عمل گلبولهاى سفيد را 

سازد بطورى كه اگر ميليونها  كند آنها را تنبل و بيكار مى متوقف مى

ميكروب ببدن وارد شود جزئى فعاليتى از خود بروز نميدهند 

وا بمريض بدبخت الكل بنابراين تصديق كنيد كه وقتى بعنوان د

بدهيم چه گناه بزرگى نسبت باو انجام داده و چطور او را از دفاع 

طبيعى و وسايل خدادادى معالجه محروم ساخته وى را بسوى مرگ 
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ايم ضمنا متوجه باشيد چگونه مسئله بزرگى را كه اخيرا علماء  كشيده

 اند پيشوايان ما ميدانسته و كوچكترين ذره الكل را كشف كرده

 اند. بعنوان معالجه تجويز ننموده

شايعه غلط ديگرى كه بين مردم خام مشهور است كه كمى الكل عمل 

كند اين شايعه كامال برعكس واقع است در فصل  هضم را سريع مى

زيانهاى جسمانى الكل گفتيم كه الكل چه تأثيرهاى بدى روى دستگاه 

را سفت و  كند از همه اينها گذشته الكل مواد غذائى گوارش مى

سازد چنانچه اگر تكه گوشتى را در مقدارى الكل بيندازيم  سخت مى

شود معلوم است كه معده با چنين صالبتى چگونه بايد  چون چرم مى

هاى  فداكارى انجام و چه عمل سختى بجا آورد بعالوه الكل شيره

دهد روى غذا  سازد و اجازه نمى معده را كم و نامرتب و فاسد مى

شود و موجب  و غذا همچنان هضم نشده سربار معده مىتأثير كند 

  گردد، الكل اشتها را نيز از آدمى اختاللهاى بسيارى در اين عضو مى

 241، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 كند. سلب مى

يكى از زيانهاى ديگرى كه در اثر تجويز الكل بعنوان دوا پيدا 

ى كه در اثر كند و چه بسا كسان شود آنست كه مريض را معتاد مى مى
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اند و بعد گرفتار آن شده بآن  تجويز طبيبى نادان بعنوان دوا خورده

 اند. معتاد گرديده

ممكن است برخى اشخاص ايراد كنند كه اين همه شرحى كه از 

زيانهاى جسمانى الكل داده شده در برخى اشخاص كه سالها 

 كند و اينها كامال صحيح هستند. اند صدق نمى خوار بوده مشروب

براى جواب به اين حرف چند نكته را بايد متذكر شويم اوال اينكه 

سالمتى چيزى نيست كه در پيشانى كسى نوشته شده باشد 

رسند بدون ترديد در باطن دچار  شرابخوارانى كه بنظر سالم مى

امراض و اختاللهائى هستند كه هميشه آنها را بعلل ديگر نسبت 

مزمن دچار شوند آن را به سوء دهند مثال اگر در دل به دردهاى  مى

دهند يا اگر پا درد بگيرند به رماتيسم و جاى  هاضمه نسبت مى

 كنند. مرطوب منسوبش مى

بعالوه اغلب اشخاص در زير ظاهر سالم و خوب ناخوشى پنهان 

ها كه در برخى از آنها ديده  اند چنانكه فربهى و سرخى گونه كرده

 ن خون چيز ديگرى نيست.شود جز عالمت چاقى و اختالل جريا مى
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نكته ديگر اينكه باألخره شخص الكلى هرچند بدنش قوى باشد و 

مقاومت كند روزى گرفتار بالهاى الكل خواهد شد و هر الكلى دير يا 

 زود بايد منتظر بدبختى خود باشد.

نكته ديگر اينكه ممكن است برخى اشخاص در اثر داشتن مزاج خيلى 

خت الكل شوند چنين اشخاص سالمى قوى ديرتر دچار عاقبتهاى س

گذارند اگر  كه نعمت بزرگ صحت را برايگان در معرض خطر مى

 تر خواهد بود. الكل ننوشند بمراتب سالمتر و مزاجشان قوى

نكته ديگر اينست كه بيشتر اشخاصى كه الكل در آنها دير تأثير ميكند 

اند  ردهكسانى هستند كه نعمت سالمتى را از پدر و مادر خود بارث ب

و شكرانه اين نعمت آنست كه آن را حفظ كرده و بنسل خود منتقل 

كه اين اشخاص اگر الكل استعمال كنند ممكن است  سازند، درصورتى

آور شراب در آنها ديرتر پيدا شود ولى باألخره در نسل  تأثير زيان

بنيه  آنها اثر خواهد كرد نسلشان ضعيف و مريض و بيچاره و بى

 خواهد بود.

 242، ص: 1 ناهان كبيره، جگ

 حد شرب خمر
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هرگاه شخص عاقل بالغ از روى علم و عمد و اختيار شراب  -6: 

بخورد هرچند يك قطره باشد )اگر بوسيله دو مرتبه اقرار خودش يا 

گواهى دو فرد عادل ثابت شود( بايد بر او اجراى حد نمايند پس بر 

دانسته و كسى  نمىنابالغ و ديوانه و كسى كه حرام بودن شراب را 

كه از روى اشتباه بمايع حالل شراب خورده و كسى كه از روى اكراه 

شود و حد آن هشتاد  يا اضطرار شراب آشاميده حد جارى نمى

شود تا سه  تازيانه است و اگر اين عمل تكرار شود حد هم تكرار مى

مرتبه در مرتبه چهارم حدش كشتن است و بعضى از فقها در مرتبه 

اند. و اگر پيش از قيام بينه )شهادت دو  ش را كشتن دانستهسوم حد

مرد عادل بشرابخوارى اين شخص( از گناه خود توبه نمايد حد از او 

شود و بايد پس  ساقط ميشود. و در حالت مستى حد بر او جارى نمى

از بهوش آمدنش حد جارى گردد و شرابخوار اگر مرد است بايد 

ده باشد هشتاد تازيانه بر پشت و كتف و برهنه شود و درحاليكه ايستا

شود و بر سر و صورت و عورت او نبايد زد و اگر  ساير بدنش زده مى

شود و درحاليكه نشسته باشد  زن باشد در همان لباسش پيچيده مى

حد بر او جارى گردد و اگر شرابخوارى در مكان مقدسى مانند مكه 

عالوه بر هشتاد  معظمه يا زمان محترمى مانند ماه رمضان باشد

تازيانه چون هتك حرمات الهيه كرده بايد تعزير هم بشود. در كافى 
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روايت كرده كه نجاشى شاعر در روز ماه رمضان شراب خورده بود و 

چون او را نزد امير المؤمنين )ع( آوردند و بوسيله بينه شراب 

خوردنش ثابت شد آن حضرت هشتاد تازيانه بر او زد سپس يك شب 

زندان كرد و فردايش او را طلبيد و بيست تازيانه بر او زد او را 

نجاشى گفت يا امير المؤمنين ديروز مرا حد زدى اين بيست تازيانه 

براى چه فرمود براى اينكه جرأت كردى در ماه رمضان خمر 

 .516 خوردى

ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه داستان حد خوردن نجاشى را 

اش آنكه نجاشى شاعر نامى عراق و از  صهبتفصيل نقل كرده و خال

اهل يمن و از مردان سرشناس كوفه بوده و در جنگ صفين از ياران 

  امير المؤمنين )ع( بود در روز اول ماه رمضان باغواء رفيقش

______________________________ 
اتى امير المؤمنين )ع( بالنجاشى الشاعر قد شرب الخمر فى  -(1)

ربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعى به من الغد فضر به شهر رمضان فض

عشرين سوطا فقال له: يا امير المؤمنين: فقد ضربتنى فى شرب الخمر 

و هذه العشرين ما هى؟ فقال: هذا لتجريك على شرب الخمر فى 

                                                 
ه عشرين سوطا فقال له: يا امري املؤمني: فقد ضربتىن ىف شرب اخلمر و هذه اتى امري املؤمني) ع( بالنجاشى الشاعر قد شرب اخلمر ىف شهر رمضان فضربه ْثاني ُث حبسه ليلة ُث دعى به من الغد فضر ب -(1)  516

 (.15حديث  7ج  216العشرين ما هى؟ فقال: هذا لتجريك على شرب اخلمر ىف شهر رمضان) فروع كاىف كتاب اْلدود باب ما َيب فيه اْلد ىف الشراب ص 
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شهر رمضان )فروع كافى كتاب الحدود باب ما يجب فيه الحد فى 

 (.15حديث  7ج  216الشراب ص 

 243، ص: 1 كبيره، جگناهان 

كه  ابو سماك بخوردن كباب و نوشيدن شراب سرگرم شدند به طورى

مستى و عربده كشيدن و سر و صداى آنها همسايگان را سخت 

ناراحت كرد تا اينكه بامير المؤمنين شكايت كردند و بامر آن حضرت 

آنها را احضار كردند ابو سماك گريخت ولى نجاشى دستگير شد و به 

حضرت شب زندانى گرديد و فردا صبح در برابر جمعيت  امر آن

اش كردند و هشتاد تازيانه بر  مسلمانان پس از اثبات جرم برهنه

بدنش نواختند سپس بيست تازيانه ديگر بر آن افزودند نجاشى گفت 

هشتاد تازيانه براى ميگسارى بوده بيست ضربه ديگر براى چه فرمود 

ماه مبارك رمضان مرتكب شده و  بخاطر اينكه اين عمل زشت را در

احترام ماه خدا را نگاه نداشتى فاميل و قبيله نجاشى كه همه يمنى و 

از دوستان و طرفداران هميشگى امير المؤمنين )ع( بودند از اين 

آمد سخت ناراحت شدند و از آن حضرت نگران گرديدند يكى  پيش

ردم يمن از از آنها طارق بن عبد اللّه به آن حضرت عرض كرد ما م

دوستان و مخلصان با سابقه شما هستيم و انتظار نداشتيم ما را با آنها 
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كه با شما دشمنى بكنند به يك چشم بنگرى و امروز سابقه دوستى ما 

را ناديده گرفتى و نجاشى مرد نامى ما را تازيانه زدى و نزد دوست 

 و دشمن خوار كردى اكنون بيم آن داريم كه راهى پيش گيريم كه

سرانجام آن جهنم باشد. امير المؤمنين )ع( فرمود اجراى عدالت و 

دستور الهى براى گناهكاران سنگين است مگر من چه كردم نجاشى 

جرأت كرد و معصيت خدا را نموده منهم مطابق دستور شرع حد 

وَ ال » فرمايد: الهى كه كفاره او است بر او جارى كردم و خداوند مى

 517« أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى  آنُ قَوْمٍ عَلىيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَ

اى شما را از اجراى عدالت باز ندارد عدالت  كدورت و بغض طائفه

پيشه سازيد كه بتقوى نزديكتر است تا اينكه گويد عاقبت نجاشى 

باتفاق طارق بخاطر اجراى حق و عدالت امير المؤمنين از كوفه فرار 

ه و در شام به معاوية بن ابو سفيان حكمران سوريه كه پناهگاه نمود

مجرمين و خائنين بود پيوستند سپس تفصيل مالقات آنها با معاويه و 

جسارتهاى معاويه بامير المؤمنين و جواب آنها را نقل كرده و براى 

رعايت اختصار نقل نگرديد )شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد جلد 

 طبع بيروت(. 366 صفحه 4اول جزء 

 از اجتماع بايد رانده شود

                                                 
 .7سوره مائده: آيه  -(1)  517
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شارع مقدس بمقدارى در مقام جلوگيرى از اين گناه بزرگ  -7: 

برآمده كه شرابخوار را مطرود اجتماع ساخته تا كسى گرد 

  ميخوارى و عياشى

______________________________ 
 .7سوره مائده: آيه  -(1)

 244، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 سازد نرود. خانواده فردى و اجتماعى را ويران مىكه اساس 

 شود: براى نمونه بترجمه چند روايت اكتفاء مى

بشرابخوار دختر نبايد داد: از حضرت صادق )ع( مرويست كه رسول 

خدا )ص( فرمود كسى كه شراب را پس از آنكه خداوند بزبان من 

يايد با حرام فرمود بنوشد شايسته نيست هنگامى كه به خواستگارى ب

او ازدواج شود و شفاعتش پذيرفته نيست و گفتارش نبايد مورد 

تصديق و گواهى واقع شود و نبايد او را امين دانست و كسى كه او را 

مورد اطمينان دانسته و چيزى بدستش بسپارد از خداوند براى او 

 .518 ضمانى يا عوض و پاداشى نيست

                                                 
عد علمه فليس للذى ائتمنه على الّله ر بعد ان حرمها الّله على لساىن فليس باهل ان يزوج اذا خطب و ال شفع اذا شفع و ال يصدق اذا حدث و ال يؤمتن على امانة فمن ائتمنه بقال) ص( من شرب اخلم -(1)  518

 ضمان و ليس له اجر و ال خلف.) كاىف(
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س با دخترش قطع و فرمود كسى كه دخترش را بشرابخوارى بدهد پ

 .519 رحم كرده

و نيز فرمود كسى كه دخترش را بشرابخوارى تزويج كند مثل اين 

و نيز  520 است كه دخترش را براى زنا دادن از خانه بيرون كرده است

فرمود اگر شرابخوار مريض شد بديدنش نرويد و اگر بميرد 

 اش حاضر نشويد. بجنازه

  نهى از منكر عملى

شد نهى از منكر عملى بخوبى انجام  عمل مى: اگر باين دستورات 

گرفت چون اگر شرابخوار ميدانست كه از اجتماع مسلمانان بدور  مى

پذيرند، او را  كنند، حرفش را نمى افتاده، مسلمانان با او ازدواج نمى

كنند، كجا ديگر گرد  دانند، پس با او معامله نمى امين نمى

 رفت؟. شرابخوارى مى

 گير كرد انبه و پىج بايد مبارزه همه

 نگارد: : در كتاب برهان قرآن چنين مى

                                                 
 (.قال) ع( من زوج كرميته من شارب مخر فقد قطع رمحها) كاىف -(2)  519
 من زوجه كرميته من شارب اخلمر فكأَّنا ساقها اىل الزنا) مستدرك الوسائل(. -(3)  520
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براى اشاره برسوائى مسكرات كافى است تذكر دهيم چندى پيش در 

كشور فرانسه كه مهد فسق و فجور و مسكرات و منكرات است زنى از 

نمايندگان بپا خاست و با اصرار و تأكيد فراوان خواهان تحريم 

دريهاى  ر مختصر براى جواب هرزهمسكرات شد، شايد تذكر همين خب

خواه كافى باشد ولى يادآورى اين نكته نيز در  مردان و زنان آزادى

سوز شرب خمر  آور و خانمان اينجا بيفايده نيست كه عادت زيان

بوسيله وضع قانون و دخالت حكومت از ميان نخواهد رفت زيرا اين 

  عادت از عوارض بيماريهاى اساسى

______________________________ 
قال )ص( من شرب الخمر بعد ان حرمها اللّه على لسانى  -(1)

فليس باهل ان يزوج اذا خطب و ال شفع اذا شفع و ال يصدق اذا حدث 

و ال يؤتمن على امانة فمن ائتمنه بعد علمه فليس للذى ائتمنه على 

 اللّه ضمان و ليس له اجر و ال خلف. )كافى(

مته من شارب خمر فقد قطع رحمها قال )ع( من زوج كري -(2)

 )كافى(.

من زوجه كريمته من شارب الخمر فكأنما ساقها الى الزنا  -(3)

 )مستدرك الوسائل(.
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 245، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اجتماع است و جاى ترديد نيست كه تا ريشه مرض قلع و قمع نشود 

 مبارزه با عوارض و آثار مرض بيهوده و برخالف عقل و منطق است و

روى همين قاعده مبارزه با شرب خمر در اجتماع و محيطى كه 

حاصل  بزندگى تجملى و كامرانى و عياشى خو گرفته و بار آمده بى

ناپذير شيفتگى و دلباختگى نسبت  است زيرا شرب خمر نتيجه اجتناب

بلذتها و كامها است كه كام و لذت را حتى در انواع سموم جستجو 

سازد، و  ا براى رسيدن بآن قربان مىميكند و مال و جان خود ر

جوئى باين مرحله رسيد  طلبى و كام بديهى است كه وقتى كار لذت

ها و بيان زيانهاى طبى و  بوسيله تبليغات و نشر كتب و القاء خطبه

مفاسد اخالقى و همچنين با توسل بتشريع قوانين سخت و تعيين 

ترك اين عادت در توان با آن مبارزه كرد زيرا  مجازاتهاى شديد نمى

درجه اول محتاج بايجاد يك تحول عميق روحى است و در غير اين 

صورت هرگاه از اين عادت بزور جلوگيرى شود سموم خطرناكترى 

 521جاى آن را خواهد گرفت.
                                                 

 شايد هبرتين گواه و مثل براى تأييد اين مطلب تاريخ مبارزه حكومت امريكا با مسكرات باشد. -(1)  521
الت و جرائد و سخنرانيها و فيلمهاى سينما متوسل شده و براى تبليغات بر ضد مسكرات مبلغى افزون از هشت ميليون دالر آور بكليه وسائل و اسلحه از قبيل جم حكومت آمريكا براى مبارزه با اين عادت زشت و زيان

تنفيذ و اجراى قانون حترمي مسكرات خرج كرد و نجاه ميليون لريه براى صرف كرد و بالغ بر ده بيليون صفحه كتاب و جمله و نشريه باين منظور منتشر ساخت و در ظرف چهارده سال مبارزه مبلغى در حدود دويست و پ
بابت جرميه مسكرات گرفت و برابر با چهار صد و پنجاه ميليون لريه امالك را سيصد نفر را در اين جريان اعدام كرد و پانصد و سى و دو هزار و سيصد و سى و پنج نفر را بزندان افكند و در حدود شانزده ميليون لريه 

ميالدى بناچار آن قانون را نقض كرد و مسكرات را بكلى آزاد ساخت) نقل از كتاب  1933يه اين مبارزه جز عشق و شيفتگى نسبت مبسكرات سود و حاصلى نداد تا آجنا كه سراجنام در سال مصادره كرد وىل كل
 تنقيحات تأليف سيد ابو االعلى مودودى(.

 با توسل بقانون و اعمال زور ميسر نيست.و پس از اين مهه َتربه تلخ، دريافت كه عالج اين بيمارى 
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اجتماعى كه اختالف طبقاتى شديد بر آن حكومت بكند و يك طبقه 

و  آن در عيش و كامرانى مفرط و طبقه ديگرش در محروميت

ناكامى شديد بسر برند ناچار گرفتار مسكرات خواهند بود زيرا طبقه 

  حد و حساب احساساتشان خاموش اول در اثر كامرانى بى

______________________________ 
شايد بهترين گواه و مثل براى تأييد اين مطلب تاريخ مبارزه  -(1)

 حكومت امريكا با مسكرات باشد.

آور بكليه  ارزه با اين عادت زشت و زيانحكومت آمريكا براى مب

وسائل و اسلحه از قبيل مجالت و جرائد و سخنرانيها و فيلمهاى سينما 

متوسل شده و براى تبليغات بر ضد مسكرات مبلغى افزون از هشت 

ميليون دالر صرف كرد و بالغ بر ده بيليون صفحه كتاب و مجله و 

هارده سال مبارزه نشريه باين منظور منتشر ساخت و در ظرف چ

مبلغى در حدود دويست و پنجاه ميليون ليره براى تنفيذ و اجراى 

قانون تحريم مسكرات خرج كرد و سيصد نفر را در اين جريان اعدام 

كرد و پانصد و سى و دو هزار و سيصد و سى و پنج نفر را بزندان 

افكند و در حدود شانزده ميليون ليره بابت جريمه مسكرات گرفت و 

رابر با چهار صد و پنجاه ميليون ليره امالك را مصادره كرد ولى ب

كليه اين مبارزه جز عشق و شيفتگى نسبت بمسكرات سود و حاصلى 
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ميالدى بناچار آن قانون را  1933نداد تا آنجا كه سرانجام در سال 

نقض كرد و مسكرات را بكلى آزاد ساخت )نقل از كتاب تنقيحات 

 مودودى(.تأليف سيد ابو االعلى 

و پس از اين همه تجربه تلخ، دريافت كه عالج اين بيمارى با توسل 

 بقانون و اعمال زور ميسر نيست.

 246، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شود و طبقه دوم براى تسكين آالم و ناكاميها  و محتاج بتحريك مى

محتاج به بيخودى و فرار از واقع زندگى هستند و هيچكدام از 

 نخواهند بود. نياز مسكرات بى

توان روا و مباح  ولى باوجود اين استعمال مسكرات را باين بهانه نمى

دانست بلكه بايد متوجه بود كه وجود مسكرات دليل بر وجود بيمارى 

اجتماع و مستلزم كوشش در مبارزه با علل و موجبات شيوع و وجود 

آنست. چنانكه اسالم وقتى عادت نكوهيده شرب خمر را تحريم كرد 

بار در قلع ماده  اين موضوع را از حساب خود دور نداشت و نخستين

اين موجبات و علل منتهاى كوشش را بكار برد و آنگاه بتحريم آن 

مورد  بايد بجاى انتقاد بى اقدام كرد و بهمين جهت مدنيت جديد مى

از اسالم در اين راه و روش از اسالم پيروى كند و در نظر داشته 
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ط معالجه بيماريهاى خطرناك روحى، تنظيم امور باشد كه اولين شر

 اقتصادى و اجتماعى و فكرى و روحى و جسمى است.

 247، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 قمار -14

اى كه بكبيره بودنش تصريح شده قمار  چهاردهم از گناهان كبيره

حكم مى و »فرمايد:  است چنانچه خداى تعالى در سوره بقره مى

 522«ند بگو در هر دو گناه بزرگى استپرس قمار را از تو مى

 و تعبير بگناه بزرگ در قرآن مجيد تنها درباره شراب و قمار است.

در روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا )ع( در باب شماره كبائر 

قمار را ذكر فرموده و همچنين در روايت اعمش از حضرت صادق 

 )ع( بكبيره بودنش تصريح شده است.

ست كه فروش شطرنج حرام و خوردن پول از حضرت صادق )ع( ا

آن حرام و نگهداشتنش كفر و بازى كردن با آن شرك و سالم كردن 

كننده است و كسى  كننده آن گناه و ياد دادنش كبيره هالك بر بازى

كند مانند آنست كه دست در  كه )براى بازى( دست در شطرنج مى

                                                 
522  (1)-\i ... َيْسَئُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهما ِإُْثٌ َكِبرٌي\E (.219آيه)  2) سوره 
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د و كسى كه گوشت خوك فرو برده و بايد براى نماز دستش را بشوي

كند و  نگرد مثل كسى است كه بفرج مادرش نگاه مى بشطرنج مى

كند و آنكه باو سالم كند و آنكه در وقت بازى باو نگاه  آنكه بازى مى

كند همه در گناه مساوى هستند و كسى كه ببازى شطرنج بنشيند 

سازد و آن زندگى در روز واپسين  جاى خود را در دوزخ مهيا مى

د بود، و از همنشينى قمار باز بپرهيز زيرا از جمله حسرت او خواه

  مجالسى است

______________________________ 
 2)سوره  يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ... -(1)

 (.219آيه )

 248، ص: 1 گناهان كبيره، ج

منتظر غضبند و چون  اند و هر ساعت كه اهلش محل غضب الهى شده

 .523 نازل شود ترا و ايشان را فراخواهد گرفت

از حضرت صادق )ع( است كه خداوند در ماه مبارك رمضان 

ميآمرزد مگر سه طايفه را: شرابخوار، قمارباز و كسى كه با مسلمانى 

 .524ورزى نمايد و دشمنى كند كينه

                                                 
و السالم على الالهى هبا معصية و كبرية موبقة و اخلائض فيها يده كاخلائض يده ىف ْلم عن اىب بصري عن ايب عبد الّله) ع( قال) ع( بيع الشطرنج حرام و اكل ْثنه سحت و اختاذها كفر و اللعب هبا شرك  -(1)  523

 (.4حديث  241ص  12اخلنزير ... و در من ال َيضر پس از كلمه معصيت چني است، و تعليمها كبرية موبقة) وسائل الشيعه كتاب َتارت ج 
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ا همراه از شواهد كبيره بودن قمار اينست كه خداوند در قرآن آن ر

 .525 سازى و شراب ذكر فرموده است با بت

 ميسر چيست و از الم كدامست؟

به معنى آسانى « يسر»شود از كلمه  : ميسر هر قسم قمار را شامل مى

گرفته شده، چون قمار باز بآسانى و بدون رنج كسب و كار، مال 

 آورد. مردم را به چنگ مى

كردند و  قمار مى از الم، چو بهائى بوده كه با آن بطرز مخصوصى

شده و ترتيب آن چنين بود كه شترى را  اقالم هم ناميده مى

قسمت تقسيم كرده بعد ده  28كردند و به  خريدند و نحر مى مى

زدند،  چوب تير كه هريك نام مخصوصى داشت به اسم ده نفر مى

تاى آن كه فذ، توأم، رقيب، حلس، نافس، مسبل، معلى نام  هفت

و بنام هركس بيرون ميآمد يك يا چند سهم از  داشت داراى سهم بود

افتاد يك  شد باين ترتيب كه هركس، فذ، بنامش مى شتر باو داده مى

افتاد هفت سهم از  سهم و همچنين بترتيب تا هركس معلى بنامش مى

شد شانس  برد و سه تير ديگر كه منبح، سفيح، رغد ناميده مى شتر مى

 افتاد بايد پول شتر را بپردازند. ىنداشت و كسانى كه اينها بنامشان م
                                                                                                                                                                                           

 ء صاحب شاهي فقال) ع( الشطرنج. شهر رمضان اال لثلثة صاحب مسكر او صاحب شاهي او مشاحن قلت و اى شىىف الكاىف عن ايب عبد الّله) ع( يغفر الّله ىف  -(2)  524
525  (3)-\i ... ْيطاِن َا اخْلَْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْْلَْنصاُب َو اْْلَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ  (.92آيه  5) سوره E\ِإَّنَّ
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بنابراين در آيه شريفه، ذكر از الم، پس از ميسر ذكر خاص پس از 

عام است، چون از الم قسمى از قمار و ميسر است البته وجوه ديگرى 

 هم براى از الم ذكر شده است.

شود: جز اين نيست كه مى و قمار و  پس معنى آيه شريفه چنين مى

  بتها و از الم

______________________________ 
عن ابى بصير عن ابي عبد اللّه )ع( قال )ع( بيع الشطرنج  -(1)

حرام و اكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها شرك و السالم 

على الالهى بها معصية و كبيرة موبقة و الخائض فيها يده كالخائض 

مه معصيت چنين يده فى لحم الخنزير ... و در من ال يحضر پس از كل

ص  12است، و تعليمها كبيرة موبقة )وسائل الشيعه كتاب تجارت ج 

 (.4حديث  241

فى الكافى عن ابي عبد اللّه )ع( يغفر اللّه فى شهر رمضان اال  -(2)

ء  لثلثة صاحب مسكر او صاحب شاهين او مشاحن قلت و اى شى

 صاحب شاهين فقال )ع( الشطرنج.

وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ إِنَّمَا الْخَمْرُ  -(3)

 (.92آيه  5)سوره  الشَّيْطانِ ...
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 249، ص: 1 گناهان كبيره، ج

همگى پليد و كار شيطان است كه جز شر و زيان چيزى بر آن مترتب 

 نيست، پس از آنها دورى كنيد باشد كه رستگار شويد.

از اين چهار چيز اميد رستگارى  يعنى در نزديك شدن به هريك

نيست و براى تأكيد حرمت خصوص مى و قمار در آيه بعد، يكى از 

فرمايد كه اى مردم گرد اين دو  مفاسد عظيمه اين دو را بيان مى

 گناه اصال نرويد زيرا:

 دشمنى در مى و قمار

خواهد بسبب مى و قمار بين شما  : جز اين نيست كه شيطان مى

وسيله شما را بتجاوز از حدود خدا و  يجاد كند و بديندشمنى و كينه ا

 .526دشمنى با يكديگر وا دارد

و اين امر محسوس و مشاهد است، نسبت بشراب كه خوب هويدا است 

كه شخص ميخوار پس از نوشيدن اين آب آتشين و برطرف شدن 

عقل او، از هيچ جنايت و خيانتى باكى ندارد و مانند بدترين 

ت بديگران حمله نموده از اذيت و آزار مردمان درندگان بدون جه

تواند كرد، و گاه شده كه در آن حال نزديكترين  خوددارى نمى
                                                 

526  (1)-\i  ْي ا يُرِيُد الشَّ  (.93آيه  5) سوره E\طاُن َأْن يُوِقَع بَ ْيَنُكُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضاَء ِف اخلَْْمِر َو اْلَمْيِسرِ ِإَّنَّ
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بازد، اگر ببرد  برد يا مى بستگانش را كشته است. اما قمار باز يا مى

پس شكى نيست كه كينه و بغض او در دل حريف كه باخته است قرار 

زحمت اندوخته و سخت مورد بيند مالى را كه ب گيرد، زيرا مى مى

گيرد و اگر در  اش بوده بدون هيچگونه عوضى از دستش مى عالقه

اش را بدل ميگيرد و  آن مجلس نتواند تالفى كند تا آخر عمر كينه

 هميشه در مقام تالفى كردن است.

اگر هم ببازد كه معلوم است كينه حريفش را بدل گرفته و كمتر اتفاق 

 ون دشمنى و نزاع بپايان برسد.ميافتد كه مجلس قمار بد

 قمار عياشى و هرزگى ميآورد

: موضوع ديگر اينست كه اگر قمار باز ببرد چون مالى بدون زحمت 

و فعاليت بدست آورده بفكر عياشى ميافتد و سر از ميخانه و مراكز 

فحشاء و منكرات و فساد و هرزگى درميآورد و بنا بمثل مشهور باد 

 ندك زمانى آن مال هدر خواهد رفت.آورده را باد ميبرد با

ثانيا در اثر بردن، عالقه شديدى باين عامل فساد يعنى قمار پيدا 

كرده روح فعاليت و كار و كوشش در طلب روزى حالل در او كشته 

پرور و عياش  خوار، بيكار، تنبل، تن شود و در نتيجه آدمى مفت مى

  ه مجلسآيد و دائما سعى او اين است كه خود را ب بار مى
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______________________________ 
إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ  -(1)

 (.93آيه  5)سوره  وَ الْمَيْسِرِ

 250، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 قمارى برساند، شايد باز از همان مال مفت نصيبش شود.

، هيجان عصبى بر او مستولى شده و حس انتقامجوئى و و اگر ببازد

خوئى او بحركت آمده، براى بدست آوردن مال رفته، باز  درنده

رساند، گاه شده كه در چند مجلس تمام  خود را به مجلس قمار مى

هستى خود را از دست داده و چون از تالفى كردن عاجز شده، يا 

 .527 تحريف را كشته يا خود را از بين برده اس

 دورى از ياد خدا و نماز

                                                 
بود، ضمن بازپرسى گفته بود، مقتول در نويسد، در يكى از شهرستاهنا مرد قماربازى كه هپلوى حريف خود را با سه ضربه چاقو، چاك َّنوده و وى را بقتل رسانده  مى 231در كتاب بالهاى اجتماعى صفحه  -(1)  527

 قمار خيلى پول از من برد و حاضر ببازى جمدد نشد و هرچه باو گفتم، بازى را ادامه نداد و فرار كرد، من هم او را تعقيب كردم و ...
ساعت قماربازى چهار ميليون تومان ثروت خود را از دست داد و وقىت كه درهاى قمارخانه  16ت در شهر مونت كارلويك نفر آرژانتيىن در مد 1340دمياه  14نويسد: نقل از جمله روشنفكر  مى 325و در صفحه 

 راست جبنگل رفت و با يك گلوله مغز خود را متالشى َّنود و بزندگى خود خامته داد. بسته شد يك
ها در موقع مراجعت حىت هزينه  باخته اى از اين پاك ها بوده است از آجنا كه عده باخته بارها شاهد خودكشى اين پاك ها چني نوشته بود: جنگلهاى اطراف مونت كارلو، يكى از جمالت درباره عاقبت اين پاك باخته

چني نقل َّنوده  1060عات هفتگى مشاره كنند و لذا شركت قمارخانه تصميم گرفت كه هزينه مسافرت اين عده را بعنوان قرض بآهنا بپردازد. از اطال برگشت بكشورشان را ندارند اغلب در اين جنگل خودكشى مى
 است:

بيش از ساَلاى قبل  1361شود، زيرا آمار مؤسسه مزبور نشان داد كه در سال  امروز آمار خودكشيها ناشى از قمار رو بتزايد است چنانكه اين موضوع از آمارى كه مؤسسه گالوپ منتشر َّنوده، خبوىب معلوم مى
 اند. نفر قمارباز خودكشى كرده 12اند در سال گذشته تنها در شهر پاريس  هبمي جهت قماربازان مونت كارلو اين سال را سال) بدبيارى( ناميدهاند  قماربازان دست خبودكشى زده

با درسى درصد از جنايات دخالت دارد، مطالعاتى كه درباره علل وقوع كه يكى از آمارگران امريكائى نتيجه گرفته است عامل قمار تقري نگارد، نقل از اطالعات هفتگى مهي مشاره؛ به طورى چني مى 329در صفحه 
 باشند. هاى فساد) قمار( مى اى و چاقوكشان و دژخيمان فاسد تربيت شده و مولود مهي مراكز و النه برهاى حرفه دهد كه اغلب دزدها و جيب اى جرائم بعمل آمده، نشان مى پاره
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پرستى، غفلت از ياد خدا و  : ديگر از مفاسد عظيمه مى و قمار و بت

بيرون شدن از فرمانبردارى اوست چنانكه در همين آيه شريفه مورد 

  بحث

______________________________ 
نويسد، در يكى از  مى 231در كتاب بالهاى اجتماعى صفحه  -(1)

قماربازى كه پهلوى حريف خود را با سه ضربه چاقو،  شهرستانها مرد

چاك نموده و وى را بقتل رسانده بود، ضمن بازپرسى گفته بود، 

مقتول در قمار خيلى پول از من برد و حاضر ببازى مجدد نشد و 

هرچه باو گفتم، بازى را ادامه نداد و فرار كرد، من هم او را تعقيب 

 كردم و ...

 1340ديماه  14يسد: نقل از مجله روشنفكر نو مى 325و در صفحه 

ساعت قماربازى  16در شهر مونت كارلويك نفر آرژانتينى در مدت 

چهار ميليون تومان ثروت خود را از دست داد و وقتى كه درهاى 

راست بجنگل رفت و با يك گلوله مغز خود را  قمارخانه بسته شد يك

 متالشى نمود و بزندگى خود خاتمه داد.

ها چنين نوشته بود:  مجالت درباره عاقبت اين پاك باخته يكى از

ها  باخته جنگلهاى اطراف مونت كارلو، بارها شاهد خودكشى اين پاك
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ها در موقع مراجعت  باخته اى از اين پاك بوده است از آنجا كه عده

حتى هزينه برگشت بكشورشان را ندارند اغلب در اين جنگل 

ارخانه تصميم گرفت كه هزينه كنند و لذا شركت قم خودكشى مى

مسافرت اين عده را بعنوان قرض بآنها بپردازد. از اطالعات هفتگى 

 چنين نقل نموده است: 1060شماره 

امروز آمار خودكشيها ناشى از قمار رو بتزايد است چنانكه اين 

موضوع از آمارى كه مؤسسه گالوپ منتشر نموده، بخوبى معلوم 

بيش از  1361مزبور نشان داد كه در سال شود، زيرا آمار مؤسسه  مى

اند بهمين جهت  سالهاى قبل قماربازان دست بخودكشى زده

اند در سال  قماربازان مونت كارلو اين سال را سال )بدبيارى( ناميده

 اند. نفر قمارباز خودكشى كرده 12گذشته تنها در شهر پاريس 

همين نگارد، نقل از اطالعات هفتگى  چنين مى 329در صفحه 

كه يكى از آمارگران امريكائى نتيجه گرفته است  شماره؛ به طورى

عامل قمار تقريبا درسى درصد از جنايات دخالت دارد، مطالعاتى كه 

دهد كه اغلب  اى جرائم بعمل آمده، نشان مى درباره علل وقوع پاره

اى و چاقوكشان و دژخيمان فاسد تربيت  برهاى حرفه دزدها و جيب

 باشند. هاى فساد )قمار( مى همين مراكز و النهشده و مولود 
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 251، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 فرمايد: مى

خواهد شما را بوسيله اين گناهان از ياد خدا و نماز  شيطان مى»

 528«بازدارد

خوار تمام وقت مستى از خدا غافل و هيچ تكليفى  چنانچه شخص مى

ز كه اهم و اعظم تواند انجام دهد خصوصا نما از تكاليف الهيه را نمى

آنها است و همچنين است حال قمارباز در مجلس قمار كه وقت نماز 

 خوار، در مستى گرفتار و قمارباز سرگرم بازى است. گذرد و مى مى

اى اهل ايمان، آيا متنبه شديد كه ديگر »سپس براى تأكيد ميفرمايد: 

 .529«گرد اين گناهان نرويد

فاسد عظيمه و نهى صريح يعنى اى مؤمنين، پس از دانستن اين م

 ايد كه ديگر به اين دو گناه نزديك نشويد؟. الهى آيا قبول كننده

 فرمايد: باز براى زيادتى تأكيد در آيه بعد مى

                                                 
528  (1)-\i  ْالةِ َو َيُصدَُّكْم َعْن ِذك  (.93آيه  5) سوره E\ِر اللَِّه َو َعِن الصَّ
529  (2)-\i  َفَ َهْل أَنْ ُتْم ُمْنَتُهون \E (.93آيه  5) سوره 
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را پيروى كنيد و از مخالفت ايشان بپرهيزيد، « ص»خدا و پيغمبر »

خوارى،  پس از آنچه به شما تذكر داده شد اگر مرتكب )مى

تى( شديد پس بدانيد وظيفه پيغمبر ما رسانيدن پرس قماربازى و بت

 .530 آنچه باو وحى شده بطور آشكار است

يعنى پس از اين، سرپيچى و مخالفت شما بعد از اتمام حجت بوده و 

 هيچ عذرى برايتان نيست.

 ]اقسام قمار[

از آنچه گذشت كبيره بودن قماربازى دانسته شد اينك اقسام قمار 

 گردد. در ضمن چهار فرع ذكر مى

  بازى با آالت قمار و شرطبندى -1

: اگر با وسائل و آالت مخصوصه قمار، بازى كنند و شرطبندى و قرار 

داد نمايند كه هركدام ببازد بديگرى كه برنده شده مبلغ معينى پول 

يا جنس پرداخت نمايد، شكى در حرمت آن نيست و قدر مسلم از 

ار رسيده اين مورد است عنوان قمار و ميسر كه در قرآن شريف و اخب

 و بعضى از فقهاء حرمت آن را از

                                                 
530  (3)-\i ا َعلى  (.94آيه  5سوره  )E\َرُسولَِنا اْلَبالُغ اْلُمِبُي.  َو َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو اْحَذُروا َفِإْن تَ َولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَّنَّ
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______________________________ 
 (.93آيه  5)سوره  وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّالةِ -(1)

 (.93آيه  5)سوره   فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ -(2)

لَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُو -(3)

 (.94آيه  5)سوره  رَسُولِنَا الْبَالغُ الْمُبِينُ.  أَنَّما عَلى

 252، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 اند. ضروريات دين اسالم دانسته

گيرد حرام و مالك آن  و نيز شكى نيست كه پولى را كه برنده مى

ف نمايد و واجب است آن را به تواند در آن تصر شود و نمى نمى

فرمايد: مال يكديگر را  صاحبش برگرداند چنانكه در قرآن مجيد مى

و تصرف در مالى كه از راه قمار بدست آمده  531به باطل نخوريد

 يقينا خوردن مال به باطل است.

و فرقى در حرمت قمار بين اقسام و انواع مختلفه آن خواه با وسائل 

ق مرسوم بوده مانند نرد و شطرنج و آس و مخصوصه قمار كه از ساب

                                                 
531  (1)-\i  َِو ال تَْأُكُلوا أَْمواَلُكْم بَ ْيَنُكْم بِاْلباِطل \E (.29آيه  4) سوره 
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گنجيفه و غير آن يا آنچه كه در اين دوره از ورق و غيره بآن افزوده 

 .532 شده است نيست

حتى بازى كردن با تخم مرغ و گردو بشرط برد و باخت با ساير انواع 

قمار يكى است، چنانچه در صحيحه معمر بن خالد، از حضرت موسى 

 ود:بن جعفر )ع( است فرم

نرد و شطرنج و چهارده، همه در حرمت يكى است؛ و هر چيزى كه 

 .533 بر آن بازى قمار شود ميسر و حرام است

حضرت باقر )ع( فرمود: ميسرى كه در قرآن مجيد تحريم شده، 

 .534 عبارت از نرد و شطرنج است و هر نوع قمارى ميسر است

ر است و نيز در مكتوب حضرت هادى )ع( در معنى آيه شريفه مذكو

كه فرمود هر چه بآن قماربازى شود آن ميسر و حرام است و هر 

 .535 اى حرام است مستى آورنده

______________________________ 
 (.29آيه  4)سوره   وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ -(1)

                                                 
اى عجيب و غريب بعنوان دارند فعال در حدود پنجاه شصت نوع قمار رايج و معمول است، اينك چند نوع قماره كه مطلعي اظهار مى نگارد: به طورى چني مى 308در كتاب بالهاى اجتماعى صفحه  -(2)  532

 كنيم: نقل مى 1059َّنونه از جمله خواندنيها مشاره 
گ وط، بلوط، هشت و نه، هفت باال، هفت پائي، سه قاب، چهار قاب، سنمثال در هتران بازيهاى پوكر، اس، بانك، مشن دوفر، رمي، رامى، گنجفه، ورتوش، بيست و يك، پاسور، خروس قرمز، اياز، طاس ختته نرد، بيق

 سوز است. مهه قمار و وسائل آن خود َّنودارى از توسعه روزافزون اين بالى خاَّنان تلگراف و تلفن، گل هبار، سامچه، بيليارد ... رواج دارد، ناگفته پيدا است كه اين
 (.1حديث  242ص  12ج  104النرد و الشطرنج و االربعة عشر مبنزلة واحدة و كلما قومر عليه فهو ميسر) وسائل كتاب َتارت باب  -(3)  533
 (.239ص  12اما امليسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر) وسائل الشيعه ج  -(4)  534
 (.243ص  12ج  104كلما قومر به فهو امليسر و كل ميسر حرام) وسائل كتاب َتارت باب   -(5)  535
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نگارد: به  چنين مى 308در كتاب بالهاى اجتماعى صفحه  -(2)

دارند فعال در حدود پنجاه شصت نوع  كه مطلعين اظهار مى طورى

قمار رايج و معمول است، اينك چند نوع قمارهاى عجيب و غريب 

 كنيم: نقل مى 1059بعنوان نمونه از مجله خواندنيها شماره 

مثال در تهران بازيهاى پوكر، اس، بانك، شمن دوفر، ريم، رامى، 

وس قرمز، اياز، طاس تخته گنجفه، ورتوش، بيست و يك، پاسور، خر

نرد، بيقوط، بلوط، هشت و نه، هفت باال، هفت پائين، سه قاب، چهار 

قاب، سنگ تلگراف و تلفن، گل بهار، ساچمه، بيليارد ... رواج دارد، 

همه قمار و وسائل آن خود نمودارى از  ناگفته پيدا است كه اين

 سوز است. توسعه روزافزون اين بالى خانمان

د و الشطرنج و االربعة عشر بمنزلة واحدة و كلما قومر النر -(3)

حديث  242ص  12ج  104عليه فهو ميسر )وسائل كتاب تجارت باب 

1.) 

اما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر )وسائل الشيعه  -(4)

 (.239ص  12ج 

كلما قومر به فهو الميسر و كل ميسر حرام )وسائل كتاب  -(5)

 (.243ص  12ج  104تجارت باب 
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 253، ص: 1 گناهان كبيره، ج

و فرمود: چون آيه تحريم شراب و قمار نازل شد، گفتند يا رسول اهلل 

)ص( ميسر چيست؟ فرمود هر آلتى كه بآن قماربازى نمايند ميسر و 

حرام است، حتى كعب و گردو كه قمار بآنها هم ميسر و حرام 

 .536 است

مرغ و  ها با تخم يد كه بچهاسحاق بن عمار از حضرت صادق )ع( پرس

بازند، فرمود از آن مخور كه حرام  گردوبازى كرده بآن قمار مى

 است.

اخبار وارده در حرمت بازى با آالت قمار بشرط برد و باخت متواتر 

 است و در آنچه گذشت كفايت است.

  سرگرمى به آالت قمار بدون شرطبندى -2

بدون شرط و برد و : بازى كردن با آالت و وسائل مخصوص قمار 

باخت و فقط به منظور سرگرمى و تفريح هم حرام است و حرمت 

باشد و در اول اين بحث حديث شريفى از  آنهم مورد اتفاق فقهاء مى

حضرت صادق )ع( نقل شد كه: بازى كردن با شطرنج شرك بخداست 

و دست كردن در آن مانند دست كردن در گوشت خنزير است و پيش 
                                                 

 (.337قال) ص( كلما تقومر به حىت الكعاب و اجلوز) مستند ص  -(1)  536
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دستها را بشويد، و نگريستن بآن مانند نگاه كردن بعورت از نماز بايد 

 .537 مادر است

از حضرت صادق )ع( حكم شطرنج پرسيده شد، فرمود كار مجوس را 

 .538براى آنها واگذاريد

 يعنى مسلمان نبايد نزديك بازى شطرنج شود.

و ضمن روايت ديگر است كه حضرت صريحا از نزديك شدن بآن نهى 

 .539فرمايند مى

رع اول كه قبال ذكر شد دانسته گرديد كه فرقى بين نرد و و از ف

شطرنج و ساير آالت قمار نيست بنابراين بكار بردن آالت قمار در 

 قماربازى، خواه بشرط برد و باخت، يا

______________________________ 
قال )ص( كلما تقومر به حتى الكعاب و الجوز )مستند ص  -(1)

337.) 

                                                 
يده كما يغسلها من مس ْلم اخلنزير و الناظر اليها كالناظر ىف فرج  و اللعب هبا شرك و السالم على الالهى هبا معصية و كبرية موبقه، و اخلائض فيها يده كاخلائض يده ىف ْلم اخلنزير ال صالة له حىت يغسل -(2)  537

 (.241ص  12ج  4حديث  103امه.) وسائل كتاب َتارت باب 
 (.7حديث  102باب  237ص  12سئل عن الشطرنج فقال) ع( دعوا اجملوسية الهلها لعنها الّله) وسائل الشيعه ج  انه) ع( -(3)  538
 (.10انه) ع( سئل عن الشطرنج و النزد فقال) ع( ال تقربوها) وسائل الشيعه مهان آدرس حديث  -(4)  539
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شرك و السالم على الالهى بها معصية و كبيرة  و اللعب بها -(2)

موبقه، و الخائض فيها يده كالخائض يده فى لحم الخنزير ال صالة له 

حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير و الناظر اليها 

 12ج  4حديث  103كالناظر فى فرج امه. )وسائل كتاب تجارت باب 

 (.241ص 

فقال )ع( دعوا المجوسية الهلها  انه )ع( سئل عن الشطرنج -(3)

 (.7حديث  102باب  237ص  12لعنها اللّه )وسائل الشيعه ج 

انه )ع( سئل عن الشطرنج و النزد فقال )ع( ال تقربوها  -(4)

 (.10)وسائل الشيعه همان آدرس حديث 

 254، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 بدون شرط حرام است.

ا هرگونه استعمالى را چنانچه در ضمن روايت تحف العقول، صريح

 .540 براى آالت مخصوصه قمار تحريم فرموده

از حضرت باقر )ع( در تفسير آيه تحريم خمر و قمار چنين رسيده: 

اما ميسر، پس نرد و شطرنج و هر نوع قمارى است و تمام آنها حرام 

                                                 
 (.و مجيع التقلب فيه من مجيع وجوه اْلركات كلها) حتف العقول -(1)  540
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بردارى از آنها )كه از آن جمله بازى  است و خريد و فروش و بهره

چند بدون شرط و فقط بمنظور سرگرمى باشد( كردن با آنهاست هر

 .541 حرامست

بالجمله جميع آالت و وسائل مخصوصه قمار ساختن و گرفتن اجرت و 

فروختن و خريدن و پول آن تمام حرام است بلكه نگهدارى آالت 

 قمار نيز حرام و از بين بردنش واجب است.

______________________________ 
من جميع وجوه الحركات كلها )تحف  و جميع التقلب فيه -(1)

 العقول(.

الى ان قال »و اما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر  -(2)

ء من هذا حرام محرم و  و كل هذا بيعه و شرائه و االنتفاع بشى« )ع(

 هو رجس من عمل الشيطان. )تفسير قمى(:

                                                 
 ء من هذا حرام حمرم و هو رجس من عمل الشيطان.) تفسري قمى(: و كل هذا بيعه و شرائه و االنتفاع بشى« اىل ان قال) ع(» و اما امليسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر -(2)  541

ن ساخنت و از ميان بردن اين عامل فساد، وسائل و آالت قمار را نيز بطور كلى حترمي فرموده و نگهدارى و خريد و فروش اسالم در مورد مبارزه با بالى بنيان كن قمار تنها بتحرمي آن اكتفا ننموده بلكه مبنظور ريشه ك
 آهنا را ممنوع و گناه دانسته.

درآمده، در دستگاه فرهنگ شيوع دارد. بايد در پاسخ اين عده گفت از آجنا  پرسند بازى با شطرنج و امثال آن كه بدون برد و باخت باشد، چرا حرام است َمصوصا امروز كه بصورت يك نوع ورزش فكرى  اى مى عده
دم بطور آزاد وسيله ريشه قمار از ميان جامعه كنده شود و مردم از آن متنفر باشند، اگر وسائل قمار در ميان مر  كه اسالم مبنظور مبارزه اساسى با قمار و جلوگريى از رواج آن، متام وسائل قمار را حترمي َّنوده تا بدين

سازد و در اين صورت جلوگريى از قمار  ماده مىها نگهدارى شود و براى تفريح و سرگرمى و لو بدون شرطبندى از آن استفاده شود قابل ترديد نيست كه اين وضع زمينه را براى شيوع قمار آ خريد و فروش شده در خانه
 نيز خاىل از اشكال نيست.

پرسىت و شرك نيز مهي راه را پيموده و روى اين اصل  تر و از ريشه گرفته و زمينه شيوع قمار را با حترمي قطعى و مطلق وسائل قمار از بي برده است. چنانكه اسالم در زمينه مبارزه با بت اسىاينست كه اسالم مبارزه را اس
 پرسىت از بي مردم رخت بربندد. حترمي فرموده تا از اين راه ريشه بت سازى را و لو اينكه روى مقاصد هنرى باشد نه براى پرستش اساسى هر نوع جمسمه و جمسمه

 (244) نقل از كتاب بالهاى اجتماعى صفحه 
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آن اكتفا  اسالم در مورد مبارزه با بالى بنيان كن قمار تنها بتحريم

ننموده بلكه بمنظور ريشه كن ساختن و از ميان بردن اين عامل 

فساد، وسائل و آالت قمار را نيز بطور كلى تحريم فرموده و 

 نگهدارى و خريد و فروش آنها را ممنوع و گناه دانسته.

پرسند بازى با شطرنج و امثال آن كه بدون برد و باخت  اى مى عده

صا امروز كه بصورت يك نوع ورزش باشد، چرا حرام است مخصو

فكرى درآمده، در دستگاه فرهنگ شيوع دارد. بايد در پاسخ اين 

عده گفت از آنجا كه اسالم بمنظور مبارزه اساسى با قمار و 

جلوگيرى از رواج آن، تمام وسائل قمار را تحريم نموده تا 

فر وسيله ريشه قمار از ميان جامعه كنده شود و مردم از آن متن بدين

باشند، اگر وسائل قمار در ميان مردم بطور آزاد خريد و فروش شده 

ها نگهدارى شود و براى تفريح و سرگرمى و لو بدون  در خانه

شرطبندى از آن استفاده شود قابل ترديد نيست كه اين وضع زمينه 

سازد و در اين صورت جلوگيرى از  را براى شيوع قمار آماده مى

 ل نيست.قمار نيز خالى از اشكا

تر و از ريشه گرفته و زمينه شيوع  اينست كه اسالم مبارزه را اساسى

قمار را با تحريم قطعى و مطلق وسائل قمار از بين برده است. 
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پرستى و شرك نيز همين راه را  چنانكه اسالم در زمينه مبارزه با بت

سازى را و  پيموده و روى اين اصل اساسى هر نوع مجسمه و مجسمه

ه روى مقاصد هنرى باشد نه براى پرستش تحريم فرموده تا از لو اينك

 پرستى از بين مردم رخت بربندد. اين راه ريشه بت

 (244)نقل از كتاب بالهاى اجتماعى صفحه 

 255، ص: 1 گناهان كبيره، ج

نشستن در مجلس قمار و نظر كردن بآن نيز حرام است و بيرون 

 يز واجب است.رفتن از آن مجلس از باب نهى از منكر ن

و نيز اگر تصادفا چشم او به آالت قمار افتد مستحب است ياد كند 

حضرت سيد الشهداء عليه السّالم را و لعنت كند يزيد پليد را چنانچه 

در كتاب عيون اخبار الرضا از فضل بن شاذان روايت كرده كه گفت 

شنيدم از حضرت رضا عليه الساّلم كه فرمود چون سر مقدس حضرت 

الشهداء )ع( را بشام بردند يزيد امر كرد تا سر را گذاشتند و بر  سيد

آن سفره طعام قرار دادند و با يارانش بخوردن طعام و آشاميدن 

فقاع مشغول شدند و چون فارغ شدند امر كرد تا سر آن حضرت را 

در طشت در زير تخت او گذاردند و بساط شطرنج را بر آن پهن 

ج مشغول شد و آن حضرت و پدر و جدش نمودند و يزيد ببازى شطرن
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نمود و هر وقت از هم بازى  كرد و استهزاء و مسخره مى را ياد مى

خورد و آن مقدار از فقاع كه در جام  برد سه جام فقاع مى خود مى

ريخت پس هركس از  مانده بود نزديك آن طشت بر زمين مى

شطرنج  شيعيان ما باشد از خوردن فقاع بايد پرهيز كند و از بازى

دورى كند و هركه چشم او به فقاع يا به شطرنج افتد بايد ياد حسين 

)ع( كند و يزيد و آل زياد را لعنت كند و اگر چنين كند خداوند 

 .542گناهان او را پاك كند هرچند بشماره ستارگان باشد

 بازى با شرطبندى بغير آالت قمار -3

بندى در غير : بازى با غير وسائلى كه مخصوص قمار است با شرط

اسب دوانى و تيراندازى نيز حرام است مانند انواع بازيهائى كه 

بردارى و چوگان  گيرى، وزنه بصورت مسابقات ورزشى از قبيل كشتى

بازى و نظائرش اگر با شرطبندى باشد حرام است و آن كسى كه 

 گيرد، حرام و بايد بصاحبش برگرداند. برده پولى را كه مى

______________________________ 
عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا )ع( يقول لما حمل  -(1)

                                                 
و لعنه الّله و اصحابه يأكلون و يشربون الفقاع عليه مائدة فاقبل هعن الفضل بن شاذان قال مسعت الرضا) ع( يقول ملا محل رأس اْلسي بن على عليهما الّسالم اىل الشام امر يزيد لعنه الّله فوضع و نصبت  -(1)  542

ء يذكرهم فمىت قمر صاحبه تناول  اباه و جده صلوات الّله عليهم و يستهزىفلما فرغوا امر بالرأس فوضع ىف طست حتت سريره و بسط عليه رقعة الشطرنج و جلس يزيد عليه اللعنة يلعب بالشطرنج و يذكر اْلسي) ع( و 
فليذكر اْلسي) ع( و ليلعن يزيد و آل زياد ميحو الّله رات ُث صب فضلته على ما يلى الطست فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع و اللعب بالشطرنج و من نظر اىل الفقاع او اىل الشطرنج الفقاع فشربه ثلث م

 .(21ص  50حديث  30عز و جل بذلك ذنوبه و لو كانت بعدد النجوم) عيون اخبار الرضا باب 
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رأس الحسين بن على عليهما الساّلم الى الشام امر يزيد لعنه اللّه 

فوضع و نصبت عليه مائدة فاقبل هو لعنه اللّه و اصحابه يأكلون و 

يشربون الفقاع فلما فرغوا امر بالرأس فوضع فى طست تحت سريره و 

عليه رقعة الشطرنج و جلس يزيد عليه اللعنة يلعب بالشطرنج و  بسط

ء  يذكر الحسين )ع( و اباه و جده صلوات اللّه عليهم و يستهزى

يذكرهم فمتى قمر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلث مرات ثم صب 

فضلته على ما يلى الطست فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب 

نظر الى الفقاع او الى الشطرنج  الفقاع و اللعب بالشطرنج و من

فليذكر الحسين )ع( و ليلعن يزيد و آل زياد يمحو اللّه عز و جل 

 30بذلك ذنوبه و لو كانت بعدد النجوم )عيون اخبار الرضا باب 

 (.21ص  50حديث 

 256، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  دوانى و تيراندازى اسب

ازى شكى در حالل دوانى و تيراند : اما نسبت به شرطبندى در اسب

برند گرفتن آن جايز و مالك هم  بودن آن نيست و پولى را كه مى

شوند و اسالم بمنظور تقويت نيرو و استعداد جنگى مسلمانان و  مى

توليد روح سلحشورى و مقاومت در ايشان اين دو مورد را تجويز 
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فرموده و براى آن احكامى قرار داده كه در كتاب سبق و رمايه فقه 

 د است.موجو

پس غير از اين دو مورد، جميع مسابقات اگر در ضمن قرارداد مالى 

بعنوان برد و باخت انجام گيرد حرام و پولى كه از اين راه برنده 

گيرد حرام و خوردن مال بباطل است. و شهيد ثانى در مسالك بر  مى

اين حكم دعوى اجماع فرموده است در كتاب وافى سه حديث از 

نقل نموده و مضمون آنها اينست كه مالئكه در حضرت صادق )ع( 

شوند و بر كسى كه چنين كارى كند لعنت  موقع گروبندى منزجر مى

 فرستند مگر در اسب دوانى و تيراندازى. مى

كند كه مالئكه در موقع گروبندى  و از رسول خدا )ص( روايت مى

م شوند و غير از اينها قمار حرا نسبت باسب و شتر و تير، حاضر مى

 .543 است

و نيز روايت ديگر بطور كلى غير از اين دو مورد را تحريم فرموده 

 .544 است

                                                 
 ان املالئكة حتضر الرهان ىف اخلف و اْلافر و الريش و ما عدا ذلك قمار حمرم) واىف(. -(1)  543
 ال سبق اال ىف خف او حافر او نصل) واىف(. -(2)  544

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  600 

در صحيحه محمد بن قيس از حضرت باقر )ع( است كه فرمود 

حضرت امير المؤمنين )ع( درباره مردى كه با رفقايش گوسفندى را 

خواستند بخورند و گفت اگر تمامش را خورديد چيزى بر شما  مى

ن مبلغ را بايد بدهيد حضرت چنين حكم فرمود كه نيست وگرنه فال

اين كارى باطل است، مسابقه در كم و زياد خوردن لغو است و هيچ 

 .545 چيزى بر عهده ايشان نيست

يعنى چون مسابقه اصال در خوردن باطل است حاال كه مثال نتوانستند 

 تمام گوسفند را بخورند چيزى بدهكار نيستند.

______________________________ 
ان المالئكة تحضر الرهان فى الخف و الحافر و الريش و ما  -(1)

 عدا ذلك قمار محرم )وافى(.

 ال سبق اال فى خف او حافر او نصل )وافى(. -(2)

قال )ع( قضى امير المؤمنين )ع( فى رجل آكل هو و اصحابه  -(3)

ضى شاة فقال ان أكلتموها فهى لكم و ان لم تأكلوها فعليكم كذا فق

ء فى المؤاكلة من الطعام قل منه او  )ع( فيه ان ذلك باطل ال شى

 كثر و منع غرامة فيه )مكاسب محرمه نقل از كافى و تهذيب(.

                                                 
ء ىف املؤاكلة من الطعام قل منه او كثر و منع  قضى) ع( فيه ان ذلك باطل ال شىقال) ع( قضى امري املؤمني) ع( ىف رجل آكل هو و اصحابه شاة فقال ان أكلتموها فهى لكم و ان مل تأكلوها فعليكم كذا ف -(3)  545

 غرامة فيه) مكاسب حمرمه نقل از كاىف و هتذيب(.
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 257، ص: 1 گناهان كبيره، ج

و نيز در روايت جابر از حضرت باقر )ع( است كه پيغمبر )ص( فرمود 

ثل تخم پس م« آنچه كه بآن قمار شود حتى گردو و كعب ميسر است»

مرغ يا گردو هرچند آلت قمار هم نباشد بازى كردن بآن به شرط بر 

 دو باخت يقينا حرام است.

اند كه اينها از آالت قمار بشمار  و بعضى از بزرگان احتمال داده

روند چنانچه بازى كردن با آنها در بين قماربازان شايع و مرسوم 

كردن با آنها شود كه بازى  است بنابراين داخل در فرع اول مى

هرچند برد و باختى هم در كار نباشد حرام است اما از جمله آالت 

 قمار بودن اين دو و مانند اينها معلوم نيست.

  بازى بغير آالت و غير شرط جايز است -4

: بازيهائى كه بغير از وسائل قمار و بدون شرطبندى بصورت مسابقه 

است بيشتر فقهاء حكم گيرد نظر فقهاء شيعه در آن مختلف  انجام مى

اند و از عالمه در تذكرة نقل شده كه جايز نيست  بحرمت فرموده

مسابقه در كشتى گرفتن هرچند بدون برد و باخت باشد و اين مسئله 

پرانى  اجماعى علماء است و نيز فرموده جايز نيست مسابقه بر سنگ

ا و بدست يا بچيز ديگر و نيز جايز نيست مسابقه بر مركبها و كشتيه
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ها هرچند بدون عوض باشد و نيز جايز نيست در بجنگ  طياره

انداختن خروس يا شاخ زدن گوسفند و نيز جايز نيست مسابقه بآنچه 

را كه نتيجه سلحشورى نداشته باشد مانند مسابقه در ايستادن روى 

يك پا و خبر دادن بآنچه در دست بسته است از طاق و جفت و مانند 

آب و ساير بازيها و بطور كلى جواز مسابقه را مسابقه در توقف زير 

مطلقا خواه با عوض يا بدون عوض منحصر دانسته در تيراندازى و 

دوانى و آنچه را كه مانند اين باشد يعنى در تقويت نيرو و  اسب

 استعداد جنگى نافع باشد.

و جمعى ديگر از فقهاء مانند شهيد ثانى حرمت مسابقه بغير آالت 

اند و  دانند بلكه مايل بجواز آن شده وض را مسلم نمىقمار و بدون ع

اين قول خالى از قوت نيست خصوصا در كارهائى كه غرض عقالئى و 

مصلحتى در آن باشد مانند خط نوشتن و خواندن و دوزندگى و 

رانى و دويدن ليكن چون بيشتر فقهاء  كارى و كشتى بنائى و درخت

اند  دوانى منع فرموده سبمطلق مسابقه را در غير تيراندازى و ا

 چنانچه نقل شد، رعايت احتياط ترك شود.

ناگفته نماند: آنچه گفته شد از جواز مسابقه بدون عوض در صورتى 

است كه خوف ضررى نباشد و اگر خوف ضرر باشد حرام قطعى است. 
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مسابقه اتومبيل يا اتوبوس  -1شود:  براى توضيح چند مثال گفته مى

  كه خوف اصطكاك بههاى باريك  در جاده

 258، ص: 1 گناهان كبيره، ج

مسابقه در خوردن  -2يكديگر و تلف نفوس در آنست حرام است. 

چيزى كه بحسب كيفيت يا كميت )مقدار( خوف ضرر بيمارى يا تلف 

مسابقه در بازى  -3شدن براى خورنده داشته باشد حرام است 

هاى  ن مسابقههاى عضوى كه از اي بكس و مقدار تلفات جانى و نقص

ها بچشم  ها و مجله اى از آنها در روزنامه شيطانى واقع شود و پاره

 آور است. خورد براستى وحشت مى

شود قمار  ناميده مى 546 تذكر: برد و باختى كه بنام بليط اعانه ملى

باره  مسلم و حرام قطعى است و بدبختانه در اثر تبليغاتى كه در اين

و آشكارا مردم مرتكب اين گناه  شود رواج كامل پيدا كرده مى

آيد  شوند و شكى نيست مالى كه از اين راه بدست مى بزرگ مى

تواند در آن تصرف كند و چنانچه  شود و نمى اش مالك نمى برنده

                                                 
 شد. بليط اعانه ملى مربوط به رژمي فاسد گذشته بود كه از طرف طاغوت تبليغ مى -(1)  546
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تصرف كند خوردن مال بباطل است كه مورد نهى پروردگار عالم در 

 و شكى در حرام بودنش نيست. 547 قرآن مجيد است

______________________________ 
بليط اعانه ملى مربوط به رژيم فاسد گذشته بود كه از طرف  -(1)

 شد. طاغوت تبليغ مى

 ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ. -(2)

 (.29آيه  4)سوره 

 259، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  اشتغال بمالهى -15

  رگرمى بآالت موسيقىس

: پانزدهم از گناهانى كه به كبيره بودنش تصريح شده، سرگرمى 

بآالت موسيقى و نواختن انواع سازها مانند تار و كمانچه و پيانو و 

طنبور و نظائر آن يا گوش دادن بآنهاست چنانچه در روايت فضل بن 

و »فرمايد:  شاذان از حضرت رضا )ع( در ضمن شماره كبائر مى

 «.الشتغال بالمالهىا

                                                 
547  (2)-\i  ِِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن َِتارًَة َعْن تَراٍض.ال تَْأُكُلوا أَْمواَلُكْم بَ ْيَنُكْم بِاْلباط\E (.29آيه  4) سوره 
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اش  و باتفاق جميع فقهاء ساختن و خريد و فروش آالت لهو و معامله

باطل است و مانند آالت قمار، نگهداريش نيز حرام و از بين بردنش 

واجب است چنانچه در ضمن حديث مفصلى كه در كتاب تحف العقول 

كند و همچنين شيخ حر عاملى در  از حضرت صادق )ع( نقل مى

كند كه حضرت فرمود: صنعتى را كه هيچ  لمهمه روايت مىفصول ا

جهت حاللى در آن نباشد و جز شر و فساد چيزى بر آن مترتب 

نوازند(  نيست مانند بربط )آلت موسيقى است شبيه عود كه با آن مى

و مانند مزمارها )نى( و شطرنج و هر آلت و وسيله لهوى و صليب 

شد پس ياد دادن و ياد گرفتن و نصارا و بتها و هرچه شبيه اينها با

عمل كردن بآن و اجرت گرفتن بر آن و جميع تصرفات در آن حرام 

 .548 است

 موسيقى و اخبار اهلبيت )ع(

 : و اخبار وارده در حرمت استعمال آالت لهو بسيار

______________________________ 
ها ء من انما حرم اللّه الصناعة التى هى حرام كلها التى يجى -(1)

الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهوبه و 

                                                 
ه و العمل به و ه و تعلمء منها الفساد حمضا نظري الِبابط و املزامري و الشطرنج و كل ملهوبه و الصلبان و االصنام و ما اشبه ذلك اىل ان قال) ع( فحرام تعليم اَّنا حرم الّله الصناعة الىت هى حرام كلها الىت َيى -(1)  548

 أخذ االجرة عليه و مجيع التقلب فيه من مجيع وجوه اْلركات) حتف العقول(.
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الصلبان و االصنام و ما اشبه ذلك الى ان قال )ع( فحرام تعليمه و 

تعلمه و العمل به و أخذ االجرة عليه و جميع التقلب فيه من جميع 

 وجوه الحركات )تحف العقول(.

 260، ص: 1 گناهان كبيره، ج

حضرت صادق )ع( است كه پيغمبر اكرم )ص(  است از آن جمله از

فرمود: شما را از رقص كردن و نواختن در نى و بربطها و طبلها نهى 

 .549 كنم مى

و نيز فرمود خداى تعالى مرا براى رحمت بر عالميان فرستاد و براى 

اينكه برطرف سازم و باطل كنم سازها و نايها و آنچه عادت اهل 

 .550ايشان راجاهليت بود و بتها و ازالم 

و نيز از حضرت صادق )ع( مرويست كه فرمود: كسى كه خداى 

تعالى باو نعمتى دهد و در وقت آن نعمت )مزمار( آلت موسيقى 

 .551 حاضر كند كفران آن نعمت كرده

 برد آورد و غيرت را مى موسيقى نفاق مى

                                                 
 قال رسول الّله) ص( اهناكم عن الزفن و املزمار و عن الكوبات و الكِبات.) كاىف( -(1)  549
 (.79وتار و االوثان و امور اجلاهلية.) َتارت مستدرك باب ان الّله تعاىل بعثىن هدى و رمحة للعاملي و امرىن ان احمو املزامري و املعازف و اال -(2)  550
 (.233ص  7روايت  12ج  100من انعم الّله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة مبزمار فقد كفرها) وسائل كتاب َتارت باب  -(3)  551
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: و نيز فرمود: استعمال عود يا گوش دادن بآن نفاق را در دل 

 .552روياند انچه آب سبزه را مىروياند چن مى

اش بربط نوازند و مردمان  و نيز فرمود: كسى كه چهل روز در خانه

بر او وارد شوند شيطان اعضاى خود را بتمام اعضاى بدنش مس 

شود تا به حدى كه با  نمايد، پس غيرت از آن مرد برطرف مى مى

و در حديث ديگر  553آيد زنانش اگر فعل قبيحى كنند بدش نمى

شود و هرچه بگويد و هرچه باو  ود، صفت حياء از او گرفته مىفرم

 بگويند پروائى ندارد.

