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 2 گناهان كبيره، ج

 [ ]جلد دوم

 سرآغاز

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

اى  پيشواى متقين، امير المؤمنين على عليه الساّلم در خطبه

 فرمايد: مى

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

دانيد كه يعنى اى بندگان خدا ب« ال يمنع اهله و ال يحرز لمن لجأ اليه

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

پروائى و گناهكارى  رسد. اما بى در آن حصار زيانى بكسى نمى

تواند اهل خودش را از آفات و باليائى  حصارى است پست كه نمى

كه بآنان رو آورد نگهدارد و پناهنده خود را حفظ كند. محدث عالى 

اش وقايه  ضوان اللّه عليه فرمايد: كلمه تقوا، ريشهمقام مجلسى ر

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

بكوشد. و در عرف معنايش آنكه، آدمى خود را از آنچه به آخرت او 
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زيان دارد نگهدارد و تنها بكارهاى سودمند جهان آخرت بپردازد و 

آنكه با درست كردن عقايد ايمانى  آن را سه مرتبه است: مرتبه اول

 خود، جان 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 

 بلكه درجه خاص الخاص است. خاص خدا است

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

خارستان قدم بزنى چه سازى؟ گفت: با احتياط و مالحظه قدم 

چنين كنى  دارم تا خارى به پايم نخلد، گفت: اگر در دنيا اين برمى

 تقوا خواهى داشت.

 4، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ش گفت: مرا وصيتى جامع بفرما. استاد گفت: وصيتى عارفى به استاد

تو را كنم كه خداى رب العالمين آن را به اولين و آخرين فرموده و 

وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ » آن تقوا است آنجا كه فرمايد:

از شما داراى كتاب  ما به آنان كه پيش «قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ
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كنيم كه  آسمانى بودند وصيت كرديم و به شما نيز همان وصيت را مى

 تقوا داشته باشيد.

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

رو اگر در دنيا براى بنده  عطوفتش به او از همه بيشتر است، از اين

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

وصيت به آن سزاوارتر بود و يادآورى آن اولى، و چون بهمين يك 

خصلت اكتفا فرمود، معلوم گرديد همه نصيحت و ارشاد و تنبيه و خير 

 را دربر دارد.

ها كه از نظر قرآن و سنت قطعى پيغمبر و كلمات  آثار و خوشبختى

بيش از حوصله تحرير است و اگر  پيشوايان دين، وابسته به تقوا است،

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

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

يابى به اين وسيله سعادت و دورى گرفتن از گناه  است كه دست

تا مرد راه حق، گناه را نداند كه بستگى به شناسائى گناه دارد و 

چيست اجتناب از آن برايش ميسر نيست. درود خداوند بر 

دانشمندان اسالم باد كه در راه نجات مردم آلوده به گناه، از بذل 

عمر گرانمايه و تحمل هرگونه دشوارى دريغ نورزيدند و كتابهاى 
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طريق،  سودمند در اين زمينه نگاشتند. باشد از اين رهگذر، رهروان

 راه را از چاه بشناسند و از گناه به ثواب 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  دامت بركاته در اين كتاب، با جالب

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

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

انگيز كه قابل فهم و استفاده عامه مردم  روان و داستانهائى عبرت

اند و از همين جهت، مورد استقبال و توجه  باشد، در نوشتن بكار برده

آنكه چهار بار در هزاران نسخه بطبع خاص و عام قرار گرفت. و با 

رسيده بود، مدتها كمياب و در دسترس خواستاران نبود. لذا با 

تجديد نظر و اضافه مطالب فراوانى كه توسط مؤلف معظم انجام 

گرفت، كتاب مزبور براى بار پنجم با چاپ زيباتر و اسلوب بهتر، طبع 

  و نشر شد. اميد است عالقمندان و طالبان حقيقت

 5، ص: 2 ناهان كبيره، جگ
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اى كافى نصيب شود.  را از مطالعه كتاب مزبور سودى فراوان و بهره

لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ   إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى» كه:

 .«شَهِيدٌ

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

باشد و در طبع و نشر اين  عصمت و طهارت مى ارادتمندان خاندان

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

 ايشان و همه جوانان بيدار را از خداى بزرگ آرزومندم.

  سيد احمد فهرى زنجانى

 6، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  مقدمه چاپ ششم

نگرند، در صحنه  هشگرى به جهان خلقت مىهوشمندانى كه با پژو

 بينند. پهناور گيتى به جز نظم و قانون، چيز ديگرى نمى

ناپذير، به دنبال كشف  مجامع علمى بشر كه امروز با كوشش خستگى

حقايق علمى هستند در حقيقت، به جز دستيابى به قوانين و نظامى 

 كه در تمام جهان خلقت حكومت دارد، چيز ديگرى نيست.
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همه  اى بنام بشر با آن بنابراين، در چنين جهان منظم، مجموعه

تواند مشمول اين نظام نبوده و  امتيازات خلقتى كه او را است، نمى

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

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

إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما »  واى آيه شريفه استمحت

دهد تا آنگاه كه  خداوند سرنوشت اجتماعى را تغيير نمى «بِأَنْفُسِهِمْ

 آنان آنچه را كه در خودشان وجود دارد تغيير ندهند.

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 است و در سرنوشت آنان 

دخالت دارد تغييرى نخواهد داد. قواى غير طبيعى و مددهاى 

شتابند كه  غيبى، هنگامى به امر خداى تعالى به يارى انسان مى

 به عهده او گذاشته شده كوتاهى نكند اى كه آدمى در انجام وظيفه

  هاى نمونه «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ»

 7، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اين حقيقت را در زندگى فردى و اجتماعى ملل و اقوام، فراوان 

شان  توان ديد: در جنگ بدر با آنكه مسلمانان استعداد جنگى مى
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عدادشان كمتر از يك سوم آنان، نسبت به دشمن بسيار ناچيز بود و ت

خواستند از همه امكانات خود در  ولى افرادى بودند مصمم كه مى

 مبارزه استفاده كنند.

عمر بن وهب هنگامى كه از جانب قريش مأموريت يافت كه از لشگر 

اسالم بازديدى به عمل آورد، او با جمعى آمد و گرداگرد لشگر 

كرد كه از نظر كميت در اسالم را گشت و چون بازآمد، گزارش 

حدود سيصد تن هستند و كسى هم در كمين ندارند و ليكن از نظر 

كيفيت، ديدم شتران يثرب بارشان مرگ و زهر كشنده در ميان بار 

 دارند:

اما ترونهم خرسا ال يتكلمون يتلمظون تلمظ االفاعى مالهم ملجأ اال »

 «.تى يقتلواسيوفهم و ما اريهم يولون حتى يقتلوا و ال يقتلون ح

اند، ولى همچون  بينيد كه مهر بر لب و خاموش ايستاده 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.
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شتگان نصرت، به امر خداى تعالى در نتيجه اين فداكارى بود كه فر

به يارى آنان آمدند و شاهد پيروزى را در آغوش كشيدند، چنانچه 

 فرمايد:

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

يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَالثَةِ آالفٍ مِنَ الْمَالئِكَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ 

إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ   مُنْزَلِينَ بَلى

 «.بِخَمْسَةِ آالفٍ مِنَ الْمَالئِكَةِ مُسَوِّمِينَ

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

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

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.

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

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

واى ملكوتى و نيروهاى ها و دعاها يعنى استمداد از ق همه ناله از آن
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شد، كوچكترين اثرى مشهود  غيبى كه در مجالس و محافل اجرا مى

 نبود.

 8، ص: 2 گناهان كبيره، ج

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

هاى گره كرده در مقابل ديو ستم ايستاد، گرچه همه آنانى كه  مشت

با غيب و تنها مبتنى بر امور طبيعى  محاسبات زندگيشان بدون ارتباط

كردند و حاضر نبودند آن را حتى  بود، اين جنبش را تخطئه مى

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

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

د و از آنچه كه به مقابله برخيزد. ولى چون ملت را بيش از اين نبو

توانست بكشد  داشت، در پيشبرد هدف مضايقه نكرد، تنها فريادى مى

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

بردارى كرد، به حكم سنت الهى  آنچه در اختيار داشت، بهره

همه نيرو از هم پاشيد،  مددهاى غيبى الهى به يارى ما رسيد و آن

زانو در آمدند و معجزه تاريخ به وقوع پيوست، نقش ابرقدرتها به 

نيروهاى غيبى و مددهاى الهى در پيروزى انقالب اسالمى ما 

تواند آن را ناديده  چنان تبلور داشت كه هيچ كوردلى نمى آن
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إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا » بگيرد. براى همه محقق شد كه:

آرى: تنها راه نجات و سعادت طبق اين سنت الهى،  «هِمْما بِأَنْفُسِ

خودسازى است و پيامبران خدا همه براى ارائه برنامه خودسازى 

هاى تعيين شده، راه  اند، تا آدمى با در دست داشتن برنامه بشر آمده

 سعادت را پيموده و به صالح و رستگارى در دنيا و آخرت نايل آيد:

پرهيز از آلودگى به گناه  «زَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَ»

و پليدى كه در لسان شرع از آن به تقوا تعبير شده، نيمى از اجراى 

اين برنامه عظيم و بلكه قسمت اعظم آنست و هدف مشترك دعوت 

طلبان بشر است و تا دامن فرد و اجتماع از اين  همه پيامبران و اصالح

 ك نگردد، اميد نجاتى براى او نيست.آلودگى پا

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

اكنون براى بار ششم، كتاب مزبور در  طرف همه اقشار مردم شد و هم

ها هزار جلد به چاپ  شود )و تاكنون ده قطع وزيرى تجديد چاپ مى

اع ما، در صدد رسيده است(، نويدبخش آنست كه بحمد اللّه اجتم

سازى خود از آلودگيها و ناپاكيهائى است كه دشمنان ما با نفوذ  پاك

در همه شؤون اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى ما، شالوده 

آن گناهان را فراهم كردند. و امروز كه ملت ما به يارى خداى توانا 

ى، و رهبرى هوشمندانه امام و قائد بزرگ اسالم، نايب االمام خمين
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دست اجانب را از كشور قطع و استقالل و آزادى خود را بازيافته 

رود كه با ادامه انقالب تا مرحله نهائى پيروزى و  است، اميد آن مى

  كندن

 9، ص: 2 گناهان كبيره، ج

هاى پوسيده استعمار، قدم در راه جهاد با نفس كه جهاد اكبر  ريشه

ا و گناهان شستشو است، گذاشته و دامن خود را از همه آلودگيه

 هاى الهى درباره آنان تحقق يابد. كنند، تا وعده

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

 دورى از گناه، از خداى تعالى خواستارم.

 1399رجب  21

  سيد احمد فهرى

 10، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 [ ]تتمه باب اول

  حبس الحقوق -26
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كبائر منصوصه، حبس كردن حقوق است بدون  بيست و ششم از

سختى. يعنى اگر كسى حقى بر ذمه ديگرى داشته باشد و مطالبه 

حق خود كند و آن شخص هم بتواند، ولى اداى حق نكند، گناه 

كبيره مرتكب شده است. چنانچه در روايت، اعمش از حضرت صادق 

ه الساّلم عليه السّالم و در روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا علي

 «.و حبس الحقوق من غير عسر»فرمايد:  در شمار كبائر مى

كسى كه حق مؤمنى را حبس »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

كند و به او نرساند، خداوند روز قيامت او را روى دو پايش، پانصد 

شود و  دارد تا اينكه از او عرقش يا خونش جارى مى سال نگه مى

كند، اين شخص ستمكارى است  رف خداوند ندا مىاى از ط نداكننده

كه حق خداوند را حبس نموده است. پس از آن، چهل روز سرزنش 

)و  1«شود او را به آتش افكنند شود. پس امر مى كرده مى

 كننده، مؤمنين هستند يا سرزنش

______________________________ 
لقيمة خمسمائة من حبس حق المؤمن اقامه اللّه عز و جل يوم ا -(1)

عام على رجليه حتى يسيل عرقه او دمه و ينادى مناد من عند اللّه 
                                                 

ظامل الذى حبس عن الّله حقه قال عليه الّسالم فيوبخ اربعني يوما مث يؤمر به من حبس حق املؤمن اقامه الّله عز و جل يوم القيمة مخسمائة عام على رجليه حىت يسيل عرقه او دمه و ينادى مناد من عند الّله هذا ال -(1)  1
 (.367ص  2اىل النار.) كاىف ج 

 (361يابد) مرآت العقول ص  گردد و اگر زياد بوده خونش جريان مى فرمايد: اگر ظلمش كم بود عرقش جارى مى جملسى در معناى اين حديث مى
 كمال قربش به خداوند يا به سبب آنكه خدا امر به آن حق يا اداى آن حق فرموده است.  -كند كه حق مؤمن حق خدا است به سبب ه داللت مىفرمايد: اين مجل و نيز جملسى مى
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هذا الظالم الذى حبس عن اللّه حقه قال عليه السّالم فيوبخ اربعين 

 (.367ص  2يوما ثم يؤمر به الى النار. )كافى ج 

فرمايد: اگر ظلمش كم بود عرقش  مجلسى در معناى اين حديث مى

يابد )مرآت  ر زياد بوده خونش جريان مىگردد و اگ جارى مى

 (361العقول ص 

كند كه حق مؤمن حق  فرمايد: اين جمله داللت مى و نيز مجلسى مى

 -خدا است به سبب

 11، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 انبياء(.

كنندگان به  كند؛ كجايند اذيت و نيز فرمود: روز قيامت منادى ندا مى

ه بر صورتشان گوشت نيست! خيزند ك دوستان خدا؟ پس جمعى برمى

كردند و با آنها  شود كه ايشان آنانند كه به مؤمنين اذيت مى گفته مى

شود  كردند. پس امر مى گيرى مى دشمنى كرده و در دينشان سخت

آنها را به جهنم دراندازند. سپس فرمود: به خدا سوگند ايشان با 
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را حبس  عقيده( بودند ليكن حقوق ايشان مؤمنين هم قول )يعنى هم

 .2كردند و رازشان را فاش مى

هر مؤمنى كه مال مؤمنى را كه بآن نيازمند است »فرمود:  و نيز مى

حبس كند، به خدا سوگند كه از طعام بهشتى نخواهد چشيد و از 

 .3«رحيق مختوم )نوعى از مشروبات بهشتى است( نخواهد آشاميد

 مطالعه حقوق در محشر

روز قيامت دست بنده را »فرمايد:  ى: و حضرت سجاد عليه السّالم م

گويند: هركس نزد اين  دهند و مى گيرند و باهل محشر نشان مى مى

شخص حقى دارد، حق خود را بگيرد و هيچ چيز بر اهل محشر از اين 

دشوارتر نيست كه آشنائى را ببينند، از ترس آنكه مبادا ادعاى حقى 

 .4«كند

روزى »فرمايد  اى كه مى يفهو شايد اشاره به اين موقف باشد آيه شر

 5«كند كه شخص از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش فرار مى

 يعنى از ترس مطالبه كردن هريك حق خود را.

                                                 
آذوا املؤمنني و نصبوا هلم و عاندوهم و عنفوهم ىف دينهم مث يؤمر هبم اىل  عن ايب عبد الّله عليه الّسالم اذا كان يوم القيمة نادى مناد اين الصدود الوليائى فيقوم قوم ليس على وجوههم حلم فيقال هؤالء الذين -(1)  2

 (.587ص  8جلد  145باب جهنم مث قال عليه الّسالم كانوا و الّله الذين يقولون بقوهلم و لكنهم حبسوا حقوقهم و اذا عوا عليهم سرهم) وسائل الشيعه كتاب احلج 
 حبار االنوار(. 15هو حيتاج اليه مل يذق و الّله من طعام اجلنة و ال يشرب من الرحيق املختوم.) جلد اميا مؤمن حبس مؤمنا عن ماله و  -(2)  3
 (.85صفحه  5ىل االخبار ج ء اشد على اهل القيمة من ان بروا من يعرفهم خمافة ان يدعى عليه شيئا) لئا يؤخذ بيد العبد يوم القيمة على رؤس االشهاد اال من كان له قبل هذا حق فليأخذه و ال شى -(3)  4
5  (4)-\i  ِِه َو أَبِيِه َو صاِحَبِتِه َو بَِنيه  (.36تا  34آيه  80) سوره E\ يَ ْوَم يَِفرُّ اْلَمْرءُ ِمْن َأِخيِه َو أُمِّ
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______________________________ 
كمال قربش به خداوند يا به سبب آنكه خدا امر به آن حق يا اداى 

 آن حق فرموده است.

ه عليه السّالم اذا كان يوم القيمة نادى مناد اين عن ابي عبد اللّ -(1)

الصدود الوليائى فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال هؤالء 

الذين آذوا المؤمنين و نصبوا لهم و عاندوهم و عنفوهم فى دينهم ثم 

يؤمر بهم الى جهنم ثم قال عليه الساّلم كانوا و اللّه الذين يقولون 

وقهم و اذا عوا عليهم سرهم )وسائل الشيعه بقولهم و لكنهم حبسوا حق

 (.587ص  8جلد  145كتاب الحج باب 

ايما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله و هو يحتاج اليه لم يذق و اللّه  -(2)

بحار  15من طعام الجنة و ال يشرب من الرحيق المختوم. )جلد 

 االنوار(.

كان له يؤخذ بيد العبد يوم القيمة على رؤس االشهاد اال من  -(3)

ء اشد على اهل القيمة من ان بروا من  قبل هذا حق فليأخذه و ال شى

 (.85صفحه  5يعرفهم مخافة ان يدعى عليه شيئا )لئالى االخبار ج 

 80)سوره   يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ -(4)

 (.36تا  34آيه 
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 12، ص: 2 ، جگناهان كبيره

  مفلس حقيقى

دانيد مفلس  : رسول خدا صلّى اللّه به اصحاب خود فرمود: آيا مى

كيست؟ گفتند: مفلس نزد ما كسى است كه نه درهم دارد و نه مال و 

جز اين نيست كه مفلس از امت من، كسى »نه متاع. حضرت فرمود: 

امت آيد روز قي است كه با داشتن نماز و روزه و زكات و حج، مى

آيد كه آن شخص مالش را  كسى كه به او فحش داده و ديگرى مى

آيد كه او  آيد كه خونش را ريخته و ديگرى مى خورده و ديگرى مى

را زده است. پس از حسنات آن شخص گرفته و به هريك از صاحبان 

شود و اگر پيش از آنكه صاحبان حق به  حق باندازه حقشان داده مى

تمام شود، از گناهان صاحبان حق برداشته حق خود برسند، حسناتش 

 .6«افكنند اندازند، آنگاه او را بجهنم مى شود و بر او مى مى

  موارد حبس حقوق

  بدهى

                                                 
متاع له قال ص ان املفلس من امىت من اتى يوم القيمة بصالة و صيام و زكوة و حج و يأتى قد شتم هذا قال النىب صّلى الّله عليه و آله الصحابه أ تدرون من املفلس قالوا املفلس فينا من ال درهم و ال مال و ال  -(1)  6

 االنوار(.حبار  3رحت عليه مث يطرح ىف النار) جلد و اكل مال هذا و هتك دم هذا و ضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته و هذا من حسناته فان فنيت حسناتة قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياه فط
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: دين مال كلى است كه بر ذمه شخص براى ديگرى، به سببى از 

اسباب ثابت شده. مانند قرض گرفتن كه قرض گيرنده مبلغى را كه 

كه در وجه طلبكار بپردازد. و مانند اش ثابت است  گرفته بر ذمه

فروش( فروخته كه ذمه فروشنده  جنسى را كه به معامله سلف )پيش

به آن جنس مشغول است كه سر موعد به مشترى بپردازد. و مانند 

اى كه جنس را گرفته بايد پولش را به  ثمن )پول( در معامله نسيه

به صاحب ملك  فروشنده بپردازد. يا مانند مال االجاره كه مستأجر

باشد، و مانند نفقه  مديون است. و مهر زن كه بر عهده شوهر مى

زوجه دائمه، و انواع ضمانها كه در كتب فقهى ذكر شده است. و 

فروعاتش بسيار است كه به مناسبت بحث به بعضى از مسائل مهم آن 

 شود: اشاره مى

  مدت بدهى با مدت و بى

كه مدت ندارد يا اگر داشته  : بدهى دو قسم است: حالى يعنى دينى

در دين  -دار باشد تمام شده است. و مؤجل يعنى بدهى مدت

دار، بستانكار حق مطالبه بدهى خود را پيش از تمام شدن مدت  مدت

  ندارد. بلى هرگاه شخص
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______________________________ 
قال النبى صلّى اللّه عليه و آله الصحابه أ تدرون من المفلس  -(1)

الوا المفلس فينا من ال درهم و ال مال و ال متاع له قال ص ان ق

المفلس من امتى من اتى يوم القيمة بصالة و صيام و زكوة و حج و 

يأتى قد شتم هذا و اكل مال هذا و هتك دم هذا و ضرب هذا فيؤتى 

هذا من حسناته و هذا من حسناته فان فنيت حسناتة قبل ان يقضى ما 

بحار  3ه فطرحت عليه ثم يطرح فى النار )جلد عليه اخذ من خطايا

 االنوار(.

 13، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شود. مثال اگر  مديون بميرد، دين مؤجلش، معجل و حالى مى

شخصى به ديگرى بدهى داشت كه در رأس يك سال بايد بپردازد و 

پيش از رسيدن موعد بميرد، بايد بدهيش را از مالش پيش از تقسيم 

توانند بگويند مدت دين هنوز تمام نشده  نند و ورثه نمىارث اداء ك

اش  است. ولى اگر طلبكار بميرد و طلبش مدت داشته باشد، ورثه

 توانند از مديون، پيش از رسيدن مدت، مطالبه بدهى كنند. نمى

  بدهى را بايد پرداخت
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: در صورتى كه بدهى مدت نداشته باشد يا مدت آن تمام شده باشد 

شود كه سعى كند بدهى خود  طالبه كند، فورا واجب مىو طلبكار م

اى كه باشد، هرچند بفروختن بعضى چيزهائى  را بپردازد، بهر وسيله

كه زائد بر ما يحتاج زندگى او است. و هرچند به كمتر از قيمت آن 

جنس بخواهند بخرند. بهر قيمت كه بخرند بايد بفروشد و بدهى 

در كم بخرند كه در عرف اين ق خودش را بپردازد. مگر آنكه آن

معامله را تضييع و اتالف بگويند. در اين صورت بعيد نيست كه بر 

بدهكار فروش آن چيز واجب نباشد و چنانچه از ما يحتاج خود 

چيزى مانند فرش يا لباس و اثاثيه خانه و مغازه و غيره نداشته باشد 

براى  تا بفروشد، بايد از طريق كار، دين خودش را بدهد، يعنى

طلبكار، در صورتى كه بخواهد مثال شاگردى كند، يا مشغول كسب 

ديگرى شده كه اليقش باشد و بخرج نيفتد و از آن راه بدهيش را 

بپردازد. بطور كلى بر مديون، پرداخت دين واجب است و مسامحه 

 كردنش بهر حال حرام و حبس حق از گناهان كبيره است.

كند، اگر از  كه در آن زندگى مىاى  ما يحتاج زندگى مانند خانه

شأن و حال او زياد نباشد و همچنين لباس و فرش و ظرف و ساير 

چيزهائى كه در زندگى كردن به آن نيازمند است، به طورى كه اگر 

افتد و موجب  بخواهد آنها را بفروشد در مشقت و سختى مى
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ر گردد، اين قبيل اشياء را الزم نيست بفروشد و طلبكا منقصتش مى

تواند او را مجبور بفروش آنها نمايد. بلى براى شخص مديون  نمى

جايز است، مشقت را تحمل كرده و لوازم زندگى خود را بفروشد و 

تواند در اين صورت كه  بدهى خود را بپردازد و طلبكار هم مى

مديون خودش اقدام بفروش آنها كرده طلبش را بگيرد، ليكن 

در حرج و زحمت بيفتد و لوازم سزاوار است راضى نشود بدهكار 

زندگى خود را بفروشد سزاوار است كه او را مهلت دهد تا خداوند 

 فرج كند هرچند خود مديون راضى باشد.

از عثمان بن زياد مرويست كه به حضرت صادق عليه الساّلم عرض 

اش را بفروشد و طلب  خواهد خانه كرد: طلبى شخصى دارم و مى

 ه فرمود:مرا بدهد. حضرت سه مرتب

 14، ص: 2 گناهان كبيره، ج

يعنى تو را در پناه خدا « اعيذك باللّه ان تخرجه من ظل رأسه»

كند بيرون  اى كه در آن زندگى مى سپارم از اينكه او را از خانه مى

 .7 كنى. و چند حديث ديگر به همين مضمون نقل شده است

                                                 
 13ج  11الم اعيذك بالّله ان خترجه من ظل رأسه) وسائل كتاب التجاره باب عن ابن زياد قال قلت اليب عبد الّله عليه السالم ان ىل على رجل دينا و قد اراد ان يبيع داره فيقضيىن فقال ابو عبد الّله عليه السّ  -(1)  7

 (.95ص 
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حاب و نيز مرويست كه جناب محمد بن ابى عمير كه از خواص اص

حضرات موسى بن جعفر و رضا و جواد عليهم السّالم و شغل وى 

شود. از شخصى ده  بزازى بود، مالش از دستش خارج و فقير مى

هزار درهم طلب داشت پس شخص بدهكار، خانه خود را فروخت به 

مبلغ ده هزار درهم و آن را در خانه ابن ابى عمير آورد و گفت: اين 

آيا اين مبلغ از ارث به تو رسيده؟ گفت طلب تو است بگير. فرمود: 

 نه: گفت: آيا كسى به تو بخشيده؟

اى  گفت نه. فرمود: آيا ملكى داشتى و فروختى؟ گفت نه، بلكه خانه

كه مسكن من بود فروختم تا دين خود را به تو بپردازم. آن جناب 

فرمود: از حضرت صادق عليه الساّلم روايت كرد مرازريح المحارب 

نبايد مديون را « ال يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين» كه فرمود:

اش بيرون كنند. پس فرمود: اين مبلغ  بواسطه بدهى كه دارد از خانه

كنم؛ با اينكه به خدا سوگند در  را برگردان كه من در آن تصرف نمى

اين وقت به يك درهم آن محتاجم ليكن يك درهم از اين مال را 

اش پانصد هزار  آن جناب با اينكه سرمايهكنم. و سبب فقر  تصرف نمى

درهم بود اين است كه، بواسطه بستگى به حضرت موسى بن جعفر 

عليه الساّلم او را گرفتند و تازيانه بسيار زدند و مدت چهار سال 
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پايان  زندانش كردند و هرچه داشت از او گرفتند رضوان و رحمت بى

 .8خداوند به روانش باد

  دهى نيستاى از پرداخت ب چاره

 فرمايد: : پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كسى كه مسامحه كند و از رساندن حق به صاحبش درنگ نمايد 

گذرد گناه عشارى بر او  كه توانائى دارد، هر روزى كه مى درحالى

 .9گيرد( است )عشار كسى است كه به امر ظالم از مردم ده يك مى

______________________________ 
عن ابن زياد قال قلت البي عبد اللّه عليه السالم ان لى على  -(1)

رجل دينا و قد اراد ان يبيع داره فيقضينى فقال ابو عبد اللّه عليه 

السّالم اعيذك باللّه ان تخرجه من ظل رأسه )وسائل كتاب التجاره 

 (.95ص  13ج  11باب 

 باب التجارة(. 95ص  13وسائل الشيعه )ج  -(2)

                                                 
 لتجارة(.باب ا 95ص  13وسائل الشيعه) ج  -(2)  8
اداء حقه  -على ذى حق حقه و هو يقدر على« يبطل. ح. ل» آله و من مطلعن جعفر بن حممد عليه الّسالم عن آبائه عليهم الّسالم عن النىب صّلى الّله عليه و آله ىف حديث املناهى انه قال صّلى الّله عليه و  -(3)  9

 (.89ص  13ج  8ه ابواب الدين باب فعليه كل يوم خطيئة عشار.) كتاب التجارة وسائل الشيع
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عن جعفر بن محمد عليه السّالم عن آبائه عليهم السّالم عن  -(3)

النبى صلّى اللّه عليه و آله فى حديث المناهى انه قال صلّى اللّه عليه 

 -على ذى حق حقه و هو يقدر على« يبطل. ح. ل»و آله و من مطل 

 15، ص: 2 گناهان كبيره، ج

خدا شهيد شد فرمايد: كسى كه در راه  و حضرت باقر عليه الساّلم مى

شود مگر بدهى كه كفاره ندارد. يا بايد دينش  از هر گناهى پاك مى

پرداخت شود يا طلبكار ببخشد وگرنه شهيد هم گرفتار بدهيش 

 .10 هست

شود،  فرمايد: نخستين قطره خونى كه از شهيد ريخته مى و نيز مى

شود مگر بدهى كه عالجش منحصر به  تالفى تمام گناهانش مى

 .11باشد پرداختش مى

و براى اهميت مطلب همين بس كه مردى از انصار مرد و دو دينار 

بدهكار بود، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر او نماز نخواند 

                                                 
 (.83ص  13ج  4كل ذنب يكفره القتل ىف سبيل الّله اال الدين ال كفارة له اال ادائه او يقضى صاحبه او يعفو الذى له احلق) وسائل الشيعه باب   -(1)  10
 (.85ص  13ج  4باب اول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه اال الدين فان كفارته قضائه) وسائل الشيعه  -(2)  11
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تا اينكه بعضى از بستگانش ضامن شدند كه بدهى او را بپردازند. 

 .12آنگاه آن حضرت بر او نماز گزارد

ث را بر حضرت صادق عليه و مرويست كه معاوية بن وهب، اين حدي

السّالم عرضه داشت فرمود: درست است و جز اين نيست كه رسول 

خدا صلّى اللّه عليه و آله چنين فرمود، براى آنكه مسلمانان اندرز 

بگيرند و اهميت دين را بدانند و آن را كوچك نشمرده و به صاحبش 

على عليه  رد كنند وگرنه هريك از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و

السّالم و حسن عليه السّالم و حسين عليه السّالم زمانى كه از دنيا 

رفتند، مديون بوده و به اداى دين خود وصيت فرمودند و پس از 

. و خالصه معنى حديث آن 13فوت هريك وصى او دينش را اداء كرد

است كه مديون بودن مذموم نيست و جايز است. چيزى كه حرام 

 باشد. در اداى دين مى است مسامحه كردن

خواهم مجاور  ابو ثمامه به حضرت جواد عليه السّالم عرض كرد: مى

  مكه و مدينه

                                                 
قرابته و قال الصادق عليه الّسالم ان رسول الّله صّلى الّله عليه و آله ان رجال من االنصار مات و عليه ديناران دينا فلم يصل عليه النىب صّلى الّله عليه و آله و قال صلوا على صاحبكم حىت ضمنهما عنه بعض  -(3)  12

 (.79ص  13ج  2ى بعض و لئال يستخفوا بالدين ...) جتارت وسائل ابواب دين باب امنا فعل ذلك ليتعظوا و لريد بعضهم عل
 باب الدين 93ص  5كاىف ج   -(4)  13
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______________________________ 
اداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار. )كتاب التجارة وسائل الشيعه 

 (.89ص  13ج  8ابواب الدين باب 

ال الدين ال كفارة له اال كل ذنب يكفره القتل فى سبيل اللّه ا -(1)

ج  4ادائه او يقضى صاحبه او يعفو الذى له الحق )وسائل الشيعه باب 

 (.83ص  13

اول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه اال الدين فان كفارته  -(2)

 (.85ص  13ج  4قضائه )وسائل الشيعه باب 

ه ان رجال من االنصار مات و عليه ديناران دينا فلم يصل علي -(3)

النبى صلّى اللّه عليه و آله و قال صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما 

عنه بعض قرابته و قال الصادق عليه الساّلم ان رسول اللّه صلّى اللّه 

عليه و آله انما فعل ذلك ليتعظوا و ليرد بعضهم على بعض و لئال 

 (.79ص  13ج  2يستخفوا بالدين ... )تجارت وسائل ابواب دين باب 

  باب الدين 93ص  5فى ج كا -(4)

 16، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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كه بدهكارم. حضرت فرمود به محل خود  منوره بگردم درحالى

برگرد تا بدهيت را بپردازى و مبادا از دنيا بروى و خداى را مالقات 

 .14كند كه بدهكار باشى زيرا مؤمن خيانت نمى كنى درحالى

  نپرداختن بدهى، خيانت و ظلم به همه است

شود كه حبس حق و مسامحه در  : از اين حديث شريف معلوم مى

اداى دين، خيانت است. و بنابراين آنچه در باب خيانت گفته شد در 

آيد و در حديث نبوى آن را از مصاديق ظلم شمرده و  اينجا هم مى

مسامحه كردن مسلمانى كه بر پرداخت بدهيش توانائى »فرمايد:  مى

 .15«سلميندارد ظلمى است نسبت به م

ظلم بودنش نسبت به شخص طلبكار ظاهر است، ولى نسبت به ساير 

شود ديگران به  مسلمانان شايد از اين جهت باشد كه سبب مى

مسلمانان قرض ندهند، از ترس اينكه مبادا مثل اين شخص در 

انگارى كنند يا مالش تلف شود. و به تعبير ديگر  پرداخت بدهى سهل

دين با توانائى، باب خير و معروف را سد مسامحه كردن در پرداخت 

كند كه از اين به بعد كسى جرأت نكند به ديگرى قرض بدهد.  مى

                                                 
لقى الّله تعاىل و ليس عليك دين ان املؤمن ال خيون) كاىف ى دينك و انظر ان تعن اىب مثامه قال قلت أليب جعفر عليه الّسالم اىن اريد ان الزم مكة او املدينة و على دين فما تقول فقال عليه الّسالم ارجع اىل مؤد -(1)  14

 باب الدين(. 94ص  5ج 
 (.97ص  13عن على عليه الّسالم قال مسعت رسول الّله صّلى الّله عليه و آله يقول مطل املسلم املوسر ظلم للمسلمني ...) وسائل باب الدين ج  -(2)  15
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كه از بزرگترين خيرات است و سبب جلوگيريش همين  درحالى

 شخص شده است.

خدا لعنت كند برندگان راه »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

احسانى بكند و خيرى خير را. و ان كسى است كه ديگرى به او 

برساند، پس او كفرانش كند و اين امر سبب شود كه آن شخص ديگر 

. و ظاهر است كه قرض دادن احسان است 16«به كسى احسان ننمايد

شود كه ديگر آن  و مسامحه كردن در پرداخت آن كفران. و سبب مى

 شخص چنين احسانى به كسى نكند.

  حكم قرض دادن و گرفتن

  تبره براى وام دادن ثوابهاى بسيارى: در روايات مع

______________________________ 
عن ابى ثمامه قال قلت ألبي جعفر عليه السّالم انى اريد ان  -(1)

الزم مكة او المدينة و على دين فما تقول فقال عليه الساّلم ارجع الى 

مؤدى دينك و انظر ان تلقى اللّه تعالى و ليس عليك دين ان المؤمن 

 باب الدين(. 94ص  5 يخون )كافى ج ال

                                                 
 (.539ص  8كتاب امر مبعروف باب   11وسائل ج  -الرجل يصنع اليه املعروف فيكفره فيمتنع صاحبه من ان يصنع ذلك اىل غريه) حبار االنوار لعن الّله قاطعى سبيل املعروف و هو -(3)  16
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عن على عليه الساّلم قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و  -(2)

آله يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ... )وسائل باب الدين 

 (.97ص  13ج 

لعن اللّه قاطعى سبيل المعروف و هو الرجل يصنع اليه  -(3)

ان يصنع ذلك الى غيره )بحار المعروف فيكفره فيمتنع صاحبه من 

 (.539ص  8كتاب امر بمعروف باب  11وسائل ج  -االنوار

 17، ص: 2 گناهان كبيره، ج

وعده داده شده، چنانچه در ترك آن هم عذابهاى شديد ذكر 

گرديده و در بعض موارد وام دادن واجب و ترك آن حرام و در 

 .اى موارد قرض دادن مستحب و ترك آن مكروه است پاره

ولى قرض گرفتن مكروه است در صورتى كه احتياج به گرفتن قرض 

نداشته باشد. و هر گاه محتاج به گرفتن قرض شود كراهت آن خفيف 

شود و شدت و كمى كراهت تابع شدت و كمى احتياج است. پس  مى

شود و  هر اندازه احتياج كمتر باشد، كراهت قرض خواستن بيشتر مى

گردد تا  شتر شود، كراهت آن كمتر مىهر اندازه احتياج بقرض بي

شود قرض بگيرد  جائى كه هيچ كراهت ندارد بلكه گاهى واجب مى

 باينكه امر واجبى مثل حفظ جان يا عرض بسته به وام گرفتن باشد.
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كسى كه زمينه اداى دين ندارد، احتياط آن است كه قرض نگيرد و 

 خود را مديون نسازد مگر در صورت ضرورت.

  ادن و عقاب ترك آنثواب وام د

 فرمايد: : پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كسى كه به مؤمنى وام دهد و او را تا هنگام توانائيش مهلت دهد، »

براى مالى كه به وام داده، ثواب زكات برايش خواهد بود و مالئكه 

نمايند تا هنگامى كه طلب خود را  برايش دعاء و طلب رحمت مى

 .17«دريافت نمايد

كسى كه وام دهد به برادر مسلمان خود، از براى او »و نيز فرمود: 

است بهر درهمى كه به قرض داده، هم وزن كوه احد از كوههاى 

 مكه معظمه و طور سينا، حسنات.

و اگر در مطالبه نمودن طلب خود از بدهكار، با او رفق و مدارا 

ذاب و نمايد، مانند برق جهنده روشن از صراط بگذرد بدون ع

معطلى حساب و كسى كه برادر مسلمانش حال خودش را نزد او 

                                                 
 (.86ص  13ج  6من اقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله ىف زكوة و كان هو ىف صالة من املالئكة حىت يؤديه) وسائل الشيعه باب  -(1)  17
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شكايت كند، پس به او وام ندهد، خداوند بهشت را بر او حرام 

 .18«دهد فرمايد در روزى كه به نيكوكاران پاداش مى مى

 بايد قصد پرداختن داشته باشد

  : بدهكارى كه از پرداخت بدهى ناتوان است

______________________________ 
من اقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله فى زكوة و  -(1)

ج  6كان هو فى صالة من المالئكة حتى يؤديه )وسائل الشيعه باب 

 (.86ص  13

و من اقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم اقرضه وزن جبل  -(2)

احد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات و ان رفق به فى طلبه 

لى الصراط كالبرق الخاطف الالمع بغير حساب و ال عذاب تعدى به ع

و من شكى اليه اخوه المسلم فلم يقرضه حرم اللّه عز و جل عليه 

 (.88ص  13ج  6الجنة يوم يجزى المحسنين )وسائل الشيعه باب 

 18، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 
كالربق اخلاطف الالمع بغري حساب و ال عذاب و من   و من اقرض اخاه املسلم كان له بكل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات و ان رفق به ىف طلبه تعدى به على الصراط -(2)  18

 (.88ص  13ج  6) وسائل الشيعه باب شكى اليه اخوه املسلم فلم يقرضه حرم الّله عز و جل عليه اجلنة يوم جيزى احملسنني
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بايد در قصدش باشد كه در نخستين زمانى كه توانائى پرداخت پيدا 

مسامحه نكند بلكه چنين نيتى را بايد از همان ابتدا داشته باشد كرد، 

كه اگر هنگام قرض گرفتن بخواهد اداى دين نكند تصرف كردنش در 

 آن مال، از همان اول حرام است.

كسى كه قرض بگيرد و »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

زدها د»فرمايد:  . و نيز مى19«دزدى است ستمگر»بخواهد كه ندهد، 

اند؛ كسى كه زكات مالش را ندهد و كسى كه مهريه زنش را  سه دسته

بدهى واجب االداء نداند و كسى كه قرض بگيرد و بخواهد كه 

 .20«نپردازد

بدهكار هرگاه همش اين باشد كه بدهيش را »فرمايد:  و نيز مى

كند تا دينش پرداخت  بدهد، خداوند دو ملك را كمك و يار او مى

ه قصدش سست شود، پس به همان مقدار از كمك و شود. و چنانچ

 .21«يارى خدا محروم است

 بايد بدهكار عاجز را مهلت داد

                                                 
 (.86ص  13ج  5من استدان دينا فلم ينو قضائه كان مبنزلة السارق) جتارت وسائل باب  -(1)  19
 (.153السراق ثلثة مانع الزكوة و مستحل مهور النساء و كذلك من استدان دينا و مل ينو قضائه) خصال ص  -(2)  20
 (.86ص  13ج  5ائل ابواب الدين باب كان معه من الّله حافظان يعينانه على االداء عن امانته فان قصرت نيته عن االداء قصر عنه عن املعونة بقدر ما قصر من نيته) جتارت وس  من كان عليه دين ينوى قضائه -(3)  21
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تواند بدهى خود را حتى با فروش زائد  : در صورتى كه بدهكار نمى

بر ما يحتاج، ادا كند بر طلبكار واجب است او را مهلت دهد تا وقتى 

را در مشقت و سختى  كه بتواند بپردازد و مطالبه كردن و بدهكار

 انداختن حرام است.

اگر تنگدستى پيدا شود پس »فرمايد  مى -چنانچه در قرآن مجيد

)وظيفه( مهلت دادنى است تا هنگام گشادگى و فراخى. )يعنى اگر 

بدهكارى نتوانست وام خود را كه هنگام پرداختش رسيده بپردازد، 

بدهكار تنگدست او را مهلت دهيد تا توانائى پيدا كند( و اگر از 

صرفنظر كنيد و مبلغى را كه از او طلبكاريد ببخشيد، براى شما بهتر 

 .22است اگر بدانيد

رود، ولى  زيرا اگر طلب خود را بگيريد مثل ساير اموال از بين مى

اى است كه نزد خداوند بامانت است و از  اگر به او ببخشيد، صدقه

 «.بريد آن براى هميشه بهره مى

______________________________ 
من استدان دينا فلم ينو قضائه كان بمنزلة السارق )تجارت  -(1)

 (.86ص  13ج  5وسائل باب 

                                                 
22  (4)-\i ُقوا َخرْيٌ َلُكمْ   َو ِإْن كاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة ِإىل  (.280آيه  2) سوره E\ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن. َمْيَسَرٍة َو َأْن َتَصدَّ
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السراق ثلثة مانع الزكوة و مستحل مهور النساء و كذلك من  -(2)

 (.153استدان دينا و لم ينو قضائه )خصال ص 

ن من كان عليه دين ينوى قضائه كان معه من اللّه حافظا -(3)

يعينانه على االداء عن امانته فان قصرت نيته عن االداء قصر عنه عن 

ج  5المعونة بقدر ما قصر من نيته )تجارت وسائل ابواب الدين باب 

 (.86ص  13

مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ   وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى -(4)

 (.280آيه  2)سوره  إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

 19، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شود: يكى وجوب مهلت به  از اين آيه شريفه دو چيز استفاده مى

بدهكارى كه از پرداخت بدهى عاجز است و ديگرى نيكوئى بخشش 

و صرفنظر كردن از طلب و در روايات كثيره بهر دو موضوع اشاره 

 شده است.

براى بدهكارت حالل »فرمايد:  مى پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله

نيست كه در حال توانائى، در پرداخت بدهى مسامحه كند، همچنين 
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بر تو هم حالل نيست او را در تنگدستى به زحمت بيندازى، وقتى كه 

 .23«بدانى از پرداخت وام ناتوان است

بپرهيزيد از اينكه تنك »فرمايد:  و حضرت صادق عليه الساّلم مى

از برادران مسلمان خود، وقتى كه از پرداخت بدهى  بگيريد بر يكى

خود ناتوان است، بسبب طلبى كه از او داريد. زيرا پدر ما رسول 

جايز نيست كه هيچ مسلمانى »فرمود:  خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

بر مسلمانى تنگ بگيرد و كسى كه مسلمانى را مهلت بدهد، خداى 

دهد، روزى كه جز سايه خدا  تعالى او را در سايه خود جاى مى

)يعنى در پناه رحمت و لطف خود روز قيامت او را  24«اى نباشد سايه

 دهد(. جاى مى

كسى كه بخواهد خدا زير سايه عرش خود جايش »و نيز فرمود: 

اى جز سايه خدا نباشد، پس بايد بدهكار  دهد، در روزى كه سايه

نكه طلبش را به او تنگدست را مهلت بدهد و از او مطالبه نكند يا اي

 .25«ببخشد

                                                 
 (.113ص  13ج  25و كما ال حيل لغرميك ان ميطلك و هو موسر فكذلك ال حيل لك ان تعسره اذا علمت انه معسر.) جتارت وسائل الشيعه ابواب الدين باب  -(1)  23
 .113ص  13ج  25وسائل الشيعه ابواب الدين باب  -(2)  24
 (.113ص  13ج  25راد ان يظله الّله ىف ظل عرشه يوم ال ظل اال ظله فلينظر معسرا اوليد ع له من حقه) ابواب الدين وسائل الشيعه باب من ا -(3)  25
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فرمايد: روز قيامت جماعتى زير سايه  و حضرت باقر عليه الساّلم مى

كه صورتهايشان از نور و لباسشان  گيرند، درحالى عرش خدا جاى مى

كند كه  از نور و بر كرسيهائى از نور قرار دارند. پس منادى ندا مى

گرفتند و بدهكار  اند كه در دنيا بر مؤمنين آسان مى اينها كسانى

دادند، تا وقتى كه بتواند بدهى خود را  تنگدست را مهلت مى

 .26«بپردازد

______________________________ 
و كما ال يحل لغريمك ان يمطلك و هو موسر فكذلك ال يحل  -(1)

لك ان تعسره اذا علمت انه معسر. )تجارت وسائل الشيعه ابواب 

 (.113ص  13ج  25الدين باب 

 .113ص  13ج  25وسائل الشيعه ابواب الدين باب  -(2)

من اراد ان يظله اللّه فى ظل عرشه يوم ال ظل اال ظله فلينظر  -(3)

 13ج  25معسرا اوليد ع له من حقه )ابواب الدين وسائل الشيعه باب 

 (.113ص 

عن ابى جعفر )ع( قال يبعث يوم القيمة قوم تحت ظل العرش  -(4)

اشهم من نور جلوس على كراسى من نور الى وجوههم من نور و ري

                                                 
ناد هؤالء قوم كانوا ييسرون على املؤمنني و ينظرون املعسر حىت عن اىب جعفر) ع( قال يبعث يوم القيمة قوم حتت ظل العرش وجوههم من نور و رياشهم من نور جلوس على كراسى من نور اىل ان قال فينادى م -(4)  26

 (.113ص  13ج  25ييسر.) جتارت وسائل ابواب الدين باب 
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ان قال فينادى مناد هؤالء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين و 

ج  25ينظرون المعسر حتى ييسر. )تجارت وسائل ابواب الدين باب 

 (.113ص  13

 20، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 ثواب صدقه براى مهلت هر روز

رسول خدا »كند كه  مى: كلينى از حضرت صادق عليه الساّلم روايت 

صلّى اللّه عليه و آله روزى بر منبر رفته و پس از حمد و ثناى الهى و 

صلوات بر پيغمبران فرمود: اى مردم بايد كه حاضران به آنهائى كه 

نيستند برسانند؛ كسى كه مهلت دهد مرد پريشانى را، بر خدا است 

سد تا وقتى كه هر روز ثواب تصدق به آن مال را در نامه عملش بنوي

 .27«كه مال خود را دريافت نمايد

دهد مثل اين است كه آن مقدار  يعنى هر روزى كه به او مهلت مى

طلب خود را گرفته و در راه خدا انفاق كرده است. و در اين زمينه 

 اخبار وارده بسيار است و آنچه گذشت كفايت است.

س و ضمنا بايد دانست كه از جمله موارد حبس حقوق، ندادن خم

زكات يا مسامحه كردن در پرداخت آن است و چون منع زكات از 
                                                 

 (.9حديث  114ص  13ج  25قال رسول الّله) ص( من انظر معسرا كان له على الّله ىف كل يوم صدقة مبثل ماله عليه حىت يستوىف حقه) جتارت وسائل ابواب الدين باب  -(1)  27
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طور  اى است كه بر آن نص خاص است، قريبا به جمله گناهان كبيره

 شود. استقالل ذكر مى

 فرمايد خداوند تالفى مى

: مستفاد از روايات اين است كه بدهكار اگر پيش از پرداخت بدهى 

پردازند و صاحب حق او را بميرد و پس از او از مالش بدهيش را ن

نبخشد، در صورتى كه هيچ تقصيرى در پرداختن بدهى نداشته و 

خواسته و در ادا هم مسامحه  قرض را براى امر حرامى هم نمى

نكرده، بلكه در قصدش اين بوده كه آن را بپردازد و مالى هم 

نداشته كه به آن وصيت كند. پس خداوند روز قيامت از فضل خود 

 فرمايد. ا راضى مىطلبكارش ر

چنانچه محمد بن بشروشا بخدمت حضرت صادق عليه الساّلم آمد و 

استدعا كرد كه با شهاب كه از جمله اصحاب آن حضرت بود درباره 

طلبى كه از او داشت سخن بفرمايد و دستور دهد با او سازش كند، 

تا وقتى كه موسم حج بگذرد، و طلبش هزار دينار بود. آن حضرت 

طلبيدند و فرمودند كه تو حال محمد بن بشر را ميدانى كه  شهاب را

گويد تو هزار دينار از او طلب دارى و آن  از دوستان ما است و مى

مبلغ خرج بطن و فرج نشده بلكه دينى چند از او نزد مردم مانده و 
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خواهم تو او را حالل كنى. بعد از آن  نقصانى چند كرده و من مى

 يكنى كه در عوض طلبت، حسناتش را به توفرمود: شايد تو گمان م

______________________________ 
قال رسول اللّه )ص( من انظر معسرا كان له على اللّه فى كل  -(1)

يوم صدقة بمثل ماله عليه حتى يستوفى حقه )تجارت وسائل ابواب 

 (.9حديث  114ص  13ج  25الدين باب 

 21، ص: 2 گناهان كبيره، ج

دانيم. حضرت  شهاب گفت: ما پيش خود چنين مى خواهند داد.

اى به او  تر است از اينكه بنده تر و عادل فرمود: خداى تعالى كريم

تقرب جويد و در شب سرما برخيزد و روز گرما روزه بگيرد يا طواف 

خانه خدا بجا آورد و بعد از آن خداى تعالى حسناتش را بگيرد و به 

است و از فضل خود به مؤمن عوض تو دهد و ليكن فضل الهى بسيار 

 دهد. شهاب گفت: من او را حالل كردم. مى

 دهند از حسنات به طلبكار مى

: در صورتى كه در پرداخت وام مقصر بوده به اينكه قرض را براى 

مصرف حرامى گرفته، يا در پرداخت آن كوتاهى كرده با اينكه 

ار هم نبخشيده توانسته و پس از مردنش از مالش ادا نشده و طلبك مى
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دارند و به طلبكار  است. در قيامت معادل دين از حسناتش برمى

دهند و اگر حسناتى نداشته باشد يا كم بياورد، از گناهان طلبكار  مى

 افكنند و در چند حديث به اين موضوع تصريح شده است. بر او مى

ترين حاالت انسان در  سخت»فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

قيامت، وقتى است كه مستحقين خمس و زكات برخيزند و به او روز 

بچسبند و بگويند پروردگارا، اين شخص خمس ما يا زكات ما را 

خورده و به ما نداده، پس خداوند از حسنات اين شخص به آنها 

 .28«دهد عوض مى

كند.  آيد و شكايت مى روز قيامت صاحب قرض مى»فرمايد:  و نيز مى

گيرند و اگر ندارد  دارد براى طلبكار از او مى اگر بدهكار حسنات

 «.گذارند گناهش را بر او مى

اش  و در روايات زيادى تصريح شده، كسى كه حق الناس بر عهده

يابد مگر پس از راضى شدن صاحبان حق كه يا به  باشد نجات نمى

برداشتن حسنات يا گذاشتن گناهان يا به شفاعت اهلبيت عليه الساّلم 

 ه او پاداش دهد.خداوند ب

                                                 
ينا فيدفع الّله اليهم عوضه عن حسنات ذلك الرجل و كذلك اهل أشّد االنسان يوم القيمة ان يقوم اهل اخلمس فيتعلقون بذلك الرجل فيقولون ربنا ان هذا الرجل قد أكل مخسنا و تصرف فيه و مل يدفعه ال -(1)  28

 (.549الزكوة.) لئاىل االخبار صفحه 
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شود؟: چگونگى معاوضه باينكه در مقابل حق چه  معاوضه به چقدر مى

دانند و راهى  شود، خداوند و رسولش بهتر مى مقدار حسنه واقع مى

  براى دانستن ما نيست و لزومى هم

______________________________ 
ذلك أشدّ االنسان يوم القيمة ان يقوم اهل الخمس فيتعلقون ب -(1)

الرجل فيقولون ربنا ان هذا الرجل قد أكل خمسنا و تصرف فيه و لم 

يدفعه الينا فيدفع اللّه اليهم عوضه عن حسنات ذلك الرجل و كذلك 

 (.549اهل الزكوة. )لئالى االخبار صفحه 

 22، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 ندارد.

اى از مراتب آن اشاره شده چنانچه  بلى در بعضى روايات به پاره

در برابر هر درهمى، ششصد نماز از مديون گرفته شده، »فرمايد:  ىم

در برابر هريك ششم از درهم نقره »و نيز  29«شود به طلبكار داده مى

گيرند و به  نخود نقره است( هفتصد نماز قبول شده مى 18)درهم 

 .30«دهند صاحب حق مى

                                                 
 549بار ص لئاىل االخ -(2و  1)  29
 549لئاىل االخبار ص  -(2و  1)  30
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 بهر حال بدهكار از دنيا رفتن خيلى سخت است. بايد هركس بكوشد

كه پيش از مرگ بدهى نداشته باشد و چنانچه از هر راهى عاجز 

باشد، سخت به اهلبيت عليه السّالم متوسل شود تا خصماى او را 

 راضى فرمايند.

گناهى بزرگتر )بعد از »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كبائرى كه خداوند از آنها نهى فرموده( از اين نيست كه شخصى 

رد و بر او وامهائى از مردم باشد و چيزى نداشته باشد كه با آن بمي

 .31«بدهيش را بپردازند

فالن شخص كه شهيد »و روزى پس از نماز به اصحاب خود فرمود: 

تواند وارد شود، بواسطه سه  شده بيرون بهشت متوقف است و نمى

 .32«درهمى كه به فالن شخص يهودى بدهكار است

                                                 
 باب الدين(. 489ليس ذنب اعظم عند الّله بعد الكبائر من رجل ميوت و عليه دين لرجال و ليس له ما يقضى عنه) مستدرك ص  -(3)  31
صد دينار) كه در آن زمان معادل ده قرآن عجمى بوده( از يك نفر  سيد هاشم حائرى فرمود: مبلغ يك از كتاب نور العيون نقل كرده كه جناب عامل زاهد 267مستدرك. در كتاب دار الّسالم نورى صفحه  -(4)  32

مرا و ديگران را در موقف  پس شىب در خواب ديدم گويا قيامت برپا شده ويهودى بعنوان قرض گرفتم كه در مدت بيست روز باو رد كنم، پس نصف آن را باو رد كردم و ديگر او را نديدم و گفتند به بغداد رفته است. 
ن بر صراط قرار گرفتم، ناگاه طلبكار يهودى مثل شعله آتش از حساب حاضر كردند، پس خداوند بفضلش مرا اذن دخول هبشت داد. پس چون خواستم از صراط عبور كنم، زفري و شهيق جهنم مرا بفزع انداخت و چو 

گفىت، ليكن تا طلب مرا ندهى از صراط   -دينار مرا بده و رد شو. پس تضرع كرده گفتم: من مهيشه در جستجوى تو بودم كه طلبت را بدهم گفت: راستجهنم خارج شد و راه عبور را بر من بست و گفت پنجاه 
 ضو تو گذارم.نتواىن عبور منود پس گريه كردم و تضرع منوده گفتم در اينجا چيزى ندارم كه بتو بدهم. پس يهودى گفت: بگذار يك انگشت خودم را بر يك ع

ام جمروح است. پس سينه خود را گشوده و نشان داد و شنوندگان هم ديدند  ام گذارد از شدت سوزش آن، از خواب بيدار شدم و ديدم سينه پس بآن راضى شدم تا از شرش خالص شوم و چون انگشت خود را بر سينه
 و هنوز خوب نشده. پس شنوندگان صداها را بگريه و زارى بلند منودند.ام  كه جراحت سخىت بر سينه او است و فرمود تاكنون مشغول معاجله

 حبار االنوار نقل منوده از خط شهيد اول از امحد بن اىب اجلوزى كه گفت: 17و نيز از جلد 
ند با تو چه معامله فرمود؟ گفت: اى امحد، وقىت از باب صفري ميآمدم ديدم بار شرتى از درمنه آرزو داشتم كه در خواب ابو سليمان داراىن كه از عباد و زهاد بود ببينم. پس يك سال بعد از فوتش ديدمش و گفتم خداو 

 دامن كه با آن خالل كردم يا دور افكندم، بدون آنكه در دهان منامي. احلال مدت يك سالست كه مبتال حبساب آن هستم. را، پس يك چوب از آن گرفتم منى
ماواِت َأْو ِف اأْلَْرِض يَأْ » i\ شريفهكند اين حكايت را آيه  و تصديق مى ا ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَ َتُكْن ِف َصْخَرٍة َأْو ِف السَّ يعىن لقمان بفرزندش فرمود، اى پسرك من اگر خصلىت از خوىب يا  E\«ِت هِبَا اللَّهُ يا بُ ََنَّ ِإَّنَّ

 ر جوف سنگ بزرگى يا در آمساَّنا يا در زمني باشد خدا آن را بياورد و در موقف حساب بر آن حساب فرمايد.بدى كه در خردى مهوزن دانه خردىل باشد، پس د
 اى كه براى حممد بن اىب بكر فرستاد چنني نوشت: امري املؤمنني عليه الّسالم در نامه

َفَمْن يَ ْعَمْل » i\ كننده است. و كافيست در اين مقام آيه شريفه اى بندگان خدا بدانيد خداوند از كوچك و بزرگ كارهايتان سؤاليعىن « و علموا عباد الّله ان الّله عز و جل سائلكم عن الصغري من عملكم و الكبري» 
 كسى كه مهوزن ذره كار بد كرده آن را خواهد ديد.يعىن كسى كه مهوزن ذره كار نيك كرده آن را خواهد ديد و   E\«ِمْثقاَل َذرٍَّة َخرْياً يَ َرُه َو َمْن يَ ْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ َرهُ 

 از جناب سيد حسن بن سيد على اصفهاىن نقل كرده است كه فرمود: 235و در صفحه 
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  مستحب است شتاب كردن در اداى دين

: چنانچه حبس حق و نپرداختن قرض حرام و از گناهان كبيره است، 

اداى دين و شتاب كردن در پرداخت آن در صورت مطالبه و 

توانائى، از بهترين واجبات خدا است و بر آن ثوابهاى بسيارى وعده 

 داده شده است.

______________________________ 
 549لئالى االخبار ص  -(2و  1)

ليس ذنب اعظم عند اللّه بعد الكبائر من رجل يموت و عليه  -(3)

 باب الدين(. 489دين لرجال و ليس له ما يقضى عنه )مستدرك ص 

از كتاب نور  267مستدرك. در كتاب دار السّالم نورى صفحه  -(4)

العيون نقل كرده كه جناب عالم زاهد سيد هاشم حائرى فرمود: مبلغ 

آن زمان معادل ده قرآن عجمى بوده( از يك  صد دينار )كه در يك

                                                                                                                                                                                           
هفت ماه از فوت پدرم گذشت مادرم در اصفهان ا نبود. چون هنگام فوت پدرم در جنف اشرف مشغول حتصيل بودم و كارهاى پدرم بدست بعضى از برادرامن برگذار شده بود و مرا هيچ اطالعى از گزارشات آَّن

بلى پس از فوت مرا اينجا جاى دادند. پرسيدم  اش را بنجف اشرف محل منودند. و در آن اوقات شىب پدرم را در خواب ديدم و گفتم مشا در اصفهان فوت كرديد و در جنف اشرف هستيد. فرمود: درگذشت و جنازه
احتم. تعجب كردم و گفتم است ليكن مكان ديگرى است. دانستم كه هم درجه پدرم نيست. پس گفتم حال مشا چگونه است؟ فرمود در شدت و سخىت بودم و االن حبمد الّله ر  مادرم نزد مشا است؟ فرمود: در جنف

از فزع بيدار شدم و به برادرم كه وصى بود صورت خواب خود را نوشتم و اينكه حتقيق   -امل بد بودبنعلبند طلىب از من داشت و مطالبه ميكرد، لذا ح -آيا مشا گرفتار بوديد؟ فرمود: بلى، حاج رضا پسر آقا بابا مشهور
پدرم طلىب داشته؟ پس شخص را پيدا كن و از خودش سؤال منا آيا از  كند آيا چنني شخصى طلىب از پدرم داشته؟ پس در جواب نوشت دفرتها را تفتيش منودم و اسم حاج رضا جزء طلبكاران نيست ثانيا نوشتم كه آن

 در جواب نوشت كه از او پرسيدم گفت:
ران آن مرحوم هست؟ مشا گفتيد نيست من هم سندى نداشتم و راهى بلى مبلغ هيجده تومان طلب داشتم و جز خداوند كسى را بر آن اطالعى نبود و پس از فوت آن مرحوم از مشا سؤال كردم كه اسم من جزء طلبكا

 ام. هنداشتم دلتنك شدم كه چرا آن مرحوم طلب مرا در دفرت خود ثبت ننموده پس خواستم آن مبلغ را باو بدهم قبول نكرد و گفت او را حالل منودبراى اثبات طلب خود 
آمرزد ستم  د و ظلمى كه از آن مؤاخذه خواهد فرمود. اما ظلمى كه آن را مىآمرز  آمرزد و ظلمى كه خدا آن را مى در اين حديث دقت كنيد امام باقر عليه الّسالم فرمود: ظلم بر سه قسم است: ظلمى كه خدا آن را منى

 منودن شخص است با خود در آنچه بني او و خداوند است و ظلمى كه آن را رها خنواهد كرد پس طلبكاريهائى است كه در بني بندگان است:
ّله و اما الظلم الذى ال يدعه ره الّله و ظلم ال يدعه الّله فاما الظلم الذى ال يغفره الّله فالشرك و اما الظلم الذى يغفره الّله فظلم الرجل فيما بينه و بني العن الباقر عليه الّسالم قال الظلم ثلثة ظلم يغفره الّله و ظلم ال يغف

 (.77فاملداينة بني العباد) وسائل الشيعه كتاب اجلهاد باب 
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نفر يهودى بعنوان قرض گرفتم كه در مدت بيست روز باو رد كنم، 

پس نصف آن را باو رد كردم و ديگر او را نديدم و گفتند به بغداد 

رفته است. پس شبى در خواب ديدم گويا قيامت برپا شده و مرا و 

داوند بفضلش مرا ديگران را در موقف حساب حاضر كردند، پس خ

اذن دخول بهشت داد. پس چون خواستم از صراط عبور كنم، زفير و 

شهيق جهنم مرا بفزع انداخت و چون بر صراط قرار گرفتم، ناگاه 

طلبكار يهودى مثل شعله آتش از جهنم خارج شد و راه عبور را بر 

من بست و گفت پنجاه دينار مرا بده و رد شو. پس تضرع كرده گفتم: 

 -ميشه در جستجوى تو بودم كه طلبت را بدهم گفت: راستمن ه

 23، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كسى كه طلبكاران »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

شود بدون معطلى حساب  خود را راضى كند، بهشت بر او واجب مى

  و در بهشت همنشين حضرت

______________________________ 
ن تا طلب مرا ندهى از صراط نتوانى عبور نمود پس گريه گفتى، ليك

كردم و تضرع نموده گفتم در اينجا چيزى ندارم كه بتو بدهم. پس 

 يهودى گفت: بگذار يك انگشت خودم را بر يك عضو تو گذارم.
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پس بآن راضى شدم تا از شرش خالص شوم و چون انگشت خود را 

اب بيدار شدم و ديدم ام گذارد از شدت سوزش آن، از خو بر سينه

ام مجروح است. پس سينه خود را گشوده و نشان داد و  سينه

شنوندگان هم ديدند كه جراحت سختى بر سينه او است و فرمود 

ام و هنوز خوب نشده. پس شنوندگان صداها  تاكنون مشغول معالجه

 را بگريه و زارى بلند نمودند.

خط شهيد اول از احمد بن  بحار االنوار نقل نموده از 17و نيز از جلد 

 ابى الجوزى كه گفت:

آرزو داشتم كه در خواب ابو سليمان دارانى كه از عباد و زهاد بود 

ببينم. پس يك سال بعد از فوتش ديدمش و گفتم خداوند با تو چه 

معامله فرمود؟ گفت: اى احمد، وقتى از باب صفير ميآمدم ديدم بار 

دانم كه با آن  ن گرفتم نمىشترى از درمنه را، پس يك چوب از آ

خالل كردم يا دور افكندم، بدون آنكه در دهان نمايم. الحال مدت 

 يك سالست كه مبتال بحساب آن هستم.

يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ »  كند اين حكايت را آيه شريفه و تصديق مى

اواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّم

يعنى لقمان بفرزندش فرمود، اى پسرك من اگر خصلتى از  «بِهَا اللَّهُ
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خوبى يا بدى كه در خردى هموزن دانه خردلى باشد، پس در جوف 

سنگ بزرگى يا در آسمانها يا در زمين باشد خدا آن را بياورد و در 

 موقف حساب بر آن حساب فرمايد.

اى كه براى محمد بن ابى بكر  ن عليه السّالم در نامهامير المؤمني

 فرستاد چنين نوشت:

و علموا عباد اللّه ان اللّه عز و جل سائلكم عن الصغير من عملكم و »

يعنى اى بندگان خدا بدانيد خداوند از كوچك و بزرگ « الكبير

فَمَنْ »  كننده است. و كافيست در اين مقام آيه شريفه كارهايتان سؤال

يعنى كسى  «عْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُيَ

كه هموزن ذره كار نيك كرده آن را خواهد ديد و كسى كه هموزن 

 ذره كار بد كرده آن را خواهد ديد.

از جناب سيد حسن بن سيد على اصفهانى نقل كرده  235و در صفحه 

 ود:است كه فرم

هنگام فوت پدرم در نجف اشرف مشغول تحصيل بودم و كارهاى 

پدرم بدست بعضى از برادرانم برگذار شده بود و مرا هيچ اطالعى 

از گزارشات آنها نبود. چون هفت ماه از فوت پدرم گذشت مادرم در 

اش را بنجف اشرف حمل نمودند. و در آن  اصفهان درگذشت و جنازه
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واب ديدم و گفتم شما در اصفهان فوت اوقات شبى پدرم را در خ

كرديد و در نجف اشرف هستيد. فرمود: بلى پس از فوت مرا اينجا 

جاى دادند. پرسيدم مادرم نزد شما است؟ فرمود: در نجف است 

ليكن مكان ديگرى است. دانستم كه هم درجه پدرم نيست. پس گفتم 

بحمد حال شما چگونه است؟ فرمود در شدت و سختى بودم و االن 

اللّه راحتم. تعجب كردم و گفتم آيا شما گرفتار بوديد؟ فرمود: بلى، 

 -حاج رضا پسر آقا بابا مشهور

 24، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .33«اسماعيل خواهد بود

كند،  در بدهى كه شخص به طلبكارانش رد مى»فرمايد:  و نيز مى

و برايش از هزار سال عبادت و هزار بنده آزاد كردن و هزار حج 

 و نيز فرمود: 34«عمره بجا آوردن بهتر است

كسى كه درهمى به صاحبان حق برآورد كند، خداوند او را از »

فرمايد و بهر دانقى )يك ششم درهم( كه داده  آتش جهنم آزاد مى

                                                 
 نقل از جامع االخبار(. 343بغري حساب و يكون ىف اجلنة رفيق امساعيل بن ابراهيم عليه الّسالم) مستدرك صفحه من ارضى اخلصماء من نفسه وجبت له اجلنة  -(1)  33
 (.78درهم يرده العبد اىل اخلصماء خري له من عبادة الف سنة و من عتق الف رقبة و خري له من الف حجة و عمرة) جهاد مستدرك باب  -(2)  34
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دهد و بهر درهمى كه داد شهرى از در سرخ  ثواب پيغمبرى به او مى

 .35«فرمايد در بهشت باو مرحمت مى

رد كردن يك درهم به صاحب حق بهتر است از »مايد: فر و نيز مى

روزه داشتن در روز و بپا ايستادن به عبادت در شب و كسى كه 

  بدهيش را رد كند، ملكى از زير عرش

______________________________ 
از  -بنعلبند طلبى از من داشت و مطالبه ميكرد، لذا حالم بد بود

وصى بود صورت خواب خود را فزع بيدار شدم و به برادرم كه 

نوشتم و اينكه تحقيق كند آيا چنين شخصى طلبى از پدرم داشته؟ 

پس در جواب نوشت دفترها را تفتيش نمودم و اسم حاج رضا جزء 

طلبكاران نيست ثانيا نوشتم كه آن شخص را پيدا كن و از خودش 

سؤال نما آيا از پدرم طلبى داشته؟ پس در جواب نوشت كه از او 

 سيدم گفت:پر

بلى مبلغ هيجده تومان طلب داشتم و جز خداوند كسى را بر آن 

اطالعى نبود و پس از فوت آن مرحوم از شما سؤال كردم كه اسم 

من جزء طلبكاران آن مرحوم هست؟ شما گفتيد نيست من هم سندى 

نداشتم و راهى براى اثبات طلب خود نداشتم دلتنك شدم كه چرا 
                                                 

 (.78صماء اعتق الّله رقبته من النار و اعطاه بكل دانق ثواب نىب و بكل درهم مدينة من درة محراء) جهاد مستدرك باب من رد درمها اىل اخل -(3)  35
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دفتر خود ثبت ننموده پس خواستم آن مبلغ آن مرحوم طلب مرا در 

 ام. را باو بدهم قبول نكرد و گفت او را حالل نموده

در اين حديث دقت كنيد امام باقر عليه السّالم فرمود: ظلم بر سه 

آمرزد و ظلمى كه خدا آن را  قسم است: ظلمى كه خدا آن را نمى

مى كه آمرزد و ظلمى كه از آن مؤاخذه خواهد فرمود. اما ظل مى

آمرزد ستم نمودن شخص است با خود در آنچه بين او و  آن را مى

خداوند است و ظلمى كه آن را رها نخواهد كرد پس طلبكاريهائى 

 است كه در بين بندگان است:

عن الباقر عليه السّالم قال الظلم ثلثة ظلم يغفره اللّه و ظلم ال يغفره 

ال يغفره اللّه فالشرك و اما  اللّه و ظلم ال يدعه اللّه فاما الظلم الذى

الظلم الذى يغفره اللّه فظلم الرجل فيما بينه و بين اللّه و اما الظلم 

الذى ال يدعه فالمداينة بين العباد )وسائل الشيعه كتاب الجهاد باب 

77.) 

من ارضى الخصماء من نفسه وجبت له الجنة بغير حساب و  -(1)

يم عليه السّالم )مستدرك يكون فى الجنة رفيق اسماعيل بن ابراه

 نقل از جامع االخبار(. 343صفحه 
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درهم يرده العبد الى الخصماء خير له من عبادة الف سنة و  -(2)

من عتق الف رقبة و خير له من الف حجة و عمرة )جهاد مستدرك 

 (.78باب 

من رد درهما الى الخصماء اعتق اللّه رقبته من النار و اعطاه  -(3)

نبى و بكل درهم مدينة من درة حمراء )جهاد بكل دانق ثواب 

 (.78مستدرك باب 

 25، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كند كه اى بنده عملت را از سر گير كه خداوند  او را ندا مى

 .36«هاى تو را آمرزيد گذشته

  پرداخت حق الناس

 : حق مالى كه بر عهده شخص است بر دو قسم است:

زد او است. مثال يقين دارد كه يكى آنكه مورد حق عين مال موجود ن

نصف دارائيش مال فالن شخص است يا معادل صد تومان از فالن 

قسم دوم اين است كه حق ديگرى  -دارائيش متعلق بفالن كس است

مانند قرضى كه گرفته و مصرف  -اش باشد نه در عين مالش بر ذمه
                                                 

 78تقدم من ذنبك) مستدرك الوسائل كتاب جهاد باب فقد غفر لك من فان درمها يرده العبد اىل اخلصماء خري له من صيام النهار و قيام الليل و من رد ناداه ملك من حتت العرش يا عبد الّله استأنف العمل  -(1)  36
 (.343صفحه 
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اش مشغول طلبكار است و مانند انواع ضمانها و نفقات  كرده ذمه

 واجبه. قسم اول چهار صورت دارد:

  مقدار مال و صاحبش معلوم است

مقدار حق و صاحب حق هر دو معلوم و معين باشد به اينكه  -1: 

داند فالن مقدار از مالش متعلق به فالن شخص است در اين  مى

صورت واجب است آن مقدار را تسليم صاحبش كند و چنانچه مرده 

 ارث بپردازد. اش مطابق قانون باشد به ورثه

  مقدار مال معلوم و مالك مجهول

مقدار حق معلوم است ليكن صاحب حق معين نباشد بلكه مردد  -2: 

داند  است. در صورتى كه مردد بين چند نفر محصور باشد، مثال مى

فالن مقدار از مالش مال يكى از سه يا پنج نفر معين است، پس 

راضى كند به هر جورى احتياط آن است كه تمام آنها را از خودش 

كه بشود و در صورتى كه راضى كردن آنها ميسر نشد، در اين مورد 

سه قول است، يكى آنكه به توسط قرعه يكى از آنها تعيين شود و آن 

طور تساوى بين  مال را به او تسليم كند، ديگر آنكه آن مال را به

د ايشان قسمت كند. سوم آنكه در حكم مجهول المالك است كه باي
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. و در صورتى كه 37باذن حاكم شرع )بنابر احتياط( صدقه داده شود

مردد بين افراد غير محصور باشد مثل اينكه اطراف شبهه صد يا بيشتر 

شناسد. پس آن مال در حكم  است يا اينكه اصال صاحب حق را نمى

مجهول المالك است كه بايد بنابر احتياط باذن حاكم شرع صدقه 

 داده شود.

  ل و مالك معلوممال مجهو

 مقدار حق معلوم نيست ولى صاحبش معين است. -3: 

______________________________ 
فان درهما يرده العبد الى الخصماء خير له من صيام النهار و  -(1)

قيام الليل و من رد ناداه ملك من تحت العرش يا عبد اللّه استأنف 

الوسائل كتاب  العمل فقد غفر لك من تقدم من ذنبك )مستدرك

 (.343صفحه  78جهاد باب 

كسانى كه اين مسأله مورد احتياجشان است بايد از مرجع  -(2)

 تقليد خود كسب تكليف نمايند.

 26، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 
 كساىن كه اين مسأله مورد احتياجشان است بايد از مرجع تقليد خود كسب تكليف منايند.  -(2)  37
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داند مقدارى از دارائيش متعلق به فالن شخص است ولى  يعنى مى

واجب داند ثلث مال يا نصفش متعلق به او است در اين صورت  نمى

است طرف اقل كه يقينى است، يعنى ثلث دارائيش را به آن شخص 

بدهد و احتياط آن است كه نسبت به مقدار زائد، او را راضى و 

 مصالحه نمايد.

  مقدار مال و مالك هر دو مجهول

مقدار حق و صاحب آن هر دو مجهول باشد. با اينكه اجماال  -4: 

است حرام و مال مردم  يقين دارد مقدارى از دارائيش كه موجود

داند و نه صاحبان آن را حتى در  است. ولى نه مقدار حرامش را مى

عدد محصوره در اين صورت واجب است خمس )يك پنجم( تمام 

دارائى خود را به اهل خمس بپردازد، آنگاه تمام مالش حالل 

 هاى عمليه مراجعه شود. شود و مسائلش بكتاب خمس از رساله مى

آنهم داراى  -حق غير در ذمه شخص است نه مال قسم دوم يعنى

 چهار صورت است:

  حق غير بر ذمه شخص
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مقدار حق و صاحبش هر دو معلوم باشد. شكى نيست كه  -1: 

 واجبست آن مقدار را در وجه صاحب حق بپردازد.

اش معلوم است ليكن صاحب آن معين نيست. پس اگر  مقدار ذمه -2

بايد آنها را از خود راضى كند  بين چند نفر محصور، مردد باشد

بتفصيلى كه در قسم اول گذشت و اگر بين افراد زيادى كه غير 

محصور است مردد باشد يا اينكه اصال طلبكار را نشناسد بايد آن 

اش هست به حاكم شرع بدهد يا باذن او بقصد  مبلغى كه در دمه

 صاحب واقعى آن صدقه دهد.

معين است. پس بايد اقل آن را مقدار ذمه مجهول ليكن طلبكار  -3

كه يقينى است به آن شخص بدهد و نسبت بزيادتر با او مصالحه 

 نمايد.

مقدار ذمه و صاحب آن هر دو مجهول باشد. در اين صورت با  -4

حاكم شرع به مبلغى كه حد وسط بين كمتر و بيشتر باشد صلح كرده 

 و آن مبلغ را از طرف صاحب واقعى آن صدقه دهد.

 27، ص: 2 كبيره، ج گناهان

 فرار از جهاد -27
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بيست و هفتم از گناهان كبيره منصوصه، فرار از زحف است. يعنى 

گريختن از معركه جهاد شرعى در جائى كه دشمن زيادتر از دو برابر 

نباشد. و به كبيره بودنش در احاديثى كه در شماره كبائر رسيده از 

المؤمنين و صادق و كاظم حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و امير 

و رضا و جواد عليهم السّالم تصريح فرموده و براى كبيره بودنش به 

اى كسانى كه »فرمايد:  از سوره انفال استدالل شده كه مى 16آيه 

كه براى جنگ با شما  ايد هرگاه به كفار برسيد درحالى ايمان آورده

يعنى فرار اند، پس به جانب ايشان پشت مگردانيد ) اجتماع نموده

وقت به ايشان پشت كند، به غير آنكه ميل به  نكنيد( و هركس در آن

طرفى كند براى مصلحت جنگ و درست كردن اسلحه يا پناه جوينده 

باشد به سوى گروهى از مسلمانان و كسى كه به غير اين دو وجه 

گردد و  هزيمت كند پس به تحقيق به خشمى بزرگ از خداوند بازمى

 .38«است و بد جاى بازگشتى استبازگشتش دوزخ 

بايد فراركننده از ميدان »فرمايد:  و امير المؤمنين عليه الساّلم مى

جهاد بداند، خداى خود را به خشم آورده و خود را هالك نموده 

است. و اينكه در گريختن از جهاد خشم خدا است و خوارى الزم و 

 شود و ثابت است و ننگ دائم است و اينكه به عمرش زياد نمى

                                                 
38  (1)-\i  ْم يَ ْوَمِئٍذ ُدبُ َرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفاً ِلِقتاٍل َأْو ُمَتَحيِّزاً ِإىليا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحفاً َفال تُ َولُّوُهُم اأْلَْدباَر  (.16) سوره انفال آيه E\ِفَئٍة فَ َقْد باَء ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َو َمْأواُه َجَهنَُّم َو بِْئَس اْلَمِصرُي.  َو َمْن يُ َوهلِِّ
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______________________________ 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَال تُوَلُّوهُمُ  -(1)

فِئَةٍ   الْأَدْبارَ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى

)سوره انفال آيه  بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ. فَقَدْ باءَ

16.) 

 28، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شود، )يعنى اگر اجل او رسيده  فرار بين او و روز مرگش حائل نمى

باشد فرار برايش نفعى ندارد و بسبب ديگرى خواهد مرد و اگر 

ته عمرش گسسته نخواهد شد( و هر اجلش نرسيده باشد در جهاد رش

كه حق با او باشد پيش از آنكه به اين  آينه مردن شخص درحالى

امور زشت )خشم خدا، ذلت، عار( مبتال شود، البته بهتر است از 

راضى شدن به اينكه به اين امور زشت مبتال شده و بر آنها ثابت 

 .39«بماند

  جهاد ابتدائى و دفاعى

جهاد ابتدائى آن  -است ابتدائى و دفاعى : جهاد شرعى بر دو قسم

است كه براى دعوت به اسالم و بسط عدل مسلمانان شروع به جنگ 

                                                 
وت الرجل حمقا قبل اتيان هذه ىف الفرار موجدة الّله و الذل الالزم و العار الباقى و ان الفار لغري مزيد ىف عمره و ال حمجور بينه و بني يومه و ال يرضى ربه و ملو ليعلم املنهزم بانه مسخط ربه و موبق نفسه و ان  -(1)  39

 نقل از كاىف(. 29باب  65ص  11اخلصال خري من الرضا بالتلبس هبا و االقرار عليها) وسائل الشيعه ج 
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با كفار كنند. و اين قسم از جهاد مشروط به اذن پيغمبر صلّى اللّه 

عليه و آله يا امام عليه السّالم يا نايب خاص او است. پس در اين 

 د مشروع نيست.زمان كه غيبت كبرى است اين قسم از جها

جهاد دفاعى آن است كه كفار بخواهند به بالد اسالمى حمله كنند و 

اساس و آثار اسالم را محو نمايند يا اينكه بخواهند بر جمعى از 

مسلمين حمله نموده اموال آنان را به غارت ببرند و اعراض و نفوس 

ايشان را مورد تجاوز قرار دهند، در اين صورت بر تمام مسلمانان 

شود به وجوب كفائى، از حمله كفار دفاع  االقرب فاالقرب واجب مى

و از تجاوزات آنها جلوگيرى و با آنها بجنگند و در اين قسم از جهاد 

 اذن امام يا نايب او شرط نيست.

و فرار از ميدان جهاد كه مورد بحث ما است آيا مختص بقسم اول 

ت: بعضى باشد؟ اينجا دو قول اس است يا در هر دو قسم مى

اند مختص به جهادى است كه به اذن امام يا نايب خاص او  فرموده

باشد )مانند سقوط غسل و كفن از شهيد كه مختص به اين قسم است( 

اند شامل هر دو قسم است و كسانى كه طالب  و بعضى هم فرموده
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تحقيق اين مسأله و ساير مسائل جهادند به كتب فقهى مراجعه 

 .40نمايند

______________________________ 
و ليعلم المنهزم بانه مسخط ربه و موبق نفسه و ان فى الفرار  -(1)

موجدة اللّه و الذل الالزم و العار الباقى و ان الفار لغير مزيد فى 

عمره و ال محجور بينه و بين يومه و ال يرضى ربه و لموت الرجل محقا 

ا و االقرار عليها قبل اتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس به

 نقل از كافى(. 29باب  65ص  11)وسائل الشيعه ج 

به مناسبت مسأله فرار از زحف سزاوار است ثبات قدم حضرت  -(2)

امير المؤمنين عليه الساّلم در غزوات كه يكى از فضائل و مناقب آن 

 -سرور است تذكر داده شود. در هيچ تاريخى از كتب شيعه و

 29ص: ، 2 گناهان كبيره، ج

                                                 
سىن يافت  --ر داده شود. در هيچ تارخيى از كتب شيعه ومناسبت مسأله فرار از زحف سزاوار است ثبات قدم حضرت امري املؤمنني عليه الّسالم در غزوات كه يكى از فضائل و مناقب آن سرور است تذك به -(2)  40

حبار االنوار در باب شجاعت آن بزرگوار اين مطلب را از  9ى كه فرار نكرد، منحصرا آن حضرت بود. چنانچه در جلد اى از معركه جنگ فرار كرده باشد. باخلصوص در غزوه احد كس نشده كه آن حضرت، در غزوه
و قد تركوا املختار ىف » ساير انصار برگشتند. د و طلحه و مصعب بودند و بعدابن مسعود از طريق عامه روايت منوده و اينكه چهارده نفر از فراريان برگشته و به آن حضرت ملحق شدند كه از آن مجله ابو دجانه و مقدا

رسول خدا صّلى الّله عليه و آله را در ميدان جنگ تنها گذاردند و متام اصحاب فرار كردند. جز » يعىن:« احلرب مفردا و فر مجيع الصحب عنه و امجعوا و كان على عائصا ىف مجوعهم هلا ماهتم بالسيف يفرى و يقطع
رسول خدا صّلى الّله عليه و آله در غزوة احزاب آن حضرت را به كرار غري فرار ستود، يعىن على عليه «. كرد الّسالم كه در مجعيتهاى مشركني فرورفته بود و با مششري خود سرهايشان را جدا مى على بن ايب طالب عليه

اى نيست. چنانچه بودن ابو بكر و  رار نكرده. و باجلمله در متصف بودن آقا به اين صفت كماىل، جاى هيچگونه شبههآورنده به دمشن است و هيچگاه از دمشن ف كننده و محله الّسالم كسى است كه مهيشه رجوع
 كند: خود به اين موضوع اشاره مى عثمان جزء فراريان غزوه احد و مهچنني غزوات خيرب و حنني و ذات السالسل مورد اتفاق شيعه و سىن است و ابن اىب احلديد در قصيده مشهور

 و ىف احد قد فرخوفا و خيربا   و ليس بنكر ىف احلنني فراره

   

 يعىن تعجىب نيست از گرخينت ابو بكر در روز حنني كه در روز احد و خيرب هم از ترس گرخيت.
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______________________________ 
اى از معركه جنگ فرار  سنى يافت نشده كه آن حضرت، در غزوه -

كرده باشد. بالخصوص در غزوه احد كسى كه فرار نكرد، منحصرا 

بحار االنوار در باب شجاعت آن  9آن حضرت بود. چنانچه در جلد 

ايت نموده و بزرگوار اين مطلب را از ابن مسعود از طريق عامه رو

اينكه چهارده نفر از فراريان برگشته و به آن حضرت ملحق شدند كه 

از آن جمله ابو دجانه و مقداد و طلحه و مصعب بودند و بعد ساير 

و قد تركوا المختار فى الحرب مفردا و فر جميع »انصار برگشتند. 

الصحب عنه و اجمعوا و كان على عائصا فى جموعهم لها ماتهم 

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را در »يعنى: « فرى و يقطعبالسيف ي

ميدان جنگ تنها گذاردند و تمام اصحاب فرار كردند. جز على بن 

ابي طالب عليه السّالم كه در جمعيتهاى مشركين فرورفته بود و با 

رسول خدا صلّى اللّه عليه و «. كرد شمشير خود سرهايشان را جدا مى

ن حضرت را به كرار غير فرار ستود، يعنى آله در غزوة احزاب آ

آورنده به  كننده و حمله على عليه السّالم كسى است كه هميشه رجوع

دشمن است و هيچگاه از دشمن فرار نكرده. و بالجمله در متصف 

اى نيست. چنانچه  بودن آقا به اين صفت كمالى، جاى هيچگونه شبهه

د و همچنين غزوات بودن ابو بكر و عثمان جزء فراريان غزوه اح
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خيبر و حنين و ذات السالسل مورد اتفاق شيعه و سنى است و ابن ابى 

 كند: الحديد در قصيده مشهور خود به اين موضوع اشاره مى

 

و ليس بنكر فى الحنين 

  فراره
 

و فى احد قد فرخوفا و 

 خيبرا

   

 

يعنى تعجبى نيست از گريختن ابو بكر در روز حنين كه در روز احد 

 خيبر هم از ترس گريخت. و

 30، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 تعرب بعد الهجرة -28

بيست و هشتم از گناهانى كه به كبيره بودنش تصريح شده، تعرب بعد 

از هجرت است. چنانچه در اصول كافى در باب كبائر، صحيحه ابن 

اش به حضرت موسى بن جعفر عليه  محبوب را نقل كرده كه در نامه

ماره كبائر پرسيد و آن حضرت ضمن جواب در شماره السّالم از ش

و نيز محمد بن مسلم از حضرت « و التعرب بعد الهجرة»كبائر نوشتند 
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كند كه آن حضرت تعرب بعد از هجرت  صادق عليه السّالم روايت مى

را جزء كبائر بيان فرمودند و ضمن كبائرى كه در كتاب على عليه 

فرمايد:  ياد فرمودند و نيز مى السّالم است، تعرب بعد الهجره را

 .41«تعرب بعد از هجرت و شرك يكى است»

 تعرب بعد الهجرة چيست؟

گويند كه  : اعرابى شدن پس از مهاجرت. اعرابى به كسانى مى

اعتنايند و  نشين هستند و از دين و آداب و رسوم آن بيخبر و بى باديه

مشرف  نشينى و آمدن به مركز اسالم و هجرت، ترك كردن باديه

شدن خدمت پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله يا وصى او، براى 

و  -متدين شدن به دين خدا و ياد گرفتن احكام و مسائل دينى است.

تعرب بعد از هجرت آن است كه پيش از ياد گرفتن آنچه بايد بفهمد، 

 اعتنائى به ديانت برگردد. به حالت نخستين از جهالت و نادانى و بى

______________________________ 
قال الصادق عليه السّالم التعرب بعد الهجرة و الشرك واحد.  -(1)

 (.278ص  2)اصول كافى باب الكبائر ج 

 31، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 
 (.278ص  2قال الصادق عليه الّسالم التعرب بعد اهلجرة و الشرك واحد.) اصول كاىف باب الكبائر ج  -(1)  41

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  61 

در صدر اسالم، هجرت به سوى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله براى ياد 

صورتى كه از  گرفتن آنچه از امور دينى الزم بوده واجب بود و در

شدند حرام بود كه در بالد كفار بمانند.  اقامه شعائر اسالمى مانع مى

توانستند در بالد كفر نماز بخوانند يا روزه ماه  مانند وقتى كه نمى

رمضان بگيرند و غيره، چنانچه خداوند در سوره نساء بيان 

 .42فرمايد مى

 چرا هجرت نكرديد؟

د: جمعى از مسلمانان كه به نويس : در تفسير منهج الصادقين مى

گفتند مانند قيس بن فاكهه و قيس بن  حسب ظاهر ال اله اال اللّه مى

وليد و مانند آنها، با وجود قدرت، از مكه به سوى مدينه هجرت 

آمدند همراه كفار به  ننمودند و چون رؤساى قريش به جانب بدر مى

داوند در حربگاه حاضر گشته و به شمشير مسلمانان كشته شدند. خ

آنان كه جان ايشان را مالئكه »شأن ايشان اين آيه را نازل فرمود: 

كه ستمكاران بودند بر نفس خود به ترك هجرت.  ستانند درحالى مى

گفتند مالئكه از روى سرزنش به ايشان در چه چيز بوديد از كار دين 

خود و با كدام طايفه بوديد از مشركان و كافران؟ ايشان از روى 

                                                 
42  (1)-\i  َاْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّجاِل َو  ِإالَّ  -ْرِض قاُلوا أَ ملَْ َتُكْن أَْرُض اللَِّه واِسَعًة فَ ُتهاِجُروا ِفيها فَُأولِئَك َمْأواُهْم َجَهنَُّم َو ساَءْت َمِصرياً ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة ظاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم قاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِف اأْل

 (.101و  100و  99آيات  4) سوره E\َفُأولِئَك َعَسى اللَُّه َأْن يَ ْعُفَو َعْنُهْم َو كاَن اللَُّه َعُفوًّا َغُفوراً  -النِّساِء َو اْلوِْلداِن ال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َو ال يَ ْهَتُدوَن َسِبياًل 
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اهى گفتند كه بوديم ما ضعيفان و عاجزان در زمين مكه و عذرخو

كفار بر ما غالب بودند و نتوانستيم هجرت كنيم يا نتوانستيم اعالى 

كلمه اسالم نمائيم فرشتگان گفتند از روى تكذيب ايشان آيا نبود 

 -زمين خدا گشاده و بسيار كه هجرت كنيد در طرفى ديگر از آن

ه حبشه هجرت كردند پس آن گروه چنانچه جمعى از مسلمانان ب

تارك هجرت بدون عذر صحيح جايشان دوزخ است و بد بازگشتى 

 «.است ايشان را دوزخ

و در اين آيه دليل است بر وجوب هجرت از موضعى كه متمكن نباشد 

در آن از اقامه دين باشعار شعائر اسالم. و از حضرت رسول صلّى 

فرار كند بسبب دين خود از هركه : »43 اللّه عليه و آله مرويست كه

زمينى به زمين ديگر اگرچه به مقدار يك شبر باشد بهشت او را 

واجب شود و رفيق پدرش ابراهيم عليه السّالم و پيغمبرش محمد 

 «.صلّى اللّه عليه و آله خواهد بود

اال المستضعفين ... يعنى ليكن كسانى كه واقعا ضعيف و عاجزند از 

  مردان و زنان

______________________________ 
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْماَلئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا  -(1)

                                                 
 (.95ص  3 ض اىل ارض و ان كان شربا من االرض استوجبت له اجلنة و كان رفيق ابيه ابراهيم و نبيه حممد صّلى الّله عليه و آله.) منهج الصادقني جمن فر بدينه من ار  -(2)  43
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كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا 

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ  -ساءَتْ مَصِيراً فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ

 -الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ ال يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

آيات  4)سوره  فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً

 (.101و  100و  99

من فر بدينه من ارض الى ارض و ان كان شبرا من االرض  -(2)

استوجبت له الجنة و كان رفيق ابيه ابراهيم و نبيه محمد صلّى اللّه 

 (.95ص  3عليه و آله. )منهج الصادقين ج 

 32، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شناسند راه مدينه و  سازى و نمى و صبيان كه توانائى ندارند بر چاره

مدن را، پس آن گروه بيچارگان شايد خداوند عفو طريق بيرون آ

 فرمايد از ايشان. و خداوند عفوكننده و آمرزنده است.

و از عكرمه روايت شده كه در مكه بسيارى اسالم آورده بودند و 

استطاعت هجرت نداشتند. چون آيه تهديد ترك هجرت نازل و به 

ن پير و آنها رسيد، جندع بن ضمره پسران خود را گفت: هرچند م

بيمارم اما از جمله مستضعفان نيستم كه حق تعالى استثناى ايشان 

ترسم ناگاه  دانم مى توانم و راه مدينه مى نموده، چه چاره رفتن مى
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بميرم و بسبب ترك هجرت ايمان من خلل پذيرد. مرا بر همين سرير 

ام بيرون بريد. فرزندانش اطاعت نموده او را حركت دادند،  كه خفته

به منزل تنعيم رسيد آثار مرك بر جندع ظاهر شد پس دست چون 

راست خود بر دست چپ گذاشت و گفت خدايا اين دست تو است و 

كنم با تو بر آنچه بيعت كرده با تو  اين دست رسول، ترا بيعت مى

 . پس از دنيا رفت.44رسول تو

چون خبر او به مدينه رسيد بعضى از صحابه گفتند اگر جندع به 

رسيد  يده بود برايش بهتر بود. چون به ثواب مهاجرت مىمدينه رس

و هركه از خانه خود بيرون » 45حق تعالى اين آيه را نازل فرمود:

كننده باشد به سوى خدا و رسولش پس در  كه هجرت آيد درحالى

راه بميرد پس ثابت باشد مزد او نزد خداوند و هست خداوند 

 .46«آمرزنده و مهربان

  اكرم صلّى اللّه عليه و آله تعرب پس از پيغمبر

: به حكم آيات، هجرت به سوى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله براى ياد 

گرفتن احكام واجب بوده و همچنين براى كسانى كه در بالد كفر 

                                                 
 (.96ص  3اللهم هذه لك و هذه لرسولك بايعتك على ما بايع عليه رسولك) منهج الصادقني ج  -(1)  44
45  (2)-\i  َْغُفوراً َرِحيماً. بَ ْيِتِه ُمهاِجراً ِإىَل اللَِّه َو َرُسولِِه مُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فَ َقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اللَِّه َو كاَن اللَّهُ  َو َمْن خَيْرُْج ِمن\E (.101آيه  4) سوره 
 پايان نقل از تفسري منهج الصادقني. -(3)  46
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توانستند شعائر دينى خود مانند نماز و روزه را انجام دهند  نمى

از اول يا  واجب بود كه از محل خود هجرت نمايند و ترك هجرت

پس از هجرت، برگشتن به حال نخستين حرام و از گناهان كبيره و بر 

 آن وعده آتش جهنم داده شده چنانچه گذشت.

پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هجرت به سوى ائمه عليهم 

السّالم واجب بود، براى دانستن احكام و تدين بدين خدا كه اهم آن 

 است و معرفت امام عليه الساّلم

______________________________ 
اللهم هذه لك و هذه لرسولك بايعتك على ما بايع عليه  -(1)

 (.96ص  3رسولك )منهج الصادقين ج 

وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ  -(2)

 (.101آيه  4)سوره  لَّهِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ال

 پايان نقل از تفسير منهج الصادقين. -(3)

 33، ص: 2 گناهان كبيره، ج

تعرب، هجرت نكردن به سوى امام، براى تحصيل معرفت او و ياد 

گرفتن وظائف دينى از او و تعرب بعد الهجرة عبارت بود از اعراض 
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الم پس از شناختنش، چنانچه صدوق از حذيفة بن از امام عليه السّ

 فرمود: منصور روايت نموده كه حضرت صادق عليه السّالم مى

كننده واليت و تبعيت از امام  اعرابى شونده پس از هجرت، ترك»

 .47«است پس از شناسائى او

و در اين زمان كه امام عصر عجل اللّه تعالى فرجه در پرده غيبت 

ت و تعرب بعد الهجرة بتفصيل گذشته باقى است، حكم وجوب هجر

 است.

  بايد به سوى فقيه رفت

: بر دو طايفه هجرت واجب است: يكى كسانى كه از مسائل و احكام 

خبرند و در جائى كه هستند عالم دين نيست كه باو رجوع  دين بى

كنند، بايد به جائى روند كه عالم دينى در دسترس باشد و بتوانند 

 را ياد بگيرند. مسائل الزمشان

دوم كسانى كه در بالد كفرند و بواسطه مزاحمت و جلوگيرى آنها از 

انجام شعائر دينى ناتوان باشند. در اين صورت واجب است به محلى 

                                                 
 (.77املتعرب بعد اهلجرة التارك هلذا االمر بعد معرفته) معاىن االخبار صفحه  قال مسعت ابا عبد الّله عليه الّسالم يقول -(1)  47
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هجرت كنند كه آزادى دينى داشته باشند و فقهاى شيعه به اين 

 .48اند مطلب تصريح فرموده

بيان  لَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ()إِ  كه در معنى آيه گذشته طورى ضمنا همان

گرديد، وجوب هجرت در صورت توانائى و تمكن از هجرت است. 

العاده توانائى  بنابراين اگر به واسطه مرض يا تهيدستى يا پيرى فوق

 هجرت نداشته باشد واجب نيست.

  وجوب هجرت هميشگى است

 فرمايد: : پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

باقى است تا زمانى كه باب توبه بسته شود و باب توبه وجوب هجرت »

)يعنى حكم « شود مگر وقتى كه آفتاب از مغرب طلوع كند بسته نمى

و امير المؤمنين عليه الساّلم  49هجرت تا قيامت باقى است(

 حكم هجرت بر همان حدى كه در زمان رسول خدا»فرمايد:  مى

______________________________ 
سمعت ابا عبد اللّه عليه السّالم يقول المتعرب بعد الهجرة قال  -(1)

 (.77التارك لهذا االمر بعد معرفته )معانى االخبار صفحه 
                                                 

ع فرمايد و جيب املهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن اظهار شراي عالمه در كتاب قواعد و منتهى، شهيد اول در كتاب ملعه، شهيد ثاىن در شرح ملعه و مسالك و حمقق در كتاب جهاد از شرايع مى -(2)  48
 (.76االسالم مع املكنة و اهلجرة باقية مادام الكفر باقيا.) شرايع كتاب جهاد ص 

 ال ينقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة و ال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا. -(3)  49
 (.353ص  2) مسالك ج 
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عالمه در كتاب قواعد و منتهى، شهيد اول در كتاب لمعه، شهيد  -(2)

ثانى در شرح لمعه و مسالك و محقق در كتاب جهاد از شرايع 

د الشرك على من يضعف عن فرمايد و يجب المهاجرة عن بل مى

اظهار شرايع االسالم مع المكنة و الهجرة باقية مادام الكفر باقيا. 

 (.76)شرايع كتاب جهاد ص 

ال ينقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة و ال تنقطع التوبة حتى  -(3)

 تطلع الشمس من مغربها.

 (.353ص  2)مسالك ج 

 34، ص: 2 گناهان كبيره، ج

له بود باقى است. مادامى كه خداوند از اهل صلّى اللّه عليه و آ

)يعنى مادامى كه تكليف « زمين، اطاعت و بندگى كردن بخواهد

 .50باقى است حكم هجرت هم هست(

  هجرت از مكه ديگر نيست

فرمايد: مراد از حديث شريفى كه از  : شهيد ثانى در مسالك مى

مكه هجرت پيغمبر اكرم روايت شده )ال هجرة بعد الفتح( پس از فتح 

                                                 
 و اهلجرة قائمة على حدها االول ما كان هلل ىف اهل االرض من حاجه. -(1)  50
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نيست، مراد هجرت از خصوص مكه معظمه است. يعنى پس از آنكه 

مكه از تصرف مشركين خارج شد و مركز اسالم گرديد، ديگر از آن 

هجرت كردن وجهى ندارد. ولى ساير بالدى كه در تصرف كفار است 

و مسلمانان نتوانند شعائر دينى خود را برپا دارند، حكم هجرت از 

اند: معنى  باقى است و بعضى ديگر فرموده آنها به وجوب خود

حديث نفى فضيلت هجرت از مكه است پس از فتح آن بالنسبه به 

كه به نص  51 زمان قبل مانند فضيلت انفاق و جهاد پيش از فتح مكه

كردند فضيلت دارند.  قرآن مجيد آنهائى كه قبال انفاق و قتال مى

از مطالبى كه بعضى از  اى براى زيادتى توضيح و تتميم فائده به پاره

 شود. اند اشاره مى علماء در اطراف مسأله تعرب فرموده

  هجرت واجب، مستحب، مباح

 فرمايد: عالمه حلى در كتاب منتهى مى -1: 

هجرت بر سه قسم است: واجب، مستحب، مباح. هجرت واجب نسبت 

به كسى است كه مسلمان باشد و در بالد كفر مقيم باشد و به واسطه 

مت كفار نتواند دين خود را ظاهر كرده، به وظائف دينى رفتار مزاح

كند و عذرى هم مانند مرض و غيره از هجرت كردن نداشته باشد. 

                                                 
51  (2)-\i  َال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنْ َفَق ِمْن قَ ْبِل اْلَفْتِح َو قاَتل \E (.10آيه  57) سوره 
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از سوره  100و  99فرمايد )آيه  چنانچه خداوند در قرآن مجيد مى

نساء چنانچه گذشت(. و هجرت مستحب نسبت به مسلمانى است كه 

اظهار دين خود كرده و به وظائف  تواند در بالد كفر است ولى مى

خويش عمل نمايد و مانعى هم از هجرت ندارند و چنانچه از هجرت 

 كردن عذر داشته باشد مستحب هم نيست، )مباح است(.

  هجرت از بالد عامه نيست

در شرح لمعه و جامع المقاصد، به شهيد اول نسبت داده شده  -2: 

د كفر گرفتار است و متمكن كه فرموده: چنانچه بر مسلمانى كه در بال

اى كه در  از هجرت است، واجب است هجرت كند. همچنين بر شيعه

ها( گرفتار باشد و نتواند شعائر مذهبى خود را  بالد مخالفين )سنى

 برپا دارد چنانچه بتواند بايد به بالد

______________________________ 
 فى اهل االرض و الهجرة قائمة على حدها االول ما كان هلل -(1)

 من حاجه.

آيه  57)سوره   ال يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ -(2)

10.) 

 35، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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شيعه هجرت كند. ليكن فرمايش ايشان تمام نيست زيرا شيعه در بالد 

شعائر  مخالفين مانعى از اقامه شعائر اسالمى ندارد. اما نسبت به

مختص به شيعه )مانند با دست باز نماز خواندن و مسح سر و پا در 

وضو( غالبا بودن در بالد مخالفين مستلزم ترك اين شعائر نيست و 

هرگاه هنگام عمل احتمال خطرى پيش آيد، تقيه بايد كرد و مانند 

عامه بايد عمل كرد و عملش هم بنابر مذهب ما صحيح است و روايتى 

كه مطابق فرمايش منسوب به شهيد باشد بلكه روايات ديده نشده 

بسيارى از ائمه طاهرين عليهم الساّلم رسيده كه بايد تقيه كرد و با 

 عامه حسن معاشرت داشت و در جماعت آنها وارد شد.

 استدالل بر فرمايش شهيد

كنند به  : يعنى از علماء براى اثبات فرمايش شهيد استدالل مى

كند كه از حضرت  مد بن مسلم روايت مىحديثى كه شيخ از مح

صادق عليه الساّلم پرسيد از شخصى كه در مسافرتش به محلى وارد 

شده كه خاك و سنگ نيست و تمام سطح آن محل برف و يخ هست و 

 جنب هم شده تكليفش چيست؟ حضرت فرمود:
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دانم  بهمان برف و يخ تيمم كند و نماز بخواند و براى او صالح نمى»

 .52«برد برگردد يگر به چنين محلى كه دينش را از بين مىكه بار د

تواند وضو يا غسل  چون امام در اين حديث از رفتن به محلى كه نمى

اش نهى از توقف در محلى است كه  فرمايد پس الزمه بگيرد، نهى مى

نتواند برطبق مذهب شيعه وضو يا غسل بگيرد. ليكن اين استدالل 

نهى از رفتن به محلى است كه يقين تمام نيست زيرا ظاهر حديث 

شود. ولى در موضوع  دارد واجبى از واجبات الهيه از او فوت مى

توقف در بالد مخالفين ابتالى به تقيه احتمالى است نه حتمى و در 

صورت ابتال هم بدل دارد يعنى عمل كردن برطبق مذهب عامه از 

بلى اگر در روى تقيه و به مقتضاى ادله، تقيه صحيح و كافى است. 

هجرت از بالد مخالفين مصلحت زيادترى باشد، استحباب آن بعيد 

تواند اظهار واليت ائمه بكند و در غير  نيست. مثال در آن محل نمى

 تواند. آن محل مى

 تبليغ واليت در بالد كفر

: صماد السمندى خدمت حضرت صادق عليه السّالم عرض كرد: من 

كنم و بعضى از مؤمنين به  توقف مىكنم و آنجا  به بالد شرك سفر مى

                                                 
 (.9حديث  973صفحه  9باب  2فقال يتيمم به و ال ارى ان يعود اىل هذه االرض الىت يوبق دينه.) وسائل الشيعه كتاب الطهاره ىف التيمم ج  -(1)  52
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گويند اين كار خوب نيست. زيرا اگر مرگ تو در آن محل كفر  من مى

 برسد با كفار محشور

______________________________ 
فقال يتيمم به و ال ارى ان يعود الى هذه االرض التى يوبق  -(1)

 973فحه ص 9باب  2دينه. )وسائل الشيعه كتاب الطهاره فى التيمم ج 

 (.9حديث 

 36، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اى صماد زمانى كه به بالد غير اسالمى »شوى حضرت فرمود:  مى

كنى و مردم را به دين حق  ميروى، واليت ما اهلبيت را ذكر مى

صماد گفت: بلى سرورم آنجا كامال آزادى « نمائى؟ راهنمائى مى

امام عليه است و مردمش مستعد شنيدن و پذيرفتن حق هستند. 

آيا اگر در بالد اسالمى باشى اين آزادى را دارى و »السّالم فرمود: 

گفت: نه « توانى امر را ظاهرسازى و مردم را به آن دعوت كنى؟ مى

يا موالى. يعنى تقيه شديد است و كسى را جرأت بردن نام شما 

اگر به كشورهاى خارجه »اهلبيت نيست. امام عليه السّالم فرمود: 

شود  در آنجا بميرى، پس در قيامت، امت واحده محشور مى بروى و

)يعنى يك نفر به منزله امت كثيره مانند حضرت ابراهيم كه امت 
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گرى  واحده است( و در آن روز نور ايمانت پيش رويت جلوه

 .53«كند مى

فرمايد: محتمل است كه تعرب  عالمه مجلسى در شرح كافى مى -3

ترك هجرت كردن باشد، پس از وجوب بعد الهجرة اختيار اعرابيت و 

 هجرت و نازل شدن حكم آن.

مانند حكم حرمت ربا. پس از ظاهر شدن حكم آن و بر هر تقدير 

ترك هجرت ابتداء يا بعد از آنكه هجرت كرده، به اعرابيت برگشتن 

از گناهانى است كه خداوند در قرآن مجيد بر آن وعده آتش داده 

 چنانكه گذشت.

 د تعرب بعد الهجرةاعرابيت و موار

: در اول بحث ذكر شد كه عربهاى بدوى و صحرانشين را اعراب 

گويند و چون در اثر دورى از مركز اسالمى و نبودن در اجتماع  مى

مسلمين از دانستن معارف دينى و شنيدن و ياد گرفتن مسائل و 

جهت در قرآن  احكام و عمل كردن به آنها محروم هستند، به اين

نشين  عربهاى باديه»فرمايد:  مت و توبيخ فرموده مىآنها را مذ

هاى  ترند از جهت كفر و نفاق و سزاوارترند به اينكه اندازه سخت

                                                 
 .440جهاد صفحه  وسائل الشيعه كتاب -(1)  53
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آنچه خداوند بر پيغمبرش فرستاده است ندانند و خداوند دانا و 

اند كه صدقه  از عربهاى باديه كسانى»فرمايد  و نيز مى 54«حكيم است

برند به شما  گيرند و انتظار مى ن مىدهند، آن را ضرر و تاوا كه مى

گردشهاى روز را، بر ايشان باد گردشهاى بد روزگار و خداوند شنوا 

و از عربهاى باديه »فرمايد:  و در جاى ديگر مى 55«و دانا است

  اند به اند كه ايمان آورده كسانى

______________________________ 
 .440وسائل الشيعه كتاب جهاد صفحه  -(1)

الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ  -(2)

 (.96)سوره توبه آيه   رَسُولِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  عَلى

ئِرَ وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوا -(3)

 - عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ

 37، ص: 2 گناهان كبيره، ج

دهند اسباب تقرب به خدا و صله  خدا و روز قيامت و آنچه صدقه مى

دانند زينهار كه آن نفقات سبب قرب  پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله مى

                                                 
54  (2)-\i َرُسولِِه َو اللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ   اأْلَْعراُب َأَشدُّ ُكْفراً َو نِفاقاً َو َأْجَدُر َأالَّ يَ ْعَلُموا ُحُدوَد ما أَنْ َزَل اللَُّه َعلى \E (.96) سوره توبه آيه 
55  (3)-\i  ًيعٌ َو ِمَن اأْلَْعراِب َمْن يَ تَِّخُذ ما يُ ْنِفُق َمْغَرما ْوِء َو اللَُّه مسَِ وائَِر َعَلْيِهْم دائَِرُة السَّ  (.99آيه  9) سوره E\ َعِليمٌ  E-\i\ َو يَ رَتَبَُّص ِبُكُم الدَّ
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كند به  ايشان است زود باشد كه خداوند آنها را داخل در رحمتش

 .56«درستى كه خداوند آمرزنده و مهربان است

  نادانى احكام دين اعرابيت است

اى كه در مذمت اعراب است اين است كه اعرابيت  : مستفاد از دو آيه

نشينى( به خودى خود ناپسند نيست بلكه مذمت آن به سبب  )باديه

بهرگى از عمل به  نداشتن ايمان و ندانستن احكام خدا است و بى

آنها است چنانچه در آيه سوم كه گذشت، افرادى از اعراب كه موفق 

اند، مورد مدح و وعده رحمت خدا  به ايمان و عمل به احكام شده

 قرار داده است.

بنابراين، هر مسلمانى كه از تحصيل معارف دينى و ياد گرفتن مسائل 

شرعى خوددارى كند و از اجتماعات دينى كه در آن حقائق و 

گيرى كند، در حقيقت  شود، كناره مسائل دينى يادآورى مىمعارف و 

متعرب شده و آنچه در مذمت اعرابى شدن رسيده، درباره او هم 

 هست، هرچند شهرنشين باشد.

در مسائل دينى دانا شويد. »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

جز اين نيست كسى كه از شما در امور دينى دانا نباشد پس او 

                                                 
56  (1)-\i  ِا قُ ْربٌَة هَلُْم َسُيْدِخُلُهُم اللَُّه ِف َرمْحَِتِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم. الَو ِمَن اأْلَْعراِب َمْن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َو اْلَيْوِم اْْلِخِر َو يَ تَِّخُذ ما يُ ْنِفُق قُ رُباٍت ِعْنَد اللَِّه َو َصَلوات  (.100آيه  9) سوره E\رَُّسوِل َأال ِإَّنَّ
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كنند  فرمايد: چرا كوچ نمى است. خداوند در قرآن مجيد مىاعرابى 

اى تا اينكه در مسائل دين دانا شوند و در هنگام  از هر جمعيتى عده

برگشت، قوم خود را بترسانند شايد آنها هم بترسند. )از مخالفت 

بنابراين اعرابى كسى است كه در مقام تحصيل اصل  57احكام خدا(

 ى نباشد.ايمان و شناختن وظائف دين

فرمود: بر شما باد به دانا شدن در دين خدا،  و نيز به اصحاب خود مى

و اعرابى نباشيد زيرا جز اين نيست كسى كه در امر دين دانا نشد، 

كند و عملش را پاكيزه  خداوند در روز قيامت نظر رحمت به او نمى

 .58فرمايد نمى

______________________________ 
 (.99يه آ 9)سوره   عَلِيمٌ

وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ  -(1)

قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَال إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي 

 (.100آيه  9)سوره  رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

                                                 
 م اذا رجعوا اليهم لعلهم حيذرون) حبار االنوار كتاب العقل(.تفقهوا ىف الدين فانه من مل يتفقه منكم ىف الدين فهو اعراىب ان الّله عز و جل يقول ىف كتابه ليتفقهوا ىف الدين و لينذروا قومه -(2)  57
 (.30القيمة و مل يزك له عمال) منية املريد تأليف شهيد ثاىن ص  --عليكم بالتفقه ىف دين الّله و ال تكونوا اعرابا فان من مل يتفقه ىف الدين مل ينظر الّله اليه يوم -(3)  58
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تفقهوا فى الدين فانه من لم يتفقه منكم فى الدين فهو اعرابى  -(2)

ان اللّه عز و جل يقول فى كتابه ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم 

 اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون )بحار االنوار كتاب العقل(.

يتفقه عليكم بالتفقه فى دين اللّه و ال تكونوا اعرابا فان من لم  -(3)

 -فى الدين لم ينظر اللّه اليه يوم

 38، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  عمل نكردن پس از ياد گرفتن هم تعرب است

نويسد: بعيد نيست كه اعرابى بر  : محدث فيض در كتاب وافى مى

كسى كه آداب و سنن شرعى را ياد گرفته ولى آن را ترك كرده و 

حديثى كه از حضرت عمل نكند، صدق كند، و تأييد اين مطلب را 

آورد. و  التارك لهذا االمر( مى 153صادق عليه السّالم نقل شد )ص 

فرمايد: بعضى از فقهاى شيعه  مجلسى هم در شرح كافى مى

اند تعرب بعد الهجرة در زمان ما آن است كه شخص مشغول  فرموده

كه از علم دين  طورى تحصيل علوم دينى شود و آن را ترك كند، به

 شد.بركنار با
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گويد هجرت كردم  شخص مى»فرمايد:  امير المؤمنين عليه الساّلم مى

كنندگان كسانى  كه هجرتى نكرده. جز اين نيست كه هجرت درحالى

شوند و شخص  كنند و نزديك آنها نمى هستند كه گناهان را ترك مى

كه جزء جهادكنندگان  گويد جهاد در راه خدا كردم درحالى مى

اد دورى كردن از محرمات خدا است و نيست. به درستى كه جه

شوند،  جنگ كردن با دشمن و گاهى اشخاص وارد معركه جهاد مى

كه قصدشان اطاعت امر خدا و رضاى او نيست و فقط  درحالى

 .59«نظرشان شهرت نزد خلق است به اينكه آنها را به شجاعت بستايند

  بيابان جهل و بيخبرى

گردد  فقها كه گذشت، دانسته مى: از آنچه از آيات و اخبار و كلمات 

خبرى و  كه حقيقت تعرب عبارت است از ماندن در بيابان جهل و بى

دور بودن از معارف الهى و كماالت انسانى و محروميت از سعادت 

هميشگى و قانع شدن به زندگى فانى دنيا و دلخوشى به شهوات 

هيچ  حيوانى و در مقام تحصيل معرفت و رسيدن به سعادت نبودن، از

گناه و عمل زشتى كه سبب عقوبت اخروى است پرهيز نكردن و به هر 

عمل خيرى كه موجب ثواب جاودانى است اعتنا نكردن و ... چنانچه 

                                                 
و قد يقاتل اقوام فيحبون القتال ال يريدون اال ر امنا املهاجرون الذين يهجرون السيئات و مل يأتوا هبا و يقول الرجل جاهدت و مل جياهد امنا اجلهاد اجتناب احملارم و جماهدة العدو يقول الرجل هاجرت و مل يهاج -(1)  59

 (232جديد باب ترك العجب صفحه  71و جلد  177صفحه  15الذكر ...) حبار االنوار جلد 
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حقيقت هجرت ضد اين حالت است و تعرب بعد الهجرة برگشتن به 

توان گفت كه  حالت اعرابى است پس از پيدايش تذكر و انتباه. و مى

  الهجرة اعراض كردن و ترك نمودن از اقسام تعرب بعد

______________________________ 
 (.30القيمة و لم يزك له عمال )منية المريد تأليف شهيد ثانى ص  -

يقول الرجل هاجرت و لم يهاجر انما المهاجرون الذين  -(1)

يهجرون السيئات و لم يأتوا بها و يقول الرجل جاهدت و لم يجاهد 

ب المحارم و مجاهدة العدو و قد يقاتل اقوام انما الجهاد اجتنا

صفحه  15فيحبون القتال ال يريدون اال الذكر ... )بحار االنوار جلد 

 (232جديد باب ترك العجب صفحه  71و جلد  177

 39، ص: 2 گناهان كبيره، ج

هر عمل خيرى است كه مدتى به آن اشتغال داشته است. البته حرمت 

است كه ترك آن كار خير از روى  اين قسم از تعرب در صورتى

اعتنائى باشد نه از روى مسامحه و تنبلى يا ابتالى به  اعراض و بى

 موانع.

بلى سزاوار است كه انسان هر كار خيرى را كه چندى به آن اشتغال 

 داشته، حتى االمكان ترك نكند.
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دوست دارم ادامه دهم كار »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

ه نفسم بر آن عادت نموده است و اگر روز از من فوت خيرى را ك

كنم و اگر در شب از من فوت شود در  شود پس در شب آن را قضا مى

آورم و جز اين نيست كه محبوبترين اعمال  روز قضايش را بجا مى

نزد خداوند عملى است كه دوام داشته باشد. جز اين نيست كه 

ماه در آخر آن و اعمال سال اعمال هفته در هر پنجشنبه و اعمال هر 

شود پس هرگاه كار  در نيمه شعبان به امام عليه السّالم عرضه مى

خيرى مشغول شدى، آن را تا يك سال ادامه بده )يعنى اقلّا يك سال 

 .60«استمرار داشته باشد(

  رها كردن علوم دينى

: نسبت به ترك ادامه تحصيل علوم دينى پس از اشتغال به آن، 

رگان چنانچه گذشت، آن را از اقسام تعرب بعد الهجرة بعضى از بز

اند. حرمت آن در صورتى است كه تحصيل علوم دينى، نسبت  دانسته

 به آن شخص واجب عينى باشد.