هايشان  چنانچه مشاهد و محسوس است كسانى كه شبانه روز در خانه

 غيرتند. حياء و بى شود نوعا بى توسط راديو، موسيقى نواخته مى

 شود از آنچه شنيده شده پرسيده مى

  ضرت: مسعدة بن زياد گفت در مجلس ح

                                                 
 (.233ص  3حديث  12ج  100اب ضرب العيدان ينبت النفاق ىف القلب كما ينبت املاء اخلضرة.) وسائل كتاب َتارت ب -(4)  552
ه اْلياء و مل يبال ما قال و ال ما قيل فيه) وسائل كتاب َتارت باب من ضرب ىف بيته بربط اربعي يوما سلط الّله عليه شيطانا يقال له القفندر فال يبقى عضو من اعضائه االقعد عليه فاذا كان كذلك نزع من -(5)  553

 (.232ص  12ج  100
يه نفخة فال يغار بعدها حىت تؤتى نساؤه فال يغار.) كتاب له القفندر اذا ضرب ىف منزل الرجل اربعي صباحا بالِببط و دخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ُث نفخ فان شيطانا يقال 

 (.232ص  1حديث  12ج  100َتارت وسائل باب 
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______________________________ 
قال رسول اللّه )ص( انهاكم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات  -(1)

 و الكبرات. )كافى(

ان اللّه تعالى بعثنى هدى و رحمة للعالمين و امرنى ان امحو  -(2)

المزامير و المعازف و االوتار و االوثان و امور الجاهلية. )تجارت 

 .(79مستدرك باب 

من انعم اللّه عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد  -(3)

 (.233ص  7روايت  12ج  100كفرها )وسائل كتاب تجارت باب 

ضرب العيدان ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الخضرة.  -(4)

 (.233ص  3حديث  12ج  100)وسائل كتاب تجارت باب 

وما سلط اللّه عليه شيطانا يقال من ضرب فى بيته بربط اربعين ي -(5)

له القفندر فال يبقى عضو من اعضائه االقعد عليه فاذا كان كذلك نزع 

منه الحياء و لم يبال ما قال و ال ما قيل فيه )وسائل كتاب تجارت باب 

 (.232ص  12ج  100

ان شيطانا يقال له القفندر اذا ضرب فى منزل الرجل اربعين صباحا 

جال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله بالبربط و دخل الر
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من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فال يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فال 

 (.232ص  1حديث  12ج  100يغار. )كتاب تجارت وسائل باب 

 261، ص: 1 گناهان كبيره، ج

صادق )ع( بودم كه مردى به آن حضرت گفت: وقتى كه در منزل 

ام مشغول خوانندگى و نوازندگى  ن همسايهروم كنيزا بمستراح مى

 كنم كه آواز آنها را بيشتر بشنوم. هستند و گاهى من بيشتر توقف مى

 حضرت فرمود: استماع لهو را ترك كن.

آن مرد گفت: اى موالى من، من كه به مجلس آنها نرفتم فقط صداى 

اى آيه قرآن را،  شنوم، حضرت فرمود: آيا نخوانده آوازى را مى

تى كه گوش و چشم و دل، در قيامت از آنچه شنيده و ديده و بدرس

آن مرد گفت: اين آيه را در  554شود؟ اعتقاد پيدا كرده، پرسيده مى

نظر نداشتم و از عمل خود پشيمانم و ديگر چنين عملى نخواهم كرد 

 طلبم. كنم و از خداى خود آمرزش مى و از گذشته خود توبه مى

به كن و هرچه بخواهى نماز بخوان حضرت فرمود: برخيز و غسل تو

كردى، چه بسيار حالت بد بود اگر  زيرا مداومت بر گناه بزرگى مى

مردى خداى را سپاسگزار باش كه پيش از مرگ آگاه  با اين حال مى
                                                 

554  (1)-\i  َْمَع َو اْلَبَصر  (.38آيه  17) سوره E\َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤاًل  ِإنَّ السَّ
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شدى و از او بخواه كه هرچه بآن خشنود نيست توفيق توبه دهد زيرا 

شت را به اهلش باشد و كار ز هرچه خدا بآن راضى نيست جز بد نمى

 .555واگذار، زيرا هر چيزى اهلى دارد

 برد موسيقى بركت را مى

اى كه در آن  مالئكه بخانه»: حضرت امير المؤمنين )ع( فرمود: 

شوند و دعاى اهل آن  شراب، يا آالت قمار يا ساز باشد داخل نمى

 .556«شود شود و بركت از آنها برداشته مى خانه مستجاب نمى

گوش دادن بآالت موسيقى از گناهان »د: حضرت رضا )ع( فرمو

 .557«كبيره است

 شود با روى سياه محشور مى

: پيغمبر اكرم )ص( فرمود: روز قيامت صاحب طنبور با روى سياه 

شود و بدستش طنبورى از آتش است و باالى سرش هفتاد  محشور مى

 هزار

                                                 
ان لكل يكره فانه ال يكره اال كل قبيح و القبيح دعه الهله ف فقال) ع( قم فاغتسل وصل ما بذلك فانك كنت مقيما على امر عظيم ما كان اسوء حالك لو مّت على ذلك امحد الّله و اسئله التوبة من كل ما -(2)  555

 (.432ص  6اهال.) كاىف كتاب االشربة باب الغناء ج 
 (.235ص  13روايت  101باب  12ال تدخل املالئكة بيتا فيه مخر اودف او طنبور او نرد و ال تستجاب دعائهم و ترفع عنهم الِبكة.) وسائل الشيعه ج  -(3)  556
 (.79استماع االوتار من الكبائر) َتارت مستدرك باب  -(4)  557
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______________________________ 
)سوره  رَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًاإِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَ -(1)

 (.38آيه  17

فقال )ع( قم فاغتسل وصل ما بذلك فانك كنت مقيما على امر  -(2)

عظيم ما كان اسوء حالك لو متّ على ذلك احمد اللّه و اسئله التوبة 

كل من كل ما يكره فانه ال يكره اال كل قبيح و القبيح دعه الهله فان ل

 (.432ص  6اهال. )كافى كتاب االشربة باب الغناء ج 

ال تدخل المالئكة بيتا فيه خمر اودف او طنبور او نرد و ال  -(3)

 101باب  12تستجاب دعائهم و ترفع عنهم البركة. )وسائل الشيعه ج 

 (.235ص  13روايت 

 (.79استماع االوتار من الكبائر )تجارت مستدرك باب  -(4)

 262، ص: 1 ، جگناهان كبيره

مالئكه عذاب است كه بدست هركدام عمودى از آتش بوده و بر سر و 

كه كور و كر و  شود درحالى صورتش ميزنند و صاحب غناء محشور مى
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گنگ است و حشر زنا كار و دارنده آالت موسيقى هم همين است 

 558شوند(. )يعنى آنها هم كور و كر و گنگ وارد محشر مى

  يقىچهل روز با آالت موس

اش آالت لهو  : حضرت رضا )ع( فرمود: كسى كه چهل روز در خانه

يا آالت قمار باشد گرفتار خشم الهى است و اگر در اين مدت بميرد 

فاجر و فاسق از دنيا رفته و جايش دوزخ است و بد جايگاهى 

 .559 است

  موسيقى علنى در آخر الزمان

فرمايد:  ست مىهاى آخر الزمان ا : ضمن روايتى كه درباره نشانه

گردد و يك نفر نيست كه نهى از منكر كند و  آالت لهو نواخته مى

كند )چنانچه در اين زمان مشاهده  كسى جرأت بر نهى آن نمى

ها بصداى بلند  ها و خانه شود در خيابانها و بازارها و مغازه مى

و نيز در  560شود و كسى هم جرأت نهى ندارد( موسيقى نواخته مى

                                                 
و َيشر صاحب الغناء من قِبه اعمى و اخرس و ابكم و  َيشر صاحب الطنبور يوم القيمة و هو اسود الوجه و بيده طنبور من نار و فوق رأسه سبعون الف ملك بيد كل ملك مقمعة يضربون رأسه و وجهه -(1)  558

 َيشر الزاىن مثل ذلك و صاحب املزمار مثل ذلك و صاحب الدف مثل ذلك) مستدرك(.
 بئس املصري) مستند نراقى(. ء من املالهى من املعزفة و الشطرنج و اشباهه اربعي يوما فقد باء بغضب من الّله فان مات ىف االربعي مات فاجرا فاسقا مأويه جهنم و من بقى ىف بيته طنبور او عود او شى -(2 ) 559
 شد. هاى حرام نواخته مى الزم بتذكر است اين مطلب مربوط به زمان طاغوت است كه موسيقى -(3)  560
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نها يعنى مكه معظمه و مدينه منوره، علنا آالت لهو شريفترين مكا

 561شود. نواخته مى

از آنچه ذكر شد كبيره بودن اين گناه و سختى عذاب آن دانسته 

 گرديد.

اش هم زياد و زيانهاى بسيارى بر آن مرتب است كه  مفاسد دنيويه

اند براى مزيد اطالع بآنها  دانشمندان در تأليفات خود متذكر شده

 .562ودمراجعه ش

  كار اعصاب و تأثير موسيقى در آن

: علماى علم فيزيولوژى دستگاه عصبى انسان را بدو قسمت تقسيم 

سلسله  -اند: سلسله اعصاب ارتباطى و سلسله اعصاب نباتى كرده

اعصاب ارتباطى شامل ستون مركزى عصبى از نخاع گرفته، 

 هاى مغز و نيز نيمكره

______________________________ 
يحشر صاحب الطنبور يوم القيمة و هو اسود الوجه و بيده  -(1)

طنبور من نار و فوق رأسه سبعون الف ملك بيد كل ملك مقمعة 

                                                 
 و رأيت املالهى قد ظهرت ال مينعها احد احدا و ال َيرتء احد على منعها و رأيت املعازف ظاهرة ىف اْلرمي) مستند نراقى(. -(4)  561
 كتاهباى: مناظره دكرت و پري، بالهاى اجتماعى قرن ما، موسيقى و اسالم، و غريه.  -(5)  562
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يضربون رأسه و وجهه و يحشر صاحب الغناء من قبره اعمى و اخرس 

و ابكم و يحشر الزانى مثل ذلك و صاحب المزمار مثل ذلك و صاحب 

 الدف مثل ذلك )مستدرك(.

ء من المالهى من  ن بقى فى بيته طنبور او عود او شىم -(2)

المعزفة و الشطرنج و اشباهه اربعين يوما فقد باء بغضب من اللّه فان 

مات فى االربعين مات فاجرا فاسقا مأويه جهنم و بئس المصير )مستند 

 نراقى(.

الزم بتذكر است اين مطلب مربوط به زمان طاغوت است كه  -(3)

 شد. نواخته مى هاى حرام موسيقى

و رأيت المالهى قد ظهرت ال يمنعها احد احدا و ال يجترء احد  -(4)

 على منعها و رأيت المعازف ظاهرة فى الحرمين )مستند نراقى(.

كتابهاى: مناظره دكتر و پير، بالهاى اجتماعى قرن ما،  -(5)

 موسيقى و اسالم، و غيره.

 263، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اشد و سلسله اعصاب نباتى شامل سيستم ب اعصاب محيطى مى

 باشد. سمپاتيك و پاراسمپاتيك مى
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سيستم اعصاب سمپاتيك فقط از ابتداى ستون فقرات آغاز گرديده و 

گردد اما سلسله اعصاب  دنباله آن به ساير اعضاء پخش مى

پاراسمپاتيك از مغز و دماغ شروع شده و بعد از ستون فقرات گذشته 

گردد، عمل سمپاتيك  ام بدن منقسم مىبموازى سمپاتيك بتم

عبارتست از تنگ كردن رگها، اتساع عضالت صاف، جلوگيرى از 

ترشح، فشار خون؛ و كار پاراسمپاتيك؛ گشاد كردن رگها، انقباض 

 باشد. عضالت صاف، ايجاد ترشح، تقليل فشار خون مى

كه با سمپاتيك  پاراسمپاتيك پس از اينكه از دماغ و مخ جدا شد همين

شود مصادف شد از  يعنى همان اعصابى كه از ستون فقرات شروع مى

همانجا اين دو عصب به موازات يكديگر در تمام اعضاى بدن 

كنند و چون اعمال اين دو  بدوش و همراه يكديگر حركت مى دوش

عصب مخالف يكديگر است تا هنگامى كه تحريكاتى از خارج بر آنها 

يگر كار كنند تعادل بدن را حفظ وارد نيايد و هر دو بموازات يكد

نموده و اين تعادل در صحت و سالمتى روحى و جسمى انسان 

مدخليت تام دارد ولى هرگاه يكى از اين دو تعادل و توازن خود را 

از دست داد آنگاه به نسبت عدم تعادل هريك اختالل روانى و 

 نمايد. كالبدى )روحى و جسمى( براى شخص ايجاد مى
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صاب سمپاتيك ايجاد امور فعاله بدن است از قبيل كار حساسه اع

بيدارى و جديت و فعاليت در كارها )كه در اصطالح طب قديم؛ 

نامند( ولى كار حساسه  صاحب آن را حرارتى مزاج و خونگرم مى

اعصاب پاراسمپاتيك درست مخالف سمپاتيك است يعنى عمل آن 

وه؛ حزن؛ ايجاد سستى؛ بيحالى؛ خواب؛ غفلت؛ سهو؛ نسيان؛ اند

 بيهوشى؛ نزع و باألخره مرگ است.

شود اعصاب  وقتى كه از خارج تحريكاتى در روى اعصاب شروع مى

سمپاتيك يا پاراسمپاتيك بميزان تحريكات خارجى تعادل خود را از 

روند، بديهى است بهر اندازه كه فاصله  دست داده پائين يا باال مى

ن اندازه نگرانيهاى بين اين دو سيستم اعصاب ايجاد شود، بهما

 شود. روانى، اغتشاشات فكرى و خالصه عدم تعادل روحى آغاز مى

از جمله علل تحريكات خارجى كه عدم تعادل بين اعصاب سمپاتيك و 

كند ارتعاشات موسيقى است، موسيقى وقتى  پاراسمپاتيك ايجاد مى

 كه بآهنگهاى نشاط

 264، ص: 1 گناهان كبيره، ج

آميز و مخصوصا اگر با ارتعاشات عجيب و  زنانگيز يا با نواهاى ح

غريب موسيقى )سمفونيك( همراه گردد، بطور مسلم تعادل الزمى را 
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وجود « سمپاتيك و پاراسمپاتيك»كه بايستى بين دو دسته عصب 

داشته باشد برهم زده و در نتيجه اصول حساس زندگى را اعم از 

ار مايعات هضم و جذب و دفع و ترشحات و ضربان قلب و وضع فش

رفته شخص را به  بدن از جمله خون و غيره را مختل ساخته و رفته

سازد كه طب جديد با تمام  گرفتاريها و امراضى نزديك مى

انگيز خود در اغلب موارد از معالجه آن عاجز  پيشرفتهاى حيرت

 .563ماند مى

______________________________ 
 3اب صفحه نقل از رساله تأثير موسيقى بر اعص -(1)

 نگارد: چنين مى 6و در صفحه 

امراض مختلف روانى، اغتشاشات فكرى، عدم تعادل روحى، انواع و 

هاى قلبى و مغزى كه در تمام دنيا روز  اقسام ديوانگيها، وفور سكته

                                                 
 3موسيقى بر اعصاب صفحه نقل از رساله تأثري  -(1)  563

 نگارد: چني مى 6و در صفحه 
هاى قلىب و مغزى كه در متام دنيا روز به روز رو بفزوىن است و فكر پزشكان بزرگ را خبود جلب َّنوده است، صدى نود و  امراض َمتلف رواىن، اغتشاشات فكرى، عدم تعادل روحى، انواع و اقسام ديوانگيها، وفور سكته

هاى گوناگون و  ها، موسيقى باشد، در اثر اَياد سر و صداها، كنسرت ه آثار مهي متدن شوم جديد است كه قسمت حساس آن تعميم موسيقى بوسيله راديوها و ازدياد جمالس ساز و آواز و كنسرت مىپنج آهنا نتيج
شود.) سپس مقدارى  رو به ازدياد رفته و هر روز بر مشاره تيمارستاهناى كشورهاى بزرگ جهان َمصوصا اروپا و آمريكا افزوده مى ها و دانسينگها است كه آمار ديوانگان و بيماران رواىن در متام كشورها ها و كاباره فيلم

 كند(. آمار تيمارستاهناى امريكا را ذكر مى
 نويسد: مى 10در صفحه 

كنند و اى كاش  ونه از راه موسيقى و الكل در ختدير و ضعف اعصاب و اَياد اغتشاشات فكرى و بيماريهاى رواىن فعاليت مىفهميد كه استعمارگران مبنظور تسلط بر اعصاب و نريوى فكرى ملتها چگ اى كاش بشر مى
 آمد كه براى ساعىت كيف و عيش و نوش چگونه نريوهاى فعاله خويش را با دست خود در اختيار دمشنان خود گذاشته است. انسان عصر امت خبود مى

شود و در  خبشد َمصوصا اگر هوا گرم باشد اين تأثري َمرب خيلى بيشرت مى ترين آثار را روى سلسله اعصاب انسان مى ترين نواهاى موسيقى شوم مبيا دكرت ولف آدلر ثابت كرده كه هبرتين و دلكشپروفسور دانشگاه كل
 مناطق حاره چون عربستان و بعض نقاط ايران منتهاى سوء اثر را دارد.

هتيه كرده مبجلس سناى امريكا تقدمي داشتند كه براى جنات صلى در بيان زياهناى موسيقى منتشر َّنوده و در امريكا هزاران تن از مردم پريو او شده و موسيقى را بر خود حرام َّنوده و الَيه مفصلى دكرت آدلر رساله مف
 است هرگونه كنسرت عمومى قدغن گردد.جامعه و جلوگريى از ضعف اعصاب كه يكى از بدخبتيهاى دنياى متمدن امروزى است الزم 
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به روز رو بفزونى است و فكر پزشكان بزرگ را بخود جلب نموده 

مدن شوم جديد است است، صدى نود و پنج آنها نتيجه آثار همين ت

كه قسمت حساس آن تعميم موسيقى بوسيله راديوها و ازدياد 

باشد، در اثر ايجاد سر و صداها،  مجالس ساز و آواز و كنسرت مى

ها و دانسينگها  ها و كاباره هاى گوناگون و فيلم ها، موسيقى كنسرت

است كه آمار ديوانگان و بيماران روانى در تمام كشورها رو به 

رفته و هر روز بر شماره تيمارستانهاى كشورهاى بزرگ جهان  ازدياد

شود. )سپس مقدارى آمار  مخصوصا اروپا و آمريكا افزوده مى

 كند(. تيمارستانهاى امريكا را ذكر مى

 نويسد: مى 10در صفحه 

فهميد كه استعمارگران بمنظور تسلط بر اعصاب و  اى كاش بشر مى

سيقى و الكل در تخدير و ضعف نيروى فكرى ملتها چگونه از راه مو

كنند  اعصاب و ايجاد اغتشاشات فكرى و بيماريهاى روانى فعاليت مى

آمد كه براى ساعتى كيف و عيش  و اى كاش انسان عصر اتم بخود مى

و نوش چگونه نيروهاى فعاله خويش را با دست خود در اختيار 

 دشمنان خود گذاشته است.
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آدلر ثابت كرده كه بهترين و  پروفسور دانشگاه كلمبيا دكتر ولف

ترين آثار را روى سلسله اعصاب  ترين نواهاى موسيقى شوم دلكش

بخشد مخصوصا اگر هوا گرم باشد اين تأثير مخرب خيلى  انسان مى

شود و در مناطق حاره چون عربستان و بعض نقاط ايران  بيشتر مى

 منتهاى سوء اثر را دارد.

يانهاى موسيقى منتشر نموده و در دكتر آدلر رساله مفصلى در بيان ز

امريكا هزاران تن از مردم پيرو او شده و موسيقى را بر خود حرام 

نموده و اليحه مفصلى تهيه كرده بمجلس سناى امريكا تقديم داشتند 

كه براى نجات جامعه و جلوگيرى از ضعف اعصاب كه يكى از 

سرت بدبختيهاى دنياى متمدن امروزى است الزم است هرگونه كن

 عمومى قدغن گردد.

 265، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 غناء -16

  خوانى آوازه

: شانزدهم از گناهانى كه بكبيره بودنش تصريح شده غناء است 

چنانچه در روايت اعمش از حضرت صادق بآن تصريح گرديده و نيز 
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در موثقه محمد بن مسلم از حضرت باقر )ع( از گناهانى است كه 

. و در احاديث كثيره وارد 564 عذاب داده است خداوند بر آن وعده

است هر گناهى كه خداوند بر آن وعده عذاب داده باشد كبيره است 

 گردد. و شواهد ديگر بر كبيره بودن آن بعدا نقل مى

 غناء چيست؟

 فرمايد: طور مى : مرحوم سيد در رساله وسيله اين

ت و غناء حرام است و گوش دادن بآن و كسب كردن بآن حرام اس

تنها صداى خوب غناء نيست بلكه عبارت است از كشيدن صدا و 

آور و مناسب  اى كه طرب گردانيدن آواز در حلق بكيفيت مخصوصه

مجالس لهو و لعب و محفل اهل معصيت و طرب باشد و نيز با آالت 

 .565موسيقى ماليم و موافق باشد

ت و چون اهل لغت و اكثر فقهاى اماميه در معنى غناء ترجيع صو

 )كشيدن آواز( و

                                                 
 (.431ص  6قال) ع( الغناء مما وعد الّله عز و جل عليه النار) فروع كاىف كتاب االشربة باب الغناء ج  -(1)  564
 جمالس اللهو و حمافل االستيناس و الطرب و يؤامل مع آالت املالهى و اللعب.الغناء حرام فعله و مساعه و التكسب به و ليس هو جمرد حتسي الصوت بل هو مد الصوت و ترجيعه بكيفية خاصة مطربة تناسب  -(2)  565
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______________________________ 
قال )ع( الغناء مما وعد اللّه عز و جل عليه النار )فروع كافى  -(1)

 (.431ص  6كتاب االشربة باب الغناء ج 

الغناء حرام فعله و سماعه و التكسب به و ليس هو مجرد  -(2)

ة تحسين الصوت بل هو مد الصوت و ترجيعه بكيفية خاصة مطرب

تناسب مجالس اللهو و محافل االستيناس و الطرب و يؤالم مع آالت 

 المالهى و اللعب.

 266، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اند لذا توضيح معنى اين دو  آور بودن را در آن ذكر كرده طرب

اند ترجيع،  جمله اينست بطورى كه صاحب قاموس و صحاح گفته

ترجيع را تصوير و صاحب نهايه  566 گردانيدن آواز در حلق است

نموده باينكه بگويد اآ ااآ اآ و ساير اهل لغت هم قريب بهمين 

ها  اند و خالصه ترجيع همانست كه در اصطالح خواننده مضمون گفته

 تحريرش گويند.

                                                 
 الرتجيع ترديد الصوت ىف اْللق. -(1)  566
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: طرب يك سبكى است كه 567 طور معنى كرده طرب را در صحاح اين

 د.ده بسبب اندوه زياد يا خوشحالى فوق العاده بانسان دست مى

 اند. و قريب بهمين معنى را ساير اهل لغت ذكر كرده

پس طرب حركتى است كه در طبع، از سرور يا اندوهى كه ناشى از 

 شود. شنيدن سازها و آوازهاى خوش است حاصل مى

 فرمايد: و در رساله ذخيرة العباد مى

غناء عبارت است از صوت لهو يعنى آوازى كه از روى لهو و التذاذ از 

يه بيرون آيد اعم از اينكه در عرف عجم آن را سرود و قوه شهو

خوانندگى بگويند مانند غناى در اشعار يا نگويند بواسطه آنكه 

كلمات آن قرآن يا مرثيه باشد اگرچه مشتمل بر طرب نباشد، پس در 

تحقق غناء فرقى نيست بين اشعار و قرائت قرآن يا مرثيه و غير اينها 

در مراثى و قرآن شديدتر است و چون اذان بلكه حرمت غناء 

 معصيت آن بيشتر و عقاب آن مضاعف است.

 نكاتى چند درباره غناء

  غناء از كبائر است -1

                                                 
 قاموس(. -الطرب خفة يصيب االنسان لشدة حزن او سرور) صحاح -(2)  567
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: حضرت باقر )ع( فرمود: غناء از چيزهائى است كه خداوند بر آن 

از جمله »وعده عذاب فرموده و اين آيه شريفه را تالوت فرمود 

كننده از ذكر الهى  اطل يا غافلخرد كالم ب مردمان كسى است كه مى

را تا مردم را از راه خدا گمراه سازد از روى نادانى، و راه خدا را 

مورد استهزاء قرار دهد ايشان گروهى هستند كه برايشان عذاب 

 «.568 خواركننده مقرر است

  لهو الحديث در قرآن غناء است -2

 : آنچه گفته شد كه غناء از انواع لهو

______________________________ 
 الترجيع ترديد الصوت فى الحلق. -(1)

 -الطرب خفة يصيب االنسان لشدة حزن او سرور )صحاح -(2)

 قاموس(.

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ  -(3)

 (.6آيه  31)سوره  بٌ مُهِينٌ.عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذا

 267، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
568  (3)-\i للَِّه ِبَغرْيِ ِعْلٍم َو يَ تَِّخَذها ُهُزواً أُولِئَك ََلُْم َعذاٌب ُمِهٌي.َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِي ََلَْو اْلَِْديِث لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل ا\E (.6آيه  31) سوره 
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باشد در چند روايت بآن تصريح شده چنانچه از حضرت  الحديث مى

باقر )ع( نقل گرديد و نيز لهو بمعناى گفتار يا كردار ناروائيست كه 

 آدمى را از امر مهم با نفعى باز دارد.

از شنيدن و  و لهو الحديث هر سخن نادرستى است كه انسان را

پذيرفتن سخن حق كه كالم خدا و قرآن مجيد است باز دارد و گمراه 

هائى كه شنونده را بفساد و فسق  سازد مانند داستانهاى خرافى و قصه

كشاند و نيز مانند آوازخوانى و سرگرمى بآالت موسيقى.  و فجور مى

و آشكار است كه سرگرمى به هريك از اين امور باطله آدمى را از 

نيدن و پذيرفتن معارف اعتقاديه قرآن مجيد و دستورات عمليه آن ش

بخش آن و گزارشات عجيبه عالم آخرت و بهشت و  و داستانهاى عبرت

دارد و اگر اين سخنان حق را بشنود  دوزخ كه بيان فرموده باز مى

مسخره كند و چنين آدمى هرگاه آيات قرآن مجيد بر او خوانده 

فتن آنها رو برگرداند مانند اينكه اين آيات شود كبر ورزد و از پذير

فرمايد: )و چون سخنان  را اصال نشنيده است چنانچه در آيه بعد مى

ما بر او خوانده شود با حالت گردنكشى برگردد گوئى كه آن سخنان 

را نشنيده و گويا در دو گوش او سنگينى است يعنى كر است پس 

و خالصه كسى كه  (569 چنين كس را به عذاب دردناك بشارت ده

                                                 
569  (1)-\i ْرُه ِبَعذاٍب أَلِيمٍ   َو ِإذا تُ ْتلى  (.7آيه  31) سوره E\ َعَلْيِه آياتُنا َوىلَّ ُمْسَتْكِباً َكَأْن ملَْ َيْسَمْعها َكَأنَّ ِف أُُذنَ ْيِه َوْقراً فَ َبشِّ
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بساز و آواز و ساير اباطيل سرگرم شد و مشترى آنها گرديد ديگر 

گردد و  كجا بخدا و آخرت و حقائق قرآن مجيد آشنا و مشترى مى

ايمانى و  شود و نتيجه گرويدن به اباطيل بى آنها را خواهان مى

موهوم پنداشتن حقايق است و چنين شخص نادانى گمراه و 

و مورد وعده عذاب الهى در اين دو آيه است. از  كننده است گمراه

آنچه گفته شد دانسته گرديد كه غناء لهو الحديث است و بر آن وعده 

 عذاب در قرآن مجيد داده شده پس گناه كبيره است.

از حضرت صادق )ع( و حضرت رضا )ع( از معنى غناء پرسيدند. 

 فرمودند: فرمايش پروردگار در قرآن مجيد است آنجا كه

 فرمايد: مى

كننده  خرند كالم باطل يا غافل از مردمان كسانى هستند كه مى

. و نيز يحيى بن عباده از امام صادق )ع( از اين آيه پرسش 570را

  كرد امام )ع( فرمود از لهو الحديث است

______________________________ 
أَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَ  وَ إِذا تُتْلى -(1)

 (.7آيه  31)سوره   أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ

                                                 
 (.431ص  6اىل آخر االية) ج  E\ َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِي ََلَْو اْلَِْديثِ  i\كاىف باب الغناء عن اىب اْلسن الرضا) ع( قال سئل ابو عبد الّله) ع( عن الغناء فقال هو قول الّله عز و جل:  -(2)  570
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كافى باب الغناء عن ابى الحسن الرضا )ع( قال سئل ابو عبد  -(2)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ  اللّه )ع( عن الغناء فقال هو قول اللّه عز و جل:

 (.431ص  6الى آخر االية )ج   يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

 268، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .571غناء

  قول الزور بغناء تفسير شده -3

: نكته ديگر تعبير از غناء بقول زور است كه در قرآن امر بدورى 

كردن از آن شده است ابو بصير گفت از حضرت صادق )ع( از معنى 

ل زور غناء پرسيدم حضرت فرمود قو 572«از قول زور بپرهيزيد»آيه 

 .573است يعنى نزديك قول باطل كه غناء است نشويد

و كسانى كه باطل را حاضر »حضرت هادى )ع( در معنى آيه 

 فرمود: 574شوند نمى

 .575«شوند غناء است كه مؤمنين براى آن حاضر نمى

                                                 
 قال) ع( منه الغناء) معاىن االخبار(. E\ َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِي ََلَْو اْلَِْديثِ  i\ز و جل:عن َيىي بن عبادة عن ايب عبد الّله) ع( قلت قوله ع -(1)  571
572  (2)-\i  َِو اْجَتِنُبوا قَ ْوَل الزُّور\E (.31آيه  22) سوره 
 .كاىف عن اىب بصري قال سئلت ابا عبد الّله) ع( عن قول الّله: و اجتنبوا قول الزور قال الغناء  -(3)  573
574  (4)-\i  ََو الَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّور\E (.72آيه  25) سوره 
 قال الغناء. E\َو الَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّورَ  i\ اماىل شيخ طوسى و ىف الكاىف عن ايب عبد الّله) ع( قال ىف قوله تعاىل -(5)  575
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حضرت هادى )ع( در پاسخ كسى كه از قول زور پرسيده بود فرمود 

ناء بگويد: آفرين خوب از آن جمله است كسى كه بخواننده غ

 .576 خواندى

  غناء لغو است -4

: از حضرت صادق )ع( و حضرت رضا )ع( در معنى اين دو آيه 

گذرند  كه بلغو مى وقتى»اى كه درباره صفات مؤمنين است  شريفه

دارند و از روى بزرگوارى  خود را از آلوده شدن بآن بركنار مى

 578«گردانند و كسانى كه ايشان از لغو روى» 577«گذرند مى

فرمودند لغو غناء است كه بندگان خدا از آلوده شدن بآن 

 579منزهند.

 غناء نفاق ميآورد -5

: حضرت صادق )ع( فرمود: گوش دادن بغناء نفاق را در قلب 

 .580ميروياند چنانكه آب سبزه را

                                                 
 قال سئلته عن قول الزور قال منه قول الرجل للذى يغىن احسنت. معاىن االخبار عن محاد بن عثمان عن ايب عبد الّله) ع( -(6)  576
577  (7)-\i  ًَو ِإذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكراما\E (.72آيه  25) سوره 
578  (8)-\i .َو الَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن\E (.3آيه  23) سوره 
 عيون اخبار الرضا. -كاىف  -(9)  579
 املاء الزرع و قال) ع( الغناء عش انفاق. -ن ايب عبد الّله) ع( قال استماع الغناء و اللهو ينبت النفاق ىف القلب كما ينبتكاىف: ع  -(10)  580
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______________________________ 
 عز و جل: عن يحيى بن عبادة عن ابي عبد اللّه )ع( قلت قوله -(1)

قال )ع( منه الغناء )معانى   وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

 االخبار(.

 (.31آيه  22)سوره  وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ -(2)

كافى عن ابى بصير قال سئلت ابا عبد اللّه )ع( عن قول اللّه: و  -(3)

 اجتنبوا قول الزور قال الغناء.

 (.72آيه  25)سوره  ذِينَ ال يَشْهَدُونَ الزُّورَوَ الَّ -(4)

امالى شيخ طوسى و فى الكافى عن ابي عبد اللّه )ع( قال فى  -(5)

 قال الغناء. وَ الَّذِينَ ال يَشْهَدُونَ الزُّورَ  قوله تعالى

معانى االخبار عن حماد بن عثمان عن ابي عبد اللّه )ع( قال  -(6)

 نه قول الرجل للذى يغنى احسنت.سئلته عن قول الزور قال م

 (.72آيه  25)سوره  وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً -(7)

 (.3آيه  23)سوره  وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. -(8)

 عيون اخبار الرضا. -كافى -(9)
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ت كافى: عن ابي عبد اللّه )ع( قال استماع الغناء و اللهو ينب -(10)

 -النفاق فى القلب كما ينبت

 269، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 و نيز فرمود: غناء آشيانه مرغ نفاق است.

 مجلس غناء -6

: مجلس غناء محل غضب خداست. حضرت صادق )ع( فرمود داخل 

هائى كه خداوند نظر رحمتش را از اهل آن برداشته )بواسطه  خانه

 .581نواختن موسيقى و خواندن غناء( نشويد

اى كه در آن غناء  صحيحه شحام از همان حضرت است كه خانه در

شود از مصيبت و بالى ناگهانى ايمن نيست و دعاء در آن  خوانده مى

 .582گردد شود و فرشته داخل آن نمى مستجاب نمى

 گيرد. كه خشم خدا نازل شود همه را فرامى و چنانكه گذشت وقتى

  غناء مورث فقر است -7

                                                 
 ال تدخلوا بيوتا الّله معرض عن اهلها.) كاىف( -(1)  581
 (.15حديث  433ص  6فروع كاىف ج  78درك باب بيت الغناء ال تؤمن فيه الفجيعة و ال َتاب فيه الدعوة و ال يدخله امللك) كاىف و مست -(2)  582
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منين )ع( مرويست كه زياد گوش دادن بغناء : از حضرت امير المؤ

 .583نفاق و فقر ميآورد

 عذاب غناء -8

: از پيغمبر اكرم )ص( مرويست كه خواننده غناء از قبر خارج 

باشد و باين نشانه شناخته  كه كور و گنگ و كر مى شود درحالى مى

 .584شود مى

 كند مگر اينكه و نيز فرمود: هيچكس آواز خود را بغناء بلند نمى

شوند و  فرستد كه بر دوشهاى او سوار مى خداوند دو شيطان را مى

زنند تا وقتى كه خوانندگيش  هاى پاى خود را بر سينه او مى پاشنه

تمام شود )كنايه از اينكه در تمام مدت خوانندگى ملعبه شيطان 

 است(.

 فرمايد نظر رحمت باو نمى

حب غناء از : قطب راوندى از آن حضرت روايت نموده كه فرمود صا

فرمايد. و نيز  كسانى است كه در قيامت خداوند باو نظر رحمت نمى

                                                 
 (78و الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر) مستدرك باب  -(3)  583
 َيشر صاحب الغناء من قِبه اعمى و اخرس و ابكم.) جامع االخبار(. -(4)  584
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فرمود كسى كه بلهو گوش دهد در قيامت در گوشش سرب آب كرده 

 .585شود ريخته مى

  استماع غناء پرستش شيطانست

  : حضرت باقر )ع( فرمود كسى كه بسخن

______________________________ 
 الغناء عش انفاق.الماء الزرع و قال )ع( 

 ال تدخلوا بيوتا اللّه معرض عن اهلها. )كافى( -(1)

بيت الغناء ال تؤمن فيه الفجيعة و ال تجاب فيه الدعوة و ال  -(2)

 433ص  6فروع كافى ج  78يدخله الملك )كافى و مستدرك باب 

 (.15حديث 

 (78و الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر )مستدرك باب  -(3)

صاحب الغناء من قبره اعمى و اخرس و ابكم. )جامع  يحشر -(4)

 االخبار(.

قال )ص( من استمع الى اللهو يذاب فى اذنه االنك )تجارت  -(5)

 (.80مستدرك باب 

                                                 
 (.80قال) ص( من استمع اىل اللهو يذاب ىف اذنه االنك) َتارت مستدرك باب  -(5)  585
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 270، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اى گوش دهد و باو ميل كند پس او را پرستيده است پس اگر  گوينده

ده خدا را پرستش كرده ناطق از خدا اداء كند )رحمانى باشد( شنون

و اگر ناطق از شيطان برساند )شيطانى باشد( پس شنونده شيطان را 

 .586 پرستش كرده است

  درخت بهشتى و خوانندگى

: حضرت رضا )ع( فرمود كسى كه خود را از غناء نگهدارد در بهشت 

فرمايد آن را حركت دهند  درختى است كه خداى تعالى بادها را مى

شنود كه هرگز مثل آن را  از آن درخت مىپس آن شخص آوازى 

 .587شنود نشنيده و كسى كه خود را از غناء نگه ندارد آن را نمى

  خوانندگان بهشت

: حضرت رسول )ص( فرمود كسى كه گوش خود را از غناء پر كند 

در قيامت آواز روحانيون را نخواهد شنيد، گفته شد يا رسول اللّه 

. و 588 فرمود خوانندگان بهشت)ص( روحانيون چه كسانى هستند؟ 

                                                 
ن الشيطان فقد عبد الشيطان) فروع كاىف كتاب االشر به باب اىب جعفر عليه الّسالم قال من اصغى اىل ناطق فقد عبده فان كان الناطق يؤدى عن الّله عز و جل فقد عبد الّله و ان كان الناطق يؤدى ععن  -(1)  586

 (.24روايت  434ص  6الغناء ج 
ص  6كاىف باب االشربة، ج ن الغناء فان ىف اجلنة شجرة يأمر الّله عز و جل الرياح ان حتركها فيسمع َلا صوتا مل يسمع مبثله و من مل ينتزه عنه مل يسمعه) فروع  كاىف: عن اىب اْلسن) ع( قال من نزه نفسه ع  -(2)  587

434.) 
 جممع -(3)  588
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هاى بهشت  امير المؤمنين )ع( فرمود: داود، آقا و بزرگتر خواننده

شنود كه در  هاى داودى را در بهشت كسى مى بنابراين نغمه 589است.

 دنيا گوش خود را از شنيدن غناء نگاه داشته باشد.

  تهديدات سخت

ن و : و پيغمبر اكرم )ص( فرمود در امت من فرورفتن در زمي

شود گفته شد يا رسول اللّه )ص( چه وقت  سنگباران ظاهر مى

شود؟. فرمود هر گاه آشكار شود آالت موسيقى و زنان  طور مى اين

خواننده و شرابخوارى بخدا قسم هر آينه مردمانى از امت من در 

شب، خوش و با كيف و ناز و سرگرم بازى هستند پس در صبح آن 

ب اينكه حرام خدا را حالل نموده و اند بسب شب ميمون و خوك شده

زنان خواننده را با خود جمع كرده و كار آنها شرابخوارى و 

 .590 رباخوارى و پوشيدن حرير است

______________________________ 
عن ابى جعفر عليه السّالم قال من اصغى الى ناطق فقد عبده  -(1)

لّه و ان كان فان كان الناطق يؤدى عن اللّه عز و جل فقد عبد ال

                                                 
 و داود سيد قراء اهل اجلنة) هنج البالغه(. -(4)  589
اْلرام و  -ازير الستحالَلما امىت ذلك قال) ص( اذا ظهرت املعازف و القينات و شربت اخلمور و الّله ليبينت اناس من امىت على اشر و بطر و لعب فيصبحون قردة و خنيظهر ىف امىت اخلسف و القذف قالو  -(5)  590

 (.30حديث  231ص  12ج  كتاب التجارة باب حترمي الغناء  -اختاذهم القينات و شرهبم اخلمور و اكلهم الربا و لبسهم اْلرير.) وسائل الشيعه
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الناطق يؤدى عن الشيطان فقد عبد الشيطان )فروع كافى كتاب 

 (.24روايت  434ص  6االشر به باب الغناء ج 

كافى: عن ابى الحسن )ع( قال من نزه نفسه عن الغناء فان  -(2)

فى الجنة شجرة يأمر اللّه عز و جل الرياح ان تحركها فيسمع لها صوتا 

تزه عنه لم يسمعه )فروع كافى باب االشربة، لم يسمع بمثله و من لم ين

 (.434ص  6ج 

  مجمع -(3)

 و داود سيد قراء اهل الجنة )نهج البالغه(. -(4)

يظهر فى امتى الخسف و القذف قالوا امتى ذلك قال )ص( اذا  -(5)

ظهرت المعازف و القينات و شربت الخمور و اللّه ليبيتن اناس من 

 -صبحون قردة و خنازير الستحاللهمامتى على اشر و بطر و لعب في

 271، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 رابطه غناء و زنا -9

: غناء مقدمه و سبب واقع شدن در زناست چنانچه پيغمبر اكرم )ص( 

چون غناء آواز لهوى است كه از جهت شهوت و لذت  591فرمود

                                                 
 ىف كتاب التجارة من املستدرك عن النىب الغناء رقية الزنا. -(1)  591
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آيد، از آثار شوم آن تحريك شهوت خواننده و  حيوانى بيرون مى

شود كه مهياى ارتكاب فحشاء  و بطورى از خدا غافل مى شنونده است

فرمايد از جمله گناهان  گردد چنانچه حضرت صادق )ع( مى مى

پروا  دارد و بى كبيره لهوهائى است كه انسان را از ياد خدا بازمى

 .592 نمايد در ارتكاب محرمات مانند غناء و نواختن آالت موسيقى مى

______________________________ 
الحرام و اتخاذهم القينات و شربهم الخمور و اكلهم الربا و لبسهم 

ص  12كتاب التجارة باب تحريم الغناء ج  -الحرير. )وسائل الشيعه

 (.30حديث  231

 فى كتاب التجارة من المستدرك عن النبى الغناء رقية الزنا. -(1)

 ر:و المالهى التى تصد عن ذكر اللّه كالغناء و ضرب االوتا -(2)

                                                 
 و املالهى الىت تصد عن ذكر الّله كالغناء و ضرب االوتار: -(2)  592

قواى حيواىن است، خالصه دخرت و پسرى كه ممكن بود قبل از شنيدن موسيقى حتت تأثري يكى از بزرگرتين اثر سوئى كه شنيدن موسيقى دارد، سوق دادن افراد َمصوصا دخرتان و پسران جوان بطرف شهوت و حتريك 
اند  خنوانده گردند كه ابدا گويا درسى از عار و ننگ و عفت و حياء در زندگى ترين عمل مى شرم و حيا و عفت قرار داشته و راضى بيك رشته كارهاى ننگي شهوى و حيواىن نشوند چنان با شنيدن موسيقى آماده ننگي

آثار شوم  توان گفت يك قسمت مهم از اشاعه فحشاء و َتاوزات بنواميس در دنياى امروز مربوط بپخش نواهاى شوم و آهنگهاى مهيج موسيقى است و نيز از اى است كه مى و تأثري سوء موسيقى از اين جهت بدرجه
شدند، پس از شنيدن موسيقى چنان  اى بود كه با ديدن كوچكرتين منظره تأثرانگيزى متأثر مى كه حس حمبت و عواطف انسانيت آهنا بدرجهنواهاى موسيقى درهم شكسنت عواطف انسانيت در شنونده است كساىن  

 بار و جگرخراش، كوچكرتين تأثريى در آهنا نكرده. اند كه بزرگرتين مناظر رقت عواطف خود را از دست داده
 منحصر برقصيدن و بدور شهر با اتومبيل چرخيدن و بسينما رفنت و راديو شنيدن باشد چه سودى دارد؟.نويسد: اگر زندگى  دكرت كارل فرانسوى مى

پردازيهاى راديو وسيله  گوش كردن به دروغكند،   مايه و پرگوئيهاى روزانه بقيه وقت آنان را پر مى گذرانند. مطالعه رماهناى كم اى سه يا چهار شب را در سينماها و موزيكاَلا و دانسينكها مى بسيارى از كارگران جوان هفته
بازى، و رقصيدن با سينما و راديو وقت   خبشد كه با آن سرگرمند تفريح با زندگى مباين است زيرا زندگى عمل است، ورق ديگرى براى تلف كردن عمر است راديو نيز مانند سينما و موزيكال كاهلى كامل بكساىن مى

 برد. گذراندن هوش را بقهقرا مى
ناداىن، امحقى، لودگى كردن،  -بازى كردن، تقليد َّنودن، وقت تلف كردن، بچيز پوچ سرگرم شدن، بيهوده وقت گذراندن، زرزر كردن، دانشمندان اروپا لغت و فرهنگ ويالن، كمانچه، ساز زدن، و موسيقى را با لغت

 (.326دانند.) مناظره دكرت و پري صفحه  عىن، مرتادف و برابر مىم معىن، گول زدن، مسخره كردن، عمل ياوه، حرف پوچ، فعل ىب چرند، سخن ىب
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يكى از بزرگترين اثر سوئى كه شنيدن موسيقى دارد، سوق دادن 

افراد مخصوصا دختران و پسران جوان بطرف شهوت و تحريك قواى 

حيوانى است، خالصه دختر و پسرى كه ممكن بود قبل از شنيدن 

موسيقى تحت تأثير شرم و حيا و عفت قرار داشته و راضى بيك رشته 

نشوند چنان با شنيدن موسيقى آماده  كارهاى ننگين شهوى و حيوانى

گردند كه ابدا گويا درسى از عار و ننگ و عفت و  ترين عمل مى ننگين

اند و تأثير سوء موسيقى از اين جهت  حياء در زندگى نخوانده

توان گفت يك قسمت مهم از اشاعه فحشاء و  اى است كه مى بدرجه

اى شوم و تجاوزات بنواميس در دنياى امروز مربوط بپخش نواه

آهنگهاى مهيج موسيقى است و نيز از آثار شوم نواهاى موسيقى 

درهم شكستن عواطف انسانيت در شنونده است كسانى كه حس 

اى بود كه با ديدن كوچكترين  محبت و عواطف انسانيت آنها بدرجه

شدند، پس از شنيدن موسيقى چنان  منظره تأثرانگيزى متأثر مى

بار و  اند كه بزرگترين مناظر رقت عواطف خود را از دست داده

 جگرخراش، كوچكترين تأثيرى در آنها نكرده.

نويسد: اگر زندگى منحصر برقصيدن و بدور  دكتر كارل فرانسوى مى

شهر با اتومبيل چرخيدن و بسينما رفتن و راديو شنيدن باشد چه 

 سودى دارد؟.
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اها و اى سه يا چهار شب را در سينم بسيارى از كارگران جوان هفته

مايه و  گذرانند. مطالعه رمانهاى كم موزيكالها و دانسينكها مى

كند، گوش كردن به  پرگوئيهاى روزانه بقيه وقت آنان را پر مى

پردازيهاى راديو وسيله ديگرى براى تلف كردن عمر است  دروغ

بخشد كه با  راديو نيز مانند سينما و موزيكال كاهلى كامل بكسانى مى

ح با زندگى مباين است زيرا زندگى عمل است، آن سرگرمند تفري

بازى، و رقصيدن با سينما و راديو وقت گذراندن هوش را بقهقرا  ورق

 برد. مى

دانشمندان اروپا لغت و فرهنگ ويالن، كمانچه، ساز زدن، و موسيقى 

بازى كردن، تقليد نمودن، وقت تلف كردن، بچيز پوچ  را با لغت

 -دن، زرزر كردن،سرگرم شدن، بيهوده وقت گذران

 272، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  حرمت غناء از ضرورياتست

: بين فقهاى شيعه در حرام بودن غناء اختالفى نيست و اجماع و 

اتفاق ايشان در حرمت غناء مسلم است و صاحب مستند حرمت غناء را 

از جمله ضروريات دين دانسته و صاحب ايضاح اخبار وارده در 

 تواتر شمرده است.حرمت غناء را بحد 

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  638 

بلى در معنى غناء و حقيقت آن مختصر اختالفى است و آنچه را كه 

شيخ انصارى عليه الرحمه در معنى غناء بيان فرموده مورد تأييد و 

فتواى اكثر مراجع و علماى اعالم است چنانچه قبال هم اشاره شد 

آور بوده )يعنى بالقوه، هرچند  غناء عبارتست از آوازى كه طرب

آور نباشد( و مطابق با لحن فساق و  لفعل هم بسبب موانعى طرببا

فجار باشد و نيز مناسب با آالت موسيقى و رقص )مانند اقسام 

تصنيفها( باشد چنانچه در عرف آن را آواز پاى تار، يا تنبك 

گويند و از شنيدن آن جهت شهوت تحريك شده و شخص  مى

 شود. بالتذاذات شهوانيه مايل مى

  ء در قرآن شديدتر استگناه غنا

: فرقى در حرمت خواندن باين كيفيت بين شعر و نثر نيست خواه 

مدح اهلبيت و مرثيه و دعاء و قرآن باشد يا چيز ديگر بلكه خواندن 

دعاء و قرآن و مرثيه و اذان باين كيفيت گناهش بيشتر است. زيرا 

عالوه بر حرمت غناء موجب استخفاف و اهانت بقرآن مجيد و 

 اوند متعال و اهلبيت خواهد بود.خد

 صداى خوب مانعى ندارد
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: ولى اگر تنها صداى خوب و كشانيدن و گردانيدن در حلق بدون 

آور نباشد( مانعى ندارد چنانچه رسول  كيفيت مزبور باشد )طرب

خدا )ص( فرمود قرآن را با لحن و لهجه عرب بخوانيد و از خواندن 

بپرهيزيد، به درستى كه مردمانى و لهجه اهل فسق و گناهان كبيره 

كنند مانند ترجيع غنائى  ميآيند كه در خواندن قرآن ترجيع مى

گر و  خوانند( و مثل خواندن نوحه )يعنى بكيفيت غناء قرآن را مى

رهبانيه )چنانچه بين نصارا متداول است( و قرآن از گلوى آنها 

ه گذرد )يعنى مقصودشان تدبر در معانى قرآن نيست بلك نمى

پسندند  آوازخوانى است( دلهاى ايشان و كسانى كه كارشان را مى

 .593 وارونه و از حق كج است

______________________________ 
معنى، گول زدن،  نادانى، احمقى، لودگى كردن، چرند، سخن بى

معنى، مترادف و برابر  مسخره كردن، عمل ياوه، حرف پوچ، فعل بى

 (.326ير صفحه دانند. )مناظره دكتر و پ مى

                                                 
َيوز  الرهبانية ال -ء اقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و سيجىعن ايب عبد الّله) ع( قال: قال رسول الّله) ص( اقرؤا القرآن باْلان العرب و اصواهتا و اياكم و ْلون اهل الفسق و اهل الكبائر فانه  -(1)  593

 تراقيهم قلوهبم مقلوبة و قلوب من يعجبه شأهنم.) وسائل الشيعه كتاب صالة(:
 اند كه فرمود: حديثى را عامه نسبت بپيغمِب) ص( داده و در كتاهباى خود نوشته

شوند و معىن حديث آنست   هر سه به يك معىن استعمال مى« تغنيت و تغانيت و استغنيت» است بنابر صحت روايت گوئيم ابن اثري كه از مجله علماى عامه است در كتاب هنايه گفته« من مل يتغن بالقرآن فليس منا» 
 نياز نشود از ما نيست پس بر فرض صحت حديث ربطى مبعىن غناء ندارد. كسى كه بسبب قرآن از غري آن ىب« من مل يستغن بالقرآن فليس منا» كه
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عن ابي عبد اللّه )ع( قال: قال رسول اللّه )ص( اقرؤا القرآن  -(1)

بالحان العرب و اصواتها و اياكم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر 

 -ء اقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و فانه سيجى

 273، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  خوب خواندن و غناء دوتاست

 فرمايد: هاى نزديكى قيامت مى نشانه : در حديث

گيرند و  آيند كه قرآن را براى منظور دنيوى ياد مى مردمانى مى

قرآن را مانند خواندن و نواختن در آالت موسيقى و بطرز غناء 

 594خوانند. مى

منافاتى با حرمت  595 احاديث وارده در استحباب نيكو خواندن قرآن

صوت و كشيدن و يا ترجيع و  غناء در قرآن ندارد زيرا مجرد تحسين

گردانيدن صدا كه آواز را نيكو گرداند، غناء نيست چنانچه بيان 

 گرديد.

  غناء در مجلس عروسى زنانه

                                                 
 (.27لقرآن لغري الّله و يتخذونه مزامري و يتغنون بالقرآن.) وسائل كتاب َتارت باب قال) ص( ... فعندها يكون اقوام يتعلمون ا -(1)  594
 (.465حه مستند كتاب شهادات صف«) ان القرآن نزل باْلزن فاقرئوه باْلزن» و مانند مرسله ابن اىب عمري« رجع بالقرآن صوتك فان الّله َيب الصوت اْلسن» مانند روايت اىب بصري از حضرت صادق) ع( -(2)  595
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اى از فقهاء غناء را در مجلس عروسى بسه شرط از موضوع  : عده

 اند. حرمت غناء خارج كرده

 اول مرد، هرچند محرم باشد در آن مجلس نباشد.

 شان باطلى نگويند )مانند دروغ و فحش(.دوم در خواندن

 سوم آالت لهو و وسائل موسيقى استعمال نكنند.

جمعى از فقهاء استعمال دف )دايره( را در مجلس عروسى جايز 

اند بشرط آنكه حلقه نداشته  اند و شهيد و محقق ثانى فرموده دانسته

 باشد.

تى در ليكن احتياط در ترك هر دو است يعنى استعمال آالت لهو ح

مجلس عروسى و آواز خواندن زنان در مجلس مزبور حتى با 

گانه مزبور بايد ترك شود. چنانچه شيخ انصارى  اجتماع شرائط سه

عليه الرحمه در مكاسب و شهيد در كتاب دروس و سيد در رساله 

 اند و راه رستگارى در احتياط است. وسيله فرموده

______________________________ 
ية ال يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة و قلوب من يعجبه شأنهم. الرهبان

 )وسائل الشيعه كتاب صالة(:
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اند  حديثى را عامه نسبت بپيغمبر )ص( داده و در كتابهاى خود نوشته

 كه فرمود:

بنابر صحت روايت گوئيم ابن اثير كه « من لم يتغن بالقرآن فليس منا»

تغنيت و تغانيت »گفته است از جمله علماى عامه است در كتاب نهايه 

شوند و معنى حديث  هر سه به يك معنى استعمال مى« و استغنيت

كسى كه بسبب قرآن از « من لم يستغن بالقرآن فليس منا»آنست كه 

نياز نشود از ما نيست پس بر فرض صحت حديث ربطى  غير آن بى

 بمعنى غناء ندارد.

القرآن لغير اللّه و قال )ص( ... فعندها يكون اقوام يتعلمون  -(1)

 (.27يتخذونه مزامير و يتغنون بالقرآن. )وسائل كتاب تجارت باب 

رجع بالقرآن »مانند روايت ابى بصير از حضرت صادق )ع(  -(2)

و مانند مرسله ابن ابى عمير « صوتك فان اللّه يحب الصوت الحسن

)مستند كتاب شهادات « ان القرآن نزل بالحزن فاقرئوه بالحزن»

 (.465 صفحه

 274، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  دروغ -17
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هفدهم از گناهانى كه بكبيره بودنش تصريح شده دروغ گفتن است، 

فرمايد، دروغ گفتن  شيخ انصارى عليه الرحمه در مكاسب محرمه مى

حرام است به حكم قطعى عقول بشرى و جميع اديان آسمانى و در 

 شرع مقدس اسالم حرمت آن به ادله اربعه:

اب، اجماع، سنت و عقل ثابت است و كبيره بودنش از قرآن و كت

 گردد. احاديث استفاده مى

در روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا )ع( صريحا كذب را از 

گناهان كبيره ميشمارد و همچنين در روايت اعمش از حضرت صادق 

 )ع( بكبيره بودنش تصريح شده است.

 دروغ از بزرگترين كبائر

ص( فرمود: بزرگترين گناهان كبيره، شرك و عقوق : رسول خدا )

 .596والدين و قول باطل يعنى دروغ ميباشد

ايست مقفل  از حضرت عسكرى )ع( مرويست كه تمام بديها در حجره

 .597 و كليد گشودن آن دروغ است

 لعن ملك و بوى گند

                                                 
 أ ال اخِبكم باكِب الكبائر االشراك باهلل و عقوق الوالدين و قول الزور.) وسائل الشيعه(. -(1)  596
 (.120جعلت اخلبائت كلها ىف بيت واحد و جعل مفتاحها الكذب.) مستدرك كتاب حج باب  -(2)  597
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: رسول خدا )ص( فرمود: مؤمن هرگاه بدون عذر دروغى بگويد 

را لعنت ميكنند و بوى گندى از قلبش بيرون هفتاد هزار ملك او 

 آيد كه تا مى

______________________________ 
أ ال اخبركم باكبر الكبائر االشراك باهلل و عقوق الوالدين و  -(1)

 قول الزور. )وسائل الشيعه(.

جعلت الخبائت كلها فى بيت واحد و جعل مفتاحها الكذب.  -(2)

 (.120)مستدرك كتاب حج باب 

 275، ص: 1 گناهان كبيره، ج

رسد و خداوند بسبب اين دروغ گناه هفتاد زنا كه كمترين  بعرش مى

 .598نويسد آن زناى با مادر است براى او مى

 .599 و شكى نيست گناهى كه عقوبتش باين حد باشد از كبائر است

  قرآن مجيد و دروغ

                                                 
 نت حىت يبلغ العرش و كتب الّله عليه بتلك الكذبة سبعي زنية اهوهنا كمن زىن بامه.) مستدرك(.ان املؤمن اذا كذب بغري عذر لعنه سبعون الف ملك و خرج من قلبه ن -(1)  598
و اعراض بلكه  اش بيش از ضرر و مفسده زنا است چنانچه بعضى از دروغها است كه سبب برافروخته شدن آتش فتنه و از بي رفنت اموال حمتمل است كه اين عقوبت براى دروغى باشد كه ضرر و مفسده -(2)  599

و نظائر آن « الكذب شر من الشراب» ل است حديثگردد و يا اينكه مراد دروغ بر خدا و رسول) ص( و ائمه باشد كه اشد مراتب كذب است و يا مراد قسم دروغ يا شهادت دروغ است چنانچه حمتم رخينت خوهنا مى
 اشاره باين مراتب از دروغ باشد.
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سانى فرمايد: جز اين نيست كه ميبافند دروغ را ك : در سوره نحل مى

 600هاى خداوند را اند نشانه اند و تصديق نكرده كه ايمان نياورده

 يعنى دروغگو ايمان بآيات خداوند ندارد.

فرمايد: به درستى كه خداوند راهنمائى و لطف  و در سوره زمر مى

فرمايد درباره كسى كه دروغگو و بسيار ناسپاس )نسبت بمنعم  نمى

 .601 حقيقى( است

شود كه دروغگو مستحق لعنت و  فاده مىو از چند آيه قرآن است

 .602 سزاوار خشم پروردگار عالم است

آيات و اخبار وارده در بزرگى گناه دروغ و شدت عقوبت و مفاسد و 

زيانهاى مترتبه بر آن زياد و مرحوم حاجى نورى عليه الرحمه براى 

 اختصار و آسانى حفظ آن چهل مورد را شماره كرده بدين قرار:

فرمايد: جماع و  است: چنانچه در سوره بقره مىدروغ فسق  -1

فسوق )دروغ گفتن( و جدال كردن در موقع انجام وظيفه حج بايد 

                                                 
600  (3)-\i  ا يَ ْفرَتِي  (.105آيه  16) سوره E\ اْلَكِذَب الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن ِبآياِت اللَّهِ ِإَّنَّ
601  (4)-\i  ٌار  (.5آيه  39) سوره E\ِإنَّ اللََّه ال يَ ْهِدي َمْن ُهَو كاِذٌب َكفَّ
602  (5)-\i  َفَ َنْجَعْل َلْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلكاِذِبي \E (61 -آيه 3) سوره\i  ََلْيِه ِإْن كاَن ِمَن اْلكاِذِبيَ َأنَّ َلْعَنَت اللَِّه ع \E (.7آيه  24) سوره 
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كه در اين آيه شريفه از دروغ تعبير به فسوق  603ترك شود

 فرمايد. مى

______________________________ 
ان المؤمن اذا كذب بغير عذر لعنه سبعون الف ملك و خرج  -(1)

ه نتن حتى يبلغ العرش و كتب اللّه عليه بتلك الكذبة سبعين من قلب

 زنية اهونها كمن زنى بامه. )مستدرك(.

محتمل است كه اين عقوبت براى دروغى باشد كه ضرر و  -(2)

اش بيش از ضرر و مفسده زنا است چنانچه بعضى از دروغها  مفسده

و  است كه سبب برافروخته شدن آتش فتنه و از بين رفتن اموال

گردد و يا اينكه مراد دروغ بر خدا و  اعراض بلكه ريختن خونها مى

رسول )ص( و ائمه باشد كه اشد مراتب كذب است و يا مراد قسم 

الكذب شر »دروغ يا شهادت دروغ است چنانچه محتمل است حديث 

 و نظائر آن اشاره باين مراتب از دروغ باشد.« من الشراب

آيه  16)سوره   ذِبَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِإِنَّما يَفْتَرِي الْكَ -(3)

105.) 

 (.5آيه  39)سوره  إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ -(4)

                                                 
603  (6)-\i  َِفال َرَفَث َو ال ُفُسوَق َو ال ِجداَل ِف اْلَْج \E (.197آيه  2) سوره 
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أَنَّ لَعْنَتَ  (61 -آيه 3)سوره   فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ -(5)

 (.7آيه  24)سوره   الْكاذِبِينَاللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ 

 (.197آيه  2)سوره   فَال رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَ فِي الْحَجِ -(6)

 276، ص: 1 گناهان كبيره، ج

فرمايد كه اگر  و نيز در سوره حجرات از دروغگو تعبير بفاسق مى

كه در  604بشما فاسقى خبرى داد پيش از تحقيق و بررسى نپذيريد

آيه از وليد دروغگو تعبير بفاسق شده است، پس از اين دو اين مورد 

 شود كه دروغ فسق و دروغگو فاسق است. آيه معلوم مى

پرستى يكجا  دروغ قول زور است: دروغ قول زور است و با بت -2

پرستى است(  ذكر شده چنانچه فرموده از پليديها دورى كنيد )كه بت

 .605و از قول زور )دروغ( نيز بپرهيزيد

اى كه گذشت فرمود  دروغگو ايمان ندارد: چنانچه در آيه شريفه -3

 دروغگو بآيات خدا ايمان ندارد.

                                                 
604  (1)-\i ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتَبيَُّنوا\E (.6آيه  49) سوره 
605  (2)-\i  ْثاِن َو اْجَتِنُبوا قَ ْوَل الزُّورِ فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اْْلَو\E (.31آيه  22) سوره 
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دروغ اثم و گناه است: در لسان اخبار دروغ اثم و گناه ناميده  -4

شده چنانچه از حضرت باقر )ع( است كه دروغ تمامش اثم و گناه 

 است.

است دروغگو ملعون است: دروغگو مورد خشم و غضب خد -5

 .606 چنانكه در آيه لعان است

دروغگو روسياه است: چنانچه پيغمبر اكرم )ص( فرمود از دروغ  -6

 .607كند بپرهيز زيرا كه روى دروغگو را سياه مى

______________________________ 
 (.6آيه  49)سوره  إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا -(1)

 22)سوره  مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ -(2)

 (.31آيه 

 (.7آيه  24)سوره   أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ -(3)

                                                 
606  (3)-\i  ََأنَّ َلْعَنَت اللَِّه َعَلْيِه ِإْن كاَن ِمَن اْلكاِذِبي \E (.7آيه  24) سوره 
 قال) ص( اياك و الكذب فانه يسود الوجه) مستدرك(: -(4)  607

گرى نزد سلطان يعقوب مريزا پادشاه آذرباَيان و عراق فرستاد و هداياى بسيار با  را كه پادشاه خراسان و زابلستان بود امري حسي ابيوردى را به ايلچىدر كتاب حبيب السري مسطور است كه سلطان حسي مريزاى بايق
ِبد كتابدار سهوا عوض كليات جامى كتاب فتوحات مكى را باو داد و امري حسي بدون وقت تازه و مرغوب بود امر كرد باو داده مهراه ب او مهراه َّنود و چند جلد كتاب كه از آن مجله كتاب كليات جامى را كه در آن

 بررسى بآهنا كتاهبا را برداشته با ساير هدايا حبضور سلطان يعقوب وارد شد.
ام و در هر منزل  مصاحىب داشتم و آن كتاب كليات جامى است كه براى مشا هديه آورده امري حسي گفت در راه« اى اى و ملول گشته در اين مسافت بعيد زمحت بسيار ديده» سلطان تفقد بسيار از او َّنود و گفت:

 شدم. بواسطه مطالعه او رفع مالل از من ميشد و بآن مأنوس مى
جامى نيست بلكه فتوحات مكى است و دروغ امري حسي كه گفت در راه  آوردند چون گشودند معلوم شد كه كليات -سلطان از وفور اشتياق بكتاب مزبور گفت بگو بروند و كتاب را بياورند. امري حسي فرستاد و

 كردم ظاهر گرديد. مطالعه مى
 سلطان گفت آيا خجالت نكشيدى از گفنت چني دروغى؟!.

 مه سلطان نتوانست صِب َّنايد.زده نتوانست جواب بگويد و با شرمندگى از بارگاه خارج و بدون توقف بسمت خراسان حركت كرد و براى گرفنت جواب نا ابيوردى خجالت
 ديدم. آمد را َّنى گفت در اين وقت كه دروغم فاش شد ميل داشتم مرده بودم و آن پيش مى
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 قال )ص( اياك و الكذب فانه يسود الوجه )مستدرك(: -(4)

قرا در كتاب حبيب السير مسطور است كه سلطان حسين ميرزاى باي

كه پادشاه خراسان و زابلستان بود امير حسين ابيوردى را به 

گرى نزد سلطان يعقوب ميرزا پادشاه آذربايجان و عراق  ايلچى

فرستاد و هداياى بسيار با او همراه نمود و چند جلد كتاب كه از آن 

وقت تازه و مرغوب بود امر  جمله كتاب كليات جامى را كه در آن

ببرد كتابدار سهوا عوض كليات جامى كتاب كرد باو داده همراه 

فتوحات مكى را باو داد و امير حسين بدون بررسى بآنها كتابها را 

 برداشته با ساير هدايا بحضور سلطان يعقوب وارد شد.

در اين مسافت بعيد زحمت »سلطان تفقد بسيار از او نمود و گفت: 

ه مصاحبى امير حسين گفت در را« اى اى و ملول گشته بسيار ديده

ام و  داشتم و آن كتاب كليات جامى است كه براى شما هديه آورده

در هر منزل بواسطه مطالعه او رفع مالل از من ميشد و بآن مأنوس 

 شدم. مى

سلطان از وفور اشتياق بكتاب مزبور گفت بگو بروند و كتاب را 

 -بياورند. امير حسين فرستاد و

 277، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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از شراب بدتر است: حضرت باقر )ع( فرمود خداوند دروغ  -7

براى شر قفلهائى قرار داده و كليد آن شراب است و دروغ بدتر از 

 .608 شراب است

بوى گند دروغ: دروغگو، بواسطه دروغ بوى دهانش در قيامت  -8

 گنديده است.

كنند چنانچه مضمون  فرار ملك: مالئكه از بوى گندش فرار مى -9

 .609 است حديث نبوى )ص(

فرمايد )چنانكه از آيات مباهله و  خداوند دروغگو را لعنت مى -10

 شود(. لعان كه گذشت استفاده مى

 رسد. بوى گند دروغگو تا بعرش مى -11

 كنند. حمله عرش )مالئكه مقربين( دروغگو را لعنت مى -12

كننده ايمان است چنانچه حديثى بهمين مضمون  دروغ خراب -13

 .610 ع( استاز حضرت باقر )

                                                 
 .(2ج  239لكذب ص ان الّله عز و جل جعل للشر اقفاال و جعل مفاتيح تلك االقفال الشراب، و الكذب شر من الشراب.) اصول كاىف كتاب االميان و الكفر باب ا -(1)  608

شود، مبراتب بيشرت خواهد بود و شايد مراد باقفال در حديث شريفى كه   هرچند شراب عقل و هوش شراخبوار را كه برد ممكن است هر نوع شرى از او صادر شود ليكن شرورى كه در بسيارى از موارد از دروغ پيدا مى
از خدا باشد و ظاهر است كه بنوشيدن شراب متام اين صفات حمو و صفات رذيله شهوت و غضب و شيطنت ظاهر شده و  گذشت صفت كماليه عاقله و حياء و عفت و شرف و عزت نفس، طلب كمال و خوف

 در آن حال هيچ شرى از او مأمون خنواهد بود.
 ان العبد اذا كذب تباعد عنه امللك من ننت ما جاء منه) مستدرك( -(2)  609
 (.254ان) كاىف باب االميان و الكفر ص عن اىب جعفر) ع( ان الكذب هو خراب االمي -(3)  610
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دروغ مانع چشيدن طعم ايمان است از حضرت امير المؤمنين  -14

  )ع( است

______________________________ 
آوردند چون گشودند معلوم شد كه كليات جامى نيست بلكه فتوحات 

كردم  مكى است و دروغ امير حسين كه گفت در راه مطالعه مى

 ظاهر گرديد.