                                                 
بالنهار و ان فاتىن بالنهار قضيته بالليل و ان احب االعمال اىل الّله ما دمي عن جابر اجلعفى قال مسعت ابا عبد الّله عليه الّسالم كان يقول اىن احب ان ادوم على العمل اذا عودته نفسى و ان فاتىن بالليل قضيته  -(1)  60

 تعرض ىف النصف من شعبان فاذا عودت نفسك عمال قدم عليه سنة) حبار االنوار(. عليها فان االعمال تعرض كل مخيس و كل رأس شهر و اعمال السنة
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بتفصيلى كه در محل خود ذكر شده و در غير اين صورت سزاوار است 

. و با نيت خالص و قصد قربت 61كه انسان تا آخر عمر آن را رها نكند

بهترين كارها مشغول باشد تا از سعادتهاى عظيمى كه بر آن  به

 مترتب است در دنيا و آخرت محروم نشود.

______________________________ 
عن جابر الجعفى قال سمعت ابا عبد اللّه عليه الساّلم كان يقول  -(1)

انى احب ان ادوم على العمل اذا عودته نفسى و ان فاتنى بالليل 

نهار و ان فاتنى بالنهار قضيته بالليل و ان احب االعمال الى قضيته بال

اللّه ما ديم عليها فان االعمال تعرض كل خميس و كل رأس شهر و 

اعمال السنة تعرض فى النصف من شعبان فاذا عودت نفسك عمال قدم 

 عليه سنة )بحار االنوار(.

 اطلبوا العلم من المهد الى اللحد: -(2)

 .انش بجوىز گهواره تا گور د

 

 

                                                 
 اطلبوا العلم من املهد اىل اللحد: -(2)  61

 .ز گهواره تا گور دانش جبوى
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 40، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  كمك به ستمگران -29

بيست و نهم از گناهانى كه به كبيره بودنش تصريح شده، يارى كردن 

به ستمكاران است چنانچه در روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا 

و معونة الظالمين و »فرمايد:  عليه الساّلم ضمن شماره كبائر مى

هان كبيره كمك كردن به ستمكاران و ميل از گنا« الركون اليهم

كردن به آنها است. و در روايت اعمش از حضرت صادق عليه الساّلم 

يعنى يارى نكردن ستمديده « و ترك اعانة المظلومين»چنين است: 

در رفع ستم از او، از گناهان كبيره است. پس يارى كردن ظالم در 

 اهد بود.ظلم كردنش به طريق اولى از گناهان كبيره خو

داخل شدن در »فرمايد:  حضرت موسى بن جعفر عليه السّالم مى

كارهاى سالطين جور و يارى كردن آنها و سعى كردن در انجام 

مقاصدشان همپايه كفر است و نگاه كردن به آنها از روى عمد از 

 .62«شود اى است كه سزاوار آتش مى گناهان كبيره

                                                 
الم يا سليمان الدخول ىف اعماهلم و العون هلم و السعى ىف حوائجهم عديل الكفر و النظر عن تفسري العياشى عن سليمان اجلعفرى قال قلت الىب احلسن عليه الّسالم ما تقول ىف اعمال السلطان فقال عليه السّ  -(1)  62

 (.138ص  12ج  45اليهم على العمد من الكبائر الىت يستحق هبا النار) وسائل الشيعه كتاب جتارت باب 
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در ليلة المعراج بر »مود: و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فر

از »درهاى جهنم ديدم كه امورى نوشته است از آن جمله 

 يعنى اگر 63«كنندگان ستمگران مباش يارى

______________________________ 
عن تفسير العياشى عن سليمان الجعفرى قال قلت البى الحسن  -(1)

م يا سليمان عليه السّالم ما تقول فى اعمال السلطان فقال عليه السّال

الدخول فى اعمالهم و العون لهم و السعى فى حوائجهم عديل الكفر 

و النظر اليهم على العمد من الكبائر التى يستحق بها النار )وسائل 

 (.138ص  12ج  45الشيعه كتاب تجارت باب 

عنه صلّى اللّه عليه و آله فى حديث االسراء و ما رآه مكتوبا  -(2)

 -جملته على ابواب النار و من

 41، ص: 2 گناهان كبيره، ج

خواهى داخل آتش نشوى ستمكاران را كمك نكن و نيز از  مى

گناهانى است كه خداوند در قرآن مجيد به آن وعده عذاب داده 

و ميل نكنيد به سوى آنان كه ستم نمودند پس به »فرمايد  است. مى

                                                 
 ال تكن عونا للظاملني) وسائل الشيعه(. -و من مجلته عنه صّلى الّله عليه و آله ىف حديث االسراء و ما رآه مكتوبا على ابواب النار -(2)  63
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 شما آتش دوزخ برسد و شما را به جز خداوند دوستانى نيست كه

 .64«بتوانند عذاب را از شما دور سازند پس يارى كرده نشويد

نويسد: ركون كه در اين آيه شريفه نهى شده، به  در تفسير منهج مى

معناى ميل يسير است يعنى و ميل اندكى مكنيد به سوى آنان كه ستم 

كردند بر خود و بر غير چون تعظيم ذكر ايشان و اختالط با ايشان و 

شان و طمع در هداياى ايشان و مداهنه كردن و اظهار محبت با اي

فرمانبردارى از ايشان، كه تمام اينها ركون به ظالم و مورد نهى 

است. چه جاى ميل بسيار به ايشان مانند يارى كردن ايشان در ظلم 

و بيدادگرى ايشان و راضى شدن به آن و شريك شدن در ظلم 

هر كه »ه و آله فرمود ايشان. در خبر است كه پيغمبر صلّى اللّه علي

ظالمى را دعاء به بقاى عمر كند، دوست داشته است نافرمانى 

 65«خداوند را در زمين

 )پايان نقل از منهج(.

و در كتاب روضات الجنات ضمن حاالت جناب سيد محمد صاحب 

فرمايد: ايشان باتفاق جناب شيخ صاحب  كتاب مدارك االحكام مى

جف اشرف باتفاق حركت كنند براى معالم االصول عازم شدند كه از ن
                                                 

64  (1)-\i  ُْكُم النَّاُر َو ما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْولِياَء مُثَّ ال تُ ن  (.115) سوره هود آيه E\ َصُرونَ َو ال تَ رَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن ظََلُموا فَ َتَمسَّ
 (.459ص  4يعصى الّله ىف ارضه) منهج الصادقني ج  من دعا ظاملا بالبقاء فقد احب ان -(2)  65
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زيارت قبر شريف حضرت رضا عليه السّالم و چون باخبر شدند كه در 

آن وقت شاه عباس صفوى در مشهد متوقف است، از سفر زيارت 

منصرف شدند و نيز در حاالت جناب سيد بحر العلوم است كه چون 

من  والى شوشتر براى ايشان خضوع نمود، فرمود: ميلى از او در دل

پيدا شده و پيش از آنكه مصداق آيه شريفه واقع شوم بايد فرار كنم. 

و لذا از دزفول حركت نمود و در عراق ساكن شد تا آخر عمرش و از 

شود كه چقدر سعى  مالحظه حاالت بعضى از بزرگان دين معلوم مى

كردند در مخاطبه و مكاتبه و معاشرت با ظلمه دچار خطر ركون  مى

و مبتال به مدح ايشان نگردند. در كتاب فوائد الرضويه  به ظالم نشوند

از محدث جزائرى نقل نموده كه شخصى تقصيرى بزرگ  23صفحه 

 كرده بود در خدمت شاه عباس صفوى، از ترس سلطان، پناه به مشهد

______________________________ 
 ال تكن عونا للظالمين )وسائل الشيعه(.

لَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ وَ ال تَرْكَنُوا إِ -(1)

 (.115)سوره هود آيه   اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ

من دعا ظالما بالبقاء فقد احب ان يعصى اللّه فى ارضه )منهج  -(2)

 (.459ص  4الصادقين ج 
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 42، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ن عليه الساّلم برد و از مرحوم مال احمد )مقدس امير المؤمني

اى براى شاه بنويسد تا از تقصير او  اردبيلى( استدعا كرد كه نامه

بگذرد و او را اذيت ننمايد. آن مرحوم براى شاه عباس چنين نوشت 

بانى ملك عاريت عباس، بدان كه اگرچه اين مرد اول ظالم بوده »

ه از تقصير او بگذرى شايد نمايد، چنانچ ولى اكنون مظلوم مى

اى از تقصيرات تو بگذرد كتبه بنده شاه واليت احمد  حقتعالى از پاره

 رساند عباس: به عرض مى»جواب شاه بآن مرحوم: « اردبيلى

خدماتى كه فرموده بوديد به جان منت داشته به تقديم رسانيد. اميد 

ن على كه اين محب را از دعاى خير فراموش نكنند. كتبه كلب آستا

 «.عليه السّالم عباس

از تاريخ بحيره نقل گرديده كه خواجه نظام الملك، وزير ملكشاه 

سلجوقى زياد اهتمام بامر آخرت و حساب روز قيامت داشت و از اين 

جهت پيوسته بيمناك بود. با اينكه در تمام مدت وزارتش سعى او 

ائر دينى فريادرسى از ضعيفان و پشتيبانى از دانشمندان و تعظيم شع

بوده بالجمله به اين فكر افتاد كه راجع به حسن سلوكش با مردم در 

اى تنظيم كند كه بزرگان اهل اسالم گواهى  مدت وزارتش گواهينامه
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دهند و امضا كنند و در كفن خود گذارد شايد به اين وسيله رستگار 

اى از بزرگان گواهى خود را بر حسن رفتار خواجه  شود. عده

تى كه ورقه گواهينامه را به دست شيخ ابو اسحاق مدرس نوشتند. وق

كتبه  -خير الظلمة حسن»مدرسه نظاميه بغداد دادند چنين نوشت: 

دهم كه حسن )خواجه نظام الملك( از  يعنى گواهى مى« ابو اسحاق

چون نوشته ابو اسحاق بنظر خواجه رسيد  -ظالمهاى خوب است

ت كه ابو اسحاق نوشته بسيار گريست و گفت راست و صحيح همين اس

 است. )پايان نقل از تاريخ بحيره(.

شكى نيست كه يارى كردن به ستمگران، فى الجمله حرام و از 

 گناهان كبيره است.

چيزى كه الزم است دانستن آن و بيان اقسام ظالم و انواع اعانت 

 ظالم و حكم هريك است.

  اقسام ستمكاران

دود خدا و مخالفت كردن : ستم عبارت است از تجاوز كردن از ح

 آنچه را كه عقل و شرع تعيين نموده است و آن بر دو قسم است:

 تجاوز كردن از حدود الهى نسبت بخود -1
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بدرستى كه »فرمايد:  ، مانند مشرك شدن چنانچه در قرآن مجيد مى

  . يا تكذيب آيات خدا را كردن66«شرك ستم بزرگى است

______________________________ 
 (.12آيه  31)سوره   إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ -(1)

 43، ص: 2 گناهان كبيره، ج

. و بطور كلى 67«كافران، ايشانند ستمگران»فرمايد:  چنانچه مى

قبول نكردن و باور نداشتن امرى كه عقال و شرعا اعتقاد به آن واجب 

ز باشد، ظلم است و نيز مانند نپذيرفتن و عمل نكردن به حكمى ا

احكام الهى و تجاوز نمودن به حدى از حدود الهى به اينكه واجبى 

كسانى »فرمايد:  را ترك كند يا حرامى را مرتكب شود. چنانچه مى

. و 68«كه از حدود خداوند تجاوز كنند، پس ايشانند گروه ستمكاران

بالجمله در تمام اين موارد شخص به خودش ظلم نموده چنانچه 

 .69«كنندگان بخودند ايشان ظلمبعضى از »فرمايد:  مى

 تجاوز كردن از حدود الهى نسبت بديگرى. -2

                                                 
66  (1)-\i  ٌْرَك َلظُْلٌم َعِظيم  (.12آيه  31) سوره E\ ِإنَّ الشِّ
67  (1)-\i  ََو اْلكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمون \E (.255آيه  2) سوره 
68  (2)-\i  ََو َمْن يَ َتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُمون \E(.229آيه  2وره ) س 
69  (3)-\i  َِفِمْنُهْم ظامِلٌ لَِنْفِسه \E (.29آيه  35) سوره 
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و آن اذيت كردن و آزار رساندن به ديگرى از جهت نفس، مانند 

زدن و كشتن و حبس كردن، يا از جهت آبرو مانند دشنام دادن، 

غيبت كردن، تهمت زدن، هتك نمودن، يا از جهت مال مانند اينكه 

از صاحبش بگيرد يا حق ثابت او را ندهد، و ساير مالى را به غير حق 

انواع غصب كه اشد مراتب آن اشغال و تصرف مقام و منصب خالفت 

است كه حق صريح اهلبيت عليهم السّالم بوده و خلفاى جور و بنى 

اميه و بنى العباس آن را غصب نمودند و نظيرش نشستن غير مجتهد 

ظالم هم بر دو قسم است:  عادل بر كرسى قضاوت است. و اين قسم از

يكى آن است كه ستم و بيدادگرى حرفه و پيشه او است، مانند حكام 

جور و قطاع الطريق و ديگر آن است كه بر سبيل تصادف و اتفاق در 

موردى يا مواردى ظلمى از او صادر شود و به ديگرى ستمى نمايد 

براى دانستن احكام هريك از اقسام مزبور ضمن چهار بخش 

 شود: يحاتى داده مىتوض

  كمك به ستمگر در ستم -1

: يارى كردن به ستمگرى كه ستم كردن پيشه او است )در جهت 

ظلمش( بدون شك از گناهان كبيره است. مثال تازيانه به دستش 

بدهد كه مظلومى را بزند يا قلمى باو بدهد تا حكم ظلمى را بنويسد 
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را بزند يا بكشد يا حبس  يا امضا كند يا مظلومى را بگيرد تا ظالم او

 كند و نظاير اينها.

فرمايد: يارى  شيخ انصارى عليه الرحمه، در مكاسب محرمه مى

كنند، به دليلهاى چهارگانه )كه  كردن ستمكاران در ستمى كه مى

مدار اثبات احكام است يعنى قرآن و عقل و اجماع و سنت( ثبات و از 

 گناهان كبيره است.

______________________________ 
 (.255آيه  2)سوره   وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ -(1)

آيه  2)سوره   وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -(2)

229.) 

 (.29آيه  35)سوره   فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ -(3)

 44، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كننده نباشد  ر صورتى كه ظالم را اگر يارىاما دليلى عقلى: پس د

كند كه يارى كردن او حرام و او را با  نتواند ظلم بكند، عقل حكم مى

بيند و خالصه  ظالم در زشتى كردار و مؤاخذه و مسؤوليت يكى مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  92 

عقل، بدون هيچ ترديدى به حرام بودن يارى ستمگر در ظلمى كه 

 كند. كند، حكم مى مى

شود كه حرمت  راجعه به كتب فقهى، معلوم مىپس از م -اما اجماع

 كمك ستمگر در ستمش مورد اتفاق جميع فقها و مسئله اجماعى است.

وَ ال تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ »  از قرآن هم براى اثبات حرمت، آيه شريفه

كه گذشت كافى است و پرظاهر است جائى كه كوچكترين  «ظَلَمُوا

ا يارى كردنش در ظلمش بطريق اولى ميل به ظالم حرام باشد، يقين

حرام خواهد بود. زيرا يارى كردن ستمگر از باالترين مراتب ركون 

يارى نكنيد بر گناه و بر »فرمايد:  است و نيز در سوره مائده مى

ستمكارى و بترسيد از عذاب خداوند، بدرستى كه خداوند سخت 

 .70«كننده است عقاب

  ساّلمكمك ستمگر و اخبار اهلبيت عليه ال

: اخبار وارده در اين مقام هم بسيار است. از آن جمله شيخ انصارى 

از كتاب ورام از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نقل نموده كه 

كه  كسى كه نزد ستمكارى برود تا او را يارى كند درحالى»فرمود: 

                                                 
70  (1)-\i  ِمثِْ َو اْلُعْدواِن َو ات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعقاب  (.3) سوره مائده آيه E\ َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْْلِ
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. و 71«داند ظالم است، به تحقيق از دين اسالم خارج شده است مى

برد از  چيزى كه شخص را از ايمان و اسالم بيرون مى ظاهر است،

 كننده است. اى است كه هالك گناهان كبيره

شود  چون روز قيامت مى»فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

كنندگان به ستمكاران  كاران كجايند، يارى كند ستم منادى ندا مى

ها قلمى هاى ستمكاران كجايند، حتى كسى كه براى آن كجايند، شبيه

تراشيده يا دواتى آماده كرده باشد تا حكم ظلمى بنويسد. پس تمام 

آنها در تابوتى از آهن جمع شده و در آتش جهنم انداخته 

 .72«شوند مى

كسى كه تازيانه را در »و در حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله است 

حضور سلطان ستمكارى آماده كند تا مظلومى را بزند، خداوند اين 

  زيانه را مارى باندازه هفتاد هزار ذراعتا

______________________________ 
وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  -(1)

 (.3)سوره مائده آيه   الْعِقابِ

                                                 
 (.45 فقد خرج من االسالم.) جمموعه ورام جزء اول ص من مشى مع ظامل ليعينه و هو يعلم انه ظامل -(2)  71
 (.131ص  12وت من حديد مث يرمى هبم ىف جهنم) وسائل ج اذا كان يوم القيمة نادى مناد اين الظلمة و اعوان الظلمة و اشباه الظلمة حىت من برء هلم قلما و الق هلم دواتا قال فيجتمعون ىف تاب -(3)  72
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من مشى مع ظالم ليعينه و هو يعلم انه ظالم فقد خرج من  -(2)

 (.45سالم. )مجموعه ورام جزء اول ص اال

اذا كان يوم القيمة نادى مناد اين الظلمة و اعوان الظلمة و  -(3)

اشباه الظلمة حتى من برء لهم قلما و الق لهم دواتا قال فيجتمعون 

 (.131ص  12فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم فى جهنم )وسائل ج 

 45، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ر را بر او در آتش جهنم براى هميشه مسلط كند. پس آن ما مى

 73«فرمايد مى

كسى كه مخاصمه ظالم را بپذيرد و يا آن ستمگر را در »و نيز فرمود: 

آن مخاصمه يارى كند، ساعت مرگش، فرشته مرگ او را بلعنت خدا 

دهد و بد جايگاهى است دوزخ. و كسى كه  و آتش دوزخ نويد مى

ائى كند با هامان )وزير فرعون( ستمكارى را بر جور و ظلمى راهنم

كننده به ستم( و ستمگر،  محشور خواهد شد. و اين شخص )داللت

تر است، و كسى كه از برادر دينى  عذابشان از ساير دوزخيان سخت

چينى كند )چيزهائى از آن مسلمان به  خود نزد سلطانى سخن

سلطان بگويد كه او را بر آن شخص خشمناك سازد( ليكن از طرف 

                                                 
 (.131ص  12بني يدى سلطان جائر جعلها الّله حية طوهلا سبعون الف ذراع فيسلط الّله عليه ىف نار جهنم خالدا فيها خملدا) وسائل كتاب جتارت ج و من علق سوطا  -(1)  73
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سلطان چيزى بآن مؤمن نرسد و او را اذيتى ننمايد، خداوند  آن

عمل خير آن سعايت كننده را باطل خواهد فرمود، و اگر از آن 

اى )اذيت و آزارى( بآن مؤمن  كننده سلطان بالئى يا چيز ناراحت

اى از جهنم كه هامان در  چين را در طبقه برسد، خداوند آن سخن

 .74«دهد آن است قرار مى

  ستمگر نيز حرام استستودن 

: از موارد اين مسئله ستودن ظالم است بطورى كه سبب تقويت و 

شوكتش شود تا بتواند بيشتر ستم كند. يا اينكه او را به اين ستايش 

تر كند و شاهد بر كبيره بودن اين قسم كمك، عالوه بر دليلهاى  جرى

رى نقل گذشته، نيز دليل بر نهى از منكر آن است و خصوصا شيخ انصا

 فرمايد از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه فرمود: مى

كسى كه تعظيم كند و بزرگ كند صاحب دنيائى را و او را از روى »

فرمايد و او  طمع به دنيايش دوست بدارد، خداوند بر او سخط مى

ترين  در يك محلى كه قارون است، در تابوتى از آتش، در پست

 .75«طبقات دوزخ خواهد بود

                                                 
ا على اجلور قرن مع هامان و كان هو و السلطان من اشد اهل النار عذابا( و من من توىل خصومة ظامل او اعان عليها مث نزل به ملك املوت قال له ابشر بلعنة الّله و نار جهنم و بئس املصري) و من دل سلطان -(2)  74

 (.132ص  12ان ىف جهنم.) وسائل ج سعى باخيه اىل سلطان و مل ينله منه سوء و مكروه احبط الّله عمله و ان وصل منه اليه سوء او مكروه او اذى جعله الّله ىف طبقة مع هام
 (.131ص  12ن النار.) كتاب التجاره وسائل ج ن النىب صّلى الّله عليه و آله من عظم صاحب الدنيا و احبه لطمع دنياه سخط الّله عليه و كان ىف درجته مع قارون ىف التابوت االسفل مفيما رواه الصدوق ع -(3)  75
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______________________________ 
و من علق سوطا بين يدى سلطان جائر جعلها اللّه حية طولها  -(1)

سبعون الف ذراع فيسلط اللّه عليه فى نار جهنم خالدا فيها مخلدا 

 (.131ص  12)وسائل كتاب تجارت ج 

من تولى خصومة ظالم او اعان عليها ثم نزل به ملك الموت  -(2)

بلعنة اللّه و نار جهنم و بئس المصير )و من دل سلطانا  قال له ابشر

على الجور قرن مع هامان و كان هو و السلطان من اشد اهل النار 

عذابا( و من سعى باخيه الى سلطان و لم ينله منه سوء و مكروه احبط 

اللّه عمله و ان وصل منه اليه سوء او مكروه او اذى جعله اللّه فى 

 (.132ص  12هنم. )وسائل ج طبقة مع هامان فى ج

فيما رواه الصدوق عن النبى صلّى اللّه عليه و آله من عظم  -(3)

صاحب الدنيا و احبه لطمع دنياه سخط اللّه عليه و كان فى درجته 

 12مع قارون فى التابوت االسفل من النار. )كتاب التجاره وسائل ج 

 (.131ص 

 46، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اين روايت اعم است از اينكه ستايش شده ظالم و پنهان نيست كه 

 باشد يا صاحب دنيا.
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كننده سزاوار  بنابراين اگر ممدوح ستمگر باشد، بطريق اولى مدح

 چنين عقوبتى است.

كسى كه »و نيز از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله است كه فرمود: 

ك و سلطان ظالمى را بستايد يا خود را براى او از روى طمع كوچ

. و نيز 76«پست كند با او در آتش جهنم همنشين خواهد بود

لرزد و  هرگاه فاسقى ستوده شود، عرش خدا مى»فرمايد:  مى

 .77«گيرد خشمش ستاينده را مى

  از ستمگر نبايد منصب پذيرفت

: از بزرگترين موارد كمك به ستمگر، پذيرفتن منصب و مقامى از 

جهت ظلمى نباشد. مانند  طرف او است هرچند در آن مقام و منصب

حفظ نظم و آرامش و امنيت. چه رسد آنجا كه الزمه آن مقام ستم 

كردن باشد. مانند اينكه مأمور شده از طرف ظالم براى گرفتن 

اى نيست در اينكه قسم  اموالى از مردم از روى ظلم و جور و شبهه

 تر است. دوم گناهش شديدتر و عقوبتش سخت

                                                 
 (.133ص  12من مدح سلطانا جائرا و ختفف و تضعضع له طمعا فيه كان قرينه ىف النار.) وسائل ج  -(1)  76
 (.177صفحه  1اذا مدح الفاجر اهتز العرش و غضب الرب.) سفينة البحار جلد  -(2)  77
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م در روايت معروف در تحف العقول حضرت صادق عليه السّال

منصب حرام، منصب حاكم جور و منصب كسانى است »فرمايد:  مى

كه از طرف او بر سر كارند پس كار براى ايشان به جهت آن مقام و 

منصب حرام است و آن شخص بر اين كارش معذب خواهد شد، زياد 

هى باشد يا كم. زيرا هر كارى كه در او كمك به ستمگر باشد، گنا

است بزرگ و از گناهان كبيره است. زيرا در پذيرفتن حكومت از 

آيد و ستم و  رود و باطل روى كار مى طرف ستمگر، حق از بين مى

فساد آشكار شود و سبب از بين رفتن كتب آسمانى و كشتن پيغمبران 

و خرابى مساجد و تغيير يافتن احكام خدا است و از اين جهت حرام 

ها و يارى كردن آنها مگر در صورت ناچارى است كار كردن با آن

 .78«مانند ضرورت بخوردن خون و مردار

اى كه خداوند با كسانى كه كارى را  كمترين معامله»فرمايد  و نيز مى

  براى

______________________________ 
من مدح سلطانا جائرا و تخفف و تضعضع له طمعا فيه كان  -(1)

 (.133ص  12قرينه فى النار. )وسائل ج 

                                                 
لك على قليل من فعله او كثر الن  جبهة الوالية هلم حرام حمرم معذب من فعل ذىف حتف العقول عن الصادق عليه الّسالم و اما وجه احلرام من الوالية فوالية الواىل اجلائر و والية والته و العمل هلم و الكسب معهم  -(3)  78

 دروس احلق كله و احياء الباطل كله و اظهار الظلم و اجلور و الفساد و ابطال الكتب و قتل االنبياء و املؤمنني و هدم املساجد و تبديل -ء من جهة املعونة معصية كبرية من الكبائر و ذلك ان ىف والية الواىل اجلائر كل شى
 (246لذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم اال جبهة الضرورة نظري الضرورة اىل الدم و امليته.) ص سنة الّله و شرايعه ف
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اذا مدح الفاجر اهتز العرش و غضب الرب. )سفينة البحار جلد  -(2)

 (.177صفحه  1

فى تحف العقول عن الصادق عليه السّالم و اما وجه الحرام  -(3)

من الوالية فوالية الوالى الجائر و والية والته و العمل لهم و الكسب 

على قليل  معهم بجهة الوالية لهم حرام محرم معذب من فعل ذلك

ء من جهة المعونة معصية كبيرة من  من فعله او كثر الن كل شى

 -الكبائر و ذلك ان فى والية الوالى الجائر

 47، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اند آن است كه مددكاران ستمگران را روز قيامت  ستمكاران پذيرفته

دارد تا حساب تمام مردم تمام شود  اى از آتش نگه مى در سراپرده

 .79«فرمايد( نگاه خداوند بين آنها حكم مى)آ

                                                 
 اب اخلالئق.ىف رواية اىب زياد بن اىب سلمة اهون ما يصنع الّله عز و جل مبن توىل هلم عمال ان يضرب عليه سرادقا من نار اىل ان يفرغ الّله من حس -(1)  79

اند مذكور گرديد و بيان آن اين است   نويسد: مكاشفه سيد جليل و عارف نبيل سيد حممد على عراقى است در عداد كساىن كه حضرت حجت عليه الّسالم را ديده لّسالم عراقى جزء مكاشفات برزخى مىدر آخر دارا
اى كه در  شناختم وفات كرد و او را آوردند در مقربه روف عراق) اراك( است بودم و شخصى كه او را به نام و نسب مىكه؛ او گفت: در ايام جواىن كه در عراق در وطن اصلى خود كه قريه) كرهرود( كه از قراى مع

ان ناله و فزع آن شخص، شدت كرد كه من گرديد. بلكه در اوائل يك شب چن شد آتشى از قرب او منايان و آواز ناله جانسوزى از آن قرب مسموع مى حماذى خانه ما بود دفن كردند و تا مدت چهل روز چون مغرب مى
عض كسان من اطالع يافته، مرا برداشته به خانه بردند. پس از خائف و هراسان شده بر خود ترسيدم و از غايت دهشت بر خود لرزيدم به طورى كه نتوانستم خود را ضبط كنم و نزديك بود غش عارض من شود. ب

ديواىن حمله خود  آن شخص ديده شد در تعجب بودم. زيرا كه حالت زندگى او بر آن مساعدت نداشت تا آنكه معلوم شد كه آن شخص در زمان حياتش چندى مباشر عملزماىن به خود آمدم و از اين حالت كه از 
 ن او را مدتى به سقف خانه خود آوخيته بود.خواسته و آن سيد بر دادن آن قادر نبود. او را حبس كرده بود و از براى دريافت آ بود و از شخص سيدى وجه حتميلى ديواىن مى

 به داستان حتصيلدار ديوان و سيد فقري در مهني كتاب مراجعه شود.
طارى خريد و فروش نكند. شخص سيد رد كه ديگر به هيچ وجه اجناس عيكى از ثقات نقل كرد كه چندى قبل از اين، در كاشان مردى بود آقا حممد على نام، مباشر صنف عطار و متوجه امور ديواىن ايشان و قدغن ك

داد و چند سيلى به رويش زد آن بيچاره روانه شد و گفت جدم سزاى ترا فقريى به قدر يك من سريشم حتصيل كرده بود و آن را به شخصى فروخت آن مرد ظامل مطلع شد در بازار به او برخورد و دشنام بسيارى به او 
 شد مالزم خود را گفت: آن سيد را برگردانيد. و چند پشت گردىن به او زده و گفت حال برو و جدت را بگو كتف مرا بريون آورد.بدهد. آن ظامل كه اين را شنيد اعراضى 

اشيده به حنوى كه سرهاى كتف او بريون آمد و روز هاى كتف او را تر روز ديگر آن ظامل تب كرد و در شب كتفهاى او درد آمد و روز دوم ورم شديد كرد. ماده به كتفهاى او رخيت. روز چهارم جراحان جمموع گوشت
 خزائن نراقى(.«) با آل على هركه در افتاد ور افتاد» هفتم مبرد.
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______________________________ 
دروس الحق كله و احياء الباطل كله و اظهار الظلم و الجور و الفساد 

و ابطال الكتب و قتل االنبياء و المؤمنين و هدم المساجد و تبديل 

هم سنة اللّه و شرايعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب مع

 (246اال بجهة الضرورة نظير الضرورة الى الدم و الميته. )ص 

فى رواية ابى زياد بن ابى سلمة اهون ما يصنع اللّه عز و جل  -(1)

بمن تولى لهم عمال ان يضرب عليه سرادقا من نار الى ان يفرغ اللّه 

 من حساب الخالئق.

اشفه نويسد: مك در آخر دارالسّالم عراقى جزء مكاشفات برزخى مى

سيد جليل و عارف نبيل سيد محمد على عراقى است در عداد كسانى 

اند مذكور گرديد و بيان آن  كه حضرت حجت عليه الساّلم را ديده

اين است كه؛ او گفت: در ايام جوانى كه در عراق در وطن اصلى 

خود كه قريه )كرهرود( كه از قراى معروف عراق )اراك( است بودم 

شناختم وفات كرد و او را آوردند  نام و نسب مى و شخصى كه او را به

اى كه در محاذى خانه ما بود دفن كردند و تا مدت چهل  در مقبره

شد آتشى از قبر او نمايان و آواز ناله جانسوزى  روز چون مغرب مى

گرديد. بلكه در اوائل يك شب چنان ناله و  از آن قبر مسموع مى

هراسان شده بر خود فزع آن شخص، شدت كرد كه من خائف و 
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ترسيدم و از غايت دهشت بر خود لرزيدم به طورى كه نتوانستم خود 

را ضبط كنم و نزديك بود غش عارض من شود. بعض كسان من 

اطالع يافته، مرا برداشته به خانه بردند. پس از زمانى به خود آمدم 

و از اين حالت كه از آن شخص ديده شد در تعجب بودم. زيرا كه 

ندگى او بر آن مساعدت نداشت تا آنكه معلوم شد كه آن حالت ز

شخص در زمان حياتش چندى مباشر عمل ديوانى محله خود بود و 

خواسته و آن سيد بر دادن  از شخص سيدى وجه تحميلى ديوانى مى

آن قادر نبود. او را حبس كرده بود و از براى دريافت آن او را 

 مدتى به سقف خانه خود آويخته بود.

 داستان تحصيلدار ديوان و سيد فقير در همين كتاب مراجعه شود. به

يكى از ثقات نقل كرد كه چندى قبل از اين، در كاشان مردى بود آقا 

محمد على نام، مباشر صنف عطار و متوجه امور ديوانى ايشان و 

قدغن كرد كه ديگر به هيچ وجه اجناس عطارى خريد و فروش 

يك من سيرشم تحصيل كرده بود و  نكند. شخص سيد فقيرى به قدر

آن را به شخصى فروخت آن مرد ظالم مطلع شد در بازار به او 

برخورد و دشنام بسيارى به او داد و چند سيلى به رويش زد آن 

بيچاره روانه شد و گفت جدم سزاى ترا بدهد. آن ظالم كه اين را 
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چند  شنيد اعراضى شد مالزم خود را گفت: آن سيد را برگردانيد. و

پشت گردنى به او زده و گفت حال برو و جدت را بگو كتف مرا بيرون 

 آورد.

روز ديگر آن ظالم تب كرد و در شب كتفهاى او درد آمد و روز دوم 

ورم شديد كرد. ماده به كتفهاى او ريخت. روز چهارم جراحان 

مجموع گوشتهاى كتف او را تراشيده به نحوى كه سرهاى كتف او 

« با آل على هركه در افتاد ور افتاد»وز هفتم بمرد. بيرون آمد و ر

 )خزائن نراقى(.

 48، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و پذيرفتن حكومت از طرف ظالم عالوه بر اينكه از بزرگترين موارد 

اش ستم كردن خواهد بود به طورى كه  اعانت به ظلم است، الزمه

ى نكند. تواند آن مقام را داشته باشد و هيچ ظلم و معصيت نمى

چنانچه در صحيحه داود بن زربى است كه گفت: يكى از دوستان 

حضرت سجاد )ع( مرا خبر داد و گفت: به آن حضرت عرض كردم 

كه نزد داود بن على )حاكم مدينه( يا ديگرى از اعيان حكومت 

واسطه شويد كه حكومتى بمن بدهند. حضرت فرمود: چنين كارى 

م سبب اقدام نكردن امام عليه كنم. گويد پيش خود خيال كرد نمى
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ترسند ظلم و ستمى از من سر  الساّلم در اين كار اين است كه مى

زند. پس نزد آن حضرت رفتم و قسمهاى شديد خوردم و متعهد شدم 

كه ظلمى نكنم و غير از دادگرى كارى انجام ندهم. پس آن حضرت 

ن كار به آسمان بروى آسانتر از اي»به سوى آسمان نگريست و فرمود 

و ظاهر فرمايش امام عليه الساّلم اين است كه محال است « است

 بتوانى ظلمى نكنى و در تمام حاالت رعايت عدالت نمائى.

  موارد جواز قبول حكومت

: در دو مورد جايز است واليت و حكومت از طرف ستمگر را بپذيرد. 

تقيه آيد. مورد اول  شود چنانچه مى اى موارد واجب مى بلكه در پاره

يا اضطرار و اكراه است باينكه اگر نپذيرد، جان و مال يا آبرويش در 

خطر است و دليلهاى عام و خاصى كه براى اين قسم از واليت 

)اضطرارى( وارد شده بسيار است. مانند فرمايش پيغمبر اكرم صلّى 

چيزى كه امت من بر آن اكراه گردند يا ناچار »اللّه عليه و آله: 

و فرمايش حضرت صادق عليه  80«اى ندارند مؤاخذهشوند حرجى و 

 فرمايد: الساّلم كه مى

                                                 
 (.416و ما اكرهوا عليه و ما اضطروا اليه) خصال صدوق ص  -قوله صّلى الّله عليه و آله ىف حديث الرفع -(1)  80
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نيست چيزى مگر اينكه خداوند براى مضطر آن را حالل »

 .81«فرموده

و از حضرت رضا عليه السّالم در وسائل الشيعه رواياتى نقل نموده كه 

پذيرفتن ايشان واليت عهدى مأمون را از روى اكراه و تقيه بوده 

 است.

ضرت صادق عليه الساّلم درباره كار كردن براى سلطان جور از ح

 سؤال نمودند.

جايز نيست، مگر در صورتى كه شخص هيچ توانائى »حضرت فرمود: 

براى تحصيل قوتى كه بخورد و بياشامد و نميرد نداشته باشد، و هيچ 

  چاره ديگرى نداشته، راه تحصيل قوتش

______________________________ 
و ما اكرهوا عليه  -وله صلّى اللّه عليه و آله فى حديث الرفعق -(1)

 (.416و ما اضطروا اليه )خصال صدوق ص 

ء اال و قد احله اللّه لمن اضطر اليه  قوله عليه السّالم ما من شى -(2)

 )وسايل الشيعه(.

 49، ص: 2 گناهان كبيره، ج
                                                 

 احله الّله ملن اضطر اليه) وسايل الشيعه(.ء اال و قد  قوله عليه الّسالم ما من شى -(2)  81
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رت منحصر به پذيرفتن عمل سلطان باشد جايز است )خالصه در صو

اضطرار مانعى ندارد( پس اگر چيزى از مال حاكم جور بدستش 

 .82رسيد، بايد خمسش را به اهلبيت برساند(

قسم دوم از موارد جواز، پذيرفتن بعضى از مقامات و منصبهائى است 

كه هيچگونه تعدى و ستمى در آن نيفتاده. مانند بعضى مقامات 

و امنيت راهها  لشكرى و كشورى كه وظيفه آنها حفظ نظم و آرامش

و نگهدارى مرزهاى مسلمانان از حمله بيگانگان و نظير آنها است كه 

فقط به منظور قيام به مصالح مسلمين و دادرسى از مظلومين و يارى 

كردن مؤمنين و رسانيدن حق به صاحبش مانعى ندارد. خالصه، 

پذيرفتن اين قسم منصبها از طرف ظالم بقصد بسط عدل و احسان به 

 ن جايز، بلكه رجح و مستحب است.مؤمني

زياد بن ابى سلمه گفت خدمت حضرت موسى بن جعفر عليه الساّلم 

رسيدم. بمن فرمود: تو در دستگاه حكومتى اشتغال دارى؟ گفتم 

آرى. فرمود چرا؟ عرض كردم من مردى صاحب مروت هستم 

كنم به طورى كه  )صاحب احسان و مستمندان را دستگيرى مى

                                                 
ء فليبعث خبمسه اىل اهل  ء يأكل و ال يشرب و ال يقدر على حيلة فان فعل فصار ىف يده شى عن اىب عبد الّله عليه الّسالم سئل عن اعمال السلطان خيرج فيه الرجل قال عليه الّسالم ال اال ان ال يقدر على شى -(1)  82

 (.146ص  12ج  48ل باب البيت) جتارت وسائ
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اى كه مخارجم را تأمين  كنم( و نيز عيالمندم و وسيله توانم ترك نمى

 كند، ندارم، فرمود:

پاره شوم مايل ترم  زياد، اگر مرا از قله كوهى بلند بياندازند كه پاره

تا اينكه متصدى كارهاى چنين اشخاصى شوم يا بر فرش يكى از آنها 

 پا گذارم، مگر در يك صورت.

يت شوم. فرمود: مگر براى ميدانى آنچه صورت است؟ گفتم نه فدا

برطرف كردن گرفتارى و اندوهى از مؤمنين يا آزاد كردن مؤمنى 

از اسيرى يا پرداختن بدهى مؤمنى، تا اينكه فرمود: اى زياد، اگر 

دار عملى از امور ستمكاران شدى به برادران دينى خود نيكى  عهده

اى،  هكن تا گناهى كه به واسطه اشتغال به كارهاى آنها مرتكب شد

. فضل بن عبد الرحمن گويد: نوشتم به 83اين نيكى جبران كند

حضرت موسى بن جعفر عليه الساّلم كه به من اذن دهد دخول در 

كارهاى حكومتى را امام فرمود: ضررى ندارد مادامى كه حكمى از 

احكام خدا را تغيير ندهى و حدى از حدود خدا را باطل نكنى و 

 .84 اى برادران دينى شما استكفاره عملت، برآوردن حاجته

                                                 
 (.139ص  12ج  46وسائل الشيعه كتاب التجارة باب  -(2)  83
 ك الوسائل(.اعمال السلطان فقال ال بأس به ما مل تغري حكما و مل تبطل حدا و كفارته قضاء حوائج اخوانكم) مستدر  -عن الفضل بن عبد الرمحن اهلامشى قال كتبت اىل اىب احلسن عليه الّسالم استأذنه ىف -(3)  84
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______________________________ 
عن ابى عبد اللّه عليه السّالم سئل عن اعمال السلطان يخرج  -(1)

ء يأكل و ال  فيه الرجل قال عليه السّالم ال اال ان ال يقدر على شى

ء فليبعث  يشرب و ال يقدر على حيلة فان فعل فصار فى يده شى

 (.146ص  12ج  48يت )تجارت وسائل باب بخمسه الى اهل الب

 (.139ص  12ج  46وسائل الشيعه كتاب التجارة باب  -(2)

عن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمى قال كتبت الى ابى  -(3)

 -الحسن عليه السّالم استأذنه فى

 50، ص: 2 گناهان كبيره، ج

على بن يقطين كه رئيس الوزراى هارون بود، به حضرت موسى بن 

كه اجازه بفرمائيد از اين مقام و منصب »عليه السّالم نوشت:  جعفر

دانم از  استعفاء دهم حضرت در جوابش فرمودند: براى تو جايز نمى

دستگاه خالفت بيرون شوى زيرا براى خداوند در دربار ستمگران 

كسانى هستند كه بسبب ايشان خداوند از دوستانش شر را 

ايند از آتش دوزخ. پس از گرداند. و ايشان آزادشدگان خد مى

 .85«عذاب خداوند بپرهيز در مورد برادران دينيت

                                                 
ب اجلابره من يدفع هبم عن اوليائه و هم عتقائه من النار فاتق الّله ىف كتب على بن يقطني اىل اىب احلسن عليه الّسالم ىف اخلروج من عمل السلطان فاجابه اىن ال ارى لك اخلروج من عمل السلطان فان هلل بابوا  -(1)  85

 (.39اخوانك) جتارت مستدرك الوسائل باب 
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محمد بن اسماعيل بزيع كه از جمله وزراى هارون بود و حضرات 

كاظم و رضا و جواد عليهم السّالم را درك كرد، پيراهن حضرت جواد 

عليه السّالم را از آن حضرت گرفت كه در آن كفن شود از حضرت 

خداوند را در دربارهاى »كند كه فرمود:  م روايت مىرضا عليه السّال

ستمكاران كسانى است كه به سبب آنها، حجت خود را روشن 

سازد تا اينكه بسبب ايشان  فرمايد و آنها را در شهرها متمكن مى مى

از دوستانش سختيها را برطرف فرمايد. و به وسيله ايشان كارهاى 

سختى، به ايشان پناهنده مسلمانان را اصالح فرمايد. مؤمن از 

آورد و خداوند  شود و حاجتمندان از شيعيان ما به ايشان رو مى مى

به وسيله ايشان ترس و فزع مؤمن را در خانه ستمكاران تأمين 

هاى خداوند در  فرمايد. ايشانند مؤمنين به حق، ايشانند امين مى

و زمين او. تا اينكه فرمود: گوارا باد بر ايشان چنين مقامات 

شود يكى از شما را اگر بخواهد به تمام  درجاتى، پس فرمود: چه مى

اين مقامات برسد؟ محمد گويد: عرض كردم فدايت شوم به چه چيز 

رسد؟ فرمود: با ستمكاران باشد، پس ما را شاد  به اين درجات مى

 .86«كند به شاد كردن شيعيان ما، پس اى محمد از ايشان باش

                                                 
له الربهان و مكن له ىف البالد ليدفع هبم عن اوليائه و يصلح الّله به امور عن رجال الكشى ىف ترمجة حممد بن امساعيل بن بزيع قال قال ابو احلسن الرضا عليه الّسالم ان الّله بابواب الظاملني من نور الّله اخذ -(2)  86

الّسالم فهنيئا هلم ما على احدكم  -من شيعتنا و هبم يؤمن الّله روعة املؤمن ىف دار الظلمة و اولئك هم املؤمنون حقا و اولئك امناء الّله ىف ارضه اىل ان قال عليه املسلمني اليهم يلجأ املؤمن من الضرو اليهم يفزع ذو احلاجة
سفينة البحار صفحه  1و جلد  213حبار صفحه  15ر على املؤمنني من شيعتنا فكن منهم يا حممد) جلد ان لو شاء لنال هذا كله قال قلت مبا ذا جعلىن الّله فداك قال عليه الّسالم يكون معهم فيسرنا بادخال السرو 

316.) 
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______________________________ 
اعمال السلطان فقال ال بأس به ما لم تغير حكما و لم تبطل حدا و 

 كفارته قضاء حوائج اخوانكم )مستدرك الوسائل(.

كتب على بن يقطين الى ابى الحسن عليه الساّلم فى الخروج  -(1)

من عمل السلطان فاجابه انى ال ارى لك الخروج من عمل السلطان 

يدفع بهم عن اوليائه و هم عتقائه من النار فان هلل بابواب الجابره من 

 (.39فاتق اللّه فى اخوانك )تجارت مستدرك الوسائل باب 

عن رجال الكشى فى ترجمة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال  -(2)

قال ابو الحسن الرضا عليه السّالم ان اللّه بابواب الظالمين من نور 

فع بهم عن اوليائه و يصلح اللّه اخذله البرهان و مكن له فى البالد ليد

اللّه به امور المسلمين اليهم يلجأ المؤمن من الضرو اليهم يفزع ذو 

الحاجة من شيعتنا و بهم يؤمن اللّه روعة المؤمن فى دار الظلمة و 

اولئك هم المؤمنون حقا و اولئك امناء اللّه فى ارضه الى ان قال 

 -عليه

 51، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  جب استدر يك صورت وا
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اى از  : گاهى قبول حكومت و پذيرفتن بعضى مناصب، براى پاره

شود و آن در صورتى است كه شخص يقين دارد،  اشخاص واجب مى

تواند مفسده بزرگى از  اگر فالن منصب يا حكومت را بپذيرد مى

 مفاسد دينى را برطرف كند.

ين يا منكرى از منكرات شرعى را جلوگيرى كند. ليكن پيدا شدن چن

موردى بسيار كم است زيرا شرط اساسى آن اطمينان به خودش 

هست كه پس از پذيرفتن آن مقام، هيچگونه ستم و تعدى و جنايت از 

او سر نزند و برخالف دادگرى و وظيفه خدائى هيچ كارى نكند و 

آشكار است احراز چنين امرى در نهايت اشكال است. زيرا در 

كه نگهدارى خود از آنها دشوار رياست خطرهاى بزرگى نهفته است 

 باشد. مى

حضرت صادق عليه السّالم در جواب نامه عبد اللّه نجاشى، حاكم 

شنيدم كه تو به حكومت اهواز مبتال »اهواز، چنين مرقوم فرمودند: 

شدى از اين خبر هم شاد شدم و هم غمگين شاديم براى اين است كه 

ر ترسناكى از دوستان گفتم اميد است خداوند به سبب تو، از گرفتا

آل محمد صلّى اللّه عليه و آله دستگيرى و فريادرسى فرمايد. و به 

سبب تو ذليل آنها را عزيز و برهنه ايشان را بپوشاند و ناتوان آنها را 
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تقويت فرمايد و بسبب تو آتش مخالفين را بر آنها خاموش كند. اما 

رسم، آن است ت حزن من براى آن است كه، كمتر چيزى كه بر تو مى

كه سبب زحمت و ناراحتى يكى از دوستان ما شوى كه بوى بهشت بتو 

 .87«نخواهد رسيد

كسى كه رياست قومى »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كه دو دستش به  شود، درحالى دار شود، روز قيامت وارد مى را عهده

 گردنش غل شده، پس اگر در

______________________________ 
السّالم فهنيئا لهم ما على احدكم ان لو شاء لنال هذا كله قال قلت بما 

ذا جعلنى اللّه فداك قال عليه الساّلم يكون معهم فيسرنا بادخال 

بحار  15السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمد )جلد 

 (.316سفينة البحار صفحه  1و جلد  213صفحه 

جائنى رسولك بكتابك فقرأته و فهمت جميع ما اما بعد فقد  -(1)

ذكرته و سألت عنه و ذكرت انك بليت بوالية االهواز و فسرنى ذلك و 

سائنى و ساخبرك بما سائنى من ذلك و ما سرنى انشاء اللّه و اما 

سرورى بواليتك فقلت عسى ان يغيث اللّه بك ملهوفا خائفا من اولياء 
                                                 

سرىن انشاء الّله و اما سرورى خربك مبا سائىن من ذلك و ما اما بعد فقد جائىن رسولك بكتابك فقرأته و فهمت مجيع ما ذكرته و سألت عنه و ذكرت انك بليت بوالية االهواز و فسرىن ذلك و سائىن و سا -(1)  87
بك ضعيفهم و يطفى بك نار املخالفني عنهم و اما الذى سائىن من ذلك فان  بواليتك فقلت عسى ان يغيث الّله بك ملهوفا خائفا من اولياء آل حممد صّلى الّله عليه و آله و يعذبك ذليلهم و يكسو بك عاريهم و يقوى

 فال تشم رائحة حظرية القدس ... تا آخر حديث) متام حديث در مكاسب حمرمة شيخ انصارى نقل شده است(. ادىن ما اخاف عليك ان تعثر بوىل لنا
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و يعذبك ذليلهم و يكسو بك عاريهم و آل محمد صلّى اللّه عليه و آله 

يقوى بك ضعيفهم و يطفى بك نار المخالفين عنهم و اما الذى سائنى 

من ذلك فان ادنى ما اخاف عليك ان تعثر بولى لنا فال تشم رائحة 

حظيرة القدس ... تا آخر حديث )تمام حديث در مكاسب محرمة 

 شيخ انصارى نقل شده است(.

 52، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بين ايشان بفرمانهاى خداوند رفتار كرده، خداوند او را آزاد 

شود و بد  فرمايد. و اگر ستم نموده در آتش دوزخ انداخته مى مى

 جايگاهى است.

دار باشد و به آنها به عدل و نيكى  و كسى كه رياست قومى را عهده

رفتار نكند، كنار جهنم در مقابل هر روزى از ايام رياستش هزار سال 

كه دو دستش به گردنش غل شده پس  شود، درحالى نگهداشته مى

شود و اگر ظالم  اگر به امر الهى در بين آنها رفتار كرده آزاد مى

 .88«رود بوده هفتاد خريف در دوزخ فرومى

                                                 
من توىل عرافة قوم و مل حيسن فيهم حبس على ه ىف نار جهنم و بئس املصري و من توىل عرافة قوم اتى به يوم القيمة و يداه مغلولتان اىل عنقه فان قام فيهم بامر الّله عز و جل اطلقه الّله و ان كان ظاملا هوى ب -(1)  88

 (.137ص  12هنم سبعني خريفا.) وسائل ج شفري جهنم بكل يوم الف سنة و حشر و يده مغلولة اىل عنقه فان كان قام فيهم بامر الّله اطلقها الّله و ان كان ظاملا هوى به ىف نار ج
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دار امرى از  كسى كه عهده»فرمايد:  و حضرت صادق عليه الساّلم مى

ده درب خانه خود را امور مردم شود پس در بين آنها بعدل رفتار كر

بازگذارد و از مراجعه كردن دادخواهان جلوگيرى نكند و در 

كارهاى مردم نظر داشته باشد، بر خدا است كه او را روز قيامت از 

 .89«فزع و ترس در امان قرار دهد و او را به بهشت داخل فرمايد

ناگفته نماند كه براى موارد استثناء، فروعات زيادى است كه به جهت 

 ختصار ذكر نگرديد، طالبين به كتب فقهى مراجعه نمايند.ا

  كمك ستمگر در غير ستم -2

: يارى كردن ستمگر در غير جهت ظلمش مانند خدمتگزارى يا 

دارى و نگهداشتن  سازى جهت ظالم يا خزينه خياطى يا عمارت

 اموالش و نظائر اينها بر سه قسم است:

ت، مانند اينكه بناء را گاهى اين امور به سبب جهت حرامى اس -1

اى را  كند در زمينى كه غصب كرده عمارت بسازد. يا پارچه امر مى

كه به زور از مردم گرفته، خياط برايش بدوزد. يا اموالى كه به زور 

 از مردم گرفته نگهبان آن را نگهدارى كند و نظاير اينها.

                                                 
 (.140صفحه  46به و رفع سرته و نظر ىف امور الناس كان حقا على الّله ان يؤمن روعته يوم القيمة و يدخل اجلنة) جتارت وسائل باب من توىل امرا من امور الناس فعدل فيهم و فتح با -(2)  89
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اى در حرمت اين قسم كمك كردن نيست. زيرا تصرف در  و شبهه

ب براى هركس كه غصب بودنش را بداند حرام است چه غاصب و غص

 چه ديگرى.

در صورتى كه اين قبيل كارها هيچ جهت حرمتى ندارد ولى  -2

  جورى است كه

______________________________ 
من تولى عرافة قوم اتى به يوم القيمة و يداه مغلولتان الى  -(1)

جل اطلقه اللّه و ان كان ظالما هوى عنقه فان قام فيهم بامر اللّه عز و 

به فى نار جهنم و بئس المصير و من تولى عرافة قوم و لم يحسن فيهم 

حبس على شفير جهنم بكل يوم الف سنة و حشر و يده مغلولة الى 

عنقه فان كان قام فيهم بامر اللّه اطلقها اللّه و ان كان ظالما هوى به 

 (.137ص  12فى نار جهنم سبعين خريفا. )وسائل ج 

من تولى امرا من امور الناس فعدل فيهم و فتح بابه و رفع  -(2)

ستره و نظر فى امور الناس كان حقا على اللّه ان يؤمن روعته يوم 

 (.140صفحه  46القيمة و يدخل الجنة )تجارت وسائل باب 

 53، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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تمگران كنندگان س اگر از طرف ظالم بپذيرد، در عرف جزء يارى

شود و نامش در  شود و سبب تقويت و شكوه ستمگر مى شمرده مى

رود، از روايات  گيران آنها به شمار مى دفتر ظلمه ثبت و جزء حقوق

 شود كه اين قسم هم حرام است. زيادى استفاده مى

كسى كه نام خود را در »از حضرت صادق عليه الساّلم مرويست: 

او را به صورت خوك محشور ديوان بنى عباس ثبت كند، خداوند 

 .90«فرمايد مى

و « شود با صورت سياه وارد محشر مى»فرمايد:  و در روايت ديگر مى

 .91«ستمكاران را يارى مكن در ساختمان مسجدى»فرمايد:  نيز مى

گويد: خدمت حضرت صادق عليه الساّلم بودم كه  ابن ابى يعفور مى

سّالم عرض كرد فدايت يك نفر از شيعيان وارد شد و به امام عليه ال

رسد. پس  شوم، گاهى به بعضى از ما تنگدستى و سختى معيشت مى

طلبند )از طرف بنى عباس( كه بنايى برايشان كند يا نهرى  او را مى

فرمائيد؟ حضرت  بكند يا كار زراعتى نمايد در اين باب چه مى

دارم كه يك گره برايشان بزنم يا سر مشك يا سر  دوست نمى»فرمود: 

يسه برايشان ببندم، هرچند در مقابل آن مدينه و آنچه در آن است ك
                                                 

 (.12ج  130صفحه  42من سود امسه ىف ديوان ولد سابع حشره الّله يوم القيمة خنزيرا.) جتارت وسائل باب  -(1)  90
 (.12ج  130صفحه  42هم على بناء مسجد.) جتارت وسائل باب عنه عليه الّسالم ال تعن -(2)  91
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به من بدهند و دوست ندارم كه به يك مده قلم )پاره سياهى كه به 

نوك قلم چسبد( مددشان كنم. به درستى كه ستمكاران روز قيامت 

اى از آتش خواهند بود تا وقتى كه خداوند ميان بندگان  در سراپرده

 .92«خود حكم كند

كند كه حضرت صادق عليه السّالم به  مد بن عذافر روايت مىمح

به من خبر رسيده كه تو با ابو ايوب و ابو »پدرم )عذافر( فرمود: 

كنى، پس حال تو چگونه است، وقتى كه در زمره  الربيع معامله مى

كنندگان ستمگران خوانده شوى؟ پس پدرم از شنيدن فرمايش  يارى

اندوهناك شد. چون آن حضرت ناراحتى  امام عليه السّالم محزون و

او را ديد، فرمود: اى عذافر جز اين نيست كه نترسانيدم تو را مگر به 

  آنچه خداى تعالى مرا ترسانده. پس

______________________________ 
من سود اسمه فى ديوان ولد سابع حشره اللّه يوم القيمة  -(1)

 (.12ج  130صفحه  42خنزيرا. )تجارت وسائل باب 

عنه عليه السّالم ال تعنهم على بناء مسجد. )تجارت وسائل باب  -(2)

 (.12ج  130صفحه  42

                                                 
ج  42ة ىف سرادق من ناراحىت حيكم الّله بني العباد) جتارت وسائل باب فقال عليه الّسالم ما احب اىن عقدت هلم عقدة او وكيت هلم وكاء و ان ىل ما بني البتيها ال و ال مدة بقلم ان اعوان الظلمة يوم القيم -(3)  92

 (.129ص  12
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فقال عليه السّالم ما احب انى عقدت لهم عقدة او وكيت لهم  -(3)

وكاء و ان لى ما بين البتيها ال و ال مدة بقلم ان اعوان الظلمة يوم 

العباد )تجارت وسائل  القيمة فى سرادق من ناراحتى يحكم اللّه بين

 (.129ص  12ج  42باب 

 54، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .93«پدرم هميشه اندوهناك بود تا مرد

بر خدا الزم است كه شما را »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

و نيز « بريد با آن جماعتى محشور كند كه از دنيايشان بهره مى

موسى عليه الساّلم  جمعى از آنهائى كه به حضرت»فرمايد:  مى

رويم و از  ايمان آورده بودند، با خود گفتند كه به لشكر فرعون مى

بريم و پس از اينكه حضرت موسى بر فرعون پيروز  دنياى او بهره مى

آئيم. چون  شد چنانچه ما اميدواريم، به طرف موسى عليه السّالم مى

بودند،  الساّلم با جمعى كه به او ايمان آورده -حضرت موسى عليه

از فرعون گريختند، آن جماعت سوار شده به شتاب روانه شدند كه 

اى فرستاد تا بر روى چهارپايان  به آنها برسند پس خداوند فرشته

                                                 
اعوان الظلمه قال فوجم اىب فقال له ابو عبد الّله عليه الّسالم ملا رأى ما  عن حممد بن عذافر عن ابيه قال قال ابو عبد الّله عليه الّسالم يا عذافر نبئت انك تعامل ابا ايوب و الربيع فما حالك اذا نودى بك ىف -(1)  93

 (.128ص  12ج  42عز و جل به قال حممد فقدم اىب فما زال مغموما مكروبا حىت مات) جتارت وسائل باب اصابه اى عذافر امنا خوفتك مبا خوفىت الّله 
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آنها زده و ايشان را به لشكر فرعون برگرداند و با ايشان غرق 

 .94«شدند

 نيازى به از خدا بترسيد و دين خود را بتقيه و بى»فرمايد:  و نيز مى

فضل خدا تقويت كنيد. از آنكه طلب حاجت از صاحب حكومتى كنيد 

و كسى كه پيش صاحب حكومت يا مخالف مذهبى فروتنى كند، براى 

سازد و او را  چيزى كه در دست او است، خداوند او را پست و گم مى

كند. پس اگر چيز دنيوى از  دشمن داشته، به خودش واگذارش مى

دارد و او را بر آنچه از  از آن برمى آن شخص به او برسد بركت را

 .95«دهد حج و بنده آزاد كردن و ساير خيرات صرف كند ثواب نمى

على بن ابى حمزه گفت: از نويسندگان بنى اميه مرا دوستى بود، از 

من خواست كه از حضرت صادق عليه السّالم برايش اذن مالقات 

فدايت بگيرم. چون به خدمت آن حضرت رسيد سالم كرد و گفت 

شوم، من در ديوان بنى اميه بودم و از دنياى ايشان مال بسيارى به 

دست من آمده و در راه تحصيل آن اموال، مالحظه حالل و حرام را 

حضرت فرمود: اگر بنى اميه جمعى را نداشتند كه به  -ام نكرده

                                                 
 .134ص  12ج  44جتارت وسائل نقل از كاىف باب  -(2)  94
 .33ص.  6كليىن و شيخ طوسى در كاىف و هتذيب ج   -(3)  95
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آورى نمايند و با  جهت ايشان نويسندگى كنند و غنيمت را جمع

 و به جماعتشان حاضر گردند، هر دشمنانشان بجنگند

______________________________ 
عن محمد بن عذافر عن ابيه قال قال ابو عبد اللّه عليه الساّلم  -(1)

يا عذافر نبئت انك تعامل ابا ايوب و الربيع فما حالك اذا نودى بك 

 فى اعوان الظلمه قال فوجم ابى فقال له ابو عبد اللّه عليه الساّلم لما

رأى ما اصابه اى عذافر انما خوفتك بما خوفتى اللّه عز و جل به قال 

محمد فقدم ابى فما زال مغموما مكروبا حتى مات )تجارت وسائل 

 (.128ص  12ج  42باب 

 .134ص  12ج  44تجارت وسائل نقل از كافى باب  -(2)

 .33ص.  6كلينى و شيخ طوسى در كافى و تهذيب ج  -(3)

 55، ص: 2 گناهان كبيره، ج

توانستند حق ما را غصب كنند. و اگر مردم ايشان را با آنچه  آينه نمى

گذاردند به غير آنچه داشتند، چيزى ديگر به دستشان  داشتند وامى

 آمد، پس آن مرد گفت: نمى
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ام راه خالصى هست. حضرت  فدايت شوم آيا مرا از آنچه كرده

آرى. فرمود: كنى؟ گفت  فرمود: اگر برايت بگويم به آن عمل مى

اى كنار بگذار. هر كس از صاحبان  آنچه را از ديوان ايشان گرفته

شناسى حقش را بپرداز و هركدام را كه نشناسى آنچه  حق را كه مى

اى تصدق كن )در راه خدا به قصد صاحبش صدقه بده( تا من  گرفته

على بن ابى حمزه  -ضامن شوم كه خداى تعالى تو را به بهشت برد

ن جوان مدتى سر بزير انداخت و بعد از آن گفت فدايت گفت: كه آ

كنم. پس به همراه ما به كوفه آمد و هرچه  شوم، آنچه فرمودى مى

داشت به نوعى كه آن حضرت فرموده بود به صاحبانش رد كرد و 

بقيه را صدقه داد. حتى لباسهائى كه پوشيده بود همه را داد. پس من 

ش لباس خريدم و برايش خرجى از اصحاب خود چيزى گرفتم و براي

فرستادم، چند ماهى گذشت و بيمار شد، روزى به عيادتش رفتم 

ديدم كه در حال جان دادن است. چشم باز كرد و گفت: اى على بن 

ابى حمزه، به خدا سوگند كه صاحبت به آنچه شرط كرده بود وفا 

پس از آن درگذشت. پس او را تجهيز و تكفين و دفن كرديم.  -كرد

از اينكه به خدمت حضرت صادق عليه الساّلم در مدينه مشرف  پس

شدم، فرمود: اى على و اللّه كه وفا كرديم به شرطى كه با صاحب تو 

 كرده بوديم.
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فرمائى. خودش هنگام مردن به من  گفتم فدايت شوم راست مى

 .96 چنين گفت

  اعانت بدون حرمت و تقويت و صدق اسم -3

ه هيچ جهت حرمتى در آن نبوده و : قسم سوم، كارهائى است ك

شود و بواسطه آن كار، جزء دستگاه ستمگر  موجب تقويت طالم نمى

رود. مثل اينكه اتومبيل خود را بآنها اجاره دهد  نيز عرفا بشمار نمى

يا از آنها كرايه بكند براى حمل اجناس مباح، مانند خواربار از 

رگرى كه در شهرى به شهر ديگر و مانند آن و مثل عمله و كا

گيرد و حرمت اين قسم  كند و مزد مى ساختمان خانه ظالمى كار مى

اند، ليكن  سوم هرچند مسلم نيست چنانچه بعضى از بزرگان فرموده

احتياط شديد نيز در ترك آن است. زيرا اوال اطالقات روايات سابقه 

شود و ثانيا غالبا شخص در چنين  و غير آن شامل اين قسم هم مى

گردد و در معرض خطر  بتال به ركون )ميل قلبى( بظالم مىموارد م

 شود. بزرگى واقع مى

______________________________ 
 .551صفحه  76از شيخ كلينى و طوسى در تجارت وسائل باب  -(1)

                                                 
 .551صفحه  76از شيخ كليىن و طوسى در جتارت وسائل باب  -(1)  96
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 56، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  فرمايش حضرت كاظم عليه السّالم به صفوان جمال

از جمله اصحاب حضرت صادق عليه  : صفوان بن مهران جمال كوفى،

السّالم و حضرت موسى بن جعفر عليه السّالم بود و مردى با تقوا و 

كرد و  زندگى خود را از راه كرايه دادن شترهايش تأمين مى

شترهاى بسيارى داشت، گفت: روزى خدمت حضرت موسى بن جعفر 

 عليه الساّلم مشرف شدم.

است مگر يكى، گفتم فدايت  فرمود: اى صفوان تمام كارهاى تو خوب

 شوم آن چيست؟

فرمود: شترهاى خود را به اين مرد )هارون الرشيد عليه اللعنة( 

دهى. عرض كردم اين كرايه را نه از باب حرص و زياد  كرايه مى

دهم، بخدا  كردن ثروت و نه براى سفر صيد و شكار و لهو و لعب مى

نيز مباشر  خواست دادم و خودم سوگند چون براى سفر حج مى

كنم.  شوم، بلكه غالمان خودم را همراهش روانه مى خدمت او نمى

گيرى يا بر عهده او و  حضرت فرمود: آيا وجه كرايه را نقد مى

شوند تا پس از  ماند؟ عرض كردم آرى مديون مى بستگانش مى

دارى كه هارون و  برگشتن پرداخت كنند. فرمود، آيا دوست مى
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پردازند زنده بمانند؟ گفتم  ات را مى يهبستگانش تا وقتى كه كرا

آرى. فرمود: كسى كه بقاى ايشان را دوست دارد از جمله ايشان 

. 97است و كسى كه از ايشان محسوب شود در دوزخ خواهد بود

صفوان گفت: پس از فرمايش امام عليه السّالم همه شترهاى خود را 

: به طورى فروختم، اين خبر به گوش هارون رسيد مرا طلبيد و گفت

اى گفتم بلى پير و ضعيف و  ام شترهاى خود را فروخته كه شنيده

توانم متصدى شترها باشم و غالمان هم  ام، خودم نمى ناتوان شده

كنند، هارون گفت: نه چنين  طورى كه سزاوار است مواظبت نمى آن

دانم كى تو را به اين كار وادار كرده،  است، نه چنين است، من مى

 اشاره موسى بن جعفر عليه الساّلم است. اين امر به

گوئى،  گفتم مرا با موسى بن جعفر عليه السّالم چكار؟ گفت دروغ مى

 كشتم. اگر حق رفتار نيك تو در مصاحبت ما نبود تو را مى

كسى كه باقى بودن »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

يت ستمكاران را دوست دارد، پس دوست داشته كه در زمين معص

 .98«خدا بشود

                                                 
 (.12ج  132صفحه  42من احب بقائهم فهو منهم و من كان منهم كان ورد النار) جتارت وسائل الشيعه باب  -(1)  97
 (.12ج  134ص  44من احب بقاء الظاملني فقد احب ان يعصى الّله.) جتارت وسائل الشيعه باب  -(2)  98
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______________________________ 
من احب بقائهم فهو منهم و من كان منهم كان ورد النار  -(1)

 (.12ج  132صفحه  42)تجارت وسائل الشيعه باب 

من احب بقاء الظالمين فقد احب ان يعصى اللّه. )تجارت  -(2)

 (.12ج  134ص  44وسائل الشيعه باب 

 57، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ميل به ستمكاران نكنيد كه آتش به شما »و در معنى آيه شريفه 

 فرمود:« رسد مى

دارد زنده  آيد، پس دوست مى آن است كه شخصى نزد سلطانى مى»

ماندنش را به مقدارى كه دستش را به كيسه كرده مبلغى به او 

. خالصه دوستى بقاى ستمگر به همين مقدار كم هم ركون به 99«بدهد

 ظالم است.

  اى كمك به ستمگر غير حرفه -4

اش  اى كه ستمگرى حرفه و پيشه كننده : كمك كردن در ظلم ستم

نباشد بلكه تصادفا در موردى يا مواردى به كسى ظلمى بكند؛ 

                                                 
ُكُم النَّارُ  َو ال تَ رَْكُنوا i\ عنه عليه الّسالم ىف قول الّله تعاىل -(1)  99 ص  44فقال) ع( هو الرجل يأتى السطان فيحب بقائه اىل ان يدخل يده ىف كيسه فيعطيه.) جتارت وسائل الشيعه باب  E\ِإىَل الَِّذيَن ظََلُموا فَ َتَمسَّ

133.) 
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ديگرى را بنا حق بزند يا آبرويش را بريزد يا مالش را بناحق ببرد، 

در اى در حرمت كمك كردن چنين ظالمى  حقش را ادا نكند، شبهه

داند اين شخص در اين مورد ظالم  ظلمش نيست. يعنى كسى كه مى

است و باوجود اين او را يارى و مدد كند تا به مقصود ستمگريش 

برسد، البته حرام بلكه از گناهان كبيره است. زيرا خود ظلم كردن 

از كبائر و جزء گناهانى است كه خداوند در قرآن مجيد بآن وعده 

ما براى ستمگران آتشى آماده »فرمايد  عذاب داده است و مى

كند و اگر اظهار تشنگى  ايم كه اطرافش ايشان را احاطه مى كرده

كنند و آب بخواهند، آبى كه در نهايت گرمى و جوش باشد بآنها 

آورند گوشت صورتهايشان را  دهند كه نزديك دهان خود كه مى مى

ائى است كه دهند و بد ج كند. بد آبى است كه بآنها مى بريان مى

كند،  كننده ظالم در ظلمى كه مى و يارى 100«دهند آنها را جاى مى

با شخص ستمگر از جهت گناه مساوى است. چنانچه حضرت صادق 

اش و كسى كه به  كننده كننده و يارى ستم»فرمايد:  عليه الساّلم مى

يعنى در و زر و معصيت  101«اند ستمش راضى باشد هر سه شريك

و قريب به همين مضمون از حضرت باقر عليه ستم، مساوى هستند 

 الساّلم روايت شده است.
                                                 

100  (2)-\i  ُراُب َو ساَءْت ُمْرتَ َفقاً إِنَّا أَْعَتْدنا لِلظَّاِلِمنَي ناراً َأحاَط هِبِْم ُسراِدُقها َو ِإْن َيْسَتِغيُثوا ي  (.28آيه  18) سوره E\غاثُوا مباٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشَّ
 (.128ص  42العامل بالظلم و املعني له و الراضى به شركاء ثالثتهم.) جتارت وسائل باب  -(3)  101
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كسى كه بيعت با امام »فرمايد:  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

 عليه السّالم را

______________________________ 
وَ ال تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ   عنه عليه السّالم فى قول اللّه تعالى -(1)

فقال )ع( هو الرجل يأتى السطان فيحب بقائه  فَتَمَسَّكُمُ النَّارُظَلَمُوا 

 44الى ان يدخل يده فى كيسه فيعطيه. )تجارت وسائل الشيعه باب 

 (.133ص 

إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا  -(2)

 18)سوره  ي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاًبِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِ

 (.28آيه 

العامل بالظلم و المعين له و الراضى به شركاء ثالثتهم.  -(3)

 (.128ص  42)تجارت وسائل باب 

 58، ص: 2 گناهان كبيره، ج

نقض كند، يا اينكه پرچم گمراهى را بلند كند، يا دانشى كه آشكار 

د پنهان كند يا مالى را بناحق حبس كند يا كردنش واجب باش
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داند كه او  كه مى ستمكارى را در ستمش كمك نمايد، درحالى

 .102«ستمكار است، پس از دين اسالم خارج شده است

در حديث معراج ضمن بيان كلماتى كه بر درهاى جهنم نوشته شده 

 فرمايد: مى

كند كسى  بر در چهارم جهنم، اين سه جمله نوشته شده: خدا ذليل»

را كه اسالم را خوار كند و كسى كه اهلبيت پيغمبر صلّى اللّه عليه و 

آله را خوار كند و كسى كه ستمكارى را بر ستمى كه بر مردمان 

 .103«كند يارى كند مى

شود كه ظلم گناه  طور استفاده مى و بالجمله از آيات و روايات اين

ت با او يكى است كبيره و يارى كننده ستمگر در ظلمش نيز در معصي

كننده ستمگر يكى از بزرگترين واجبات خدا را كه نهى  بعالوه يارى

از منكر باشد، ترك كرده بلكه در حقيقت منافق شده است. بواسطه 

اينكه عمال امر به منكر نموده و اين از صفات منافقين است. چنانچه 

آنها  مردان و زنانى كه منافقند بعضى از»فرمايد:  در قرآن مجيد مى

 .104«دارند كنند و از معروف بازمى بعضى را امر به منكر مى

                                                 
 (.35ال ظلما او اعان ظاملا على ظلمه و هو يعلم انه ظامل فقد برء من االسالم) جتارت مستدرك الوسائل ابواب ما يكتسب باب من نكث بيعة او رفع لواء ضاللة او كتم علما او اعتقل ما  -(1)  102
 (.35ظلمهم للمخلوقني.) جتارت مستدرك باب ني على و على باب الرابع من ابواب النار مكتوب ثلث كلمات اذل الّله من اهان االسالم اذل الّله من اهان اهل البيت اذل الّله من اعان الظامل -(2)  103
104  (3)-\i  ِاْلُمناِفُقوَن َو اْلُمناِفقاُت بَ ْعُضُهْم ِمْن بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َو يَ ْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروف \E (.66) سوره برائة آيه 
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بايد از ستم جلوگيرى كرد: اگر مسلمانى ببيند ستمگرى به ديگرى 

كند، واجب است او را بازدارد در صورتى كه شرائط نهى از  ظلم مى

 منكر جمع باشد.

يارى كن »فرمايد:  چنانچه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

رادر مسلمانت را، ستمگر باشد يا ستمديده گفته شد: يا رسول اللّه ب

كنيم اما اگر ستم كند چگونه او را  اگر ستمى بر او شود او را يارى مى

يارى كنيم؟ فرمود: دو دستش را بگيريد و نگذاريد ستم كند. اگر 

. يعنى مانع آلوده 105«ايد چنين كرديد در حقيقت او را يارى كرده

 ايد. و گناه ستم شدهشدنش بوزر 

______________________________ 
من نكث بيعة او رفع لواء ضاللة او كتم علما او اعتقل ما ال ظلما  -(1)

او اعان ظالما على ظلمه و هو يعلم انه ظالم فقد برء من االسالم 

 (.35)تجارت مستدرك الوسائل ابواب ما يكتسب باب 

النار مكتوب ثلث كلمات اذل اللّه و على باب الرابع من ابواب  -(2)

من اهان االسالم اذل اللّه من اهان اهل البيت اذل اللّه من اعان 

 (.35الظالمين على ظلمهم للمخلوقين. )تجارت مستدرك باب 

                                                 
 (.44صفحه  3فما بالنا ننصره ظاملا فقال صّلى الّله عليه و آله خذوا على يديه و امنعوه عن الظلم فهذا نصرتكم الخيكم) انوار نعمانيه جلد  انصر اخاك ظاملا كان او مظلوما فقيل يا رسول الّله ننصره مظلوما -(4)  105
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الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ  -(3)

 (.66)سوره برائة آيه   عْرُوفِيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَ

انصر اخاك ظالما كان او مظلوما فقيل يا رسول اللّه ننصره  -(4)

مظلوما فما بالنا ننصره ظالما فقال صلّى اللّه عليه و آله خذوا على 

 3يديه و امنعوه عن الظلم فهذا نصرتكم الخيكم )انوار نعمانيه جلد 

 (.44صفحه 

 59، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اى در غير ستم: يارى كردن چنين  رى كردن ستمگر غير حرفهيا

شود كه سبب جرأت  ستمگرى در ساير جهات مباح، وقتى حرام مى

آن شخص بر تكرار يا شدت ظلم بشود يا باعث پشيمان نشدن و توبه 

نكردنش از ظلمى كه كرده شود. خالصه از باب وجوب نهى از منكر، 

شود. ليكن اگر كمك  حرام مى كمك كردن به ظالم در ساير امور،

كردنش در غير ظلم، كوچكترين اثرى در ظلم كردنش ندارد )اثباتا 

ابتداء و استمرارا( حرام نيست. بنابراين كمك به ظالم در  -و نفيا

 غير جهت ظلم اگر از موارد نهى از منكر نباشد حرام نيست.

 كمك در گناه هم نبايد كرد -5
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اهش غير از ظلم )به ديگرى( باشد : يارى كردن گناهكارى كه گن

مانند ترك نماز و روزه و شرابخوارى و زناكارى و قماربازى و غيره. 

و در اول بحث ذكر شد كه در آيات و اخبار هر گناهكارى را ظالم 

خوانده و ستمگر به خويش ناميده است. بنابراين هركس ديگرى را 

كرده و يقينا كند يارى كند كمك ظالم  در گناه و معصيتى كه مى

 حرام و در وزر و عقوبت آن گناهكار شريك است.

يكديگر را يارى كنيد در نيكى »فرمايد  چنانچه در قرآن مجيد مى

)ايمان و احسان ببندگان خدا در عبادات و معامالت( و تقوا )حفظ 

ديگرى از متضرر شدن يا ضرر رساندن بديگرى( و يارى نكنيد 

م كردن )اثم معصيتى است كه به غير يكديگر را بر گناه كردن و ست

نرسد و عدوان گناهى است كه بديگرى برسد( و از خداوند بترسيد 

 .106«كننده است به درستى كه خدا سخت عقاب

و تمام دليلهاى وجوب نهى از منكر و تهديدهائى كه بر ترك آن 

 شود نيز شامل اين مورد است. رسيده و ذكر مى

  يارى كردن در گناه دو قسم است

                                                 
106  (1)-\i مثِْ َو اْلُعْدواِن َو ات َُّقوا اللََّه ِإنَّ   َتعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َو التَّْقوى (: به مناسبت سخت عقوبت بودن خداوند كه ذكر شد در حديث است كه اگر اهل 2) سوره مائده آيه E\اللََّه َشِديُد اْلِعقاِب.َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْْلِ

 كنند. برد و از آن آسايش پيدا مى دوزخ را در ميان آتش دنيا جا دهند از راحت خوابشان مى
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اى از مقدمات آن را  خواهد گناهى كند، مقدمه كسى كه مى -1: 

برايش آماده كند مثال انگور خود را بسازنده شراب، براى شرابسازى 

 بفروشد.

كند و قصدى هم ندارد كه آن  شخص مقدمه حرام را فراهم مى -2

  شخص حرام

______________________________ 
وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ   وَ التَّقْوى تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ -(1)

(: به مناسبت 2)سوره مائده آيه  اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ.

سخت عقوبت بودن خداوند كه ذكر شد در حديث است كه اگر اهل 

و از  برد دوزخ را در ميان آتش دنيا جا دهند از راحت خوابشان مى

 كنند. آن آسايش پيدا مى

 60، ص: 2 گناهان كبيره، ج

را مرتكب شود. ليكن طورى است كه اگر اين مقدمه را فراهم نكند، 

شود. مثال صاحب انگور به سازنده شراب انگورش  آن حرام واقع نمى

فروشد و قصدى هم ندارد كه آن را شراب كند ليكن چون  را مى

اين شخص است به طورى كه اگر  فروشنده انگور مثال منحصر به

ماند )زيرا جاى ديگرى انگور نيست  نفروشد سازنده شراب معطل مى
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فروشند يا در دسترس نيست( در اين صورت هم قطعا فروختن  يا نمى

انگور حرام است. هرچند فروشنده قصد ندارد انگورش را براى 

 اعانت به»شراب بدهد. زيرا فروش انگور در اين صورت در عرف 

 است.« شرابسازى

  يارى كردن گناهكار در غير گناه

: كمك كردن گناهكار در غير جهت گناهش، مثل اينكه به شرابخوار 

نماز قرض بدهد. يا در مواقع ضرورت و لزوم فريادرسى كند و  يا بى

افتد و تشخيص تكليف در اين قبيل  زياد هم براى مردم اتفاق مى

وارد تزاحم حقوق است. چون از موارد بسيار مشكل است. زيرا از م

يك طرف امر شده كه از اهل معصيت بايد رو برگرداند، چنانچه امير 

پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله بما »فرمايد:  المؤمنين عليه السّالم مى

و  107«امر فرمود كه بايد در برخورد با گناهكاران ترشروئى كنيم

حاب خود فرمود: حضرت صادق عليه السّالم در توبيخ بعضى از اص

شود پس  رسد كه كسى از شما شيعيان گناهى مرتكب مى به شما مى»

آزاريد  بريد و او را نمى داريد و معاشرتتان را از او نمى او را بازنمى

 .108«تا آن گناه را رها كند

                                                 
 (.413ص  11وسائل الشيعه ج  امرنا رسول الّله ان نلقى اهل املعاصى بوجوه مكفهره) -(1)  107
 شود. (. بقيه رواياتى كه در اين زمينه رسيده در َّنى از منكر ذكر مى182ص  6و انتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فال تنكرون عليه و ال هتجرونه و ال تؤذونه حىت يرتك) هتذيب ج  -(2)  108
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و نسبت به خصوص بعضى از گناهان روايات شديدى رسيده مثال 

وششى يارى كند مثل اين است نماز را به لقمه نانى يا پ كسى كه بى»

كه هفتاد پيغمبر را كشته كه اولشان آدم و آخرشان محمد صلّى اللّه 

و در خبر ديگر از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله  109«عليه و آله است

كسى كه نمازنخوان را به جرعه آبى يارى كند، مثل اين است »است 

كسى كه »ز فرمود: و ني 110«كه با من و با تمام پيغمبران جنگيده است

 به صورت نماز

______________________________ 
امرنا رسول اللّه ان نلقى اهل المعاصى بوجوه مكفهره )وسائل  -(1)

 (.413ص  11الشيعه ج 

و انتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فال تنكرون عليه و ال  -(2)

رواياتى  (. بقيه182ص  6تهجرونه و ال تؤذونه حتى يترك )تهذيب ج 

 شود. كه در اين زمينه رسيده در نهى از منكر ذكر مى

من اعان تارك الصلوة بلقمة او كسوة فكأنما قتل سبعين نبيا  -(3)

اولهم آدم و آخرهم محمد صلّى اللّه عليه و آله )لئالى االخبار باب 

 (.51ص  4ج  8

                                                 
 (.51ص  4ج  8عني نبيا اوهلم آدم و آخرهم حممد صّلى الّله عليه و آله) لئاىل االخبار باب من اعان تارك الصلوة بلقمة او كسوة فكأمنا قتل سب -(3)  109
 (.4ج  51صفحه  8االخبار باب  -من اعان تارك الصلوة بشربة ماء فكأمنا حارب و جادل معى و مع مجيع االنبياء) لئاىل -(4)  110
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من اعان تارك الصلوة بشربة ماء فكأنما حارب و جادل معى و  -(4)

 -مع جميع االنبياء )لئالى

 61، ص: 2 گناهان كبيره، ج

نخوان بخندد، مثل اين است كه هفتاد مرتبه خانه كعبه را خراب 

. و روايات ديگرى كه به اين مضمون است، و همچنين 111«كرده است

درباره معاشرت و مصاحبت با شرابخوار، قطع كننده رحم و دروغگو، 

 تهديدهاى زيادى رسيده است.

ف ديگر روايات بسيارى در لزوم رعايت حق مؤمن و دوستان از طر

اهلبيت عليهم الساّلم و رحم و سادات و همسايه و غير اينها و وجوب 

محبت آنها و مصاحبت كردن با آنها رسيده و ظاهر اين روايات 

اختصاص به اهل تقوا ندارد يعنى رعايت حق رحم واجب و قطع رحم 

هل تقوا نباشد، چنانچه در قطع رحم حرام است به طور كلى هرچند ا

و عقوق والدين گذشت كه هرچند كافر يا فاجر باشند عقوق والدين و 

نيكانشان را »قطع رحم حرام است. و نسبت به سادات هم رسيده كه 

 .112«براى خدا احسان كنيد و بدانشان را هم به خاطر من

                                                 
 (.4ج  51صفحه  8بعني مرة) لئاىل االخبار باب من تبسم ىف وجه تارك الصلوة فكأمنا هدم الكعبة س -(1)  111
 از شهيد اول در كتاب درة الباهره و غري او نقل كرده و در كتاب فضائل السادات به اين عبارت نقل شده: 330در كتاب كلمه طيبه مرحوم نورى صفحه  -(2)  112

 اكرموا اوالدى الصاحلون هلل و الطاحلون ىل.
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ا عليه و درباره دوستان آل محمد صلّى اللّه عليه و آله حضرت رض

دوست بدار آل محمد را هرچند فاسق باشى و »فرمايد:  السّالم مى

و درباره  113«دوست بدار دوستان ايشان را هرچند فاسق باشند

اگر مسلمان باشد دو حق دارد و اگر رحم باشد سه »همسايه رسيده 

 .114«حق پس اگر همسايه كافرى باشد حق همسايگى او باقى است

هلبيت عليهم الساّلم را دوست داشت و آنها را بنابراين، بايد دوستان ا

يارى كرد و حاجتشان را برآورد، هرچند صاحب تقوا نباشند، و 

سادات را بايد گرامى داشت يا رعايت رحم را بايد كرد، هرچند 

 معصيتكار باشند. بنابراين تكليف چيست؟.

جمع وگرنه اهم: در صورت تزاحم حقوق و توجه چند تكليف مختلف، 

  رتبهدر م

______________________________ 
 (.4ج  51صفحه  8االخبار باب 

من تبسم فى وجه تارك الصلوة فكأنما هدم الكعبة سبعين مرة  -(1)

 (.4ج  51صفحه  8)لئالى االخبار باب 

                                                 
 (.203صفحه  2م ىف مكتوبه كن حمبا ْلل حممد صّلى الّله عليه و آله و ان كنت فاسقا و حمبا حملبهم و ان كانوا فاسقني) دار الّسالم جلد عن الرضا عليه الّسال -(3)  113
 (.79صفحه  72كتاب حج مستدرك باب   -(4)  114
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از شهيد اول در  330در كتاب كلمه طيبه مرحوم نورى صفحه  -(2)

ر كتاب فضائل السادات به كتاب درة الباهره و غير او نقل كرده و د

 اين عبارت نقل شده:

 اكرموا اوالدى الصالحون هلل و الطالحون لى.

عن الرضا عليه السّالم فى مكتوبه كن محبا آلل محمد صلّى  -(3)

اللّه عليه و آله و ان كنت فاسقا و محبا لمحبهم و ان كانوا فاسقين 

 (.203صفحه  2)دار السّالم جلد 

 (.79صفحه  72ك باب كتاب حج مستدر -(4)

 62، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اول اگر ميسر است جمع بايد كرد و همه را اطاعت و امتثال نمود و 

در صورتى كه جمع ميسر نباشد و ناچار است كه يكى را عمل كند و 

ديگرى را ترك نمايد، بايد مالحظه اهم و مهم را بكند. يعنى هريك 

متر است، آن را بر تكليف ديگر از آن دو تكليف نزد شارع مقدس مه

مقدم بدارد. مثال اگر در روزه واجب معين باشد و بچه در آب غرق 

شود، به طورى كه منحصرا بايد اين شخص سر زير آب كند و او را 

نجات دهد، در اين صورت دو تكليف مختلف كه قابل جمع نيست، 
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باين شخص متوجه شده: يكى حرمت سر زير آب كردن چون روزه 

ست و ديگر وجوب نجات دادن نفس محترم كه متوقف به سر زير اب ا

كردن است. پس يك عمل از جهتى واجب و از جهتى حرام است. 

شكى نيست كه نجات يافتن نفسى از هالكت، در نظر شارع مهمتر و 

باشد.  مقدم بر شكستن روزه كه قابل تدارك )قضا گرفتن( است مى

بچه را نجات دهد و گناهى هم  بنابراين، بايد سر زير آب كند و

 نكرده است بلكه به دستورش عمل كرده و اجر هم دارد.

  نهى از منكر مهمتر و مقدم است

شود كه امر به معروف و  : وقتى كه اين مطلب دانسته شد، معلوم مى

نهى از منكر بنص آيات و روايات از واجبات مهم خدا است كه در 

ب شكى در مقدم بودن آن صورت تزاحم با بعضى از حقوق واج

نيست. مثال هرگاه پدر و مادر يا فرزند يا ساير اقارب، نماز 

كند و حالشان جورى است كه اگر نيكى  خواند يا گناهى مى نمى

بآنها نكند يا وقتى كه نيازمندند كمكشان ننمايد، از كردار زشت خود 

ى شوند در اين صورت از جهت نه دارند، يا نمازخوان مى دست برمى

 شود كه نيكى نكند و برحم كمك ننمايد. از منكر واجب مى
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خورد، اگر احسان باو را ترك كند، او  و مثل اينكه سيدى شراب مى

كند. همچنين است حال همسايه و دوستان  هم شرابخوارى را رها مى

اهلبيت عليهم السّالم و بطور كلى در صورتى كه ترك احسان نافع 

به ترك نيكى و كمك هيچ متنبه نشود و  شود ولى اگر باشد واجب مى

حاضر به ترك آن گناه نگردد، حرمت احسان و كمك معلوم نيست. 

كرد، او هم  زيرا وقتى كمك به معصيتكار حرام بود كه اگر كمك نمى

كرد )يعنى از جهت نهى از منكر بود( ولى اگر كمك  گناه را رها مى

دن گناه يكسان كردن و نكردن، احسان كردن و نكردن در ترك نش

شود و از جهت ديگر  است، حرمت آن از باب نهى از منكر ساقط مى

هم معلوم نيست. مثال حرمت كمك نمازنخوان كه ذكر شد در صورتى 

است كه كمك نكردنش سبب نماز خواندنش بشود. پس اگر والدين 

 يا اقارب شخص،

 63، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شوند، در اين  م نمازخوان نمىخوانند و به ترك احسان ه نماز نمى

 صورت حرمت قطع و عقوق آنها به حال خود باقيست.

رعايت مراتب بايد بشود: ناگفته نماند آنچه از تقدم ترك كمك و 

مانند حق رحم و سيادت »احسان، از باب نهى از منكر بر ساير حقوق 
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گذشت، در صورتى است كه اوال شرائط وجوب « و همسايگى و غيره

موجود باشد و ثانيا « كه از آن جمله احتمال تأثير است»منكر نهى از 

فايده باشد. چون در نهى از منكر به  تر از ترك كمك بى مرتبه پائين

آيد بايد رعايت مراتب بشود يعنى تا ممكن است  تفصيلى كه مى

تر را بگيرد و به مرتبه شديدتر تجاوز نكند. بنابراين اگر  مرتبه سهل

باشد كه به اعانت و احسان، زودتر از گناه پرهيز در موردى، طورى 

 كند شكى نيست كه بايد به اعانت و احسان، نهى از منكر كرد. مى

خواند و از راه محبت و احسان  مثال اگر پدر يا فرزند شخص نماز نمى

« طور است چون االنسان عبيد االحسان چنانچه بيشتر هم همين»

خوان بشود تا اينكه آنها را ترك شود كه نماز بيشتر احتمال داده مى

 كنند و كمكشان نكنند، واجب است در اين مورد كمك و احسان كند.

و خالصه مطلب، در صورتى كه احسان و كمك هيچ ربطى به گناه 

حرمت آن « وجودا و عدما و استمرارا»آن شخص نداشته باشد 

معلوم نيست. بلكه در بعضى از مواردى كه از جهاتى حقوق مسلم 

 رعى باشد آن اعانت و احسان واجب و ترك آن حرام است.ش

 64، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  يارى نكردن ستمديدگان -30
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ام از گناهانى كه به كبيره بودنش تصريح شده، يارى نكردن  سى

مظلومين و جلوگيرى نكردن از ستم به ايشان است، چنانچه در 

اره كبائر روايت اعمش از حضرت صادق عليه الساّلم ضمن شم

يعنى از جمله گناهان كبيره، « و ترك معونة المظلومين»فرمايد  مى

 يارى نكردن ستمديدگان است.

در حقيقت يارى كردن مظلوم، نهى از منكر عملى است. پس كسى 

كه ستمديده را يارى نكند، يكى از بزرگترين واجب الهى را ترك 

كسى »مايد: فر كرده است. حضرت موسى بن جعفر عليه السّالم مى

اى از حاالتش  كه يكى از برادران دينيش به او پناهنده شود، در پاره

)مانند پناهنده شدن براى دفع ستمگرى از او( پس او را پناه ندهد و 

با توانائى از او يارى نكند، پس يارى خدا را از خودش بريده 

كننده  يعنى خداى تعالى كه ولى هر مؤمنى است به ترك 115«است

ؤمن، خدا وليش نيست و كارش را به خودش واگذار يارى م

 فرمايد. مى

                                                 
 (.4حديث  366ص  2قطع والية الّله عز و جل) كاىف ج  من قصد اليه رجل من اخوانه مستجريا به ىف بعض احواله فلم جيره بعد ان يقدر عليه فقد -(1)  115
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هيچ مؤمنى نيست كه كمك »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

تواند، مگر آنكه خداى تعالى  كه مى به مؤمن را ترك كند، درحالى

  او را در دنيا و آخرت ذليل

______________________________ 
وانه مستجيرا به فى بعض احواله فلم من قصد اليه رجل من اخ -(1)

ص  2يجره بعد ان يقدر عليه فقد قطع والية اللّه عز و جل )كافى ج 

 (.4حديث  366

 65، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .116«فرمايد مى

نبايد يكى از شما در محلى كه »فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

، يا ستمى به او كشد زند، يا بناحق مى سلطان ظالمى، مظلومى را مى

كه او را )آن شخص حاضر( يارى  كند، حاضر شود درحالى مى

كند. زيرا يارى كردن مؤمن بر مؤمن حق واجبى است از  نمى

واجبات الهى در صورتى كه حاضر باشد و هرگاه حاضر نباشد چنين 

 .117«تكليفى متوجه او نيست

                                                 
 هه يوم القيمة لنفحات النريان معذبا كان او مغفورا له.قال الصادق عليه الّسالم اميا مؤمن خبل جباهه على اخيه املؤمن و هو اوجه جاها منه اال مسه قرتو ذلة ىف الدنيا و االخرة و اصابت وج -(1)  116

 از اماىل صدوق(. 317صفحه  74) حبار االنوار جلد 
ن على املؤمن فريضة واجبة اذا هو حضره و العافية اوسع ما مل يلزمك عن الباقر عليه الّسالم ال حيضرن احدكم رجال يضربه سلطان جائر ظلما و عدوانا و ال مقتوال و ال مظلوما اذا مل ينصره الن نصرة املؤم -(2)  117

 .590 ص 2احلجة الباهرة سفينة البحار ج 
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ر حضرت گويد: با پسر عمويم در قصر بنى مقاتل، ب عمرو بن قيس مى

ابى عبد اللّه الحسين عليه السّالم وارد شديم بر آن حضرت سالم 

ايد كه يارى  كرديم، به ما فرمود )پس از گفتگوى مختصرى( آمده

من كنيد؟ من گفتم: مردى عيالوارم و نزد من اموال مردم است و 

شود و دوست ندارم امانت كسى را ضايع  دانم عاقبت كار چه مى نمى

يم هم مثل همين را در پاسخ امام عليه السّالم گفت. كنم و پسر عمو

كنيد پس، از اين بيابان  اينك كه يارى من نمى»پس حضرت فرمود: 

دور شويد كه مبادا ناله مرا بشنويد و مرا نبينيد جز اين نيست هركس 

كسى ما را بشنود يا ما را ببيند و ياريمان نكند حق است بر  ناله بى

 .118«در آتش اندازدخدا كه او را به روى 

عالمى از يهود را در قبرش »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

تازيانه عذاب زدند كه قبرش را از آتش پر كرد. براى آنكه روزى 

اى گذشته و او را يارى  بدون وضو نماز خوانده بود و بر ستمديده

 .119«نكرده بود

______________________________ 
عليه الساّلم ايما مؤمن بخل بجاهه على اخيه قال الصادق  -(1)

                                                 
 كان حقا على الّله ان يكبه الّله على منخريه ىف النار ...فقال احلسني عليه الّسالم فانطلق فال تسمعا ىل واعية و ال ترى ىل سوادا فانه من مسع و اعيتنا او راى سوادنا فلم جيبنا و مل يغثنا   -(3)  118

 (.590ص  2) سفينة البحار ج 
 (.590ص  2ه جلدة من عذاب الّله فامتلى قربه نارا النه صلى يوما بغري وضوء و مر على ضعيف فلم ينصره) سفينة البحار جلد انه جلد بعض االحبار ىف قرب  -(4)  119
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المؤمن و هو اوجه جاها منه اال مسه قترو ذلة فى الدنيا و االخرة و 

 اصابت وجهه يوم القيمة لنفحات النيران معذبا كان او مغفورا له.

 از امالى صدوق(. 317صفحه  74)بحار االنوار جلد 

رجال يضربه سلطان عن الباقر عليه الساّلم ال يحضرن احدكم  -(2)

جائر ظلما و عدوانا و ال مقتوال و ال مظلوما اذا لم ينصره الن نصرة 

المؤمن على المؤمن فريضة واجبة اذا هو حضره و العافية اوسع ما لم 

 .590ص  2يلزمك الحجة الباهرة سفينة البحار ج 

فقال الحسين عليه السّالم فانطلق فال تسمعا لى واعية و ال ترى  -(3)

سوادا فانه من سمع و اعيتنا او راى سوادنا فلم يجبنا و لم يغثنا  لى

 كان حقا على اللّه ان يكبه اللّه على منخريه فى النار ...

 (.590ص  2)سفينة البحار ج 

انه جلد بعض االحبار فى قبره جلدة من عذاب اللّه فامتلى  -(4)

ينصره قبره نارا النه صلى يوما بغير وضوء و مر على ضعيف فلم 

 (.590ص  2)سفينة البحار جلد 

 66، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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بايد مؤمن را چه ظالم »فرمايد:  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

و چه مظلوم يارى كرد پس اگر ظالم باشد او را از ستم كردن 

بازدارد و اگر ستمديده است او را در گرفتن حقش از ستمگر يارى 

 .120«د و وانگذاردكند و او را ترك نكن

نيست مؤمنى كه يارى نكند »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

كه بتواند. مگر اينكه خداوند او را  برادر دينى خود را درحالى

 .121«واگذارد و در دنيا و آخرت ياريش نكند

كسى كه نزد او عيب برادر »و از حضرت باقر عليه الساّلم است: 

رى نكند و از او عيب را دفع نكند، مؤمنش ذكر شود پس او را يا

تواند، خداوند او را در دنيا و آخرت رسوا  كه مى درحالى

 .122«فرمايد مى

شود كه وجوب يارى كردن  از اين حديث و روايتهاى ديگر معلوم مى

مظلوم اختصاص به مظلوم بودن از جهت مال و بدن ندارد. بلكه از 

خون و مال او محترم جهت آبرو هم هست زيرا آبروى مؤمن، مانند 

است. چنانچه ريختن خونش و بردن مالش جايز نيست، ريختن 

                                                 
 (.197صفحه  2و ينصره ظاملا و مظلوما فاما نصرته ظاملا فريده عن ظلمه و اما نصرته مظلوما فيعينه على اخذ حقه) دار الّسالم نورى جلد  -(1)  120
 (.312جديد ص  74ما من مؤمن خيذل اخاه و هو يقدر على نصرته اال خذله الّله ىف الدنيا و االخرة) حبار االنوار جلد  -(2)  121
 من عيب عنده اخوه املؤمن فلم ينصره و مل يدفع عنه و هو يقدر على نصرته و عونه فضحه الّله ىف الدنيا و االخرة. -(3)  122
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آبرويش هم حرام است. و در روايات، تهديدهاى سخت بر اين امر 

. و چنانچه يارى كردن مؤمن در جلوگيرى از كشته 123 شده است

شدنش و همچنين برده شدن مالش واجب است، همچنين يارى 

 باشد. مى كردنش در حفظ آبرويش واجب

كسى كه عيب برادر »فرمايد:  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

 دينى خود را

______________________________ 
و ينصره ظالما و مظلوما فاما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه و  -(1)

 2اما نصرته مظلوما فيعينه على اخذ حقه )دار الساّلم نورى جلد 

 (.197صفحه 

مؤمن يخذل اخاه و هو يقدر على نصرته اال خذله اللّه ما من  -(2)

 (.312جديد ص  74فى الدنيا و االخرة )بحار االنوار جلد 

من عيب عنده اخوه المؤمن فلم ينصره و لم يدفع عنه و هو  -(3)

 يقدر على نصرته و عونه فضحه اللّه فى الدنيا و االخرة.

                                                 
» ال يقبله الشيطان. امام صادق عليه الّسالم فرمود:ه عليه الّسالم من روى على مؤمن رواية يريد هبا شينه و هدم مروته ليسقطه من اعني الناس اخرجه الّله من واليته اىل والية الشيطان فىف الكاىف عن اىب عبد اللّ  -(4)  123

آبرو شود، خداوند او را از واليت و نصرت خود  اعتبار و ىب از بني برد مروت او را، تا اينكه از چشم مردم بيفتد و نزد خلق ىب دار منودن آن مؤمن را، و كسى كه نقل كند بر مؤمىن امرى را كه خبواهد به وسيله آن عيب
 .358ص  2اصول كاىف ج «. پذيرد گذارد و شيطان هم او را منى فرمايد و او را به شيطان وامى بريونش مى
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م من روى على مؤمن فى الكافى عن ابى عبد اللّه عليه السّال -(4)

رواية يريد بها شينه و هدم مروته ليسقطه من اعين الناس اخرجه اللّه 

من واليته الى والية الشيطان فال يقبله الشيطان. امام صادق عليه 

كسى كه نقل كند بر مؤمنى امرى را كه بخواهد به »السّالم فرمود: 

روت او را، تا دار نمودن آن مؤمن را، و از بين برد م وسيله آن عيب

آبرو شود،  اعتبار و بى اينكه از چشم مردم بيفتد و نزد خلق بى

فرمايد و او را به  خداوند او را از واليت و نصرت خود بيرونش مى

 2اصول كافى ج «. پذيرد گذارد و شيطان هم او را نمى شيطان وامى

 .358ص 

 67، ص: 2 گناهان كبيره، ج

د، خدا هزار باب شر را در دنيا و بشنود پس آن عيب را از او رد كن

تواند، پس گناه  فرمايد. و اگر رد نكند با اينكه مى آخرت از او رد مى

 .124«كننده است او هفتاد برابر غيبت

كننده  فرمايد: جهت اينكه هفتاد برابر گناه غيبت شيخ انصارى مى

است، شايد اين باشد كه رد نكردن و ساكت شدن شنونده، سبب 

شود. و نيز  ننده بر اين گناه و گناهان ديگر مىك جرأت غيبت
                                                 

ه سبعني مرة) مكاسب حمرمه شيخ ىف اجمللس فردها عنه رد الّله عنه الف باب من الشر ىف الدنيا و االخرة فان هو مل يردها و هو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتاب من تطول على اخيه ىف غيبة مسعها فيه -(1)  124
 (.69ص  4انصارى، شرح مكاسب كالنرت جلد 
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فرمايد: مراد از رد غيبت نه تنها مجرد نهى از آن است بلكه بايد  مى

او را يارى كند. يعنى آن عيبى كه به مؤمن نسبت داده، جدا از او 

كه عيب  بردارد مثال اگر آن عيب از امور دنيوى باشد، بگويد: اين

نچه را خدا حرام فرموده عيب است و نيست زيرا گناهى نكرده و آ

اگر از امور دينى باشد، براى آن وجه صحيح پيدا كرده و حمل به 

صحت نمايد. مثال اگر بگويد فالنى نماز نخواند در جواب بگويد شايد 

گويد فالن كس  اى. يا مى فراموش كرده يا خوانده است و تو نفهميده

گر نشود حمل به صحت شراب خورد بگويد شايد شراب نبوده است و ا

شود. بايد  كرد، بگويد مؤمن كه معصوم نيست گاهى به گناه مبتال مى

برايش استغفار كرد و دلسوزى نمود، نه اينكه در غيابش او را 

 شود. سرزنش كرد. و تفصيل اين مطلب در بحث غيبت ذكر مى

  اعانت منحصر باستنصاركننده نيست

حصر به آن مظلومى نيست : بايد دانست كه وجوب كمك مظلوم، من

كند. بلكه هركس خبردار شود و بتواند  كه از شخص طلب يارى مى

شود. بلى اگر آن مظلوم  رفع ستم از مؤمن بكند، بر او واجب مى

 شود. استنصار كرد )طلب كمك نمود( وجوب كمك مؤكد و شديد مى
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 كسى كه بشنود ناله»فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

گويد اى مسلمانان به فرياد من برسيد پس او را  شخصى را كه مى

 .125«اجابت نكند )و او را فريادرسى ننمايد( مسلمان نيست

كسى كه برادر دينيش »فرمايد:  و حضرت صادق عليه الساّلم مى

 حاجتى از او

______________________________ 
جلس فردها من تطول على اخيه فى غيبة سمعها فيه فى الم -(1)

عنه رد اللّه عنه الف باب من الشر فى الدنيا و االخرة فان هو لم 

يردها و هو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة 

 (.69ص  4)مكاسب محرمه شيخ انصارى، شرح مكاسب كالنتر جلد 

من سمع رجال ينادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.  -(2)

 (.108صفحه  59ب )جهاد وسائل با

 68، ص: 2 گناهان كبيره، ج

تواند، آن را انجام ندهد، خداوند بر او در  بخواهد و با اينكه مى

فرمايد كه او را  قبرش مارى بزرگ )از مارهاى دوزخ( مسلط مى

                                                 
 (.108صفحه  59د وسائل باب من مسع رجال ينادى يا للمسلمني فلم جيبه فليس مبسلم.) جها -(2)  125

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  149 

و در حديث ديگر است كه تا قيامت به اين عذاب گرفتار » 126«گزد مى

 خواهد بود هرچند آمرزيده شده باشد.

كند كسى يارى كردن و مواسات با برادر  ترك نمى»فرمايد:  يز مىو ن

شود به يارى كردن و مواسات  مسلمان خود را، مگر اينكه مبتال مى

نمودن با كسى كه از او هيچ اجرى نداشته باشد بلكه برايش وزر و 

 و باين مضمون چندين روايت رسيده است. 127«گناه است

گناهانى كه سبب بال آمدن »يد: فرما حضرت سجاد عليه الساّلم مى

 .128 شود فرياد رسى از بيچاره نكردن است مى

خواهم از  پروردگارا از تو پوزش مى»كند:  و در دعاى خود عرض مى

اى ستمى شده باشد پس من او را يارى  اينكه در نزد من بستمديده

برم از يارى نكردن از شخص بيچاره  نكرده باشم. خدايا بتو پناه مى

 .129«ارو گرفت

باره رسيده بسيار است و به همين مقدار اكتفا  و اخبارى كه دراين

 شود. مى

                                                 
 اميا رجل سئله اخوه املؤمن حاجة فمنعه اياها و هو يقدر على قضائها االسلط الّله عليه شجاعا ىف قربه تنهشه) مستدرك(. -(1)  126
 (.166ص  2مل يدع رجل معونة اخيه املسلم حىت يسعى فيها و يواسيه اال ابتلى مبعونة من يأمث و ال يوجر) كاىف ج  -(2)  127
 (.271و الذنوب الىت تنزل البالء ترك اعانة امللهوف) معاىن االخبار ص  -(3)  128
 صحيفه سجاديه(. 38اللهم اىن اعتذر اليك من مظلوم ظلم به حضرتى فلم انصره او خنذل ملهوفا) دعاى  -(4)  129
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يارى ستمديده اختصاص به مؤمن ندارد: وجوب يارى كردن 

ستمديده اختصاص به مؤمن ندارد. بلكه مقتضاى اطالق بعضى 

دليلهائى كه در مقام رسيده و عموم ادله وجوب نهى از منكر، وجوب 

م در صورت توانائى است، هرچند آن ستمديده يارى كردن از مظلو

هاى مسلمين بلكه اگر به كافر )غير حربى(  شيعه نباشد و از ساير فرقه

يا حيوانى ستم كنند از باب نهى از منكر واجب است جلوگيرى كند و 

 آن ستم را برطرف نمايد.

نويسد: در سالى كه منصور دوانيقى به مكه  و در منتهى اآلمال مى

فته بود روزى گوهر گرانبهائى براى فروش، نزد وى معظمه ر

 آوردند. منصور مدتى گوهر را تماشا كرد

______________________________ 
ايما رجل سئله اخوه المؤمن حاجة فمنعه اياها و هو يقدر على  -(1)

 قضائها االسلط اللّه عليه شجاعا فى قبره تنهشه )مستدرك(.

ه المسلم حتى يسعى فيها و يواسيه اال لم يدع رجل معونة اخي -(2)

 (.166ص  2ابتلى بمعونة من يأثم و ال يوجر )كافى ج 

و الذنوب التى تنزل البالء ترك اعانة الملهوف )معانى االخبار  -(3)

 (.271ص 
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اللهم انى اعتذر اليك من مظلوم ظلم به حضرتى فلم انصره او  -(4)

 صحيفه سجاديه(. 38نخذل ملهوفا )دعاى 

 69، ص: 2 اهان كبيره، جگن

سپس گفت: اين گوهر متعلق به هشام بن عبد الملك مروان است كه 

 بايد به من برسد. مى

پسرى به نام محمد از او باقى مانده و اين گوهر را حتما او در 

معرض فروش قرار داده است. پس به ربيع حاجب خود گفت: فردا 

ام را ببندند بعد، يك بعد از نماز صبح دستور بده درهاى مسجد الحر

يك اجازه ده از در خارج شوند وقتى  در را باز كن و مردم را يك

 محمد بن هشام را شناختى او را گرفته نزد من بياور.

صبح روز بعد، پس از نماز، وقتى درهاى مسجد بسته شد و اعالم 

يك از فالن در خارج شوند، محمد دانست اين نقشه  كردند مردم يك

ى او است. پس وحشت زده و متحير به هر سو نگران براى دستگير

دانست چه بكند. در اين موقع جناب محمد بن زيد بن  بود و نمى

على بن الحسين عليهم السّالم )جد سادات دستغيب و سادات دشتكى 

است( به او رسيد فرمود: تو كيستى و چرا چنين پريشان و نگران 

جانى دارم؟ فرمود: آرى هستى؟ گفت اگر خود را معرفى كنم تأمين 
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كنم كه تو را از خطر نجات دهم. گفت من محمد بن هشام  تعهد مى

بن عبد الملك مروان هستم، اكنون شما نيز خود را معرفى كنيد تا 

 بشناسم.

فرمود: من محمد بن زيد بن على بن الحسين عليه الساّلم هستم، 

از جان  هرچند پدر تو پدرم زيد را شهيد كرد ولى اى پسر عم تو

خود ايمن باش زيرا تو قاتل پدر من نيستى و كشتن تو خون بناحق 

كند. اكنون بايد به هر تدبير شده تو را از  ريخته پدرم را تالفى نمى

اين خطر برهانم براى تأمين اين منظور فكرى به نظرم رسيده 

خواهم آن را عملى كنم. بشرط آنكه موافقت كنى و ترسى به  مى

پس دستورى باو داد و رداى خود را از تن درآورده خود راه ندهى 

برد و  كشان او را با خود مى و بر سر و روى محمد انداخت و كشان

زد و چون به در مسجد رسيد و نزديك  درپى سيلى به وى مى پى

ربيع حاجب شد با فرياد او را خطاب نموده و فرمود: اين مرد خبيث 

ن كرايه داده كه رفتن و شتربانى از اهل كوفه است، شترى به م

آمدن در اختيار من باشد ولى بعد گريخته و شتر را به ديگرى كرايه 

داده است. من دو شاهد عادل براى اثبات اين مدعا دارم اكنون دو 

تن از مالزمان خود را همراه من كن تا او را نزد قاضى برم. ربيع دو 

مسجد بيرون آمدند نفر مأمور را به محمد بن زيد سپرد و به اتفاق از 
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در وسط راه محمد رو كرد به محمد بن هشام و فرمود: اى خبيث اگر 

 حق مرا ادا ميكنى كه ديگر زحمت نگهبان و قاضى ندهم.

محمد بن هشام كه كامال متوجه كار بود گفت: يا ابن رسول اللّه صلّى 

كنم پس محمد بن زيد به مأمورين فرمود:  اللّه عليه و آله اطاعت مى

 ن متعهد شده كه حق مراچو

 70، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بدهد، ديگر زحمت نكشيد چون مأمورين برگشتند، محمد بن هشام 

كه به آسانى از خطر مرگ جسته بود سر و روى محمد بن زيد را 

داند كه  بوسيد و گفت پدر و مادرم فدايت باد. خداوند بهتر مى

وهرى گرانبها از جيب رسالت را در خانواده شما قرار داد. سپس گ

بيرون آورد و گفت با قبول اين هديه مرا مفتخر فرما. محمد بن زيد 

گيريم.  اى هستيم كه در ازاى كار نيك چيزى نمى فرمود: ما خانواده

 خواهم. من درباره تو از خون پدرم گذشتم، گوهر را براى چه مى

 رود عابد به زمين فرو مى

كند كه مردى  لساّلم روايت مى: شيخ طوسى از حضرت صادق عليه ا

پير از عابدهاى بنى اسرائيل مشغول نماز بود كه ديد دو طفل 
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كنند و آن خروس ناله و فرياد  خروسى را گرفتند و پرش را مى

طور مشغول نماز بود و آن حيوان را  كند. پس آن عابد همان مى

ها جلوگيرى نكرد. پس خداوند به زمين وحى  نجات نداد و از بچه

 رود. رمود آن عابد را فروبر، و تا آخر دنيا فرومىف

  آثار بزرگ يارى مؤمن در دنيا و آخرت

: اخبارى كه در بزرگى ثواب و اهميت يارى كردن ستمديدگان و به 

طور كلى سعى در انجام حاجتهاى مؤمنين رسيده زياد است. و براى 

 شود. اى از آنها اشاره مى زيادتى اطالع به پاره

كسى كه برادر مؤمن »فرمايد:  ق عليه الساّلم مىحضرت صاد

اش را هنگام شدت گرفتاريش، فريادرسى كند، غم او را  بيچاره

برطرف سازد و در انجام حاجتش ياريش كند، خداوند براى او به 

فرمايد كه يكى از آنها  سبب اين عمل، هفتاد و دو رحمت واجب مى

مر معيشت دنيايش را فرمايد كه به سبب آن ا را به او عنايت مى

فرمايد و هفتاد و يك رحمت ديگر را براى ترسها و  اصالح مى

 .130«فرمايد سختيهاى قيامتش ذخيره مى

                                                 
ؤمن اللهفان عند جهده فنفس كربته و اعانه على جناح حاجته كتب الّله عز و جل له بذلك ثنتني و سبعني رمحة من الّله يعجل له عن زيد الشحام قال مسعت ابا عبد الّله عليه الّسالم يقول من اغاث اخاه امل -(1)  130

 (.586ص  11ج  29منها واحدة يصلح هبا امر معيشته و يدخر له احدى و سبعني رمحة ال فزاع يوم القيمة و اهواله) وسائل كتاب االمر باملعروف باب 
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كسى كه در برآوردن حاجت برادر مؤمن خود »فرمايد:  و نيز مى

بكوشد تا اينكه خداى تعالى آن حاجت را به دست او جارى فرمايد، 

 خداوند ثواب حج و عمره و روزه و

______________________________ 
عن زيد الشحام قال سمعت ابا عبد اللّه عليه الساّلم يقول من  -(1)

اغاث اخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفس كربته و اعانه على نجاح 

حاجته كتب اللّه عز و جل له بذلك ثنتين و سبعين رحمة من اللّه 

يدخر له احدى و سبعين يعجل له منها واحدة يصلح بها امر معيشته و 

رحمة ال فزاع يوم القيمة و اهواله )وسائل كتاب االمر بالمعروف باب 

 (.586ص  11ج  29

 71، ص: 2 گناهان كبيره، ج

نويسد و اگر آن  اعتكاف دو ماه در مسجد الحرام را برايش مى

حاجت به دستش جارى نشد ثواب يك حج و عمره برايش 

اى تعالى به داود وحى فرمود كه خد». و نيز فرمود: 131«نويسد مى

آيد و من او را به  اى از بندگان من با يك حسنه نزد من مى بنده

 برم. بهشت مى

                                                 
رام و صيامهما و ان اجتهد و مل جير الّله قضاها على يديه  من سعى ىف حاجة اخيه املسلم فاجتهد فيها فاجرى الّله على يديه قضاها كتب الّله عز و جل له حجة و عمرة و اعتكاف شهرين ىف املسجد احل -(1)  131

 (.585ص  11ج  28كتب الّله له حجة و عمرة) وسائل كتاب االمر باملعروف باب 
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گفت خداوندا آن حسنه كدام است؟ فرمود: دفع كند از مؤمنى غمى 

اى را اگرچه به يك خرما باشد. داود عرض كرد: خداوندا  و بليه

 .132«ميدش را نبردسزاوار است كسى كه تو را شناخت از تو ا

در كتاب فقيه از ميمون بن مهران روايت كرده كه گفت: نزد حضرت 

امام حسن عليه السّالم نشسته بودم كه مردى آمد و گفت: اى فرزند 

پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله فالن شخص از من طلبى دارد و 

خواهد مرا زندانى كند. حضرت فرمود: مالى حاضر ندارم كه  مى

را بدهم. گفت: با او سخنى بفرمائيد، شايد مرا زندانى بدهى تو 

نكند. حضرت كفشهاى خود را به پا كرد. من گفتم: اى فرزند پيغمبر 

ايد كه اعتكاف داريد؟ )و  صلّى اللّه عليه و آله مگر فراموش كرده

ام، ليكن از  نبايد از مسجد بيرون رويد( فرمود: فراموش نكرده

فرمود:  ل خدا صلّى اللّه عليه و آله مىام كه جدم رسو پدرم شنيده

كسى كه در برآوردن حاجت برادر مسلمان خود بكوشد، چنان »

است كه خداى را نه هزار سال عبادت كرده باشد كه روز را به روزه 

 «.و شب را به عبادت به سر برده باشد

                                                 
گذرد؟ ناگاه صدائى بلند شد كه اى ملك  فرمايد: صورت برزخى حمتضرى را ديدم در َّنايت ظلمت و كثافت و تعفن، وحشت كردم كه اين بدخبت اگر به اين حالت مبريد چه بر او مى يكى از بزرگان مى -(2)  132

وارى بر او افاضه شد كه ظلمتش به نور و درخشندگى، و تعفن و كثافتش به عطر و زشىت، صورتش به هبرتين صورهتا مبدل شد و بدن املوت تأمل كن كه او را نزد ما حقى است كه در اين وقت بايد ادا شود. ناگاه ان
او را ديدم و از او پرسيدم. گفت: زشىت كردارم  شب در عامل خواببرزخى او مانند قطعه بلورى متألىل. پس در آن حال خوب جانش گرفته شد از خداوند مسئلت منودم كه به من بفهماند چه حقى نزد خدا داشت؟ 

ترين حاالمت خداوند  خواهند او را اعدام كنند چون در دستگاه حكومىت نفوذى داشتم سعى كردم تا او را جنات دادم. مهان سبب شد كه در سخت مهان بود كه ديدى. ليكن روزى مظلومى را ديدم كه بدون تقصري مى
 بفريادم رسيد.
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 نامه حضرت صادق عليه السّالم به حاكم اهواز

  : وقتى كه نجاشى، حاكم

______________________________ 
من سعى فى حاجة اخيه المسلم فاجتهد فيها فاجرى اللّه على  -(1)

يديه قضاها كتب اللّه عز و جل له حجة و عمرة و اعتكاف شهرين فى 

المسجد الحرام و صيامهما و ان اجتهد و لم يجر اللّه قضاها على يديه 

 11ج  28المعروف باب كتب اللّه له حجة و عمرة )وسائل كتاب االمر ب

 (.585ص 

فرمايد: صورت برزخى محتضرى را ديدم  يكى از بزرگان مى -(2)

در نهايت ظلمت و كثافت و تعفن، وحشت كردم كه اين بدبخت اگر 

گذرد؟ ناگاه صدائى بلند شد كه اى  به اين حالت بميرد چه بر او مى

قت بايد ملك الموت تأمل كن كه او را نزد ما حقى است كه در اين و

ادا شود. ناگاه انوارى بر او افاضه شد كه ظلمتش به نور و 

درخشندگى، و تعفن و كثافتش به عطر و زشتى، صورتش به بهترين 

صورتها مبدل شد و بدن برزخى او مانند قطعه بلورى متأللى. پس 

در آن حال خوب جانش گرفته شد از خداوند مسئلت نمودم كه به 

خدا داشت؟ شب در عالم خواب او را ديدم من بفهماند چه حقى نزد 
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و از او پرسيدم. گفت: زشتى كردارم همان بود كه ديدى. ليكن 

خواهند او را اعدام كنند  روزى مظلومى را ديدم كه بدون تقصير مى

چون در دستگاه حكومتى نفوذى داشتم سعى كردم تا او را نجات 

بفريادم  ترين حاالتم خداوند دادم. همان سبب شد كه در سخت

 رسيد.