 از گفتن چنين دروغى؟!. سلطان گفت آيا خجالت نكشيدى

زده نتوانست جواب بگويد و با شرمندگى از بارگاه  ابيوردى خجالت

خارج و بدون توقف بسمت خراسان حركت كرد و براى گرفتن جواب 

 نامه سلطان نتوانست صبر نمايد.

گفت در اين وقت كه دروغم فاش شد ميل داشتم مرده بودم و آن  مى

 ديدم. آمد را نمى پيش

اللّه عز و جل جعل للشر اقفاال و جعل مفاتيح تلك االقفال  ان -(1)

الشراب، و الكذب شر من الشراب. )اصول كافى كتاب االيمان و 

 (.2ج  239الكفر باب الكذب ص 
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هرچند شراب عقل و هوش شرابخوار را كه برد ممكن است هر نوع 

شرى از او صادر شود ليكن شرورى كه در بسيارى از موارد از دروغ 

شود، بمراتب بيشتر خواهد بود و شايد مراد باقفال در حديث  پيدا مى

شريفى كه گذشت صفت كماليه عاقله و حياء و عفت و شرف و عزت 

نفس، طلب كمال و خوف از خدا باشد و ظاهر است كه بنوشيدن 

شراب تمام اين صفات محو و صفات رذيله شهوت و غضب و شيطنت 

 از او مأمون نخواهد بود. ظاهر شده و در آن حال هيچ شرى

ان العبد اذا كذب تباعد عنه الملك من نتن ما جاء منه  -(2)

 )مستدرك(

عن ابى جعفر )ع( ان الكذب هو خراب االيمان )كافى باب  -(3)

 (.254االيمان و الكفر ص 

 278، ص: 1 گناهان كبيره، ج

د اى طعم ايمان را مگر اينكه انواع دروغ را ترك نماي نميچشد بنده

 .611 جدى يا مزاح

 دروغگو تخم دشمنى و كينه را در دلهاى ميكارد. -15

                                                 
 (.340عن على) ع( ال َيد عبد طعم االميان حىت يرتك الكذب هزله وجده) كاىف باب االميان و الكفر ص  -(1)  611
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دروغگو مروتش از همه خلق كمتر است چنانچه از حديث نبوى  -16

 .612شود )ص( استفاده مى

 اى است كه همه خبائث در آنست. دروغ كليد خانه -17

دروغ فجور و دروغگو فاجر است چنانچه از پيغمبر )ص(  -18

رهيزيد از دروغ كه آن از فجور است و هر دو در مرويست كه بپ

 .613 آتش است

 كنند. بواسطه يك دروغ، هفتاد هزار ملك، دروغگو را لعنت مى -19

دروغ نشانه نفاق است چنانچه رسول خدا )ص( فرمود منافق  -20

را سه عالمت است: دروغ گفتن، خيانت كردن، و خلف وعده 

 .614 نمودن

شورت پسنديده نيست چنانچه از دروغگو رأيش در مقام م -21

 .615 پيغمبر )ص( است

ترين مرضهاى نفسانيه است چنانچه از امير  دروغ زشت -22

 .616 المؤمنين )ع( است

                                                 
 اقل الناس مروة من كان كاذبا.) مستدرك( -(2)  612
 اياكم و الكذب فانه من الفجور و مها ىف النار) مستدرك( -(3)  613
 تدركمس -(4)  614
 ىف املستدرك عنه) ص( ال رأى لكذوب) مستدرك( -(5)  615
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طور كه از پيغمبر اكرم  دروغ انگشت پيچ شيطانست همان -23

 .617 )ص( روايتى در اين زمينه رسيده است

 .618(دروغ بدترين رباهاست )از حيث عذاب شديدتر است -24

______________________________ 
عن على )ع( ال يجد عبد طعم االيمان حتى يترك الكذب هزله  -(1)

 (.340وجده )كافى باب االيمان و الكفر ص 

 اقل الناس مروة من كان كاذبا. )مستدرك( -(2)

 اياكم و الكذب فانه من الفجور و هما فى النار )مستدرك( -(3)

  مستدرك -(4)

 لمستدرك عنه )ص( ال رأى لكذوب )مستدرك(فى ا -(5)

 عن على )ع( و علة الكذب اقبح علة. )مستدرك( -(6)

ان ال بليس كحال و لعوقا و سعوطا فكحله النعاس و لعوقه  -(7)

 الكذب و سعوطه الكبر )وسائل الشيعه(

                                                                                                                                                                                           
 عن على) ع( و علة الكذب اقبح علة.) مستدرك( -(6)  616
 ان ال بليس كحال و لعوقا و سعوطا فكحله النعاس و لعوقه الكذب و سعوطه الكِب) وسائل الشيعه( -(7)  617
 (.12حديث  574ص  138حج باب  كتاب  5عنه) ص( ارىب الربا الكذب) وسائل الشعيه ج  -(8)  618
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كتاب حج  5عنه )ص( اربى الربا الكذب )وسائل الشعيه ج  -(8)

 .(12حديث  574ص  138باب 

 279، ص: 1 گناهان كبيره، ج

مردى از رسول خدا )ص( پرسيد: چه  -25دروغ مورث كفر است: 

عملى سبب دخول در آتش است؟ فرمود: دروغ زيرا دروغ سبب 

 .619 فجور و فجور سبب كفر و كفر سبب دخول در آتش است

از حضرت صادق )ع( است كه از  -27آورد:  دروغ فراموشى مى

ه خداوند فراموشى را بر او مسلط مجازات دروغگو آنست ك

نمايد و بعد  گويد و آن را فراموش مى پس دروغى مى 620گرداند مى

دهد كه منافى با دروغ اولى است و خود را نزد مردم  خبرى مى

 سازد. رسوا مى

 دروغ درى از درهاى نفاق است. -28

دروغگو بعذاب مخصوصى معذب  -29عذاب ويژه دروغگويان: 

در كتاب دعوات راوندى، حديثى طوالنى از رسول باشد چنانچه  مى

                                                 
 جاء رجل اىل النىب) ص( فقال ما عمل اهل النار فقال) ص( الكذب اذا كذب العبد فجر و اذا فجر كفر و اذا كفر دخل النار) مستدرك( -(1)  619
 (.7حديث  138باب  573ان مما اعان الّله به على الكذابي النسيان) وسائل الشيعه كتاب حج ص  -(2)  620
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خدا )ص( روايت نموده كه آن حضرت مشاهدات خود را در معراج 

 بيان نموده از آن جمله فرمود:

ديدم مردى را كه بر پشت خوابانيده شده و ديگرى بر سرش ايستاده 

و در دستش مانند عصائى از آهن كه سرش كج باشد، بود پس بر يك 

و با آنچه در دستش بود بر رويش ميزد، از طرف  آمد طرفش مى

كرد و همچنين به بينى و چشمش  قطعه مى دهان تا قفايش را قطعه

آمد و همين كار را تكرار  زد تا قفاى آن آنگاه بطرف ديگر مى مى

كرد و هنوز از اين طرف فارغ نشده، طرف ديگر صحيح و بحال  مى

 كرد. مىگشت و با او همان كار اول را  اول برمى

پرسيدم علت عذاب اين شخص چيست؟ بمن گفتند اين مردى است 

گويد كه زيانش به  رود دروغى مى اش بيرون مى كه صبح كه از خانه

 كنند. رسد و تا روز قيامت با او چنين عذابى مى آفاق مى

دروغگو، از نماز شب محروم است و در نتيجه از بركاتى كه  -30

ماند كه از آن جمله از سعه رزق  مى اين عبادت بزرگ دارد محروم

  بهره است چنانچه روايت بى

______________________________ 
جاء رجل الى النبى )ص( فقال ما عمل اهل النار فقال )ص(  -(1)
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الكذب اذا كذب العبد فجر و اذا فجر كفر و اذا كفر دخل النار 

 )مستدرك(

لنسيان )وسائل الشيعه ان مما اعان اللّه به على الكذابين ا -(2)

 (.7حديث  138باب  573كتاب حج ص 

 280، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .621 شريفى از حضرت صادق )ع( باين مضمون مرويست

دروغ سبب خذالن الهى است و خداوند دروغگو را هدايت  -31

 .622فرمايد نميفرمايد چنانچه در قرآن مجيد تذكر مى

 شود. گرفته مىبهاء و طراوت انسانى از دروغگو  -32

كسى كه دروغگوئيش زياد شود حسن و »عيسى بن مريم )ع( فرمود 

كه مردم  به طورى 623رود جمال و وقارش نزد خدا و خلق از بين مى

 شوند. از او متنفر و منزجر مى

 دروغ بزرگترين خبائث است. -33

 دروغ از گناهان كبيره است چنانچه در اول بحث ذكر گرديد. -34
                                                 

 ان الرجل ليكذب الكذب فيحرم هبا صالة الليل فاذا حرم صالة الليل حرم هبا الرزق) حبار االنوار(. -(1)  621
622  (2)-\i .اٌر  (.5آيه  39) سوره E\ِإنَّ اللََّه ال يَ ْهِدي َمْن ُهَو كاِذٌب َكفَّ
 (.255ص  2من كثر كذبه ذهب هبائه) كاىف ج  -(3)  623
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ايمان دور بلكه ضد آنست چنانكه از پيغمبر اكرم دروغ از  -35

 624است.

 .625دروغگو از بزرگترين گنهكارانست چنانكه پيغمبر فرمود -36

كند چنانكه پيغمبر اكرم )ص(  دروغ صاحبش را هالك مى -37

بينيد  فرمود، از دروغ بپرهيزيد، اگر شما در آن رستگارى مى

 .626 ستطور نيست( به درستى كه در آن هالكت ا )اين

دروغگو قابل رفاقت و برادرى نيست حضرت امير المؤمنين  -38

)ع( فرمود مسلمان بايد از دوستى و برادرى دروغگو بپرهيزد زيرا 

 .627شود بسبب دروغ گفتن اگر راست هم بگويد باور كرده نمى

 .628دهد خداوند او را هدايت نميكند و راه حق را نشانش نمى -39

______________________________ 
ان الرجل ليكذب الكذب فيحرم بها صالة الليل فاذا حرم صالة  -(1)

 الليل حرم بها الرزق )بحار االنوار(.

 (.5آيه  39)سوره  إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ. -(2)

                                                 
 ان.) مستدرك(.عنه) ص( الكذب جمانب االمي -(4)  624
 من اعظم اخلطايا اللسان الكذوب) مستدرك( -عنه) ص( ايضا -(5)  625
 و اجتنبوا الكذب و ان رأيتم فيه النجاة فان فيه اَللكه.) مستدرك( -(6)  626
 (.6حديث  573ص  138اب ء بالصدق فال يصدق.) وسائل الشيعه كتاب حج ب ينبغى للرجل املسلم ان َيتنب مواخاة الكذاب انه يكذب حىت َيى -(7)  627
628  (8)-\i .اٌب  E\ِإنَّ اللََّه ال يَ ْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّ
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 (.255ص  2من كثر كذبه ذهب بهائه )كافى ج  -(3)

 )مستدرك(. عنه )ص( الكذب مجانب االيمان. -(4)

من اعظم الخطايا اللسان الكذوب  -عنه )ص( ايضا -(5)

 )مستدرك(

و اجتنبوا الكذب و ان رأيتم فيه النجاة فان فيه الهلكه.  -(6)

 )مستدرك(

ينبغى للرجل المسلم ان يجتنب مواخاة الكذاب انه يكذب  -(7)

 138ء بالصدق فال يصدق. )وسائل الشيعه كتاب حج باب  حتى يجى

 (.6حديث  573ص 

 إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. -(8)

 281، ص: 1 گناهان كبيره، ج

دروغ سبب گرفتن صورت انسانى از دروغگو است يعنى صورت  -40

اش انسان نيست چنانچه رسول خدا )ص( بحضرت زهراء  برزخيه

مانند سر سالم اللّه عليها فرمود در شب معراج زنى را ديدم كه سرش 
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انگيزى و  -خوك و بدنش مانند بدن االغ بود و سببش فتنه

 .629 دروغگوئيش بوده

  مراتب دروغ

: هرچند جمعى از فقهاء عظام مانند شهيد ثانى عليه الرحمه دروغ 

اند ليكن پس از  را بطور كلى و اطالق از گناهان كبيره دانسته

شود كه دروغ  مراجعه باخبار و روايات وارده در مقام دانسته مى

داراى مراتبى است كه بعضى از آنها قطعا كبيره و برخى اكبر كبائر 

اى كبيره بودنش مشكوك است و براى مزيد اطالع مراتب  ولى پاره

 شود. دروغ ذكر مى

  دروغ بر خدا و پيغمبر و امام -1

: بدترين مراتب دروغ، دروغ بخدا و پيغمبر و امام است. در سوره 

و نگوئيد چيزى را كه بر زبانهاى خود وصف »فرمايد:  نحل مى

كنيد دروغ را و ميگوئيد اين حالل است و اين حرام، تا افتراء  مى

بندند از  كنيد بر خدا دروغ را جز اين نيست آنان كه بخدا دروغ مى

                                                 
 عيون اخبار الرضا) ع(. -(1)  629
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عذاب خدا در دنيا و آخرت رستگارى نيابند، در دنيا بهره قليلى 

 .630 دناكى استدارند و براى ايشان در آخرت عذاب در

حضرت صادق )ع( فرمود دروغ بر خدا و رسول از گناهان كبيره 

 .631 است

و نيز حضرت باقر )ع( به ابو نعمان فرمود: يك دروغ هم از قول ما 

 .632مگو، زيرا كه آن دروغ ترا از دين حنيف اسالم خارج ميكند

رود و  يعنى بواسطه اين دروغى كه بما بستى نور ايمان از دلت مى

اين قسم دروغ در حال روزه باشد در صورت عمد موجب بطالن اگر 

 شود. روزه هم مى

 دروغ بهر چه باشد

: فرقى در حرمت دروغ نيست بين اينكه دروغ را بزبان بگويد يا بقلم 

  بنويسد يا با اشاره بفهماند و نيز فرقى نيست بين اينكه دروغى را كه

______________________________ 
 اخبار الرضا )ع(.عيون  -(1)

                                                 
630  (2)-\i  ََّن يَ ْفرَتُوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ال يُ ْفِلُحوَن َمتاٌع قَِليٌل َو ََلُْم َعذاٌب أَلِيٌم.ِذيَو ال تَ ُقوُلوا ِلما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب هذا َحالٌل َو هذا َحراٌم لَِتْفرَتُوا َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِإنَّ ال\E (.117آيه  16) سوره 
 (.254ص  2قال) ع( الكذب على الّله و على رسوله و على رسوله من الكبائر.) كاىف ج  -(3)  631
 (.253ص  2ال تكذب علينا كذبة فتسلب اْلنيفية) كاىف ج  -(4)  632
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وَ ال تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حاَللٌ وَ هذا حَرامٌ  -(2)

لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ال يُفْلِحُونَ 

 (.117ه آي 16)سوره  مَتاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.

قال )ع( الكذب على اللّه و على رسوله و على رسوله من  -(3)

 (.254ص  2الكبائر. )كافى ج 

 (.253ص  2ال تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية )كافى ج  -(4)

 282، ص: 1 گناهان كبيره، ج

گويد در كتابى ديده باشد و خودش نسبت دهد يا اختراع  مى

 خودش باشد.

  غ استترجمه بخالف هم درو

: معنى دروغ بر خدا و پيغمبر اينست كه مطلبى را به دروغ بايشان 

نسبت دهد خواه در امر دين باشد يا دنيا مثال بگويد: خداوند بفالن 

اى كه از قرآن نباشد  پيغمبر چنين وحى فرستاده و مثل اينكه جمله

 بقرآن نسبت دهد يا اينكه آيه قرآن را ترجمه بخالف نمايد.

  س نيستكار همه ك
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خواهند روى منبر يا ميز خطابه يا جاى ديگر  : لذا كسانى كه مى

قرآن را ترجمه نمايند بدانند كه در معرض خطر بزرگى هستند زيرا 

در ترجمه آيات اوال الزم است قوانين عربى را كامال خوانده و 

فهميده باشد و ثانيا قوه فهم ظاهر آيات را داشته باشد و ثالثا فقط 

ه داللتش واضح است ترجمه كند )از معنى كردن متشابهات آياتى ك

 بپرهيزد(.

 از موارد دروغ بر خدا

: از جمله موارد دروغ بر خدا آنست كه شخص دروغى بگويد و 

 گويم. براى اثبات آن بگويد خدا شاهد است يا ميداند كه راست مى

حضرت صادق )ع( فرمود در آن حال عرش الهى براى تعظيم جالل 

و در حديث ديگر فرمود كه خداوند  633آيد الى بلرزه درمىحق تع

فرمايد آيا جز من كسى را پيدا نكردى كه بر او دروغ  مى

 .634ببندى؟

                                                 
 من قال علم الّله ما ال يعلم اهتزله العرش اعظاما هلل عز و جل.) كاىف( -(1)  633
 اذا قال العبد: علم الّله و كان كاذبا قال الّله تعاىل: اما وجدت احدا تكذب عليه غريى. -(2)  634

 (.2حديث  124ص  16ج  5) وسائل الشيعه كتاب االميان باب 
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اى خدا را گواه گيرد بر امر  در بعضى روايات رسيده كه چون بنده

ترى نيافتى كه  فرمايد از من ضعيف خالف واقعى، خداوند عالم مى

 .635ى؟مرا بر اين دروغ شاهد آورد

  دروغ بر پيغمبر و امام

: اما دروغ بر پيغمبر و امام آنست كه حديثى را پيش خود اختراع 

كند و بآنها نسبت دهد يا حديثى از كسى بشنود يا در كتابى ببيند و 

با اينكه ميداند دروغ است مع الوصف بامام يا پيغمبر )ص( نسبت 

 دهد.

بصحتش كند كه از  بلى اگر حديثى را از روى قرائن موجوده يقين

 امام رسيده، جايز است نقل كند و آن را بمعصوم نسبت دهد.

______________________________ 
من قال علم اللّه ما ال يعلم اهتزله العرش اعظاما هلل عز و جل.  -(1)

 )كافى(

اذا قال العبد: علم اللّه و كان كاذبا قال اللّه تعالى: اما وجدت  -(2)

 ه غيرى.احدا تكذب علي

 (.2حديث  124ص  16ج  5)وسائل الشيعه كتاب االيمان باب 
                                                 

 معراج السعاده. -(3)  635
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 معراج السعاده. -(3)

 283، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 نقل اخبار بشرط استناد

: اما احاديثى كه در كتابها موجود است و علمى بصدق و كذب آنها 

نيست يعنى واقعا نميداند آيا قول امام است يا نه، در صورتى كه آن 

مخالف ضرورت دين و مذهب نباشد و نيز موجب هتك مقام  حديث

شود بقسمى  امام )ع( هم نباشد و غرابتى كه موجب هتك اخبار مى

كه بواسطه سبكى آن، عقل سليم از پذيرفتنش اباء دارد نباشد نقل 

كردن چنين اخبارى با استناد بكتابى كه در آن ديده جايز است، 

م )ع( چنين رسيده يا فالن شخص يعنى بگويد در فالن كتاب از اما

چنين از امام )ع( روايت ميكرد و عالوه بر آنچه ذكر شد، بنابر 

بيند نقل نكند بلكه از كتابهائى نقل كند  احتياط از هر كتابى كه مى

اش اعتماد و مؤلفش را بتقوى و ورع شناخته و كمال  كه به نوشته

 وثوق را باو داشته باشد.
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قل حديث مكن مگر از شخص ثقه وگرنه حضرت باقر )ع( فرمود ن

دروغگو خواهى بود و دروغ سبب ذلت و خوارى نزد خدا و خلق 

 .636 است

 و ضمن مكتوب حضرت امير المؤمنين بحارث همدانى است كه:

مباالتى در  نقل مكن براى مردم هرچه را كه شنيدى كه همين )بى

 .637 نقل( كافى است در دروغگوئى

يد كامال حديث را مطابق آنچه ثبت شده عالوه بر آنچه ذكر شد با

اى كه موجب  اى بر آن بيفزايد يا كلمه نقل كند بدون اينكه كلمه

نقص يا عوض شدن معنى شود از آن بياندازد وگرنه مشمول اين 

 638شود كه فرمود: حديث شريف كه از رسول خدا )ص( مرويست مى

ام پس  هكسى كه دروغ گويد و از من چيزى را نقل كند كه من نگفت

 .639نشيمنگاهش از آتش جهنم پر خواهد شد

                                                 
 و ال حتدث اال عن ثقة فتكون كذابا و الكذب ذل.) كشف احملجة(. -(1)  636
 (.68و ال حتدث الناس بكل ما مسعت فكفى بذلك كذبا.) هنج البالغه رساله  -(2)  637
 (.576ص  139من قال على ما مل اقل فليتبوء مقعده من النار.) وسائل الشيعه كتاب حج باب  -(3)  638
ت سيد الشهداء را نورى است كه در كرمانشاه شخصى خدمت عامل كامل آقا حممد على صاحب مقامع رسيد و عرض كرد در خواب ديدم بدندان خود گوشت بدن مبارك حضر در كتاب دار السالم  -(4)  639

كتاب شفاء الصدور و غري آن نقل   -، فرمود يا ترك كن يا از كتب معتِبه نقل كن دركىن عرض كرد بلى خواىن مى شناخت سر بزير انداخت و متفكر شد پس باو فرمود شايد روضه كنم، تعبريش چيست؟ آقا او را َّنى مى
آن فقيه بزرگ « يا زينب يا زينب» دو مرتبه گفت« يا زينب» اى كه حضرت سّيدالّشهدا) ع( فرمود شده كه وقىت يكى از فضالء با ديانت اهل منِب در حمضر فقيه زاهد حاج حممد ابراهيم كلباسى عليه الرمحه در ذيل قصه

 -دفعه فرمود. نفرمود بلكه يك« يا زينب» به آواز بلند فرمود، خدا دهنت را بشكند امام) ع( دو دفعه
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______________________________ 
و ال تحدث اال عن ثقة فتكون كذابا و الكذب ذل. )كشف  -(1)

 المحجة(.

و ال تحدث الناس بكل ما سمعت فكفى بذلك كذبا. )نهج  -(2)

 (.68البالغه رساله 

لنار. )وسائل الشيعه من قال على ما لم اقل فليتبوء مقعده من ا -(3)

 (.576ص  139كتاب حج باب 

در كتاب دار السالم نورى است كه در كرمانشاه شخصى  -(4)

خدمت عالم كامل آقا محمد على صاحب مقامع رسيد و عرض كرد 

در خواب ديدم بدندان خود گوشت بدن مبارك حضرت سيد 

ير شناخت سر بز كنم، تعبيرش چيست؟ آقا او را نمى الشهداء را مى

كنى عرض  خوانى مى انداخت و متفكر شد پس باو فرمود شايد روضه

 -كرد بلى، فرمود يا ترك كن يا از كتب معتبره نقل كن در

 284، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  نقل بمضمون هم بشرطى جايز است
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: و اما نقل بمضمون حديث نه الفاظ آن، در صورتى جايز است كه 

د عربى بوده و مزاياى كالم را بفهمد، كننده داراى قوه فهم قواع نقل

پس مضمون و خالصه مراد حديث را كه داللتش آشكار است نقل 

 نمايد با تصريح باينكه مضمون حديث اينست.

اما زبان حال بصورت شعر يا نثر، اگر منافى با مقام امام )ع( نبوده و 

واقعا زبان حال باشد يعنى حال امام )ع( در آن وقت طورى بود كه 

ترجمان آن اين كلمات يا اين اشعار باشد، مانعى ندارد. ولى بايد 

 معلوم باشد كه زبان حال است نه نقل قول امام )ع(.

  سوگند و شهادت و كتمان -2

اى در كبيره بودنش نيست، قسم دروغ و  : از مراتب دروغ كه شبهه

شهادت دروغ و كتمان شهادت است كه قريبا تفصيل هريك در ضمن 

 شود انشاء اللّه تعالى. منصوصه بيان مىكبائر 

 دار دروغ مفسده -3

: از اقسام دروغ كه مسلما گناه كبيره است، هر دروغى است كه در 

آن مفسده و زيان باشد و البته هرچه مفسده و زيان آن بيشتر باشد 
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شود دروغى  بزرگى گناهش و شدت عقوبتش شديدتر است و گاه مى

 گردد. ه شدن آبروها و خونها مىسبب تلف شدن اموال و ريخت

  دروغ از روى مزاح و شوخى -4

: از اقسام دروغ، دروغهائى است كه از روى هزل و مزاح و شوخى 

لوح  شود مثل اينكه بشخص ساده براى تفريح و خنده و غيره گفته مى

باورى بگويد فالن زن مايل بازدواج با تو است يا فالن شخص  و خوش

عوت كرده است يا فالن مال را بتو حواله نموده امشب ترا بمهمانى د

 و نظائر اينها.

اى كه داللت حرمت مطلق كذب دارد حرمت  مقتضاى اخبار عامه

اند و بعضى از  آنست و جمعى از فقهاء صريحا فتوى بحرمت آن داده

اى بر  اند بين جائى كه قرينه اند و فرق گذارده فقهاء تفصيل داده

اى نيست، با بودن  است و جائى كه قرينه نبودن قصد جدى در كالم

 نشانه بر مزاح و شوخى، جايز وگرنه حرام خواهد بود.

______________________________ 
كتاب شفاء الصدور و غير آن نقل شده كه وقتى يكى از فضالء با 

ديانت اهل منبر در محضر فقيه زاهد حاج محمد ابراهيم كلباسى 

يا »اى كه حضرت سيّدالشّهدا )ع( فرمود  عليه الرحمه در ذيل قصه
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آن فقيه بزرگ به آواز بلند « يا زينب يا زينب»دو مرتبه گفت « زينب

نفرمود « يا زينب»فرمود، خدا دهنت را بشكند امام )ع( دو دفعه 

 -دفعه فرمود. بلكه يك

 285، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كه حتى  هرچند اين قول بسيار متين است ليكن طريق احتياط آنست

با بودن قرينه بر هزل هم از اين قسم شوخيهائى كه متضمن كذب 

است خوددارى شود مخصوصا كه از اخبار مستفيضه در مقام حرمت 

 شود. مطلقا فهميده مى

 بايد از هرگونه دروغ پرهيز كرد

فرمايد: از هر دروغ بپرهيزيد كوچك يا  : حضرت سجاد )ع( مى

 .640بزرگ هزل يا جد

مؤمن بآثار عظيمه ايمان »ير المؤمنين )ع( است كه و از حضرت ام

رسد تا اينكه دروغ را ترك كند چه از روى هزل باشد و چه از  نمى

 .641«روى جد

                                                 
 (.2حديث  253ص  2اتقوا الكذب الصغري منه و الكبري ىف كل جد و هزل) كاىف ج  -(1)  640
 (.11حديث  255ص  2ال َيد عبد طعم االميان حىت يرتك الكذب جده و هزله.) كاىف ج  -(2)  641
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و نيز از امير المؤمنين )ع( است كه فرمود صالح نيست و بايد ترك 

شود دروغ چه جد و چه هزل و نبايد يكى از شما بفرزندش چيزى 

جز اين نيست كه دروغ بفجور ميكشد و وعده دهد پس وفا نكند، 

 .642رساند فجور هم صاحبش را بآتش مى

از ابى ذر در ضمن وصيتهاى پيغمبر )ص( منقولست كه فرمود: كسى 

كه عورتش را از حرام و زبانش را از حرام نگهدارد داخل بهشت 

گوئيم پرسيده  خواهد شد ابو ذر گفت آيا ما به آنچه بزبان مى

 شويم؟. مى

كند جز نتيجه آنچه زبانهاى آنها  يا مردم را داخل آتش مىفرمود آ

 بآن گويا شده؟

اى گفتى، اگر  اى ابا ذر تا حرفى نزدى سالم خواهى بود و چون كلمه

 شود وگرنه بضررت ثبت خواهد گرديد. خير باشد بنفع تو نوشته مى

گويد كه اهل  اى مى اى ابا ذر به درستى كه شخص در مجلس كلمه

رود،  بخنداند پس بسبب آن در طبقات جهنم فرومى آن مجلس را

واى بر كسى كه سخن دروغ بگويد تا اجتماعى بخندند واى بر او 

                                                 
 (.577ص  140عه كتاب حج باب ال يصلح من الكذب جد و ال هزل و ال ان يعد احدكم صبيه ُث ال يفى له ان الكذب يهدى اىل الفجور و الفجور يهدى اىل النار) وسائل الشي -(3)  642
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واى بر او، اى ابا ذر هركه خاموش شد نجات يافت، بر تو باد 

 .643 براستگوئى و هيچوقت از دهان خود دروغى را بيرون ميفكن

______________________________ 
لكذب الصغير منه و الكبير فى كل جد و هزل )كافى ج اتقوا ا -(1)

 (.2حديث  253ص  2

ال يجد عبد طعم االيمان حتى يترك الكذب جده و هزله.  -(2)

 (.11حديث  255ص  2)كافى ج 

ال يصلح من الكذب جد و ال هزل و ال ان يعد احدكم صبيه ثم  -(3)

لى النار ال يفى له ان الكذب يهدى الى الفجور و الفجور يهدى ا

 (.577ص  140)وسائل الشيعه كتاب حج باب 

عن ابى ذرفى وصية النبى )ص( له قال )ص( يا ابا ذر من  -(4)

ملك ما بين فخذيه و ما بين لحييه دخل الجنة، ان الرجل ليتكلم 

بالكلمة فى المجلس ليضحكهم بها فيهوى فى جهنم ما بين السماء و 

ذب ليضحك به القوم ويل له االرض يا ابا ذر ويل للذى يحدث و يك

 -ويل له يا ابا ذر من

                                                 
بي ْلييه دخل اجلنة، ان الرجل ليتكلم بالكلمة ىف اجمللس ليضحكهم هبا فيهوى ىف جهنم ما بي السماء و االرض يا ابا ذر  عن اىب ذرىف وصية النىب) ص( له قال) ص( يا ابا ذر من ملك ما بي فخذيه و ما -(4)  643

لرجل الذى يكذب متعمدا قال:) ص( االستغفار و صمت جنى فعليك بالصمت و ال خترجن من فيك كذبة ابدا قلت: يا رسول الّله فما توبة ا -ويل للذى َيدث و يكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له يا ابا ذر من
 (.577ص  140صلوات اخلمس تغسل ذلك) وسائل كتاب اْلج باب 
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 286، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ابو ذر گفت يا رسول اهلل )ص( توبه كسى كه عمدا دروغى بگويد 

 چيست؟ فرمود:

 كند. استغفار، و نمازهاى پنجگانه لوث اين گناه را پاك مى

فرمايد  هاى نزديكى قيامت ضمن حديث مفصلى مى در بيان نشانه

طبعى است و  ش از قيامت دروغ گفتن نزد مردم ظرافت و خوشپي»

 644«لعنت خدا بر هر دروغگوئى هر چند از روى مزاح باشد

اى در بلندترين درجات بهشت ضامنم براى  من خانه»و نيز فرمود 

اى  كسى كه جدال را ترك كند، هرچند حق با او باشد و ضامنم خانه

كند هرچند از روى  در وسط بهشت براى كسى كه دروغ را ترك

اى در بوستان بهشت ضامنم براى كسى كه  هزل و مزاح باشد و خانه

 .645اخالق خود را نيكو نمايد

و آنچه از حرمت دروغ هرچند از روى هزل و مزاح باشد ذكر شد، 

در صورتى است كه سبب شكسته شدن دل مؤمن يا آبروريزى و اذيت 

                                                 
 عن النىب) ص( ىف بيان اشراط الساعة و يكون الكذب عندهم ظرافة فلعنة الّله على الكاذب و لو كان مازحا) كتاب جهاد(. -(1)  644
 اعلى اجلنة و بيت ىف وسط اجلنة و بيت ىف رياض اجلنة ملن ترك املراء و ان كان حمقا و ملن ترك الكذب و ان كان هازال و ملن حسن خلقه. عن رسول الّله) ص( انا زعيم بيت ىف -(2)  645

 ) خصال(
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از گناهان كبيره  و آزارش نباشد وگرنه شكى نيست كه آن دروغ

 خواهد بود.

  گوئى دروغ نيست مبالغه

شود مانند  گوئيهائى مى : آنچه در محاورات متعارف است كه مبالغه

گويد، صد مرتبه فالن حرف را بتو گفتم، يا هزار مرتبه فالن  اينكه مى

كار را از تو ديدم و حال آنكه اين عدد واقع نشده است، اين مبالغه 

علوم است كه عدد مخصوص مورد نظر نيست بلكه دروغ نيست زيرا م

مقصود بيان زياد واقع شدن است و از باب مبالغه و تأكيد اين عدد را 

 كنند. ذكر مى

شود  همچنين انواع مجازات و استعارات و كنايات كه استعمال مى

 خصوصا در اشعار مانعى ندارد.

 دروغ كوچك و بزرگ ندارد

  در وقتى كه: آنچه در بين خلق متعارف است 

______________________________ 
صمت نجى فعليك بالصمت و ال تخرجن من فيك كذبة ابدا قلت: يا 

رسول اللّه فما توبة الرجل الذى يكذب متعمدا قال: )ص( االستغفار 
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ص  140و صلوات الخمس تغسل ذلك )وسائل كتاب الحج باب 

577.) 

و يكون الكذب عندهم  عن النبى )ص( فى بيان اشراط الساعة -(1)

 ظرافة فلعنة اللّه على الكاذب و لو كان مازحا )كتاب جهاد(.

عن رسول اللّه )ص( انا زعيم بيت فى اعلى الجنة و بيت فى  -(2)

وسط الجنة و بيت فى رياض الجنة لمن ترك المراء و ان كان محقا و 

 لمن ترك الكذب و ان كان هازال و لمن حسن خلقه.

 )خصال(

 287، ص: 1 كبيره، جگناهان 

گويد ميل  آورند با اينكه واقعا ميل دارد مى طعامى نزد شخص مى

ندارم، دروغى است آشكار هرچند اكثر خلق از روى جهالت آن را 

اند و بالجمله شكى در دروغ بودن آن نيست و اخبار  سهل دانسته

 شود. مذمت و حرمت دروغ شامل آن مى

عايشه، رسول خدا )ص( ظرف اسماء بنت عميس گفت در شب زفاف 

شير را بمن داد و فرمود بزنها بده تا بخورند، پس زنها گفتند ميل به 

شير نداريم رسول خدا )ص( فرمود بين گرسنگى و دروغ جمع نكنيد 
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اسماء گفت يا رسول اهلل )ص( اگر چيزى را كه باو ميل داريم بگوئيم 

 شود؟. نداريم آيا دروغ شمرده مى

شود هرچند كوچك  كه دروغ در نامه عمل ثبت مىفرمود به درستى 

شود  و اما دروغهائى كه در مقام تعارف بيكديگر گفته مى 646باشد

مثل اينكه طعامى دارد و بديگرى ميگويد بخور درحاليكه قصد جدى 

ندارد بلكه شايد ميل نداشته باشد كه آن شخص از طعام او بخورد يا 

اش  ليكه نميخواهد او در خانهگويد بفرمائيد منزل ما درحا اينكه مى

بيايد و مانند اينها چون خبر نيست تا دروغ بر آنها گفته شود و حرام 

باشد بلكه از قبيل انشاء است ليكن احتياط در ترك اين تعارفات است 

زيرا در حقيقت ظاهر و باطن شخص در اين حاالت مخالفت دارد و 

 اى از نفاق است. اين خود مرتبه

ق )ع( با فرزندش اسماعيل در مجلسى بودند يكى روزى امام صاد

از دوستان امام وارد شد سالم كرد و نشست و چون حضرت 

برخاستند او هم باتفاق امام )ع( حركت كرد و در راه با امام بود تا 

در خانه امام )ع( از امام جدا شد چون امام وارد خانه شدند 

و نفرموديد  اسماعيل گفت اى پدر چرا بآن شخص تعارف نكرديد

                                                 
 و حمجة البيضاء(. 473ص  2ان الكذب ليكتب حىت تكتب الكذيبة كذيبة.) سفينة البحار جلد  -(1)  646
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بيايد منزل حضرت فرمود آمدنش در خانه مورد نداشت اسماعيل 

آمد حضرت فرمود  كرديد او خودش نمى گفت شما اگر تعارف مى

دارد  فرزندم دوست ندارم كه خداوند مرا از كسانى كه عرضه مى

 .647چيزى را كه بدان قصد ندارد ثبت فرمايد

  رؤياى جعلى هم دروغ است

م دروغ رؤياى جعلى است باينكه بگويد در عالم خواب : و نيز از اقسا

  چنين و چنان ديدم درحاليكه نديده باشد يا اينكه خوابى را بديگرى

______________________________ 
ان الكذب ليكتب حتى تكتب الكذيبة كذيبة. )سفينة البحار  -(1)

 و محجة البيضاء(. 473ص  2جلد 

صفحه  -باب العرض على اخيك -16جلد  -بحار االنوار -(2)

241. 

 288، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 كه اساسى نداشته باشد. نسبت دهد درصورتى

 حضرت رسول )ص( فرمود بزرگترين دروغها سه دروغ است:

                                                 
 .241صفحه  -اب العرض على اخيكب -16جلد  -حبار االنوار -(2)  647
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 ام بمن نسبت دهد. دروغ بستن بمن باينكه چيزى را كه من نگفته -1

 كند. باينكه خوابى را كه نديده بدروغ نقل -دروغ در رؤيا -2

 .648مردى را بغير پدرش نسبت دهد -3

و نيز از اقسام دروغ، حكايتهاى ساختگى و رمانهاست كه صرف جعل 

 و اصال اساسى ندارد.

از حضرت رسول )ص( مرويست كه فرمود بدترين روايتها، روايت 

 .649 دروغ است

 آيا امثال هم دروغ است؟

محسوسه  : مثلهائى كه براى فهماندن مطالب عقليه در ضمن امور

شود و حكايتهائى كه از زبان حيوانات يا نباتات و جمادات  گفته مى

شود براى اينكه قدرت و حكمت الهى فهمانده بشود يا  ساخته مى

براى تعليم اخالق فاضله و آشكار ساختن آثار نيك صفات حسنه و 

كردارهاى نيك يا آثار شوم اخالق رذيله و كردارهاى زشت مانند 

كتاب اخوان الصفا و مانند كليله و دمنه كه براى  مقاله حيوانات

تهذيب اخالق تأليف شده، شكى در صحت و جواز آن نيست بلكه 
                                                 

 (.42حبار االنوار صفحه  15قال رسول اهلل) ص( ان من اعظم الذنوب ان يدعى الرجل اىل غري ابيه او يرى عينيه ىف املنام ما مل تريا او يقول على ما مل اقل.) جلد  -(1)  648
 (.42حبار ص  15قال رسول اهلل) ص( شر الرواية رواية الكذب) جلد  -(2)  649
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بهترين كلمات حكمت و مؤثرترين سخنان وعظ و نصيحت در قالب 

حكايت است چنانچه يك امر وجدانى است كه موعظه و نصيحت در 

 كند. تر اثر مى ضمن داستان بهتر و قوى

بيت عليهم السّالم زياد نقل شده كه براى اثبات مطلبى مثل يا و از اهل

 فرمودند. حكايتى بيان مى

 طعن و مثل زدن حضرت مجتبى )ع(

: حضرت مجتبى )ع( در آن مجلس ميشوم معاويه عليه الهاويه كه 

براى مفاخره خود و طعن بر آن حضرت و پدر بزرگوارش آراسته 

ودند آن حضرت جواب بود و هريك از حاضرين جسارتهائى نم

هريك را بيان فرمود از آن جمله در پاسخ كلمات قبيحه پسر عثمان 

 فرمود:

اما تو اى عمرو بن عثمان، با آن حمقى كه در جبلت تو است كه 

  نتوانى در كشف

______________________________ 
قال رسول اهلل )ص( ان من اعظم الذنوب ان يدعى الرجل  -(1)

او يرى عينيه فى المنام ما لم تريا او يقول على ما لم الى غير ابيه 

 (.42بحار االنوار صفحه  15اقل. )جلد 
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بحار  15قال رسول اهلل )ص( شر الرواية رواية الكذب )جلد  -(2)

 (.42ص 

 289، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ايست كه بر نخل  اين امور بررسى كنى؛ مثل تو داستان آن پشه

خواهم از تو  خل را گفت محكم باش كه مى)درخت خرما( نشست و ن

نخل گفت: من ندانستم كه تو كى بر من نشستى كه  -بزير آيم

 برخاستنت بر من گران باشد.

  گوش دادن بدروغ هم حرام است

طور كه دروغ بر دروغگو حرام است، نقل ديگرى  : بايد دانست همان

ادنش هم حرام و همچنين ثبت كردن و نوشتن يا خواندن و گوش د

باشد و در چند جاى از قرآن در مذمت يهود و منافقان  هم حرام مى

 گويد: مى

و صدوق از حضرت صادق )ع( روايت كرده كه از « سماعون للكذب»

گو حاللست؟ فرمود، نه،  آن حضرت پرسيدند آيا گوش دادن بقصه

اى بدهد او را پرستيده، پس اگر از خدا  هركس گوش بسخن گوينده

كننده خدا را پرستيده و  ى راست و حق گويد گوشسخن گويد يعن
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اگر از ابليس سخن گويد، يعنى دروغ و باطل بگويد، ابليس را 

 .650 پرستيده است

 .651 و حديثى بهمين مضمون از حضرت باقر )ع( مرويست

و  «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»  از شواهد حرمت استماع دروغ آيه شريفه

باشد و در اول بحث ذكر شد كه  مى «يَشْهَدُونَ الزُّورَوَ الَّذِينَ ال »  آيه

قول زور بدروغ تفسير شده است و نيز دليلهاى حرمت نشستن در 

مجلس معصيت و ادله وجوب اعراض از منكر و نهى از آن شاملش 

باشد و پرظاهر است كه دروغ معصيت و منكر است، پس  مى

در مجلس معصيت  كننده دروغ از قول زور پرهيز نكرده و استماع

 حاضر بوده و از منكر هم روى برنگردانيده است.

 توريه چيست؟

: توريه، گفتن سخنى است كه داراى دو معنى است يك معنى آن 

راست و مطابق واقع و معنى ديگرش دروغ است و گويند معنى 

فهمد،  كند و مخاطب معنى دروغ آن را مى درست آن را قصد مى

كند،  آيد شما را طلب مى ما در خانه مىمثل اينكه ظالمى بطلب ش

                                                 
 كان الناطق عن ابليس فقد عبد ابليس.) كتاب اعتقادات(  سئل عن الصادق) ع( أ َيل االستماع َلم فقال) ع( ال قال) ع( من اصغى اىل ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن الّله فقد عبد الّله و ان -(1)  650
 كتاب كاىف  -(2)  651
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براى فرار از او و اينكه خود را باو نشان ندهيد به كسى كه در خانه 

  است

______________________________ 
سئل عن الصادق )ع( أ يحل االستماع لهم فقال )ع( ال قال  -(1)

 )ع( من اصغى الى ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن اللّه فقد عبد

 اللّه و ان كان الناطق عن ابليس فقد عبد ابليس. )كتاب اعتقادات(

  كتاب كافى -(2)

 290، ص: 1 گناهان كبيره، ج

گوئيد اشاره بجاى مخصوصى بكن و بگو اينجا نيست، يعنى در  مى

ام و اين معنى صحيح و صدق است  اين محلى كه من اشاره كرده

 در خانه نيستيد. فهمد كه شما هرچند آن ظالم از اين سخن مى

دهيد مثل اينكه ظالمى بسراغ  يا اينكه جواب را جمله انشائيه مى

پرسد با اينكه محل او را  مظلومى است و نشانى او را از شما مى

گوئيد بسراغ او در مسجد برو يا  دانيد براى فرار از جواب مى مى

 بفالن شخص مراجعه كن:
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پرسد آيا چنين  زتان مىو مثل اينكه گناهى از شما سر زده و كسى ا

گوئيد استغفر اللّه يا بخدا پناه  ايد در جواب مى گناهى مرتكب شده

 برم اگر چنين گناهى كنم. مى

خواهيد بانكار  ايد و مى يا مثل اينكه سخن ناروائى در حق كسى گفته

گوئيد احترام و شخصيت  آن رفع مالل و كدورت و مفسده بنمائيد مى

 چنين سخنى در حق شما گفته شود.شما بيشتر از آنست كه 

  حكم توريه

: توريه بر سه قسم است: قسم اول آنست كه در آن مصلحتى يا دفع 

اى باشد مانند مثالهائى كه ذكر شد، شكى در صحت و جواز  مفسده

 آن نيست چنانچه قريبا ذكر خواهد شد.

اى باشد مانند اينكه بسبب آن  قسم دوم آنست كه در آن مفسده

ال يا آبروى مسلمانى ضايع گردد يا سبب اذيت و آزار توريه م

 مسلمانى شود، پس شكى در حرمت آن نيست.

اى هم  قسم سوم آنست كه مصلحتى در آن نيست و سبب مفسده

 گردد. نمى
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اند حرام است زيرا توريه در حقيقت از اقسام  بعضى از فقهاء فرموده

مجوزى هم شود و  كذب است و ادله حرمت دروغ شامل آن هم مى

اند حرام نيست زيرا توريه از اقسام  ندارد. و بعضى ديگر فرموده

دروغ موضوعا و حكما خارج است. و چون ذكر ادله طرفين و تحقيق 

در مسأله خارج از وضع اين رساله است از بيان آن صرفنظر نموده و 

راه احتياط آنست كه توريه را تنها در همان مواردى كه شارع مقدس 

 وده بكار برند.اذن فرم

  جاهائى كه دروغ جايز است

هرگاه ضرر مالى يا جانى يا عرضى متوجه خودش يا ديگرى از  -1: 

افراد مسلمين بشود و بسبب دروغ گفتن دفع آن ضرر بشود، جايز 

است و اگر الزم شود قسم خوردن هم مانعى ندارد بلكه در بعضى از 

باشد واجب هم موارد كه ضرر فاحش مانند ضرر جانى در كار 

 شود. مى

 291، ص: 1 گناهان كبيره، ج

خواهد مسلمانى را بگيرد و بكشد يا بزند و  مثل اينكه اگر ظالمى مى

آبروى او را بريزد. مالش را ببرد يا زندانش كند و از شما محلش را 
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ايد و واجبست انكار  پرسد اگر شما بروز دهيد مرتكب حرام شده مى

 دانيد. م ياد كنيد كه محلش را نمىنمائيد و اگر الزم شد قس

و مثل اينكه مال مسلمانى نزد شما امانت است و ظالمى آن مال را 

كند واجبست انكار نمائيد و چنانچه دفع شرش بقسم  مطالبه مى

 ميشود واجبست قسم ياد كنيد.

  قسم دروغ براى رهائى مسلمان

ارى عليه : روايات وارده در اين مقام بسيار از آن جمله، شيخ انص

الرحمة در مكاسب نقل نموده از حضرت صادق )ع( از امير المؤمنين 

)ع( كه رسول خدا )ص( فرمود قسم دروغ بخداوند ياد كن و برادر 

 .652 مسلمانت را نجات ده

گويد  و در صحيحه اسماعيل بن سعد از حضرت رضا )ع( است كه مى

طان از حضرت )ع( پرسيدم راجع بكسى كه براى نجات از شر شي

قسم دروغ بخورد كه فالن مال را ندارم، حضرت فرمود، ضررى 

ندارد و پرسيدم آيا قسم دروغ براى حفظ مال ديگرى از مسلمانان 

 .653چطور است؟ فرمود ضررى ندارد

                                                 
 (.134ص  12باب  3ع( عن على) ع( قال قال رسول الّله) ص( احلف باهلل كاذبا و نج اخاك من القتل.) وسائل الشيعه كتاب االميان جلد  عن السكوىن عن جعفر) ع( عن ابيه) ع( عن آبائه) -(1)  652
 3ى ماله قال) ع( نعم.) وسائل الشيعه كتاب االميان جلد قال سألته عن رجل خياف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه قال) ع( ال بأس و سئلته هل َيلف الرجل على مال اخيه كما َيلف عل -(2)  653

 (.134ص  12باب 
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و حضرت صادق )ع( فرمود قسم دروغى كه كفاره ندارد بلكه براى 

ان شود، قسمى است كه براى خالصى ج صاحبش اجر و ثواب ثبت مى

 .654يا مال مسلمانى از شر ظالمى مانند دزد و غيره ياد شود

 ارزش ندارد براى مال كم

: در اين مقام دو نكته را بايد متذكر بود يكى آنكه هر چند براى 

دفع ضرر مطلقا دروغ جايز است ليكن اگر ضرر مالى و قابل تحمل 

باشد مستحب است آن ضرر را قبول كند و دروغ نگويد چنانچه از 

امير المؤمنين )ع( است كه از نشانه ايمان راست گفتن در موردى 

  است كه راستى ضرر داشته باشد و ترك كردن دروغ است

______________________________ 
عن السكونى عن جعفر )ع( عن ابيه )ع( عن آبائه )ع( عن  -(1)

على )ع( قال قال رسول اللّه )ص( احلف باهلل كاذبا و نج اخاك من 

 (.134ص  12باب  3القتل. )وسائل الشيعه كتاب االيمان جلد 

قال سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له  -(2)

لينجو به منه قال )ع( ال بأس و سئلته هل يحلف الرجل على مال اخيه 

                                                 
 دى عليه من لص او غريه.) فقيه(فاما اليمي الذى يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا مل تلزمه الكفاره فهو ان َيلف الرجل ىف خالص امرء مسلم او خالص ماله من متعد يتع -(3)  654
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كما يحلف على ماله قال )ع( نعم. )وسائل الشيعه كتاب االيمان جلد 

 (.134ص  12باب  3

فاما اليمين الذى يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا لم تلزمه  -(3)

الكفاره فهو ان يحلف الرجل فى خالص امرء مسلم او خالص ماله من 

 متعد يتعدى عليه من لص او غيره. )فقيه(

 292، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .655در جائى كه منفعت داشته باشد

 حتى االمكان توريه كند

چون مشهور فقهاء در اين مقام توريه را الزم : نكته ديگر اينست كه 

اند احتياط آنست كه اگر بتواند و حرجى نباشد ضرر را  دانسته

 بتوريه دفع نمايد نه به دروغ صريح.

از مواردى كه دروغ گفتن جايز است مورد  -2اصالح ذات البين: 

اصالح است يعنى هرگاه بين دو نفر مسلمان مخاصمه و نزاع و جدال 

راه اصالح بين ايشان منحصر بدروغ باشد دروغ گفتن جايز  باشد و

شود، يا اينكه بسبب دروغ از پيدا شدن كينه و دشمنى بين دو نفر  مى

                                                 
 (.458تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك.) هنج البالغه حكم عالمة االميان ان  -(1)  655
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مهرى پيدا  شود مثل اينكه بين زن و شوهرى بى مسلمان جلوگيرى مى

شده و ممكن است بينشان جدائى افتاده بطالق منجر شود جايز است 

اش بتو  راقت سخت ناراحت است و شدت عالقهبگويد مثال زن تو در ف

طورى است كه شايد مريض شود، بزن هم سخنانى بدين مضمون 

بگويد و بسبب اين دروغ بين ايشان را التيام داده از جدائى 

 جلوگيرى كند.

 پيغام تند را ماليم كند

 كالم بر سه قسم است:»: حضرت صادق )ع( فرمود 

اصالح  -سى پرسيد، فدايت شومك« راست، دروغ و اصالح بين مردم

 بين مردم چيست؟

فرمود از مردى كالمى ميشنوى اگر آن را بديگرى برسانى فاسد و 

گوئى از فالنى شنيدم كه درباره تو  كدر ميكنى نفس او را پس باو مى

 656اى. از خير چنين و چنان گفت، خالف آنچه را كه از او شنيده

غام تندى ميدهد كه بكسى و حاصل كالم اينست كه اگر كسى بشما پي

خاطر سازى و شما براى اصالح بين ايشان  برسانى و او را آزرده

                                                 
يبلغه فتخبث نفسه فتقول: مسعت من فالن قال فيك من عن الصادق) ع( الكالم ثلثة صدق و كذب و اصالح بي الناس قيل له: جعلت فداك و ما االصالح بي الناس؟ قال) ع(: تسمع من الرجل كالما  -(2)  656

 (.579ص  8ج  141كتاب حج باب   -كذا خالف ما مسعت منه.) وسائل الشيعه  اخلري كذا و
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گوئيد كه فالنى تعريفت را كرد  ايد بآن شخص مى خالف آنچه شنيده

 و چنين و چنان در خوبى تو گفت.

فرمايد  در صحيحه معاوية بن عمار از حضرت صادق )ع( است كه مى

فظ كذاب كه صيغه مبالغه است و ل 657 اصالح كننده كذاب نيست

 ظاهرا اشاره باين است كه هر

______________________________ 
عالمة االيمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث  -(1)

 (.458ينفعك. )نهج البالغه حكم 

عن الصادق )ع( الكالم ثلثة صدق و كذب و اصالح بين الناس  -(2)

صالح بين الناس؟ قال )ع(: تسمع من قيل له: جعلت فداك و ما اال

الرجل كالما يبلغه فتخبث نفسه فتقول: سمعت من فالن قال فيك من 

كتاب حج  -الخير كذا و كذا خالف ما سمعت منه. )وسائل الشيعه

 (.579ص  8ج  141باب 

فى صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق )ع( المصلح ليس  -(3)

 بكذاب.

 293، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
 ىف صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق) ع( املصلح ليس بكذاب. -(3)  657
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 چند براى اصالح بسيار دروغ هم بگويد، دروغ نيست.

به درستى »و در وصيت پيغمبر با امير المؤمنين )ع( است كه فرمود 

دارد دروغى كه براى صالح و اصالح گفته  كه خداوند دوست مى

 .658«دارد سخن راستى كه موجب فساد باشد شود و دشمن مى

  اصالح عبادتى بزرگ است

رويست بجا نياورده شخص عملى را بعد از : از رسول خدا )ص( م

بجا آوردن واجبات كه بهتر باشد از اصالح دادن بين مردم بگويد 

. و در ضمن وصيت امير 659گفتار خوبى و افزوده كند كردار نيكى را

المؤمنين )ع( بحسن و حسين عليهما السّالم فرمود: بر شما باد اصالح 

فرمود:  دا )ص( كه مىدادن زيرا خودم شنيدم از جد شما رسول خ

بصالح انديشيدن و اصالح دادن در ميان مردم و قطع منازعات 

. مرويست از ابو حنيفه 660 ايشان نمودن از نماز و روزه افضل است

سائق الحاج كه گفت بين من و شوهر دخترم بر سر ميراثى نزاع بود و 

در گفتگو بوديم كه مفضل وكيل امام صادق )ع( بر ما گذشت و 

اش برد و بين ما بمبلغ چهار صد  توقف نمود سپس ما را بخانه ساعتى
                                                 

 (.578 ص 8ج  141ىف وصية النىب) ص( يا على ان الّله احب الكذب ىف اصالح و ابغض الكذب ىف غري االصالح) وسائل الشيعه كتاب اْلج باب  -(1)  658
 (.15عن النىب) ص( ما عمل امرؤ عمال بعد اقامة الفرائض خريا من اصالح بي الناس يقول خريا و ينمى خريا.) حبار االنوار جلد  -(2)  659
 (.47فاىن مسعت جدكما) ص( يقول: صالح ذات البي افضل من عامة الصلوة و الصيام) هنج البالغه رساله  -(3)  660

م افضل است از اشتغال به هر َّناز و روزه صيام در اين حديث بقرينه حديث نبوى كه ذكر شد َّناز و روزه مستحىب است. نه واجىب و شايد معىن حديث چني باشد اشتغال باصالح بي مردظاهرا مراد از صالة و 
 متاما در َّناز و روزه باشد. مستحىب يعىن آن مقدار زماىن را كه مشغول باصالح است براى او هبرت است از اينكه آن مقدار زمان را
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درهم اصالح داد و از خودش اين مبلغ را بمن داد و پس از اصالح و 

تمام شدن نزاع گفت بدانيد اين مبلغ را كه بشما دادم از خودم نبود 

بلكه مال مواليم امام صادق )ع( است و آن حضرت بمن امر فرموده 

نفر از اصحاب من نزاعى بود اصالح ده بين آنها كه هرگاه بين دو 

 بمال من.

و از آنچه ذكر شد كه در مورد اصالح دروغ جايز است اهميت اين 

شود زيرا دروغى كه حرمت و  اى آشكار مى عبادت بزرگ تا اندازه

  شدت و عقوبت آن ذكر گرديد در اين

______________________________ 
يا على ان اللّه احب الكذب فى اصالح و فى وصية النبى )ص(  -(1)

ج  141ابغض الكذب فى غير االصالح )وسائل الشيعه كتاب الحج باب 

 (.578ص  8

عن النبى )ص( ما عمل امرؤ عمال بعد اقامة الفرائض خيرا من  -(2)

 (.15اصالح بين الناس يقول خيرا و ينمى خيرا. )بحار االنوار جلد 

قول: صالح ذات البين افضل من فانى سمعت جدكما )ص( ي -(3)

 (.47عامة الصلوة و الصيام )نهج البالغه رساله 
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ظاهرا مراد از صالة و صيام در اين حديث بقرينه حديث نبوى كه 

ذكر شد نماز و روزه مستحبى است. نه واجبى و شايد معنى حديث 

چنين باشد اشتغال باصالح بين مردم افضل است از اشتغال به هر نماز 

ه مستحبى يعنى آن مقدار زمانى را كه مشغول باصالح است و روز

براى او بهتر است از اينكه آن مقدار زمان را تماما در نماز و روزه 

 باشد.

 294، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شود و سر  مورد جايز بلكه مستحب و در برخى موارد واجب مى

 مطلب آنست كه سعادت دنيويه و اخرويه و برخوردارى از حيات

اى  ماديه و روحانيه موقوف باجتماع و اتحاد قلوب است، هرگاه عده

از بشر با يكديگر يكدل و يك جان شدند و هريك نفع ديگرى را نفع 

خود و ضرر ديگرى را ضرر خود دانست و هرچه براى خود خواست 

براى ديگرى هم خواست شكى نيست كه هم حيات دنيويه ايشان به 

د و هم بسعادت باقيه اخرويه و كماالت شو بهترين وجهى تأمين مى

معنويه و روحانيه خواهند رسيد زيرا اتحاد و اتصال قلوب براى خدا 

هاى شيطانى است و گاه  سبب تقويت آنها در برابر حمالت و وسوسه

 گردد. شود كه راه شياطين بر قلوبشان بكلى بسته مى مى
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 تأثير و تأثر -آب قليل و كر

قلوب در عالم معنى، نظير اجتماع آبهاى قليل : مثل اجتماع و اتحاد 

شود اما  در يكجا است آب كمتر از كر بمالقات نجس متأثر و نجس مى

اگر چند آب كم را در يك ظرف بزرگ بريزند كه باندازه كر شود نه 

 شود بلكه از مطهرات است. تنها بمجرد مالقات با نجاست نجس نمى

نايت و رحمت الهيه واقع و نيز اگر يكى از قلوب متحده مورد ع

گرديد قطعا بحكم اتحاد بهمه خواهد رسيد عالوه بر اثرهاى وضعى 

 .661 كه براى قوت و شوكت اسالم و مسلمين است

  دروغ در جنگ

اى از روايات دروغ را در مورد جنگ با كفار كه بسبب  : در پاره

 شود تجويز نموده است. دروغ گفتن غلبه بر دشمن حاصل مى

  وعده باهل

: ديگر دروغ در مقام وعده باهل است مثل اينكه زوجه شخص، از او 

كه قصد وفا كردن  دهد درحالى كند، باو وعده مى چيزى مطالبه مى

 به آن را ندارد.

                                                 
اى كه براى مواسات و ايثار با برادران امياىن و زيارت و مالقات و مصافحه و تقبيل و مهچني ثواهبائى كه براى اصالح دادن بي دو  از اين مطلب سبب كثرت فضيلت و ثواب َّناز مجاعت و ثواهباى عظيمه -(1)  661

 شود زيرا اين امور و نظائر آن سبب تقويت قلوب و احتاد دَلاست. شن مىنفر و دوسىت در راه خدا با آهنا است رو 
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  تجويز مشكل است

: ليكن چون سند اين قسم روايات ضعيف است حكم بجواز آن مشكل 

 است مگر اينكه اكراه و اضطرار باشد.

شود و سخت  گر وعده دروغى باو ندهد مزاحمش مىمثل اينكه ا

  ناراحتش

______________________________ 
از اين مطلب سبب كثرت فضيلت و ثواب نماز جماعت و  -(1)

اى كه براى مواسات و ايثار با برادران ايمانى و  ثوابهاى عظيمه

زيارت و مالقات و مصافحه و تقبيل و همچنين ثوابهائى كه براى 

ح دادن بين دو نفر و دوستى در راه خدا با آنها است روشن اصال

شود زيرا اين امور و نظائر آن سبب تقويت قلوب و اتحاد  مى

 دلهاست.

 295، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 شود. كند تا اينكه خداى نكرده منجر بطالق مى مى

 دروغگوئى در مقام خوف و رجاء
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و بپرهيزيد از دروغ  : حضرت امير المؤمنين )ع( فرمود: بترسيد

گفتن در مقام رجاء بثواب الهى و ترس از عذابش زيرا هركس اميد 

كند،  بچيزى دارد در تحصيل اسباب رسيدن به آن چيز كوشش مى

پس الزمه رجاء به ثواب الهى، سعى در اعمال صالحه است و چنانچه 

در شما نباشد دروغگو خواهيد بود و همچنين كسى كه از چيزى 

اشد البته بايد از آن فرار كند اگر شما راستى از عذاب الهى ترسان ب

ترسانيد بايد از معصيت كه سبب گرفتارى در عذاب است فرار نمائيد 

 .662وگرنه دروغگو خواهيد بود

اى كه از آن حضرت در نهج البالغه موجود است  و نيز در خطبه

 فرمايد: چنين مى

بخداى بزرگ قسم  ادعا دارد بگفته خود كه بخدا اميدوار است،

شود او را كه اميدش در مقام عملش ظهورى  گويد چه مى دروغ مى

كه هركس اميدوار باشد البته اميدواريش در عملش  ندارد درحالى

شناخته خواهد شد مگر اميدى كه بخدا دارد كه هيچ اثرى ندارد و 

در حقيقت رجاء نيست )بلكه غرورى است كه اسمش را رجاء گذارده 

ر ترسى از هركس و هرچه دارد محقق است يعنى براستى است( و ه

                                                 
 (.21حديث  256ص  2اياكم و الكذب فان كل راج طالب و كل خائف هارب.) كاىف ج  -(1)  662
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نمايد مگر در ترس از خداوند كه براستى  ترسد و از آن فرار مى مى

 .663كند ترسد و از معصيتش دورى نمى نمى

و نظير ادعاى دروغى نسبت بخوف و رجاء، ساير مقامات دينيه و 

و حلم و روحانيه است مانند مقام صبر و شكر، رضا و تسليم و تواضع 

 نظائر اينها.

كه اثرى از  داند درصورتى پس كسى كه خود را اهل اين مقامات مى

 اين صفات در او نباشد دروغگو است.

 گفت و حال بايد يكى باشد

: حضرت صادق )ع( فرمود هنگام گفتن اللّه اكبر بايد جميع 

مخلوقات را از عرش تا فرش در جنب بزرگى خداوند كوچك بدانى 

فرمايد:  وند در آن وقت بداند كه حال تو چنين نيست مىو اگر خدا

  اى دروغگو آيا با من نيرنگ

______________________________ 
اياكم و الكذب فان كل راج طالب و كل خائف هارب. )كافى  -(1)

 (.21حديث  256ص  2ج 

                                                 
كل رجاء االرجاء الّله تعاىل فانه مدخول و كل خوف حمقق اال خوف الّله فانه معلول ...) هنج يدعى بزعمه انه يرجو الّله كذب و العظيم ما باله ال يتبي رجائه ىف عمله؟ فكل من رجا عرف رجائه ىف عمله و   -(2)  663

 (.158البالغه خطبه 
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يدعى بزعمه انه يرجو اللّه كذب و العظيم ما باله ال يتبين  -(2)

عمله؟ فكل من رجا عرف رجائه فى عمله و كل رجاء رجائه فى 

االرجاء اللّه تعالى فانه مدخول و كل خوف محقق اال خوف اللّه فانه 

 (.158معلول ... )نهج البالغه خطبه 

 296، ص: 1 گناهان كبيره، ج

زنى بعزت و جاللم قسم البته ترا از حالوت ذكر و سرور مناجاتم  مى

 .664محروم خواهم نمود

گويد اما زبان حال و  شود كه شخص زبانش اللّه اكبر مى مىو گاه 

عمل و دلش اللّه اصغر است )پناه بر خدا( مثل اينكه اگر باو بگوئى 

براى خدا فالن عمل خير را انجام ده، يا براى خدا فالن شر را ترك 

كند ولى اگر صد تومان باو بدهيد فورا اطاعت  كن اعتنائى نمى

د كه آن خير را ترك كند يا آن شر را بجا نمايد يا اگر بترس مى

شود فورا  رسد يا مبتال باذيت فالن شخص مى آورد، ضررى باو مى

 .665كرد كند اما اگر فقط و فقط براى خدا بود نمى انجام يا ترك مى

                                                 
يا كاذب اختذ عىن و عزتى و جالىل ال حرمنك  حقيقة تكبريه قال:اذا كِبت فاستصغر ما بي السموات العلى و الثرى دون كِبيائه فأن الّله تعاىل اذا اطلع على قلب العبد و هو يكِب و ىف قلبه عارض عن  -(1)  664

 (.92حالوة ذكرى ...) مصباح الشريعه ص 
 يكى از شعرا در بيان كذب در مقام استعاذه خوب سروده: -(2)  665

  يك اعوذت اعوذ باهلل نيست   تا زهر بد زبانت كوته نيست

  نيست اال اعوذ بالشيطان   بلكه آن نزد صاحب عرفان
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  دروغگوئى در مقام اظهار بندگى

 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ»  : و از آن جمله است دروغ گفتن در جمله

جوئيم، و  پرستيم و فقط از تو يارى مى يعنى تنها ترا مى «نَسْتَعِينُ

ظاهر است كسى كه شبانه روز در مقام پرستش درهم و دينار و شكم 

و فرج و ساير شهوات است و نيز هريك از اسباب ظاهريه را مستقل 

جويد و آن را تكيه خود قرار  داند و بآن كمك مى در تأثير مى

 .666اين جمله دروغگو خواهد بود دهد در گفتن مى

  دروغگوئى در دعا و مناجات

: و كذب در دعا و مناجات بسيار است و براى نمونه به يكى دو مورد 

يعنى « رضيت باهلل ربا»گويد  شود كسى كه در دعا مى اشاره مى

راضى و دلخوش هستم بربوبيت و پروردگارى خدا، كه آنچه در 

كند مورد رضاى من  قات كرده و مىتربيت و پرورش من و ساير مخلو

 است.

                                                                                                                                                                                           

  ليك فعلت بود مكذب قول   و گه ال حول گاه گوئى اعوذ

 راند بر زبانت اعوذ مى  سوى خويشت دواسبه مرياند

  خانه شده مهراه صاحب   طرفه حاىل كه دزد بيگانه

 در بدر كوبكو كه دزد بگري  كند فغان و نفري مهچو او مى

   
 اشعي مؤلف مراجعه شود.براى مزيد اطالع بكتاب اسرار الصلوة شهيد ثاىن يا صالة اخل -(3)  666
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______________________________ 
اذا كبرت فاستصغر ما بين السموات العلى و الثرى دون  -(1)

كبريائه فأن اللّه تعالى اذا اطلع على قلب العبد و هو يكبر و فى قلبه 

عارض عن حقيقة تكبيره قال: يا كاذب اتخذ عنى و عزتى و جاللى ال 

 (.92حالوة ذكرى ... )مصباح الشريعه ص حرمنك 

 يكى از شعرا در بيان كذب در مقام استعاذه خوب سروده: -(2)

 

  يك اعوذت اعوذ باهلل نيست   تا زهر بد زبانت كوته نيست

  نيست اال اعوذ بالشيطان   بلكه آن نزد صاحب عرفان

  ليك فعلت بود مكذب قول   گاه گوئى اعوذ و گه ال حول

ويشت دواسبه سوى خ

 ميراند
 راند بر زبانت اعوذ مى 

  خانه شده همراه صاحب   طرفه حالى كه دزد بيگانه

كند فغان و  همچو او مى

 نفير
 در بدر كوبكو كه دزد بگير 
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براى مزيد اطالع بكتاب اسرار الصلوة شهيد ثانى يا صالة  -(3)

 الخاشعين مؤلف مراجعه شود.

 297، ص: 1 گناهان كبيره، ج

پس كسى كه بقضاء و قدر او واقعا تسليم نيست و در مواردى كه 

شود دلش پر از غيظ و زبانش بشكايت  برخالف ميل او امرى واقع مى

 دراز است، دروغگوئيش در اين كلمه ظاهر است.

  دروغگوئى در اقرار بامامان

« و بمحمد نبيا و بالقرآن كتابا و بعلى اماما»: و همچنين در كلمه 

ام كه محمد )ص( پيغمبرم و على )ع( امام  ى راضيم و پسنديدهيعن

من و قرآن كتاب و دستور العمل من باشد درحاليكه نفس و هوى و 

شيطان را امام و پيشواى خود قرار داده و در مقام عمل از آنها 

 كند و بدستورات قرآن اعتنائى نكرده بآن عمل نمينمايد. پيروى مى

 گويد؟ آيا راست مى

نمايم  بينم جزع و فزع مى هرگاه گناهم را مى»گويد  كسى كه مى : يا

درحاليكه اصال بفكر گناه  667«بينم بطمع ميافتم و هرگاه كرم ترا مى

                                                 
 اذا رأيت موالى ذنوىب فزعت و اذا رأيت كرمك طمعت. -(1)  667
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خود نميافتد يا اگر احيانا بنظرش بيايد باكى ندارد و حالش تغيير 

كند و نسبت بكرم الهى هيچ حال طلبى در او نيست دروغش  نمى

 آشكار است.