 72، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اهواز شد، يكى از كارمندانش به حضرت صادق عليه السّالم عرض 

كرد: در دفتر نجاشى خراجى بر عهده من است و او مردى است 

اى  دانيد جهت من برايش نامه مؤمن و فرمانبردار شما. اگر صالح مى

ن تا خدا شادت برادرت را شاد ك»بنويسيد. حضرت مرقوم فرمود: 

 .133«كند

گويد چون به ديدن نجاشى رفتم در مجلس كار خود بود و چون تنها 

شد نامه را به او داد و گفت اين نامه امام صادق عليه السّالم است آن 

را بوسيد و بر دو چشم نهاد و گفت چه حاجت دارى؟ گفت خراجى 

ار كه در دفترت به عهده من است گفت چه مقدار است؟ گفت ده هز

درهم. نجاشى دفتردار خود را طلبيد و به او دستور داد تا از طرف 

                                                 
 (.190م الّله الرمحن الرحيم سر اخاك يسرك الّله) اصول كاىف باب ادخال السرور على املؤمن ص بس -(1)  133
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او بپردازد و آن را از دفتر بيرون آورد و دستور داد براى سال 

آينده هم برابر همين مبلغ براى او )خود نجاشى( بنويسد. سپس به 

او گفت: آيا تو را شاد كردم؟ پاسخ داد آرى قربانت، سپس فرمان 

ارى و يك كنيز و يك غالم با يك دست جامه به او داد يك مركب سو

گفت آيا تو را شاد كردم و او پاسخ  دادند و در عطاى هريك مى

افزود تا از  گفت آرى، برايش مى داد آرى قربانت. و هرچه مى مى

عطاء فراغت يافت. سپس به او گفت همه فرش اين اطاق را هم كه 

آقاى مرا در اينجا به من  ام با خود ببر، چون نامه من در آن نشسته

دادى و هر حاجتى دارى به من بگو پس آن مرد بيرون آمد و چون 

خدمت حضرت صادق عليه السّالم رسيد همه را به آن حضرت خبر 

 داد آن حضرت از كارهاى نجاشى شاد شدند.

آن مرد گفت: اى فرزند پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله گويا كارى كه با 

ما را شاد نمود؟ فرمود: آرى به خدا قسم خدا و من، نجاشى كرد ش

 رسولش را هم شاد كرد.

و از يقطين والد على، چنين نقل شده كه والى شد بر ما در اهواز 

مردى كه از منشيان يحيى بن خالد بود و بر من مقدار زيادى ماليات 

باقى مانده بود كه در دادنش ناتوان بودم به طورى كه تمام دارائيم 
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گفتند كه او قائل به امامت و از شيعيان  رفت. مى از دستم مى و ملكم

اى  است و من ترسيدم او را مالقات كنم مبادا شيعه نباشد. چاره

نديدم مگر اينكه از اهواز فرار كنم به سمت مكه. چون از حج خود 

فارغ شدم راه خود را از مدينه قرار دادم. پس بر حضرت صادق 

 عرض كردم اى آقاى من، بر ما عليه السّالم وارد شدم و

______________________________ 
بسم اللّه الرحمن الرحيم سر اخاك يسرك اللّه )اصول كافى  -(1)

 (.190باب ادخال السرور على المؤمن ص 

 73، ص: 2 گناهان كبيره، ج

گويند از دوستان شما است و ترسيدم  فالن شخص والى شده كه مى

د شيعه نباشد و در مالقاتش، از بين رفتن تمام او را مالقات كنم شاي

دارائيم باشد پس، از او به سوى خداى تعالى و به سوى شما فرار 

 كردم.

به درستى »حضرت فرمود: باكى بر تو نيست. و رقعه كوچكى نوشت 

شود آنها را  كه براى خدا در سايه عرشش سايبانها است كه مالك نمى

ى برهاند و برادر خود را از آن جز كسى كه برادر خود را از غم
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اى يا نصف  آسايش دهد يا خيرى به او برساند هرچند به پاره

 .134«خرمائى باشد و اين شخص برادر تو است

پس آن رقعه را مهر فرموده و به من داد و فرمود: آن را به او 

برسان. چون به شهرم برگشتم شب به منزلش رفتم و اذن خواستم 

صادقم. پس ناگاه او را ديدم كه با پاى برهنه گفتم: فرستاده حضرت 

بيرون آمد و تا چشمش به من افتاد سالم كرد و ميان دو چشمم را 

بوسيد و گفت: اى آقاى من، تو فرستاده موالى منى؟ گفتم آرى، 

گفت: فداى چشمانت اگر راست گوئى پس دستم را گرفت و گفت اى 

 سيد به چه حال آقاى مرا ترك كردى؟

خوبى گفت و اللّه؟ گفتم و اللّه. تا آنكه سه مرتبه اين سخن را گفتم به 

بر من رد كرد. پس رقعه امام عليه السّالم را به او دادم خواند و آن 

را بوسيد و بر چشمانش گذاشت. پس گفت اى برادر امر خود را 

بفرما، گفتم؛ در دفتر بر ذمه من چند هزار درهم است و در او تمام 

است. پس دفتر را طلبيد و آنچه بر عهده من بود  شدن و هالكت من

از آن پاك كرد و به من رسيد پرداخت وجه را داد. پس صندوقهاى 

مال خود را طلبيد و نصف آن را به من داد. آنگاه اسبهاى خود را 

                                                 
 طيبه نقل از جمموع الرائق و غريه(.بشق مترو هذا اخوك و الّسالم) كلمه  بسم الّله الرمحن الرحيم ان هلل ىف ظل عرشه ظالال ال ميلكا اال من نفس عن اخيه املؤمن كربة و اعانه بنفسه او صنع اليه معروفا و لو -(1)  134
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داد آنگاه  داشت و ديگرى را به من مى طلبيد يكى را خودش برمى

داشت و يكى را به من  رمىهاى خود را طلبيد يكى را خودش ب جامه

داد تا اينكه تمام دارائى خود را با من نصف كرد و پيوسته  مى

گفتم آرى قسم به  گفت: اى برادر آيا خوشنود شدى؟ من مى مى

 خدا.

كنم به چيزى كه بهتر باشد  چون موسم حج شد گفتم او را تالفى نمى

ايش و نزد خدا و رسولش از بيرون رفتن به سوى حج و دعا كردن بر

  رفتن خدمت سيد و مواليم حضرت

______________________________ 
بسم اللّه الرحمن الرحيم ان هلل فى ظل عرشه ظالال ال يملكا اال  -(1)

من نفس عن اخيه المؤمن كربة و اعانه بنفسه او صنع اليه معروفا و لو 

و بشق تمرو هذا اخوك و الساّلم )كلمه طيبه نقل از مجموع الرائق 

 غيره(.

 74، ص: 2 گناهان كبيره، ج

صادق عليه السّالم و تشكر از او نزد مواليم كه از آن حضرت بخواهم 

 اش دعا فرمايند. درباره
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پس از مكه وقتى كه بر حضرت صادق عليه السّالم داخل شدم 

خوشحالى را در رخسار مباركش ديدم. فرمود: اى يقطين كار تو با 

دم به گزارش كارهايش با خودم و آن مرد چه شد؟ پس شروع كر

درخشيد. پس گفتم: اى آقاى  رخسار آن حضرت از خوشحالى مى

اش با من شما را خوشنود كرد )كه خدا خشنودش  من آيا معامله

كند(؟ فرمود: آرى به خدا سوگند كه پدرهاى مرا خوشنود كرد. به 

خدا خدا سوگند كه امير المؤمنين عليه السّالم را خوشنود كرد. به 

سوگند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را خوشنود كرد. به خدا 

 سوگند كه خدا را در عرشش خوشنود كرد.

  حضرت كاظم عليه السّالم و على بن يقطين

: ابراهيم جمال اذن گرفت كه بر على بن يقطين )وزير هارون 

مان الرشيد( وارد شود. پس او را اذن نداده و او را مانع شدند. در ه

سال على بن يقطين بحج مشرف شد و وارد مدينه گرديد. و اذن 

خواست كه بر حضرت موسى بن جعفر عليه الساّلم وارد شود. حضرت 

او را اذن نداد. فرداى آن روز آن حضرت را مالقات نمود و عرض 

كرد: اى آقاى من گناه من چه بود كه شما مرا راه نداديد؟ حضرت 

را راه ندادى و خداوند سعى تو را چون تو برادرت »فرمود: 
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عرض كرد: اى آقاى  135«پذيرد تا وقتى كه ابراهيم از تو بگذرد نمى

من در اين هنگام ابراهيم جمال كجا است تا او را از خود راضى و 

 خوشنود كنم و من در مدينه و ابراهيم در كوفه است؟

حضرت فرمود: چون شب شد تنها به بقيع برو بدون آنكه كسى از 

رفقايت بفهمد و آنجا مركب نجيبى است، بر آن سوار شو. پس على 

بن يقطين چنين كرد، قدرى كه گذشت خود را به در خانه ابراهيم 

 ديد در را كوبيد و گفت منم على بن يقطين.

كند؟  ابراهيم از ميان خانه گفت: على بن يقطين در خانه من چه مى

گند داد كه اذن داخل على فرياد زد كار من بزرگ است و او را سو

شدنش بدهد. چون داخل شد گفت: اى ابراهيم موالى من مرا 

نپذيرفت تا تو از من بگذرى. ابراهيم گفت خدا تو را بيامرزد. على 

بن يقطين او را قسم داد كه پايش را به صورت او بگذارد. ابراهيم 

نپذيرفت دو مرتبه او را قسم داد. ابراهيم چنين كرد و على بن 

  گفت: خدايا گواه باش ين مىيقط

______________________________ 
 دمعة الساكبة. -بحار االنوار 11جلد  -(1)

                                                 
 دمعة الساكبة. -حبار االنوار 11جلد  -(1)  135
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 75، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بعد سوار مركب شد و خود را در خانه حضرت موسى بن جعفر عليه 

 الساّلم ديد در زد حضرت او را اجازه فرمود كه داخل شود.

شود. با  برادران ايمانى خوب معلوم مىاز اين حديث، بزرگى حق 

اينكه على بن يقطين از خواص اصحاب امام عليه الساّلم و به امر آن 

حضرت وزارت را پذيرفت و به قدرى مورد عنايت است كه روز عيد 

قربانى، آن حضرت فرمود: امروز در قلب من احدى نگذشت جز 

ا او چنين على بن يقطين كه برايش دعا كردم. مع الوصف امام ب

معامله فرمود كه تا ابراهيم شتربان از تو راضى نشود سعى تو 

پذيرفته نيست. تا باعجاز آن حضرت بطى االرض به كوفه رفت و 

ابراهيم را از خود راضى نمود. بنابراين بايد در زندگى روزانه خيلى 

مواظب خودمان باشيم كه مبادا حقوق برادران ايمانى را تضييع 

 كنيم.

 شود ود شخص هم برآورده مىحاجت خ

: ناگفته نماند، كسى كه در رفع ظلمى از ستمديده يا برآوردن 

حاجت مؤمنين سعى كند، عالوه بر ثوابهاى آخرتى، موجب زيادتى 

گردد. و روايات  آبروى شخص و سبب برآورده شدن حاجتش نيز مى
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و شواهد اين مطلب زياد است. فقط به ذكر داستانى كه مشتمل بر 

 شود. ث نيز هست اكتفا مىحدي

عالم جليل احمد بن محمد بن خالد البرقى، صاحب كتاب محاسن كه 

زمان حضرت امام حسن عسكرى عليه السّالم را درك كرده و در 

 غيبت صغرى هم بوده گفت:

در رى فرود آمدم و مهمان ابو الحسن مادرانى منشى كوتكين بودم 

، هر سال ده هزار درهم. اى )مقررى( بود و براى من نزد او وظيفه

كردم.  اى كه در كاشان داشتم محسوب مى كه آن را از ماليات قريه

اى كارها از من  پس از من مطالبه ماليات كردند و او به جهت پاره

غفلت كرد. پس در روزى كه در سختى و اضطراب و اندوه بودم كه 

ناگاه داخل شد بر من شيخى عفيف كه سست شده بود از بس كه 

ها پس گفت: اى  اى بود در صورت زنده ون از او رفته بود و او مردهخ

ابو عبد اللّه جمع كرد ميان من و تو، عصمت دين و دوستى ائمه 

طاهرين عليهم السّالم برخيز براى من در اين ايام به جهت رضاى 

 خدا و دوستى سادات ما.

شتم گفتم درد تو چيست؟ گفت: در حق من گفتند كه من در نهانى نو

به سلطان در امر كوتكين پس حالل كردند به اين سبب مال مرا. پس 
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آورم و او رفت. پس انديشه  او را وعده دادم كه حاجت تو را برمى

كردم و گفتم اگر طلب كنم حاجت خود را و حاجت او را هر دو كه 

شود و اگر حاجت او را طلب كنم حاجت خودم روا  باهم نمى

 شود. نمى

 76، ص: 2 ج گناهان كبيره،

پس به كتابخانه خود رفتم و حديثى را يافتم كه از حضرت صادق 

عليه الساّلم روايت كرده بود: هركس خالص كند قصد خود را در 

حاجت برادر مؤمن خود، خداوند انجام آن را بر دست او مقدر 

آورد. پس همان ساعت  فرمايد و هر حاجتى كه خود دارد برمى مى

نه ابو الحسن مادرانى رفتم و چون پس از اذن بر برخاستم و بر در خا

او وارد شدم، ديدم بر چهار بالش خود نشسته و بر مسند ملوكانه 

تكيه نموده و بر دستش چوبى بود. پس سالم كردم جوابم داد و 

گفت: بنشين. پس خداوند بر زبانم اين آيه را جارى فرمود كه بآواز 

كَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ ال تَنْسَ نَصِيبَكَ وَ ابْتَغِ فِيما آتا»  بلند خواندم

مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ ال تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ 

يعنى طلب كن در آنچه خدا به تو داده از  «اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

ات  آخرت را و فراموش نكن بهره نعمت مال و جاه و جوارح سعادت
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را از دنيا )يعنى از حيات و صحت و فراغت و توانگرى و جوانى به 

اينكه در راه خير صرف كنى( و نيكى كن چنانچه خداوند به تو نيكى 

كرده و نطلب فساد در زمين را، جز اين نيست كه خداوند دوست 

 «.ندارد فسادكنندگانرا

يه دليل است كه تو را حاجتى است ابو الحسن گفت: خواندن اين آ

كس در حقش چنين و  پس ذكر كن آن را، با روى گشاده گفتم: فالن

شناسى او را؟ گفتم:  چنان گفتند. گفت: آيا او از شيعيان است كه مى

آرى. پس از كرسى به زير آمد و به غالم گفت آن دفتر را بياور. پس 

حساب  ن مالى بىدفترى آورد كه در آن مال آن مرد ثبت بود و آ

بود پس امر كرد همه را به او رد كنند و امر كرد براى او خلعتى و 

استرى و برگرداند او را به اهلش معزز و مكرم. پس گفت: اى ابو 

عبد اللّه كوتاهى نكردى در نصيحت و تدارك كردى كار مرا پس 

اى و در او نوشت به احمد بن محمد بن خالد البرقى  برداشت رقعه

شود و اين حساب شود از ماليات مزرعه او به كاشان پس اندكى داده 

صبر كرد و گفت اى ابو عبد اللّه خدا جزاى خيرت دهد به جهت آنكه 

اصالح كردى خرابى كار مرا، نسبت به ظلمى كه به آن بيچاره شده 

بود، پس رقعه ديگر نوشت، بايد ده هزار درهم ديگر به او داده شود 
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داللت به خير كرد. احمد گفت: قصد كردم دستش به سبب آنكه ما را 

 را ببوسم.

گفت: كار مرا مشوب مكن و اللّه اگر دستم را ببوسى من پاى تو را 

بوسم. اين كم بود در حق او زيرا او متمسك به حبل آل محمد  مى

 .136 صلّى اللّه عليه و آله است

______________________________ 
نقل از منهاج الصالح  238صفحه كلمه طيبه حاجى نورى  -(1)

 عالمه حلى.

 77، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 سحر -31

سى و يكم از گناهانى كه به كبيره بودنش تصريح شده سحر است. 

كند  چنانچه در وسائل، روايتى از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله نقل مى

 اند. و در صحيحه عبد العظيم كه آن حضرت سحر را از كبائر شمرده

از حضرت جواد عليه الساّلم و آن حضرت از حضرت رضا عليه الساّلم 

و آن حضرت از حضرت كاظم عليه الساّلم و آن حضرت از حضرت 

سحر از گناهان »فرمايد  صادق عليه السّالم ضمن شماره كبائر مى

                                                 
 نقل از منهاج الصالح عالمه حلى. 238كلمه طيبه حاجى نورى صفحه   -(1)  136
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وَ لَقَدْ عَلِمُوا » فرمايد: كبيره است، زيرا خداوند در قرآن مجيد مى

سوره بقره است و تمام آيه  97و اين قسمتى از آيه  ...«هُ لَمَنِ اشْتَرا

طايفه يهود پيروى كردند آنچه را كه شياطين بر »شريفه چنين است 

كه سليمان  خواندند )يعنى سحر( در زمان سليمان درحالى مردم مى

كافر نشد )و سحر كه موجب كفر است انجام نداد( و ليكن شياطين 

ا به مردم ياد دادند و آنها را گمراه كافر شدند. چه آنكه سحر ر

نمودند و از آنچه بر دو فرشته بابل، هاروت و ماروت از راه الهام 

كه آن دو فرشته، هرگاه  نازل شده بود پيروى كردند، درحالى

خواستند به كسى سحر ياد دهند قبال او را از عمل بآن زنهار  مى

و مواظب باش )و ايم  گفتند ما براى آزمايش آمده دادند و مى مى

بآن عمل مكن كه( كافر نشوى. پس از آن دو فرشته، قسمتهائى از 

انداختند ياد  سحر كه به وسيله آن ميان زن و شوهر جدائى مى

توانستند بدون اذن خدا به كسى زيان  گرفتند. گرچه مردم نمى

برسانند و ياد ميگرفتند آنچه به حالشان زيان داشت نه منفعت. و 

دانستند كه  يله عقل خود و فرمايش حضرت موسى( مىآنها )به وس

  خريدار سحر در سراى

 78، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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اى نخواهد داشت و به بد چيزى خود را فروختند اگر  ديگر بهره

 .137«بدانند

شود كه مدتى سحر در  در تفسير الميزان گويد: از اين آيه دانسته مى

ز سليمان عليه السّالم ميان يهود رواج داشته و منشأ آن را ا

دانستند و به عقيده آنها سلطنت سليمان و تسخير جن و انس و  مى

حيوانات وحشى و پرندگان و ساير كارهاى خارق العاده او همه بر 

اثر سحر بوده كه قسمتى از آن به دست آنها رسيده بود. يك قسمت 

 ديگر سحر را هم منتسب به دو فرشته بابل، يعنى هاروت و ماروت

كند.  دانستند. لذا قرآن گفتار آنها را در مورد سليمان رد مى مى

زيرا سحر عبارت است از تصرف در موجودات جهان برخالف وضعى 

كه خدا عادتا براى آنها قرار داده و به افكار و حواس موجودات 

باشد. و سليمان  زنده نشان داده است و لذا يك نوع كفر به خدا مى

باشد ساحت مقدسش از كفر به خدا منزه  مىكه يك پيغمبر معصوم 

وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا » فرمايد: است لذا مى

 سليمان هرگز كافر نشد و ساحر نبوده است. «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

                                                 
137  (1)-\i ياِطنُي َعلى ْحَر َو ما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بِباِبَل هاُروَت َو ماُروَت َو ما يُ َعلِّ ُمْلِك ُسَلْيماَن َو ما َكَفَر ُسَلْيماُن َو لِكنَّ الشَّ   َو ات ََّبُعوا ما تَ ْتُلوا الشَّ ا حَنُْن ِفْتَنٌة ياِطنَي َكَفُروا يُ َعلُِّموَن النَّاَس السِّ ماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يَ ُقوال ِإمنَّ

ُهْم َو َلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشرَتاُه ما َلُه ِف اْْلِخَرِة ِمْن َخالٍق َو لَِبْئَس ما َشَرْوا بِِه أَنْ ُفَسُهْم َلْو  ِء َو َزْوِجِه َو ما ُهْم ِبضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َو يَ َتَعلَُّموَن ما َيُضرُُّهْم َو ال يَ ْنَفعُ َفال َتْكُفْر فَ َيَتَعلَُّموَن ِمْنُهما ما يُ َفرُِّقوَن ِبِه بَ نْيَ اْلَمرْ 
 (.102آيه  2) سوره E\ ْعَلُمونَ كانُوا ي َ 
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و اين يك داستان خرافى است كه شياطين جعل كرده و به دوستان 

اند، آنها بودند كه با تعليم سحر به دوستان خود و  دهخود تلقين نمو

 گمراه ساختن ايشان نسبت به خدا كافر شدند.

گويد: اگرچه مطالبى راجع به  و در مورد هاروت و ماروت قران مى

سحر بر آنها نازل شد و مانعى هم ندارد كه براى آزمايش و امتحان 

تعليم سحر كنند، خواستند  افراد چنين شود، ولى آنها به هركس مى

كردند كه ما وسيله امتحان شمائيم مبادا در غير  قبال اعالم مى

مواردى مانند ابطال سحر يا كشف خرابكاريهاى ساحران از آن 

استفاده كنيد زيرا باعث كفر شما خواهد شد. اما آنها گوش به اين 

سخن ندادند و دنبال مطالبى رفتند كه با آن مصالحى را كه خداوند 

سب طبيعت و عادت قرار داده است، باطل كنند، مثال به وسيله به ح

افكندند و اسباب فساد را فراهم  سحر ميان زن و شوهر جدائى مى

آموختند كه به زيان آنها بود نه به  ساختند. خالصه چيزهائى مى مى

 «.وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ ال يَنْفَعُهُمْ» نفع آنها

______________________________ 
مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ   وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى -(1)

لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ 

أَحَدٍ حَتَّى يَقُوال إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ  بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ
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فَال تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ 

بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ ال يَنْفَعُهُمْ وَ 

قَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ لَ

 (.102آيه  2)سوره   أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ

 79، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ناگفته نماند كه در بعضى تفاسير عامه، روايات مجعوله ذكر شده و 

نش آشكار است از قبيل اينكه عفريت خرافاتى كه دروغ بود

انگشترى حضرت سليمان را ربود و مدت چهل روز بر تخت آن 

حضرت نشست و سلطنت كرد و در اين مدت شياطين، سحر را در بين 

مردم رواج دادند. و مانند اينكه هاروت و ماروت دو فرشته بودند كه 

نى زنا شهوت در آنها غالب شد و پس از شرب خمر و قتل نفس با ز

كردند و آن زن به آسمان رفت و ستاره زهره همان زن است. و حق 

مطلب درباره هاروت و ماروت حديثى است كه در كتاب عيون اخبار 

و »الرضا عليه السّالم ضمن گفتگوى حضرت با مأمون چنين فرمود: 

اما هاروت و ماروت دو فرشته بودند كه به مردم سحر ياد دادند تا به 

هاى آنها را باطل  ز سحر ساحران جلوگيرى كنند و نقشهوسيله آن ا

نمايند. آنها چيزى از سحر به كسى نياموختند مگر اينكه قبال به او 
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يادآورى كردند كه ما وسيله آزمايش تو هستيم كافر مشو. ولى 

كردند  اى به واسطه به كار بستن چيزى كه بايد از آن دورى مى عده

داختن ميان مردم و همسرش به وسيله كافر شدند و مشغول تفرقه ان

 «.دادند شدند اعمال مخصوصى كه انجام مى

ضمنا چون قضيه هاروت و ماروت از طريق شيعه هم نقل گرديده با 

اى  جزئى اختالفى و نيز در تفسير مجمع البيان هم مذكور است. عده

اند: اين قضيه از مرموزات است و براى آن تأويلى  از بزرگان فرموده

بحار االنوار از بعضى از  14اند از آن جمله در جلد  نموده ذكر

مفسرين چنين نقل شده كه هاروت و ماروت اشاره به روح و قلب 

انسان است كه از عالم روحانى به عالم جسمانى هبوط نمودند براى 

اقامه حق. پس امتحان شدند به زهره حيات دنيا و در دام شهوات 

شاميدند و به دنياى باغيه جمع شدند و افتادند. پس از شراب غفلت آ

بت هواى نفس را پرستيدند و نفس خود را كشتند به اينكه خود را از 

نعمتهاى باقى محروم كردند پس سزاوار عذاب دردناك گرديدند. و 

در اين قبيل رواياتى كه ظاهرش قابل قبول نيست، بنابر اينكه از 

ايد برگزار نمود و شيخ معصوم رسيده باشد علم آن را به خود ائمه ب

فرمايد: زهره و سهيل كه در روايات جزء مسوخات ذكر  صدوق مى

شده مراد دو نوع از حيوانات دريائى است كه به اين دو نام خوانده 
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شوند نه دو ستاره آسمانى )كه بعضى از عامه آن دو را همان  مى

 گيرند(. هاروت و ماروت مى

شود كه سحر در حد  علوم مىاى كه گذشت به خوبى م از آيه شريفه

اى ندارد. چنانچه در آيه بعد  كفر است و ساحر در آخرت هيچ بهره

اگر آنها به جاى پيروى از شياطين و كفر ورزيدن به »فرمايد:  مى

 كردند، وسيله سحر، ايمان آورده بودند و تقوا پيشه مى

 80، ص: 2 گناهان كبيره، ج

د خدا است از منافعى كه به برايشان بهتر بود زيرا مزدهائى كه نز

 .138«رسد بهتر است اگر بدانند آنها از راه سحر و كفر مى

  سحر در روايات

اند كه به  سه طايفه»فرمايد:  : پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كننده  شوند دائم الخمر و دائم السحر و قطع بهشت داخل نمى

 .139«رحم

سحركننده مانند كافر به »مايد: فر و امير المؤمنين عليه الساّلم مى

فرمايد:  و نيز مى 140«خدا است و كافر جايش در آتش دوزخ است
                                                 

138  (1)-\i  ََو َلْو أَن َُّهْم آَمُنوا َو ات ََّقْوا َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخرْيٌ َلْو كانُوا يَ ْعَلُمون \E (.103آيه  2) سوره 
 (.107ص  25ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن مخر و مدمن سحر و قاطع رحم. احلديث) وسائل باب  -(2)  139
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كسى كه چيزى از سحر را ياد بگيرد، كم يا زياد، پس كافر شده »

است و آخرين عهدش به خدا همان است )يعنى ديگر نصيبى از 

 141«رحمت خدا ندارد( و حدش كشتن است مگر اينكه توبه كند

زنى خدمت رسول خدا صلّى »فرمايد:  ؤمنين عليه الساّلم مىامير الم

كند و  اللّه عليه و آله آمد و گفت شوهرم به من بداخالقى و تندى مى

ام تا او را با خود مهربان كنم يعنى او را سحر  من چيزى درست كرده

ام تا مرا دوست بدارد  ام يا به قول عوام چيزخورش كرده كرده

ه عليه و آله فرمود: اف بر تو باد كه درياها و رسول خدا صلّى اللّ

هاى آسمان و زمين تو را لعنت كردند  خاكها را تيره ساختى و مالئكه

گرفت و شبها را به عبادت به سر  آن زن رفت و روزها را روزه مى

برد و سرش را تراشيد و پالس پوشيد حاالتش را خدمت رسول  مى

شتند فرمود: اين اعمال از او خدا صلّى اللّه عليه و آله عرضه دا

 .142«شود پذيرفته نمى

فرمايد: يعنى در ظاهر، اين  محدث فيض در بيان اين حديث مى

  اعمال از او پذيرفته

                                                                                                                                                                                           
 (.104ص  12ج  24الساحر كالكافر ىف النار) وسائل باب  -(3)  140
 (.107ص  12ج  25من تعلم شيئا من السحر قليال او كثريا فقد كفر و كان آخر عهده بربه وحده ان يقتل اال ان يتوب) وسائل باب  -(4)  141
ليه و الّله صّلى الّله عليه و آله المرأة سألته ان ىل زوجا و به على غلظة و اىن صنعت شيئا العطفه على فقال هلا رسول الّله صّلى الّله ع عن جعفر بن حممد عليه الّسالم عن آبائه عليهم الّسالم قال قال رسول -(5)  142

قامت ليلها و حلقت رأسها و لبست املسوح فبلغ ذلك النىب صّلى الّله عليه و آله آله اف لك كدرت البحار و كدرت الطني و لعنتك املالئكة االخيار و مالئكة السموات و االرض قال عليه الّسالم فصامت املرئة َّنارها و 
 (.282ص  3فقال صّلى الّله عليه و آله ان ذلك ال يقبل منها.) فقيه ج 
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______________________________ 
  ونَوَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُ -(1)

 (.103آيه  2)سوره 

ثالثة ال يدخلون الجنة مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم.  -(2)

 (.107ص  25الحديث )وسائل باب 

 (.104ص  12ج  24الساحر كالكافر فى النار )وسائل باب  -(3)

من تعلم شيئا من السحر قليال او كثيرا فقد كفر و كان آخر  -(4)

ص  12ج  25ن يتوب )وسائل باب عهده بربه وحده ان يقتل اال ا

107.) 

عن جعفر بن محمد عليه السّالم عن آبائه عليهم السّالم قال  -(5)

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المرأة سألته ان لى زوجا و به 

على غلظة و انى صنعت شيئا العطفه على فقال لها رسول اللّه صلّى 

و كدرت الطين و لعنتك  اللّه عليه و آله اف لك كدرت البحار

المالئكة االخيار و مالئكة السموات و االرض قال عليه السّالم فصامت 

المرئة نهارها و قامت ليلها و حلقت رأسها و لبست المسوح فبلغ ذلك 

النبى صلّى اللّه عليه و آله فقال صلّى اللّه عليه و آله ان ذلك ال يقبل 

 (.282ص  3منها. )فقيه ج 
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 81، ص: 2 ، جگناهان كبيره

شود و  شود و مانع از اجراى حد ساحر كه قتل است از او نمى نمى

 اش در واقع پذيرفته شود. هرچند توبه

و محتمل است كه سبب پذيرفته نشدن توبه و اعمالش اين باشد كه 

چون شوهر خود را سحر نموده، باو ظلم كرده است و تا او را از خود 

شود. و نيز محتمل است كه اين  ىاش پذيرفته نم راضى نسازد توبه

جمله اشاره به بزرگى گناه سحر باشد، به طورى كه اين همه اعمال 

قدر از رحمت خدا  كند و به واسطه گناه سحر، اين آن را تالفى نمى

 كند. دور شده كه اين عبادات، او را نزديك نمى

يا كسى كه نزد ساحر »فرمايد:  و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

گويند،  كه آنچه را كه مى كاهن يا دروغگوئى برود درحالى

كننده باشد به تمام كتابهاى آسمانى كه خدا فرستاده كافر  تصديق

 .143«شده است

  حد سحر كشتن است

: هر مسلمانى كه به سحر عمل كند بايد كشته شود، مگر اينكه توبه 

كه به كند، و اگر كافرى به سحر عمل كند، او را نبايد كشت بل
                                                 

 ا يقول فقد كفر مبا انزل الّله من كتاب.: قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله من مشى اىل ساحر او كاهن او كذاب يصدقه مب605سفينة البحار جلد اول صفحه  -(1)  143
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مقدارى كه حاكم شرع صالح بداند تأديبش كند. حضرت صادق عليه 

زنند )و  ساحر را يك ضربت شمشير بر سرش مى»فرمايد:  السّالم مى

و از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از حكم  144«كشند( او را مى

هرگاه دو گواه عادل بر سحرش گواهى »سحر پرسيده شده فرمود: 

 .145«تدهند خونش حالل اس

ساحر مسلمان بايد كشته شود و ساحر كافر كشته »فرمايد:  و نيز مى

 شود. نمى

كسى عرض كرد چرا ساحر كافر نبايد كشته شود؟ فرمود: براى اينكه 

يعنى جائى كه  146«تر است و سحر و شرك باهمند كفر از سحر عظيم

  كافر غير حربى به سبب كفرش كشته

______________________________ 
: قال رسول اللّه صلّى اللّه 605سفينة البحار جلد اول صفحه  -(1)

عليه و آله من مشى الى ساحر او كاهن او كذاب يصدقه بما يقول 

 فقد كفر بما انزل اللّه من كتاب.

                                                 
 باب حد السحر(. 260ص  7رأسه) كاىف ج  -ام -الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على -(2)  144
 در باب زيادات(. 147اذا جاء رجالن عدالن فشهدا عليه فقد حل دمه) هتذيب ج ...  -(3)  145
كفار قال الن الكفر اعظم من ه صّلى الّله عليه و آله ساحر املسلمني يقتل و ساحر الكفار ال يقتل قيل يا رسول الّله صّلى الّله عليه و آله و مل ال يقتل ساحر العن ايب عبد الّله عليه الّسالم قال رسول اللّ  -(4)  146

 هتذيب(. 260ص  7السحر و الن السحر و الشرك مقرونان) كاىف ج 
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رأسه )كافى  -ام -الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على -(2)

 باب حد السحر(. 260ص  7ج 

فشهدا عليه فقد حل دمه )تهذيب ج ... اذا جاء رجالن عدالن  -(3)

 در باب زيادات(. 147

عن ابي عبد اللّه عليه السّالم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و  -(4)

آله ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار ال يقتل قيل يا رسول اللّه 

صلّى اللّه عليه و آله و لم ال يقتل ساحر الكفار قال الن الكفر اعظم 

 260ص  7لسحر و الن السحر و الشرك مقرونان )كافى ج من ا

 تهذيب(.

 82، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شود. چون كفر از سحر  نشود به طريق اولى براى سحر كشته نمى

شود چون به شرك نزديك  بزرگتر است و مسلمان ساحر كشته مى

 شده است.

  حقيقت سحر و اقسام و ملحقات آن

  تنجيم -يافهق -تسخيرات -شعبده -كهانت

 حقيقت سحر -1
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: مرحوم سيد در وسيلة النجاة ميگويد: سحر عبارت است از نوشتن يا 

خواندن اوراد مخصوص يا سوزانيدن با آتش و دود كردن چيزهاى 

مخصوص، يا نقش كردن صورت يا دميدن يا گره زدن يا چند چيز را 

ب يا به وضع خاصى در جاهائى دفن كردن به طورى كه در بدن يا قل

عقل شخص سحر شده اثر كند. مثل اينكه اگر غائب باشد او را حاضر 

كند يا اينكه او را خواب و بيهوش كند. يا ايجاد محبت يا دشمنى بين 

 او و ديگرى كند مثل بستن مرد از زن و جدائى بين آنها انداختن.

از سوره بقره مطالب جالبى  102و در تفسير الميزان ضمن تفسير آيه 

 شود: يسد كه خالصه ترجمه آن نقل مىنو مى

  بحث فلسفى

شوند كه كارهاى خارق  شكى نيست كه اشخاصى يافت مى -

شود كه غالب آنها  دهند و پس از دقت معلوم مى اى انجام مى العاده

اسباب طبيعى دارد به اين ترتيب كه يك قسمت از اين نوع كارها به 

شود  ثل اينكه ديده مىگيرد. م وسيله عادت و تمرين زياد صورت مى

كند  خورند و در آنها اثر نمى اى را مى بعضى از افراد سموم كشنده

دارند يا روى طناب در  يا اشياى فوق العاده سنگينى را از زمين برمى

روند و مانند آن قسمت ديگر معلول يك سلسله علل  هوا راه مى
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در  خبرند مثل اينكه افرادى طبيعى مرموزات كه مردم از آن بى

سوزند و علتش اين است كه ماده نسوز  روند و نمى وسط آتش مى

اند. و يا اينكه مثال نامه  مخصوصى روى بدن خود قبال ماليده

شود و  نويسند كه روى صفحه كاغذ اثرى از خطوط آن ديده نمى مى

رنگى كه به آتش  چون روى آتش گرفته شد، خطوط آنكه با مايع بى

شود قسمت ديگرى از آنها در  شكار مىشود نوشته شده آ ظاهر مى

اثر تردستى و سرعت و مهارت زياد در عمل است كه از نظر پنهان 

دهند كه انسان  ميماند. يعنى عملى را چنان به سرعت انجام مى

كند با يك علت غير طبيعى ايجاب شده و اسباب و علل  خيال مى

هائى كه بعضى بندي بازيها و چشم بينند. مانند شعبده عادى آن را نمى

 دهند. انجام مى

 83، ص: 2 گناهان كبيره، ج

توان معلول اسباب عادى  ولى بعضى كارهاى خارق العاده را نمى

دانست مانند خبرهاى غيبى، مخصوصا پيشگوئيهائى كه نسبت به 

شود يا ايجاد محبت و عداوت ميان دو نفر، بستن و باز  آينده مى

حضار ارواح، حركت دادن كردن، خواب نمودن، بيمار ساختن، ا

دهند،  بعضى اشيا به نيروى اراده و امثال آنها كه مرتاضان انجام مى
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شود كه تمام آنها از نيروى اراده و اعتقاد  پس از دقت معلوم مى

گيرد. يعنى قبال علم و اعتقاد قطعى به مطلبى  بتأثير سرچشمه مى

اراده بدون شود و اراده هم به دنبال آن. در بعضى موارد  پيدا مى

شود و در بعضى ديگر شرائطى الزم دارد.  شرط خاصى موجود مى

اى كه واجد  مثل اينكه هنگام احضار ارواح آينه را جلو روى بچه

هاى مخصوص  دهند و يا جمله شرائط خاصى است قرار مى

خوانند يا اينكه در موارد ايجاد محبت و عداوت عبارت معينى را  مى

نويسند ولى همه اينها  ز خاصى مىبا مركب مخصوصى روى چي

شرائط حصول اراده مؤثر است، خالصه هنگامى كه علم قطعى به 

چيز پيدا شد، در حواس انسان تأثير كرده و به آنچه قطع پيدا كرده، 

توانيد  شود. اين موضوع را خودتان مى در مقابلش مجسم مى

ص يا آزمايش كنيد به اين ترتيب كه به خودتان تلقين كنيد كه شخ

چيز معينى در برابر شما حاضر است و شما آن را با چشم خود 

بينيد بعد آن را كامال در خيال خود تصور كنيد و چنان متوجه  مى

وجود آن شويد كه توجه به عدم آن و هيچ چيز ديگر نداشته باشيد 

در اين صورت به خوبى خواهيد ديد كه در مقابل شما حاضر است و 

يم به واسطه همين تلقينات بيماريهاى خطرناك لذا اطباى جديد و قد

كردند. به اين معنى كه شفا يافتن و صحت را چنان به  را معالجه مى
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كردند كه در فكر او يك صورت قطعى به خود  مريض تلقين مى

 آمده است. گرفته و سپس به وجود مى

و اگر اراده خيلى قوى گردد ممكن است آنچه كه در خود به وسيله 

كند، در ديگرى نيز ايجاد كند. از آنچه گفتيم چند  د مىآن ايجا

 شود: موضوع روشن مى

براى حصول چنين تأثيراتى الزم است كه شخص، علم قطعى به  -1

وجود آنچه مورد نظر او است داشته باشد اما مطابق بودن اين علم با 

كنند، معتقدند  واقع لزومى ندارد. مثال افرادى كه تسخير كواكب مى

ح مخصوصى به كواكب آسمانى مربوطند كه به وسيله آنها اروا

توان كارهائى انجام داد. اگرچه ممكن است در چنين تشخيصى  مى

گردد شايد  بخطا رفته باشند ليكن چون علم قطعى دارند مؤثر مى

اى از ارباب اوراد، اسمهائى  فرشتگان و شياطين مخصوصى كه عده

  با وضع خاصى استفادهاند و از آن  براى آنها ترتيب داده

 84، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كنند از همين قبيل باشد همچنين احضار ارواح ممكن است از  مى

همين نمونه باشد. زيرا آنها بيش از اين دليلى ندارند كه روح در 

عالم خيال يا در عالم حس آنها ظاهر شده. اما اينكه واقعا وجودى 
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است صحيح نيست زيرا اگر چنين  در خارج در برابر آنها پيدا كرده

بود بايد ديگران هم ببينند. از اين راه اشكاالت مختلفى كه در اين 

شود. از جمله اينكه، در بعضى اوقات روح  زمينه وجود دارد حل مى

كنند و با او  شخصى را كه زنده و مشغول به كار خود است حاضر مى

، كامال از چنين شود گويند وقتى كه از خودش سؤال مى سخنهائى مى

كنند كه روح مجرد است و  خبر است. يا اينكه ايراد مى جريانى بى

زمان و مكان ندارد و احضار او در مكان معينى چه معنا دارد. يا 

شود كه روح يك شخص معين، نزد يك نفر به صورتى  اينكه گاه مى

شود  شود و نزد ديگرى به صورت ديگر. يا اينكه گاه مى احضار مى

گويند يا يكى ديگرى را  شوند دروغ مى ارواح كه احضار مى بعضى

كند. پاسخ تمام ايرادها يك چيز است و آن اينكه روح  تكذيب مى

كند نه  فقط در عالم حس و خيال شخص احضاركننده حضور پيدا مى

كنيم  اينكه مانند اشياى طبيعى كه در خارج با حواس خود ادراك مى

 حاضر شود.

چنين اراده موثرى است اگر متكى به قدرت كسى كه داراى  -2

شود(،  روح و شخصيت خود باشد )چنانكه غالبا در مرتاضان ديده مى

طبعا نيروى اراده و تأثيرش محدود و مقيد است. اما اگر صاحب آن 

اراده به خدا متكى باشد )مانند انبيا و اوليا و صاحبان يقين كه 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  186 

د(، چنين اراده مقدسى كنن اى جز براى خدا و به خدا نمى اراده

هيچگونه استقاللى از خود ندارد، طبعا يك اراده نامحدود و ربانى 

است و تأثيرش حدود و قيودى ندارد. افرادى كه داراى اين نوع 

اراده )قسم دوم( هستند، اگر در مقام تحدى و دعوت مخالفين به 

 معارضه و اثبات عجز آنها برآيند و دست به چنين كارهائى بزنند،

نامند و اگر در چنين موردى نباشند، كرامت  عمل آنها را معجزه مى

نامند، در قسم اول، يعنى  مى -اگر با دعا همراه باشد -يا اجابت دعا

اى كه متكى به خود است نه به خدا، اگر توأم با استمداد از  اراده

روح يا جن و مانند آن باشد كهانت نام دارد و اگر با دعا و اوراد و 

 شود. د آن همراه باشد سحر ناميده مىمانن

گونه كارها معلول تأثير اراده  طور كه دانستيم اين چون همان -3

است، بنابراين با تفاوت اراده از نظر قوت و ضعف، آثار آنها هم 

متفاوت است. لذا ممكن است يكى اثر ديگرى را از كار بيندازد، 

 اراده بعضى افراد،سازد. يا اينكه  چنانچه معجزه سحر را باطل مى

 85، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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كند. چنانچه در  در افرادى كه روح و اراده قوى دارند تأثير نمى

هيپنوتيزم( و احضار ارواح اين موضوع  -عمل تنويم )خواب كردن

 ديده شده است.

  بحث علمى

كند بسيار  علومى كه از تأثيرات غريبه و خارق العاده بحث مى -

 له:است. از آن جم

سيميا، كه در چگونگى ضميمه كردن قواى ارادى با قواى  -1

مخصوص مادى، براى انجام تصرفات عجيب و غريب در موجودات 

بندى است كه  كند. يكى از شعب اين علم همان چشم طبيعى بحث مى

به وسيله تصرف در قوه خيال بيننده، آثار عجيبى به نظرش مجسم 

 م سحر است.ترين اقسا سازد اين علم واضح مى

ليميا يا علم تسخيرات، كه از كيفيت تأثير قواى ارادى به وسيله  -2

ارتباط با ارواح قوى عالم باال، مانند ارواح متعلق به كواكب با 

 كند. ارتباط و استمداد از جن و تسخير آنها بحث مى

هيميا يا طلسمات كه از كيفيت تركيب و انضمام قواى عالم باال با  -3

 كند. الم پائين، براى انجام تأثيرات غريبه بحث مىموجودات ع
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بازى كه درباره چگونگى استفاده از قواى مادى  ريميا يا شعبده -4

اى به  و خواص موجودات براى وانمود كردن آثار خارق العاده

 كند. حس، صحبت مى

گانه مخفى  و اين چهار قسم را به ضميمه فن كيميا، علوم پنج

 نامند. مى

شود علم اعداد و اوفاق، كه درباره ارتباط  ين علوم مىملحق به ا

اعداد و حروف مطالب به يكديگر و تشكيل جدولهاى خاصى به 

صورت مثلث يا مربع و قرار دادن حروف يا اعداد مزبور را در 

هاى آن به طرز مخصوصى براى رسيدن به مطالب مختلف بحث  خانه

 كند. مى

باره چگونگى تغيير و تكسير از جمله آنها است علم خافيه كه در

كردن حروف، اسم چيزى كه مورد نظر است و استخراج نامهاى 

مالئكه و شياطين موكل بر آنها از آن و دعا كردن باورادى كه از اين 

 كند. نامها تشكيل يافته، براى وصول به آن منظور صحبت مى

 -و از آن جمله است علم تنويم مغناطيسى )خواب مصنوعى

 ( و علم احضار ارواح كه امروز رايج است.هيپنوتيزم
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 )پايان نقل از تفسير الميزان(

  كهانت -2

: كهانت، خبر دادن از امور آينده و پيشگوئى كردن است، به گمان 

  اينكه

 86، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اين اخبار از بعضى طوايف جن به او رسيده است يا به گمان اينكه از 

دانند.  شناسد از آنها امور آتيه را مى مىروى مقدمات و اسبابى كه 

كننده پى به بعضى از امور  مثل اينكه از كلمات و حاالت و رفتار سؤال

گويد: اين قسم ان كهانت  برد. و صاحب نهايه مى آتيه يا خفيه او مى

خوانند ليكن مشهور فقها برآنند كه كاهن، كسى است  را عراف مى

جن باشد كه به او امور مخفى را كه براى او صاحب رأيى از طايفه 

دهد. مثال فالن مال دزديده شده كجا است يا دزد آن كيست  خبر مى

يا از امور آتيه او را  -يا گمشده كجا است يا قاتل فالن شخص كيست

و به اتفاق جميع فقها، كهانت حرام  -خبر دهد از انواع پيشگوئيها

ه ديگرى و عمل است. و چنانچه ياد گرفتن سحر و ياد دادن آن ب

كردن به آن و رفتن نزد ساحر براى عمل سحرش حرام است، 

همچنين تحصيل كهانت و عمل به آن و رفتن نزد كاهن براى كهانت 
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اند كهانت از اقسام سحر  نيز حرام است. بلكه بعضى از فقها فرموده

 است.

كسى كه كهانت كند و كسى »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

اهن برود تا برايش كهانت كند از دين محمد صلّى اللّه عليه كه نزد ك

 .147«و آله بيرون شده است

پرسد: نزد ما مردى است كه  و هيثم از حضرت صادق عليه السّالم مى

آيد و از مال دزديده شده يا چيز گمشده و  هرگاه كسى نزد او مى

پرسيم؟ دهد، آيا جايز است از او ب پرسد، او را خبر مى مثل اينها مى

كسى كه »حضرت فرمود: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: 

كه او را تصديق  نزد ساحرى يا كاهنى يا دروغگوئى برود، درحالى

كننده باشد پس به تمام كتابهاى آسمانى كه خدا بر پيغمبرانش 

 .148«فرستاده است كافر شده

بر سبيل  فرمايد: ظاهر اين صحيحه اين است كه به طور كلى شيخ مى

جزم، از امور پنهان خبر دادن حرام است. خواه به عنوان كهانت 

  باشد يا به غير آن. ولى اگر بر سبيل

                                                 
 (.19د صّلى الّله عليه و آله) خصال باب الواحد ص من تكهن او تكهن له فقد برء من دين حمم -(1)  147
ء يسرق او شبه ذلك فأسأله فقال عليه الّسالم قال رسول الّله صّلى الّله  ىف صحيحة احلسن بن حمبوب عن اهليثم قال قلت الىب عبد الّله عليه الّسالم ان عندنا باجلزيرة رجال رمبا اخرب من يأتيه يسئله عن الشى -(2)  148

 (.605ص  1و آله من مشى اىل ساحر او كاهن او كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر مبا انزل الّله من كتاب) مكاسب حمرمه شيخ انصارى سفينة البحار ج عليه 
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______________________________ 
من تكهن او تكهن له فقد برء من دين محمد صلّى اللّه عليه و  -(1)

 (.19آله )خصال باب الواحد ص 

الهيثم قال قلت البى عبد فى صحيحة الحسن بن محبوب عن  -(2)

اللّه عليه الساّلم ان عندنا بالجزيرة رجال ربما اخبر من يأتيه يسئله 

ء يسرق او شبه ذلك فأسأله فقال عليه السّالم قال رسول اللّه  عن الشى

صلّى اللّه عليه و آله من مشى الى ساحر او كاهن او كذاب يصدقه 

ب )مكاسب محرمه شيخ فيما يقول فقد كفر بما انزل اللّه من كتا

 (.605ص  1انصارى سفينة البحار ج 

 87، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 احتمال از امور مخفى خبر دهد )شايد چنين باشد( جايز است.

حضرت صادق عليه السّالم از جمله كسبهاى حرام، كهانت را ذكر 

و مثل همين از حضرت  149داند فرمايد و اجرت بر آن را حرام مى مى

 منين عليه الساّلم هم روايت شده است.امير المؤ

  صالح مردم در ندانستن آتيه است

                                                 
 عن اىب عبد الّله عليه الّسالم ىف حديث انه عدمن السحت اجر الكاهن) مستدرك(. -(1)  149
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: بايد دانست كه در تحريم كهانت و نظائر آن، حكمتها و مصلحتها 

است. از آن جمله خداوند حكيم نخواسته است كه بشر از غائيات و 

حوادث آينده با خبر شود. و صالحش در ندانستن آنها است زيرا اگر 

رسد و نيز  فق ميل باشد بدانستن آن زودتر به او نمىخوب و موا

ممكن است كه آن حادثه نيك مشروط به بجا آوردن كار خيرى از 

قبيل دعا و صدقه باشد و شخص در اثر بجا نياوردن، محروم گردد و 

آن امر خير واقع نشود. اگر آن حادثه، بد و خالف ميل باشد از 

ينكه محتمل است كه از شود. با ا دانستن آن سخت ناراحت مى

واقع شود و چه بسيار حوادث  150حوادث حتمى نباشد و در آن بداء

اى كه به بركت دعا و صدقه و امور خير برطرف گرديده.  مترقبه

مانند برطرف شدن بال از قوم يونس پس از نزديك شدن آن به سبب 

 .151 توبه و دعا، چنانچه در قرآن مجيد بيان فرموده است

كند  اج حديثى از حضرت صادق عليه السّالم نقل مىدر كتاب احتج

پس از آنكه شياطين و اجنه از صعود به »كه خالصه آن اين است كه 

آسمانها ممنوع شدند )يعنى بعد از والدت رسول خدا صلّى اللّه عليه 

توانند كسب خبر كنند و فقط از  و آله، ديگر از امور آسمانى نمى

                                                 
 پرسش مراجعه شود. 82چاپ سوم  براى مزيد اطالع از مسأله بداء به -(2)  150
 .88و  87آيه  21و سوره  149تا  140آيه  37سوره  -(3)  151
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طور ناقص ممكن است خبر  نهم بهامور جزئى زمينى )سفليات(، آ

دهند. و چنانچه در بين بشر راستگو و دروغگو است، در بين طايفه 

 .152«جن هم هست. بنابراين هيچ اعتمادى به قول كاهن نيست

  ساحر و كاهن كثيف است

: كافى است در دانستن حرمت اين شغل كثيف، آنچه اهل اطالع 

سحر و كهانت است. از  اند. از اعمالى كه مقدمه تحصيل ذكر كرده

  انواع

______________________________ 
عن ابى عبد اللّه عليه السّالم فى حديث انه عدمن السحت اجر  -(1)

 الكاهن )مستدرك(.

پرسش  82براى مزيد اطالع از مسأله بداء به چاپ سوم  -(2)

 مراجعه شود.

 .88و  87آيه  21و سوره  149تا  140آيه  37سوره  -(3)

بحار االنوار ضمن احتجاج امام صادق عليه السّالم با  4جلد  -(4)

 مكاسب محرمه شيخ انصارى در بحث كهانة. 244زنديق صفحه 

                                                 
 مكاسب حمرمه شيخ انصارى در حبث كهانة. 244حبار االنوار ضمن احتجاج امام صادق عليه الّسالم با زنديق صفحه  4جلد  -(4)  152
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 88، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شرور و جنايتها و خيانتها كه از آن جمله است ترك جميع امور 

و ارتكاب افعال شنيع مانند زناى محصنه )با زن شوهردار(  153 خيريه

قتل نفس و خوردن خون انسانى با آداب مخصوص و هتك و اهانت  و

خالصه بايد اعمالى بجا  -به محترمات الهى مانند آيات قرآن مجيد

اورد كه به سبب آن به شياطين نزديك شود. بلكه از سنخ آنها و بدتر 

 بشود تا بتواند از آنها استفاده سحر و كهانت كند.

اند، ببركت اعمال خير و پيروى تو زهى بدبختى براى بشرى كه مى

از دستورات شرع مقدس، از سنخ مالئكه بلكه باالتر شود، خود را از 

اين درجات محروم ساخته و خود را به اسفل السافلين كه از شياطين 

 تر است برساند. پائين

  شعبده -3

                                                 
اىن عاشق زن صاحب مجاىل گرديد و صرب و قرار از وى برفت و راهى به وصال او نداشت. به او گفتند كه در نيشابور يك نفر يهودى است در حاالت ابو حفص حداد، نقل گرديده كه در ابتداى جو  -(1)  153

كو و مجيع اعمال خرييه كىن تا من به جادو تو را به مقصود تواند به سحر مقصود تو را اجنام دهد. ابو حفص نزد او رفت و حال خود را به او گفت. يهودى گفت: بايد چهل روز ترك عبادت و نيت ني جادوگر. او مى
 برسامن ابو حفص قبول كرد و رفت و چنان كرد.

 اى؟. ر خريى كردهكند. نيك تأمل كن ببني چه كا شك از تو كار خريى بوجود آمده كه جادو اثر منى پس از چهل روز پيش يهودى آمد. هرچه سعى كرد جادوى او هيچ مؤثر نشد گفت: در اين چهل روز ىب
 رفتم سنگى از راه برداشتم و بركنارى انداختم تا كسى بر آن نيفتد. ابو حفص گفت: در اين چهل روز هيچ كار خريى نكردم. بلى روزى در راه مى

اى بر خمالفت او چنني عمل قليلى از تو قبول فرمود،  . يعىن با اينكه چهل روز است بنا گذاشتهيهودى گفت: اى جوان، ميازار آن خدائى را كه چهل روز فرمان او ضايع كىن و او از كرم اين مقدار رنج تو را ضايع نكند
 به طورى كه مانع از تأثري سحر گرديد. سزاوار نيست دست از طاعت چنني خداى كرميى بردارى.

 يد.گويند اين حرف در او مؤثر واقع شد، رو به اطاعت آورد تا اينكه صاحب مقامات و كرامات گرد
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: شعبده نشان دادن چيزى است كه حقيقت و واقعيت ندارد به وسيله 

بيند، چنانچه  كه بيننده آن را در خارج مى رىسرعت حركت بطو

شود  گردان است وقتى كه بسرعت حركت داده مى آتشى كه در آتش

طور نيست  بيند با اينكه واقعا اين چشم، يك دايره متصل آتشينى مى

و مانند كسى كه سوار اتومبيل يا كشتى است خود را ساكن و زمين و 

  دريا را متحرك

______________________________ 
در حاالت ابو حفص حداد، نقل گرديده كه در ابتداى جوانى  -(1)

عاشق زن صاحب جمالى گرديد و صبر و قرار از وى برفت و راهى به 

وصال او نداشت. به او گفتند كه در نيشابور يك نفر يهودى است 

تواند به سحر مقصود تو را انجام دهد. ابو حفص نزد  جادوگر. او مى

و حال خود را به او گفت. يهودى گفت: بايد چهل روز ترك او رفت 

عبادت و نيت نيكو و جميع اعمال خيريه كنى تا من به جادو تو را به 

 مقصود برسانم ابو حفص قبول كرد و رفت و چنان كرد.

پس از چهل روز پيش يهودى آمد. هرچه سعى كرد جادوى او هيچ 

تو كار خيرى بوجود شك از  مؤثر نشد گفت: در اين چهل روز بى

كند. نيك تأمل كن ببين چه كار خيرى  آمده كه جادو اثر نمى

 اى؟. كرده
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ابو حفص گفت: در اين چهل روز هيچ كار خيرى نكردم. بلى روزى 

رفتم سنگى از راه برداشتم و بركنارى انداختم تا كسى بر  در راه مى

 آن نيفتد.

هل روز فرمان او يهودى گفت: اى جوان، ميازار آن خدائى را كه چ

ضايع كنى و او از كرم اين مقدار رنج تو را ضايع نكند. يعنى با اينكه 

اى بر مخالفت او چنين عمل قليلى از تو  چهل روز است بنا گذاشته

قبول فرمود، به طورى كه مانع از تأثير سحر گرديد. سزاوار نيست 

 دست از طاعت چنين خداى كريمى بردارى.

و مؤثر واقع شد، رو به اطاعت آورد تا اينكه گويند اين حرف در ا

 صاحب مقامات و كرامات گرديد.

 89، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 بيند شعبده هم، امور غير واقع را حقيقت نشان دادن است. مى

بندى( حرام است و از اقسام سحر  به اتفاق جميع فقها، شعبده )چشم

السّالم شعبده  است، چنانچه در حديث احتجاج از حضرت صادق عليه

اند. و نيز تعريفها و تقسيمهائى كه اهل فن  را از اقسام سحر دانسته

 شود. اند، شامل شعبده نيز مى براى سحر كرده
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است كه سحر بر دو قسم  154 چنانچه از محمد بن ابراهيم السنجارى

گويند. يعنى  بندى مى است: حقيقى و غير حقيقى و آن را چشم

شود، فقط به چشم بيننده، امر غير واقعى  چيزى در خارج واقع نمى

گردد و ساحران فرعون در مقابل حضرت موسى عليه  متصور مى

السّالم به هر دو قسم عمل نمودند. در مرتبه اول سحر غير حقيقى 

 .155بندى( را آوردند )چشم

. و بعد كيفيت تحصيل انواع سحر 156 و بعد سحرى كه واقعيت داشت

فائده و موجب طول كالم  ر اينجا كمكند كه نقل آن د را ذكر مى

 است.

  قدرت ساحر محدود است

: حضرت صادق عليه الساّلم پس از اينكه براى سؤال كننده، انواع 

سحر را تشريح فرمود آنگاه از امام عليه السّالم پرسيد: آيا ساحر 

تواند انسانى را سگ كند يا به صورت خر درآورد يا غير اينها؟!  مى

تر است كه بتواند  الم فرمود: ساحر عاجزتر و ناتوانامام عليه السّ

خلقت خداى را دگرگون سازد، زيرا كسى كه بتواند آنچه را خدا 

                                                 
 (.605) سفينة البحار جلد اول صفحه 794متوىف سنه  -(1)  154
155  (2)-\i  َِسَحُروا أَْعنُيَ النَّاس \E (.113آيه  7) سوره 
156  (3)-\i  ٍَو اْسرَتَْهُبوُهْم َو جاُؤ ِبِسْحٍر َعِظيم \E (.113آيه  7) سوره 
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تركيب و تصوير فرموده باطل كند و دگرگون سازد، بايد چنين 

شخصى شريك خدا در خلقش باشد. و بلند مرتبه است خداوند از 

ن كارى توانائى دارد اينكه برايش شريكى باشد. اگر ساحر بر چني

پس بايد بتواند پيرى و گرفتارى را از خودش دور كند و نگذارد 

موى سرش سفيد شود و تهيدستى را از خود دور كند، جز اين نيست 

كه بزرگترين اقسام سحر نميمه است كه به سبب آن ميان دوستان 

اندازد )يعنى  افكند و ميان اهل صفا و محبت دشمنى مى جدائى مى

ى ملحق به سحر است حكما نه موضوعا، چنانچه ذكر خواهد نمام

 .157شد(

______________________________ 
 (.605)سفينة البحار جلد اول صفحه  794متوفى سنه  -(1)

 (.113آيه  7)سوره   سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ -(2)

 (.113آيه  7)سوره   وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ -(3)

فقال عليه السّالم هو اعجز من ذلك و اضعف من ان يغير خلق  -(4)

اللّه ان من ابطل ما ركبها اللّه و صوره و غيره فهو شريك هلل تعالى 

 -فى خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا لو قدر الساحر على ما

                                                 
و صفت لدفع  -الّله ان من ابطل ما ركبها الّله و صوره و غريه فهو شريك هلل تعاىل ىف خلقه تعاىل عن ذلك علوا كبريا لو قدر الساحر على مافقال عليه الّسالم هو اعجز من ذلك و اضعف من ان يغري خلق  -(4)  157

 (.605العداوة على املتصافني.) سفينة البحار جلد اول صفحه  بعن نفسه اهلرم و ْلفة و األمراض و لنفى البياض عن رأسه و الفقر عن ساحته و ان من اكرب السحر النميمة يفرق هبا بني املتحابني و حيل
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 90، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  تسخيرات -4

يا جن يا ارواح بشر يا : تسخيرات، استخدام و تسخير كردن ملك 

ساير حيوانات و غيره است كه تمام اينها حرام و از اقسام سحر 

هائى كه براى  فرمايد: تعريف شمرده شده. و شيخ در مكاسب مى

شود. حتى شهيد اول و  سحر شده، شامل تمام انواع تسخيرات مى

شهيد ثانى عليهما الرحمه با اينكه شرط حرام بودن سحر را، ضرر 

فرمايند كه استخدام  دانند مع الوصف تصريح مى دن به غير مىرساني

 ملك يا جن از سحر حرام است.

و شايد وجه آن )به نظر شهيدين( اين باشد كه آن مالئكه يا جن كه 

 شود. شود، در حقيقت متضرر و اذيت مى مسخر مى

  قيافه -5

: قيافه، ملحق ساختن كسى را به ديگرى در نسب است برخالف آنچه 

شرع مقدس در اثبات نسبت و الحاق يكى به ديگرى ميزان قرار داده 

شناسى حكم قطعى كند كه فالنى  است. مثل اينكه از روى علم قيافه

پسر فالن يا برادر بهمان است، در حالى كه از روى ميزان شرعى 
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كس پسر فالنى نيست،  پسر يا برادر او نيست. يا اينكه بگويد فالن

قانون شرع فرزند او است. و اين قسم از كه از روى  درحالى

شناسى در حكم ملحق به سحر است و به اتفاق جميع فقها حرام  قيافه

است. اما آنچه كه صاحب علم و قيافه و فر است، از اعضاى ظاهرى و 

دهد،  باطنى شخص استكشاف امور غريب و پنهان كرده و خبر مى

م و خالف شرعى هم طور قطع و جزم و نيز مستلزم حرا البته نه به

نباشد جايز است. و در اين باب امور عجيبى از اين قبيل اشخاص نقل 

 شده است.

، حاالت امام صادق 11از آن جمله در كتاب كافى و بحار االنوار جلد 

عليه الساّلم است كه على بن هبيره از جمله حكام و امراى بنى عباس 

و قصد كشتنش را بود. غالمى داشت رفيد نام و بر او خشم گرفت 

كرد. رفيد به حضرت صادق عليه السّالم پناه برد، آن حضرت فرمود: 

نزد او برگرد و سالم مرا به او برسان و بگو كه جعفر بن محمد صلّى 

اللّه عليه و آله گفت كه من غالم تو رفيد را پناه دادم، او را آزار 

مكن. رفيد عرض كرد: مواليم شامى بد اعتقادى است. حضرت 

فرمود: برو و به همين قسم كه گفتم بگو، رفيد گويد: روانه شدم در 

  روى؟ صورتت صورت بيابان، عربى مرا ديد گفت كجا مى
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______________________________ 
و صفت لدفع عن نفسه الهرم و آلفة و األمراض و لنفى البياض عن 

ها بين رأسه و الفقر عن ساحته و ان من اكبر السحر النميمة يفرق ب

المتحابين و يحلب العداوة على المتصافين. )سفينة البحار جلد اول 

 (.605صفحه 

 91، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كشته شده است. پس گفت: دست خود را به من بنما چون نگاه كرد 

گفت: دست انسان مقتولى است و همچنين پايم را ديد، گفت پاى 

يد، گفت جسد مقتولى اى است و تمام جسدم را د انسان كشته شده

است. پس از آن گفت: زبان خود را در آور، چون درآوردم، گفت؛ 

بر تو ضررى نيست زيرا در اين زبان رسالت و پيغامى است كه اگر به 

 گردند. كوههاى بلند آن پيغام را ببرى، آنها نرم و منقاد تو مى

نم رفيد گويد: چون بر مواليم على بن هبيره وارد شدم، امر به كشت

نمود. كتفهايم را بستند و جالد با شمشير برهنه باالى سرم ايستاد. 

گفتم: اى امير مرا به زور نگرفتى بلكه من به پاى خود آمدم، مطلبى 

است كه با تو در خلوت دارم. خواهى بكش، خواهى ببخش. پس امر 

به خلوت نمود، گفتم: موالى من و تو، جعفر بن محمد عليهما الساّلم 
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رساند تا آخر. گفت، اللّه جعفر بن محمد عليهما الساّلم  الم مىبه تو س

اين سخن را به تو گفت و به من سالم رساند؟ گفتم: بلى. قسم خوردم 

تا سه مرتبه. پس با دست خود بازوى مرا گرفت و باز نمود و گفت دلم 

گيرد تا دستهاى مرا به همين نسبت ببندى. گفتم: دست من  آرام نمى

شوم مگر  كنم، گفت: قانع نمى د و هرگز چنين كارى نمىرو پيش نمى

پس اصرار كرد تا دست او را بستم و زود گشودم. پس  -به اين كار

انگشترى خود را به من داد )مهر اسم( و گفت امور خود را به تو 

 واگذاشتم و همگى در دست تو است هرچه خواهى بكن.

رت موسى بن جعفر كند كه به اتفاق حض و صدوق از هشام روايت مى

فروشى كه از مغرب آمده بود، آمدند و  عليهما الساّلم نزد برده

كنيزى را كه امام عليه السّالم پسنديد نفروخت. روز دوم هشام به 

 امر امام عليه الساّلم تنها رفت و او را به قيمت بيشترى خريد.

د برده فروش پرسيد: آقائى كه ديروز با تو بود كيست؟ هشام تقيه كر

فروش گفت: چون  شناسم ولى از بنى هاشم است. برده و گفت نمى

اين كنيز را از دورترين شهرهاى مغرب خريدم، روزى زنى از اهل 

 اى؟ كتاب اين كنيز را با من ديد، پرسيد: او را از كجا آورده

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  203 

گفتم براى خودم خريدم او گفت: سزاوار نيست اين كنيز نزد كسى 

بهترين اهل زمين باشد و چون به تصرف او مانند تو باشد. بايد نزد 

درآيد، پس از اندك زمانى پسرى از او به وجود بيايد كه اهل مشرق 

و مغرب او را اطاعت كنند. پس بعد از اندك زمانى، حضرت رضا 

 عليه السّالم از آن كنيز بوجود آمد.

  تنجيم -6

طور قطع و جزم است.  : تنجيم خبر دادن از حوادث تكوينى، به

 مانند

 92، ص: 2 گناهان كبيره، ج

خبر دادن از گرانى و ارزانى اجناس و قحطى و فراوانى و زياد 

آمدن باران و كمى آن و غير اينها. از انواع خير و شر و نفع و ضرر 

كه اين امور را مستقال از حركات افالك و ربط ستارگان  درحالى

اما خبر دادن از  -بداند و آنها را مستقل در تأثيرات اين عالم بداند

طور احتمال و مستقل در تأثير ندانستن حركات افالكى و  اين امور به

اتصاالت كوكبى، كه خدا را مؤثر حقيقى بداند، جايز است. چنانچه 

خبر دادن از خورشيد گرفتگى و ماه گرفتگى و منزلهاى ماه و اتصال 

خبرها به و انفصال ستارگان از يكديگر، مانعى ندارد زيرا اين قبيل 
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وسيله حساب دقيقى است كه به سبب دانستن حركات افالك و 

شود و براى آن اصول و  كواكب و مدارات و اوضاع آنها دانسته مى

قواعد محكمى است كه خطاپذير نيست و خطائى اگر در خبر دادن 

منجم از اين امور ديده شود، ناشى از اشتباه او در حساب است. و 

طور قطع و جزم از حوادث  ت، خبر دادن بهبالجمله آنچه حرام اس

كه آنها را مستقال از آثار افالك و حركات  تكوينى است درحالى

 ستارگان بداند و اين قسم از علم نجوم، ملحق به سحر است.

براى تتميم بحث آنچه را شيخ انصارى در مكاسب محرمه از اقسام و 

فرع بيان طور خالصه در چهار  احكام تنجيم بيان فرموده، به

 شود: مى

خبر دادن از اوضاع فلكى كه مبتنى بر حركات ستارگان است.  -1

مانند خبر دادن از كسوف كه از قرار گرفتن زمين بين ماه و خورشيد 

شود و خبر دادن از خسوف كه از قرار گرفتن ماه بين زمين و  پيدا مى

وز شود. يا خبر دادن از منازل ماه كه در فالن ر خورشيد حاصل مى

در فالن برج است. يا از منازل آفتاب كه در فالن روز از فالن برج به 

 رود، به طور كلى حرام نيست. چه برجى مى
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جايز است خبر دادن به پيدا شدن امرى نزد اتصال و حركت  -2

كه آن حادثه را هيچ مربوط به حركات فلكى نداند  كواكب، درحالى

كى را از قبيل نشانه و عالمت و فقط از اراده خدا دانسته و حركات فل

ببيند كه از روى تجربه مثال فهميده كه هنگام اقتران فالن ستاره با 

گردد. بدون  اى به اراده خدا واقع مى فالن ستاره، چنين حادثه

اينكه آن اقتران را در اين حادثه مؤثر بداند، و هرگاه از روى تجربه 

هم با اين ترتيب برايش علم پيدا شد، خبر دادن با جزم و قطع 

)بدون تأثير اوضاع فلكى( مانعى ندارد زيرا اگر كسى از روى 

اش از پشت  تجربه فهميده كه هر شبى كه بايد باران بيايد، سگ خانه

شود. اگر شبى سگ پائين آمد  آيد و داخل خانه مى بام پائين مى

  تواند خبر قطعى به نزول مى

 93، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .158باران دهد

كه سبب  طور حكم قطعى، درحالى خبر دادن از وقوع حوادث به -3

آنها را همان حركات افالكى و اتصاالت كواكب بداند و تنجيم كه 

                                                 
ر بريون شهر آسيائى داشت وارد شد و خواست شب را آجنا چنانچه نسبت به خواجه نصري الدين طوسى و آسيابان، داستاىن به اين مضمون نقل شده است. خواجه عليه الرمحه، در سفرى بر آسياباىن كه د -(1)  158

رد چيزى كه داللت كند برآمدن باران نيافت. آسيابان گفت: رم بود، پشت بام رفت كه خبوابد آسيابان گفت: پائني آئيد و در داخل خبوابيد زيرا امشب باران خواهد آمد. خواجه در اوضاع فلكيه نظر كمباند چون هوا گ
ن سگ در داخل رفته است. خواجه نپذيرفت و در پشت بام خوابيد. پس باران شديدى آمد و اين امر موجب حريت و شگفىت خوابد و امشب آ آيد و در داخل مى مرا سگى است كه هر شىب كه باراىن باشد پائني مى

 خواجه شد.
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اند و اخبار زيادى در نهى آن رسيده،  فقها به حرمت آن فتوا داده

 همين قسم سوم است.

كسى كه منجم يا »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كاهن را تصديق كند پس به آنچه خدا بر محمد صلّى اللّه عليه و آله 

فرمايد:  و حضرت صادق عليه السّالم مى 159«فرستاده است كافر شده

 .160«منجم و كاهن و ساحر هر سه مورد لعنت خداوندند»

خواست براى جنگ  وقتى كه حضرت امير المؤمنين عليه الساّلم مى

اب آن حضرت كه داراى علم نجوم نهروان بيرون رود، يكى از اصح

ترسم به مراد نرسيد.  بود گفت: اگر در اين ساعت حركت فرمائيد مى

دانى كه هركس  كنى كه ساعتى را مى حضرت فرمود: آيا گمان مى

ترسانى از  شود و مى در آن ساعت حركت كرد بدى از او دور مى

ا شود، كسى كه تو ر ساعتى كه هركس در آن حركت كند متضرر مى

به اين حرف تصديق كند پس قرآن را تكذيب كرده )زيرا در قرآن 

مجيد نفع و ضرر را فقط مستند به خدا دانسته است نه چيز ديگر( و 

شود از كمك جستن از خدا، در رسيدن به  نياز مى در اين حال بى

                                                 
 (.104ص  12عن النىب صّلى الّله عليه و آله من صدق منجما او كاهنا فهو كافر مبا انزل على حممد صّلى الّله عليه و آله) وسائل ج  -(2)  159
 (.103ص  12الصادق عليه الّسالم املنجم ملعون و الكاهن ملعون و الساحر ملعون.) وسائل ج عن  -(3)  160
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. زيرا هرگاه منجم حكم قطعى به 161آن مقصود و دور شدن از بال

  وقوع

______________________________ 
چنانچه نسبت به خواجه نصير الدين طوسى و آسيابان،  -(1)

داستانى به اين مضمون نقل شده است. خواجه عليه الرحمه، در 

سفرى بر آسيابانى كه در بيرون شهر آسيائى داشت وارد شد و 

خواست شب را آنجا بماند چون هوا گرم بود، پشت بام رفت كه 

ئين آئيد و در داخل بخوابيد زيرا امشب بخوابد آسيابان گفت: پا

باران خواهد آمد. خواجه در اوضاع فلكيه نظر كرد چيزى كه 

داللت كند برآمدن باران نيافت. آسيابان گفت: مرا سگى است كه 

خوابد و امشب  آيد و در داخل مى هر شبى كه بارانى باشد پائين مى

بام خوابيد.  آن سگ در داخل رفته است. خواجه نپذيرفت و در پشت

 پس باران شديدى آمد و اين امر موجب حيرت و شگفتى خواجه شد.

عن النبى صلّى اللّه عليه و آله من صدق منجما او كاهنا فهو  -(2)

ص  12كافر بما انزل على محمد صلّى اللّه عليه و آله )وسائل ج 

104.) 

                                                 
 (.177ص  78فمن صدقك هبذا فقد كذب القرآن و استغىن عن االستعانة باهلل ىف نيل احملبوب و دفع املكروه) َّنج البالغه فيض خطبه  -(4)  161
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عن الصادق عليه السّالم المنجم ملعون و الكاهن ملعون و  -(3)

 (.103ص  12لساحر ملعون. )وسائل ج ا

فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن و استغنى عن االستعانة  -(4)

 78باهلل فى نيل المحبوب و دفع المكروه )نهج البالغه فيض خطبه 

 (.177ص 

 94، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اش ترك دعا و طلب  اى كرد و شخص او را تصديق كرد، الزمه حادثه

ز خدا است. و نظير آن از صدقه و ديگر امورى كه خير و دفع شر، ا

براى دفع آفات رسيده. بنابراين اگر به طور قطع، منجم حكم نكند 

بلكه در خبرهاى خوب به خدا اميدوار باشد كه به آن خوبى برسد و 

در خبرهاى بد به خدا پناهنده شود و به دعا و صدقه در دفع آن 

 .ملتجى گردد، ضررى ندارد و جايز است

  اعتقاد ربط حوادث به اوضاع فلكى بر چهار قسم است

اوضاع فلكى را مستقل در تأثير و علت تام دانستن به طورى  -: اول

كه قابل تخلف نباشد. كلمات فقها آن است كه اين قسم اعتقاد، 
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موجب كفر است. خواه منكر صانع عالم باشد يا نباشد بلكه كواكب را 

 مدبر عالم بداند.

اد به تأثير كواكب و اوضاع فلكى ليكن به اذن و خواست اعتق -دوم

 خداوند.

يعنى خدا آنها را مؤثر قرار داده است و اين قسم اعتقاد هرچند 

شود، ليكن قولى است بدون علم و ادعائى است  موجب كفر نمى

زيرا دليلى نداريم كه اجرام سماوى داراى حيات و  -بدون دليل

 نند مدبر اين عالم باشند.شعور و اراده باشند، تا بتوا

اعتقاد مزبور به اضافه سلب شعور از آنها، يعنى تأثير علويات  -سوم

در سفليات مانند تأثير آتش است در سوزانيدن. باين ترتيب كه اراده 

خداوند بر اين قرار گرفته كه هر گاه فالن كوكب در فالن محل قرار 

بط عادى است نه شود. به تعبير ديگر ر گرفت، فالن امر واقع مى

عقلى. مانند تأثير غذا و دوا در سير شدن و خوب شدن و اين اعتقاد 

حال چنين ربط عادى  شود و درعين مانند قسم دوم موجب كفر نمى

 نيز، ثابت نشده است.

اوضاع فلكى را كاشف )نشانه و عالمت( از حوادث بداند.  -چهارم

نشانه آمدن مثل اينكه قمر و زحل اگر مقارن يكديگر بودند، 
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بارانهاى نافع است. اين قسم اعتقاد را هيچكس از فقها موجب كفر 

ندانسته و اين مطلب يعنى كاشف بودن اوضاع علويات فى الجمله از 

شود. ليكن اطالع تام در اين موضوع براى بشرى  اخبار استفاده مى

غير از پيغمبر و امام عليه السّالم ميسر نيست و آنچه را كه منجمين 

اند، حد ناقصى از اين علم است. حضرت صادق عليه الساّلم  انستهد

طور كامل در دسترس نيست و  علم نجوم به»فرمايد:  باره مى دراين

 .162«طور ناقص نفعى ندارد به

______________________________ 
كثيره ال يدرك و قليله ال ينتفع به )تجارت وسائل ابواب ما  -(1)

 (.102ص  24باب  12يكتسب جلد 

 95، ص: 2 گناهان كبيره، ج

فرمايد: اين اخبار  شيخ پس از نقل كلمات اصحاب و روايات، مى

هاى  اند اقل قليلى از نشانه داللت دارد كه آنچه را منجمين دانسته

و كسى كه در اين  -حوادث است، بدون اطالع بر معارضات آنها

شود  خراج مىاخبار دقت كند نسبت به احكامى كه از علم نجوم است

كند. بلى ممكن است به واسطه تجربه مستمر  اطمينانى پيدا نمى

اى از حوادث با بعض اوضاع فلكى پيدا  اطمينان به مقارنه حادثه
                                                 

 (.102ص  24باب  12ارت وسائل ابواب ما يكتسب جلد كثريه ال يدرك و قليله ال ينتفع به) جت  -(1)  162
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شود. پس بهتر پرهيز از احكام نجومى است و در صورت ارتكاب به 

محتمل است( حكم كند يعنى بگويد بعيد نيست  -طريق تقريب )شايد

 كه در فالن وقت فالن حادثه واقع شود. يا محتمل است

شود: بهترين دليل براى ناقص بودن علم نجوم  گويد نمى آنچه مى

اى از آن در كتب تواريخ  اشتباهها و خطاهاى منجمين است كه پاره

نويسد: در  ثبت شده است. از آن جمله در جلد دوم تتمة المنتهى مى

كردند. ابو الفضل هجرى كواكب سبعه در ميزان اجتماع  582سال 

خوارزمى و ديگر منجمين، حكم به خراب شدن عالم نمودند به سبب 

طوفان باد. مردم شروع كردند به حفر مغازه در زير زمين و آب و 

طعام آنجا بردند، و تهيه وزيدن بادهاى سخت نمودند و شب ميعاد 

ا را منتظر بودند تا آن شب كه ليله نهم جمادى االخر بود برسيد و ابد

بادى بلكه نسيمى نوزيد. به طريقى كه شمعها افروختند و هوا 

كرد و شعرا در اين باب  قدر ساكن بود كه شعله چراغ حركت نمى آن

 شعرها گفتند.

چند سال قبل نظير همين خبر را منجمين زمان ما دادند و مردم 

ترسناك بودند بلكه شنيده شد كه پيش از ساعت معينى كه خبر داده 

شود بعضى از اروپائيان خود را در دريا  مين متالشى مىبودند، ز
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غرق نمودند. اما آن ساعت رسيد و خبرى از برخورد زمين به كرات 

 ديگر نشد.

  سحر با معجزه دو تا است

اى از كسى مشاهده شد اگر مدعى مقامى  : هرگاه امر خارق العاده

ق العاده، نباشد و داراى ايمان و ملكه تقوا و زهد است، آن امر خار

شود. و نيز شاهد صدقى است كه نزد خدا آبرومند  كرامت ناميده مى

است و اگر مدعى مقامى از مقامات الهى مانند پيغمبرى، امامت يا 

نيابت خاصه باشد، با بودن سه شرط، آن امر خارق العاده معجزه 

 ناميده شده و دليل راستگوئى مدعى است:

د پس اگر ادعايش قابل پذيرفتن اصل ادعاء عقال قابل قبول باش -1

نيست آنچه آورده سحر است. خواه سبب آن دانسته شود يا نشود. 

مثال پس از آنكه بالضروره بر هر مسلمانى ثابت شده كه مقام 

 -پيغمبرى بوجود مبارك حضرت محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه

 96، ص: 2 گناهان كبيره، ج

م قيامت باقى است و پيغمبرى عليه و آله ختم شده و شريعتش تا قيا

پس از آن حضرت نخواهد آمد بنابراين اگر كسى پيدا شود و بگويد 
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اى از او  من پيغمبرم، يقينا دروغگو است هرچند امور خارق العاده

شود كه  سر بزند كه موجب حيرت گردد. از همان ادعايش معلوم مى

 جادوگر ماهرى است.

نزد شيعه دوازده امامى ثابت است يا مثال ادعاى امامت كند با اينكه 

كه ائمه دوازده نفرند. اول ايشان حضرت امير المؤمنين على بن ابي 

طالب عليهما السّالم و آخر آنها حضرت حجة بن الحسن عليهما 

الساّلم كه از انظار پنهان است تا روزى كه خداوند اذن در ظهورش 

امور غريبه از  دهد. بنابراين مدعى مقام امامت دروغگو است هرچند

 او ديده شود.

پس از آنكه بر ما مسلم شد كه نيابت  -و همچنين مقام نيابت خاصه

خاصه با فوت جناب على بن محمد سمرى، چهارمين نايب خاص 

 امام، تمام گرديد بدون شك ادعاكننده نيابت خاص دروغگو است.

بايد شرائط عقلى مدعا را داشته باشد. مثال از جمله شرائط  -2

يغمبر و امام، عصمت است. يعنى پيش از مقام پيغمبرى و امامت و پ

بعد از آن هيچوقت گناهى از او ديده نشده باشد نه كبيره و نه 

صغيره، و بايد از جهت علم و عمل سر آمد اهل زمان خود باشد كه 

يكى از آثارش طالب مال و جاه دنيا نبودن است. پس اگر شخصى 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  214 

بهره است يا  ا از معارف خدائى بىكه از او گناه ديده شده ي

باشد( اگر از او امور  دنياپرست است )يعنى طالب مال يا جاه مى

 اى ديده شود يقينا جادوگر است. غريبه

امر خارق العاده فقط به قدرت خداوند مستند باشد نه به  -3

تحصيل و كسب اسباب آن. پس اگر دانسته شد كه آن امر مستند به 

از طريق سحر )چنانچه قبال اشاره شد( آن را  كسب خود او است و

پيدا كرده، جادوگريش پرواضح است و اصال ربطى به معجزه ندارد. 

و بالجمله معجزه فقط از خدا است و سحر از كسب و عمل ساحر و در 

باره بحث مفصلى است و در آنچه گذشت كفايت  علم كالم در اين

 .163 است

______________________________ 
در كتاب قصص العلماء گويد: در زمان شاه عباس شخصى را  -(1)

پادشاه فرنگ فرستاد و به سلطان صفوى نوشت كه شما با علماى 

مذهب خود بگوئيد با او مناظره كنند. اگر او را مجاب ساختند، ما 

                                                 
او مناظره كنند. اگر او را جماب ساختند، ما داخل  در كتاب قصص العلماء گويد: در زمان شاه عباس شخصى را پادشاه فرنگ فرستاد و به سلطان صفوى نوشت كه مشا با علماى مذهب خود بگوئيد با -(1)  163

داد كه چيست) در اثر رياضات باطله و تصفيه نفس اين  منودند، خرب مى يشان را جماب منود پس مشا بايد نصرانيت اختيار كنيد و كار آن فرستاده اين بود كه چيزى كه در دست پنهان مىشومي و اگر او ا دين اسالم مى
س مرحوم فيض به ان فرنگى گفت: سلطان مشا عاملى نداشت كه مثل تو عوامى را براى مناظره با علما فرستاد. سفري مال حمسن فيض بوده پ -مقدار از اطالع را داشته(. پس سلطان، علما را مجع منود از آن مجله مرحوم

 آئيد اكنون چيزى در دست بگرييد تا من بگومي. فرنگى گفت: مشا از عهده من برمنى
بينم   فكر بسيارى منود و ساكت گرديد. فيض فرمود: چرا عاجز ماندى؟ فرنگى گفت عاجز مناندم وىل به قاعده خود چنان مىمرحوم فيض تسبيح تربت حضرت سيد الشهداء عليه الّسالم را در دست پنهان منود فرنگى 

ند زاده پيغمرب اسالم است، اكنون به فرز  اى از خاك هبشت است و حريامن كه خاك هبشت كجا بوده و چگونه به دست تو رسيده؟ فيض فرمود: راست گفىت تربت خاك قرب حسني عليه الّسالم كه در دست تو قطعه
 فرنگى انصاف داد و مسلمان شد. -تصديق خودت ظاهر شد حق بودن حسني عليه الّسالم كه امام مسلمانان است و بايد مسلمان شوى

موارد هرچند اطالعات او بيش از اين شخص فرنگى باشد اعتنائى به او نيست و قطعا  و در اين مورد هرچند مرحوم فيض از خوب راهى وارد شد و سبب جنات و هدايت او گرديد وىل بايد دانست كه در اين قبيل
 گانه كه ذكر گرديد در او نيست. جادوگر است زيرا شرايط سه
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شويم و اگر او ايشان را مجاب نمود پس شما  داخل دين اسالم مى

كار آن فرستاده اين بود كه چيزى كه  بايد نصرانيت اختيار كنيد و

داد كه چيست )در اثر رياضات  نمودند، خبر مى در دست پنهان مى

باطله و تصفيه نفس اين مقدار از اطالع را داشته(. پس سلطان، علما 

 -را جمع نمود از آن جمله مرحوم

 97، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 چاره سحر

به سحر، سحر ديگرى را باطل  اند جايز است : بسيارى از فقها فرموده

كند مثال اگر جادوگرى ادعاى پيغمبرى كند جايز است به سحر كردن 

او را رسوا نمايد يا اگر ساحرى كسى را جادو كند يا مردى را ببندد 

 جايز است به سحر عمل او را باطل كرده و آن مرد را باز كند.

وارد شد و مرويست كه عيسى بن سقفى بر حضرت صادق عليه الساّلم 

گفت فدايت شوم من مردى جادوگرم و معيشت من از مزد جادوگريم 

ام و خداوند بر من منت  شود و از همان مال حج كرده تأمين مى

گذاشت كه به شرف زيارت شما رسيدم و از عمل خود پشيمان هستم 

و « حل و ال تعقد»ئى هست؟ حضرت فرمود  آيا براى من راه چاره
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ه الساّلم اين است كه به سحرت سحر ديگرى را ظاهر كالم امام علي

 .164 باز كن و هيچگاه كسى را ابتداء سحر مكن

ليكن بعضى از فقها جواز ابطال سحر را به سحر، منحصر به صورت 

اند يعنى اگر از راه ديگرى بشود آن سحر را باطل  ضرورت دانسته

كرد، همان واجب است و نبايد گرد سحر رفت. مانند دعاها و 

 ويذاتى كه در شرع براى ابطال سحر رسيده است.تع

 شود: براى نمونه از كتاب دعاى بحار االنوار دو مورد ذكر مى

شخصى خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّالم آمده و از سحر 

 شكايت كرد

______________________________ 
مال محسن فيض بوده پس مرحوم فيض به ان فرنگى گفت: سلطان 

المى نداشت كه مثل تو عوامى را براى مناظره با علما فرستاد. شما ع

آئيد اكنون چيزى در  سفير فرنگى گفت: شما از عهده من برنمى

 دست بگيريد تا من بگويم.

مرحوم فيض تسبيح تربت حضرت سيد الشهداء عليه السّالم را در 

دست پنهان نمود فرنگى فكر بسيارى نمود و ساكت گرديد. فيض 

                                                 
 (105ص  12ج  25جتارت وسائل ابواب ما يكتسب.) باب  -(1)  164
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چرا عاجز ماندى؟ فرنگى گفت عاجز نماندم ولى به قاعده  فرمود:

اى از خاك بهشت است و  بينم كه در دست تو قطعه خود چنان مى

حيرانم كه خاك بهشت كجا بوده و چگونه به دست تو رسيده؟ فيض 

فرمود: راست گفتى تربت خاك قبر حسين عليه الساّلم فرزند زاده 

خودت ظاهر شد حق بودن  پيغمبر اسالم است، اكنون به تصديق

 -حسين عليه السّالم كه امام مسلمانان است و بايد مسلمان شوى

 فرنگى انصاف داد و مسلمان شد.

و در اين مورد هرچند مرحوم فيض از خوب راهى وارد شد و سبب 

نجات و هدايت او گرديد ولى بايد دانست كه در اين قبيل موارد 

رنگى باشد اعتنائى به او هرچند اطالعات او بيش از اين شخص ف

گانه كه ذكر گرديد در او  نيست و قطعا جادوگر است زيرا شرايط سه

 نيست.

 (105ص  12ج  25تجارت وسائل ابواب ما يكتسب. )باب  -(1)

 98، ص: 2 گناهان كبيره، ج

حضرت فرمود: بر كاغذى كه از پوست آهو باشد اين دعا را بنويس و 

رساند و كيدش در تو  بتو ضررى نمى همراه خود قرار ده كه آن سحر

 كند و آن دعا اين است: اثر نمى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  218 

بسم اللّه و باهلل بسم اللّه و ما شاء اللّه بسم اللّه ال حول و ال قوة اال »

باهلل قال موسى ما جئتم به السحر ان اللّه سيبطله ان اللّه ال يصلح 

الك و عمل المفسدين فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هن

 «.انقلبوا صاغرين

و نيز از آن حضرت روايت نموده كه فرمود: براى جلوگيرى از سحر 

بسم اللّه و باهلل سنشد عضد باخيك »و شر سلطان هفت مرتبه بخوان 

و نجعل لكما سلطانا فال يصلون اليكما بآياتنا انتما و من اتبعكما 

از صبح هفت و نيز پس از فراغت از نماز شب و پيش از نم« الغالبون

 مرتبه آن را بخوان. جز اين نيست كه به تو ضرر نخواهد زد.

 99، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  اسراف -32

سى و دوم از گناهانى كه بر كبيره بودنش، نص رسيده، اسراف و 

 تبذير است.

چنانچه در صحيحه فضل بن شاذان از حضرت رضا عليه السّالم و 

ادق عليه الساّلم ضمن شماره همچنين در روايت اعمش از حضرت ص

اند و براى دانستن بزرگى اين  كبائر، اسراف و تبذير را ذكر فرموده
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شود و بعد معنا و  گناه مقدارى از آيات و اخبار رسيده يادآورى مى

 گردد. اقسام آن ذكر مى

و بخوريد و بياشاميد )از آنچه بر شما »فرمايد:  در سوره اعراف مى

نگذرانيد به درستى كه خداوند دوست حالل شده( ولى از حد 

يعنى خدا مسرفين را دشمن  165«دارد تجاوزكنندگان را نمى

اند: هركه را خدا دوست  . و بعضى از مفسرين فرموده166دارد مى

 ندارد اهل عذاب است زيرا محبت خدا به معنى رساندن ثواب است.

تى كه ها وق از ميوه هريك از اين ميوه»فرمايد:  و در سوره انعام مى

 ميوه كرد

______________________________ 
آيه  7سوره   وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ -(1)

29. 

نويسد طبيب هارون الرشيد مردى  در تفسير مجمع البيان مى -(2)

 نصرانى بنام بختيشوع بود روزى به واقدى گفت آيا در قرآن شما

چيزى از علم طب هست واقدى گفت: بلى حق تعالى تمام طب را در 
                                                 

165  (1)-\i  ُّب  .29آيه  7سوره  E\ اْلُمْسرِِفنيَ َو ُكُلوا َو اْشرَبُوا َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِ
عاىل متام طب را در نيم آيه مجع نويسد طبيب هارون الرشيد مردى نصراىن بنام خبتيشوع بود روزى به واقدى گفت آيا در قرآن مشا چيزى از علم طب هست واقدى گفت: بلى حق ت در تفسري جممع البيان مى -(2)  166

املعدة بيت الداء و احلمية راس كل دواء و اعط كل ما » است گفت از پيغمرب مشا چيزى در اين باب رسيده گفت بلى مجله طب را در چند كلمه مجع فرموده و آن E\«وا َو ال ُتْسرُِفواَو ُكُلوا َو اْشَربُ » i\ فرموده و آن
داد كه عدات كرده است طبيب نصراىن گفت كتاب مشا و پيغمرب مشا از طب فروگذار نكرده و براى جالينوس چيزى قدر بايد  يعىن معده خانه دردها و رجنها است و پرهيز كردن سر مهه دواها و هر نفس را آن« اورته

 نگذاشته است.
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است گفت  «وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا»  نيم آيه جمع فرموده و آن

از پيغمبر شما چيزى در اين باب رسيده گفت بلى جمله طب را در 

المعدة بيت الداء و الحمية راس كل »چند كلمه جمع فرموده و آن 

يعنى معده خانه دردها و رنجها است و « اعط كل ما اورته دواء و

قدر بايد داد كه عدات  پرهيز كردن سر همه دواها و هر نفس را آن

كرده است طبيب نصرانى گفت كتاب شما و پيغمبر شما از طب 

 فروگذار نكرده و براى جالينوس چيزى نگذاشته است.

 100، ص: 2 گناهان كبيره، ج

)كه خدا معين فرموده از زكات و غيره( بدهيد  بخوريد و حق آن را

روز بريدن و درويدن آن، و از حد نگذرانيد. زيرا خداوند دوست 

 .167«كنندگان را پسندد اعمال( اسراف دارد )و نمى نمى

فرمايد و عقوبت  چنين هدايت نمى اين»فرمايد:  و در سوره مؤمن مى

نيز در همين . و 168«اى را آورنده كننده و شك كند هر اسراف مى

 .169«كنندگان اصحاب آتشند به درستى كه اسراف»فرمايد:  سوره مى

                                                 
167  (1)-\i   َبُّ اْلُمْسرِِفني ُه يَ ْوَم َحصاِدِه َو ال ُتْسرُِفوا إِنَُّه ال حيُِ  (.141آيه  6) سوره E\ ُكُلوا ِمْن مَثَرِِه ِإذا أمَْثََر َو آُتوا َحقَّ
168  (2)-\i   ٌَكذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرتاب \E (.34) سوره غافر، آيه 
169  (3)-\i  َِو َأنَّ اْلُمْسرِِفنَي ُهْم َأْصحاُب النَّار\E (.43آيه  40) سوره 
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دهيم كسى را كه اسراف  همچنين جزا مى»فرمايد:  در سوره طه مى

تر و  كند و به آيات پروردگارش ايمان نياورد و عذاب آخرت سخت

 .170«تر است باقى

را اسراف مكن و مال خودت »فرمايد:  و در سوره بنى اسرائيل مى

كنندگان برادران شياطينند )و  پراكنده مساز، به درستى كه اسراف

اند( و شيطان به پروردگارش )و نعمتهاى  در دوزخ با ايشان قرين

 .171«كننده است پايان او( سخت )منكر و( كفران بى

كفار عرب معظم اموال خود را به ريا و »نويسد:  در تفسير منهج مى

يهمان شتران متعدد ذبح كردند و جهت يك م سمعه خرج مى

نمودند تا مردم ايشان را به سخاوت ستايش كنند. حق تعالى  مى

 «.ايشان را نكوهش فرموده كه در تضييع اموال مانند ديوانند

جز اين نيست كه خداوند »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

دارد حتى دور  اقتصاد )ميانه روى( را دوست و اسراف را دشمن مى

آيد )چنانچه در  تن تو هسته خرما را. زيرا آنهم به كار مىانداخ

                                                 
170  (4)-\i  ُاْْلِخَرِة َأَشدُّ َو أَْبقى َو َكذِلَك جَنْزِي َمْن َأْسَرَف َو مَلْ يُ ْؤِمْن بِآياِت َربِِّه َو َلَعذاب \E (.126) سوره طه آيه 
171  (5)-\i  ًْيطاُن ِلَربِِّه َكُفورا ياِطنِي َو كاَن الشَّ رِيَن كانُوا ِإْخواَن الشَّ ْر تَ ْبِذيراً ِإنَّ اْلُمَبذِّ  (.27) سوره بىن اسرائيل آيه E\َو ال تُ َبذِّ
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عربستان بذر نخل و خوراك شتر است(. و همچنين ريختن تتمه آبى 

 .172آيد( اى از مواقع به كار مى اى )زيرا آن هم در پاره كه خورده

______________________________ 
قَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَ -(1)

 (.141آيه  6)سوره   يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

 (.34)سوره غافر، آيه   كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ -(2)

 (.43آيه  40)سوره  وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ -(3)

نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ  وَ كَذلِكَ -(4)

 (.126)سوره طه آيه   الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقى

وَ ال تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ  -(5)

 (.27آيه  )سوره بنى اسرائيل الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً

ان القصد امر يحبه اللّه عز و جل و ان السرف يبغضه اللّه عز و  -(6)

 -جل حتى طرحك النواة فانها

 101، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 
 (.15ج  257صفحه  25ء و حىت صبك فضل شرابك) نكاح وسائل ىف النفقات باب  تصلح لشى -رف يبغضه الّله عز و جل حىت طرحك النواة فاَّناان القصد امر حيبه الّله عز و جل و ان الس -(6)  172
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گيرى هم  فرمايد: از خدا بترس و زياده روى مكن و سخت و نيز مى

منما و هميشه در حد وسط باش. به درستى كه اسراف از تبذير است 

موده است: تبذير مكن جز اين نيست كه هيچگاه و خداوند فر

. يعنى عذاب 173خداوند كسى را بر ميانه روى عذاب نخواهد فرمود

 گيرى( است. خدا راجع به اسراف و تقتير )زياده روى و سخت

گويد: بر حضرت صادق عليه السّالم وارد شديم، آن  بشر بن عمر مى

عضى هسته حضرت رطب طلبيد آوردند و مشغول خوردن شديم. ب

ريختند. حضرت از خوردن رطب دست برداشت و  خرما را دور مى

چنين مكن، اين كار تبذير است و خدا فساد را دوست »فرمود: 

 .174«دارد نمى

در فقيه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در ضمن حديث مناهى 

 كند: روايت مى

ردم( كند براى رياء و سمعه )ديدن و شنيدن م كسى كه بنائى مى

خداى تعالى آن بناء را روز قيامت تا طبقه هفتم بر او بار كند و آن 

آتشى افروخته خواهد بود و بعد از آن بناء را طوقى بر گردنش 

                                                 
رْ  i\ اتق الّله و ال تسرف و ال تقرت و كن بني ذلك قواما ان االسراف من التبذير قال الّله تعاىل -(1)  173  (.20على القصد) نكاح مستدرك الوسائل باب  ، ان الّله ال يعذبE\َو ال تُ َبذِّ
الم يده فقال ال تفعل ان هذا من التبذير و الّله ال حيب الفساد) نكاح عن بشر بن مروان قال دخلنا على اىب عبد الّله عليه الّسالم فدعا برطب فاقبل بعضهم يرمى بالنوى قال و امسك ابو عبد الّله عليه السّ  -(2)  174

 (.22نفقات باب مستدرك ابواب ال
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افكنند. كسى پرسيد يا رسول اللّه بناء كردن  كرده او را به آتش مى

آن بنائى است كه زياده بر »براى ريا و سمعه چگونه است؟ فرمود: 

ياج بسازد براى به خرج دادن زيادتى به همسايگان خود و قدر احت

 «.براى مباهات بر برادران مؤمن خود

هرگاه خداوند اراده »فرمايد:  حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

فرمايد به ميانه روى و حسن  اى بفرمايد، او را ملهم مى خيرى ببنده

 .175«فرمايد مى اداره زندگى و او را از اسراف و بدى تدبير دور

كنى خدا به  آيا گمان مى»فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

كسى كه مال داده به سبب احترام او است، يا به كسى كه نداده به 

  واسطه پستى او است. نه چنين

______________________________ 
ء و حتى صبك فضل شرابك )نكاح وسائل فى النفقات باب  تصلح لشى

 (.15ج  257 صفحه 25

اتق اللّه و ال تسرف و ال تقتر و كن بين ذلك قواما ان االسراف  -(1)

، ان اللّه ال يعذب على القصد وَ ال تُبَذِّرْ  من التبذير قال اللّه تعالى

 (.20)نكاح مستدرك الوسائل باب 

                                                 
 (.20نكاح مستدرك باب  -ان الّله اذا اراد بعبد خريا اهلمه االقتصاد و حسن التدبري و جنبه سوء التدبري و االسراف) درر الكلم آمدى -(3)  175
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عن بشر بن مروان قال دخلنا على ابى عبد اللّه عليه الساّلم  -(2)

بعضهم يرمى بالنوى قال و امسك ابو عبد اللّه عليه  فدعا برطب فاقبل

السّالم يده فقال ال تفعل ان هذا من التبذير و اللّه ال يحب الفساد 

 (.22)نكاح مستدرك ابواب النفقات باب 

ان اللّه اذا اراد بعبد خيرا الهمه االقتصاد و حسن التدبير و  -(3)

نكاح مستدرك باب  -جنبه سوء التدبير و االسراف )درر الكلم آمدى

20.) 

 102، ص: 2 گناهان كبيره، ج

است بلكه مال، مال خدا است آن را به عنوان امانت نزد شخص قرار 

طور ميانه روى از آن بخورد و بياشامد و  دهد و اذن داده كه به مى

لباس بپوشد و ازدواج كند و بر مركب سوار شود و زيادتى آن مال را 

تياجشان كند. پس هركس به اين دستور به فقرا برساند و رفع اح

رفتار كند، آنچه را خورده و آشاميده و پوشيده و سوار شده و نكاح 

نموده تمام بر او حالل است و اگر چنين نكرده تمام بر او حرام است 

اسراف نكنيد زيرا خداوند »پس آيه شريفه را خواند كه 

ى توضيح( سپس )براى زيادت« دارد كنندگان را دوست نمى اسراف

فرمود: آيا گمان ميكنى خدا مالى به عنوان امانت به كسى داد پس 
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كه  او اسبى بخرد براى سوارى به مبلغ ده هزار درهم درحالى

توانست اسبى به مبلغ بيست درهم بخرد و كامال كفايتش را  مى

توانست  كه مى كرد. و كنيزى را به هزار دينار بخرد درحالى مى

كه خداوند  گيرد و او را كافى بود درحالىكنيزى بيست دينار ب

فرموده اسراف نكنيد )پس چنين شخصى به امانت خدا كه مال است 

 «.176خيانت كرده است(

ام طلب  گويد از حضرت رضا عليه السّالم در مخارج عائله عباسى مى

 اذن نمودم.

فرمود: حد وسط بين دو چيزى كه ناپسند است. گفتم فدايت شوم به 

خدا تو را »شناسم. فرمود  كه دو چيز مبغوض را نمىخدا سوگند 

روى و  دارد زياده دانى كه خدا دشمن مى رحمت كند آيا نمى

بندگان رحمان »گيرى را. سپس آيه شريفه را تالوت فرمود كه  سخت

كنند و تنگ  كنند اسراف نمى آنهايند كه هرگاه مال خود را خرج مى

                                                 
من منع من هو ان به عليه و لكن املال مال الّله يضعه عند الرجل ودايع و جوز هلم ان يأكلوا قصدا  عن ابان بن تغلب قال قال ابو عبد الّله عليه الّسالم أ ترى الّله تعاىل اعطى من اعطى من كرامة عليه و منع -(1)  176

من عدا ذلك كان عليه حراما مث  ال و يشرب حالال و يركب و ينكح حالال وو يشربوا قصدا و ينكحوا قصدا و يركبوا قصدا و يعودوا مبا سوى ذلك على فقراء املؤمنني و يلموا به شعثهم فمن فعل ذلك كان ما يأكل حال
ا و يشرتى جارية بالف دينار و جيزيه بعشرين دينارا و قال ال تسرفوا ان الّله ال حيب قال ال تسرفوا ان الّله ال حيب املسرفني أ ترى الّله ائتمن رجال على مال خول له ان يشرتى فرسا بعشرة آالف درهم و جيزيه بعشرين درمه

 (.22رك الوسائل ابواب النفقات باب املسرفني) نكاح مستد
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قشان هميشه بين اسراف و ورزند( و انفا گيرند )بخل نمى هم نمى

 .177«بخل است

______________________________ 
عن ابان بن تغلب قال قال ابو عبد اللّه عليه الساّلم أ ترى اللّه  -(1)

تعالى اعطى من اعطى من كرامة عليه و منع من منع من هو ان به 

عليه و لكن المال مال اللّه يضعه عند الرجل ودايع و جوز لهم ان 

وا قصدا و يشربوا قصدا و ينكحوا قصدا و يركبوا قصدا و يعودوا يأكل

بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين و يلموا به شعثهم فمن فعل ذلك 

كان ما يأكل حالال و يشرب حالال و يركب و ينكح حالال و من عدا 

ذلك كان عليه حراما ثم قال ال تسرفوا ان اللّه ال يحب المسرفين أ 

ن رجال على مال خول له ان يشترى فرسا بعشرة آالف ترى اللّه ائتم

درهم و يجزيه بعشرين درهما و يشترى جارية بالف دينار و يجزيه 

بعشرين دينارا و قال ال تسرفوا ان اللّه ال يحب المسرفين )نكاح 

 (.22مستدرك الوسائل ابواب النفقات باب 

لنفقة على عن العياشى قال استأذنت الرضا عليه السّالم فى ا -(2)

العيال فقال عليه الساّلم بين المكروهين قلت ال اعرف المكروهين 

                                                 
الّسالم ان الّله تعاىل كره االسراف و كره االقتار فقال و الذين اذا انفقوا مل  عن العياشى قال استأذنت الرضا عليه الّسالم ىف النفقة على العيال فقال عليه الّسالم بني املكروهني قلت ال اعرف املكروهني قال عليه -(2)  177

 (.27يقرتوا و كان بني ذلك قواما) نكاح وسائل ىف النفقات باب يسرفوا و مل 
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قال عليه السّالم ان اللّه تعالى كره االسراف و كره االقتار فقال و 

الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما )نكاح 

 (.27وسائل فى النفقات باب 

 103، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كسى كه مالش را به سبب »حضرت صادق عليه الساّلم مرويست: از 

شود و چون بگويد  اسراف تلف كرد و فقير شد دعايش مستجاب نمى

فرمايد آيا تو را باقتصاد )ميانه  خدايا به من مال ده حقتعالى مى

 روى( امر نكردم(.

  معنى اسراف و انواع آن

ردن است و آن يا از : اسراف، به معناى تجاوز از حد و زياده روى ك

جهت كميت است كه صرف كردن مال است در موردى كه سزاوار 

هرچند به مقدار درهمى باشد. و يا از جهت « شرعا يا عقال»نيست 

كيفيت است و آن صرف كردن مال است در موردى كه سزاوار است 

ليكن بيشتر از آنچه شايسته است. مانند اينكه لباسى به قيمت پانصد 

كه لباسى كه اليق به حال و شأن  رد و آن را بپوشد درحالىتومان بخ

 او است بايد معادل صد تومان باشد.
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اند و  و بعضى صرف مال را در موردى كه سزاوار نيست تبذير گفته

 اند. صرف مال را در زيادتر از آنچه سزاوار است اسراف دانسته

كننده  افبراى اسر»فرمايد:  حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

 سه نشانه است:

پوشد  خورد آنچه را كه سزاوارش نيست بخورد. و مى يكى آنكه مى

خرد  آنچه را كه سزاوار و اليق به حال و شأن او نيست بپوشد. و مى

 .178«آنچه را كه سزاوارش نيست بخرد

لباسى را كه براى حفظ آبرو »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

اى، آن را در موقع كار كردن يا  ق تهيه كردهو پوشيدن در انظار خل

 .179«جائى كه مناسب پوشيدن آن نيست به پوشى اسرافست

  اسراف به حسب اشخاص مختلف است

: بايد دانست كه اسراف، به اعتبار اشخاص از جهت شأن و شرف و 

صحت و مرض و جوانى و پيرى و از جهت غنا و فقر و زيادى درآمد 

زيرا ممكن است صرف فالن مقدار از مال  كند. و كمى آن فرق مى

براى لباس مثال نسبت به شخصى كه داراى فالن مقام و شخصيت در 
                                                 

 للمسرف ثالث عالمات يأكل ما ليس له و يلبس ما ليس له و يشرتى ما ليس له -(1)  178
 ) حبار االنوار(.

 (22امنا السرف ان جتعل ثوب صونك و ثوب بذلتك.) نكاح مستدرك ابواب النفقات باب  -(2)  179
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كه  اجتماع است يا داراى فالن درآمد است، اسراف نباشد درحالى

 نسبت به كسى كه چنين نيست اسراف خواهد بود.

______________________________ 
ا ليس له و يلبس ما ليس له و للمسرف ثالث عالمات يأكل م -(1)

  يشترى ما ليس له

 )بحار االنوار(.

انما السرف ان تجعل ثوب صونك و ثوب بذلتك. )نكاح  -(2)

 (22مستدرك ابواب النفقات باب 

 104، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بسا »كند كه فرمود:  كلينى از حضرت صادق عليه السّالم روايت مى

ثروتمند است. زيرا ثروتمند خرج  تر از كننده تهيدستى كه اسراف

آنكه باو  كند بى كند از آنچه خداوند به او داده و فقير خرج مى مى

 .180«عطائى شده باشد

بنابراين بيشتر تكلفات وسائل زندگى و معيشت كه اكثر مردم به آن 

كنند و غالبا  مبتال هستند و هيچ مالحظه شأن و مداخل خود را نمى

هستند اسراف است و سببش اين است كه  مبتال به قرض و پريشانى
                                                 

 باب زكاة(. 55ص  4الّله عليه الّسالم رب فقري هو اسرف من الغَن ان الغىن ينفق مما اوتى و الفقري ينفق من غري ما اوتى) فروع كاىف ج عن اىب عبد  -(1)  180
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خواهد از او كمتر و  نگرد و مى هركس هميشه به باالتر از خودش مى

تر نباشد و لذا گرفتار اسراف شده و هميشه در سختى و رنج و  پائين

برد. در صورتى كه اگر  ناراحتى و نارضايتى و پريشانى بسر مى

كه از آنها در امور كردند  مطابق دستور شرع به زير دست نگاه مى

هاى فراوان  ترند، هيچگاه مبتال به اسراف و ناراحتى دنيا پائين

گيرد  شدند. پس بيشتر اين ورشكستگيها، از اسراف سرچشمه مى نمى

كه اگر به دستور شرع و به حكم فطرت و عقل سليم خود اين گناه 

كردند و در جميع حاالت رعايت اقتصاد و  كبيره را ترك مى

كردند خوشبختى دنيا و  وى نموده، قناعت را پيشه خود مىر ميانه

 يافتند. آخرت را درمى

حقيقت ايمان را »فرمايد:  حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

چشد مگر در او سه خصلت باشد: دانستن احكام و مسائل  كسى نمى

دينى، شكيبائى در گرفتاريها، اندازه گيرى نيكو در مخارج 

 .181«زندگى

كسى كه در معيشت خود »فرمايد:  رت صادق عليه الساّلم مىو حض

 .182«كنم كه هرگز تهيدست نشود ميانه روى كند، من ضمانت مى

                                                 
 (.135صفحه  2البحار جلد ال يذوق املرء من حقيقة االميان حىت يكون فيه ثالث خصال الفقه ىف الدين و الصرب على املصائب و حسن التقدير ىف املعاش.) سفينة  -(2)  181
 (.259ص  15ج  25ضمنت ملن اقتصد أن ال يفتقر) نكاح وسائل ىف النفقات باب  -(3)  182
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ها سه چيز است:  دهنده نجات»فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

روى در هنگام دارائى و  ترسيدن از خداوند در نهان و آشكار و ميانه

 .183«خوشنودى و خشمناكى تهيدستى و حق گفتن در موقع

______________________________ 
عن ابى عبد اللّه عليه الساّلم رب فقير هو اسرف من الغني ان  -(1)

 4الغنى ينفق مما اوتى و الفقير ينفق من غير ما اوتى )فروع كافى ج 

 باب زكاة(. 55ص 

ال يذوق المرء من حقيقة االيمان حتى يكون فيه ثالث خصال  -(2)

لفقه فى الدين و الصبر على المصائب و حسن التقدير فى المعاش. ا

 (.135صفحه  2)سفينة البحار جلد 

ضمنت لمن اقتصد أن ال يفتقر )نكاح وسائل فى النفقات باب  -(3)

 (.259ص  15ج  25

و اما المنجيات فخوف اللّه فى السرو العالنية و القصد فى  -(4)

 -الغنى و الفقر و كلمة العدل فى

 105، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 
 (.34صفحه  1الرضا و السخط) سفينة البحار جلد  --و اما املنجيات فخوف الّله ىف السرو العالنية و القصد ىف الغىن و الفقر و كلمة العدل ىف -(4)  183
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كسى كه قانع و راضى »فرمايد:  و نيز حضرت صادق عليه السّالم مى

شود به آنچه از دنيا روزيش شده، از غصه و زحمت و رنج بردن 

 .184«شود راحت مى

كنم به او  يعنى عطا مى «فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً»  و در تفسير آيه شريفه

حيات طيبه »فرمايد:  ام عليه السّالم مىزندگانى خوش را، ام

 .185«)زندگى خوش( قناعت است

 خورد ابو ذر فريب نمى

: عثمان دويست اشرفى، به دو نفر غالم خود داد و گفت: نزد ابو ذر 

برويد و بگوئيد عثمان به شما سالم رساند و گفته اين را براى معيشت 

ن ديگر اين مقدار خود بگيريد. ابو ذر فرمود: آيا عثمان به مسلمانا

داده؟ گفتند: نه. ابو ذر فرمود: من يك نفر از مسلمانانم و بر ساير 

مسلمين زيادتى ندارم كه اين مقدار مال به من بدهد گفتند: عثمان 

گفته كه اين از خالص مال خودم هست و به خدا سوگند حالل است. 

ازترم. ني ابو ذر فرمود: مرا به اين نيازى نيست زيرا من از همه بى

بينيم كه سبب  گفتند: اى ابو ذر، ما كه چيزى در خانه تو نمى

                                                 
 (.452صفحه  2باملقسوم اسرتاح من اهلم و الكدو التعب.) سفينة البحار جلد من قنع  -(1)  184
 (.452صفحه  2و سئل عن قوله صّلى الّله عليه و آله فلنحيينه حيوة طيبة فقال هى القناعه) سفينة البحار جلد  -(2)  185
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نيازى تو باشد. فرمود: بلى، در اين ظرف دو قرص نان جو هست  بى

 .186كند نياز مى كه مرا بى

و در روايت ديگر است كه نظير اين عمل را معاويه با ايشان كرد و 

ابو ذر، معاويه  پس از اينكه ابو ذر نپذيرفت، آن دو غالم گفتند: اى

به ما قول داده كه اگر تو اين مال را بپذيرى، ما را آزاد كند پس به 

خاطر آزادى ما بپذير. فرمود: اگر اين مال را بپذيرم شما از بندگى 

شويد ولى من بنده او خواهم شد. يعنى از اين به  معاويه آزاد مى

 وشم(.بعد بايد مطابق ميلش رفتار كنم )دينم را به دنيايش بفر

در كتاب اسالم و مشكالت اقتصادى تأليف سيد ابو االعلى مودودى، 

پس از اينكه مفاسد كنونى جهانى را تماما از اسراف و تبذير 

 نويسد: داند، مى داران مى سرمايه

اين ثروتمندان زنا را يكى از لوازم زندگى خود قرار داده و گروهى 

مردان را داللهاى اى از  هاى زناكار و عده از زنان را رقاصه

چيز نمودند. آواز و خوانندگى هم يك نوع سرگرمى اينان  همه بى

اى را بعنوان خواننده و رقاص و هنرپيشه  است و براى همين كار عده

 و

                                                 
 .452صفحه  2سفينة البحار جلد  -(3)  186
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______________________________ 
 (.34صفحه  1الرضا و السخط )سفينة البحار جلد  -

كدو التعب. )سفينة من قنع بالمقسوم استراح من الهم و ال -(1)

 (.452صفحه  2البحار جلد 

و سئل عن قوله صلّى اللّه عليه و آله فلنحيينه حيوة طيبة فقال  -(2)

 (.452صفحه  2هى القناعه )سفينة البحار جلد 

 .452صفحه  2سفينة البحار جلد  -(3)

 106، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اداشتند. ايشان دان و آهنگساز، براى خود خريده و به كار و موسيقى

وارى به بازيها و سرگرميهاى ضد انسانى پيدا  شوق شديد و ديوانه

ها،  ها، رقاصه ها، رقاص اى از ديوانه كردند و براى همين جهت عده

 هنرمندان، هنرپيشگان و نقاشان را ميدان دادند.

جا بود كه فنون جديد هنرهاى نوينى پيدا شد كه هيچ  و از همين

شرافتمندانه انسانى نداشت بلكه پيدايش و  لزومى براى زندگى

صيد و شكار هم يكى  -توسعه آن بر ضرر انسانيت و اخالق تمام شد

حال منبع ثروت اندوزى  هاى مهم و درعين ديگر از سرگرمى
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داران شده و روى همين اصل، عده زيادى از توده مردم را  سرمايه

ى آنان و به عنوان اطرافى و اسكورت به خدمت آوردند كه برا

دارى  سرگرميشان به شكار و صيد بپردازند و اگر اين شهوت سرمايه

گل نكرده بود، آنان نيز صاحب شغل جدى انسانى بودند. اين 

خبر، گروه قابل توجهى را در راه فراهم  ثروتمندان از خدا بى

ساختن انواع مسكرات از مشروبات الكلى و افيون و حشيش مشغول 

ن در به كار بردن ثروتهاى مادى، حد اكثر سوء دارا نمودند. سرمايه

استفاده را نموده و آن را در ساختن قصرها و آپارتمانها و كاخهاى 

ها و تئاترها و  اى و ايجاد باغها و تفريحگاهها و كاباره چند طبقه

ها از بين بردند. آنان در اين اسراف كارى ضد اسالمى و  عياشخانه

ختمانهاى بزرگ و مجللى درست انسانى به جائى رسيدند كه سا

هاى وسيعى ساختند  كردند كه پس از مرگ در آن دفن شوند و مقبره

كه بسيار الزم و ضرورى بود كه به جاى آنكه مقبره شود خانه كسانى 

اسراف  -اى براى استراحت و زندگى ندارند گردد كه خانه و كاشانه

ى ساخته و بر آنها به جائى رسيده كه براى سگهاى خود اطاقهاى عال

اند و در اين راه  هاى طال بسته و مربيانى استخدام نموده آن قالده

 9اند )در مجله نيواستيتسمن در  ثروت هنگفتى را بيهوده به هدر داده

نويسد: آمريكائيها در هر سال در حدود سه ميليارد  مى 1962ژوئن 
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 هايشان خرج ميليارد تومان است براى سگها و توله 24دالر كه 

كه الزم بود اين مال را در راه برطرف ساختن  كنند(. درحالى مى

نيازمنديهاى همنوعان بيچاره خود خرج كنند. و ثروتمندان ميل 

شديدى به زيورهاى گرانبها و لباسهاى فاخر و ظروف طال و نقره 

هاى گرانبها و عكسهاى پرقيمت و  دارند. ديوارهاى منازل را با نقاشى

پايان نقل از كتاب اسالم و »اند ...  نت دادههاى زرباف زي پرده

 «.مشكالت اقتصادى

گوئيم صرف فالن مقدار  ضمنا اين نكته هم يادآورى شود: اينكه مى

مال نسبت به فقير اسراف و نسبت به ثروتمند اسراف نيست، اشتباه 

  نشود كه ثروتمند هر نوع مخارجى

 107، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بكند مانعى ندارد و صرف مال در عياشى و  در هر راهى كه خواست

هوسرانى براى او جايز است و چون دارائى دارد براى او اسراف 

 نيست بلكه حكم او شديدتر و تكليفش بيشتر است.

روى و صرف مال در مسكن و لباس و فرش و معيشت  زيرا زياده

روزانه و لوازم زندگى، زيادتر از آنچه الزم دارد و سزاوار شأن و 

 اليق به حال او است حرام است.
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و ثانيا آنچه از مخارج ضرورى و اليق به شأنش زياد بياورد، حق 

ندارد آن را ذخيره كند بلكه بايد خمس )يك پنجم( آن را به موارد 

معين برساند و اگر مورد وجوب زكات بوده، زكاتش را خارج كند. 

ت به اگر در ارحام و خويشانش فقير و گرفتارى است واجب اس

شود، به آنها كمك مالى كند. مثال  مقدارى كه ترك آن قطع رحم مى

اش بدهد. اگر  اگر رحم فقيرش سرمايه الزم دارد بايد سرمايه

بدهكار است بايد بدهيش را بپردازد. اگر مريض است دارو و وسائل 

سالمتيش را فراهم كند بلكه واجب است هر مسلمان مضطر و 

شود فريادرسى كند. و اگر به  خبردار مى اى را كه از حالش بيچاره

اين تكاليف عمل نكرده از كسانى است كه خداوند درباره ايشان 

آنان كه زر و سيم را اندوخته كرده و در راه خدا خرج »فرمايد:  مى

روزى كه آن را )سيم و  -كنند به عذابى دردناك نويدشان ده نمى

پهلوها و پشتهايشان را زر را( در آتش دوزخ سرخ كرده و پيشانيها و 

ايد اكنون  بآن داغ كنند. اين همان است كه براى خود ذخيره نموده

 .187«ايد بچشيد رنج آن گنج را كه خود ذخيره كرده

                                                 
187  (1)-\i  َّْرُهْم ِبَعذاٍب أَلِيٍم يَ ْوَم حُيْمىَو الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذ َة َو ال يُ ْنِفُقوََّنا ِف َسِبيِل اللَِّه فَ َبشِّ ) E\ هِبا ِجباُهُهْم َو ُجُنوبُ ُهْم َو ظُُهوُرُهْم هذا ما َكَنْزمُتْ أِلَنْ ُفِسُكْم َفُذوُقوا ما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ   َعَلْيها ِف ناِر َجَهنََّم فَ ُتْكوى  َهَب َو اْلِفضَّ

 (.33سوره برائة آيه 
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از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در تفسير اين آيه چنين رسيده كه 

هر كس درهم و دينار ذخيره كند و حق واجبش را نپردازد »فرمود: 

راه بدهكار و ضرر ديده و غير آنها و در راه خدا انفاق نكند( )در 

 .188«شود روز قيامت با آن داغ كرده مى

آيات و اخبار وارده در لزوم انفاق در راه خدا و ثوابهاى بيشمار آن 

و تهديد و وعده عذاب براى بخل كردن از انفاق و جمع كردن مال، 

 بسيار است كه ذكر آنها خارج از

______________________________ 
وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ  -(1)

بِها جِباهُهُمْ   عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى  فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمى

  زْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَوَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَ

 (.33)سوره برائة آيه 

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما من ذى كنز ال يؤدى  -(2)

ء به يوم القيمة تكوى به جبينه و جبهته و قيل له هذا  حقه اال جى

 (.60ص  9كنزك الذى بخلت به )تفسير الميزان جلد 

 108، ص: 2 كبيره، جگناهان 

                                                 
 (.60ص  9ء به يوم القيمة تكوى به جبينه و جبهته و قيل له هذا كنزك الذى خبلت به) تفسري امليزان جلد  قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله ما من ذى كنز ال يؤدى حقه اال جى -(2)  188
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 .189 بحث ما است

شود كه بعضى از ثروتمندانى كه خود را مسلمان  شنيده مى

كنند كه  دانند، ميليونها مال خود را در بانكهاى خارج ذخيره مى مى

فهمند اينها را نزد خدا چه عذرى  پس از مرگشان شايع و همه مى

دستورات  گويند: چرا دانستيم، به آنها مى است؟ اگر بگويند نمى

دينى خود را ياد نگرفتيد؟ چرا در مجالس موعظه حاضر نشديد و 

دانستيد چرا عمل نكرديد؟ زهى حسرت ابدى و پشيمانى  اگر مى

 هميشگى كه بهره چنين ثروتمندانى است.

ديدى كه چه كرد اشرف 

 خر
 او مظلمه برد و ديگرى زر 

   

 

مال، انفاق در راه دانند غرض و فايده  چه بسيار ثروتمندانى كه نمى

 خدا است.

  نعم مال صالح گفتش رسول مال را كز بهر حق باشى 

                                                 
 (.121ص  2كوته فليس بكنز و ان كان حتت سبع ارضني و كل ما ال يؤدى زكوته فهو كنز و إن كان فوق االرض) تفسري برهان ج قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله كل ما يؤدى ز  -(1)  189

ى الّله بني عباده ىف يوم كان مقداره مخسني الف سنة مما نباه و ظهره حىت يقضو قال صّلى الّله عليه و آله ما من عبد له مال ال يؤدى زكوته اال مجع يوم القيمة صفائح حيمى عليها ىف نار جهنم فتكوى به جبهته و ج
 (.26ص  5تعدون مث يرى سبيله اما اىل اجلنة و اما اىل النار) جممع البيان ج 
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  حمول

   

 

از مال خدا داده كه « براى نهادن چه سنگ و چه زر»وگرنه 

هاى  توانستند در اين عالم ذكر جميل و در آن عالم ثوابها و بهره مى

ت و هميشگى تحصيل كنند. در عوض لعنت در اينجا و حسرت و ندام

 كنند. محروميت بلكه عذابى جاودانى در آنجا براى خود تحصيل مى

  باعتبار زمان هم مختلف است

كند همچنين به اعتبار  : چنانكه نسبت به اشخاص، اسراف فرق مى

زمان هم مختلف است. زيرا ممكن است صرف مقدارى از مال براى 

طى و كه اگر سال قح معيشت نسبت به شخصى اسراف نباشد، درحالى

فقر عمومى پيش آيد، صرف چنين مقدار براى همين شخص اسراف 

شود كه به كمتر از آن معيشت كند و ما زاد را  باشد و بر او واجب مى

 به ديگران كه گرفتارند بدهد.

معتب خادم امام صادق عليه السّالم گويد: وقتى كه در مدينه گرانى 

دار خوراكى )گندم و شده بود امام عليه السّالم از من پرسيد چه مق
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جو( داريم؟ گفتم: به مقدارى كه چندين ماه مصرف كنيم موجود 

است. فرمود: همه را بيرون ببر و بفروش. گفتم: در مدينه گندم و جو 

ناياب است. فرمود: بفروش. چون فروختم امام عليه السّالم فرمود: 

 مانند ساير

______________________________ 
للّه صلّى اللّه عليه و آله كل ما يؤدى زكوته فليس قال رسول ا -(1)

بكنز و ان كان تحت سبع ارضين و كل ما ال يؤدى زكوته فهو كنز و إن 

 (.121ص  2كان فوق االرض )تفسير برهان ج 

و قال صلّى اللّه عليه و آله ما من عبد له مال ال يؤدى زكوته اال جمع 

م فتكوى به جبهته و جنباه يوم القيمة صفائح يحمى عليها فى نار جهن

و ظهره حتى يقضى اللّه بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين الف 

سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة و اما الى النار )مجمع 

 (.26ص  5البيان ج 

 109، ص: 2 گناهان كبيره، ج

مردم براى مصرف منزل روز به روز خريدارى كن و فرمود: براى 

داند كه  ل منزل نصف گندم و نصف جو قرار ده و خدا مىخوراك اه

من توانائى دارم كه خوراك همه را نان گندم خالص قرار دهم ليكن 
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دوست دارم كه خداوند ببيند مرا كه در اداره كردن امور زندگى به 

 190 نيكى رفتار كردم

خردان به حضرت  چنانچه نسبت به لباس هم همين است. بعضى از بى

السّالم و حضرت صادق عليه السّالم و حضرت رضا عليه  سجاد عليه

كه  پوشيد درحالى گرفتند كه چرا شما لباس فاخر مى السّالم ايراد مى

اجداد شما پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه 

پوشيدند امام عليه السّالم در جواب  السّالم چنين لباسهائى نمى

ول خدا صلّى اللّه عليه و آله فقر عمومى بود و فرمود: زمان رس مى

پوشيد. ولى زمان ما  پوشش مناسب آن زمان همان بود كه جد ما مى

زمان توسعه و گشادگى است و اگر بخواهيم مانند جد خود بپوشيم، 

 .191كنند به ما توهين مى

در روايت ديگر است كه حضرت صادق عليه الساّلم به سائل فرمود: 

لباس خود را باز كرد ديد امام عليه الساّلم لباس زبر  نزديك بيا پس

اى كه متصل به بدن شريفش بود پوشيده است. حضرت فرمود:  و كهنه

                                                 
ة قال اخرجه و بعه قال قلت له و ليس باملدينة طعام قال بعه فلما بعته قال اشرت عن معتب قال قال ىل ابو عبد الّله عليه الّسالم و قد تزيد السعر باملدينة كم عندنا من طعام قال قلت عندنا ما يكفينا اشهر كثري  -(1)  190

كتاب املعيشه باب   ىن احب ان يراىن الّله قد احسنت تقدير املعيشه) فروع كاىفمع الناس يوما بيوم و قال يا معتب اجعل قوت عياىل نصفا شعريا و نصفا حنطة فان الّله يعلم اىن واجدان اطعمهم احلنطة على وجهها و لك
 (.166ص  5احلكرة ج 

 .22صالة وسائل ابواب مالبس باب  -(2)  191
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ام و لباس فاخر را بر روى آن  اين را براى تواضع نزد خدا پوشيده

 .192براى چشم تو و امثال تو

  اسرافى كه هميشه حرام است

كه در همه و در جميع حاالت : بايد دانست كه سه قسم اسراف است 

 حرام و اختصاص به شخص يا زمان يا جائى ندارد.

فايده كردن آن هرچند آن مال كم باشد  اول، ضايع كردن مال و بى

مانند هسته خرما را دور انداختن، هنگامى كه قابل استفاده باشد. يا 

بقيه ظرف آب را ريختن در جائى كه آب ناياب باشد و به آن مقدار 

  گردد. چنانچه در ضمن احاديث نيازمندى مى رفع

______________________________ 
عن معتب قال قال لى ابو عبد اللّه عليه السّالم و قد تزيد السعر  -(1)

بالمدينة كم عندنا من طعام قال قلت عندنا ما يكفينا اشهر كثيرة قال 

لما بعته قال اخرجه و بعه قال قلت له و ليس بالمدينة طعام قال بعه ف

اشتر مع الناس يوما بيوم و قال يا معتب اجعل قوت عيالى نصفا شعيرا 

و نصفا حنطة فان اللّه يعلم انى واجدان اطعمهم الحنطة على وجهها 

                                                 
 .351ص  3ج  8صالة وسائل باب مالبس بواب  -(3)  192

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  245 

و لكنى احب ان يرانى اللّه قد احسنت تقدير المعيشه )فروع كافى 

 (.166ص  5كتاب المعيشه باب الحكرة ج 

 .22مالبس باب  صالة وسائل ابواب -(2)

 .351ص  3ج  8صالة وسائل باب مالبس بواب  -(3)

 110، ص: 2 گناهان كبيره، ج

گذشته ذكر گرديد. يا لباسى كه قابل استفاده خود يا ديگرى است 

پاره كردن و يا دور انداختن. يا خوراكى را نگهداشتن و به ديگرى 

نائى ندادن تا اينكه ضايع شود مانند روشن كردن چراغ در روش

آفتاب و مانند دادن مال به دست سفيه يا صغيرى كه قدر آن را 

 كند و نظائر اينها. داند و آن را تلف مى نمى

اى را ديدند كه از منزل  خورده حضرت صادق عليه السّالم ميوه نيم

هايش را  ايشان بيرون انداخته شده بود )مانند انارى كه تمام دانه

ه و هندوانه را كه مقدارى از مغزش نخورند و دور اندازند يا خربز

باقيست دور اندازند(. پس آن حضرت خشمناك شد و فرمود: اين 
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چه كارى است كه كرديد اگر شما سير شديد، بسيارى از مردم هستند 

 193كه سير نشدند پس به آنهائى كه نيازمندند بدهيد

و نسبت به دور ريختن تتمه طعام خصوصا خورده نان )مگر در صحرا 

ى حيوانات(، روايات تهديدآميزى رسيده كه ذكر آنها موجب برا

طول كالم است. و مرويست كه در زمان دانيال پيغمبر به واسطه 

حرمتى به نان و انداختن آن در زير دست و پا به نفرين آن  بى

حضرت به قحطى مبتال شدند به قسمى كه به خوردن يكديگر ناچار 

 شدند.

قر عليه الساّلم خواستند به مستراح در وسائل مرويست كه حضرت با

بروند، خورده نانى افتاده بود. حضرت آن را برداشتند و به غالم 

خود دادند و فرمودند: آن را نگهدار. پس از برگشتن آن خورده 

نان را مطالبه فرمود غالم گفت: آن را پاك كردم و خوردم. حضرت 

رى نكرده كه فرمود: تو در راه خدا آزادى. گفتند: اين غالم كا

 مستحق آزادى شود. فرمود:

چون از نعمت نان احترام كرد و آن را خورد، بهشت بر او واجب 

شد. پس دوست نداشتم غالم من باشد كسى كه خدا او را بهشتى 
                                                 

شبعوا فاطعموه من حيتاج اليه.) مستدرك كتاب االطعمه و االشربه عن الصادق عليه الّسالم انه نظر اىل فاكهة قد رمت من داره مل يستقص اكلها فغضب فقال ما هذا ان كنتم شبعتم فان كثريا من الناس مل ي -(1)  193
 (.94صفحه  61باب 
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فرموده. و مثل همين روايت از حضرت سيد الشهداء عليه السّالم نقل 

 .194 شده است

______________________________ 
عن الصادق عليه السّالم انه نظر الى فاكهة قد رمت من داره  -(1)

لم يستقص اكلها فغضب فقال ما هذا ان كنتم شبعتم فان كثيرا من 

الناس لم يشبعوا فاطعموه من يحتاج اليه. )مستدرك كتاب االطعمه و 

 (.94صفحه  61االشربه باب 

الم انه : عن الحسين بن على عليهما الس39ّطهارت وسائل باب  -(2)

دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها الى غالم له و قال يا غالم 

الحسين بن  -اذكرنى بهذه اللقمة اذا خرجت فاكلها الغالم فلما خرج

على قال يا غالم اللقمه قال اكلتها يا موالى قال انت حر لوجه اللّه 

له فقال رجل اعتقته قال نعم سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آ

 -يقول من وجد لقمة ملقاة فمسح او غسل منها ثم اكلها لم

 111، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 
حلسني بن على ا -جت فاكلها الغالم فلما خرج: عن احلسني بن على عليهما الّسالم انه دخل املسرتاح فوجد لقمة ملقاة فدفعها اىل غالم له و قال يا غالم اذكرىن هبذه اللقمة اذا خر 39طهارت وسائل باب  -(2)  194

تستقر ىف جوفه اال اعتقه الّله  -ول من وجد لقمة ملقاة فمسح او غسل منها مث اكلها ملقال يا غالم اللقمه قال اكلتها يا موالى قال انت حر لوجه الّله فقال رجل اعتقته قال نعم مسعت رسول الّله صّلى الّله عليه و آله يق
 الّله من النار.من النار و مل اكن الستعبد رجال اعتقه 
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از همين قبيل است پوشيدن لباس فاخرى كه براى حفظ آبرو است 

در جائى كه در معرض كثيف شدن و ضايع گرديدن است. چنانچه در 

 حديث گذشته از حضرت صادق عليه الساّلم ذكر گرديد.

  مضر هم اسراف استخوردن چيزهاى 

: دوم، صرف كردن مال است در آنچه به بدن ضرر برساند، از 

خوردنى و آشاميدنى و غير آنها. مانند خوردن چيزى پس از سيرى 

هرگاه مضر باشد. چنانچه صرف مال در آنچه كه براى بدن نافع و 

 صالح آن است اسراف نيست.

يه السّالم از در كافى مرويست كه شخصى از اصحاب امام صادق عل

خواهيم احرام  آن حضرت پرسيد: كه در راه مكه گاه هست كه مى

ببنديم و نوره بكشيم. و سبوس آرد همراه نداريم كه پس از نوره بر 

كنيم و از اين  بدن بماليم. به عوض سبوس بدن را با آرد پاكيزه مى

داند. حضرت فرمود: آيا  شوم كه خدا بهتر مى قدر متأثر مى كار اين

شوى؟ گفت: آرى. فرمود: در چيزى كه  از ترس اسراف ناراحت مى

گويم آرد  سبب اصالح بدن باشد اسراف نيست. بسيار شده كه مى

مالم. جز اين  كنند و بر بدن مى بيخته را با روغن زيت ممزوج مى

نيست كه اسراف در چيزى است كه باعث تلف مال شود و به بدن ضرر 
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اسراف است كدام است؟ فرمود: آنكه نان رساند. گفتم: اقتار كه ضد 

و نمك بخورى در حالى كه توانائى بر خوردن چيزى ديگرى داشته 

 باشى. گفتم: ميانه روى كدام است؟

فرمود: آنكه نان و گوشت و شير و سركه و روغن بخورى گاهى از 

 195اين و گاهى از آن.

صرف كردن مال در محرمات اسراف است: سوم، صرف كردن مال در 

مصرفهائى كه شرعا حرام است مانند خريدن شراب و آالت قمار و 

اجرت فاحشه و خواننده و رشوه دادن به حكام و صرف نمودن مال 

  در چيزى كه ظلمى دربر دارد، يا ستمى به

______________________________ 
تستقر فى جوفه اال اعتقه اللّه من النار و لم اكن الستعبد رجال اعتقه 

 من النار. اللّه

عن ابى عبد اللّه عليه السّالم انه قال له بعض اصحابه انا نكون  -(1)

فى طريق مكة فنريد االحرام فنطلى فال يكون معنا نخالة نتدلك بها 

من النورة فنتدلك بالدقيق و قد دخلنى من ذلك ما اللّه اعلم به قال 

                                                 
النورة فنتدلك بالدقيق و قد دخلىن من ذلك ما الّله اعلم به قال عليه  عن اىب عبد الّله عليه الّسالم انه قال له بعض اصحابه انا نكون ىف طريق مكة فنريد االحرام فنطلى فال يكون معنا خنالة نتدلك هبا من -(1)  195

ا االقتار قال اكل اخلبز و امللح و انت الّسالم ليس فيما اصلح البدن اسراف اىن رمبا امرت بالنقى فيلت بالزيت فاتدلك به امنا االسراف فيها افسد املال و اضر بالبدن قلت فم الّسالم ا خمافة االسراف قلت نعم قال عليه
 (.26وسائل ىف النفقات باب  تقدر على غريه قلت فما القصد قال اخلبز و اللحم و اللنب و اخلل و السمن مرة هذا و مرة هذا) نكاح
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ليس فيما  عليه الساّلم ا مخافة االسراف قلت نعم قال عليه الساّلم

اصلح البدن اسراف انى ربما امرت بالنقى فيلت بالزيت فاتدلك به 

انما االسراف فيها افسد المال و اضر بالبدن قلت فما االقتار قال اكل 

الخبز و الملح و انت تقدر على غيره قلت فما القصد قال الخبز و 

ى اللحم و اللبن و الخل و السمن مرة هذا و مرة هذا )نكاح وسائل ف

 (.26النفقات باب 

 112، ص: 2 گناهان كبيره، ج

زند و نظير اينها. و در چنين مواردى از دو جهت  مسلمانى مى

مخالفت امر خدا و معصيت است: يكى گناه بودن اصل عمل و ديگر 

 اسراف بودن صرف مال در آنها.

در تفسير عياشى از عبد الرحمن بن حجاج روايت كرده كه از 

را پرسيد.  «ال تُبَذِّرْ تَبْذِيراً»  لسّالم معنى آيهحضرت صادق عليه ا

كند مبذر است و كسى  فرمود: كسى كه در غير طاعت خدا خرج مى

 رو است. كند ميانه كه در راه خدا صرف مى

 آيد آيا در خير اسراف مى
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: ظاهر بعضى از آيات شريفه و رواياتى كه در مدح ايثار رسيده، آن 

ه خدا در هر حالى هرچند صاحب مال است كه انفاق مال در را

خودش سخت به آن نيازمند باشد و بهر مقدارى كه باشد هرچند 

تمام دارائيش را بدهد، اسراف نيست بلكه مطلوب و مستحب است. 

كنند انصار، مهاجران را بر نفسهاى خويش  ايثار مى»مانند آيه شريفه 

دهند(  يشان مىگيرند و به ا )يعنى اموال و منازل را از خود بازمى

هرچند خودشان فقير و محتاج به آن اموالند. و هركس نفس خود را 

 .196«از بخل نگاه دارد پس ايشان گروه رستگارانند

حال،  ايثار آن است كه شخص به چيزى نيازمند است درعين

گيرد و به او  بيند، از خود مى نيازمندى ديگرى را بآن چيز مى

 .197دهد مى

______________________________ 
أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ   وَ يُؤْثِرُونَ عَلى -(1)

 (.9آيه  59)سوره   نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

                                                 
196  (1)-\i أَنْ ُفِسِهْم َو َلْو كاَن هِبِْم َخصاَصٌة َو َمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه َفُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   َو يُ ْؤثُِروَن َعلى \E (.9آيه  59) سوره 
هاى خود  منوده كه فقريى بر پيغمرب صّلى الّله عليه و آله وارد شد و از فقر و گرسنگى شكايت كرد. آن حضرت به حجرهدر تفسري منهج الصادقني از عاصم بن كليب كه از راويان اهل سنت است نقل  -(2)  197

: اين مسكني امشب ميهمان من است ؟ امري املؤمنني عرض كردفرستاد كه طعامى حاضر كنند. خرب آوردند كه هيچ نيست. پس آن حضرت به اصحاب فرمود: آيا كسى هست اين مسكني را طعام دهد و راضيش منايد
 پس او را به خانه برد و حضرت فاطمه عليها الّسالم را از حال او آگاه ساخت.

را خاموش منا، زيرا طعام اندك در نظر  ام و اختيار با مشا است. حضرت فرمود: مصلحت آن است بچه را خبواباىن و چراغ فاطمه فرمود: يا على طعام به مقدار يك نفر موجود است و آن را براى دخرتم زينب گذاشته
ن طعام چيزى مانده بود و گفت سري شدم و خداوند به طعام مشا بركت ميهمان خاىل از استخفاف نباشد. پس فاطمه عليها الّسالم چنان كرد و آن طعام را نزد مسكني گذاشت و از آن خورد تا سري شد و هنوز از آ

رسول خدا صّلى الّله عليه رفت. و در روايت ديگر است كه از تتمه آن طعام آن حضرت و فاطمه و حسنني و زينب و فضه و مهسايگان خوردند و سري شدند. و فرداى آن شب  داد و خشنود از نزد آن حضرت بريون
 E\.«أَنْ ُفِسِهْم ..  َو يُ ْؤثُِروَن َعلى» i\-و آله متام مطالب گذشته را خرب داد و خداوند اين آيه را نازل فرمود
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در تفسير منهج الصادقين از عاصم بن كليب كه از راويان اهل  -(2)

لّى اللّه عليه و آله وارد سنت است نقل نموده كه فقيرى بر پيغمبر ص

هاى خود  شد و از فقر و گرسنگى شكايت كرد. آن حضرت به حجره

فرستاد كه طعامى حاضر كنند. خبر آوردند كه هيچ نيست. پس آن 

حضرت به اصحاب فرمود: آيا كسى هست اين مسكين را طعام دهد و 

راضيش نمايد؟ امير المؤمنين عرض كرد: اين مسكين امشب ميهمان 

است پس او را به خانه برد و حضرت فاطمه عليها الساّلم را از  من

 حال او آگاه ساخت.

فاطمه فرمود: يا على طعام به مقدار يك نفر موجود است و آن را 

ام و اختيار با شما است. حضرت فرمود:  براى دخترم زينب گذاشته

مصلحت آن است بچه را بخوابانى و چراغ را خاموش نما، زيرا طعام 

ندك در نظر ميهمان خالى از استخفاف نباشد. پس فاطمه عليها ا

السّالم چنان كرد و آن طعام را نزد مسكين گذاشت و از آن خورد تا 

سير شد و هنوز از آن طعام چيزى مانده بود و گفت سير شدم و 

خداوند به طعام شما بركت داد و خشنود از نزد آن حضرت بيرون 

كه از تتمه آن طعام آن حضرت و رفت. و در روايت ديگر است 

فاطمه و حسنين و زينب و فضه و همسايگان خوردند و سير شدند. و 
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فرداى آن شب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله تمام مطالب گذشته 

 -را خبر داد و خداوند اين آيه را نازل فرمود

 113، ص: 2 گناهان كبيره، ج

عام را در راه دوستى خورانند ط مى»فرمايد:  در سوره هل اتى مى

. 198«خداوند )يا با دوست داشتن آن طعام( مسكين و يتيم و اسير را

و به اتفاق مفسرين آيه شريفه در شأن حضرات امير المؤمنين و 

فاطمه و حسن و حسين عليهم السّالم و فضه خادمه است كه سه روز 

روزه گرفتند و به آب افطار نمودند و نانهاى خود را در راه خدا 

 انفاق كردند.

شخصى از حضرت صادق عليه السّالم پرسيد كدام صدقه افضل است؟ 

 فرمود:

اى آيه  مردى كه تهى دست باشد و به مشقت تصدق كند. آيا نشنيده»

 ؟199«كنند بر خودشان هرچند به آن نيازمندند و ايثار مى»شريفه 

و در كافى از سماعه روايت نموده كه از امام صادق عليه الساّلم 

بايد  رسيد از كسى كه زيادتر از قوت يك روز نداشته باشد، آيا مىپ

                                                 
198  (1)-\i ُحبِِّه ِمْسِكيناً َو يَِتيماً َو َأِسرياً   َو يُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى\E (.8آيه  76) سوره 
 باب االيثار(. 18ص  4اى الصدقة افضل فقال عليه الّسالم جهد املقل) كاىف ج  -(2)  199
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به كسى كه قوت آن روز را ندارد چيزى بدهد و كسى كه قوت يك 

ماه خود را دارد، آيا به كسى كه قوت يك ماه را ندارد بايد چيزى 

يا اينكه اينها همه از جمله كفاف  -بدهد و همچنين نسبت به يك سال

شود او را مالمت كرد؟ حضرت  ها چيزى ندهد، نمىاست كه اگر از آن

 فرمود: اينجا دو چيز است:

يكى آنكه افضل و بهترين شما كسى است كه در رغبت و ميل به 

تر باشد. زيرا خداوند  احسان و مقدم داشتن ديگران بر خود حريص

و ديگرى آن است كه كسى را  «أَنْفُسِهِمْ  وَ يُؤْثِرُونَ عَلى» فرمايد: مى

دهنده بهتر  شود مالمت كرد. و دست ر نگاه داشتن قدر كفاف نمىب

گيرنده و ابتدا كن در انفاق به كسانى كه متكفل معيشت  است از دست

 ايشان هستى.

مقدم داشتن ديگران بر »و از امير المؤمنين عليه السّالم مرويست كه 

 .200«خود بلندترين درجات ايمان است

خيرى در اسراف »فرمايد:  و آله مىپيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه 

 .201«نيست و اسرافى در خير و راه خدا نيست

                                                 
 عن على عليه الّسالم االيثار اعلى االميان) درر الكلم( -(3)  200
 (.616صفحه  1ال خري ىف السرف و ال سرف ىف اخلري) سفينة البحار جلد  -(4)  201
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 روى كرد بايد همه جا ميانه

: در مقابل اين آيات و روايات، ايات و اخبارى است كه امر به اقتصاد 

  در عطا كردن»كند مانند اين آيه شريفه  روى در انفاق مى و ميانه

______________________________ 
 ...«أَنْفُسِهِمْ   وَ يُؤْثِرُونَ عَلى»

 76)سوره  حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً  وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى -(1)

 (.8آيه 

ص  4اى الصدقة افضل فقال عليه الساّلم جهد المقل )كافى ج  -(2)

 باب االيثار(. 18

 ن )درر الكلم(عن على عليه الساّلم االيثار اعلى االيما -(3)

 1ال خير فى السرف و ال سرف فى الخير )سفينة البحار جلد  -(4)

 (.616صفحه 

 114، ص: 2 گناهان كبيره، ج

امساك بسيار مكن مانند كسى كه دستش به گردنش بسته شده باشد. 

گشايد كه  و هرچه دارى به مردم مده مثل كسى كه دست خود را مى

مساك زياد نزد عقال سزاوار مالمت هيچ در دستش نماند )تا به سبب ا
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گردى و به سبب بخشش زياد مغموم و متحير بمانى( پس بنشينى 

 .202«زده مالمت و حسرت

بندگان خدا كسانى هستند كه هرگاه »فرمايد:  و در سوره فرقان مى

ورزند بلكه  كنند و امساك و بخل هم نمى روى نمى انفاق كنند زياده

 .203«كنند روى انفاق مى به ميانه

در روايت ابن ابى عمير است كه شخصى از حضرت صادق عليه 

وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ »  السّالم معناى آيه

را پرسيد. حضرت فرمودند: فالن شخص انصارى زراعتى  «الْمُسْرِفِينَ

داد  مى آمد، تمامش را به فقرا داشت و چون محصولش به دست مى

ماندند. خداوند كار او را اسراف خواند و  چيز مى و خود و عيالش بى

فرمود: حق زراعت را كه خدا قرار داده، بدهيد و ليكن اسراف 

 دارد. كنندگان را دوست نمى نكنيد. چون خداوند اسراف

جز اين نيست كه شخص »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

كننده  كه اسراف كند درحالى ىمالش را در راه حق انفاق م

 .204«است

                                                 
202  (1)-\i ُعُنِقَك َو ال تَ ْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ َتْقُعَد َمُلوماً حَمُْسوراً   َو ال جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىل\E (.31آيه  17) سوره 
203  (2)-\i  ْرُِفوا َو ملَْ يَ ْقرُتُواَو الَِّذيَن ِإذا أَنْ َفُقوا مَلْ ُيس\E (.67آيه  25) سوره 
 (.25ص  2ان الرجل لينفق ماله ىف حق و انه ملسرف) فقيه ج  -(3)  204
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 جمع بين دو دسته آيات و اخبار

: براى جمع اين دو دسته از آيات و اخبار و رفع تعارض بين آنها، 

اند: از طبرسى در شرح كافى نقل شده كه  علما وجوهى ذكر كرده

ممكن است گفته شود: ادله حسن ايثار، راجع به زمان فقر عمومى 

 الم.است مانند صدر اس

و ادله اقتصاد راجع به زمان توسعه است. يا اينكه به اعتبار اختالف 

 حاالت گيرنده است.

يعنى بعضى از افراد گيرنده به واسطه دارا بودن بعضى مقامات و 

حاالت سزاوار ايثارند و بعضى ديگر سزاوار اقتصاد با آنها است و 

مقام يقين و  كنندگان. يعنى كسانى كه داراى همچنين نسبت به انفاق

اند، سزاوار حال ايشان ايثار  درجه كامل ايمان و صاحب نفس مطمئن

طور نيستند و پس از ايثار ممكن است دچار  است و كسانى كه اين

 اضطراب و

______________________________ 
طِ فَتَقْعُدَ عُنُقِكَ وَ ال تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْ  وَ ال تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى -(1)

 (.31آيه  17)سوره  مَلُوماً مَحْسُوراً

 (.67آيه  25)سوره  وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا -(2)
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ص  2ان الرجل لينفق ماله فى حق و انه لمسرف )فقيه ج  -(3)

25.) 

 115، ص: 2 گناهان كبيره، ج

صاد كردن است. چنانچه حال پريشانى شوند، سزاوار حالشان اقت

 ...«وَ ال تَجْعَلْ يَدَكَ »  عموم مؤمنين غير از صديقين چنين است و آيه

هرچند خطاب به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله است ليكن مراد تعليم 

 .205 به مؤمنين است

و از شهيد اول چنين نقل شده كه، ادله حسن ايثار، راجع به ايثار بر 

كه شخصا به آن نياز دارد به مستحق بدهد. و  خود است يعنى چيزى

ادله اقتصاد راجع به كسى است كه عيالمند است و نبايد ديگرى را بر 

عيالش ترجيح دهد. يعنى چيزى كه مورد نياز عيال است، به مستحق 

ديگرى ندهد. خالصه ايثار بر نفس مستحب است نه بر عيال و نيز 

را صدقه دهد مگر اينكه  فرموده: مكروه است شخص تمام دارائيش

 .206اطمينان ببرد بارى خودش داشته باشد و نيز عيالمند نباشد

                                                 
 .149صفحه  2دار الّسالم نورى جلد  -(1)  205
 .149صفحه  2دار الّسالم نورى جلد  -(2)  206
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در حرمت اسراف به »فرمايد:  مرحوم سيد محمد كاظم يزدى هم مى

دليل قرآن مجيد و سنت و اجماع علما، اشكالى نيست و مراد از 

اسراف صرف كردن مال است در جهتى كه نزد عقال لغو و بيفايده 

هرچند از جهت زياد بودن بر مقدار حاجت يا بر مقدار اليق به باشد. 

حال او باشد و آيا اسراف در وجوه خيريه جارى است يا نه؟ پس از 

جماعتى كه از آن جمله عالمه در كتاب تذكره است، نقل شده كه 

اى كه اليق به حال او باشد،  صرف مال در راه خير اگر از اندازه

از مشهور علما چنانكه در كتاب مسالك  زيادتر شد اسراف است. و

ال سرف »است، اسراف در خير نيست. چنانچه در حديث مشهور است 

و قول اول احوط است. چون از « فى الخير كما ال خير فى السرف

شود )سپس روايت ابن ابى عمير و  اى از اخبار مستفاد مى جمله

فرمايد(  مى صحيحه بزنطى، و چند روايت ديگر را نقل كرده و آنگاه

كند آيه ايثار را نسخ  اين روايات و آيات كه از اسراف منع مى

فرمايد: پس بعضى از  كند به شهادت روايات مسعده تا اينكه مى مى

ميهمانيها و عطايا از بعضى اشخاص كه اليق به حالشان نيست و نزد 

شود و از جهت دهنده يا از جهت  عقال تجاوز از حد و لغو شمرده مى

ده، غرض عقالئى در آن نيست، محل اشكال است و همچنين گيرن
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مخارج ديگرى كه داخل در اين عنوان باشد. اگرچه بالذات امر 

 مطلوبى باشد.

بلى در بعضى اخبار اسراف در نفقه حج و عمره استثنا شده است و از 

 -پيغمبر اكرم صلّى

______________________________ 
 .149صفحه  2دار الساّلم نورى جلد  -(1)

 .149صفحه  2دار الساّلم نورى جلد  -(2)

 116، ص: 2 گناهان كبيره، ج

تر  اى نزد خدا، دوست داشتنى هيچ نفقه» 207اللّه عليه و آله رسيده:

دارد اسراف  روى باشد نيست و دشمن مى اى كه از روى ميانه از نفقه

 .208«را مگر در حج

  در خير اسراف نيست

ور اقوى است و در خير اسراف نيست. يعنى : به نظر مؤلف قول مشه

اگر كسى براى خدا نه هواى نفس در موردى كه دانسته شود رضاى 

خداوند در انفاق است هرچه بدهد اسراف نيست هرچند تمام 

                                                 
 (.616صفحه  1ىف حج و عمرة) سفينة البحار جلد ما من نفقة احب اىل الّله من نفقة قصد و يبغض االسراف اال  -(1)  207
 ضمن مسائل متفرقه. -غاية القصوى 2جلد  -(2)  208
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دارائيش را بدهد و آيات و رواياتى كه داللت بر حرمت اسراف و 

 لزوم اقتصاد دارد به آن معارضه ندارد.

ر جواب از اين ادله خارج از وضع اين رساله است چون بسط كالم د

و بنا نيست كه اين كتاب به صورت استداللى نوشته شود تا همه 

وَ ال »  شود كه آيه طور اجمال اشاره مى بتوانند از آن بهره ببرند. به

نهى اشفاقى است نه تحريمى  «مَحْسُوراً»  به قرينه كلمه «تَجْعَلْ يَدَكَ

وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ »  اى اصطالحى و آيهو نه كراهت به معن

محتمل است كه مراد انفاق در خصوص معيشت باشد نه  «يُسْرِفُوا

توان گفت كه شايد مراد اين  انفاق فى سبيل اللّه. و بر فرض عموم مى

كنند و زياده از حد هم  كسانى كه در انفاق كردن بخل نمى»است كه 

قدر در نيكى آنها و بنده  يعنى همين« اند حمنكنند عبادالر خرج نمى

 مطيع بودنشان كافى است.

وَ ال »  محتمل است جمله «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ ال تُسْرِفُوا»  و آيه

جمله مستقل باشد و بنابر اينكه مربوط  «تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

وارده در تفسير آن، مراد آن است كه  به قبل باشد به قرينه روايت

در هنگام رسيدن زراعت تمام آن را انفاق كنند و عيال خود را 
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محروم و معطل نمايند و شكى در اسراف بودن اين عمل نيست. زيرا 

 انفاق.

مستحب و تكفل عيال واجب است و كسى كه واجب النفقه خود را 

ت كرده و خالف معطل گذارد و هرچه دارد انفاق كند البته معصي

رضاى خدا را مرتكب شده است. بلى در صورتى كه مطمئن باشد از 

تواند معيشت ايشان را تأمين نمايد. يا اينكه عيال او  طريق ديگر مى

حق خود را اسقاط نمايند. ايثار كردن و هرچه هست در راه خدا 

شود.  دادن صحيح است. چنانچه بر همين وجه عمل ائمه حمل مى

  المؤمنين عليه السّالم كه مثال امير

______________________________ 
ما من نفقة احب الى اللّه من نفقة قصد و يبغض االسراف اال فى  -(1)

 (.616صفحه  1حج و عمرة )سفينة البحار جلد 

 ضمن مسائل متفرقه. -غاية القصوى 2جلد  -(2)

 117، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كرد و باغى را كه به  داشت انفاق مىمكرر ايثار فرموده و هرچه 

دوازده هزار درهم فروخت، همه را به فقرا داد و چيزى براى عيال 

خود برنداشت. و بالجمله هيچگاه آن حضرت و ساير بزرگان عائله 
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فرمودند، مطمئن  گذاشتند و اگر گاهى ايثار مى خود را معطل نمى

گردد. نظير آنچه  بودند كه از راه ديگر، معيشت عيالشان تأمين مى

درباره آيات شريفه بيان گرديد. در روايتى كه از رسول خدا صلّى 

كسى كه پيش از مرگش »فرمايد  اللّه عليه و آله رسيده و مذمت مى

نه « تمام دارائيش را انفاق كرد و اوالد صغار خود را بيچاره گذارد

زيرا اينكه انفاق تمام دارائى بد است بلكه در اين مورد خطا است. 

شوند،  داند پس از او معطل و مضطر مى كسى كه صغارى دارد و مى

 باقى گذاردن مال براى ايشان خودش فى سبيل اللّه است.

و نظير همين است آنچه از نهى از وصيت بيش از ثلث رسيده بلكه 

شان ضعيفند كمتر از  امر شده كه كسانى كه مال زيادى ندارند و ورثه

 ثلث وصيت كنند.

اين روايات، ارشاد به مورد اهم است براى انفاق نه نهى از خالصه 

انفاق كلى و از آنچه در معناى آيه گفته شد جواب از روايت ابن ابى 

شود. اما جواب از صحيحه بزنطى محتمل است كه در  عمير ظاهر مى

فرمايد، در  آن موردى كه امام عليه السّالم نهى انفاق بيشتر را مى

يش از اين انفاق نبوده است. و در روايت فقيه آن مورد استحقاق ب

كنند  ممكن است اشاره به اشخاصى باشد كه انفاق مستحب مى
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اند. و جواب روايت مسعده  كه ترك انفاق واجب كرده درحالى

ظاهرش اين است كه امام عليه السّالم در جواب ادعا و ايراد صوفيه 

عدم وجوب ايثار به آن حضرت نسبت به وجوب ايثار، بياناتى براى 

فرموده و اينكه انفاق به عيال و ارحام از موارد انفاق فى سبيل اللّه 

كه در روايت « لو كان نهى اللّه منه رحمة منه للمؤمنين»است و جمله 

روى  مذكوره است شاهد است آياتى كه امر به اقتصاد و نهى از زياده

 در انفاق فرموده تماما نهى ترحمى و اشفاقيست.

كه عمل رسول خدا  توان گفت ايثار مذموم است درحالى مى چگونه

صلّى اللّه عليه و آله و ائمه عليهم الساّلم چنين بود و آياتى كه 

درباره ايثار اهلبيت عليهم السّالم مانند سوره هل اتى و آيه ايثار و 

رسيده بزرگترين شاهد اين مطلب است و  209 آيه نجوى و غيره

ائمه بسيار است. مانند اينكه حضرت مجتبى روايات وارده در حاالت 

  عليه السّالم سه

______________________________ 
)سوره بقره  الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً. -(1)

 (.274آيه 

 118، ص: 2 گناهان كبيره، ج
                                                 

209  (1)-\i .الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمواهَلُْم بِاللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرًّا َو َعالنَِيًة\E (.274) سوره بقره آيه 
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لمناصفه تقسيم فرمود و انفاقهاى مرتبه تمام دارائى خود را با فقرا با

حضرت سيد الشهداء عليه الساّلم و ساير ائمه مشهور است. از آن 

اى در خراسان تمام دارائى  جمله حضرت رضا عليه السّالم روز عرفه

خود را انفاق فرمود. فضل بن سهل گفت: آقا اين چه ضرر و غرامتى 

ود كه بهره من ايد؟ فرمود: بلكه اين غنيمت ب است كه متحمل شده

 شد.

و در روز نوروزى كه به خواهش مأمون، آن حضرت جلوس فرموده 

بود و اموال و هداياى بسيارى نزد آن حضرت جمع شده بود، همه را 

به يك نفر مداح كه اشعارى در مدح اهل بيت عليهم السّالم سروده 

 بود مرحمت فرمود.

نيا ملك من باشد از حضرت صادق عليه الساّلم مرويست كه اگر تمام د

اى شود و در دهان مؤمنى گذارم، خود را مسرف  و بمنزله لقمه

 بينم. نمى

اگر »از حضرت امام حسن عسكرى عليه الساّلم مرويست كه فرمود: 

دنيا و انچه در آن است لقمه شده و آن را به عالم با ايمانى دهم، 

نادان ترسناكم از اينكه در اداى حق او كوتاهى كرده باشم و اگر 
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فاسقى را از تمام دنيا چيزى به او ندهم جز جرعه آبى كه در حال 

 .210«ترسم از اينكه اسراف كرده باشم تشنگى به او دهم، مى

اى شود و به كسى كه خداى را از  اگر تمام دنيا لقمه»و نيز فرمود: 

كند بدهم، خود را در اداى حق او مقصر  روى اخالص عبادت مى

فر هيچ ندهم از دنيا تا از گرسنگى بميرد پس بينم و اگر به كا مى

 .211«بينم جرعه آبى به او دهم خود را مسرف مى

و خالصه دو حديث شريف آن است كه اگر تمام دنيا را به مؤمن 

داناى با اخالصى دهند هيچ اسرافى نيست چون با مورد است و اگر 

به كافرى بس جرعه آبى داده شده خوف اسراف است چون احسان 

 مورد است. او بىبه 

و از بسيارى از بزرگان علما ايثارها نقل گرديده و بعضى هم بآثار 

اند مانند محقق اردبيلى. چنانچه در  عظيمه دنيوى آن نيز رسيده

 نويسد: در كتاب روضات الجنات مى

______________________________ 
لخفت ان لو جعلت الدنيا و ما فيها لقمة و اعطيتها عالما مؤمنا  -(1)

                                                 
تفسري على بن ا مؤمنا خلفت ان اكون مقصرا ىف حقه و لو منعت الدنيا و ما فيها كلها من جاهل فاسق اال جرعة ماء اعطيته ىف حال عطشه خلفت االسراف) لو جعلت الدنيا و ما فيها لقمة و اعطيتها عامل -(1)  210

 ابراهيم قمى(.
صفحه  1فر منها حىت ميوت جوعا مث اذقتها شربة من املاء لرأيت اىن قد اسرفت) سفينة البحار جلد لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة و لقمتها من يعبد الّله خالصا لرأيت اىن مقصر ىف حقه و لو منعت الكا -(2)  211

408.) 
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اكون مقصرا فى حقه و لو منعت الدنيا و ما فيها كلها من جاهل فاسق 

اال جرعة ماء اعطيته فى حال عطشه لخفت االسراف )تفسير على بن 

 ابراهيم قمى(.

لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة و لقمتها من يعبد اللّه خالصا  -(2)

يموت جوعا ثم  لرأيت انى مقصر فى حقه و لو منعت الكافر منها حتى

 1اذقتها شربة من الماء لرأيت انى قد اسرفت )سفينة البحار جلد 

 (.408صفحه 

 119، ص: 2 گناهان كبيره، ج

سال قحطى و گرانى اجناس، ايشان هرچه داشت با فقرا تقسيم 

داد و در بعضى از  فرمود و خود را به منزله يكى از آنها قرار مى مى

اش بر او خشم كرد و گفت:  اد، زوجهسالها پس از آنكه هرچه بود د

در چنين سال سختى، اوالدت را به گدائى انداختى. پس آن مرحوم 

خانه را ترك كرد و به مسجد كوفه براى اعتكاف رفت. روز دوم 

شخصى در خانه آن مرحوم آمد و چند بار گندم بسيار خوب و چند 

را آقاى بار از بهترين آردها تسليم اهل خانه كرد و گفت: اينها 

اردبيلى فرستادند و خودشان در مسجد كوفه معتكف هستند. و چون 

اش گفت گندم و  آن مرحوم پس از اعتكاف به منزل آمد زوجه
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خبر  آردى كه فرستاديد بسيار خوب بود. محقق كه از اين واقعه بى

بود دانست لطف خاص الهى است. سجده شكر كرده و حمد و خداى 

شد كه بر سرش عمامه بزرگ قيمتى  قع مىرا بجاى آورد و مكرر وا

كرد و به او  اى از آن را جدا مى رسيد، قطعه بود و در راه سائلى مى

 گشت. داد و گاهى با سر برهنه به خانه برمى مى

و بالجمله حسن انفاق در راه خدا هرچه و بهر اندازه باشد بديهى 

فاق است و در آن اسراف نيست مگر در صورتى كه مستلزم ترك ان

واجب باشد يا مورد اهمى در بين باشد يا اينكه مورد انفاق استحقاق 

 آن مقدار را نداشته باشد. چنانچه مفصال در صفحات قبل ذكر شد.

  اسراف در عقايد و اعمال

: آنچه ذكر شد راجع به اسراف در مال بود و چون اسراف در لغت به 

امور اعتقادى و  معنى تجاوز از حد و زياده روى است، بنابراين در

 همچنين در تمام افعال و اعمال انسانى متصور است.

اسراف در عقيده آن است كه درباره خود يا ديگرى چيزى را كه 

دروغ و سزاوار نيست، معتقد شود. مانند اعتقاد فرعون به ربوبيت 
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. و 212«شناسم براى شما غير از خودم خدائى نمى»خودش كه گفت: 

 فرمايد: ز مسرفين خواند. چنانچه مىپروردگار عالم او را ا

كنندگان  فرعون در زمين علو كرد و به درستى كه از اسراف»

 .213«است

يا اينكه آنچه را كه سزاوار تصديق و اعتقاد آن است باور نكنند مانند 

اعتقاد به خدا و نبوت پيغمبران و امامت ائمه و معاد و غيره. چنانچه 

 و»فرمايد  در قرآن مجيد مى

______________________________ 
 (.38آيه  28)سوره   ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي -(1)

 10)سوره   وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ -(2)

 (.83آيه 

 120، ص: 2 گناهان كبيره، ج

به آيات  دهيم كسى كه از حد بگذراند و چنين جزا مى اين

تر  تر و باقى پروردگارش ايمان نياورد. و عذاب آخرت سخت

 .214«است
                                                 

212  (1)-\i ما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغرْيِي \E (.38آيه  28) سوره 
213  (2)-\i  ََو ِإنَّ ِفْرَعْوَن َلعاٍل ِف اأْلَْرِض َو ِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفني \E (.83آيه  10ه ) سور 
214  (1)-\i َو َكذِلَك جَنْزِي َمْن َأْسَرَف َو مَلْ يُ ْؤِمْن بِآياِت َربِِّه َو َلَعذاُب اْْلِخَرِة َأَشدُّ َو أَْبقى \E (.127آيه  20) سوره 
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اسراف در افعال آن است كه آنچه را كه سزاوار نباشد بجاى آورد. 

يا آنچه سزاوار است بكند ترك نمايد. چنانچه قوم لوط را كه مرتكب 

جز »فرمايد:  شدند مسرف خوانده و مى عمل زشت و شنيع لواط مى

رويد و زنان را ترك  كه شما از روى شهوت نزد مردان مى اين نيست

. زيرا بذر را در غير 215«كنندگانيد كنيد بلكه شما گروه اسراف مى

 دهيد. محل زرع قرار مى

بلكه هر گناه فعلى يا قولى كه از انسان سر زند اسراف است و هر 

بگو اى »فرمايد  گناهكارى مسرف است. چنانچه در سوره زمر مى

اند به انجام گناهان زياد بر ضرر نفسهاى  من كه اسراف كرده بندگان

اند( از  خودشان )يعنى افراط نمودند و از حد معصيت را گذرانده

يعنى رو به خدا آورند تا خدا آنها را  216«رحمت خدا نوميد نشويد

 رحمت فرموده بيامرزد.

سزاوار است كه مؤمنين در امور مباح هم سعى كنند كه اسرافى از 

نها سر نزند مانند اسراف در خواب و بيدارى و حرف زدن و خوردن آ

                                                 
215  (2)-\i  َإِنَُّكْم لََتْأُتوَن الرِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّساِء َبْل أَنْ ُتْم قَ ْوٌم ُمْسرُِفون.\E (.81) سوره اعراف آيه 
216  (3)-\i أَنْ ُفِسِهْم.  ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى\E (.53آيه  39) سوره 
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دارد هر پرخور پرخوابى  چنانچه در حديث است خدا دشمن مى

 .217را

و به طور كلى هر كارى كه به آن اشتغال دارند، سعى كنند از حد 

تجاوز نكند و براى دانستن شرح و تفصيل اين مطلب به كتاب معراج 

ين و سراج الشيعه و غيره از كتابهائى كه در باب السعاده و حلية المتق

 آداب زندگى و معاشرت از نظر شرع مقدس رسيده مراجعه نمايند.

______________________________ 
وَ كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ  -(1)

 (.127آيه  20)سوره   الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقى

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  -(2)

 (.81)سوره اعراف آيه  مُسْرِفُونَ.

 (.53آيه  39)سوره  أَنْفُسِهِمْ.  قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى -(3)

 ان اللّه يبغض كل اكول نئوم. -(4)

 121، ص: 2 ره، جگناهان كبي

  كبر ورزيدن -33

                                                 
 ان الّله يبغض كل اكول نئوم. -(4)  217
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سى و سوم از كبائر منصوصه كبر است كه در روايت فصل بن شاذان 

از حضرت رضا عليه الساّلم ذكر شده و شيخ انصارى هم در مكاسب 

اعتبار روايت مزبور را تضمين نموده و فرموده است: اعتبار سند آن 

ت صادق عليه كمتر از صحيحه نيست. و نيز در روايت اعمش از حضر

و « و استعمال التكبر و التجبر»فرمايد  السّالم ضمن شماره كبائر مى

نيز از گناهانى است كه در قرآن مجيد بر آن وعده عذاب داده شده 

آيا نيست در دوزخ آرامگاه »فرمايد  است. در سوره زمر مى

فرمايد  يعنى بلى، جاى ايشان دوزخ است و نيز مى 218«تكبركنندگان

كه در آن هميشگى باشيد پس بد  بدرهاى دوزخ درحالىدرآئيد »

و در سوره مؤمن  219«جايگاهى است دوزخ براى تكبركنندگان

كند خداوند بر هر دل تكبركننده  چنين مهر مى اين»فرمايد  مى

كه خود را از ديگرى برتر داند تا بدان مهر و نشانه  220«سركش

ست و تذكر بآياتى شناخته شود و آيات وارده در موضوع تكبر بسيار ا

كه درباره كبر ورزيدن شيطان رسيده كافى است، كه به واسطه اين 

عمل رجيم و ملعون و مبتال به عذاب هميشگى گرديد. چنانچه در 

 شيطان بآدم سجده نكرد و تكبر نمود»فرمايد  سوره بقره مى

                                                 
218  (1)-\i  َِين  (.61آيه  39) سوره E\ أَ لَْيَس ِف َجَهنََّم َمْثوًى لِْلُمَتَكربِّ
219  (2)-\i  ِينَ ِقيَل اْدُخُلو  (.72آيه  39) سوره E\ ا أَْبواَب َجَهنََّم خاِلِديَن ِفيها فَِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكربِّ
220  (3)-\i  ُكلِّ قَ ْلِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّارٍ    َكذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعلى\E (.37آيه  40) سوره 
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______________________________ 
 (.61آيه  39)سوره   لْمُتَكَبِّرِينَأَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِ -(1)

  قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ -(2)

 (.72آيه  39)سوره 

آيه  40)سوره  كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ  كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى -(3)

37.) 

 122 ، ص:2 گناهان كبيره، ج

 .221«و از كافرين گرديد

از »فرمايد:  اى مى حضرت امير المؤمنين عليه السّالم در ضمن خطبه

آنچه از كار خدا درباره ابليس شد عبرت بگيريد زمانى كه باطل 

كه خدا را در  اش را، درحالى كرد عمل دراز و جد و جهد بى اندازه

ز سالهاى ظرف شش هزار سال عبادت كرده بود و معلوم نيست آيا ا

دنيوى بوده يا از سالهاى اخروى )كه هر روزش هزار سال است( به 

سبب كبر يك ساعت كه با آدم نمود. پس كيست پس از ابليس كه از 

عذاب خدا سالمت بماند كه به مثل معصيت او اقدام كرده باشد؟ 

طور نيست كه خداوند آدمى را داخل بهشت كند به امرى كه به  اين

                                                 
221  (1)-\i َو اْسَتْكرَبَ َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ   َأىب \E (.34آيه  2) سوره 
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ملكى را بيرون كرد و جز اين نيست كه حكم  سبب آن از بهشت

خداوند در حق اهل آسمان و زمين يكى است و ميان خدا و كسى از 

خلقش رخصتى نيست در مباح ساختن چيزى كه خاصه او است كه 

)يعنى كبريائى و « حرام گردانيده است آن را بر تمام عالميان

ابيل كه بر مانند ق»فرمايد:  بزرگوارى( و پس از كلماتى چند مى

برادر خود هابيل بدون آنكه خداوند مزيتى بر او قرار داده باشد، 

تكبركننده نباشيد تنها بزرگ دانستن خود او را گرفت از عداوتى كه 

شد و از آتش غضب حميت و عصبيت در قلبش  از حسد ناشى مى

آتش زد و شيطان در دماغش از باد كبر و نخوت دميد چنان كبرى 

هميشگى مبتاليش كرد و گناه تمام قاتلها تا روز قيامت  كه به پشيمانى

خالصه قابيل به واسطه تكبرى كه به برادرش نمود،  222«او را گرفت

 ترين عذابها مبتال گرديد. به بدبختى هميشگى و سخت

از آنچه به امتهائى كه پيش از شما »فرمايد:  پس از جمالتى چند مى

ب و انتقام الهى و عقوبتها و تكبر نمودند رسيد عبرت بگيريد. از غض

عذابهاى او پند بگيريد به جاهاى صورتهايشان در قبرها و جاهاى 

 افتادن پهلوهايشان، و پناه به خدا ببريد از اسبابى كه كبر

                                                 
من نازعه فيهما من عباده اىل ان قال فاعتربوا مبا كان من فعل الّله احلمد هلل الذى لبس العزو الكربياء و اختار مها لنفسه دون خلقه و جعلهما محى و حرما على غريه و اصطفامها جلالله و جعل اللعنة على  -(2)  222

ته كال ما كان الّله سبحانه د عبد الّله ستة آالف سنة ال يدرى امن سىن الدنيا ام من سىن االخرة على كرب ساعة واحدة فمن ذا بعد ابليس يسلم على الّله مبثل معصيبابليس اذا احبط عمله الطويل و جهده اجلهيد و كان ق
 (.191اخل) َّنج البالغه خطبه قاصعه  -العاملني ليدخل اجلنة بشرا بامر اخرج منها ملكا و ما بني الّله و بني احد من خلقه هوادة. ىف اباحة محى حرمه الّله على
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______________________________ 
 (.34آيه  2)سوره   وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ  أَبى -(1)

 الذى لبس العزو الكبرياء و اختار هما لنفسه دون الحمد هلل -(2)

خلقه و جعلهما حمى و حرما على غيره و اصطفاهما لجالله و جعل 

اللعنة على من نازعه فيهما من عباده الى ان قال فاعتبروا بما كان 

من فعل اللّه بابليس اذا احبط عمله الطويل و جهده الجهيد و كان قد 

ال يدرى امن سنى الدنيا ام من سنى االخرة  عبد اللّه ستة آالف سنة

على كبر ساعة واحدة فمن ذا بعد ابليس يسلم على اللّه بمثل معصيته 

كال ما كان اللّه سبحانه ليدخل الجنة بشرا بامر اخرج منها ملكا و ما 

بين اللّه و بين احد من خلقه هوادة. فى اباحة حمى حرمه اللّه على 

 (.191غه خطبه قاصعه الخ )نهج البال -العالمين

 123، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 «.بريد آورد چنانكه از حوادث روزگار به او پناه مى مى

اند كه  سه طايفه»فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

فرمايد )يعنى مورد غضب  خداوند در قيامت با آنها سخن نمى

برايشان عذاب  نگرد و خدايند( و به نظر رحمت به ايشان نمى
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 223«كننده، فقير متكبر دردناكى است: پيرمرد زناكار، حاكم ظلم

يعنى عذاب اين سه دسته از جوان زناكار و جبار غير حاكم و متكبر 

غير فقير بيشتر است و جهت آنهم ظاهر است. زيرا مقتضى گناه در 

سه طايفه مزبور موجود نيست. پيرى كه آتش شهوت كه در سن 

حيا  شود خيلى بى او نيست، هرگاه زنا كند معلوم مى جوانى است در

است و اعتنائى به احكام خدا ندارد و لذا عقوبت پيرها در بيشتر 

گناهان بيش از جوانان است. اما نسبت به حاكم، چون قوه و 

اى كه خداوند به او داده است براى بسط عدل است اگر ستم را  سلطه

عمت خدا را كه كرده در حقيقت پيشه كند، عالوه بر گناه، كفران ن

منكر بندگى خود شده است. و اما گداى متكبر، چون يكى از اسباب 

كند،  بزرگى فروختن، مال است و كسى كه ندارد و تكبر هم مى

 شود خبيث و معاند با آفريدگار است. معلوم مى

پرسد: كمترين درجات  شخصى از حضرت صادق عليه السّالم مى

از حق چيست؟ حضرت فرمود: كمترين درجاتش الحاد يعنى انحراف 

اظهار عزت و »فرمايد:  . و حضرت باقر عليه السّالم مى224 كبر است

بزرگى و كبريائى به منزله دو لباس ويژه خدا است. )يعنى چنانچه 

                                                 
 (.311ثلثة ال يكلمهم الّله و ال ينظر اليهم يوم القيمة و ال يزكيهم و هلم عذاب اليم شيخ زان و ملك جبار و مقل خمتال) كاىف ج ص  -(1)  223
 (.309ص  2ّسالم ان الكرب ادناه) كاىف ج عن حكيم قال سألت ابا عبد الّله عليه الّسالم عن ادىن االحلاد فقال عليه ال -(2)  224
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در لباس مخصوص سلطان كسى حق شركت ندارد، در اين دو صفت 

س به يكى از هم هيچ مخلوقى حق شركت با خدا را ندارد( پس هرك

اين دو صفت دست اندازد خداوند او را در دوزخ سرنگون 

 .225«فرمايد مى

و نيز فرمود: كبر و بزرگى به منزله لباس مخصوص خداوند است و 

 226«كند در صفت ويژه خداوند، با او ستيزه نموده كسى كه تكبر مى

 زيرا شخص متكبر در حال تكبر كردن،

______________________________ 
ثلثة ال يكلمهم اللّه و ال ينظر اليهم يوم القيمة و ال يزكيهم و لهم  -(1)

 (.311عذاب اليم شيخ زان و ملك جبار و مقل مختال )كافى ج ص 

عن حكيم قال سألت ابا عبد اللّه عليه السّالم عن ادنى االلحاد  -(2)

 (.309ص  2فقال عليه الساّلم ان الكبر ادناه )كافى ج 

اء اللّه و الكبر ازاره فمن تناول شيئا منه اكبه اللّه فى العز رد -(3)

 (.309ص  2جهنم )كافى ج 

                                                 
 (.309ص  2العز رداء الّله و الكرب ازاره فمن تناول شيئا منه اكبه الّله ىف جهنم) كاىف ج  -(3)  225
 (.309الكرب رداء الّله و املتكرب ينازع الّله ردائه) كاىف ج ص  -(4)  226
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الكبر رداء اللّه و المتكبر ينازع اللّه ردائه )كافى ج ص  -(4)

309.) 

 124، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بندگى خود و اينكه همه چيزش از خدا است فراموش كرده و خود 

گويد من بزرگتر و باالترم من  مىوار  داند و فرعون را مستقل مى

چنينم و چنانم پس در آن حال در مقابل حضرت احديت قرار گرفته، 

تواند به  كند. و خالصه كالم آن است كه انسان مى دعوى ربوبيت مى

هريك از صفات خدا كه بشود، بشر دارا شود، متصف گردد. مانند 

بلكه  عفو، رحم، جود، احسان، كرم، حلم، علم، محبت، رأفت،

درجات قرب به مقدار شدت و ضعف ظهور اين صفات است. ليكن 

صفت عزت و عظمت و كبريائى از صفات مختص خدائى است و هيچ 

 رسد كه خود را به اين دو صفت متصف سازد. بنده را نمى

بزرگى و بزرگوارى ويژه خداوند است »فرمايد:  در قرآن مجيد مى

 .227«در آسمانها و زمين

ايست ويژه  در دوزخ دره»فرمايد:  ليه الساّلم مىو حضرت صادق ع

گويند: از سختى گرماى خود به خداوند  متكبران كه آن را سقر مى

                                                 
227  (1)-\i  َماواِت َو اأْل  (.36آيه  45) سوره E\ ْرضِ َو َلُه اْلِكرْبِياُء ِف السَّ
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شكايت كرد و اجازه خواست دمى برزند پس دمى بركشيد و دوزخ 

 .228«را سوخت

هاى ريز  جز اين نيست كه متكبران به صورت مورچه»و نيز فرمود: 

كنند تا خداوند از حساب  را پايمال مىشوند و مردم آنها  محشور مى

 .229«خالئق فارغ شود

فرمايد: اين خبر داللت دارد  عالمه مجلسى در شرح اين حديث مى

كه ممكن است انسان در روز رستاخيز خردتر از پيكره دنياى خود 

باشد، با اينكه همه اجزاى اصلى يا برخى از آن در او باشد و سپس 

تر شود زيرا دور است تا اين  د و درشتاجزاى ديگر بدان اضافه شون

حد هم اجزاى درهم كوبيده شوند و ممكن است مقصود اين باشد كه 

با پيكرى بدين صورت خوار محشور شوند گرچه تنشان بزرگتر باشد. 

يا مقصود از صورت مورچه، بيان پستى و خوارى آنها باشد. يعنى 

 پايمال مردم محشور شوند در هر صورتى كه هستند.

كبر و تكبر و اقسام آن: كبر حالتى است كه در انسان از خودبينى 

آيد كه خود را باالتر و بزرگتر از ديگرى )يا ديگران(  پديد مى

 داند و ظاهر ساختن اين حالت را در مى
                                                 

 (.310ص  2ان ىف جهنم لواديا للمتكربين يقال له سقرشكا اىل الّله عز و جل شدة حره و سأله ان يأذن له ان يتنفس فتنفس فاحرق جهنم) كاىف ج  -(2)  228
 (.311ص  2ان املتكربين جيعلون ىف صور الذر يتوطأهم الناس حىت يفرغ الّله من احلساب) كاىف ج  -(3)  229
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______________________________ 
 (.36آيه  45)سوره   وَ لَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ -(1)

ان فى جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقرشكا الى اللّه عز و  -(2)

جل شدة حره و سأله ان يأذن له ان يتنفس فتنفس فاحرق جهنم 

 (.310ص  2)كافى ج 

ان المتكبرين يجعلون فى صور الذر يتوطأهم الناس حتى  -(3)

 (.311ص  2يفرغ اللّه من الحساب )كافى ج 

 125 ، ص:2 گناهان كبيره، ج

گويند و بر سه قسم است: كبر در برابر خدا و  گفتار و كردار تكبر مى

 كبر در برابر پيغمبر و امام و كبر با مردم.

كبر در برابر خدا داراى انواعى است. گاهى انسان جاهل و مغرور 

دهد كه در آن حال خود را مستقل دانسته،  را حالتى دست مى

داند و حاضر نيست خود  مىهستى و تمام شؤون خود را از خودش 

را مخلوق و زير دست و تحت تدبير و تربيت خدا بداند و به زبان 

گويد منم كه چنين كردم و چنان خواهم كرد و در اثر  حال و قال مى

توانائى محدود ظاهرى و مستى مال و جاه، خدائى و پروردگارى 

 .آفريدگار را تصديق ندارد و ظلمت كفر تمام دلش را گرفته است
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هاى ايشان مگر كبر و  نيست در سينه»فرمايد:  در قرآن مجيد مى

)و به مقتضاى آن يعنى نه در  230«سركشى كه به آن نخواهند رسيد

دنيا و نه در آخرت به بزرگى و غالب شدن بر حق نخواهند رسيد( و 

كنند،  كسانى كه سراى ديگر را باور نمى»فرمايد:  در جاى ديگر مى

 .231«ه است و ايشان تكبركنندگاننددلهايشان انكاركنند

گاهى اين غرور و نخوت و كبر شديدتر شده و از خودش تجاوز 

كند و  كند و درباره ديگران هم دعوى ربوبيت و الوهيت مى مى

كنم و آنها تحت تصرف و  گويد: من فالن جمعيت را اداره مى مى

گفت: من پروردگار بزرگتر  منند. چنانچه فرعون احمق مى تربيت

آيا براى من »آورد كه  . و براى مدعاى خودش دليل مى232 مايمش

سلطنت و تصرف در ملك مصر نيست و جميع شؤون اين مملكت كه از 

آن جمله جريان نهرها از زير قصرهاى من است آيا مال من 

گفت غير از خودم براى شما خدائى سراغ  و گاهى مى 233«نيست

 .234«ندارم

                                                 
230  (1)-\i  ِِإْن ِف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكرْبٌ ما ُهْم بِباِلِغيه \E (.56آيه  40) سوره 
231  (2)-\i .فَالَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاْْلِخرَِة قُ ُلوبُ ُهْم ُمْنِكرٌَة َو ُهْم ُمْسَتْكربُوَن\E (.23) سوره حنل آيه 
232  (3)-\i أَنَا رَبُُّكُم اأْلَْعلى \E (.24آيه  79ه ) سور 
233  (4)-\i  أَ لَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصَر َو هِذِه اأْلََّْناُر جَتْرِي ِمْن حَتِْت \E (.50آيه  43) سوره 
234  (5)-\i ما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغرْيِي \E (.38آيه  28) سوره 
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گانى و مرگ را از خودش و مانند نمرود بدبخت كه حتى زند

 .235«ميرانم كنم و مى من زنده مى»گفت  دانست و مى مى

______________________________ 
 (.56آيه  40)سوره   إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ -(1)

 مُسْتَكْبِرُونَ. فَالَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ -(2)

 (.23)سوره نحل آيه 

 (.24آيه  79)سوره   أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى -(3)

 43)سوره   أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي -(4)

 (.50آيه 

 (.38آيه  28)سوره   ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي -(5)

 (.260آيه  2)سوره   ا أُحْيِي وَ أُمِيتُقالَ أَنَ -(6)

 126، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و دليلش اين بود كه دو نفر مقصر را از زندان آوردند يكى را كشت 

 و ديگرى را زنده نگهداشت.

                                                 
235  (6)-\i  ُقاَل أَنَا ُأْحِيي َو أُِميت \E (.260آيه  2) سوره 
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گاهى نيز در اثر جهل و غرور، از بندگى و اطاعت اوامر و نواهى 

چه در سوره نساء كند هرچند منكر خدا نيست. چنان خداوند تكبر مى

فرمايد اباء و امتناع ندارد مسيح عليه الساّلم و مالئكه مقربين كه  مى

بنده خدا باشند و كسى كه از بندگى خدا امتناع ورزيده و تكبر و 

سركشى كند، پس به زودى همگى ايشان را بسوى خود جمع فرمايد 

پس آنهائى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته بجاى آوردند پس 

دهد و از فضل خود به آنها زياده  مزدهايشان را به ايشان تمام مى

دهد. اما آنهائى كه زير بار اطاعت و بندگى او نرفته تكبر و  مى

 236فرمايد عذاب دردناكى. سركشى كردند پس آنها را عذاب مى

در حقيقت ترك عبادت و اطاعت از روى كبر و سركشى كفر و انكار 

ست كه او را سزاوار ستايش و پرستش الوهيت و ربوبيت خداوند ا

داند. زيرا كسى كه خود را به بندگى و خدا را به خدائى  نمى

شناخت و خود و جميع شؤونش را مخلوق و مربوب او دانست محال 

كشى كند و اگر گناهى از چنين كسى سر زند  است در برابر او گردن

هواى نفس و امر خداى را مخالفت كند در اثر غفلت و غلبه شهوت و 

                                                 
236  (1)-\i  َاحِلاِت فَ ُيَوفِّيِهْم أُ ْن َيْسَتْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبداً لِلَِّه َو اَل اْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َو َمْن َيْسَتْنِكْف َعْن ِعبادَ ل ا الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ يعاً َفَأمَّ ا ُجورَ تِِه َو َيْسَتْكربْ َفَسَيْحُشُرُهْم ِإلَْيِه مجَِ ُهْم َو يَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َو أَمَّ

بُ ُهْم َعذاباً أَلِيماً   (.173و  172آيه  4) سوره E\الَِّذيَن اْسَتْنَكُفوا َو اْسَتْكرَبُوا فَ ُيَعذِّ
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چنانچه حضرت سجاد  -است نه انكار ربوبيت و كبر در مقابل خدا

 كند: عليه الساّلم در دعاى ابو حمزه عرض مى

خداوند زمانى كه تو را گناه كردم منكر خدائى تو نبودم و امر تو را »

خوار و كوچك نشمردم و وعده عذاب تو را سبك نگرفتم و خود را از 

و قرار ندادم ليكن گناهى بود كه از روى سركشى در معرض قهر ت

من سر زد و نفسم برايم جلوه داد و فريبم داد و هواى بر من غالب 

 .237«شد

هر گناهى كه از روى كبر و سركشى باشد قابل آمرزش نيست زيرا 

گردد.  باشد. و از اينجا كفر ابليس ظاهر مى شاهد بر كفر صاحبش مى

ز روى سركشى ترك كرد و چون امر خداى را كه سجده به آدم بود ا

  هرگز براى بشرى كه او را از خاك آفريدى»گفت: 

______________________________ 
لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ  -(1)

حْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَ

آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَمَّا 

                                                 
خطيئة عرضت و سولت ىل نفسى و غلبىن هواى و اعانىن عليها شقوتى ...)  اهلى مل اعصك حني عصيتك و انا بربوبيتك جاحد و ال بامرك مستخف و ال لو عيدك متهاون و ال لعقوبتك متعرض و لكن -(2)  237

 دعاى ابو محزه مثاىل(.
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و  172آيه  4)سوره  الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً

173.) 

لم اعصك حين عصيتك و انا بربوبيتك جاحد و ال بامرك الهى  -(2)

مستخف و ال لو عيدك متهاون و ال لعقوبتك متعرض و لكن خطيئة 

عرضت و سولت لى نفسى و غلبنى هواى و اعاننى عليها شقوتى ... 

 )دعاى ابو حمزه ثمالى(.

 127، ص: 2 گناهان كبيره، ج

رسد ترا كه  ىنم»و خداوند در پاسخش فرمود:  238«كنم سجده نمى

و نيز  239«در عالم باال تكبر كنى بيرون شو كه تو از پستهائى

ابليس اطاعت امر خدا را نكرد و تكبر نمود و از كافرها »فرمايد:  مى

 .240«بود

  ترك دعا از روى كبر نيز كفر است

: چنانچه دعا نكردن و ترك عبادت خدا اگر از روى كبر باشد، يعنى 

يند نيز كفر و موجب خلود در آتش است. در خود را به او نيازمند نب

و گفت پروردگارتان كه مرا بخوانيد تا شما »فرمايد:  قرآن مجيد مى
                                                 

238  (1)-\i  ٍقاَل مَلْ َأُكْن أِلَْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلصاٍل ِمْن مَحٍَإ َمْسُنون \E (.33آيه  15) سوره 
239  (2)-\i  َاِغرِينَ َفما َيُكوُن َلَك َأْن تَ َتَكربََّ ِفيها ف  (.13آيه  7) سوره E\ اْخرُْج إِنََّك ِمَن الصَّ
240  (3)-\i َو اْسَتْكرَبَ َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ   َأىب \E (.32آيه  2) سوره 
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را پاسخ گويم. جز اين نيست آنان كه از پرستش من سركشى كنند، 

كه ذليل و  زود باشد كه در دوزخ درآيند درحالى

 .241«گانند خوارشده

سؤال است يعنى بخواهيد  نويسد: مراد از دعا در تفسير كاشفى مى

كدام گدائى  -كه خزانه من ماالمال است و كرم من بخشنده آمال

است كه نياز پيش آورد و نقد مراد بر كف اميدش ننهادم و كدام 

محتاج زبان سؤال گشاد كه رقعه حاجتش را به توقيع اجابت متوشح 

 نساختم.

بر آستان ارادت كه سر نهاد 

  شبى
 

كه لطف دوست برويش 

 اى نگشود ريچهد

   

 

و چون حقيقت دعا يعنى سؤال در حال احتياج از روى عجز و انكسار 

از حضرت آفريدگار، همان عبوديت و پرستش خداوند است. پس 

كسى كه از روى كبر ترك دعا كند، يعنى خود را نيازمند او نداند، 

                                                 
241  (4)-\i  ََّم داِخرِينَ َو قاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهن \E (.62آيه  40) سوره 
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خدا را سزاوار پرستش ندانسته و آن كفر محض و موجب خلود در 

 ت.آتش اس

پروردگارا سؤال كردن از »كند:  حضرت سجاد عليه السّالم عرض مى

حضرتت را عبادت ناميدى )زيرا عبادت آشكار كردن نهايت ذلت به 

درگاه خداوند و باالترين اقسام آن سؤال كردن از او است از روى 

احتياج و خضوع و دلشكستگى( و عبادت نكردن را استكبار ناميدى 

نيازى خود از خداوند  خداوند ظاهر ساختن بى)زيرا ترك سؤال از 

 و اقرار

______________________________ 
  قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ -(1)

 (.33آيه  15)سوره 

)سوره   الصَّاغِرِينَ فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ -(2)

 (.13آيه  7

 (.32آيه  2)سوره   وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ  أَبى -(3)

وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ  -(4)

 (.62آيه  40)سوره   عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ
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 128، ص: 2 اهان كبيره، جگن

نكردن به اينكه همه چيز از او است و حل هر مشكلى به دست تواناى 

ترين بندگان نزد  محبوب»فرمايد:  و در جاى ديگر مى 242«او است(

تو كسى است كه تكبر را رها كند و از اصرار بر گناه دورى نمايد و 

از اينكه  جويم استغفار را مالزم باشد و من به سوى تو بيزارى مى

 .243«تكبر كنم و تو را نخوانم

 تكبر نسبت بحرمات خدا

: از انواع تكبر، با خدا تكبر كردن در برابر امورى است كه به خدا 

نسبت دارد و از حرمات الهيه است. مانند اوامر و نواهى خدا و مانند 

ماههاى حرام مخصوصا ماه مبارك رمضان و مانند بيت اللّه الحرام و 

فه بلكه عموم مساجد. چون در قرآن مجيد به طور كلى مشاهد مشر

. پس تكبر در برابر 244 مساجد را به خودش منسوب فرموده است

هريك از اين امور اگر متضمن هتك آنها باشد قطعا حرام و گناه 

 كبيره است و در حقيقت تكبر با خداوند است.

                                                 
 صحيفه سجاديه(. 45فسميت دعائك عبادة و تركه استكبارا و توعدت على تركه دخول جهنم داخرين) دعاى  -(1)  242
 يه(.صحيفه سجاد 12و ان احب العباد اليك من ترك االستكبار و جانب االصرار و لزم االستغفار و انا ابرء اليك ان استكرب) دعاى  -(2)  243
244  (3)-\i  َِو َأنَّ اْلَمساِجَد لِلَّه \E (.18آيه  72) سوره 
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الل ايد ح اى كسانى كه ايمان آورده»فرمايد:  در سوره مائده مى

يعنى امورى كه به  245«ندانيد ترك حرمت و تعظيم شعائر خداى را

 هاى او است، احترامش را نگهداريد. خدا منسوب است و از نشانه

 آورد تكبر ذلت دنيا و آخرت مى

: از آثار تكبر در برابر حرمات الهى بلكه جميع اقسام تكبر، ذلت و 

ع زياد شدن خوارى در دنيا و آخرت است. چنانچه از آثار تواض

 عزت و شرف در دنيا و آخرت است.

هركس براى خدا »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كند و هركس تكبر كند خدا او را  فروتنى كند خداوند او را بلند مى

 .246«فرمايد پست مى

  تكبر به خاك اندر اندازدت   تواضع سر رفعت افرازدت

   

 

                                                 
245  (4)-\i  ِلُّوا َشعائَِر اللَّه  (.2آيه  5) سوره E\ يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حتُِ
 (.150باب التواضع صفحه  16ر جلد ىف الصحيح عنه صّلى الّله عليه و آله من تواضع هلل رفعه الّله و من تكرب خفضه الّله.) حبار االنوا -(5)  246

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  290 

______________________________ 
فسميت دعائك عبادة و تركه استكبارا و توعدت على تركه  -(1)

 صحيفه سجاديه(. 45دخول جهنم داخرين )دعاى 

و ان احب العباد اليك من ترك االستكبار و جانب االصرار و  -(2)

 صحيفه سجاديه(. 12لزم االستغفار و انا ابرء اليك ان استكبر )دعاى 

 (.18آيه  72)سوره   لِلَّهِ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ -(3)

 (.2آيه  5)سوره   يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ -(4)

فى الصحيح عنه صلّى اللّه عليه و آله من تواضع هلل رفعه اللّه  -(5)

باب التواضع صفحه  16و من تكبر خفضه اللّه. )بحار االنوار جلد 

150.) 

 129، ص: 2 جگناهان كبيره، 

كند كه گفت: در مكه معظمه  در شرح صحيفه از عمر بن شيبه نقل مى

بين صفا و مروه بودم، مردى را ديدم سوار بر اشترى است و 

كردند.  كردند و مزاحمت مى غالمانش مردم را از اطرافش دور مى

اى را با پاى برهنه و  پس از چندى داخل بغداد شدم مرد پژمرده

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  291 

طور  ى دراز ديدم باو نگريستم. به من گفت: چرا اينژوليده با موها

 نگرى؟ به من مى

بينم بمرد متكبرى كه بين صفا و مروه متكبرانه  گفتم: تو را شبيه مى

نمود گفت: من همان مردم گفتم:  كرد و چنين و چنان مى سعى مى

 اى؟ چه شد كه به اين روزگار سياه افتاده

كنند، من تكبر كردم  تنى مىگفت: در جائى كه همه مردم آنجا فرو

پس خداوند پست كرد مرا در جائى كه همه مردم بلندپروازى 

 كنند )يعنى در بغداد(. مى

  كبر در مقابل پيغمبر و امام

: كبر در مقابل پيغمبر و امام آن است كه خود را برابر يا باالتر از 

شان ايشان دانسته و حاضر براى تسليم و انقياد و فرمانبردارى از اي

نباشد مانند فرعونيان كه به حضرت موسى عليه السّالم و هارون عليه 

 گفتند: الساّلم تكبر نموده و مى

آيا ايمان بياوريم به دو بشرى كه مثل ما هستند و بر ما برترى »

نيستيد شما »گفتند:  و مانند ديگران كه به پيغمبران مى 247«ندارند

                                                 
247  (1)-\i َفقاُلوا أَ نُ ْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلنا\E (.49آيه  23) سوره 
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گفتند:  يا اينكه مى 248«دمگر بشرى مثل ما و بر ما امتيازى نداري

)يعنى چون ما از پيغمبر باالتريم بايد « چرا مالئكه بر ما نازل نشده»

ما پروردگارمان را ببينيم به تحقيق »ملك بر ما نازل شود( يا اينكه 

سركشى نمودند در نفسهاى خود و از حد گذرانيدند تجاوز 

 .249«بزرگى

اه ايشان را پروردگارا هرگ»فرمايد:  و از قول حضرت نوح مى

خوانم كه رو به تو آورند تا آنها را بيامرزى، انگشتان خود را در  مى

هايشان را به  كنند تا صداى مرا نشنوند و لباس گوشهايشان فرو مى

كنند، تكبرى زياد از  ورزند و تكبر مى پيچند و اصرار مى خود مى

 .250«حد

عليه و  و مانند تكبر كردن قريش در برابر حضرت محمد صلّى اللّه

  آله كه

______________________________ 
 (.49آيه  23)سوره  فَقالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا -(1)

 (.9آيه  14)سوره  إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا -(2)

                                                 
248  (2)-\i ِإْن أَنْ ُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمْثلُنا\E (.9آيه  14) سوره 
249  (3)-\i وا ِف أَنْ ُفِسِهْم َو َعَتْوا ُعُتوًّا َكِبرياً َربَّنا َلَقِد اْسَتْكربَُ   َلْو ال أُْنزَِل َعَلْيَنا اْلَمالِئَكُة َأْو نَرى\E (.23) سوره فرقان آيه 
250  (4)-\i  َو اْسَتْكرَبُوا اْسِتْكباراً َو ِإِنِّ ُكلَّما َدَعْوتُ ُهْم لَِتْغِفَر هَلُْم َجَعُلوا َأصاِبَعُهْم ِف آذاَّنِِْم َو اْسَتْغَشْوا ثِيابَ ُهْم َو َأَصرُّوا\E (.6آيه  71) سوره 
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ا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُو  لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ أَوْ نَرى -(3)

 (.23)سوره فرقان آيه  عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً

وَ إِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَ  -(4)

 (.6آيه  71)سوره  اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً

 130، ص: 2 ره، جگناهان كبي

گفتند: جوانى يتيم است و چون مال و جاه ندارد سزاوار پيمبرى  مى

نيست. چرا قرآن بر كسى كه جالل ظاهرى دارد )مانند وليد بن 

 ؟.251 مغيره و ابو مسعود ثقفى( نازل نگرديد تا ما او را پيروى كنيم

با  و در حقيقت كبر با پيغمبر و امام، كبر با خدا است. چنانچه تكبر

نمايندگان پيغمبر و امام و اطاعت نكردن از ايشان در جهت 

نمايندگى آنها، تكبر در برابر پيغمبر و امام بلكه خدا است، بنابراين 

علماى عاملين و فقهاى راشدين كه در اين زمان نواب عامه و 

باشند، اگر كسى با  نمايندگان حضرت حجة عجل اللّه تعالى فرجه مى

ر مقام اطاعت احكام( يا بايشان اهانت نمود و آنچه آنها تكبر كرد )د

را از احكام الهيه بيان كردند اطاعت نكرد و به زبان حال و قال گفت 

شما كيستيد كه من از شما پيروى كنم، يقينا با پيغمبر و امام تكبر 

                                                 
251  (1)-\i َرُجٍل ِمَن اْلَقْريَ َتنْيِ َعِظيمٍ   َلْو ال نُ زَِّل هَذا اْلُقْرآُن َعلى \E (.32) سوره زخرف آيه 
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نموده و بفرمايش حضرت صادق عليه السّالم در حد شرك به خدا 

 .252 است

  به پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله است تكبر به عالم، تكبر

زنهار عالمى را »فرمايد:  : پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

تكذيب نكنيد و بر او رد ننمائيد و او را دشمن نداريد و دوستش 

بداريد. زيرا دوستى علما نشانه اخالص و دشمنى ايشان نشانه 

د مرا خوار نموده و نفاقست. آگاه باشيد هركس عالمى را خوار كن

هركه مرا خوار كند خداى را خوار كرده و هركه خدا را خوار كند 

جايش در دوزخ است، آگاه باشيد هركس عالمى را گرامى بدارد 

مرا گرامى داشته و هركه مرا گرامى داشت خداى را گرامى داشته و 

 .253«هركه خداى را گرامى دارد رجوعش به بهشت است

 ندمتكبرينى كه در آتش

: بايد دانست كه آيات و رواياتى كه داللت بر خلود متكبرين در 

جهنم دارد مراد اين دو مرتبه از كبر است يعنى كبر با خدا و كبر با 

                                                 
 مراجعه شود. 52و  51صفحه  2و  1به پاورقى  -(2)  252
من اهان عاملا فقد اهانىن و من اهانىن فقد اهان الّله و من اهان الّله فمصريه اىل النار اال و من اكرم عاملا فقد ان ال تكذبوا عاملا و ال تردوا عليه و ال تبغضوه و احبوه فان حبهم اخالص و بغضهم نفاق اال و  -(3)  253

 (.268ص  2اكرمىن و من اكرمىن فقد اكرم الّله و من اكرم الّله فمصريه اىل اجلنة.) لئاىل االخبار ج 
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پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّالم زيرا چنانچه ذكر شد 

  اين دو مرتبه از كبر برگشتش

______________________________ 
)سوره   رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ  لَوْ ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى -(1)

 (.32زخرف آيه 

 مراجعه شود. 52و  51صفحه  2و  1به پاورقى  -(2)

ان ال تكذبوا عالما و ال تردوا عليه و ال تبغضوه و احبوه فان  -(3)

هاننى و من حبهم اخالص و بغضهم نفاق اال و من اهان عالما فقد ا

اهاننى فقد اهان اللّه و من اهان اللّه فمصيره الى النار اال و من اكرم 

عالما فقد اكرمنى و من اكرمنى فقد اكرم اللّه و من اكرم اللّه 

 (.268ص  2فمصيره الى الجنة. )لئالى االخبار ج 

 131، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و شكى نيست كه  بانكار و نداشتن ايمان به خداوندى آفريدگار است

 هركس بدون ايمان بميرد هميشه در آتش است.

فرمايد: كبر معصيت است. و اخبارى كه  شهيد در كتاب قواعد مى

درباره آن رسيده بسيار است. از آن جمله پيغمبر صلّى اللّه عليه و 
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شود كسى كه هموزن  هرگز داخل بهشت نمى»فرمايد:  آله مى

فرمايد: مراد كبرى است  پس مىس 254«اى از كبر در دلش باشد ذره

كه منتهى به كفر شود )يعنى كبر با خدا و پيغمبر صلّى اللّه عليه و 

آله( و اگر مراد غير از اين باشد يعنى كبر با ساير مردم، پس معنى 

حديث چنين است كه هرگز متكبر همراه مؤمن متواضع به بهشت 

پايان فرمايش رود بلكه پس از اينكه مدتى در آتش معذب شد. ) نمى

 شهيد(.

توجيه اولى بهتر است و شاهد آن حديثى است كه محمد بن مسلم از 

حضرت صادق عليه الساّلم روايت نموده كه فرموده: هركس هم وزن 

 رود. گويد كه من گفتم: دانه خردلى كبر در دلش باشد بهشت نمى

 م فرمود:امام عليه السّال «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»

چرا آيه استرجاع خواندى؟ گفتم براى آنچه از شما شنيدم. فرمود: 

طورى كه تو پنداشتى نيست همانا مقصود من جحود و انكار است.  آن

ثانيا فرمود: همانا آن عبارت از جحود و انكار است )يعنى كبرى كه 

مانع دخول بهشت ميشود، كبرى است كه مشتمل بر جحود حق و 

پيغمبر يا امام باشد اما كبر در برابر مردم با داشتن  انكار خدا و

                                                 
 (.73ص  73كرب) قواعد شهيد حبار جديد ج ال يدخل اجلنة من كان ىف قلبه مثقال ذرة من ال -(1)  254
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ايمان پس طورى نيست كه هيچوقت نجاتى از آتش برايش 

 .255نباشد(

 كبر با بندگان خدا

: قسم سوم كبر با مردم است به اينكه خود را بزرگ و ديگران را 

كوچك شمرده بر آنها بزرگى بفروشد و خود را برتر از آنها قرار 

اوات با آنها بدش بيايد، در راه رفتن بر آنها مقدم شود، دهد و از مس

در مجالس باال دست همه بخواهد بنشيند و توقع سالم و كوچكى 

شود و  كردن از همه دارد. اگر كسى او را نصيحت كند، متنفر مى

پذيرد. و اگر حرف باطلى بزند و بر او رد كنند خشمناك  نمى

 شود و اگر چيزى ياد مى

______________________________ 
ال يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من الكبر )قواعد  -(1)

 (.73ص  73شهيد بحار جديد ج 

ال يدخل الجنة من كان فى قلبه مثال حبة من خردل قال  -(2)

فاستر جعت فقال عليه الساّلم مالك تسترجع قلت لما سمعت منك 

                                                 
 (.310امنا اعىن اجلحود و امنا هو اجلحود) كاىف ج ص ال يدخل اجلنة من كان ىف قلبه مثال حبة من خردل قال فاسرت جعت فقال عليه الّسالم مالك تسرتجع قلت ملا مسعت منك فقال ليس حيث تذهب  -(2)  255
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انما هو الجحود )كافى ج فقال ليس حيث تذهب انما اعنى الجحود و 

 (.310ص 

 132، ص: 2 گناهان كبيره، ج

گذارد و توقع  كند و منت بر طرف مى كسى بدهد رفق نمى

خدمتگزارى از او دارد. و بالجمله خود را فوق مردم بداند و قرار 

بيند و اگر مال يا  دهد چنانچه خود را از حيوانات باالتر و برتر مى

فقرا و ضعفا در نماز جماعت و اجتماعات منصبى دارد حاضر نيست با 

دينى و غيره شركت نمايد. در حقيقت چنين شخصى خود را در صفت 

ويژه خدا يعنى عظمت و كبريائى شريك او قرار داده است. چنانچه 

ذكر شد مانند غالم سلطانى كه تاج سلطنتى را بر سر بگذارد و بر 

قهر و غضب است و  حيائى سزاوار تخت سلطنتى بنشيند چنين بنده بى

كنند و چون تمام افراد بشر بنده خدايند  جميع عقال او را سرزنش مى

و در اين جهت همه مساوى و برابرند پس اگر يكى از آنها ديگران را 

تر از خود دانسته و بر آنها كبريائى كند با خداوند در چيزى كه  پائين

 تنها سزاوار او است منازعه كرده است.

اياتى كه در مذمت كبر بر بندگان خدا و عقاب آن و بعضى از رو

 رسيده، در اول بحث ذكر شد.
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كبر آن است كه مردم را »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

مجلسى  256«كوچك بدانى و خوار شمارى و حق را سفاهت بدانى

فرمايد: يعنى در برابر حق، نادانى و سفاهت كند و آن را نپذيرد  مى

 ا سبك گيرد و قدر آن را نداند.يا اينكه حق ر

بزرگترين مراتب كبر، »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

يعنى حق را ناديده  257«خوار شمردن خلق و سبك گرفتن حق است

 گرفته بر اهل آن طعنه زند.

عمر بن يزيد به حضرت صادق عليه الساّلم عرض كرد: من خوراك 

برم و بر مركب خوب سوار  كار مى خورم و بوى خوش به خوب مى

شوم و غالم هم دنبال سرم هست آيا اين رويه تجبر و تكبر است  مى

تا آن را ترك كنم؟ امام عليه السّالم سر به زير انداخت و سپس 

فرمود: همانا جبار ملعون كسيست كه مردم را خوار شمارد و حق را 

عنى ناديده فهمم ولى م ناديده انگارد عمر گفت: اما حق را مى

هر كس مردم را پست شمارد و بر آنها »فهمم. فرمود:  گرفتن را نمى

 .258«بزرگى كند او جبار است

                                                 
 (.310ص  2احلق) كاىف ج الكرب ان تغمص الناس و تسفه  -(1)  256
 (.310ص  2ان اعظم الكرب غمص اخللق و سفه احلق) كاىف ج  -(2)  257
 (.311ص  2من حقر الناس و جترب عليهم فذلك اجلبار) كاىف ج  -(3)  258
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و چون بعضى از انواع كبر با خلق را در قرآن مجيد و روايات 

  خصوصا يادآورى

______________________________ 
 (.310ص  2الكبر ان تغمص الناس و تسفه الحق )كافى ج  -(1)

ص  2ان اعظم الكبر غمص الخلق و سفه الحق )كافى ج  -(2)

310.) 

ص  2من حقر الناس و تجبر عليهم فذلك الجبار )كافى ج  -(3)

311.) 

 133، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 شود. اى از آنها اشاره مى اند براى تذكر به پاره فرموده

 كبر با مردم در قرآن مجيد

او )بكافر و منافق( گفته و چون ب»فرمايد:  : در سوره بقره مى

شود از خدا بترس و ترك فساد و گناه كن عزت و حميت جاهليت  مى

شنود بدتر كند  دارد كه چون نام خدا و ترس از او مى او را بر آن مى

و گفتار ناهنجار از او سر زند جزاى گناه و بدى او را دوزخ بس است 
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بد بسترى كه در عذاب آن جاودان باشد و بد جائى است دوزخ و 

 .259«است آتش آن

از عبد اللّه بن مسعود نقل شده كه بزرگترين گناه آن است كه به 

كسى بگويند از خدا بترس )اتق اللّه( و او در جواب بگويد )عليك 

نفسك( تو برو خود را باش. بنابراين اگر كسى از روى خيرخواهى 

ه جاى به ديگرى بگويد از خدا بترس و فالن گناه را ترك كن و او ب

فروتنى در برابر نام خداوند تكبر كند و سخنان زشتى بگويد، مثال 

بگويد مگر تو فضولى، تو را با اين حرفها چكار، تو برو خودت را 

يا اينكه در عوض ترك گناه،  -اصالح كن، حساب تو از من جدا است

 به آن اصرار ورزد يا بدتر كند، مورد آيه شريفه است.

ر برابر هر حقى كبرش مانع پذيرفتن آن نظير آن كسى است كه د

 گردد و سعى در ابطال آن كند.

شنود ولى كبرش  يا مانند كسى كه در مقام مناظره كلمه حقى مى

دارد و اين از  شود و دست از باطل خود برنمى مانع قبول كردنش مى

آنان كه كافر »فرمايد:  صفات و اخالق منافقين است چنانچه مى

                                                 
259  (1)-\i  ْمثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َو لَِبئ  (.205آيه  2) سوره E\َس اْلِمهادُ َو ِإذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاْْلِ
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آن را نشنويد و در آن سخن بيهوده بگوئيد تا شدند گفتند اين قر

 .260«شايد شما چيره شويد

و تكبر نكن بگردانيدن روى خود از »فرمايد:  در سوره لقمان مى

گويند )يعنى با تواضع با مردم در  مردم هنگامى كه با تو سخن مى

گفتگو و سالم و برخورد مالقات كن و روى از ايشان برمگردان 

كنند از روى حقير و خوار دانستن خلق  مردم مىچنانكه متكبران با 

خصوصا با فقرا و بايد با غنى و فقير حالت يكسان باشد( و بر زمين 

مخرام از روى ناز )مانند جاهالن و دنياپرستان كه از روى ناز و فرح 

خرامند( جز اين نيست كه خداوند هر خرامنده  شديد روى زمين مى

 نند( و بسيار فخر و نازك )كه متكبرانه و بناز حركت مى

______________________________ 
وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ  -(1)

 (.205آيه  2)سوره  الْمِهادُ

لْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ ا -(2)

 (.25آيه  41)سوره   تَغْلِبُونَ

 134، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 
260  (2)-\i  ََو قاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْسَمُعوا هِلَذا اْلُقْرآِن َو اْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ْغِلُبون \E (.25آيه  41) سوره 
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كنند( دوست  كننده را )كه به اسباب تنعم بر مردمان سركشى مى

 .261«دارد نمى

ايد  اى كسانى كه ايمان آورده»فرمايد:  و در سوره حجرات مى

هى از سخريه نكند )كوچك كردن و خوار نمودن ديگرى را( گرو

مردان گروه ديگر را. شايد آن گروه استهزا كرده شده بهتر از ايشان 

)استهزاكنندگان( باشند نزد خداوند. و سخريه نكنند گروه زنان از 

زنان ديگر را شايد آن زنان )مسخره شده( بهتر از 

كنندگان( باشند و بايد طعنه نزنيد و عيب نكنيد نفسهاى  )مسخره

خود را، زيرا مؤمنين به منزله نفس واحدند خود را )يعنى اهل ملت 

پس هركس ديگرى را عيب كند گويا خود را عيب كرده است( و بايد 

به لقبهاى زشت يكديگر را نخوانيد. بدنامى است لقبى كه متضمن 

فسق باشد، پس از ايمان آوردن و هركس از چيزهائى كه نهى شده 

را در معرض خشم و توبه نكند پس ايشان گروه ستمكارانند )كه خود 

 «.262اند( عذاب خداوند قرار داده

و در حقيقت كسى كه به نظر حقارت و كوچكى به مسلمانى بنگرد و 

خود را از او برتر قرار دهد، مانند ابليس خواهد بود كه به حضرت 
                                                 

261  (1)-\i  ََك لِلنَّاِس َو ال مَتِْش ِف اأْلَْرِض َمَرحاً ِإنَّ اللَّه بُّ ُكلَّ خُمْتاٍل َفُخورٍ  َو ال ُتَصعِّْر َخدَّ  (.17آيه  31) سوره E\ال حيُِ
262  (2)-\i مياِن َو َمْن ملَْ يَ ُتْب  َأْن َيُكنَّ َخرْياً ِمْنُهنَّ َو ال تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكمْ   َأْن َيُكونُوا َخرْياً ِمْنُهْم َو ال ِنساٌء ِمْن ِنساٍء َعسى  يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر قَ ْوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعسى َو ال تَنابَ ُزوا بِاأْلَْلقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اْْلِ

 (.11آيه  49) سوره E\فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن.
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آدم به حقارت نگريست و خود را از او برتر گرفت و گفت من از آدم 

. و عاقبت هم كه به 263 او را از گل بهترم چون مرا از آتش آفريدى و

 .264هالكت ابدى رسيد

  به خرج دادن دارائى نيز كبر است

: از كبر بر خلق، ثروت و مكنت و جاه را به خرج مردم دادن و بر 

آنها جلوه كردن و فخر و مباهات نمودن است. چنانچه در سوره 

به درستى كه قارون از قوم موسى بود پس ستم »فرمايد:  قصص مى

پس بيرون آمد بر قوم  -كرد )و افزونى جست و تكبر كرد( برايشان

خودش )روز شنبه( در آرايش )بر استر سفيدى كه زين زرين داشت 

نشسته و جامه ارغوانى پوشيده و چهار هزار كس به همين كيفيت 

همراه خود آورد و ثروت و جالل خود را در معرض نمايش بر قوم 

 خويش قرار داد( تا آخر

______________________________ 
وَ ال تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ ال تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ ال  -(1)

 (.17آيه  31)سوره  يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ

                                                 
263  (3)-\i  ٍقاَل أَنَا َخرْيٌ ِمْنُه َخَلْقَتَِن ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطني \E (.77آيه  38) سوره 
264  (4)-\i  َأَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َو ممَّْن تَِبَعَك ِمْنُهْم َأمْجَِعني \E (.85آيه  38) سوره 
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يْراً أَنْ يَكُونُوا خَ  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى -(2)

أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ ال تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ   مِنْهُمْ وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى

ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ 

 (.11آيه  49)سوره  فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

 38)سوره   قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ -(3)

 (.77آيه 

آيه  38)سوره   لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ -(4)

85.) 

 135، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .265«رود حكايت كه به زمين فرومى

ست كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله نهى فرمود: كسى در بحار مروي

اى بپوشد و در  از روى خيال و تكبر راه برود، و فرمود: هركه جامه

آن جامعه تكبر كند خدا او را از كنار آتش جهنم فروبرد و قرين 

قارون در دوزخ است. زيرا او اول كسى است كه خيال و تكبر كرد و 

به زمين فروبرد و هركه اختيال كند در اش را  خدا به سبب آن خانه

جبروت خدا، با او منازعه كرده است. و فرموده: هركه بر فقيرى بغى 
                                                 

265  (1)-\i َعَلْيِهمْ   فَ َبغى  ِإنَّ قاُروَن كاَن ِمْن قَ ْوِم ُموسى \E\i- قَ ْوِمِه ِف زِيَنِتهِ   َفَخرََج َعلى \E (.79و  76آيه  28) سوره 
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و تطاول كرده يا او را كوچك شمارد، حقتعالى او را به قدر 

فرمايد تا داخل  هاى كوچك به صورت آدمى محشور مى مورچه

 .266دوزخ شود

 اند متكبران ديوانگان حقيقى

كند روزى پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله  ار نقل مى: و نيز در بح

 بر جماعتى گذشتند كه در يكجا جمع شده بودند. حضرت پرسيدند:

اى در اينجا هست و  ايد عرض كردند ديوانه براى چه اينجا جمع شده

 كند. حركاتى مى

فرمود: اين مجنون نيست بلكه به مرض مبتال شده است. مجنونى كه 

او را مجنون بگويند، كسى است كه در راه رفتن خود سزاوار است 

تبختر كند و به سبب خودبينى به راست و چپ خود بنگرد و بر خود 

ها و پهلوهاى خود را متكبرانه حركت دهد و از خدا در  ببالد و دوش

كه مشغول معصيت خداوند باشد و مردم  خواست بهشت كند درحالى

                                                 
اول من اختال فخسف الّله به و بداره االرض و من اختال  ّله صّلى الّله عليه و آله ان خيتال الرجل ىف مشيه و قال من لبس ثوبا فاختال فيه خسف الّله به من شفري جهنم و كان قرين قارون النهو َّنى رسول ال -(2)  266

جلد  ليه و آله و من بغى على فقري او تطاول عليه او استحقره حشره الّله يوم القيمة مثل الذرة ىف صورة رجل حىت يدخل النار) حبار االنوارفقد نازع الّله ىف جربوته و قال صّلى الّله عليه و آله ىف آخر خطبته صّلى الّله ع
 (.76جديد ص  76باب جوامع مناهى النىب صّلى الّله عليه و آله ج  16
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او نداشته باشند، اين است  از شرش ايمن نباشند و اميد خير از

 .267 ديوانه

______________________________ 
قَوْمِهِ   فَخَرَجَ عَلى - عَلَيْهِمْ  فَبَغى  إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى -(1)

 (.79و  76آيه  28)سوره   فِي زِينَتِهِ

و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان يختال الرجل فى  -(2)

شيه و قال من لبس ثوبا فاختال فيه خسف اللّه به من شفير جهنم و م

كان قرين قارون النه اول من اختال فخسف اللّه به و بداره االرض و 

من اختال فقد نازع اللّه فى جبروته و قال صلّى اللّه عليه و آله فى 

آخر خطبته صلّى اللّه عليه و آله و من بغى على فقير او تطاول عليه 

استحقره حشره اللّه يوم القيمة مثل الذرة فى صورة رجل حتى او 

باب جوامع مناهى النبى صلّى اللّه  16يدخل النار )بحار االنوار جلد 

 (.76جديد ص  76عليه و آله ج 

مر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على جماعة فقال ما  -(3)

معنا عليه فقال اجتمعتم فقالوا يا رسول اللّه هذا مجنون يصرع فاجت

ليس هذا بمجنون و لكنه المبتلى ثم قال أ ال اخبركم بالمجنون حق 
                                                 

جملنون قالوا بلى يا اجتمعتم فقالوا يا رسول الّله هذا جمنون يصرع فاجتمعنا عليه فقال ليس هذا مبجنون و لكنه املبتلى مث قال أ ال اخربكم باجملنون حق امر رسول الّله صّلى الّله عليه و آله على مجاعة فقال ما  -(3)  267
ج  125باب الكرب صفحه  15من شره و ال يرجى خريه فذلك اجملنون و هذا املبتلى) حبار االنوار جلد رسول الّله قال املتبخرت ىف مشيه الناظر ىف عطفيه احملرك جنبيه مبنكبيه يتمىن على الّله جنته و هو يعصيه الذى ال يؤ 

 (.233جديد ص  73
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المجنون قالوا بلى يا رسول اللّه قال المتبختر فى مشيه الناظر فى 

عطفيه المحرك جنبيه بمنكبيه يتمنى على اللّه جنته و هو يعصيه 

 الذى ال يؤمن شره و ال يرجى خيره فذلك المجنون و هذا المبتلى

 (.233جديد ص  73ج  125باب الكبر صفحه  15)بحار االنوار جلد 

 136، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  تزكيه نفس هم كبر است

اى دانستن و به  : از موارد كبر، خود را پاك و صاحب مقام و درجه

خرج ديگران دادن است. در سوره نجم صريحا از تزكيه نفس نهى 

نگرى به كسانى  آيا نمى»مايد: فر . و در سوره نساء مى268فرمايد مى

كنند )مانند گروهى از يهود كه سوگند  كه تزكيه نفس خويش مى

خورند كه ما از هر گناهى پاكيم( بلكه خداوند تزكيه و پاك  مى

فرمايد هركه را بخواهد و برايشان ظلم نكند و از حقشان نكاهد و  مى

ى )فتيل رشته زيادتر از استحقاقشان عقوبتشان نفرمايد باندازه فتيل

ضعيفى است كه در ميان هسته خرما است( بنگر اى محمد كه چگونه 

گفتند ما پاكيم و اهل بهشتيم  بندند )چنانكه يهود مى بر خدا دروغ مى

و اهل بهشت مائيم( و  269 كردند ما دوستان خدائيم و نصارا ادعا مى
                                                 

268  (1)-\i وا أَنْ ُفَسُكْم ُهَو أَْعَلُم مبَِن اتَّقى  (.33آيه  53) سوره E\ َفال تُ زَكُّ
269  (2)-\i للَِّه َو َأِحبَّاُؤهُ حَنُْن أَبْناُء ا  َو قاَلِت اْلَيُهوُد َو النَّصارى \E (.17آيه  5) سوره 
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 بس است اين دروغ به خدا بستن از حيث اينكه گناه ظاهر و آشكارى

 .270«است

دهد و  گاهى تزكيه نفس، بعلم است، مثل اينكه به خرج مردم مى

ام، فالن استاد و فالن بزرگ را  گويد: من صاحب علوم كثيره مى

گاهى تزكيه  -ام ام. چندين سال زحمت در فالن علم كشيده ديده

گويد: چندين سال شبها را احيا  نفس به عبادت است. مثال مى

ام، فالنى چندين برابر من مال دارد  گرفتهام، روزها روزه  داشته

ام و نظائر اين  هنوز حج نرفته ولى من چند سفر حج و زيارت رفته

 جمالت.

مثال  -شود نه صريحا طور ضمنى مى گاهى نيز تزكيه نفس به

گويد: فالن شخص به من ستم كرد مرد، يا به فالن مرض مبتال شد  مى

خودش هست. يا اينكه  يا گدا شد. و غرضش اظهار كرامتى براى

گويد: فالن حاجت را از خدا خواستم فورا مرحمت كرد و غرضش  مى

ام و بالجمله انواع كبر در  آن است كه بگويد من مستجاب الدعوه

اند:  افعال و اقوال زياد است. و بعضى از علماى اخالق فرموده

اى نيست مگر اينكه صاحب كبر ناچار بايد دارا باشد تا عز  رذيله

                                                 
270  (3)-\i  ْي َمْن َيشاُء َو ال يُْظَلُموَن فَِتياًل اْنظُْر َكي وَن أَنْ ُفَسُهْم َبِل اللَُّه يُ زَكِّ  (.50آيه  4 ) سورهE\ِبِه ِإمْثاً ُمِبيناً   َف يَ ْفرَتُوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َو َكفىأَ مَلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن يُ زَكُّ
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ودش را نگهدارد مانند حسد، حقد، غضب، عجب، ريا، كذب، غيبت خ

و تهمت و غيره و نيست خلقى از اخالق پسنديده مگر اينكه صاحب 

كبر از آن محروم است از ترس كم شدن عزش مانند تواضع، كظم 

  غيظ، عفو، صدق، دوستى

______________________________ 
 (.33آيه  53)سوره   وَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقىفَال تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُ -(1)

آيه  5)سوره   نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ  وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى -(2)

17.) 

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ ال  -(3)

 بِهِ إِثْماً مُبِيناً  تِيلًا انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ كَفىيُظْلَمُونَ فَ

 (.50آيه  4)سوره 

 137، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 مؤمنين و نظاير اينها.

و چون كمتر كسى از اين مرض مهلك پاك است بلكه بر بسيارى 

بينند،  مشتبه گرديده و شايد خود را از اين بيمارى پاك مى

هائى براى آن ذكر  كه به آن مبتاليند. علماى اخالق نشانه درحالى
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هاى اين شجره  اند كه اگر كسى در خود ديد بداند كه از ريشه كرده

 خبيثه در قلب او است و بايد در صدد اصالح خود برآيد.

 هاى كبر نشانه

كند اگر حق بر  هنگامى كه با امثال خود در مطلبى گفتگو مى -1: 

انشان جارى شود در صورتى كه پذيرفتن و اعتراف كردن به آن زب

برايش گران باشد و اظهار بشاشت و خرمى نتواند كند، معلوم است 

 تكبر دارد.

تر از محلى كه سزاوار نشستن او  اگر در محافل و مجامع، پائين -2

است برايش گران باشد يا هنگام راه رفتن عقب همه قرار گرفتن 

 شد، متكبر است.برايش گران با

در صورتى كه اول سالم كردن به زير دستش برايش سخت باشد  -3

 متكبر است.

اگر اجابت دعوت فقير بينوائى با انجام حاجتش يا نشستن  -4

 پهلويش برايش سخت باشد، نشانه كبر است.

ضروريات زندگى خانه را از بازار خريدن و به روى دست گرفتن  -5

يش مشكل باشد متكبر است. مگر در صورتى و به خانه بردن اگر برا
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كه به مقتضاى زمان و مكان و حال و شأنش اين عمل برايش واقعا 

 عيب باشد و سبب غيبت كردن مردم بشود.

بها و زبر و كهنه اگر برايش گران باشد و  هاى كم پوشيدن جامه -6

در بند پوشيدن لباس نفيس و فاخر بوده و آن را شرف و بزرگى 

كبر است. مگر حقيقتا اين عمل سبب هتك آبرويش باشد بداند مت

 چنانچه ذكر شد.

نشستن با نوكر و كلفت و شاگرد بر سر يك سفره طعام اگر بر او  -7

 گران باشد عالمت كبر است.

پس از دانستن بزرگى گناه كبر و معنا و انواع آن اينك بايد راه 

 لى معلوم گردد.چاره آن را هم بدانيم و عالج آن از راه علمى و عم

 چاره مرض كبر )عالج علمى(

: از جمله راههاى عالج علمى كبر، تفكر در ابتداى خلقت خود است 

اى كه نزد جميع افراد بشر پليد  كه متوجه باشد از نطفه گنديده

بايد »فرمايد كه  است، آفريده شده. چنانچه در قرآن مجيد امر مى

 انسان بينديشد و ببيند از

 138، ص: 2 ، جگناهان كبيره
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 272 اى كه هيچ نداشت گنديده 271 چه آفريده شده، از آب جهنده

يعنى نه چشم نه گوش نه دست و پا و نه زبان و اراده و غيره پس 

 «.طور عاريت به او داده است خداوند اينها را هم به

كه از هر  و از مجراى بول براى دومين مرتبه خارج شد، درحالى

و را قوى فرمود. ليكن قوه و قدرت جهت ناتوان بود متدرجا ا

محدودى كه به هزاران نوع ضعف و ناتوانى همراه است، چنانچه او 

را به گرسنگى و تشنگى و خواب مبتال فرمود، به طورى كه اگر 

تواند زنده باشد و همچنين  نخواهد بخورد و بياشامد و بخوابد، نمى

اع مرضها و به لباس و مسكن او را نيازمند ساخت و در معرض انو

آفتها است كه از شماره بيرون است و در طب قديم عدد انواع 

 اند. مرضهاى انسان را چهار هزار نوع شمرده

                                                 
 خلق من ماء دافق. -فلينظر االنسان مم خلق -(1)  271
طان به او گفتند اياذ جواهر و نقود نويسد: چون اياذ نزد سلطان حممود بيش از مهه مقرب گرديد حاسدين او در مقام از بني بردنش شدند تا روزى دو نفر از وزرا آمدند نزد سل در كتاب عدد السنه مى -(2)  272

آيد مشا برويد در را باز كنيد آنچه نقد و جواهر مجع   دهد. سلطان به شك افتاد گفت: فردا كه اياذ نزد من مى رود و كسى را راه منى دزديده و در حجره پنهان منوده و قفلها بر او زده هر روز صبح اول آجنا مىبيشمارى 
 كرده بياوريد.

اى باشد و اال براى چارق و پوستني كهنه اين قفلها و هر روز  اى، گفتند بايد دفينه قفلها را شكستند وارد حجره شدند چيزى نيافتند جز چارق پاره و پوستني كهنه فردا مجعى با بيل و كلنگ و جوال و محاهلا روانه شدند
 تنها آمدن بر اين حجره جهت ندارد. زمني را حفر كردند چيزى نيافتند آمدند به سلطان خرب دادند.

 اى كه جز چارق و پوستني چيزى نيست قفلها زدن و هر روز تنها رفنت در آن چيست؟. پرسيد: سبب اينكه در اين حجره پس سلطان از اياذ
رور نشود و بداند هرچه دارم بينم كه نفس مغ روم لباس اول خود را مى گفت اين لباس پيش از غالم تو شدن من است و چون من غالم تو شدم صاحب مهه چيز شدم و چون نفس سركش و معجب است، هر روز مى

 شوم. باشد و بعد به حضور سلطان مشرف مى از لطف سلطان است و عاريه مى

 اى اياذ آن پوستني را ياد آر  از مىن بودى مىن را واگذار

  اى طمطراقى در جهان افكنده   اى كرمكى و از قذر آگنده
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هميشه در جوفش بول و غائط است كه اگر ستر الهى نبود از بوى 

 توانست زندگى كند. عفونت خود نمى

______________________________ 
 لق من ماء دافق.خ -فلينظر االنسان مم خلق -(1)

نويسد: چون اياذ نزد سلطان محمود  در كتاب عدد السنه مى -(2)

بيش از همه مقرب گرديد حاسدين او در مقام از بين بردنش شدند تا 

روزى دو نفر از وزرا آمدند نزد سلطان به او گفتند اياذ جواهر و 

هر نقود بيشمارى دزديده و در حجره پنهان نموده و قفلها بر او زده 

دهد. سلطان به شك  رود و كسى را راه نمى روز صبح اول آنجا مى

آيد شما برويد در را باز كنيد  افتاد گفت: فردا كه اياذ نزد من مى

 آنچه نقد و جواهر جمع كرده بياوريد.