كنم  يعنى گريه مى...« ابكى لخروج نفسى »گويد  كه مى يا وقتى

براى هنگام مرگم، دخول قبرم و قيامتم، درحاليكه حالت بكاء در او 

نيست، دروغيست ظاهر و شايد اشاره باين قسم دروغها با خداوند 

است در نماز و دعاء و مناجات آنچه را كه حضرت سجاد )ع( در 

پروردگارا، شايد مرا در مقام و »نمايد:  دعاى ابو حمزه عرض مى

جايگاه دروغگويان يافتى پس مرا ترك كردى و بخودم 

يعنى زمام نفسم را بدست خودش دادى كه ندانم مرا  668«واگذاشتى

 بكدام وادى هالكت خواهد انداخت.

 دروغ با امام )ع(

: و اما دروغ در حضور امام )ع( مثل آنچه كه در ضمن زيارت 

يعنى قول « بقولكم عامل بامركم مطيع لكمآخذ »شود  خوانده مى

ام و از شما فرمانبردارم، پس  كننده ام و امر شما را عمل شما را گرفته

كسى كه فرانگرفته است فرمايشات ايشان را يا آنچه را كه فراگرفته 

                                                 
 او لعلك وجدتىن ىف مقام الكاذبي فرفضتىن. كتاب مفاتيح اجلنان دعاى ابو محزه ْثاىل. -(2)  668
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و دانسته است عمل نكرده و مطيع نفس و شيطانست دروغش ظاهر 

 است.

يعنى با هركه با « حرب لمن حاربكمسلم لمن سالمكم و »يا در جمله 

  شما سلم

______________________________ 
 اذا رأيت موالى ذنوبى فزعت و اذا رأيت كرمك طمعت. -(1)

او لعلك وجدتنى فى مقام الكاذبين فرفضتنى. كتاب مفاتيح  -(2)

 الجنان دعاى ابو حمزه ثمالى.

 298، ص: 1 گناهان كبيره، ج

م و هركه با شما در جنگ است من هم با او در است من هم با او سلم

جنگم، درحاليكه با دشمنان دين دوستى و خلطه و آميزش دارد و با 

مؤمنين و دوستان ائمه بعكس دشمن و مغرض است يا در جمله 

ام مخالفت با شما را  كننده يعنى ترك« التارك للخالف عليكم»

 درحاليكه در مقام عمل چنين نيست.

 چه بايد كرد؟پس در دعاها 
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: اگر سؤال شود نسبت بذكر و دعا و كلماتى كه شخص مبتال بدروغ با 

 شود چه كند؟. خدا و پيغمبر يا امام )ع( مى

جواب از اين سؤال شرح مفصلى الزم دارد كه از وضع اين رساله 

بيرون است ليكن مجمال بايد دانست غرض از اين تذكرات جلوگيرى 

د راضى بودن است كه شخص مبادا از مرض عجب و غرور و از خو

خوش كند بلكه بايد بسبب اين تذكرات در اصالح عمل  بعمل خود دل

و تزكيه نفس بكوشد تا بدرجات و مقامات صادقين نائل شود نه اينكه 

نعوذ باهلل مأيوس شده دست از عمل بدارد ببهانه اينكه من اهل صدق 

خواهد او را از  نيستم شكى نيست كه اين حال از شيطان است و مى

ثواب و درجات قرب الهى محروم سازد زيرا هيچكس ابتدا در صدق، 

كوشد و  كامل نيست بلكه در اثر سعى و طلب، در تحصيل صدق مى

 رساند. فرمايد و او را بمنزل مقصود مى فياض مطلق باو افاضه مى

 شود: براى جلوگيرى از يأس در دعا جمالتى تذكر داده مى

دانند راحتند زيرا الفاظى را  ين كلمات را نمىكسانى كه معنى ا

كنند  بعنوان قرآن مجيد يا ذكر و دعائى كه از امام رسيده تالوت مى

چون از امام رسيده كه بخوانند شكى نيست كه نورانيت اين كلمات 

گذارد و ببعضى از مراتب ثواب  مباركه اثر خودش را در آنها مى
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رباره كسانى كه از معانى اين خواهند رسيد و بالجمله شبهه كذب د

 قسم كلمات بى اطالعند نخواهد بود.

  مراتب نسبت به هركس

دانند، بايد دانست كه اين  : اما كسانى كه معنى اين كلمات را مى

معانى را مراتب كثيره و درجات متفاوته است كه مرتبه كامل و اعالى 

وم آن در معصومين است و اكثر مؤمنين از بعض مراتب آن محر

نيستند و لذا اميد است كذبى در بين نباشد، مثال همه مؤمنين داراى 

اى از مراتب خوف و رجاء هستند، زيرا الزمه ايمان  مرتبه

 .669 بخداست

______________________________ 
 (.169آيه  3)سوره   وَ خافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ -(1)

 299، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ثر عدم تزكيه نفس و قوت هوى و شهوات مبتال بمعصيت و ليكن در ا

شوند چنانچه در دعاى ابو حمزه  مسامحه در اطاعت اوامر الهيه مى

ام از روى انكار خدائى تو  ثمالى است كه پروردگارا گناهى كه كرده

نبوده و نه اينكه ترا كوچك و خوار شمرده يا اينكه خواسته باشم خود 

                                                 
669  (1)-\i  ََو خاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِني \E (.169آيه  3) سوره 
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هاى عذاب ترا هيچ  قرار دهم و نه اينكه وعدهرا در معرض عقوبت تو 

باكى از عذابت گناه كرده باشم، بلكه  دانسته و از روى نترسى و بى

سبب منحصر آن تسويل نفس و غلبه هوى و مساعدت شقاوتم و مغرور 

 .670 شدن بستاريت تو بوده است

  يقين صادق و كاذب

ا ابتالء بمعصيت : و بالجمله ايمان بخدا و ترس از عذاب او منافاتى ب

در اثر غلبه هواى نفس ندارد چنانچه بيشتر مردم يقين دارند جسد 

تواند بكند و كارى از او  مرده با جماد فرقى ندارد، حركتى نمى

ساخته نيست ولى در اثر غلبه قوه واهمه بر قوه عقليه، شب تاريك در 

ذا در ترسد و ل تواند با مرده بسر ببرد و مى چراغ تنها نمى اطاق بى

خوانيم و يقينا صادقا خدايا يقينى و ايمانى بده كه بلوازم آن  دعا مى

اى  ملتزم و بآثار آن متأثر شوم و شكى نيست در اينكه كسى كه مرتبه

از مراتب خوف را دارد و از پروردگارش دائما خوف صادق را 

بخواهد يعنى ترسى كه او را از معصيت و از هر گناهى بازدارد و از 

البته باو افاضه « اخافك مخافة الموقنين»د بخواهد كه روى ج

                                                 
 هواى ...) دعاى ابو محزه ْثاىل(.ك حي عصيتك و انا بربوبيتك جاحد و ال بامرك مستخف و ال لعقوبتك متعرض و ال لوعيدك متهاون لكن خطيئة عرضت و سولت ىل نفسى و غلبىن اَلى مل اعص -(1)  670
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خواهد شد و همچنين نسبت بساير درجات دينيه و مقامات عبوديت و 

 اطاعت.

چنانچه وارد شده، هركس بخواهد و درخواست كوشا و جدى باشد 

 .671 خواهد يافت

بلى صدق مطلق در جميع مقامات منحصر بمقام معصوم )ع( است و 

اهل بيت  672«با راستگويان باشيد»ين در آيه شريفه لذا مراد بصادق

 عصمت و طهارتند.

______________________________ 
الهى لم اعصك حين عصيتك و انا بربوبيتك جاحد و ال بامرك  -(1)

مستخف و ال لعقوبتك متعرض و ال لوعيدك متهاون لكن خطيئة 

ه عرضت و سولت لى نفسى و غلبنى هواى ... )دعاى ابو حمز

 ثمالى(.

 من طلب شيئا وجد وجد. -(2)

 (.120آيه  9)سوره  وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. -(3)

 300، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
 من طلب شيئا وجد وجد. -(2)  671
672  (3)-\i .اِدِقَي  (.120آيه  9) سوره E\َو ُكونُوا َمَع الصَّ
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  سوگند دروغ -18

اى كه در روايات گذشته بكبيره بودنش  هيجدهم از گناهان كبيره

قسم دروغ است كه شخص از گذشته « اليمين الغموس»تصريح شده 

دهد و براى تأكيد يا اثبات آن بخداوند  غ خبرى مىيا حال بدرو

گويد و اللّه روز گذشته چنين كارى را  كند مثال مى سوگند ياد مى

گويد بخدا سوگند فالن چيز  كردم درحاليكه نكرده است يا اينكه مى

مال منست درحاليكه ميداند مال او نيست و اين قسم سوگند در 

ى صاحبش را در معصيت يا در روايات يمين غموس خوانده شده يعن

برد و همچنين يمين كاذبه و يمين حالقه هم ناميده شده  آتش فرومى

كند اين نوع سوگند هم  است يعنى چنانكه تيغ موى را از بدن مى

 برد. دين صاحبش را از بين مى

در صحيحه عبد العظيم گذشته قسم دروغ را از گناهان كبيره شمرده 

از حضرت رضا )ع( بكبيره بودنش  و در روايت فضل بن شاذان

تصريح فرموده و همچنين در روايت تحف العقول از حضرت صادق 

فرمايد كه سوگند دروغ  )ع( در شمار كبائر آورده شده و صريحا مى

 .673 فاسدكننده ايمانست

                                                 
 .177ص  3ار االنوار جلد حب -(1)  673
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  وعده عذاب در قرآن

: حضرت صادق )ع( براى كبيره بودن قسم دروغ از قرآن مجيد آيه 

جز اين نيست »فرمايد  عمران را دليل آورده مى از سوره آل 76

كسانى كه عهد خدائى و سوگندهاى خود را در مقابل قيمت ناچيزى 

  اى از دست بدهند براى ايشان بهره

______________________________ 
 .177ص  3بحار االنوار جلد  -(1)

 301، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بهره دنيوى را بر نصيب  )زيرا باختيار خود« پس از مرگ نيست

گويد و بنظر  آخرت برگزيدند( و روز قيامت خدا با ايشان سخن نمى

گرداند )تا بتوانند  نگرد و ايشان را پاك نمى رحمت بايشان نمى

بمحل پاكان كه بهشت است وارد گردند( و براى ايشانست عذاب 

 .674 دردناكى

 فرمايش رسول خدا )ص(

ت نزد رسول خدا )ص( درباره : امرؤ القيس و مردى از حضرمو

زمينى با يكديگر منازعه و مخاصمه نمودند حضرت به امرؤ القيس 
                                                 

674  (1)-\i  يِهْم َو ََلُْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْشرَتُوَن ِبَعْهِد اللَِّه َو أمَْياهنِِْم َْثَناً قَِلياًل أُولِئَك ال َخالَق ََلُْم ِف اْْلِخَرِة َو ال  (.76آيه  3) سوره E\َعذاٌب أَلِيٌم.ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه َو ال يَ ْنظُُر ِإلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقياَمِة َو ال يُ زَكِّ
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فرمود آيا بينه )دو نفر شاهد عادل( دارى؟ عرض كرد ندارم حضرت 

عرض كرد او با سوگند  -فرمود پس طرف تو بايد قسم بخورد

دروغش زمين مرا خواهد برد حضرت فرمود: اگر او بدروغ سوگند 

ند از آنهائى خواهد بود كه فرداى قيامت خدا باو بنظر لطف ياد ك

 -نگرد و او را پاك نكرده برايش عذابى دردناك خواهد بود نمى

چون حضرت چنين فرمود آن مرد سخت ترسيد و زمين را به امرؤ 

 .675القيس رد كرد

فرمايد كسى كه قسم بخورد درحاليكه ميداند  حضرت صادق )ع( مى

 .676 شكارا با خداوند جنگيده استگويد پس آ دروغ مى

فرمايد از قسم دروغ بترسيد جز اين نيست كه  و حضرت باقر )ع( مى

 .677سازد آباديها را خراب و صاحبش را بيسامان مى

و در روايات ديگر چنين است كه سوگند دروغ و قطع رحم آباديها را 

 .678گردد سازد و سبب قطع نسل مى ويران و از اهلش خالى مى

  ء قسم دروغآثار سو

                                                 
 تفسري امليزان نقل از اماىل شيخ. -(2)  675
 (.435ص  7من حلف على ميي و هو يعلم انه كاذب فقد بارز الّله تعاىل) كاىف كتاب االميان ج  -(3)  676
 (.436ص  7من اهلها بالقع) فروع كاىف كتاب اْلميان ج  عن اىب جعفر قال) ع( قال رسول الّله) ص( اياكم و اليمي الفاجرة فاهنا تدع الديار -(4)  677
 (.9حديث  436ص  7االميان ج  ان ىف كتاب على) ع( ان اليمي الكاذبة و قطيعة الرحم تذران الديار بالقع من اهلها و تنغل الرحم يعىن انقطاع النسل) فروع كاىف كتاب -(5)  678
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 فرمايد : روايات چندى از حضرت صادق )ع( رسيده كه مى

______________________________ 
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ ال خاَلقَ  -(1)

رُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ ال لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ ال يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ ال يَنْظُ

 (.76آيه  3)سوره  يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.

 تفسير الميزان نقل از امالى شيخ. -(2)

من حلف على يمين و هو يعلم انه كاذب فقد بارز اللّه تعالى  -(3)

 (.435ص  7)كافى كتاب االيمان ج 

ول اللّه )ص( اياكم و اليمين عن ابى جعفر قال )ع( قال رس -(4)

الفاجرة فانها تدع الديار من اهلها بالقع )فروع كافى كتاب األيمان 

 (.436ص  7ج 

ان فى كتاب على )ع( ان اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم  -(5)

تذران الديار بالقع من اهلها و تنغل الرحم يعنى انقطاع النسل 

 (.9ث حدي 436ص  7)فروع كافى كتاب االيمان ج 

 302، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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قسم دروغ صاحبش را فقير ميسازد و اثر سوء و نكبت آن تا چهل روز 

 .679رسد باو مى

شود آنست  و نيز فرمود سوگند دروغى كه سبب دخول در آتش مى

كه مردى بدروغ قسم ياد كند تا حق مسلمانى را ضايع و مالش را 

 .680حبس نمايد

اى را بر دروغ خود شاهد و گواه قرار و نيز فرمود هرگاه بنده خد

طور است  گويم و مطلب اين داند كه راست مى دهد و بگويد خدا مى

فرمايد آيا جز من  گويد خداوند مى كه گفتم درحاليكه دروغ مى

 .681 بندى نيافتى كسى را كه بر او دروغ

و فرمود هرگاه كسى خداى را بر دروغ خود گواه گيرد و بگويد خدا 

گويم عرش الهى براى عظمت حق بلرزه  ه راست مىداند ك مى

 .682آيد مى

 اقسام سوگند

  سوگند يا براى اثبات و تأكيد است يا التزام امرى در آينده

                                                 
 (.7حديث  436ص  7موس ينتظر هبا اربعي ليلة) فروع كاىف كتاب االميان ج عن ايب عبد الّله) ع( قال اليمي الغ -(1)  679
 (.436ص  7اليمي الغموس الىت توجب النار الرجل َيلف على حق امرء مسلم على حبس ماله) فروع كاىف كتاب اْلميان ج  -(2)  680
 (.2حديث  437ص  7حدا تكذب عليه غريى) كاىف كتاب اْلميان ج اذا قال العبد علم الّله و كان كاذبا قال الّله عز و جل اما وجدت ا -(3)  681
 (.1حديث  437ص  7من قال الّله يعلم ما مل يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له) فروع كاىف ج  -(4)  682
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شود بر  : سوگند براى اثبات يا تأكيد مطلبى يا خبرى كه داده مى

 چهار قسم است واجب، مستحب، مكروه و حرام.

  سوگند واجب

خود يا مسلمانى و همچنين حفظ مالى كه : اگر حفظ جان يا آبروى 

نگهداريش واجب است متوقف بر قسم خوردن باشد، اينجا سوگند 

شود هر چند بدروغ سوگند بخورد البته تا بشود توريه كرد  واجب مى

گويد معنى  بنابر احتياط نبايد ترك كند )يعنى از لفظى كه مى

 صحيح قصد كند( چنانچه در بحث كذب گذشت.

  حبسوگند مست

: جائى كه نگهدارى مال خود يا مسلمان ديگرى از شر ستمگر موقوف 

كه مال واجب الحفظ نباشد و بسيار كم )از  بر سوگند شود درصورتى

 سى درهم كمتر( هم نباشد سوگند خوردن مستحب است.

زراره بحضرت باقر )ع( گفت ما با اموال خود بخراج گيران و 

  مأمورين مالياتى
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______________________________ 
عن ابي عبد اللّه )ع( قال اليمين الغموس ينتظر بها اربعين  -(1)

 (.7حديث  436ص  7ليلة )فروع كافى كتاب االيمان ج 

اليمين الغموس التى توجب النار الرجل يحلف على حق امرء  -(2)

 (.436ص  7مسلم على حبس ماله )فروع كافى كتاب األيمان ج 

علم اللّه و كان كاذبا قال اللّه عز و جل اما  اذا قال العبد -(3)

 437ص  7وجدت احدا تكذب عليه غيرى )كافى كتاب األيمان ج 

 (.2حديث 

من قال اللّه يعلم ما لم يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له  -(4)

 (.1حديث  437ص  7)فروع كافى ج 

 303، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بخوريم كه چيزى نداريم تا خواهند كه سوگند  رسيم از ما مى مى

كنند امام  خراجش را بدهيم و تا سوگند هم نخوريم ما را رها نمى

تر است  )ع( فرمود سوگند بخور كه اين سوگند از خرما و كره شيرين

 .683)چون سبب نجات از ظالم است(

                                                 
 (.16ج  6حديث  13ف َلم فهو أحلى من التمر و الزبد.) وسائل كتاب االميان باب َّنر باملال على العشار فيطلبون منا ان حنلف َلم و خيلون سبيلنا و ال يرضون منا اال بذلك فقال) ع(: فاحل -(1)  683
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كه مال كمى باشد خصوصا كمتر از سى درهم، سوگند  درصورتى

فرمايد: كسى  صادق )ع( مى نخوردن مستحب است چنانچه حضرت

كه براى بزرگداشت خداوند بنام او سوگند نخورد و نام او را بزرگتر 

از اين بداند كه براى مال دنيا برده شود خداوند باو بهتر از آنچه از 

 .684فرمايد دستش رفته عطا مى

فرمايد هرگاه بناحق بر تو ادعائى كرده شود و مدعى  و نيز مى

د اگر آن مال كمتر از سى درهم باشد سوگند بخواهد ترا سوگند ده

مخور و آن را باو واگذار و اگر بيشتر باشد پس سوگند بخور و آن را 

 .685 باو مده

فرمايد كسى كه بدهكار خود را پيش حاكم  پيغمبر اكرم )ص( مى

داند كه سوگند خواهد خورد پس اگر براى  برد تا سوگند بخورد و مى

رها كند و راضى بسوگندش نشود خداوند  احترام نام پروردگار او را

هم روز قيامت مقامى را براى او راضى نشود مگر مقام حضرت 

 .686ابراهيم )ع( را

 حضرت سجاد )ع( سوگند نخورد

                                                 
 (.2حديث  434ص  7قال رسول الّله) ص( من اجل الّله ان َيلف به اعطاه الّله خريا مما ذهب منه.) فروع كاىف كتاب اْلميان ج  -(2)  684
 (.6حديث  435ص  7فان بلغ مقدار ثلثي درمها فاعطه و ال حتلف و ان كان اكثر من ذلك فاحلف و ال تعطه) فروع كاىف ج اذا ادعى عليك مال و مل يكن له عليك فاراد ان َيلفك  -(3)  685
 الرمحن.) وسائل الشيعه(. ة ابراهيم خليلمن قدم غرميا اىل السلطان يستحلفه و هو يعلم انه َيلف ُث تركه تعظيما هلل تعاىل مل يرض الّله تعاىل له مبنزلة يوم القيمة اال منزل -(4)  686
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كند كه حضرت سجاد )ع( از قبيله بنى حنيفه  : در كافى روايت مى

زنى داشتند يكى از دوستانشان بآن حضرت خبر داد كه اين زن 

حضرت امير المؤمنين )ع( است حضرت او را طالق دشمن جدت 

اش را دريافت كرده بود از روى دروغ  داد. آن زن با اينكه مهريه

ادعاى مهريه كرد و بحاكم مدينه شكايت نمود و مطالبه چهار صد 

  اش را از حضرت سجاد )ع( كرد حاكم مدينه دينار مهريه

______________________________ 
ال على العشار فيطلبون منا ان نحلف لهم و يخلون نمر بالم -(1)

سبيلنا و ال يرضون منا اال بذلك فقال )ع(: فاحلف لهم فهو أحلى من 

 (.16ج  6حديث  13التمر و الزبد. )وسائل كتاب االيمان باب 

قال رسول اللّه )ص( من اجل اللّه ان يحلف به اعطاه اللّه  -(2)

حديث  434ص  7اب األيمان ج خيرا مما ذهب منه. )فروع كافى كت

2.) 

اذا ادعى عليك مال و لم يكن له عليك فاراد ان يحلفك فان  -(3)

بلغ مقدار ثلثين درهما فاعطه و ال تحلف و ان كان اكثر من ذلك 

 (.6حديث  435ص  7فاحلف و ال تعطه )فروع كافى ج 
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من قدم غريما الى السلطان يستحلفه و هو يعلم انه يحلف ثم  -(4)

كه تعظيما هلل تعالى لم يرض اللّه تعالى له بمنزلة يوم القيمة اال تر

 منزلة ابراهيم خليل الرحمن. )وسائل الشيعه(.

 304، ص: 1 گناهان كبيره، ج

به آن حضرت عرض كرد يا سوگند بخوريد كه اين مبلغ را باو 

حضرت سوگند نخورد و بفرزندش  -ايد يا حقش را بپردازيد داده

حضرت  -فرمود چهار صد دينار به آن زن بپردازد حضرت باقر )ع(

باقر )ع( عرض كرد فدايت شوم مگر حق با شما نيست؟ فرمود چرا 

ليكن خداى را بزرگتر از اين ميدانم كه بنام مباركش در مقام دعوى 

 مال دنيا سوگند بخورم.

  تأكيد مطالب حق

كيد : و نيز جايز بلكه مستحب است سوگند خوردن براى اثبات و تأ

مطلب حق و مهمى يا براى بيان تعظيم و بزرگى آن مانند فرمايش 

ايد  بخدا سوگند كه تا شما از توبه دست برنداشته»پيغمبر اكرم )ص( 

 .687«فرمايد خداوند هم مغفرت خود را از شما دريغ نمى

                                                 
 فو الّله ال ميل الّله حىت متلوا.) مسالك كتاب االميان(. -(1)  687
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بخدا سوگند اگر آنچه را كه »يا مانند فرمايش امير المؤمنين )ع( 

خنديديد و زياد گريه  تيد هر آينه كم مىدانس من ميدانم شما مى

 688«.كرديد مى

شود  و سوگندهائى كه در قرآن مجيد و كلمات ائمه )ع( ديده مى

 راجع به همين قسم است.

اى نوشت و از مطلبى كه بآن حضرت  شخصى بحضرت باقر )ع( نامه

نسبت داده شده بود پرسيد حضرت در پاسخ نوشتند بخدا سوگند كه 

نبوده است و جز اين نيست كه من دوست ندارم در طور  مطلب اين

هيچ حالى بخدا سوگند بخورم و اينجا كه قسم خوردم چون چيزى 

 .689 كه نبود گفته شده، مرا دلتنگ ساخت

  سوگند مكروه

: سوگندهاى راست در غير موارد وجوب و استحباب آن بتفصيلى كه 

يا آينده گذشت بطور كلى مكروه است خواه برگذشته باشد يا حال 

شود يا  مثال بگويد بخدا سوگند كه ديروز چنان شد يا امروز چنين مى

                                                 
 و الّله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليال و لبكيتم كثريا.) مسالك كتاب االميان(. -(2)  688
 حوال و لكنه غمىن ان يقال ما مل يكن.) مستدرك الوسائل(.فكتب) ع( اليه و الّله ما كان ذلك و اىن ال كره ان اقول و الّله على حال من اال -(3)  689
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فردا چنين خواهد شد اگر راست بگويد مكروه و اگر دروغ باشد 

 حرام قطعى است چنانكه گذشت.

فرمايد: بخدا سوگند نخوريد نه براى خبر  حضرت صادق )ع( مى

را در معرض  خدا»فرمايد  راست و نه دروغ بدرستى كه خداوند مى

 .690«سوگندهاى خود قرار ندهيد

______________________________ 
 فو اللّه ال يمل اللّه حتى تملوا. )مسالك كتاب االيمان(. -(1)

و اللّه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليال و لبكيتم كثيرا. )مسالك  -(2)

 كتاب االيمان(.

ال كره ان اقول و اللّه فكتب )ع( اليه و اللّه ما كان ذلك و انى  -(3)

على حال من االحوال و لكنه غمنى ان يقال ما لم يكن. )مستدرك 

 الوسائل(.

وَ ال   ال تحلفوا باهلل صادقين و ال كاذبين فأنه عز و جل يقول -(4)

 . تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ

 305، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
 (.1حديث  434ص  7.) فروع كاىف كتاب االميان ج E\ َو ال ََتَْعُلوا اللََّه ُعْرَضًة ِْلَمْياِنُكمْ  i\ ال حتلفوا باهلل صادقي و ال كاذبي فأنه عز و جل يقول -(4)  690
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دروغ، بخدا سوگند بخورد كافر  فرمايد كسى كه از روى و نيز مى

اى شده كه بسبب آن از آن مرتبه  شده است )يعنى مرتكب كبيره

ايمانى كه شرطش ترك كبائر است خارج شده است( و كسى كه 

سوگند راست بخورد گناه كرده است )چون مشهور فقهاء قسم راست 

يعنى گناه كرد در اين حديث « اثم»دانند نه حرام لذا  را مكروه مى

 691شود(. بكراهت شديد حمل مى

 راهنمائى حضرت مسيح )ع(

فرمايد: حواريين بحضرت عيسى )ع( عرض  : حضرت صادق )ع( مى

كردند اى راهنماى خير ما را راهنمائى فرما، فرمود موسى )ع( 

پيغمبر خدا شما را امر كرد سوگند دروغ نخوريد و من شما را امر 

 .692 راست و نه دروغكنم كه اصال سوگند بخدا نخوريد نه  مى

  سوگند بساير محترمات

: در مواردى كه بنام خداوند سوگند خوردن مانعى ندارد بساير 

مقدسات و محترمات دينى هم قسم خوردن جايز است مانند سوگند 

بحرمت قرآن مجيد يا پيغمبر و ائمه عليهم السّالم يا كعبه معظمه و 

                                                 
َعُلوا اللََّه ُعْرَضًة ِْلَمْياِنُكْم. i\ اهلل صادقا اُث ان الّله عز و جل يقولمن حلف باهلل كاذبا كفر و من حلف ب -(1)  691  (.4حديث  435ص  7) فروع كاىف كتاب االميان ج E\َو ال ََتْ
ا باهلل كاذبي و انا امركم ان ال حتلفوا باهلل كاذبي و ال صادقي) فروع كاىف كتاب االميان اجتمع اْلواريون اىل عيسى) ع( فقالوا له يا معلم اخلري ارشدنا، فقال) ع( َلم ان موسى) ع( نىب الّله امركم ان ال حتلفو  -(2)  692

 (.3حديث  434ص  7ج 
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ى كه نزدشان همچنين آنچه بين مردم متداول است كه به چيز

خورند مثال بجان يكديگر يا بجان پدر و فرزند و  گرامى است قسم مى

 مانند اينها جايز است.

كند در مورد اثبات  اخبارى كه از قسم خوردن بغير اسم خدا منع مى

حق است كه البته منحصرا بايد بنام خداوند سوگند ياد شود و بغير 

شود و همچنين در  آن صحيح نيست و قطع خصومت و مرافعه نمى

خواهد انجام دهد يا  مورد قسم خوردن بر كارى كه در آينده مى

 اثر است. ترك كند بايد منحصرا بنام خدا باشد و بغير آن لغو و بى

  سوگندى كه هميشه حرام است

: قسمى كه در جميع موارد هميشه لغو و حرامست سوگند به بيزارى 

ينكه بگويد از خدا بيزارم يا و برائت از خدا و دين اسالم است مثل ا

از دين اسالم بيرونم اگر چنين كرده باشم يا چنين بكنم و در حكم 

 همين است اگر بگويد

______________________________ 
 (.1حديث  434ص  7)فروع كافى كتاب االيمان ج 
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من حلف باهلل كاذبا كفر و من حلف باهلل صادقا اثم ان اللّه عز  -(1)

)فروع كافى كتاب  وَ ال تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ.  و جل يقول

 (.4حديث  435ص  7االيمان ج 

اجتمع الحواريون الى عيسى )ع( فقالوا له يا معلم الخير  -(2)

ارشدنا، فقال )ع( لهم ان موسى )ع( نبى اللّه امركم ان ال تحلفوا 

 كاذبين و ال صادقين )فروع باهلل كاذبين و انا امركم ان ال تحلفوا باهلل

 (.3حديث  434ص  7كافى كتاب االيمان ج 

 306، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بپيغمبرى محمد )ص( كافر باشم يا از واليت على )ع( بيرون باشم 

اگر چنين نكنم يا نكرده باشم يا يهودى و نصرانى باشم يا مشرك و 

 كافر بميرم اگر چنين و چنان باشد.

خواه در مقام دعوى و اثبات حق باشد يا در مقام التزام اين نوع قسم 

و تعهد بر امور آتيه يا در صدد اخبار از گذشته، راست يا دروغ بطور 

 كلى لغو و باطل و حرام قطعى است.

از دين محمد »رسول اكرم )ص( شنيد مردى چنين سوگند خورد 

ز پس رسول خدا )ص( فرمود واى بر تو هرگاه ا« )ص( بيزار باشم
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دين محمد )ص( بيزار باشى بر چه دينى هستى؟ پس آن حضرت تا 

 .693كه مرد با او سخن نفرمود وقتى

و حضرت صادق )ع( بيونس بن ظبيان فرمود هيچگاه ببرائت و 

بيزارى از ما اهل بيت )ع( سوگند مخور جز اين نيست كه هركس 

چنين سوگند بخورد خواه راست باشد يا دروغ از ما جدا و بيزار 

 .694واهد بودخ

  كفاره سوگند حرام

: جمعى از فقهاء كفاره سوگند ببرائت را كفاره ظهار و بعضى كفاره 

باشد(  نذر )كه همان كفاره روزه ماه مبارك رمضان مى

 .695اند فرموده

فرمايد اگر مخالفت سوگند ببرائت شد يعنى قسم  ولى شيخ مفيد مى

دن ده نفر فقير بر به برائت خورد و مطابق قسمش رفتار نكرد سير كر

 شود و بايد از گناه خود هم توبه كند. او واجب مى

                                                 
 ل الّله) ص( حىت مات.ء من دين حممد) ص( فقال رسول الّله) ص( ويلك اذا برئت من دين حممد) ص( فعلى دين من تكون قال فما كلمه رسو  عن النىب) ص( انه مسع رجال يقول انا برى -(1)  693

 (1حديث  438ص  7) فروع كاىف كتاب االميان ج 
 (.2حديث  438ص  7كاىف كتاب االميان ج   عن يونس بن ظبيان عن الصادق) ع( انه قال يا يونس ال حتلف بالِبائة منا فانه من حلف بالِبائة منا صادقا او كاذبا فقد برء منا) فروع -(2)  694
 ارات.شرايع كتاب كف -(3)  695
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محمد بن حسن صفار بحضرت امام حسن عسكرى )ع( نوشت اگر 

كسى ببرائت از خدا و رسول )ص( سوگند ياد كند و مخالفت قسمش 

اش چگونه و  كند يعنى به آنچه بر آن سوگند خورده عمل نكند توبه

 ؟.696 اش چيست كفاره

______________________________ 
ء من دين محمد  عن النبى )ص( انه سمع رجال يقول انا برى -(1)

)ص( فقال رسول اللّه )ص( ويلك اذا برئت من دين محمد )ص( 

 فعلى دين من تكون قال فما كلمه رسول اللّه )ص( حتى مات.

 (1حديث  438ص  7)فروع كافى كتاب االيمان ج 

عن الصادق )ع( انه قال يا يونس ال تحلف عن يونس بن ظبيان  -(2)

بالبرائة منا فانه من حلف بالبرائة منا صادقا او كاذبا فقد برء منا 

 (.2حديث  438ص  7)فروع كافى كتاب االيمان ج 

 شرايع كتاب كفارات. -(3)

روى محمد بن يحيى فى الصحيح قال كتب محمد بن حسن  -(4)

ل حلف بالبرائة من اللّه و الصفار الى ابي محمد العسكرى )ع( رج

                                                 
ته و كفارته فوقع) ع( يطعم عشرة مساكي لكل مسكي مدو روى حممد بن َيىي ىف الصحيح قال كتب حممد بن حسن الصفار اىل ايب حممد العسكرى) ع( رجل حلف بالِبائة من الّله و رسوله فحنث فما توب -(4)  696

 يستغفر الّله.) مسالك(
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رسوله فحنث فما توبته و كفارته فوقع )ع( يطعم عشرة مساكين لكل 

 مسكين مدو يستغفر اللّه. )مسالك(

 307، ص: 1 گناهان كبيره، ج

آن حضرت در پاسخ نوشتند بايد ده مسكين را طعام بدهد بهر نفرى 

 و از گناه خود استغفار نمايد. 697يك مد

 يت مكتوب صحيح است بايد احتياط ترك نشود.و چون سند اين روا

  حضرت صادق )ع( و منصور دوانيقى

: شخصى نزد منصور دوانيقى از حضرت صادق )ع( سعايت كرد و 

خواهد بر تو بشورد و از اطراف برايش پولها فرستاده  گفت مى

شود و او محمد و ابراهيم فرزندان عبد اللّه بن حسن را كه بر تو  مى

 كرد. مى شوريدند كمك

منصور حضرت را از مدينه طلبيد و پس از حضور در مجلس آنچه را 

كه از آن شخص شنيده بود گفت و شديدا تعرض كرد حضرت فرمود 

برم كه چنين باشد تمام دروغ و تهمت است منصور  بخدا پناه مى

                                                 
 شود و طعام در كفارات گندم و جو و برنج و مانند اينها از خوراك متداول مردم است. مثقالست كه تقريبا ده سري مى 154مد  -(1)  697
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كننده را طلبيد آن ملعون هم تمام آنچه را كه گفته بود تكرار  سعايت

 كرد.

خورى پس آن ملعون  او فرمود آيا بر گفته خود سوگند مىحضرت به 

و اللّه الذى ال اله اال هو الطالب الغالب »شروع بقسم خوردن كرد كه 

طورى كه من  حضرت فرمود در قسم شتاب مكن آن« الحى القيوم

گويم بايد سوگند بخورى منصور گفت مگر قسمى كه خورد نقصى  مى

اى  كه بنده ياء و كرم است وقتىداشت؟ فرمود خداى عالم داراى ح

طور قسم  فرمايد بايد اين او را ستود از تعجيل در عقوبتش حياء مى

ابرء من حول اللّه و قوته و الجأ الى حولى و قوتى انى »بخورد: 

يعنى از حول و قوه خداوند بيزار و بحول و قوه « لصادق فيما اقول

آنچه را كه نسبت  خودم متكى باشم اگر دروغ بگويم و جز اين نيست

 ام. ام راست گفته داده

طور قسم بخورى هنوز سوگندش  منصور هم او را امر كرد بايد همين

تمام نشده بود كه زبانش مانند زبان سگ از دهانش آويزان و در 

 .698 همان وقت هالك شد و بدوزخ شتافت

                                                 
 منهج الدعوات. -اماىل شيخ -(2)  698
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آيا منافاتى با حرمت ندارد: ممكن است در نظرها بيايد پس از اين 

  معلوم روايت

______________________________ 
شود و طعام در كفارات  مثقالست كه تقريبا ده سير مى 154مد  -(1)

 گندم و جو و برنج و مانند اينها از خوراك متداول مردم است.

 منهج الدعوات. -امالى شيخ -(2)

 308، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اليكه چنين نيست. شود كه قسم ببرائت صحيح و مانعى ندارد درح مى

فرمايد اوال سند  محقق قمى عليه الرحمه در جواب از اين اشكال مى

اين روايت ضعيف است و ثانيا شايد در اين موارد بخصوص براى امام 

دانستند كه  جايز بوده كه او را چنين قسم بدهند چون مى

كرده كه  خورنده از اهل ايمان نيست و ضرورت اقتضاء مى قسم

 .699را سوگند دهندببرائت او 

و ممكن است منظور محقق از ضرورت اين باشد كه امام عليه الساّلم 

دانستند و اثر فورى قسم و هالكت او  آن خبيث را مستحق هالكت مى

 منحصر در سوگند ببرائت بوده تا اهانت بمقام امامت نشود.

                                                 
 .744كتاب جامع الشتات صفحه   -(1)  699
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شد منصور دروغش را  چنانچه اگر قسم دروغش آشكار نمى

را ميكشت بلكه سبب كشتن عده زيادى از سادات  پذيرفت و امام مى

 شد. گرديد و از همه مهمتر هتك مقام امامت مى و مؤمنين مى

  توبه از قسم دروغ

كه بر امر گذشته يا حال بدروغ سوگند خورده شود  : درصورتى

اش باينست كه اوال از گفته خود بايد سخت  )يمين غموس( توبه

اى كرده كه خداى عالم را كوچك  هپشيمان باشد و بداند گناه كبير

گرفته و نام مباركش را ملعبه كرده است و هرچه پشيمانى بيشتر و 

گناهش را بزرگتر ببيند و زيادتر استغفار كند برحمت الهى و آمرزش 

پروردگار نزديكتر خواهد بود. ثانيا اگر بواسطه سوگند دروغش حق 

ن كند يعنى حق را مسلمانى از جهت مال يا آبرو از بين رفته جبرا

 بصاحبش برگرداند و آنچه ضايع شده تدارك و تالفى كند.

  قسم بر التزام در آينده

: اگر براى انجام يا ترك كارى در آينده سوگند خورده شود با اين 

 شود. شرائط صحيح و مخالفتش حرام و موجب كفاره مى
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از خورد نم متعلق قسم انجام واجبى باشد مانند اينكه قسم مى -1

صبح از او فوت نشود يا مستحبى از مستحبات مانند سوگند بر نماز 

جماعت يا نافله شب يا ترك حرام مثل اينكه قسم بخورد كه دروغ 

نگويد يا ترك مكروه مانند اينكه سوگند بخورد هرگز آب دهان در 

مسجد نياندازد يا مباحى كه غرض عقالئى و دنيوى داشته باشد مانند 

 يگار.سوگند بر ترك س

______________________________ 
 .744كتاب جامع الشتات صفحه  -(1)

 309، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شود كه  در هريك از اين موارد پنجگانه وقتى قسم درست مى -2

 بنام خدا باشد.

در اين صورت اگر مخالفت كرد پس از پشيمانى و استغفار بايد كفاره 

خداوند از سوگندهاى »فرمايد  مى هم بدهد چنانچه پروردگار عالم

فرمايد )كه غرض از آنها عقد و پيمان و معاهده  بيهوده مؤاخذه نمى

شود مانند  نيست و از روى عادت يا سبب ديگرى بر زبان جارى مى

گفتن آرى و اللّه و يا نه و اللّه كه مخصوصا در دادوستدها رواج دارد 

ظور عقد و التزام مورد مؤاخذه نيست وگرنه سوگندهائى كه بمن
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شود و اللّه فالن كار  بعمل يا ترك كارى ياد كرده شود مثال گفته مى

كنم اگر  دهم يا بخدا سوگند فالن كار بد را ترك مى نيك را انجام مى

فرمايد  شود( و ليكن مؤاخذه مى مخالفت شد مؤاخذه مى

سوگندهائى را كه بدان پيمان بستيد و كفاره چنين گناهى يعنى 

كه زشتى اين معصيت بزرگ را بپوشاند و عقابش را ساقط كند عملى 

 يكى از اين سه كار است:

يا ده نفر فقير را از طعامهاى معمولى سير كردن يا ده فقير را 

پوشانيدن يا يك بنده در راه خدا آزاد كردن و براى كسى كه 

تواند يكى از اين سه كار را بكند سه  استطاعت مالى نداشته و نمى

روزه گرفتن است اينست كفاره سوگندهايتان هنگامى كه سوگند روز 

كنيد و حفظ كنيد قسمهايتان را و مخالفت  خوريد و مخالفت مى مى

فرمايد تا شايد شما  چنين احكام خود را بيان مى نكنيد خداوند اين

 .700بياد گرفتن و عمل كردن بآن خداى را سپاس گوئيد

  قسم در امر مرجوح باطل است

نچه گذشت معلوم شد كه مخالفت قسم و وجود كفاره در : از آ

صورتى است كه مورد قسم، رجحان شرعى يا عقلى داشته باشد يعنى 
                                                 

700  (1)-\i  ْْدمُتُ اْْلَمي ارَتُُه ِإْطعاُم َعَشرَِة َمساِكَي ِمْن َأْوَسِط ما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم َأْو ِكْسَوتُ ُهْم َأْو حَتْرِيُر َرق َ ال يُؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِف أمَْياِنُكْم َو لِكْن يُؤاِخذُُكْم مبا َعقَّ ارَُة أمَْياِنُكْم ِإذا اَن َفَكفَّ ْد َفِصياُم َثالثَِة أَيَّاٍم ذِلَك َكفَّ َبٍة َفَمْن ملَْ َيَِ
ُ اللَُّه َلُكْم آياتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن.َحَلْفُتْم َو اْحَفظُوا أمَْياَنُكْم َكذِلَك   (.89آيه  5) سوره E\ي َُبيِّ
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از نظر شرع يا عرف انجام دادنش بهتر يا ترك كردنش اگر مورد 

قسم است خوبتر باشد وگرنه لغو است و در مخالفتش كفاره نيست 

ب است يا از نظر عقالئى مثال چيزى كه از نظر شرع واجب يا مستح

در آن منفعت دنيوى است اگر قسم بخورد كه ترك كند يا چيزى كه 

حرام يا مكروه يا ترك آن مورد غرض عقالء است سوگند بخورد كه 

انجام دهد لغو است و اصال الزم نيست بسوگندش ترتيب اثر بدهد 

 اى كه خورده، بلكه نبايد بواسطه سوگند بيهوده

______________________________ 
ال يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ  -(1)

الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ 

لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَالثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ  كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ

أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ 

 (.89آيه  5)سوره  تَشْكُرُونَ.

 310، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 وهى را مرتكب گردد.واجب و مستحبى را ترك يا حرام و مكر

بنابراين اگر قسم بخورد كه امسال با وجود استطاعت بحج نرود يا 

بعيال خود نفقه ندهد يا با مادر خود حرف نزند يا بخانه رحم خود 
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نرود يا از اين ببعد در مورد اصالح بين دو نفر سخن نگويد يا طعام 

مام لغو بلكه فالن مسلمان را نخورد و با او معامله نكند و نظائر آن ت

 بايد از اين قبيل سوگندها استغفار كرد.

فرمايد قسم خوردن براى انجام حرام يا ترك  حضرت صادق )ع( مى

 .701 حالل )بر خود حالل را حرام كردن( جايز نيست

تواند واجبات و مستحبات را بلكه مباحاتى كه در آنها  پس انسان نمى

تى كه منفعت دنيوى هم خير دنيوى باشد بر خود حرام كند اما مباحا

ندارد و اصال مورد غرض عقالء نيست هرچند مقتضاى اين حديث و 

چند حديث ديگر لغو بودن قسم بر ترك آنها است ليكن چون مشهور 

شود و در  اند سوگند در اين قسم از مباحات منعقد مى فقهاء فرموده

صورت مخالفت كفاره واجب است لذا حتى االمكان رعايت احتياط 

 ود بهتر است.بش

فرمايد اگر مردى بر ترك چيزى كه كردنش بهتر است  و نيز مى

)شرعا يا عقال( سوگند بخورد پس آن را مرتكب شود كفاره بر او 

                                                 
 (.2حديث  439ص  7ال َيوز ميي ىف حتليل حرام و ال حترمي حالل و ال قطيعة رحم.) فروع كاىف ج  -(1)  701
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نيست و جز اين نيست كه اين قسم سوگند از كارهاى شيطانست كه 

 .702خواهد انسان را از خير محروم كند و به شر وادارد مى

حضرت صادق )ع( پرسيدم از كسى كه بر گويد از  سعيد اعرج مى

خورد و از  داند نكردنش بهتر است سوگند مى كردن چيزى كه مى

ترسد فرمود آيا فرمايش رسول خدا )ص( را  مخالفت قسم هم مى

هرگاه بهتر از سوگندى كه خوردى ديدى پس »نشنيدى كه فرمود 

 .703«رها كن و سوگندت را ترك نما

 اقسام سوگند

فرمايد سوگند بر سه قسم  كه حضرت صادق )ع( مى: در كافى است 

 است:

______________________________ 
ال يجوز يمين فى تحليل حرام و ال تحريم حالل و ال قطيعة  -(1)

 (.2حديث  439ص  7رحم. )فروع كافى ج 

                                                 
 (.1حديث  443ص  7 و ال كفارة عليه و اَّنا ذلك من خطوات الشيطان) فروع كاىف كتاب االميان ج ء و الذى حلف عليه اتيانه خري من تركه فليأت الذى هو خري اذا حلف الرجل على شى -(2)  702
 (.3حديث  444ص  7اما مسعت قول رسول الّله) ص( اذا رأيت خريا من ميينك فدعها.) كاىف ج  -(3)  703
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ء و الذى حلف عليه اتيانه خير من  اذا حلف الرجل على شى -(2)

ال كفارة عليه و انما ذلك من خطوات تركه فليأت الذى هو خير و 

 (.1حديث  443ص  7الشيطان )فروع كافى كتاب االيمان ج 

اما سمعت قول رسول اللّه )ص( اذا رأيت خيرا من يمينك  -(3)

 (.3حديث  444ص  7فدعها. )كافى ج 

 311، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 شود. سوگندى كه به سبب آن آتش واجب مى -1

 آورد. ه مىسوگندى كه كفار -2

 شود. سوگندى كه لغو است يعنى نه سبب آتش و نه كفاره مى -3

شود سوگند دروغ است براى بردن  سوگندى كه تنها موجب آتش مى

 مال ديگرى يا بزحمت انداختن مسلمانى )يمين غموس(.

شود سوگند بر بجا آوردن كارى كه  سوگندى كه كفاره واجب مى

اگر مخالفت كرد پس از پشيمانى خير است يا ترك كارى كه شر است 

 شود. كفاره واجب مى
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شود قسم بر قطع رحم يا سوگندى  اما سوگندى كه موجب كفاره نمى

كه باجبار حاكم يا اكراه از طرف والدين يا همسر ياد شود يا 

 سوگندى كه بر بجا آوردن حرام يا ترك واجبى باشد.

طوالنى و از  و چون بيان تمام احكام قسم و فروعات راجع بكفاره

وضع اين كتاب خارج است كسانى كه مورد لزومشان است بكتب 

 فقهى مراجعه نمايند.

 312، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  گواهى دروغ -19

نوزدهم از گناهانى كه بكبيره بودنش تصريح شده شهادت دادن 

بچيزى است كه دروغ و خالف واقع است چنانچه در صحيحه حضرت 

جواد )ع( و روايت فضل بن شاذان از حضرت  عبد العظيم از حضرت

رضا )ع( و روايت اعمش از حضرت صادق )ع( بكبيره بودنش تصريح 

شده و در بحث دروغ ذكر شده كه دروغ فى الجمله گناه كبيره است 

 و از موارد قطعى كبيره بودن دروغ، شهادت كذب است.

دت در صحيحه حضرت عبد العظيم امام )ع( براى كبيره بودن شها

 فرمايد: از سوره فرقان استشهاد ميكند كه مى 72دروغ بآيه 
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و بندگان برگزيده خدا شهادت دروغ  «وَ الَّذِينَ ال يَشْهَدُونَ الزُّورَ»

دهند و زور بمعنى تمويه و باطل را بصورت حق جلوه دادن است  نمى

چنانچه تزوير بمعنى وانمود كردن باطل بشكل حق است. در جاى 

از پليدى كه پرستش بتها است دورى كنيد و از »مايد فر مى -ديگر

 .704«گفتار دروغ )زور( بپرهيزيد

فرمايد گواهى به دروغ همپايه شرك است يعنى  رسول خدا )ص( مى

مساوى با بت پرستى است و اين جمله را سه مرتبه روى منبر تكرار 

 705اش گذشت تذكر فرمود. اى كه ترجمه فرمود آنگاه آيه شريفه

______________________________ 
)سوره حج  فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ -(1)

 (.31آيه 

عدلت شهادة الزور الشرك باهلل قالها ثالثا ثم قرء هذه االية  -(2)

 )تفسير ابو الفتوح رازى(.

 313، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
704  (1)-\i  ُّورِ فَاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اْْلَْوثاِن َو اْجَتِنُبوا قَ ْوَل الز\E (.31) سوره حج آيه 
 عدلت شهادة الزور الشرك باهلل قاَلا ثالثا ُث قرء هذه االية) تفسري ابو الفتوح رازى(. -(2)  705
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فرمايد خداوند در قرآن  اقر )ع( مىدر مستدرك است كه حضرت ب

 مجيد گواهى دروغ را با شرك مساوى قرار داده است.

روايات منافاتى ندارد: و اين رواياتى كه قول زور را گواهى دروغ 

دانسته با رواياتى كه در باب غناء و كذب ذكر شد كه قول زور را 

يان تطبيق بغناء و كذب تفسير نموده منافاتى ندارد زيرا ظاهرا براى ب

و ذكر مصداق است باين بيان كه ظاهر از معنى قول زور، قول باطل 

و گفتار نادرست است و داراى اقسامى است كه بعضى گناه كبيره و 

اى مكروه است و تعيين و تفصيل آنها بايد بنص  برخى صغيره و پاره

شود كه غناء و دروغ و  امام )ع( معلوم شود و باين روايات واضح مى

 ى ناحق از قسم اول قول زور و گناه كبيره است.گواه

و بالجمله پس از تصريح بكبيره بودن گناه گواهى دروغ در روايات 

مزبوره شكى در كبيره بودنش نيست و براى توضيح بيشتر و بيان آثار 

 شود. وخيم و عقاب آن چند روايت ذكر مى

  وعده آتش بر گواهى دروغ

هيچ مردى نيست كه بدروغ بر  فرمايد: حضرت باقر )ع( مى -1: 

مرد مسلمانى گواهى دهد براى مالى كه از او گرفته شود مگر اينكه 
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خداى تعالى همانجا در عوض اين گواهى آتش جهنم را براى او 

 .706نويسد مى

دهنده بدروغ از جاى خود  فرمايد گواهى حضرت صادق )ع( مى -2

 .707ودش حركت نميكند مگر اينكه برايش آتش دوزخ واجب مى

دهنده بدروغ نزد حاكم  رسول خدا )ص( فرمود سخن گواهى -3

شود و  شود مگر اينكه جايش در جهنم مهيا و ساخته مى تمام نمى

همچنين كسى كه كتمان شهادت كند يعنى گواهى خود را پنهان 

 .708كند

و نيز فرمود كسى كه بر ضرر يكى از مردمان گواهى دروغ  -4

تش جهنم بزبانش آويزان و با منافقين ترين دركات آ بدهد در پائين

 محشور است و كسى كه حق مسلمانى را

______________________________ 
ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه اال  -(1)

حديث  383ص  7كتب اللّه له مكانه صكا الى النار )فروع كافى ج 

1.) 

                                                 
 (.1حديث  383ص  7ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه اال كتب الّله له مكانه صكا اىل النار) فروع كاىف ج  -(1)  706
 (.2لزور ال تزول قدماه حىت َتب له النار) كاىف مهان آدرس، حديث شاهد ا -(2)  707
 (.3روايت  383ص  7قال رسول الّله) ص( ال ينقضى كالم شاهد الزور من بي يدى اْلاكم حىت يتبوء مقعده من النار ...) فروع كاىف ج  -(3)  708
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جب له النار )كافى همان شاهد الزور ال تزول قدماه حتى ت -(2)

 (.2آدرس، حديث 

قال رسول اللّه )ص( ال ينقضى كالم شاهد الزور من بين يدى  -(3)

 383ص  7الحاكم حتى يتبوء مقعده من النار ... )فروع كافى ج 

 (.3روايت 

 314، ص: 1 گناهان كبيره، ج

نگهداشته و باو نپردازد خداوند بركت را از روزيش برميدارد مگر 

 .709توبه كندآنكه 

كسى كه گواهى خود را پنهان كند يا براى اينكه خون مسلمانى  -5

ريخته شود يا مالش كم شود گواهى دهد روز قيامت تاريكيش 

بينهايت است و در صورتش خراشى است و مردم او را بنام و نسبش 

 .710ميشناسند

فرمايد آيا شما را از بزرگترين گناهان  رسول خدا )ص( مى -6

 اگاهانم؟كبيره بي

                                                 
 س علق بلسانه مع املنافقي ىف الدرك االسفل من النار و من حبس من اخيه املسلم شيئا من حقه حرم الّله عليه بركة الرزق اال ان يتوب)ىف حديث املناهى قال) ص( من شهد شهادة زور على احد من النا -(1)  709

 (.6حديث  237ص  18وسائل الشيعه ج 
هبا مال امرء مسلم اتى يوم القيمة و لوجهه ظلمة مد البصر و ىف وجهه كدوح تعرفه اخلالئق بامسه و نسبه ...) عن اىب جعفر) ع( قال قال رسول الّله من كتم شهادة او شهد هبا ليهدر هبادم امرء مسلم اوليزوى  -(2)  710

 (.2حديث  18ج  227ص  2وسائل الشيعه كتاب الشهادت باب 

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  739 

فرمود شريك قرار دادن براى خدا و بپدر و مادر جفا  -گفتيم آرى

كردن، و آن حضرت تكيه كرده بود پس نشست و فرمود آگاه باشيد 

گواهى دروغ از بزرگترين كبائر است و اين جمله را تكرار 

و »فرمود  يعنى براى فهماندن بزرگى اين گناه مكرر مى -فرمود مى

تار نادرست به مقدارى كه گفتيم، كاش آن يعنى گف« قول الزور

 .711كرد فرمود و ديگر تكرار نمى حضرت اكتفاء مى

و سر اينكه در اين روايت رسول خدا )ص( گواهى ناحق را اكبر 

دهنده بناحق چند گناه كبيره مرتكب  كبائر دانسته آنست كه گواهى

شده يكى كذب ديگر بهتان ديگر ظلم درباره مظلومى كه بضرر او 

وسيله مال يا عرض يا جان او را در خطر  واهى داده و بدينگ

انداخته و نيز ظلم كرده درباره ظالمى كه بنفع او گواهى داده زيرا 

آن بدبخت را آلوده بتجاوز در مال يا عرض يا جان مظلوم نموده 

است و نيز حرام خدا را حالل كرده زيرا تصرف و تجاوز بمال يا 

حرام كرده خدا است و اين گواهى عرض يا جان ديگرى بناحق 

 دهنده آن را حالل نموده است.

                                                 
 الوالدين و كان متكئا فجلس ُث قال اال و قول الزور فما زال يكررها حىت قلنا ليته سكت.قال) ص( اال انبئكم باكِب الكبائر قلنا بلى يا رسول اهلل) ص( قال) ص( االشراك باهلل تعاىل و عقوق  -(3)  711

 ) مستدرك الوسائل(.
 مراجعه شود. 179بروايت و پاورقى صفحه 
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______________________________ 
فى حديث المناهى قال )ص( من شهد شهادة زور على احد  -(1)

من الناس علق بلسانه مع المنافقين فى الدرك االسفل من النار و من 

الرزق اال ان  حبس من اخيه المسلم شيئا من حقه حرم اللّه عليه بركة

 (.6حديث  237ص  18يتوب )وسائل الشيعه ج 

عن ابى جعفر )ع( قال قال رسول اللّه من كتم شهادة او شهد  -(2)

بها ليهدر بهادم امرء مسلم اوليزوى بها مال امرء مسلم اتى يوم القيمة 

و لوجهه ظلمة مد البصر و فى وجهه كدوح تعرفه الخالئق باسمه و 

حديث  18ج  227ص  2لشيعه كتاب الشهادت باب نسبه ... )وسائل ا

2.) 

قال )ص( اال انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول اهلل )ص(  -(3)

قال )ص( االشراك باهلل تعالى و عقوق الوالدين و كان متكئا فجلس 

 ثم قال اال و قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.

 )مستدرك الوسائل(.

 مراجعه شود. 179ورقى صفحه بروايت و پا

 315، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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 گواهى بايد از روى علم باشد

دهنده  : در شهادت دروغ و كبيره بودنش فرقى نيست كه گواهى

دهد يا نداند يعنى چيزيى را كه درستى  بداند كه بدروغ شهادت مى

داند بر آن گواهى دهد و انشاء اللّه در بحث  و نادرستيش را نمى

گردد كه شخص تا چيزيى را يقين نكند  مان شهادت مفصال ذكر مىكت

 تواند بر آن گواهى بدهد. نمى

فرمايد به چيزى گواهى مده مگر اينكه يقين  حضرت صادق )ع( مى

 .712 كنى و آن را مانند كف دستت بشناسى

و رسول اكرم )ص( هم در پاسخ كسى كه از چگونگى گواهى دادن 

بينى؟ عرض كرد بلى فرمود هر چيزى  ا مىپرسيد فرمود آيا آفتاب ر

كه مانند آفتاب بر تو روشن و مسلم باشد بر آن گواهى بده و اگر 

 .713 چنين نباشد گواهى را ترك كن

فرمايد كسى كه بر چيزى گواهى گرفته شد  و حضرت باقر )ع( مى

بايد آنچه را دانسته گواهى دهد و از خدا بترسد كه برخالف دانشش 

از شهادت زور گواهى دادن شخص است آنچه را  گواهى دهد كه

                                                 
 (.3حديث  235ص  18ال تشهد بشهادة حىت تعرفها كما تعرف كفك) وسائل الشيعه ج  -(1)  712
 هادة قال) ص( هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد اودع.عن النىب) ص( و قد سئل عن الش -(2)  713

 (.30حديث  250ص  20) وسائل كتاب الشهادات باب 
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داند و به درستى كه خداوند  داند يا انكار آنچه را كه مى نمى

فرمايد از قول زور بپرهيزيد درحاليكه خالص باشيد براى خدا و  مى

شريكى برايش قرار ندهيد پس خداوند شهادت زور را همدوش 

 .714 شرك قرار داده است

 شاهد دروغ بايد رسوا شود

)شهادت دو مرد عادل( ثابت شود كه  715 : اگر از غير راه اقرار و بينه

دهنده شاهد زور بوده يعنى حاكم شرع يقين كند كه  گواهى

دهنده تزوير كرده است حكمى را كه برطبق شهادتش كرده  گواهى

  باطل است و آنچه زيان بر كسى كه

______________________________ 
حتى تعرفها كما تعرف كفك )وسائل الشيعه ج ال تشهد بشهادة  -(1)

 (.3حديث  235ص  18

عن النبى )ص( و قد سئل عن الشهادة قال )ص( هل ترى  -(2)

 الشمس؟ على مثلها فاشهد اودع.

 (.30حديث  250ص  20)وسائل كتاب الشهادات باب 
                                                 

فعدل تبارك امسه شهادة الزور  E\ فاَء لِلَِّه َغرْيَ ُمْشرِِكَي بِهِ َو اْجَتِنُبوا قَ ْوَل الزُّوِر ُحنَ  i\ ليؤد الشاهد ما يشهد عليه و ليتق الّله ربه فمن الزور ان يشهد الرجل مبا ال يعلم او ينكر ما يعلم و قد قال الّله عز و جل -(3)  714
 بالشرك) مستدرك الوسائل(.

دو صورت اگر بسبب   شود و در هر شود و اگر احتمال خطا و اشتباه داده شود حكم بفسق او َّنى دهنده اقرار به دروغ خود َّنود پس اگر ثابت شود كه بعمد دروغ گفته حكم بفسق او مى اگر گواهى -(4)  715
 شود و تفصيل مسئله در كتاب شهادات گفته شده است. گواهى او ضررى بر مشهود عليه رسيده بايد از غرامت آن برآيد و اگر بينه بر كذب او باشد پس آن با بينه بر عدالت او معارض مى

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  743 

ليؤد الشاهد ما يشهد عليه و ليتق اللّه ربه فمن الزور ان يشهد  -(3)

وَ اجْتَنِبُوا   ما ال يعلم او ينكر ما يعلم و قد قال اللّه عز و جلالرجل ب

فعدل تبارك اسمه شهادة الزور   قَوْلَ الزُّورِ حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ

 بالشرك )مستدرك الوسائل(.

دهنده اقرار به دروغ خود نمود پس اگر ثابت شود  اگر گواهى -(4)

شود و اگر احتمال خطا و  كم بفسق او مىكه بعمد دروغ گفته ح

شود و در هر دو صورت اگر بسبب  اشتباه داده شود حكم بفسق او نمى

گواهى او ضررى بر مشهود عليه رسيده بايد از غرامت آن برآيد و 

شود  اگر بينه بر كذب او باشد پس آن با بينه بر عدالت او معارض مى

 ه است.و تفصيل مسئله در كتاب شهادات گفته شد

 316، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بر ضررش گواهى داده شده وارد آمده بايد شاهد زور غرامت بدهد 

كند يعنى هر مقدارى كه صالح  و حاكم شرع او را تعزير و تأديب مى

كند كه اين  زند و در شهر و اطراف آگهى مى اش مى بداند تازيانه

فريب  شخص شاهد زور است تا كسى بگواهيش مغرور نشود و

 نخورده بشهادتش در هيچ موردى اعتناء نكند.
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شود كه كسى از ترس رسوائى گواهى  اين تأديب و اشتهار سبب مى

 بدروغ ندهد تا نظام اجتماع گسيخته نشود.

و فرقى در لزوم تعزير و اشتهار نيست بين اينكه پيش از حكم كردن، 

 دروغ شاهد آشكار شود يا پس از آن.

  ه نيستهرگز گواهيش پذيرفت

فرمايد بايد گواهى دهندگان به دروغ را  : حضرت صادق )ع( مى

تازيانه بزنند به مقدارى كه امام صالح بداند و بايد او را در اطراف 

شهر گردانده بمردم نشان دهند تا او را بشناسند و ديگر بشهادت او 

فرمايد  اعتناء نكنند آنگاه اين آيه شريفه را تالوت فرمود كه مى

وقت گواهى ايشان را نپذيريد و ايشان فاسقانند مگر آنهائى كه هيچ»

 كه پس از توبه گواهيشان قابل پذيرفتن است.« توبه كنند

سماعه از آن حضرت پرسيد بچه چيز توبه شاهد زور شناخته 

شود؟ فرمود باينكه در حضور مردم در همان مكانى كه تازيانه  مى

اينك از كرده خود  خورده اقرار كند كه بدروغ شهادت دادم
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شود كه  پشيمانم و از پروردگارش پوزش بطلبد آنگاه معلوم مى

 .716 راستى توبه كرده است

 غرامت را بايد بپردازد

: اگر بواسطه گواهى دروغ ضررى بمال يا آبرو يا جان مسلمانى كه 

بر ضررش گواهى داده شده رسيده بايد از شاهد زور مطالبه غرامت 

 و قصاص شود.

فرمايد اگر مالى كه بسبب گواهى دروغ از  ادق )ع( مىحضرت ص

دست صاحبش بيرون رفته موجود باشد بايد بصاحبش برگردانده 

  دهنده شود و اگر از بين رفته گواهى

______________________________ 
ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ذلك الى االمام و  -(1)

وَ ال تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً »  تال قوله تعالىيطاف بهم حتى تعرفهم الناس و 

قلت: بم يعرف توبته قال:  «أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا

يكذب نفسه على رؤس االشهاد حيث يضرب و يستغفر ربه عز و جل 

 244ص  18فاذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته. )وسائل الشيعه ج 

 (.2حديث 

                                                 
قلت: مب يعرف توبته قال:  E\«َو ال تَ ْقَبُلوا ََلُْم َشهاَدًة أَبَداً َو أُولِئَك ُهُم اْلفاِسُقوَن ِإالَّ الَِّذيَن تابُوا» i\  تعرفهم الناس و تال قوله تعاىلان شهود الزور َيلدون جلدا ليس له وقت ذلك اىل االمام و يطاف هبم حىت -(1)  716

 (.2حديث  244ص  18يعه ج يكذب نفسه على رؤس االشهاد حيث يضرب و يستغفر ربه عز و جل فاذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته.) وسائل الش
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 317، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .717ضامن است مثل يا قيمتش را بپردازد

 براى مزيد اطالع بكتب فقهى مراجعه شود.

  توبه از گناه

گردد كه  : از آنچه گذشت چگونگى توبه از اين گناه كبيره دانسته مى

بايد اوال سخت از كرده خود پشيمان باشد و هرچه پشيمانتر و خجلتر 

 رحمت الهى نزديكتر است.باشد ببخشايش و 

پس از ندامت از مخالفت امر پروردگار، استغفار و طلب آمرزش كند 

و پس از آن هر زيانى كه بواسطه گواهى دروغش بمسلمانى رسيده 

 تالفى نمايد.

اش را خواهد پذيرفت چنانچه  آنگاه مطمئن باشد كه خداوند توبه

ها  رده و گذشتهخودش وعده داده كسانى كه پس از آن گناه، توبه ك

 .718 را تالفى كنند خداوند زياد آمرزنده و مهربان است

______________________________ 
عن صحيحة جميل عن ابي عبد اللّه )ع( فى شاهد الزور قال  -(1)

                                                 
 ء قائما بعينه رد على صاحبه و ان مل يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل) مسالك(. عن صحيحة مجيل عن ايب عبد الّله) ع( ىف شاهد الزور قال) ع( ان كان الشى -(1)  717
718  (2)-\i  َّاللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ  ِإالَّ الَِّذيَن تابُوا ِمْن بَ ْعِد ذِلَك َو َأْصَلُحوا َفِإن \E (.5) سوره نور آيه 
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ء قائما بعينه رد على صاحبه و ان لم يكن قائما  )ع( ان كان الشى

 ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل )مسالك(.

  إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ -(2)

 (.5)سوره نور آيه 

 318، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  گواهى ندادن -20

اى كه در صحيحه عبد العظيم از حضرت جواد  بيستم از گناهان كبيره

يده داشتن و )ع( بآن تصريح شده كتمان شهادت است يعنى پوش

گواهى ندادن آنچه را دانسته است در موردى كه گواهيش براى 

 گردد. اثبات حقى يا ابطال باطلى الزم باشد با شرائطى كه ذكر مى

از  284در صحيحه مزبور حضرت براى كبيره بودن اين گناه بآيه 

و نپوشيد گواهى خود را و هركس »فرمايد  سوره بقره استشهاد مى

شد و اداى شهادت نكند جز اين نيست كه دلش گواهيش را بپو

 .719«گنهكار است و خداوند بآنچه ميكنيد دانا است

                                                 
719  (1)-\i .هاَدَة َو َمْن َيْكُتْمها َفِإنَُّه آُِثٌ قَ ْلُبُه َو اللَُّه مبا تَ ْعَمُلوَن َعِليٌم  (.284آيه  2) سوره E\َو ال َتْكُتُموا الشَّ
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در نسبت دادن گناه بدل دو نكته است يكى اينكه كتمان شهادت از 

كند و  گناهان قلبى است زيرا آنچه را كه ميداند در دل پنهان مى

ه است زيرا بزبان نميآورد تا حق ظاهر شود نكته ديگر اهميت اين گنا

بهمان اندازه كه قلب از جسد اشرف و افضل است و طاعتى هم كه 

راجع بقلب است مانند ايمان از تمام طاعتها برتر است همچنين 

گناهى كه مربوط بقلب است مانند شرك اشد و اكبر از جميع گناهان 

باشد و در بزرگى گناه كتمان شهادت همين بس كه خداوند در  مى

آن را از گناهان قلبى دانسته و از روى تهديد و تأكيد اين آيه شريفه 

يعنى هرچند مردم « كنيد داناست خداوند بآنچه مى»فرمايد:  مى

اين گناه بزرگ قلبى را ندانند ليكن خداوند بظاهر و باطن شما دانا 

  است و از آن جمله پوشانيدن

______________________________ 
هادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ وَ ال تَكْتُمُوا الشَّ -(1)

 (.284آيه  2)سوره  عَلِيمٌ.