فردا جمعى با بيل و كلنگ و جوال و حمالها روانه شدند قفلها را 

چارق پاره و پوستين  شكستند وارد حجره شدند چيزى نيافتند جز

اى باشد و اال براى چارق و پوستين كهنه  اى، گفتند بايد دفينه كهنه

اين قفلها و هر روز تنها آمدن بر اين حجره جهت ندارد. زمين را 

 حفر كردند چيزى نيافتند آمدند به سلطان خبر دادند.
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اى كه جز چارق  پس سلطان از اياذ پرسيد: سبب اينكه در اين حجره

 وستين چيزى نيست قفلها زدن و هر روز تنها رفتن در آن چيست؟.و پ

گفت اين لباس پيش از غالم تو شدن من است و چون من غالم تو 

شدم صاحب همه چيز شدم و چون نفس سركش و معجب است، هر 

بينم كه نفس مغرور نشود و بداند  روم لباس اول خود را مى روز مى

باشد و بعد به حضور  اريه مىهرچه دارم از لطف سلطان است و ع

 شوم. سلطان مشرف مى

 

از منى بودى منى را 

 واگذار
 

اى اياذ آن پوستين را ياد 

 آر

   اى كرمكى و از قذر آگنده
طمطراقى در جهان 

  اى افكنده

   

 

 

 139، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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هاى خودش بيشمار است، چنانچه  اما ناتوانيش از نرسيدن به خواسته

خواهد  تواند، مى هد بسيارى از چيزها را بداند ولى نمىخوا مى

خواهد چيزى مثل معصيت  كند، مى چيزى يادش بيايد فراموش مى

خواهد حواس خود را جمع  مى -تواند را فراموش كند ولى نمى

تواند. به چيزى  ها را از خود دور كند نمى كرده، خياالت و وسوسه

در اثر عادت يا عالقه فوق كند كه هالكش در آن است ولى  ميل مى

تواند ترك كند با اينكه يقين دارد برايش مضر است و  العاده نمى

 273آيد از چيزى كه حياتش در آن است. بدش مى

اى از  بعالوه در هر لحظه از شبانه روز، در خطر از بين رفتن قوه

قواى بدنى است و در معرض زائل شدن انچه مورد عالقه او است 

چيز توانائى  اى است كه بر هيچ خالصه بنده -الدمانند مال و او

ندارد، نه نفع و خيرى به خودش برساند و نه ضرر و شرى از خودش 

. اين است مختصرى از 274دور سازد يا به زندگى خودش ادامه دهد

حاالت انسان در اين مدت حيات دنيوى و از واضحات است كه در هر 

تواند از  كه هيچ نمى لحظه مورد تهديد رسيدن مرگ است به طورى

 آن جلوگيرى نمايد.
                                                 

اى و  ائى زندهمنايد از شعىب كه ديدم عبد امللك بن مروان را در قصرش، مريض افتاده در بسرت، اطبا باو گفته بودند مادامى كه از خوردن آب خوددارى من نقل مى 115كتاب آداب النفس صفحه   2در جلد  -(1)  273
و ان كان فيه نفسى يعىن مرا سرياب كنيد هر چند مرگ من در آن است. پس  اگر سرياب منودى خود را مرگ تو در آن است. پس از آب خوددارى منود تا اينكه عاجز شد و به مرگ راضى گرديد و گفت اسقوىن رىي

 جام آب آوردند و چون سرياب شد طوىل نكشيد كه به جهنم واصل گرديد.
274  (2)-\i  ًَو ال مَيِْلُكوَن أِلَنْ ُفِسِهْم َضرًّا َو ال نَ ْفعاً َو ال مَيِْلُكوَن َمْوتاً َو ال َحياًة َو ال ُنُشورا\E (.3آيه  25) سوره 
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 شود؟ پس از مرگ چه مى

: اما حاالت مردن و در قبر رفتن تا خاك شدن، پس كافى است آنچه 

 -از حاالت محتضرها ديده و شنيده و پس از آن حاالت گذشتگان

اى نداشت. بدبختى اينجا است كه  شد غصه جا كار تمام مى اگر همين

برند و جميع افعالش، كوچك و بزرگ  الهى مىاو را به محكمه عدل 

شود به تفصيلى كه در قرآن مجيد و روايات بيان گرديده  بررسى مى

 .275 است

، و چه بزرگانى كه در 276چه بسيار عزيزان دنيوى كه در آنجا خوار

  آنجا از مورچه

______________________________ 
نمايد از  ىنقل م 115كتاب آداب النفس صفحه  2در جلد  -(1)

شعبى كه ديدم عبد الملك بن مروان را در قصرش، مريض افتاده در 

بستر، اطبا باو گفته بودند مادامى كه از خوردن آب خوددارى 

اى و اگر سيراب نمودى خود را مرگ تو در آن است. پس  نمائى زنده

از آب خوددارى نمود تا اينكه عاجز شد و به مرگ راضى گرديد و 

يى و ان كان فيه نفسى يعنى مرا سيراب كنيد هر چند گفت اسقونى ر

                                                 
 شرح خمتصرى در كتاب معاد از بيانات حضرت مؤلف به چاپ رسيده. -(3)  275
276  (4)-\i  ٌخاِفَضٌة راِفَعة\E(.3آيه  56كننده و باال برنده است() سوره  ) قيامت پست 
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مرگ من در آن است. پس جام آب آوردند و چون سيراب شد 

 طولى نكشيد كه به جهنم واصل گرديد.

وَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاً وَ ال يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ ال حَياةً وَ  -(2)

 (.3ه آي 25)سوره  ال نُشُوراً

شرح مختصرى در كتاب معاد از بيانات حضرت مؤلف به چاپ  -(3)

 رسيده.

كننده و باال برنده است( )سوره  )قيامت پست خافِضَةٌ رافِعَةٌ -(4)

 (.3آيه  56

 140، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ها  ترين هيئت خوردترند. چه بسيار صورتهاى زيبائى كه آنچه به زشت

صورت سگ و خوك پيش آنها زيبا است و شوند به طورى كه  وارد مى

شناسد  داند و سرانجام خود را نمى كسى هم عاقبت امر خود را نمى

كه از اشقيا است يا سعدا، از عزيزان است يا ذليالن، از روسفيدان 

رويان و در آنچه از حاالت انسان ذكر شد جميع افراد  است يا سياه

و هر عاقلى در آنچه  بشر هر كس و در هر مقامى باشد مساوى است.

كند كه خودبينى و  اش دقت كند، يقين مى از گزارشات حال و آينده
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بزرگى و كبريائى و سركشى، اليق و سزاوار انسان نيست. كسى كه 

عجز و ضعف سراسر شؤونش را گرفته چگونه دعوى انانيت و برترى 

 تواند كند؟ آيا دروغى از اين آشكارتر است؟. مى

 ايد ديدنسبت باالتر را ب

: بعضى از بزرگان براى چاره علمى كبر، تحقيق لطيفى بيان نموده و 

فرمايد: تكبر، هيأتى است كه در  شود. مى براى مزيد فايده نقل مى

تر از خود  شود و از دوام مالحظه نسبتى كه با پست نفس پيدا مى

دارد و غفلت از نسبتى كه با باالتر از خود دارد. و شرح اين مطلب 

اى است اكنون آن شخص را با آن  ست كه كسى را مثال بندهآن ا

بنده نسبتى است و آن آن است كه غالب است بر او و حاكم او است 

و آن بنده را بيرون شدن از اراده او ميسر نيست و مسخر او است و 

اين شخص را نسبتى با خداوند است كه مغلوب و مقهور و مسخر و 

موال مالحظه نسبت اولى بر او غالب محكوم او است. اكنون اگر آن 

شود كه  شد و هميشه آن نصب العينش گرديد، حالتى در او پيدا مى

اش  تكبر است ولى در صورتى كه نسبت دوم بيشتر مورد مالحظه

باشد و از ناتوانى و مقهورى خود نسبت به حق با مالحظه قدرت و 
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دا عظمت پروردگار حالت خضوع و خشوع و نيازمندى در او پي

 شود كه آن تواضع )و ضد تكبر( است. مى

گرچه ابتدا اين حالت در شخص نسبت به خداوند است. اما چون در 

رسد )يعنى كسى كه براى  او رسوخ كرد به ساير حدود وجود هم مى

خدا متواضع شد با تمام مخلوقات او نيز متواضع خواهد بود( مانند 

م خشم با مجرم شخص در هنگا -تجاوز غضب از مجرم به ديگران

 تنها در غضب نيست بلكه با در و ديوار به جنگ است.

گردد كه خداى تعالى متكبر به حق است زيرا  از اين بيان واضح مى

نسبت مغلوبى و مقهورى با كسى ندارد و غير از نسبت غالبى و 

قاهرى نسبتى ديگر نيست و غير از او هيچكس سزاوار تكبر نيست. 

عرش و اسرافيل و جبرئيل باشد نسبت چه هركس، هرچند حمله 

مغلوبيش با خداى تعالى شديدتر است )به غير متناهى( از نسبت 

غالبيش بر ديگرى. پس چگونه سزاوار است از اين نسبت غفلت كرده 

 تمام به نسبت ديگر متوجه شود

 141، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 تا به كبر مبتال گردد؟.
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ست حقيقى، نيست حقيقى نشود فرمايد: هركس كه پيش ه و نيز مى

فرمايد: )بر خدا  بر او استعال )برترى( جسته است در قرآن مجيد مى

بايد چندان بزرگى خدا را بيابد كه بزرگى آدمى  277برترى نجوئيد(

 )خودش( را فراموش كند.

  حاالت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله مظهر تواضع

عبد اللّه، سيد  : و اين حالت را لوازم چندى است كه در صفت

اند: هرگز براى خودش غضب  الكونين صلّى اللّه عليه و آله گفته

نشست و بر زمين غذا  . و بر روى خاك مى278فرمود نمى

گرفت و او را  شد كنيزى دست حضرتش را مى و گاه مى 279خورد. مى

اند هرگاه  . و نيز گفته280برد خواست مى براى شفاعت به هرجا مى

 .281كرد اهل خانه همكارى مىشد با  داخل خانه مى

 منشأ كبر را بايد زدود

: از موارد عالج علمى كبر، تفكر و تدبر كردن در اشتباه انسان است، 

گردد مانند علم، عمل، نسب،  در چيزهائى كه سبب كبر و غرور مى

                                                 
277  (1)-\i  َِو َأْن ال تَ ْعُلوا َعَلى اللَّه \E (.18آيه  44) سوره 
 (.202حبار االنوار از مناقب صفحه  6كان ال يغضب لنفسه) جلد   -(2)  278
 (.202صفحه  6كان جيلس على االرض و يأكل على االرض) حبار جلد   -(3)  279
 كانت االمة من اماء املدينة تأخذ بيد رسول الّله ص فتذهب به حيث شائت.  -(4)  280
 (.22صفحه  6كان صّلى الّله عليه و آله اذا دخل بيته ىف مهنة اهله) حبار جلد   -(5)  281
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پس از دقت دانسته  -مال، جاه، منصب، اتباع، قوه، جمال و غيره

 -از آنها خالف عقل است اما علم شود كه كبر و غرور به هر يك مى

شود بلكه پيش از  اگر از دانشهاى دنيوى باشد كه به مرگ برطرف مى

شود و چون نفع آن  مرگ در اثر ترك ممارست يا فراموشى زائل مى

فقط براى چند روز زندگى دنيا است، سزاوار مغرور شدن نيست. 

اند كه د داند با آنچه كه نمى خصوصا با مالحظه نسبت آنچه مى

 نسبت محدود با نامحدود است.

اگر از علوم اخروى و دينى باشد، آنچه كه راجع به معارف الهى 

فرمايد:  است، اثرش تواضع و خشوع است نه كبر و غرور چون مى

و اگر حالش غير از اين باشد،  282«ترسند تنها دانايان از خدا مى»

اصطالحاتى  بهره است فقط شود، از نور و حقيقت علم بى معلوم مى

 ياد گرفته آن هم چيزى نيست كه موجب فخر باشد.

علم به احكام دينى يعنى فقه هم وقتى نافع است كه برطبق آن عمل 

 شود و

______________________________ 
 (.18آيه  44)سوره   وَ أَنْ ال تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ -(1)

                                                 
282  (6)-\i  ُا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماء  (.25آيه  35) سوره E\ِإمنَّ
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مناقب صفحه بحار االنوار از  6كان ال يغضب لنفسه )جلد  -(2)

202.) 

 6كان يجلس على االرض و يأكل على االرض )بحار جلد  -(3)

 (.202صفحه 

كانت االمة من اماء المدينة تأخذ بيد رسول اللّه ص فتذهب به  -(4)

 حيث شائت.

كان صلّى اللّه عليه و آله اذا دخل بيته فى مهنة اهله )بحار  -(5)

 (.22صفحه  6جلد 

 (.25آيه  35)سوره  لَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُإِنَّما يَخْشَى ال -(6)

 142، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كسى كه فقه بداند و عمل نكند، مانند كسى است كه علم طب 

كند و به فرمايش قرآن مجيد مانند  داند ولى به آن عمل نمى مى

عمل بود به  . و بلعم باعور را كه عالم بى283خرى كه كتابها را بار كند

. و اگر عالمى متوجه شود كه حجت خدا بر 284فرمايد شبيه مىسگ ت

او تمام شده و مسؤوليت سنگينى بر عهده او است به طورى كه هفتاد 
                                                 

283  (1)-\i   ًَكَمَثِل احلِْماِر حَيِْمُل َأْسفارا\E (.5آيه  62) سوره 
 به مهني كتاب مراجعه شود. -(2)  284
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گردد يقينا بر  شود و يكى هم از او عفو نمى گناه از جاهل بخشيده مى

 ورزد. گردد نه اينكه كبر مى تواضع و انكسارش افزوده مى

 عمل مقبول ارزش دارد

عمل، بايد دانست كار خير اگر با خضوع و خشوع و نياز و  : اما

انكسار باشد كه جان بندگى است عبادت و با ارزش است. و اگر با 

جانى است كه ارزشى ندارد و نيز  كبر و ناز باشد به مانند صورت بى

بايد دانست، كار خير زمانى نافع است كه مورد قبول حق تعالى 

داند آيا عمل  هان است و هيچكس نمىواقع گردد و آن هم امرى پن

خيرش پذيرفته شده است يا در اثر نبودن صدق و اخالص و تقوا رد 

شده؟ بنابراين عمل خير هم مانند علم است كه موجب عجز و تواضع 

و آنان »فرمايد:  است نه غرور و كبر. چنانچه در صفات مؤمنين مى

خيرات( كه دهند آنچه دهند )از انواع طاعات و عبادات و 

كه دلشان ترسناك است از اينكه بازگشتشان به سوى  درحالى

285«پروردگارشان است
 

يعنى از پذيرفته نشدن اعمالشان نزد پروردگارشان ترسانند زيرا 

 خداوند دانا است به آنچه برايشان پوشيده است.

                                                 
285  (3)-\i  ُْم راِجُعونَ   ْم ِإىلَو الَِّذيَن يُ ْؤتُوَن ما آتَ ْوا َو قُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلٌة أَن َّه  (.62آيه  23) سوره E\ َرهبِِّ
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 شرافت نسب موجب كبر نبايد بشود

حكام و اشراف  : اگر شرافت ظاهرى دنيوى است مثل اينكه پدرش از

بوده، پس اصل دنيا چيست تا امور اعتبارى آنچه باشد جز زرق و 

گردد و افتخار  برقى كه چند روزى جوالنى دارد و نيست و نابود مى

 و غرور و كبر به آن دليل كمال حماقت و سفاهت است.

كند، اآلن در عالم  ديگر آنكه، چه بسا كسانى كه به آنها افتخار مى

ها صداى ناله و  ترين جايگاه ترين حاالت و پست برزخ در سخت

  حسرتشان بلند است و اين احمق

______________________________ 
 (.5آيه  62)سوره  كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً -(1)

 به همين كتاب مراجعه شود. -(2)

  رَبِّهِمْ راجِعُونَ  أَنَّهُمْ إِلىوَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ  -(3)

 (.62آيه  23)سوره 

 143، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 كند. به واسطه نسبت به آنها تكبر مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  326 

اگر شرافت حقيقى و معنوى باشد مانند سلسله جليله سادات بايد 

دانست كه شرافت اجداد طاهرين او به واسطه قرب ايشان به خدا و 

سانى است كه از آن جمله كمال تواضع با دارا بودن جميع فضائل نف

داند،  خدا و خلق است و كسى كه خود را به ايشان منسوب مى

واسطه نسب بيشتر با خدا و مردم  سزاوارتر از ديگران است كه به

فروتنى كند و از كبر و ساير صفات رذيله كه از صفات دشمنان آنها 

 است پاك و منزه باشد.

داند، اگر خود عالم متكبر باشد، از فضيلت وابسته به علما هم بايد ب

علم محروم است. چنانچه ذكر شد. پس چگونه است حال كسى كه 

بخواهد بداشتن نسبت به عالم خود را صاحب فضيلت ببيند و بر 

 ديگرى تكبر نمايد؟.

  كبر به مال از حماقت است

: اگر ثروتى به دست آورد و بر فقرا و مستمندان بزرگى فروخت و 

را از آنها باالتر دانست، از حماقت است. مثل اينكه اگر فقير  خود

مريض شود از او عيادت نكند )چون فقير است( هرچند رحم يا 

همسايه باشد. يا اگر فقيرى با او سخن گويد به حرفش توجهى نكند 
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يا جواب سالمش را درست ندهد يا با او به تندى سخن بگويد و نظاير 

 اينها.

مال بيرون از ذات انسان است و كم و زياد آن ربطى بايد بداند كه 

ترين افراد بشر )از  به كمال انسانى ندارد چنانچه ممكن است پست

جهت كماالت معنوى( داراترين آنها باشد ديگر آنكه مال به مرگ 

اى ممكن است به  شود بلكه در هر لحظه شخص به ديگران منتقل مى

بسيار ثروتمندان متكبر  اى از كفش بدر رود. چه واسطه حادثه

 مغرورى كه به اندك زمانى فقير و جزء مستمندان شدند.

اگر ثروتمند، ايمان و فهم داشته باشد، مال خود را فتنه و بال و اسباب 

بيند كه  ، و خود را مورد مسؤوليت سختى مى286بيند امتحان خود مى

از عهده بيرون آمدنش خيلى سخت است و الزمه اين فهم و دانش، 

 انكسار و تواضع با فقرا است نه غرور و كبر.

خبرى باشد و مال خود را خير خدا داده ببيند و  و اگر ثروتمند بى

خود را سزاوار آن ببيند، بايد اين آيه شريفه را متذكر شود كه 

كنند آنچه ما به ايشان از مال و فرزندان  آيا گمان مى»فرمايد:  مى

  ايم؟ نه چنين است ان رساندهايم، خيرهائى است كه به ايش داده

                                                 
286  (1)-\i  ٌا أَْمواُلُكْم َو َأْوالدُُكْم ِفْتَنة  (.28آيه  8) سوره E\َو اْعَلُموا أمنَّ
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______________________________ 
 (.28آيه  8)سوره  وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَةٌ -(1)

 144، ص: 2 گناهان كبيره، ج

. زيرا عطاى مال و فرزند هرگاه موجب كسب 287«فهمند بلكه نمى

نه  288 و از مصاديق مكر استسعادت نباشد، از قبيل استدراج و غضب 

 لطف و رحمت.

و براى دانستن اينكه اين مال رحمت و خير است يا بال و غضب الهى 

است، دو عالمت در روايات ذكر شده يكى تواضع و ديگرى توفيق 

انفاق. پس هر ثروتمندى كه هر چند مالش زيادتر شود، تواضعش به 

خير و رحمت الهى  گردد، آن مال فقرا و انفاقش به آنها بيشتر مى

است و اگر بخل و كبرش بيشتر شود، وبال و سبب شقاوت و بدبختى 

 او است.

  جاه، منصب، اتباع، امور اعتبارى است

اعتبارى آن و اينكه گاه  : آنچه درباره مال گفته شد از زوال و بى

خير و نعمت، و گاه شر و نقمت است، در جاه و منصب و اتباع هم 

                                                 
287  (1)-\i  ُُهْم ِبِه ِمْن ماٍل َو بَِننَي ُنسارُِع هَلُْم ِف اخلَْرْياِت َبْل ال َيْشع ا منُِدُّ  (.58و  57آيه  23) سوره E\ ُرونَ أَ حَيَْسُبوَن أمنَّ
 به مهني كتاب مراجعه شود. -(2)  288
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تر و خطر آن بزرگتر است.  دتر و تكليف سختجارى است بلكه شدي

خصوصا اگر با ثروتمندى و توانگرى جمع شود در هر لحظه در خطر 

بزرگى است كه آيا وظيفه مهم الهى كه اكنون بر دوشش هست انجام 

شود در اثر  سازد و گاه مى دهد يا نه بلكه وزر خود را بيشتر مى مى

ن و اهانت به مؤمنى فريادرسى نكردن از مظلومى يا تكبر كرد

)خصوصا اگر سيد و عالم يا پيرى باشد( سزاوار انواع عقوبتها و 

شود. بنابراين جاه و منصب و اتباع هم مانند مال  عذابهاى الهى مى

در معرض زوال و بعالوه خارج از ذات انسانى و از امور اعتبارى 

آن  خورد. تا چه رسد كه به است كه عاقل به هيچ وجه فريبش را نمى

 كبر ورزد.

اعتبارى و زوال مال و جاه و مقام در تاريخ گذشتگان  شواهد بى

بسيار است از آن جمله از كتاب حبيب السير نقل گرديده كه چون 

عمرو بن ليث، با هفتاد هزار جوان با استعداد، مقابل امير اسماعيل 

سامانى كه با ده هزار سوار بود قرار گرفت، چون آواز نفير و صداى 

وس جنگ بلند شد، اسب عمرو بن ليث توسنى كرده و او را ك

اختيار به صف دشمن رسانيد. امير اسماعيل بدون جنگ كردن  بى

 اى محبوس گردانيد. غالب گشته و عمرو را در خيمه
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نقل است كه در آن روز نظر عمرو به يكى از شاگردپيشگانش افتاد، 

 او را طلبيد و

______________________________ 
أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنِينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِي  -(1)

 (.58و  57آيه  23)سوره   الْخَيْراتِ بَلْ ال يَشْعُرُونَ

 به همين كتاب مراجعه شود. -(2)

 145، ص: 2 گناهان كبيره، ج

از گرسنگى شكايت كرد. شاگرد پيشه در حال قطعه گوشتى به هم 

رسانيد و چون ديگ نبود، آن را در سطل اسب انداخت و آتش 

افروخت و پى كار خود رفت. اتفاقا سگى آمده سر در سطل كرد، 

دهانش از حرارت شوربا بسوخت به تعجيل سر از سطل خواست كه 

بدر آورد دسته سطل در گردنش افتاد بدويد. عمرو از ديدن اين 

ه جاى خنده است؟ گفت: حال بخنديد يكى از نگهبانان پرسيد: چ

كرد كه سيصد مركب، اسباب مطبخ  ساالر من شكايت مى امروز خوان

 برد. بينم سگى به سهولت آن را مى برد و حال مى تو را به زحمت مى

و نظير اين حكايت قصه مروان حمار است كه آخرين سالطين بنى 

در كنار آب زاب با لشكر سفاح مقابل شد.  132اميه است. در سال 
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در حين تصفيه صفوف از اسب پياده شد و براى بول كردن نشست. 

اسب گريخت و در ميان لشكر افتاد، مردم گمان كردند مروان كشته 

شده و اسبش فرار كرده. تمام لشكر ترسناك شده و پراكنده شدند تا 

اش كه به هالكت رسيد و گفته شده )ذهبت الدولة ببولة(  آخر قصه

 از بين رفت. سلطنتش به ادرار كردنى

و نيز حكايت گدائى كردن خليفه عباسى، در صفوف جماعت مسجد 

گفت: اى  گشت و مى جامع بغداد. مشهور است كه در حال كورى مى

مردم رحم كنيد به كسى كه تا ديروز بر شما سلطان بوده و امروز 

 .289 دست گدائيش به سوى شما است

  نيروى بدن هم موقت است

اى ممكن است به  ى، بايد بداند كه در هر لحظه: اما كبر به قوه بدن

تر شده و نيز  مرض يا بالئى دچار گردد كه از هر ناتوانى، ناتوان

 حاالت سكرات مرگ و قبر خود را متذكر شود.

                                                 
289  (1)- 

  به نعمىت كه مصون نيست از فنا و زوال   مكن به مال تفاخر مناز بسيارى

  چند مىن اى دو سه من استخوان   چند غرور اى دغل خاكدان

 اند كز طلب جاه نياسوده  اند پيشرت از تو دگران بوده

 سود بد اما بزيان شد چو سود  جاه ببني تا چه بود حاصل آن

  غافلى از خود كه ز خود غافلى   اين چه نشاط است كز آن خوشدىل

   

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  332 

در كبر به زيبائى ظاهرى هم بايد متوجه بود كه جمال حقيقى اتصاف 

. و جمال باشد كه از آن جمله تواضع است انسان به صفت كماليه مى

ظاهرى تنها، ارزشى ندارد زيرا عاريه است و ممكن است به حادثه 

مختصرى به كلى زائل شود. و متذكر حاالت بدن خود در قبر باشد 

آيد و همچنين اآلن نيز حامل  كه همين جمال چه بر سرش مى

 كثافات در

______________________________ 
(1)- 

مكن به مال تفاخر مناز 

  بسيارى
 

به نعمتى كه مصون نيست 

  از فنا و زوال

   چند غرور اى دغل خاكدان
چند منى اى دو سه من 

  استخوان

 اند كز طلب جاه نياسوده  اند پيشتر از تو دگران بوده

حاصل آن جاه ببين تا چه 

 بود
 

سود بد اما بزيان شد چو 

 سود

اين چه نشاط است كز آن 

  خوشدلى
 

غافلى از خود كه ز خود 

  فلىغا
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 146، ص: 2 گناهان كبيره، ج

باشد. ديگر  جوف خود است و زير پوست چرك و خون و كثافت مى

چه جائى براى كبر ورزى و بزرگى فروختن به ديگران باقى 

 ماند؟. مى

 )عالج عملى( -چاره مرض كبر

: هر صفتى كه در نفس انسانى است، اگر در عمل از آن پيروى نكند 

اى آن عمل نمايد، متدرجا آن صفت برطرف بلكه به ضد مقتض

شود و چون ضد صفت كبر، تواضع است، پس يگانه راه چاره  مى

قطعى مرض كبر، فروتنى در گفتار و كردار است. بنابراين الزم است 

 اهميت تواضع و حقيقت و اقسام آن به طور اجمال يادآورى شود.

  فضيلت تواضع

ار و نقل آنها منافى با وضع : آيات و روايات در موضوع تواضع بسي

اين كتاب است و براى اهميت آن كافى است كه پروردگار عالم، 

حبيب خود را كه اشرف مخلوقات و علت ايجاد كائنات است، امر به 
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بال فروتنى خود را براى مؤمنينى كه تو را »فرمايد كه:  تواضع مى

فت . و بندگان مقرب خود را به اين ص290«كنند پهن كن پيروى مى

بندگان رحمان آنهايند كه روى زمين »فرمايد:  كمالى ستوده و مى

 .291«روند از روى تواضع راه مى

هاى امامت رسيده كه امام از هركس  و در روايات شيعه در نشانه

. امير المؤمنين على عليه الساّلم 292تر باشد براى خدا بايد متواضع

دن كسى از اگر خداوند اذن داده بود بر تكبر كر»فرمايد:  مى

 داد. بندگانش، البته به خواص بندگانش كه پيغمبرانند اذن مى

كشى را و براى  ليكن خداوند مكروه دانست براى ايشان كبر و گردن

ايشان فروتنى را پسنديد پس چسبانيدند به زمين رخسارهاى خود را 

به خاك ماليدند رويهاى خود را و خود را براى مؤمنين پست 

 .293«كردند

محبوبترين و »فرمايد:  اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى پيغمبر

نزديكترين شما روز قيامت به من، كسى است كه اخالقش نيكوتر و 

 تواضعش بيشتر باشد و دورترين شما از

                                                 
290  (1)-\i  ََو اْخِفْض َجناَحَك لِْلُمْؤِمِنني \E (.88آيه  15) سوره 
291  (2)-\i  ًَو ِعباُد الرَّمْحِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونا\E (.64آيه  25) سوره 
 (.7و ان يكون اشد الناس تواضعا هلل تعاىل) حبار االنوار جلد  -(3)  292
 ضوا اجنحتهم للمؤمنني اخل.خدودهم و عفروا ىف الرتاب وجوههم و خففلو رخص الّله ىف الكرب الحد من عباده لرخص فيه خلاصة انبيائه و لكنه سبحانه كره اليهم التكابر و رضى هلم التواضع فالصقوا باالرض  -(4)  293
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______________________________ 
 (.88آيه  15)سوره   وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ -(1)

آيه  25)سوره  حْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناًوَ عِبادُ الرَّ -(2)

64.) 

و ان يكون اشد الناس تواضعا هلل تعالى )بحار االنوار جلد  -(3)

7.) 

فلو رخص اللّه فى الكبر الحد من عباده لرخص فيه لخاصة  -(4)

انبيائه و لكنه سبحانه كره اليهم التكابر و رضى لهم التواضع فالصقوا 

االرض خدودهم و عفروا فى التراب وجوههم و خفضوا اجنحتهم ب

 للمؤمنين الخ.

 147، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .294«من در قيامت تكبركنندگانند

در آسمان، دو ملك است كه »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

موكل بر مردمانند. هركس تواضع كند او را عزيز و بلند مرتبه 

 .295«كنند تكبر كند او را ذليل و خوار مىنمايند و هركس  مى

                                                 
 النوار(.ان احبكم و اقربكم مىن يوم القيمة جملسا احسنكم خلقا و اشدكم تواضعا و ان ابعدكم يوم القيمة مىن الثرثارون و هم املتكربون) حبار ا -(1)  294
 كرب(.باب   2ان ىف السماء ملكني موكلني بالعباد فمن تواضع رفعاه و من تكرب وضعاه) كاىف ج  -(2)  295
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از مرض كبر، »فرمايد:  حضرت امير المؤمنين على عليه السّالم مى

دارد به وسيله نمازها و  خداى تعالى بندگان مؤمن خود را نگه مى

هاى  زكاتها و كوشش در روزه روزهائى كه واجب گرديده، تا نفس

ون بردن كبر و تبختر ايشان رام گردد و دلهايشان ساكن گردد و بير

از ايشان براى آنچه در اينها است از ماليدن رخسارهاى كريمه به 

خاك مذلت از روى فروتنى و چسباندن اعضاى شريف به زمين براى 

كوچكى و از فرارسيدن شكمها به پشتها از داشتن روزه به جهت رام 

 .296«شدن نفس سركش

 برد عبادت كبر را مى

د، سبب مهم براى واجب شدن اين عبادات شو : از اينجا دانسته مى

برطرف شدن مرض كبر و متصف شدن به فضيلت تواضع است. 

بنابراين مهمترين معالجات عملى براى برطرف شدن كبر، سعى در 

بجا آوردن عبادات با رعايت شرائط صحت و قبول آن است كه هرگز 

 ى.با كبر، عبادت پذيرفته نيست، چون عبادت يعنى بندگى نه آقائ

                                                                                                                                                                                           

  در اين بام را نيست سلم جز اين   بلنديت بايد تواضع گزين

  تكرب به خاك اندر اندازدت   تواضع سر رفعت افرازدت

   
ليال لنفوسهم و ختفيضا لقلوهبم و اذهابا للخيالء عنهم و ملا ىف و تذ و عن ذلك ما حرس الّله عباده املؤمنني بالصلوات و الزكوات و جماهدة الصيام ىف االيام املفروضات تسكينا الطرافهم و ختشيعا البصارهم -(3)  296

 (.192خطبه قاصعه  -البالغهذلك من تعفري عتائق الوجوه بالرتاب تواضعا و التصاق كرائم اجلوارح باالرض تصاغرا و حلوق البطون باملتون من الصيام تذلال ...) َّنج 
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  معنى تواضع و اقسام آن

: تواضع حالتى در نفس است كه از آن به فروتنى و شكسته نفسى و 

شود چنانچه به حسب  پست شمردن و ذليل داشتن خود تعبير مى

  تكوين

______________________________ 
ان احبكم و اقربكم منى يوم القيمة مجلسا احسنكم خلقا و  -(1)

دكم يوم القيمة منى الثرثارون و هم اشدكم تواضعا و ان ابع

 المتكبرون )بحار االنوار(.

ان فى السماء ملكين موكلين بالعباد فمن تواضع رفعاه و من  -(2)

 باب كبر(. 2تكبر وضعاه )كافى ج 

 

   بلنديت بايد تواضع گزين
در اين بام را نيست سلم جز 

  اين

  تتكبر به خاك اندر اندازد   تواضع سر رفعت افرازدت
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و عن ذلك ما حرس اللّه عباده المؤمنين بالصلوات و الزكوات  -(3)

و مجاهدة الصيام فى االيام المفروضات تسكينا الطرافهم و تخشيعا 

البصارهم و تذليال لنفوسهم و تخفيضا لقلوبهم و اذهابا للخيالء عنهم و 

رائم لما فى ذلك من تعفير عتائق الوجوه بالتراب تواضعا و التصاق ك

الجوارح باالرض تصاغرا و لحوق البطون بالمتون من الصيام تذلال 

 (.192خطبه قاصعه  -... )نهج البالغه

 148، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 و واقع امر چنين است يعنى انسان از خودش هيچ ندارد.

   پيچ ايم اندر جهان پيچ ما چه
چون الف او خود ندارد 

  هيچ هيچ

   

 

ورد سه قسم است: تواضع در برابر خداوند و در تواضع به حسب م

 برابر پيغمبر و امام عليه السّالم و در برابر مردم.

هرگاه انسان يقين كند و بفهمد كه اصل وجود و  -تواضع با پروردگار

تمام متعلقات آن همگى از خدا است و بدون استحقاق و طلب او را 
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هرچه هست و هرچه  اندازه و شماره قرار داده و مورد نعمتهاى بى

شود كه از آن تعبير به  دارد همه از او است، حالتى در نفس پيدا مى

شود. و اين حالت لوازم  شكستگى و ذلت در برابر بزرگى حق مى

چندى دارد از آن جمله اطاعت و انقياد در برابر او و سعى در 

فرمانبردارى او است از روى اخالص و هميشه در مقام تحصيل رضاى 

بيند.  ست و خود را هميشه در انجام وظائف بندگى مقصر مىاو ا

طورى كه سزاوار است نپرستيده است و خود را  چون او را آن

 بيند. صاحب هيچ حقى نمى

رسد و  اى است كه به او مى از آن جمله تجديد شكر نزد نعمتهاى تازه

ها را كه  مستحب است در آن حال بلكه هرگاه ياد نعمت گذشته

 جده شكر كند.كند س مى

 تواضع براى نعمتهاى خدا

دارد و چون از طرف محبوب و  بيند و گرامى مى : نعمت را بزرگ مى

و  -منعم حقيقى او است خصوصا انواع خوردنيها و آشاميدنيها

اى زد، نگوئيد فالن  مرويست كه اگر طعامى خورديد و به شما صدمه

من مساعد و طعام بد است و مرا مريض كرد، بلكه بگوئيد مزاج 

 مورد صرف كردم. مناسب با فالن طعام نبود و بى
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وار چيز بخورد.  وار بنشيند و بنده در هنگام طعام خوردن، بايد بنده

نشستن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر سر سفره مانند نشستن او 

 در تشهد نماز )متوركا( بود.

ذا نخورد بلكه از آداب تواضع در غذا اين است كه بر خوان مرتفع غ

كفشهاى خود را درآورد و با كمال ادب بر زمين بنشيند. خصوصا نان 

را در سفره گرامى بدارد كه اخبار زيادى درباره آن رسيده است و 

هركه در خانه است از زن و فرزند و نوكر و كلفت، همه بر سر يك 

سفره جمع شوند. نه اينكه بعضى را راه ندهند و برايش على حده 

 كنند. معين

آداب غذا خوردن بسيار و اهم آنها حضور قلب و توجه به منعم 

حقيقى است و به نام او ابتدا كردن )بسم اللّه گفتن( و به شكر او ختم 

 كردن )الحمد هلل گفتن( است.

از تواضع با خداوند بزرگ داشتن شعائر و حرمات الهى است، 

 چنانچه ذكر شد. و

 149، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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نين گرامى داشتن قرآن مجيد و اسماء شريفه خداوند است همچ

بدون طهارت آنها را مس نبايد كرد و مخصوصا در دست و پا نبايد 

بيفتد. پاها را به سوى آنها دراز نكند و به طور كلى بزرگ داشتن 

 فرمايد: هرچه نسبت به خدا دارد، مانند مساجد. چنانچه خودش مى

ين در مسجد نبايد آب دهان بياندازد بنابرا« مساجد مال خدا است»

و با بوى بد وارد شود يا صداى بلند بدهد يا حرف دنيا بزند كه تمام 

 خالف تواضع است.

  تواضع با پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه الساّلم

: از باالترين آثار تواضع با خداوند، تواضع با پيغمبر صلّى اللّه عليه و 

يه السّالم است زيرا ايشان آيات اعظم خدايند و آله و امام عل

نمايندگان و خلفاى اويند و تواضع به آنها تواضع به خدا است. و 

آنچه بتواند از كوچكى نبايد مضايقه كند. از تواضع با ايشان، مس 

نكردن اسماى آنها بدون طهارت است و مقدم نشدن بر قبورشان در 

شود، بايد با تجليل و احترام  نماز است. وقتى كه نامشان برده مى

اسماى مباركشان را به زبان جارى ساخت و برايشان درود و سالم 

 فرستاد.
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بعضى از بزرگان اگر وضو نداشتند نام شريف معصومين را به زبان 

 كردند. جارى نمى

مرويست كه حضرت صادق عليه الساّلم هنگام بردن نام حضرت 

شد كه صورت مباركش  م مىمحمد صلّى اللّه عليه و آله چنان خ

 رسيد. نزديك زانوهايش مى

و از تواضع با پيغمبر و امام است، تواضع در برابر علماى عاملين و 

 سلسله جليله سادات چنانچه قبال اشاره گرديد.

  تواضع با مردم

: مردم همه در عنوان اولى، در عرض و مساوى يكديگرند و همگى 

اند. و چنانچه هركس در  عالمينال مخلوق و مقهور و تحت تربيت رب

هر مقامى كه باشد، حق تكبر كردن و بزرگى فروختن به ديگرى عقال 

و شرعا ندارد. همچنين استحقاق تواضع و خضوع از ديگرى نيز 

ندارد مانند غالمان سلطان كه هيچيك حق تكبر كردن بر ديگرى 

 ندارد و استحقاق تواضع از ديگرى نيز براى او نيست، چون همه

مانند يكديگرند. و چنانچه اگر غالمى به ديگرى تكبر كند، مورد 

مذمت و مالمت عقال است. همچنين اگر توقع تواضع و فروتنى از 
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كنند. چون همه  ديگرى داشته باشد، عقال او را مذمت و مالمت مى

 مانند يكديگرند.

گيرند كه  اى مى ليكن به عنوان دوم، بعضى از افراد بشر عنوان ويژه

  قل و شرعع

 150، ص: 2 گناهان كبيره، ج

آن را تعظيم و امر به اكرام و احترام آن كرده است. در اين صورت 

كنند و ديگران بايد برايشان تواضع و  استحقاق فروتنى را پيدا مى

خضوع نمايند، مانند عنوان پدر و مادرى كه عقال و شرعا سزاوار 

در حقيقت تواضع براى است، فرزندانشان برايشان فروتنى كنند. و 

والدين، تواضع براى خدا است، چون واسطه ربوبيت پروردگارند و 

. و مانند عنوان ايمان و تقوا كه بايد براى 297 مورد امر خود او است

هر صاحب ايمان و تقوائى فروتنى كرد، زيرا مؤمن وابسته به خدا 

 است و مورد نظر و اكرام او است.

حرمت مؤمن نزد خداوند از »فرمايد  حضرت باقر عليه السّالم مى

 .298«حرمت كعبه بيشتر است

                                                 
 اب مراجعه شود.مهني كت 124و صفحه  50تا  48به صفحات  -(1)  297
 (.16حديث  105ان ابا جعفر الباقر عليه الّسالم اقبل اىل الكعبة و قال و الّله حلرمة املؤمن اعظم منك) مستدرك كتاب حج باب  -(2)  298
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در حقيقت، خضوع براى مؤمن به جهت ايمانش، خضوع براى خدا 

است. مانند غالمى كه از بين غالمان انتخاب شده و مورد نظر شخص 

سلطان است و به او بستگى پيدا كرده، اكرام او در اين صورت اكرام 

ت به سلطان است. و مانند عنوان عالم و سلطان و اهانت به او اهان

معلم كه بر همه الزم است، احترام عالم را به واسطه مزيتى كه دارد 

يا مانند عنوان پيرى و بزرگ قوم و ميهمان و غيره از  299رعايت كنند.

عناوينى كه به خصوص امر به اكرام آنها و تواضع در برابر آنها شده 

 است.

  استتواضع به كافر و فاسق غلط 

: در مقابل، عنوانهائى است كه براى صاحبان آن نبايد هيچگونه 

 -خضوع و فروتنى كرد بلكه بايد برابر آنها ترفع جست، مانند كفر

در برابر كافر. نبايد هيچگونه تواضع كرد زيرا مورد بغض خدا است 

تر كرده است.  و خود را از درجه انسانيت انداخته و از هر پستى پست

 .300 كند كه كاش خاك بودم ى قيامت آرزو مىبلكه فردا

چنانچه برابر مؤمن بايد خاضع شد و تذلل كرد، در برابر كافر بايد 

ترفع و تعزز كرد. و اگر مؤمنى برابر كافرى فروتنى كند، در حقيقت 
                                                 

299  (3)-\i  َُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َو الَِّذيَن ال يَ ْعَلُمون \E (.9آيه  39) سوره 
300  (4)-\i  َ ُقوُل اْلكاِفُر يا لَْيَتَِن ُكْنُت تُراباً َو ي\E (.41آيه  78) سوره 
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ايمان به خدا را خوار، و كفر به او را عزيز داشته، برخالف آنچه 

 و پيغمبر صلّى اللّه عليه وواقع امر است. زيرا عزت براى خدا 

______________________________ 
 همين كتاب مراجعه شود. 124و صفحه  50تا  48به صفحات  -(1)

ان ابا جعفر الباقر عليه السّالم اقبل الى الكعبة و قال و اللّه  -(2)

حديث  105لحرمة المؤمن اعظم منك )مستدرك كتاب حج باب 

16.) 

 39)سوره   تَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَقُلْ هَلْ يَسْ -(3)

 (.9آيه 

 (.41آيه  78)سوره  وَ يَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً -(4)

 151، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .301 آله و مؤمنين است

و نيز در برابر كسى كه ستم را پيشه خود قرار داده و يا متجاهر به 

پروا، آشكارا حرمات خدا را هتك  باك و بى سق شده، يعنى بىف

كند، نبايد فروتنى كرد، بلكه بايد براى خدا بر آنها غضبناك بود  مى

                                                 
301  (1)-\i  ََو لِلَِّه اْلِعزَُّة َو لَِرُسولِِه َو لِْلُمْؤِمِنني \E (.8آيه  63) سوره 
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و با روى ترش با ايشان مواجه شد. چنانچه امير المؤمنين على عليه 

پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله به ما امر »فرمايد:  السّالم مى

 .302«هل معصيت، با چهره درهم كشيده مواجه شويمفرمود، با ا

  تواضع براى متكبر نيز غلط است

كند و ديگران را كوچك و خوار  : در برابر آن احمقى كه تكبر مى

دارد، نبايد متواضع بود. زيرا اوال خضوع در برابر متكبر، يك  مى

 نوع مذلت است كه عقال و شرعا ناپسند است. ثانيا تواضع براى متكبر،

گردد. چنانچه اگر از  سبب جرأتش بر ادامه اين حركت ناشايست مى

او نخرند و برايش فروتنى نكنند، ممكن است متنبه شده تكبر را ترك 

 نمايد. پس از باب نهى از منكر بايد به او تواضع نكرد.

هرگاه به اهل تواضع »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

با ايشان فروتنى كنيد، هرگاه به تكبركنندگان  از امت من رسيديد،

 رسيديد، با ايشان تكبر نمائيد.

 .303«گردد زيرا تكبرتان بر آنها سبب خواريشان مى

 كند تواضع نكردن با كبر فرق مى

                                                 
 (.1ح  413ص  11املعروف ج امرنا رسول الّله صّلى الّله عليه و آله ان نلقى اهل املعاصى بوجوه مكفهره) وسائل الشيعه كتاب االمر ب -(2)  302
 اذا رايتم املتواضعني من امىت فتواضعوا هلم و اذا رأيتم املتكربين فتكربوا عليهم فان ذلك هلم مذلة و صغار) جامع السعادة(. -(3)  303
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: آنچه گذشت كه در برابر كافر و فاسق و متكبر نبايد تواضع كرد، 

ورد خشم بلكه بايد بر آنها فزونى جست و خشمناك بود چون م

خدايند، معنيش اين نيست كه خود را بالذات از آنها باالتر بداند و 

تر شمارد و توقع كوچكى كردن از ايشان داشته  آنها را از خود پست

باشد و خود را نسبت به آنها صاحب شأن و مقامى ببيند، بلكه بايد 

خود و ايشان را بنده عاجزى بداند و هركس اهل نجات شد، به 

ا است و هركس هالك شد به خذالن او است. و ممكن است توفيق خد

همان كافر يا فاسق موفق به توبه و عاقبت بخير گردد، بلى فعال چون 

كنيم نه اينكه  به ما چنين دستور داده شده، با ايشان سرسنگينى مى

  فروشيم و بالجمله، شخصيت خداى نكرده كبر مى

______________________________ 
 (.8آيه  63)سوره   لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَوَ  -(1)

امرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان نلقى اهل المعاصى  -(2)

ح  413ص  11بوجوه مكفهره )وسائل الشيعه كتاب االمر بالمعروف ج 

1.) 
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م اذا رايتم المتواضعين من امتى فتواضعوا لهم و اذا رأيت -(3)

المتكبرين فتكبروا عليهم فان ذلك لهم مذلة و صغار )جامع 

 السعادة(.

 152، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اصال نبايد مالحظه شود و تنها براى فرمانبردارى و عمل كردن به 

دارد او هم دشمن بدارد و  وظائف ايمان، آنچه را كه خدا دشمن مى

 برايش خضوع نكند.

ردن براى خدا با تكبر نكردن براى واضح شدن مطلب كه غضب ك

شود: هرگاه سلطانى به نوكر خود امر  منافاتى ندارد، مثلى ذكر مى

ادبى سرزد بر او خشم كرده او را بزند، پس  كند، اگر از فرزندش بى

اگر نوكر از فرزند سلطان خطائى ديد بايد بر او خشم كند و او را 

حال هرگز بر  رعينبزند. وگرنه امر سلطان را پيروى نكرده است. و د

بيند )بلكه او را عزيزتر و  كند و خود را باالتر از او نمى او تكبر نمى

بيند( و اگر حالت غضب كردن، با تكبر  باالتر از خود نزد سلطان مى

كردن جمع شد، بداند كه آن غضب براى خدا نيست بلكه براى 

 هواى نفس است.

  تكبر با بندگى سازگار نيست
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ت از طغيان و سركشى نفس و غفلت از بزرگى خدا : چون تكبر عبار

و فراموشى حقارت و ذلت خود است، خودش را صاحب شأن مقامى 

داند، اين حالت  بيند و ديگران را نسبت به خود پست و حقير مى مى

خودپرستى، ضد خدا پرستى است. و لذا در جميع حاالت، مذموم و 

 گيرد. هيچگاه مورد امر و مدح خدا قرار نمى

پس مراد به كبر در برابر كافر و فاسق و ثروتمند متكبر، همانا عزيز 

داشتن جهت خدائى و آشكار كردن بزرگى آن است كه در برابر 

كافر اصال خضوع نكند و عزت ايمان به خدا را كه بزرگترين نعمت او 

است در نظرش ظاهر كند و در برابر اهل معصيت نيز عزت تقوا را كه 

نزد خدا است، آشكار سازد و در برابر ثروتمند،  مالك گرامى بودن

كوچكى مكنتش را كه سبب ناز و كبرش شده و عزت و بزرگى خزائن 

الهى را ظاهر كند و هيچگونه فروتنى براى دارائيش ننمايد و در 

برابر متكبر عمال او را تحميق و تجهيل كرده به او بفهماند كه كبريائى 

غير او هركس تكبر كند احمق مختص به حضرت آفريدگار است و 

 است.

طور عمل شود هيچ خوديت و  فرمائيد، اگر اين چنانچه مالحظه مى

هواى نفس در كار نيست بلكه تمام عزيز داشتن و اظهار بزرگى، 
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ليكن بايد سخت  -جهت الهى است نه قلدرى و نخوت و غرور نفس

نسان شود ا مواظب بود كه هنگام عمل اشتباه نشود. چنانچه گاه مى

خواهد نهى كند، هواى  شود و چون مى در برابر منكرى واقع مى

شود و به منكرى نهى از  آيد و به معصيت مبتال مى نفس در كار مى

 گردد. منكرى كرده و بيشتر دفع فاسد به افسد مى

چه بسيار فرق است بين كارى كه براى خدا باشد يا از روى هواى 

 هرچند -نفس

 153 ، ص:2 گناهان كبيره، ج

صورت عمل يكى است، ليكن اگر براى خدا باشد، عبادت و موجب 

قرب و غلبه بر شيطان است. و اگر هواى نفس باشد، معصيت و مبعد و 

 مغلوب شيطان شدن است.

  كننده است تواضع براى ثروت ثروتمند هالك

: تواضع برابر اغنيا و ثروتمندان اگر به مالحظه ثروت و طمع به مال 

ها باشد بسيار مورد نهى قرآن مجيد و روايات است. در دنيا از آن

ايم به  و چشمان خود را مينداز به آنچه داده»فرمايد:  قرآن مى

اصناف ايشان از زينت زندگانى دنيا تا آزمايش كنيم ايشان را در 
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و در حقيقت تواضع به ثروتمندان به جهت ثروتشان، خضوع  304«آن

انسته و از خدا غافل شده است و به مال دنيا است كه آن را مؤثر د

 اين شرك به خدا است.

كسى كه نزد »فرمايد:  حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

ثروتمندى رود و به جهت مالش براى او فروتنى كند، خداوند دو 

و از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله نيز  305«برد سوم دينش را مى

 .306 نظير همين روايت شده است

رود، اين باشد كه چون ايمان  ايد علت اينكه دو سوم ايمانش مىو ش

سه جهت دارد اعتقاد به قلب و اقرار به زبان )شهادتين( و عمل به 

اركان )اداى واجبات و ترك محرمات( همچنين فروتنى در برابر 

 ثروتمندان به طمع مال آنها گاهى به قلب تنها است.

ه قدرى شديد است كه به اعضا آورد و گاهى ب گاهى به زبان نيز مى

كند، چون غالبا طمعكاران برابر ثروتمندان، به قلب  هم سرايت مى

شوند و به زبان هم به تملق و چاپلوسى بر ايشان كوچكى  خاشع مى

شود. و اگر به ساير اعضاى بدن  كنند دو قسمت ايمانشان زائل مى مى

                                                 
304  (1)-\i نَّ َعْيَنْيَك ِإىل  (.131آيه  20) سوره E\ نْيا لَِنْفِتَنُهْم ِفيهِ ما َمتَّْعنا ِبِه أَْزواجاً ِمْنُهْم َزْهرََة احْلَياِة الدُّ   َو ال مَتُدَّ
 (.228من اتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الّله بثلثى دينه) َّنج البالغه حكم  -(2)  305
 من اتى ذا ميسرة فتخشع له طلب ما ىف يديه ذهب ثلثا دينه. -(3)  306
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آميز  خشوعهم خشوع كند مثال دست و پايشان را ببوسد يا حركات 

ديگرى با بدنش كند تمام دين خود را در آن حال از كف داده چون 

توانسته در برابر مخلوقى صرف كرده و ديگر  هرچه داشته و مى

 چيزى براى خالقش باقى نگذارده است.

 تواضع ثروتمند و تكبر فقير براى رضاى خدا

كو است چه بسيار ني»فرمايد:  : حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

 «.تواضع كردن ثروتمندان براى فقرا و مستمندان براى رضاى خدا

______________________________ 
ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ   وَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى -(1)

 (.131آيه  20)سوره   الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ

يا فتواضع لغنائه ذهب اللّه بثلثى دينه )نهج البالغه من اتى غن -(2)

 (.228حكم 

 من اتى ذا ميسرة فتخشع له طلب ما فى يديه ذهب ثلثا دينه. -(3)

 154، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 

گدا گر تواضع كند خوى او  تواضع ز گردن فرازان )
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 (است  نكوست

   

 

ندان از راه تكيه به و بهتر از آن تكبر كردن تهيدستان است بر ثروتم

. به اين كه مستمند در برابر ثروتمند، تملقهاى گدايانه و 307خدا

هاى خسيسانه را ترك و در برابر مالش خضوع نكند نه اينكه  افتادگى

 خود را باالتر و برتر ببيند و كبر كند. چنانچه قريبا گذشت.

بالد، فقير هم بايد به  نازد و مى اگر ثروتمند به مال خود مى

ها و زمين از او است تكيه داشته  هاى آسمان خداوندى كه خزينه

 .308نياز بداند باشد و خود را بى

ضمنا بايد متوجه بود كه نهى از تواضع براى غنى، فقط به جهت مال 

است وگرنه اگر به عنوان ديگر مانند ايمان و تقوا و غيره باشد، بايد 

است. منتها بايد  متواضع بود و هيچ مانعى ندارد بلكه مورد امر

اش آن است كه  متوجه باشد كه به تواضع به مال نكشد. و نشانه

                                                 
 (.406ه تيه الفقراء على االغنياء اتكاال على الّله) َّنج البالغه حكم ما احسن تواضع االغنياء للفقراء طلبا ملا عند الّله و احسن من -(1)  307
خود ريى با لباس مندرس وارد شد و نزدش نشست. مرد ثرومتند لباس در كتاب لئاىل االخبار نقل كرده كه مرد ثرومتندى با لباس فاخر بر رسول خدا صّلى الّله عليه و آله وارد شد و نشست. پس از آن مرد فق -(2)  308

آيا ترسيدى از ثروتت كم شود و به او برسد گفت: نه فرمود: ترسيدى لباست  را مجع كرد و از او فاصله گرفت. رسول خدا صّلى الّله عليه و آله فرمود: آيا ترسيدى كه از فقر او به تو چيزى برسد؟ گفت: نه. فرمود:
دهد و من به تالىف كردار زشت خود نصف متام ثرومت را به اين فقري خبشيدم. آن  كار خوىب را برامي زشت و هر كار بدى را خوب جلوه مى  چركني شود؟ گفت نه. فرمود: پس چرا چنني كردى؟ گفت: نفس من هر

 ترسم مثل او مبتال به تكرب شوم. پذيرى؟ گفت: نه، فرمود چرا؟ عرض كرد مى حضرت از فقري پرسيد: آيا مالش را مى
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تواضع او در برابر فقير با ايمان و تقوا و ثروتمند با ايمان و تقوا يك 

 نواخت باشد.

 كند تواضع نسبت به اشخاص فرق مى

: تواضع را حدى است كه اگر از آن گذشت، گاه موجب ذلت و هتك 

د. و مؤمن نبايد كارى كه موجب هتك او شو حرمت شخص مى

شود مرتكب گردد. بنابراين بايد در موارد تواضع و كيفيت آن  مى

روى را نمود. مثال تواضع براى والدين يا رحم بايد  كامال رعايت ميانه

بيشتر از بيگانه باشد و تواضع براى علماى عاملين و سادات، بايد بيش 

رگ قوم، بايد از تواضع براى آن از ديگران باشد و تواضع براى بز

قوم بيش باشد زيرا اگر تواضعى كه مناسب والدين و علما و سادات 

شود براى ديگران موجب هتك  باشد مثال بوسيدن دست آنها، گاه مى

 و خوارى شخص است.

______________________________ 
سن منه ما احسن تواضع االغنياء للفقراء طلبا لما عند اللّه و اح -(1)

 (.406تيه الفقراء على االغنياء اتكاال على اللّه )نهج البالغه حكم 

در كتاب لئالى االخبار نقل كرده كه مرد ثروتمندى با لباس  -(2)

فاخر بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وارد شد و نشست. پس از 
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آن مرد فقيرى با لباس مندرس وارد شد و نزدش نشست. مرد 

س خود را جمع كرد و از او فاصله گرفت. رسول خدا ثروتمند لبا

صلّى اللّه عليه و آله فرمود: آيا ترسيدى كه از فقر او به تو چيزى 

برسد؟ گفت: نه. فرمود: آيا ترسيدى از ثروتت كم شود و به او برسد 

گفت: نه فرمود: ترسيدى لباست چركين شود؟ گفت نه. فرمود: پس 

هر كار خوبى را برايم زشت و هر چرا چنين كردى؟ گفت: نفس من 

دهد و من به تالفى كردار زشت خود  كار بدى را خوب جلوه مى

نصف تمام ثروتم را به اين فقير بخشيدم. آن حضرت از فقير پرسيد: 

ترسم  پذيرى؟ گفت: نه، فرمود چرا؟ عرض كرد مى آيا مالش را مى

 مثل او مبتال به تكبر شوم.

 155، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بنابراين در تواضع با اشخاص بايد رعايت مقامات و حاالت ايشان را 

 كرد.

در سفينة البحار از امام حسن عسكرى عليه الساّلم روايت كرده كه 

فرمود: بر حضرت امير المؤمنين عليه السّالم پدر و پسرى از اهل 

ايمان وارد شدند، پس آن حضرت براى آنها برخاست و ايشان را 

باالى مجلس نشانيد و نزدشان نشست. پس امر  گرامى داشت و
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فرمود؛ طعام آوردند و هر دو خوردند. پس قنبر طشت و ابريق و 

دستمال آورد حضرت ابريق را از قنبر گرفتند و دست پدر را 

پذيرفت. حضرت او را سوگند داد كه  خواستند بشويند، آن مرد نمى

بر دستش آب  با كمال اطمينان دستش را بشويد. مثل اينكه قنبر

ريزد آن مرد پذيرفت و چون حضرت از شستن دستش فارغ  مى

شدند، ابريق را به فرزند خود محمد بن الحنفيه داده و فرمودند 

فرزندم، اگر اين پسر تنها نزد من آمده بود خودم بر دستش آب 

ريختم. ليكن خداوند نخواسته در محلى كه پدر و پسر باهم باشند  مى

نها رفتار شود. اينك من دست پدر را شستم تو هم كه مثل يكديگر با آ

فرزند منى آب بر دست پسر بريز تا پدر دست پدر و پسر دست پسر را 

 شسته باشد.

  هاى تواضع نشانه

از تواضع اين است كه »فرمايد:  : حضرت صادق عليه الساّلم مى

شخص در نشستن به پائين مجلس راضى باشد و ابتدا به سالم كند با 

كس برابر شود و جدال را ترك كند. هرچند حق با او باشد و هر

يعنى هركس به اين چهار « 309دوست نداشته باشد به تقوا ستوده شود

                                                 
 2قا و ال حتب ان حيمد على التقوى) كاىف ج م عن آبائه عليه الّسالم قال ان من التواضع ان يرضى الرجل باجمللس دون اجمللس و ان تسلم على من تلقى و ان ترتك املراء و ان كان حمعن الصادق عليه الّسال -(1)  309

 (.123ص 
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شود يا اينكه از  مند مى چيز مداومت كند از فضيلت تواضع بهره

 هاى تواضع اين چهار چيز است. نشانه

بر تو باد : »فرمايد و امير المؤمنين عليه الساّلم در ضمن وصيتش مى

 .310«به فروتنى زيرا از بزرگترين عبادتها است

در سفينة البحار مرويست كه موسى بن عمران پس از هر نماز، طرف 

راست و چپ صورتش را براى تواضع نسبت به خداوند به خاك 

 ماليد و به همين جهت خداوند او را كليم خود قرار داد. مى

______________________________ 
عن الصادق عليه السّالم عن آبائه عليه السّالم قال ان من  -(1)

التواضع ان يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس و ان تسلم على من 

تلقى و ان تترك المراء و ان كان محقا و ال تحب ان يحمد على 

 (.123ص  2التقوى )كافى ج 

 عليك بالتواضع فانه من اعظم العبادة )سفينة البحار(. -(2)

 156، ص: 2 ان كبيره، جگناه

تواضع اين است كه به مردم »فرمايد:  حضرت رضا عليه السّالم مى

 .311«بدهى آنچه دوست دارى به تو بدهند
                                                 

 عليك بالتواضع فانه من اعظم العبادة) سفينة البحار(. -(2)  310
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حسن بن جهم از آن حضرت پرسيد: اندازه تواضع چيست؟ در پاسخ 

فرمود: تواضع درجاتى دارد از آن جمله اينكه، مرد اندازه خود را 

ايسته آن فرود آورد و دلى سالم داشته بشناسد و آن را در جاى ش

خواهد كه به  باشد و نخواهد به كسى چيزى دهد، جز آنچه مى

خودش داده شود. و اگر از كسى بدى ديد، به خوبى آن را جلو 

گيرد. )در برابر بدى نيكى كند( و خشم خود را فروخورد. از مردم 

 .312دارد كنندگان را دوست مى گذشت كند و خداوند نيكى

 كردند شوايان ما از همه بيشتر فروتنى مىپي

: در سفينة البحار مرويست كه حضرت موسى بن جعفر عليه السّالم به 

مردى سودانى كه سياه و زشت بود، عبور فرمود به او سالم كرد و 

نزدش رفت و مقدار زيادى با او سخن گفت. پس فرمود: هر كارى 

بر آيا به چنين شخصى دارى بگو تا انجام دهم. گفتند اى پسر پيغم

كه او به شما  پرسى، درحالى شوى و از حوائجش مى نازل مى

اى است از بندگان خدا  محتاجتر است. امام عليه السّالم فرمود: بنده

و برادر دينى ما است و ما و او را بهترين پدرها كه آدم ابو البشر 

ر ما كند و شايد روزگا است و بهترين دينها كه اسالم است، جمع مى
                                                                                                                                                                                           

 (.123ص  2ى الناس ما حتب ان تعطاه) كاىف ج التواضع ان تعط -(1)  311
ان يعرف املرء قدر نفسه فينزهلا منزلتها بقلب سليم ال حيب ان يأتى  عن احلسن بن جهم قال قلت للرضا عليه الّسالم ما حد التواضع الذى اذا فعله العبد كان متواضعا فقال عليه الّسالم التواضع درجات منها -(2)  312

 (.124ص  2يؤتى اليه ان رأى سيئة درئها باحلسنة كاظم الغيظ عاف عن الناس و الّله حيب احملسنني) كاىف ج اىل احد اال مثل 
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كرديم از جمله  را به او محتاج كند. پس ما را كه بر او تكبر مى

 فروتنها مشاهده كند.

 ريشه كبر را به هرچه بشود بايد بريد

: محمد بن مسلم مردى ثروتمند از اشراف كوفه و از اصحاب حضرت 

باقر و حضرت صادق عليهما الساّلم است. روزى حضرت باقر عليه 

اى محمد، بايد تواضع كنى. چون محمد از الساّلم به او فرمود: 

مدينه به كوفه برگشت ظرف خرما و ترازو برداشت و در مسجد جامع 

خواهد بيايد و از من بخرد.  زد هركه خرما مى كوفه نشست و صدا مى

كرد( بستگانش آمدند و  )اين كار را براى از بين بردن كبر نفس مى

گفت: مواليم مرا امر به گفتند: ما را به اين كار خود رسوا كردى 

  چيزى فرمود كه

______________________________ 
ص  2التواضع ان تعطى الناس ما تحب ان تعطاه )كافى ج  -(1)

123.) 

عن الحسن بن جهم قال قلت للرضا عليه السّالم ما حد التواضع  -(2)

الذى اذا فعله العبد كان متواضعا فقال عليه السّالم التواضع درجات 

منها ان يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم ال يحب ان 
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يأتى الى احد اال مثل يؤتى اليه ان رأى سيئة درئها بالحسنة كاظم 

 (.124ص  2الغيظ عاف عن الناس و اللّه يحب المحسنين )كافى ج 

 157، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كنم تا  نمى مخالفتش را نخواهم كرد و از اين محل اجتماع حركت

تمام خرمائى كه در اين ظرف است بفروشم. بستگانش گفتند: حال 

خواهى حتما خريد و فروش كنى پس در محلى كه گندم آرد  كه مى

كنند برو. آن جناب قبول كرد و شتر و سنگ آسيائى خريد و  مى

مشغول آرد كردن گندم شد. )تا باين كار كبر نفس خود را از بين 

 .313يك فرد عادى برابر ببيند( ببرد و خود را با

______________________________ 
 .51اختصاص ص  -(1)

 158، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  جنگ با مسلمان -34

سى و چهارم از كبائرى كه در نص معتبر، به كبيره بودنش تصريح 

شده، جنگ با دوستان خدا است. )يعنى مسلمانان( چنانچه در 

ق عليه الساّلم و روايت فضل بن شاذان روايت اعمش از حضرت صاد
                                                 

 .51اختصاص ص  -(1)  313
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از حضرت رضا عليه السّالم به آن تصريح شده و در قرآن مجيد نيز 

بر آن وعده عذاب داده شده و عقوبت دنيوى كه حد است بر آن 

پاداش كسانى كه با »فرمايد:  مقرر فرموده است؛ در سوره مائده مى

د اين است كه كنن جنگند و در زمين فساد مى خدا و پيغمبرش مى

كشته شوند. يا به دار آويخته گردند. يا دستها و پاهايشان برعكس 

بريده شود )مقدارى از دست راست و پاى چپ يا برعكس( يا تبعيد 

شوند اين رسوائى ايشان در دنيا است و در آخرت برايشان عذاب 

بزرگى است. مگر كسانى كه پيش از آنكه دستگيرشان كنيد توبه 

 .314«انيد كه خداوند آمرزنده و مهربان استكنند. پس بد

نويسد: در سال ششم از هجرت، جماعتى از عونيه و عكل  در منهج مى

به خدمت حضرت رسالت صلّى اللّه عليه و آله آمدند و به شرف 

  اسالم معزز گشته، مالزمت رسول

______________________________ 
اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ  إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ -(1)

فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِالفٍ أَوْ يُنْفَوْا 

مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ 

                                                 
314  (1)-\i  َُأْن يُ َقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّب ً ا َجزاُء الَِّذيَن حُيارِبُوَن اللََّه َو َرُسوَلُه َو َيْسَعْوَن ِف اأْلَْرِض َفسادا نْيا َو هلَُ و ِإمنَّ ْم ِف اْْلِخَرِة َعذاٌب َعِظيٌم ِإالَّ ا أَْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َو أَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو ي ُْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض ذِلَك هَلُْم ِخْزٌي ِف الدُّ

 (.34و  33آيه  5) سوره E\ َرِحيمٌ  الَِّذيَن تابُوا ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفورٌ 
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  ا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌإِلَّ

 (.34و  33آيه  5)سوره 

 159، ص: 2 گناهان كبيره، ج

خدا صلّى اللّه عليه و آله را اختيار كردند و چون هواى مدينه با 

صورت حال  مزاج ايشان چندان موافقتى نداشت، بيمار شدند و

ايشان را به عرض رساندند و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ايشان 

را اذن داد كه از مدينه بيرون روند و به ميان شتران شيردار درآيند 

كه نزديك جبل العير بود تا در آن موضع چند روزى به سر برند و از 

بول و شير شتران بياشامند تا مرض ايشان مبدل به صحت شود. و 

ايشان به آن موضع رفتند و چون مدتى آنجا بودند صحت يافتند و 

صباحى باهم اتفاق كرده، پانزده شتر از شتران خاصه رسول خدا 

صلّى اللّه عليه و آله را دزديدند و مرتد شدند و روى به قبيله خود 

نهادند و چون خبر به مدينه رسيد، يسار كه مولى حضرت رسول 

بود با چند نفر از عقب آنها رفتند و بديشان صلّى اللّه عليه و آله 

رسيده، مقابله و مقاتله كردند و به آخر يسار را گرفته دست و پاى او 

زدند تا شهيد شد و رسول خدا  را بريدند و خار بر چشم و زبان او مى

صلّى اللّه عليه و آله از اين حال وقوف يافت، كربز بن جابر را از 
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مه ايشان را گرفته و دست و گردن بسته عقب ايشان فرستاد و او ه

نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آورد و حقتعالى اين آيه را 

فرستاد. پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله امر فرمود؛ دست و پاى 

ايشان را بريدند و به دار آويختند. )پايان گفتار منهج( و قريب به 

يات اهلبيت عليهم الساّلم همين مضمون با جزئى اختالف، در روا

 وارد گرديده است.

 محارب كيست؟

: محارب نزد فقها كسى است كه اسلحه، مانند شمشير، نيزه، كارد، 

تفنگ، چوب، سنگ با خود بردارد براى اينكه مسلمانان را بترساند تا 

بتواند مال يا ناموس آنها را ببرد يا خونشان را بريزد، خواه تنها باشد 

همدست شوند و خواه غرضش حاصل شود يا نه. يعنى يا چند نفر 

مردم بترسند و مالى را ببرد يا كسى را بكشد يا نه بلكه به مجردى 

كه با اسلحه به اين قصد حركت كند، محارب است و نيز فرقى نيست 

كه در دريا باشد، يا در خشكى، در شهر و آبادى باشد يا در صحرا و 

اسلحه با خود بردارد و در خانه  بيابان، مانند راهزنان حتى اگر

مسلمانى در شب يا روز وارد شود و به اهل خانه حمله كند محارب 

 است.
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در كتاب كافى مرويست كه سورة بن كليب از امام صادق عليه الساّلم 

خواهد به مسجد  رود، مى پرسيد از مردى كه از منزل خود بيرون مى

زند و  يرد و او را مىگ يا جاى ديگر برود، مردى دنبال او را مى

گيرد. حضرت فرمود: چنين شخصى محارب و مورد  لباسش را مى

 است. ...«إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ »  آيه

 160، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و نيز فرقى نيست كه محارب مسلمان باشد يا غير مسلمان، مرد باشد 

يَسْعَوْنَ فِي »  و از جملهيا زن، در بالد اسالمى باشد يا در بالد كفر 

شود كه منظور از  كه در آيه شريفه است معلوم مى «الْأَرْضِ فَساداً

محارب نه جنگ و محاربه با مسلمانان است، بلكه مراد هر فساد در 

زمين و اخالل به امنيت عمومى است با ايجاد ترس و هراس كه عادتا 

. و بالجمله محارب شود جز با بكار بردن اسلحه و تهديد به قتل نمى

كسى است كه با پوشيدن اسلحه و حمله به مسلمانان سلب آسايش و 

 امنيت از حيث جان و مال يا ناموس بنمايد.

  جنگ با خدا و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله

: جهت اينكه در آيه شريفه از محارب با مسلمانان، تعبير به محارب با 

له شده، يا براى تعظيم و تشريف شأن خدا و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آ
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اى با آنها شود مثل آن است كه  مسلمين است به طورى كه هر معامله

با خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله شده، چون وابسته به خدا و 

پيغمبرند. يا به جهت اين است كه خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله 

يا ناموس يا خون ايشان را اذيت به مسلمانان و دست درازى به مال 

اند و كسى كه مخالفت اين حكم را بكند، محارب و  حرام فرموده

 جنگ كننده با خدا و رسول است.

خداوند فرمود: بايد به من »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

اعالم جنگ كند هركه بنده مؤمن مرا آزار رساند و بايد از خشمم 

 .315«را گرامى بدارد آسوده باشد هركه بنده مؤمنم

هركه دوست مرا اهانت كند، آشكارا با من به جنگ برخاسته »و نيز 

 .316«است

  حد محارب

: چنانچه در آيه شريفه گذشت، بايد به يكى از چهار امر با او رفتار 

 طور عكس، تبعيد. شود، كشتن، به دار آويختن، دست و پا بريدن به

                                                 
 (.350ص  2عن الصادق عليه الّسالم قال الّله عز و جل ليأذن حبرب مىن من أذى عبدى املؤمن و ليأمن غضىب من اكرم عبدى املؤمن) كاىف ج  -(1)  315
 (.352ص  2من اهان ىل وليا فقد بارزىن باحملاربة) كاىف ج  -(2)  316
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: مقصود از محاربه در نگارد چنين مى 188در برهان قرآن صفحه 

اصطالح فقها اين است كه شخص مسلح براى ترساندن مردم در شهر 

يا بيابان يا دريا، به هنگام شب يا روز متعرض ايشان شود. خواه 

ضعيف باشد، خواه قوى و خواه مرد باشد يا زن چنين كسى در 

شود و قرآن مجيد عمل او را در حكم  اصطالح فقه محارب ناميده مى

 با خدا وجنگ 

______________________________ 
عن الصادق عليه الساّلم قال اللّه عز و جل ليأذن بحرب منى  -(1)

من أذى عبدى المؤمن و ليأمن غضبى من اكرم عبدى المؤمن )كافى 

 (.350ص  2ج 

ص  2من اهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة )كافى ج  -(2)

352.) 

 161، ص: 2 گناهان كبيره، ج

إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ » گويد: شمارد و درباره او مى رسول مى

 نويسد(: )پس از ترجمه آيه مى «اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

خواننده عزيز، اين يكى از مواردى است كه طبع حساس و دل نازك 

بعض روشنفكران! را آزرده و متأثر كرده و كيفرهاى اسالمى را در 
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دانيم چرا  بار ساخته است. ولى ما نمى انه و قسوتنظر ايشان وحشي

اين طبقه روشنفكر هميشه رقت قلب و مهر و عاطفه خود را به جانب 

دارند و درباره  جنايتكاران و راهزنان و خونخواران معطوف مى

مردم بيگناه و زنان و كودكان معصومى كه مال و ناموس و جانشان 

اين گروه سركش و دستخوش مطامع و اغراض و هوى و هوس 

كنند؟ آيا مجازات و  شود، اظهار رحم و شفقت نمى متعدى مى

گونه افراد در راه تأمين امنيت و حفظ سالمت و مصلحت  سركوبى اين

اجتماع، با كشتن ميليونها ميكروب براى تأمين سالمت و نجات يك 

مريض از خطر بيمارى و مرگ فرقى دارد؟ و آيا هيچ عاقلى، پزشك 

همه ميكروب با تزريق يك آمپول مورد  به علت كشتن آن حاذقى را

خواند؟  بار مى دهد و عمل او را وحشيانه و قسوت اعتراض قرار مى

جاى ترديد نيست كه هر شخص منصفى اين حكم را حاكى از شفقت 

و رحم نسبت به اجتماع و دائر بر عدل و انصاف نسبت به راهزنان و 

گذار  نكته الزم است كه قانون داند. ولى تذكر اين بزهكاران مى

مهربان اسالم حتى در اجراى اين كيفر نيز رحم و رأفت را منظور 

 داشته.

چنانكه در تفسير مجمع البيان در ذيل همين آيه از حضرت باقر عليه 

كند كه: جزاى محارب به اندازه استحقاق او است  الساّلم روايت مى
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ست و اگر عالوه بر پس اگر قتلى مرتكب شده باشد جزايش قتل ا

قتل، مالى هم برده باشد جزايش قتل و برآوردن بر دار است. و اگر 

بدون قتل مالى برده باشد جزايش بريدن دست و پا است و اگر تنها 

گناهش ناامن ساختن راه باشد، كيفرش تبعيد است و ال غير. به 

شود، شارع اسالم حتى در كيفر  طورى كه در اين روايت مالحظه مى

ادن محارب تناسب كيفر را با گناه به وضع دقيقى رعايت كرده و د

اين خود رأفتى است كه درباره او معطوف داشته است. ولى اسالم به 

اين حد از رأفت هم اكتفا نكرده بلكه تصريح كرده است كه هرگاه 

شخص محارب قبل از دستگير شدن توبه كند، از عقوبت مستثنى است 

اش باقى است چنانچه  ردم تفريط كرده بر ذمهو تنها حقوقى كه از م

 فرمايد ... از سوره مائده مى 34در آيه 

نويسد: هدف كليه شرايع آسمانى در اجتماع  مى 185و در صفحه 

بشر اين است كه پنج اصل مقدس و موضوع مهم، يعنى جان و عقل و 

 مال و نسل و عرض مردم را از

 162، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اهى محفوظ بدارند زيرا تفريط و تعدى درباره هريك از تجاوز و تب

اين پنج موضوع مهم، موجب پديد آمدن تنازع و خونريزى و انتشار 
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مفاسد و شرور است و حكمت تشريع كيفر در برابر جرائم جلوگيرى 

گونه افراط و تعدى است و جاى ترديد  افراد متجرى و جسور از اين

ند اين منظور را تأمين كند بلكه تنها توا نيست كه صرف امر و نهى نمى

 تواند ضامن اجراى اوامر و نواهى باشد. بيم از كيفر است كه مى

« تحقيق ماللهند»فيلسوف عظيم اسالم ابو ريحان بيرونى، در كتاب 

مثال حال در ميان »نويسد:  ضمن شرح عقايد و افكار هنود، مى

بر بنياد خير و  ايشان به مانند حال نصرانيت است زيرا حال ايشان

خوددارى از شر از قبيل ترك كلى قتل و افكندن پيراهن به دنبال 

اى نسبت به گونه ديگر و  غاصب پوستين و تمكين سيلى زننده بر گونه

دعاى خير و نماز و طلب آمرزش براى دشمن است و اين رفتار به 

اى است، ولى اهل دنيا همگى از  جان خودم رفتار نيكو و پسنديده

ه فالسفه نيستند بلكه بيشتر ايشان نادان و گمراهند و جز شمشير طبق

دارد و از آن زمان كه قسطنطين  و تازيانه، ايشان را به استقامت نمى

اند زيرا سياست  فاتح نصرانى شده شمشير و تازيانه از حركت نياسوده

 «.شود جز به آن دو تمام نمى

يم در مقام بيان بنابر همين اصل اساسى و نظر حكيمانه قرآن كر

وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ » فرمايد: حكمت قصاص مى
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در اين آيه، مردم خردمند را كه در عواقب امور  «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

سازد و  شناسند مخاطب مى انديشند و ارزش حيات را مى مى

وابستگى به  كند كه حيات افراد و اجتماعات بشرى خاطرنشان مى

قصاص دارد زيرا وقتى شخص بداند كه در برابر كشتن، كشته 

شود و قيافه سهمگين قصاص در كمين قاتل است از اين فكر  مى

شود و در نتيجه جان خود را از قصاص و جان آن ديگر  منصرف مى

شود  دارد. با توجه به اين حقايق معلوم مى را از هالك محفوظ مى

كيفر چند گناه از قبيل قتل عمد و قذف و زنا و كه چرا شريعت اسالم 

سرقت و محاربه و شرب خمر و ارتداد از دين را به نص صريح تعيين 

كرده و در ساير موارد كيفر خاصى مقرر نداشته و نوع و مقدار كيفر 

را به نظر حاكم شرع تفويض نموده، تا به اقتضاى اوضاع زمان و 

ير كند. زيرا ارتكاب و انتشار مكان جرم و احوال مجرم، او را تعز

گونه گناه موجب تزلزل پيوندهاى اجتماع و علت بدبختى و  اين

 پريشانى امتها است. )پايان نقل از برهان قرآن(.

 در كيفيت اجراى اين حدود بياناتى در روايات ذكر گرديده است:

از آن جمله در كافى به سند خود از عمرو بن عثمان مدائنى نقل 

 از كند كه مى
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 163، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 ...«إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ »  حضرت رضا عليه السّالم از آيه

پرسيدند و اينكه چه كارى است كه موجب يكى از اين چهار حد 

شود؟ فرمود: وقتى كه با خدا و پيغمبرش جنگ كرد و در زمين  مى

شود و به دار  ته مىفساد نمود و كسى را كشت و مالى را برد، كش

گردد و اگر مال مردم را گرفت و كسى را نكشت، دست و  آويخته مى

شود و اگر شمشير كشيد و با خدا و  طور خالف بريده مى پايش به

پيغمبرش جنگ نمود و در زمين كوشش به فساد نمود، ولى كسى را 

شود  شود. پرسيدم: چگونه تبعيد مى نكشت و مالى نگرفت، تبعيد مى

د تبعيدش چيست؟ فرمود: از شهرى كه عامل جرم او بوده به و ح

شود كه  شود و براى اهالى آن شهر نوشته مى شهرى ديگر تبعيد مى

اين تبعيدى است، با او منشينيد و معامله نكنيد و وصلت ننمائيد و 

 شود. نخوريد و نياشاميد، تا يك سال با او چنين معامله مى

الهى موقوف شده، از ذكر فروعات  و چون در زمان ما اجراى حدود

اين موضوع و روايات و نقل اقوال و تحقيق در اطراف آن خوددارى 

 گردد. مى
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هرگاه شخص محارب، پيش از دست يافتن به او از كردار خود 

شود. ولى اگر  پشيمان شده و توبه كند، حد مذكور از او ساقط مى

و اگر جنايتى شود  مالى برده از او گرفته و به صاحبش داده مى

 شود مگر آنكه صاحب حق او را ببخشد. كرده، قصاص مى

 دفاع در برابر دزد

كند محارب است و  : دزدى كه با اسلحه براى بردن مال حمله مى

صاحب مال اگر بتواند مقاومت كند جايز است دفاع كند. و اگر در 

اين حال، دزد كشته شود خونش هدر است و ضمانى ندارد و اگر مال 

جب الحفظ باشد يا دزد بخواهد به ناموس او حمله كند، در صورت وا

توانائى واجب است دفاع كند. مگر اينكه گمان به هالكت داشته باشد 

و اگر دزد قصد كشتن صاحب مال را داشته باشد، واجب است براى 

حفظ جان خود دفاع و مقاومت كند وگرنه فرار نمايد يا پنهان شود 

و هرگاه دزد  -رى كه سبب حفظ جانش شوديا غير از آن از امو

بدون اسلحه باشد پس در حكم محارب است. يعنى آنچه در دفاع از 

آيد. مگر اينكه حد محارب بر او  دزد با اسلحه ذكر شد اينجا هم مى

شود پس در صورتى كه شرائط سرقت در او جمع باشد،  جارى نمى

گردد و چنين  اش اجرا وگرنه تعزير و تأديب مى حد سرقت درباره
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مستلب كسى است كه آشكارا مال  -دزدى يا مستلب است يا مختلس

كند و مختلس كسى است كه پنهانى  دزدد و فرار مى مردم را مى

كند و در هر دو صورت حاكم شرع او را به  ربايد و فرار مى مى

شود مانند زدن به مقدارى كه  عقوبتى كه بداند سبب تركش مى

  ردن، عقوبتصالح بداند يا حبس ك

 164، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 كند. مى

اى را از گوش دختركى بيرون آورده و ربوده  مردى كه گوشواره

بود، خدمت امير المؤمنين على عليه الساّلم آوردند، آن حضرت 

فرمود: كار او ربودن و دزدى آشكار است يعنى چون در سر و 

شود  جارى نمى پنهانى نبود، حد سرقت كه بريدن دست است بر او

 .317بلكه بايد تعزير شود. پس او را زدند و حبس كردند

اما مختال يعنى كسى كه كالهبردارى كند و به حيله مال كسى را 

ببرد. مثل اينكه سند دروغى درست كند و بدين وسيله مال ديگران 

 را ببرد بايد تعزير شود.

                                                 
 ملؤمنني عليه الّسالم انه اتى برجل قد اختلس درة من اذن جارية فقال عليه الّسالم هذه الدغارة املعلنة فضربه و حبسه) مسالك(.قد روى عن امري ا -(1)  317
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______________________________ 
لمؤمنين عليه السّالم انه اتى برجل قد قد روى عن امير ا -(1)

اختلس درة من اذن جارية فقال عليه السّالم هذه الدغارة المعلنة 

 فضربه و حبسه )مسالك(.

 165، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  خوردن مردار و خون و گوشت خوك -35

سى و پنجم از كبائر منصوصه، خوردن مردار و خون و گوشت خوك 

ش ياد خدا نكرده باشند. و در روايت اعمش و هرچه كه هنگام كشتن

از حضرت صادق عليه الساّلم و فضل بن شاذان از حضرت رضا عليه 

السّالم به كبيره بودن آن تصريح شده و در قرآن مجيد در سوره 

به حرمت  116و سوره نحل آيه  145و سوره انعام آيه  173بقره آيه 

حرام شده بر »مايد: فر مى 4آن تصريح شده و در سوره مائده آيه 

شما مردار و خون و گوشت خوك و هرچه كه هنگام كشتنش، ياد 

خدا نشده باشد و حيوانى كه خفه شده يا با سنگ و چوب كشته شده 

باشد و يا از بلندى، يا در چاه افتاده باشد و يا به وسيله شاخ زدن 

اى آن را پاره كرده و از آن  حيوان ديگرى كشته شده و يا درنده

ورده باشد به استثناى آنچه تذكيه كنيد و حيوانى كه روى سنگهاى خ
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مخصوص ذبح شده باشد و همچنين قسمت كردن با تيرهاى قمار اينها 

 .318«همه براى شما حرام شده و فسق است

اى در حرمت و كبيره بودن خوردن مذكورات نيست  و بالجمله شبهه

و فروعات در چيزى كه الزم است، دانستن حقيقت و اقسام هريك 

 مقام است.

______________________________ 
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ  -(1)

إِلَّا ما  بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ

 ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْالمِ ذلِكُمْ فِسْقٌ.

 (.4آيه  5)سوره 

 166، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 مردار

: هر حيوانى كه بدون تذكيه شرعى بميرد، مردار است و خوردنش 

باشد. ولى  حرام است و اگر خون جهنده داشته باشد نجس نيز مى

اگر تذكيه شده باشد طاهر است )به جز سگ و خوك كه هميشه نجس 

                                                 
318  (1)-\i  ُم َو حلَُْم اخْلِْنزِيِر َو ما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اللَِّه بِِه َو اْلُمْنَخِنَقُة َو ْيُتْم َو ما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب وَ اُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َو الدَّ ُبُع ِإالَّ ما ذَكَّ يَُة َو النَِّطيَحُة َو ما َأَكَل السَّ ) E\ َأْن َتْسَتْقِسُموا بِاأْلَْزالِم ذِلُكْم ِفْسٌق.ْلَمْوُقوَذُة َو اْلُمرَتَدِّ

 (.4آيه  5سوره 
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و قابل تطهير نيستند( و اگر حالل گوشت باشد پس از تذكيه 

خوردنش حالل است. بنابراين شناختن حيوانات حالل گوشت و 

 كيفيت تذكيه شرعى الزم است.

 نويسد: در مجموعه انتشارات انجمن تبليغات اسالمى مى

قه اسالمى با نهايت وضوح و دقت، حيوانات حالل گوشت معين در ف

شده و وقتى يك نفر دانشمند طبيعى دان، بدان توجه كند، دقايق 

 بندى به كار رفته، خواهد ديد. علمى بزرگى كه در اين تقسيم

طور عموم حيوانات گوشتخوار را حرام كرده زيرا  دين اسالم به

شتشان كثيف و بدبو است و هايشان عفن و گو گوشتخواران معده

 -داند كند، برعكس بيشتر علفخواران را حالل مى توليد ناخوشى مى

دار حالل  تمام حيواناتى كه ناخن دارند حرام شده و حيوانات سم

در  -گرديده و برخى از آنها مكروه قلمداد شده، مانند اسب و قاطر

 -اپرندگان وسيله تشخيص حرام و حالل آنها طرز بال زدن آنه

گيرند حرامند و آنها  هركدام موقع پرواز اغلب بال خود را صاف مى

نويسد: دين اسالم شكار را  زنند حاللند ... و نيز مى كه بيشتر بال مى

آزاد نگاه داشته ولى فقط آن را در موردى جايز كرده است كه 

مراد از آن نفع رساندن به خانواده و تحصيل روزى باشد و شكارى 
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آن لهو و لعب و فقط اكتفا به كشتن حيوانات باشد جايز كه مراد از 

 شود و روزه را بايد گرفت. نيست و در سفر آن نماز قصر نمى

 )پايان نقل از مجموعه تبليغات اسالمى(.

 حيوانات از سه نوع بيرون نيستند: زمينى، آبى و هوائى.

حيوانات زمينى بر دو قسم است: اهلى، يعنى آنكه با انسان زندگى 

 برد. ها بسر مى كند و وحشى يعنى آنكه در بيابان مى

  حيوانات زمينى

: از حيوانات اهلى فقط گوسفند و گاو و شتر حالل گوشت است و 

خوردن گوشت اسب و االغ و قاطر مكروه است و جز اين شش دسته 

 ساير حيوانات اهلى مانند گربه حرام گوشت است.

آهو و غزال و بز كوهى و  از حيوانات وحشى حالل نيست مگر انواع

 گاو وحشى و االغ وحشى و گور خر.

 167، ص: 2 گناهان كبيره، ج

گوشت تمام حيوانات درنده، يعنى گوشتخوارانى كه داراى نيش و 

چنگالند خواه قوى باشند مانند شير و پلنگ و گرگ، يا ضعيف مانند 
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و همچنين گوشت خرگوش هرچند جزء درندگان  -روباه و كفتار

 حرام است. نيست

تمام انواع حشرات، خوردنشان حرام است مانند مار و موش خانگى 

 و صحرائى و سوسك و كرم و خارپشت و جعل و شپش و نظير اينها.

  حيوانات هوائى و آبى

: از حيوانات هوائى يعنى پرندگان انواع كبوترها حالل است مانند 

ا و اقسام قمرى، كبك، تيهو، دراج، قطا و مرغابى و انواع مرغه

اى است كه سر و  گنجشگ مانند بلبل و قبره )كلكالتى( و صرد )پرنده

منقارش درشت و نصفش سفيد و نصفش سياه است و گنجشگ را صيد 

كند( و صوام )مرغى است خاكسترى رنگ، گردن دراز و غالبا در  مى

گيرد( و شقراق )مرغى است سبز رنگ مليح به  درخت خرما جا مى

 در بالش سياهى و خطوط قرمز و سبز و سياه است(.مقدار كبوتر و 

خفاش و طاووس و هر پرنده گوشتخوارى كه داراى چنگال باشد 

خواه قوى باشد كه بتواند حيوانى را پاره كند، مانند باز شكارى و 

چرخ و عقاب و شاهين و باشق يا ضعيف باشد مانند كركس و بنابر 

نمود حتى زاغ يعنى كالغ احتياط بايد از تمام اقسام كالغ پرهيز 
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زراعت و ابلق كه رنگش سياه و سفيد است و كالغهاى درشت و سياه 

 رنگ كه الشخورند، چون محتمل است كه از پرندگان درنده باشند.

آنچه كه ذكر شد، در روايات حكمش به خصوصه معلوم شده و نسبت 

به ساير پرندگانى كه حكم خاصى درباره آنها نرسيده به طور كلى 

براى تميز حالل گوشت از حرام گوشت آنها دو عالمت در شرع 

 رسيده است:

 بال زدن در هنگام پرواز بيش از بال نزدنش باشد. -1

داراى سه چيز باشد صيصيه و آن انگشت زائدى در ساق پاى  -2

دان( و قانصه )سنگدان( و تخم هر  پرنده است و حوصله )چينه

ى تخم حيوان حالل گوشت حيوانى در حكم همان حيوان است يعن

حالل، و تخم حرام گوشت حرام است. و اگر تخم حيوانى باشد كه 

اگر سر و ته تخم  -ندانيم از حالل گوشت است يا حرام گوشت

مساوى نيست مانند تخم مرغ و كبوتر، حالل است و اگر مساوى است 

 حرام است.

 ضمنا بايد دانست كه حيوان حالل گوشت، ممكن است به دو چيز

حرام گوشت شود: به نجاست خوارى و وطى انسان و براى اين دو 

  چيز احكامى است كه در رسائل
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 168، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 عمليه ذكر شده است.

كنند تنها ماهى پولكدار، حالل  از حيواناتى كه در آب زندگى مى

گوشت است و مقصود پولك داشتن در اصل است هرچند پولكش 

انند كنعت )ماهى قبا( كه گويند خيلى شرير است ريخته شده باشد م

ريزد و غالبا  مالد و لذا پولكش مى زند و مى و به همه چيز خود را مى

 در اصل دمش پولكهائى باقى است.

 تذكيه به وسيله شكار

: تذكيه حيوانى كه داراى خون جهنده باشد، شرعا به دو چيز حاصل 

سيله ذبح. شكار به دو امر شود: يكى به وسيله شكار و ديگر به و مى

شود: يكى به وسيله سگ ترتبيت شده كه چون به او بگويند  حالل مى

برو، برود، چون بگويند برگرد برگردد. و معتاد به خوردن گوشت 

شكار خود نباشد. فرستنده آن سگ هم مسلمان باشد و چون او را 

 .فرستد بسم اللّه بگويد و سگ از نظر فرستنده پنهان نگردد مى

ديگر از موجبات حالل شدن شكار، شمشير و نيزه و هر پيكان آهنين 

حتى فشنگ در صورتى كه بدن حيوان را بدرد، خواه از آهن باشد 
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يا غير آن موجب حالل شدن شكار است و بايد تيرانداز مسلمان باشد 

و در هنگام تيراندازى بسم اللّه بگويد و اگر با اين شرائط سنگ يا 

بكشد و بميرد خوردنش حالل است و اگر شكارچى تير، شكار را 

رسيد و هنوز شكار زنده بود، بايستى آن را به تفصيلى كه ذكر 

 شود ذبح كند. مى

با بقيه آالت شكار مانند يوزپلنگ و دام و كمند و غيره، شكار جايز 

نيست مگر آنكه وقتى شكارچى برسد، شكار زنده باشد و آن را ذبح 

 كند.

ل گوشت وحشى، وقتى با شكار كردن پاك و حالل و نيز حيوان حال

شود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد. بنابراين بچه آهو كه  مى

تواند پرواز نمايد، با شكار  تواند فرار كند يا بچه كبك كه نمى نمى

 شود. كردن به وسيله سگ يا اسلحه پاك و حالل نمى

از  3ان ضمن آيه گفتگوئى درباره خوردن گوشت: در تفسير الميز

طور  سوره مائده، مطالب سودمندى ضمن سه فصل بيان نموده كه به

 گردد: خالصه نقل مى

شكى نيست كه انسان  -عقائد گوناگون درباره خوردن گوشت -1

مانند ساير حيوانات، جهاز تغذى دارد و هرچه از اجزاى مادى كه 
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د، به طرف بتواند در آن كار كند و آن را به بدن خود ضميمه نماي

كند. و بنابراين برحسب طبع مانعى نيست كه انسان  خود جذب مى

هر چيزى كه قابل جويدن و بلعيدن باشد بخورد. مگر آنكه در اثر 

ضرر داشتن يا تنفر طبع از آن پرهيز نمايد. مثل آنكه بفهمد فالن 

 چيز خوردنى به واسطه مسموميت و

 169، ص: 2 گناهان كبيره، ج

زند يا اينكه دريابد كه خوردن  جسمانى به بدنش مىامثال آن ضرر 

فالن چيز، ضرر معنوى برايش دارد. مانند خوردنيهائى كه در اديان 

 و شرايع مختلف حرام شده است.

كه طبع آدمى چيزى را پليد بداند، در نتيجه از نزديك  همين -تنفر

كند. مثل اينكه انسان مدفوع خود را  شدن به آن خوددارى مى

داند و گاهى كراهت و تنفر  خورد چون آن را كثيف و قذر مى نمى

مستند به عوامل اعتقادى است. مثل اينكه مسلمانان گوشت خوك را 

ها از بسيارى  غربى -دانند ولى نصرانيان پاك و طيب قذر و پليد مى

كنند،  حيوانات مانند خرچنگ و قورباغه و موش تغذى مى

پس واضح شد كه آدمى در آيد.  كه شرقيها بدشان مى درحالى

هاى مختلف دارد، آئين بودا گوشت كليه  خصوص گوشتخوارى طريقه
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حيوانات را تحريم كرده و اين تفريط در برابر افراطى است كه سابقا 

بين ملل وحشى آفريقا و ساير وحشيان داير بوده و انواع گوشتها 

ساير  خوردند. عربها گوشت چهارپايان و حتى گوشت انسان را نيز مى

خوردند چه خودشان  حيوانات، حتى امثال موش و چلپاسه را مى

كشتند و  بميرند يا خفه شوند يا با زدن يا به سبب ديگرى آنها را مى

خوريد ولى  ايد مى گفتند چطور شما حيوانى را كه خودتان كشته مى

 خوريد؟. حيوانى را كه خدا كشته نمى

شده، اقسام حيوانات حتى پرستان چين بنابر آنچه نقل  بعضى از بت

خوردند و  سگ و گربه و حتى كرم و صدف و ساير حشرات را مى

روى اتخاذ كرده و آن گوشتهائى كه طبعهاى معتدل  اسالم راه ميانه

انسانى از آن خوشش بيايد مباح ساخت و اين اجمال را به تفصيل 

 ذيل تفسير كرد:

را حالل كرد و در  در بين چهارپايان از قبيل بز و ميش و گاو و شتر

اى از آنها از قبيل اسب و االغ، قائل به كراهت شد. در بين  پاره

پرندگان غير شكارى، آنهائى را حالل كرد كه داراى حوصله 

دان( باشد و به هنگام پرواز بال زند مثل كبوتر و چنگال  )چينه

اى از ماهيها را كه در  نداشته باشد. و در بين حيوانات دريائى پاره
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تب فقه ذكر شده حالل شمرد و آنگاه خون و مردار حيوانات و هر ك

غرض اسالم در  -حيوانى كه با نام خدا تذكيه نشود تحريم فرمود

اين زمينه آن بود كه آئين فطرت يعنى استقبال آدميان را از اصل 

خوارى زنده كند و در ضمن فكر صحيح و طبع سليم را نيز  گوشت

و طبع مستقيم چيزى را كه نوعا احترام گذارد و فكر صحيح 

 كند. آيد و از آن متنفر است تجويز نمى زيانبخش است و يا بدش مى

ممكن است كسى سؤال كند و بگويد: حيوان روح دارد و تلخى  -2

 مرگ را

 170، ص: 2 گناهان كبيره، ج

فهمد. پس چگونه سزاوار است آنها را از نعمت حيات  مثل انسان مى

ينى حيات آنها را به تلخى مرگ تبديل كنيم خدا محروم سازيم و شير

گنجد كه دستور دهد  ارحم الراحمين است چگونه در رحمت او مى

 مند شود؟. حيوانى كشته شود تا انسانى از آن لذت برد و بهره

جواب اين سخن آن است كه همه آنچه گفته شد از ناحيه حكومت 

گذارى  قانون دادن عواطف بر حقايق سرچشمه گرفته است تشريع و

توضيح مطلب آنكه  -تابع مصالح حقيقى است نه عواطف موهوم

عالم ماده، عالم تبديل و تبدل يا بگو عالم آكل و مأكول است مركبات 
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كنند و آن را  خورند و زمين را به خود منضم مى زمينى از زمين مى

خورد  آورند و آنگاه بار ديگر زمين آنها را مى به صورت خود در مى

سازد و پيوسته زمين به نبات و نبات به زمين بازگشت  انى مىو ف

اى از  كنند و پاره كند. باز حيوانات از آب و نباتات تغذى مى مى

كنند. مثال حيوانات درنده،  اى ديگر تغذى مى حيوانات از پاره

خورند و جهاز تغذى آنها  حيوانات ديگر را شكار و گوشت آنها را مى

نند چيز ديگرى بخورند مثال مرغهاى چنگال توا طورى است كه نمى

گيرند و  دار پرندگان ديگر از قبيل كبوتر و گنجشگ را مى

 خورند. مى

مرغهاى كوچكتر هم از حبوبات و حشراتى از قبيل مگس و كيك و 

كنند. حشرات هم از خون انسان و ساير حيوانات و  پشه تغذى مى

خورد.  ه اينها را مىانجام زمين هم -كنند و سر امثال آن تغذى مى

بنابراين، نظام تكوين و ناموس خلقت كه حكومت مطلقه و متبع بر 

همه موجودات دارد حكم تغذى با گوشت و امثال آن را وضع كرده و 

اجزاى وجود را بدان رهبرى كرده است و هم او انسان را طورى 

قرار داده كه صالحيت تغذى با گوشت و نبات را دارد نه مثل گوسفند 

است كه نتواند به دندان بدرد و ببرد و نه مثل درندگان است كه 

نتواند نرم كند و بجود. از اين گذشته قوه ذائقه آدمى كه در دهان 
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برد و در درجه بعد شهوتى  او آماده شده و از طعم گوشت لذت مى

اند، همه اينها هدايت تكوينى و  كه در ساير اعضاى هضم او قرار داده

اجازه است و اسالم يك دين فطرى است كه هرچه  فرمان اباحه و

 كند مباح فرموده است. خلقت بدان راهنمائى و حكم مى

و نيز احكام ديگرى وضع فرموده كه قانونگذار تكوين آنها را قرار 

هائى كه ضرر جسمى يا  داده است يعنى حكم به اجتناب از گوشت

يم از آن هاى مستق معنوى دارند و همچنين از خوردن آنچه طبع

آيد و خالصه هرچه به نمو جسمانى يا  متنفر است و بدشان مى

روحانى و يا به مصالح جامعه انسانى ضرر بزند يا از راه قمار و 

  قسمت با تيرهاى مخصوص

 171، ص: 2 گناهان كبيره، ج

به دست آمده باشد و امثال آن را حرام ساخته و همچنين خبائث 

آيد، حرام  ى مردم از آن بدش مىها يعنى چيزهاى پليدى كه طبع

 فرموده است.

اما داستان مهر و رحم كه مانع كشتار حيوانات است. شكى نيست كه 

رحم يك موهبت تكوينى است كه در فطرت انسان و بسيارى از 

حيوانات است. ولى تكوين اين محبت را قرار نداده كه در همه 
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طور  حمت را بهكارها از او اطاعت شود زيرا تكوين خودش مهر و ر

برد و اگر چنين بود در دار وجود، اثرى از آالم و  مطلق به كار نمى

ها نبود و بعالوه رحم انسانى  اسقام و مصائب و انواع عذابها و شكنجه

مثل عدل نيست كه خود به خود از اخالق فاضله باشد و اگر چنين بود 

مجازات  خوب نبود كه ما از ستمكاران مؤاخذه كنيم و يا مجرمى را

نمائيم و يا با دشمنى دشمنى كنيم و اگر چنين كنيم زمين و اهل آن 

ذلك اسالم امر رحمت را از آن نظر كه يكى از  شوند. و مع هالك مى

طور عموم دستور داده كه  مواهب تكوينى است اهمال نكرده و لذا به

نشر مهر و رحمت شود و از زجر و شكنجه حيوان به هنگام كشتنش و 

ن از بريدن اعضاى حيوان مذبوح و پوست كندن پيش از آنكه همچني

روحش جدا شود نهى فرموده است. تحريم منخنقه و موقوذه و نهى 

نگرد از همين  كه حيوان ديگرى بدان مى از كشتن حيوان درحالى

باب است. اسالم دستور داده پيش از كشتن حيوان، آب را بر او 

حيوان مذبوح ارفاق شود و  عرضه بدارند و هرچه بيشتر بايد به

 احكام ديگرى كه در كتب فقه مذكور است.

و اما قصه رحمت الهى و اينكه خدا ارحم الراحمين است. رحم الهى 

به معناى رقت قلب و تأثر شعورى نيست، بلكه به معناى افاضه خير و 

رحمت است به مستحق آن به مقدارى كه سزاوار است و لذا بسا 
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كه از طرف  كنيم عذاب است درحالى خيال مى هست كه چيزى را ما

خدا رحمت و خير است و همچنين بعكس. پس از نظر حكمت الهى 

گذارى با پيروى از عاطفه و رحم دروغى ما  جايز نيست كه در قانون

يكى از مصالح تدبير را ابطال كند و يا در جعل قانون برطبق واقع 

كه اسالم در تجويز مسامحه نمايد. پس از مطالب گذشته واضح شد 

خوردن گوشت و همچنين در قيود و شرايطى كه براى اباحه آن قرار 

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ »  داده از امر فطرت پيروى كرده است

 «.عَلَيْها

سؤال ديگر آنكه ما قبول كرديم كه خوردن گوشت را فطرت و  -3

به خوردن حيوانى كه  خلقت مباح دانسته، پس چرا در اين زمينه

 خود مرده باشد اكتفا نكرده تا رعايت حكم رحم هم شده باشد؟.

 172، ص: 2 گناهان كبيره، ج

معلوم شد. زيرا رحمت به اين  2جواب اين سؤال از مطالب فصل 

معنى پيروى كردنش الزم نيست زيرا الزمه آن ابطال احكام حقايق 

ور حفظ اين ملكه لطيفه است. و اين هم معلوم شد كه اسالم به منظ

رحم در بين نوع انسانى، دستور اعمال رحمت داده است و عالوه اگر 

اى ندارد، جز آنكه مزاج  تنها ميته و امثال آن را مباح كند، نتيجه
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فاسد و ضررهاى بدنى و روحانى به انسان برسد، و اين خود خالف 

ست. رحمت است، و بعد از همه اينها باعث حرج و مشقت عمومى ا

مند  زيرا مردم بايد صبر كنند تا حيوانى خودش بميرد تا از آن بهره

 گردند. )پايان نقل از تفسير الميزان(.

ناگفته نماند كه ذبح حيوان براى اينكه انسان او را بخورد، هيچ 

ظلمى نسبت به او نيست، بلكه الزمه سير تكاملى او چنين است. زيرا 

ر و ال يعقل بود و پس از ذبح و شعو حيوان پيش از ذبح صامت و بى

 شود. جزء انسان شدنش ناطق و صاحب ادراك و شعور مى

شود، ولى چون  مثال از زبان در دهان گوسفند هيچ كمالى ظاهر نمى

كند.  جزء انسان بشود حقايق را آشكار ساخته و حمد و ثناى خدا مى

انى و همچنين ساير خيرات و كماالتى كه از ساير اعضا و جوارح انس

 گردد. ظاهر و آشكار مى

  تذكيه به وسيله ذبح شرعى

: دوم از اسباب تذكيه، ذبح شرعى است و آن بريدن چهار رگ 

بزرگ گردن )مرى، دو رگ گلو، حلقوم( از پائين برآمدگى زير گلو، 

 بطور كامل است و براى آن پنج شرط است:
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ه زن. كند، بايد مسلمان باشد، خواه مرد و خوا كسى كه ذبح مى -1

 تواند ذبح كند. و بچه مميز مسلمان نيز مى

سر حيوان را با چيزى ببرند كه از آهن باشد و اگر از آهن نباشد  -2

ميرد، با هر چيز تيزى  و طورى باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مى

تواند سر او را  كه چهار رگ آن را ببرد مانند شيشه و سنگ تيز مى

 بريد.

دست و پا و شكم حيوان رو به قبله باشد و  هنگام ذبح صورت و -3

اگر فراموش شود يا قبله را نشناسد يا نشود حيوان را رو به قبله كرد، 

 اشكالى ندارد.

هنگام ذبح نام خدا را ببرد و گفتن بسم اللّه كافى است و اگر  -4

 فراموش شود اشكالى ندارد.

دم  پس از سر بريدن، آن حيوان حركتى كند هرچند چشم يا -5

خود را حركت دهد يا پايش را به زمين بزند. و احتياط آن است كه 

  خون به اندازه معمول از بدنش بيرون

 173، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 بيايد.
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در كشتن شتر عالوه بر پنج شرط مذكور، بايد كارد يا چيز ديگرى كه 

از آهن و برنده است، در گودى بين سينه و گردنش فروكنند. و اگر 

وانى سركش شود و نتوانند آن را به دستورى كه در شرع معين حي

شده بكشند، مثال در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه آنجا بميرد، هر 

شود  جاى بدنش را كه زخم بزنند و در اثر زخم جان دهد، حالل مى

 و رو به قبله بودن الزم نيست ولى ساير شرايط بايد باشد.

و را از آب زنده بگيرند. پس اگر ماهى تذكيه ماهى به اين است كه ا

دار را زنده از آب بيرون آورند و در خارج از آب جان دهد،  فلس

پاك و خوردنش حالل است. و اگر در آب بميرد پاك است چون 

خون جهنده ندارد ولى خوردنش حرام است و صيدكننده ماهى 

د، الزم نيست مسلمان باشد. بنابراين اگر كافرى ماهى را صيد كن

 خوردنش حالل است به شرطى كه بدانند بيرون آب مرده است.

تذكيه ملخ، زنده گرفتن او است. پس اگر ملخ را با دست و به وسيله 

ديگرى زنده بگيرند پس از جان دادنش، خوردنش حاللست و الزم 

گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام  نيست كسى كه آن را مى

 خدا را ببرد.

 تواند پرواز كند حرام است. كه بال در نياورده و نمىخوردن ملخى 
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اى از شكمش بيرون  حيوانى كه تذكيه شرعى شده، اگر بچه مرده

آورند، چنانچه خلقتش كامل باشد و مو و پشم در بدنش روئيده باشد 

پاك است. و چنانچه مادرش حالل گوشت بوده خوردن آنهم حالل 

 است.

 شود حرام گوشت به تذكيه پاك مى

شود كه جز سگ و خوك، هر حيوان  : از آنچه گذشت دانسته مى

حرام گوشتى كه تذكيه شرعى شود پاك است ولى خوردنش حرام 

باشد. بلى اگر خون  اش نجس نيز مى است. و اگر تذكيه نشود مرده

جهنده نداشته باشد و بدون تذكيه مرده، خوردنش حرام ولى نجس 

حالل گوشتى كه تذكيه شده پاك  نيست. مانند مار و كرم و هر حيوان

و خوردنش حالل است و اگر بدون تذكيه مرده نجس و حرام است 

مگر خون جهنده نداشته باشد كه در اين صورت خوردنش حرام ولى 

نجس نيست. مانند ماهى كه در آب مرده باشد. بنابراين ميته كه 

خوردنش حرام است، مردار حيوانى است كه بدون تذكيه شرعى 

باشد خواه به وسيله مرض و رسيدن اجلش يا به سببى از اسباب  مرده

خارجى، ناگهانى مرده باشد يا به تدريج و چون مردن حيوان به 

  سبب
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 174، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ناگهانى خارجى كم است و ممكن است خيال شود اين قسم مردن 

در حيوان از افراد ميته نباشد. در آيه شريفه خصوصا اين قسم را 

فرمايد و همه را از افراد مردار  تحت پنج عنوان يادآورى مى

 داند: مى

حيوانى است كه به وسيله خفه شدن بميرد، خواه  -منخنقة -1

تصادف شود يا كسى از روى اختيار او را خفه كرده باشد و خواه به 

اش كنند. مثل اينكه ريسمانى به گردنش ببندند و با  وسيله آلتى خفه

گلو، او را خفه كنند يا سرش را بين دو چوب داخل كنند فشار دادن 

و اين طريقه و امثال آن در جاهليت )پيش از اسالم( مرسوم بوده 

 است.

 و آن حيوانى است كه او را بزنند تا بميرد. -موقوذة -2

آن حيوانى است كه از جاى بلندى افتاده باشد. مثال  -متردية -3

 يرد.از باالى كوه يا چاه بيفتد و بم

حيوانى است كه به وسيله شاخ زدن حيوان ديگرى به  -نطيحة -4

 او بميرد.
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حيوانى كه درنده او را پاره كرده و قسمتى از  -ما اكل السبع -5

 اش ميته است. آن را خورده باشد و باقيمانده

كه در آيه شريفه است، منع از رفتار  «ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ» و مراد از

است. چون پيش از اسالم مشركين در اطراف كعبه  زمان جاهليت

شمردند و مورد  كردند و آنها را مقدس مى سنگهائى نصب مى

 كردند. دادند و روى آنها حيوانات را ذبح مى پرستش خود قرار مى

نهى است كه گوسفند قربانى يا  «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْالمِ» و مراد از

سهم كردن بگيرند و آنگاه براى تشخيص  چهار پاى ديگرى را براى

كسى كه سهم دارد و كسى كه سهم ندارد و يا براى تشخيص سهام 

مختلف هركس تيرهاى مخصوصى درآورند و اين يك نوع قمار 

 است. چنانچه در بحث قمار ذكر شد.

چرا مردار حرام شده؟: در كتاب كافى و امالى از مفضل بن عمر 

ادق عليه السّالم پرسيد: خداوند چرا روايت نموده كه از حضرت ص

مردار و خون و گوشت خوك را حرام فرموده است؟ حضرت فرمود: 

از اين نظر خدا اينها را بر بندگان خودش حرام و چيزهاى ديگر را 

حالل كرده كه نسبت به آنچه حرام كرده خودش رغبت داشته و 

ين تحليل عالقگى نشان داده )خالصه ا نسبت به آنچه حالل كرده بى
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و تحريم به منظور منفعت خودش نبوده( بلكه خداوند خلق را آفريد 

دانست كه بدنهايشان به چه چيز قوام دارد و چه چيز به  و مى

مصلحتشان است و لذا هرچه سبب قوام بدن و مصلحت آنان بوده، به 

 حكم تفضل،

 175، ص: 2 گناهان كبيره، ج

انست كه چه چيزهائى براى د برايشان حالل و مباح ساخته و باز مى

ايشان مضر است و لذا نهى كرد و آنها را حرام ساخت و آنگاه همين 

اى براى  محرمات را براى كسى كه بيچاره شود و به جز آنها وسيله

قوام بدن خود نداشته باشد، حالل و مباح ساخت به قدرى كه او را 

 نگهدارد نه بيشتر.

ر نزديك شود و از آن بخورد، كسى نيست كه به مردا»آنگاه فرمود: 

مگر آنكه بدنش ضعيف و جسمش الغر و نيرويش سست و نسلش قطع 

 .319«ميرد شود، آدم مردارخور ناگهانى مى

شايد جهت اين مفاسد آن باشد كه اگر حيوان، خودش بميرد يا خفه 

شود، خونهاى كثيف  مرتبه جريان خون در بدنش متوقف مى شود، يك

كند  ماند و گوشتش را فاسد و مسموم مى مىو فسادآور در رگهايش 

                                                 
 (.242ص  6كاىف ج   -نسخه اماىل( اال ضعف بدنه و حنل جسمه و ذهب قوته و انقطع نسله و ال ميوت آكل امليتة اال فجأة) اماىل -مل ينل احد منهامث قال عليه الّسالم و اما امليتة فانه ال يدنيها احد)  -(1)  319
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و اگر ذبح شود خونها خارج و گوشت حيوان را از فساد و مسموميت 

دارد. چنانچه به اين مطلب در حديث احتجاج از حضرت  دور مى

صادق عليه السّالم اشاره شده در پاسخ آن زنديق كه پرسيد: چرا 

ميته حرام شد تا خداوند ميته را حرام فرموده است؟ حضرت فرمود: 

شود، و نيز  فرق باشد بين آن و بين آنچه نام خدا بر او خوانده مى

چون خون از ميته بيرون نرفته و در بدنش برگشته و منجمد شده، 

پس گوشتش سنگين و ناگوار است. چون گوشتش با خونش خورده 

 شود. آن زنديق گفت: مى

م خون بيرون پس ماهى هم بايد مردار و حرام باشد چون از او ه

 نيامده؟ حضرت فرمود:

تذكيه ماهى به اين است كه از آب بيرون آورده شود و او را رها 

كنند تا خودش بميرد و ذبح الزم ندارد چون خونى ندارد و همچنين 

 .320 ملخ

بحار، در ضمن شرح اين حديث فرموده:  4عالمه مجلسى در جلد 

ب دارد: يكى چون ميته شدن حيوان و حرام بودن خوردنش دو سب

  رعايت نشدن شرايط ذبح و نحر مانند نام
                                                 

قيل غري مرى الَّنا يؤكل حلمها بدمها قال فالسمك ميتة فقال عليه الّسالم ان السمك ذكاته فقال عليه الّسالم فرقا بينها و بني ما يذكر عليه اسم الّله تعاىل و امليتة قد مجد فيها الدم و تراجع اىل بدَّنا فلحمها ث -(2)  320
 (.181جديد ص  10حبار االنوار ىف احتجاج الصادق عليه الّسالم ج  4اخراجه حيا من املاء مث يرتك حىت ميوت من ذات نفسه و ذلك انه ليس له دم و كذلك اجلراد:) جلد 
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______________________________ 
ثم قال عليه السّالم و اما الميتة فانه ال يدنيها احد )لم ينل احد  -(1)

نسخه امالى( اال ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهب قوته و انقطع  -منها

 (.242ص  6فى ج كا -نسله و ال يموت آكل الميتة اال فجأة )امالى

فقال عليه السّالم فرقا بينها و بين ما يذكر عليه اسم اللّه تعالى  -(2)

و الميتة قد جمد فيها الدم و تراجع الى بدنها فلحمها ثقيل غير مرى 

النها يؤكل لحمها بدمها قال فالسمك ميتة فقال عليه الساّلم ان 

من ذات  السمك ذكاته اخراجه حيا من الماء ثم يترك حتى يموت

بحار االنوار  4نفسه و ذلك انه ليس له دم و كذلك الجراد: )جلد 

 (.181جديد ص  10فى احتجاج الصادق عليه السّالم ج 

 176، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 -خدا نبردن )عمدا( و رو به قبله نكردن و ديگرى ذبح و نحر نكردن

روحانى  پس امام عليه الساّلم جهت حرمت ميته را در صورت اول امر

دينى دانسته به اينكه اگر نام خدا برده شود، بركات دنيوى و 

گردد  اخروى، صورى و معنوى، راجع به بدن و روح نصيب انسان مى

 و اگر ترك شود از اين بركات محروم خواهد شد.
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در صورت دوم كه حيوان بدون ذبح و نحر بميرد، خونهائى كه در 

شود و به آن مفاسد  خورده مىرگها است باقى مانده و همراه گوشت 

گردد و چون سائل  بزرگى كه در خوردن خون است مبتال مى

اعتراض كرد و گفت بنابراين ماهى هم بايد حرام و ميته باشد چون 

شود امام عليه السّالم در  ذبحى ندارد و خونى از او خارج نمى

جواب فرمود: چون ماهى خون زيادى ندارد كه ذبحش الزم شود تا 

ن وسيله از او بيرون رود و خون كمى كه در او است مانند بدا

 ضرر و حالل است. ماند، بى باقيمانده خونى كه در بدن ذبيحه مى

  خون

خون انسان و هر حيوانى كه  -: خون بر دو قسم است: نجس و طاهر

داراى خون جهنده باشد، يعنى اگر رگش را ببرند، خون از آن 

شد يا زياد بنابراين خونى كه در كند، نجس است كم با جستن مى

شود، نجس و شير را هم نجس  شير، هنگام دوشيدن آن ديده مى

باشد و بنابر احتياط از ذره خونى كه  كند و خوردنش حرام مى مى

 شود بايد اجتناب كرد. در تخم ديده مى

خون طاهر در دو مورد است: يكى خون هر حيوانى كه خون جهنده 

هى و پشه، دوم باقيمانده خون حيوان حالل نداشته باشد مانند ما
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پس اگر حيوان را به  -ماند گوشتى كه پس از ذبح در بدنش مى

دستورى كه در شرع رسيده بكشند و خونش به مقدار معمول بيرون 

ماند پاك است. ولى اگر به سبب  بيايد، بقيه خونى كه در بدنش مى

شده به بدن  نفس كشيدن يا بلند بودن جاى سر حيوان، خون خارج

 حيوان برگردد، تتمه خون طاهر نيست.

خوردن خون به طور كلى، پاك يا نجس حرام است و خون طاهرى 

كه جزء بدن ماهى يا گوشت حيوان ذبح شده است، اگر جورى است 

شود خوردنش مانعى ندارد و اگر هنوز به  كه جزء گوشت شمرده مى

 گويند، خوردنش نيز حرام است. آن خون مى

حرمت خوردن خون: در تفسير عياشى از حضرت صادق عليه سبب 

خوردن خون باعث مرض كلب »كند كه فرمود:  الساّلم روايت مى

)عطش شديد يا شبيه جنون( و قساوت قلب و كمى رأفت و رحمت 

 خورد از كشتن پدر يا مادر شود كسى كه خون مى مى

 177، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 «.ى ندارديا خويشاوندان و دوستان باك
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و نيز از آن حضرت مرويست كه خوردن خون در بدن توليد زرد آب 

و بدن را بدبو و انسان را بدخلق كرده، موجب نوعى  321كند مى

 سازد. شود و قلب را بى رحم مى جنون در نسل مى

خوردن خون باعث قساوت و بيرون رفتن مهر و رحمت »و نيز فرمود: 

دهد. و اغلب  و رنگ را تغيير مىكند  از دل است و بدن را بدبو مى

 .322«سبب بيمارى خوره در انسان از خوردن خون است

و از حضرت رضا عليه السّالم مرويست كه خوردن خون باعث 

پيدايش طاعون و زخم و دمل در اندرون انسان است كه غالبا كشنده 

 است.

  خوك

اند كه تمام اجزاى بدنشان  : خوك و سگ، دو حيوان نجس العين

مو و ناخن كه جان ندارد نجس است و ذبحشان لغو است. يعنى  حتى

به هيچ وجه قابل تطهير نيستند و خوردنشان حرام و گناه كبيره 

 است.

                                                 
 (.242ص  6نه يورث اكثر املاء االصفر ...) كاىف ج و ما الدم فا -(1)  321
ن و يغري اللون و اكثر ما يصيب االنسان اجلذام يكون من اكل الدم) احتجاج سأل الزنديق ابا عبد الّله عليه الّسالم مل حرم الدم املسفوح قال عليه الّسالم النه يورث القساوة و يسلب الفؤاد رمحته و يعفن البد -(2)  322

 (.180جديد حبار صفحه  10 و جلد
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حضرت رضا عليه السّالم در جهت تحريم خوردن گوشت خوك 

 فرمايد: مى

خداوند خوردن خوك را حرام فرموده، چون حيوانى است مهيب و »

براى پند و عبرت گرفتن خلق، آفريده  زشت صورت كه خدا او را

)يعنى از ديدنش بفهمند كه خدا بر هر چيزى توانا است و خداى را 

بر زيبائى صورت بشرى خود شكر كنند( و بترسند از شهوترانى و 

شود كه خداى تعالى صورت زيباى  بندوبارى كه موجب اين مى بى

خ شوند بشرى را از ايشان گرفته و به صورت خوكشان كند و مس

)چنانچه با جماعتى از پيشينيان در دنيا چنين فرمود و سايرين در 

عالم برزخ و قيامت در اثر داشتن خوى خوك به صورت او محشور 

شوند( و نيز خوك را در بين بشر گذارد تا دليلى براى گذشتگانى  مى

كه به اين صورت درآمده بودند باشد. و جهت ديگر حرمت گوشت 

ترين كثافتها  وراكش پليدترين پليديها و كثيفخوك آن است كه خ

 .323«است با مفاسد و زيانهاى بسيارى كه در خون او است

______________________________ 
ص  6و ما الدم فانه يورث اكثر الماء االصفر ... )كافى ج  -(1)

242.) 

                                                 
 باب اطعمه(. 378ص  16على خلقته و الن غذائه اقذر مع علل كثرية) وسائل ج  -حرم اخلنزير النه مشوه جعله الّله عز و جل عظة للخلق و عربة و ختويفا و دليال على ما مسخ -(3)  323
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سأل الزنديق ابا عبد اللّه عليه الساّلم لم حرم الدم المسفوح  -(2)

عليه السّالم النه يورث القساوة و يسلب الفؤاد رحمته و يعفن  قال

البدن و يغير اللون و اكثر ما يصيب االنسان الجذام يكون من اكل 

 (.180جديد بحار صفحه  10الدم )احتجاج و جلد 

حرم الخنزير النه مشوه جعله اللّه عز و جل عظة للخلق و  -(3)

 -عبرة و تخويفا و دليال على ما مسخ

 178، ص: 2 ناهان كبيره، جگ

اى را به  خداوند عده»فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

هاى گوناگون مسخ كرد شبيه خوك، بوزينه، خرس و هرچه از  صورت

ها نهى فرمود تا از  مسوخات ديگر است و آنگاه از خوردن اين نمونه

مند نگردند و عقوبت آن را خوار و سبك  اين جور حيوانات بهره

 .324«!نشمرند

در كتاب اسالم و علم امروز، نشريه انجمن تبليغات اسالمى 

 نويسد: مى

                                                 
اشى و كتاب ىت مثل شبه اخلنزير و القرد و الدب و ما كان من املسوخ مث َّنى عن اكله ملثله لكيال ينتفع الناس به و ال يستخفوا بعقوبته) تفسري عيو اما حلم اخلنزير فان الّله تبارك و تعاىل مسخ قوما ىف صورش -(1)  324

 (.377صفحه  1االطعمة و االشربه وسائل باب 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  403 

دانان آن را جزء دسته ضخيم  خوك يكى از حيواناتى است كه طبيعى

دانند و گراز يا خوك وحشى و اسب آبى را از اين فاميل  جلدان مى

شمارند. خوردن گوشت خوك ضررهاى بسيار دارد و با اين حال  مى

ت طعم ظاهرى آن مورد استفاده قرار گرفته در صورتى كه به عل

خداوند خوردن خوك را به قوم يهود نهى و بر مسلمانان حرام 

خورند و تعجب در اينجا  نموده عيسويان امروز گوشت خوك را مى

اند باز از  است كه امروزه با آنكه علت حرمت گوشت خوك را فهميده

 دارند. خوردن آن دست برنمى

اند كه گوشت خوك  طبيعى، امروز با نهايت روشنى فهميدهعلماى 

آورد و  چه مضارى دارد و چه زيانهائى در صحت جامعه به وجود مى

ترتيبى جز حرام كردن آن در جهان نيست كه از بدى آن جلوگيرى 

 نمايد.

نويسد )در  در فرهنگ الروس مديكال در لغت تنيا يا كرم كدو مى

شود مرض الدررى فراوان است  ف مىكشورهائى كه خوك زياد مصر

خورند اين مرض  و برعكس در كشورهاى اسالمى كه اصال خوك نمى

 ابدا وجود ندارد(.

 تفصيل زيانهاى گوشت خوك:
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اين موضوع در علوم طبيعى ثابت  -زيانهاى معنوى و اخالقى -1

شده كه انسان گوشت هر حيوانى را بيشتر بخورد متصف به اخالق 

گردد، مثال اگر دائما خوراكش گوشت گاو  ن مىبرجسته آن حيوا

شود و اگر شير و  باشد، صفت گاوى و زورمندى بهيمى در او پيدا مى

  كند. خوردن گوشت گوسفند بخورد، خوى نرم و گوسفندى پيدا مى

______________________________ 
 378ص  16على خلقته و الن غذائه اقذر مع علل كثيرة )وسائل ج 

 مه(.باب اطع

و اما لحم الخنزير فان اللّه تبارك و تعالى مسخ قوما فى  -(1)

صورشتى مثل شبه الخنزير و القرد و الدب و ما كان من المسوخ ثم 

نهى عن اكله لمثله لكيال ينتفع الناس به و ال يستخفوا بعقوبته )تفسير 

 (.377صفحه  1عياشى و كتاب االطعمة و االشربه وسائل باب 

 179، ص: 2 ه، جگناهان كبير

كند. خوكها  گوشت خوك نيز در انسان شبيه اخالق خوك توليد مى

غيرتى و بى ناموسى مشهورند و هيچگونه ادبى در زناشوئى  در بى

دهند و عصبيت جنسى در  ندارند. هيچ حيائى از خود بروز نمى

شود. تعجب اينجا است كه اروپائيان خود متوجه  وجودشان پيدا نمى
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غيرتى و نقص  خواهند به بى ان شده هركس را مىنقص اين حيو

خوانند و يكى از بزرگترين  حميت سب كنند، او را به نام خوك مى

فحشهاى آنها است. يكى ديگر از زيانهاى معنوى خوك اين است كه 

چيز باك  خورد و از هيچ اين حيوان هرگونه كثافتى را پيدا كند مى

 ت.ندارد در نتيجه وجودش سراپا كثافت اس

شود و كثيف و  اين حيوان زشت كه انسان از ديدن آن منزجر مى

مزبله و كثافت خوار، همان است كه اروپائيان نادان با وجود دانستن 

خورند  زيانهاى آن گوشتش را به قيمتهاى گزاف خريده و مى

اش را از خون و چربيهاى خود آن پر كرده با كمال ميل و لذت  روده

ى اينكه به قيمت ارزانتر از گوشت سالم گوسفند كنند. و به جا ميل مى

 خرند. دهند و ناخوشى براى خود مى استفاده كنند پول بسيارى مى

معروف است كه خوك مظهر شيطان است و اين فكر را بيشتر خود 

هاى  اروپائيها كه مريد حيوان مزبورند، دارند، چنانكه در قصه

به صورت خوكى  اند مذهبى خود هر وقت شيطان را جسميت داده

سازند. در انجيل برنابا كه به علت حقايقى كه در آن  گرش مى جلوه

توان بدان اطمينان كرد، خوك را مظهر شيطان معرفى  نوشته، مى

گويد كه در بدن اين حيوان روح شيطانى وجود دارد، در  كرده و مى
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هائى كه فعال در دست عيسويان است نيز اين موضوع را تأييد  انجيل

تا  26 -8و لوقا  20تا  1 -5و مرقس  23 -8ه چنانچه در متى كرد

داستان داخل كردن حضرت عيسى عليه السّالم شيطان را ميان  39

بدنهاى گله خوك و فرستادن اين گله را برود خانه شرح داده است. 

بنابراين از لحاظ روحى نيز عيسويان بدى خوردن خوك را 

 دارند. رنمىدانند و باز از خوردن آن دست ب مى

زيانهاى جسمى خوك بسيار است كه دو  -زيانهاى جسمى -2

باشد: يكى تريكين يا تريشين و ديگرى  قسمت آنها مهمتر از همه مى

 شود: كرم كدو كه ذيال به تفصيل شرح داده مى

تريكين، حيوان كوچكى است كه در ميان گوشت خوك النه  -1

 كند. مى

ا يك ميليمتر و نيم و ماده آن تا تريكين كرم كوچكى است كه نر آن ت

تواند از ده تا پانزده  سه ميليمتر قطر دارد. در عرض يك ماه مى

 هزار تخم گذارد. به محض اينكه در اثر

 180، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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خوردن گوشت خوك تريكين وارد بدن انسان شود، گلبولهاى سرخ 

وند و كار به ر خون، ابتدا شروع به زيادى كرده و بعد از بين مى

شود و انسان دچار  رسد كه گلبول خون، خيلى كم مى جائى مى

گردد و ممكن است اين حالت او را به مرگ  خونى مى مرض كم

 بكشد.

ها وارد معده شدند، جدار آهكى خود را در اثر  هنگامى كه تريكين

دهند و به سرعت توليد مثل  دخالت عصيرهاى معدى از دست مى

 شوند. ده و خون داخل بدن مىنموده، از راه مع

هاى مربوط به  هاى مخصوص، منجمله تب اولين اثر آن سرگيجه و تب

دهد. تب  باشد. در مرحله بعد اسهال دست مى دستگاه هضم مى

رفته سخت و مزمن  حاصله از اين حالت، ابتدا ضعيف است ولى رفته

 گردد. مى

خارش دردهاى ديگرى از قبيل روماتيسم مختلف، كشش اعصاب، 

ها، كوفتگى و خستگى سخت در تمام كالبد،  داخل بدن، تراكم پى

جمع شدن عضالت صورت و باألخره دردهاى ناشى از ضعف فوق 

 رسد. العاده بدن به وجود آمده پس از چهار پنج روز مرگ فرامى
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آيد از قبيل سختى عمل مضغ  آثار ديگرى هم در مريض به وجود مى

در اثر عوامل ديگرى نيز توليد گردد. و بلع و تنفس ممكن است مرگ 

زيرا كرمها در هفته سوم اقامتشان در معده، شروع به حمله به 

كنند و در هفته هفتم به ريه هجوم نموده، توليد مرض  عضالت مى

 كشد. ضعف قوا نموده، مريض را مى

گردد، به نام تريكيور مشهور  مرضى كه از كرم تريكين حاصل مى

ورهائى كه گوشت خوك زياد مصرف است. اين مرض در كش

شود، زياد است و در كشورهاى اسالمى كه خوك حرام است،  مى

 شود. اصال ديده نمى

كش يا ورميفوژى  شود، هيچ دواى كرم تريكين كه داخل معده مى

قادر به دفع آن نيست. هنگامى كه نوزادهاى تريكين در عضالت 

 مرگ دهد.اى نيست و مريض بايد تن به  نفوذ كنند، چاره

براى نشان دادن اهميت اين مرض و سرايت آن، كافى است بگوئيم 

ميليون نوزاد تريكين  400كه در يك كيلو گوشت خوك ممكن است 

 باشد.

ترين امراض كه به وسيله  يكى از خطرناك -مرض الدررى -2

  خوردن گوشت
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 181، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ست كه عامل مولده شود، مرض الدررى ا خوك به انسان عارض مى

آن تنيا يا كرم كدو است. بدن اين كرم مركب از يك سر است كه دو 

رديف قالب و چهار بادكش دارد و به وسيله آن خود را به جدار 

چسباند. بعد از سر، زنجير خيلى طوالنى از حلقه  معده انسان مى

ها  دهد و گاهى مجموع اين حلقه است كه بدن او را تشكيل مى

شود. حلقه نزديك سر، خيلى كوچك است و هرچه از  ر مىچندين مت

هاى  شود و دائما حلقه ها متدرجا درشتتر مى آنجا دور شود، حلقه

جديد بين سر و آخرين حلقه تشكيل شده، طول حيوان را بيشتر 

اند جدا شده با  هائى از انتهاى بدن كه پر از تخم كند ولى حلقه مى

تنيا داراى دو جنس نر و ماده، و گردند. هر حلقه  مدفوع خارج مى

گيرد. خوكها، تخمهائى كه بدين  گيرى در خود آن انجام مى جفت

خورند. به محض اينكه  شود مى ها مى وسيله دفع و جزء زباله

تخمهاى مزبور داخل معده خوك شد، تخم باز شده توليد نوزاد 

كند. اگر گوشت اين خوك را انسان بخورد )خيلى كم اتفاق  مى

افتد كه گوشت خوك فاقد نوزاد تنيا باشد( نوزادها به محض  مى

داخل شدن در روده انسان، نمو كرده و تبديل به تنيا خواهند شد. 

گويند كرم كدو بيش از يكى نيست، ممكن  برخالف مشهور كه مى
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است چندين كرم وارد بدن انسان گردد. وجود كرم كدو در بدن 

شد و بهترين طرز مصون بودن  انسان موجب اختاللهاى بسيار خواهد

 از آن به عقيده علماى امروز نخوردن گوشت خوك است.

شود  مرض الدررى در كشورهائى كه گوشت خوك زياد مصرف مى

 مانند آلمان فراوان است.

زيانهاى گوشت خوك منحصر به اين دو كه گفتيم نيست. گوشت خوك 

 دازد.ان اصوال ثقيل الهضم است و معده را سخت در زحمت مى

آيد كه در  در اثر خوردن گوشت خوك، اغلب سمى بوجود مى

 نامند. اصطالح علمى آن را بوتوليسم مى

حقيقتا بايد به حال كسانى كه از روى تجربيات علمى، زيانهاى خوك 

اند و باز در خوردن آن اصرار دارند، افسوس خورد و  را فهميده

يصد سال پيش، در ضمنا نسبت به بزرگى دين اسالم كه در هزار و س

گونه مسائل خيلى دور بوده زيانهاى خوك را در  وقتى كه دنيا از اين

 نظر داشته آن را حرام نموده، اقرار بايد نمود.
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چنانچه درباره سگ كه دين اسالم آن را نجس العين دانسته و حكم 

به نجس العين بودنش فرموده و نهى از جا دادن او در داخل خانه 

  شف شده كهنموده، اخيرا ك

 182، ص: 2 گناهان كبيره، ج

هاى بسيار، ممكن است از سگ به انسان منتقل شود كه از  ناخوشى

 آن جمله اين امراض است:

 -آيد ها به وجود مى جرب، كچلى و امراض جلدى كه در اثر قارچ

هارى، و باالتر از همه، مرض كرم كدوى سگ، انتقال انواع شپشها از 

 سل و غيره.سگ به انسان، سرايت 

و تفصيل هريك از اين امراض و ابتالى به آنها را در كتاب مزبور ذكر 

نويسد: دانسته شده ميكروبى كه از زبان سگ در  نموده و نيز مى

رسد، چيزى جز خاك، آن را برطرف  هنگام ليسيدن ظرف به آن مى

سازد. چنانچه در اسالم طاهر شدن آن را موقوف به خاك مالى  نمى

 ست.دانسته ا

 183، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 ترك نماز عمدا -36
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سى و ششم از كبائر منصوصه، ترك نماز از روى عمد است. چنانچه 

در صحيحه عبد العظيم عليه الساّلم از حضرت جواد و حضرت رضا و 

حضرت كاظم و حضرت صادق عليهم السّالم به آن تصريح شده. و 

السّالم به  -المؤمنين عليههمچنين در روايت منقوله از حضرت امير 

كبيره بودنش تصريح گرديده است. و چون وجوب نماز، از احكام 

بديهى و ضرورى اسالم است پس كسى كه از روى انكار نماز نخواند 

كافر و از دين اسالم بيرون است. زيرا انكار نماز، انكار رسالت و 

و اگر قبول نداشتن قرآن مجيد است و البته چنين كسى كافر است. 

منكر وجوب نماز نباشد و حق بودن قرآن و رسالت خاتم االنبياء 

صلّى اللّه عليه و آله را قبول دارد و معتقد است كه نماز از طرف خدا 

واجب شده ليكن از روى تنبلى و مسامحه كارى ترك كند، چنين 

 شخصى فاسق است.

ت كننده نماز رسيده، ناظر به صور اخبارى كه در كافر بودن ترك

 .325 اول و اين قسم اخبار، زياد و مضمون همه يكى است

مردى در خدمت رسول خدا »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

  صلّى اللّه

                                                 
عن اىب جعفر عليه الّسالم ان تارك الفريضة كافر) صالت وسائل الشيعه( عن اىب عبد الّله عليه الّسالم ان تارك  48ص  4خبار ج من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر) لئاىل اال -عن النىب صّلى الّله عليه و آله -(1)  325

 (.29ص  3الصلوة كافر يعىن من غري علة) وسائل الشيعه ج 
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______________________________ 
من ترك الصلوة متعمدا فقد  -عن النبى صلّى اللّه عليه و آله -(1)

ه السّالم ان تارك عن ابى جعفر علي 48ص  4كفر )لئالى االخبار ج 

الفريضة كافر )صالت وسائل الشيعه( عن ابى عبد اللّه عليه الساّلم ان 

 (.29ص  3تارك الصلوة كافر يعنى من غير علة )وسائل الشيعه ج 

 184، ص: 2 گناهان كبيره، ج

عليه و آله عرض كرد، مرا وصيتى فرما. حضرت فرمود: نماز را از 

 روى عمد ترك مكن.

از روى عمد نماز را ترك كند از ملت اسالم بيرون زيرا كسى كه 

 .326«است

چيزى كه مسلمان را »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كند، ترك نماز واجبى است عمدا يا خوار و سبك گرفتن  كافر مى

. و نيست فاصله بين ايمان و كفر مگر 327نماز است كه آن را نخواند

 «.328ترك نماز

                                                 
صّلى الّله عليه و آله اوصىن فقال صّلى الّله عليه و آله ال تدع الصلوة متعمدا فان من تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة االسالم.) قال عليه الّسالم: جاء رجل اىل النىب صّلى الّله عليه و آله فقال يا رسول الّله  -(1)  326

 (.29ص  3صالت وسائل الشيعه ج 
 (.29ص  3ني ان يكفر ان يرتك الصلوة الفريضة متعمدا او يتهاون هبا فال يصليها) وسائل الشيعه ج عن اىب جعفر عليه الّسالم قال عليه الّسالم قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله ما بني املسلم و ب -(2)  327
 و پاورقى آن مراجعه شود. 32( لطفا به صفحه 29ص  3عن جابر قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله ما بني الكفر و االميان اال ترك الصلوة) وسائل ج  -(3)  328
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فرمايد: بعضى از اين اخبار داللت دارد  رح كافى مىمجلسى در ش

كه ترك همه واجبات يا برخى از آنها از روى عمد كفر است و اين 

خود يكى از معانى كفر است كه در آيات و اخبار وارد شده چنانكه 

رسيده است كه تارك نماز عمدا كافر است يا تارك زكات كافر است 

 و هركه حج را ترك كند كافر است.

و همين است سر اينكه ترك واجبات بالخصوص جزء گناهان كبيره در 

روايات وارده ذكر نگرديده است. و شايد جهت آن اين است كه در 

بجا آوردن محرمات غالبا شهوت بر انسان غالب شده و او را به گناه 

شود و او را به  دارد. مانند زنا يا اينكه غضب بر او مستولى مى وامى

دارد، در ترك  ند ظلم و فحش و زدن و كشتن وامىگناهانى مان

واجباتى مثل نماز هيچ جهت شهوت و غضبى در كار نيست كه او را به 

ترك نماز وادارد و سبب منحصر آن سبك و خوار گرفتن و سستى 

نمودن در امر دين است. و بنابراين ترك واجبات، داخل عنوان كفر 

تر  ترك نماز ظاهر و روشنبه خدا است و چون استخفاف به دين، در 

است در اين حديث خصوصا ترك نماز را كفر دانسته است. زيرا در 

شود و در ترك  ترك زكات و حج گاهى حرص به مال باعث آن مى

روزه شهوت شكم، ممكن است مانع روزه گرفتن بشود ولى در ترك 

 نماز هيچ باعثى جز سبك گرفتن دين نيست.
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كند كه از حضرت صادق عليه الساّلم  صدوق در علل الشرايع نقل مى

 پرسيده شد

______________________________ 
قال عليه الساّلم: جاء رجل الى النبى صلّى اللّه عليه و آله  -(1)

فقال يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اوصنى فقال صلّى اللّه عليه و 

برئت منه ذمة  آله ال تدع الصلوة متعمدا فان من تركها متعمدا فقد

 (.29ص  3االسالم. )صالت وسائل الشيعه ج 

عن ابى جعفر عليه السّالم قال عليه السّالم قال رسول اللّه  -(2)

صلّى اللّه عليه و آله ما بين المسلم و بين ان يكفر ان يترك الصلوة 

 (.29ص  3الفريضة متعمدا او يتهاون بها فال يصليها )وسائل الشيعه ج 

ر قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما بين الكفر و عن جاب -(3)

و  32( لطفا به صفحه 29ص  3االيمان اال ترك الصلوة )وسائل ج 

 پاورقى آن مراجعه شود.

 185، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شوند، ولى تارك نماز  كه چرا زناكار و شرابخوار كافر خوانده نمى

 شود؟ كافر ناميده مى
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براى اينكه زنا و مثل آن، بر اثر غلبه »م فرمود: امام عليه السّال

شود مگر به سبب استخفاف به  شود، ولى نماز ترك نمى شهوت مى

برد و به قصد بردن لذت زنا  آن، زيرا زناكار از اين عمل لذت مى

 «.برد كند و تارك نماز از ترك آن لذتى نمى مى

وى سبك شود كه ترك واجبات، اگر از ر از اين حديث آشكار مى

 گرفتن دين باشد كفر است.

از ما نيست كسى كه »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

به شفاعت من »و در حديث ديگر است كه «. نماز را خوار شمارد

رسد و نيست از من كسى كه مسكرى بخورد. بر حوض كوثر  نمى

 .329«وارد نخواهد شد كسى كه شراب بخورد، نه به خدا قسم

به شفاعت ما »حضرت صادق عليه الساّلم هنگام وفاتش فرمود:  و

 .330«رسد كسى كه نماز را سبك شمارد اهلبيت نمى

  خردان مغالطه برخى از بى

شود و  : بعضى از تارك الصلوةها هنگامى كه به آنها اندرز داده مى

گويند: خدا را نيازى به  خوانيد؟ در پاسخ مى گويند چرا نماز نمى مى

                                                 
 .269ص  3. ج فروع كاىف -(1)  329
 (.271ص  3قال ابو احلسن عليه الّسالم: ملا حضرا ىب الوفاة قال ىل يا بىن انه ال تنال شفاعتنا من استخف بالصلوة) فروع كاىف ج  -(2)  330
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روزه ما نيست. البته اين پاسخ، مغالطه شيطانى است يعنى  نماز و

سبب ترك نماز آنها بى نيازى پروردگار عالم نيست بلكه تنها سبب 

 آن، جهالت اين افراد است از حقيقت امر.

دانند و از  يعنى خود را بنده و نيازمند به پروردگار عالم نمى

يز خود را غرق اند و ن روى قطع رابطه بندگى با او را كرده اين

دانند. و لذا ترك شكرگزارى و اداى وظيفه  احسان و انعام او نمى

اند و به عبارت ديگر سبب ترك نماز، سختى و  بندگى را كرده

سنگدلى و قلدرى و گردن كلفتى است و مقتضاى عدل الهى كه جاى 

دادن هر چيز است به محل مناسب او، آن است كه نفوس غليظه كه 

ترند، در دوزخ جاى دهند. چنانچه در آيات و  سختاز سنگ و آهن 

روايات خبر داده شده و در برابر نفوس لينه كه براى پروردگار خود 

 خاشعند بايد در دار السّالم جاى دهند.

 وعده عذاب، در قرآن مجيد

 : ترك نماز از گناهانى است كه در قرآن مجيد بر

______________________________ 
 .269ص  3فى. ج فروع كا -(1)
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قال ابو الحسن عليه السّالم: لما حضرا بى الوفاة قال لى يا  -(2)

ص  3بنى انه ال تنال شفاعتنا من استخف بالصلوة )فروع كافى ج 

271.) 

 186، ص: 2 گناهان كبيره، ج

فرمايد:  آن وعده عذاب داده شده. چنانچه در سوره مدثر مى

ز شما را به دوزخ كشانيد، پرسند: چه چي بهشتيان از دوزخيان مى»

جهنميان در پاسخ گويند: ما از نمازگزاران نبوديم و بيچارگان را 

كرديم( و با اهل باطل  داديم )صدقات واجب را ادا نمى طعام نمى

شديم و روز جزا را  مصاحبت داشتيم و با آنها در باطل داخل مى

 331«كرديم انكار مى

كند هرگز مبعوث  ن مىكافر گما»فرمايد:  و در سوره قيامت مى

كند كه زير بار تكليف  شود، اين است كه نه تصديق پيمبران مى نمى

دهد و نه در مقام بندگى و عبادت  رود )يا صدقه واجب را نمى

گزارد. بلكه سفراى خدا را تكذيب و از اهل  آيد( و نه نماز مى برمى

                                                 
331  (1)-\i  ِّيِن.ِف َجنَّاٍت يَ َتساَءُلوَن َعِن اْلُمْجرِِمنَي ما َسَلَكُكْم ِف َسَقَر قاُلوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصل ُب بَِيْوِم الدِّ  (.46 -40) سوره مدثر آيات E\نَي َو ملَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنَي َو ُكنَّا خَنُوُض َمَع اخْلاِئِضنَي َو ُكنَّا ُنَكذِّ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  419 

كند و در حال نخوت و كبر، به سوى اهلش روان  حق اعراض مى

 .332«گردد مى

در اين آيات چند صفت از صفات نكوهيده منكرين معاد و كافران را 

 فرمايد: بيان مى

كنند و به وجود خداى يگانه اعتراف  تصديق پيغمبران را نمى -1

 نمايند. نمى

هاى مهم ايمان نماز، و  چون يكى از نشانه -خوانند نماز نمى -2

 ترك آن كفر است.

 دهند. ىنسبت دروغ به پيغمبران م -3

 گردانند. از كالم حق رو مى -4

پس از آن در مقام تهديد و خبر دادن از هالكتش فرموده 

اند: اين كلمه به  و بعضى از مفسرين فرموده« اولى لك»فرمايد:  مى

باشد و تكرار آن چهار مرتبه يا براى تأكيد است  مى« ويل لك»معنى 

ر دنيا، عذاب قبر، يا اشاره به چهار مرتبه از هالكت است، هالكت د

 هولهاى قيامت، خلود در دوزخ.

                                                 
332  (2)-\i  ََّب َو تَ َوىل َق َو ال َصلَّى َو لِكْن َكذَّ  (.32و  31آيه  75) سوره E\ َفال َصدَّ
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سختى عذاب براى نمازگزاران ريائى »فرمايد:  در سوره ماعون مى

خبراند و آن را وقعى  است. آنان كه از نماز خود غافل و بى

گيرند )چون به ثواب آن اعتقاد ندارند و از  نهند و حسابى برنمى نمى

خوانند براى  در ظاهر نماز مى ترسند. و اينكه عقاب بر ترك آن نمى

اى به ايشان نرسد. لذا در پنهانى آن  اين است كه از مسلمين صدمه

  كنند( و زكات را ترك مى

______________________________ 
فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ  -(1)

وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ  نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

 (.46 -40)سوره مدثر آيات  وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ.

و  31آيه  75)سوره   فَال صَدَّقَ وَ ال صَلَّى وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى -(2)

32.) 

 187، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .333«دهند كنند از مستحقين آن، يعنى زكات را نمى را منع مى

كنندگان از نماز است كه ستون دين  ويل، )شدت عذاب( براى غفلت

 و فارق ميان اسالم و كفر است.

                                                 
333  (1)-\i  َُصلِّنَي الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالهتِِْم ساُهوَن الَِّذيَن ُهْم يُراُؤَن َو مَيَْنُعوَن اْلماُعوَن.فَ َوْيٌل لِْلم\E (.7تا  5آيات  107) سوره 
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اى از دركات دوزخ است، يا نام چاهى است در آن،  ويل، نام دركه

 يا كلمه عذاب است و تنوين آن براى تعظيم است يعنى عذاب بزرگ.

پس از انبيا و صالحين امتها، جماعتى در »فرمايد:  ره مريم مىدر سو

رسيدند كه از فرط غفلت و جهالت، نماز را ضايع و آن را ترك 

كردند و شهوات را پيروى كردند. پس زود است كه اين جماعت 

اى است در جهنم كه عذابش شديدتر از  برسند به غى )آن نام وادى

م از عذاب آن به خدا پناه ساير طبقات دوزخ است و اهل جهن

برند. و از ابن عباس منقول است كه در آن مارى است طولش  مى

شصت سال و عرضش سى سال راه و از وقتى كه آفريده شده دهان 

كند مگر براى بلعيدن تارك الصلوة و شارب  بازننموده و نمى

 «.334الخمر(

ندگان آور نماز را برپا داريد و از شرك»فرمايد:  در سوره زمر مى

 .335«نباشيد

پرست و  كننده نماز با بت در اين آيه اشاره است به اينكه، ترك

 مشرك برابر است.

                                                 
334  (2)-\i .َهواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًّا الَة َو ات ََّبُعوا الشَّ  (.60آيه  19) سوره E\َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأضاُعوا الصَّ
335  (3)-\i .الَة َو ال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي  (.30آيه  30) سوره E\َو أَِقيُموا الصَّ
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 آيات قرآن درباره اهميت نماز بسيار و آنچه گذشت كافى است.

 پانزده اثر دنيوى و اخروى بر ترك نماز

كسى كه نماز خود را »فرمايد:  : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

و در بجا آوردنش سستى نمايد، خداوند او را به پانزده  سبك گيرد

فرمايد: شش بال در دنيا و سه تا در موقع مردنش و سه  بال مبتال مى

 آيد. در قبر و سه در قيامت و هنگامى كه از قبر بيرون مى

و  -2خداوند بركت را از عمرش كم ميكند  -1اما شش بالى دنيوى: 

از صورتش نشانه نيكوكاران را  -3دارد  بركت را از روزيش برمى

شود و براى آن  هر كار خيرى كند پذيرفته نمى -4دارد  برمى

  از دعاى نيكوكاران -6شود  دعايش مستجاب نمى -5اجرى ندارد 

______________________________ 
يُراؤُنَ وَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صاَلتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ  -(1)

 (.7تا  5آيات  107)سوره  يَمْنَعُونَ الْماعُونَ.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ  -(2)

 (.60آيه  19)سوره  يَلْقَوْنَ غَيًّا.
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آيه  30ره )سو وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ ال تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. -(3)

30.) 

 188، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 اى ندارد. بهره

و سه بالئى كه هنگام مردنش براى اوست: اول آنكه با ذلت و 

 ميرد. خوارى مى

دوم با گرسنگى. سوم با تشنگى. و حالت عطش او طورى است كه 

 شود. اگر از نهرهاى دنيا بياشامد سيراب نمى

يكى آنكه، ملكى در قبر او رسد:  سه بالئى كه در قبر به او مى

شود كه او را فشار دهد و زجر نمايد. ديگر، قبرش برايش  گماشته مى

 گردد. سوم آنكه قبرش تاريك و در ظلمت است. تنگ مى

كشاند براى  و سه بالى قيامتش: يكى آنكه ملكى او را بر صورتش مى

نگرند. ديگر آنكه در  حساب در موقف حساب و مردمان به او مى

شود. سوم آنكه خداوند نظر رحمت به او  گيرى مى ش سختحساب
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كند و برايش عذاب دردناكى  فرمايد و او را پاكيزه نمى نمى

 .336«است

  مهمترين واجب الهى

نخستين عملى كه در قيامت »فرمايد:  : حضرت صادق عليه الساّلم مى

شود از بنده، نماز است اگر پذيرفته شد، اعمال  از آن بازخواست مى

شود و اگر قبول نشد، كارهاى ديگرش هم رد  گر هم پذيرفته مىدي

 .337«شود مى

و نيز از آن حضرت پرسيدند: بزرگترين عملى كه بندگان به 

 شوند چيست؟. پروردگار خود به سبب آن نزديك مى

پس از شناسائى خدا و پيغمبر و امام عليه السّالم با »حضرت فرمود: 

بينى كه بنده نيكوكار، حضرت  ا نمىشناسم. آي تر از نماز نمى فضيلت

 مسيح عليه الساّلم گفت:

خداوند به من وصيت و سفارش فرموده به نماز خواندن و زكات 

و افضل اعمال را از رسول خدا صلّى اللّه عليه «. دادن تا زنده هستم

                                                 
 كتاب صالة مستدرك نقل از فالح السائل سيد بن طاووس.  -(1)  336
 (.52ر االنوار صفحه حبا 18اول ما حياسب به العبد الصلوة فان قبلت قبل سائر عمله و ان ردت عليه رد عليه سائر عمله) جلد  -(2)  337
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نمازى است كه در اول وقت آن بجا آورده »و آله پرسيدند: فرمود: 

 .338«شود

______________________________ 
 كتاب صالة مستدرك نقل از فالح السائل سيد بن طاووس. -(1)

اول ما يحاسب به العبد الصلوة فان قبلت قبل سائر عمله و ان  -(2)

 (.52بحار االنوار صفحه  18ردت عليه رد عليه سائر عمله )جلد 

سئل معاوية بن وهب ابا عبد اللّه عليه السّالم عن افضل ما  -(3)

رب به العباد الى اللّه فقال عليه الساّلم ما اعلم شيئا بعد المعرفة يتق

افضل من هذه الصلوة أ ال ترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم قال و 

اوصانى بالصلوة و الزكوة ما دمت حيا و سئل النبى صلّى اللّه عليه و 

 -آله عن افضل االعمال فقال صلّى

 189، ص: 2 گناهان كبيره، ج

نماز ستون دين است، مثل نماز »فرمايد:  باقر عليه السّالم مىحضرت 

مانند چوب وسط خيمه است كه تا آن برقرار است، طنابها و ميخهاى 

                                                 
افضل من هذه الصلوة أ ال ترى ان العبد الصاحل عيسى بن مرمي قال و اوصاىن سئل معاوية بن وهب ابا عبد الّله عليه الّسالم عن افضل ما يتقرب به العباد اىل الّله فقال عليه الّسالم ما اعلم شيئا بعد املعرفة  -(3)  338

 (.264ص  3الّله عليه و آله الصلوة الول وقتها) فروع كاىف ج  -النىب صّلى الّله عليه و آله عن افضل االعمال فقال صّلى بالصلوة و الزكوة ما دمت حيا و سئل
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خيمه ثابت است. و هر وقت آن چوب كج و شكسته شود، ميخ و طناب 

 .339«افتد هم از جاى خود كنده خواهد شد و خيمه مى

وابسته به نماز است كه اگر  همچنين ايمان و تمام اعمال و عبادات

 ترك شود ساير اعمال هم ضايع است.

و هركس به ايمان خود كافر »حضرت صادق عليه السّالم در شرح آيه 

فرموده: از مورد اين آيه ترك كردن نماز « شود عملش باطل است

. يعنى مرض و گرفتارى كه موجب 340 بدون مرض و گرفتارى است

 فراموشى گردد.

دين اسالم بر پنج چيز بنا گذارده »ه السّالم فرمود: حضرت باقر علي

زراره پرسيد كداميك افضل  -شده: نماز، زكات، حج، روزه، واليت

است؟ فرمود: واليت، زيرا واليت آل محمد عليهم السّالم به منزله 

كليد ما بقى است و پس از واليت، نماز از همه افضل است زيرا رسول 

 .341...«فرمود نماز ستون دين شما است  خدا صلّى اللّه عليه و آله

هنگامى كه قيامت برپا »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

آيد كه سرش در  شود، موجودى از جنس عقرب از دوزخ بيرون مى
                                                 

حبار االنوار  18ود و انكسر مل يثبت و تدو الطناب) جلد مال العم عن اىب جعفر عليه الّسالم قال عليه الّسالم الصلوة عمود الدين مثلها كمثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود ثبتت االوتاد و األطناب اذا -(1)  339
 (.218ص  82ج جديد  9باب فضل الصلوة صفحه 

مياِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه ... i\ عن الصادق عليه الّسالم ىف قوله تعاىل -(2)  340  (.82حبار االنوار جديد ج  18غل) جلد قال عليه الّسالم من ذلك ان يرتك الصلوة من غري سقم و ال ش E\َو َمْن َيْكُفْر بِاْْلِ
 (.14حبار االنوار آخر باب فضل الصلوة و عقاب تاركها صفحه  18بىن االسالم على مخسة اشياء على الصلوة و الزكوة و احلج و الصوم و الوالية ...) جلد  -(3)  341
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آسمان هفتم و دمش زير زمين و دهانش از مشرق تا مغرب است و 

كننده بودند؟  گويد كجايند كسانى كه با خدا و رسولش جنگ مى

خواهى؟  گويد: چه كسانى را مى شود و مى پس جبرئيل نازل مى

 گويد:

كننده زكات، و خورنده ربا و  كننده نماز، منع پنج طايفه را، ترك

كنند )يعنى  شرابخوار و كسانى كه در مسجد حديث دنيا مى

كنندگان به حرام مانند غيبت و تهمت به مسلمان و مانند ترويج  تكلم

  و ثناى ظالم و مدح كسى كه سزاوار ستايش نيست و مذمتباطل 

______________________________ 
 (.264ص  3اللّه عليه و آله الصلوة الول وقتها )فروع كافى ج 

عن ابى جعفر عليه السّالم قال عليه السّالم الصلوة عمود الدين  -(1)

و األطناب اذا  مثلها كمثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود ثبتت االوتاد

بحار االنوار باب  18مال العمود و انكسر لم يثبت و تدو الطناب )جلد 

 (.218ص  82ج جديد  9فضل الصلوة صفحه 

وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ   عن الصادق عليه السّالم فى قوله تعالى -(2)

ن غير قال عليه السّالم من ذلك ان يترك الصلوة م فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ...

 (.82بحار االنوار جديد ج  18سقم و ال شغل )جلد 
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بنى االسالم على خمسة اشياء على الصلوة و الزكوة و الحج و  -(3)

بحار االنوار آخر باب فضل الصلوة و  18الصوم و الوالية ... )جلد 

 (.14عقاب تاركها صفحه 

 190، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .342ها(كسى كه سزاوار مذمت نيست و غير اين

اى است كه از شدت عذاب آن،  فرمايد: در جهنم يك وادى و نيز مى

اى  نالند و در آن خانه جهنميان هر روز هفتاد هزار مرتبه از آن مى

از آتش است و در آن خانه چاهى از آتش و در آن چاه تابوتى است 

كه در آن مارى است كه هزار سر دارد و در هر سرى هزار دهان و 

 هزار نيش و طول هر نيش هزار ذرع است. در هر دهانى

براى »انس گفت: يا رسول اللّه اين عذاب براى كيست؟ فرمود: 

 .343«كننده نماز خوار و ترك شراب

كننده نماز رسيده و همين  و روايات زيادى، در شدت عقوبت ترك

 مقدار بس است.

 كمك به تارك نماز

                                                 
 لئاىل االخبار. -(1)  342
 .395لئاىل االخبار صفحه  -(2)  343
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نماز رسيده  كننده : روايات بسيارى در شدت عقوبت كمك به ترك

فرمايد:  است از آن جمله پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كسى كه ترك كننده نماز را به دادن طعامى يا لباسى يارى كند، »

مثل اين است كه هفتاد پيغمبر را كشته كه اول آنها آدم و آخر آنها 

 .344«محمد صلّى اللّه عليه و آله است

ى به تارك الصلوة بدهد، مثل اين كسى كه جرعه آب»و نيز فرمود: 

. 345«است كه با من و جميع پيغمبران طرف شده و جنگ كرده است

كسى كه به روى تارك الصلوة بخندد، مثل اين است »و نيز فرمود: 

 .346«كه هفتاد مرتبه خانه كعبه را خراب كرده باشد

ظاهرا مراد از اين قبيل اخبار، موردى است كه اعانت و احسان سبب 

بر ترك نماز شود. و شكى نيست در اينكه احسان به معصيت  جرأت

كار، هرگاه موجب تجرى و استمرارش بر گناه گردد حرام است و از 

 باب نهى از منكر ترك آن واجب است.

بنابراين، اگر كمك به تارك الصلوة موجب جرأتش بر ترك نماز 

نشود به طورى كه اعانت كردن و نكردن در ترك نمازش تأثيرى 

                                                 
 ارك الصلوة بلقمة او كسوة فكأمنا قتل سبعني نبيا اوهلم آدم و آخرهم حممد صّلى الّله عليه و آله) لئاىل االخبار(.من اعان ت -(3)  344
 .395لئاىل االخبار صفحه  -(5و  4)  345
 .395لئاىل االخبار صفحه  -(5و  4)  346
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شود  نداشته باشد، معلوم نيست مصداق اين روايات باشد. و گاه مى

  كه اعانت و احسان سبب ترك گناه و موجب نماز خواندنش

______________________________ 
 لئالى االخبار. -(1)

 .395لئالى االخبار صفحه  -(2)

من اعان تارك الصلوة بلقمة او كسوة فكأنما قتل سبعين نبيا  -(3)

 م آدم و آخرهم محمد صلّى اللّه عليه و آله )لئالى االخبار(.اوله

 .395لئالى االخبار صفحه  -(5و  4)

 191، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شود و شكى نيست كه در اين صورت اعانتش بسيار خوب بلكه در  مى

 باشد. اى موارد واجب نيز مى پاره

  ترك نماز چند قسم است

يعنى نماز را واجب  -روى انكار ترك نماز به طور كلى از -1: 

بيند و چنانكه  جا آوردنش را بر خود حتم نمى خدائى نميداند و به

گذشت، چون منكر ضرورى دين است، كافر شده و در حقيقت انكار 

خدائى حضرت آفريدگار و رسالت خاتم االنبياء و قرآن مجيد كرده 
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ى است. چنين شخصى است كه به عذاب ابدى دچار و راه نجات

 برايش نيست.

ترك نماز به طور كلى اما نه از روى انكار است، بلكه به واسطه  -2

اعتنائى به امور اخروى و اشتغال به شهوات و  مسامحه كارى و كم

امور دنيوى است. و اين قسم از ترك نماز موجب فسق است و گناه 

اى مرتكب شده و بعضى از روايات و آياتى كه در شدت  كبيره

يده ذكر شد. چنين شخصى اگر با ايمان از دنيا برود پس عقوبتش رس

يابد.  از معذب شدنش به عذابهائى كه بر ترك نماز رسيده نجات مى

ليكن با ايمان رفتن تارك الصلوة بسيار بعيد و مشكل است زيرا ظرف 

ايمان، قلب است و آن به سبب گناهان تاريك و سخت ميگردد و 

ند. مگر آنكه فضل خدا او را يارى ك تدريجا نور ايمان را محو مى

كرده، به بركت دوستى اهلبيت عليهم السّالم ساعت مرگ به فريادش 

برسند و با ايمان بميرد. چنانكه ممكن است به شفاعت ايشان، عذابش 

تخفيف پيدا كند يا برطرف شود ليكن از خودشان چنين رسيده كه به 

ا سبك گيرد و آن رسد كسى كه نماز خود ر شفاعت ما اهل بيت نمى

 را ضايع سازد، چنانچه ذكر گرديد.
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اعتنائى به  در اثر ضعف ايمان و كم -ترك نماز در بعض اوقات -3

كند. يا در اثر  خواند و گاهى ترك مى امر آخرت گاهى نماز مى

كند، به  اهميت ندادن به اوقات نماز آن را در وقت فضيلت ترك مى

 نمايد.خيال آنكه در خارج وقت آن را قضا 

اين قسم از ترك نماز هرچند مانند دو قسم ذكر شده نيست، ليكن 

كنندگان نماز و سبك شمارندگان آن است و  چنين شخصى از ضايع

كنندگان نماز و خواركنندگان آن رسيده،  آنچه راجع به ضايع

درباره او است و بالخصوص رواياتى درباره چنين شخصى رسيده 

رسول »فرمايد:  عليه السّالم مى است. از آن جمله حضرت صادق

خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: كسى كه نماز واجبى را پس از 

كه تاريك و  رود درحالى گذشتن وقتش بخواند، آن نماز باال مى

  گويد: مرا ضايع آور است. و بخواننده خود مى وحشت

 192، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و فرمود: « را ضايع كردىساختى خدا تو را ضايع سازد چنانچه م

شود، نماز است پس  نخستين چيزى كه در قيامت از بنده سؤال مى»
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اگر نمازش پاكيزه باشد تمام اعمالش پاكيزه است و اگر نمازش 

 .347«خراب باشد ساير اعمالش هم قابل قبول نيست

به شفاعت »فرمايد:  و همچنين پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كسى كه نماز واجبى را پس از داخل شدن وقتش تأخير رسد  من نمى

 .348«بياندازد تا وقت آن بگذرد

تا وقتى كه شخص مواظب باشد، نمازهاى پنجگانه »و نيز فرمود: 

روزى را در وقت خود بجا آورد، شيطان از او ترسناك است و  شبانه

شود. و هرگاه آنها را ضايع ساخت شيطان بر او جرأت  نزديكش نمى

 .349«د تا او را داخل در گناهان بزرگ كندكن مى

كسى كه نماز واجب را در »فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

كه حق آن را بشناسد و چيزى را بر آن مقدم  وقتش بخواند درحالى

نويسد )يعنى او را  ندارد، خداوند برايش خالصى از عذاب را مى

ن را بخواند و كار فرمايد( و كسى كه در غير وقت نماز آ عذاب نمى

دنيا را بر نماز مقدم بدارد، پس امر او با خدا است اگر خواست او را 

                                                 
عبد آله من صلى الصلوة لغري وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول ضيعتىن ضيعك الّله كما ضيعتىن و قال صّلى الّله عليه و آله اول ما يسئل العن اىب عبد الّله عليه الّسالم قال قال رسول الّله صّلى الّله عليه و  -(1)  347

 (.80ص  3ج  1ابواب املواقيت باب  -ةلو اذا وقف بني يدى الّله عز و جل عن الصلوة فان زكت صالته زكى سائر عمله و ان مل تزك صالته مل يزك سائر عمله) وسائل الشيعه كتاب الص
 (.81ص  3ج  13ال ينال شفاعىت غدا من اخر الصلوة املفروضة بعد وقتها.) صالة وسائل الشيعه ابواب مواقيت حديث  -(2)  348
 (.81ص  3ج  12حديث  1لعظائم.) صالة وسائل الشيعه ابواب املواقيت باب ال يزال الشيطان هائبا البن آدم ذعرا منه ما صلى الصلوات اخلمس لوقتهن فاذا ضيعهن اجرتء عليه فادخله ىف ا -(3)  349
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فرمايد )يعنى نجات قطعى  آمرزد و اگر خواست او را عذاب مى مى

 «.350برايش نيست(

  تأكيد درباره نماز اول وقت

: روايات وارده درباره لزوم مواظبت اوقات نماز و بجا آوردن در 

ت. و زياد سفارش شده كه در اول وقت بجا آورده وقت، بسيار اس

شود و بدون عذر از اول وقت تأخير انداخته نشود و پيشوايان ما در 

 فرمودند. ترين حاالت، نماز اول وقت را ترك نمى سخت

چنانچه در ارشاد القلوب مرويست كه حضرت امير المؤمنين عليه 

  الساّلم در جنگ

______________________________ 
عن ابى عبد اللّه عليه السّالم قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه  -(1)

و آله من صلى الصلوة لغير وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول 

ضيعتنى ضيعك اللّه كما ضيعتنى و قال صلّى اللّه عليه و آله اول ما 

يسئل العبد اذا وقف بين يدى اللّه عز و جل عن الصلوة فان زكت 

ه زكى سائر عمله و ان لم تزك صالته لم يزك سائر عمله )وسائل صالت

 (.80ص  3ج  1ابواب المواقيت باب  -الشيعه كتاب الصلوة

                                                 
 .83ص  3ج  23صالة وسائل الشيعه ابواب مواقيت حديث  -(4)  350
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ال ينال شفاعتى غدا من اخر الصلوة المفروضة بعد وقتها.  -(2)

 (.81ص  3ج  13)صالة وسائل الشيعه ابواب مواقيت حديث 

عرا منه ما صلى الصلوات ال يزال الشيطان هائبا البن آدم ذ -(3)

الخمس لوقتهن فاذا ضيعهن اجترء عليه فادخله فى العظائم. )صالة 

 (.81ص  3ج  12حديث  1وسائل الشيعه ابواب المواقيت باب 

 .83ص  3ج  23صالة وسائل الشيعه ابواب مواقيت حديث  -(4)

 193، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بين دو صف به  صفين، يك روز مشغول جنگ بودند و در آن حال

نگريد؟  نگريستند ابن عباس پرسيد: چرا به آفتاب مى آفتاب مى

خواهم زوال را )كه اول وقت نماز ظهر است( بشناسم تا  فرمود: مى

نماز بخوانم. ابن عباس گفت: آيا در اين گيرودار اشتغال به جنگ 

ما براى چه با اين »هنگام نماز خواندن است؟ آن حضرت فرمود: 

 .351«نگيم؟ جنگ ما با آنها براى اين است كه نماز برپا شودج قوم مى

                                                 
داء عليه الّسالم عرض كرد يا موالى انّنا مقتولون ال حمالة و در جلد عاشر حبار و مقتل ابو خمنف و هلوف سيد عليه الرمحة مرويست كه روز عاشورا هنگام زوال، ابو مثامه صيداوى خدمت حضرت سيد الشه -(1)  351

الى من، ما مهه كشته خواهيم شد و وقت مناز ظهر داخل شده، پس مناز را خبوان قد حضرت الصلوة فصل بنا فاىن اظنها آخر صالة نصليها لعلنا نلقى الّله تعاىل على اداء فريضة من فرائضه ىف هذا املوضع العظيم: اى مو 
 اى از فرائض او در چنني موقف بزرگى. كنم اين آخرين مناز ما باشد. اميد است خداى را مالقات كنيم با اداى فريضه يعىن با مجاعت و گمان مى

 د تو را از منازگزاران قرار دهد بلى اينك وقت مناز است.نامام عليه الّسالم سر به آمسان بلند كرد و فرمود: ذكرت الصلوة جعلك الّله من املصلني نعم هذا اول وقتها. يعىن ياد مناز كردى، خداو 
 و فرمود: اذان بگو خدا تو را رمحت كند. و چون از اذان فارغ شد، امام عليه الّسالم فرمود:

 يا عمر بن سعد انسيت شرايع االسالم اال تقف عنا احلرب حىت نصلى و نعود اىل احلرب؟.
 دارى تا مناز گزارمي آنگاه مشغول جنگ شومي؟. الم را؟ آيا دست از جنگ برمنىاى پسر سعد، آيا فراموش كردى شرايع اس

كه سيزده رسيد خود را سپر قرار داده تا اين كه زهري بن القني و سعيد بن عبد الّله حنفى، مقابل آن حضرت ايستادند و از هر طرف تري با نيزه به آن حضرت مى پس آن حضرت با اصحاب، مناز خوف جبا آوردند درحاىل
 زخم به بدن سعيد سواى زمخهاى نيزه و مششري رسيد و به زمني افتاد و از دنيا رفت.
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گويد آن حضرت هيچگاه نماز شب را ترك نفرمود،  ابن عباس مى

 حتى در ليلة الهرير )سخترين شبهاى جنگ صفين(.

خواند نه آن  يعنى نماز مى -ترك كردن واجبى از واجبات نماز -4

كند و به  ا نمىاند و رعايت شرايط صحت ر طورى كه از او خواسته

دهد. مانند اينكه نماز را در لباس يا مكان غصبى يا  آن اهميت نمى

در نجس بخواند، يا قرائت و اذكار واجب را نخواند يا غلط بخواند و 

در صدد تصحيح آن برنيايد يا آرامش بدن را هنگام قرائت و ذكر 

كنندگان  واجب ترك كند. و ظاهر است كه چنين شخصى جزء ضايع

  ز و خواركنندگان آننما

______________________________ 
در جلد عاشر بحار و مقتل ابو مخنف و لهوف سيد عليه الرحمة  -(1)

مرويست كه روز عاشورا هنگام زوال، ابو ثمامه صيداوى خدمت 

حضرت سيد الشهداء عليه السّالم عرض كرد يا موالى انّنا مقتولون ال 

ل بنا فانى اظنها آخر صالة نصليها لعلنا محالة و قد حضرت الصلوة فص

نلقى اللّه تعالى على اداء فريضة من فرائضه فى هذا الموضع 

العظيم: اى موالى من، ما همه كشته خواهيم شد و وقت نماز ظهر 

كنم اين  داخل شده، پس نماز را بخوان يعنى با جماعت و گمان مى
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كنيم با اداى آخرين نماز ما باشد. اميد است خداى را مالقات 

 اى از فرائض او در چنين موقف بزرگى. فريضه

امام عليه السّالم سر به آسمان بلند كرد و فرمود: ذكرت الصلوة 

جعلك اللّه من المصلين نعم هذا اول وقتها. يعنى ياد نماز كردى، 

 خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد بلى اينك وقت نماز است.

تو را رحمت كند. و چون از اذان فارغ شد، و فرمود: اذان بگو خدا 

 امام عليه السّالم فرمود:

يا عمر بن سعد انسيت شرايع االسالم اال تقف عنا الحرب حتى نصلى و 

 نعود الى الحرب؟.

اى پسر سعد، آيا فراموش كردى شرايع اسالم را؟ آيا دست از جنگ 

 دارى تا نماز گزاريم آنگاه مشغول جنگ شويم؟. برنمى

كه زهير  ن حضرت با اصحاب، نماز خوف بجا آوردند درحالىپس آ

بن القين و سعيد بن عبد اللّه حنفى، مقابل آن حضرت ايستادند و از 

رسيد خود را سپر قرار داده تا  هر طرف تير با نيزه به آن حضرت مى

اينكه سيزده زخم به بدن سعيد سواى زخمهاى نيزه و شمشير رسيد و 

 دنيا رفت.به زمين افتاد و از 
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 194، ص: 2 گناهان كبيره، ج

است و آنچه درباره سبك شمارندگان نماز رسيده شامل او نيز 

 شود. مى

فرمايد: پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله  حضرت باقر عليه السّالم مى

در مسجد نشسته بود كه مردى وارد شد و مشغول نماز شد و ركوع و 

اجب را در آنها ترك يا درست سجود نمازش را تمام نكرد )ذكر و

نخواند، يا طمأنينه و آرامش بدن را ترك كرد( پس رسول خدا صلّى 

گذارد مانند كالغ كه  اللّه عليه و آله فرمود: سر خود را بر زمين مى

دارد اگر اين شخص بميرد  زند و برمى منقارش را به زمين مى

و نيز . 352 كه نمازش اين باشد، بر دين من نمرده است درحالى

دزدترين دزدها كسى »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

است كه از نمازش بدزدد. گفته شد: يا رسول اللّه چگونه از نمازش 

 .353«دهد دزدد؟ فرمود: ركوع و سجود نماز را تمام انجام نمى مى

كسى كه ركوع و سجود نمازش را درست انجام ندهد »فرمايد:  و مى

 .354«ست كه نماز نخوانده استمثل اين ا

                                                 
 اربعني شهيد ثاىن. -از كاىف و هتذيب و حماسن 8صالة وسائل باب  -(1)  352
 (.18حديث  8الّله عليه و آله ال يتم ركوعها و سجودها) صالة مستدرك الوسائل باب  اسرق السراق من سرق من صالته قيل يا رسول الّله صّلى الّله عليه و آله كيف يسرق من صالته قال صّلى -(2)  353
 (.8ال صالة ملن مل يتم ركوعها و سجودها) صالة مستدرك الوسائل باب  -(3)  354
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كسى كه ركوع و سجود و ساير واجبات نمازش را »فرمايد:  و نيز مى

رود درحاليكه نورانى است و  صحيح انجام دهد، آن نماز باال مى

گويد  شود و مى درخشندگى دارد و درهاى آسمان برايش بازمى

گويند:  محافظت بر من كردى خدا تو را حفظ كند. پس مالئكه مى

و اگر واجبات نماز  -لوات و رحمت خداوند بر صاحب اين نماز بادص

كه تاريك است و  رود درحالى را درست انجام ندهد، نماز باال مى

گويد: مرا ضايع ساختى خدا  شود و مى درهاى آسمان بر او بسته مى

. و نيز فرمود: 355«شود تو را ضايع كند و آن نماز بر صورتش زده مى

ى است كه اعظم و اشرف اجزاى او است و هر چيزيى را صورت»

صورت دين شما نماز است. پس نبايد يكى از شما نماز خود را زشت 

 .356«سازد كه به منزله صورت بدن ديانت است

______________________________ 
اربعين شهيد  -از كافى و تهذيب و محاسن 8صالة وسائل باب  -(1)

 ثانى.

                                                 
 .15حديث  8صالة مستدرك الوسائل باب  -(4)  355
 (.5حديث  6نكم.) صالة مستدرك الوسائل باب ء وجه و وجه دين كم الصلوة فال يشينن احدكم وجه دي لكل شى -(5)  356
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صالته قيل يا رسول اللّه صلّى اللّه  اسرق السراق من سرق من -(2)

عليه و آله كيف يسرق من صالته قال صلّى اللّه عليه و آله ال يتم 

 (.18حديث  8ركوعها و سجودها )صالة مستدرك الوسائل باب 

ال صالة لمن لم يتم ركوعها و سجودها )صالة مستدرك  -(3)

 (.8الوسائل باب 

 .15حديث  8صالة مستدرك الوسائل باب  -(4)

ء وجه و وجه دين كم الصلوة فال يشينن احدكم وجه  لكل شى -(5)

 (.5حديث  6دينكم. )صالة مستدرك الوسائل باب 

 195، ص: 2 گناهان كبيره، ج

روايات اين باب هم زياد است و براى اثبات مطلب، يعنى كسى كه 

عمدا واجبى از واجبات نماز را كه شرط صحت آن است ترك كند، با 

كند مساوى است همين مقدار كافى  صال نماز را ترك مىكسى كه ا

 است.

 قبولى نماز شرايط ديگرى هم دارد

طور صحيح خواند، تارك نماز نيست و تكليف از  : كسى كه نماز را به

او ساقط شده و عقابى هم ندارد. ليكن براى پذيرفته شدن آن در 
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براى آن  درگاه حضرت ربوبى و رسيدن به آثار و ثوابهاى بزرگى كه

است، شرايط ديگرى است كه از همه مهمتر حضور قلب است كه اگر 

بتواند شخص نمازگزار، شرايط قبول را هم رعايت كند، به درجات و 

رسد كه از هيچ عمل ديگرى به چنين مقامات و  اى مى مقامات عاليه

 .357رسد درجاتى نمى

نافع واقع شود و اميد است كه  در اينجا به ذكر چند روايت اكتفا مى

 شود:

كسى كه دو ركعت نماز »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

شود  گويد: از نماز فارغ مى كه بداند چه مى بخواند درحالى

كه بين او و پروردگارش نيست گناهى مگر اينكه آمرزيده  درحالى

 .358«شده است

 آنچه از نمازت با حضور قلب بجا آوردى، همان را»فرمايد:  و نيز مى

دارى پس اگر در تمام نماز غافل باشد يا اينكه آداب آن را ترك 

 .359«شود شود و بر صورت صاحبش زده مى كند، پيچيده مى

                                                 
. در كتاب صالة اخلاشعني كه به قلم مؤلف نوشته شده و در سال براى دانسنت تفصيل شرايط قبوىل مناز و كيفيت حتصيل آَّنا به كتاب اسرار الصلوة شهيد ثاىن و مرحوم حاج مريزا جواد تربيزى مراجعه شود -(1)  357

 يده خمتصرا ذكر شده است.هجرى قمرى به طبع رس 1357
 (.687ص  4ج  2من صلى ركعتني يعلم ما يقول فيهما انصرف و ليس بينه و بني الّله ذنب اال غفر له) كاىف صالة وسائل ابواب افعال الصلوة باب  -(2)  358
 .1حديث  3صالة وسائل الشيعه ابواب افعال الصلوة باب  -(3)  359
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نبايد يكى از شما از »فرمايد:  حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

روى كسالت و خستگى و در حال چرت زدن مشغول نماز شود. و 

و به غير نماز سرگرم گردد. زيرا  نبايد در حال نماز حديث نفس كند

در حال نماز در حضور پروردگارش قرار گرفته و براى بنده از 

 .360«نمازش به مقدارى است كه در آن حضور قلب داشته است

______________________________ 
براى دانستن تفصيل شرايط قبولى نماز و كيفيت تحصيل آنها  -(1)

انى و مرحوم حاج ميرزا جواد تبريزى به كتاب اسرار الصلوة شهيد ث

مراجعه شود. در كتاب صالة الخاشعين كه به قلم مؤلف نوشته شده و 

 هجرى قمرى به طبع رسيده مختصرا ذكر شده است. 1357در سال 

من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف و ليس بينه و بين  -(2)

ج  2فعال الصلوة باب اللّه ذنب اال غفر له )كافى صالة وسائل ابواب ا

 (.687ص  4

 .1حديث  3صالة وسائل الشيعه ابواب افعال الصلوة باب  -(3)

ال يقومن احدكم فى الصلوة متكاسال و ال ناعسا و ال يفكرن فى  -(4)

 -نفسه فانه بين يدى ربه

                                                 
 4ج  3حديث  3عز و جل و امنا للعبد من صالته ما اقبل عليه منها بقلبه) صالة وسائل ابواب افعال الصلوة باب  -تكاسال و ال ناعسا و ال يفكرن ىف نفسه فانه بني يدى ربهال يقومن احدكم ىف الصلوة م -(4)  360

 (.687ص 
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 196، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كه  دو ركعت نماز»فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كه با حضور قلب باشد و در  طور اختصار بجا آورده شود درحالى به

معانى نماز فكر كند، بهتر از اين است كه تمام شب را به عبادت بسر 

 .361«برد

خداوند نماز كسى را كه قلبش حاضر نباشد »و نيز فرمود: 

 .362«پذيرد نمى

ى ايست وقتى كه به نماز مى»فرمايد  حضرت صادق عليه الساّلم مى

آورى، خدا  دلت را براى آن آماده كن زيرا هرگاه براى نماز روى

فرمايد و اگر رو برگردانى، خدا هم نظر  هم به رحمت به تو رو مى

شود كه از نماز پذيرفته  گيرد، پس گاه مى رحمتش را از تو مى

شود مگر ثلث يا ربع يا سدس آن به مقدار حضور قلب نمازگزار  نمى

مازش غافل باشد خداوند چيزى به او مرحمت و كسى كه در تمام ن

 .363«فرمايد نمى

                                                 
 (.54ص  3ج  13حديث  17ركعتان مقتصدتان ىف تفكر خري من قيام ليلة و القلب اله) صالة وسائل باب  -(1)  361
 (.16ال يقبل الّله صالة امرء ال حيضر قبله فيها مع بدنه) صالت مستدرك باب  -(2)  362
لى على صالته ال يعطى الّله الغافل و الربع او السدس على قدر اقبال املصاذا احرمت ىف الصلوة فاقبل عليها فانك اذا اقبلت اقبل الّله عليك و اذا اعرضت اعرض الّله عنك فرمبا مل يرفع من الصلوة اال الثلث ا -(3)  363

 (.4حديث  17شيئا.) صالت وسائل و مستدرك الوسائل باب 
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فرمايد: نماز معجونى است  مرحوم نراقى در معراج السعاده مى

الهى كه مركب است از اجزاى بسيار كه بعضى از آنها به منزله روح 

و بعضى به مثابه اعضاى رئيسه بدن و بعضى به منزله ساير اعضا، و 

مثال انسان كه حقيقت آن مركب است توضيح اين مطلب آن است كه 

باشد مگر به معنى باطنى  از اجزاى معينه، انسان موجود كامل نمى

كه روح او است و اعضاى محسوسه كه در اندرون او و بعضى ديگر 

 در ظاهرند و اين اعضا مختلفند.

بعضى از آنها چيزى است كه به نبودن آنها انسان نيز معدوم و به 

شود مثل دل و جگر و سر و امثال آنها.  يز زائل مىزوال آنها زندگى ن

ميرد و  و بعضى ديگر از اين قبيل است كه آدمى به نبودن آنها نمى

گردد مثل  گردد و تماميت انسانيت از او زائل مى ليكن ناقص مى

دست و پا و چشم و زبان و نحو اينها. و بعض ديگر چيزى است كه از 

ود و آدمى قبيح منظر ش برطرف شدن آنها حسن برطرف مى

  گردد چون ابرو و مژه و ريش و گوش و بعض مى

______________________________ 
عز و جل و انما للعبد من صالته ما اقبل عليه منها بقلبه )صالة وسائل 

 (.687ص  4ج  3حديث  3ابواب افعال الصلوة باب 
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اله  ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة و القلب -(1)

 (.54ص  3ج  13حديث  17)صالة وسائل باب 

ال يقبل اللّه صالة امرء ال يحضر قبله فيها مع بدنه )صالت  -(2)

 (.16مستدرك باب 

اذا احرمت فى الصلوة فاقبل عليها فانك اذا اقبلت اقبل اللّه  -(3)

عليك و اذا اعرضت اعرض اللّه عنك فربما لم يرفع من الصلوة اال 

ع او السدس على قدر اقبال المصلى على صالته ال الثلث او الرب

 17يعطى اللّه الغافل شيئا. )صالت وسائل و مستدرك الوسائل باب 

 (.4حديث 

 197، ص: 2 گناهان كبيره، ج

گردد،  ديگر چيزى است كه تماميت حسن به نبودن آن برطرف مى

پس  -مثل گشادى چشم و سياهى مو و سرخى رو، و نحو اينها.

ماز حقيقتى است مركبه كه شريعت مقدسه آن را از امور همچنان ن

مختلفه مصور كرده و ما را به فعل آن مأمور نموده و روح آن نيت 

قرب و اخالص و حضور قلب است و اركان آنكه تكبيرة االحرام و 

ركوع و سجود و تشهد و قيام باشد به منزله اعضاى رئيسه است كه به 

ساير اعمال واجبه آن از قرائت و ذكر شود و  ترك آنها نماز فوت مى
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ركوع و سجود و تشهد و طمأنينه از واجبات كه نماز به ترك آنها 

شود، به منزله دست و پا و چشم و زبان و امثال اينها  عمدا باطل مى

شود و  شود و گاهى نمى است كه گاهى انسان به تلف آنها تلف مى

كار مستحبه، به منزله اعمال مستحبه آن مانند قنوت و تكبيرات و اذ

ابرو و مژه و سياهى حدقه است كه فوات بعضى از آنها حسن را 

كند و فوات بعضى كمال، حسن را )تا آخر آنچه ذكر  برطرف مى

 فرموده است(.

از اين بيان دانسته شد كه حضور قلب و شرائط قبول به منزله روح 

ان است و ج نماز است و نمازى كه از آنها خالى باشد، مثل بدن بى

روان از تمام خواص و آثار حيوانى خالى است،  چنانچه پيكر بى

نمازى كه تمام آن از حضور قلب خالى باشد صاحبش از تمام آثار و 

خواص نماز محروم است مثال از جمله خواص نماز آن است كه به 

نص قرآن مجيد نمازگزار را از هر عمل زشت و منكرى 

شود  گزارى منكرى سرزد، معلوم مى. پس اگر از نماز364دارد بازمى

 نمازش صورت خالى از روح بوده است.

 حضور و اقبال قلب چيست؟

                                                 
364  (1)-\i الَة تَ ْنهى  (.44آيه  29) سوره E\َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   ِإنَّ الصَّ
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گويد و  : معنى اقبال قلب آن است كه متوجه باشد و بفهمد كه چه مى

كند، و بزرگى خدا را ياد نمايد و متذكر باشد كه مانند ساير  چه مى

ش هيبت و ترسى ها از افراد بشر نيست. به طورى كه در دل مخاطب

از بزرگى او از ديدن تقصير خود در انجام حق بندگى پيدا شود و 

حالت حيا و شرمسارى از خداوند به مالحظه تقصيرات و خطاهاى 

پايانش  خود پيدا كند و از مالحظه رحمت و سعه فضل و كرم بى

 اميدوار گردد، خالصه خوف و رجا داشته باشد.

و باالترين آن در امير المؤمنين حضور قلب مراتب و درجاتى دارد 

آورند و  عليه السّالم است كه پيكان از بدن مباركش بيرون مى

 شود. متوجه نمى

در جنگ صفين تيرى برران مقدس آن حضرت رسيد كه هرچه 

  كردند، در موقع

______________________________ 
 (.44آيه  29)سوره  رِعَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَ  إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى -(1)

 198، ص: 2 گناهان كبيره، ج

عادى آن را بيرون آورند، از شدت درد و ناراحتى آن حضرت 

شد. خدمت امام حسن عليه السّالم جريان را عرض كردند  نمى
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فرمود: صبر كنيد تا پدرم به نماز بايستد، زيرا در آن حال چنان از 

س به دستور امام حسن گردد. پ شود كه متوجه نمى خود مى خود بى

عليه الساّلم در آن حال تير را بيرون آوردند. پس از نماز حضرت 

متوجه شد كه خون از پاى مباركش جارى است. پرسيد: چه شده؟ 

 گفتند: تير را در حال نماز از پايتان بيرون آورديم.

نقل كرده در يكى از غزوات كه  145سفينة البحار صفحه  2در جلد 

ى اللّه عليه و آله همراه لشكر بودند، در شبى كه رسول خدا صلّ

پاسبانى لشكر اسالم بر عهده عباد بن بشر و عمار ياسر بود، نصف اول 

شب نصيب عباد گرديد و نصف دوم نصيب عمار، پس عمار خوابيد و 

تنها بشر بيدار بود و مشغول نماز گرديد. در آن حال يكى از كفار به 

سالم برآمد به خيال اينكه پاسبانى قصد شبيخون زدن به لشكر ا

داد  نيست و همه خوابند از دور عباد را ديد ايستاده و تشخيص نمى

كه انسان است، يا حيوان، يا درخت. براى اينكه از طرف او نيز 

مطمئن شود، تيرى به سويش انداخت. تير بر پيكر عباد نشست و او 

سخت مجروح و خونين  ابدا اعتنائى نكرد. تير ديگرى به او زد و او را

 نمود، باز حركت نكرد.
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تير سوم زد پس نماز را كوتاه نمود و تمام كرد و عمار را بيدار نمود، 

عمار ديد سه تير بر بدن عباد نشسته و او را غرق در خون كرده. 

گفت: چرا در تير اول مرا بيدار نكردى؟ عباد گفت: مشغول خواندن 

شتم آن را ناتمام بگذارم و اگر سوره كهف در نماز بودم و ميل ندا

اى به پيغمبر صلّى اللّه  ترسيدم كه دشمن بر سرم برسد و صدمه نمى

عليه و آله برساند و كوتاهى در اين نگهبانى كه به من واگذار شده 

 كردم. كرده باشم، هرگز نماز را كوتاه نمى

 دادم. اگرچه جانم را از دست مى

ع و خشوع و وقار و سكينه باشد و و نيز سزاوار است نمازگزار با خضو

شود، مثل كسى كه نماز آخر عمر او است، با  هرگاه مشغول نماز مى

نماز وداع كند و توبه و استغفار را تازه كند و در گفتارش راستگو 

 «.إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»  باشد، مثل گفتن

 بايد موانع برطرف شود

ى شيطان دورى جسته و از آنچه مانع قبولى : سزاوار است از كيدها

عبادت است پرهيز كند كه از آن جمله، عجب است يعنى عمل خود 

را بزرگ ديدن و خوب دانستن و خود را مستحق مقام ديدن و ناز 

 كردن.
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از جمله موانع قبولى نماز، ندادن زكات و حقوق واجب است. و 

و حرام خوردن  همچنين حسد ورزيدن و تكبر كردن و غيبت نمودن

 و شراب آشاميدن است. مخصوصا

 199، ص: 2 گناهان كبيره، ج

براى زنها نشوز يعنى از اطاعت واجب شوهر بيرون رفتن، مانع 

 بزرگى براى قبول نماز است.

خداوند تنها از پرهيزگاران »بلكه مقتضاى فرمايش پروردگار كه 

از . اين است كه از هر فاسق و معصيت كارى نم365«پذيرد مى

 شود. پذيرفته نمى

و نيز سزاوار است انسان از هر چيزى كه اجر و ثواب نماز را كم 

كند بپرهيزد مثال در حال كسالت و سنگينى از جهت خواب يا  مى

غفلت نماز نخواند، شتاب نداشته باشد در حال دفاع از بول و غائط و 

 باد نباشد چشم به آسمان يا جاى ديگر ندوزد بلكه به چشم خاشع

گذارد و از هرچه منافى خشوع  باشد مثل كسى كه چشم روى هم مى

است پرهيز كند. و سزاوار است آنچه كه سبب زياد شدن اجر و 

 بلندى درجه است، انجام دهد.

                                                 
365  (1)-\i  َا يَ َتَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقني  (.30آيه  5) سوره E\ ِإمنَّ
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ترين لباس و در دست  مانند به كار بردن بوى خوش و پوشيدن پاكيزه

كردن انگشتر عقيق و درست كردن و شانه نمودن موها و مسواك 

 كردن دندانها و غيره.

  نمازهاى واجب

 : شش است:

نمازهاى پنجگانه شبانه روزى و آن هفده ركعت است: نماز صبح  -1

دو ركعت، نماز ظهر چهار ركعت، نماز عصر چهار ركعت، نماز مغرب 

 سه ركعت، و نماز عشا چهار ركعت.

هرگاه زلزله بيايد، يا آفتاب يا ماه بگيرد، يا هر  -نماز آيات -2

ترساننده آسمانى يا زمينى كه موجب ترس بيشتر مردم واقع شود، 

گردد كه در هر ركعتى پنج ركوع  خواندن دو ركعت نماز واجب مى

هاى عمليه ذكر گرديده  شود. به تفصيلى كه در رساله بجا آورده مى

 است.

نماز طواف، يعنى كسى كه طواف واجب كرد، بايد دو ركعت  -3

 عليه السّالم بجا آورد.نماز در مقام ابراهيم 
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نمازى كه به نذر يا عهد يا قسم يا اجير شدن، بر انسان واجب  -4

 شده باشد.

نمازهائى كه از پدر )و مادر بنابر احوط( فوت شده و از دنيا  -5

رفته باشند بر عهده پسر بزرگتر آنها است كه قضاى آنها را از طرف 

 والدين بجا آورد.

مانى كه از دنيا برود پس از غسل دادن نماز ميت، يعنى هر مسل -6

و كفن كردنش واجب است بر او نماز بخوانند. و همچنين بر جنازه 

  اطفال مسلمين اگر شش ساله

______________________________ 
 (.30آيه  5)سوره   إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ -(1)

 200، ص: 2 گناهان كبيره، ج

د هرگاه نمازى از نمازهاى يوميه از مكلف ترك شود، شده باشن

واجب است قضاى آن را بجا آورد. خواه عمدا نخوانده يا فراموش 

كرده يا در تمام وقت نماز، خواب بوده باشد. و همچنين واجب است 

كه واقعا باطل بوده. مثل اينكه  قضاى نمازى كه خوانده درحالى

رده يا جزء واجبى را عمدا طهارت نداشته يا ركنى را فراموش ك

 ترك كرده.
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البته نمازهائى كه در حال ديوانگى يا بيهوشى ترك شده، واجب 

نيست قضا كند. و همچنين نمازهائى كه در حال كفر اصلى ترك 

شده، پس از مسلمان شدن قضا ندارد چنانچه نمازهائى كه از زن در 

ى نمازى خواند، الزم نيست قضا كند ول حال حيض و نفاس كه نمى

 كه در حال مستى شراب ترك شده قضاى آن واجب است.

غير از نماز يوميه، ساير نمازهاى واجب، هرگاه ترك شود، قضاى 

 باشد. هاى عمليه ذكر شده واجب مى آنها به تفصيلى كه در رساله

 نماز فوت شده را بايد قضا كرد

: سستى كردن در قضاى نمازهاى واجبى كه از انسان ترك شده، 

اش باقى بماند،  ايز نيست و چنانچه چيزى از نماز قضا بر ذمهج

واجب است وصيت كند كه پس از مردنش بجا آورند و هرگاه وصيت 

شود كه از بابت ثلث مالش آنچه را گفته  كرد، بر وصى او واجب مى

از نماز و روزه استيجار نمايد و اگر وصيت نكرد يا مالى نداشت تا 

اش را  ش واجب است نمازهاى فوت شدهوصيت كند، بر پسر بزرگ

بخواند يا اجير بگيرد و اگر پسر نداشته باشد، هرچند در صورت 

وصيت نكردن بر ساير ورثه واجب نيست ليكن احتياط آن است كه 

 ساير ورثه يا بجا آورند يا هريك به قدر سهم خود استيجار نمايند.
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ا به نيابت آنها ه مندى اموات از اعمال خير كه زنده در موضوع بهره

آورند و همچنين برطرف شدن عذاب از ايشان به سبب اينكه  بجا مى

آورند، در روايات  ها واجباتى كه از ايشان فوت شده بجا مى زنده

معتبره از اهلبيت عليهم الساّلم وارد گرديده و در حقيقت اين امر 

فته بابى است از ابواب فضل الهى درباره كسى كه با ايمان از دنيا ر

ناگفته نماند كه اثر اين نيابت فقط سقوط عذاب و رسيدن  -باشد

 بعضى از مراتب ثواب است.

ليكن آثار بزرگى كه بر عباداتى مانند نماز و روزه و حج است و طى 

مراتب قرب به وسيله آنها موقوف به مباشرت و بجا آوردن خود 

كه شود در صورتى  شخص است بلكه اين آثار نصيب شخص نائب مى

قصد قربت داشته باشد و بالجمله شخص عاقل نبايد در اداى واجبات 

مسامحه كند به خيال اينكه پس از او برايش بجا آورند. زيرا اوال 

  معلوم نيست كه

 201، ص: 2 گناهان كبيره، ج

طورى كه  پس از او وارث دلسوزى داشته باشد و عمل را صحيحا آن

ا از ثوابهائى كه در بجا آوردن تكليف را ساقط كند انجام دهد. ثاني

باشد. و در روايت است كه يكى از  خود شخص است، محروم مى
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اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وصيت كرد، پس از مرگش 

انبار خرمائى كه داشت در راه خدا انفاق كنند. چون مرد، آن 

ن اى از آن خرماها به زمي حضرت همه را از طرف او صدقه داد، دانه

افتاده بود، حضرت آن را برداشت و فرمود اگر خودش اين دانه 

خرما را انفاق كرده بود، براى او بهتر بود از اين انبار خرما كه من از 

طرفش دادم. براى تأييد مطلب، يعنى بهره بردن اموات از عمل 

ها مؤيدات بسيار و رؤياهاى صادق بيشمارى است و در اينجا  زنده

از آنها كه در دار السّالم مرحوم نورى است ذكر براى نمونه يكى 

 شود: مى

نقل نموده از شيخ اجل و اورع حاج مال على تهرانى از والد ماجدش 

مرحوم حاج ميرزا خليل كه فرموده بود: در تهران، در يكى از 

گوئيم و او  حمامها، در سر حمام آن خادمى بود كه او را پادو مى

 روزى نزد، يكى از معمارها آمد و گفت:آورد.  نماز و روزه بجا نمى

خواهم برايم حمامى بنا كنى. معمار گفت: تو از كجا پول  مى

آورى؟ گفت: تو چكار دارى، پول بگير و حمام بساز. پس آن  مى

معمار حمامى براى او ساخت معروف به اسم او و اسمش على طالب 

 بود.
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بودم در  مرحوم حاج ميرزا خليل فرمود: كه وقتى در نجف اشرف

خواب ديدم كه على طالب به نجف اشرف در وادى السّالم آمد. من 

تعجب كردم و گفتم: تو چگونه به اين مكان شريف آمدى و حال آنكه 

 گرفتى؟ گفت: كردى و نه روزه مى تو نه نماز مى

فالنى، من مردم و مرا گرفتند با غل و زنجيرها به سوى عذاب ببرند 

هى )ايشان از علماى تهران بودند( جزاه كه حاج مال محمد كرمانشا

اللّه خيرا فالنى را نايب گرفت براى من كه حج بجا آورد و فالنى را 

اجير كرد براى نماز و روزه من و از براى من زكات و مظالم داد به 

فالن و فالن چيزى بر ذمه من نگذاشت مگر اينكه ادا كرد و مرا از 

 دهد. عذاب خالص نمود. خداوند جزاى خيرش

پس من ترسان از خواب بيدار شدم و از آن خواب تعجب داشتم، تا 

اينكه بعد از مدتى جماعتى از تهران آمدند، احوال على طالب را از 

ايشان پرسيدم؛ پس مرا خبر دادند به همان نحو كه در خواب ديده 

بودم. حتى اشخاصى كه نايب شده بودند براى حج و نماز و روزه او 

بآنچه در خواب به من خبر داده بود. پس از صدق  مطابق بودند

 رؤياى خود تعجب كردم.

 202، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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  زكات ندادن -37

سى و هفتم از كبائر منصوصه، ندادن زكات واجبى است. چنانچه در 

صحيحه حضرت عبد العظيم از حضرت جواد و حضرت رضا و حضرت 

رديده است. و از گناهانى كاظم و حضرت صادق عليهم السّالم ذكر گ

است كه در چند جاى قرآن، وعده صريح آتش جهنم بر آن داده 

شده است. چنانچه در صحيحه مزبور، امام عليه السّالم براى كبيره 

و كسانى كه »فرمايد  از سوره توبه استدالل مى 33بودنش به آيه 

دا كنند و آن را در راه خ نهند و طال و نقره را ذخيره مى گنج مى

كنند، پس ايشان را به عذاب دردناكى بشارت ده. روزى  انفاق نمى

شود به آن مالها و در آتش جهنم سرخ كرده  كه حرارت داده مى

شود پس پيشانيها )كه در وقت ديدن فقرا گره زده و رو ترش  مى

هايشان )كه  كردند( و پهلوها )كه از اهل فقر تهى كردند( و پشت مى

شود و به آنها گويند:  اند( به آن داغ كرده مى بر درويشان گردانيده

ايد. پس بچشيد  اين همان مالهائى است كه براى خود ذخيره كرده

 .366«ايد وبال گنجهائى را كه اندوخته

                                                 
366  (1)-\i  َْرُهْم ِبَعذاٍب أَلِيٍم يَ ْوم َة َو ال يُ ْنِفُقوََّنا ِف َسِبيِل اللَِّه فَ َبشِّ َهَب َو اْلِفضَّ ) E\ ُذوُقوا ما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ هِبا ِجباُهُهْم َو ُجُنوبُ ُهْم َو ظُُهوُرُهْم هذا ما َكَنْزمُتْ أِلَنْ ُفِسُكْم فَ   َعَلْيها ِف ناِر َجَهنََّم فَ ُتْكوى   حُيْمىَو الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ

 (.34و  33سوره توبه آيه 
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و در روايات، ذكر شده كه مراد به كنز در اين آيه شريفه، هر مالى 

  است كه زكات

______________________________ 
ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِ -(1)

بِها جِباهُهُمْ   عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى  فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمى

  كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما

 (.34و  33)سوره توبه آيه 

 203، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 و ساير حقوق واجب ان ادا نگرديده باشد.

گمان نكنند و نپندارند آنان كه از »فرمايد:  در سوره آل عمران مى

كنند به آنچه خداوند از مالهاى دنيا به  روى پست همتى بخل مى

اده كه بخل برايشان بهتر باشد. نه چنين ايشان از فضل و كرم خود د

است، بلكه آن بخل برايشان بدتر است )هم در دنيا، چون بركت را 

از مالشان برميدارد و هم در آخرت، چون سزاوار عذابها و عقوبتهاى 

شود( زود باشد كه مالهائى كه بآن بخل نمودند، بر  پايان مى بى

اى خدا است ميراث گردنهايشان طوق كرده شود روز قيامت و بر
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كنيد )از انفاق و بخل( بسيار  آسمانها و زمين و خداوند به آنچه مى

 .367«دانا است

طور عاريت، مالهائى در تصرف آنها  يعنى كسانى كه چند روزى به

ماند و بس. بنابراين پيش از اينكه اين  است، خواهند مرد و خدا مى

ه گردد، انفاق كنيد و اموال از شما گرفته شود و دستتان از آنها كوتا

 مند گرديد. بهره

گويد: در حديث آمده كه هركه را  در تفسير منهج الصادقين مى

خداوند مالى عطا فرمود و آن كس از روى بخل زكات آن را ادا 

ننمود، روز قيامت مال او به صورت مارى بزرگ ممثل شود كه از 

ه سياه بسيارى زهر وحدت او موى بر سرش نمانده باشد و دو نقط

ترين اقسام مارها  زير چشمهايش آشكار شود و چنين مارى، موذى

است. پس آن مار طوقى بر گردن او شده هر دو كناره روى وى و 

دهن او را بگيرد و به نطق آيد و از روى سرزنش گويد كه من مال 

 كردى. توام كه در دنيا به آن بر ديگران فخر مى

گنج را از دل برون كن مال 

  ز چشم را بفكن
 

مال تو مارست در معنى و 

  گنجت اژدهاست

                                                 
367  (1)-\i  َُّلوا بِِه يَ ْوَم اْلِقياَمِة َو لِلَِّه ِمرياثُ َو ال حَيَْسنَبَّ الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن مبا آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخرْياً هَلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ هَلُْم َسُيَطو ماواِت َو اأْلَْرِض َو اللَُّه مبا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ  ُقوَن ما خبَِ  (.179و  180آيه  3) سوره E\السَّ
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اى نباشد كه  هيچ بنده»و نيز از حضرت باقر عليه السّالم مرويست كه: 

منع زكات از مال خود كند، مگر آن مال به صورت اژدهائى از آتش 

جود گوشت او را تا حسابش تمام  شود در گردن او روز قيامت و مى

 تالوت فرمود.بعد اين آيه را  368«شود

______________________________ 
وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ  -(1)

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لِلَّهِ مِيراثُ 

و  180آيه  3)سوره  رْضِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌالسَّماواتِ وَ الْأَ

179.) 

عن ابى جعفر عليه السّالم قال ما من عبد منع من زكوة ماله  -(2)

شيئا اال جعل اللّه ذلك يوم القيمة ثعبانا من نار مطوقا فى عنقه ينهش 

ونَ سَيُطَوَّقُ  من لحمه حتى يفرغ من الحساب و هو قول اللّه عز و جل

 (.11ص  6ج  7حديث  3)زكات وسائل باب  ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ.

 204، ص: 2 گناهان كبيره، ج
                                                 

ُقوَن ما  i\ الّله عز و جلحلمه حىت يفرغ من احلساب و هو قول  عن اىب جعفر عليه الّسالم قال ما من عبد منع من زكوة ماله شيئا اال جعل الّله ذلك يوم القيمة ثعبانا من نار مطوقا ىف عنقه ينهش من -(2)  368 َسُيَطوَّ
ُلوا بِِه يَ ْوَم اْلِقياَمِة.  (.11ص  6ج  7حديث  3) زكات وسائل باب E\خبَِ
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هيچ خويشى نباشد كه يكى از اقربا »و نيز از آن حضرت مرويست: 

نزد او آيد و از او طلب كند از زيادى آن چيزى كه خداوند به او 

و ندهد، مگر حقتعالى عطا كرده و او بخيلى كند و چيزى به ا

اژدهائى از دوزخ بيرون آورد و آن اژدها زبان را گرد دهان خود 

)پايان نقل از منهج  369«گرداند تا اينكه بيايد و بر گردن او طوق زند

 الصادقين(.

اى  نيست صاحب طال و نقره»فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

قمى است( را  كه زكات واجبش )يا خمس واجبش چنانكه در تفسير

ندهد مگر اينكه خداوند روز قيامت او را در بيابان مسطح و صافى 

فرمايد كه از زيادتى  فرمايد و اژدهائى را بر او مسلط مى حبس مى

كند و  كند و او فرار مى سم، موهاى سرش ريخته و قصد او را مى

تواند فرار كند، دستش را  داند كه نمى شود و مى چون عاجز مى

جود مانند جويدن فحل )شتر  آورد. پس دستش را مى مىنزديكش 

فرمايد، و  شود. چنانچه خداوند مى نر( پس در گردنش طوقى مى

نيست هيچ صاحب گوسفند و گاو و شتر كه زكات مال خود را ندهد 

كند و  مگر اينكه خداوند روز قيامت او را در بيابان صافى حبس مى

ر حيوان صاحب نيشى او را كند و ه او را هر صاحب سمى پامال مى

                                                 
 دقني(.تفسري منهج الصا ما من ذى رحم يأتى ذا رمحه يسأله من فضل اعطاه الّله اياه فيبخل به عنده اال اخرج الّله له من جهنم شجاعا يتلمز بلسانه حىت يطوقه) -(1)  369

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  462 

كند و نيست هيچ صاحب درخت نخل يا انگور يا زراعت كه  پاره مى

زكات آنها را ندهد مگر اينكه آن قطعه زمين تا هفت طبقه طوقى به 

 .370«شود تا روز قيامت گردنش مى

خداوند زكات را همراه با نماز »فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

ماز را برپا داريد و زكات را بدهيد. پس كسى قرار داده و فرمود: ن

كه نماز بخواند و زكات ندهد، مثل اين است كه نماز نخوانده است 

 .371«زيرا هر دو باهم هستند

روزى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در مسجد »و نيز فرمود: 

بودند پس پنج نفر را به اسم خواند و فرمود: برخيزيد و از مسجد ما 

 .372«دهيد يد و در آن نماز نخوانيد زيرا شما زكات نمىبيرون رو

______________________________ 
ما من ذى رحم يأتى ذا رحمه يسأله من فضل اعطاه اللّه اياه  -(1)

فيبخل به عنده اال اخرج اللّه له من جهنم شجاعا يتلمز بلسانه حتى 

 يطوقه )تفسير منهج الصادقين(.

                                                 
 معاىن االخبار. -كاىف  -11ص  6ج  1حديث  3زكات وسائل الشيعه باب  -(2)  370
 (.11ص  6ج  14و  5حديث  3ة) زكات وسائل باب ان الّله تبارك و تعاىل قرن الزكوة بالصلوة فقال اقيموا الصلوة و اتوا الزكوة فمن اقام الصلوة و مل يؤت الزكوة فكأنه مل يقم الصلو  -(3)  371
 .13حديث  3زكات وسائل الشيعه باب  -(4 ) 372
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 -كافى -11ص  6ج  1حديث  3باب  زكات وسائل الشيعه -(2)

 معانى االخبار.

ان اللّه تبارك و تعالى قرن الزكوة بالصلوة فقال اقيموا  -(3)

الصلوة و اتوا الزكوة فمن اقام الصلوة و لم يؤت الزكوة فكأنه لم يقم 

 (.11ص  6ج  14و  5حديث  3الصلوة )زكات وسائل باب 

 .13حديث  3زكات وسائل الشيعه باب  -(4)

 205، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كسى كه زكات مالش را »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

كند كه او را بدنيا برگردانند تا زكات  ندهد، هنگام مرگش طلب مى

پروردگارا مرا »بدهد. و اين است فرمايش خداوند در قرآن كه 

 .373...«برگردان 

ا بازگردان تا كار گويد پروردگارا مرا به دني يعنى هنگام مرگ مى

گويند: نه چنين  نيكى در مالى كه گذاشتم انجام دهم. پس به او مى

 است، يعنى برگشتنى نيست.

                                                 
 (.14ص  6ج  24حديث  3) وسائل الشيعه باب E\ َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّي أَْعَمُل صاحِلاً ِفيما تَ رَْكتُ  i\ من منع الزكوة سئل الرجعة عند املوت و هو قول الّله تعاىل عز و جل -(1)  373
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خداوند اعمالشان را چنين »و نيز آن حضرت در تفسير آيه 

، «دهد و از آتش بيرون آينده نيستند بار نشانشان مى حسرت

 فرمايد: مى

از انفاق كردن در راه  دارد و كسى است كه مال خود را نگه مى»

گذارد كه يا  ميرد و براى كسانى مى ورزد و سپس مى خدا بخل مى

كنند يا در راه معصيت، اگر در راه  در راه خدا و اطاعت او صرف مى

اطاعت خدا مصرف شود كه آن را در ميزان عمل خير ديگرى 

برد چه اينكه مال او بود. و اگر در راه معصيت  بيند و حسرت مى مى

كننده را به وسيله آن مال تقويت كرده  دا صرف شود، معصيتخ

 .374«است. اين هم مايه حسرت او است

و مضمون اين روايت را عياشى و مفيد و صدوق و طبرسى در 

كتابهاى خود، از حضرت باقر و صادق عليهما الساّلم نيز نقل 

 اند. كرده

چيزى »د: فرمايد: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمو آنگاه مى

براى بخل »سپس فرمود: « برد مانند بخل اسالم را از بين نمى

                                                 
قال عليه الّسالم: هو الرجل يدع ما له ال ينفقه ىف طاعة الّله خبال مث ميوت فيدعه ملن يعمل فيه بطاعة الّله او مبعصية  E\ َكذِلَك يُرِيِهُم اللَُّه أَْعماهَلُْم َحَسراٍت َعَلْيِهمْ   i\ه تعاىل:قال الصادق عليه الّسالم ىف قول اللّ  -(2)  374

ص  6ج  5حديث  5ال له و ان كان عمل به ىف معصية الّله قواه بذلك املال حىت عمل به ىف معصية الّله عز و جل) زكات وسائل الشيعه باب الّله فان عمل فيه بطاعة الّله رآه ىف ميزان غريه فرآه حسرة و قد كان امل
21.) 
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راههائى است كه در پنهانى، مانند راه رفتن مورچه است و داراى 

 .375«هاى شرك است هائى است كه در كثرت، مانند رشته شعبه

______________________________ 
اللّه تعالى من منع الزكوة سئل الرجعة عند الموت و هو قول  -(1)

)وسائل الشيعه   رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ  عز و جل

 (.14ص  6ج  24حديث  3باب 

كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ  قال الصادق عليه الساّلم فى قول اللّه تعالى: -(2)

دع ما له ال ينفقه قال عليه السّالم: هو الرجل ي  أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ

فى طاعة اللّه بخال ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة اللّه او 

بمعصية اللّه فان عمل فيه بطاعة اللّه رآه فى ميزان غيره فرآه حسرة 

و قد كان المال له و ان كان عمل به فى معصية اللّه قواه بذلك المال 

 5لشيعه باب حتى عمل به فى معصية اللّه عز و جل )زكات وسائل ا

 (.21ص  6ج  5حديث 

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما محق االسالم محق  -(3)

ء ثم قال ان لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل و شعبا كشعب  الشح شى

 (.21ص  6ج  5حديث  5الشرك )زكات وسائل الشيعه باب 

                                                 
 (.21ص  6ج  5حديث  5الشرك) زكات وسائل الشيعه باب  ء مث قال ان هلذا الشح دبيبا كدبيب النمل و شعبا كشعب و قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله ما حمق االسالم حمق الشح شى -(3)  375
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 206، ص: 2 گناهان كبيره، ج

زمانى كه مردم »فرمايد:  الم مىحضرت امير المؤمنين عليه السّ

ها و معدنها برداشته  ها و ميوه زكات ندهند، بركت از زراعت

 .376«شود مى

به وسيله صدقه دادن، »پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود: 

بيماران خود را درمان كنيد و درهاى بال را به وسيله دعا كردن 

 .377«ادن نگهداريدببنديد، و مالهاى خود را به وسيله زكات د

هائى  خداى را در زمين بقعه»حضرت صادق عليه السّالم فرمود: 

اى  شود. پس هرگاه خدا به بنده است كه انتقام كشنده ناميده مى

مالى داد و آن بنده حقى را كه خدا واجب فرموده از آن مال 

فرمايد. )يعنى ميل  ها را بر او مسلط مى اى از اين بقعه ندهد، بقعه

كند پس  د آن را آباد كند( پس آن مال را در آن صرف مىكن مى

 .378«گذارد ميرد و آن را براى ديگران مى مى

و در چند روايت ذكر شده: كسى كه از خرج كردن مال در راه خير، 

شود به چند برابر آنكه در راه شر صرف كند. و  بخل ورزد، مبتال مى
                                                 

 (.551ص  1و عن على عليه الّسالم اذا منعوا الزكوة منعت االرض بركتها من الزروع و الثمار و املعادن كلها) سفينة البحار جلد  -(1)  376
 (.13حديث  1بالء بالدعاء و ايضا و حصنوا اموالكم بالزكوة) زكات وسائل باب و عن النىب صّلى الّله عليه و آله داووا مرضاكم بالصدقة و ادفعوا امواج ال -(2)  377
حديث  5ائل باب البقاع فاتلف ذلك املال فيها مث مات و تركها) زكات وسعن الصادق عليه الّسالم: ان هلل بقاعا تسمى املنتقمه فاذا اعطى الّله عبدا ماال مل خيرج حق الّله منه سلط الّله عليه بقعة من تلك  -(3)  378
 (.23ص  6ج  10
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همين مقدار كافى  رواياتى كه در باب زكات رسيده بسيار است و ذكر

 است.

  مانع الزكوة كافر است

: آنچه از عقوبتهاى ترك زكات ذكر شده كه از گناهان كبيره و 

موجب فسق است، در صورتى است كه اعتقاد به وجوبش داشته باشد 

و به واسطه بخل داشتن زكات ندهد. ولى اگر ندادن زكات به سبب 

نجس است. زيرا  نداشتن اعتقاد به وجوب آن باشد، پس كافر و

وجوب زكات مانند نماز از ضروريات دين اسالم است و هر كس منكر 

يكى از ضروريات دين بشود، از اسالم خارج است. و اشاره به همين 

صورت استحالل و انكار وجوب زكات است رواياتى كه در آنها به كفر 

 مانع الزكوة تصريح شده است. از آن جمله:

______________________________ 
و عن على عليه الساّلم اذا منعوا الزكوة منعت االرض بركتها  -(1)

 (.551ص  1من الزروع و الثمار و المعادن كلها )سفينة البحار جلد 

و عن النبى صلّى اللّه عليه و آله داووا مرضاكم بالصدقة و  -(2)

ات ادفعوا امواج البالء بالدعاء و ايضا و حصنوا اموالكم بالزكوة )زك

 (.13حديث  1وسائل باب 
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عن الصادق عليه السّالم: ان هلل بقاعا تسمى المنتقمه فاذا  -(3)

اعطى اللّه عبدا ماال لم يخرج حق اللّه منه سلط اللّه عليه بقعة من 

تلك البقاع فاتلف ذلك المال فيها ثم مات و تركها )زكات وسائل باب 

 (.23ص  6ج  10حديث  5

 207 ، ص:2 گناهان كبيره، ج

جز اين نيست كه خداوند »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

براى فقرا در مال ثروتمندان واجب فرمود واجبى را كه ستوده 

شوند مالداران، مگر به پرداختن آن. و آن زكات است كه به  نمى

شود و مسلمان ناميده  دادنش ريختن خونشان حرام مى

 .379«شوند مى

روى انكار( زكات واجب را ندهند، مسلمان يعنى اگر مالداران )از 

 نيستند و خونشان حرمتى ندارد.

كسى كه به مقدار يك قيراط )يك »امام صادق عليه السّالم فرمود: 

بيستم دينار( از زكات واجب را ندهد پس نه مؤمن است و نه 

مسلمان. و همان است كه خداوند حالش را هنگام مردنش خبر داده 

                                                 
 (.18ص  6ج  2حديث  4و هبا مسوا مسلمني) زكات وسائل باب  عن اىب عبد الّله عليه الّسالم ان الّله فرض للفقراء ىف اموال االغنياء فريضة ال حيمدون اال بادائها و هى الزكوة هبا حقنوا دمائهم -(1)  379
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گارا مرا بر گردان به دنيا، تا كار نيكى در تركه گويد: پرورد كه مى

 .380«خود انجام دهم

كسى كه به مقدار قيراطى از زكات را ندهد پس »و نيز فرموده: 

. و 381«ميرد( يا به دين يهود يا به دين نصارا بايد بميرد ايمان مى )بى

دو خون در اسالم است كه ريختنش از طرف »فرمايد:  همچنين مى

ده و كسى حكم خدا را درباره آن دو جارى خداوند حالل ش

كند، تا اينكه خداوند قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و آله را  نمى

ظاهر فرمايد. پس چون ظاهرش فرمود، حكم خداى را درباره آن 

اى است كه با داشتن همسر،  كند و آن دو: يكى زنا كننده دو اجرا مى

كردن( خواهد كشت و  زنا كرده باشد پس او را به رجم )سنگسار

 .382«زند ديگرى مانع الزكوة است كه گردنش را مى

شود هيچ مالى نه در صحرا و نه در دريا،  تلف نمى»فرمايد:  و نيز مى

مگر به سبب ندادن زكات. و چون قائم آل محمد صلّى اللّه عليه و 

 آله قيام نمايد، مانع الزكوة را

                                                 
 (.18ص  6ؤمن و ال مسلم و هو قول الّله رب ارجعون لعلى اعمل صاحلا فيما تركت) وسائل الشيعه ج من منع قرياطا من الزكوة فليس مب -(2)  380
 (.18ص  6ج  4حديث  4من منع قرياطا من الزكوة فليمت ان شاء يهوديا و ان شاء نصرانيا) زكات وسائل الشيعه باب  -(3)  381
و مانع الزكوة يضرب  فيهما احد حىت يبعث الّله قائمنا اهل البيت فاذا بعث الّله قائمنا اهل البيت حكم فيهما حبكم الّله تعاىل ذكره الزاىن احملصن يرمجهدمان ىف االسالم حالل من الّله عز و جل ال يقضى  -(4)  382

 و كاىف(. 19ص  6عنقه) زكات وسائل ج 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  470 

______________________________ 
ابى عبد اللّه عليه السّالم ان اللّه فرض للفقراء فى اموال  عن -(1)

االغنياء فريضة ال يحمدون اال بادائها و هى الزكوة بها حقنوا دمائهم و 

 (.18ص  6ج  2حديث  4بها سموا مسلمين )زكات وسائل باب 

من منع قيراطا من الزكوة فليس بمؤمن و ال مسلم و هو قول  -(2)

 6ى اعمل صالحا فيما تركت )وسائل الشيعه ج اللّه رب ارجعون لعل

 (.18ص 

من منع قيراطا من الزكوة فليمت ان شاء يهوديا و ان شاء  -(3)

 (.18ص  6ج  4حديث  4نصرانيا )زكات وسائل الشيعه باب 

دمان فى االسالم حالل من اللّه عز و جل ال يقضى فيهما احد  -(4)

عث اللّه قائمنا اهل البيت حكم حتى يبعث اللّه قائمنا اهل البيت فاذا ب

فيهما بحكم اللّه تعالى ذكره الزانى المحصن يرجمه و مانع الزكوة 

 و كافى(. 19ص  6يضرب عنقه )زكات وسائل ج 

 208، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .383«زند گيرد و گردنش را مى مى

                                                 
 (.20ص  6ج  8حديث  5زكوة فضرب عنقه) زكات وسائل الشيعه باب ما ضاع مال ىف بر او حبر اال مبنع الزكوة و اذا قام القائم اخذ مانع ال -(1)  383
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و عذاب شديد براى مشركين است، »فرمايد:  در سوره فصلت مى

 .384«دهند و به آخرت كافرند ىآنان كه زكات نم

سوگند به خدائى كه »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

كند كسى با خداوند در ندادن  جانم در دست او است، خيانت نمى

 .385«چيزى از زكات مالش، مگر كسى كه به خدا مشرك باشد

 يا على، ده طايفه از اين امت به خداى بزرگ»فرمايد:  و نيز مى

دهد  كافرند: سخن چين، ساحر، ديوث )كسى كه بداند زنش زنا مى

و غيرت نكند( و كسى كه با زن بيگانه در دبر وطى كند، و كسى كه 

با حيوانى وطى كند، و كسى كه با محرم خود زنا كند، و كسى كه در 

روشن كردن آتش فتنه بكوشد و كسى كه به كفارى كه با مسلمانان 

وشد، و كسى كه زكات ندهد و كسى كه جنگ دارند اسلحه بفر

 .386«مستطيع باشد و حج نكند تا بميرد

شود كه مانع الزكوة و همچنين  و از اين قبيل روايات، دانسته مى

تارك الصلوة و تارك حج، هرگاه از روى انكار باشد كافرند، يعنى 

چنانكه در آخرت از بركات اسالم كه نجات از آتش است محرومند، 

                                                 
384  (2)-\i .َو َوْيٌل لِْلُمْشرِِكنَي الَِّذيَن ال يُ ْؤتُوَن الزَّكاَة َو ُهْم بِاْْلِخرَِة ُهْم كاِفُروَن\E (.7و  6فصلت آيه  41) سوره 
 احد شيئا من زكوة ماله اال مشرك باهلل) مستدرك(.و الذى نفس حممد صّلى الّله عليه و آله بيده ما خان الّله  -(3)  385
اكح البهيمة و من نكح ذات حمرم منه و الساعى ىف الفتنة و بايع السالح قال صّلى الّله عليه و آله يا على كفر باهلل العظيم من هذه االمه عشرة القتات و الساحر و الديوث و ناكح املرأه حراما ىف دبرها و ن -(4)  386

 باب عشره(. 450رب و مانع الزكوة و من وجد سعة فمات و مل حيج) خصال ص من اهل احل
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از احكام ظاهريه اسالم كه طهارت و جواز نكاح و توارث در دنيا هم 

و نظير آنها است محرومند. و هرگاه از روى انكار نباشد بلكه به سبب 

كارى باشد هرچند كافر نبوده و ظاهرا مسلمانند،  بخل و مسامحه

  ليكن در حقيقت و به حسب

______________________________ 
اال بمنع الزكوة و اذا قام القائم اخذ  ما ضاع مال فى بر او بحر -(1)

 6ج  8حديث  5مانع الزكوة فضرب عنقه )زكات وسائل الشيعه باب 

 (.20ص 

وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ ال يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  -(2)

 (.7و  6فصلت آيه  41)سوره  كافِرُونَ.

اللّه عليه و آله بيده ما خان اللّه احد و الذى نفس محمد صلّى  -(3)

 شيئا من زكوة ماله اال مشرك باهلل )مستدرك(.

قال صلّى اللّه عليه و آله يا على كفر باهلل العظيم من هذه  -(4)

االمه عشرة القتات و الساحر و الديوث و ناكح المرأه حراما فى دبرها 

ى الفتنة و بايع و ناكح البهيمة و من نكح ذات محرم منه و الساعى ف

السالح من اهل الحرب و مانع الزكوة و من وجد سعة فمات و لم يحج 

 باب عشره(. 450)خصال ص 
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 209، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اى از مراتب شرك و كفرند، و اگر با ايمان از اينجا  باطن دارى مرتبه

اند معذب خواهند  بروند، به عقوبتهاى شديدى كه وعده داده شده

 بود.

  ب وجوب زكاتسب

: براى وجوب زكات و همچنين ساير صدقات واجب، حكمتهائى است 

اى از آنها در روايات اشاره شده است. از آن جمله،  كه به پاره

تر  امتحان ثروتمندان است كه آيا خدا نزد ايشان عزيزتر و محبوب

است يا مال فانى دنيا؟ و آيا ايمان و تصديق به ثواب و بهشت 

از روى صدق دارند يا نه؟ و آيا در ادعاى بندگى  جزاهاى الهى

 پروردگار، راستگويند يا نه؟.

از آن جمله، منظم شدن امر معيشت پريشان حاالن و تهيدستان 

جز اين نيست »فرمايد:  است. چنانچه حضرت صادق عليه الساّلم مى

كه زكات براى امتحان ثروتمندان و رفع حاجت تهيدستان واجب 

دادند، مسلمان فقير و محتاج  م زكات مال خود را مىشد. و اگر مرد

نياز  شد و به وسيله حقى كه خدا برايش قرار داده بى پيدا نمى

شد و جز اين نيست كه مردم، فقير و محتاج و گرسنه و برهنه  مى
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شوند مگر به سبب گناهكارى ثروتمندان و نرساندن حقوق واجب  نمى

رحمت خودش را به كسى كه به ايشان. و سزاوار است كه خداوند 

خورم  دهد نرساند. و به خدا سوگند مى حق خدا را از مالش نمى

شود مگر به واسطه ندادن  هيچ مالى در صحرا و دريا تلف نمى

 .387«زكات

از آن جمله، پاك شدن نفس از رذيله بخل و شفا يافتن از اين 

سوز است. چنانچه در قرآن مجيد به پيغمبر  بيمارى خانمان

از مالهاى ايشان بگير صدقه را تا پاك گردانى و پاكيزه »رمايد: ف مى

 .388«كنى ايشان را به وسيله آن صدقه

و كسى كه بخلش نگاه داشته شود پس »فرمايد:  و در سوره حديد مى

 .389«ايشان گروه رستگارانند

______________________________ 
لفقراء و لو ان انما وضعت الزكوة اختبارا لالغنياء و معونة ل -(1)

الناس ادوا زكوة اموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا و الستغنى بما 

فرض اللّه له و ان الناس ما افتقر و اوال احتاجوا و ال جاعوا و ال عروا 

                                                 
و ال عروا اال بذنوب الّله له و ان الناس ما افتقر و اوال احتاجوا و ال جاعوا امنا وضعت الزكوة اختبارا لالغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس ادوا زكوة امواهلم ما بقى مسلم فقريا حمتاجا و الستغىن مبا فرض  -(1)  387

 (.9حديث  1فقيه و زكات وسائل باب  -مال ىف بر و ال حبر اال برتك الزكوة ...) واىفاالغنياء و حقيق على الّله تبارك و تعاىل ان مينع رمحته ممن منع حق الّله ىف ماله و اقسم بالذى خلق اخللق و بسط الرزق انه ما ضاع 
388  (2)-\i  ْيِهْم هِبا ُخْذ ِمْن أَْمواهلِِم ُرُهْم َو تُ زَكِّ  (.104آيه  9) سوره E\َصَدَقًة ُتَطهِّ
389  (3)-\i  ََو َمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه َفُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون \E (.9آيه  59) سوره 
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اال بذنوب االغنياء و حقيق على اللّه تبارك و تعالى ان يمنع رحمته 

لق و بسط الرزق ممن منع حق اللّه فى ماله و اقسم بالذى خلق الخ

فقيه و  -انه ما ضاع مال فى بر و ال بحر اال بترك الزكوة ... )وافى

 (.9حديث  1زكات وسائل باب 

آيه  9)سوره  خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها -(2)

104.) 

 (.9آيه  59)سوره   ونَوَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُ -(3)

 210، ص: 2 گناهان كبيره، ج

طور تكرار تا عادت به سخاوت كند و  و عالج بخل به بذل مال است، به

به مقدار سعى در اداى صدقات با رعايت آداب آن، از اين مرض 

 .390يابد مهلك نجات مى

 كند زكات و صدقه مال را زياد مى

كه اگر انفاق، در راه خدا  : از آثار دنيوى زكات، زياد شدن مال است

يابد  و با شرايط آن واقع شود، وعده حتمى الهى است كه بركت مى

كنند به انفاق مالشان كم  برخالف خيال شيطانى بخيلها كه گمان مى

                                                 
 جى نورى مراجعه شود.براى دانسنت مراتب تزكيه و تطهري و اقسام آن كه در آيه شريفه ذكر شده به كتاب كلمه طيبه مرحوم حا -(1)  390
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كنند. با  شوند، و به وسوسه شيطان انفاق را رها مى شود و فقير مى مى

و افزون  صدقات را زياد»فرمايد:  اينكه صريحا در قرآن مى

دهد و در آخرت اجر  يعنى، در دنيا آن را بركت مى 391«فرمايد مى

و چيزى را كه »گويد:  فرمايد. و در جاى ديگر مى جزيل عنايت مى

دهد )در  كنيد پس خدا آن را عوض مى شما در راه خدا انفاق مى

و در سوره روم  392دنيا به زيادتى نعمت و در آخرت به زيادتى اجر(

دهيد )صدقات واجب و مستحب(  آنچه از زكات مى و»فرمايد:  مى

خواهيد )بدون غرض ديگر  كه در دادن آن ثواب و رضاى خدا را مى

از ريا و سمعه و پاداش صورى و غيره( پس ايشانند صاحبان افزونى 

و زيادتى در اين آيات شريفه، شامل بركت در مال و  393«و زيادتى

اين مطلب روايات كثيره باشد. مؤيد  زيادى اجر و ثواب هر دو مى

 است.

از آن جمله، در خطبه فدكيه حضرت زهرا عليها السّالم است كه: 

خداوند واجب فرمود تحصيل ايمان را تا از نجاست شرك پاك »

شويد و نماز را واجب فرمود، تا از مرض كبر پاكيزه گرديد. و زكات 

وت را واجب فرمود، تا از مرض بخل نجات يابيد )و به فضيلت سخا

                                                 
391  (2)-\i  َِدقات  (.277آيه  2) سوره E\ َو يُ ْريب الصَّ
392  (3)-\i  ٍْء فَ ُهَو خُيِْلُفُه َو ُهَو َخرْيُ الرَّازِِقنَي. َو ما أَنْ َفْقُتْم ِمْن َشي\E (.38آيه  34) سوره 
393  (4)-\i  َِك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ َو ما آتَ ْيُتْم ِمْن زَكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه فَُأولئ \E (.38آيه  30) سوره 
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متصف شويد و از آلودگى گناهان پاكيزه گرديد( و نيز سبب زياد 

 .394«شدن رزقتان گردد

كسى كه در راه خير، »و از امير المؤمنين عليه السّالم مرويست: 

  وقتى كه پيش

______________________________ 
براى دانستن مراتب تزكيه و تطهير و اقسام آن كه در آيه  -(1)

به كتاب كلمه طيبه مرحوم حاجى نورى مراجعه شريفه ذكر شده 

 شود.

 (.277آيه  2)سوره   وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ -(2)

 34)سوره  ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ -(3)

 (.38آيه 

  أُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَوَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَ -(4)

 (.38آيه  30)سوره 

فجعل اللّه االيمان تطهيرا لكم من الشرك و الصلوة تنزيها لكم  -(5)

بحار  8عن الكبر و الزكوة تزكية للنفس و نماء فى الرزق )جلد 

 (.109االنوار صفحه 
                                                 

 (.109حبار االنوار صفحه  8فجعل الّله االميان تطهريا لكم من الشرك و الصلوة تنزيها لكم عن الكرب و الزكوة تزكية للنفس و مناء ىف الرزق) جلد  -(5)  394
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 211، ص: 2 گناهان كبيره، ج

دهد. پس در  به او مىبيايد، انفاق كند خداوند عوضش را در دنيا 

روزى را به ». و نيز فرمود: 395«فرمايد آخرت اجرش را زياد مى

. در عدة الداعى است كه حضرت صادق 396«صدقه دادن طلب كنيد

عليه السّالم به فرزندش فرمود: چه مقدار وجه براى مخارج موجود 

است؟ گفت: چهل دينار فرمود: همه را صدقه بده. عرض كرد: غير 

 ر نيست.آن چيز ديگ

دهد. آيا  فرمود: همه را صدقه بده، زيرا خداوند عوض آن را مى

ندانستى كه هر چيزى را كليدى است و كليد رزق صدقه است؟ پس 

محمد همه را صدقه داد و بيش از ده روز طول نكشيد كه از محلى، 

چهار هزار دينار به آن حضرت رسيد. پس فرمود: اى فرزند، چهل 

 چهار هزار دينار به ما عوض داد. دينار داديم خداوند

فرمايد:  و حضرت امير المؤمنين عليه السّالم در نهج البالغه مى

هرگاه فقير و بى چيز شديد پس با خداوند تجارت كنيد در صدقه »

 «.دادن

                                                 
 فيضاعف له ىف آخرته) كاىف(.من بسط يده باملعروف اذا وجده خيلف الّله له ما انفق ىف دنياه  -(1)  395
 (.259ص  6ج  19حديث  1استنزلوا الرزق بالصدقة) وسائل ابواب الصدقه باب  -(2)  396
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امروز چيزى در راه »حضرت رضا عليه السّالم به غالم خود فرمود: 

 اى؟ خدا داده

 .397«از كجا خداوند به ما عوض دهد؟گفت: نه به خدا. فرمود: پس 

 «فَهُوَ يُخْلِفُهُ»  حضرت صادق عليه السّالم در ضمن حديثى درباره آيه

دهد،  كنيد، خدا عوضش را مى يعنى آنچه كه در راه خدا انفاق مى

كند؟ راوى گويد: نه فرمود: پس چرا  فرمايد: آيا خلف وعده مى مى

فرمود: اگر يكى از شما  -مدان بينى؟ گويد: نمى عوض انفاقت را نمى

از طريق حالل به دست آورد و در راه حالل صرف كند، انفاق 

. يعنى اگر عوضش 398رسد كند درهمى را مگر عوضش به او مى نمى

مورد مصرف شده  نرسيد، يا آن مال از حرام به دست آمده، يا بى

 است.