 319، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 فرمايد. داند و بر آن مؤاخذه مى گواهى شما را مى
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كه براى گواهى خوانده  نبايد گواهان وقتى»فرمايد:  و نيز مى

 720«.شوند دريغ دارند مى

كس كه گواهى  و كيست ستمگرتر از آن»فرمايد:  در جاى ديگر مى

خود را بپوشد و شهادتى را كه نزد اوست از جانب خداوند اداء 

 .721«نكند

مانند اهل كتاب كه اوصاف پيغمبر اسالم را كه در تورات و انجيل 

 كردند. بوده پنهان مى

 شهادت بحق هرچند بضرر شاهد باشد

كنندگان  اى گروه مؤمنين! قيام»مايد: فر : در سوره نساء مى

بدادگرى باشيد )يعنى در برپا داشتن مراسم عدالت كوشا و مواظب 

دهنده باشيد هرچند آن گواهى بر  باشيد( و از براى خدا گواهى

ضرر شخص شما يا پدر و مادر و خويشان نزديكتان تمام شود )يعنى 

ورى نداشته در گواهى دادن جز مالحظه حق و احياى آن هيچ منظ

باشيد و اجر خود را از خدا بخواهد و مالحظه منفعت شخصى يا 

گوئى در هيچ حالى دست برنداريد(  خويشاوندى را نكنيد و از حق

                                                 
720  (1)-\i َهداءُ ِإذا ما ُدُعوا  .(282آيه  2) سوره E\َو ال يَْأَب الشُّ
721  (2)-\i  َِو َمْن َأْظَلُم ممَّْن َكَتَم َشهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اللَّه \E (.140آيه  2) سوره 
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شود ثروتمند يا تهيدست باشد  اگر آنچه بر عليه او شهادت داده مى

پس خداوند سزاوارتر است به آنها )يعنى مبادا ثروتمند را براى 

رام كنيد و بمالحظه ثروتش بر ضررش گواهى بحق دارائيش احت

ندهيد و بر فقير بسبب تهيدستيش بر او ترحم كنيد و بر عليه او 

هرچند حق باشد گواهى ندهيد( پس مالحظه خدا را بكنيد سزاوارتر 

تر از شماست )چنين مصلحت ميداند كه نبايد  است و برايشان رحيم

شيد هرچند رعايت ثروت حق ضايع شود بلكه بايد بر اظهار آن كو

ثروتمند و فقر تهيدست در اداى شهادت نشود( پس هواى نفس خود 

را پيروى نكنيد براى اينكه از حق روى برگردانيد و اگر زبانهاى خود 

را از گواهى بحق بپيچانيد، )يعنى به دروغ شهادت دهيد( يا از 

 شهادت رو بگردانيد )يعنى كتمان شهادت كنيد و آنچه را از حق

كنيد  دانيد نگوئيد( پس جز اين نيست كه خداوند بآنچه مى مى

 .722فرمايد( داناست )و شما را بكردارتان مجازات مى

______________________________ 
 (.282آيه  2)سوره  وَ ال يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا -(1)

 (.140آيه  2)سوره   اللَّهِ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ -(2)

                                                 
722  (3)-\i أَنْ ُفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْيِن َو اْْلَقْ َرِبيَ   يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمَي بِاْلِقْسِط ُشَهداَء لِلَِّه َو َلْو َعلى-\E\i  ِفَاللَُّه َأْوىلإ ً َأْن تَ ْعِدُلوا َو ِإْن تَ ْلُووا َأْو تُ ْعِرُضوا فَِإنَّ اللََّه كاَن مبا   هِبِما َفال تَ تَِّبُعوا اَْلَوى  ْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقريا

 (.134آيه  4) سوره E\تَ ْعَمُلوَن َخِبرياً 
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  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى -(3)

 -أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ

 320، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بحق  در اين جمله تأكيد و تهديد كسانى است كه از گواهى دادن

كنند و منفعت شخصى يا خويشاوندى و دوستى يا  خوددارى مى

 كنند. ثروت و تهيدستى را رعايت مى

 دشمنى در گواهى نبايد تأثير كند

گوئى شود. در  : چنانچه دشمنى با كسى يا كسانى نبايد مانع حق

فرمايد: اى گروه گروندگان براى خداوند قيام  سوره نساء مى

هندگان براستى باشيد و نبايد دشمنى با د كنندگان بحق و گواهى

گروهى شما را بر ترك عدالت وادارد عدالت كنيد كه بپرهيزگارى 

نزديكتر است و از خداوند )در ترك عدل( بترسيد به درستى كه 

كنيد )از عدل و ستم( دانا است )و برطبق آن بشما  خداوند بآنچه مى

 .723پاداش خواهد داد(

                                                 
723  (1)-\i  َِو ات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي مبا تَ ْعَمُلوَن.  َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْ َرُب لِلتَّْقوى  َي لِلَِّه ُشَهداَء بِاْلِقْسِط َو ال ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعلىيا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّام\E (.11آيه  5) سوره 
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قام اداى شهادت فقط خدا را مالحظه كند بالجمله مسلمان بايد در م

فقط گواهى را براى خدا »فرمايد كه:  چنانچه در سوره طالق نيز مى

 .724«برپا داريد

  پايان براى پوشندگان گواهى ظلمت بى

فرمايد: كسى كه گواهى خود را بپوشد يا  : پيغمبر اكرم )ص( مى

ا مال اينكه گواهى )ناحقى( بدهد تا خون مسلمانى ريخته شود ي

كند صورتش تاريك و  مسلمانى كم شود روز قيامت تا چشم كار مى

شناسند و كسى كه  خراشى در آن است مردم او را باسم و نسبش مى

كند  براى اظهار حق مسلمانى گواهى دهد روز قيامت تا چشم كار مى

شناسند.  كند و مردم او را باسم و نسبش مى صورتش نور افشانى مى

بينى كه خداوند در قرآن مجيد فرموده: و  ا نمىآنگاه فرمود: آي

 .725برپا داريد گواهى دادن را براى خداوند

______________________________ 
أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ   بِهِما فَال تَتَّبِعُوا الْهَوى  إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى

 (.134آيه  4)سوره  اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ

                                                 
724  (2)-\i  ِهاَدَة لِلَّه  (.2آيه  65سوره ) E\ َو أَِقيُموا الشَّ
لم اتى يوم القيمة و لوجهه ظلمة مد البصر و ىف وجهه كدوح تعرفه عن جابر عن اىب جعفر) ع( قال) ع( قال رسول الّله) ص( من كتم شهادة او شهد هبا ليهدر َلا هبادم امرء مسلم او ليزوى هبا مال امرء مس -(3)  725

هاَدَة لِلَِّه. i\ّله تعاىل يقول:اخلالئق بامسه و نسبه ُث قال) ع( أ ال ترى ان ال  (.1حديث  380ص  7) فروع كاىف ج E\َو أَِقيُموا الشَّ
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال  -(1)

وَ اتَّقُوا   أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى  يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى

 (.11آيه  5)سوره  هَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ.اللَّ

 (.2آيه  65)سوره   وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ -(2)

عن جابر عن ابى جعفر )ع( قال )ع( قال رسول اللّه )ص( من  -(3)

كتم شهادة او شهد بها ليهدر لها بهادم امرء مسلم او ليزوى بها مال 

القيمة و لوجهه ظلمة مد البصر و فى وجهه كدوح  امرء مسلم اتى يوم

 تعرفه الخالئق باسمه و نسبه ثم قال )ع( أ ال ترى ان اللّه تعالى يقول:

 (.1حديث  380ص  7)فروع كافى ج  وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ.

 321، ص: 1 گناهان كبيره، ج

د از و نيز فرموده: كسى كه شهادتش را بپوشاند در قيامت خداون

خوراند )يعنى گوشتش را از بدنش جدا  گوشت خود او بخودش مى

فرمايد: پنهان نكنيد  دهند( و خداوند مى كنند و بخوردش مى مى

گواهى خود را و كسى كه گواهيش را پنهان سازد پس جز اين نيست 
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« آثم قلبه»كه دلش گنهكار است و حضرت باقر )ع( در معنى 

 .726 تفرمايد: يعنى دلش كافر اس مى

فرمايد: كسى كه گواهى حقى داده و از آن برگردد يا  و نيز مى

گواهى خود را پنهان سازد خداوند در حضور خاليق گوشتش را 

 .727گزد رود درحاليكه زبانش را مى خوراند و بجهنم مى بخودش مى

فرمايد: اگر از تو، به آنچه ميدانى  و حضرت موسى بن جعفر )ع( مى

فرمايد:  ى بده بدرستى كه خداوند مىگواهى بخواهند پس گواه

و گواهى هم « خداوند امر فرموده كه امانتها را باهلش برگردانيد»

و »امانتى است كه در موقع لزوم بايد اداء شود. و نيز فرموده: 

كيست ستمكارتر از كسى كه شهادتى را كه از طرف خداوند نزد او 

 .728«است پنهان دارد

يد: كسى كه نزد او شهادتى بر امرى فرما حضرت امير المؤمنين مى

كه از او بخواهند بايد بگويد و از مالمت  باشد بايد ظاهر سازد و وقتى

                                                 
هاَدَة َو َمْن َيْكُتْمها َفِإنَُّه آُِثٌ قَ ْلُبهُ » i\ من كتمها اطعمه الّله ْلمه على رؤوس اخلالئق يوم القيمة و هو قول الّله عز و جل -(1)  726  228ص  18باقر) ع( اى كافر قلبه.) وسائل الشيعه ج و عن ال E\«َو ال َتْكُتُموا الشَّ

 (.4حديث 
 (.6حديث  228ص  18من رجع عن شهادة او كتمها اطعمه الّله ْلمه على رؤوس اخلاليق و يدخل النار و هو يلوك لسانه) وسائل الشيعه ج  -(2)  727
 228ص  18) وسائل الشيعه ج E\«َو َمْن َأْظَلُم ممَّْن َكَتَم َشهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اللَّهِ » i\ و قال تعاىل E\«أَْهِلها  للََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلَماناِت ِإىلِإنَّ ا» i\ و ان سئلت عن الشهادة فادها فان الّله عز و جل يقول -(3)  728

 (.5حديث 
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كسى نبايد بترسد كه از گواهى خوددارى كند و بايد امر بمعروف و 

 .729نهى از منكر نمايد

  تحمل شهادت

كه مسلمانى از برادر دينيش خواهش كند تا حضور بهم  : درصورتى

بر امرى شاهد باشد و ببيند يا بشنود معامله يا كارى را تا در  رسانيده

  موقع لزوم گواهى

______________________________ 
من كتمها اطعمه اللّه لحمه على رؤوس الخالئق يوم القيمة و  -(1)

وَ ال تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ »  هو قول اللّه عز و جل

 228ص  18و عن الباقر )ع( اى كافر قلبه. )وسائل الشيعه ج  «قَلْبُهُ

 (.4حديث 

من رجع عن شهادة او كتمها اطعمه اللّه لحمه على رؤوس  -(2)

ص  18الخاليق و يدخل النار و هو يلوك لسانه )وسائل الشيعه ج 

 (.6حديث  228

                                                 
 تفسري على بن ابراهيم قمى. -(4)  729
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إِنَّ اللَّهَ »  و ان سئلت عن الشهادة فادها فان اللّه عز و جل يقول -(3)

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ »  و قال تعالى «أَهْلِها  يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى

 (.5حديث  228ص  18)وسائل الشيعه ج  «كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ

 تفسير على بن ابراهيم قمى. -(4)

 322، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ن خواهشش شرعا واجب است يا نه؟ مشهور بين دهد، آيا پذيرفت

فرمايد: هنگام دادوستد  فقهاء وجوبست چنانچه پروردگار عالم مى

)به بدهى( دو نفر مرد را بر آن گواه گيريد و اگر دو مرد يافت نشود 

و نبايد خوددارى كنند و »فرمايد:  يك مرد و دو زن. و پس از آن مى

 .730«گواه شدن خوانده شدندكه براى  حاضر نشوند گواهان وقتى

وَ ال » در صحيحه هشام از حضرت صادق )ع( مرويست كه مراد از

وَ ال تَكْتُمُوا »  تحمل شهادت است چنانچه مراد از آيه «يَأْبَ الشُّهَداءُ

و روايات زيادى در لزوم و  731باشد لزوم اداى شهادت مى «الشَّهادَةَ

حمد بن فضيل از وجوب تحمل شهادت رسيده از آن جمله صحيحه م

هرگاه كسى ترا »فرمايد:  حضرت موسى بن جعفر )ع( است، كه مى

                                                 
730  (1)-\i  َِهداءِ َو اْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن م َهداُء ِإذا ما ُدُعوا E\i\ْن رِجاِلُكْم َفِإْن مَلْ َيُكونا َرُجَلْيِ فَ َرُجٌل َو اْمَرأَتاِن ممَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الشُّ  (.282آيه  2) سوره E\َو ال يَْأَب الشُّ
 (.1حديث  225ص  18ج  1و ال يأب الشهداء اذا ما دعوا قال) ع(: قبل الشهادة) وسائل كتاب الشهادات باب  -(2)  731
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توانى مسامحه كنى و  بخواند تا بر بدهى يا حقى گواه شوى نمى

 «.732 حاضر نشوى

و نيز الزمه امر پروردگار عالم با شهاد )گواه گرفتن دو نفر( در آيه 

ل نيست شريفه، لزوم تحمل شهادت يعنى گواه شدن است چون معقو

واجب باشد دو نفر را گواه بگيرند اما بر آن دو نفر گواه شدن واجب 

 نباشد.

  دعايشان مستجاب نيست

 شود. فرمايد: دعاى چهار كس مستجاب نمى : حضرت صادق )ع( مى

رود، دعا  اول: مردى كه در خانه خود نشسته و دنبال كسب نمى

: آيا ترا بطلب شود كند خدايا مرا روزى ده، در جوابش گفته مى مى

 رزق امر نكرديم؟.

شود:  كند، باو گفته مى دوم: مردى كه بزنش دعاى بد و نفرين مى

خواهى رهايش  آيا اختيار او را بتو نداديم؟ )يعنى اگر او را نمى

 كن(.

                                                 
َهداءُ ِإذا ما ُدُعوا i\ ىف قول الّله عز و جل -(3)  732  (.7حديث  226ص  68ج  1فقال) ع( اذا دعاك الرجل لتشهد له على دين او حق مل ينبغ لك ان تقاعس عنه) وسائل كتاب الشهادات باب  E\َو ال يَْأَب الشُّ

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  758 

سوم: شخصى كه او را مالى بوده و اسراف كرده، همه را بيهوده 

وزى ده، باو گفته صرف نموده است بعد از آن بگويد: خدايا مرا ر

 شود: آيا ترا باقتصاد و ميانه روى امر نكرديم؟. مى

______________________________ 
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ  -(1)

)سوره  هَداءُ إِذا ما دُعُواامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ وَ ال يَأْبَ الشُّ

 (.282آيه  2

و ال يأب الشهداء اذا ما دعوا قال )ع(: قبل الشهادة )وسائل  -(2)

 (.1حديث  225ص  18ج  1كتاب الشهادات باب 

فقال )ع(  وَ ال يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا  فى قول اللّه عز و جل -(3)

لم ينبغ لك ان تقاعس اذا دعاك الرجل لتشهد له على دين او حق 

 (.7حديث  226ص  68ج  1عنه )وسائل كتاب الشهادات باب 

 323، ص: 1 گناهان كبيره، ج

چهارم: شخصى كه مالى بديگرى قرض بدهد و بر آن گواه نگيرد و 

شود: آيا  آن كس بدهى خود را منكر شود، در پاسخ دعايش گفته مى

 .733ترا بگواه گرفتن امر نكرديم؟

                                                 
 عدة الداعى. -(1)  733
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ورت خواهش، واجب است انسان تحمل شهادت كند و بنابراين در ص

تواند از زير بار گواه شدن شانه خالى كند و سزاوار است پس از  نمى

حضور، تمام خصوصيات مورد گواهى را مشاهده كند و آنچه را ديده 

و شنيده در ذهن خود ثبت بلكه در جاى محفوظى يادداشت كند تا 

و اشتباه مبتال نشده، از روى  در موقع لزوم و اداى گواهى بفراموشى

 علم و يقين گواهى بحق بدهد.

  وجوب اداى شهادت و حرمت كتمان آن

: هرگاه پس از استدعاى حضور و مشاهده مطلبى، از او مطالبه 

گواهى شود بايد آنچه را ديده يا شنيده شهادت دهد و پوشيده 

 داشتن آن گناه كبيره است چنانچه ذكر گرديد.

خواهش طرف، قهرا بر امرى گواه شد. مثل اينكه در و هرگاه بدون 

اى صورت گرفت، بدون  مجلسى بود و ديد كه بين دو نفر معامله

اينكه طرفين معامله او را گواه بگيرند، يا در حال عبور، چيزيى را از 

كسى ديد، يا حرفى را شنيد و بعد از او مطالبه گواهى دادن بشود، 

 كند: ورت پيدا مىاينجا حكمش مختلف است و دو ص

شود، يا  اگر بواسطه گواهى دادنش، از مسلمانى ضررى دفع مى -1

رسد، يا  رسد و اگر گواهى ندهد بمسلمانى ضررى مى بحقش مى

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  760 

داند واجب است،  شود، گواهى دادن آنچه را مى حقش ضايع مى

داند كه اين شخص شاهد قضيه  كه صاحب حق هم نمى بلكه درصورتى

كرده، واجب است، خود را معرفى كند و آنچه را بوده، يا فراموش 

ديده و شنيده گواهى بدهد و چنانچه سكوت كند و حق مسلمانى 

ضايع يا ضررى باو برسد از كسانيست كه كتمان شهادت كرده و كمك 

 بمظلوم را ترك نموده و نهى از منكر عملى هم نكرده است.

گواه گرفته كه سكوت شخص شاهد، بدون اينكه او را  درصورتى -2

باشند سبب ضايع شدن حقى يا رسيدن ضررى بمسلمانى نباشد 

شهادت دادن بر او واجب نيست و اگر از او مطالبه شهادت هم كنند 

 تواند گواهى ندهد چون او را گواه نگرفته بودند و باز مى

______________________________ 
 عدة الداعى. -(1)

 324، ص: 1 گناهان كبيره، ج

گردد تا  ندادنش هم موجب تضييع حق يا مال كسى نمى گواهى

 واجب شود.
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فرمايد: اگر مردى چيزى را بشنود درحاليكه او  حضرت باقر )ع( مى

را بر آن گواه نگرفته بودند اختيار با او است اگر بخواهد گواهى 

 .734تواند ساكت باشد بدهد و اگر نخواهد مى

اند سكوت كند و از  تهو بالجمله اگر شاهدى كه او را گواه نگرف

سكوتش ظلمى بمسلمانى نرسد، يا حقى ضايع نگردد، كتمان شهادت 

 نيست.

 از روى علم بايد شهادت داد

: گواه بايد كامال دقت كند كه بجز آنچه را يقين دارد و بچشم خود 

گويد: بايد مثل  ديده و بگوش خود شنيده، سخنى نگويد و آنچه مى

باره رسيده بسيار و  بارى كه دراينآفتاب برايش روشن باشد. اخ

بعضى از آنها در بحث شهادت زور اشاره گرديد و تكرارش لزومى 

 ندارد.

 گواهى نبايد سبب ضرر گردد

: ضمنا بايد دانست كه جواز و وجوب گواهى دادن در صورتهائى كه 

ذكر شد مشروط بر اينست كه بواسطه گواهى دادن ضررى بمال يا 

ا مسلمانى نرسد زيرا حكمت حرمت كتمان جان يا آبروى خودش ي
                                                 

 (.231ص  18ج  5سلم عن اىب جعفر) ع( اذا مسع الرجل الشهادة و مل يشهد عليها فهو باخليار ان شاء شهد و ان شاء سكت.) وسائل كتاب الشهادات باب ىف صحيحة حممد بن م -(1)  734
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شهادت و وجوب اداى گواهى بسط عدل و پيچيده شدن دستگاه ظلم 

و تعدى و جلوگيرى از ضرر است پس اگر در موردى امر بعكس باشد 

يعنى گواهى دادن سبب رسيدن ظلمى يا ضررى شود البته جايز 

داند نيست بلكه در چنين موردى كتمان شهادت الزم است مثال مي

اش  برند يا شكنجه كه گواهى بر عليه كسى دهد مالش را مى وقتى

دهند و مثل اينكه گواهى شخص سبب مسلط شدن ظالم بر  مى

گردد يا شاهد يقين  شود و گرفتار زندان و شكنجه مى مسلمانى مى

تواند مفلس  تواند بدهى خود را بپردازد و نمى دارد كه بدهكار نمى

دهد در  لبكار هم بهيچ وجه او را مهلت نمىبودنش را ثابت كند و ط

 تواند براى اثبات بدهى او گواهى دهد. اين صورت نمى

برپا دار گواهى بحق را »فرمايد:  حضرت موسى بن جعفر )ع( مى

هرچند بر ضرر خودت باشد )يعنى واقعا طرف بر تو حق دارد خودت 

چه بين تو بحق او گواهى ده( يا بر ضرر پدر و مادر و خويشانت در آن

  و ايشانست باشد پس اگر بترسى كه از گواهى دادنت

______________________________ 
فى صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر )ع( اذا سمع الرجل  -(1)

الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت. 

 (.231ص  18ج  5)وسائل كتاب الشهادات باب 
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 325، ص: 1 ره، جگناهان كبي

دانى گواهى  ظلمى به برادر دينيت برسد نبايد آنچه را مى

 «.735 دهى

بپا داريد گواهى بحق را هرچند بر »فرمايد:  حضرت صادق )ع( مى

ضرر پدر و مادر و فرزند باشد ليكن گواهى خود را كه ضير باشد 

كتمان كنيد يعنى در مورد ضير بر ضرر برادر دينى اداى شهادت 

هرگاه صاحب حق »راوى پرسيد ضير كدامست؟ فرمود:  «نكنيد

بخواهد بمشهود عليه ظلم كند و برخالف دستور خدا و رسول )ص( با 

تواند  او رفتار نمايد مثل اينكه از كسى طلبى دارد كه فعال نمى

بپردازد و خداوند در اين مورد فرموده بايد مهلت بدهد چنانچه 

خواهد كه بر طلبش از  و از تو مى «سَرَةٍمَيْ  فَنَظِرَةٌ إِلى» فرمايد: مى

آن شخص گواهى بدهى تا پس از اثبات از او مطالبه كند و تو 

تواند بپردازد بر تو گواهى دادن بر بدهى آن  دانى كه نمى مى

 «.736 شخص با ناتوانائيش از پرداخت حالل نيست

                                                 
 (.3باب  1حديث  229ص  18ج فاقم الشهادة هلل و لو على نفسك او الوالدين و االقربي فيما بينك و بينهم فان خفت على أخيك ضيما فال.) وسائل الشيعه  -(1)  735
قلت: و ما الضري قال) ع(: اذا تعدى فيه صاحب اْلق الذى يدعيه قبله عن داود بن اْلصي قال: مسعت ابا عبد الّله) ع( يقول: اقيموا الشهادة على الوالدين و الولد و ال تقيموها على االخ ىف الدين الضري  -(2)  736

و يسئلك ان تقيم الشهادة و انت تعرفه بالعسر فال َيل لك ان  E\َمْيَسَرةٍ   فَ َنِظَرٌة ِإىل i\ ل ذلك ان يكون ْلخر على آخر دين و هو معسر و قد امر الّله بانظاره حىت ييسر فقال تعاىلخالف ما امر الّله به و رسوله و مث
 (.3حديث  250ص  18تقيم الشهادة ىف حال العسر) وسائل الشيعه ج 
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روايتى از امام كاظم )ع(: محمد بن قاسم از حضرت موسى بن جعفر 

هما السّالم پرسيد مردى از دوستان شما دينى دارد بمردى از علي

خواهد او را در فشار اندازد و زندانش  مخالفين و آن طلبكار مى

داند كه آن بيچاره مالى ندارد و توانائى پرداخت  كند و خدا مى

دين ندارد و طلبكار هم گواهى بر طلب خود ندارد آيا آن بدهكار 

بر نداشتن دين تا از شر طلبكار خالص شود تواند سوگند ياد كند  مى

كه خداوند برايش گشايش دهد و دين خود را بپردازد و اگر  تا وقتى

دانند ناتوانى مديون را  آن طلبكار گواهانى از دوستان شما كه مى

توانند بر دين او گواهى دهند؟ امام  داشته باشد آيا آن گواهان مى

هكار هم نبايد قصد ستم بر توانند گواهى دهند و بد فرمود: نمى

طلبكار داشته باشد يعنى بايد قصد داشته باشد كه هر وقت توانايى 

 .737پيدا كرد طلب او را بپردازد

______________________________ 
فاقم الشهادة هلل و لو على نفسك او الوالدين و االقربين فيما  -(1)

 18الشيعه ج  بينك و بينهم فان خفت على أخيك ضيما فال. )وسائل

 (.3باب  1حديث  229ص 

                                                 
بينة هل َيوز  -عنده و ال يقدر عليه و ليس لغرميه اسم بن الفضيل عن اىب اْلسن عليه الّسالم قال سئلته قلت له من مواليك عليه دين لرجل َمالف يريد ان يعسره و َيبسه و قد علم انه ليسعن حممد بن الق -(3)  737

كتاب الشهادات   -فوا انه ال يقدر هل َيوز ان يشهدوا عليه؟ قال) ع( ال َيوز ان يشهدوا عليه و ال ينوى ظلمه) كاىف هتذيبله ان َيلف له ليدفعه عن نفسه حىت ييسر الّله له و ان كان عليه الشهود من مواليك قد عر 
 (.388ص  7فروع كاىف ج 
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عن داود بن الحصين قال: سمعت ابا عبد اللّه )ع( يقول:  -(2)

اقيموا الشهادة على الوالدين و الولد و ال تقيموها على االخ فى 

الدين الضير قلت: و ما الضير قال )ع(: اذا تعدى فيه صاحب الحق 

و مثل ذلك ان يكون  الذى يدعيه قبله خالف ما امر اللّه به و رسوله

آلخر على آخر دين و هو معسر و قد امر اللّه بانظاره حتى ييسر فقال 

و يسئلك ان تقيم الشهادة و انت تعرفه  مَيْسَرَةٍ  فَنَظِرَةٌ إِلى  تعالى

بالعسر فال يحل لك ان تقيم الشهادة فى حال العسر )وسائل الشيعه ج 

 (.3حديث  250ص  18

م بن الفضيل عن ابى الحسن عليه الساّلم عن محمد بن القاس -(3)

قال سئلته قلت له من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد ان يعسره 

 -و يحبسه و قد علم انه ليس عنده و ال يقدر عليه و ليس لغريمه

 326، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 شود ضرر بجا موجب كتمان نمى

جه شاهد يا گوئيم اگر بسبب گواهى دادن ضررى متو : اينكه مى

مسلمانى بشود نبايد شهادت داد در صورتيست كه ضرر بيجا و بدون 

استحقاق باشد ولى اگر ضرر بمورد و مستحق باشد سبب ساقط شدن 

شود از  گردد مثال كسى كه بر ضررش شهادت داده مى شهادت نمى
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كند و  شاهد طلبى دارد و باو ارفاق نموده طلبش را مطالبه نمى

خواهد  نده بر ضررش گواهى بدهد طلبش را مىده چنانچه گواهى

تواند از گواهى دادن خوددارى كند بعذر  در اين صورت شاهد نمى

شود و آن پرداخت دين  اينكه اگر گواهى بدهد ضررى متوجهش مى

خودش بمشهود عليه است زيرا مطالبه حق او ضرر بموردى است كه 

ى خود راستى رسد بلى اگر چنين شاهدى از پرداخت بده بشاهد مى

تواند ثابت كند و بواسطه  ناتوان باشد و نادارائى خودش را هم نمى

افتد اين ضرر عذر  اى مى گواهى دادن در حرج و زحمت فوق العاده

 موجهى براى ترك شهادتست.

 ضرر با عدم نفع فرق دارد

دهنده  : ناگفته نماند كه ضرر غير از نفع نبردن است، اگر گواهى

طرف مشهود عليه )كسى كه بر عليه او شهادت  منفعت مستمرى از

شود( دارد كه اگر بر ضررش شهادت بدهد مستمرى را  داده مى

تواند از  رساند در اين صورت شاهد نمى برد و ديگر باو نفع نمى مى

 اداى گواهى خوددارى كند زيرا بمنفعت نرسيدن ضرر نيست.

رى باشد و اش منحصر بهمين مستم كه معيشت روزانه بلى درصورتى

در صورت قطع آن در حرج و مشقت شديدى كه قابل تحمل نيست 
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شود در اين حال بريده شدن چنين نفعى براى اين شخص  واقع مى

 ضرر است بنابراين مانعى ندارد كه از اداى گواهى خوددارى كند.

پس خالصه مطلب اينست كه قسم دروغ و گواهى دروغ و كتمان 

كه ضررى شد يعنى  كبيره درصورتى شهادت هريك از اين سه گناه

سبب توجه ضرر غير مستحق بشاهد يا مسلمانى گرديد حرام نيست 

شود و هرگاه موجب ضرر  اى از موارد واجب مى بلكه جايز و در پاره

 مستحق يا نرسيدن بمنفعت باشد حرام و گناه كبيره است.

______________________________ 
ليدفعه عن نفسه حتى ييسر اللّه له و ان  بينة هل يجوز له ان يحلف له

كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه ال يقدر هل يجوز ان 

يشهدوا عليه؟ قال )ع( ال يجوز ان يشهدوا عليه و ال ينوى ظلمه 

 (.388ص  7كتاب الشهادات فروع كافى ج  -)كافى تهذيب

 327، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  شكنى پيمان -21

م از گناهانى كه به كبيره بودنش تصريح شده شكستن بيست و يك

پيمان و وفا نكردن به عهد است چنانچه در صحيحه حضرت عبد 

از  25العظيم ذكر شد و حضرت صادق )ع( براى كبيره بودنش بآيه 
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كسانى كه پيمان خداى را پس از »فرمايد  سوره رعد استشهاد مى

امر به پيوند آن برند آنچه خداوند  بسته شدنش ميگسلند و مى

كنند براى ايشان دورى از رحمت  فرموده و در زمين فساد مى

 .738«خداست و برايشان سراى بدى است كه دوزخ است

كسى كه بعهدش وفا كند و خود را »فرمايد:  در سوره آل عمران مى

از شكستن پيمان و خيانت نگهداشته در دين تقوا داشته باشد جز اين 

دارد )پس محبت و  تقوا را دوست مى نيست كه خداوند صاحبان

كرامت خداوند بسته بوفاى بعهد و تقوا در دين است( به درستى كه 

كسانى كه عهد خدائى و سوگندهاى خود را در برابر قيمت ناچيزى 

اى  دهند كرامتى ندارند و در قيامت نصيب و بهره از دست مى

و نظر  گويد برايشان نيست و در آن روز خدا با ايشان سخن نمى

رحمت نميافكند و پاكشان نفرموده برايشان عذاب دردناكى 

 .739«است

______________________________ 
وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ  -(1)

                                                 
738  (1)-\i  َارِ  َو الَِّذيَن يَ ْنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بَ ْعِد ِميثاِقِه َو يَ ْقَطُعوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصل  (.25) سوره رعد آيه E\َو يُ ْفِسُدوَن ِف اْْلَْرِض أُولِئَك ََلُُم اللَّْعَنُة َو ََلُْم ُسوءُ الدَّ
يِهْم َو ََلُْم َعذاٌب َْثَنًا قَِلياًل أُولِئَك ال َخالَق ََلُْم ِف اْْلِخرَ  i\-ان الذين يشرتون بعهد الّله و امياهنم -بلى من او ىف بعهده و اتقى فان الّله َيب املتقي -(2)  739 ِة َو ال ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه َو ال يَ ْنظُُر ِإلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقياَمِة َو ال يُ زَكِّ
 (.77و  76آيه  3) سوره E\ أَلِيمٌ 
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 مُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِبِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُ

 (.25)سوره رعد آيه 

ان  -بلى من او فى بعهده و اتقى فان اللّه يحب المتقين -(2)

 -الذين يشترون بعهد اللّه و ايمانهم

 328، ص: 1 گناهان كبيره، ج

هاى روى زمين نزد  بدترين جنبنده»فرمايد:  در جاى ديگر مى

افر شدند و در كفر مصر و راسخ خداوند كسانى هستند كه ك

آورند؛ كسانى كه از ايشان پيمان  گرديدند، پس ايشان ايمان نمى

گرفتى پس عهد خود را شكستند در هر بارى كه پيمان بستند و ايشان 

 .740«ترسند پرهيزند يا از عقوبت آن نمى از شكستن پيمان نمى

ل خدا اين آيه درباره يهوديهاى بنى قريظه نازل شده كه با رسو

)ص( عهد كرده بودند بدشمنان اسالم كمك ندهند ولى نقض عهد 

كرده در جنگ بدر مشركين را به سالح يارى كردند و بعد از آن 

برسول خدا )ص( گفتند ما عهد را فراموش كرده بوديم براى بار 

دوم عهد بستند و باز در جنگ خندق پيمان را شكسته با ابو سفيان 

 حد شدند.براى جنگ با پيغمبر مت

                                                 
740  (1)-\i  َِوابِّ ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن َكَفُروا فَ ُهْم ال يُ ْؤِمُنوَن الَِّذيَن عاَهْدَت م  (.57) سوره انفال آيه E\ ْنُهْم ُُثَّ يَ ْنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِف ُكلِّ َمرٍَّة َو ُهْم ال يَ تَُّقونَ ِإنَّ َشرَّ الدَّ
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بالجمله بدترين موجودات روى زمين كسانى هستند كه از 

باكند مانند يهود بنى  شكنى بى ترسند و در پيمان بازخواست خدا نمى

قريظه كه با رسول خدا )ص( عهد كردند كه خيانت نكنند و ضررى 

نرسانند و دشمنان آن حضرت را يارى نكنند و در عوض بر دين خود 

مانان باشند و چون چند مرتبه نقض عهد كردند ثابت و در امان مسل

 پس خداوند در اين آيات امر فرموده با آنها قتال كنند.

در چند جاى قرآن مجيد وفاى بعهد را واجب و روى آن تأكيد 

 فرمايد: فرموده مى

بپيمان )پيمانى كه خدا با شما بسته است از تكاليف شرعى و عهدى »

بنديد( وفا كنيد به  كه با خدا مىبنديد و عهدى  كه با يكديگر مى

 .741«درستى كه پيمان مورد بازخواست خواهد بود

ايد بتمام عقدهاى  اى كسانى كه گرويده»فرمايد:  در جاى ديگر مى

كه از آن جمله پيمان با خدا يا بندگان خداست و  742خود وفاء كنيد

 فرمايد: درباره اهل صدق و تقوا مى

 .743«بستند وفاكنندگانندآنان كه بپيمانشان چون پيمان »

                                                 
741  (2)-\i  َو َأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤاًل\E (.36آيه  17) سوره 
742  (3)-\i  ِيا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقود\E (.1آيه  5) سوره 
743  (4)-\i َو اْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا\E (.177آيه  2) سوره 
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______________________________ 
ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ ال خَالقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ ال يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ ال يَنْظُرُ 

و  76آيه  3)سوره   إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ ال يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ

77.) 

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ  -(1)

)سوره   عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ ال يَتَّقُونَ

 (.57انفال آيه 

 (.36آيه  17)سوره  اوَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلً -(2)

 (.1آيه  5)سوره  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ -(3)

 (.177آيه  2)سوره  وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا -(4)

 329، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اى كسانى كه ايمان »فرمايد:  در سوره صف در مقام توبيخ مى

گوئيد، بزرگست از  دهيد مى زى را كه انجام نمىايد چرا چي آورده

روى شدت غضب و خشم نزد خدا آنچه را انجام نميدهيد 

 .744«بگوئيد

                                                 
744  (1)-\i  َيا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا مِلَ تَ ُقوُلوَن ما ال تَ ْفَعُلوَن َكُِبَ َمْقتاً ِعْنَد اللَِّه َأْن تَ ُقوُلوا ما ال تَ ْفَعُلون \E (.3و  2) سوره صف آيه 
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در تفسير اين آيه شريفه از حضرت صادق )ع( مرويست كه فرمود: 

مؤمن ببرادر دينى خود كه وعده ميدهد مانند نذر است يعنى بايد »

كفاره نيست پس كسى كه حتما وفاء كرده شود ليكن در مخالفت آن 

با مؤمنى خلف وعده كند اول مخالفت خدا را كرده و خود را در 

 .745معرض خشم او قرار داده است چنانچه در آيه گذشته فرمود

شكنى موجب خشم خدا و  پيمان»فرمايد:  و امير المؤمنين )ع( مى

فرمايد خشم خدا بزرگست در اينكه  مردم است و خداوند مى

 «.746آوريد را بجا نمىگوئيد آنچه  مى

 .747 شكن باشد ديندار نيست فرمايد: كسى كه پيمان پيغمبر اكرم مى

فرمايد: چهار چيز است كه عقوبتش زودتر از  و حضرت باقر )ع( مى

 رسد. هر چيز مى

 كسى كه باو احسان كنى و در عوض نيكى با تو بدى كند. -1

 كسى كه تو باو ستم نكنى و او بتو ستم كند. -2

                                                 
صفحه  109) وسائل كتاب اْلج باب E\يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا مِلَ تَ ُقوُلوَن ما ال تَ ْفَعُلوَن َكُِبَ َمْقتًا ِعْنَد اللَِّه. i\ ملؤمن اخاه نذر ال كفارة له فمن اخلف فبخلف الّله بدء و ملقته تعرض و ذلك قوله تعاىلعدة ا -(2)  745

 (.8ج  515
 ) هنج البالغه ىف عهده) ع( اىل مالك االشرت(.E\َكُِبَ َمْقتاً ِعْنَد اللَِّه َأْن تَ ُقوُلوا ما ال تَ ْفَعُلوَن.  i\ و عند الناس قال الّله تعاىل اخللف يوجب املقت عند الّله -(3)  746
 قال) ص( ال دين ملن ال عهد له) حبار االنوار(. -(4)  747
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ى كه در امرى با او عهد كنى تو وفا كنى و او بتو مكر و كس -3

 خيانت كرده بآنچه عهد كرده وفاء نكند.

 .748كسى كه برحم خود صله كند و آن رحم از او ببرد -4

______________________________ 
نْدَ اللَّهِ أَنْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِ -(1)

 (.3و  2)سوره صف آيه   تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ

عدة المؤمن اخاه نذر ال كفارة له فمن اخلف فبخلف اللّه بدء و  -(2)

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال   لمقته تعرض و ذلك قوله تعالى

ج  515صفحه  109)وسائل كتاب الحج باب  تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ.

8.) 

كَبُرَ   الخلف يوجب المقت عند اللّه و عند الناس قال اللّه تعالى -(3)

)نهج البالغه فى عهده )ع( الى  مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ.

 مالك االشتر(.

 .قال )ص( ال دين لمن ال عهد له )بحار االنوار( -(4)

                                                 
بك  ت اليه و يكافئك باالحسان اليه اسائه و رجل ال تبغى عليه و هو يبغى عليك و رجل عاهدته على امر فمن امرك الوفاء به و من امره الغدرء عقوبة رجل احسن عن اىب جعفر) ع( قال) ع( اربعة اسرع شى -(5)  748

 و رجل يصل قرابته و يقطعونه) خصال(.
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ء عقوبة رجل  عن ابى جعفر )ع( قال )ع( اربعة اسرع شى -(5)

احسنت اليه و يكافئك باالحسان اليه اسائه و رجل ال تبغى عليه و هو 

يبغى عليك و رجل عاهدته على امر فمن امرك الوفاء به و من امره 

 الغدر بك و رجل يصل قرابته و يقطعونه )خصال(.

 330، ص: 1 گناهان كبيره، ج

الك بحضرت سجاد )ع( عرض كرد مرا از تمام آداب دين با ابو م

 خبر گردان.

 .749حضرت فرمود: گفتار درست و حكم كردن بعدل و وفاى بعهد

آيات و روايات وارده در اهميت وفاى بعهد بسيار است و همين، 

 مقدارى كه ذكر شد كافى است.

 اقسام نقض عهد و حكم آنها

با بندگانش فرموده، عهدى كه  : عهد بر سه قسم است: عهدى كه خدا

 بندند. كنند، پيمانى كه مردم با يكديگر مى مردم با خدا مى

عهد خدا همانست كه در عالم ذر بين پروردگار عالم و بنى آدم  -1

اش  واقع شده چنانچه در قرآن مجيد و اخبار كثيره رسيده و خالصه

                                                 
 ْلكم بالعدل و الوفاه بالعهد) خصال(.عن اىب مالك قال قلت لعلى بن اْلسي) ع( اخِبىن جبميع شرايع الدين قال) ع( قول اْلق و ا -(1)  749
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بشر را  اينست كه در عالم ذر كه مقدم بر دنيا است خداوند ارواح

كه داراى ادراك و شعور و قابل مخاطبه و مكالمه  آفريد به طورى

بودند و از آنها بپروردگارى خويش اقرار گرفت و از ايشان پيمان 

گرفت كه بر اين اقرار ثابت قدم بوده براى او شريكى قرار ندهند و 

از دستورهاى پيامبران سرپيچى نكرده شيطان را پيروى نكنند و 

عهد فرمود كه در مقابل پيمان ايشان، ياريشان بفرمايد و خداوند هم 

رحمتش را شامل حالشان فرموده در بهشت جايشان دهد و اگر بعهد 

اند اينجا وفاء نكنند از آنچه خداوند  خود كه در عالم ذر متعهد شده

بآن عهدى كه با »فرمايد:  بهره باشند چنانچه مى وعده فرموده بى

و  750«ام، وفا كنم من هم بآنچه بشما عهد كردهمن كرديد وفا كنيد تا 

آيا با شما اى فرزندان آدم پيمان نبستم كه ابليس را »فرمايد:  نيز مى

 .751«نپرستيد

از جمله پيمانهاى پروردگار عالم در عالم ذر موضوع واليت امير 

المؤمنين و ائمه طاهرين است كه از بشر پيمان گرفت چنانچه در 

اره شده است و در تمام كتابهاى آسمانى روايات بسيارى بآن اش

 اند. تذكر فرموده و جميع انبياء آن را تبليغ فرموده

                                                 
750  (2)-\i  ْأَْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكم \E (.38آيه  2) سوره 
751  (3)-\i  َْيطان  (.60آيه  36) سوره E\ أَ مَلْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم يا َبِِن آَدَم َأْن ال تَ ْعُبُدوا الشَّ
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اند و آيات و اخبار اين موضوع  بعضى از علماء، عالم ذر را منكر شده

را بعالم فطرت و آنچه خدا در عقول بشر بوديعه گذاشته و الهام 

بياء و كتب گويند خداوند توسط ان كنند و مى فرموده تأويل مى

  فرمايد و تحقيق اين آسمانى بآن پيمانهاى فطرى اشاره مى

______________________________ 
عن ابى مالك قال قلت لعلى بن الحسين )ع( اخبرنى بجميع  -(1)

شرايع الدين قال )ع( قول الحق و الحكم بالعدل و الوفاه بالعهد 

 )خصال(.

 (.38آيه  2)سوره   دِكُمْأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْ -(2)

 36)سوره   أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ -(3)

 (.60آيه 

 331، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 مطلب از بحث كتاب خارج است.

بهر حال شكستن پيمان خدا چه ظرف وقوع آن عالم ذر باشد يا عالم 

كه اكبر كبائر است و بيشتر آيات و اخبارى كه فطرت، گناه كبيره بل

در تأكيد وجوب وفاى بعهد و حرام بودن شكستن آن رسيده و 
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عقوبتهاى سخت بر آن مترتب شده راجع باين قسم عهد است چنانچه 

 .752گردد پس از مراجعه باخبار روشن مى

هاى خداوند برسد بايد بتمام  خواهد بوعده بنابراين هركس مى

 با او شده وفاء كند.عهدهائى كه 

  استجابت دعا وعده خداست

هاى خدا اجابت دعوات است بنابراين شرط وفاى  : از جمله وعده

 باين وعده وفا كردن بندگان بعهدهاى اوست.

فرمايد: هرگاه بنده، خدا را بنيت درستى  حضرت صادق )ع( مى

بخواند و دلش براى خدا خالص شده باشد پس از آنكه بپيمانهاى 

اى خدا را  شود و هرگاه بنده وفا كرده دعايش مستجاب مى خدا

شود آيا خدا  بدون نيت و اخالص بخواند دعايش مستجاب نمى

ام وفا كنم.  نفرموده بعهد من وفا كنيد تا منهم بعهدى كه با شما كرده

هائى كه باو داده شده وفا  پس كسى كه عهد خدا را وفا كند بوعده

 .753شود مى

                                                 
 احكامه و تغليظه. لّله املأخوذ عليهم هلل بالربوبية و حملمد) ص( بالنبوة و لعلى) ع( باالمامة و لشيعتهم باحملبة و الكرامة من بعد ميثاقه قال) ع( اىالذين ينقضون عهد الّله قال) ع( اى عهد ا -(1)  752

 ) تفسري على بن ابراهيم قمى(.
 اوفوا بوالية على بن ايب طالب عليه الّسالم اوف لكم باجلنة) تفسري عياشى(. قال) ع( E\ َو َأْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكمْ  i\ و عن الباقر) ع( ىف قوله تعاىل

له ا ليس الّله  عز و جل و اذا دعا الّله بغري نية و اخالص مل يستجب ىف صحيحة القمى عن مجيل عن ايب عبد الّله) ع( ان العبد اذا دعا الّله تعاىل بنية صادقة و قلب َملص استجيب له بعد وفائه بعهد الّله -(2)  753
 (.499صفحه  1يقول أوفوا بعهدى اوف بعهدكم فمن وىف وىف له) سفينة البحار جلد 
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ائيست كه شخص ابتداء با خداوند ميكند و داراى قسم دوم عهده -2

 احكامى است از آن جمله:

  گفتن در نذر و عهد الزمست

شود مگر اينكه  : عهد با خدا مانند نذر بمجرد قصد و نيت بسته نمى

بآن تلفظ بشود و صيغه عهد يا نذر خوانده گردد و صيغه عهد اينست 

يا بفارسى بگويد با خدا « على عهد اللّه»يا « عاهدت اللّه»كه بگويد 

  عهد كردم يا بر عهده

______________________________ 
الذين ينقضون عهد اللّه قال )ع( اى عهد اللّه المأخوذ عليهم  -(1)

هلل بالربوبية و لمحمد )ص( بالنبوة و لعلى )ع( باالمامة و لشيعتهم 

 تغليظه.بالمحبة و الكرامة من بعد ميثاقه قال )ع( اى احكامه و 

 )تفسير على بن ابراهيم قمى(.

قال )ع(   وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ  و عن الباقر )ع( فى قوله تعالى

اوفوا بوالية على بن ابي طالب عليه الساّلم اوف لكم بالجنة )تفسير 

 عياشى(.
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فى صحيحة القمى عن جميل عن ابي عبد اللّه )ع( ان العبد  -(2)

للّه تعالى بنية صادقة و قلب مخلص استجيب له بعد وفائه اذا دعا ا

بعهد اللّه عز و جل و اذا دعا اللّه بغير نية و اخالص لم يستجب له ا 

ليس اللّه يقول أوفوا بعهدى اوف بعهدكم فمن وفى وفى له )سفينة 

 (.499صفحه  1البحار جلد 

 332، ص: 1 گناهان كبيره، ج

انجام دهم يا ترك كنم يا اگر مريضم  منست عهد خدا كه فالن كار را

خوب شد يا مسافرم بسالمت آمد فالن مبلغ را بفقير بدهم بنابراين 

 شود. بدون انشاء صيغه نذر و عهد واجب نمى

 شود عهد و نذر بمرجوح نمى

كند كه بجا آورد بايد مرجوح  : چيزيى را كه با خدا عهد يا نذر مى

ام نباشد و همچنين ترك آن از شرعى نباشد بتعبير ديگر مكروه و حر

نظر امور دنيائى شخص بهتر نباشد پس اگر عهد كند حرام يا 

مكروهى را انجام بدهد يا واجب و مستحبى را ترك كند باطلست 

مثل اينكه عهد كند بخانه پدر يا مادر خود نرود و صله رحم نكند يا 

رش تمام شود كامال بضر فالن معامله را نكند درحاليكه بعد معلوم مى

اثر خواهد بود بلكه اگر هنگام انشاى صيغه  شود تمام لغو و بى مى
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رود و  عهد مرجوح نبود و بعد مرجوح شد عهد منحل و از بين مى

 وفاى بآن هم الزم نيست.

 بايد متعلق نذر راجح باشد

: در اين مسئله عهد با قسم يكى است يعنى چنانچه مورد قسم نبايد 

م همين شرط را بايد داشته باشد ولى در مرجوح باشد مورد عهد ه

نذر عالوه بر اين شرط ديگرى هم دارد و آن رجحان مورد نذر است 

كند كه انجام دهد بايد از جهتى  كه اگر مثال فعل مباحى را نذر مى

كردنش بهتر باشد و بهمان جهت هر نذر كند يا فعل مباحى را ترك 

جهت هم نذر كند  كند كه از جهتى نكردنش بهتر باشد و بهمان

كند سيگار را بجهت ضرر داشتنش ترك كند  صحيح است مثال نذر مى

 يا فالن طعام را بقصد قوت گرفتن براى عبادت بخورد.

بالجمله مورد نذر بايد عالوه بر مرجوح نبودن معنوى يا دنيوى، 

رجحان شرعى يا عرفى هم داشته باشد تا بتواند بوسيله آن بخداوند 

 .تقرب پيدا كند

 عهد مطلق يا مقيد
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گويد با خدا  : عهد هم مانند نذر و قسم يا مطلق است يعنى ابتداء مى

عهد كردم فالن كار خير را انجام دهم در اين صورت پس از انشاء 

شود و ترك آن  صيغه بعربى يا فارسى انجام آن كار بر او واجب مى

 گناه كبيره و موجب كفاره است.

كند اگر فرزندى باو  ه با خدا عهد مىيا مقيد بشرط است مثل اينك

بدهد يا بفالن كار خير موفق شود فالن مبلغ را بفقير بدهد يا سه روز 

روزه بگيرد يا اگر فالن واجب و مستحب را ترك كرد يا فالن حرام و 

مكروه را مرتكب شد فالن مبلغ را صدقه دهد و نظائر اينها پس از 

اقع شود وفاى بنذر يا عهدش خواسته و انشاى صيغه اگر آنچه را مى

  واجب

 333، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 شود و نقض آن گناه كبيره و موجب كفاره است. مى

 كفاره عهد و نذر

: اگر بعهد وفا نشود كفاره واجبست و كفاره عهد سير كردن شصت 

نفر فقير يا شصت روز روزه گرفتن يا يك بنده آزاد كردن است 

يك روز ماه رمضان( و اگر مخالفت نذر  )مانند كفاره افطار عمدى

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  782 

شود كفاره آن مانند كفاره يمين )قسم( است يعنى ده نفر فقير را 

سير كردن يا ده نفر برهنه را پوشانيدن يا يك بنده آزاد كردن. و 

 .754كه از عهده هيچيك نيايد سه روز روزه بگيرد درصورتى

  عهد خدا هم سه قسم است

اخبار تأكيد شده و وفاى بآن واجب و : عهد اللّه كه در آيات و 

شود و در  شكستنش حرام است عام است و شامل هر سه قسم مى

حقيقت نذر و يمين هم عهد كردن با خداوند است بنابراين مؤمنين 

بايد از مخالفت هر سه قسم بترسند و اگر احيانا خداى نكرده 

قيقت مخالفتى شد مبادا از دادن كفاره شانه خالى كنند چون در ح

تعيين كفاره لطفى از طرف خدا است تا تالفى اين گناه بزرگ شود و 

 عقابش ساقط گردد.

 آورد شكنى نفاق مى پيمان

: در بزرگى اين گناه همين بس كه نفاق را در قلب ميروياند و ساعت 

گردد چنانچه در  مرگ با كفر مرده و در زمره منافقين محشور مى

منافقين كسانى هستند كه با خدا از »فرمايد  قرآن مجيد تذكر مى

دهيم و  عهد كردند اگر بآنها از فضلش مالى دهد هر آينه صدقه مى

                                                 
 هاى عمليه مراجع مراجعه َّنايند. توانند برساله نظر باينكه در كفاره نذر اختالىف بي فقهاء است آهنائى كه مورد احتياجشان است مى -(1)  754
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پردازيم و از جمله نيكوكاران و شايستگان در اطاعت  زكاتش را مى

گرديم. پس چون خداوند از فضلش مال بسيارى بآنها  اوامر خدا مى

كرده بودند  داد بخل كردند و روى گردانيدند از عهدى كه با خدا

كنندگانند پس از پى درآورد )اين  درحاليكه از اطاعت خدا اعراض

شكنى( نفاقى را كه در دلشان متمكن و راسخ است و از  بخل و پيمان

رود تا روزى كه جزاى عمل خود را ببينند )ساعت مرگ يا  بين نمى

روز قيامت( بسبب آنچه با خدا خالف عهد كردند از تصديق و نيكو 

 .755«گفتند بسبب آنكه دروغ مى كارى و

______________________________ 
نظر باينكه در كفاره نذر اختالفى بين فقهاء است آنهائى كه  -(1)

هاى عمليه مراجع مراجعه  توانند برساله مورد احتياجشان است مى

 نمايند.

                                                 
755  (2)-\i ُلوا َو ِمْنُهْم َمْن عاَهَد ا ا آتاُهْم ِمْن َفْضِلِه خبَِ اْلَِِي فَ َلمَّ َقنَّ َو لََنُكوَننَّ ِمَن الصَّ دَّ مبا   E-\i\َوَعُدوُه وَ يَ ْوِم يَ ْلَقْونَُه مبا َأْخَلُفوا اللََّه ما   بِِه َو تَ َولَّْوا َو ُهْم ُمْعِرُضوَن فََأْعَقَبُهْم نِفاقاً ِف قُ ُلوهِبِْم ِإىلللََّه لَِئْن آتانا ِمْن َفْضِلِه لََنصَّ

 (.78تا  76) سوره توبه آيات E\ كانُوا َيْكِذبُونَ 
ماس كرد  نويسد ثعلبة بن خاطب انصارى كه بزهد و عبادت مشهور بود روزى خدمت پيغمِب اكرم) ص( آمده از هتيدسىت خود شكايت كرد و به آن حضرت الت در شأن نزول آيات مذكور در تفسري منهج الصادقي مى

بآنچه دارد قناعت كند و بر اندك، شكرگزارى كند هبرت است  از خدا توانگرى او را خبواهد حضرت او را نصيحت فرمود كه از اين حاجت منصرف شود و بر فقر صِب كند كه توانگرى در معرض خطر است و اگر كه
دامن عاقبت فقر خري است و غنا عاقبت در مظنه شر پس به رسول خدا) ص(  فرمايد اما مى ه شود و با من حركت كند حقتعاىل چني مىاز بسيارى كه شكرش را جبا نياورد و فرمود خبدا قسم اگر خبواهم كوهها طال و نقر 

ه اگر مال فراواىن مبن دهد حقوق مستحقي را اداء كنم كنم با خداوند ك اقتداء كن ثعلبه نصيحت آن حضرت را نپذيرفت روز ديگر باز مهان خواهش را از آن حضرت تكرار كرد و گفت يا رسول الّله) ص( من عهد مى
كه براى حمافظت آهنا نتوانست كه پنج َّناز را با پيغمِب) ص(  طورى و بآن رعايت صله رحم َّنامي چون زياد اصرار كرد حضرت برايش دعا َّنود و توانگريش را از خداوند خواست، خدا هم بگوسفندانش بركت داد به

ل و بعد مسافت از خواندن َّناز پنج وقت با رسول خدا) ح و شام اكتفاء كرد تا كارش رسيد جبائى كه بواسطه زياد شدن گوسفندانش در حواىل مدينه جا كم بود رو بباديه آورد و بواسطه كثرت مشاغخبواند و بنماز صب
خواند باْلخره از آن وادى باالتر رفت و از َّناز مجعه هم حمروم گرديد روزى پيغمِب اكرم) ص( احوالش را پرسيد كه چه شده ثعلبه  مى توانست مبدينه بيايد و فقط َّناز مجعه را با پيغمِب ص( حمروم گرديد و جز روز مجعه َّنى

ثعلبه چون آيه زكات نازل شد حضرت آن را مبردى جهىن داد و  گنجد و در فالن وادى رفته و مهاجنا مانده است حضرت سه بار فرمود واى بر شود گفتند بقدرى گوسفند دارد كه در هيچ وادى َّنى بنماز ما حاضر َّنى
هر دو آمدند و آيه زكات را با نامه پيغمِب) ص( كه در آن شرائط زكات نوشته بود  -يك نفر از بىن سليم را مهراهش كرد و جبهىن امر فرمود چون از ثعلبه زكات گرفتيد نزد فالن مرد سليمى برويد و زكات او را هم بگرييد

جزيه) ماليات( است زكات نداد و گفت جباى ديگر رويد تا من در اين بر ثعلبه خواندند و مطالبه زكات كردند دوسىت مال او را واداشت كه از فرمان خدا و رسول سركشى كند گفت اينكه حممد) ص( از ما ميطلبد 
، آنگاه مبيان شرتان رفت آنچه پيغمِب نوشته بود خوبرت و هبرتش را جدا كرد و گفت «مسعا و طاعة المر الّله و رسوله» را بر او خواندند گفت باب فكر كنم ايشان نزد آن مرد سليمى رفتند و آيه قرآن و نامه پيغمِب) ص(

خبدا و رسول دهم ايشان گرفتند و باز نزد ثعلبه برگشتند آن بدخبت مهان حرف اول  اينها را بنزد پيغمِب) ص( بِبيد گفتند رسول خدا) ص( ما را امر نفرموده كه هبرتين مال را بستانيم گفت حاشا كه من جز هبرتين مامل را
 فرمود. و سليمى را دعاى خري فرمود اصحاب متعجب شدند و حقتعاىل اين سه آيه كه گذشت درباره ثعلبه نازل« واى بر ثعلبه» را زد و زكات نداد آن دو نفر برگشتند و صورت حال ثعلبه را بعرض رسانيدند فرمود
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دَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّ -(2)

الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ 

 -يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَ  فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى

 334، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شكنى و دروغگويى سبب نفاقى است كه در دل  بنابراين پيمان

  ماند و با آن مى

______________________________ 
 (.78تا  76)سوره توبه آيات   بِما كانُوا يَكْذِبُونَ

نويسد ثعلبة  در شأن نزول آيات مذكور در تفسير منهج الصادقين مى

روزى خدمت پيغمبر  بن خاطب انصارى كه بزهد و عبادت مشهور بود

اكرم )ص( آمده از تهيدستى خود شكايت كرد و به آن حضرت 

التماس كرد كه از خدا توانگرى او را بخواهد حضرت او را نصيحت 

فرمود كه از اين حاجت منصرف شود و بر فقر صبر كند كه توانگرى 

در معرض خطر است و اگر بآنچه دارد قناعت كند و بر اندك، 

هتر است از بسيارى كه شكرش را بجا نياورد و شكرگزارى كند ب

فرمود بخدا قسم اگر بخواهم كوهها طال و نقره شود و با من حركت 

دانم عاقبت فقر خير است و غنا  فرمايد اما مى كند حقتعالى چنين مى

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  785 

عاقبت در مظنه شر پس به رسول خدا )ص( اقتداء كن ثعلبه نصيحت 

مان خواهش را از آن حضرت آن حضرت را نپذيرفت روز ديگر باز ه

كنم با خداوند كه  تكرار كرد و گفت يا رسول اللّه )ص( من عهد مى

اگر مال فراوانى بمن دهد حقوق مستحقين را اداء كنم و بآن رعايت 

صله رحم نمايم چون زياد اصرار كرد حضرت برايش دعا نمود و 

به  توانگريش را از خداوند خواست، خدا هم بگوسفندانش بركت داد

كه براى محافظت آنها نتوانست كه پنج نماز را با پيغمبر )ص(  طورى

بخواند و بنماز صبح و شام اكتفاء كرد تا كارش رسيد بجائى كه 

بواسطه زياد شدن گوسفندانش در حوالى مدينه جا كم بود رو بباديه 

آورد و بواسطه كثرت مشاغل و بعد مسافت از خواندن نماز پنج وقت 

توانست  )ص( محروم گرديد و جز روز جمعه نمى با رسول خدا

خواند باألخره از آن  بمدينه بيايد و فقط نماز جمعه را با پيغمبر مى

وادى باالتر رفت و از نماز جمعه هم محروم گرديد روزى پيغمبر 

اكرم )ص( احوالش را پرسيد كه چه شده ثعلبه بنماز ما حاضر 

گنجد و  ر هيچ وادى نمىشود گفتند بقدرى گوسفند دارد كه د نمى

در فالن وادى رفته و همانجا مانده است حضرت سه بار فرمود واى 

بر ثعلبه چون آيه زكات نازل شد حضرت آن را بمردى جهنى داد و 

يك نفر از بنى سليم را همراهش كرد و بجهنى امر فرمود چون از 
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ثعلبه زكات گرفتيد نزد فالن مرد سليمى برويد و زكات او را هم 

هر دو آمدند و آيه زكات را با نامه پيغمبر )ص( كه در آن  -بگيريد

شرائط زكات نوشته بود بر ثعلبه خواندند و مطالبه زكات كردند 

دوستى مال او را واداشت كه از فرمان خدا و رسول سركشى كند 

گفت اينكه محمد )ص( از ما ميطلبد جزيه )ماليات( است زكات نداد 

تا من در اين باب فكر كنم ايشان نزد آن  و گفت بجاى ديگر رويد

مرد سليمى رفتند و آيه قرآن و نامه پيغمبر )ص( را بر او خواندند 

، آنگاه بميان شتران رفت «سمعا و طاعة المر اللّه و رسوله»گفت 

آنچه پيغمبر نوشته بود خوبتر و بهترش را جدا كرد و گفت اينها را 

خدا )ص( ما را امر نفرموده كه بنزد پيغمبر )ص( ببريد گفتند رسول 

بهترين مال را بستانيم گفت حاشا كه من جز بهترين مالم را بخدا و 

رسول دهم ايشان گرفتند و باز نزد ثعلبه برگشتند آن بدبخت همان 

حرف اول را زد و زكات نداد آن دو نفر برگشتند و صورت حال ثعلبه 

ى را دعاى خير و سليم« واى بر ثعلبه»را بعرض رسانيدند فرمود 

فرمود اصحاب متعجب شدند و حقتعالى اين سه آيه كه گذشت 

 درباره ثعلبه نازل فرمود.

 335، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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 ميرد. شخص مى

  پيمان با مردم

بندند. ظاهر از  : قسم سوم پيمانهائى است كه مردم با يكديگر مى

حرمت عموم آيات و اخبار بسيار وجوب وفاء باينقسم از عهد و 

بپيمان وفا كنيد جز اين نيست كه »شكستن آنست مانند آيه شريفه 

 .756«پيمان پرسيده شده است

و اهل صدق و تقوى آنهائى هستند كه بپيمانهاى خود »و همچنين آيه 

و از صفات رستگاران از دوزخ  757«اند بندند وفاكننده زمانى كه مى

هاى خود را امانتها و پيمان»شوندگان به بهشت آنست كه  و داخل

 .758«نمايند كنند و بآن وفا مى رعايت مى

و در روايتى كه از حضرت صادق )ع( گذشت فرمود: وعده دادن 

مؤمن ببرادر دينى خود نذر الزم است و اگر خلف وعده كرد كفاره 

ندارد )در بعضى موارد بواسطه بزرگى گناه كفاره ندارد مانند قسم 

شود وفاى  ت كه معلوم مىدروغ چنانچه ذكرش گذشت( تا آخر رواي

 بپيمان مردم هم واجب است.

                                                 
756  (1)-\i .َو َأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤاًل\E (.36آيه  17) سوره 
757  (2)-\i .َو اْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا\E (.177آيه  2) سوره 
758  (3)-\i .َو الَِّذيَن ُهْم ِْلَماناهتِِْم َو َعْهِدِهْم راُعوَن\E (.8آيه  23) سوره 
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فرمايد كسى كه بخدا و روز جزا ايمان آورده  پيغمبر اكرم مى

پس وفاى بعهد از لوازم  759دهد بايد وفا كند اى مى كه وعده وقتى

 ايمان بخدا و روز جزا است.

داللت اين دو حديث بر وجوب وفاى بعهد خوب واضح است خصوصا 

مشتمل تهديد شديد بر مخالفت عهد است و بيان اينكه حديث اول كه 

مراد از آيات اول سوره صف خلف وعده است و مشتمل بودن آيات 

مزبور بر تأكيد و مبالغه در تهديد پوشيده نيست بنابراين تفسير آيه 

 خود دليلى مستقل بر حرمت خلف وعده بطور كلى است.

  خلف وعده از صفات منافقين است

ليلهاى حرمت خلف وعده با خلق احاديثى است كه در : از جمله د

باب صفات مؤمن و منافق رسيده از آنها حرمت مطلق مخالفت عهد 

فرمايد  شود مانند حديثى كه از پيغمبر اكرم مرويست مى دانسته مى

سه خصلت است در هركس باشد منافق است هرچند نماز بخواند و »

اه او را امين بدانند و چيزى روزه بگيرد و خود را مسلمان بداند هرگ

  كند و هرگاه باو بسپارند در امانت خيانت مى

                                                 
 (.2حديث  270ص  2من كان يؤمن باهلل و اليوم االخر فليف اذا وعد) اصول كاىف ج  -(4)  759
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______________________________ 
 (.36آيه  17)سوره  وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا. -(1)

 (.177آيه  2)سوره  وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا. -(2)

 (.8آيه  23)سوره  لَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ.وَ ا -(3)

من كان يؤمن باهلل و اليوم االخر فليف اذا وعد )اصول كافى  -(4)

 (.2حديث  270ص  2ج 

 336، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اش  دهد بوعده اى مى گويد و هرگاه وعده زند دروغ مى حرف مى

 .760«كند وفا نمى

فرمايد: كسى كه در معامالتش با مردم ستم  )ع( مىحضرت صادق 

دهد  هائى كه بآنها مى نكند و در سخن گفتن دروغ نگويد و در وعده

خلف وعده نكند غيبت كردن از چنين شخصى حرام است و مروتش 

تمام و عدالتش هويداست بايد او را برادر دينى دانست و حقوق 

 .761برادرى او را رعايت كرد

                                                 
 ثلث من كن فيه كان منافقا و ان صام و صلى و زعم انه مسلم من اذا ائتمن خان و اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف.) اصول كاىف( -(1)  760
 وعدهم فلم خيلفهم فهو ممن كملت مروته و حرمت غيبته و ظهر عدله و وجبت اخوته.) اصول كاىف(من عامل الناس و مل يظلمهم و حدثهم فلم يكذهبم و  -(2)  761
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شكن باشد جايز الغيبة و فاسق  م يا دروغگو يا پيمانپس كسى كه ظال

 است.

  استثناءپذير نيست

فرمايد: سه حكم از واجبات خداست كه بكسى اجازه  : و نيز مى

نداده آن را ترك كند نيكى بپدر و مادر نيكوكار باشند يا بدكردار و 

وفاى بعهد با نيكوكار و بدكردار و امانت دارى كه بايد بصاحبش رد 

و نظير همين حديث هم در كافى از  762ود خواه خوب باشد يا بدنم

 حضرت سجاد )ع( روايت شده است.

فرمايد: هركس با همسر خود شرط و  حضرت امير المؤمنين مى

كنند  عهدى كرده بايد بآن وفا كند زيرا مسلمانان با هر عهدى كه مى

امى استوارند و بآن وفادار مگر شرطى كه حالل خدا را حرام يا حر

 .763را حالل كرده باشد

 شكنان از چهارپايان بدترند پيمان

شكنى است بسيار و  : اخبارى كه در وجوب وفاى بعهد و حرمت پيمان

براى اهميت مقام همين بس كه خداوند پيمان شكنان را از مقام 

                                                 
 لفاجر.) خصال شيخ صدوق(.ثلثة مل َيعل الّله تعاىل الحد فيها رخصة بر الوالدين برين كانا او فاجرين و الوفاء بالعهد للِب و الفاجر و اداء االمانة للِب و ا -(3)  762
 ط المرئته شرطا فليف به فان املسلمي عند شروطهم اال شرطا حرم حالال او احل حراما.) هتذيب(من شر  -(4)  763
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فرمايد:  عالى انسانيت طرد و در زمره حيوانات قرار داده است، مى

خدا آنهائى هستند كه بكفر خو كرده  بدترين جانوران در نزد»

اى و هر دفعه پيمان  آور نيستند كسانى كه از آنها پيمان گرفته ايمان

 .764«ترسند شكنند و از خدا نمى خود را مى

______________________________ 
ثلث من كن فيه كان منافقا و ان صام و صلى و زعم انه مسلم  -(1)

 ذب و اذا وعد اخلف. )اصول كافى(من اذا ائتمن خان و اذا حدث ك

من عامل الناس و لم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم  -(2)

فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته و حرمت غيبته و ظهر عدله و وجبت 

 اخوته. )اصول كافى(

ثلثة لم يجعل اللّه تعالى الحد فيها رخصة بر الوالدين برين  -(3)

العهد للبر و الفاجر و اداء االمانة للبر و كانا او فاجرين و الوفاء ب

 الفاجر. )خصال شيخ صدوق(.

من شرط المرئته شرطا فليف به فان المسلمين عند شروطهم  -(4)

 اال شرطا حرم حالال او احل حراما. )تهذيب(

                                                 
764  (5)-\i  ََوابِّ ِعْنَد اللَِّه الَِّذيَن َكَفُروا فَ ُهْم ال يُ ْؤِمُنوَن الَِّذيَن عاَهْدَت ِمْنُهْم ُُثَّ يَ ْنُقُضون  (.58و  57آيه  8) سوره E\ٍة َو ُهْم ال يَ تَُّقوَن.ِف ُكلِّ َمرَّ  E-\i\ َعْهَدُهمْ  ِإنَّ َشرَّ الدَّ

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  792 

ينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ ال يُؤْمِنُونَ الَّذِ -(5)

 - عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ

 337، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شكنى را بهيچ وجه حتى درباره  بايد دانست كه خداوند پيمان

مشركين و كفار اذن نفرموده و وفاى به پيمان آنها را هم واجب 

 فرموده است.