 شود. باره نيز بسيار و به همين مقدار اكتفا مى آيات و اخبار دراين

______________________________ 
من بسط يده بالمعروف اذا وجده يخلف اللّه له ما انفق فى  -(1)

 دنياه فيضاعف له فى آخرته )كافى(.

                                                 
 عن الرضا عليه الّسالم انه قال ملوىل له هل انفقت اليوم شيئا فقال ال و الّله فقال عليه الّسالم فمن اين خيلف الّله عينا. -(3)  397
 (.595ص  2اال اخلف عليه) كتاب دعاء كاىف ج  فرتى الّله اخلف وعده قلت ال قال فمّم قلت ال ادرى قال عليه الّسالم لو ان احدكم اكتسب املال من حله و انفقه ىف حله مل ينفق درمها قال عليه الّسالم أ -(4)  398
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حديث  1استنزلوا الرزق بالصدقة )وسائل ابواب الصدقه باب  -(2)

 (.259ص  6ج  19

ليوم شيئا عن الرضا عليه السّالم انه قال لمولى له هل انفقت ا -(3)

 فقال ال و اللّه فقال عليه السّالم فمن اين يخلف اللّه عينا.

قال عليه الساّلم أ فترى اللّه اخلف وعده قلت ال قال فممّ قلت  -(4)

ال ادرى قال عليه الساّلم لو ان احدكم اكتسب المال من حله و انفقه 

ص  2فى حله لم ينفق درهما اال اخلف عليه )كتاب دعاء كافى ج 

595.) 

 212، ص: 2 گناهان كبيره، ج

مرحوم نورى در كتاب كلمه طيبه، چهل حكايت درباره ديدن بركات 

صدقه و انفاق در راه خدا نقل كرده است. از آن جمله، از عالم 

ربانى، آخوند مال فتحعلى نقل نموده كه ايشان از يكى از ثقات 

مرا قطعه  ارحام خود نقل نمودند كه گفت: در يكى از سالهاى گرانى

زمينى بود كه در آن جو زرع نموده بودم. اتفاقا پيش از ساير مزارع 

خرم شد و دانه بست و به خوردن رسيد. مردم از هر طبقه، در 

سختى و گرسنگى بودند، دلم سوخت دست از نفع آن برداشتم پس 

به مسجد آمدم و فرياد كردم كه جو آن زمين را واگذاشتم به شرط 
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از آن نبرد و فقير هم زياده از قوت خود و عيالش از آنكه غير فقير 

آن نگيرد تا ساير زرعها به دست آيد. پس فقرا رو به آنجا آوردند و 

از آن هر روزه بردند و خوردند و مرا از آن خبر نبود چون از آن 

چشم پوشيده بودم و ديگر اميدى به آن نداشتم تا آنگاه كه همه زرع 

افتادند و از حصاد ساير زرعهاى خود فارغ رسيد و مردم در رفاهيت 

شدم به مباشرين حصاد گفتم كه به سمت آن قطعه بروند و درو كنند 

ها چيزى مانده  شايد از كاه آن چيزى عايد شود و در ميان خوشه

باشد، پس رفتند و درو كردند، پس از كوبيدن و پاك كردن، آنچه به 

د. و عالوه بر آنكه بردن دست آمد از جو، دو برابر ساير زمينها بو

فقرا تأثيرى در آن نكرده بر آنچه متعارف بود افزود. و به حسب 

تر از آن  عادت محال بود يك خوشه در آن باقى مانده باشد. عجيب

اينكه، چون پائيز شد، حسب مرسوم، كه هر زمين زرع شده بايد يك 

خود  سال از او دست كشيد و زرع نكرد، آن قطعه معهوده را به حال

گذاشته نه شخمى زده و نه تخمى در آن ريخته گرديد تا آنكه اول 

شخم و تخم سبز  بهار شد و برفها از بين رفت، ديديم كه آن قطعه بى

 تر است. و خرم و از همه زرعها بيشتر و قوى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  482 

چنان متحير شدم كه احتمال اشتباه در مكان آن دادم. چون زرعها 

وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ » عها بود.رسيد حاصل آن چند برابر ساير زر

 «.يَشاءُ

و نيز از آن مرحوم نقل نموده كه او از بستان انگورى در كنار شارع 

عام بود. چون خوشه انگور در اول مرتبه خوردن رسيد، به مستحفظ 

بستان امر نمود كه از آن قسمتى كه متصل به شارع است، دست 

و از آن وقت تا موقع چيدن  بردارند و به عبوركنندگان واگذارند

تمام انگور، هر عابرى از آن خورد و برد كسى به او كارى نداشت. 

چون در آخر پائيز از چيدن انگور فارغ شدند، به احتمال آنكه در 

آن قسمت شارع چيزى از نظر عابرين پوشيده و در ميان برگها 

مخفى شده، آنجا رفتند، چون چيده شده آن را آوردند چندين 

همه مترددين، عالوه بر كم  رابر انگور ساير قسمتها بود و خوردن آنب

 نشدن آن چيزى بر آن افزود.

 213، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و نيز نقل فرمود: كه هر سال چون گندم را پاك و صاف نموده و به 

داد. در سالى پس از تصفيه و پيش از  آورد، زكات آن را مى خانه مى

افتاد كه تأخير زكات از محلش حسنى ندارد، نقل به خانه به فكر 
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شناخت خبر كرد و  گندم حاضر و فقرا موجود، پس فقرا را كه مى

گندم را به حساب آورده، حق فقرا را جدا نمود و در ميانشان تقسيم 

كرد، و باقى را به خانه بردند و در ميان كندوها كه در خانه بود 

 ريختند و مقدار وسعت هريك معلوم بود.

چون حساب كرد معلوم شد كه آنچه از آن به فقرا داده، از آن 

 گندم كم نشده و مقدار آن همان مقدار پيش از دادن زكات است.

آبادى نقل نموده، كه  در كتاب مزبور از مرحوم حاجى مهدى سلطان

در سالى چون از خرمن فارغ شديم. گندم را كيل كرديم و زكات آن 

ز آن به قدر يك ماه آن خرمن در محل را از همانجا داديم. بعد ا

خود بود و حيوانات و موشها از آن بردند و خوردند آنگاه آن را 

كيل كرديم، با كيل روز اول موافق بود و از آنچه به زكات رفته بود و 

 حيوانات تلف كردند كسرى نكرده بود.

  اقسام زكات و موارد و مقدار آن

ب. و زكات واجب هم بر دو : زكات بر دو قسم است: واجب و مستح

 قسم است: زكات مال و زكات بدن )زكات فطره(.
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گيرد: غالت چهارگانه، )گندم، جو،  زكات مال، به نه چيزى تعلق مى

گانه )گوسفند، گاو، شتر(، و نقدين )طال و  خرما، كشمش(، و انعام سه

 نقره(.

مثقال كم  45نصاب غالت چهارگانه، دويست و هشتاد من تبريز و 

شود. يعنى اگر غله به اين مقدار  كيلوگرم مى 847/ 207ست كه ا

برسد، بايد زكاتش را بدهد و زكات آن اگر از آب باران يا نهر 

هاى مصر(  مشروب شود، يا از رطوبت زمين )مانند بعضى از زمين

استفاده كرده باشد، ده يك )يك دهم( و اگر با دلو و مانند آن 

 تم( است.آبيارى شود بيست يك )يك بيس

گوسفند پنج نصاب دارد: اول، چهل و زكاتش يك گوسفند است و تا 

به چهل نرسد زكات ندارد. دوم، صد و بيست و يك، و زكاتش دو 

گوسفند است. سوم، دويست و يك گوسفند است و زكاتش سه گوسفند 

است. چهارم، سيصد و يك و زكات آن چهار گوسفند است. پنجم، 

يد آنها را صدصد حساب كند و براى هر صد چهارصد و باالتر كه با

 عدد يك گوسفند بدهد.

گاو دو نصاب دارد: نصاب اولش، سى عدد است كه بايد يك گوساله 

  كه داخل

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  485 

 214، ص: 2 گناهان كبيره، ج

سال دوم شده بدهد، و از سى كمتر زكات ندارد. نصاب دوم آن، 

د بدهد و چهل است كه يك گوساله ماده كه داخل سال سوم شده باي

به شصت كه رسيد دو گوساله دو ساله و به هفتاد اگر رسيد يك 

گوساله دو ساله و يك گوساله سه ساله و همچنين هرچه باال رود سى 

 چهل بايد حساب كند و زكات آن را بدهد. سى يا چهل

شتر دوازده نصاب دارد: اول، پنج شتر است و زكات آن يك گوسفند 

نيست، دوم، ده شتر و زكاتش دو  است و در كمتر از آن زكات

گوسفند است. سوم، پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است چهارم، 

بيست شتر و زكاتش چهار گوسفند است. پنجم بيست و پنج شتر و 

زكات آن پنج گوسفند است. ششم، بيست و شش شتر و زكاتش يك 

. شتر دو ساله است. هفتم، سى و شش و زكاتش يك شتر سه ساله است

هشتم، چهل و شش شتر و زكاتش يك شتر چهار ساله است. نهم، 

شصت و يك شتر و زكاتش يك شتر پنج ساله است. دهم، هفتاد و پنج 

شتر و زكات آن دو شتر سه ساله است. يازدهم، نود و يك شتر و 

زكاتش دو شتر چهار ساله است. دوازدهم، صد و بيست و يك و باالتر 
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ل شترى يك شتر سه ساله، يا براى هر از آن است كه براى هر چه

 پنجاه شترى يك شتر چهار ساله بايد بدهد.

  نصاب نقدين

صد و پنج مثقال است  : نقره مسكوك دو نصاب دارد: نصاب اول، يك

اى با آن نشود، واجب  كه اگر يك سال نگهداشته شود و هيچ معامله

است،  است چهل يك )يك چهلم( آن را كه دو مثقال و پانزده نخود

بدهد. و نصاب دوم، بيست و يك است كه اگر بر نصاب اول اضافه 

شد، چهل يك همه را بايد بدهد. و اگر چند سال بماند هر سال 

واجب است، چهل يكش را به عنوان زكات بپردازد مگر اينكه از 

 نصاب اول نيز كمتر شود.

 طال هم دو نصاب دارد: اول، بيست مثقال شرعى است كه هر مثقالى

نخود است و معادل با پانزده مثقال معمولى است. و هرگاه بيست  18

مثقال شرعى طالى مسكوك يك سال بماند، واجب است چهل يك 

 شود، بابت زكات بدهد. آن را كه نه نخود مى

نصاب دوم، چهار مثقال شرعى است. يعنى اگر به بيست مثقال، چهار 

بپردازد. و اگر كمتر  مثقال ديگر اضافه شود، بايد چهل يك تمام را
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اضافه شود، همان نه نخود نصاب اول كافى است. همچنين هرچه باال 

 رود، يعنى چهارچهار اضافه شود، زكات همه را بايد

 215، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بدهد. و اگر كمتر از چهار اضافه شود زيادى زكات ندارد. به طور 

قال معمولى باالتر مث 15مثقال و طال از  105كلى هرگاه نقره از 

باشد، اگر چهل يك تمام آن را بدهد، اداى واجب شده، بلكه گاهى 

 هم زيادتر داده است.

آنچه ذكر شد، مجملى از احكام زكات بود و مسائل و فروعات 

هاى عمليه موجود و كسانى كه مورد  مفصلى كه دارد، در رساله

 توانند به آنها رجوع نمايند. ابتالئشان است، مى

  ت فطرهزكا

: كسى كه هنگام غروب آفتاب شب عيد فطر، )اول ماه شوال(، بالغ 

اش را  و عاقل و غنى )كسى كه دارائى او كفاف مخارج ساليانه

دهد بالفعل و بالقوه( باشد، واجب است براى خودش و كسانى  مى

خور اويند حتى طفل شيرخوار و مهمان، هر نفر يك صاع كه  كه نان
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ت، گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج و مانند تقريبا سه كيلو اس

 اينها به مستحق بدهد و اگر قيمتش را هم بپردازد كافى است.

بايد دانست از فوائد عاجل زكات فطره، سالمتى از مردن در آن 

 سال است )يعنى از اجل معلق نه حتمى(.

زكات فطره »حضرت صادق عليه السّالم به وكيل خرج خود فرمود: 

عائله مرا بپرداز و يكى از آنها را هم از قلم نينداز، زيرا اگر  تمام

 .399«ترسم زكاتش را ندهى، بر او از مرگ مى

و از فوائدش قبول شدن روزه يك ماه رمضان است كه حضرت صادق 

متمم روزه ماه رمضان زكات فطره »فرمايد:  عليه الساّلم مى

 .400«است

  مصرف زكات

اول فقير و  401ر هشت مورد صرف كند:تواند زكات را د : انسان مى

آن كسى است كه مخارج ساليانه خود و عيالش را ندارد نه بالفعل و 

نه بالقوه، يا اينكه كسر خرج دارد. پس كسى كه صنعت يا ملك يا 

اش را  تواند مخارج سال خود و عائله اى دارد كه مى سرمايه
                                                 

 فانك ان تركت منهم احدا ختوفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال عليه الّسالم املوت. انه قال عليه الّسالم لوكيله اذهب فاعط من عياىل الفطرة امجعهم و ال تدع منهم احدا -(1)  399
 ان من متام الصوم اعطاء الزكوة. -(2)  400
401  (3)-\i  َدقاُت لِْلُفَقراِء َو اْلَمساِكنِي َو اْلعاِمِلنَي َعَلْيها َو اْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َو ِف الرِّقاِب َو َا الصَّ ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه َو اللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم.الْ ِإمنَّ  (.60) سوره توبه آيه E\غارِِمنَي َو ِف َسِبيِل اللَِّه َو اْبِن السَّ
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ز فقير، بگذراند، فقير نيست. دوم، مسكين، و آن كسى است كه ا

گذراند. سوم، كسى كه از طرف امام يا نائب او مامور  سخترتر مى

 آورى كند و آن را است زكات جمع

______________________________ 
انه قال عليه الساّلم لوكيله اذهب فاعط من عيالى الفطرة  -(1)

اجمعهم و ال تدع منهم احدا فانك ان تركت منهم احدا تخوفت عليه 

 و ما الفوت قال عليه السّالم الموت. الفوت قلت

 ان من تمام الصوم اعطاء الزكوة. -(2)

إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ  -(3)

فَرِيضَةً  قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ

 (.60)سوره توبه آيه  مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

 216، ص: 2 گناهان كبيره، ج

به امام يا نائب او يا مستحق برساند )العاملين عليها(. چهارم، به 

شود، تا سبب  مسلمانانى كه ايمانشان ضعيف است زكات داده مى

كه مكاتب هستند و هائى  تقويت و ثباتشان گردد. پنجم، بنده

ها(.  توانند مال الكتابه خود را بپردازند )به مصرف آزادى بنده نمى

ششم، بدهكارى كه نتواند بدهى خود را بپردازد. هفتم، در راه خدا، 
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يعنى كارهائى كه منفعت عمومى دينى دارد، مانند: ساختن و تعمير 

اختن شود و س اى كه در آن علوم دينى خوانده مى مساجد و مدرسه

پلها و اصالح ذات البين و كمك بر عبادات و غيره. هشتم، مسافرى كه 

تواند به وسيله قرض كردن يا فروختن  در سفر، درمانده شده و نمى

 چيزى خود را به مقصد برساند هرچند در وطن خود فقير نباشد.

  زكات مستحب

 : در هفت چيز، زكات مستحب است:

 خواهد با آن دادوستد كند. مىسرمايه؛ يعنى مالى كه انسان  -1

انواع حبوبات؛ مانند: برنج و نخود و عدس و ماش و مانند آن.  -2

ولى در سبزيجات و بقوالت، مانند بادمجان و خيار و هندوانه و 

 خربزه زكات نيست.

 اسب ماده. -3

 مال االجاره مغازه، خانه، بستان، حمام و مانند اينها. -4

 آن عاريه دادن به اهل ايمان است.حلى و زيورآالت و زكات  -5
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تواند در آن تصرف كند. پس  مال پنهان يا مدفونى كه مالك نمى -6

 از توانائى مستحب است زكات يك سالش را بپردازد.

هرگاه براى فرار از زكات، در نصاب تصرف كند )نصاب زكات را  -7

از حدش بيندازد، مثال پيش از يك سال شدن قسمتى از آن را 

د(، مستحب است پس از رسيدن سر سال زكات آن مال را بفروش

 بدهد.

ساير انفاقهاى واجب: پس از زكات، مهمترين واجب الهى، خمس 

اش، در عوض زكات  است كه خداى تعالى آن را براى پيغمبر و ذريه

كه بر آنها حرام فرموده، قرار داده است. و كسى كه يك درهم يا 

كنندگان و غصب كنندگان حق  ستمكمتر از آن از خمس را ندهد از 

آل محمد صلّى اللّه عليه و آله خواهد بود. بلكه اگر آن را حالل 

بداند و منكر وجوبش گردد، از جمله كافرين است و وجوب آن فى 

الجمله مورد اجماع مسلمين و صريح قرآن مجيد است بلكه در 

 يد:فرما قرآن، آن را شرط ايمان به خدا دانسته است. چنانچه مى

و بدانيد اى مؤمنين، آنچه به غنيمت يافتيد از هر چيزى پس پنج »

 يك آن از

 217، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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براى خدا است و رسول او و خويشان رسول و براى يتيمان و 

بيچارگان و درماندگان در سفر )از آل رسول، صلّى اللّه عليه و آله( 

محمد صلّى اللّه عليه و آله ايد به خدا و به آنچه بر  اگر ايمان آورده

فرستاديم از آيات قرآن يا نصرت ملك و فتح و غيره در روز بدر كه 

جدا شدن حق از باطل بود، روزى كه به هم رسيدند دو گروه )يعنى 

 .402«كافران و مسلمانان( و خداوند بر همه چيز توانا است

ت چون خداوند بر ما اهل بي»فرمايد  حضرت صادق عليه الساّلم مى

زكات را حرام فرمود، خمس را براى ما فرستاد. پس صدقه بر ما 

 .403«حرام و خمس براى ما واجب و هديه براى ما حالل است

براى كسى حالل نيست از »فرمايد:  و حضرت باقر عليه الساّلم مى

مالى كه خمس آن را نداده، چيزى بخرد تا خمسش را به ما 

 .404«برساند

ن حاالت مردم در روز قيامت وقتى است تري سخت»فرمايد:  و نيز مى

كه مستحقين خمس برخيزند و حق خود را مطالبه كنند از كسانى كه 

 .405«اند به آنها نپرداخته

                                                 
402  (1)-\i  ْا َغِنْمُتْم ِمْن َشي ِبيِل ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه َو ما أَنْ َزْلنا َعلى  َو اْلَيتامى  ٍء َفَأنَّ لِلَِّه مُخَُسُه َو لِلرَُّسوِل َو ِلِذي اْلُقْرىب َو اْعَلُموا أمنَّ ٍء  ُكلِّ َشيْ    َعْبِدنا يَ ْوَم اْلُفْرقاِن يَ ْوَم اْلَتَقى اجلَْْمعاِن َو اللَُّه َعلى  َو اْلَمساِكنِي َو اْبِن السَّ

 (.42) سوره انفال آيه E\َقِديرٌ 
 (.41ص  2ا اخلمس فالصدقة علينا حرام و اخلمس لنا فريضة و الكرامة لنا حالل) فقيه ج ان الّله ملا حرم علينا الصدقة انزل لن -(2)  403
 (.545ص  1ال حيل الحد ان يشرتى من اخلمس شيئا حىت يصل الينا حقنا) كاىف ج  -(3)  404
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 ذخيره فردا -پاكيزگى مال -توسعه رزق

: مردى از تجار فارس از دوستان حضرت رضا عليه السّالم به آن 

ا نداده، حضرت نامه نوشت و اذن خواست، در مالى كه خمسش ر

جز اين نيست كه خداوند »تصرف كند. حضرت در جواب نوشتند: 

واسع و كريم است و ثواب و جزاى خير را ضامن شده براى كسى كه 

به آنچه فرموده عمل كند، و عذاب را براى كسى كه مخالفت ورزد. 

 حالل نيست مالى مگر از راهى كه خدا فرموده است.

ا است براى امر دين ما و اداره جز اين نيست كه خمس مورد نياز م

خورهاى ما و دوستان ما و براى صرف كردن جهت حفظ  معيشت نان

 آبرويمان از كسانى كه از آزارشان ترسانيم.

______________________________ 
 ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ -(1)

وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما   وَ الْيَتامى  الْقُرْبى

كُلِّ   عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى  أَنْزَلْنا عَلى

 (.42)سوره انفال آيه  ءٍ قَدِيرٌ شَيْ

                                                                                                                                                                                           
 فقيه(. -136ص  4يب ج هتذ -546ص  1ان اشد ما فيه الناس يوم القيمة ان يقوم صاحب اخلمس فيقول يا رب مخسى) كاىف ج  -(4)  405
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علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا  ان اللّه لما حرم -(2)

 (.41ص  2حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حالل )فقيه ج 

ال يحل الحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا  -(3)

 (.545ص  1)كافى ج 

ان اشد ما فيه الناس يوم القيمة ان يقوم صاحب الخمس  -(4)

 -136ص  4تهذيب ج  -546ص  1ج  فيقول يا رب خمسى )كافى

 فقيه(.

 218، ص: 2 گناهان كبيره، ج

پس خمس را از ما دريغ نداريد و خودتان را تا بتوانيد از دعاى ما 

. جز اين نيست كه خمس دادن سبب توسعه رزق 406محروم نسازيد

شما و پاك كردن گناهانتان و ذخيره روز بيچارگى و پريشانى شما 

مسلمان كسى است كه به آنچه با خدا از است. )يعنى قيامت( و 

اطاعت و بندگى عهد نموده وفاكننده باشد و كسى كه به زبان اجابت 

 .407«خدا كند و به قلب مخالفت نمايد مسلمان نيست

                                                 
است در كتاب جنم الثاقب نوشته شده و در  از مجله شواهد بر اينكه دهندگان مخس، مورد لطف و عنايت و دعاى امامند، حكايت حاجى على بغدادى و تشرفش خدمت حضرت حجت عليه الّسالم  -(1)  406

 اجعه شود.كتاب مفاتيح هم در باب زيارت كاظمني نقل كرده، به كتاهباى مزبور مر 
 واىف نقل از كاىف و هتذيب. -(2)  407
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اى  توسط نايب خاص حضرت حجت عليه الساّلم محمد بن عثمان نامه

لعنت »به ابو الحسن اسدى رسيد كه حضرت در آن نوشته بودند: 

خدا و مالئكه و تمام مردمان بر آن كسى باد كه درهمى از مال ما را 

ابو الحسن گويد: پيش خودم خيال كردم اين لعنت « حالل بداند

براى كسى است كه خوردن مال امام را حالل بداند. نه كسى كه آن 

را بخورد بدون اينكه حالل بداند. و اين امر در تمام محرمات الهى 

رام خدا را حالل بداند مورد لعنت او است. است. يعنى هركس ح

بنابراين خصوصيت و مزيتى در خوردن مال امام از ساير محرمات 

نيست. پس، سوگند به خدائى كه محمد صلّى اللّه عليه و آله را به 

راستى برگزيد ديدم فورا آنچه در نامه بود محو شد و به جايش 

دم بر كسى كه از مال لعنت خدا و مالئكه و تمام مر»چنين ثبت شد، 

يعنى هرچند آن را حالل نداند،  408«ما درهمى بدون اذن ما بخورد

 و اخبار وارده در تشديد امر خمس نيز بسيار است.

  موارد وجوب خمس و مصرف آن

شود: آنچه در جنگ به غنيمت  : خمس، در هفت چيز واجب مى

د، گنجى آي شود، آنچه از دريا به وسيله غواصان بيرون مى گرفته مى
                                                 

السدى فوقع ىف نفسى ان ذلك ىف مجيع من استحل حمرما فاى فضل للحجة عليه ىف التوقيع املبارك: بسم الّله الرمحن الرحيم لعنة الّله و املالئكة و الناس امجعني على من استحل من مالنا درمها. قال ابو احلسن ا -(3)  408
ة الّله و املالئكة و الناس امجعني على من اكل من مالنا درمها حراما) ذلك. قال: فو الذى بعث حممدا صّلى الّله عليه و آله باحلق بشريا لقد نظرت بعد ذلك ىف التوقيع فوجدته قد انقلب اىل ما ىف نفسى: لعنالّسالم ىف 

 (.523اكمال الدين صدوق باب توقيعات ص 
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شود، آنچه پس از  آيد، آنچه از معدن استخراج مى كه به دست مى

  مخارج ساليانه از كسب

______________________________ 
از جمله شواهد بر اينكه دهندگان خمس، مورد لطف و عنايت  -(1)

و دعاى امامند، حكايت حاجى على بغدادى و تشرفش خدمت 

كتاب نجم الثاقب نوشته شده و در حضرت حجت عليه السّالم است در 

كتاب مفاتيح هم در باب زيارت كاظمين نقل كرده، به كتابهاى مزبور 

 مراجعه شود.

 وافى نقل از كافى و تهذيب. -(2)

فى التوقيع المبارك: بسم اللّه الرحمن الرحيم لعنة اللّه و  -(3)

بو المالئكة و الناس اجمعين على من استحل من مالنا درهما. قال ا

الحسن االسدى فوقع فى نفسى ان ذلك فى جميع من استحل محرما 

فاى فضل للحجة عليه السّالم فى ذلك. قال: فو الذى بعث محمدا 

صلّى اللّه عليه و آله بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك فى التوقيع 

فوجدته قد انقلب الى ما فى نفسى: لعنة اللّه و المالئكة و الناس 

كل من مالنا درهما حراما )اكمال الدين صدوق اجمعين على من ا

 (.523باب توقيعات ص 
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 219، ص: 2 گناهان كبيره، ج

آيد، مال حاللى كه با حرام آميخته شده و مقدارش  به دست مى

 گردد. معلوم نيست، زمينى كه از مسلمان به كفار ذمى منتقل مى

هاى  لهو براى هريك از اين موارد، شرايط و احكامى است كه در رسا

 عمليه ذكر شده است.

خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن، سهم سادات است كه 

بايد به سيد فقير يا يتيم يا سيدى كه در سفر درمانده است رسانيد. و 

نصف ديگر، سهم امام عليه السّالم است كه در اين زمان به مجتهد 

يا در جامع الشرائط كه نايت عام آن حضرت است، بايد رسانيد، 

 دهد صرف كرد. مواردى كه اذن مى

اى كه در  در كتاب كلمه طيبه، چهل حكايت در باب آثار عظيمه

احسان به سلسله جليله سادات است ذكر نموده و به نقل يكى از آنها 

كنيم: از كتاب اربعين منتخب الدين و كتاب فضائل شاذان و  اكتفا مى

اند از  ى متعدد نقل كردهكتاب تحفة االزهار وسيلة المآل، به سندها

ابراهيم بن مهران كه گفت: در همسايگى من در كوفه، مردى بود به 

نام ابو جعفر و او خوش معامله بود و هرگاه شخص علوى نزد او 

داد. اگر قيمت آن را داشت  خواست، به او مى رفت و چيزى مى مى
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كه گفت بنويس: اين مبلغى است  گرفت وگرنه به غالمش مى از او مى

گرفته آن را على بن ابي طالب عليه الساّلم و بر اين حال مدتى 

طوالنى باقى ماند تا اينكه فقير و مضطر شد و در خانه نشست و در 

يافت  كرد. پس اگر يكى از بدهكاران خود را مى دفتر خود نظر مى

فرستاد كه آن مال را از او بگيرد و  كه زنده است، كسى نزد او مى

كشيد.  ده است و چيزى ندارد، خطى بر اسمش مىديد مر اگر مى

پس در اين ايام روزى بر در خانه خود نشسته بود و در دفتر نظر 

ها بر او گذشت پس به طريق استهزا و  كرد كه مردى از ناصبى مى

طعنه به او گفت: بدهكار بزرگ تو على بن ابي طالب عليه السّالم چه 

ين شد و برخاست داخل كرد؟ پس ابو جعفر به جهت سخن او غمگ

خانه شد، چون شب درآمد در خواب ديد حضرت رسول صلّى اللّه 

عليه و آله را، كه با او بودند حضرت حسن و حسين عليهما السّالم، 

پس حضرت به ايشان فرمود: كجا است پدر شما؟ پس امير المؤمنين 

در  جواب داد كه اينك حاضرم يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و

پشت سر آن حضرت بود. پس حضرت به او فرمود: چه شده كه حق 

دهى؟ گفت: يا رسول اللّه اين حق او است كه  اين مرد را نمى

اى را از صوف سفيد به او داد  ام. فرمود: به او بده. پس كيسه آورده

 و فرمود: اين حق تو است. پس رسول خدا
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 220، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و آله فرمود: بگير اين را و رد مكن. هركس كه بيايد صلّى اللّه عليه 

نزد تو از فرزندان او و بخواهد خيرى را كه نزد تو است برو كه بعد 

كه آن  از اين بر تو فقرى نيست. آن مرد گفت: بيدار شدم درحالى

كيسه در دستم بود و زوجه خود را بيدار كردم و گفتم: چراغ را 

كردم هزار اشرفى در آن بود.  روشن كن. چون در آن كيسه نظر

زن گفت: اى مرد از خدا بترس؛ فقرت تو را وانداشته باشد كه فريب 

داده باشى بعض تجار را و مالش را گرفته باشى؟ گفتم نه و اللّه ليكن 

قصه چنين است، پس خواست دفترى را كه حساب در آن بود پس 

به فرزندان ديد در آن آنچه داده بود به عنوان على بن ابى طالب 

 آن حضرت مجموعا هزار اشرفى است نه كمتر از آن نه زيادتر.

  عيال واجب النفقه

: از انفاقهاى واجب، نفقه زوجه دائمه مطيعه و نفقه اوالد و اوالد 

اوالد هرچه پائين رود در صورت احتياج آنها و نفقه پدر و مادر و پدر 

احتياج ايشان و پدر و مادرمادر هرچه باال رود، آن هم در صورت 

توانائى شخص به مقدار واجب كه اگر ندهد، در نظر مردم قطع رحم 

 كرده است، به تفصيلى كه در قطع رحم گذشت.
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  انفاقهاى مستحب

 : انفاقهاى مستحب انواعى دارد:

آيات و اخبار متواتره، در تأكيد آن بسيار است.  -صدقه مستحب -2

عرفه و ماه رمضان و بر خصوصا در اوقات مخصوص؛ مانند: جمعه و 

 طوائف مخصوص؛ مانند:

كننده بال و  همسايگان و ارحام، صدقه دواى مرض و برطرف

و تأخير اندازنده مردن بد و  409 كننده رزق و زياد كننده مال نازل

 سوختن و غرق شدن و جنون تا هفتاد باب از شر

______________________________ 
يهما الساّلم مرويست كه در بنى از حضرت موسى بن جعفر عل -(1)

اى داشت. در خواب به او  اسرائيل مرد صالحى بود و زن صالحه

گفتند: خداوند، عمر تو را فالن مقدار قرار داده و مقدر فرموده كه 

نصف عمرت در فراخى و نصف ديگر در تنگدستى باشى و تو را مخير 

ر تنگى فرموده در اينكه نصف اول عمرت در فراخى و نصف دوم د

                                                 
اى داشت. در خواب به او گفتند: خداوند، عمر تو را فالن مقدار قرار داده و مقدر فرموده كه نصف  ر عليهما الّسالم مرويست كه در بىن اسرائيل مرد صاحلى بود و زن صاحلهاز حضرت موسى بن جعف -(1)  409

ام در معاش شريك من است  وم در تنگى باشى يا بعكس. آن مرد در پاسخ گفت: زن صاحلهعمرت در فراخى و نصف ديگر در تنگدسىت باشى و تو را خمري فرموده در اينكه نصف اول عمرت در فراخى و نصف د
 بايد از او مشورت كنم. چون صبح شد و از زن خود مشورت كرد، آن زن گفت:

 . شب دوم كه در خواب از او پرسيدند: چه اختيار كردى؟ در جواب گفت:نصف اول را براى فراخى اختيار كن و تعجيل كن درك عافيت را، شايد خداوند بر ما رحم منايد و نعمت را بر ما متام فرمايد
خويشاوند و پريشاَّنا را صله ده و نيكى كن و مهسايه و فالن برادرت را  نصف اول عمر را در فراخى باشم. گفتند: اين براى تو باشد. پس دنيا از هر طرف رو به او آورد، چون نعمت او فراوان شد، زن گفت: اى مرد

شخص را در خواب ديد و به او گفت چون تو در انفاق در راه خدا مساحمه نكردى، خداوند تو را شكر كرد و نصف دوم  -چيز خبش. مرد پذيرفت و در بذل مال كوتاهى نكرد، تا نصف عمر او گذشت. مهان
 عمرت مانند نصف اول در فراخى خواهى بود) كلمه طيبه نورى(.
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ام در معاش  باشى يا بعكس. آن مرد در پاسخ گفت: زن صالحه

شريك من است بايد از او مشورت كنم. چون صبح شد و از زن خود 

 مشورت كرد، آن زن گفت:

نصف اول را براى فراخى اختيار كن و تعجيل كن درك عافيت را، 

دوم  شايد خداوند بر ما رحم نمايد و نعمت را بر ما تمام فرمايد. شب

 كه در خواب از او پرسيدند: چه اختيار كردى؟ در جواب گفت:

نصف اول عمر را در فراخى باشم. گفتند: اين براى تو باشد. پس دنيا 

از هر طرف رو به او آورد، چون نعمت او فراوان شد، زن گفت: اى 

مرد خويشاوند و پريشانها را صله ده و نيكى كن و همسايه و فالن 

بخش. مرد پذيرفت و در بذل مال كوتاهى نكرد، تا برادرت را چيز 

 -نصف عمر او گذشت. همان

 221، ص: 2 گناهان كبيره، ج

است و هرچه بيشتر دهد اثرش زيادتر است و در طرف كمى هم 

 حدى ندارد هرچند به مقدار دانه خرمائى باشد.
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هديه، و آن چيزى است كه شخص به برادر دينى خود، ثروتمند  -2

دهد براى زياد شدن دوستى و اگر با قصد قربت باشد  مى يا تهيدست

 از عبادات بزرگ است.

اگر چيزى به عنوان »از امير المؤمنين عليه الساّلم مرويست كه: 

تر دارم كه مثل آن را صدقه  ام بدهم دوست هديه به برادر دينى

 .410«بدهم

اخبار در فضيلت ميهمانى مؤمن بسيار است و از اخالق  -ضيافت -3

انبيا است و مرويست كه هفت روز بر امير المؤمنين عليه الساّلم 

كرد و  گذشت و بر آن حضرت ميهمانى نرسيد پس گريه مى

 ترسم شايد خدا مرا از نظر لطف انداخته باشد. فرمود: مى مى

و آن مقدارى است از مال كه شخص مسلمان، به  -حق معلوم -4

ذارد كه هر روز يا هر هفته گ اندازه دارائى و تمكن بر خود قرار مى

طور استمرار به محتاج و ارحام خود بپردازد. چنانچه در  يا هر ماه به

اهل تقوا آنانند كه در اموالشان حقى قرار »فرمايد.  قرآن مجيد مى

                                                 
 (.144ص  5سلم هدية تنفعه احب اىل من ان اتصدق مبثلها.) كاىف ج الن اهدى الخى امل -(1)  410
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كند و محتاجى كه سؤال  اند براى محتاجى كه سؤال مى داده

 .411«كنند تهيدست نيست كند و مردم گمان مى نمى

و آن مقدارى از زراعت است كه زارع هنگام  -صادحق ح -5

دهد، بدون اينكه بابت  مشت به رهگذران مى برداشت خود مشت

حقش را در روز خرمن »فرمايد  زكات محسوب كند. چنانچه مى

. و اين دو قسم از انواع صدقه مستحب است و چون 412«كردن بدهيد

ر دو على بالخصوص در آيات و اخبار ذكر شده به واسطه اهميت ه

 حده ذكر شد.

قرض الحسنه دادن به مسلمانى كه احتياج به قرض پيدا كرده  -6

بر در بهشت نوشته »فرمايد:  حضرت صادق عليه السّالم مى -است

  شده است: صدقه دادن ده

______________________________ 
شخص را در خواب ديد و به او گفت چون تو در انفاق در راه خدا 

ردى، خداوند تو را شكر كرد و نصف دوم عمرت مانند مسامحه نك

 نصف اول در فراخى خواهى بود )كلمه طيبه نورى(.

                                                 
411  (2)-\i  ِاِئِل َو اْلَمْحُروم  (.24آيه  70) سورة معارج E\ َو الَِّذيَن ِف أَْمواهلِِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم لِلسَّ
412  (3)-\i  ُِه يَ ْوَم َحصاِده  (.141آيه  6) سوره E\ َو آتُوا َحقَّ
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الن اهدى الخى المسلم هدية تنفعه احب الى من ان اتصدق  -(1)

 (.144ص  5بمثلها. )كافى ج 

سورة )  وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ -(2)

 (.24آيه  70معارج 

 (.141آيه  6)سوره   وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ -(3)

 222، ص: 2 گناهان كبيره، ج

نيست مؤمنى كه به ». و 413«حسنه و قرض دادن هيجده حسنه دارد

كه منظورش رضاى خداى باشد مگر  مؤمنى قرض دهد، درحالى

مايد تا زمانى كه فر اينكه خداوند آن مال را برايش صدقه حساب مى

اى كه او را براى خدا  يعنى در هر لحظه 414«مالش به او رد شود

دهد، مثل اين است كه تمام آن مال را صدقه داده زيرا هر  مهلت مى

لحظه حق مطالبه دارد و چون مطالبه نكرد مثل اين است كه دو 

مرتبه مال را قرض داده. پس اجر ديگر صدقه دادن آن مال را 

 شود. سزاوار مى

                                                 
 يه الّسالم مكتوب على باب اجلنة الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر) واىف(.عن الصادق عل -(1)  413
 ما من مؤمن اقرض مؤمنا يلتمس به وجه الّله اال حسب الّله له اجره حبساب الصدقة حىت يرجع ماله اليه) واىف(. -(2)  414
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كه در قرآن مجيد، وعده عذاب بر ترك « ماعون»فرمايد:  و نيز مى

آن داده شده زكات نيست بلكه مراد قرض دادن به محتاجان و 

 كنندگان است. عاريه دادن اثاث البيت به طلب

هاى ما چون چيزى را  ابو بصير به آن حضرت عرض كرد: همسايه

كنند. اگر ايشان را از  شكنند و فاسد مى گيرند، مى بعاريه از ما مى

 آن منع كنيم ما را گناهى است؟

 حضرت فرمود: بر تو گناهى نيست اگر آنها چنين باشند.

كارى كه نتواند بدهى خود را  مهلت دادن يا حالل كردن بده -7

 بپردازد.

كسى كه بخواهد در پناه خدا »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

پناهى نيست، پس بايد بدهكار بيچاره و باشد در روزى كه جز پناه او 

 .415«عاجز را مهلت دهد يا اينكه حق خود را بر او حالل كند

كسى كه بدهكار »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

درمانده را مهلت دهد، براى او است نزد خداوند در هر روزى ثواب 

 .416«برسد صدقه دادن مثل آن مال، تا زمانى كه آن مال به او

                                                 
 حقه. من اراد ان يظله الّله يوم ال ظل اال ظله فلينظر معسرا او يدع له من -(3)  415
 من انظر معسرا كان له على الّله ىف كل يوم ثواب صدقة مبثل ماله حىت يستوفيه. -(4)  416
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و به حضرت صادق عليه السّالم عرض كردند، عبد الرحمن بن سبابه، 

ايم او را حالل كند،  اى دارد و به او گفته طلبى از شخص مرده

 نپذيرفته است. حضرت فرمود:

______________________________ 
عن الصادق عليه السّالم مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة  -(1)

 انية عشر )وافى(.و القرض بثم

ما من مؤمن اقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه اال حسب اللّه له  -(2)

 اجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله اليه )وافى(.

من اراد ان يظله اللّه يوم ال ظل اال ظله فلينظر معسرا او يدع  -(3)

 له من حقه.

بمثل  من انظر معسرا كان له على اللّه فى كل يوم ثواب صدقة -(4)

 ماله حتى يستوفيه.

 223، ص: 2 گناهان كبيره، ج

داند كه هرگاه آن ميت را حالل كند در برابر هر  واى بر او، آيا نمى

درهمى ده درهم نزد خداوند دارد و اگر حالل نكند در برابر 

 .417 درهمى فقط يك درهم از او طلبكار است
                                                 

 فقال عليه الّسالم وحيه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة اذا حلله و ان مل حيلله فامنا هو درهم بدرهم. -(1)  417
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الم حضرت صادق عليه السّ -بذل لباس و مسكن به محتاجان -8

 فرمايد: مى

كسى كه برادر دينى خود را لباس بپوشاند، زمستانى يا تابستانى، »

حق است بر خداوند كه بر او لباسى از لباسهاى بهشتى بپوشاند و 

سختيهاى مردن را بر او آسان فرمايد و قبرش را برايش گشاد 

فرمايد و در قيامت مالئكه را با بشارت مالقات كند هنگامى كه از قبر 

 .418«آيد بيرون مى

كسى كه فقيرى از مسلمانان را بپوشاند كه از »فرمايد:  و همچنين مى

برهنگى برهد يا اينكه او را در معيشتش يارى كند )مانند خانه و 

فرمايد تا براى  سرمايه و غيره(، خداوند هفت هزار ملك را مأمور مى

 .419«گناهانش تا روز قيامت استغفار كنند

فظ آبرو و احترام خود و رفع شر اشرار و ظلم بذل مال براى ح -9

و مرويست كه بهترين انفاقها، انفاقى است كه به آن، آبرو  -ظالمين

 نگه داشته شود.

                                                 
 (.204ص  2من ثياب اجلنة و ان يهون عليه من سكرات املوت و ان يوسع عليه ىف قربه و ان يلقى املالئكة اذا خرج من قربه بالبشرى) كاىف ج من كسا اخاه كسوة شتاء اوصيفا كان حقا على الّله ان يكسوه  -(2)  418
 (.205ص  2تغفرون لكل ذنب عمله اىل ان ينفخ ىف الصور) كاىف ج ء مما يقويه على معيشته و كل الّله به سبعة آالف ملك من املالئكة يس من كسا احدا من فقراء املسلمني ثوبا من عرى او اعانه بشى -(3)  419
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خيرات جاريه و صرف مال در منافع عامه است مانند مسجد و  -10

مدرسه و پل و كاروانسرا و حمام و چشمه آب جارى، حفر كردن و 

ن و امثال اينها، از امورى كه سالهاى دراز كتابهاى دينى منتشر نمود

 اثرش باقى است و صاحبش از ثواب مستمر آن برخوردار است.

مرحوم حاجى نورى در دار السّالم از شيخ اجل عالم ربانى شيخ عبد 

كند كه فرمود: چون ميرزا نبى خان كه از  تهرانى نقل مى -الحسين

او در حال حيات به جمله خواص محمد شاه قاجار بود، وفات كرد و 

 انواع فسق و فجور، متظاهر و مشهور بود، شبى در

______________________________ 
فقال عليه السّالم ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة اذا  -(1)

 حلله و ان لم يحلله فانما هو درهم بدرهم.

من كسا اخاه كسوة شتاء اوصيفا كان حقا على اللّه ان يكسوه  -(2)

من ثياب الجنة و ان يهون عليه من سكرات الموت و ان يوسع عليه فى 

ص  2قبره و ان يلقى المالئكة اذا خرج من قبره بالبشرى )كافى ج 

204.) 

ء  من كسا احدا من فقراء المسلمين ثوبا من عرى او اعانه بشى -(3)

مما يقويه على معيشته و كل اللّه به سبعة آالف ملك من المالئكة 
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ص  2رون لكل ذنب عمله الى ان ينفخ فى الصور )كافى ج يستغف

205.) 

 224، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كنم و كسى  خواب ديدم كه گويا در باغات و عمارات بهشتى تفرج مى

شناسد. پس رسيديم به جائى، آن  با من است كه منازل و قصور را مى

 خواهى خان است و اگر مى -شخص گفت: اينجا منزل ميرزا نبى

خودش را ببينى، آنجا نشسته. اشاره كرد به جائى من ملتفت شده 

ديدم كه او تنها در تاالرى نشسته است و چون مرا ديد اشاره كرد، 

بيا باال. من نزد او رفتم. پس برخاست و سالم كرد و مرا در صدر 

مجلس نشانيد و خودش به همان عادت و هيأتى كه در دنيا داشت 

متفكر بودم. او از روى من تفرس نمود و نشست و من در حال او 

كنى، اعمال من كه در دنيا  گفت: يا شيخ، گويا از مقام من تعجب مى

طور بود ولى من  مرتكب بودم مقتضى عذاب اليم بود. بلى همان

معدن نمكى داشتم در زمين طالقان و هر سال وجه اجاره آن را از 

عزاى حضرت  فرستادم كه صرف اقامه طالقان به نجف اشرف مى

حسين عليه الساّلم بشود. خداوند اين مكان و اين بستان را در عوض 

به من عطا كرد. شيخ مرحوم گفت كه من متعجبا از خواب بيدار شدم 
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و رؤيا را در مجلس درس گفتم. پس يكى از اوالد عالم فاضل مال 

مطيع طالقانى، گفت: اين رؤيا صادقه است و او در طالقان معدن 

صد تومان بود، به  شت و وجه اجاره آن را كه قريب يكنمكى دا

فرستاد و والد من مباشر مصارف آن بود در اقامه عزاى  نجف مى

 مرحوم شيخ استاد فرمود: -حسين عليه السّالم

وقت نفهميده بودم كه او در طالقان عالقه دارد و هر سال در  تا آن

 نمايد. نجف اقامه عزا مى

اى  پس از مردن شخص، بهره»فرمايد:  مى حضرت صادق عليه الساّلم

اى كه در حال زندگى آن را  رسد مگر از سه چيز، صدقه به او نمى

جارى ساخته و پس از مرگش هم جارى است. ديگر، سنت خيرى كه 

آن را تأسيس كرده )مانند اذان گفتن( و پس از مرگش به آن سنت 

استغفار  عمل كرده شود. سوم، فرزند صالحى كه براى او دعا و

 .420كند

 )و به نيابتش اعمال خير بجا آورد، چنانچه در روايت ديگر است(.

______________________________ 
ليس يتبع الرجل بعد موته من االجر اال ثالث خصال صدقة  -(1)

                                                 
 ولد صاحل يدعو له) واىف نقل از كاىف و هتذيب(. ليس يتبع الرجل بعد موته من االجر اال ثالث خصال صدقة اجراها ىف حياته فهى جترى بعد موته و سنة هدى سنها فهى يعمل هبا بعد موته او -(1)  420
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اجراها فى حياته فهى تجرى بعد موته و سنة هدى سنها فهى يعمل 

 افى نقل از كافى و تهذيب(.بها بعد موته او ولد صالح يدعو له )و

 225، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  استخفاف حج -38

سى و هشتم از گناهان كبيره منصوصه، كوچك گرفتن حج و اهميت 

ندادن به آن است. چنانچه در روايت اعمش از حضرت صادق عليه 

الساّلم و روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا عليه السّالم به كبيره 

ده است. و چون وجوب حج مانند نماز از احكام بودنش تصريح ش

ضرورى اسالم است، پس كسى كه حج را از روى انكار ترك كند، 

كافر است. )ظاهرا و باطنا( و اگر از روى عقيده به وجوب آن در 

دهد و در اثر اشتغاالت  كند و به آن اهميت نمى عمل مسامحه مى

ين واجب بزرگ كند، استخفاف عملى به چن دنيوى آن را ترك مى

 الهى كه اين همه تأكيد درباره آن شده از گناهان كبيره است.

  تأخير از سال استطاعت حرام است

: نه تنها ترك حج به طور كلى گناه كبيره است، بلكه تأخير آن از 

سال استطاعت نيز گناه كبيره است، هرچند در سال بعد بجا آورد. 
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اراى شرايط استطاعت زيرا حج واجب فورى است يعنى كسى كه د

در موسم حج باشد، بايد همان سال برود و تأخيرش براى سال ديگر 

 حرام است.

تأخير حج از سنه استطاعت گناه كبيره »فرمايد:  محقق در شرايع مى

در اين مسئله »و شهيد ثانى در مسالك فرموده! « هالك كننده است

ن تأخير حج از اختالفى بين علماى امامى نيست و ادله بر كبيره بود

و ظاهر است كه تأخير حج « سنه استطاعت از كتاب و سنت بسيار است

 يك نوع استخفاف عملى به آن است.

و كافى است در كبيره بودنش كه خداوند در قرآن مجيد، از ترك 

 حج، به كفر

 226، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 تعبير نموده است. اشاره به اينكه ترك حج در حد كفر و شرك به

خداوند است. چنانچه شرك و كفر آمرزيده شدنى نيست، ترك حج 

از مردم هركس »فرمايد:  چنين است. در سوره آل عمران مى هم

توانائى رسيدن به مكه معظمه را داشته باشد، حج و زيارت خانه خدا 
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بر او واجب است. و هركس آن را ترك كند )كافر؛ شده به خود 

 .421«نياز است نيان بىزيان زده( زيرا خداوند از جها

كفر در اين آيه به معنى ترك »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

يعنى كسى كه حج نكند. و حضرت موسى بن جعفر عليه  422«است

جز اين نيست كه خداوند حج را واجب فرموده »فرمايد:  السّالم مى

بر صاحبان استطاعت در هر سال )يعنى بر سبيل بدليت كه اگر در 

استطاعت بجا نياورد، هر سال وجوب آن بر عهده او است تا سال 

آخر عمر، و وجوه ديگرى در معنى اين جمله ذكر شده و براى 

 اطالع به رساله عروة الوثقى رجوع شود(

از براى خدا است، بر »فرمايد:  و اين است فرمايش خداوند كه مى

افر ذمه مردمى كه استطاعت دارند، حج خانه خدا را و كسى كه ك

على بن جعفر « نياز از جهانيان است شود و ترك كند، پس خداوند بى

گويد: به آن حضرت عرض كردم؛ پس كسى كه از ما حج نكند كافر 

شده؟ فرمود: نه، ليكن كسى كه بگويد حج چنين نيست كافر شده 

 «.423)يعنى منكر وجوب آن شود(

                                                 
421  (1)-\i  َِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َو َمْن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغَِنٌّ َعِن اْلعاَلِمنيَ َو لِل \E (.97و  96آيه  3) سوره 
 (.20ص  8ىف صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه الّسالم و من كفر يعىن من ترك) وسائل الشيعه ج  -(2)  422
اْليه قال قلت فمن مل حيج منا فقد كفر  E\ َو لِلَِّه َعَلى النَّاسِ  i\ حيح على بن جعفر عليه الّسالم عن اخيه موسى عليه الّسالم قال ان الّله فرض احلج على اهل اجلدة ىف كل عام و ذلك قوله عز و جلىف ص -(3)  423

 (.10ص  8ه ج قال عليه الّسالم ال و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر.) وسائل الشيع
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د و حج كسى كه بمير»فرمايد:  و نيز حضرت صادق عليه السّالم مى

كه مانعى نداشته از عمل حج يعنى  واجب را بجا نياورد درحالى

اى كه با آن  احتياج و پريشانى بر او مسلط نشده باشد، يا بيمارى

قدرت به رفتن حج نداشته، عارضش نشده باشد، يا صاحب قدرتى او 

كه خداوند او را در قيامت، يهودى  ميرد درحالى را مانع نباشد، مى

 حشوريا نصرانى م

______________________________ 
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ  -(1)

 (.97و  96آيه  3)سوره   فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ

فى صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السّالم و من كفر يعنى  -(2)

 (.20ص  8من ترك )وسائل الشيعه ج 

فى صحيح على بن جعفر عليه الساّلم عن اخيه موسى عليه  -(3)

السّالم قال ان اللّه فرض الحج على اهل الجدة فى كل عام و ذلك 

اآليه قال قلت فمن لم يحج منا فقد   وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ  قوله عز و جل

ال ليس هذا هكذا فقد كفر. كفر قال عليه السّالم ال و لكن من ق

 (.10ص  8)وسائل الشيعه ج 

 227، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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 .424«خواهد فرمود

كسى كه بميرد و حج واجب را بجا نياورد »و در حديث ديگر فرمود: 

كه جزء يهود  كه مانعى نداشته باشد(، پس ميميرد درحالى )درحالى

قيامت جزء يهود و در »فرمايد:  و در روايت ديگر مى«. و نصارا است

 .425«شود نصارا محشور مى

كه در « حاجة تجحف»فرمايد: معنى جمله  محدث فيض در وافى مى

حديث مزبور است، به معنى احتياجى است كه فقيركننده يا نزديك 

 به فقير شدن شخص است.

و اينكه امام عليه السّالم فرموده: تارك حج بدون عذر، يهودى يا 

آن است كه در حقيقت ايمان و اعتقاد به آن ميرد، براى  نصرانى مى

نداشته است. زيرا اگر اعتقاد به حج داشت و مانعى هم در بين نبود، 

 كرد. شايد سال ديگر زنده نباشد. حج مى

كسى كه بميرد درحاليكه »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

يرد، توانسته حج كند( و حج نكند تا بم سالم و مالدار بوده )يعنى مى

فرمايد: او را در قيامت كور  پس از كسانى است كه خداوند مى

                                                 
 يه احلج او سلطان مينعه فليمت يهوديا او نصرانيا.ىف صحيح ذريح احملارىب عن اىب عبد الّله عليه الّسالم من مات و مل حيج حجة االسالم مل مينعه من ذلك حاجة جتحف به او مرض ال يطيق ف -(1)  424

 (.20ص  8ايات منبهه ذكر گرديده مراجعه شود.) وسائل الشيعه ج در كتاب داستاَّناى شگفت دو قضيه براى تأييد اين حديث شريف ضمن حك
 (.21ص  8من سوف احلج حىت ميوت بعثه الّله يوم القيمة يهوديا او نصرانيا.) وسائل الشيعه ج  -(2)  425
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كنيم. ابو بصير تعجب كرد و گفت: آيا چنين كسى كور  محشور مى

شود؟ فرمود: بلى، خداى تعالى چنين كسى را از ديدن  محشور مى

از »فرمايد:  . و در روايت ديگر مى426«راه حق، نابينا ساخته است

 .427«فرموده استراه بهشت او را نابينا 

گويد: از حضرت موسى بن جعفر عليه الساّلم  محمد بن فضيل مى

كسى كه در اين »فرمايد  پرسيدم: معنى آيه شريفه كه خداوند مى

امام عليه الساّلم « دنيا كور باشد در آخرت كور و گمراهتر است

 اين شخص، كسى است كه حج واجب را تأخير»فرمود: 

______________________________ 
فى صحيح ذريح المحاربى عن ابى عبد اللّه عليه الساّلم من  -(1)

مات و لم يحج حجة االسالم لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به او 

 مرض ال يطيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا او نصرانيا.

در كتاب داستانهاى شگفت دو قضيه براى تأييد اين حديث شريف 

 8ه ذكر گرديده مراجعه شود. )وسائل الشيعه ج ضمن حكايات منبه

 (.20ص 

                                                 
 وسائل الشيعه. -(3)  426
سر مل حتج قال عليه الّسالم فهو ممن قال الّله تعاىل و حنشره يوم القيمة اعمى قال قلت سبحان الّله اعمى قال عليه الّسالم عن اسحاق بن عمار قال مسعت ابا عبد الّله عليه الّسالم من مات و هو صحيح مو  -(4)  427

 (.18ص  8ان الّله اعماه عن طريق اجلنة.) وسائل الشيعه ج 
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من سوف الحج حتى يموت بعثه اللّه يوم القيمة يهوديا او  -(2)

 (.21ص  8نصرانيا. )وسائل الشيعه ج 

 وسائل الشيعه. -(3)

عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبد اللّه عليه الساّلم من  -(4)

السّالم فهو ممن قال اللّه  مات و هو صحيح موسر لم تحج قال عليه

تعالى و نحشره يوم القيمة اعمى قال قلت سبحان اللّه اعمى قال عليه 

 (.18ص  8السّالم ان اللّه اعماه عن طريق الجنة. )وسائل الشيعه ج 

 228، ص: 2 گناهان كبيره، ج

تواند حج كند نزد او است.  كه مالى كه به آن مى اندازد درحالى مى

آورم تا اينكه پيش از حج كردن  ال آينده بجا مىگويد س ليكن مى

 .428«ميرد مى

  آياتى كه به تارك حج تفسير شده

در راه خدا انفاق كنيد از آنچه به »فرمايد:  : در سوره منافقون مى

 ايم پيش از آنكه يكى از شما را مرگ برسد. پس بگويد: شما داده

                                                 
فقال عليه الّسالم نزلت فيمن سوف احلج حجة االسالم و عنده ما  E\َو َأَضلُّ َسِبياًل   فَ ُهَو ِف اْْلِخَرِة أَْعمى  كاَن ِف هِذِه أَْعمى  َمنْ  i\ عن حممد بن الفضيل قال سألت ابا احلسن عليه الّسالم عن قول الّله تعاىل -(1)  428

 (.18ص  8حيج به فقال العام احج العام احج حىت ميوت قبل ان حيج.) وسائل الشيعه ج 
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كى مرا مهلت پروردگارا، چرا مرگ مرا تأخير نيندازى و زمان اند

ندهى كه در آن صدقه دهم )زكات و ساير حقوق واجب( و از 

كنندگان(. و هرگز خداوند هيچ نفسى را از  نيكوكاران باشم )حج

مرگ تأخير نيندازد زمانى كه مرگش برسد و خداوند به 

 .429«كردارهايتان دانا است

 «قَفَأَصَّدَّ» مراد از»از حضرت موسى بن جعفر عليه السّالم است كه 

 .430«حج كردن است «أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ» صدقه واجب و مراد از

بگو آيا آگاه كنيم شما را به زيانكارترين »و نيز در آيه شريفه 

اند كه سعيشان در دنيا در گمراهى است  مردمان؟ آنان كسانى

. از حضرت موسى بن 431«كنند از نيكوكارانند كه گمان مى درحالى

اند كه در انجام وظيفه حج  اينها كسانى»مرويست  جعفر عليه الساّلم

گويند  اندازد و هر سال مى كنند و آن را به تأخير مى مسامحه مى

 .432«سال ديگر

و روايات در بزرگى گناه تأخير حج و ترك آن بسيار است و به همين 

 شود. مقدار اكتفا مى
                                                 

429  (2)-\i  ْْرَتَِن ِإىل َو أَْنِفُقوا ِمْن ما َرَزْقناُكم َر اللَُّه نَ ْفساً ِإذا جاَء َأَجُلها َو اللَُّه َخبِ   ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأِتَ َأَحَدُكُم اْلَمْوُت فَ َيُقوَل َربِّ َلْو ال َأخَّ احلِِنَي َو َلْن يُ َؤخِّ َق َو َأُكْن ِمَن الصَّ دَّ ) سوره منافقون E\ رٌي مبا تَ ْعَمُلونَ َأَجٍل َقرِيٍب َفَأصَّ
 (.11و  10يه آ

 (.220ص  2قال عليه الّسالم اصدق من الصدقة و اكن من الصاحلني يعىن احج) فقيه ج  -(3)  430
431  (4)-\i  َّ نْيا َو ُهْم حَيَْسُبوَن أَن  (.104و  103آيه  18) سوره E\عاً ُهْم حُيِْسُنوَن ُصنْ ُقْل َهْل نُ َنبُِّئُكْم بِاأْلَْخَسرِيَن أَْعمااًل الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِف احْلَياِة الدُّ
 قال عليه الّسالم اَّنم الذين يتسادون عن احلج و ميوفونه. -(5)  432
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______________________________ 
سألت ابا الحسن عليه السّالم عن  عن محمد بن الفضيل قال -(1)

وَ أَضَلُّ   فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى  مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى  قول اللّه تعالى

فقال عليه الساّلم نزلت فيمن سوف الحج حجة االسالم و عنده  سَبِيلًا

ما يحج به فقال العام احج العام احج حتى يموت قبل ان يحج. 

 (.18ص  8)وسائل الشيعه ج 

وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ  -(2)

أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَ لَنْ   رَبِّ لَوْ ال أَخَّرْتَنِي إِلى

)سوره منافقون   هُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَيُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها وَ اللَّ

 (.11و  10آيه 

قال عليه السّالم اصدق من الصدقة و اكن من الصالحين يعنى  -(3)

 (.220ص  2احج )فقيه ج 

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ  -(4)

 (.104و  103آيه  18)سوره  حْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاًالدُّنْيا وَ هُمْ يَ

 قال عليه الساّلم انهم الذين يتسادون عن الحج و يموفونه. -(5)

 229، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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  آثار دنيوى تأخير حج

: بايد دانست كه از آثار دنيوى تأخير حج، امور چندى است كه در 

ت. از آن جمله نرسيدن به چيزى است كه اخبار به آن اشاره شده اس

 براى آن حج را به تأخير انداخته است.

اى كه براى رسيدن  نيست بنده»فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

به امرى و كارى از كارهاى دنيا، حج را ترك كند مگر اينكه خواهد 

كه كار او انجام  ديد كسانى را كه حج كردند و برگشتند درحالى

 .433«فته و به مقصودش نرسيده استنگر

از آن جمله ترك حج، موجب فقر است. چنانكه رسول خدا صلّى اللّه 

اى مردم حج خانه »عليه و آله در ضمن خطبه غديريه چنين فرمود: 

شوند و  اى كه حج كنند ثروتمند مى خدا كنيد. پس خانواده

 .434«اى كه حج را ترك كنند تهيدست خواهند شد خانواده

اى مردم »فرمايد:  اين حج سبب غنا است، چنانچه مىبنابر

اند  اند از طرف خداوند و آنچه خرج كرده كنندگان يارى شدگان حج

                                                 
 (.220صفحه  1ة) فقيه ج عن اىب جعفر عليه الّسالم ما من عبد يؤثر على احلج حاجة من حوائج الدنيا االنظر اىل احمللقني قد إنصرفوا قبل ان تقضى له تلك احلاج -(1)  433
 معاشر الناس حجوا البيت فما ورده اهل بيت اال استغنوا و ال ختلفوا عنه اال افتقروا) احتجاج طربسى(. -(2)  434
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رسد )يعنى در همين دنيا( و خداوند اجر  عوضش به آنها مى

 «.435سازد )يعنى در آخرت( نيكوكاران را ضايع نمى

وه بر سه چيز است كه عال»فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

ثوابهاى اخروى، در همين دنيا آثارى دارد، حج كه اثرش برطرف 

شدن فقر است؛ صدقه كه جلوگيرنده بال است، نيكى و احسان كه 

 .436«زيادكننده عمر است

اگر مردم حج را ترك كنند، »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

عذاب  شوند از نزول عذاب يا اينكه فرمود: برايشان مهلت داده نمى

 .437«شود نازل مى

______________________________ 
عن ابى جعفر عليه السّالم ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من  -(1)

حوائج الدنيا االنظر الى المحلقين قد إنصرفوا قبل ان تقضى له تلك 

 (.220صفحه  1الحاجة )فقيه ج 

تغنوا و ال معاشر الناس حجوا البيت فما ورده اهل بيت اال اس -(2)

 تخلفوا عنه اال افتقروا )احتجاج طبرسى(.

                                                 
 معاشر الناس احلاج معانون و نفقاهتم خملفة و الّله ال يضيع اجر احملسنني.) احتجاج طربسى(. -(3)  435
 (.31حديث  24البليه و الرب يزيد ىف العمر) مستدرك باب  ثالثة مع ثواهبن ىف االخرة احلج ينفى الفقر و الصدقة تدفع -(4)  436
 (.271ص  4لو ترك الناس احلج ملا نوظروا العذاب او قال عليه الّسالم انزل عليهم العذاب) كاىف ج  -(5)  437
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معاشر الناس الحاج معانون و نفقاتهم مخلفة و اللّه ال يضيع  -(3)

 اجر المحسنين. )احتجاج طبرسى(.

ثالثة مع ثوابهن فى االخرة الحج ينفى الفقر و الصدقة تدفع  -(4)

 (.31حديث  24البليه و البر يزيد فى العمر )مستدرك باب 

لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب او قال عليه الساّلم  -(5)

 (.271ص  4انزل عليهم العذاب )كافى ج 

 230، ص: 2 گناهان كبيره، ج

چه شد كه »گويد: حضرت صادق عليه الساّلم فرمود:  سماعه مى

ام  اى كه با جمعى نموده امسال حج نكردى؟ گفتم: به واسطه معامله

اميد است كه اين كارهائى كه مانع از حجّم شده، و كارهاى ديگر. و 

خير باشد. فرمود: بخدا سوگند، خدا خيرى در اين كارهايت كه مانع 

شود مگر  حج رفتنت شده، قرار نداده است. كسى از حج محروم نمى

فرمايد از  به سبب گناهى كه نموده و آنچه را كه خداوند عفو مى

 .438«گناهان بيشتر است

به حضرت صادق عليه السّالم عرض كرد: مردى با  اسحاق بن عمار

من، در رفتن حج مشورت كرد و چون او را ضعيف الحال ديدم 
                                                 

 كاىف  -(1)  438
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)يعنى قدرت مالى و بدنى او كم بود( او را از حج رفتن بازداشتم. 

چقدر سزاوارى كه براى اين كارى كه »امام عليه السّالم فرمود: 

 «.كردى يك سال مريض شوى

كه امام عليه السّالم فرموده بود، يك  طورى مانگويد: ه اسحاق مى

 .439 سال مريض شدم

شود كه شخص نبايد كسى را كه قصد خيرى  از اين حديث معلوم مى

دارد خصوصا حج، او را منصرف كند و اگر چنين كرد از كسانى است 

كه راه خدا را جلوگيرى كرده )صد عن سبيل اللّه(، بلكه بايد 

رعت در خير كند كه مبادا از او فوت گردد. برعكس او را تشويق به س

و همچنين نبايد او را از آن خيرى كه در نظر دارد منصرف و به خير 

ديگرى كه به نظرش بهتر است، راهنمائى كند. زيرا ممكن است آن 

خير را ترك كرده و به خير بهتر هم موفق نشود و اگر كسى 

ت در خيرش كرد، از كننده خير را تشويق كرده؛ وادار به سرع اراده

 جمله امركنندگان به معروف است.

بايد بترسيد و پرهيز كنيد از »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

اينكه برادر دينى خود را از حج بازداريد كه اگر كسى چنين كرد 
                                                 

ص  4ان ضعيف احلال فاشرت عليه ان ال حيج فقال عليه الّسالم ما اخلقك ان مترض سنة قال فمرضت سنه) كاىف ج عن اسحاق بن عمار قال قلت الىب عبد الّله عليه الّسالم ان رجال استشارىن ىف احلج و ك -(2)  439
271.) 
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شود در همين دنيا هم به  عالوه بر عذاب آخرت كه برايش آماده مى

 .440«شود بالى دنيوى مبتال مى

______________________________ 
  كافى -(1)

عن اسحاق بن عمار قال قلت البى عبد اللّه عليه الساّلم ان  -(2)

رجال استشارنى فى الحج و كان ضعيف الحال فاشرت عليه ان ال يحج 

فقال عليه السّالم ما اخلقك ان تمرض سنة قال فمرضت سنه )كافى ج 

 (.271ص  4

عوق اخاه عن الحج فتصيبه فتنة فى دنياه ليحذر احدكم ان ي -(3)

 مع ما يدخر له فى االخرة )وافى(.

 231، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  فضيلت حج

: چنانچه براى ترك حج، عقوبتهاى شديدى است، براى بجا آوردنش 

نيز پاداشهاى بزرگ و فضيلتهاى فراوان و آثار دنيوى و اخروى است 

اى  ه شده است و براى تذكر به پارهكه در روايات زيادى به آنها اشار

 شود: از آنها اشاره مى
                                                 

 ليحذر احدكم ان يعوق اخاه عن احلج فتصيبه فتنة ىف دنياه مع ما يدخر له ىف االخرة) واىف(. -(3)  440
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كنندگان سه صنفند:  حج»فرمايد:  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

صنف اول، كه نصيبشان بيش از ديگران است كسى است كه گناهان 

اش آمرزيده شده و خداوند او را از عذاب قبر در  گذشته و آينده

دوم، كسى است كه نصيبش فقط آمرزش دارد. صنف  امان نگه مى

باشد. و اما صنف سوم، كسى است كه مال و  اش مى گناهان گذشته

 .441«اهلش در حفظ الهى هستند تا از حج برگردد

و در حديث ديگر است، كه اين كسى است كه به واسطه نداشتن 

شرايط قبولى حج، اجر اخروى ندارد و فقط سرپرستى از اهل و 

 رگردد.شود تا ب مالش مى

شخصى در مسجد الحرام از حضرت صادق عليه الساّلم پرسيد: كسى 

كسى كه »كه از همه، وزر و بدبختيش بيشتر است كيست؟ فرمود: 

ايستد در: دو موقف )يعنى عرفات و مشعر الحرام( و سعى  مى

كند دور خانه خدا و در مقام  كند بين صفا و مروه و طواف مى مى

كند خدا او را  پس از آن گمان مى خواند و ابراهيم نماز مى

« نيامرزيده است. پس چنين شخصى وزرش از همه بزرگتر است

                                                 
 .262ص  4كاىف ج   -(1)  441
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)زيرا از رحمت خدا مأيوس است و قبال گفتيم كه يأس از بزرگترين 

 .442گناهان كبيره است(

فرمايد كه يك  حضرت صادق عليه السّالم از پدران خود روايت مى

ه عليه و آله آمد و گفت نفر اعرابى خدمت حضرت رسول صلّى اللّ

براى حج حركت كردم و نرسيدم و من مرد مالدارى هستم، امر 

بفرمائيد تا مقدارى از مالم را انفاق كنم تا مثل ثواب حج نصيبم 

گردد. حضرت فرمود: به كوه ابو قبيس بنگر، اگر طالى سرخ شود و 

مال تو باشد و همه را در راه خدا انفاق كنى، به آنچه به شخص 

  رسد نخواهى رسيد. پس كننده مى حج

______________________________ 
 .262ص  4كافى ج  -(1)

عن ابى عبد اللّه عليه الساّلم سأله رجل فى المسجد الحرام  -(2)

من اعظم الناس وزرا فقال عليه الساّلم من يقف بهذين الموقفين 

بيت و صلى عرفة و مزدلفة و سعى بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا ال

خلف مقام ابراهيم ثم قال فى نفسه او ظن ان اللّه لم يغفر له فهو من 

 اعظم الناس وزرا )وافى(.
                                                 

ني مث طاف هبذا البيت و صلى خلف مقام ابراهيم ّسالم سأله رجل ىف املسجد احلرام من اعظم الناس وزرا فقال عليه الّسالم من يقف هبذين املوقفني عرفة و مزدلفة و سعى بني هذين اجلبلعن اىب عبد الّله عليه ال -(2)  442
 مث قال ىف نفسه او ظن ان الّله مل يغفر له فهو من اعظم الناس وزرا) واىف(.

 ما من اهل العرفات الذى ينصرف من عرفات و هو يظن انه مل يغفر له يعىن الذى يقنط من رمحة الّله تعاىل) فقيه(.و اعظم الناس جر 
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و اعظم الناس جرما من اهل العرفات الذى ينصرف من عرفات و هو 

 يظن انه لم يغفر له يعنى الذى يقنط من رحمة اللّه تعالى )فقيه(.

 232، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كننده هنگامى كه مشغول تهيه سفر حج  : شخص حجاز آن فرمود

گذارد مگر اينكه ده حسنه  دارد و نمى شود، چيزى را بر نمى مى

شود. و چون سوار  شود و ده درجه برايش بلند مى برايش ثبت مى

دارد برايش چنين خواهد بود. و  شود، بهر گامى كه برمى شترش مى

شود. و چون بين  ىچون طواف خانه خدا كرد، از گناهانش پاك م

رود. و چون به  صفا و مروه سعى كرد، باز از گناهانش بيرون مى

عرفات وقوف كرد، باز از گناهانش پاك ميشود و چون به مشعر وقوف 

گردد و چون رمى كرد از گناهانش پاك  كرد باز از گناهانش پاك مى

گردد پس آن حضرت هريك از مواقف را بيان نموده و فرمود: از  مى

گردد. آنگاه به اعرابى فرمود: كى به تو آثارى كه  اهان پاك مىگن

 .443رسد؟ كننده است مى براى حج

                                                 
صنع ىف ماىل ما ابلغ به مثل اجر احلاج قال فالتفت اليه رسول جل مميل فمرىن ان اان رسول الّله صّلى الّله عليه و آله لقيه اعراىب فقال له يا رسول الّله صّلى الّله عليه و آله اىن خرجت اريد احلج ففاتىن و انا ر  -(1)  443

ه له عشر حسنات حلاج مث قال ان احلاج اذا اخذ ىف جهازه مل يرفع شيئا و مل يضعه اال كتب اللّ الّله صّلى الّله عليه و آله فقال له انظر اىل اىب فبيس فلو ان ابا قبيس لك ذهبة محراء انفقته ىف سبيل الّله ما بلغت به ما يبلغ ا
نوبه فاذا سعى بني الصفا و املروة خرج من ذنوبه فاذا وقف بعرفات خرج من و حمى عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات فاذا ركب بعريه مل يرفع خفا و مل يضعه اال كتب الّله له مثل ذلك فاذا طاف بالبيت خرج من ذ

ان تبلغ ما يبلغ احلاج قال ابو عبد الّله رمى اجلمار خرج من ذنوبه قال فعدد رسول الّله صّلى الّله عليه و آله كذا و كذا موقفا اذا وقفها احلاج خرج من ذنوبه مث قال اىن لك  ذنوبه فاذا وقف باملشعر احلرام خرج من ذنوبه فاذا
 باب ثواب احلج(. 19ص  5ج  عليه الّسالم و ال تكتب عليه الذنوب اربعة اشهر و تكتب له احلسنات اال ان يأتى بكبرية.) هتذيب
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كننده گناهانش تا  بر حج»فرمايد:  و حضرت صادق عليه الساّلم مى

گردد بلكه در اين مدت برايش حسنات ثبت  چهار ماه نوشته نمى

 «.شود مگر اينكه گناه كبيره كند مى

حديث فرموده: براى گناهان انواع  محدث فيض در شرح اين

مختلفى است در تأثير و سياه كردن قلب و از لحاظ بزرگى و كوچكى 

مراتب دارد. شايد مراد از حديث اين باشد كه در هر موقفى از 

اى از  گردد يا مرتبه كننده از نوعى از گناهان پاك مى مواقف، حج

ع گناهان پاك شود تا اينكه از تمام انوا مراتب گناهانش پاك مى

كند  گردد. و در حديث است كه بعضى از گناهان است كه پاك نمى

 .444 آن را مگر وقوف به عرفات در روز عرفه

______________________________ 
ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لقيه اعرابى فقال له يا  -(1)

ففاتنى و انا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انى خرجت اريد الحج 

رجل مميل فمرنى ان اصنع فى مالى ما ابلغ به مثل اجر الحاج قال 

فالتفت اليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال له انظر الى ابى 

فبيس فلو ان ابا قبيس لك ذهبة حمراء انفقته فى سبيل اللّه ما بلغت 
                                                 

شود اقسامى دارد و براى هر قسم هم تأثريى است بعضى باعث نزول بال و  هم حبسب آالتى كه با آن گناه كرده مى -گناهان اقسام خمتلف دارد: ماىل، قلىب، بدىن و بدىن هم قوىل و فعلى دارد. و فعلى  -(2)  444
فرمايد: و چنانچه براى عالج هر مرض داروى خاصى است كه آن تأثري در غري آن يافت  اى حبس رزق و بعضى باعث تعجيل فنا و در دعاى كميل به آَّنا اشاره مى برخى مانع استجابت دعاء و آمدن باران و پاره

از گناهى كه در عرفات خبشيده شود كرب يا قساوت يا غفلت يا وقوف در جملس  داند. و شايد مراد شود براى عالج هريك از اعمال حج نسبت به كفاره نوعى از گناهان اثرى است كه آن را جز صاحب شرع منى منى
 معصيت يا مانند اينها بوده باشد.
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يرفع شيئا و به ما يبلغ الحاج ثم قال ان الحاج اذا اخذ فى جهازه لم 

لم يضعه اال كتب اللّه له عشر حسنات و محى عنه عشر سيئات و رفع 

له عشر درجات فاذا ركب بعيره لم يرفع خفا و لم يضعه اال كتب اللّه 

له مثل ذلك فاذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فاذا سعى بين الصفا و 

المروة خرج من ذنوبه فاذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فاذا وقف 

بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه فاذا رمى الجمار خرج من ذنوبه قال 

فعدد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا و كذا موقفا اذا وقفها 

الحاج خرج من ذنوبه ثم قال انى لك ان تبلغ ما يبلغ الحاج قال ابو 

عبد اللّه عليه السّالم و ال تكتب عليه الذنوب اربعة اشهر و تكتب له 

 باب ثواب الحج(. 19ص  5حسنات اال ان يأتى بكبيرة. )تهذيب ج ال

گناهان اقسام مختلف دارد: مالى، قلبى، بدنى و بدنى هم  -(2)

 -قولى و فعلى دارد. و فعلى

 233، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كنندگان، مهمانان و واردان بر  فرمايد: حج و عمره و همچنين مى

دهد و اگر او را  به ايشان مى خدايند. اگر از او چيزى بخواهند

پذيرد  فرمايد و اگر درباره كسى شفاعت كنند مى بخوانند اجابت مى

و اگر ساكت باشند، بدون سؤال به ايشان عنايت خواهد فرمود و در 
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برابر هر درهمى كه در اين راه صرف كنند هزارهزار برابر عوض 

 .445خواهد داد

شود، خداوند دو  مكه مىفرمايد: هنگامى كه حاجى وارد  و نيز مى

فرمايد كه طواف و نماز و سعى او را  ملك را بر او موكل مى

زنند  نگهدارند. و چون در روز عرفه وقوف كرد بر شانه راست او مى

هايت را خدا آمرزيد، آتيه خود را مواظب  گويند: گذشته و مى

 .446 باش

 .اخبارى كه در فضيلت حج رسيده بسيار و همين مقدار كافى است

  شرايط وجوب حج

: اول: بلوغ است، بنابراين اگر طفل پيش از بالغ شدن حج كند، 

هرچند مانند ساير عباداتش صحيح و مستحب است، ليكن از حج 

كند كه اگر بعد از بلوغ ساير شرايط برايش جمع  واجب كفايت نمى

 شود. شده حج بر او واجب مى

رم: به واسطه حج دوم: عقل، سوم: آزاد بودن )بنده نبودن(، چها

كردن ناچار نشود كار حرامى را انجام دهد يا عمل واجبى را ترك 

                                                 
 واىف(. احلاج و املعتمر وفد الّله ان سئلوه اعطاهم و ان دعوه اجاهبم و ان شفعوا شفعهم و ان سكتوا ابتدئهم و يعوضون بالدرهم الف الف درهم) -(1)  445
 فيته فانظر كيف تكون فيما يستقبل) واىف(.اج اذا دخل مكة و كل الّله به ملكني حيفظان عليه طوافه و صالته و سعيه فاذا وقف بعرفة ضربا منكبه االمين مث قاال اماما مضى فقد كان احل -(2)  446
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كند )و بعضى برآنند كه در اين مورد بايد رعايت اهم و مهم را 

 كرد(. پنجم: آنچه مستطيع باشد.

  شرايط استطاعت

: مستطيع بودن به چند چيز است: اول، داشتن توشه و مركب براى 

دارا بودن مقدار مالى كه توشه و مركب اين رفتن حج و برگشتن يا 

  سفر را به مقدارى

______________________________ 
شود اقسامى دارد و براى  هم بحسب آالتى كه با آن گناه كرده مى

هر قسم هم تأثيرى است بعضى باعث نزول بال و برخى مانع استجابت 

تعجيل فنا و اى حبس رزق و بعضى باعث  دعاء و آمدن باران و پاره

فرمايد: و چنانچه براى عالج هر  در دعاى كميل به آنها اشاره مى

شود  مرض داروى خاصى است كه آن تأثير در غير آن يافت نمى

براى عالج هريك از اعمال حج نسبت به كفاره نوعى از گناهان اثرى 

داند. و شايد مراد از گناهى كه  است كه آن را جز صاحب شرع نمى

خشيده شود كبر يا قساوت يا غفلت يا وقوف در مجلس در عرفات ب

 معصيت يا مانند اينها بوده باشد.
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الحاج و المعتمر وفد اللّه ان سئلوه اعطاهم و ان دعوه اجابهم  -(1)

و ان شفعوا شفعهم و ان سكتوا ابتدئهم و يعوضون بالدرهم الف الف 

 درهم )وافى(.

ملكين يحفظان عليه  ان الحاج اذا دخل مكة و كل اللّه به -(2)

طوافه و صالته و سعيه فاذا وقف بعرفة ضربا منكبه االيمن ثم قاال اماما 

 مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما يستقبل )وافى(.

 234، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 كه اليق به حال و شأن او است بتواند تهيه كند.

 دد.سالمت مزاج و توانائى كه بتواند حج كند و برگر -دوم

ترسد  در راه مانعى از رفتن به حج نداشته باشد پس اگر مى -سوم

 كه در راه جان يا آبرو يا مالش را ببرند، حج بر او واجب نيست.

 به مقدار حج كردن وقت داشته باشد. -چهارم

اش را در مدت رفتن و برگشتنش، بتواند تأمين  مخارج عائله -پنجم

حت سرپرستى و تكفل او كند. و عائله شخص كسانى هستند كه ت

هستند خواه واجب النفقه باشند مانند زوجه و اوالد يا نباشند مانند 
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خور اويند و مانند يتيمى كه او را  برادر صغير يا كبيرى كه فقير و نان

 نزد خودش آورده و متكفل او شده يا مانند نوكر و كلفت.

تد، پس از برگشتن از حج در معيشتش به مشقت و زحمت نيف -ششم

يعنى رشته كسب يا عايدى ملكى يا راه ديگرى براى معاش خود و 

 اش داشته باشد كه به زحمت نيفتد. عائله

بايد دانست كه حج واجب در عمر يك مرتبه بيشتر نيست و پس از ادا 

در صورت تمكن همه ساله مستحب است و پس از اجتماع شرايط 

تأخيرش به  ششگانه مذكور، واجب است در همان سال حج كند و

سال آينده حرام و گناه كبيره است، چنانچه گذشت. و هرگاه 

شود كه سال آينده  مسامحه كرد و در آن سال، بجا نياورد واجب مى

بجا آورد، هر چند استطاعت نداشته باشد و به زحمت و مشقت بيفتد. 

و اگر در سالهاى بعد استطاعت مالى دارد ليكن به مرضى مبتال شده 

اند حج كند و اميد خوب شدن از آن مرض را هم ندارد، تو كه نمى

واجب است نايب بگيرد. يعنى يك نفر را اجير كند كه به نيابت او حج 

واجب را بجا آورد و مخارج اجير را هم بدهد و چنانچه نايب نگرفت 

تا مرد واجب است، مخارج حج را از اصل مالش جدا كنند و براى 

خواه وصيت كرده باشد يا نه و خواه اداى حج واجبش نايب بگيرند 
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غير از اين مقدار، مالى براى ورثه باشد يا نه، هرچند وارث صغير 

باشد. زيرا نيابت حج واجب بر ميت، مانند ساير ديون مالى است كه 

بر ارث مقدم است، يعنى اول بايد بدهيش را پرداخت، آنگاه اگر 

 چيزى باقى ماند بين ورثه تقسيم كرد.

كه ميت وصيت به حج كرده باشد، بايد مخارج حجش را  در صورتى

 از ثلث مالش محسوب كنند.

  نايب گرفتن براى زنده يا مرده مستحب است

  : نايب گرفتن براى حج

 235، ص: 2 گناهان كبيره، ج

مستحبى، از طرف زنده يا مرده مستحب است. چنانچه در وسائل، 

د: حضرت رضا عليه گوي روايت كرده كه محمد بن عيسى يقطينى مى

السّالم مالى نزد من فرستاد كه از طرف آن حضرت خودم و برادرم 

 موسى و يونس بن عبد الرحمن حج كنيم.

گويد: نزد حضرت صادق عليه السّالم بودم كه  عبد اللّه بن سنان مى

شخصى بر آن حضرت وارد شد. امام عليه السّالم سى دينار به او 

ن حضرت، اسماعيل، كه مرده بود حج دادند كه به نيابت فرزند آ
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كند و حضرت تمام افعال عمره و حج را بر او شرط كردند كه به 

نيابت اسماعيل بجا آورد. پس از آن فرمود: اگر چنين كنى براى 

اسماعيل ثواب يك حج مستحبى است كه از مالش خرج شده و براى 

 .447 تو ثواب نه حج است كه بدن خود را به زحمت انداختى

 يد پرهيزگار نايب امام شودبا

: در وسائل الشيعه است كه ابو محمد دعلجى دو پسر داشت، يكى 

اهل ورع و تقوا و ديگرى فاسق. بعضى از شيعيان مبلغى به او دادند 

كه از طرف حضرت حجة بن الحسن عليه الساّلم براى حج نايب 

ن بگيرد و اين امر عبادت حسنه شيعيان بوده است. پس ابو محمد آ

مبلغ را به فرزند فاسق خود داده و با او حج كرد. ابو محمد گويد: 

لباسى را ديدم كه  روى و خوش روز عرفه جوانى گندم گون و خوش

بيش از همه به دعا و تضرع مشغول بود، چون وقت روانه شدن مردم 

از عرفات به سوى مشعر شد به من توجه كرد و فرمود: اى شيخ، از 

 تم: از چه باب؟خدا شرم ندارى؟ گف

دانى و تو آن را به  فرمود: حجى به تو دادند به نيابت كسى كه مى

ترسى  كند و نمى خورد و صرف فسق مى دهى كه شراب مى كسى مى
                                                 

ثالثني دينارا حيج هبا عن امساعيل و مل يرتك شيئا من العمرة و احلج اال اشرتط عليه مث قال عليه الّسالم يا هذا ان انت عن عبد الّله بن سنان قال كنت عند اىب عبد الّله عليه الّسالم اذ دخل عليه رجل فاعطاه  -(1)  447
 (.248ص  4فعلت هذا كان المسعيل حجة مبا انفق من ماله و لك تسع مبا اتعبت من بدنك) كاىف ج 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  536 

كه چشمت كور شود. و اشاره به چشم من فرمود و من خجل شدم و 

چون به خود آمدم، هرچند نظر كردم او را نيافتم و پيش از تمام 

 ز در همان چشمش قرحه پيدا شد و نابينا گرديد.شدن چهل رو

در كتاب كافى از موسى بن قاسم روايت كرده كه گفت: به حضرت 

جواد عليه السّالم عرض كردم: من خواستم از طرف شما و پدرانتان 

  طواف كنم، بعضى گفتند: براى

______________________________ 
ابى عبد اللّه عليه الساّلم  عن عبد اللّه بن سنان قال كنت عند -(1)

اذ دخل عليه رجل فاعطاه ثالثين دينارا يحج بها عن اسماعيل و لم 

يترك شيئا من العمرة و الحج اال اشترط عليه ثم قال عليه السّالم يا 

هذا ان انت فعلت هذا كان السمعيل حجة بما انفق من ماله و لك 

 (.248ص  4تسع بما اتعبت من بدنك )كافى ج 

 236، ص: 2 ان كبيره، جگناه

امام طواف كردن جايز نيست. حضرت فرمود، بلكه طواف كن آنچه 

توانى. همانا اين كار جايز است. راوى گفت: پس از سه سال  مى

ديگر، خدمت آن حضرت رسيدم و عرض كردم: چند سال قبل از 

شما رخصت طلبيدم كه براى شما و پدرانتان طواف كنم، شما اذن 
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طواف كردم آنچه خدا خواسته بود. پس طواف  داديد، پس من

كردم روزى براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و روزى براى امير 

المؤمنين عليه الساّلم تا روز آخر كه براى شما طواف كردم. اى 

آقاى من، اين جماعتى كه ذكر كردم )محمد و آل محمد، صلى اللّه 

ام. حضرت  دين خود قرار دادهعليه و آله( كسانيند كه واليتشان را 

فرمود: در اين حال متدين شدى به دينى كه خدا از بندگانش جز 

 پذيرد. آن را نمى

پس گفتم: بسا باشد كه براى مادرت حضرت فاطمه عليها الساّلم 

طواف كردم و بسا هم نكردم حضرت فرمود: بسيار كن اين كار را، 

 كنى. ه آن عمل مىهمانا، اين كار افضل كارهائى است كه تو، ب

  اسرار وجوب حج

: در چند روايت از طريق اهلبيت عليهم الساّلم اشاراتى به اسرار 

وجوب حج و حكمتهاى مناسك آن شده است. از آن جمله در وسائل 

الشيعه از حضرت رضا عليه السّالم روايتى نقل نموده كه خالصه 

 شود: مضمون آن نقل مى

نيست كه مردم به حج امر كرده شدند فرمايد: اين است و جز اين  مى

 هائى )مادى و معنوى( نصيبشان گردد. تا بهره
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 وارد شدن بر بساط قرب حضرت آفريدگار. -1

 رسيدن به پاداشهاى زياد. -2

هايش  پاك شدن از گناهانى كه بجا آورده، درحاليكه از گذشته -3

 خواهد بندگى و اطاعت خدا نمايد. پشيمان است و در آتيه مى

خرج كردن اموال در راه خدا و به زحمت انداختن بدنها براى  -4

 خدا.

 جدا شدن از خانواده و ترك عالقه آنها. -5

بازداشتن نفس از خوشيها و واقع شدن در سرما و گرما با خضوع  -6

ها و  و شكستگى و ذلت به درگاه خداوند و خالصه، قطع تمام عالقه

 توجه تام به پروردگار.

هاى بسيارى به تمام مسلمانان جهان، چه آنهائى كه  هرسيدن بهر -7

اند و چه آنهائى كه در شهرهاى ديگر. يعنى چه بسيار  در مكه

اشخاصى كه به وسيله تجارت و حمل جنس و خريد و فروش و كسب 

 برند و چه بسيار هاى سرشار مى و كرايه دادن، بهره

 237، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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شوند و چه بسيار حاجتهاى مسلمانان كه  مىمند  تهيدستانى كه بهره

 شود. به وسيله اجتماعشان در يك محل اصالح مى

به وسيله اجتماع در حج، عقائد حقه و احكام دينى به مردم  -8

 رسد. شود و اخبار اهلبيت عليهم السّالم به همه مى خبر ابالغ مى بى

  تشبه به مالئكه -بندگى خدا

فرمايد:  الساّلم در خطبه نهج البالغه مى: حضرت امير المؤمنين عليه 

خداوند متعال حج بيت الحرام را بر شما واجب گردانيد و آن را »

شوند مانند ورود  گزاران در آنجا وارد مى قبله مردم قرار داد، حج

چهارپايان )ازدحام ايشان در آن خانه براى درك ثواب مانند 

ياق دارند آمدن به ازدحام چهارپايان تشنه است بر سر آب( و اشت

آنجا را مانند اشتياق كبوتران )بآشيانه خود( خداوند سبحان آن 

خانه را براى فروتنى مردم در مقابل عظمت و بزرگيش و براى 

تصديق آنان به عزت و سلطنتش عالمت و نشانه قرار داد و برگزيد از 

بندگان خود شنوندگانى را كه اجابت كردند دعوت او را )براى رفتن 

ه آنجا(. و فرمان او را تصديق كرده، انجام دادند و در جاى ب

پيغمبران ايستاده، خود را به مالئكه كه عرش خداى تعالى را طواف 

كنند تشبيه نمودند. سود بسيارى در بازرگانى بندگى پرستش  مى
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آورند و ميشتابند و از  حقتعالى )بوسيله سرمايه ايمانى( به دست مى

گاه آمرزش او،  راى رسيدن( نزد وعدهگيرند )ب هم پيشى مى

خداوند سبحان آن خانه را عالمت و نشانه اسالم و پناهگاه 

پناهندگان قرار داد و حج آن را واجب كرد و احترامش را الزم 

( فرمود 97آيه  3دانست و رفتن به آنجا را امر كرد پس )در سوره 

حق  حج بيت الحرام، حق خداى تعالى است بر مردم )و اداى آن

واجب است(، بر كسى كه رفتن به آنجا را توانائى داشته باشد و 

هركه كافر شود )در صورت استطاعت امر الهى را انجام ندهد( به 

نياز است از همه  خداى تعالى زيانى وارد نياورده چون خداوند بى

جهانيان )به ايمان و عبادت بندگان حاجت ندارد، پس زيان را كسى 

 «.448كند(برد كه نافرمانى 

نراقى در معراج السعاده، اسرار باطنى و معنوى حج را به عباراتى 

اى از جمالتش در  شيرين و مضامين زيبائى متذكر شده كه به پاره

شود: حج، اعظم اركان دين و عمده چيزهائى است  اينجا اشاره مى

سازد و آن اهم  كه آدمى را به حضرت رب العالمين نزديك مى

صعب عبادات بدنيه است. تارك آن از خيل يهود و تكاليف الهيه و ا

 نصارا

                                                 
 .32حه صف 2َّنج البالغه جلد اول ترمجه فيض االسالم خطبه  -(1)  448
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______________________________ 
 .32صفحه  2نهج البالغه جلد اول ترجمه فيض االسالم خطبه  -(1)

 238، ص: 2 گناهان كبيره، ج

محسوب و از بهشت برين محجوب است. و اخبار در فضيلت آن و ذم 

 ر است.تارك آن مشهور و در كتب اخبار مسطو

غرض اصلى از خلقت انسان، شناختن خدا و وصول به مرتبه محبت و 

انس با او است و آن موقوف است بر صفاى نفس. و تجرد آن موقوف 

است بر دورى از شهوات طبيعيه و بازداشتن نفس از لذات شهويه و 

ترك متاع و زخارف دنيويه و صرف جوارح و اعضا به جهت خدا در 

مت به ياد خدا و متوجه ساختن دل به او. از اين اعمال شاقه و مداو

جهت خداى تعالى قرار عباداتى را فرمود كه متضمن اين امور 

هستند. چه، بعضى از عبادات بذل مال است در راه خدا كه باعث 

گردد چون زكات و خمس و صدقات. و  كندگى از متاع دنيوى مى دل

و بعضى مشتمل بعضى متضمن ترك شهوات و لذات است چون روزه. 

بر ياد خدا و متوجه ساختن دل به او و صرف اعضا در عبادت او است 

چون نماز. و از ميان عبادات، حج مشتمل بر همه اين امور است با 

زيادتى. چه در آن است ترك وطن و مشقت بدن و بذل مال و قطع 
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آمال و تحمل مشقت و تجديد ميثاق الهى و طواف و دعا و نماز با 

اند و عقول سر آنها را  امورى كه مردم به آنها انس نگرفتهاشتمال 

فهمد مثل سنگريزه زدن و هروله كردن ميان صفا و مروه. چه،  نمى

به امثال اين اعمال كمال بندگى و غايت ذلت و خوارى ظاهر 

شود. زيرا كه ساير عبادات، اعمالى هستند كه بسيارى از عقول  مى

جهت طبع را به آنها انس و نفس را  فهمند و به اين علت آن را مى

گردد. و اما بعضى اعمال حج امورى است كه عقول  ميل حاصل مى

امثال ما را راهى بفهميدن سر آنها نيست. پس بجا آوردن آنها 

نيست، مگر به جهت اطاعت امر و بندگى موالى خود و در چنين 

 عملى اظهار بندگى بيشتر است. چه، بندگى حقيقى در آن است كه

در فعل آن سببى به جز اطاعت موال نباشد و از اين جهت بود كه 

لبيك »حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله در خصوص حج فرموده: 

يعنى، خداوندا، اجابت ترا به حج كردم از راه « بحجة حقا تعبدا ورقا

بندگى و رقيت. و در عبادات ديگر چنين نفرمود. پس چنين عبادتى 

تر است. پس  آن نرسد، در اظهار بندگى كامل كه عقل كسى به جهت

تعجب بعضى مردمان از اين افعال عجيبه، ناشى از جهل ايشان است 

 به اسرار عبوديت و بندگى و اين سر در قرار حج است.
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با وجود اينكه در هر عملى از اعمال آن نمونه حالى از حاالت 

واهد شد، آخرت يا متضمن اسرار ديگر است، چنانچه به آن اشاره خ

عالوه بر اينها اينكه، عبادت، حج الزم دارد. اجتماع اهل عالم را در 

  موضعى كه مالئكه نزول وحى در آنجا آمد و شد نموده و به

 239، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اند و سابق بر آن  خدمت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله رسيده

اند  او نزول كرده منزل خليل رب جليل بوده و مالئكه در آنجا بر

بلكه آن مكان مقدس سرزمينى است كه پيوسته منزلگاه جل انبيا از 

آدم تا خاتم صلّى اللّه عليه و آله و هميشه مهبط وحى و محل نزول 

كروبيان بوده و در آنجا سيد انبيا صلّى اللّه عليه و آله متولد گشته و 

يده و خداوند ذو قدم همايون او و ساير انبيا به اكثر اين سرزمين رس

الجالل آن را خانه خود ناميده و به جهت عبادت بندگان خود برپا 

داشته و اطراف و حوالى حرم خانه خود را حرمگاه آن قرار داده و 

خانه خود كرده و اذيت  عرفات را مثل ميدانى در ابتداى حرم

حيوانات و كندن درختان و نباتات را به جهت اكرام خانه خود در 

كنندگان از راههاى دور  رام نموده و مقرر فرموده كه زيارتآنجا ح

و واليات بعيده ژوليده مو و غبار آلوده قصد آنجا كنند، تا تواضع از 
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براى صاحب خانه نموده باشند. با اعتراف ايشان كه او منزه از زمان 

 و مكان است.

و شكى نيست كه اجتماع در چنين موضعى مكرم، با وجود اينكه 

صول الفت و مصاحبت مردمان و رسيدن به خدمت خوبان كه باعث ح

آيند و سرعت اجابت دعوات است و موجب  از اطراف عالم به حج مى

ياد آمدن پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله و بزرگى او و سعى و اهتمام او 

شود و اين سبب رقت  در ترويج دين الهى و نشر احكام خدائى مى

 .449گردد قلب و صفاى نفس مى

______________________________ 
براى دانستن اسرار و آداب باطنى مناسك حج به كتاب مزبور  -(1)

 مراجعه شود.

 240، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  ترك يكى از واجبات -39

سى و نهم از گناهانى كه به كبيره بودنش تصريح شده، ترك كردن 

لعظيم عليه چيزى از واجبات الهى است. چنانچه در صحيحه عبد ا

الساّلم از حضرت جواد و حضرت رضا و حضرت كاظم و حضرت 

                                                 
 براى دانسنت اسرار و آداب باطىن مناسك حج به كتاب مزبور مراجعه شود. -(1)  449
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ترك كردن چيزى از آنچه »فرمايد:  صادق عليهم السّالم است كه مى

زيرا رسول خدا صلّى اللّه عليه «. خدا واجب فرموده گناه كبيره است

 و آله فرمود:

هركس نماز را عمدا ترك كند پس از ذمه و امان خدا و رسول او »

 «.بيرون است

الن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال من « او شيئا مما فرض اللّه»

 ء من ذمة اللّه و ذمة رسوله. ترك الصلوة متعمدا فقد برى

ترك كردن چيزى را كه خداوند »حضرت صادق عليه السّالم فرمود: 

)أَ  چنانچه خداوند فرموده:«. به آن امر فرموده، از كفر است

تا آخر آيه، سوره بقره، آيه   نُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍفَتُؤْمِ

( آيا به بعضى از دستورات كتاب آسمانى و فرمان الهى 84

شويد؟ چيست سزاى هركه از  گرويد و به بعضى ديگر كافر مى مى

كند جز خوارى در زندگى دنيا و در قيامت به  شما اين كار را مى

كنيد غافل  اب دچار شود و خداوند از آنچه شما مىترين عذ سخت

نيست. امام عليه السّالم فرمود: خدا آنها را كافر دانسته به واسطه 

ترك آنچه خدا به آنها فرمان داده است و نسبت ايمان بدانها داده 
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ولى از آنها نپذيرفته و ايمانشان را سودمند براى آنها در نزد 

  نيست جزاى ايشان خودش ندانسته و فرموده است:

 241، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .450 تر در آخرت جز رسوائى در دنيا و عذاب سخت

و خالصه معنى حديث شريف اين است كه: ترك كردن واجبى از 

اى از مراتب كفر است چنانچه در آيه مزبور  واجبات الهى، مرتبه

ن از اي«. ورزيد اى از دستورات، كفر مى و به پاره»فرمايد:  مى

شود كه ترك واجب از گناهانى است كه در قرآن  حديث معلوم مى

مجيد بر آن وعده عذاب داده شده است. چنانچه در آخر آيه 

و سزاى چنين كسى نيست چيزى، مگر رسوائى در دنيا و »فرمايد  مى

 ...«.تر در آخرت  عذاب سخت

اى كه يكى از واجبات الهى را  فرمايد: بنده و نيز آن حضرت مى

ك كند يا يكى از گناهان كبيره را بجا آورد، خداوند به نظر تر

فرمايد. راوى تعجب كرده،  نگرد و او را پاك نمى رحمت به او نمى

 فرمايد؟ گفت: آيا خدا به چنين كسى نظر رحمت نمى
                                                 

َرْرمُتْ َو أَنْ ُتْم َتْشَهُدوَن مُثَّ أَنْ ُتْم هُؤالِء تَ ْقُتُلوَن َو ِإْذ َأَخْذنا ِميثاَقُكْم ال َتْسِفُكوَن ِدماءَُكْم َو ال خُتْرُِجوَن أَنْ ُفَسُكْم مِ » i\ و الوجه الرابع من الكفر ترك ما امر الّله عز و جل به و هو قول الّله عز و جل -(1)  450 ْن ِديارُِكْم مُثَّ أَق ْ
مثِْ َو اْلُعْدواِن َو ِإْن يَْأتُ   E\«ُكمْ رٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخراُجُهْم َأ فَ ُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض اْلِكتاِب َو َتْكُفُروَن بَِبْعٍض َفما َجزاُء َمْن يَ ْفَعُل ذِلَك ِمنْ تُفاُدوُهْم َو ُهَو حمَُ   وُكْم ُأسارىأَنْ ُفَسُكْم َو خُتْرُِجوَن َفرِيقًا ِمْنُكْم ِمْن ِديارِِهْم َتظاَهُروَن َعَلْيِهْم بِاْْلِ

وَن ِإىل َفما َجزاُء َمْن يَ ْفَعلُ » i\ فكفرهم برتك ما امر الّله عز و جل به و نسبهم اىل االميان و مل يقبله منهم و مل ينفعهم عنده فقال نْيا َو يَ ْوَم اْلِقياَمِة يُ َردُّ ا   ذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِف احْلَياِة الدُّ َأَشدِّ اْلَعذاِب َو َما اللَُّه ِبغاِفٍل َعمَّ
 الوجه الرابع من وجوه الكفر(. 2) اصول كاىف باب وجوه الكفر ج E\«تَ ْعَمُلونَ 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  547 

امام عليه السّالم فرمود: بلى، زيرا چنين شخصى مشرك شده و براى 

گويد: آيا  كند و مى مى خدا شريكى قرار داده است. باز تعجب

مشرك شده؟ امام عليه السّالم فرمود: آرى زيرا خداوند امر به 

چيزى فرموده و شيطان هم او را به چيزى امر كرده )يعنى ترك 

آنچه خدا به او امر فرموده است( پس آنچه را خدا امر فرموده بود، 

. ترك كرده و به امر شيطان رو آورده )از ترك واجب و فعل حرام(

پس چنين شخصى در اثر اطاعتش از شيطان در دركه هفتم دوزخ 

 .451)كه جاى منافقين است( با شيطان خواهد بود

شود كه مراد به شرك در اينجا،  از بيان امام عليه الساّلم ظاهر مى

 شرك در مقام اطاعت است به تفصيلى كه در بحث شرك گذشت.

______________________________ 
الرابع من الكفر ترك ما امر اللّه عز و جل به و هو قول  و الوجه -(1)

وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ ال تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ ال تُخْرِجُونَ »  اللّه عز و جل

أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هؤاُلءِ تَقْتُلُونَ 

سَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ أَنْفُ

تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَ   الْعُدْوانِ وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى

                                                 
ك باهلل قال عليه الّسالم نعم ان الّله امره بامرو امره زكيه لو ترك فريضة من فرائض الّله او ارتكب كبرية من الكبائر قلت ال ينظر الّله اليه قال عليه الّسالم نعم قد اشرك بالّله قلت اشر و ال ينظر الّله اىل عبده و ال ي -(2)  451

 (.25ص  1يس ىف الدرك السابع من النار) وسائل الشيعه ج ابليس بامر فرتك ما امر الّله عز و جل و به صار اىل ما امر به ابليس فهذا مع ابل
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اءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَز

فكفرهم بترك ما امر اللّه عز و جل به و نسبهم الى االيمان و  «مِنْكُمْ

فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ »  لم يقبله منهم و لم ينفعهم عنده فقال

الْعَذابِ وَ مَا أَشَدِّ   إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى

الوجه  2)اصول كافى باب وجوه الكفر ج  «اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

 الرابع من وجوه الكفر(.

و ال ينظر اللّه الى عبده و ال يزكيه لو ترك فريضة من فرائض  -(2)

اللّه او ارتكب كبيرة من الكبائر قلت ال ينظر اللّه اليه قال عليه الساّلم 

شرك باللّه قلت اشرك باهلل قال عليه السّالم نعم ان اللّه امره نعم قد ا

بامرو امره ابليس بامر فترك ما امر اللّه عز و جل و به صار الى ما امر 

به ابليس فهذا مع ابليس فى الدرك السابع من النار )وسائل الشيعه 

 (.25ص  1ج 

 242، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  فتنه و عذاب دردناك

ه آياتى كه در آن سخت تهديد شده و وعده عذاب بر : از جمل

فرمايد:  مخالفت امر وجوبى خداوند شده، در سوره نور است كه مى
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ورزند كه به  بايد بترسند كسانى كه از اطاعت امر خدا مخالفت مى»

 .452«ايشان بالئى برسد يا عذاب دردناكى

يوى باشد اند ممكن است مراد از فتنه، بالى دن بعضى از مفسرين گفته

و عذاب اليم در آخرت و ممكن است فتنه و عذاب هر دو اخروى 

 باشد.

در باب اهميت اداى واجبات، روايات بسيار رسيده از آن جمله 

خداوند شب معراج به »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

اى از بندگانم به من به چيزى مانند  شود بنده من فرمود: نزديك نمى

 .453«ام ل كردن به آنچه بر او واجب كردهعم

و در  454«به واجبات عمل كن تا باتقواترين مردم باشى»و نيز فرمود: 

 خواهى بود. روايت ديگر فرموده بهترين مردم

 واجبات چيست؟

: هر چيزى كه خداوند به آن امر فرموده، به طورى كه در بجا 

ا فريضه و آوردنش ثواب و در تركش وعده عذاب داده باشد، آن ر

هاى الهى بسيار است، ولى مهمترين آنها  گويند. و فريضه واجب مى
                                                 

452  (1)-\i .فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُياِلُفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعذاٌب أَلِيٌم\E (.63) سوره نور آيه 
 (.82ص  2ء احب اىل مما افرتضت عليه) كاىف ج  ما يتقرب اىل عبد من عبادى بشى قال صّلى الّله عليه و آله قال الّله تعاىل ليلة املعراج و -(2)  453
 (.83ص  2قال صّلى الّله عليه و آله اعمل بفرائض الّله تكن اتقى الناس) كاىف ج  -(3)  454
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كه اساس و بناى دين اسالم بر آنها است، پنج چيز است: نماز، روزه، 

اى از روايات، از اين پنج چيز، به اركان  حج، زكات، واليت. در پاره

دين و شرايع اسالم تعبير شده است. صاحب وسائل پس از نقل 

فرمايد: كه امر به معروف و نهى از  روايت به اين مضمون مى چندين

منكر يكى از اقسام جهاد است و جهاد هم از توابع واليت است. 

چنانچه در روايت به اين مطلب اشاره شده است و چون خمس به 

تفصيلى كه گذشت براى سادات بدل زكات است و تبرى هم جزء مهم 

كان آن ده تا است: نماز، روزه، باشد. پس فروع دين و ار واليت مى

حج، زكات، خمس، جهاد، امر به معروف، نهى از منكر، تولى و 

تبرى. و ترك نماز و حج و زكات و خمس گناه كبيره است و قبال ذكر 

 شد.

 شود: طور اجمال اشاره مى اينك به بقيه به

______________________________ 
ونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُ -(1)

 (.63)سوره نور آيه  عَذابٌ أَلِيمٌ.
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قال صلّى اللّه عليه و آله قال اللّه تعالى ليلة المعراج و ما  -(2)

ء احب الى مما افترضت عليه )كافى  يتقرب الى عبد من عبادى بشى

 (.82ص  2ج 

و آله اعمل بفرائض اللّه تكن اتقى الناس  قال صلّى اللّه عليه -(3)

 (.83ص  2)كافى ج 

 243، ص: 2 گناهان كبيره، ج

روزه ماه رمضان: وجوب روزه رمضان از ضروريات دين اسالم و 

منكر آن مرتد و واجب القتل است و اگر كسى از روى علم و عمد، 

 كه منكر وجوبش نباشد بايد او را بدون عذر آن را ترك كند درحالى

تعزير كرد، يعنى بيست و پنج تازيانه يا هر مقدار كه حاكم شرع 

صالح بداند او را بزند و اگر تكرار نمود، براى بار دوم نيز تعزير و در 

 مرتبه سوم بايد كشته شود.

كسى كه يك روز از ماه »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

از او بيرون مبارك رمضان را بودن عذر افطار كند، حقيقت ايمان 

كسى كه سه مرتبه روزه ماه رمضان را ». و نيز فرمود: 455«رود مى

                                                 
 (.118ص  2من افطر يوما من شهر رمضان خرج روح االميان منه) ثواب االعمال صدوق فقيه ج  -(1)  455
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بدون عذر افطار كند و او را در هر سه مرتبه نزد امام حاضر كرده 

 .456باشند، در مرتبه سوم بايد كشته شود

 جهاد در راه خدا

 : جهاد هم مانند نماز و روزه از اركان و دعائم اسالم است.

ه آن تصريح شده و آيات و اخبار در اهميت و چنانچه در روايت ب

 فضيلت آن و تهديد بر ترك آن بسيار است.

جهاد بر چند قسم است: اول؛ جنگ كردن با كفار ابتداء براى دعوت 

كردن ايشان به اسالم و اين قسم از جهاد را شروطى است كه از آن 

ان ما جمله اذن امام عليه السّالم يا نائب خاص او است و چون در زم

امام عليه السّالم غائب و نائب خاص نيز ندارد، جهاد ابتدائى ساقط 

 است.

اند تا  قسم دوم، جنگ كردن با كفارى كه به مسلمين هجوم كرده

اسالم و آثار آن را از بين ببرند. در اين قسم جهاد، اذن امام عليه 

السّالم يا نائب او شرط نيست بلكه بر عموم مسلمين حتى زنها در 

                                                 
ثالثة و ىف صحيحة يونس عن اىب احلسن املاضى عليه الّسالم ىف موثقة مساعة قال سألته عن رجل اخذ ىف شهر رمضان و قد افطر ثالث مرات و قد رفع اىل االمام ثلث مرات قال عليه الّسالم يقتل ىف ال -(2)  456

 (.117ص  2اصحاب الكبائر اذا اقيم عليهم احلد مرتني قتلوا ىف الثالثة) فقيه ج 
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ورت توانائى واجب است )به وجوب كفائى( جنگ كنند و از حريم ص

 اسالم دفاع نمايند و شر اجانب و كفار را از بين ببرند.

قسم سوم؛ جنگ كردن با جمعى از كفار كه براى كشتن و غارت 

آورند هرچند غرضشان  كردن اموال جمعى از مسلمين هجوم مى

 تغيير دين و برانداختن اسالم نباشد در

______________________________ 
من افطر يوما من شهر رمضان خرج روح االيمان منه )ثواب  -(1)

 (.118ص  2االعمال صدوق فقيه ج 

فى موثقة سماعة قال سألته عن رجل اخذ فى شهر رمضان و  -(2)

قد افطر ثالث مرات و قد رفع الى االمام ثلث مرات قال عليه الساّلم 

صحيحة يونس عن ابى الحسن الماضى عليه يقتل فى الثالثة و فى 

السّالم اصحاب الكبائر اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى الثالثة 

 (.117ص  2)فقيه ج 

 244، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 اين قسم هم اذن امام يا نائبش شرط نيست.
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قسم چهارم، جهاد در مقام دفاع از جان و ناموس و مال است بر هر 

خواهد او يا مسلمان  است نسبت به كسى كه مى مسلمانى واجب

ديگرى را بكشد، يا بخواهد به ناموس او يا مسلمان ديگرى تجاوز 

كند، يا بخواهد مال واجب الحفظ او، يا مسلمان ديگرى را ببرد، در 

صورت توانائى و امن از خطر بايد از خودش و ديگرى دفاع كند، با 

ين چهار قسم، احكام و رعايت شرايط دفاع و براى هريك از ا

 فروعات زيادى است كه در كتب فقهى ذكر شده است.

 نويسد: مرحوم كاشف الغطا در كتاب اصل الشيعه چنين مى

جهاد، سنگ پى و بن هيكل اسالم و ستون سراپرده آن است كه به 

وسيله جهاد سرادق اسالميت برپا و مناطق ديانت گشاده و طرائق 

جهاد نبود اسالم رحمت عالميان و شريعت كشيده شده و هرگاه 

 گرديد. بركت آدميان نمى

جهاد، بذل جان و مال و دادن فدائى و قربانى در راه حق است تا 

 دشمن مغلوب، و ستم و تباهى در زمين به وسيله آن مرتفع گردد.

جهاد، به عقيده ما بر دو قسم است: يكى جهاد اكبر كه مقاومت با 

ا با اين جدال، صفات ناپسند نفس كه دشمن داخلى يعنى نفس است ت

جهل و تعدى و ستم و كبر و غرور و حسد و بخل و ساير رذائل 
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اعدى عدوك نفسك »باشد از آن زائل گردد، چنانچه فرمود:  مى

ترين دشمنان تو نفس تو است كه بين  يعنى دشمن« التى بين جنبيك

ت در دو پهلويت قرار گرفته است. ديگرى، جهاد اصغر و آن مقاوم

مقابل دشمن خارجى است كه دشمن حق و دشمن صالح و فضيلت و 

 دشمن دين باشد.

اى كه در  دشوارى معالجه نفس و بركندن صفات رذيله و غرائز ذميمه

نهاد آن جايگير و مستحكم گرديده و حكم طبيعت ثانويه پيدا نموده 

ع است، موجب آن گرديده كه نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله اين نو

اى از كلمات خود به جهاد اكبر نامبرده و خود  مجاهده را در پاره

آن بزرگوار و اصحاب كبارش رضوان اللّه عليهم نيز در تمام طول 

مدت زندگيشان به هر دو جهاد، اشتغال داشته و به همين جهت، 

اسالم را به منتها درجه عز و جالل و مجد و كمال رسانيدند و ما 

رها كرده، بتوانيم جهاد مسلمين را در ديروز هرگاه عنان قلم را 

)صدر اسالم( و حالى كه امروز پيدا كرده، تصور نمائيم جاى آن 

دارد كه از ديدگان به جاى اشك، خون و در عوض ناله، دلها پاره و 

 از سينه بيرون آيد. عبرات بر

 245، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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بفراست درياب كه عبارات و كلوم بر كلمات پيشى جويد. تو خود 

خامه مرا چه چيز بسته و جلوگير بيان من گشته و چه چيز دل مرا 

گداخته و اندوه مرا به هيجان آورده و حتى آزادى گفتار و اظهار 

 راز درون را از من سلب نموده.

 امر به معروف و نهى از منكر

: امر به معروف، يعنى واداشتن ديگرى را بر اطاعت، و نهى از منكر، 

نى بازداشتن ديگرى را از معصيت، هر دو مانند شش واجب يع

اى از جهاد  باشد و شعبه گذشته، از اركان و اهم فرائض اسالم مى

است. چنانچه در روايات كثيره تصريح گرديده و امر اكيد بر آن و 

تهديد شديد و بر تركش در آيات و روايات بسيار رسيده و اينجا به 

 شود: اى از آنها اشاره مى پاره

بايد برخى از شما، مسلمانان را »فرمايد:  در سوره آل عمران مى

بخير و صالح دعوت كنند و ايشان را به نيكى، امر و از بدى، نهى 

 .457«نمايند. اين گروه به حقيقت رستگارانند

در اين آيه خداوند با تأكيد، تبليغ و امر به معروف و نهى از منكر را 

شما »فرمايد:  همين سوره مى واجب فرموده و در جاى ديگر

                                                 
457  (1)-\i  ٌِة يَْدُعوَن ِإىَل اخلَْرْيِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يَ ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو أُولئ  (.103آيه  3) سوره E\َك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن.َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
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مسلمانان بهترين امتى هستيد )يا بوديد( كه خدا براى مردم جهان 

كنيد و  نمايان فرمود، زيرا شما امر به معروف و نهى از منكر مى

 .458«ايمان به خدا داريد

در سوره مائده، در مقام توبيخ و سرزنش كسانى كه نهى از منكر را 

علماى يهود و نصارا، ملت خود را از چرا »فرمايد:  ترك كردند مى

گفتارهاى گناه )مانند تحريف كتاب و گفتار برخالف حق( و 

دارند؟ راستى چه رفتار بدى  خوارى و حرام خوارى بازنمى رشوه

 .459«كنند است كه مى

آنها قومى بودند كه به »فرمايد:  ، چنين مى460 در قصه اصحاب سبت

 آنچه خداوند

______________________________ 
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ  -(1)

 (.103آيه  3)سوره  يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

وَ تَنْهَوْنَ عَنِ  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ -(2)

 (.109آيه  3)سوره   الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

                                                 
458  (2)-\i   ٍُة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعر  (.109آيه  3) سوره E\ وِف َو تَ ْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو تُ ْؤِمُنوَن بِاللَّهِ ُكْنُتْم َخرْيَ أُمَّ
459  (3)-\i  ْْحَت لَِبْئَس ما كانُوا َيص مْثَ َو َأْكِلِهُم السُّ  (.62آيه  5) سوره E\ َنُعونَ َلْو ال يَ ْنهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن َو اأْلَْحباُر َعْن قَ ْوهلُِِم اْْلِ
 .166و  162آيات  6 سوره -(4)  460
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لَوْ ال يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ  -(3)

 (.62آيه  5)سوره   السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ

 .166و  162آيات  6سوره  -(4)

 246، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بر آنها حرام فرموده بود، از صيد كردن ماهى در روز شنبه، مخالفت 

كردند و جمعى از ايشان، آنها را اندرز داده و نهى از منكر 

كردند بلكه  كردند و جمعى ديگر ساكت بوده و نهى از منكر نمى مى

رى نداشته گفتند: ساكت شويد و با ايشان كا كنندگان مى به نهى

 باشيد زيرا اينها بايد هالك شوند.