سوره پيمان با مشركين محترمست: پس از قدرت و شوكت اسالم در 

برائت بجهاد با مشركين امر فرمود كه مكه معظمه را از لوث شرك و 

پرستى پاك كنند ولى از اين حكم آن عده از مشركينى كه سابقه  بت

پيمان عدم تعرض با مسلمين دارند استثناء فرمود كه بايد به پيمان 

خود وفا كنند و متعرضشان نشوند تا مدت پيمانشان پايان پذيرد 

مگر كسانى از مشركين »فرمايد  نها جهاد كنند چنانچه مىآنگاه با آ

ايد و چيزى از پيمانتان را نقص نكرده و با  كه با ايشان پيمان بسته

اند براى آنها پيمانشان را تا  كسى بر عليه شما هم پشتى نكرده

مدتشان كامل كنيد به درستى كه خدا پرهيزگاران را دوست 

 .765«دارد مى

                                                 
765  (1)-\i  ُّبُّ الْ   وا ِإلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىلِإالَّ الَِّذيَن عاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكَي ُُثَّ ملَْ يَ ْنُقُصوُكْم َشْيئاً َو ملَْ يُظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحداً َفَأمت هتِِْم ِإنَّ اللََّه َيُِ  (.4آيه  9) سوره E\ُمتَِّقَي.ُمدَّ

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  793 

  ا مشركينوفاى بعهد پيغمبر ب

: شواهد بسيارى در دست است كه چقدر پيغمبر اكرم ما )ص( بوفاى 

بعهد اهتمام داشت از آن جمله در صلح حديبيه بين آن حضرت و 

مشركين مكه پيمانى بسته شد كه اگر كسى از پيروان رسول خدا 

)ص( بسوى قريش آيد قريش او را بپذيرند و هركس از قريش 

را نپذيرد رسول خدا )ص( همچنان بر بسوى پيغمبر )ص( آمد او 

پيمان خود استوار بود و كسى از افراد قريش را در آن هنگام 

 پذيرفت. نمى

گويد: قريش مرا بنزد پيغمبر )ص( فرستادند هنگامى كه  ابو رافع مى

آن حضرت را ديدم در دلم نور اسالم تابيد به آن حضرت عرض 

گردم فرمود  ش برنمىكردم يا رسول اللّه )ص( من ديگر بسوى قري

دارم تو بسوى  آوران را نگه نمى كنم و پيام من برخالف عهد عمل نمى

خواهى از نو بسوى ما باز  آنها بازگرد و اگر ديدى باز اسالم را مى

 .766 آى

  پيمان با قريش محترم است

                                                 
 .264كتاب اسالم و صلح جهاىن تأليف سيد قطب صفحه   -(2)  766
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« بدر»گويد: چيزى كه مانع آن گرديد كه من در  : حذيفة اليمان مى

ز ديگر نبود كه من و ابو الحسيل خارج شديم حاضر شوم جز اين، چي

و بكفار قريش برخورديم آنها بما گفتند: شما محمد )ص( را 

خواهيم، از ما عهد و پيمان  خواهيد گفتيم نه ما مدينه را مى مى

 خدائى گرفتند كه بشهر وارد شويم و با او همكارى در

______________________________ 
 (.58و  57آيه  8)سوره  هُمْ ال يَتَّقُونَ.فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ 

إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ  -(1)

مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ   يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى

 (.4آيه  9سوره ) الْمُتَّقِينَ.

 .264كتاب اسالم و صلح جهانى تأليف سيد قطب صفحه  -(2)

 338، ص: 1 گناهان كبيره، ج

منصرف »جنگ نكنيم. بسوى پيامبر آمده و جريان را گفتيم فرمود 

شويد با پيمان شما مسئله منتفى شد ما از خدا يارى و كمك 

 .767«طلبيم مى

 پسر را بپدر بازگردانيد
                                                 

 .264كتاب اسالم و صلح جهاىن تأليف سيد قطب صفحه   -(1)  767
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بن عمر درباره صلح حديبيه با رسول خدا )ص(  : هنگامى كه سهيل

كرد هنگام نوشتن عهدنامه و پيش از امضاء شدن آن  مذاكره مى

جندل فرزند سهيل كه از كفار قريش فرار كرده بود درحاليكه 

پاهايش در زنجير بود اظهار اسالم كرده خود را ميان مسلمانان 

و طپانچه زد و انداخت پدرش چون اين را ديد نزد پسرش آمده بر ا

گفت يا محمد )ص( اين اولين چيزى است كه با يكديگر معاهده و 

ايم بايد فرزندم را رد كنى پيغمبر )ص( بواسطه  مصالحه نموده

عهدى كه شده بود پذيرفت و جندل را بشرطى كه او را امان دهد و 

اذيت نكند حاضر شد كه تحويل دهد پس از اصرار آن حضرت او را 

ام چگونه  ل گفت اى مسلمانان من كه مسلمان شدهامان داد جند

ميان مشركين روم رسول خدا فرمود برو صبر كن تا خدا براى تو 

توانيم كارى كنيم  ايم نمى فرج كند چه ما برخالف آنچه پيمان بسته

سهيل دست فرزندش را گرفت و برد ولى بعهدش وفا نكرده او را 

 .768اذيت و آزار فراوان كرد

  اندم تا بميرمم جا مى همين

                                                 
 تفسري منهج الصادقي سوره الفتح. -(2)  768
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: پيغمبر اكرم )ص( به يك نفر وعده فرمود كه در مكان معينى نزد 

سنگى بماند تا او بيايد آن حضرت همانجا توقف فرمود آن شخص 

كه آفتاب سوزان بر بدن آن حضرت افتاد بعضى از  نيامد تا وقتى

اصحاب كه آن حضرت را در آن حال ديدند عرض كردند از اينجا 

كه آن  توانم بجاى ديگر روم تا وقتى د فرمود نمىحركت بفرمائي

كردم  شخص آمد حضرت فرمود اگر نيامده بود از اينجا حركت نمى

 .769تا مرگم برسد

 اسماعيل صادق الوعد

 فرمايد: : در سوره مريم راجع باسماعيل صادق الوعد مى

و ياد كن در قرآن قصه اسماعيل را به درستى كه راست وعده و »

 .770«وند بخلق و خبر دهنده بودفرستاده خدا

اين پيغمبر بكسى وعده داد كه من در اين مكانم تا تو بيائى سه شبانه 

  روز و بقول

______________________________ 
 .264كتاب اسالم و صلح جهانى تأليف سيد قطب صفحه  -(1)

                                                 
 حبار االنوار. -(3)  769
770  (4)-\i  ُكاَن صاِدَق اْلَوْعِد َو كاَن َرُسواًل نَِبيًّا.  َو اذُْكْر ِف اْلِكتاِب ِإمْساِعيَل ِإنَّه\E (54) سوره مرمي آيه 
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 تفسير منهج الصادقين سوره الفتح. -(2)

 بحار االنوار. -(3)

رْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًا وَ اذْكُ -(4)

 (54)سوره مريم آيه  نَبِيًّا.

 339، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اى كه  اكثر و اشهر يك سال در آنجا ماند تا او آمد و خداوند در آيه

 اش گذشت او را بصدق وعده ميستايد. ترجمه

 گيرد مى بيوفائى از كفر سرچشمه

هاى كفر  : حضرت امير المؤمنين نقض عهد و خلف وعده را از شعبه

تر نيست  بخدا سوگند كه معاويه از من زيرك»فرمايد  داند مى مى

شود و از عقوبت خدا  ليكن او پيمان ميشكند و از حق منحرف مى

تر و بروش  شكنى نبود من از همه زيرك ترسد و اگر بدى پيمان نمى

اناتر بودم ولى هر نيرنگ و بيوفائى بيرون رفتن از بازى د نيرنگ

فرمان خداست و هر نافرمانى خدا كافر شدن بمعبود مطلق است و 
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هر نيرنگباز و بيوفائى را پرچمى است كه بآن در روز قيامت شناخته 

 .771«شود مى

فرمايد: در روايات از صاحب كبائر بكافر تعبير  عالمه مجلسى مى

ون غدر از گناهان كبيره است در اين خطبه شده و محتمل است كه چ

 شريف از آن بكافر تعبير شده است.

 زند مسلمان نيرنگ نمى

به درستى كه وفاى بعهد همزاد راستى و درستى »فرمايد:  : و نيز مى

تر از وفاى بعهد براى نجات از  است و هيچ سپرى را نگاهدارنده

ايمان بروز جزا شناسد ) دانم و كسى كه بازگشتش را مى عذاب نمى

شكند در زمانى هستيم كه مردمان  كند و پيمان نمى دارد( غدر نمى

گيرند و جاهالن آنها را  بيوفائى و نيرنگ را كياست و زيركى مى

گر و جاهل  شود اين گروه حيله دهند چه مى بنيكى فراست نسبت مى

بيند كسى  را خدا ايشان را بكشد به درستى كه راههاى حيله را مى

در استنباط آراى نيك يد طوالنى دارد )اشاره بخود آن حضرت( كه 

شكنى است من خوب  يعنى راههاى حيله را كه از آن جمله پيمان

دانم ليكن مرا امر و نهى خدا مانع است ولى كسى كه درد دين  مى
                                                 

 خطبه غادر لواء يعرف به يوم القيمة.) هنج البالغه صبحى صاحل و الّله ما معوية بادهى مىن و لكنه يغدر و يفجر و لو ال كراهية الغدر لكنت من ادهى الناس و لكن كل غدرة فجرة و كل فجرة كفرة و لكل -(1)  771
 (.375ص  200

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  799 

كند )مانند معاويه و عمر و عاص(  ندارد و از هيچ گناهى پرهيز نمى

ه و در مواقع حيله فرصت را غنيمت امر خدا را نديده انگاشت

 .772كنند زنند و خلف وعده مى شمارند، نيرنگ مى مى

______________________________ 
و اللّه ما معوية بادهى منى و لكنه يغدر و يفجر و لو ال كراهية  -(1)

الغدر لكنت من ادهى الناس و لكن كل غدرة فجرة و كل فجرة كفرة 

ه يوم القيمة. )نهج البالغه صبحى صالح و لكل غادر لواء يعرف ب

 (.375ص  200خطبه 

و ال يقدر من  -ان الوفاء توأم الصدق و ال اعلم جنة اوقى منه -(2)

علم كيف المرجع و لقد اصبحنا فى زمان قد اتخذ اكثر اهله الغدر 

 -كيسا و نسبهم اهل الجهل فيه الى حسن الحيلة ما لهم قاتلهم

 340، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  نقض عهد و دروغ

اند  : بعضى از فقهاء نقض عهد و خلف وعده را از اقسام دروغ دانسته

خصوصا اگر در هنگام تعهد و وعده دادن تصميم داشته باشد كه 

                                                 
الّله قديرى اْلول  -لهمو ال يقدر من علم كيف املرجع و لقد اصبحنا ىف زمان قد اختذ اكثر اهله الغدر كيسا و نسبهم اهل اجلهل فيه اىل حسن اْليلة ما َلم قات -ان الوفاء توأم الصدق و ال اعلم جنة اوقى منه -(2)  772

 (.43الّله و هنيه فيدعها رأى عي بعد القدرة عليها و ينتهز فرصتها من ال جرَية له ىف الدين) هنج البالغه خطبه  القلب وجه اْليلة و دوهنا مانع من امر
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اش وفا نكند و عهدش را بشكند بنابراين تمام آيات و روايات  بوعده

مل وارده در مذمت و حرمت و عقوبت دروغ كه سابقا ذكر گرديد شا

 شود. نقض عهد هم مى

  شرط ضمن عقد الزم

: ظاهر كلمات اكثر فقهاء آنست كه عهد و وعده و هر شرطى اگر در 

ضمن عقد الزمى مانند خريد و فروش و صلح و اجاره واقع شود 

وفاى بآن واجب است و اگر ابتداء واقع شود وفاى بآن مستحب 

 است.

كه در ضمن عقد  اند كه عهدها و شرطهائى و بعضى ديگر فرموده

شود عالوه بر اينكه وفاى بآن واجبست بر عهده شخص متعهد  مى

تواند مطالبه كند و  كه مى شود به طورى حقى براى طرف ثابت مى

اگر نداد بزور و قهر حق خود را بگيرد ولى اگر وعده ضمن عقد 

شود و  الزمى نباشد بلكه عهد و شرط ابتدائى باشد اين حق ثابت نمى

 حكم تكليفى بوفاى عهد متوجه اوست. فقط همان

 بايد همه جا و هميشه وفاى بعهد كرد
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شود كه  : ليكن پس از دانستن آيات و روايات گذشته واضح مى

ايست و سزاوار است براى اينكه  احتياط شديد در وفا كردن بهر وعده

شكنى مبتال نشود در هنگام عهد كردن و وعده دادن  شخص به پيمان

متعهد شود و « شايد و اگر»هد نگردد بلكه بطور تعليق بطور جزم متع

ال اقل معلق برخواست خدا كند و بگويد انشاء اللّه يعنى اگر خدا 

 بخواهد چنين و چنان خواهم كرد.

  تعليق بر مشيت متفاوتست

اى كه بمشيت و خواست خداوند معلق شود  : هر نذر و پيمان و وعده

لى فرموده و مشهور فقهاء هم با واجب الوفاء نيست چنانچه عالمه ح

ايشان موافقند مگر در فعل واجب يا ترك حرام كه تعليق بر مشيت 

 مؤثر نيست.

بايد دانست كه اين حكم در صورتى است كه گفتن انشاء اللّه از روى 

تعليق باشد ولى اگر از روى جزم متعهد شود و وعده بدهد و براى 

تعليق( آن نذر و عهد واجب  تبرك مثال بگويد انشاء اهلل )نه بطور

 الوفاء است.

 وعده شر وفا ندارد
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  : پوشيده نماند آنچه از لزوم وفا بعهد ذكر شد در صورتى است كه

______________________________ 
اللّه قديرى الحول القلب وجه الحيلة و دونها مانع من امر اللّه و نهيه 

فرصتها من ال جريحة له فى فيدعها رأى عين بعد القدرة عليها و ينتهز 

 (.43الدين )نهج البالغه خطبه 

 341، ص: 1 گناهان كبيره، ج

مورد عهد و وعده امر شرى نباشد پس اگر وعده بدى بكسى بدهد 

اى قبيح نيست و  شود خلف چنين وعده كه از آن بوعيد تعبير مى

ضررى ندارد بلكه از آيات شريف و اخبار وارده در نيكى عفو چنين 

هائى عمل نكردن بسيار خوبست مثال  شود كه بچنين وعده فاده مىاست

از همسر يا فرزند خود يا ديگرى خالفى ديده و عهد كرد كه با او 

برم البته عمل  كنم يا احسان خود را از او مى چنين و چنان مى

اى بسيار خوب و مطلوب و مورد امر  نكردن بچنين عهد و وعده

بايد كه در گذرند و ببخشند آيا »يد فرما خداوند است چنانچه مى

 .773«خواهيد كه خدا شما را بيامرزد نمى

                                                 
773  (1)-\i  ْبُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اللَُّه َلُكم  (.22آيه  24) سوره E\ َو ْلَيْعُفوا َو ْلَيْصَفُحوا أَ ال حتُِ
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اگر آن عهد و وعيد را بقسم مؤكد كرده سزاوار است براى اينكه 

كه بطرف شرى نرسد بآن عمل كند  مخالفت قسم نشده باشد به طورى

 تا مخالفت قسم نشده باشد مانند آنچه را كه خداوند بايوب ياد داد.

  دسته چوبايوب و 

صد تازيانه باو  : هنگامى كه از همسر خود خالفى ديد قسم خورد يك

بزند چون از بيمارى برخاست و خواست بسوگندش وفا كند باو 

صد دانه باشد )مانند  چوبى كه عدد آن يك دستور داده شد دسته

صد چوب  دفعه باو بزند تا صدق كند يك جاروب( بدست بگيرد و يك

اى  سم هم رفتار نكرده باشد بعالوه بزن هم صدمهباو زده و خالف ق

بدستت »فرمايد كه  نرسد چنانچه اين قصه را در سوره ص بيان مى

يك دسته از چوب اذخر )يا از شاخهاى باريك( بگير و به زن خود 

 .774«بزن و سوگندت را مخالفت مكن

______________________________ 
آيه  24)سوره   أَ ال تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا -(1)

22.) 

 (.43آيه  38)سوره   وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ -(2)

                                                 
774  (2)-\i  ِْب بِِه َو ال حَتَْنثْ َو ُخْذ بَِيِدَك ِضْغثاً َفاْضر \E (.43آيه  38) سوره 
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 342، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  خيانت بامانت -22

بيست و دوم از گناهانى كه در نص معتبر بكبيره بودنش تصريح شده 

نى خيانت است چنانچه در صحيحه حضرت عبد العظيم )ع( غلول يع

از حضرت جواد و همچنين از حضرت رضا و حضرت كاظم و حضرت 

 صادق عليهم السّالم است.

اند غلول خيانت در مالى است كه از كفار  بعضى از اهل لغت گفته

اند بعضى  اند و بتصرف مسلمانان آمده ولى هنوز قسمت نكرده گرفته

اند غلول مطلق خيانت است و از آن جمله است خيانت در  ديگر گفته

 غنيمت پيش از تقسيم.

دليل اينكه خيانت بطور كلى حرام است روايت فضل بن شاذان از 

« و الخيانة»حضرت رضا )ع( است و در آن بجاى كلمه غلول فرموده 

و همچنين در روايت  775 يعنى از جمله گناهان كبيره خيانت است

 «.و الخيانة»ادق )ع( فرموده است اعمش از حضرت ص

  وعده عذاب در قرآن

                                                 
 فرمايد از حيث سند كمرت از صحيحه نيست. اين روايت را صدوق در عيون اخبار الرضا بسه طريق نقل فرموده و شيخ انصارى در مكاسب مى -(1)  775
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: و نيز از گناهانى است كه در قرآن مجيد و روايات معتبره بر آن 

هركس خيانت كند روز قيامت با »فرمايد  وعده عذاب داده شده مى

رسند  خيانت خود همراه است و همه در آن روز بجزاى عملشان مى

ى كه در طريق رضايت و شود آيا كس و به هيچكس ستم نمى

  دارد مانند كسى است كه مشمول خوشنودى خدا گام برمى

______________________________ 
اين روايت را صدوق در عيون اخبار الرضا بسه طريق نقل  -(1)

فرمايد از حيث سند كمتر از  فرموده و شيخ انصارى در مكاسب مى

 صحيحه نيست.

 343، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .776«م خدا است و جايگاهش دوزخ است و بد جايگاهى استخش

زن نوح و زن لوط بآن دو خيانت »فرمايد:  در سوره تحريم مى

كردند پس ايشان از آن دو زن چيزى را از عذاب خداوند دفع 

 .777«نكردند و بآنها گفته شد بآتش درآئيد همراه داخل شوندگان

                                                 
776  (1)-\i  َُّهنَُّم َو بِْئَس اْلَمِصرُي.نَ ْفٍس ما َكَسَبْت َو ُهْم ال يُْظَلُموَن أَ َفَمِن ات ََّبَع ِرْضواَن اللَِّه َكَمْن باَء ِبَسَخٍط ِمَن اللَِّه َو َمْأواُه جَ  َو َمْن يَ ْغُلْل يَْأِت مبا َغلَّ يَ ْوَم اْلِقياَمِة ُُثَّ تُ َوىفَّ ُكل\E (.161و  160آيات  3) سوره 
777  (2)-\i  َاِخِليَ  َفخانَتامُها فَ َلْم يُ ْغِنيا َعْنُهما ِمَن اللَِّه َشْيئاً و  (.10) سوره حترير آيه E\ ِقيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ
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كنندگان را دوست  تبه درستى كه خداوند خيان»فرمايد:  و نيز مى

ايد با خدا و رسولش خيانت  اى كسانى كه گرويده»و  778دارد نمى

 .779«دانيد كه مى نكنيد و نيز بامانتهاى خود خيانت نورزيد درحالى

و آيات شريفى كه در آن امر باداء و رد امانت كه ضد خيانت است 

اگر كسى از شما ديگرى را امين »فرمايد  بسيار از آن جمله مى

ت و چيزى نزدش بامانت گذاشت بايد اداى امانت كند و از دانس

)كه مبادا در امانت خيانت كرده  780عذاب پروردگارش بترسد

مستوجب عذاب خدا گردد( و تهديداتى كه در اين آيه در اهميت 

 امانت دارى و عذاب خيانت شده پوشيده نيست.

ها را كند امانت به درستى كه خدا بشما امر مى»فرمايد:  و نيز مى

 .781«بصاحبانش برگردانيد

  خيانت و اخبار اهلبيت عليهم الساّلم

فرمايد كسى كه در دنيا در امانت خيانت كند  : پيغمبر اكرم )ص( مى

و آن را بصاحبش ندهد تا بميرد بر غير دين اسالم مرده و خدا را 

                                                 
778  (3)-\i  َبُّ اخْلائِِني  (.60) سوره انفال آيه E\ ِإنَّ اللََّه ال َيُِ
779  (4)-\i  َ ْعَلُمونَ يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال خَتُونُوا اللََّه َو الرَُّسوَل َو خَتُونُوا أَماناِتُكْم َو أَنْ ُتْم ت \E (.27) سوره انفال آيه 
780  (5)-\i  ُفَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعضاً فَ ْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن أَمانَ َته \E (.283آيه  2) سوره 
781  (6)-\i أَْهِلها  ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلَماناِت ِإىل\E (.61آيه  4) سوره 
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و در حديث ديگر  782 كند درحاليكه بر او خشمناك است مالقات مى

  دهاست كه امر كر

______________________________ 
وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ  -(1)

وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ 

 (.161و  160آيات  3)سوره  سَ الْمَصِيرُ.مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْ

فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ  -(2)

 (.10)سوره تحرير آيه   الدَّاخِلِينَ

 (.60)سوره انفال آيه   إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْخائِنِينَ -(3)

ذِينَ آمَنُوا ال تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَ يا أَيُّهَا الَّ -(4)

 (.27)سوره انفال آيه   أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

آيه  2)سوره   فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ -(5)

283.) 

 (.61آيه  4)سوره  أَهْلِها  تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ -(6)

                                                 
صفحه  3كالذى خاهنا.) وسائل الشيعه كتاب الوديعه باب   نة ىف الدنيا و مل يردها اىل اهلها ُث ادركه املوت مات على غري ملىت و يلقى الّله و هو عليه غضبان و من اشرتى خيانة و هو يعلم فهومن اخان اما -(7)  782

 (.13ج  225
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من اخان امانة فى الدنيا و لم يردها الى اهلها ثم ادركه  -(7)

الموت مات على غير ملتى و يلقى اللّه و هو عليه غضبان و من اشترى 

خيانة و هو يعلم فهو كالذى خانها. )وسائل الشيعه كتاب الوديعه باب 

 (.13ج  225صفحه  3

 344، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شود او را در آتش بيندازند پس براى هميشه در گودال جهنم  مى

و كسى كه دانسته مال خيانت شده )مثل مال دزدى يا  783رود فرومى

 خرد دروزر و عذاب مانند خائن است. مغصوب( را مى

زند چون شنيدم از  فرمايد: مسلمان مكر و نيرنگ نمى و نيز مى

ه مكر و خدعه در آتش است سپس فرمود از ما نيست كسى جبرئيل ك

اش مردم را فريب دهد و از ما نيست كسى كه بمؤمنى  كه در معامله

 .784خيانت كند

سه خصلت است كه در هركس باشد دليل بر نفاق »فرمايد:  و نيز مى

اوست هر چند نماز بخواند و روزه بگيرد و خود را مسلمان بداند 

 .785 ه و خيانت در امانتدروغگوئى، خلف وعد

                                                 
 (.226ص  13ج  3باب  فيؤمر به اىل النار فيهوى به ىف شفري جهنم) وسائل كتاب الوديعة -(1)  783
 (.226ص  13ج  3مؤمنا.) وسائل كتاب الوديعة باب  من كان مسلما فال ميكر و ال خيدع فاىن مسعت جِبئيل يقول ان املكر و اخلديعة ىف النار ُث قال ليس منا من غش مسلما و ليس منا من خان -(2)  784
 اپ شده است(.شكىن چ در حبث پيمان 372اصول كاىف) روايت در صفحه  -(3)  785
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فرمايد: چهار خصلت است كه هرگاه يكى از  امير المؤمنين )ع( مى

گيرد و  اى پيدا شود فقر و نكبت آنها را مى آنها در اهل خانه

 .786سازد: خيانت، دزدى، شرابخوارى و زنا بيخانمانشان مى

 آورد خيانت فقر مى

روت و خيانت دارى موجب ث امانت»فرمايد:  : پيغمبر اكرم )ص( مى

 .787«موجب تهيدستى است

بحضرت صادق )ع( عرض كردند زنى در مدينه است كه مردم 

گذارند با اين كسب ضعيف  دختران خود را براى تربيت نزد او مى

نيازى مانند او نديديم حضرت فرمود او راستگو  هيچكس را در بى

 .788كند كند و اينها روزى را وسيع مى است و اداى امانت مى

______________________________ 
فيؤمر به الى النار فيهوى به فى شفير جهنم )وسائل كتاب  -(1)

 (.226ص  13ج  3الوديعة باب 

                                                 
 (.226ص  13ج  3اربعة ال تدخل واحدة منهن بيتا اال خرب و مل يعمر بالِبكة: اخليانة و السرقة و شرب اخلمر و الزنا) وسائل الشيعه كتاب الوديعة باب  -(4)  786
 (.227ص  13ج  3االمانة َتلب الغىن و اخليانة َتلب الفقر) وسائل الشيعه كتاب الوديعه باب  -(5)  787
الوديعه  -ديث و ادت االمانة و ذلك َيلب الرزق.) وسائل كتابقلت اليب عبد الّله) ع( امرأة باملدينة كان الناس يضعون عندها اجلوارى فيصلحن و قلنا ما صب عليها من الرزق فقال) ع( اهنا صدقت اْل -(6)  788

 (.13ج  219ص  5حديث  1باب 
 و پاورقى آن مراجعه شود. 154بصفحه 
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من كان مسلما فال يمكر و ال يخدع فانى سمعت جبرئيل يقول  -(2)

ان المكر و الخديعة فى النار ثم قال ليس منا من غش مسلما و ليس 

 (.226ص  13ج  3كتاب الوديعة باب  منا من خان مؤمنا. )وسائل

شكنى  در بحث پيمان 372اصول كافى )روايت در صفحه  -(3)

 چاپ شده است(.

اربعة ال تدخل واحدة منهن بيتا اال خرب و لم يعمر بالبركة:  -(4)

الخيانة و السرقة و شرب الخمر و الزنا )وسائل الشيعه كتاب الوديعة 

 (.226ص  13ج  3باب 

تجلب الغنى و الخيانة تجلب الفقر )وسائل الشيعه كتاب  االمانة -(5)

 (.227ص  13ج  3الوديعه باب 

قلت البي عبد اللّه )ع( امرأة بالمدينة كان الناس يضعون  -(6)

عندها الجوارى فيصلحن و قلنا ما صب عليها من الرزق فقال )ع( انها 

 -صدقت الحديث و ادت االمانة و ذلك يجلب الرزق. )وسائل كتاب

 345، ص: 1 گناهان كبيره، ج

بطول ركوع و سجود شخص منگريد »فرمايد:  حضرت صادق )ع( مى

چون ممكن است در اثر عادتش باشد كه ترك عادت بر او سخت 
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يعنى اين دو  789«دشوار است ليكن براستگوئى و امانتداريش بنگريد

 خصلت است كه دليل بر قوت ايمان و سعادتمندى شخص است.

 رد شود بهر كه باشدامانت بايد 

: روايات زيادى داريم كه بايد امانت بصاحبش برگردانده شود 

هركس كه باشد و وجوب رد امانت و حرمت خيانت تنها نسبت 

بمسلمان نيست بلكه با جميع افراد بشر است مسلمان يا كافر حتى 

 ها كه بدترين كفارند. نسبت بناصبى

بترسيد و امانت را  از عذاب خدا»فرمايد:  حضرت صادق )ع( مى

بصاحبش برگردانيد اگر كشنده على عليه السّالم مرا بر چيزى امين 

 .790«گردانم قرار داد هر آينه امانتش را باو بر مى

از خدا بترسيد و امانت را بصاحبش برگردانيد سفيد پوست باشد يا »

 .791پوست هرچند از خوارج )دشمنان على )ع( يا اهل شام باشد سياه

ضرت صادق )ع( پرسيد آيا حالل است از روى مكر و شخصى از ح

خيانت مال ناصبى )يعنى دشمن اهلبيت )ع( را تصرف كنيم؟ حضرت 

                                                 
 13ج  8حديث  220ص  1وسائل الشيعه كتاب الوديعة باب  -(1)  789
 (.13ج  221ص  2اتقوا الّله و ادوا االمانة اىل من ائتمنكم فلو ان قاتل على ائتمىن على امانة الديتها اليه) وسائل كتاب الوديعه باب  -(2)  790
 (.3حديث  13ج  222ص  2ا و ان كان شاميا) وسائل الشيعه كتاب الوديعة باب فاتقوا الّله و ادوا االمانة اىل االسود و االبيض و ان كان حروري -(3)  791
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فرمود كسى كه ترا امين دانست و از تو اميد خيرخواهى داشت 

 .792«امانتش را باو برگردان هرچند كشنده حسين )ع( باشد

______________________________ 
 (.13ج  219ص  5ث حدي 1الوديعه باب 

 و پاورقى آن مراجعه شود. 154بصفحه 

 13ج  8حديث  220ص  1وسائل الشيعه كتاب الوديعة باب  -(1)

اتقوا اللّه و ادوا االمانة الى من ائتمنكم فلو ان قاتل على  -(2)

ج  221ص  2ائتمنى على امانة الديتها اليه )وسائل كتاب الوديعه باب 

13.) 

و ادوا االمانة الى االسود و االبيض و ان كان فاتقوا اللّه  -(3)

 222ص  2حروريا و ان كان شاميا )وسائل الشيعه كتاب الوديعة باب 

 (.3حديث  13ج 

ان رجال قال البي عبد اللّه )ع( الناصب يحل لى اغتياله قال  -(4)

)ع( أد األمانة الى من ائتمنك و اراد منك النصيحة و لو الى قاتل 

                                                 
ث حدي 13ج  222ص  2) ع(.) وسائل الشيعه كتاب الوديعة باب ان رجال قال اليب عبد الّله) ع( الناصب َيل ىل اغتياله قال) ع( أد اْلمانة اىل من ائتمنك و اراد منك النصيحة و لو اىل قاتل اْلسي -(4)  792

4.) 
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 13ج  222ص  2وسائل الشيعه كتاب الوديعة باب الحسين )ع(. )

 (.4حديث 

 346، ص: 1 گناهان كبيره، ج

پرسد، مردى از  نظير اين روايت ديگرى است كه از همان حضرت مى

داند و ريختن  دوستان شماست كه بردن مال بنى اميه را حالل مى

شمارد و بعضى از بنى اميه نزدش امانتى  خونشان را جايز مى

تواند آن امانت را تصرف كند و باو رد نكند؟ حضرت  آيا مىگذاشته 

 .793«امانت را بصاحبش رد كنيد هرچند مجوسى باشد»فرمود 

جز اين نيست خدا پيغمبرى را نفرستاد مگر اينكه »فرمايد:  و نيز مى

مردم را وادارد براستگوئى و اداى امانت بتمام مردم، نيكوكار باشند 

 .794«يا بدكردار

قاسم مرويست كه گفت بحضرت موسى بن جعفر عليهما  از محمد بن

السّالم عرض كردم شخصى مال قيمتى را نزد ديگرى بامانت سپرد 

تواند مالش را تصرف كرده باو هيچ رد  كه مردى است از عرب و مى

نكند و صاحب مال را توانائى پس گرفتن امانتش نيست و مردى است 

                                                 
االمانة اىل اهلها و ان كانوا جموسيا.) وسائل الشيعه كتاب الوديعة ج  عن اْلسي الشباىن قال قلت اليب عبد الّله) ع( رجل من مواليك يستحل مال بىن اميه و دمائهم و انه وقع َلم عنده وديعة فقال) ع( ادوا -(1)  793
 (.5حديث  223ص  13
 (.7حديث  223ص  13نبيا اال بصدق اْلديث و اداء االمانة اىل الِب و الفاجر) وسائل الشيعه كتاب الوديعة ج  ان الّله عز و جل مل يبعث -(2)  794
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بآن مرد عرب بگو امانتش خبيث و دشمن اهلبيت )ع( حضرت فرمود: 

را رد كند و باو خيانت نكند جز اين نيست كه صاحب مال او را 

بامانت خدائى بر آن مال امين قرار داده است )يعنى امانتى كه خدا 

 .795امر باداى آن فرموده است(

فرمود: بر شما باد باداى امانت،  حضرت سجاد )ع( بشيعيان خود مى

ستى بپيمبرى برگزيد اگر كشنده به خدائى كه محمد )ص( را برا

پدرم حسين بن على )ع( مرا بر شمشيرى كه با آن پدرم را كشته 

 .796 كنم امين قرار دهد شمشيرش را باو رد مى

 شود وسوسه شياطين زياد مى

  : هر عملى كه مهمتر باشد شياطين بيشتر در مقام

______________________________ 
قلت البي عبد اللّه )ع( رجل من عن الحسين الشبانى قال  -(1)

مواليك يستحل مال بنى اميه و دمائهم و انه وقع لهم عنده وديعة 

فقال )ع( ادوا االمانة الى اهلها و ان كانوا مجوسيا. )وسائل الشيعه 

 (.5حديث  223ص  13كتاب الوديعة ج 

                                                 
ستودعه خبيث خارجى فقال) ع( ىل قل له ه شيئا و الرجل الذى اعن حممد بن القاسم قال سئلت ابا اْلسن عن رجل استودع رجال ماال له قيمة و الرجل الذى عليه املال رجل من العرب يقدر على ان ال يعطي -(3)  795

 (.9حديث  224ص  13يرد عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الّله) وسائل الشيعة كتاب الوديعه ج 
على السيف الذى قتله به الديته اليه) وسائل الشيعه كتاب الوديعة  عن على بن اْلسي) ع( يقول لشيعته عليكم باداء االمانة فو الذى بعث حممدا) ص( باْلق نبيا لو ان قاتل اىب اْلسي بن على) ع( ائتمىن -(4)  796

 (.13حديث  225ص  13ج 
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ان اللّه عز و جل لم يبعث نبيا اال بصدق الحديث و اداء االمانة  -(2)

 223ص  13ى البر و الفاجر )وسائل الشيعه كتاب الوديعة ج ال

 (.7حديث 

عن محمد بن القاسم قال سئلت ابا الحسن عن رجل استودع  -(3)

رجال ماال له قيمة و الرجل الذى عليه المال رجل من العرب يقدر 

على ان ال يعطيه شيئا و الرجل الذى استودعه خبيث خارجى فقال 

يه فانه ائتمنه عليه بامانة اللّه )وسائل الشيعة )ع( لى قل له يرد عل

 (.9حديث  224ص  13كتاب الوديعه ج 

عن على بن الحسين )ع( يقول لشيعته عليكم باداء االمانة فو  -(4)

الذى بعث محمدا )ص( بالحق نبيا لو ان قاتل ابى الحسين بن على 

يعه )ع( ائتمنى على السيف الذى قتله به الديته اليه )وسائل الش

 (.13حديث  225ص  13كتاب الوديعة ج 

 347، ص: 1 گناهان كبيره، ج

كسى كه امانتى »فرمايد:  فريب بشر هستند حضرت صادق )ع( مى

هاى آتش  نزدش سپرده شد و بصاحبش برگردانيد هزار گره از گره

را از گردن خود باز نموده است پس در اداى امانت شتاب كنيد جز 

صد  ى نزدش سپرده شد ابليس بر او يكاين نيست كسى كه امانت
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گمارد تا او را وسوسه و گمراه سازند كه در  شيطان از دستيارانش مى

امانت خيانت كند و هالكش كنند مگر كسى كه خدا او را از شرشان 

 .797نگهدارد

  محمد )ص( امين

اند كه قريش پيش از  : در حاالت رسول خدا )ص( همه نقل كرده

خواندند و اموال و متاعهاى خود را  ين مىاسالم آن حضرت را ام

گذاشتند و همچنين ساير طوايف عرب كه  پيش آن حضرت بامانت مى

آمدند امانتشان را بآن حضرت  در موسم حج بمكه معظمه مى

سپردند و پس از اسالم هم حال آنها با آن حضرت چنين بود و  مى

را بر چون آن حضرت عازم هجرت بمدينه شد امير المؤمنين )ع( 

جاى خود قرار داد و فرمود همه روز صبح و عصر در ابطح ندا كن 

 هركس نزد محمد )ص( امانتى گذاشته بيايد تا باو رد كنم.

  اقسام خيانت

: خيانت بر سه قسم است: خيانت بامانت خدا، خيانت بامانت رسول 

 )ص( و خيانت بامانت مردم.

                                                 
ىت يهلكوه اال من عصم الّله ن من مردة اعوانه ليضلوه و يوسوسوا اليه حمن ائتمن على امانة فاداها فقد حل الف عقدة من عنقه من عقد النار فبادروا باالمانة فان من ائتمن على امانة و كل به ابليس مأة شيطا -(1)  797

 عز و جل.
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 امانت خدا -1

ه درستى كه ما امانت را بر آسمانها ب»فرمايد:  : در سوره احزاب مى

و زمينها و كوهها عرضه داشتيم، از برداشتن آن شانه خالى كردند و 

از آن ترسيدند و انسان آن را برداشت به درستى كه او بسيار ستمگر 

 .798«و نادانست

در بيان مراد از امانت خدا در اين آيه وجوهى ذكر شده از آن 

و همچنين تكاليف پروردگار عالم اند يعنى نعمت عقل  جمله گفته

يعنى واجبات و محرماتى كه توسط پيغمبر خود بيان فرموده، و 

بندگان را بآن مكلف ساخته و امورى كه اعتقاد بآنها را واجب 

به درستى كه ما »شود  فرموده است بنابراين ترجمه آيه چنين مى

كوهها عرضه داشتيم پذيرفتن عقل و تكليف را بر آسمانها و زمين و 

 پس آن را نپذيرفتند )چون بحسب خلقت استعداد آن را نداشتند(

______________________________ 
من ائتمن على امانة فاداها فقد حل الف عقدة من عنقه من  -(1)

عقد النار فبادروا باالمانة فان من ائتمن على امانة و كل به ابليس مأة 

ا اليه حتى يهلكوه اال من شيطان من مردة اعوانه ليضلوه و يوسوسو

 عصم اللّه عز و جل.
                                                 

798  (2)-\i  َماواِت َو اْْلَْرِض َو اجْلِباِل َفأَبَ ْيَ َأْن ََيِْمْلَنها َو َأْشَفْقَن ِمْنها و ْنساُن إِنَُّه كاَن ظَُلوماً َجُهواًل. إِنَّا َعَرْضَنا اْْلَمانََة َعَلى السَّ  (.72آيه  33) سوره E\مَحََلَها اْْلِ
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إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ  -(2)

)سوره  يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا.

 (.72آيه  33

 348، ص: 1 يره، جگناهان كب

دارى و شدت  و از پذيرفتنش ترسيدند )بواسطه سخت بودن امانت

عذاب خيانت بآن( و انسان پذيرفت )چون استعدادش را داشت( جز 

كننده است باين امانت )قوه غضبيه را بر عقل  اين نيست كه بسيار ستم

كند( و بسيار نادان است )چون  ترجيح داده بامانت خدا خيانت مى

كند و از شدت عقوبت خيانت بامانت خدا  قوه شهويه پيروى مىاز 

 بيخبر است(.

  امانتدارى نسبت بعقل و تكليف

: امانتدارى نسبت بعقل آنست كه در جميع حاالت حاكم در وجودش 

زند بايد  كند، هر حرفى كه مى را عقل قرار دهد هر كارى كه مى

رد و از شهوت و بامر و اذن او باشد چنانچه اگر عقل را مغلوب ك

 .799 غضب پيروى نمود بامانت خدا خيانت كرده است

                                                 
 اى اطالع بيشرت بكتب اخالقى مانند معراج السعادة نراقى مراجعه شود.بر  -(1)  799

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  819 

امانتدارى نسبت بتكاليف خدا به اينست كه اوال بايد سعى كند آنها 

كه يك تكليف ندانسته نداشته باشد و  را ياد بگيرد و بفهمد به طورى

همه را از جان و دل بپذيرد و با كمال اهميت و جديت در صدد عمل 

 كه تكليفى از او فوت نشود. اشد به طورىكردن بآنها ب

فرمايد: خيانت با خدا و رسول )ص( مخالفت  حضرت باقر )ع( مى

كردن اوامر آنها است و اما خيانت بامانت پس هر انسانى امين قرار 

يعنى واجبات خدا  800 داده شده بر آنچه خداوند بر او واجب فرموده

 اش بيرون آمد. امانت است كه بايد از عهده

پيچيد و  شد امير المؤمنين )ع( بر خود مى هرگاه وقت نماز مى

گفتند شما را چه  شد بايشان مى لرزيد و رنگش دگرگون مى مى

فرمود هنگام نماز است و وقت ادا كردن امانت خداست  شود؟ مى مى

همان امانتى كه بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه شد و نتوانستند 

البته اين معنى نسبت بساير  801رسيدندقبول كنند و از اداى آن ت

 تكاليف نيز هست و اختصاصى به نماز ندارد.

 احكام دين را برسانيد

                                                 
 عن الباقر) ع( فخيانة الّله و الرسول معصيتهما و اما خيانة االمانة فكل انسان مأمون على ما افرتض الّله تعاىل عليه.) تفسري صاىف(. -(2)  800
ملنها و اشفقن يتلون. فيقال له مالك يا امري املؤمني) ع( فيقول جاء وقت الصلوة وقت امانة عرضها الّله على السموات و االرض و اجلبال فابي ان َيان عليا) ع( اذا حضر وقت الصلوة يتململ و يتزلزل و  -(3)  801

 (.370سوره احزاب ص  72ذيل آيه  2منها) تفسري صاىف ج 
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كنند و  هاى خدا خيانت مى : متأسفانه در دوره ما بيشتر مردم بامانت

اند كه كسى در صدد ياد  بقدرى سرگرم دنيا و ماديات و شهوات شده

  گرفتن

______________________________ 
براى اطالع بيشتر بكتب اخالقى مانند معراج السعادة نراقى  -(1)

 مراجعه شود.

عن الباقر )ع( فخيانة اللّه و الرسول معصيتهما و اما خيانة  -(2)

االمانة فكل انسان مأمون على ما افترض اللّه تعالى عليه. )تفسير 

 صافى(.

و يتلون. ان عليا )ع( اذا حضر وقت الصلوة يتململ و يتزلزل  -(3)

فيقال له مالك يا امير المؤمنين )ع( فيقول جاء وقت الصلوة وقت 

امانة عرضها اللّه على السموات و االرض و الجبال فابين ان يحملنها و 

 (.370سوره احزاب ص  72ذيل آيه  2اشفقن منها )تفسير صافى ج 

 349، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ن و نزديكست آثار دين تكاليف دين نيست تا چه رسد بعمل كردن بآ

اى چنانچه  محو و تكاليف خدا كهنه شود با اينكه بر اهل هر دوره

دانستن و عمل كردن بآنها واجبست همچنين بايد بديگران و 
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هاى بعد برسانند بايد احكام دين منتشر گردد هرچند فعال هم  دوره

ما مورد لزوم و ابتالء نباشد براى اينكه كهنه نشود و از بين نرود ا

اند  اند و نه بديگران رسانده بدبختانه بيشتر مردم نه خود دانسته

دانند كه چقدر در  كسانى كه در دهات رفت و آمد دارند خوب مى

 شود. انجام تكليف تبليغ دين مسامحه مى

 امانت پيغمبر -2

: در حديث مسلم بين شيعه و سنى است كه رسول اكرم )ص( پيش از 

ه من واميگذارم بين شما دو چيز سنگين و به درستى ك»وفات فرمود: 

نفيس و پرارزش را يكى قرآن مجيد و ديگرى عترتم و در قيامت از 

 .802«ايد؟ كنم با اين دو چيز بزرگ چه كرده شما سؤال مى

بواسطه « ثقلين»نويسد: تعبير از قرآن و عترت به  در مجمع مى

اينست كه سنگينى پيروى از آنهاست و امانتدارى نسبت بقرآن مجيد 

شود مداومت كند و معارف و  در خواندن آن به مقدارى كه مى

حقايقى كه در آن است ياد بگيرد و در اندرزها و پندهاى آن متنبه و 

متأثر بشود و بدستورات آن عمل كند و خيانت بآن، ترك خواندن و 

كننده بقرآن  تدبر در آيات و عمل نكردن بدستورات آنست و خيانت

                                                 
 (6 اىن تارك فيكم الثقلي كتاب الّله و عرتتى) حبار االنوار جلد -(1)  802
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شود  مورد بازخواست پيغمبر اكرم )ص( واقع مى در روز قيامت

روز قيامت رسول خدا )ص( »فرمايد  چنانچه در قرآن مجيد مى

گويد پروردگارا به درستى كه قوم من اين قرآن را رها  مى

 .803«نمودند

 ذريه پيغمبر امانتند

: نسبت بعترت بايد كمال محبت و مودت را داشت و راستى آنها را از 

بدارد دوازده نفر از ايشان را كه معصومند امام و جان و دل دوست 

واجب االطاعه و آنها را حجت و واسطه بين خود و خدا بشناسد و در 

جميع اقوال و افعال پيرو و تابع دستورات آقايان باشد و نسبت ببقيه 

سادات كمال خضوع و احترام را رعايت و از صميم قلب بايشان مهر 

حتياجاتشان كوشا باشد تا امانت جدشان ورزيده در انجام كارها و ا

 را رعايت كرده باشد.

از جمله امانتدارى آل محمد عليهم الساّلم برپا داشتن نام آنها و ذكر 

 فضائل و

                                                 
803  (2)-\i  ًَو قاَل الرَُّسوُل يا َربِّ ِإنَّ قَ ْوِمي اختََُّذوا هَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورا\E (.32آيه  25) سوره 
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______________________________ 
انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى )بحار االنوار جلد  -(1)

6) 

 بِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراًوَ قالَ الرَّسُولُ يا رَ -(2)

 (.32آيه  25)سوره 

 350، ص: 1 گناهان كبيره، ج

مناقب ايشانست، در اوقاتى كه ايشان شادند شاد و در ايام 

اندوهشان اندوهناك باشد هنگام زندگيشان بمحضر شريفشان مشرف 

 .و در هنگام رحلتشان بزيارت قبول متبركشان برود

  امانت مردم -3

: بايد دانست كه امانت بر دو قسم است: امانت مالكى و امانت 

شرعى؛ امانت مالكى آنست كه شخص مال خود را بقصد امانت 

بديگرى بسپارد خواه منظور اصلى همان امانتگذارى و نائب كردن 

گويند يا اينكه  ديگرى در حفظ آن مال باشد كه آن را وديعه مى

بردارى است و بالتبع مال در  ديگرى مثل بهره مقصود اصلى چيز

شود مانند اجاره، چون كسى كه مالى را  دست ديگرى امانت مى

بردارى از منافع آنست و اصل مال در اين  كند منظور بهره اجاره مى
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حال امانتى از طرف صاحبش در دست مستأجر است و مانند عاريه 

و اصل مال در دست بردارى مجانى است  كه مقصود انتفاع و بهره

كننده امانت است و مانند رهن )گرو( كه منظور وثيقه بودن  عاريه

مال است نزد طلبكار در مقابل طلبى كه از طرف دارد در اين صورت 

آن مال از طرف صاحبش نزد مرتهن امانت است يا مانند مال 

 المضاربه در نزد عامل.

گيرد  نش قرار مىبالجمله مالى كه نزد اشخاص مزبور از طرف صاحبا

 شود. امانت است و داراى احكامى است كه ذكر مى

  امانت شرعى

: امانت شرعى آنست كه مال از طرف صاحبش بعنوان امانت نزد 

ديگرى قرار نگرفته بلكه بحكم شرع امانت است مثال مال شخص قهرا 

وزد و لباس  گيرد مانند اينكه باد مى در دست ديگرى قرار مى

آيد و متاع ديگرى را  ه همسايه مياندازد يا سيل مىديگرى را بخان

شود يا  اى بمنزل كسى وارد مى ريزد يا حيوان گمشده بخانه غير مى

يابد  خرد و در آن مالى از فروشنده مى اى مى مشترى جنس سربسته

كند زيادتى  يا فروشنده پول بيشترى را اشتباها از مشترى دريافت مى

مچنين نسبت بخريدار اگر جنس را امانت است نزد فروشنده و ه
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كند امانتى است  اشتباها زيادتر گرفته و مانند مالى كه انسان پيدا مى

از طرف صاحبش كه بايد در نگهدارى آن كوشيد و بصاحبش 

اند يا گمشده  هاى عمليه متذكر شده برگرداند بشرحى كه در رساله

آورند  يابند يا مال دزديده شده را كه بدست مى كسى را كه مى

توانند بدزد يا غاصب برگردانند يا مالى را كه از دست بچه يا  نمى

گيرند براى اينكه از بين نرود امانت است و بايد به ولى  ديوانه مى

طفل يا ديوانه برگردانده شود يا مانند نامه شخصى كه اشتباها 

شود بايد بصاحبش برساند و باز كردن و خواندنش  بديگرى داده مى

 حرامست.

 351، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  خيانت بامانت مردم

: اگر مال ديگرى بامانت مالكى يا شرعى بدست كسى رسيد خيانت 

كردن بآن حرامست و چنانچه گذشت از گناهان كبيره است و خيانت 

به يكى از اين سه امر: تعدى، تفريط و مسامحه در رد حاصل 

 شود. مى

  تعدى بامانت -1
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ف كردن در آن است بآنچه صاحبش اجازه : دست درازى و تصر

نداده مانند برداشتن پول امانتى هرچند بعنوان قرض باشد و تصميم 

دارد كه مثلش را برگرداند بمجرد تصرف خائن در امانت است يا مثل 

پوشيدن لباس يا فرش كردن فرش امانتى يا سوار شدن بر مركب 

ا كيسه امانتى يا امانتى بدون اذن صاحبش يا مانند گشودن صندوق ي

خواندن كتاب امانتى بدون اذن صاحبش بلكه تغيير دادن جاى 

كه صاحبش مكان معينى را برايش قرار داده بدون  امانت درصورتى

عذر شرعى صحيح نيست و در تمام اين موارد هرگاه امانت تلف شود 

ضامن است و بايد عوضش را بصاحبش بدهد چون پس از تعدى 

 .804دار كه ضمان نداشته باشد ست نه امانتبامانت خيانتكار ا

  تفريط بامانت -2

: آنست كه در نگهدارى آن كوتاهى كند و آن طورى كه عرفا 

سزاوار است مسامحه نمايد مثال اگر مال نقد باشد بايد در جاى 

محفوظى آن را بگذارد كه در دسترس نباشد تا بآن دستبرد زنند يا 

جاى مرطوب قرار ندهد يا مواظب اگر فرش و لباس و كتاب باشد در 

فرش و لباس پشمى يا كركى باشد كه جانور خرابش نكند اگر حيوان 

                                                 
804  (1)-\i .ما َعَلى اْلُمْحِسِنَي ِمْن َسِبيٍل\E (.92آيه  9) سوره 
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اش مسامحه نكند و جايش را مراعات كند و نيز  است در آب و علوفه

تواند آن مال را نزد ديگرى بسپارد هرچند آن شخص را امين و  نمى

هد سفر كند درستكار بداند مگر صاحب مال اجازه بدهد و اگر بخوا

تواند امانت را همراه خود ببرد و نه بديگرى بسپارد )مگر با  نمى

 رضايت مالك(.

بنابراين اگر آن مال در جايى است كه معموال محفوظ است تا از 

مسافرت برگردد و بودنش براى حفظ مال لزومى ندارد آن سفر 

جايز و مباح است و اگر در نبودنش مال امانتى در معرض خطر است 

بايد آن را بصاحبش يا وكيلش برگرداند يا اگر ميسر نيست بحاكم 

شرع بسپارد يا ترك سفر كند و چنانچه سفر ضرورى است بايد آن را 

 به يك نفر امين موثق بسپارد يا همراه خود ببرد.

آيد حق ندارد امانت  بايد دانست كسى كه از عهده امانتدارى برنمى

 را بپذيرد و در

______________________________ 
 (.92آيه  9)سوره  ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. -(1)

 352، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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صورتى كه بصاحب مال بفهماند كه براى امانتدارى حاضر نيست و او 

هم اعتنائى به ردش نكند و مال را بگذارد و برود و تلف شود آن 

ار است حتى االمكان آن شخص ضامن نيست ولى البته اخالقا سزاو

را نگهدارى كند هرچند چون نپذيرفته نگهدارى بر او واجب نيست و 

 ضمانى هم ندارد.

پوشيده نيست كه وديعه از عقود جايزه است و هر وقت طرفين 

توانند فسخ كنند بنابراين هر وقت مالك بخواهد  بخواهند مى

داند و تواند امانتش را پس بگيرد و بر امين واجبست برگر مى

تواند امانت را بصاحبش برگرداند  همچنين هر وقت امين خواست مى

 تواند نپذيرد. و مالك نمى

  مسامحه در رد كردن امانت -3

: اگر مالى بعنوان امانت مالكى در دست كسى قرار گرفت اگر خود 

نگهدارى مال منظور بوده هرگاه صاحب مال آن را خواست بايد 

كه در عرف بگويند مسامحه نكرد  طورىفورا آن را برگرداند به 

هرچند صاحب آن مال، كافر حربى و مالش مباح باشد بلى 

كه امانت گذار دزد يا غاصب باشد در اين صورت نباشد  درصورتى

 بآن شخص برگرداند بلكه واجبست بصاحبش برساند.
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كه از تلف شدنش  همچنين بايد امانت را بصاحبش برگردانيد وقتى

ه بصاحب مال ميسر نيست بترتيب بوكيل يا حاكم شرع بترسد و چنانچ

هاى مرگ را در خودش ببيند بايد  يا امين برساند و نيز اگر نشانه

كه هيچيك ميسر نباشد اگر وارثش را  همين كار را بكند و درصورتى

امين ميداند باو بسپارد وگرنه واجبست وصيت كند و شاهد بگيرد و 

نس و خصوصياتش را بيان كند. و بوصى و شاهد اسم صاحب مال و ج

نيز هرگاه صاحب مال بميرد بر امانتدار واجبست آن مال را بوارثش 

برساند مگر اينكه وارث را نشناسد و منتظر تعيين او باشد و اگر وارث 

متعدد است بايد همه را جمع كرده بهمه برساند يا بوكيل ايشان 

 بدهد و اگر بيكى بدهد ضامن سهم ديگران است.

  جاره، عاريه، رهن، و مضاربها

كه مال بعنوان ديگرى غير از وديعه در دست كسى امانت  : درصورتى

كه  مالكى باشد مثال بعنوان اجاره، عاريه، رهن و مضاربه باشد وقتى

اين عناوين برطرف شد )مثال مدت اجاره تمام شد و ...( و صاحب 

ره و رهن و مضاربه مال مطالبه كند بايد فورا باو تسليم كرد زيرا اجا

تواند مال  از عقود الزمه است و تا مدت اجاره تمام نشود مالك نمى

تواند  خود را مطالبه كند و تا بدهكار بدهى خود را نپردازد نمى
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اى كه نزد طلبكار گذاشته بخواهد و تا مدت عقد مضاربه نگذرد  وثيقه

 حق استرداد مال را

 353، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اند پس از گذشتن مدت اجاره و مضاربه و فك  عضى فرمودهندارد و ب

رهن بر مستأجر و عامل و مرتهن واجبست فورا مال را بصاحبش 

برگردانند هرچند مطالبه نكرده باشد مگر اينكه خودش مهلت بدهد. 

اما عاريه )دادن مال بديگرى كه مجانا از آن بهره ببرد( چون از 

البه كرد بايد فورا باو رد كرد عقود جايزه است هر وقت صاحبش مط

 مانند وديعه.

 در جستجوى مالك و صدقه از طرف او

شناسد بايد باو رد  كه صاحبش را مى : در امانت شرعى درصورتى

اطالع باشد يا مطالبه نكند و اگر  كند هرچند آن شخص بى

شناسد واجبست تا يك سال در صدد جستجوى صاحبش باشد  نمى

هاى عمليه است و پس از يك سال آن را از  بتفصيلى كه در رساله

 طرف صاحبش صدقه دهد.

  بلوغ و عقل در طرفين وديعه
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: شرط صحت وديعه اينست كه هريك از امانت گذارنده و 

گيرنده عاقل و بالغ باشند بنابراين جايز نيست هيچ وقت بمالى  امانت

 كه در دست بچه يا ديوانه است دست زد مگر باذن ولى و اگر مالى

شود و بايد آن  را از دست بچه يا ديوانه گرفت اگر تلف شد ضامن مى

تواند مجددا بخود طفل يا ديوانه  را به ولى ايشان برگرداند و نمى

بدهد بلى اگر مالى را در دست بچه يا ديوانه ببيند و از تلف شدنش 

تواند از آنها بگيرد و به وليشان برساند و  بترسد براى حفظ آن مى

 فرض تلف شد ضمانى ندارد.اگر بر 

آنچه ذكر شد احكام مهم امانتدارى و اقسام خيانت بود و براى 

دانستن ساير احكام و فروعات بكتب وديعه و عاريه و رهن و وكالت و 

 غيره از كتب فقهى مراجعه شود.

چيزى كه مهم است دانستن اهميت امانتدارى و بزرگى گناه خيانت 

اطالع و تذكر بترجمه يك آيه و چند است كه ذكر شد و براى مزيد 

 شود: روايت ديگر اكتفاء مى

 ستايد خداوند امانتداران را مى

بعضى از اهل كتاب )نصارا( »فرمايد:  : در سوره آل عمران مى

كنند و  هستند كه اگر مال بسيارى بآنها امانت بسپارى بتو رد مى
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تو بعضى ديگر )يهود( اگر چيز ناقابلى هم نزدشان بگذارى ب

گيرى و اصرار داشته باشى  گردانند مگر آنكه در مطالبه سخت برنمى

گويند خوردن مال غير اهل كتاب )يعنى غير  سببش آنست كه مى

يهود( بر ما حرام نيست با اينكه ميدانند چنين حكمى در كتابشان 

 .805«بندند نيست بخدا دروغ مى

______________________________ 
الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ  وَ مِنْ أَهْلِ -(1)

 -تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ ال يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا

 354، ص: 1 گناهان كبيره، ج

در اين آيه خداوند نصارا را ستوده كه خيانت بامانت غير همكيش 

ا هرچه باشد بصاحبش دانند و مال امانتى ر خود را جايز نمى

فرمايد كه مال امانتى را  گردانند ليكن يهود را مذمت مى برمى

هرچند كم باشد اگر مال غير همكيش آنها باشد بآن خيانت كرده 

دارند و بخداوند تهمت  گردانند و خيانت را روا مى بصاحبش برنمى

 دانند. زنند و اين عمل زشت را حكم خداى مى مى

                                                 
805  (1)-\i  ِه يَِّي َسِبيٌل َو يَ ُقوُلوَن َعَلى اللَِّه الْ  E-\i\ِإلَْيَك َو ِمْنُهْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِديناٍر ال يُ َؤدِِّه ِإلَْيَك ِإالَّ  َو ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِقْنطاٍر يُ َؤدِّ َكِذَب َو ُهْم ما ُدْمَت َعَلْيِه قائِمًا ذِلَك بِأَن َُّهْم قاُلوا لَْيَس َعَلْينا ِف اْْلُمِّ

 (.75آيه  3) سوره E\ يَ ْعَلُمونَ 
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دشمنان خدا »كه اين آيه را خواند فرمود  رسول خدا )ص( وقتى

دروغ گفتند هر چيزى كه در جاهليت بوده )پيش از اسالم( محو 

نمودم مگر امانت را كه بايد بصاحبش برگردانده شود مسلمان باشد 

 «.806يا كافر

شود كه خيانتكار با طايفه يهود در اين جهت  از اينجا معلوم مى

از جمله دشمنان خدا بشمار  مساوى است و اگر آن را حالل بداند

 رود. مى

  مقاصه از مال امانتى

: چون روايات و آياتى كه رسيده عموميت تمام دارد شيخ در نهايه و 

اند مقاصه از مال امانتى جايز نيست  جماعتى از قدماى فقهاء فرموده

چنانچه شيخ روايت نموده در حديث صحيح از سليمان خالد كه گفت 

رسيدم از شخصى طلبى داشتم و بمن نداد و از حضرت صادق )ع( پ

منكر شد و سوگند هم خورد كه بدهى ندارم پس از آن مالى از او 

توانم امانتش را باو رد نكرده بابت  بعنوان امانت نزد من آمد آيا مى

طلب خودم تصرف كنم؟ فرمود اگر آن شخص بتو خيانت كرد تو 

                                                 
 ء كان ىف اجلاهلية اال و هو حتت قدمى اال االمانة فاهنا مؤداة اىل الِب و الفاجر) تفسري جممع البيان(. كذب اعداء الّله ما من شى  -(1)  806
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و خود را بآنچه باو عيب  نبايد با او تالفى بمثل و خيانت بامانتش كنى

 .807گرفتى )خيانت( آلوده مساز

در اين زمينه روايات ديگرى هم رسيده ليكن مرحوم سيد در كتاب 

فرمايد مشهور بين فقهاء اينست كه  قضاء از ملحقات عروة الوثقى مى

تقاص از مال وديعه مانعى ندارد و خود ايشان هم فتوا به جواز داده 

 ن كار را نكنند.ولى احتياط اينست كه اي

كنند و پولش  از حضرت صادق )ع( پرسيدند كه يك نفر را وكيل مى

  دهند كه مى

______________________________ 
ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ 

 (.75آيه  3)سوره   يَعْلَمُونَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ

ء كان فى الجاهلية اال و هو تحت  كذب اعداء اللّه ما من شى -(1)

 قدمى اال االمانة فانها مؤداة الى البر و الفاجر )تفسير مجمع البيان(.

 قال )ع( ان خانك فال تخنه و ال تدخل فيما عيبته عليه )نهايه(. -(2)

 355، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
 قال) ع( ان خانك فال ختنه و ال تدخل فيما عيبته عليه) هنايه(. -(2)  807
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بيند آنچه در  رود مى كه ببازار مى ى براى موكل بخرد وقتىلباس

دهد  بازار است خودش مثلش را دارد پس پارچه خودش را باو مى

حضرت فرمودند بچنين كارى نبايد البته نزديك شود و خود را 

آلوده بچنين خيانتى نكند پس آيه امانت را تالوت نموده و فرمود: 

ت بهتر از آنچه در بازار است باشد اى كه مال وكيل اس هرچند پارچه

شود نبايد از مال خودش  اگر در بازار از آن قماش يافت مى

 .808بدهد

و سبب خيانت بودن اين معامله ظاهرا وكالت اين شخص اذن در 

خريد پارچه ايست كه در بازار است و نظير اين است وقتى كه شخص 

سان و خود گويد بسادات يا بفقراء بر دهد و مى بديگرى پولى مى

تواند از آن پول بعنوان سيادت يا فقر  گيرنده سيد يا فقير باشد نمى

براى خود تصرف كند مگر اينكه صاحب مال اذن عامى داده باشد كه 

 شامل آن شخص هم بشود.

  خيانت در امانت بارى است در قيامت

فرمايد: زنهار كه يكى از شما مسلمانان شتر  : پيغمبر اكرم )ص( مى

را خيانت نكند كه در روز قيامت آن شتر بر پشت اوست و ديگرى 
                                                 

ان الّله عز و جل  جل يقول له ابتع ىل ثوبا فيطلب له ىف السوق فيكون عنده مثل ما َيدله ىف السوق فيعطيه من عنده قال) ع( ال يقربن هذا و ال يدنس نفسهعن الصادق) ع( انه سئل عن الرجل يبعث اىل الر  -(1)  808
 ده) تفسري صاىف نقل از هتذيب(.اىل آخر االيه قال) ع( و ان كان عنده خري مما َيدله ىف السوق فال يعطيه من عن E\إِنَّا َعَرْضَنا اْْلَمانَةَ  i\ يقول
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زند زنهار كسى از شما اسب ديگرى را خيانت نكند و اگر  فرياد مى

زند پس  چنين كرد روز قيامت آن اسب بر پشت اوست و صيحه مى

كند من  شود و فريادرسى مى آن شخص خائن بمن متوسل مى

نت در روز قيامت شما را گويم هر آينه بشما رساندم و از خطر خيا مى

و ذكر شتر و  809 توانم عذاب را از تو بردارم آگاهانيدم و امروز نمى

اسب در اين حديث از باب مثل و نمونه است و آنچه كه خيانت شده 

شود و بارى است  هرچه باشد از شخص خائن در قيامت جدا نمى

 بدوش او.

فرمايد:  عالمه مجلسى پس از نقل حديث مذكور در معنى غلول مى

در روايت ديگر پيغمبر اكرم )ص( دستور فرموده يك نفر از طرف 

آن حضرت در بين خلق ندا كند ريسمان يا سوزنى كه بخيانت 

ايد برگردانيد جز اين نيست كه خيانت در قيامت سبب رسوائى  برده

 و سر

______________________________ 
الى الرجل يقول له عن الصادق )ع( انه سئل عن الرجل يبعث  -(1)

ابتع لى ثوبا فيطلب له فى السوق فيكون عنده مثل ما يجدله فى 

                                                 
فيقول يا حممد) ص( يا حممد) ص( فاقول قد بلغت ال املك لك من الّله  قال) ص( اال ال يغلن احد بعريا فيأتى به على ظهره يوم القيمة له رغاء اال ال يغلن احد فرسا فيأتى به يوم القيمة على ظهره له مححمة -(2)  809

 شيئا) كاىف(.
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السوق فيعطيه من عنده قال )ع( ال يقربن هذا و ال يدنس نفسه ان 

الى آخر االيه قال )ع( و ان  إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ  اللّه عز و جل يقول

عنده )تفسير  كان عنده خير مما يجدله فى السوق فال يعطيه من

 صافى نقل از تهذيب(.

قال )ص( اال ال يغلن احد بعيرا فيأتى به على ظهره يوم القيمة  -(2)

له رغاء اال ال يغلن احد فرسا فيأتى به يوم القيمة على ظهره له 

حمحمة فيقول يا محمد )ص( يا محمد )ص( فاقول قد بلغت ال املك 

 لك من اللّه شيئا )كافى(.

 356، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شخصى آمد و دسته موئى را كه برده بود آورد و  810 بزيرى است

گفت اين دسته مو را بردم تا پاالن شترم را بآن بدوزم حضرت فرمود 

سهم خود را از اين دسته مو بتو بخشيدم و نسبت بسهم ساير مسلمانان 

 بايد قيمت آن معين شود تا جزء ساير اموال بين ايشان تقسيم گردد.

دانستم كار باين سختى است حال كه چنين است  عرب گفت نمى مرد

 خواهم آن را داد و رفت. من اين دسته مو را نمى

                                                 
 يط و املخيط فان الغلول عار و شنار يوم القيمة) شرح كاىف(.ردوا اخل -(1)  810
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فرمايد: مال خيانت شده را  مجلسى مى« يعرف المجرمون بسيماهم»

ايست كه بآن گناهش  گذارند عالمت و نشانه كه بدوش خائن مى

امت هركس وارد شود و اين امرى است كلى كه فرداى قي شناخته مى

شود با گناهى كه از آن توبه نكرده و خدا بخواهد بعدل با  محشر مى

كند تا اهل محشر  اى از سنخ گناه همراهش مى او معامله كند نشانه

سبب استحقاق عقوبتش را بدانند مثال شارب الخمر با ظرف شرابى كه 

آزارد و صاحب طنبور با آالت طرب و  بوى گندش مردم را مى

 شوند. از با آالت قمارش و هكذا وارد محشر مىقمارب

 ترسد پيغمبر )ص( از ماندن امانت مى

: روزى فقيرى در مسجد به رسول خدا )ص( اظهار فقر نمود فرمود 

بنشين خدا قادر است فقير ديگرى هم آمد باو هم همين را فرمود 

سومى هم همچنين تا مردى وارد شد و چهار صاع گندم بابت زكات 

رت تسليم كرد حضرت به هريك از آن سه نفر يك صاع گندم بآن حض

مرحمت فرمود يك صاع ديگر را پس از نماز مغرب و عشاء اعالم 

فرمود كه هركس مستحق است بيايد بگيرد كسى نيامد ناچار آن را 

منزل بردند. از عايشه منقولست كه در آن شب حضرت ناراحت بود 
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بميرم و اين امانت بعهده من ترسم امشب  سببش را پرسيدم فرمود مى

 بماند و باهلش نرسد.

و نيز مرويست كه در مرض موت شش يا هفت دينار مال فقراء نزد آن 

حضرت امانت بود آن را طلبيد و شمرد آنگاه فرمود چه گمانست 

محمد را كه خداى را ديدار كند و اين دينارها با او باشد پس آنها را 

تا بفقراء برساند آنگاه فرمود  بدست حضرت امير المؤمنين سپرد

 .811 اينك راحت شدم

  راز ديگران امانت است

 : گاهى امانتدارى نسبت بكالم يا مطلب سرى از

______________________________ 
ردوا الخيط و المخيط فان الغلول عار و شنار يوم القيمة )شرح  -(1)

 كافى(.

 .544صفحه  حاالت رسول خدا )ص( 3ناسخ التواريخ جلد  -(2)

 357، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
 .544حاالت رسول خدا) ص( صفحه  3ناسخ التواريخ جلد  -(2)  811
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طرف شخصى نزد ديگرى است يا بطور اختيار مثل اينكه مطلبى را 

بكسى بگويد و نزدش بامانت بسپارد كه بديگرى نگويد و آن را فاش 

ننمايد يا اينكه قهرا و بدون اختيار طرف باشد مثال بدون اختيار 

ز كسى چيزى شنود يا ا گويد مى مطلب سرى را كه ديگرى مى

بيند كه راضى نيست فاش شود در اين صورت هرگاه چيزيى را  مى

كه ديده يا شنيده نقل كرده فاش سازد بامانت خيانت كرده است 

فاش كردن »چنانچه در كلمات قصار حضرت امير المؤمنين )ع( است 

و فرقى در حرمت  812«رازى كه بتو سپرده شده خيانت و غدر است

دشمن و دوست نيست خواه طرف خوب باشد  فاش كردن راز بين سر

 يا بد.

  مجالس امانت است

شود  فرمايد كسى كه با ديگرى همنشين مى : پيغمبر اكرم )ص( مى

گذرد امانتى نزد اهل آن مجلس است و  آنچه در آن مجلس مى

براى مؤمن حالل نيست امر زشتى را از برادر دينى خود نقل 

 .813كند

                                                 
 اذاعة سر اودعته غدر.) غرر اْلكم تأليف آمدى(. -(1)  812
 ار(.حبار االنو  16اجملالس باالمانة و ال َيل ملؤمن ان يقول عن اخيه املؤمن قبيحا.) جلد  -(2)  813
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مجالس امانت و فاش كردن تو راز : »فرمايد و نيز به ابو ذر مى

 .814«برادرت را خيانت است پس از آن بپرهيز

گذرد نزد اهل آن مجلس امانت است و نبايد  و آنچه در مجلس مى

فاش شود مگر سه چيز: ريخته شدن خون مسلمانى كه بناحق كشته 

. در هريك از اين 815شود و زنا و بردن مالى كه بردنش حالل نباشد

توانند در موقع احقاق حق نزد قاضى شهادت  ن مىسه چيز حاضري

دهند و در بعضى مواردى كه گذشت پوشيدن و فاش نكردنش حرام 

 است.

در سوره تحريم پروردگار عالم بعضى از زوجات پيغمبر )عايشه و 

كند كه به آن حضرت خيانت نموده و  حفصه( را توبيخ و سرزنش مى

فرمايد از اين گناه  مى سرش را فاش كردند و ايشان را راهنمائى

 .816بزرگى كه دلشان را تيره كرده توبه كنند

فرمايد چون  در همين سوره خيانت زن لوط و زن نوح را تذكر مى

  سر داخل خانه

                                                 
 عن النىب) ص( يا ابا ذر اجملالس باالمانة و افشاؤك سراخيك خيانة فاجتنب ذلك) وسائل الشيعه(. -(3)  814
 .حبار نقل از اماىل مفيد( 16اجملالس باالمانة اال ثلثة جمالس جملس سفك فيه دم حرام و جملس استحل فيه فرج حرام و جملس استحل فيه مال حرام بغري حقه.) جلد  -(4)  815
816  (5)-\i ِإْن تَ ُتوبا ِإىَل اللَِّه فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوُبُكما\E (.4آيه  66) سوره 
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______________________________ 
 اذاعة سر اودعته غدر. )غرر الحكم تأليف آمدى(. -(1)

قول عن اخيه المؤمن المجالس باالمانة و ال يحل لمؤمن ان ي -(2)

 بحار االنوار(. 16قبيحا. )جلد 

عن النبى )ص( يا ابا ذر المجالس باالمانة و افشاؤك  -(3)

 سراخيك خيانة فاجتنب ذلك )وسائل الشيعه(.

المجالس باالمانة اال ثلثة مجالس مجلس سفك فيه دم حرام و  -(4)

ر مجلس استحل فيه فرج حرام و مجلس استحل فيه مال حرام بغي

 بحار نقل از امالى مفيد(. 16حقه. )جلد 

 (.4آيه  66)سوره  إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما -(5)

 358، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 .817شوندگان شدند كردند عاقبت جزء هالك آنها را فاش مى

  افشاى سر خيانت بامانتست

ق )ع( پرسيدم آيا عورت گويد از حضرت صاد : عبد اللّه بن سنان مى

مؤمن بر مؤمن حرام است؟ فرمود: بلى، گفتم آيا از عورت، قبل و 

                                                 
817  (1)-\i .اِخِلَي  (.10) سوره حترمي آيه E\َفخانَتامُها فَ َلْم يُ ْغِنيا َعْنُهما ِمَن اللَِّه َشْيئاً َو ِقيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ
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دبر را قصد فرموديد؟ فرمود نه چنين است كه گمان كردى )هرچند 

نگاه كردن به عورت ديگرى هم حرام است( بلكه منظورم فاش 

 .818 كردن راز اوست

در غسل  فرمايد كسى كه مرده مؤمنى را غسل بدهد و و نيز مى

دادنش امانتدارى كند آمرزيده شده است گفته شد امانتدارى در 

غسل چيست؟ فرمود اگر نقص يا عيبى را در بدنش ديد خبر 

 .819ندهد

گردد كه فاش نمودن سر بطور كلى  از آنچه گذشت دانسته مى

خيانت است خواه آن راز را صاحبش نزد آن شخص بامانت سپرده 

خبر شود و اين قسم هم داراى مراتب و طور از آن با باشد يا همين

اقسامى است كه گاهى منطبق بر نميمه و گاهى بر عنوان غيبت 

 گردد. شود كه انشاء اللّه در محل خودش ذكر مى مى

 اسرار مسلمانان براى كفار

: يكى از مراتب خيانت با خدا و پيغمبر و تمام مسلمانان حتى خود 

و امور نظامى مسلمانان  كننده، فاش كردن اسرار سياسى خيانت

                                                 
 (.2حديث  267ص  2قلت له) ع( عورة املؤمن على املؤمن حرام قال) ع( نعم قلت تعىن سفليه قال) ع( ليس حيث تذهب اَّنا هو اذاعة سره) كاىف ج عن عبد الّله بن سنان قال  -(2)  818
 من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه االمانة غفر له قيل و كيف يؤدى فيه االمانة قال ال خيِب مبا يرى.) اماىل(. -(3)  819
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است براى كفارى كه با مسلمين در جنگند تا سبب تقويت دشمن و 

شكست مسلمانان شود و شايد اشاره به همين مرتبه از خيانت است 

اى مؤمنين خيانت نكنيد با خدا و »فرمايد:  اى كه مى آيه شريفه

 و در شأن نزول آيه از جابر 820«رسول و با مؤمنين در اظهار اسرار

بن عبد اللّه منقولست كه جبرئيل به پيغمبر )ص( خبر داد كه ابو 

سفيان در فالن محل با جمعى از مشركين فرود آمده و شما مهياى 

جنگ با او شويد و اين خبر را پوشيده بداريد تا ناگهان بر سرشان 

بتازيد يكى از منافقين اين خبر را نوشت و ابو سفيان را از آمدن 

كرد اين آيه نازل شد و نيز موضوع خيانت كردن  مسلمانان خبردار

 اش در ذيل همين آيه مذكور است. ابو لبابه و توبه

______________________________ 
فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ  -(1)

 (.10)سوره تحريم آيه  الدَّاخِلِينَ.

عن عبد اللّه بن سنان قال قلت له )ع( عورة المؤمن على  -(2)

المؤمن حرام قال )ع( نعم قلت تعنى سفليه قال )ع( ليس حيث 

 (.2حديث  267ص  2تذهب انما هو اذاعة سره )كافى ج 

                                                 
820  (4)-\i  َا الَِّذيَن آَمُنوا ال خَتُونُوا اللََّه َو الرَُّسوَل َو خَتُونُوا أَماناِتُكْم.يا أَي ُّه\E (.27آيه  8) سوره 
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من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه االمانة غفر له قيل و كيف يؤدى  -(3)

 الى(.فيه االمانة قال ال يخبر بما يرى. )ام

 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ. -(4)

 (.27آيه  8)سوره 

 359، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 امانتدار در سايه عرش خدا

كه جز براى صاحبان نفوس زكيه كه داراى علو همت و  : از آنجائى

مشكل است براى آن آثار بزرگى است فتوت و غيرت باشند رازدارى 

كه كمتر عمل خيرى ممكن است اين آثار را داشته باشد و آن در 

امان بودن از ترس بزرگ روز قيامتست كه در آن روز امانتدار در 

ترين و شريفترين جاها زير سايه رحمت عرش خداست. حضرت  ايمن

رش خدا اند كه در زير ع فرمايد: سه طايفه موسى بن جعفر )ع( مى

در روزى كه پناه و سايه رحمتى جز رحمت حق نيست جاى 

گيرند: كسى كه برادر مسلمان خود را تزويج كند يا  مى

 .821خدمتگزاريش كند يا رازش را پوشيده دارد

 راز خود را بكسى نگوئيد
                                                 

 (.162حديث  141ثلثة يستظلون بظل عرش الّله يوم ال ظل اال ظله رجل زوج اخاه املسلم او اخدمه او كتم سره) خصال شيخ صدوق ص  -(1)  821
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اند كه راز خود را بديگرى نگوئيد  : در روايات بما دستور داده

فراد با شما باشد چون ممكن است هرچند نزديكترين و دوستترين ا

آن دوستى دوام نكند و روزى بدشمنى بگرايد و ايمانى كه شخص 

را از افشاى راز دشمنش بازدارد كميابست. حضرت صادق بيكى از 

فرمايد: دوستت را از رازت آگاه مكن مگر آنچه را  اصحاب خود مى

زيرا  كه اگر دشمنت از آن خبردار شود ضررى براى تو نداشته باشد

 و چه خوب سروده: 822ممكن است دوستت روزى دشمنت شود

  زنهار مكن تكيه كلى بر يار
راز دل خود ز دوست پنهان 

 ميدار

روزى باشد كه دوست 

 دشمن گردد
 

برگردد و دشمنى كند آخر 

 كار

   

 

                                                 
 اال على ما لو اطلع عدوك مل يضرك فان الصديق قد يكون عدوك يوما) حبار االنوار نقل از اماىل(.ال تطلع صديقك من سرك  -(2)  822

اش   كند چون عده فاش َّنى درد و رازش را خواهى طالقش دهى؟ فرمود عاقل هيچگاه پرده زن خود را َّنى اى كه مى كه خواست زنش را طالق بدهد از او پرسيدند چه عيىب از او ديده از بعضى از صاْلي نقل شده وقىت
قوق زن بر شوهر فاش نكردن راز اوست حىت بعد از طالق و جدائى گذشت و زن ديگرى شد از او پرسيدند حاال ديگر زن تو نيست چه عيىب داشت كه طالقش گفىت؟ فرمود مرا با زن مردم چكار؟؟ و لذا از مجله ح

 اين حق باقيست.
نويسد عمر بن سعد را براى افشاى وصيت حضرت مسلم بن عقيل  بشر مذموم و زشت است حىت نسبت برجس پليدى مانند ابن زياد لعنة الّله عليه كه در كتاب عقد الفريد مىو اين قسم از خيانت نزد مجيع طبقات 

نفس املهموم و غري آن از كتب مقاتل نقل شده كه پس از گرفتارى حضرت مسلم بن  در كتاب -سرزنش كرد كه چرا رازش را فاش كردى و مهچني خودت خِب آمدن حسي را دادى بايد خودت نيز جبنگ او بروى.
ن و نظرى باهل جملس انداخت عمر بن سعد را ديد فرمود اى عمر بي معقيل بدست ابن زياد، فرمود آيا مرا خواهى كشت؟ گفت آرى فرمود پس مبن جمال بده تا بيكى از خويشامن وصيىت كنم آن ملعون، اذن داد پس 

 تو خويشاونديست و بتو حاجىت دارم و بر تو واجبست كه حاجت مرا برآورى و اين حاجت سر است و نتوامن آشكارا گفت.
است كه چون وارد كوفه شدم هفتصد درهم بوام  اى از جملس با آن حضرت نشست و مسلم فرمود مرا در كوفه وامى  عمر از پذيرفنت دريغ َّنود ابن زياد باو گفت دريغ مدار ببي پسر عمت چه حاجىت دارد پس در گوشه

ام كه مردم با او  او را از آمدن بكوفه بازدارد چه من باو نوشته ام زره مرا بفروش و آن را بپرداز و چون مرا بكشند جنازه مرا از پسر زياد بگري و آن را خباك بسپار و كس بسوى حضرت حسي) ع( فرست كه گرفته
اعت هر سه مطلب سرى مسلم را براى پسر زياد رموده و بسوى اين ديار رهسپار شده و او را از گرفتارى و كشته شدن باخِب ساز تا بكوفه نيايد و مراجعت فرمايد. عمر سعد بدخبت مهان سمهراهند و البته حركت ف

 مگر اينكه خائن را امي خود قرار دهى كنايه از اينكه مسلم خائن را امي خود قرار داد.كند  يعىن امي بتو خيانت َّنى« ما خانك االمي و لكن ائتمنت اخلائن» نقل كرد پسر زياد باو گفت
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______________________________ 
ل زوج ثلثة يستظلون بظل عرش اللّه يوم ال ظل اال ظله رج -(1)

 141اخاه المسلم او اخدمه او كتم سره )خصال شيخ صدوق ص 

 (.162حديث 

ال تطلع صديقك من سرك اال على ما لو اطلع عدوك لم  -(2)

يضرك فان الصديق قد يكون عدوك يوما )بحار االنوار نقل از 

 امالى(.

كه خواست زنش را طالق بدهد  از بعضى از صالحين نقل شده وقتى

خواهى طالقش دهى؟  اى كه مى چه عيبى از او ديده از او پرسيدند

درد و رازش را فاش  فرمود عاقل هيچگاه پرده زن خود را نمى

اش گذشت و زن ديگرى شد از او پرسيدند حاال  كند چون عده نمى

ديگر زن تو نيست چه عيبى داشت كه طالقش گفتى؟ فرمود مرا با 

وهر فاش نكردن راز زن مردم چكار؟؟ و لذا از جمله حقوق زن بر ش

 اوست حتى بعد از طالق و جدائى اين حق باقيست.

و اين قسم از خيانت نزد جميع طبقات بشر مذموم و زشت است حتى 

نسبت برجس پليدى مانند ابن زياد لعنة اللّه عليه كه در كتاب عقد 

نويسد عمر بن سعد را براى افشاى وصيت حضرت مسلم بن  الفريد مى
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كه چرا رازش را فاش كردى و همچنين خودت عقيل سرزنش كرد 

 -خبر آمدن حسين را دادى بايد خودت نيز بجنگ او بروى.

 360، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  سرمشق رازدارى

: سزاوار است در خاتمه اين بحث از نمونه كامل امانتدارى ياد شود 

اى  كه حضرت سيد الشهداء به حاجز از بطن رمه رسيد نامه وقتى

 ن عقيل و شيعيان كوفه نوشت به اين مضمون:بمسلم ب

 -سالم بر شما باد -از حسين بن على ببرادران مؤمن و مسلمان خود

كنم كه جز او معبودى نيست و بعد؛ نامه  من خداى را ستايش مى

مسلم بمن رسيد و مرا از انديشه نيك و اجتماع تمامى شما براى 

هانم كه كار ما را نيكو يارى ما و مطالبه حق ما خبر داد از خدا خوا

شنبه  فرمايد و شما را بر اين اقدام جزاى نيك دهد من هم در روز سه

الحجه روز ترويه از مكه بسوى شما حركت كردم چون  -هشتم ذى

فرستاده من نزد شما بيايد در كار خود سريع و جدى باشيد من هم 

يكم و در اين روزها انشاء اللّه بطرف شما خواهم آمد و الساّلم عل

 رحمة اللّه و بركاته.
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حصين بن  -نامه را بقيس بن مسهر صيداوى داد و او رو بكوفه آورد

تميم سردار لشكر پسر زياد آن جناب را دستگير كرد قيس فورا نامه 

چون او را نزد پسر زياد آوردند نامه آقا  -پاره كرد حضرت را پاره

فرمود براى را از او خواست فرمود آن را پاره كردم گفت چرا؟ 

اينكه تو ندانى چه نوشته بود. گفت نامه براى كى بود فرمود براى 

 مردمانى كه اسم آنها را

______________________________ 
در كتاب نفس المهموم و غير آن از كتب مقاتل نقل شده كه پس از 

گرفتارى حضرت مسلم بن عقيل بدست ابن زياد، فرمود آيا مرا 

رى فرمود پس بمن مجال بده تا بيكى از خواهى كشت؟ گفت آ

خويشانم وصيتى كنم آن ملعون، اذن داد پس نظرى باهل مجلس 

انداخت عمر بن سعد را ديد فرمود اى عمر بين من و تو 

خويشاونديست و بتو حاجتى دارم و بر تو واجبست كه حاجت مرا 

 برآورى و اين حاجت سر است و نتوانم آشكارا گفت.

دريغ نمود ابن زياد باو گفت دريغ مدار ببين پسر  عمر از پذيرفتن

اى از مجلس با آن حضرت  عمت چه حاجتى دارد پس در گوشه

نشست و مسلم فرمود مرا در كوفه وامى است كه چون وارد كوفه 

ام زره مرا بفروش و آن را بپرداز و  شدم هفتصد درهم بوام گرفته
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آن را بخاك بسپار و  چون مرا بكشند جنازه مرا از پسر زياد بگير و

كس بسوى حضرت حسين )ع( فرست كه او را از آمدن بكوفه 

ام كه مردم با او همراهند و البته حركت  بازدارد چه من باو نوشته

فرموده و بسوى اين ديار رهسپار شده و او را از گرفتارى و كشته 

شدن باخبر ساز تا بكوفه نيايد و مراجعت فرمايد. عمر سعد بدبخت 

ساعت هر سه مطلب سرى مسلم را براى پسر زياد نقل كرد پسر  همان

يعنى امين بتو « ما خانك االمين و لكن ائتمنت الخائن»زياد باو گفت 

كند مگر اينكه خائن را امين خود قرار دهى كنايه از  خيانت نمى

 اينكه مسلم خائن را امين خود قرار داد.

 361، ص: 1 گناهان كبيره، ج

دهى پس بمنبر شود و دروغگو را  گر مرا خبر نمىدانم گفت ا نمى

قيس  -)منظورش حسين بن على )ع( بوده استغفر اللّه( دشنام ده

بمنبر رفت و فرمود اى مردم حسين بن على )ع( بهترين خلق خدا و 

پسر فاطمه دختر رسول خدا )ص( است و من فرستاده اويم او را در 

جابت كنيد و بسويش ام كه دعوت او را ا حاجز گذاشته و آمده

بشتابيد پس پسر زياد و پدرش را لعنت كرد و بر امير المؤمنين درود 

فراوان فرستاد پسر زياد فرمان داد كه او را ببام قصر ببرند و از آنجا 
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بزير بيندازند چون او را پرتاب كردند استخوانهايش شكست هنوز 

ارشات چون گز -رمقى داشت كه عبد الملك بن عمير سرش را بريد

آلود گشت و  قيس و كشته شدنش بامام )ع( رسيد چشمانش اشك

از ايشان كسانى هستند كه قتلشان رسيده و از »اين آيه را خواند: 

و دست بدعاء برداشت  823«رسد ايشان كسانى هستند كه قتلشان مى

پروردگارا بهشت را فرودگاه ما و آنان قرار ده و ما و ايشان »و گفت 

اى  تت و ثوابهاى مطلوبت كه ذخيره فرمودهرا در جايگاه رحم

 824«.گردآور

______________________________ 
 (.23آيه  33)سوره  نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ  فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى -(1)

در موضوع امانتدارى و ترك خيانت حكايت لطيفى در كتاب  -(2)

جا خالى از مناسبت رياض الحكايات نقل نموده كه ذكرش در اين

 نيست.

                                                 
823  (1)-\i حَنَْبُه َو ِمْنُهْم َمْن يَ ْنَتِظرُ   َفِمْنُهْم َمْن َقضى\E (.23آيه  33) سوره 
 ه ذكرش در اينجا خاىل از مناسبت نيست.در موضوع امانتدارى و ترك خيانت حكايت لطيفى در كتاب رياض اْلكايات نقل َّنوده ك -(2)  824

آنكه آن  راهى رسيدند رفيق ىباى بود در سحرگاهى عزم محام كرد در اثناى راه بيكى از دوستان خود رسيد او را تكليف حبمام َّنود آن دوست هبمراه او آمد تا بر سر دو  وقىت شخصى هزار تومان مهراه داشت و در كيسه
اشد تا من از آمد و در خيال كيسه زر بود چون بدر محام رسيدند خواجه را گمان بود كه مهان رفيق اوست كيسه زر را باو داد و گفت اين امانت نزد تو ب رقت كرد اتفاقا دزدى مهراه مىشخص را خِب كند از وى مفا

 محام بريون آمي.
د گفت شايد مبنزل رفته باشد يا شغلى برايش پيدا شده خواست مبنزل رود دزد پيش آمد و كيسه زر را بوى داد خواجه گفت تو كيسىت؟ گفت دزد كيسه زر را گرفت مهاجنا ايستاد تا خواجه از محام بريون آمد رفيقش را ندي

 من دزدى طرارم ليكن جبهت نگهداشنت امانت تو امشب از شغل خود بازماندم.
 در امانت خيانت كردن خالف جواَّنردى است پس خواجه قدرى از آن زر بدزد داد و مبنزل مراجعت َّنود. گفت چرا كيسه را نِبدى؟ گفت جبهت آنكه تو آن را نزد من امانت گذاشىت

وتى را موفق بتوبه خواهد اوند شكور چني صاحب فتفرمائيد فتوت و امانتدارى اين مرد دزد در اين واقعه او را از نكبت دزدى بازداشت و برزق حالل كه هديه خواجه باشد رسانيد و يقينا خد چنانچه مالحظه مى
 داشت و پاك از مظامل از دنيا خواهد رفت.
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اى بود در  وقتى شخصى هزار تومان همراه داشت و در كيسه

سحرگاهى عزم حمام كرد در اثناى راه بيكى از دوستان خود رسيد 

او را تكليف بحمام نمود آن دوست بهمراه او آمد تا بر سر دو راهى 

آنكه آن شخص را خبر كند از وى مفارقت كرد  رسيدند رفيق بى

آمد و در خيال كيسه زر بود چون بدر حمام  ا دزدى همراه مىاتفاق

رسيدند خواجه را گمان بود كه همان رفيق اوست كيسه زر را باو داد 

 و گفت اين امانت نزد تو باشد تا من از حمام بيرون آيم.

دزد كيسه زر را گرفت همانجا ايستاد تا خواجه از حمام بيرون آمد 

نزل رفته باشد يا شغلى برايش پيدا شده رفيقش را نديد گفت شايد بم

خواست بمنزل رود دزد پيش آمد و كيسه زر را بوى داد خواجه گفت 

تو كيستى؟ گفت من دزدى طرارم ليكن بجهت نگهداشتن امانت تو 

 امشب از شغل خود بازماندم.

گفت چرا كيسه را نبردى؟ گفت بجهت آنكه تو آن را نزد من امانت 

نت كردن خالف جوانمردى است پس خواجه گذاشتى در امانت خيا

 قدرى از آن زر بدزد داد و بمنزل مراجعت نمود.

فرمائيد فتوت و امانتدارى اين مرد دزد در اين  چنانچه مالحظه مى

واقعه او را از نكبت دزدى بازداشت و برزق حالل كه هديه خواجه 
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توبه باشد رسانيد و يقينا خداوند شكور چنين صاحب فتوتى را موفق ب

 خواهد داشت و پاك از مظالم از دنيا خواهد رفت.

 362، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  دزدى -23

بيست و سوم از گناهانى كه به كبيره بودنش تصريح شده دزدى است 

چنانچه در روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا )ع( ضمن شماره 

كبائر است و در روايت اعمش از حضرت صادق )ع( نيز رسيده و 

كند زناكننده درحاليكه بخدا و  زنا نمى»فرمايد:  يغمبر )ص( مىپ

كند شخص دزد  روز جزا ايمان داشته باشد و همچنين دزدى نمى

يعنى زانى و دزد در حال زنا و  825«درحاليكه ايمان داشته باشد

كه اگر در آن حال بميرند  دزدى روح ايمان با آنها نيست به طورى

ى از آيات و رواياتى كه درباره خيانت ايمان خواهند بود و بعض بى

شود و از لحاظ كمى يا زيادى مقدار فرقى  است شامل دزدى نيز مى

در حرمت دزدى نيست هر چند بمقدار سوزن يا ريسمانى باشد بلى 

اگر مالى كه دزديده شده معادل ربع مثقال طال يا بيشتر باشد با 

 بايد بريد.شود دست دزد را  اجتماع شرائط ديگرى كه ذكر مى

                                                 
 (.24حديث  236ص  14ال يزىن الزاىن و هو مؤمن و ال يسرق السارق و هو مؤمن) وسائل الشيعه ج  -(1)  825
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گويد از حضرت صادق )ع( پرسيدم در چه مقدار  محمد بن مسلم مى

شود؟ فرمود: ربع دينار. گفتم در دو  دزدى دست دزد بريده مى

درهم چطور؟ فرمود نه، فقط در معادل ربع دينار دست دزد بريده 

شود قيمت آن ربع دينار هرچه باشد گفتم اگر كسى كمتر از ربع  مى

شود؟ فرمود هركس از مال  ه آيا باو دزد گفته مىدينار دزدى كرد

شود و نزد  مسلمان چيزيى را كه نگاه داشته بدزدد دزد ناميده مى

 خداوند سارق است )يعنى او را بعذاب و

______________________________ 
ال يزنى الزانى و هو مؤمن و ال يسرق السارق و هو مؤمن  -(1)

 (.24يث حد 236ص  14)وسائل الشيعه ج 

 363، ص: 1 گناهان كبيره، ج

فرمايد( ليكن دستش  عقوبتى كه براى دزد معين فرموده معذب مى

كه دزدى او معادل ربع دينار يا بيشتر  شود مگر در وقتى بريده نمى

باشد و اگر دست دزد در كمتر از اين مبلغ بريده شود همه را دست 

 .826 بينى بريده مى

                                                 
قلت له ىف در مهي فقال) ع( ىف ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أ رأيت من سرق اقل من ربع عن حممد بن مسلم قال قلت اليب عبد الّله) ع( ىف كم يقطع يد السارق فقال) ع( ىف ربع دينار قال  -(1)  826

ر و لو قطعت يد السارق فيما هو اقل من لكن ال تقطع اال ىف ربع دينار او اكثالدينار هل يقع عليه اسم السارق فقال) ع( كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و احرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الّله سارق و 
 ربع دينار ال لفيت عامة الناس مقطعي) هتذيب(.
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  حد دزدى

دستهاى مرد و زن دزد را ببريد كه »فرمايد:  ى: در سوره مائده م

جزاى كارشان عقوبتى از جانب خداست )تا اين عمل زشت ترك شود 

و براى ديگران عبرتى گردد و كسى جرأت دزدى نكند( و خداوند 

اش( غالب و )در افعالش( داناست پس كسى كه بعد از  )در اراده

اوند برحمت و گناهش پشيمان شود و نزديك چنين گناهى نشود خد

فرمايد زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان  مغفرتش باو رجوع مى

 .827«است

 نگارد: چنين مى 170در كتاب برهان قرآن صفحه 

يكى از مواردى كه معاندين اسالم درباره آن جار و جنجال و غوغا 

اند موضوع قوانين كيفرى اسالم است. اين گروه قوانين  براه انداخته

خوانند و در قرن بيستم و عصر ترقى و  را وحشيانه مىكيفرى اسالم 

دانند و مخصوصا درباره قطع  تمدن شايسته اجراء و قابل انطباق نمى

دست در حد سرقت و رجم در حد زنا شور و غوغائى سخت بپا 

گويند علم و فلسفه در حال حاضر ثابت كرده است كه  اند و مى كرده

نظامات ظالمانه اقتصادى  شخص مجرم را بيعدالتيهاى اجتماع و

                                                 
827  (2)-\i  َارَِقُة َفاْقَطُعوا أَْيِديَ ُهما َجزاًء مبا َكَسبا َنكااًل ِمَن اللَِّه َو اللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم َفم ارُِق َو السَّ  (.43و  42آيه  5) سوره E\َح َفِإنَّ اللََّه يَ ُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم.ْن تاَب ِمْن بَ ْعِد ظُْلِمِه َو َأْصلَ َو السَّ
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كند و در حقيقت وقوع جرم يك نوع بيمارى  وادار بارتكاب گناه مى

روحى و انحراف اخالقى است و بنابراين وظيفه ما درباره شخص 

گناهكار اينست كه در مقام عالج و اصالح حال او برآئيم نه آنكه او 

 .828 را در چنگال عقاب و كيفر قرار دهيم

______________________________ 
عن محمد بن مسلم قال قلت البي عبد اللّه )ع( فى كم يقطع  -(1)

يد السارق فقال )ع( فى ربع دينار قال قلت له فى در همين فقال 

)ع( فى ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أ رأيت من سرق 

اقل من ربع الدينار هل يقع عليه اسم السارق فقال )ع( كل من سرق 

من مسلم شيئا قد حواه و احرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند 

اللّه سارق و لكن ال تقطع اال فى ربع دينار او اكثر و لو قطعت يد 

السارق فيما هو اقل من ربع دينار ال لفيت عامة الناس مقطعين 

 )تهذيب(.

                                                 
فجايع و جناياتى  -ى و متدنكشند وىل از اين نكته غفلت دارند كه در مهي قرن بيستم و بدست مهان طرفداران ترق اين خالصه شبهه و اعرتاض معاندين اسالم است كه ترقى و متدن قرن بيستم را برخ ما مى -(3)  828

 گريد كه شدت و سخىت كيفرهاى اسالمى در برابر آن قابل حبث و در خور مناقشه نيست. صورت مى
د چهل هزار نفر از مردم مشال افريقا را بدون هيچگونه كن شر دوسىت معرىف مىگويا معرتضي بقواني كيفرى اسالم و طرفداران ترقى و متدن توجه ندارند كه در مهي عصر ملت فرانسه كه خود را علمدار آزادى و مسبل ب

نويسد: در مبارزات دلريانه كه ملت جماهد و آزادخيواه اجلزاير براى استخالص از چنگال اهرمينانه  مى 39/ 1/ 25كشد) در كيهان  بندد و خباك و خون مى جرم و گناهى بلكه بعلت مطالبه حقوق حقه خود مبسلسل مى
اند يك ميليون از ده ميليون مجعيت رشيد خود را جبرم دفاع از حدود و حقوق طبيعى خود از دست داده است( و هرگاه باين وحشيگرى فاحش  مگر فرانسه در اين مدت شش سال از خود نشان دادهدولت جبار و ست

 دانستند. مورد اعرتاض و درخور انتقاد َّنىو اين جنايات فجيع توجه داشتند اسالم را از جهت كيفر دادن بعضى از افراد متجرى و جنايتكار 
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ءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزا -(2)

اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ 

 (.43و  42آيه  5)سوره  عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

اين خالصه شبهه و اعتراض معاندين اسالم است كه ترقى و  -(3)

كشند ولى از اين نكته غفلت دارند كه  قرن بيستم را برخ ما مىتمدن 

 -در همين قرن بيستم و بدست همان طرفداران ترقى و تمدن

 364، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ما منكر نيستيم كه محيط تربيت و اوضاع اجتماع در تأسيس و تكوين 

ه كنيم ك شخصيت اخالقى افراد اثر عميقى دارد و همچنين انكار نمى

هاى روحى  شكنيها عقده در بسيارى از موارد مظالم اجتماعى و حق

سازد و شخص  آورد و روح را بيمار و اخالق را منحرف مى بوجود مى

را بارتكاب گناه واميدارد و بهمين مناسبت اسالم نيز كليه اين جهات 

توانيم  را در تشريع كيفرها رعايت كرده است ولى باوجود اين نمى

را ناديده فرض كنيم و انسان را موجودى فاقد قدرت و  اراده افراد

شناسى تحليلى  شعور و مسلوب االراده بشماريم و بتقليد مكتب روان

تنها جنبه محركه انسان يا باصطالح )دينامو( را بحساب بياوريم ولى 

نيروى ضبط و قوه كنترل )فرامل( را از نظر دور داريم آن نيرو و 
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رسيدن بسن معينى از ادرار كردن در  قدرتى كه كودك را پس از

دارد همان نيرو يا نظير آنست كه دستگاه اعمال و  بستر خود بازمى

تصرفات انسان را نيز تحت كنترل و مراقبت قرار ميدهد و او را از 

پيروى شهوات و تسليم شدن در برابر طغيان و طوفان هوى و هوس 

ى غربى يعنى در دارد و بهمين مناسبت است كه در كشورها باز مى

پديد آمده و نشو « شناسى تحليلى فلسفه روان»همان سرزمينهائى كه 

كنند و جاسوس و  و نما كرده هيچگاه مجرمى را بدون كيفر رها نمى

هاى روحى و سوء نظامات اجتماعى  خائنى را بعنوان اينكه عقده

دهند  باعث خيانت و جنايت او شده مورد لطف و نوازش قرار نمى

سپارند همچنين ما  و را بزندان و دار و شكنجه و مسلسل مىبلكه ا

منكر نيستيم كه عوامل و شرائط اقتصادى در تكوين و تأسيس مشاعر 

 و عواطف و مهندسى افكار و اعمال ما آثارى غير

______________________________ 
گيرد كه شدت و سختى كيفرهاى  فجايع و جناياتى صورت مى

 آن قابل بحث و در خور مناقشه نيست.اسالمى در برابر 

گويا معترضين بقوانين كيفرى اسالم و طرفداران ترقى و تمدن توجه 

ندارند كه در همين عصر ملت فرانسه كه خود را علمدار آزادى و 

كند چهل هزار نفر از مردم شمال  سمبل بشر دوستى معرفى مى
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به حقوق حقه افريقا را بدون هيچگونه جرم و گناهى بلكه بعلت مطال

/ 1/ 25كشد )در كيهان  بندد و بخاك و خون مى خود بمسلسل مى

نويسد: در مبارزات دليرانه كه ملت مجاهد و آزاديخواه  مى 39

الجزاير براى استخالص از چنگال اهريمنانه دولت جبار و ستمگر 

اند يك ميليون از  فرانسه در اين مدت شش سال از خود نشان داده

ت رشيد خود را بجرم دفاع از حدود و حقوق ده ميليون جمعي

طبيعى خود از دست داده است( و هرگاه باين وحشيگرى فاحش و 

اين جنايات فجيع توجه داشتند اسالم را از جهت كيفر دادن بعضى از 

 دانستند. افراد متجرى و جنايتكار مورد اعتراض و درخور انتقاد نمى

 365، ص: 1 گناهان كبيره، ج

دارد و محروميت مستمر و فقر و گرسنگى؛ كينه و بغض قابل انكار 

آورد و شخص را براى  شديد از اجتماع در اعماق روح پديد مى

توانيم  سازد ولى باوجود اين نمى ارتكاب بيشتر جنايات آماده مى

قبول كنيم كه عامل اقتصادى تنها عاملى باشد كه سلوك و اعمال 

بسيارى از مردم فقير و محروم  انسان را تحت تأثير قرار دهد زيرا ما

شناسيم كه در عين تحمل شدت فقر و مرارت محروميت پرده  را مى

تقوى و عصمت خود را نميدرند و با كمال عفاف و پرهيزگارى و در 
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دهند بعالوه هرگاه  منتهاى راستى و درستى وظائف خود را انجام مى

اشد عامل اقتصادى بتنهائى متصرف در اعمال و سلوك افراد ب

بايد در كشورهاى اتحاد جماهير شوروى كه بنا با دعاى مبلغين و  مى

عدالتيها و محروميتهاى  هواداران نظام كمونيزم فقر و گرسنگى و بى

اقتصادى از آنها رخت بر بسته هيچگونه اثرى از جرائم و جنايات 

كه واقع امر برخالف اينست و در آنجا  وجود نداشته باشد درصورتى

 پيوندد. جرمها و جنايتها بوقوع مى نيز انواع

با توجه باين حقايق وقتى سياست اسالم را درباره كليه حدود كيفرها 

رسيم كه اوال اين شريعت  مورد مطالعه قرار دهيم باين حقيقت مى

دارد كه اجتماع را از اسباب و  كوشش خود را مصروف در آن مى

كوشش فراوانى كه موجبات ارتكاب گناه محفوظ دارد و ثانيا پس از 

دارد حدود و كيفرها را براى جلوگيرى از  در اين راه مبذول مى

سازد و روى اين اصل اطمينان كامل دارد كه آن  شيوع گناه مقرر مى

حد و كيفر بر آئين عدالت جريان خواهد يافت زيرا چنين حد و 

شود كه هيچگونه داعى و مجوزى  كيفرى درباره كسى اجراء مى

كه اجتماع به جهتى از  گناه نداشته است اما درصورتى براى ارتكاب

جهات قادر نباشد كه از موجبات ارتكاب گناه جلوگيرى كند كيفر 
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شود و شخص گناهكار يا آزاد خواهد شد و يا  گناه نيز ساقط مى

 بصرف تعزير و گوشمالى درباره او اكتفا خواهد شد.

نيم كه اسالم براى بي مثال وقتى درباره دزدى و حد آن دقت كنيم مى

جلوگيرى از دزدى پيش از هر چيز ثروت را از روى عدالت توزيع 

كرده و دولت را مسؤول تأمين معاش همگى افراد با صرفنظر از نژاد 

و زبان و رنگ و مقام اجتماعى قرار داده و همچنين مقرر داشته كه 

دولت براى هريك از افراد شغلى متناسب تهيه كند و در صورت 

ن كار معاش ايشان را از بيت المال تأمين كند و با اين ترتيب نبود

موجبات و علل موجه و معقول دزدى را بكلى از ميان برده است و 

  باوجود اين دستور داده است كه در صورت وقوع سرقت

 366، ص: 1 گناهان كبيره، ج

تحقيق كامل بعمل آيد تا ثابت شد كه مرتكب اين گناه اجبار و 

ه ارتكاب آن داشته يا نه و پس از آنكه ثابت شد هيچگونه اضطرارى ب

اجبارى و اضطرارى در كار نبوده اجراى حد را مقرر داشته است 

بنابراين مسلم است كه اجراى حدود اسالمى در اجتماعى روا و 

مشروع است كه ساير قوانين و مقررات اين شريعت نيز مجرى و 
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حدود اسالمى را در يك  مطاع باشد وگرنه محتاج ببيان نيست كه

 .829توان اجراء كرد اجتماع غير اسالمى نمى

______________________________ 
مؤيد اين ادعا روايتى است كه عالمه مجلسى در جلد  -(1)

دوازدهم بحار االنوار نقل كرده و ما اكنون ترجمه آن را در معرض 

 دهيم: مطالعه خوانندگان گرامى اين كتاب قرار مى

بن سنان گفت من در خراسان نزد مواليم حضرت رضا )ع( محمد 

نشانيد اتفاقا  بودم و مأمون آن حضرت را در سمت راست خود مى

روزى بمأمون خبر دادند كه مردى از صوفيان دست بدزدى گشوده 

مأمون باحضار او فرمان داد پس چون در او بنگريست او را مردى 

انى داشت مأمون گفت اف در كسوت زهد يافت كه آثار سجده در پيش

بر اين آثار زيبا و بر اين كار زشت آيا با چنين آثارى زيبا كه از تو 
                                                 

 دهيم: گرامى اين كتاب قرار مىمؤيد اين ادعا روايىت است كه عالمه جملسى در جلد دوازدهم حبار االنوار نقل كرده و ما اكنون ترمجه آن را در معرض مطالعه خوانندگان   -(1)  829
نشانيد اتفاقا روزى مبأمون خِب دادند كه مردى از صوفيان دست بدزدى گشوده مأمون باحضار او  بودم و مأمون آن حضرت را در مست راست خود مىحممد بن سنان گفت من در خراسان نزد موالمي حضرت رضا) ع( 

بينم ترا بدزدى نسبت  ار زشت آيا با چني آثارى زيبا كه از تو مىك  فرمان داد پس چون در او بنگريست او را مردى در كسوت زهد يافت كه آثار سجده در پيشاىن داشت مأمون گفت اف بر اين آثار زيبا و بر اين
؟ مرد صوىف  ام نه از روى اختيار و هبنگامى دست به اين كار بردم كه تو حق مرا از مخس و غنائم بازداشىت مأمون گفت تو در مخس و غنائم چه حق دارى دهند مرد صوىف گفت من اين كار را از سر اضطرار كرده مى

و مهچني « و بدانيد كه هر غنيمت كه بدست آوريد مخس آن براى خدا و پيغمِب او و ذوى القرىب و يتيمان و بينوايان و درماندگان در سفر است» داى عز و جل مخس را بشش قسمت تقسيم كرده و فرمودهگفت خ
ود خبشيد براى خدا و پيغمِب او و ذوى القرىب و يتيمان و بينوايان و درماندگان در سفر است براى آنكه غنيمت تنها در دست ها به پيغمِب خ غنيمىت كه خدا از اهل قريه» غنيمت را بشش قسمت تقسيم كرده و فرمود

 اى. ام و بينوا و هتيدستم و از مجله محله قرآمن از حقم حمروم ساخته آنگاه گفت پس تو مرا كه براه سفر درمانده« و حوزه توانگران مشا بگردش نباشد
 هاى تو ترك كنم؟!. ن گفت آيا من حدى از حدود خدا و حكمى از احكام خدا را باين افسانهمأمو 

ضا) ع( كرد و  گران را حد بزن. مأمون از حجت فروماند و رو حبضرت ر مرد صوىف گفت: اول بكار خويش بپرداز و خود را تطهري كن و آنگاه بتطهري ديگران بپرداز و خنست حد خدا را بر نفس خود بران و آنگاه دي
اى او نيز دزدى كرده مأمون از اين سخن سخت برآشفت و آنگاه مبرد صوىف گفت خبدا قسم دست ترا خواهم بريد. صوىف   گوئى آن سرور فرمود مقصود اين مرد آنست كه چون تو دزدى كرده باره چه مى گفت تو دراين

جهت تو بنده كليه  ام صوىف گفت از آجنا كه مادر تو از مال مسلمانان خريده شده و از اين سىت، مأمون گفت واى بر تو از كجا من بنده تو شدهكه تو خود بنده من ه گفت آيا تو دست مرا خواهى بريد درصورتى
اى و ديگر آنكه شخص پليد  اى و نه حق من و امثال مرا داده را اداء كردهاى پس نه حق آل رسول) ص(  ام و ديگر آنكه تو مخس را فروبلعيده نكرده -مسلمي مشرق و مغرىب تا آنگاه كه ترا آزاد كنند و من ترا آزاد

هيد و د آيا مردم را بنيكى فرمان مى» فرمايد اى كه خداى عز و جل مى تواند حد بزند مگر آنكه اول از خود شروع كند مگر نشنيده تواند پليدى چون خود را پاك كند و كسى كه خود سزاوار حد باشد بر ديگرى َّنى َّنى
در اين هنگام مأمون رو حبضرت رضا كرد و گفت رأى مشا درباره اين مرد چيست؟ حضرت رضا) ع( فرمود خداى تعاىل مبحمد) ص( فرمود « كنيد كنيد و حال آنكه كتاب خدا را تالوت مى خويش را فراموش مى

شخص دانا آن را بفهمد و دنيا و آخرت قائم بر مهي حجت است و اكنون اين مرد بر تو حجت آورد چون سخن باينجا خداى را حجت بالغه است و حجت بالغه حجىت است كه چون بشخص نادان برسد مهچون 
 م كرد و شهيد ساخت.پيوست مأمون فرمان داد تا مرد صوىف را رها كنند و خود روى از مردم بپوشيد و دل در كار حضرت رضا) ع( مشغول داشت تا آن سرور را مسمو 
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دهند مرد صوفى گفت من اين كار را از  بينم ترا بدزدى نسبت مى مى

ام نه از روى اختيار و بهنگامى دست به اين كار  سر اضطرار كرده

گفت تو در  بردم كه تو حق مرا از خمس و غنائم بازداشتى مأمون

خمس و غنائم چه حق دارى؟ مرد صوفى گفت خداى عز و جل 

و بدانيد كه هر غنيمت »خمس را بشش قسمت تقسيم كرده و فرموده 

كه بدست آوريد خمس آن براى خدا و پيغمبر او و ذوى القربى و 

و همچنين غنيمت را « يتيمان و بينوايان و درماندگان در سفر است

ها به  غنيمتى كه خدا از اهل قريه»و فرمود بشش قسمت تقسيم كرده 

پيغمبر خود بخشيد براى خدا و پيغمبر او و ذوى القربى و يتيمان و 

بينوايان و درماندگان در سفر است براى آنكه غنيمت تنها در دست و 

آنگاه گفت پس تو مرا كه براه « حوزه توانگران شما بگردش نباشد

و از جمله حمله قرآنم از حقم  ام و بينوا و تهيدستم سفر درمانده

 اى. محروم ساخته

مأمون گفت آيا من حدى از حدود خدا و حكمى از احكام خدا را 

 هاى تو ترك كنم؟!. باين افسانه

مرد صوفى گفت: اول بكار خويش بپرداز و خود را تطهير كن و 

آنگاه بتطهير ديگران بپرداز و نخست حد خدا را بر نفس خود بران 
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گران را حد بزن. مأمون از حجت فروماند و رو بحضرت و آنگاه دي

گوئى آن سرور فرمود  باره چه مى رضا )ع( كرد و گفت تو دراين

اى او نيز دزدى كرده  مقصود اين مرد آنست كه چون تو دزدى كرده

مأمون از اين سخن سخت برآشفت و آنگاه بمرد صوفى گفت بخدا 

تو دست مرا خواهى بريد قسم دست ترا خواهم بريد. صوفى گفت آيا 

كه تو خود بنده من هستى، مأمون گفت واى بر تو از كجا  درصورتى

ام صوفى گفت از آنجا كه مادر تو از مال مسلمانان  من بنده تو شده

جهت تو بنده كليه مسلمين مشرق و مغربى تا  خريده شده و از اين

 -آنگاه كه ترا آزاد كنند و من ترا آزاد

 367، ص: 1 گناهان كبيره، ج

علت اينكه بعضى از معترضين قانون كيفرى اسالم و از آن جمله 

شمارند اينست كه از  بار مى بريدن دست دزد را وحشتناك و قسوت

قوانين شرع و مقررات فقه اسالمى بى اطالعند و در اثر همين 

كنند كه  شنوند پيش خود تصور مى اطالعى وقتى اين حكم را مى بى

اى بوجود آورده كه همه روزه  ين قانون سالخ خانهاسالم با تشريع ا

شده غافل از اينكه اين  اى در آن سالخ خانه بريده مى دست عده

قدر شروط و قيود دارد كه بندرت ممكن است بمرحله عمل  قانون آن
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درآيد و بهمين جهت در آن روزگار كه حدود و قوانين كيفرى اسالم 

ش بار اين حكم اجراء شده مجرى بود در ظرف چهار صد سال فقط ش

 است.

مناسبت نيست كه يك خبر كوچك و  گويد: بى و در آخر اين بحث مى

درعين حال پرمعنى را با شيفتگان تمدن عصر اتم و نازكدالن قرن 

 بيستم در ميان گذاريم و فصلى درباره آن گفتگو كنيم.

در اواخر جنگ جهانى دوم ضمن اخبار روز خبرى به اين مضمون در 

هاى امريكا خواسته است  ائد منتشر شد: دولت شوروى از كارخانهجر

كه چهار ميليون پا براى سربازانى كه پاى خود را در جنگ از دست 

 اند بسازد. داده

با اندكى تأمل در اين خبر مختصر ميزان اعضائى كه در اثر جنگ 

توان  شود زيرا مى وحشتناك اخير از ميان رفته بخوبى معلوم مى

اين سفارش پس از آن داده شده كه همگى  -1كه: فهميد 

اند  هاى شوروى باندازه توانائى خود پاهاى مصنوعى ساخته كارخانه

جهت  اند و از اين و ديگر فرصت براى ساختن پاهاى بيشترى نداشته

  دولت شوروى خواسته
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______________________________ 
ى پس نه حق آل رسول ا ام و ديگر آنكه تو خمس را فروبلعيده نكرده

اى و ديگر آنكه  اى و نه حق من و امثال مرا داده )ص( را اداء كرده

تواند پليدى چون خود را پاك كند و كسى كه خود  شخص پليد نمى

تواند حد بزند مگر آنكه اول از خود  سزاوار حد باشد بر ديگرى نمى

ردم آيا م»فرمايد  اى كه خداى عز و جل مى شروع كند مگر نشنيده

كنيد و حال آنكه  دهيد و خويش را فراموش مى را بنيكى فرمان مى

در اين هنگام مأمون رو بحضرت رضا « كنيد كتاب خدا را تالوت مى

كرد و گفت رأى شما درباره اين مرد چيست؟ حضرت رضا )ع( فرمود 

خداى تعالى بمحمد )ص( فرمود خداى را حجت بالغه است و حجت 

بشخص نادان برسد همچون شخص دانا  بالغه حجتى است كه چون

آن را بفهمد و دنيا و آخرت قائم بر همين حجت است و اكنون اين 

مرد بر تو حجت آورد چون سخن باينجا پيوست مأمون فرمان داد تا 

مرد صوفى را رها كنند و خود روى از مردم بپوشيد و دل در كار 

و شهيد حضرت رضا )ع( مشغول داشت تا آن سرور را مسموم كرد 

 ساخت.

 368، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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 -2هاى امريكا تأمين كند.  است بقيه احتياج خود را بوسيله كارخانه

سنجش ساير اعضاء با اين عضو ميزان تلفات ساير اعضاء را نشان 

تعداد كسانى  39/ 9/ 19دهد )و بنابر نقل از روزنامه اطالعات  مى

هاى مصنوعى  از چشم كه در پايان اين جنگ فقط در انگلستان

باشند و از كتاب  اند بالغ بر يك ميليون نفر مى اى استفاده كرده شيشه

ميليون نفر  35تاريخ جنگ جهانى دوم نقل شده كه در اين جنگ 

 17كشته و بيست ميليون نفر از داشتن دست و پا محروم گرديدند و 

ه سقط ميليون نفر از ضايع 12ميليون ليتر خون خالص بزمين ريخت و 

 جنين بخانواده بشر آسيب وارد گشت.

اين تلفات اختصاصى بسربازان شوروى نداشته بلكه سربازان  -3

 اند. ساير ممالك نيز بهمين نسبت اعضاى خود را از دست داده

كنيم چرا و  ما از آقايان اروپائى و مقلدين و اذناب ايشان سؤال مى

نهم از نظر فقه به چه مناسبت شما از حد سرقت و قطع دست كه آ

شيعه محدود بچهار انگشت است و انگشت ابهام و كف دست از آن 

مستثنى است و چنانچه گفته شد در ظرف مدت چهار صد سال شش 

كنيد و تنفر و وحشت داريد ولى از اعمال  بار اجراء شده انتقاد مى

همه اعضاء و نفوس بشرى را  اى كه در ظرف مدتى كوتاه اين وحشيانه
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زده نيستيد؟ چرا قطع دست  داده متنفر و منزجر و وحشت بباد فنا

بعنوان حد سرقت چون از طرف اسالم است بعنوان يك عمل 

شود ولى  وحشيانه و نامناسب با تمدن و احوال قرن بيستم تلقى مى

همه فجايع و جنايات كه از طرف ملل غرب سر ميزند بعنوان يك  اين

 آيد. يستم بحساب مىعمل متمدنانه و متناسب با تمدن قرن ب

ممكن است بعضى پيش خود تصور كنند كه اين تلفات در راه باال 

بردن سطح زندگى و مبارزه با فساد بوده ولى ما براى رفع اين شبهه 

شويم كه اين عناوين فريبنده تنها براى اغفال و گمراه  اوال متذكر مى

فه ساختن اذهان مردم ساده و بصورت ماسكى براى پوشانيدن قيا

نازيباى مطامع و آزمنديهاى دول بزرگ وضع شده و در كليه اين 

فجايع و مظالم جز اغراض مادى و مقاصد استعمارى بر معادن و 

كنيم  مخازن ملل ضعيف علت ديگرى در كار نبوده و ثانيا اضافه مى

كه بر فرض آنكه اين تصور هم صحيح باشد مگر اسالم حدود و 

 بردن سطح فضيلت و جلوگيرى از كيفرهاى خود را جز براى باال

فساد و تباهى وضع كرده است؟ با اين تفاوت كه اسالم تنها دست دزد 

ترين جوانان  برد ولى در اين جنگها اعضاى بهترين و گزيده را مى

 آنهم بدون هيچگونه تقصير و گناهى قطع شده و در
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 369، ص: 1 گناهان كبيره، ج

سى مرتكب شده و اعضاء را حقيقت گناه را زعماء و ليدرهاى سيا

 اند. )پايان( گناه از دست داده جوانان برومند و بى

چنانچه ظاهر است آيه شريفه از حيث كيفيت سرقت و چگونگى 

بريدن دست دزد مجمل است و در بيان آن بايد باهلبيت )ع( 

مراجعه نمود و براى شرح و تفصيل هريك روايات زيادى رسيده و 

 خالصه آنها اين است:

  شرائط اجراى حد دزدى

: چند چيز است كه بايد جمع باشد تا دست دزد بريده شود كه اگر 

 شود: يكى نبود حد اجراء نمى

خواهد حد جارى شود بايد هنگام  دزدى كه درباره او مى -بلوغ -1

دزدى بحد بلوغ شرعى رسيده باشد و آن در پسر به يكى از اين سه 

برعانه، محتلم شدن، گذشتن شود روئيدن موى زبر  چيز حاصل مى

پانزده سال قمرى از سنش و در دختر بتمام شدن نه سال قمرى است 

شود و حاكم  بنابراين اگر طفل نابالغ دزدى كند حد بر او جارى نمى

 كند بآنچه صالح بداند. شرع او را تأديب و تعزير مى
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در صحيحه عبد اللّه بن سنان از حضرت صادق )ع( مرويست كه 

فل نابالغ دزدى كند در مرتبه اول و دوم بايد او را بخشيد و هرگاه ط

در مرتبه سوم بايد تأديب بشود و اگر باز دزدى كرد اطراف 

تر انگشتانش  انگشتانش بايد بريده شود و در صورت تكرار پائين

 شود. بريده مى

شود و  پس اگر ديوانه دزدى كرد حد بر او جارى نمى -عقل -2

مؤثر باشد بهر چه صالح بداند حاكم شرع كه نافع و  درصورتى

 كند. تأديبش مى

بنابراين اگر از روى اكراه و اجبار دزدى كرده حد  -اختيار -3

 خورد. نمى

آنچه را دزديده شرعا مال و قابل تملك باشد پس اگر چيزى كه  -4

 خورد. مال نيست مثال طفل آزادى را بدزدد حد نمى

از ربع مثقال شرعى طالى چيزى كه دزديده قيمت آن كمتر  -5

خالص نباشد و مثقال شرعى هيجده نخود است و ربع آن چهار نخود 

 شود. و نيم مى
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آن مال، مال فرزند يا بنده سارق نباشد پس اگر پدرى مال  -6

فرزند يا موالئى مال بنده خود را هرچند مكاتب باشد بدزدد دست 

مال پدرش يا او را نبايد بريد ولى در عكس آن يعنى اگر فرزند 

شود و اگر بنده مال مواليش را  مادرش را دزديد حد جارى مى

 بدزدد در اجراى حد اختالفست.

 370، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اند اگر كارگرى مال كارفرما را بدزدد حد بر  بعضى از فقهاء فرموده

شود ليكن مشهور فقهاء اينست كه بين كارگر و ديگران  او جارى نمى

در دزدى كردن مهمان از مال مهماندار دو قول است  فرقى نيست و

تر است و بالجمله در اجراى حد فرقى بين  و اجراى حد صحيح

 كارگر و ميهمان و غير ايشان نيست.

آنچه دزديده طعام و خوراكى در سال قحط نباشد چنانچه از  -7

حضرت صادق )ع( مرويست كه فرمود در سال قحط و مجاعه دست 

ى خوراكى از قبيل نان و گوشت و امثال آن بريده سارق بسبب دزد

 شود. نمى

هرگاه سربازى از غنائم جنگ كه خود در تحصيل آن شركت  -8

 داشته بدزدد از حد سرقت معافست.
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هرگاه شريكى از مال شريك ديگر بدزدد و ادعاء كند كه آن  -9

 خورد. پنداشته حد نمى مال را حق و قسمت خود مى

رقت پيش از آنكه بر حاكم شرع سرقتش ثابت هرگاه متهم بس -10

شود چيزيى را كه دزديده از صاحبش بخرد يا از طريق ارث و مانند 

 آن مالك شود از حد سرقت معافست.

هرگاه متهم ادعا كند كه مال را بقصد دزدى نبرده و اين  -11

 شود. احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جارى نمى

خورد  ا كه دزديده از محرمات باشد حد نمىاگر آن چيزى ر -12

 شود. پس دزديدن شراب و گوشت خوك و امثال آن موجب حد نمى

دزدى در جائى شده باشد كه داخل شدن بآن بسته باجازه  -13

صاحبش باشد پس دزدى در مسجد و اماكن عمومى موجب حد 

 نيست.

را  مال را از حرز آن بدزدد و مراد بحرز جائى است كه مال -14

براى محافظت در آن بگذارند چنانكه حرز جواهر و سيم و زر مثال 

صندوق سربسته است و حرز ميوه باغ است نه درخت و حرز 

چهارپايان اصطبل است و حرز قماش و متاعها مغازه و انبار است و 

http://www.i20.ir/


             www.i20.ir  873 

همچنين جيبى كه در باطن لباس است نه ظاهر حرز پول نقد و مانند 

 قبر كه حرز كفن است.

سارق شخصا مال را از حرز بيرون آورد و نيز شخصا آن را با  -15

خود ببرد پس اگر حرز را بشكند و ديگرى مال را بيرون آورد و ببرد 

بر هيچ يك حد نيست زيرا آنكه حرز را شكسته دزدى نكرده و آنكه 

 مال را برده از حرز نبرده و اگر آنكه مال را برده در

 371، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شود و اگر دو  ستن حرز هم شركت داشته فقط حد بر او جارى مىشك

نفر يا بيشتر باهم در شكستن حرز و بردن مال شركت كردند و هريك 

 خورد. باندازه ربع مثقال طال برده باشد حد مى

هرگاه حرز را شكست و مال را بر چهارپائى بار كرد و برد يا طفل 

ه آن را بردارد حد از او ساقط اى را همراه برد ك غير مميز يا ديوانه

 اند. شود زيرا چهارپا و بچه و ديوانه بمنزله آلت و وسيله حمل نمى

كه پس از بردنش  دزد مال را بطور پنهانى ببرد به طورى -16

بفهمند پس اگر آشكارا و بقهر و غلبه يا غير آن ببرد حد سرقت بر او 
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وگرنه تعزير شود بلكه اگر با اسلحه باشد حد محارب  جارى نمى

 شود. مى

اگر دزد قبل از ثابت شدن سرقتش نزد حاكم شرع، توبه كند  -17

 شود. حدش ساقط مى

براى اثبات دزدى بايد دو نفر عادل شهادت بدهند يا يك نفر  -18

عادل شهادت دهد و صاحب مال نيز قسم بخورد و يا اينكه خود سارق 

اقرار كرد و ديگر  مرتبه دو مرتبه اقرار بسرقت خود كند و اگر يك

گيرند  حاضر باقرار نشد مالى را كه دزديده و اقرار كرده از او مى

 زنند. ولى حدش نمى

در اجراى حد سرقت شرط است كه صاحب مال قضيه را تعقيب  -19

كند و مطالبه اجراى حد كند پس اگر صاحب مال پيش از مرافعه و 

ش را بگيرد و از اثبات سرقت آن مال را بسارق ببخشد يا اينكه مال

 شود. اجراى حد بر او صرفنظر كند حد ساقط مى

اند هرگاه سرقت باقرار سارق دو مرتبه  بعضى از فقهاء فرموده -20

تواند  ثابت شود نه از روى بينه )شهادت دو عادل( حاكم شرع مى

داند از اجراى حد معاف دارد چنانچه  دزد را بنا بمصلحتى كه مى

كند كه سارقى نزد حضرت امير المؤمنين  ىشيخ در تهذيب روايت م
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)ع( اقرار بدزدى خود كرد حضرت فرمود آيا از قرآن چيزى 

حضرت فرمود دستت را  -توانى خواند گفت بلى سوره بقره را مى

بسوره بقره بخشيدم اشعث گفت يا على )ع( آيا حدود خدا را معطل 

است  سازى؟ فرمود چه ميدانى تو، لزوم اجراى حد در صورتى مى

تواند او را  كه به بينه ثابت شده باشد و اگر باقرار ثابت شود امام مى

 عفو كند.

پس از اجتماع شرائط مزبور حاكم شرع منحصرا بايد حد سرقت را 

جارى كند و غير از حاكم شرع كسى حق اجراى حد را ندارد و 

 عالوه بر اجراى حد بايد اصل مال را از

 372، ص: 1 گناهان كبيره، ج

زد بگيرد و بصاحب مال برگرداند و چنانچه تلف شده اگر مثل دارد د

 دهد. مثلش وگرنه قيمتش را از دزد گرفته بصاحب مال مى

اگر يكى از شرائط فوق نباشد فقط اصل مال را اگر باشد، وگرنه مثل 

دهند و حد جارى  يا قيمتش را از دزد گرفته و بصاحب مال مى

د تعزير و تأديب سارق واجب شود. بلى در بعضى از موار نمى

شود و مقدار و كيفيت آن بسته بنظر حاكم شرع است مانند  مى

مختلس يعنى كسى كه مال را پنهانى از غير حرز بدزدد و مانند 
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مستلب يعنى كسى كه آشكارا مال كسى را بدزدد و فرار كند و مانند 

 گرى كه بتوسط جعل سند مثل چك و سفته تقلبى مال مردم را حيله

ببرد در اين موارد پس از استرداد اصل مال و رد كردن بصاحبش، 

حاكم شرع دزد را بايد تعزير و تأديب كند و همچنين كسى كه قبرى 

را براى دزديدن آنچه همراه مرده است بشكافد بايد تعزير شود و 

چنانچه كفن مرده را بدزدد و قيمت آن برابر ربع مثقال طال يا بيشتر 

 خورد.باشد بايد حد ب

 بايد از مال و ناموس دفاع كرد

تواند از مال خود  : چون دزد در حكم محارب است صاحب مال مى

دفاع كند و چنانچه بكشته شدن دزد منجر شود خونش هدر است و 

ضمانى ندارد و اگر دزد بخواهد بجان يا ناموس كسى تجاوز كند 

« االسهلاالسهل ف»شود با رعايت مراتب دفاع  آنگاه دفاع واجب مى

 و چنانچه بكشته شدن دزد بكشد ضمان ندارد.

پوشيده نباشد كه احكام سرقت بسيار و اقوال فقهاء هم در شرائط 

بيستگانه گذشته مختلف است و چون نقل همه اقوال از وضع اين 

نفع است  حال بواسطه اجراء نشدن حدود كم كتاب بيرون و درعين

 شود. بهمين مقدار اكتفاء مى
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 اى حدكيفيت اجر

: با اجتماع شرائط بيستگانه بايد چهار انگشت دست راست دزد را 

حاكم شرع ببرد و شست و كف دستش باقى بماند. و اگر چند مرتبه 

مرتبه اجراى حد  دزدى كرده و حد بر او جارى نشده است همين يك

كافيست و چنانچه پس از اجراى حد بر او باز دزدى كرد با اجتماع 

برند و بقيه  ى چپش را از انگشتان پا تا نصف قدم مىشرائط مزبور، پا

پا بايد براى راه رفتنش باقى بماند و اگر مجددا دزدى كرد بايد 

محكوم بحبس ابد شود و چنانچه در مرتبه چهارم در زندان هم 

 دزدى كند بايد كشته شود.

بلى دستى كه بايد براى دعاء و اظهار بندگى بسوى خدا برداشته 

گشائى كند و گرد فقر و ذلت از روى و  شكالت خلق گرهشود و از م

 موى يتيمان و بينوايان بيفشاند

 373، ص: 1 گناهان كبيره، ج

و بر سينه و دهان دشمنان دين نواخته گردد بجاى كسب اين 

همه تسهيل  افتخارات اگر بدزدى دراز و بجنايت آلوده شود و با اين

اى  ى جز بريده شدن چارهو تسامح نتواند از كيفر برهد چنين دست
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ندارد و با قطع چنين دستى امنيت عمومى يك اجتماع تأمين خواهد 

 شد.

  ديه دست و حد سرقت

: دستى كه اگر بدون جرم بريده شود بايد پانصد مثقال طال از جانى 

گرفته و بمجنى عليه بدهند چه شده كه در برابر دزديدن ربع مثقال 

 طال بايد بريده شود؟.

بها  نت آن را گران كرد و ذلت خيانت آن را ارزان و بىعزت اما

 .830 ساخت پس حكمت خداى را بفهم

______________________________ 
(1)- 

يد بخمس مائين عسجد و 

  ديت
 

ما بالها قطعت فى ربع 

 دينار

  عز االمانة اغالها و ارخصها
ذل الخيانة فافهم حكمة 

  البارى

   
                                                 

830  (1)- 

 باَلا قطعت ىف ربع دينار ما   خبمس مائي عسجد و ديت يد

  ذل اخليانة فافهم حكمة البارى  عز االمانة اغالها و ارخصها
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 374: ، ص1 گناهان كبيره، ج

  فروشى كم -24

فروشى  بيست و چهارم از گناهانى كه بكبيره بودنش تصريح شده كم

است و اصل حرمتش از روى قرآن و سنت و اجماع و عقل ثابت است 

و در روايت اعمش از حضرت صادق )ع( و در روايت فضل بن شاذان 

البخس »فرمايند  از حضرت رضا )ع( جزء كبائر شمرده شده و مى

كم دادن در كيل و وزن يعنى هرگاه چيزى « يال و الميزانفى المك

بكسى بفروشند يا اداى دينى نمايند چيزى از پيمانه و ترازو كم 

 كنند.

در قرآن مجيد صريحا وعده عذاب بشديدترين بيانى داده شده و 

يك سوره از قرآن مجيد )سوره مطففين( باين موضوع اختصاص 

فروشانست )ويل نام چاهى است در  ويل براى كم»فرمايد  داده و مى

دوزخ و نيز كلمه جامع جميع بديها است يعنى انواع عذاب و عتاب و 

ستانند  فروشانست( آنان كه چون از مردم مى شدت و محنت براى كم
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گيرند و هرگاه براى مردم  و پيمانه را براى خود تمام و بزيادتى مى

زنند( آيا  ضرر مى كنند )و بايشان كنند كم مى ترازو و پيمانه مى

فروشان گمان ندارند كه پس از مردن براى روز بزرگى برانگيخته  كم

شوند روزى كه مردم بپا خواهند ايستاد براى امر پروردگار  مى

 .831«عالميان

  نامه اعمالشان در سجين است

فروشى و نترسيدن از عذاب روز  : بايد بترسند و منزجر شوند و از كم

  درستى كه نامه عمل فاجران در سجين است جزا دست بردارند. به

______________________________ 
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا  -(1)

عَظِيمٍ كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَ ال يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ 

 (.5تا  1)سوره مطففين آيه  يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ.

 375، ص: 1 گناهان كبيره، ج

)يعنى جايشان بواسطه كردار بدشان سجين است و آن چاهى است 

شود كه آن دفتر  در جهنم يا آنكه اعمال ايشان در سجين نوشته مى

ى كه سجين چيست مكتوبى دان اعمال كفار و فساق است( و تو نمى

                                                 
831  (1)-\i  َِفَي الَِّذيَن ِإَذا اْكتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن َو ِإذا كاُلوُهْم َأْو َوَزنُوُهْم خُيِْسُرون  (.5تا  1) سوره مطففي آيه E\ َيُظنُّ أُولِئَك أَن َُّهْم َمْبُعوثُوَن لَِيْوٍم َعِظيٍم يَ ْوَم يَ ُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلعاَلِمَي.أَ ال َوْيٌل لِْلُمَطفِّ
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است رقم شده يا اينكه بودن اعمالشان در سجين، حكمى است مقرر 

 .832 و نوشته شده

نكاهيد و كم نكنيد پيمانه را در »فرمايد  و از قول شعيب چنين مى

پيمودن مكيالت و ترازو را در سنجيدن موزونات، به درستى كه شما 

نى محتاج نيستيد كه بينم )يع را در توانگرى و فراوانى نعمت مى

گزارى آنست  احتياج شما را بخيانت وادارد بلكه توانگريد و رسم حق

مند كنيد نه آنكه از حقوقشان  كه مردم را از مال خود بهره

كنيد  بازگيريد( و به درستى كه باين خيانتى كه در مال يكديگر مى

كننده است )يعنى  ترسم عذاب روزى را كه احاطه من بر شما مى

تواند از آن فرار كند( واى قوم من مكيل را تمام  از شما نمى كسى

بپيمائيد و موزونات را تمام وزن كنيد بعدل و تساوى و چيزهاى 

مردم را كم نكنيد و در زمين فساد نكنيد و تباهى مجوئيد درحاليكه 

فروشى نظم اجتماع و امنيت عمومى را بهم  تبهكار باشيد )زيرا كم

 .833زند( مى

 ايمان نداردفروش  كم

                                                 
832  (1)-\i .ٌي ِكتاٌب َمْرُقوٌم ٍي َو ما أَْدراَك ما ِسجِّ اِر َلِفي ِسجِّ  (.9تا  7آيات  83) سوره E\ِإنَّ ِكتاَب الُفجَّ
833  (2)-\i  َ يٍط َو يا ق  11) سوره E\ ِسِدينَ ْوِم َأْوُفوا اْلِمْكياَل َو اْلِميزاَن بِاْلِقْسِط َو ال تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تَ ْعَثْوا ِف اْْلَْرِض ُمفْ َو ال تَ ْنُقُصوا اْلِمْكياَل َو اْلِميزاَن ِإِّنِّ أَراُكْم خِبَرْيٍ َو ِإِّنِّ َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب يَ ْوٍم حمُِ

 (.87و  86آيات 
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فروش ايمان بروز  شود كه كم : بنابراين از آيات قرآن استفاده مى

جزا و حساب روز قيامت ندارد زيرا اگر يقين بلكه گمان مسؤوليت 

شود و هرچه بمردم كم  داشت كه در روز قيامت از او بازخواست مى

شد و  داده از او مطالبه خواهد شد هرگز بچنين خيانتى حاضر نمى

دانست كه هرچند صاحب حق غافل و بيخبر از  مان داشت مىاگر اي

 .834 خيانتش باشد اما پروردگار عالم حاضر و مراقب اعمال اوست

______________________________ 
 إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَ ما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ. -(1)

 (.9تا  7آيات  83)سوره 

وَ ال تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَ إِنِّي أَخافُ  -(2)

عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَ يا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ ال 

آيات  11)سوره   نَتَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ ال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِي

 (.87و  86

پرستى هنگام كشيدن گوشت بيشتر  گويند قصاب بت مى -(3)

داده سببش را كه پرسيدند بباالى سرش اشاره كرد بتى را ديدند  مى

                                                 
خواسته  كنند كه هرگاه مى دهم يا ديگرى را نقل مى داده سببش را كه پرسيدند بباالى سرش اشاره كرد بىت را ديدند گفت براى خاطر اين بيشرت مى پرسىت هنگام كشيدن گوشت بيشرت مى گويند قصاب بت مى -(3)  834

 شوند. فروشى يا ساير گناهان را مرتكب مى دانند و در حضورش كم نفروشد زهى شرمسارى از مسلماناىن كه خداى عامل را حاضر و ناظر مى نگريسته تا كم وزن كند به بتش مى
يوسف) ع( فرمود از بىت كه شعور ندارد و ساخته شده دست  كنم حضرت در آجنا بود انداخت و گفت از او حياء مى -كه حضرت يوسف و زليخا در حجره تنها قرار گرفتند زليخا مقنعه خود را بروى بىت كه در وقىت

 كىن پس چگونه من از خداى بينا و شنوا كه حاضر و ناظر است حياء نكنم از آجنا فرار كرد و آلوده بگناه نگرديد. بشر است حياء مى
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كنند كه  دهم يا ديگرى را نقل مى گفت براى خاطر اين بيشتر مى

 نگريسته تا كم نفروشد زهى خواسته وزن كند به بتش مى هرگاه مى

دانند و  شرمسارى از مسلمانانى كه خداى عالم را حاضر و ناظر مى

 شوند. فروشى يا ساير گناهان را مرتكب مى در حضورش كم

كه حضرت يوسف و زليخا در حجره تنها قرار گرفتند زليخا  در وقتى

 -مقنعه خود را بروى بتى كه

 376، ص: 1 گناهان كبيره، ج

 پنج صفت و پنج بال

نويسد: رسول خدا )ص( فرمود پنج  ج الصادقين مى: در تفسير منه

خصلت ذميمه است كه با پنج مصيبت و بال همراه است هيچ گروهى 

شكنى كنند مگر خدا دشمن را برايشان مسلط  نيستند كه پيمان

فرمايد و هيچ گروهى نيستند كه بغير حكم خدا حكم كنند مگر  مى

باشند كه در تهيدستى در ميانشان آشكار شود و هيچ گروهى ن

ميانشان فاحشه )نابايست( پيدا شود مگر مرگ در آنها پيدا شود و 

پيمودن را پيشه كنند مگر از  سنجيدن و كم اى نباشند كه كم هيچ فرقه

نباتات و قوتها محروم گردند و بقحط و غال مؤاخذه شوند و هيچ 
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گروهى نباشند كه زكات را بمستحقان نرسانند مگر باران از ايشان 

 .835شود زگرفته مىبا

 نصيحت امير المؤمنين )ع(

شد ببازار كوفه  كه از اداره حكومت فارغ مى : امير المؤمنين وقتى

اى مردم از خدا بترسيد و كيل و وزن را تمام »فرمود:  آمد و مى مى

بپيمائيد و طريق داد را در آن مالحظه كنيد و چيزهاى مكيل و 

 .836«فساد نكنيد موزون را بمردمان كم ندهيد و در زمين

اى كه  كشيد و آن كفه روزى مردى را در بازار ديد كه زعفران مى

چربانيد حضرت دانست كه ترازويش درست  در آن زعفران بود مى

نيست زعفران را از ترازو برداشت و فرمود اول ترازو را بعدل راست 

 .837 كن بعد از آن اگر خواهى بيشتر ده

  ميان دو كوه از آتش

فرمايد: هركس در كيل و وزن خيانت كند فردا او  كرم مى: پيغمبر ا

دهند و  آورند و در ميان دو كوه آتش جايش مى را بقعر دوزخ درمى

                                                 
 فشا فيهم الفقر و ما ظهرت الفاحشة اال فشا فيهم املوت و ال طففوا الكيل اال منعوا النبات و اخذوا بالسني و ال منعوا الزكوة ما نقض قوم العهد اال سلط الّله عليهم عدوهم و ما حكموا بغري ما انزل الّله اال -(1)  835

 اال حبس عنهم القطر.) تفسري منهج الصادقي(.
 (.87و  86آيات  11) سوره E\ْبَخُسوا النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تَ ْعَثْوا ِف اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن.أَْوُفوا اْلِمْكياَل َو اْلِميزاَن بِاْلِقْسِط َو ال ت َ  i\يا ايها الناس اتقوا اهلل: -(2)  836
 اقم الوزن بالقسط ُث ارجح بعد ذلك ما شئت. -(3)  837
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گويند اين كوهها را وزن كن و او هميشه باين عمل مشغول  باو مى

 است.

______________________________ 
سف )ع( كنم حضرت يو در آنجا بود انداخت و گفت از او حياء مى

فرمود از بتى كه شعور ندارد و ساخته شده دست بشر است حياء 

كنى پس چگونه من از خداى بينا و شنوا كه حاضر و ناظر است  مى

 حياء نكنم از آنجا فرار كرد و آلوده بگناه نگرديد.

ما نقض قوم العهد اال سلط اللّه عليهم عدوهم و ما حكموا بغير  -(1)

فيهم الفقر و ما ظهرت الفاحشة اال فشا فيهم الموت ما انزل اللّه اال فشا 

و ال طففوا الكيل اال منعوا النبات و اخذوا بالسنين و ال منعوا الزكوة 

 اال حبس عنهم القطر. )تفسير منهج الصادقين(.

أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ ال  يا ايها الناس اتقوا اهلل: -(2)

 11)سوره  نَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ ال تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.تَبْخَسُوا ال

 (.87و  86آيات 

 اقم الوزن بالقسط ثم ارجح بعد ذلك ما شئت. -(3)

 377، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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اى بود بيمار شد بعيادتش رفتم در  گويد: مرا همسايه مالك دينار مى

كنند  كوه آتش قصد من مىزد كه دو  كار جان دادن بود بانگ مى

نمايد گفت نه چنين  گفتم اى مرد اين محض خيال است كه بتو مى

است بلكه حق است زيرا كه مرا دو مكيال بود يكى ناقص و ديگرى 

 .838 گرفتم و اين عقوبت آنست زائد بناقص ميدادم و بزائد مى

  كم دادن بشماره هم حرامست

بشماره است چيزهائى كه : در حكم كم دادن بكيل و وزن، كم دادن 

شود كم دادنش هم  مانند پارچه و زمين بذرع و متر دادوستد مى

فروشى بر او صدق  بشماره است يك سانتيمتر هم كه كم بدهد كم

شود مانند تخم مرغ، اگر  كند و چيزهائى كه بشماره معامله مى مى

فروش است و آنچه درباره  كمتر بدهد و صاحبش نفهمد كم

شود چنانچه شيخ انصارى در  فته شد شامل او هم مىفروشان گ كم

 مكاسب محرمه بيان فرموده است.

 شود بطرف، بدهكار مى

اش مشغول و بطرف،  فروش نسبت بآن مقدارى كه كم داده ذمه : كم

بدهكار است و واجبست آن را در وجه مشترى بپردازد و اگر مرده 

                                                 
 پايان نقل از منهج الصادقي با تغيري َمتصر. -(1)  838
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اصال او را  كه اش بنسبت ارث بدهد و درصورتى است بايد بورثه

شناسد )بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع( از طرف صاحبش  نمى

 صدقه دهد.

داند بايد با مشترى  كه مقدارى را كه كم داده اصال نمى درصورتى

بمبلغى مصالحه كند و در صورت وفاتش با ورثه و اگر مجهول باشد، 

 با حاكم شرع مصالحه را انجام دهد.

  فروشى است بازى هم كم حقه

فروشى چنانكه گذشت آنست كه صاحب مال آن مقدار  : حقيقت كم

جنسى كه بر آن معامله واقع شده بمشترى ندهد بلكه كمتر بدهد 

قيمتى  خواه بحسب كيل و وزن، درست و مطابق باشد ليكن چيز بى

را جزء آن جنس كرده باشد مثال صد من گندم فروخته و همان صد 

پنج من خاك جزئش كرده است كه  كند ليكن من را تسليم مشترى مى

در اين صورت پنج من گندم كم داده است يا ده من شير بمشترى 

فروخته و داده ليكن يك من آب داخلش كرده و در حقيقت نه من 

شير داده است يا حلب روغنى بوزن پنج من فروخته درحاليكه سنگى 

بوزن نيم من در آن انداخته است يا قصاب يك من گوشت بفروشد 

بدون اينكه از يك من كمتر بدهد ولى استخوانش را از مقدار معمول 
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بيشتر بدهد يا جنس خشكبارى كه بايد بهمان حالت خشكى وزن 

  شود و فروش

______________________________ 
 پايان نقل از منهج الصادقين با تغيير مختصر. -(1)

 378، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ارد يا مقدارى آب بآن مخلوط كند تا رود آن را جاى مرطوبى بگذ

 فروشى و گناه كبيره است. تر شود تمام اين موارد كم سنگين

  غش در معامله هم حرام است

كه مقدارى از جنس ديگر را كه ارزشش كمتر است جزء  : درصورتى

آن كند و بهمان وزن مورد نظر بمشترى تحويل دهد غش در معامله 

فروشد درحاليكه ده من گندم  را مىكرده مثال صد من گندم اعال 

فروشد  متوسط بآن ضميمه كرده يا يك من روغن حيوانى اعال مى

درحاليكه مقدارى روغن نباتى يا پيه بآن مخلوط كرده و نظائرش 

 تمام حرام و غش در معامله است.

فرمايد: اخبارى كه در حرمت غش  شيخ در مكاسب محرمه مى

دوق نقل نموده كه رسول خدا رسيده متواتر است از آن جمله ص
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كسى كه با مسلمانى در خريد و فروش غش كند از ما »)ص( فرمود 

شود زيرا كسى كه با  نيست و روز قيامت با طايفه يهود محشور مى

مردم غش ميكند مسلمان نيست و سه مرتبه فرمود كسى كه با ما غش 

بركت كند از ما نيست و كسى كه با برادر مسلمانش غش كند خداوند 

دارد و معيشت و زندگيش را خراب فرموده و  را از روزيش برمى

 .839«فرمايد بخودش واگذارش مى

______________________________ 
من غش مسلما فى بيع او شراء فليس منا و يحشر مع اليهود  -(1)

يوم القيمة النه من غش الناس فليس بمسلم الى ان قال )ص( و من 

الثا و من غش اخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه و غشنا فليس مناقالها ث

 افسد معيشته و و كله الى نفسه. )عقاب االعمال(:
                                                 

زقه و افسد يهود يوم القيمة النه من غش الناس فليس مبسلم اىل ان قال) ص( و من غشنا فليس مناقاَلا ثالثا و من غش اخاه املسلم نزع الّله بركة ر من غش مسلما ىف بيع او شراء فليس منا و َيشر مع ال -(1)  839
 معيشته و و كله اىل نفسه.) عقاب االعمال(:

وانسارى كه شخصى از معتِبين عطارهاى كربال مريض شد مبرضى كه مجيع اطباء از معاجله آن عاجز شدند هرچه داشت در نويسد خِب داد مراثقه عادل مال عبد اْلسي خ مى 309در كتاب دار السالم عراقى صفحه 
روشيد و خرج من كنيد تا آنكه كار من از مردن يا گفت كه فالن چيز را هم بِبيد و بف راه معاجله گذاشت و مفيد نيفتاد تا آنكه روزى بعيادت او رفتم و حالت او را پريشان يافتم و او را ديدم كه ببعض اوالد خود مى

شود چون اين بشنيد آه سردى كشيد و گفت بدان كه من در ابتدا سرمايه درسىت  خوب شدن يكسره شود چون اين سخن از او شنيدم باو گفتم معىن اين كالم را نفهميدم چگونه بفروخنت آن مال حال تو معلوم مى
كردند َلذا آبليمو در واليت كربال كم و گران شد و من دوغ را با آب ليمو  د كه در فالن سال در كربال تب غش يا مرض ديگرى بسيار شد و معاجله آن را اطباء بآب ليموى شريازى مىنداشتم و سبب دارائى من آن ش

دادند پس طوىل نكشيد   اش مى خواست بدكان من حواله كربال منحصر گرديد بدكان من و هر كس آب ليمو مى  فروختم تا اينكه آب ليمو در قدرى كه عطر ليمو در آن ظاهر شود و بقيمت آبليمو مى كردم آن داخل مى
چيزى كه از آن اندوخته بودم  تا آنكه عاقبت كار باينجا كشيد كه ناخوش شده و هر -قيمت بود دكان و سرمايه من معتِب گرديد و در نزد مهكاران ابو االلوف گشتم كه از آبليموى مصنوعى كه در حقيقت آب دوغ ىب

باشد گفتم آهنم برود شايد من خالص شوم راوى گويد پس از آن طوىل نكشيد كه دار دنيا را وداع كرد و بچنگال   خرج كردم تا آنكه چيز ديگرى باقى َّناند مگر فالن چيز كه امروز ملتفت شدم كه آهنم از فوائد آن مى
 بتال گرديد.كساىن كه آب ليمو بآهنا فروخته بود م

 حقتعاىل گاو را تقدير كرد  آب بسيار آن يكى در شري كرد

 تا كه دم زد گاو را سيالب برد  چون بيامد سر بسوى آب برد

 بار آبش برده بود مجله در يك  هرچه او صد بار گرد آورده بود

 مجع گشت و گاو را در پيش كرد  آب چون در شري بيش از پيش كرد

  مجله برخيزد به يك ساعت ز راه   م اين جايگاههرچه مجع آرى بظل
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نويسد خبر داد مراثقه  مى 309در كتاب دار السالم عراقى صفحه 

عادل مال عبد الحسين خوانسارى كه شخصى از معتبرين عطارهاى 

جز شدند كربال مريض شد بمرضى كه جميع اطباء از معالجه آن عا

هرچه داشت در راه معالجه گذاشت و مفيد نيفتاد تا آنكه روزى 

بعيادت او رفتم و حالت او را پريشان يافتم و او را ديدم كه ببعض 

گفت كه فالن چيز را هم ببريد و بفروشيد و خرج من  اوالد خود مى

كنيد تا آنكه كار من از مردن يا خوب شدن يكسره شود چون اين 

يدم باو گفتم معنى اين كالم را نفهميدم چگونه سخن از او شن

شود چون اين بشنيد آه سردى  بفروختن آن مال حال تو معلوم مى

كشيد و گفت بدان كه من در ابتدا سرمايه درستى نداشتم و سبب 

دارائى من آن شد كه در فالن سال در كربال تب غش يا مرض 

شيرازى  ديگرى بسيار شد و معالجه آن را اطباء بآب ليموى

كردند لهذا آبليمو در واليت كربال كم و گران شد و من دوغ را با  مى

قدرى كه عطر ليمو در آن ظاهر شود و  كردم آن آب ليمو داخل مى

فروختم تا اينكه آب ليمو در كربال منحصر گرديد  بقيمت آبليمو مى

اش  خواست بدكان من حواله بدكان من و هر كس آب ليمو مى

ولى نكشيد كه از آبليموى مصنوعى كه در حقيقت دادند پس ط مى
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قيمت بود دكان و سرمايه من معتبر گرديد و در نزد  آب دوغ بى

 -همكاران ابو االلوف گشتم

 379، ص: 1 گناهان كبيره، ج

و از حضرت باقر )ع( روايت نموده كه رسول خدا )ص( در بازار 

پس دست  فروشى عبور كرد و فرمود خوب گندمى دارى مدينه بگندم

وسط آن نمود و مقدارى بيرون آورد ديد وسطش گندم خرابى 

خيانت كردى و با مسلمانان غش »است پس بصاحب آن فرمود 

 .840«نمودى

و در روايت حلى است كه از حضرت صادق )ع( پرسيد از شخصى كه 

دو نوع از يك جنس دارد يكى گران و خوب و ديگرى پست و ارزان 

نبايد با »بيك قيمت بفروشد فرمود  پس هر دو را مخلوط كند و

طور معامله نكند مگر اينكه مخلوط بودن  مسلمانان غش كند و اين

 .841«آن را بمشترى بگويد

داود بن سرحان از آن حضرت پرسيد كه دو قسم مسك داشتم يكى 

تر و ديگرى خشك پس مسك تر را فروختم و مسك خشك را بهمان 

                                                 
 ما اريك اال و قد مجعت خيانة و غشا) عقاب االعمال(. -(1)  840
 فقال) ع( ال يصلح له ان يغش املسلمي حىت يبينه) عقاب االعمال(. -(2)  841
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را ترك كنم تا بمصرف فروش خرند آيا جايز است كه آن  قيمت نمى

برسد حضرت فرمود جايز نيست مگر آنكه مشترى را خبر دهى كه 

 اى. آن را تر كرده

  تطفيف با خدا و خلق

: هرچند تطفيف كه از گناهان كبيره و جاى صاحبش در ويل كه 

باشد اينست كه شخص در مقام خريد جنسى  چاهى است در جهنم مى

نگام فروختن كمتر از حق مشترى باو زيادتر از حق خود بردارد و ه

بدهد چنانكه گذشت ليكن سزاوار است كه شخص مسلمان در جميع 

  كارهايش با خدا و خلق مواظبت كند كه

______________________________ 
تا آنكه عاقبت كار باينجا كشيد كه ناخوش شده و هر چيزى كه از آن 

باقى نماند مگر فالن  اندوخته بودم خرج كردم تا آنكه چيز ديگرى

باشد گفتم آنهم  چيز كه امروز ملتفت شدم كه آنهم از فوائد آن مى

برود شايد من خالص شوم راوى گويد پس از آن طولى نكشيد كه 

دار دنيا را وداع كرد و بچنگال كسانى كه آب ليمو بآنها فروخته بود 

 مبتال گرديد.
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آب بسيار آن يكى در شير 

 كرد
 ا تقدير كردحقتعالى گاو ر 

چون بيامد سر بسوى آب 

 برد
 

تا كه دم زد گاو را سيالب 

 برد

هرچه او صد بار گرد 

 آورده بود
 

بار آبش برده  جمله در يك

 بود

آب چون در شير بيش از 

 پيش كرد
 

جمع گشت و گاو را در پيش 

 كرد

هرچه جمع آرى بظلم اين 

  جايگاه
 

جمله برخيزد به يك ساعت 

  ز راه

   

 

 ما اريك اال و قد جمعت خيانة و غشا )عقاب االعمال(. -(1)

فقال )ع( ال يصلح له ان يغش المسلمين حتى يبينه )عقاب  -(2)

 االعمال(.

 380، ص: 1 گناهان كبيره، ج
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چنانچه نسبت بحقوق خود بر خدا و خلق مايل است  -مطفف نباشد

جام دهد كامال استيفاء شود سعى كند حقوق آنها را هم بنحو اكمل ان

مثال از حقوق بنده بر پروردگارش اينست كه او را روزى دهد و 

نعمتش را از او دريغ نفرمايد و در مواقع اضطرار فريادرسيش كند و 

دعايش را مستجاب فرمايد چنانچه خودش وعده فرموده است و از 

حقوق پروردگار بر بنده آنست كه براى خدا شريكى قرار ندهد و 

گزارى نمايد و نعمتش را وسيله نافرمانى او نكند و نعمتهايش را سپاس

پس كسى كه شيطان و نفس و هوى را شريك خدا كرده و از  -هكذا

كند و از معصيت خدا رويگردان نيست و شكر يك  آنها پيروى مى

پايان او را نكرده چطور توقع دارد  دهم از يك نعمت از نعمتهاى بى

بشنود و هرچه خواست فورا باو كه تا گفت يا اللّه فورا جواب لبيك 

بدهند و اگر تأخيرى در اجابت دعايش شد از خدايش سخت ناراضى 

پندارد و  شود مثل اينكه خودش را طلبكار و صاحب حق بر خدا مى

بعهد من وفا كنيد تا منهم بعهد خودم با »حال آنكه خودش فرموده 

كار  وظيفه بنده فرمانبردارى و شكرگزارى است و 842«شما وفا كنم

خدا زياد كردن نعمت كسى است كه از عهده بندگى و شكرگزارى 

تواند مطالبه زيادتى و وفا  اى است كه مى برآمده است چنين بنده

                                                 
842  (1)-\i  َْو َأْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكم \E (.38آيه  2) سوره 
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سپاس »فرمايد  هاى خدا را بكند. حضرت سجاد )ع( مى كردن بوعده

فرمايد درحاليكه  خدائى را كه هرگاه او را بخوانم مرا اجابت مى

خواند مسامحه كارم و سپاس مر  ت خودش مىهنگامى كه مرا بطاع

فرمايد هرچند  خدائى را كه هرگاه چيزى از او بخواهم بمن عطا مى

ام )يعنى در دادن  كننده خواهد بخل هنگامى كه از من قرض مى

زكات و خمس و صله ارحام و ساير مواردى كه امر بانفاق فرموده 

فرمايد  دبارى مىكنم( و سپاس خدائى را كه هنگام گناه بر بخل مى

بنابراين كسى كه در انجام وظيفه  843 ام مثل اينكه من گناهى نكرده

هاى خدا مطالبه كار و  كند ولى در انجاز وعده بندگى كوتاهى مى

از ميزان عدل خارج شده و در « قوال و فعال و حاال»جدى است 

 حقيقت مطفف است.

  خودت را جاى ديگران قرار ده

 ه در مطالباتش با: همچنين نسبت بكسى ك

______________________________ 
 (.38آيه  2)سوره   وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ -(1)

                                                 
 الذى َيلم عىن حىت كاىن ال ذنب ىل ... اْلمد هلل الذى ادعوه فيجيبىن و ان كنت بطيئا حي يدعوىن و اْلمد هلل الذى اسئله فيعطيىن و ان كنت خبيال حي يستقرضىن و اْلمد هلل -(2)  843

 ) دعاى ابو محزه ْثاىل(.
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الحمد هلل الذى ادعوه فيجيبنى و ان كنت بطيئا حين يدعونى  -(2)

و الحمد هلل الذى اسئله فيعطينى و ان كنت بخيال حين يستقرضنى و 

 حتى كانى ال ذنب لى ... الحمد هلل الذى يحلم عنى

 )دعاى ابو حمزه ثمالى(.

 381، ص: 1 گناهان كبيره، ج

خلق جدى است ولى در اداى حقوق ايشان مسامحه كار است مثال 

شنود دفاع  توقع دارد كسى غيبتش نكند و اگر كرد ديگرى كه مى

كند و آن غيبت را از او دور كند و اگر بشنود كسى او را ببدى ياد 

د درست باشد و شنونده از او دفاع نكرده سخت ناراحت كرده هرچن

گردد درحاليكه خودش از ياد كردن عيب  و بر آنها خشمناك مى

مردم باكى ندارد و در مقام دفاع و رد غيبت و عيب از كسى نيست يا 

اى كه دارد باو خيانت نكند و  مثال توقع دارد با هركس هر معامله

دش در معامالتش با مردم چنين غش و تدليس ننمايد درحاليكه خو

نيست يا ميل دارد كسى كه از او وام گرفته قبل از رسيدن موعد و 

پيش از مطالبه كردنش باو پس بدهد يا امانتى كه از او گرفته درست 

و سالم بدون اينكه خيانتى در آن كرده باشد پس دهد اما خودش 
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گفته سعدى در اداى قرض مسامحه يا در رد امانت خيانت كار است ب

 شيرازى:

ببرى مال مسلمان و چو 

 مالت ببرند
 

بانگ و فرياد بر آرى كه 

  مسلمانى نيست

   

 

بايد شخص آنچه از مردم توقع دارد كه باو بكنند خودش نيز درباره 

مردم دريغ نداشته مسامحه كار نباشد و از اين معنى در روايات 

 تعبير بانصاف شده است.

  انصاف بهترين كارهاست

بهترين و باالترين كارها سه چيز »فرمايد:  : حضرت صادق )ع( مى

است يكى آنكه انصاف دهى مردم را از جانب خودت باينكه هرچه 

ديگر  -پسندى براى مردم هم بخواهى خواهى و مى براى خودت مى

آنكه با برادر دينى در مالت مساوات كنى و سوم آنكه هميشه بياد 

فراموش نكنى نه اينكه فقط زبانت  خدا باشى و هيچگاه خدا را
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مشغول ذكر سبحان اللّه و الحمد هلل باشد بلكه هرگاه امر خدا متوجه 

 .844 تو شود بجا آورى و چيزيى را كه خدا نهى فرموده ترك نمائى

  ميزان عدل براى هركس

: بطور كلى ميزان عدل و قاعده كلى خدائى در رعايت حقوق خلق 

صيت حضرت امير المؤمنين بفرزندش اى است كه در و همان جمله

فرزندم، خودت را ميزان بين »فرمايد  حضرت مجتبى )ع( است مى

دارى  خود و ديگران قرار ده پس هرچه براى خودت دوست مى

  براى ديگران هم دوست بدار و هرچه براى خودت

______________________________ 
ء  تى ال ترضى بشىسيد االعمال ثلثة انصاف الناس من نفسك ح -(1)

االرضيت لهم مثله و مواساتك االخ فى المال و ذكر اللّه على كل حال 

ء امر اللّه  ليس سبحان اللّه و الحمد هلل فقط و لكن اذا ورد عليك شى

 2ء نهى اللّه عنه تركته. )كافى ج  به اخذت به او اذا ورد عليك شى

 (.144ص 

 382، ص: 1 گناهان كبيره، ج

                                                 
ء امر الّله  يت َلم مثله و مواساتك االخ ىف املال و ذكر الّله على كل حال ليس سبحان الّله و اْلمد هلل فقط و لكن اذا ورد عليك شىء االرض سيد االعمال ثلثة انصاف الناس من نفسك حىت ال ترضى بشى -(1)  844

 (.144ص  2ء هنى الّله عنه تركته.) كاىف ج  به اخذت به او اذا ورد عليك شى
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اى ديگران هم مخواه و بر ديگران ستم مكن چنانچه خواهى بر نمى

دوست ندارى كه بر تو ستم كنند و بديگران نيكى كن چنانچه دوست 

دارى كه با تو نيكى نمايند و از رفتار خودت زشت بدان آنچه را از 

دانى )مثال دروغگوئى و عيبجوئى ديگران را زشت  ديگران زشت مى

پسندى از  هرچه از خودت مىدانى از خودت هم زشت بدان( و  مى

نه اينكه چون اين كار از تو سر زده پسنديده  845«ديگران هم بپسند

پس  -اند ناپسند باشد است اما چون همين كار را ديگران انجام داده

كسى كه در گفتار و كردارش با مردم از ميزانى كه امير المؤمنين 

و صراط )ع( بيان فرموده بيرون رود مطفف است و از جاده عدل 

 رود. مستقيم بيرون رفته، جزء ستمكاران بشمار مى

  ايست هر چيزيى را پيمانه

: براى جميع امور اعتقادى و ملكات نفسانى و هر نوع قول و فعلى 

ميزانى است كه بايد آن اعتقاد و صفت و قول و فعل با ميزانش 

مطابق شود تا عدل حقيقى درست آيد چنانچه در سوره حديد 

                                                 
من غريك ما حتب لنفسك و اكره له ما تكره َلا و ال تظلم كما ال حتب ان تظلم و احسن كما حتب ان َيسن اليك و استقبح من نفسك ما تستقبحه يا بىن اجعل نفسك ميزانا فيما بينك و بي عريك فاحبب ل -(1)  845

 (.31غريك و ارض من الناس مبا ترضاه َلم من نفسك) هنج البالغه رساله 
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فرستاديم پيغمبران را با معجزات و فرو فرستاديم با » فرمايد مى

 .846«ايشان كتاب و ميزان را تا اينكه مردم عدل را برپا دارند

  على )ع( ميزان اعمالست

شود ترازو و قپان و ميزان  : ميزان اشيائى كه بوزن معامله مى

استقامت و انحراف بنا شاقول و ميزان كيفيت معاشرت با مردم نفس 

ان است و ميزان شناختن عقائد حق از باطل و صفات فاضل خود انس

اند  الساّلم از رذيله و خير را از شر قرآن مجيد و عترت طاهرين عليهم

سالم »خوانيم  و باالخص امير المؤمنين )ع( چنانچه در زيارتش مى

پس بايد هر حال و رفتار و كردارى بحاالت و « بر تو اى ميزان اعمال

حضرت سنجيده گردد تا درستى آن هويدا شود و  رفتار و گفتار آن

كسى كه اينجا رفتار و گفتارش را ميزان كند فرداى قيامت در ميزان 

گذرد ولى خيلى  حساب معطلى ندارد و از صراط مثل برق مى

مشكل است كسى از عهده برآيد و از طريق صراط مستقيم و ميزان 

ود زيرا تشخيص و عدل الهى منحرف نشود و بسمت افراط و تفريط نر

تطبيق موارد جزئى با ميزان عدل بسيار دقيق و از مو باريكتر است و 

  پس از تشخيص عمل برطبق آن

                                                 
846  (2)-\i  ْنا َمَعُهُم اْلِكتاَب َو اْلِميزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط.َلَقْد أَْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلَبيِّناِت َو أَنْ َزل\E (.25آيه  57) سوره 
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______________________________ 
يا بنى اجعل نفسك ميزانا فيما بينك و بين عيرك فاحبب  -(1)

 لغيرك ما تحب لنفسك و اكره له ما تكره لها و ال تظلم كما ال تحب ان

تظلم و احسن كما تحب ان يحسن اليك و استقبح من نفسك ما 

تستقبحه من غيرك و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك )نهج 

 (.31البالغه رساله 

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ  -(2)

 (.25آيه  57)سوره  النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

 383، ص: 1 گناهان كبيره، ج

تر است و لذا همه  دشوار مانند راه رفتن بروى شمشير تيز بلكه سخت

در موقف حساب معطل و در عبور از صراط افتان و خيزان، گريان و 

افتند در  پره كه بر اطراف چراغ مى لرزانند و از دو طرف مانند شب

نيست »فرمايد:  قرآن مجيد مىدوزخ خواهند افتاد چنانچه در 

شوند آنگاه اهل تقوا نجات  هيچيك از شما مگر اينكه بآن وارد مى

 .847«كنند پيدا مى

                                                 
847  (1)-\i ي الَِّذيَن ات ََّقْوا َو نََذُر الظَّاِلِمَي ِفيها ِجِثيًّا  َو ِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ وارُِدها كاَن َعلى  (.73و  72يات آ 19) سوره E\رَبَِّك َحْتماً َمْقِضيًّا ُُثَّ نُ َنجِّ
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______________________________ 
رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي   وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى -(1)

 (.73و  72آيات  19)سوره  لظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّاالَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ ا

 384، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  حرامخوارى -25

بيست و پنجم از گناهانى كه بكبيره بودنش تصريح شده حرامخوارى 

است چنانچه در حديث شرايع از حضرت رضا )ع( در كتاب عيون 

ن تصريح االخبار و همچنين در روايت اعمش از حضرت صادق )ع( بآ

شده و در دو جاى سوره مائده حرامخوارى را از صفات يهود شمرده 

بينى تو بسيارى از يهود را كه در تحصيل گناه و  و مى»فرمايد:  و مى

كنند )و گفته شده كه اثم هر گناهى است كه ضرر آن  ظلم شتاب مى

فقط به بجاآورنده برسد و عدوان گناهى است كه ضررش بديگران 

كنند، چرا  خوردن رشوه يا ربا، بدكارى است كه مى برسد( و در

خوارى نهى  علماى ربانى و زاهدانشان آنها را از دروغگوئى و رشوه

 .848«كنند كنند كه ايشان را نهى نمى كنند بدكارى مى نمى

                                                 
848  (1)-\i ْحَت لَِبْئَس ما كانُوا يَ ْعَمُلوَن َلْو ال يَ نْ    َو َترى ُثِْ َو اْلُعْدواِن َو َأْكِلِهُم السُّ ْحَت لَِبْئسَ َكِثرياً ِمْنُهْم ُيسارُِعوَن ِف اْْلِ ُْثَ َو َأْكِلِهُم السُّ  67) سوره مائده آيات E\ ما كانُوا َيْصَنُعونَ  هاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َو اْْلَْحباُر َعْن قَ ْوَلُِِم اْْلِ

 (.68و 
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اكل سحت كه از گناهان كبيره شمرده شده بمعنى خوردن مال حرام 

است خواه بمصرف  است و مراد از خوردن مال حرام مطلق تصرف

خوردن و آشاميدن برسد يا بمصرف لباس و مسكن و غيره يا اينكه 

آن را مصرف نكند ولى متصرف شده بصاحبش نرساند در تمام 

شود كه مال حرام را خورده است چنانچه مراد از  موارد گفته مى اين

خوردن مال يتيم و مال ربوى حرام بودن تمام اقسام تصرفات در مال 

 ربوى است نه خصوص خوردن ويتيم و 

______________________________ 
كَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَكْلِهِمُ   وَ تَرى -(1)

السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ لَوْ ال يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ 

)سوره مائده   ثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَقَوْلِهِمُ الْإِ

 (.68و  67آيات 

 385، ص: 1 گناهان كبيره، ج

اى در حرمت جميع تصرفات در مال حرام  آشاميدن و بالجمله شبهه

نيست و سبب اينكه تعبير از مال حرام به )سحت( شده آنست كه 

شدن است و مال مسحوت بمعنى سحت بمعنى برطرف شدن و زائل 

مال برده شده و از بيخ كنده شده است و چون مال حرام بركت 
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خوارى به  كننده در آن نفعى نخواهد برد لذا از حرام ندارد و تصرف

اند و ظاهر لفظ سحت جميع اقسام مال  اكل سحت تعبير فرموده

و شود يعنى هر مالى را كه شخص از راه نامشروع  حرام را شامل مى

هرچند معصيت و عقوبت در  849 حرام تصرف كند اكل سحت است

بعضى از آنها زيادتر از بعض ديگر است بلكه بعضى از آنها در حكم 

جنگ با خدا و پيغمبر )ص( است مانند ربا و بعضى در حكم كفر 

بخداست مانند رشوه چنانچه صدوق از حضرت صادق )ع( روايت 

از امام شود پس آن سحت هر چيزى كه خيانت »نموده كه فرمود 

است و سحت انواع بسيار دارد از آن جمله مالى است كه از طرف 

كنندگان بظلم و جور بشخص برسد و از آن جمله حقوقى است  حكم

هاى زنان بدكار و قيمت شراب و  گيرند و اجرت ها مى كه قاضى

 آور است و ربا يعنى سود خوردن پس از نبيذى كه مستى

______________________________ 
در كتاب اسالم و مشكالت اقتصادى تأليف سيد ابو االعلى  -(1)

نويسد: )قانون تحريم( اسالم حق انسان را در خواستن  مودودى مى
                                                 

كند و او كامال آزاد  نويسد:) قانون حترمي( اسالم حق انسان را در خواسنت و بدست آوردن متاع زندگى قبول َّنوده و تثبيت مى در كتاب اسالم و مشكالت اقتصادى تأليف سيد ابو االعلى مودودى مى -(1)  849
 دهد كه انسان در راه بدست آوردن وسائل زندگى راهى را پيش گريد كه اخالق را فاسد گرداند و او را در معرض سقوط قرار دهد يا مبدنيت و روزى و لوازم زندگى وىل اسالم هرگز اجازه َّنى است در روشهاى كسب

شود: توليد و بوجود  كند بلكه مهه راههائى كه منجر بآهنا مى ى و مواد َمدره و مهه منكرات و فواحش را حترمي مىمتدن انساىن ضرر رساند و موجب فساد در رژمي مدنيت گردد قانون اسالمى نه فقط مشروبات الكل
مشارد غناء و آواز و خوانندگى را راه   فه مشروع َّنىداند رقص و رقاصى را حر  داند. اسالم بطور كلى زنا و فحشاء را شغل انساىن َّنى آوردن، واسطه شدن، خريد و فروش، استعمال و اقدام بآهنا هبر حنوى كه باشد حرام مى

مشارد و بر آهنا كيفر سخت در دنيا و عذاب دردناكى را در آخرت  شناسد. اسالم مهه كارهائى را كه موجب سود و خوشبخىت يكى و ضرر و بدخبىت ديگرى يا اجتماع بشرى گردد جرم و گناه مى كسب صحيح َّنى
كه انسان بآن احتياج دارد باميد باال رفنت رى، دزدى) رمسى و غري رمسى( قمار، ربا و مهه معامالت و دادوستدهائى كه در يك طرف آن غش باشد مهچني احتكار مواد غذائى و كاالهائى  دهد مانند رشوه خوا وعده مى

يابد) مانند  گردد و سعى و كوشش در آن دخالىت َّنى شود يا سود و ضرر بسته بشانس و اقبال مى جدال مىگردد و مهچني مهه راههائى كه منجر بنزاع و جنگ و  قيمتها كه موجب فشار زندگى و تنگى معيشت مى
 آزمائى(. بليط خبت
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كند و او كامال  و بدست آوردن متاع زندگى قبول نموده و تثبيت مى

آزاد است در روشهاى كسب روزى و لوازم زندگى ولى اسالم هرگز 

دهد كه انسان در راه بدست آوردن وسائل زندگى راهى  مىاجازه ن

را پيش گيرد كه اخالق را فاسد گرداند و او را در معرض سقوط قرار 

دهد يا بمدنيت و تمدن انسانى ضرر رساند و موجب فساد در رژيم 

مدنيت گردد قانون اسالمى نه فقط مشروبات الكلى و مواد مخدره و 

كند بلكه همه راههائى كه منجر  يم مىهمه منكرات و فواحش را تحر

شود: توليد و بوجود آوردن، واسطه شدن، خريد و فروش،  بآنها مى

داند. اسالم بطور  استعمال و اقدام بآنها بهر نحوى كه باشد حرام مى

داند رقص و رقاصى را حرفه  كلى زنا و فحشاء را شغل انسانى نمى

را راه كسب صحيح شمارد غناء و آواز و خوانندگى  مشروع نمى

شناسد. اسالم همه كارهائى را كه موجب سود و خوشبختى يكى  نمى

و ضرر و بدبختى ديگرى يا اجتماع بشرى گردد جرم و گناه 

شمارد و بر آنها كيفر سخت در دنيا و عذاب دردناكى را در  مى

دهد مانند رشوه خوارى، دزدى )رسمى و غير  آخرت وعده مى

معامالت و دادوستدهائى كه در يك طرف  رسمى( قمار، ربا و همه

آن غش باشد همچنين احتكار مواد غذائى و كاالهائى كه انسان بآن 

احتياج دارد باميد باال رفتن قيمتها كه موجب فشار زندگى و تنگى 
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گردد و همچنين همه راههائى كه منجر بنزاع و جنگ و  معيشت مى

گردد و سعى و  ل مىشود يا سود و ضرر بسته بشانس و اقبا جدال مى

 آزمائى(. يابد )مانند بليط بخت كوشش در آن دخالتى نمى

 386، ص: 1 گناهان كبيره، ج

آنكه حرمتش از شرع ظاهر شده اما رشوه در حكم پس آن كفر 

 .850«بخداوند بزرگ است

قريب بهمين مضمون هم در كتاب كافى از حضرت باقر )ع( نقل 

 كرده است.

سحت قيمت مردار است »نموده كه فرمود و نيز از آن حضرت روايت 

و قيمت سگ )غير از سگ شكارى و سگ گله و مثل آنها( و قيمت خمر 

و اجرت زانيه و رشوه در حكم و اجرت كاهن )كسى كه تسخير جن 

 .851«رساند شنود بمردم مى كرده و بعضى اخبارى كه مى

م شود كه تمام اقسام مال حرا از اين احاديث و نظائرش دانسته مى

سحت است و حرمت و عقوبت در بعضى بيشتر است و از همه بدتر 

 خوارى است كه در حكم كفر و لعن پيغمبر )ص( است. رشوه
                                                 

و النبيذ املسكر و الربوا بعد البينة و اما الرشا ىف ْثن اخلمر  قال) ع( اى شئ غل من االمام فهو سحت و السحت انواع كثرية منهاما اصيب من اعمال الوالة الظلمة و منها اجور القضاة و اجور الفواجر و -(1)  850
 االحكام فهو الكفر باهلل العظيم.) خصال(

 (.32كتاب التجارة باب عن ايب عبد الّله عليه الّسالم قال السحت ْثن امليتة و ْثن الكلب و ْثن اخلمر و مهر البغى و الرشوة ىف اْلكم و اجر الكاهن) وسائل   -(2)  851
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  اقسام رشوه

: رشوه بر سه قسم است: رشوه در مقام حكم، رشوه براى رسيدن بامر 

 حرام، رشوه براى رسيدن بامر مباح.

دهنده حكم كند يا  دهند تا بنفع رشوه در حكم آنست كه بقاضى مى

دهنده باشد و  راه پيروزى بر طرف را يادش دهد هرچند حق با رشوه

قاضى هم بحق حكم كند و چنانچه رشوه گرفتن و تصرف كردن در 

آن حرام و از گناهان كبيره است همچنين رشوه دادن هم حرام است 

و دهنده و گيرنده لعنت كرده شده خداوند. رسول خدا )ص( 

گيرنده و آنكه واسطه بين آنها  شوه دهنده و رشوهخدا ر»فرمود: 

و فرمود: از رشوه بپرهيزيد جز اين نيست كه آن  852«است لعنت كند

 .853«حقيقت كفر است و صاحبش بوى بهشت را نخواهد شنيد

بعالوه رشوه دادن كمك بر گناه است )اعانت بر اثم( بلى 

هرگاه  كه ناچار و مجبور باشد مانعى ندارد و همچنين درصورتى

اى جز رشوه دادن نباشد آنهم جايز  براى رسيدن بحق خود چاره

است هرچند براى گيرنده گرفتنش حرام است چنانچه واسطه شدن 

 در
                                                 

 (.523ص  1الّله الراشى و املرتشى و املاشى بينهما.) سفينة البحار جلد  لعن -(3)  852
 (.523صفحه  1اياكم و الرشوة فاهنا حمض الكفر و ال يشم صاحب الرشوة ريح اجلنة) سفينة البحار جلد  -(4)  853
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______________________________ 
قال )ع( اى شئ غل من االمام فهو سحت و السحت انواع  -(1)

ور القضاة و كثيرة منهاما اصيب من اعمال الوالة الظلمة و منها اج

اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربوا بعد البينة و اما 

 الرشا فى االحكام فهو الكفر باهلل العظيم. )خصال(

عن ابي عبد اللّه عليه السّالم قال السحت ثمن الميتة و ثمن  -(2)

الكلب و ثمن الخمر و مهر البغى و الرشوة فى الحكم و اجر الكاهن 

 (.32كتاب التجارة باب  )وسائل

لعن اللّه الراشى و المرتشى و الماشى بينهما. )سفينة البحار  -(3)

 (.523ص  1جلد 

اياكم و الرشوة فانها محض الكفر و ال يشم صاحب الرشوة ريح  -(4)

 (.523صفحه  1الجنة )سفينة البحار جلد 

 387، ص: 1 گناهان كبيره، ج

ده يا واسطه شدن در كم يا زياد گيرن گرفتن رشوه و رساندن به رشوه

 ناميده شده است.« رائش»دادن تمام حرام است و در اخبار واسطه 
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و نيز فرقى در رشوه نيست كه مال باشد مانند وجه نقد و ملك يا 

منفعت خانه و مغازه و نظائرش يا اينكه عمل باشد مانند اينكه بعنوان 

ى رشوه از قبيل رشوه براى قاضى خياطى كند يا بنائى كند و گاه

كند تا ميلش را متوجه  قول است مثل اينكه مدح و ثناى قاضى را مى

اى در حرمت تمام اين اقسام  خودش كند و بنفعش حكم دهد و شبهه

 نيست.

  هديه و خمس بعنوان رشوه

: از موارد رشوه مالى است كه بعنوان هبه يا هديه يا صلح بقصد 

مس يا زكات بقصد رشوه رشوه بدهد يا بعناوين واجب مانند خ

بپردازد كه البته حرام است و دين او نسبت بخمس و زكات اداء 

اش مشغول خواهد بود زيرا شرط صحت اداى خمس و  نشده و ذمه

هاى نزديكى  زكات قصد قربت است و در حديث نبوى در بيان نشانه

آيد كه رشوه را بهديه حالل خواهند  زمانى مى»فرمايد:  قيامت مى

 خوانند. اش مى گيرند و هديه يعنى رشوه مى« ساخت

قسم دوم از رشوه آنست كه بحاكم عرف يا ظالم يا رئيسى چيزى 

بدهد كه بتواند بقوه او بكسى ظلمى كند يا معصيتى انجام دهد و 

شكى نيست كه اين قسم از رشوه هم مانند قسم اول حرام و اكل مال 
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اموالتان را ميان »فرمايد:  بباطل است چنانچه در قرآن مجيد مى

خود بنا حق نخوريد و آنها را براى فرمانداران نفرستيد كه بخشى از 

 .854«دانيد اموال مردم را بناروا بخوريد درحاليكه شما مى

در اين آيه مسلمانان را از دو چيز نهى فرموده يكى از خوردن مال 

بغير راه مشروع مانند سرقت و خيانت و ديگر از دادن مال خود 

م و فرمانداران تا از آنان در خوردن مال مردم بناحق كمك بحكا

 بگيرند.

  رشوه حالل

دهد تا  : قسم سوم از رشوه آنست كه مال خود را بشخصى مى

بحمايت او بتواند بحق خودش برسد يا ظلمى را دفع كند يا اينكه 

بامر مباحى برسد و اين قسم از رشوه حالل است كه در حديث 

  پرسند كه شخصى بديگرى رشوه مىصحيح از امام )ع( 

______________________________ 
وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ  -(1)

آيه  2)سوره  لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

188.) 

                                                 
854  (1)-\i  ُثِْ َو أَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن.َو ال تَْأُكُلوا أَْمواَلُكْم بَ ْيَنُكْم بِاْلباِطِل َو تُْدُلوا هِبا ِإىَل اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيقاً ِمْن أَْمواِل النَّاِس بِاْْلِ  (.188آيه  2) سوره E\اْلُْكَّ
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 388، ص: 1 اهان كبيره، جگن

دهد كه از مكانى برخيزد تا آن شخص جايش قرار گيرد صريحا  مى

و مراد از مكان در اين روايت ملك  855فرمايد مانعى ندارد مى

شخصى نيست بلكه منزل مشترك و اوقاف عامه مانند مسجد و مدرسه 

اى از  و كوچه و بازار و نظائر آن است بنابراين اگر كسى در گوشه

سجد يا مشاهد مشرفه نشسته باشد يا طلبه در حجره مدرسه مقيم م

 باشد ديگرى مبلغى باو بدهد تا از آن محل صرفنظر كند ضرر ندارد.

حفص االعور از حضرت ابى الحسن )ع( پرسيد كه عمال سلطان از 

كنند براى تحويل  خرند و اشخاصى را تعيين مى ما اجناسى مى

بآنها رشوه دهيم تا مورد ظلم عمال گرفتن آيا براى ما جايز است 

ضررى ندارد كه آنچه براى مصلحت »سلطان واقع نشويم؟ فرمود: 

هرگاه بآن وكيل رشوه دهى از »سپس فرمود: « تو الزم است بدهى

عرض كردم بلى فرمود: « گيرد؟ آنچه بايد بدهى كمتر از تو مى

و خالصه معنى حديث اينست كه  856«رشوه خود را فاسد كردى»

وه دادن براى دفع ظلم و رسيدن بحق خود صحيح و جايز است رش

 «.اما رشوه براى ندادن حق ديگرى كه بر عهده اوست حرام است

                                                 
 (.114ب عن حممد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر) ع( عن الرجل يرشوه الرجل على ان يتحول من منزله فيسكنه قال) ع( ال بأس) وسائل كتاب التجارة با -(1)  855
 (.410ص  12ج  37الشيعه كتاب التجارة باب فقال) ع( ال بأس ما تصلح به مالك ُث سكت ساعة ُث قال) ع( اذا انت رشوته يأخذ منك اقل من الشرط قلت نعم قال) ع( فسدت رشوتك) وسائل  -(2)  856
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  گرفتن رشوه حالل، مكروهست

: بايد دانست كه قسم سوم يعنى دادن مال بعنوان هديه بقصد 

رسيدن بمطلب مشروع و مقصد حالل هرچند حالل است ليكن گرفتن 

ايست شبيه برشوه و چه بسا  كراهت نيست چون هديه آن خالى از

خوارى در دو قسم ديگر كه حرام  گرفتن آن سبب سهولت رشوه

قطعى است بشود ولى شخص پرهيزگار بايد از قسم حالل پرهيز كند 

تا روزى گرفتار حرام آن نشود و محتمل است حديثى كه ذكر 

 شود ناظر باين مطلب باشد. مى

كسى كه حاجت برادر دينى »فرمايد:  )ع( مى حضرت امير المؤمنين

اى بگيرد از موارد اكل سحت  خود را برآورد و در مقابل از او هديه

 .857«خوارى( است )حرام

هائى براى اين حديث شريف  شيخ انصارى در مكاسب فرموده: توجيه

 است از

______________________________ 
)ع( عن الرجل يرشوه  عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر -(1)

                                                 
ْحتِ  i\ ىف تفسري قوله تعاىل -(3)  857 اُلوَن لِلسُّ  «(ع» حاجته ُث يقبل هديته) عيون اخبار الرضا قال) ع( هو الرجل يقضى الخيه E\ َأكَّ
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الرجل على ان يتحول من منزله فيسكنه قال )ع( ال بأس )وسائل 

 (.114كتاب التجارة باب 

فقال )ع( ال بأس ما تصلح به مالك ثم سكت ساعة ثم قال )ع(  -(2)

اذا انت رشوته يأخذ منك اقل من الشرط قلت نعم قال )ع( فسدت 

 (.410ص  12ج  37رشوتك )وسائل الشيعه كتاب التجارة باب 

قال )ع( هو الرجل   أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ  فى تفسير قوله تعالى -(3)

 «(ع»يقضى الخيه حاجته ثم يقبل هديته )عيون اخبار الرضا 

 389، ص: 1 گناهان كبيره، ج

آن جمله: از گرفتن هديه از ارباب حاجت بايد سخت پرهيز كرد تا 

 روزى گرفتار رشوه حرام نشد.

  خوارىآثار حرام

برد چنانچه از حضرت صادق )ع(  : حرامخوارى بركت را از مال مى

مرويست كسى كه مالى را از راه غير مشروع بدست آورد مسلط 

)تا مال او را تلف كند( يعنى  858 شود بر او ساختمان و آب و گل مى

اندازد ساختمان كند پس مال و عمر خود را در آب و  بخيالش مى

                                                 
 (.298صفحه  1سفينة البحار جلد  -حبار االنوار 23من كسب ماال من غري حله سلط عليه البناء و الطي و املاء.) جلد  -(1)  858
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ه براى دنياى او نافع است نه آخرتش و مثل كند كه ن گلى صرف مى

 اينكه اين قطعه از زمين مأمور بوده مالش را ببلعد.

شود چنانچه در مقدمه كتاب  حرامخوارى مانع قبولى عبادات مى

فرمايد: هرگاه كسى لقمه حرامى  و رسول خدا )ص( مى 859ذكر شد

لعنت ها و زمين او را  بخورد و جزء بدنش بشود تمام مالئكه آسمان

و نيز فرموده: كه عبادت كردن با حرامخوارى مانند بنا  860كنند مى

يعنى چنانچه بناى بدون شالوده محكمى  861 كردن روى رمل است

بهره است عبادت كسى هم كه از  شود و بناكننده از آن بى خراب مى

 بخشد. اى نمى كند فايده حرام پرهيز نمى

 شود دعاى خورنده حرام مستجاب نمى

كسى كه لقمه حرامى بخورد تا چهل »فرمايد:  خدا )ص( مى: رسول 

شود و  شود و تا چهل روز دعايش مستجاب نمى شب نمازش قبول نمى

هر گوشتى كه در بدن او از حرام روئيده شود پس آتش بآن 

سزاوارتر است و جز اين نيست كه يك لقمه هم گوشت را در بدن 

 .862«روياند مى

                                                 
 مهي كتاب مراجعه شود. 9و  7بصفحات  -(2)  859
 (.244صفحه  1ملك ىف السموات و االرض) سفينة البحار جلد اذا وقعت اللقمة من حرام ىف جوف العبد لعنه كل  -(3)  860
 (.299ص  1العبادة مع أكل اْلرام كالبناء على الرمل) سفينة البحار جلد  -(4)  861
 (.24ص  1اللقمة الواحدة تنبت اللحم.) سفينة البحار جلد  من أكل لقمة حرام مل تقبل له صالة اربعي ليلة و مل تستجب له دعوة اربعي صباحا و كل ْلم ينبته اْلرام فالنار اوىل به و ان -(5)  862
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دارد دعايش مستجاب گردد پس  ىو نيز فرمود: كسى كه دوست م

 .863بايد پاكيزه كند خوراك و كسب خود را

______________________________ 
من كسب ماال من غير حله سلط عليه البناء و الطين و الماء.  -(1)

 (.298صفحه  1سفينة البحار جلد  -بحار االنوار 23)جلد 

 همين كتاب مراجعه شود. 9و  7بصفحات  -(2)

ا وقعت اللقمة من حرام فى جوف العبد لعنه كل ملك فى اذ -(3)

 (.244صفحه  1السموات و االرض )سفينة البحار جلد 

العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل )سفينة البحار جلد  -(4)

 (.299ص  1

من أكل لقمة حرام لم تقبل له صالة اربعين ليلة و لم تستجب  -(5)

لحم ينبته الحرام فالنار اولى به و ان  له دعوة اربعين صباحا و كل

 (.24ص  1اللقمة الواحدة تنبت اللحم. )سفينة البحار جلد 

من احب ان يستجاب دعائه فليطيب مطعمه و مكسبه )عدة  -(6)

 (.128الداعى ص 

                                                 
 (.128من احب ان يستجاب دعائه فليطيب مطعمه و مكسبه) عدة الداعى ص  -(6)  863
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 390، ص: 1 گناهان كبيره، ج

شخصى به آن حضرت عرض كرد: دوست دارم دعايم مستجاب شود، 

ت را پاك كن و حرام را بشكم خودت داخل فرمود: خوراك خود

 .864 مكن

كنندگان از بنى اسرائيل بگو  و خداوند بعيسى بن مريم فرمود بظلم

كه مال حرام در تصرف شماست كه اگر در آن  مرا نخوانيد درحالى

 .865 كنم حال مرا بخوانيد شما را لعنت مى

 آورد حرامخوارى قساوت قلب مى

منزله بذرى است كه در زمين ريخته خورد ب : خوراكى كه انسان مى

شود پس اگر آن خوراك پاكيزه و حالل باشد اثرش در قلب كه  مى

شود و از اعضاء و  بمنزله سلطان بدن است از رقت و صفا ظاهر مى

كند و اگر آن خوراك پليد و  جوارحش جز خير و نيكى تراوش نمى

لمت اميد حرام باشد قلب را كدر و تيره نموده، در اثر قساوت و ظ

ترين  كند و سخت خيرى باو نخواهد بود و پند و اندرز در او اثر نمى

كند چنانچه حضرت سيد الشهداء  بار او را متأثر نمى مناظر رقت

                                                 
 (.128عنه) ص( ملن قال له احب ان يستجاب دعائى قال) ص( طهر مأكلك و ال تدخل بطنك اْلرام) عدة الداعى  -(1)  864
 (.1ج  448ائيل ال تدعوىن و السحت حتت اقدامكم ...) سفينة البحار ص قل لظلمة بىن اسر  -(2)  865
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شكمهايتان از حرام پر »اش فرمود:  بلشكريان پسر سعد ضمن خطبه

پذيريد واى بر شما  شده و بر دلهايتان مهر خورده ديگر حق را نمى

 .866«گيريد دهيد آيا گوش فرانمى اف نمىآيا انص

بالجمله خوراك حرام قلب را سخت و تاريك نموده آنگاه از 

كند و از هيچ اندرزى متأثر  پذيرفتن و تسليم بهر حقى خوددارى مى

 .867 شود بلكه ديگر از هيچ جنايتى روگردان نيست نمى

______________________________ 
ان يستجاب دعائى قال )ص( طهر  عنه )ص( لمن قال له احب -(1)

 (.128مأكلك و ال تدخل بطنك الحرام )عدة الداعى 

قل لظلمة بنى اسرائيل ال تدعونى و السحت تحت اقدامكم ...  -(2)

 (.1ج  448)سفينة البحار ص 

فقد ملئت بطونكم من الحرام و طبع على قلوبكم ويلكم اال  -(3)

 تنصفون اال تسمعون )نفس المهموم(.

                                                 
 فقد ملئت بطونكم من اْلرام و طبع على قلوبكم ويلكم اال تنصفون اال تسمعون) نفس املهموم(. -(3)  866
او را احضار كرد و او را جمبور َّنود كه يكى از اين سه كار را بكند يا منصب قضاوت را بپذيرد يا معلم و  كه مهدى عباسى اند در ابتداء فقيه باورعى بود تا وقىت در حاالت شريك بن عبد الّله قاضى نوشته -(4)  867

چون  -از خوراكيهاى لذيذ تدارك كند متعددمرتبه از طعام خليفه خبورد شريك خوردن طعام را اختيار كرد و آن را نسبت بدو كار ديگر سهل مشرد خليفه بآشپز َمصوص دستور داد انواع  مرىب اطفال خليفه شود يا يك
هم پذيرفت هم قاضى شد و هم  --هاى حرام چنان در او تأثري كرد كه دو كار ديگر را طور هم شد زيرا آن لقمه شريك از آن طعامها خورد آشپز مزبور گفت شريك پس از خوردن اين طعام رستگار خنواهد شد و مهان

كىن گفت بلى بزرگرت از گندم را فروختم و آن دين  اى كه در گرفنت آن چني مى دار گفت تو مبا گندمى نفروخته كرد خزينه گريى مى اى داشت و در گرفنت آن از بيت املال سخت مرىب اطفال خليفه. گويند وقىت حواله
 خودم هست.

توان برگردانيد پس بسگهائى كه در آن نزديكى بودند اشاره كرد  پذيرفت، گماشتگان خليفه گفتند هديه خليفه را َّنىكه از طرف هارون خوان طعامى برايش آوردند و آن را رد كرد و ن چه شريين گفته جناب هبلول وقىت
 فه است آهنا هم خنواهند خورد.ر سگها بفهمند اين طعام خليفرمود جلو آهنا بگذاريد تا خبورند گماشتگان خليفه سخت برآشفتند و گفتند هبديه خليفه توهي كردى هبلول فرمود آهسته حرف بزنيد كه اگ
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اند در ابتداء فقيه  در حاالت شريك بن عبد اللّه قاضى نوشته -(4)

كه مهدى عباسى او را احضار كرد و او را مجبور  باورعى بود تا وقتى

نمود كه يكى از اين سه كار را بكند يا منصب قضاوت را بپذيرد يا 

مرتبه از طعام خليفه بخورد  معلم و مربى اطفال خليفه شود يا يك

م را اختيار كرد و آن را نسبت بدو كار ديگر سهل شريك خوردن طعا

شمرد خليفه بآشپز مخصوص دستور داد انواع متعدد از خوراكيهاى 

چون شريك از آن طعامها خورد آشپز مزبور  -لذيذ تدارك كند

گفت شريك پس از خوردن اين طعام رستگار نخواهد شد و 

أثير كرد كه هاى حرام چنان در او ت طور هم شد زيرا آن لقمه همان

 -دو كار ديگر را

 391، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  خورى منشأ هر خيرى است حالل

: چنانچه حرامخورى منشأ هر شر و فسادى است لقمه حالل هم منشأ 

خيرات و پيدايش نيكيها است و در روايات فضيلت زيادى براى طلب 

فتاد فرمايد: عبادت ه حالل رسيده از آن جمله پيغمبر اكرم )ص( مى

و نيز  868 قسم است بهترين اقسامش طلب حالل كردن است

                                                 
 (.298ص  1العبادة سبعون جزء افضلها جزء طلب اْلالل) سفينة البحار جلد  -(1)  868
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فرمايد: كسى كه طعام حاللى بخورد ملكى باالى سرش ايستاده  مى

و نيز  869كند تا از خوردن طعام فارغ شود و برايش استغفار مى

فرمايد: هركس شب كند درحاليكه از طلب رزق حالل خسته شده  مى

ود: هركس از دسترنج خود و نيز فرم 870 باشد آمرزيده شده است

گشايد، تا از هر درى كه  بخورد خداوند درهاى بهشت را برويش مى

خواهد وارد شود و در شمار پيغمبران خواهد بود و اجر ايشان را  مى

باك باشد )رعايت حالل و  خواهد گرفت و هركه در تحصيل مال بى

جهنم حرام را نكند( خدا هم باك ندارد كه از هر درى او را وارد 

و نيز فرمود هركه مالى را از حرام كسب كند پس اگر آن را  871كند

شود و اگر آن را بگذارد توشه  صدقه بدهد از او پذيرفته نمى

 .872شود دوزخش مى

______________________________ 
هم پذيرفت هم قاضى شد و هم مربى اطفال خليفه. گويند وقتى  -

كرد  گيرى مى ت المال سختاى داشت و در گرفتن آن از بي حواله

اى كه در گرفتن آن چنين  دار گفت تو بما گندمى نفروخته خزينه

 كنى گفت بلى بزرگتر از گندم را فروختم و آن دين خودم هست. مى

                                                 
 مهي كتاب مراجعه شود. 6در ص  2و  1( بروايات مشاره 299ص  1من اكل اْلالل قام على رأسه ملك يستغفر له حىت يفرغ من اكله.) سفينة البحار جلد  -(2)  869
 (.298ص  1من بات كاال من طلب اْلالل بات مغفورا) سفينة البحار جلد  -(3)  870
 (.6ص  23االنوار جلد  و قال النىب) ص( قال الّله تعاىل من مل يبال من اى باب اكتسب الدينار و الدرهم مل ابال يوم القيمة من اى ابواب النار ادخلته) حبار -(4)  871
 (.7ص  23د ماال حراما فيتصدق منه فيوجر عليه و ال ينفق منه فيبارك له فيه و ال يرتكه خلف ظهره اال كان زاده اىل النار.) حبار االنوار جلد و عن النىب) ص( ال يكتسب العب -(5)  872
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كه از طرف هارون خوان طعامى  چه شيرين گفته جناب بهلول وقتى

د برايش آوردند و آن را رد كرد و نپذيرفت، گماشتگان خليفه گفتن

توان برگردانيد پس بسگهائى كه در آن نزديكى  هديه خليفه را نمى

بودند اشاره كرد فرمود جلو آنها بگذاريد تا بخورند گماشتگان 

خليفه سخت برآشفتند و گفتند بهديه خليفه توهين كردى بهلول 

فرمود آهسته حرف بزنيد كه اگر سگها بفهمند اين طعام خليفه است 

 .آنها هم نخواهند خورد

العبادة سبعون جزء افضلها جزء طلب الحالل )سفينة البحار  -(1)

 (.298ص  1جلد 

من اكل الحالل قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ من  -(2)

 6در ص  2و  1( بروايات شماره 299ص  1اكله. )سفينة البحار جلد 

 همين كتاب مراجعه شود.

 1)سفينة البحار جلد  من بات كاال من طلب الحالل بات مغفورا -(3)

 (.298ص 

و قال النبى )ص( قال اللّه تعالى من لم يبال من اى باب  -(4)

اكتسب الدينار و الدرهم لم ابال يوم القيمة من اى ابواب النار 

 (.6ص  23ادخلته )بحار االنوار جلد 
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و عن النبى )ص( ال يكتسب العبد ماال حراما فيتصدق منه  -(5)

فق منه فيبارك له فيه و ال يتركه خلف ظهره اال كان فيوجر عليه و ال ين

 (.7ص  23زاده الى النار. )بحار االنوار جلد 

 392، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  خدا روزى حرام براى كسى نخواسته

كنند  كنند خيال مى : غالبا كسانى كه از كسب مال حرام پرهيز نمى

شود و  ن لنگ مىكه اگر از اين مال حرام صرفنظر كنند امر معاششا

بينند لذا بايد اين نكته يادآورى  خود را سخت محتاج و گرفتار مى

ايست شيطانى و بحكم  شود كه اين خيالى است نفسانى و وسوسه

هاى خدا در قرآن مجيد و روايات  قطعى عقل و صريح وعده

اى كه از اهلبيت )ع( رسيده، خداوند رزق هر مخلوقى را  كثيره

يعنى از طريق حالل اگر عجله نكند و صبر و ضمانت فرموده است 

قناعت را پيشه سازد رزق مقدرش قطعا باو خواهد رسيد بلى گاه 

كند  شود انسان بسوء اختيار خود از طريق حرام امرار معاش مى مى

و خودش را از رزق حاللى كه خداوند مقدرش فرموده محروم 

قط بذكر يكى سازد روايات وارده در اين زمينه بسيار است و ف مى

 يابد. جا مطلب خاتمه مى شود و به همين اكتفاء مى
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 ميرد تا تمام رزقش نرسد نمى

: رسول خدا )ص( در حجة الوداع در مسجد الحرام مسلمانان را 

بدانيد كه جبرئيل بقلب من الهام كرد كه »مخاطب ساخت و فرمود: 

د كه تمام رزق مقدرش باو رسيده باش ميرد مگر وقتى هيچكس نمى

پس از خدا بترسيد و در طلب روزى حريص نباشيد و طول كشيدن 

رزق حاللتان، شما را واندارد كه عجله كنيد و رزق خود را از راه 

حرام بخواهيد جز اين نيست كه خداوند رزق حالل را بين 

مخلوقاتش تقسيم فرموده و حرام قسمت نكرده است پس كسى كه از 

كه مقدر است باو خواهد رسيد و خدا بترسد و صبر كند رزق حاللش 

كسى كه پرده عفت خود را پاره كند و شتاب كرده آن را از طريق 

حرام كسب كند از رزق حالل مقدرش محروم گرديده و به آنچه 

كسب كرده در قيامت مؤاخذه خواهد شد چنانچه خداوند در قرآن 

ا و بدل نكنيد پليد ر»مجيد از كسب حرام نهى نموده و فرموده است 

باينكه شتاب كنيد بكسب رزق حرام پيش از آنكه رزق حالل « بپاكى

 .873«مقدرتان بشما برسد

                                                 
ء من الرزق ان تطلبوه مبعصية الّله فان الّله قسم االرزاق بي خلقه حالال و مل  شى اال ان روح االمي نفث ىف روعى انه ال متوت نفس حىت يستكمل رزقها فاتقوا الّله و امجلوا ىف الطلب و ال َيملنكم استبطاء -(1)  873

اخلبيث بالطيب بان  ليه يوم القيمة كما هنى الّله عنه بقوله و ال تتبدلوايقسمها حراما فمن اتقى و صِب اتاه الّله برزقه من حله و من هتك حجاب السرت و عجل و اخذه من غري حله قص به من رزقه اْلالل و حوسب ع
 تعجلوا اْلرام قبل ان يأتيكم الرزق اْلالل الذى قدر لكم.) عدة الداعى(
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______________________________ 
اال ان روح االمين نفث فى روعى انه ال تموت نفس حتى  -(1)

يستكمل رزقها فاتقوا اللّه و اجملوا فى الطلب و ال يحملنكم استبطاء 

بمعصية اللّه فان اللّه قسم االرزاق بين  ء من الرزق ان تطلبوه شى

خلقه حالال و لم يقسمها حراما فمن اتقى و صبر اتاه اللّه برزقه من 

حله و من هتك حجاب الستر و عجل و اخذه من غير حله قص به من 

رزقه الحالل و حوسب عليه يوم القيمة كما نهى اللّه عنه بقوله و ال 

ا الحرام قبل ان يأتيكم الرزق تتبدلوا الخبيث بالطيب بان تعجلو

 الحالل الذى قدر لكم. )عدة الداعى(

 393، ص: 1 گناهان كبيره، ج

  دزد محروم از رزق حالل

: حضرت امير المؤمنين )ع( روزى در مسجد از استر پياده شدند و 

آن را به يك نفر سپرده وارد مسجد شدند آن شخص لجام استر را 

و استر را رها كرد پس امير المؤمنين  كشيده بيرون آورد و فرار نمود

)ع( از مسجد بيرون آمدند درحاليكه در دست خود دو درهم، 

گرفته تا به آن شخص در مقابل نگهدارى استر بدهند، ديدند مركب 

بدون لجام ايستاده است پس سوار شدند و رفتند و دو درهم را بغالم 
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ازار رفت و خود داده كه براى آن مركب لجامى بخرد پس غالم بب

همان لجام را در دست يك نفر ديد و معلوم شد كه سارق آن را بدو 

درهم بآن شخص فروخته و دو درهم گرفته و رفته است چون غالم 

جز اين نيست كه »اين مطلب را بآن حضرت گزارش داد فرمود: 

بنده بر خود رزق حالل را بواسطه صبر نكردن و شتاب كردن حرام 

يش از آنچه مقدرش بوده بدست نياورده كند درحاليكه ب مى

 .874 است

______________________________ 
ان العبد ليحرم نفسه الرزق الحالل بترك الصبر و ال يزداد  -(1)

 (.151على ما قدر له. )لئالى االخبار صفحه 

 

                                                 
 (.151ان العبد ليحرم نفسه الرزق اْلالل برتك الصِب و ال يزداد على ما قدر له.) لئاىل االخبار صفحه  -(1)  874
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