چون آن قوم در معصيت فرورفتند، عذاب الهى بر آنها نازل شد و 

كاران و  تنها نهى كنندگان از منكر نجات يافتند و بقيه يعنى گنه

كسانى كه نهى از منكر نكردند همه به صورت ميمون، مسخ شده و 

 .461«هالك شدند

شود كه ترك امر به معروف  ى دانسته مىاز اين آيات شريف، به خوب

و نهى از منكر از گناهانى است كه در قرآن مجيد بر آن وعده عذاب 

كننده نهى از منكر، با بجاآورنده آن در استحقاق  داده شده و ترك
                                                 

461  (1)-\i  َوِء َو َأَخْذنَا الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعذاٍب بَِئيٍس مبا كانُوا يَ ْفُسُقون  (.165آيه  7) سوره E\ َأجْنَْيَنا الَِّذيَن يَ ْنَهْوَن َعِن السُّ
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كننده  عذاب برابرند. زيرا اگر فاعل منكر حرامى بجا آورده، ترك

ز منكر است، ترك كرده و نهى از منكر، اهم واجب الهى را كه نهى ا

 .462 فاسق شده است

لعنت كرده شدند آنان كه كافر شدند از يهودان »فرمايد:  و نيز مى

بر زبان داود عليه السّالم )چون امر او را در صيد ماهى نكردن روز 

شنبه اطاعت نكردند( و بر زبان عيسى بن مريم )كه اصحاب مائده را 

سبب مسخ شدن آنها شده به  لعن و نفرين كرد( اين لعن شنيع كه

سبب آن بود كه در مخالفت از حد گذشتند و بعضى از ايشان بعضى 

داشتند. هر آينه بدكارى  كردند باز نمى را از كار زشتى كه مى

 .463«كردند مى

 كنندگان نهى از منكر است. در اين آيه، تهديد بزرگى براى ترك

كه در اثر نهى  اين جماعتى»فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

از منكر نكردن، مورد لعن پيغمبران شدند و مسخ گرديدند، هيچگاه 

كردند و در مجالس ايشان حاضر  با اهل معصيت شركت نمى

 ديدند در شدند. ليكن هرگاه آنها را مى نمى

                                                 
 (.372ص  3ذكر شد نقل كرده است به آجنا رجوع شود.) امليزان ج  در تفسري امليزان رواياتى از اهل بيت عليهم الّسالم در تفسري اين آيات مطابق آنچه -(2)  462
463  (3)-\i َس ما كانُوا يَ ْفَعُلونَ َلِبئْ  ِلساِن داُوَد َو ِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ذِلَك مبا َعَصْوا َو كانُوا يَ ْعَتُدوَن كانُوا ال يَ َتناَهْوَن َعْن ُمنَكٍر فَ َعُلوهُ   ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبَِن ِإْسرائِيَل َعلى \E (.79 -78آيه  5) سوره 
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______________________________ 
ذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَ -(1)

 (.165آيه  7)سوره   بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ

در تفسير الميزان رواياتى از اهل بيت عليهم الساّلم در تفسير  -(2)

اين آيات مطابق آنچه ذكر شد نقل كرده است به آنجا رجوع شود. 

 (.372ص  3)الميزان ج 

لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَى   وا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلىلُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ -(3)

ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ كانُوا ال يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ 

 (.79 -78آيه  5)سوره   فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ

 247، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .464«گرفتند با آنها انس مى خنديدند و رويشان مى

 امر به معروف و نهى از منكر در اخبار

 فرمايد: : حضرت رضا عليه الساّلم مى

                                                 
 .510وسائل كتاب امر به معروف صفحه  -(1)  464
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بايد امر به معروف و نهى از منكر كنيد و اگر نكنيد بدهاتان بر شما »

شوند پس خوبانتان هرچه دعا كنند، مستجاب  مسلط مى

 .465«شود نمى

هرگاه امت من، امر به »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

معروف و نهى از منكر را ترك كنند، پس رسيدن عذاب و قهر الهى را 

 . و نيز466«منتظر باشند

______________________________ 
 .510وسائل كتاب امر به معروف صفحه  -(1)

 وسائل الشيعه. -(2)

يأذنوا اذا امتى تواكلت االمر بالمعروف و نهى عن المنكر فل -(3)

 بوقاع من اللّه. )وسائل الشيعه(.

                                                 
 وسائل الشيعه. -(2)  465
 اذا امىت تواكلت االمر باملعروف و َّنى عن املنكر فليأذنوا بوقاع من الّله.) وسائل الشيعه(. -(3)  466

ده است اين دو چنني مرقوم داشته: امر به معروف و َّنى از منكر شرعا و عقال از مهمرتين واجبات است و اساسى است از اساسهائى كه دين اسالم بر آن َّنا مرحوم آية الّله كاشف الغطا، در كتاب اصل الشيعه
و باطل است و آن چيزى است كه هيچ قومى آن را ترك ننموده مگر  موضوع از افضل عبادات و اكمل طاعات و درى از درهاى جهاد و دعوت به سوى حق و راهى براى هدايت خلق و مقاومت در برابر ضاللت

 اينكه خداوندش به ذلت گرفتار و به لباس بدخبىت ملبس فرموده تا فريسه هر درنده و طعمه هر ستمكار گرديد.
و حتذير و هتديد از ترك آن رسيده و بيان مفاسد و مضار در امهال آَّنا وارد گرديده است، پشتها را  احاديث و اخبارى كه از صاحب شريعت اسالمى و ائمه معصومني عليهم الّسالم در حتريص و ترغيب بر اجراى اين

و مثر ترك آن را برأى العني مالحظه  اند، حمتاج به دليل و برهان نيست عالقگى در عمل به اين واجب ترسانيده و نتايج آن را به ما گوشزد فرموده كند. بلكه بيان آنچه ما را از سسىت و ىب شكند و كمرها را خم مى مى
كننده از  شد و َّنى منودمي، امركننده به معروف، خود تارك آن منى شد و از آن جتاوز ننموده، منكر را به معروف و معروف را به منكر تبديل منى منائيم. اى كاش به مهان ترك امر به معروف و َّنى از منكر اكتفا مى مى

 رديد. ظهر الفساد ىف الرب و البحر مبا كسبت ايدى الناس.گ منكر، خود فاعل آن منى
ده است و چون شارع آن براى بشر جعل احكام و وضع حدود و قيود سپس در پاورقى چنني مرقوم داشته: خداى تعاىل در دين اسالم، متام قوانني سياست ديىن و مدىن و امهات و اسباب سعادت و ترقى را گردآور 

ارد و بر هر مسلمى امر به معروف و َّنى از منكر را واجب ساخته تا هى را به منزله قوه تشريعيه و مقننه قرار داد اين قوه طبعا حمتاج به قوه تنفيذية است اجرا و تنفيذ آن را به عهده متام مسلمني واگذفرموده، اوامر و نوا
يعىن هر فردى به منزله شبان، و هر شباىن مسؤول گوسفندان خود است. متام افراد را مراقب اعمال يكديگر قرار داده « كم مسئول عن رعيتهكل  -كلكم راع و» هر فردى خود را قوه اجرائيه اين احكام بداند و به مصداق

 امر واجب فرموده: هم خود بياموزد و بدان عمل كند و هم به ديگرى بياموزد و هم غري خود را وادار به علم و عمل منايد. 3و بر هر نفرى 
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مرحوم آية اللّه كاشف الغطا، در كتاب اصل الشيعه چنين مرقوم 

داشته: امر به معروف و نهى از منكر شرعا و عقال از مهمترين واجبات 

است و اساسى است از اساسهائى كه دين اسالم بر آن نهاده است اين 

ات و درى از درهاى جهاد و دو موضوع از افضل عبادات و اكمل طاع

دعوت به سوى حق و راهى براى هدايت خلق و مقاومت در برابر 

ضاللت و باطل است و آن چيزى است كه هيچ قومى آن را ترك 

ننموده مگر اينكه خداوندش به ذلت گرفتار و به لباس بدبختى 

 ملبس فرموده تا فريسه هر درنده و طعمه هر ستمكار گرديد.

رى كه از صاحب شريعت اسالمى و ائمه معصومين احاديث و اخبا

عليهم السّالم در تحريص و ترغيب بر اجراى اين و تحذير و تهديد از 

ترك آن رسيده و بيان مفاسد و مضار در اهمال آنها وارد گرديده 

كند. بلكه بيان آنچه ما را  شكند و كمرها را خم مى است، پشتها را مى

به اين واجب ترسانيده و نتايج آن را عالقگى در عمل  از سستى و بى

اند، محتاج به دليل و برهان نيست و ثمر ترك  به ما گوشزد فرموده

نمائيم. اى كاش به همان ترك امر به  آن را برأى العين مالحظه مى

شد و از آن تجاوز ننموده، منكر را به  معروف و نهى از منكر اكتفا مى

نموديم، امركننده به معروف،  معروف و معروف را به منكر تبديل نمى
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كننده از منكر، خود فاعل آن  شد و نهى خود تارك آن نمى

 گرديد. ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت ايدى الناس. نمى

سپس در پاورقى چنين مرقوم داشته: خداى تعالى در دين اسالم، 

تمام قوانين سياست دينى و مدنى و امهات و اسباب سعادت و ترقى 

ا گردآورده است و چون شارع آن براى بشر جعل احكام و وضع ر

حدود و قيود فرموده، اوامر و نواهى را به منزله قوه تشريعيه و مقننه 

قرار داد اين قوه طبعا محتاج به قوه تنفيذية است اجرا و تنفيذ آن را 

به عهده تمام مسلمين واگذارد و بر هر مسلمى امر به معروف و نهى 

ا واجب ساخته تا هر فردى خود را قوه اجرائيه اين احكام از منكر ر

 -كلكم راع و»بداند و به مصداق 

 248، ص: 2 گناهان كبيره، ج

دارد مؤمن ناتوانى را كه دين  خداوند دشمن مى»فرمايد:  مى

ندارد. گفته شد: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله چنين شخصى 

 .467«كند منكر نمىكيست؟ فرمود كسى است كه نهى از 

خداوند به شعيب وحى فرمود »فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

صد هزار نفر از قوم ترا هالك خواهم كرد؛ چهل هزار نفر از  كه يك

                                                 
 (.397ص  11ينهى عن املنكر) وسائل الشيعه ج ان الّله عز و جل ليبغض املؤمن الضعيف الذى ال دين له فقيل و ما املؤمن الضعيف الذى ال دين له قال صّلى الّله عليه و آله الذى ال  -(1)  467
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اشرار و شصت هزار نفر از خوبان آنها را. شعيب گفت: پروردگارا، 

اشرار سزاوار عذابند، نيكان چرا؟ فرمود: چون با اهل معصيت 

ش كردند و براى غضب من بر آنها غضب نكردند و آنها را نهى ساز

 .468«ننمودند

عذاب سخت براى قومى »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

 .469«كنند است كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك مى

جز اين نيست كه خداوند »فرمايد:  امير المؤمنين عليه الساّلم مى

نيان از شما را، مگر به واسطه ترك امر به لعنت نفرموده جماعت پيشي

معروف و نهى از منكر. پس نادانان را از گناه كردن و دانايان را به 

 «.470سبب ترك نهى از منكر لعنت فرمود

 شرايط امر به معروف و نهى از منكر

 شود: : با بودن چهار شرط، امر به معروف و نهى از منكر واجب مى

خواهد به ديگرى امر  يزى را كه مىچ -علم به معروف و منكر -1

كند و وادارد كه بجا آورد، بايد يقين به واجب بودنش داشته باشد. 

                                                 
 وسائل الشيعه. -(2)  468
 (.393ص  11كر) وسائل ج ويل لقوم ال يدينون الّله باالمر باملعروف و النهى عن املن -(3)  469
 (.299ص  192ماء لرتك التناهى) َّنج البالغه صبحى الصاحل خطبه فان الّله مل يلعن القرن املاضى بني ايديكم اال لرتكهم االمر باملعروف و النهى عن املنكر فلعن الّله السفهاء لركوب املعاصى و احلل -(4)  470
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مثل اينكه از ضروريات دين يا موارد اتفاق تمام علما و مجتهدين 

 باشد و اگر مسئله اختالفى باشد، امر به آن واجب نيست.

______________________________ 
يعنى هر فردى به منزله شبان، و هر شبانى « كلكم مسئول عن رعيته

مسؤول گوسفندان خود است. تمام افراد را مراقب اعمال يكديگر 

امر واجب فرموده: هم خود بياموزد و  3قرار داده و بر هر نفرى 

بدان عمل كند و هم به ديگرى بياموزد و هم غير خود را وادار به علم 

 و عمل نمايد.

ليبغض المؤمن الضعيف الذى ال دين له فقيل ان اللّه عز و جل  -(1)

و ما المؤمن الضعيف الذى ال دين له قال صلّى اللّه عليه و آله الذى 

 (.397ص  11ال ينهى عن المنكر )وسائل الشيعه ج 

 وسائل الشيعه. -(2)

ويل لقوم ال يدينون اللّه باالمر بالمعروف و النهى عن المنكر  -(3)

 (.393ص  11)وسائل ج 

فان اللّه لم يلعن القرن الماضى بين ايديكم اال لتركهم االمر  -(4)

بالمعروف و النهى عن المنكر فلعن اللّه السفهاء لركوب المعاصى و 
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ص  192الحلماء لترك التناهى )نهج البالغه صبحى الصالح خطبه 

299.) 

 249، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ى كه آن را كند، از كس زيرا ممكن است كسى كه آن را ترك مى

 داند تقليد كند. واجب نمى

كننده واجب، عذر شرعى يا  و نيز در صورتى كه احتمال دهد ترك

عقلى داشته واجب نيست به آن امر كند. و همچنين در نهى از منكر، 

خواهد از آن نهى كند، مسلم باشد.  بايد حرام بودن چيزى كه مى

احتمال دهد اين كند و  مثال اگر ببيند كسى غيبت مسلمانى را مى

غيبت نزد او از مواردى است كه شرعا اذن داده شده، نهى كردنش 

واجب نيست، بلكه اگر موجب هتك او شود، جايز نيست. بالجمله 

خواهد به آن امر كند بايد معروف بودنش را )حكما  چيزى را كه مى

خواهد از آن نهى كند، منكر  و موضوعا( بداند. و چيزى را كه مى

 كما و موضوعا( مسلم و قطعى باشد.بودنش )ح

احتمال فايده و اثر بر امر و نهى باشد. پس اگر يقين دارد كه امر  -2

 و نهيش فايده ندارد واجب نيست.
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از حضرت صادق عليه الساّلم پرسيده شد؟ از معنى فرمايش پيغمبر 

اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه برترين اقسام جهاد، گفتن كلمه حقى 

در موردى است »واى ستمكار است. امام عليه الساّلم فرمود: نزد پيش

داند  كه امر كند او را بعد از شناسائى و از او هم بپذيرد و اگر مى

 .471«پذيرد پس نگويد نمى

 و ظاهر اين حديث آن است كه گمان به تأثير داشته باشد.

امر به معروف و نهى از منكر بايد نسبت به مؤمن »فرمايد:  و نيز مى

طلبى باشد تا دانا شود.  پندپذيرى باشد تا پند گيرد، يا جاهل دانش

اما صاحب قدرتى كه حاضر به پند شنيدن و ياد گرفتن نيست پس 

 «.472الزم نيست او را امر و نهى كرد )چون فايده ندارد(

كسى كه معروف را ترك كرده يا منكر را مرتكب شده، در ترك  -3

باشد پس اگر از كار خود پشيمان واجب يا فعل حرام مصر و مستمر 

  شده و از آن معصيت دست

______________________________ 
قال مسعده سمعت ابا عبد اللّه عليه السّالم و سئل عن الحديث  -(1)

                                                 
ى أن يأمره بعد معرفته و هو مع الّسالم و سئل عن احلديث الذى جاء عن النىب صّلى الّله عليه و آله ان افضل اجلهاد كلمة عدل عند امام جائر قال عليه الّسالم هذا عل قال مسعده مسعت ابا عبد الّله عليه -(1)  471

 (.400ص  11ذلك يقبل منه و اال فال) وسائل الشيعه ج 
 (.401ص  11د الّله عليه الّسالم امنا يؤمر باملعروف و ينهى عن املنكر مؤمن فيتعظ او جاهل فيتعلم فاما صاحب سوط او سيف فال.) وسائل الشيعه ج وسائل الشيعه كتاب امر به معروف: قال ابو عب -(2)  472
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الذى جاء عن النبى صلّى اللّه عليه و آله ان افضل الجهاد كلمة عدل 

ره بعد معرفته و هو عند امام جائر قال عليه السّالم هذا على أن يأم

 (.400ص  11مع ذلك يقبل منه و اال فال )وسائل الشيعه ج 

وسائل الشيعه كتاب امر به معروف: قال ابو عبد اللّه عليه  -(2)

السّالم انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ او جاهل 

 (.401ص  11فيتعلم فاما صاحب سوط او سيف فال. )وسائل الشيعه ج 

 250، ص: 2 ناهان كبيره، جگ

اند: در  برداشته، امر و نهى او ساقط است و جمعى از فقها فرموده

صورتى كه نشانه پشيمانى از او ظاهر باشد و عزم بر ترك آن گناه 

هويدا گردد، باز هم ساقط است. هرچند ترك حرام يا فعل واجب از 

 آن شخص معلوم نباشد.

اشد. بنابراين اگر در امر به مفسده و ضررى بر امر و نهى نب -4

معروف يا نهى از منكرى گمان ضررى بر جان، يا آبرو، يا مال خود، 

شود. اما حديثى كه  يا مسلمانى داده شود، وجوبش ساقط مى

ترين شهيدان كسى است كه سخن حقى نزد ظالمى  گرامى»رسيده: 

حمل شده در صورتى كه ابتدا، ظن « بگويد و آن ظالم او را بكشد
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رر و مفسده نداشته بلكه گمانش اين است كه ضررى متوجهش ض

 شود. گويد و كشته مى نيست پس حق را مى

  ضرر موهوم يا جزئى قابل اعتنا نيست

: اما احاديثى كه در مذمت ترك كنندگان امر به معروف و نهى از 

منكر از جهت ضرر رسيده مانند حديث طوالنى كه جابر از حضرت 

كند كه در آخر الزمان جمعى رياكار و  نقل مى باقر عليه الساّلم

دانند امر به معروف  فرمايد: واجب نمى آيند. تا اينكه مى عقل مى كم

و نهى از منكر را، مگر هنگامى كه از ضرر در امان باشند و براى 

طلبند. يعنى براى فرار از نهى از  خودشان رخصتها و عذرها مى

فرمايد: نماز و روزه و  كنند. آنگاه مى منكر، عذرتراشى مى

چيزهائى كه هيچ ضررى نه در نفس و نه در مال آنها ندارد، بجا 

آورند و اگر اين اعمال ضررى به حالشان داشت، آن را نيز ترك  مى

كردند، چنانچه بزرگترين واجب الهى را كه امر به معروف و نهى  مى

 . اين473از منكر است ترك كردند براى ترس رسيدن ضرر به آنها

 قبيل اخبار، به دو وجه ممكن است حمل شود:

                                                 
 (.55ص  5ال يوجبون امرا مبعروف و ال َّنيا عن املنكر اال اذا آمنوا الضرر و يطلبون النفسهم الرخص و املعاذير ...) كاىف ج  -(1)  473
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مراد از ضرر در اين روايات، ضرر موهوم يا مشكوك باشد، يعنى  -1

بدون داشتن علم باطن به ضرر، بلكه به مجرد احتمال اينكه شايد از 

كنند و ظاهر است  جهت امر و نهى به او ضررى برسد، آن را ترك مى

سستى ديندارى است و لذا كه چنين حالى دليل بر ضعف ايمان و 

 مورد توبيخ واقع شده است.

وجه ديگر آنكه مراد، ضرر جزئى و كمى است كه نزد عاقل  -2

 ديندار قابل اعتنا

______________________________ 
ال يوجبون امرا بمعروف و ال نهيا عن المنكر اال اذا آمنوا الضرر  -(1)

 (.55ص  5)كافى ج و يطلبون النفسهم الرخص و المعاذير ... 

 251، ص: 2 گناهان كبيره، ج

نيست. و گاه ميشود به توهم محروم شدن از نفعى كه از مرتكب 

كه او را نزد خداوند  كند درحالى حرام طمع دارد، او را نهى نمى

 عذرى در ترك نهى از منكر نيست.

خالصه، هرگاه مفسده و ضررى كه مورد اعتناى عقال است، معلوم يا 

اشد كه اگر امر به معروف يا نهى از منكرى كرد به او مظنون ب

 شود. رسد، در اين حال وجوب امر و نهى ساقط مى مى
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 اهم و مهم را بايد رعايت كرد

: بايد دانست كه سقوط وجوب در صورتى است كه در ترك امر و 

نهى هم ضررى نباشد وگرنه بايد رعايت مراتب ضرر شود. يعنى اگر 

روف و نهى از منكر بيشتر از بجا آوردنش باشد، ضرر ترك امر به مع

بايد ترك نكند و اگر ضررش بيشتر از تركش باشد، نبايد ترك بكند. 

خواهند بكشند يا به ناموس يا  مثال اگر ببيند مسلمانى را بناحق مى

تواند جلوگيرى كند و مانع شود و اثر  عرض او تجاوز كنند و او مى

شنيدن و قدرى ناراحتى و آزار  ليكن پس از دشنام -كند هم مى

در اينجا بايد نهى از منكر كند زيرا ضررى كه به او از  -كشيدن

رسد، نسبت به ضررى كه به مسلمان ديگر از  ناحيه نهى از منكر مى

 شود، ناچيز است. ناحيه ترك نهى او وارد مى

 شود. و چون بنابر اختصار است، از بسط مقال خوددارى مى

 كرمراتب نهى از من

: نهى از منكر سه مرتبه دارد: انكار به قلب و زبان و دست و هريك 

از اين سه مرتبه را درجاتى است كه رعايت آنها واجب، يعنى تا 

تر و درجه آسانتر ممكن است اثر كند. انكار به مرتبه و  مرتبه سهل

 شود: تر جايز نيست به شرحى كه ذكر مى درجه سخت
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، آن است كه شخص از هر منكر و الزمه ايمان -انكار قلبى -1

حرامى بدش بيايد و متنفر باشد و هر معروف و كار نيكى را دوست 

بدارد. هرگاه مقابل حرامى واقع شد بايد كراهت قلبى خودش را 

آشكار كند و از آن حرام رو برگرداند و به مرتكب آن رو را ترش 

 برگرداند.كند و سخن نگويد. يا اگر مجبور است، هنگام تكلم رو را 

رسول خدا صلّى اللّه عليه و »فرمايد:  امير المؤمنين عليه الساّلم مى

كشيده با اهل معصيت  آله ما را امر فرمود كه با روهاى ترش و درهم

  . و حضرت474«برخورد نمائيم

______________________________ 
ى امرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان نلقى اهل المعاص -(1)

 (.413ص  11بوجوة مكفهرة )وسائل ج 

 252، ص: 2 گناهان كبيره، ج

خداوند دو ملك را براى هالك »فرمايد:  صادق عليه السّالم مى

كردن اهل شهرى فرستاد. چون وارد آن شهر شدند، عابدى را 

 ديدند كه مشغول عبادت است. گفتند:

                                                 
 (.413ص  11امرنا رسول الّله صّلى الّله عليه و آله ان نلقى اهل املعاصى بوجوة مكفهرة) وسائل ج  -(1)  474
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شهر را  پروردگارا فالن بنده تو مشغول عبادت تو است، چگونه اين

 عذاب كنيم؟ ندا رسيد:

به اين شخص اعتنائى نيست، زيرا هيچگاه براى ما غضب نكرد و روى 

 .475«كشيده ننمود خود را برابر گنهكاران ترش و درهم

حضرت صادق عليه الساّلم جمعى از اصحاب خود را براى ترك نهى 

پذيرند و  كنيم، ولى نمى از منكر سرزنش فرمود. راوى گفت: نهى مى

 كنند. رك از منكر نمىت

از مصاحبتشان خوددارى كرده و در مجالسشان حاضر »فرمود: 

 .476«نشويد

به فاعل منكر بگوئيد: يا از ما بركنار باش يا »در حديث ديگر فرمود: 

 «.منكر را ترك كن و اگر قبول نكرد از او پرهيز كنيد و بركنار باشيد

يد به مراتب بعد نهى شود به اين مرتبه نهى از منكر كرد، نبا تا مى

كرد. چنانچه در همين مرتبه هم تا درجه آسان ميسر است و اثر 

 تر نبايد عمل كرد. دارد، به درجه سخت

                                                 
 .416ص  11وسائل الشيعه ج  -(1)  475
 (.415ص  11قال عليه الّسالم اهجروهم و اجتنبوا جمالسهم) وسائل الشيعه ج  -(2)  476
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مثل اينكه رو ترش كردن را مقدم بر اعراض و آن را مقدم بر ترك 

 صحبت بايد قرار دهد و خالصه مالحظه االسهل فاالسهل بايد بشود.

ضى اشخاص، درجه اول نهى كه فقط شود كه نسبت به بع گاه مى

انكار قلبى است، دشوارتر است از مرتبه دوم كه انكار زبانى است. 

مثل اينكه كالم نرم آسانتر از اعراض و ترك صحبت است. در اين 

 صورت بايد مرتبه دوم را مقدم بدارد.

در آن نيز مالحظه االسهل فاالسهل بايد بشود.  -انكار به زبان -2

يد به ماليمت و سخن نرم و موعظه و نصيحت اكتفا شود. در ابتدا با

چنانچه خداوند به موسى و هارون فرمود كه با فرعون به نرمى 

 .477سخن بگوئيد شايد متذكر شود و يا بترسد

و اگر اثر نكرد، سخن درشت بگويد و در درشتى و نرمى سخن هم 

 مالحظه درجات آنها را بايد نمود.

زبان اثر نكند، انكار به دست )جوارح(  در صورتى كه انكار به -3

  است خواه

______________________________ 
 .416ص  11وسائل الشيعه ج  -(1)

                                                 
477  (3)-\i  ًُر أَْو خَيْشىفَ ُقوال َلُه قَ ْواًل لَيِّنا  (.44آيه  20) سوره E\ َلَعلَُّه يَ َتذَكَّ
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قال عليه السّالم اهجروهم و اجتنبوا مجالسهم )وسائل الشيعه  -(2)

 (.415ص  11ج 

 (.44آيه  20ره )سو  فَقُوال لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى -(3)

 253، ص: 2 گناهان كبيره، ج

به زدن، خواه گوشمالى دادن يا غير آن باشد. و تا اثر كردن به 

آسان ممكن است، به زدن سخت نبايد اقدام كرد و اگر زدن مختصر 

 فايده نداد، سخت زدن به شرطى كه تأثير داشته باشد، مانعى ندارد.

خواهد نهى كند، سخت  ىبلكه هرگاه يقين شود كه منكرى را كه م

مورد خشم شارع است )مانند زناى محصنه و لواط( و احتمال 

كند و  دهد، به زدنى كه موجب جرح )زخم شدن( است اثر مى مى

رسد )ضرر  اى هم به طرف نمى شود و ضرر فوق العاده ترك مى

مختصرى است كه قابل جبران است( در اين صورت، از باب نهى از 

 ز واجب است.منكر، زدن سخت ني

 در صورتى كه به هيچ وجه تأثيرى ندارد، تكليف نيز ساقط است.

 ها اى بين زنده مرده
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بعضى از مؤمنين با »فرمايد:  : حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

كنند، اينها تمام جهات خير را  دل و زبان و دست نهى از منكر مى

 دارا هستند.

س دو خصلت خير در آنها است و كنند پ بعضى با دل و زبان نهى مى

كنند پس يك  خصلت ديگر را فاقدند. و برخى تنها به دل انكار مى

خصلت خير در ايشان است و دو خصلت ديگر را كه اشرف است 

اى  فاقدند. اما كسى كه هر سه را فاقد است، پس او به منزله مرده

ت به تمام اعمال خير و جهاد در راه خدا نسب -ها است در بين زنده

امر به معروف و نهى از منكر نيست، مگر نسبت قطره به دريا و امر به 

معروف و نهى از منكر مرگ كسى را نزديك و رزق كسى را كم 

 .478«كند نمى

  تولى و تبرى

: از جمله واجبات، دوست داشتن خداوند و كسانى كه امر به 

دوستيشان فرموده كه در رأس ايشان چهارده معصومند و بعد 

يان و دوستان ايشان و ذريه طاهره و سلسله جليله سادات از شيع

                                                 
 .404ص  11وسائل الشيعه ج  -(1)  478
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جهت انتسابشان. چنانچه در قرآن مجيد، اين دوستى را مزد رسالت 

 .479 پيغمبرش قرار داده است

منظور از تبرى و برائت، دشمن داشتن تمام دشمنان خدا و دشمنان 

 دوستان خدا است كه در رأس آنها غاصبين و ظالمين آل محمد صلّى

باشند. و خالصه دشمن داشتن هركسى كه خدا و  اللّه عليه و آله مى

 رسول صلّى اللّه عليه و آله از آن بيزارند.

______________________________ 
 .404ص  11وسائل الشيعه ج  -(1)

)شورى آيه  . قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى -(2)

23.) 

 254، ص: 2 گناهان كبيره، ج

از آن جمله، دشمن داشتن معصيت و اهل آن است. چنانچه دوست 

و  480 داشتن عبادت و طاعت و اهل آن داخل تولى است. آيات قرآن

روايات متواتر در بزرگى و اهميت اين دو فريضه الهى كه اهم اركان 

                                                 
479  (2)-\i َة ِف اْلُقْرىب  (.23) شورى آيه E\. ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودَّ
480  (1)-\i  ُتُموها َو جِتاَرٌة خَتَْشْوَن َكساَدها َو َمساِكُن تَ ْرَضْوََّنا َأَحبَّ ُقْل ِإْن كاَن آباؤُُكْم َو أَبْناؤُُكْم َو ِإْخواُنُكْم  ِإلَْيُكْم ِمَن اللَِّه َو َرُسولِِه َو ِجهاٍد ِف َسِبيِلِه فَ رَتَبَُّصوا َحىتَّ يَْأِتَ اللَُّه بَِأْمرِِه َو َو أَْزواُجُكْم َو َعِشريَُتُكْم َو أَْمواٌل اقْ رَتَف ْ

 (.24) سوره برائة آيه E\ ي اْلَقْوَم اْلفاِسِقنيَ اللَُّه ال يَ ْهدِ 
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به  دين است، بسيار است. و چون از ضروريات مذهب است احتياجى

 شود: ذكر آنها نيست و فقط تبركا به چند حديث اكتفا مى

اساس اسالم، بر پنج چيز بنا »فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

 شده است:

نماز، روزه، زكات، حج و واليت و خوانده نشده به چيزى مانند 

 .481«خوانده شدن )و امر شدن( به واليت

دوستى با دوستان  از اساس دين،»فرمايد:  در حديث ديگر مى

اهلبيت عليهم السّالم و دشمنى با دشمنان ايشان و پيروى و متابعت 

 .482«آنها است

پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

هاى ايمان )كه صاحبش  آله از اصحاب خود پرسيد: محكمترين رشته

چيست؟ گفتند:  رساند( دهد و به سعادت هميشگى مى را نجات مى

داند. و بعضى گفتند: نماز، و برخى، روزه، و  خدا و رسولش بهتر مى

اى جهاد را گفتند. آن  اى زكات، و گروهى حج و عمره، و عده پاره

حضرت فرمود: براى آنچه گفتيد، فضيلت است. ليكن محكمترين 

                                                 
 (.18ص  2ء كما نودى بالوالية) كاىف ج  بىن االسالم على مخس: على الصلوة و الزكوة و الصوم و احلج و الوالية و مل يناد بشى -(2)  481

 الوالية بالفتح احملبة و النصرة و بالكسر االمارة و السلطنة) جممع البحرين(.
 (.18ص  2و والية و لينا و عداوة عدونا و الدخول مع الصادقني) كاىف ج  -(3)  482

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  579 

وسائل اينها نيست، بلكه آن دوستى در راه خدا و دشمنى در راه 

ستى كردن با دوستان خدا و بيزارى جستن از دشمنان خدا خدا و دو

 .483«است

______________________________ 
قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ  -(1)

تَرْضَوْنَها أَحَبَّ  وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ

إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ 

 (.24)سوره برائة آيه   بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ

بنى االسالم على خمس: على الصلوة و الزكوة و الصوم و  -(2)

ص  2ء كما نودى بالوالية )كافى ج  لحج و الوالية و لم يناد بشىا

18.) 

الوالية بالفتح المحبة و النصرة و بالكسر االمارة و السلطنة )مجمع 

 البحرين(.

و والية و لينا و عداوة عدونا و الدخول مع الصادقين )كافى  -(3)

 (.18ص  2ج 

                                                 
م و قال بعضهم و قال بعضهم الصلوة و قال بعضهم الزكوة و قال بعضهم الصياعن اىب عبد الّله عليه الّسالم قال قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله الصحابه اى عرى االميان اوثق فقالوا الّله و رسوله اعلم  -(4)  483

ص  2 الّله و البغض ىف الّله و تواىل اولياء الّله و التربى من اعداء الّله) كاىف ج احلج و العمرة و قال بعضهم اجلهاد فقال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله لكل ما قلتم فضل و ليس به و لكن اوثق عرى االميان احلب ىف
125.) 
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ول اللّه صلّى اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السّالم قال قال رس -(4)

عليه و آله الصحابه اى عرى االيمان اوثق فقالوا اللّه و رسوله اعلم و 

قال بعضهم الصلوة و قال بعضهم الزكوة و قال بعضهم الصيام و قال 

بعضهم الحج و العمرة و قال بعضهم الجهاد فقال رسول اللّه صلّى اللّه 

اوثق عرى االيمان عليه و آله لكل ما قلتم فضل و ليس به و لكن 

الحب فى اللّه و البغض فى اللّه و توالى اولياء اللّه و التبرى من 

 (.125ص  2اعداء اللّه )كافى ج 

 255، ص: 2 گناهان كبيره، ج

در مكتوب حضرت رضا عليه الساّلم در ضمن بيان شرايع اسالم 

 فرمايد: مى

اللّه واجب است برائت و بيزارى از كسانى كه به آل محمد صلّى »

 عليه و آله ظلم نمودند.

و بيزارى از ناكثين و قاسطين و مارقين )اصحاب جمل و 

كنندگان در صفين در ركاب معاويه ملعون و خوارج نهروان( و  جنگ

بيزارى از كسانى كه منكر واليت امير المؤمنين عليه السّالم شدند 

 اولشان و آخرشان.
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عين او مانند سلمان و ابو و واجب است دوستى على عليه السّالم و تاب

ذر و مقداد و عمار و ابو الهيثم و سهل بن حنيف و عبادة بن الصامت و 

ابو ايوب االنصارى و خزيمة بن ثابت و ابو سعيد خدرى و نظاير 

 .484«ايشان از كسانى مثل آنها بودند

خواهد لقاى  كسى كه مى»فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

ابد، بايد خدا و رسول و مؤمنين را )كه در رأس خدا را با ايمان دري

ايشان ائمه هدى هستند( دوست بدارد و بايد از دشمنان ايشان بيزار 

 .485«باشد

به خدا اگر سنگى ما را دوست »فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

بدارد، خداوند آن را با ما محشور خواهد فرمود. و آيا حقيقت دين 

 .486«ه تفصيلى كه گذشت( چيزى هست؟جز دوستى و دشمنى )ب

 انكار حق اهل بيت )عليهم السّالم(

: در كتاب وسائل، در باب تعيين كبائر، ضمن حديثى كه در شماره 

 فرمايد: كبائر از حضرت صادق عليه السّالم روايت نموده مى

                                                 
 .268الّسالم صفحه  عيون اخبار الرضا عليه -(1)  484
 من سره ان يلقى الّله و هو مؤمن فليتول الّله و رسوله و الذين آمنوا و ليربء اىل الّله من عدوهم) روضه كاىف(. -(2)  485
 و الّله لو احبنا حجر حشره الّله معنا و هل الدين اال احلب و البغض) حبار(. -(3)  486
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و انكار حقنا يعنى از جمله گناهان كبيره، منكر حق اهل بيت عليهم 

فرمايد: و انكار ما انزل اللّه  و در حديث ديگر مى السّالم شدن است.

يعنى از بزرگترين كبائر، منكر شدن چيزى است كه خداوند در 

 قرآن مجيد نازل فرموده.

و ظاهر است كه مراد از انكار حق اهلبيت عليهم الساّلم، همان واليت 

است كه ذكر شد. و همچنين مراد از انكار ما انزل اللّه؛ حقوق آل 

 صلّى اللّه عليه و آله و واليت ايشان است. محمد

______________________________ 
 .268عيون اخبار الرضا عليه السّالم صفحه  -(1)

من سره ان يلقى اللّه و هو مؤمن فليتول اللّه و رسوله و الذين  -(2)

 آمنوا و ليبرء الى اللّه من عدوهم )روضه كافى(.

شره اللّه معنا و هل الدين اال الحب و و اللّه لو احبنا حجر ح -(3)

 البغض )بحار(.

 256، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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اند كه مراد از و المحاربة الولياء اللّه كه  بعضى از علما احتمال داده

در روايت ديگر از كبائر شمرده شده، مخالفت با آل محمد صلّى اللّه 

 عليه و آله و دشمنى كردن با آنها است.

راد از اين سه عبارت كه در سه حديث است، همان واليت بنابراين، م

 است.

ليكن تحقيق آن است كه انكار حق اهلبيت عليهم الساّلم مراد واليت 

و واليت )بكسر و فتح واو( هر دو است. اما حق واليت و حكومت 

ايشان و اولو االمر دانستن آنها، پس اقرار به آن نزد اماميه جزء 

 قطعا از ايمان خارج است.اصول مذهب و منكر آن 

اما حق واليت )بفتح واو( يعنى نصرت و محبت ايشان به تفصيلى كه 

گذشت، فى الجمله از ضروريات دين اسالم، و منكرش مانند 

تر  ها از دين اسالم قطعا بيرون و از هر نجسى هم نجس ناصبى

 باشد. مى

نازل و اما انكار ما انزل اللّه، پس ظاهر آن تمام آنچه خداوند 

باشد. بنابراين، منكر شدن  فرموده است، در موضوعات مختلفه مى

اى  يكى از آنچه خداوند )يقينا( نازل فرموده گناه كبيره، و در پاره

موارد موجب كفر است. و چون مهمترين چيزى كه خداوند با تأكيد 
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شديد نازل فرموده، موضوع واليت است، پس انكار آن اشد مراتب 

، بلكه برخى از مراتب آن )مانند دشمنى با ايشان( اين گناه كبيره

 موجب كفر قطعى است چنانچه اشاره شد.

اما محاربه با اولياى خدا، ظاهر آن مطلق دوستان خدا است. يعنى 

هركس در مقام دشمنى و ستيزه با يكى از دوستان خدا باشد، 

مرتكب كبيره شده است. و چون آل محمد صلّى اللّه عليه و آله در 

رأس تمام دوستان خدايند، پس محاربه و دشمنى با ايشان، اشد 

 مراتب كفر است.

روز قيامت منادى ندا »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

كند: كجايند كسانى كه متعرض و مزاحم دوستان من شدند؟ پس  مى

شود: ايشان  مردمى برخيزند كه چهره ايشان گوشت ندارد. گفته مى

مؤمنين را آزردند و در برابر ايشان ايستادند و با  كسانى هستند كه

شود  آنها دشمنى ورزيدند و در دينشان سخت گرفتند. پس امر مى

 .487«كه ايشان را به دوزخ برند

                                                 
ص  2هؤالء الذين آذوا املؤمنني و نصبوا هلم و عاندوهم و عنفوهم ىف دينهم مث يؤمر هبم اىل جهنم) كاىف ج  -لصدود الوليائى فيقوم قوم ليس على وجوههم حلم فيقالاذا كان يوم القيمة نادى مناد اين ا -(1)  487

351.) 
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______________________________ 
اذا كان يوم القيمة نادى مناد اين الصدود الوليائى فيقوم قوم  -(1)

 -ليس على وجوههم لحم فيقال

 257، ص: 2 ناهان كبيره، جگ

در شب معراج، از جمله »پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود: 

هاى خداوند به من اين بود كه هركس دوستى از دوستان مرا  وحى

خوار كند، هر آينه به نبرد با من كمين گرفته است. و هركس با من 

تو كيست؟ من جنگم: گفتم پروردگارا، اين دوست  بجنگد، من با او مى

جنگى. فرمود: آن كسى است  دانستم كه هركس با تو بجنگد با او مى

كه از او پيمان گرفتم بر دوستى و پيروى از تو و از وصى تو )على 

عليه السّالم( و از ذريه و نژاد تو وصى تو )يعنى ائمه اثنى عشر عليهم 

 «.488السّالم(

______________________________ 
ذوا المؤمنين و نصبوا لهم و عاندوهم و عنفوهم فى هؤالء الذين آ

 (.351ص  2دينهم ثم يؤمر بهم الى جهنم )كافى ج 

                                                 
ذل ىل وليا فقد ارصدىن باحملاربة و من حاربىن حاربته قلت يا رب و من وليك هذا فقد علمت ان من حاربك حاربته عنه صّلى الّله عليه و آله ىف حديث املعراج قال الّله تعاىل يا حممد صّلى الّله عليه و آله من ا -(1)  488

 (.353ص  2قال تعاىل ىل ذلك من اخذت ميثاقه لك و لوصيك و لذريتكما بالوالية) كاىف ج 
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عنه صلّى اللّه عليه و آله فى حديث المعراج قال اللّه تعالى يا  -(1)

محمد صلّى اللّه عليه و آله من اذل لى وليا فقد ارصدنى بالمحاربة و 

ليك هذا فقد علمت ان من من حاربنى حاربته قلت يا رب و من و

حاربك حاربته قال تعالى لى ذلك من اخذت ميثاقه لك و لوصيك و 

 (.353ص  2لذريتكما بالوالية )كافى ج 

 258، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  اصرار بر گناه -40

چهلم از گناهان كبيره منصوصه، اصرار بر گناهان است كه در روايت 

و االصرار على »فرمايد:  اعمش از حضرت صادق عليه السّالم مى

صغائر الذنوب؛ و از جمله كبائر اصرار كردن بر گناهان صغيره 

 «.است

و همچنين صدوق از حضرت رضا عليه السّالم نقل كرده كه جزء كبائر 

 فرمايد: مى

و االصرار على الذنوب. و همچنين از حضرت صادق عليه الساّلم 

صرار شود، ديگر صغيره اى كه بر آن ا گناه صغيره»چنين رسيده است 

اى كه از آن پشيمانى  نيست بلكه كبيره است. چنانچه گناه كبيره
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حاصل شود و عزم بر ترك آن داشته باشد، ديگر كبيره نيست. يعنى 

و داللت اين حديث بر كبيره بودن  489«شود عقاب از آن ساقط مى

 اصرار، ظاهر است.

دا قسم كه به خ»فرمايد:  گويد: حضرت صادق مى ابو بصير مى

كه آن  پذيرد، درحالى خداوند چيزى را از عبادت و طاعت بنده نمى

 .490«بنده مصر باشد بر چيزى از گناهان

داللت اين حديث هم بر كبيره بودن اصرار پرواضح است. زيرا گناه 

خود  اى كه به واسطه ترك كبائر و انجام واجبات، خودبه صغيره

 شود و برطرف مى

______________________________ 
ص  2ال صغيرة مع االصرار و ال كبيرة مع االستغفار )كافى ج  -(1)

288.) 

عن ابى بصير قال سمعت ابا عبد اللّه عليه السّالم يقول ال و اللّه  -(2)

ء من معاصيه )كافى  ال يقبل اللّه شيئا من طاعته على االصرار على شى

 (.288ص  2ج 

                                                 
 (.288ص  2ال صغرية مع االصرار و ال كبرية مع االستغفار) كاىف ج  -(1)  489
 (.288ص  2ء من معاصيه) كاىف ج  عن اىب بصري قال مسعت ابا عبد الّله عليه الّسالم يقول ال و الّله ال يقبل الّله شيئا من طاعته على االصرار على شى -(2)  490
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 259، ص: 2 گناهان كبيره، ج

، چگونه مانع پذيرفته شدن طاعات و عبادات 491 ده شده استآمرزي

شود اصرار بر گناه، خود كبيره است كه  گردد؟ پس معلوم مى مى

 سبب پذيرفته نشدن ساير عبادات است.

در حديث ديگر در كافى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله است 

 «.هاى شقاوت اصرار بر گناه است از جمله نشانه»كه: 

 به شرطى كه اصرار نباشد آمرزش

: از جمله شواهد كبيره بودن اصرار بر گناه، آن است كه خداوند 

ترك آن را شرط آمرزش گناهان و رسيدن به درجات بهشت قرار 

و كسانى كه هرگاه عمل »فرمايد:  داده و در سوره آل عمران مى

 كنند، آورند )يعنى گناه كبيره( يا به نفس خود ستم مى زشتى بجا مى

نمايند و  شوند( خدا را ياد مى )يعنى گناهان صغيره را مرتكب مى

خواهند و جز خدا كيست  آمرزش گناهان خود را از خدا مى

اند  آمرزنده گناهان؛ و ايشان دانسته اصرار بر گناهى كه بجا آورده

هائى  ندارند، پاداششان، آمرزش خداوند و جاودان بودن در بهشت

                                                 
 (.276ص  2ان جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ...) كاىف ج  -(1)  491
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ن است و چه نيكو است مزد است كه داراى جويهاى روا

 .492«كنندگان عمل

نويسد: فاحشه، به معنى عمل قبيح و زشت است  در تفسير الميزان مى

و استعمال آن در زنا شايع است. بنابراين، اگر مراد از آن در اين 

آيه شريفه، خصوص زنا باشد ناچار مراد از كلمه ظلم خصوص 

كه در آيه شريفه است  «لَّهَذَكَرُوا ال»  گناهان صغيره است. و از جمله

گردد كه شرط اساسى استغفار و توبه اين است كه انسان  استفاده مى

خداى را به ياد آورد و از صميم قلب بسوى او بازگشت نمايد وگرنه 

صرف لقلقه زبان كه از روى عادت و يا به جهات ديگر گفته شود فايده 

استغفار و توبه را به اصرار  «عَلُواما فَ  وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى»  ندارد. و جمله

نداشتن بر گناه مقيد ساخته است، چه آنكه اصرار بر گناه و تكرار آن 

آورد كه با آن حالت، ديگر ياد  حالتى در روح انسان به وجود مى

خدا هم مفيد فايده نخواهد بود و آن حالت عبارت است از سبك 

ت او، و خود را در پروا بودن در هتك حرم شمردن امر الهى، و بى

 پيشگاه مقدسش بزرگ شمردن. و بديهى است كه با پديد

                                                 
492  (2)-\i  َنُوَب ِإالَّ الَو الَِّذيَن ِإذا فَ ع ْم َو َجنَّاٌت جَتْرِي مِ   لَُّه َو ملَْ ُيِصرُّوا َعلىُلوا فاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اللََّه فَاْسَتْغَفُروا ِلُذنُوهِبِْم َو َمْن يَ ْغِفُر الذُّ ْن حَتِْتَها اأْلََّْناُر ما فَ َعُلوا َو ُهْم يَ ْعَلُموَن أُولِئَك َجزاُؤُهْم َمْغِفرٌَة ِمْن َرهبِِّ

 (.135آيه  3) سوره E\خاِلِديَن ِفيها َو نِْعَم َأْجُر اْلعاِمِلنَي.
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______________________________ 
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ... )كافى ج  -(1)

 (.276ص  2

 وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ -(2)

ما   فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى

فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ 

 (.135آيه  3)سوره  الْعامِلِينَ.تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ نِعْمَ أَجْرُ 

 260، ص: 2 گناهان كبيره، ج

آمدن اين حالت در انسان، ديگر روح بندگى باقى نمانده، در نتيجه 

تواند باشد. و بايد دانست كه  اى نمى ياد خدا هم داراى اثر و نتيجه

اين جريان در صورتى است كه تكرار گناه و اصرار بر آن، از روى 

 «.وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» و لذا فرمود: علم و عمد باشد

 از بزرگترين كبائر

بترس و دورى كن »فرمايد:  : حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

ترين  از اصرار بر گناه، زيرا اصرار از بزرگترين گناهان كبيره و عظيم

 .493«جرائم است

                                                 
 (.151ص  1اياك و االصرار فانه من اكرب الكبائر و اعظم اجلرائم.) كتاب الغرر لآلمدى ج  -(1)  493
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اش بر  بزرگترين گناهان نزد خداوند گناهى است كه بجا آورنده»و 

االصرار اعظم »فرمايد  و همچنين مى 494«ن اصرار داشته باشدآ

 «.اصرار بر گناهان بزرگترين گناهان است -حوبة

محقق خوانسارى در شرح و ترجمه اين جمله از فرمايشات امير 

تر است به  فرمايد: اصرار بر گناه عظيم المؤمنين عليه السّالم مى

ر است. بنابراين، حوبة حسب گناه، يعنى اصرار از گناهان ديگر بزرگت

ممكن است به نصب خوانده شود و ممكن است به جر خوانده شود 

تر گناهى است. و بر هر تقدير، مراد اين است كه اصرار،  اصرار عظيم

از گناهان كبيره است. هرچند اصرار بر صغيره باشد. و ممكن است 

تر  ممراد اين باشد كه گناه اصرار، از ساير گناهان كبيره نيز عظي

الساّلم روايت  -است. و مؤيد اين است آنچه از حضرت صادق عليه

كند خدا چيزى را از اطاعت او با  و اللّه قبول نمى»شده كه فرمود: 

 «.اصرار بر چيزى از معاصى او

 اصرار بر گناه چيست؟

كبيره بودن اصرار بر گناه صغيره، مورد اتفاق فقها بلكه اجماعى است 

اند و بر چند قولند. قدر مسلم  ، اختالف نمودهليكن در معنى اصرار

                                                 
 (.203ص  1اعظم الذنوب ذنب اصر عليه صاحبه) كتاب الغرر لآلمدى ج  -(2)  494
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يعنى آنچه كه به اتفاق اصرار و كبيره است آن است كه شخص پس 

اى كه انجام داده، از آن پشيمان نشود بلكه باز هم بجا  از گناه صغيره

آورد و بر آن مداومت نمايد. مثال اينكه پوشيدن لباس حرير يا در 

ردان حرام است، كبيره بودنش دست كردن انگشترى طال كه بر م

اگر ثابت نشده باشد، در صورتى كه شخص از پوشيدنش دست 

شود. و نيز  برندارد و بر آن مداومت نمايد، قطعا گناه كبيره مى

  مانند كسى كه در نظر كردن به نامحرم يا داخل خانه مردم

______________________________ 
الكبائر و اعظم الجرائم. )كتاب اياك و االصرار فانه من اكبر  -(1)

 (.151ص  1الغرر لآلمدى ج 

 1اعظم الذنوب ذنب اصر عليه صاحبه )كتاب الغرر لآلمدى ج  -(2)

 (.203ص 

 261، ص: 2 گناهان كبيره، ج

مداومت دارد، بدون اينكه پس از هر نظرى پشيمان شود و استغفار 

است به اتفاق  نمايد. البته چنين مداومتى اصرار و از گناهان كبيره

 فقها.
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در صورتى كه چند نوع گناه صغيره مرتكب شود بدون اينكه بين آنها 

پشيمان شود و استغفار نمايد، مثل اينكه لباس حرير بپوشد و 

انگشترى طال به دست كند و به نامحرم بنگرد و با او مصافحه و 

مالمسه نمايد. شهيد عليه الرحمه در كتاب قواعد و جمعى ديگر از 

اند: اين هم اصرار بر صغيره و در حكم كبيره است و  قها فرمودهف

فرقى نيست بين مداومت بر يك نوع از گناهان صغيره يا چند نوع 

 لغتا و عرفا.

اند: بجا آوردن گناه صغيره يك مرتبه با عزم به  بعضى از فقها فرموده

انجام دو مرتبه آن اصرار است. يعنى مجرد تصميم به تكرار آن 

، اصرار است و شهيد در قواعد اين صورت را اصرار حكمى گناه

 نامد. مى

اند: ترك توبه از گناهى كه كرده اصرار است  بعض ديگر فرموده

هرچند آن را تكرار نكند و تصميم بر تكرارش نيز نداشته باشد. ولى 

رسد اين است كه صدق اصرار در اين دو صورت  آنچه به نظر مى

مشكل است بلكه خالف ظهور عرفى كلمه اخير از حيث لغت و عرف 

 اصرار است.
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آنچه ممكن است مدرك اين دو صورت اخير باشد دو روايت است: 

وَ لَمْ » يكى روايت جابر از حضرت باقر عليه الساّلم است كه در تفسير

 فرمايد: از آيه سابقه مى «يُصِرُّوا

عزم  اصرار آن است كه شخص گناهى كند و از آن استغفار ننمايد و»

 .495«بر ترك آن نداشته باشد

پس محتمل است كه منظور امام عليه السّالم، بيان مراد از اصرارى 

باشد.  است كه در آيه شريفه است نه اصرارى كه از گناهان كبيره مى

روايت ديگر حسنه ابن ابى عمير از حضرت باقر عليه السّالم است و 

نيست »رمايد: ف قسمتى از آنكه محل شاهد است اين است كه مى

داند به سبب آن  كه مى مؤمنى كه گناه كبيره از او سر زند، درحالى

عقاب خواهد شد مگر اينكه از كردار خود پشيمان خواهد شد و 

هرگاه پشيمان شد، پس تائب و سزاوار شفاعت است. و كسى كه از 

  گناه خود پشيمان نشود مصر است و مصر هم

______________________________ 
االصرار ان يذنب الذنب فال يستغفر اللّه و ال يحدث نفسه بتوبة  -(1)

 (.288ص  2فذلك االصرار. )اصول كافى ج 

                                                 
 (.288ص  2االصرار ان يذنب الذنب فال يستغفر الّله و ال حيدث نفسه بتوبة فذلك االصرار.) اصول كاىف ج  -(1 ) 495
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 262، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شدنى نيست. زيرا در حقيقت به آنچه وعده داده شده،  آمرزيده

هاى الهى باورش بود حتما پشيمان  ايمان ندارد و اگر وعده

 .496«شد مى

ديث مانند حديث جابر، حضرت پشيمان نشدن و ترك توبه در اين ح

و استغفار از گناهى را كه مرتكب شده، اصرار دانسته، هرچند آن 

 گناه را تكرار نكند و تصميم بر تكرار هم نداشته باشد.

فرمائيد؛ اوال: مورد كالم امام عليه الساّلم  ليكن چنانچه مالحظه مى

رك توبه از گناه كبيره اصرار گناه كبيره است و محتمل است كه ت

باشد. ولى در گناه صغيره تكرار عملى آن گناه اصرار باشد. و ثانيا: 

كالم امام عليه الساّلم در موردى است كه ترك توبه از روى 

هاى الهى و امن از قهر خدا باشد و  اعتنائى به وعده مباالتى و بى بى

مكر خدا است  ظاهر است كه ترك توبه در چنين حالى خود امن از

 كه از گناهان كبيره است.

                                                 
املصر ال يغفر له النه غري مؤمن بعقوبة ما  يندم عليها كان مصرا وما من احد يرتكب كبرية من املعاصى و هو يعلم انه سيعاقب عليها اال ندم على ما ارتكب و مىت ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة و مىت مل  -(1)  496

 پاورقى(. 266ص  11ارتكب و لو كان مؤمنا بالعقوبة لندم.) كتاب جهاد وسائل ج 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  596 

اى را مجازا اصرار بنامند  و ممكن است كه چنين ترك ندامت و توبه

اصرار بر گناه امن »چنانچه از حضرت باقر عليه الساّلم چنين رسيده 

شود مگر گروه  از مكر خدا است و از مكر خدا ايمن نمى

 .497«زيانكاران

تكرار عملى گناه است بدون پيدا بالجمله قدر مسلم از معنى اصرار، 

شدن پشيمانى و توبه پس از آن گناه، به طورى كه عرفا گفته شود 

 كند. مداومت بر آن گناه نموده يا زياد گناه مى

  كوچك شمردن گناه -1

اى به واسطه  اند: چنانچه هر گناه صغيره : بعضى از علما فرموده

اى  هر گناه صغيرهشود و چند عنوان است كه با  اصرار، كبيره مى

استصغار گناه است  -1كند از آن جمله:  صادق شود، آن را كبيره مى

اى از او سر زد، هرگاه گناه خود را  يعنى كسى كه گناه صغيره

كوچك و ناچيز بشمارد و خود را سزاوار عقوبت الهى نداند، گناهش 

كبيره و مستحق قهر خدا است. زيرا در اين حال، نهى خدا را خوار 

                                                 
 ان االصرار على الذنب امن من مكر الّله و ال يأمن مكر الّله اال القوم اخلاسرون) حتف العقول( -(2)  497
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انسته و از راه بندگى بيرون رفته است و به تصريح روايات چنين د

  . و سر مطلب آن498 شدنى نيست گناهى آمرزيده

______________________________ 
ما من احد يرتكب كبيرة من المعاصى و هو يعلم انه سيعاقب  -(1)

عليها اال ندم على ما ارتكب و متى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة و 

ى لم يندم عليها كان مصرا و المصر ال يغفر له النه غير مؤمن بعقوبة مت

ص  11ما ارتكب و لو كان مؤمنا بالعقوبة لندم. )كتاب جهاد وسائل ج 

 پاورقى(. 266

ان االصرار على الذنب امن من مكر اللّه و ال يأمن مكر اللّه اال  -(2)

 القوم الخاسرون )تحف العقول(

همين كتاب  89صفحه  1و پاورقى  11ه صفح 2به پاورقى  -(3)

 مراجعه شود.

 263، ص: 2 گناهان كبيره، ج

است كه مؤاخذه نشدن از گناهان صغيره پس از دورى كردن از تمام 

گناهان كبيره، فضل و رحمتى از طرف خدا است وگرنه براى هريك 

از نواهى الهى؛ كبيره و صغيره، استحقاق عقوبت، عقال ثابت است و 

                                                 
 مهني كتاب مراجعه شود. 89 صفحه 1و پاورقى  11صفحه  2به پاورقى  -(3)  498
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ت كه مورد فضل خدا كسى است كه از جاده بندگيش بيرون ظاهر اس

نرود و كسى كه اهل عجب و ناز است و خود را به حقارت و خداى را 

بيند، مورد  به عظمت نشناخته و به همين جهت گناه خود را هيچ مى

گيرد بلكه چنين كسى سزاوار خذالن و انتقام  فضل خدا قرار نمى

 است.

ضلش گناه صغيره كسى را )پس از ترك بالجمله خداى تعالى به ف

بخشد كه گناهش را كوچك و ناچيز نبيند. حضرت امير  كبائر( مى

ترين گناه آن است كه بجا  سخت»فرمايد:  المؤمنين عليه السّالم مى

 .499«اش آن را خوار شمارد آورنده

از گناهانى كه آمرزيده »فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

شدم مگر به اين  است كه كاش مؤاخذه نمى شود، گفتن شخص نمى

يعنى اين گناه كه چيزى نيست و از آن  500«ام گناهى كه كرده

بترسيد از گناهانى كه كوچك و خوار گرفته شده، »حضرت است كه 

جز اين نيست كه از طرف خداوند از آنها سؤال خواهد شد و بر 

 .501«كند شود تا او را هالك مى شخص جمع كرده مى

                                                 
 (.246ص  11قال على عليه الّسالم اشد الذنوب ما استهان به صاحبه) وسائل الشيعه ج  -(1)  499
 عن اىب جعفر عليه الّسالم من الذنوب الىت ال تغفر قول الرجل ليتىن مل اؤاخذ اال هبذا. -(2)  500

 (.247ص  11) وسائل ج 
 ن هلا من الّله طالبا و اَّنا لتجتمع على املرء حىت هتلكه.اياكم و حمقرات الذنوب فا -(3)  501

 (.247ص  11) وسائل الشيعه ج 
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بترسيد و پرهيز كنيد از گناهانى »دق عليه السّالم فرموده: حضرت صا

كه حقير و كوچك گرفته شده است. راوى گفت: محقرات ذنوب كدام 

گويد  كند پس مى است؟ امام عليه السّالم فرمود: شخص گناهى مى

خوشا به حال من اگر جز اين گناهى نداشته باشم پس اين گناه 

 .502«كوچك و ناچيز است

  ى بر گناهخوشحال -2

 كند، مسرت و : از چيزهائى كه گناه صغيره را كبيره مى

______________________________ 
قال على عليه السّالم اشد الذنوب ما استهان به صاحبه )وسائل  -(1)

 (.246ص  11الشيعه ج 

عن ابى جعفر عليه السّالم من الذنوب التى ال تغفر قول الرجل  -(2)

  بهذا.ليتنى لم اؤاخذ اال

 (.247ص  11)وسائل ج 

اياكم و محقرات الذنوب فان لها من اللّه طالبا و انها لتجتمع  -(3)

 على المرء حتى تهلكه.

                                                 
ص  2اب استصغار الذنب ج ول طوىب ىل لو مل يكن ىل غري ذلك) كاىف بقال ابو عبد الّله عليه الّسالم اتقوا احملقرات من الذنوب فاَّنا ال تغفر قلت و ما احملقرات قال عليه الّسالم الرجل يذنب الذنب فيق -(4)  502

287.) 
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 (.247ص  11)وسائل الشيعه ج 

قال ابو عبد اللّه عليه الساّلم اتقوا المحقرات من الذنوب فانها  -(4)

يذنب الذنب ال تغفر قلت و ما المحقرات قال عليه الساّلم الرجل 

فيقول طوبى لى لو لم يكن لى غير ذلك )كافى باب استصغار الذنب 

 (.287ص  2ج 

 264، ص: 2 گناهان كبيره، ج

خوشحالى از گناهى است كه كرده. زيرا الزمه ايمان به خدا و روز 

جزا، اندوهناك شدن و پشيمان گرديدن از گناهى است كه كرده، 

اكرم صلّى اللّه عليه و آله هرچند صغيره باشد. چنانچه پيغمبر 

كسى كه كارهاى نيكش او را شاد و اعمال زشتش او را »فرمايد:  مى

 .503«اندوهناك سازد او مؤمن است

كه خداوند بزرگ است، مخالفت امر و نهى او هم بزرگ  طورى همان

 است.

                                                 
 (.266ص  11من سرته حسنته و سائته سيئته فهو مؤمن) وسائل الشيعه ج  -(1)  503
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در موقع گناه، به »از حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مرويست كه: 

خودت كوچك است منگر، بلكه به بزرگى خداوندى  گناهى كه بنظر

 .504«بنگر كه مخالفت او را ميكنى

كند و  و چنانچه پشيمانى و حسرت از گناه، آن را برطرف مى

نمايد، خوشحالى بر گناه آن را بزرگ كرده و  صاحبش را پاك مى

دارد و در حقيقت مسرت از گناه، امن از مكر الهى است كه  ثابت مى

 ذكر شد. بزرگى گناهش

كسى كه گناهى كند »فرمايد:  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

كه گريان  شود درحالى كه خندان باشد، داخل در آتش مى درحالى

چهار چيز در گناه بدتر از خود گناه »و همچنين فرمود  505«است

است. كوچك شمردن گناه، افتخار كردن به آن، خوشحالى از آن و 

 .506«اصرار كردن به آن

  آشكار كردن گناه -3

: از آن جمله اظهار كردن و نقل نمودن گناه خود براى ديگران است 

 و نيز اظهار گناه، هتك حرمات الهى است.

                                                 
 .247ص  11وسائل الشيعه كتاب جهاد ج  -(2)  504
 (.240ص  11من اذنب ذنبا و هو ضاحك دخل النار و هو باكى) جهاد وسائل ج  -(3)  505
 الستحقار و االفتخار و االشتبشار و االصرار.) مستدرك(اربعة ىف الذنب شر من الذنب ا -(4)  506
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كسى كه حسنه و »فرمايد:  حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله مى

كار خيرى بجا آورد و آن را از غير خدا پنهان دارد، هفتاد برابر 

اى كه آشكار باشد( و كسى كه گناهى  ه حسنهشود. )نسبت ب مى

اعتنائى به  حيائى و بى شود، پس اگر آن را )از روى بى مرتكب مى

شود )يعنى  شرع( فاش و اشكار نمود مورد خذالن خدا واقع مى

افتد( و اگر آن را )از روى  شود و از نظر لطف مى موفق به توبه نمى

 .507«دحيانه نفاق( پنهان داشت آمرزيده خواهد ش

______________________________ 
 11من سرته حسنته و سائته سيئته فهو مؤمن )وسائل الشيعه ج  -(1)

 (.266ص 

 .247ص  11وسائل الشيعه كتاب جهاد ج  -(2)

من اذنب ذنبا و هو ضاحك دخل النار و هو باكى )جهاد  -(3)

 (.240ص  11وسائل ج 

قار و االفتخار و اربعة فى الذنب شر من الذنب االستح -(4)

 االشتبشار و االصرار. )مستدرك(

                                                 
 (.428ص  2املسترت باحلسنة يعدل سبعني حسنة و املذيع بألسيئة خمذول و املسترت هبا مغفور له) كاىف ج  -(5)  507
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المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة و المذيع بألسيئة مخذول  -(5)

 (.428ص  2و المستتر بها مغفور له )كافى ج 

 265، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بايد دانست كه اظهار گناه در دو صورت ضررى ندارد! يكى جائى 

مانند: اظهار آن نزد طبيب اگر براى  كه غرض عقالئى بر آن باشد،

معالجه اظهار آن الزم شود يا نزد عالمى براى دانستن حكم آن 

طور عموم نه به ذكر  ضرورت اقتضا كند. دوم اظهار گناهكارى به

گناه خاصى، آن هم ضررى ندارد بلكه هنگام اظهار عبوديت و 

هى مسكنت بسيار ممدوح است مثل اينكه بگويد من به درگاه ال

 كارم، روسياهم گناهان بزرگى از من سر زده است. گنه

كارى نزد پروردگار، از بزرگترين اقسام مناجات و  بلكه اقرار به گنه

عبادات است و در پذيرفته شدن توبه و نورانيت قلب و ارتفاع درجه 

 اثرات بزرگى دارد.

و  طور عموم و اقرار به تقصير، ضد عجب و بالجمله اعتراف به گناه به

ها و  ادالل است و طريقه پسنديده بزرگان دين بوده حتى در نامه

كتابها لقب خود را عاصى، مذنب، خاطى، اقل، احقر العباد و نظاير 

 ناميدند. اينها مى
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  موقعيت اجتماعى شخص و گناه -4

: در صورتى كه شخص در اجتماع، مورد نظر باشد، به طورى كه 

ؤثر باشد، مانند اهل علم و گفتار و كردارش در حاالت مردم م

مشهورين به قدس و تقوا كه جهت پيشوائى معنوى خلق را دارا 

اى از ايشان سر زد، سبب جرأت و  هستند، در صورتى كه گناه صغيره

شود. بلكه گاه سبب تزلزل اصل ايمان  اقدام خلق به گناهان كبيره مى

خصى، امر توان گفت: گناه صغيره چنين ش گردد. مى و عقيده آنها مى

به منكر است. يعنى عمال و نيز به حكم عقل و شرع، علم و دانش او 

اش را در حكم كبيره  كند و صغيره اهميت گناهش را زياد مى

 سازد. مى

براى جاهل هفتاد گناه »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

 .508«شود، پيش از آنكه يك گناه از عالم بخشيده شود آمرزيده مى

  م تفسد العوالمزلة العال

: محقق خوانسارى در شرح و ترجمه اين جمله امير المؤمنين عليه 

كند مراد به  فرمايد: لغزش عالم، عالمى را فاسد مى السّالم چنين مى

لغزش عالم، گناهى است كه بكند، يا غلط و خطائى است كه از او در 

                                                 
 باب لزوم احلجة( 47ص  1يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعامل ذنب واحد) كاىف ج  -(1)  508
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 حكم شرعى واقع شود، و فاسد كردن هريك از اين دو، عالمى چند

را، به اعتبار اين است كه هرگاه، عالم باوجود علم و دانشمندى گناه 

  بكند، قبح آن از نظر اكثر مردم زائل شود و مرتكب آن

______________________________ 
يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد )كافى  -(1)

 باب لزوم الحجة( 47ص  1ج 

 266، ص: 2 گناهان كبيره، ج

گردند و آن را سهل شمارند. و خطا و غلطى كه در حكمى بكند، گاه 

باشد كه آن حكم مدتها جارى شود، ميان جمعى كثير و بناى بسيارى 

از امور ايشان بر آن گذاشته شود. پس بايد كه اهتمام عالم در 

اجتناب از گناه و حفظ خود از خطا و غلط، از ديگران بسيار زياد 

لغزش عالم، مانند شكستن »ز همان حضرت است كه: و نيز ا 509باشد.

شود و ديگران را نيز با خود غرق  كشتى است كه غرق مى

 .510«سازد مى

  در حكم كبيره واقعى است

                                                 
 .109ص  4غرر و الدرر لآلمدى جلد ال -(1)  509
 قال عليه الّسالم زلة العامل كانكسار السفينة تغرق و تغرق معها غريها) الغرر و الدرر(. -(2)  510
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: آنچه گفته شد. كه گناه صغيره با يكى از اين عناوين: استحقار، 

شود، ظاهرا مراد  استصغار، مسرت بر گناه، اصرار، علم، كبيره مى

واقعى و شدت استحقاق عقوبت است. يعنى گناه صغيره با يكى كبيره 

از اين عناوين، در استحقاق عذاب، مانند گناه كبيره است. و اما 

كبيره شدن اصطالحى صغيره، با يكى از اين عناوين، به طورى كه 

صاحب آن محكوم به فسق و عدم عدالت شود، معلوم نيست، بلكه 

از كبيره اصطالحى شدن گناه خالف آن ظاهر است. و قدر مسلم 

 صغيره، اصرار به آن است.

تعيين اصرار، عرفى است: چنانچه گذشت، اصرار آن است كه گناه 

معينى را مكرر بجا آورد، بدون اينكه بعد از هر مرتبه پشيمان شود و 

توبه كند. يا گناه از او به طور كلى زياد سر زند، هرچند از انواع 

 متعدد باشد.

شود، تعيين آن به  و زيادى گناه به چند مرتبه حاصل مىاما تكرار 

نظر عرف است و ميزان معينى براى آن نيست زيرا به اختالف 

شود. بعضى به  گناهان صغيره و قرب و بعد آنها از كبائر، مختلف مى

سه بار كبيره است و بعضى به بيشتر و برخى به كمتر، و به هر حال 

 تعيين آن به نظر عرف است.
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ل توجه: گناهانى كه ضمن چهل عنوان ذكر گرديد، آنهائى است قاب

كه در نص معتبر، به كبيره بودنش تصريح شده. چنانچه به تفصيل 

ذكر شد، در كتاب وسائل الشيعه باب تعيين الكبائر از كتاب جهاد، دو 

روايت مرسله نقل نموده كه در يكى استحالل البيت ضمن كبائر غير 

طور اجمال، حيف در وصيت  اينك به گردد. منصوصه ذكر مى

شود، تا از گناهان منصوص، چيزى فروگذار نشده  يادآورى مى

 باشد.

  الحيف فى الوصيه

  : حيف در وصيت به معنى ستم و تعدى كردن درباره تمام

______________________________ 
 .109ص  4الغرر و الدرر لآلمدى جلد  -(1)

العالم كانكسار السفينة تغرق و تغرق معها قال عليه السّالم زلة  -(2)

 غيرها )الغرر و الدرر(.

 267، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ورثه يا بعض آنها است كه از ارث محرومشان سازد. در تفسير قمى 

، از حضرت صادق عليه الساّلم 511سوره بقرة 181ضمن شرح آيه 
                                                 

511  (1)-\i ... ًَفَمْن خاَف ِمْن ُموٍص َجَنفاً َأْو ِإمْثا\E (.181آيه  2) سوره 
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از روايت كرده كه جنف آن است كه به بعضى از ورثه ميل كند و 

ها را  بعضى صرف نظر نمايد. و اثم آن است كه دستور دهد، آتشكده

آباد كنند و مسكرات تهيه نمايند )خالصه وصيت كند كه مالش را در 

حرام صرف نمايند( در هر دو صورت بر وصى است كه به هيچ يك از 

 اينها عمل نكند.

  رعايت وارث فقير الزم است

ند تا ثلث مال خود را وصيت توا : اگر وارث غنى باشد، موصى مى

كند، و بيشتر از آن، موقوف بر اذن وارث است. و چنانچه بعضى 

هايش فقير يا صاحب صارح و تقواى بيشترى باشند، موصى  وارث

تواند از ثلث مالش چيزى براى او وصيت كند كه زيادتر از حق  مى

 ارث به او بپردازد.

نكند، يا بيش از سدس اگر وارث فقير باشد، بهتر آن است كه وصيت 

نياز شدن  )يك ششم( يا خمس )يك پنجم( وصيت ننمايد زيرا بى

وارث فقير، خود از بهترين مصارف خير است. زيرا صله رحم است، 

 مخصوصا اگر صغير باشد.

وصيت كردن به »فرمايد:  حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

نم و وصيت به خمس دارائى نزد من، بهتر است كه به ربع وصيت ك

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  609 

ربع نزد من از ثلث بهتر است، و كسى كه به ثلث دارائى خود وصيت 

توانسته  . يعنى آنچه را كه مى512«كند، چيزى را ترك نكرده است

 وصيت كند و به ورثه نرساند كرده است.

مستحب است شخص وصيت »فرمايد:  حضرت رضا عليه السّالم مى

كه جزء ورثه او نيستند،  كند، مقدارى از مالش را به خويشاوندانش

بدهند. و كسى كه چنين وصيت نكند، هنگام مردنش عملش به 

 .513«نافرمانى خداوند تمام شده است

و شايد جهت معصيت بودنش اين باشد كه، در آن ساعت، صله ارحام 

را كه يكى از واجبات مهم الهى است، اطاعت نكرده است. و در 

قطع رحم باشد، مثال صورتى كه ترك چنين وصيتى پيش مردم، 

 شخص ثروتمندى است و رحم فقير غير وارثى نيز دارد،

______________________________ 
 (.181آيه  2)سوره  فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ... -(1)

الن اوصى بالخمس احب الى من ان اوصى بالربع و الن  -(2)

ثلث و من اوصى بالثلث فلم اوصى بالربع احب الى من ان اوصى بال

 (.197جديد ص  103ج  46بحار صفحه  23يترك شيئا. )جلد 

                                                 
 (.197جديد ص  103ج  46حبار صفحه  23ن اوصى بالربع احب اىل من ان اوصى بالثلث و من اوصى بالثلث فلم يرتك شيئا.) جلد الن اوصى باخلمس احب اىل من ان اوصى بالربع و ال -(2)  512
 (.199ص  103 نوار جديد جو يستحب ان يوصى الرجل لقرابته ممن ال يرث شيئا من ماله قل او كثر و ان مل يفعل فقد ختم عمله مبعصية. نقل از فقه الرضا.) حبار اال -(3)  513
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و يستحب ان يوصى الرجل لقرابته ممن ال يرث شيئا من ماله  -(3)

قل او كثر و ان لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية. نقل از فقه الرضا. 

 (.199ص  103)بحار االنوار جديد ج 

 268، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 پس حرام قطعى و از گناهان كبيره است، چنانچه گذشت.

  وارث بر ديگران مقدم است

مردى از انصار مرد، »فرمايد:  : حضرت صادق عليه الساّلم مى

كه چند كودك خردسال داشت و از مال دنيا فقط شش بنده  درحالى

داشت. هنگام مرگش همه را آزاد كرد. چون كار او را به حضرت 

ه عليه و آله گزارش دادند، فرمود: با او چه كرديد؟ رسول صلّى اللّ

گفتند: او را دفن كرديم. فرمود: اگر دانسته بودم، او را نزد 

كرديم، زيرا فرزندان خود را به گدائى  مسلمانان دفن نمى

 .514«انداخت

 تقسيم تركه مطابق دستور

                                                 
 (.9ص  7لو علمت ما دفناه مع اهل االسالم ترك ولده يتكففون الناس) واىف ج  -(1)  514
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: بالجمله براى شخص، وصيت كردن بيش از ثلث دارائيش جايز 

اگر چنين كرد، بر وصى الزم است كه فقط به مقدار ثلث به نيست. و 

 وصيتش عمل كند. مگر آنچه را كه وارث اذن دهد.

و نيز وصيت كردن در امور حرام، جايز نيست، و بر وصى واجب است 

كه اگر موصى وصيت كرده، آن را ترك كند و در امور خيريه صرف 

 نمايد.

، جايز نيست، و بر وصى و نيز محروم كردن بعضى از ورثه از ارث

واجب است كه ارث او را مطابق آنچه خدا معين فرموده به او 

 .515بدهد

و نيز ثروتمندى كه، وارث از طبقه اول ارث )مانند اوالد و والدين( 

دارد، هرگاه از طبقه دوم )مانند برادر و خواهر(، يا از طبقه سوم 

داشته باشد، ارث )مانند عم و عمه و خال و خاله(، رحم تهيدستى 

بايد وصيت كند كه مقدارى از مال او را به آن رحم فقير بدهند. و 

كار مرده  اگر اين وصيت را ترك كند و عرفا قطع رحم باشد، گنه

است. چنانچه گفته شد. حضرت صادق عليه السّالم وصيت فرمود: كه 

به حسن افطس كه پسر عم آن حضرت بود، هفتاد اشرفى از مال آن 

                                                 
 براى دانسنت مسائل وصيت، به رسائل عمليه و كتب فقهى مراجعه شود. -(2)  515
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و بدهند. و نيز درباره چند نفر ديگر از ارحام، وصيت حضرت به ا

فرمود كه مقدارى از مال آن حضرت به آنها دهند. يك نفر گفت: اى 

خواست با كارد  كنى به كسى كه حمله بر تو كرد و مى آقا، عطا مى

 تو را بكشد. امام فرمود:

خواهى من از آن كسان نباشم كه خدا مدح كرده ايشان را به  مى

و الذين يصلون ما امر »ردن رحم، و در وصف ايشان فرموده: صله ك

و تمام « اللّه به ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب

 حديث در بحث قطع رحم نقل شده است.

______________________________ 
لو علمت ما دفناه مع اهل االسالم ترك ولده يتكففون الناس  -(1)

 (.9ص  7)وافى ج 

براى دانستن مسائل وصيت، به رسائل عمليه و كتب فقهى  -(2)

 مراجعه شود.

 269، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  كبائر غير منصوصه« باب دوم»

  فصل اول
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چنانچه در اول كتاب ذكر شد، كبيره بودن گناهان، به يكى از چهار 

شود: اول، در نص معتبر به كبيره بودن آن تصريح شده  راه ثابت مى

م، در قرآن مجيد يا روايت معتبر، وعده صريح يا ضمنى به باشد. دو

آتش و عذاب بر آن داده شده باشد. سوم، در كتاب يا سنت تصريح 

شده باشد به اينكه از يكى از كبائرى كه كبيره بودنش به يكى از دو 

راه فوق ثابت شده باشد، بزرگتر است. چهارم، آن گناه نزد متدينين 

 بزرگ باشد.

ر باب اول، ضمن چهل گناه، مفصال ذكر گرديد. و سه قسم قسم اول د

شود. پيش از شروع به  ديگر در باب دوم، ضمن سه فصل بيان مى

شماره آنهائى كه وعده آتش بر آن داده شده، بايد دانست كه 

اى است كه در آنها به اين مطلب  مدرك اين حكم، روايات كثيره

بى يعفور، از حضرت تصريح شده، از آن جمله، در صحيحه ابن ا

شود به ترك  عدالت شخص شناخته مى»صادق عليه السّالم كه: 

 .516«اى كه خداوند بر آن وعده آتش داده است گناهان كبيره

شود، هر گناهى كه بر آن وعده  از اين فرمايش، به خوبى ظاهر مى

آتش داده شده، كبيره است. و مثل همين است، صحيحه على بن 

                                                 
 و يعرف باجتناب الكبائر الىت اوعد الّله عليها النار.) وسائل( -(1)  516
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كه از برادر بزرگوارش حضرت موسى بن جعفر جعفر عليه الساّلم 

 فرمايد: عليه السّالم از كبائرى كه خداوند در قرآن مى

______________________________ 
 و يعرف باجتناب الكبائر التى اوعد اللّه عليها النار. )وسائل( -(1)

 270، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كبائر، »فرمايد:  م عليه السّالم مىپرسد. اما مى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ...

و  517«گناهانى است كه خداوند بر آنها آتش را الزم فرموده است

نظير آن را در كافى، از حلبى، از امام صادق عليه السّالم نقل نموده 

 است.

گويد: از حضرت صادق عليه السّالم شنيدم كه اين آيه را  ابو بصير مى

شده، پس خير بسيارى به  دادهكسى كه حكمت به او »تالوت فرمود 

شناختن »پس حضرت در معنى حكمت فرمود:  518«او عطا شده است

اى است كه خداوند  امام عليه السّالم و بركنارى از گناهان كبيره

 .519«آتش را سراى آن فرموده است

                                                 
ْر َعْنُكْم َسيِّئاِتُكْم ... i\ لىت قال الّله تعاىلسئلته عن الكبائر ا -(1)  517  (.276ص  2قال عليه الّسالم الكبائر الىت اوجب الّله عز و جل عليها النار.) كاىف ج  E\ِإْن جَتَْتِنُبوا َكبائَِر ما تُ ْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّ
 .284ص  2و من يؤت احلكمة فقد اوتى خريا كثريا كاىف ج  -(2)  518
 (.284ص  2قال عليه الّسالم معرفة االمام و اجتناب الكبائر الىت اوجب الّله عليها النار) كاىف ج  -(3)  519
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هر گناهى كه »كند:  محمد بن مسلم از آن حضرت روايت مى

 .520«ه استخداوند، آتش را سزايش قرار داده كبير

و بالجمله از مجموع نصوص كثيره، خصوصا صحيحه عبد العظيم عليه 

شود، هر گناهى كه در قرآن مجيد يا سنت معتبر  السّالم، دانسته مى

از رسول خدا )صلّى اللّه عليه و آله( و يا ائمه عليهم الساّلم وعده 

آتش بر آن گناه بالخصوص داده شده، كبيره است. خواه صريحا و 

، يا بواسطه، مثل 521 واسطه، مانند در آتش بودن تارك الصلوه بدون

. و بعد هم بفرمايد: 522«تارك الصلوة مشرك است»كه بفرمايد:  اين

و همچنين، خواه وعده صريح به  523«مشرك در آتش جهنم است»

، يا وعده ضمنى مانند 524آتش، بر عمل به آن داده شده باشد

كسى كه نماز را عمدا »آله.  فرمايش پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و

  و ظاهر است كه اين 525«ترك كند از پناه خدا و رسولش بيرون است

______________________________ 
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما   سئلته عن الكبائر التى قال اللّه تعالى -(1)

                                                 
 (.277ص  2عن حممد بن مسلم انه) ع( كل ما وجب الّله عليها النار) كاىف ج  -(4)  520
521  (5)-\i  َهو الَة َو ات ََّبُعوا الشَّ  (.60آيه  19) سوره E\اِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًّاَفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأضاُعوا الصَّ
522  (6)-\i  َالَة َو ال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكني  (.31آيه  30) سوره E\ َو أَِقيُموا الصَّ
523  (7)-\i ... ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َو اْلُمْشرِِكنَي ِف ناِر َجَهنََّم\E (.5) سوره بينه آيه 
524  (8)-\i  َفَ َوْيٌل لِْلُمَصلِّنَي الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالهتِِْم ساُهون \E (.6تا  4آيه  107) سوره 
 (.29ص  3من ترك الصلوة متعمدا فقد برء من ذمة الّله و ذمة رسوله صّلى الّله عليه و آله) وسائل الشيعه ج  -(9)  525
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لسّالم الكبائر التى اوجب قال عليه ا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ...

 (.276ص  2اللّه عز و جل عليها النار. )كافى ج 

 .284ص  2و من يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا كافى ج  -(2)

قال عليه السّالم معرفة االمام و اجتناب الكبائر التى اوجب  -(3)

 (.284ص  2اللّه عليها النار )كافى ج 

ما وجب اللّه عليها النار )كافى  عن محمد بن مسلم انه )ع( كل -(4)

 (.277ص  2ج 

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ  -(5)

 (.60آيه  19)سوره  يَلْقَوْنَ غَيًّا

 (.31آيه  30)سوره   وَ أَقِيمُوا الصَّالةَ وَ ال تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ -(6)

 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ ... -(7)

 (.5)سوره بينه آيه 

آيه  107)سوره   فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَالتِهِمْ ساهُونَ -(8)

 (.6تا  4
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سوله من ترك الصلوة متعمدا فقد برء من ذمة اللّه و ذمة ر -(9)

 (.29ص  3صلّى اللّه عليه و آله )وسائل الشيعه ج 

 271، ص: 2 گناهان كبيره، ج

جمله، كناية از عذاب و هالكت هميشگى تارك الصلوة است. چنانچه 

در صحيحه عبد العظيم، همين حديث را شاهد بر كبيره بودن ترك 

 نماز قرار داده است.

دهند كه  نسبت مى شود، صحت آنچه به ابن عباس از اينجا ظاهر مى

 فرمود:

گناهان كبيره به هفتصد نزديكتر است تا به هفت زيرا گناهانى كه در 

كتاب يا سنت معتبر، وعده صريح با ضمنى به عذاب بر آن داده شده، 

آورى شود، از هفتصد  طور تفصيل و جداگانه جمع بسيار است و اگر به

يت سختى و آورى آنها با ضيق مجال، در نها گذرد و جمع هم مى

اى از آنهائى كه بيشتر مورد  اشكال است. بنابراين، در اينجا به پاره

 گردد. ابتالى عمومى است اشاره مى
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شود كه آنچه در باب اول گذشت، تمام از كبائرى  ضمنا متذكر مى

است كه عالوه بر اينكه تصريح به كبيره بودنش شده، وعده عذاب هم 

 بر آنها داده شده است.

 272، ص: 2 بيره، جگناهان ك

  غيبت -1

اول از گناهانى كه، كبيره بودنش به واسطه وعده عذابى است كه در 

قرآن مجيد و اخبار كثيره بر آن داده شده، غيبت كردن است. 

دارند،  و كسانى كه دوست مى»فرمايد:  چنانچه در سوره نور مى

درباره  خصلت ناشايسته فاش شود )مانند زنا و انواع قبائح و زشتيها(

اند، براى ايشان است عذابى دردناك در  كسانى كه ايمان آورده

 .526«دنيا و آخرت

هركس »در روايت ابن ابى عمير، از حضرت صادق عليه السّالم است: 

درباره مؤمنى بگويد آنچه دو چشمش از او ديده و دو گوشش از او 

شنيده، پس از كسانى است كه خداوند درباره آنها فرموده: به 

                                                 
526  (1)-\i  َبُّوَن َأْن ت  (.19) سوره نور آيه E\ِشيَع اْلفاِحَشُة ِف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعذاٌب أَلِيٌم ...ِإنَّ الَِّذيَن حيُِ
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استى كسانى كه دوست دارند فاش شود كار زشت در باره مؤمنين، ر

 .527«برايشان عذاب دردناكى است

پس به شهادت اين روايت صحيحه، به غيبت، برطبق اين آيه شريفه 

فرمايد:  صريحا وعده عذاب داده شده است. در سوره حجرات مى

دارد يكى از  نبايد بعض شما ديگرى را غيبت كند. آيا دوست مى»

  كه شما كه گوشت برادر خود را بخورد درحالى

______________________________ 
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ  -(1)

 (.19)سوره نور آيه  أَلِيمٌ ...

ن من قال فى مؤمن ما رأته عيناه و سمعته اذناه فهو من الذي -(2)

)اصول  إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ ...  قال اللّه عز و جل

 (.357ص  2كافى ج 

 273، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .528«داريد آن را مرده باشد. البته بد مى

                                                 
بُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشُة ... i\ من قال ىف مؤمن ما رأته عيناه و مسعته اذناه فهو من الذين قال الّله عز و جل -(2)  527  (.357ص  2) اصول كاىف ج E\ِإنَّ الَِّذيَن حيُِ
528 ( 1)-\i  ُبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموه  (.12) سوره حجرات آيه E\ َو ال يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعضاً أَ حيُِ
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در اين آيه شريفه احتماالتى است: يكى اينكه، بيان كيفيت عذاب 

يب كه غيبت، در آخرت، به كننده باشد. به اين ترت آخرتى غيبت

شود. و شاهد اين  صورت خوردن گوشت مرده غيبت شده مجسم مى

احتمال هم، روايت شريفى از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله است 

كه  در شب معراج، گروهى را در آتش ديدم درحالى»فرمايد:  كه مى

؟ خوردند. از جبرئيل پرسيدم: اينها چه كسانى هستند مردار مى

گفت: اينها كسانى هستند كه در دنيا، گوشت مردم را 

 كردند. يعنى غيبت مردم را مى 529«خوردند مى

احتمال ديگر آن است كه مراد تنزيل حكمى باشد، يعنى غيبت كردن 

به منزله خوردن گوشت مرده غيبت كرده شده است در حكم، و 

 ست.چنانچه در باب اول ذكر شده، اكل ميته، از گناهان كبيره ا

غيبت كردن شما »فرمايد:  حضرت امام حسن عسكرى عليه السّالم مى

 530«از برادر مؤمنتان بزرگتر است، در حرام بودن از خوردن مردار

بنابراين، از هريك از اين دو احتمال، استفاده كبيره بودن گناه غيبت 

 از آيه شريفه ظاهر است.

                                                 
 .132مستدرك كتاب حج باب  -(2)  529
 ) مستدرك نقل از تفسري عسكرى(.E\َو ال يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعضاً ... i\ التحرمي من امليتة قال الّله تعاىل اعلموا ان غيبتكم الخيكم املؤمن من شيعة آل حممد صّلى الّله عليه و آله اعظم ىف -(3)  530
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در تفسير مجمع  «ةٍ لُمَزَةٍوَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَ» فرمايد: در سوره همزه مى

نويسد: اين جمله، وعده عذابى است از طرف خداوند  البيان مى

كننده و نمامى كننده كه بين دوستان را جدائى  براى هر غيبت

 اندازد. مى

كننده است. و  زننده، و لمزه، غيبت اند: همزه، طعن بعضى گفته

، كسى است اند: همزه اند. و بعضى هم فرموده بعضى بر عكس گفته

كه روبرو بدگوئى كند. و لمزه، كسى است كه در غياب شخص از او 

 غيبت كند.

اى است از دركات جهنم، يا چاهى در آن است. و  ويل هم، نام دركه

به معنى شدت عذاب هم استعمال شده است. بنابراين غيبت، گناهى 

است كه در قرآن مجيد، در جاهاى متعدد، وعده عذاب بر آن داده 

 ه و كبيره است.شد

  غيبت و روايات اهلبيت عليهم الساّلم

 : رواياتى كه در آنها وعده عذاب بر

______________________________ 
وَ ال يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً  -(1)

 (.12)سوره حجرات آيه   فَكَرِهْتُمُوهُ
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 .132مستدرك كتاب حج باب  -(2)

اعلموا ان غيبتكم الخيكم المؤمن من شيعة آل محمد صلّى  -(3)

وَ ال يَغْتَبْ   اللّه عليه و آله اعظم فى التحريم من الميتة قال اللّه تعالى

 )مستدرك نقل از تفسير عسكرى(. بَعْضُكُمْ بَعْضاً ...

 274، ص: 2 گناهان كبيره، ج

سيار بلكه متواتر اجمالى است. و در اينجا غيبت كردن داده شده، ب

آنچه را كه شيخ عليه الرحمه در مكاسب محرمه فرموده متذكر 

 شود: مى

به چندين طريق از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مرويست كه: 

گناه غيبت، از زنا بدتر است. زيرا زناكننده اگر توبه كند، خداوند »

آمرزد، مگر شخص  ه را نمىكنند آمرزد. ليكن غيبت او را مى

 .531«شده او را ببخشد غيبت

روزى آن حضرت در اثناى خطبه، بزرگى گناه ربا را ياد نمود و 

گناه يك درهم ربا، بزرگتر از سى و شش مرتبه زنا كردن »فرمود: 

جز اين نيست كه بدترين مراتب رباخوارى، »آنگاه فرمود: «. است

                                                 
 (.310ص  3ج  الغيبة اشد من الزنا و ان الرجل يزىن فيتوب و يتوب الّله عليه و ان صاحب الغيبة ال يغفر له حىت يغفر له صاحبه) مكاسب حمرمه كالنرت -(1)  531
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)و بنابراين دو  532«ان استريختن و از بين بردن آبروى مرد مسلم

حديث، كبيره بودن گناه غيبت از اين جهت نيز ثابت است كه زنا و 

 ربا بدتر است و كبيره بودن اين دو در باب اول ذكر شد(.

كسى كه از مؤمنى غيبت كند به آنچه در او است، »فرمايد:  و نيز مى

خداوند بين اين شخص و آن مؤمن در بهشت، جمع نخواهد فرمود. 

كسى كه غيبت كند از مؤمنى به چيزى كه در او نيست، عصمت  و

كننده از آن مؤمن جدا  شود. پس غيبت دينى بين هر دو پاره مى

 .533«شود و هميشه در جهنم است و بد جايگاهى است مى

كه گوشت  زاده است، درحالى دروغ گفت هركس خيال كرد حالل

رهيز زيرا خورش خورد، از غيبت بپ مردمان را به غيبت كردنشان مى

 .534 سگهاى دوزخ است

كسى كه حركت كند كه غيبت برادر دينيش را بكند و عيب پنهان او 

دارد، آن را در دوزخ  را فاش سازد، نخستين گامى كه برمى

 .535گذارد مى

                                                 
 مكاسب حمرمه -(2 ) 532
 (.318النار و بئس املصري) مكاسب حمرمه ص  من اغتاب مؤمنا مبا فيه مل جيمع الّله بينهما ىف اجلنة و من اغتاب مؤمنا مبا ليس فيه انقطعت العصمة بينهما و كان املغتاب خالدا ىف -(3)  533
 اجتنب الغيبة فاَّنا ادام كالب النار) مكاسب حمرمه باب الغيته(.كذب من زعم انه ولد من حالل و هو يأكل حلوم الناس بالغيبة ف  -(4)  534
 من مشى ىف غيبة اخيه و كشف عورته كانت اول خطوة خطأها وضعها ىف جهنم) مكاسب حمرمه(. -(5)  535
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______________________________ 
الغيبة اشد من الزنا و ان الرجل يزنى فيتوب و يتوب اللّه عليه  -(1)

صاحب الغيبة ال يغفر له حتى يغفر له صاحبه )مكاسب محرمه  و ان

 (.310ص  3كالنتر ج 

  مكاسب محرمه -(2)

من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللّه بينهما فى الجنة و من  -(3)

اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما و كان المغتاب خالدا 

 (.318 فى النار و بئس المصير )مكاسب محرمه ص

كذب من زعم انه ولد من حالل و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة  -(4)

 فاجتنب الغيبة فانها ادام كالب النار )مكاسب محرمه باب الغيته(.

من مشى فى غيبة اخيه و كشف عورته كانت اول خطوة خطأها  -(5)

 وضعها فى جهنم )مكاسب محرمه(.

 275، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كننده اگر توبه كند، آخرين كسى است كه به  يبتروايت شده كه غ

شود و اگر بدون توبه بميرد، نخستين كسى است كه به  بهشت وارد مى

 .536رود دوزخ مى
                                                 

 (.ان املغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل اجلنة و ان مل يتب فهو اول من يدخل النار) مكاسب حمرمه باب الغيبه -(1)  536

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  625 

شهيد ثانى از حضرت صادق عليه السّالم و از پيغمبر اكرم صلّى اللّه 

نزديكترين حاالت به كفر، آن است »كند كه:  عليه و آله روايت مى

اى بشنود و آن را ضبط كند تا او را با آن  رى كلمهكه شخص از ديگ

 «.537اى ندارند رسوا نمايد، چنين اشخاصى در آخرت بهره

و قريب به همين مضمون چندين روايت در اصول كافى نقل شده 

 است.

غيبت كردن، زودتر »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

برد، از بيمارى  بين مىشود و آن را از  در دين شخص، كارگر مى

فرمايد:  . حضرت صادق عليه السّالم مى538«خوره در درون او

خورد  غيبت بر هر مسلمانى حرام است و جز اين نيست كه غيبت مى»

 .539«برد حسنات را، مانند از بين بردن آتش، هيزم را و از بين مى

فرمايد: مراد از جمله خوردن غيبت، حسنات را؛ يا اين است  شيخ مى

ه غيبت، كارهاى خيرى را كه )انسان( بجا آورده است، همه را ك

اش  سازد. يا اين است كه عقابش بيشتر از ثوابهاى گذشته باطل مى

شود. يا اينكه حسناتش، در نامه عمل كسى كه غيبتش را كرده  مى

                                                 
 كشف الريبة تاليف شهيد ثاىن.  -(2)  537
 (.357ص  2الغيبة اسرع ىف دين الرجل من اْلكلة ىف جوفه) اصول كاىف ج  -(3)  538

 مهان صفحه مراجعه شود. 1و پاورقى  100به روايت صفحه 
 مصباح الشريعه مكاسب حمرمه باب الغيبة(. ان الغيبة حرام على كل مسلم و ان الغيبة لتأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب) اصول كاىف -(4)  539
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شود. چنانچه اين مطلب در چند حديث وارد است، از آن  ثبت مى

ه عليه و آله مرويست كه فرمود: جمله از رسول خدا صلّى اللّ

آورند، و نامه عملش را به او  اى را در موقف حساب قيامت مى بنده»

بيند،  دهند، كارهاى خيرى را كه در دنيا انجام داده در آن نمى مى

گويد: خدايا اين نامه عمل من نيست، زيرا حسنات خود را در آن  مى

كند و فراموش  اه نمىشود: خداى تو اشتب بينم. به او گفته مى نمى

نمايد، كارهاى نيكت به واسطه غيبت كردنت از مردم، از بين  نمى

  آورند و نامه عملش رفت. پس ديگرى را مى

______________________________ 
ان المغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة و ان لم يتب فهو  -(1)

 اول من يدخل النار )مكاسب محرمه باب الغيبه(.

 كشف الريبة تاليف شهيد ثانى. -(2)

الغيبة اسرع فى دين الرجل من اآلكلة فى جوفه )اصول  -(3)

 (.357ص  2كافى ج 

 همان صفحه مراجعه شود. 1و پاورقى  100به روايت صفحه 
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ان الغيبة حرام على كل مسلم و ان الغيبة لتأكل الحسنات كما  -(4)

ه مكاسب محرمه باب تأكل النار الحطب )اصول كافى مصباح الشريع

 الغيبة(.

 276، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بيند،  دهند و در آن، حسناتى را كه بجا نياورده مى را به او مى

گويد: پروردگارا: اين نامه عمل من نيست، چون اين همه حسنات  مى

گويند: اينها حسنات  ام. به او مى كه در آن ثبت است، من بجا نياورده

تو غيبت كرده در عوض، حسناتش به تو داده  فالن شخص است كه از

 «.شده است

فرمايد: ظاهر اين اخبار آن است  شيخ پس از نقل روايات مذكور مى

اند؛ بلكه  اى از فقها فرموده كه غيبت، گناه كبيره است. چنانچه عده

اى كبائر اشد است )از ربا و زنا( چنانچه صريح روايات مزبور  از پاره

 است.

له كبائر منصوصه، خيانت است )چنانچه گذشت( و و نيز، از جم

توان غيبت را از اقسام خيانت دانست. زيرا كدام خيانت باالتر از  مى

خبر و غافل است؟  كه بى خوردن گوشت برادر دينى است درحالى
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كدام خيانت باالتر است از اينكه سرش را آشكار و عيب نهانش را 

 فاش سازد؟.

مختص به مؤمن است. يعنى كسى كه  بايد دانست كه حرمت غيبت،

معتقد به عقائد حقه باشد، و از آن جمله اعتقاد به امامت ائمه اثنا 

 عشر عليهم السّالم است. بنابراين غيبت مخالفين، حرام نيست.

ليكن احتياط در ترك غيبت جميع فرق اسالم است. خصوصا آنهائى 

 اشند.كه با حق معاند نباشند و در ترك عقائد حقه قاصر ب

و نيز بايد دانست كه حرمت غيبت، اختصاصى به مؤمن مكلف ندارد. 

شود، غيبت  بلكه بچه نابالغى كه از شنيدن غيبتش متأثر و ناراحت مى

اند: غيبت كردن  كردن از او نيز حرام است. و بعضى از فقها فرموده

 هاى مؤمنين مطلقا حرام است. خواه مميز باشد يا غير مميز. از بچه

  غيبت و موارد آن معنى

غيبت آن است كه »فرمايد:  : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

و حضرت صادق  540«برادر دينيت را به آنچه كراهت دارد، ياد كنى

غيبت آن است كه درباره برادر دينيت »فرمايد:  عليه الساّلم مى

                                                 
 الغيبة ذكرك اخاك مبا يكرهه) مكاسب حمرمه(. -(1)  540
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و حضرت موسى  541«عيبى را كه خداوند بر او پوشيده است، بگوئى

  هركه بگويد درباره»فرمايد:  ر عليه السّالم مىبن جعف

______________________________ 
 الغيبة ذكرك اخاك بما يكرهه )مكاسب محرمه(. -(1)

الغيبة ان تقول فى اخيك ما ستره اللّه عليه )مكاسب اصول  -(2)

 (.358ص  2كافى ج 

 277، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ر او هست و مردم هم آن را كسى كه، حاضر نيست چيزى را كه د

دانند غيبت نيست، و اگر چيزى را كه در او است و مردم  مى

دانند، بگويد، غيبتش را كرده و اگر چيزى را كه در او است و  نمى

دانند، بگويد، غيبتش را كرده و اگر چيزى كه در او نيست  مردم نمى

 .542«بگويد، او را بهتان زده است

ات ديگر، هرگاه چيزى را كه درباره مؤمنى بنابراين دو روايت و رواي

كند، عيبى از او باشد كه بر شنونده و ديگران پوشيده نيست،  نقل مى

داخل در عنوان غيبت نيست. هر چند در عنوان مذمت و سرزنش و 

                                                 
 (.358ص  2الغيبة ان تقول ىف اخيك ما سرته الّله عليه) مكاسب اصول كاىف ج  -(2)  541
 (.358ص  2فيه مما مل يعرفه الناس فقد اغتابه و من ذكره مبا ليس فيه فقد هبته.) اصول كاىف ج  من ذكر رجال من خلفه مبا هو فيه مما عرفه الناس مل يغتبه و من ذكره من خلفه مبا هو -(1)  542
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ايذا و استخفاف به مؤمن باشد و به واسطه اين عناوين حرام باشد 

 شود. چنانچه ذكر مى

اهل لغت، و روايات وارده در معنى غيبت، و  شيخ پس از نقل كلمات

اش اين است كه:  تحقيق در اطراف آن، بياناتى فرموده كه خالصه

مصاديق غيبت بر سه قسم است: يا غيبت بودنش مسلم يا ظاهر، غيبت 

نبودنش هست. قسم اول، يعنى موردى كه قطعا غيبت است، ذكر 

ال شخص كردن چيزى است كه نقص شرعى يا عرفى نسبت به ح

غيبت شده باشد و آن چيز هم بر شنونده پوشيده باشد. به طورى كه 

كننده هم در مقام كوچك كردن  فاش شدنش را راضى نيست و غيبت

گذارى بر او است و خالصه هرگاه در مقام انتقاص  آن شخص و عيب

 مؤمنى، عيب پنهانش را نقل كند، مسلما غيبت و گناه كبيره است.

ا از موارد غيبت است، نقل عيب پنهان ديگرى قسم دوم، كه ظاهر

است. ليكن نه به قصد مذمت كردن و عيب گذاردن و پست كردن او، 

بلكه به غرض ديگرى مانند سرگرمى يا نقل شاهد و نظير، يا از روى 

دلسوزى، عيب پنهان ديگرى را نقل كند و شكى در حرام بودنش 

ت، و داخل در همين نيست و ظاهر روايات آن است كه از موارد غيب

 عنوان است.
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قسم سوم، نقل كردن عيب كسى نزد ديگرى است، كه آن را 

داند. و ظاهر بعضى از روايات آن است كه از عنوان غيبت بيرون  مى

شود كه اين مورد نيز  اى روايات استفاده مى است. هرچند از پاره

 غيبت است.

طرف باشد، در صورتى كه گوينده، در مقام سرزنش و مذمت كردن 

  قطعا حرام

______________________________ 
من ذكر رجال من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه و  -(1)

من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لم يعرفه الناس فقد اغتابه و من 

 (.358ص  2ذكره بما ليس فيه فقد بهته. )اصول كافى ج 

 278، ص: 2 گناهان كبيره، ج

هرچند غيبت بودنش مشكوك است. زيرا اين نقل موجب اذيت  است.

 و اهانت به مؤمن است و شكى در حرمت آن نيست.

شود، مثال  اگر در مقام مذمت و اهانت نيست ليكن قهرا مذمت مى

رساند ياد كند، مانند  شخصى را به القاب و اوصافى كه مذمت را مى

شخص كه مادرش اينكه بگويد: فالنى كه يهودى زاده است فالن 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  632 

بدعمل بوده است اين هم حرام است. چنانچه در سوره حجرات 

 .543 صريحا از لقب زشت گذاردن به ديگران نهى فرموده است

  انواع غيبت

: صريح روايات و كلمات فقها آن است كه در ذكر نقص و عيب 

ديگرى، فرقى نيست كه نقص بدنى باشد يا نسب يا خلق، در گفتار و 

ن يا دنيا، يا در امور راجع به او، مانند لباس و خانه و كردار، در دي

اند. اما  مركب و مانند اينها. و بعضى براى هر يك مثالهائى ذكر كرده

غيبت راجع به بدن، مثل اينكه بگويد: فالنى اعمش )كسى كه هميشه 

شود( يا احول )چشم چپ(، يا اعور )يك  در چشمش آب جمع مى

كوتاه قد، دراز، سياه يا زرد و نظائرش،  چشمى(، يا اقرع )كچل(، يا

 شود. از وصفهائى كه صاحبش از شنيدنش ناراضى و ناراحت مى

غيبت در نسب، مثل اينكه بگويد: فالنى پدرش فاسق، يا خبيث، يا 

خسيس، يا جوالء بوده. يا بگويد؛ نانجيب و مثل اينها. و غيبت در 

متكبر، يا ترسو، يا  خلق، مثل اينكه بگويد: فالنى بد اخالق، بخيل،

 ضعيف و رياكار، يا دزد و ظالم است.

                                                 
543  (1)-\i  ِميان  (.10) سوره حجرات آيه E\ َو ال تَنابَ ُزوا بِاأْلَْلقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اْْلِ
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غيبت در كارهاى مربوط به دين، مثل اين است كه بگويد: فالنى 

كننده است. در كارهاى  خوار، يا در نماز مسامحه دروغگو، يا شراب

نشناس است، جاى  دنيوى، مانند اينكه بگويد؛ فالنى ادب ندارد، حق

و پرخور و پرخواب است. و لباس، مانند شناسد، پرگو  خود را نمى

اينكه بگويد: لباسش كثيف، پاره، كهنه، دراز، كوتاه است. و همچنين 

ساير امورى كه راجع به او است، اگر به بدى ياد شود، به طورى كه 

 او را خوش نيايد و كراهت داشته باشد.

بايد دانست كه فرقى در حكم غيبت نيست كه عيب ديگرى را، به 

طور صريح بگويد يا به  ه زبان فاش كند يا به فعل و اشاره، بهوسيل

 كنايه، به طورى كه دانسته گردد.

و گاهى غيبت به كنايه بدتر است، مثل اينكه بگويد: الحمد هلل كه 

  خدا ما را به حب

______________________________ 
)سوره   وقُ بَعْدَ الْإِيمانِوَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُ -(1)

 (.10حجرات آيه 

 279، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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رياست، يا مجالست با ظلمه، يا حب مال، دچار نكرد. يا بگويد؛ پناه 

بر خدا از حرص، يا از بخل، يا بيشرمى، خدا ما را از شر شيطان 

نگهدارد. و غرض از اين عبارات، كنايه از شخصى باشد كه مرتكب 

 عمال است.اين ا

خواهند از  باز، وقتى كه مى و بسا باشد كه بعضى اشخاص نيرنگ

گويند: فالنى  كنند و مى كسى غيبت كنند، اول شروع به مدحش مى

چقدر خوب شخصى است، ولى چه حيف كه گرفتار شيطان شده و 

جور است. و گاهى از راه نفاق، اظهار غم و غصه براى طرف  فالن

چقدر غصه خوردم و براى فالنى دلم سوخت گويد: آه  كند و مى مى

 كه فالن عمل از او سر زد.

اش را دارد، نبايد رازش را فاش  اگر به راستى دوست او باشد و غصه

 كند و نام او را به بدى ببرد.

 غيبت شخص غير معين و مردد

: غيبت در صورتى است كه از شخص معينى باشد. پس اگر از شخص، 

 كند، مانعى ندارد. مثل اينكه بگويد:بدون نام و نشان غيبت 
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يك نفر را ديدم كه چنين و چنان بود. و هرگاه از يك نفر مردد بين 

چند نفر، غيبت كند، مثل اينكه بگويد: يكى از پسران فالنى چنين و 

چنان است، حرام است. زيرا همه آنها را ناراحت و اذيت كرده است. 

غيبت كند، مثل اينكه بگويد؛  و اگر از يك نفر مردد بين افراد زياد،

يك نفر اصفهانى يا شيرازى چنين و چنان بود، جايز است. و نيز جايز 

است اگر بگويد؛ بعض اصفهانيها يا شيرازيها فالن عيب را دارند. ولى 

اگر بگويد؛ تمام شيرازيها يا اصفهانيها فالن عيب را دارند، پس شكى 

در اين صورت غيبت  در حرمت آن نيست بلكه ظاهر اين است كه،

 تمام اهل آن شهر را كرده است.

و اگر بگويد، بيشتر اهالى فالن شهر، فالن عيب را دارند، خالف 

 احتياط، بلكه حرمتش خالى از قوت نيست.

  كفاره غيبت و توبه آن

: چون غيبت كردن از گناهان كبيره است، اگر كسى به آن مبتال شد، 

. از حيث اينكه مخالفت واجب است فورا از آن پشيمان شود

پروردگار خود كرده و پس از پشيمانى قلبى به زبان نيز استغفار 

نمايد، و عازم باشد كه ديگر گرد چنين گناهى نرود. و چون ظاهر 

بعضى روايات آن است كه، شخص غيبت كرده شده بر غيبت كننده 
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كند، بايد در صورتى كه ممكن است از او طلب عفو  حقى پيدا مى

د، و او را از خود، خوشنود كند. و چنانچه در مقابل غيبتى كه نماي

 كرده، او را به نيكى ياد كند بهتر است،

 280، ص: 2 گناهان كبيره، ج

در صورتى كه غيبت شده، مرده يا دسترسى به او نيست، يا طلب عفو 

خبر  از او مستلزم محذورى است. مثل اينكه از موضوع غيبت بى

شود و نقض  يدن آن غضبناك و ناراحت مىاست، و به واسطه شن

گردد، در اين موارد برايش طلب مغفرت و دعا كند، و از  غرض مى

صحيفه  39خدا بخواهد كه او را خوشنود فرمايد. چنانچه در دعاى 

 سجاديه، و دعاى روز دوشنبه، اين مطلب بيان شده است.

  موارد جواز غيبت

 اند. را جايز شمرده : در چند مورد است كه فقها، غيبت كردن

 شود. و در اينجا به آنچه شيخ در مكاسب فرموده اكتفا مى

غيبت كردن از كسى كه فسقش، آشكار باشد نه پنهانى، مثل  -1

اينكه ظرف شراب را آشكارا در خيابان و بازار به دست گرفته 

هر گاه فاسقى، گناه را آشكارا بجا »بياشامد. چنانچه در روايت است 
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. و همچنين كسى 544«رامى ندارد و غيبت او حرام نيستآورد، احت

كه پرده حيا را انداخت، يعنى در حضور مردم از گناه كردن حيا 

 .545 نكرد، پس غيبت ندارد. يعنى غيبت كردنش حرام نيست

بايد دانست كه قدر مسلم، جواز غيبت، همان گناهى است كه در 

اهانى كه در آورد. اما جواز غيبتش نسبت به گن آشكارا بجا مى

فرمايد: اگر گناه  پنهانى بجا آورده، معلوم نيست. هر چند شيخ مى

آشكارش شديدتر از گناه پنهانش باشد، ذكر آن هم مانعى ندارد؛ 

 ليكن احتياط شديد در ترك آن است.

و نيز بايد دانست كه غيبت متجاهر به فسق، در صورتى جايز است كه 

نابراين اگر براى عمل خود، عذر خودش اقرار به گناه داشته باشد. ب

صحيحى اظهار كند، غيبتش جايز نيست. مثال شراب را براى مداوا و 

خورم، و مقلد كسى هستم كه آن را  كند كه مى عالج مرض ادعا مى

داند. و مثل اينكه در روز ماه رمضان افطار  در اين صورت جايز مى

رى كه قابل كند به عذر اينكه مريض يا مسافر يا عذرهاى ديگ مى

پذيرفتن است دارد. و مثل كسى كه از اعوان ظلمه است و براى 

تراشد، به شرطى كه آن عذر ظاهر الفساد نباشد و  عملش عذرى مى

                                                 
 (.4ج  27سب حمرمه ص اذا جاهر الفاسق بفسقه فال حرمة له و ال غيبة) مكا -(1)  544
 (.4ج  27من القى جلباب احلياء فال غيبة له) مكاسب حمرمه ص  -(2)  545
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احتياط در ترك غيبت او است در غير شهر و محلى كه آن گناه را در 

 آورد. آن آشكارا بجا مى

______________________________ 
فاسق بفسقه فال حرمة له و ال غيبة )مكاسب محرمه اذا جاهر ال -(1)

 (.4ج  27ص 

ج  27من القى جلباب الحياء فال غيبة له )مكاسب محرمه ص  -(2)

4.) 

 281، ص: 2 گناهان كبيره، ج

در مقام شكايت مظلوم از ظالمى كه به او ستم كرده، و بيان  -2

قرآن ظلمى كه به او شده، غيبت ديگر، مانعى ندارد. چنانچه در 

كسى كه از ستمكار انتقام كشد پس از ستم »فرمايد:  مجيد مى

كنند و تالفى ستمى كه  شدگانى كه انتصار مى شدنش، پس بر اين ستم

نمايند، عقاب و عتابى نيست )و گناهى در انتقام  برايشان شده مى

كشيدن از آنها نيست( جز اين نيست كه گناه و عقاب، بر كسانى است 

روند بدون جهت و  كنند و از حد بيرون مى تم مىكه بر مردمان س

 .546«حجتى، براى ايشان است عذاب دردناكى

                                                 
546  (1)-\i  َِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن الن َا السَّ  (.39) سوره شورى آيه E\ رْيِ احلَْقِّ أُولِئَك هَلُْم َعذاٌب أَلِيمٌ اَس َو يَ ْبُغوَن ِف اأْلَْرِض ِبغَ َو َلَمِن انْ َتَصَر بَ ْعَد ظُْلِمِه فَُأولِئَك ما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل ِإمنَّ
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خداوند آشكار كردن گفتار به بدى را، »فرمايد:  و در سوره نساء مى

دارد مگر آشكار كردن كسى كه بر او ستم كرده  دوست نمى

 .547«باشند

دخواهى و احتياط آن است كه، اظهار تظلم نزد كسى كند كه اميد دا

داند دادخواهى از او نخواهد  از او داشته باشد. اما كسى كه مى

تواند بكند، نزد او شكايت از ظالم نكند و ذكر ظلمش را  كرد، يا نمى

 ننمايد.

هرگاه مسلمانى از كسى مشورت كرد در باب  -نصح مستشير -3

خواهد انجام بدهد، و طرف  اى كه با شخص معينى مى معامله

داند كه اگر نگويد معامله صورت  از آن شخص مىمشورت، عيبى 

افتد، و در حقيقت به  گيرد و آن مسلمان به زحمت و در ضرر مى مى

واسطه اظهار نكردن، مسلمانى را در ضرر انداخته و به او خيانت 

كرده است، در اين صورت ذكر آن عيب براى چنين شخصى باين 

 خصوصيات مانعى ندارد.

در اين مسأله، رعايت كردن دو چيز است:  بايد دانست كه احتياط

يكى آنكه در صورتى عيب آن شخص را بگويد، كه ضرر مفسده 

                                                 
547  (2)-\i ... وِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلَم بُّ اللَُّه اجلَْْهَر بِالسُّ  (.148آيه  4) سوره E\ال حيُِ
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نگفتن، بيشتر باشد. بنابراين اگر به عكس شد، يعنى ضررى كه از 

رسد بيشتر از  ريخته شدن آبروى او و رسوا شدنش، به آن شخص مى

د، بايد رس اش مى كننده در معامله ضررى است كه به شخص مشورت

از گفتن عيب طرف خوددارى كرد. و ديگر آنكه ذكر عيب آن 

شخص، در صورتى جايز است كه از ذكر آن براى جلوگيرى از 

مفسده معامله با او، ناچار باشد. پس اگر بدون ذكر عيب كفايت 

دانم  قدر كه بگويد صالحت را در اين معامله نمى كند، مثال همين مى

  و او هم

______________________________ 
وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ  -(1)

عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ 

 (.39)سوره شورى آيه   عَذابٌ أَلِيمٌ

 4)سوره   يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ...ال -(2)

 (.148آيه 

 282، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 پذيرد، بايد به همان اكتفا كرد. مى
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غيبت كردن به قصد نهى از منكر، با اجتماع شرايط آن مانعى  -4

مانى ببيند و بداند كه ندارد. به اين معنى كه هرگاه منكرى را از مسل

كند. ليكن در صورتى كه اصرار  اگر غيبتش را بكند، آن را ترك مى

آن شخص را بر آن منكر بداند، ولى اگر احتمال بدهد كه ترك 

كرده، ذكر آن جايز نيست. و همچنين مانند مورد سابق، بايد 

مالحظه مفسده غيبت كردن و مفسده آن منكر را نمود. پس اگر 

آبروى آن مسلمان، بيشتر از مفسده آن منكرى كه  مفسده هتك

مشغول است باشد، غيبت كردنش جايز نيست. هرچند يقين داشته 

 باشد كه به واسطه غيبت كردن، آن گناه را ترك خواهد كرد.

و خالصه، مسئله آنكه، هرگاه گناهى از مسلمانى ديده شود، بايد تا 

دنش قطعى و غير قابل بشود آن را حمل به صحت كرد. و اگر گناه بو

حمل به صحت باشد، پس اگر آن مسلمان، آن گناه را ترك نموده و 

تكرار نكرد، نقل كردن آن گناه از او حرام است. و همچنين نهى و 

زجر كردن او جايز نيست. زيرا غرض از نهى از منكر، ترك گناه 

است و كسى كه خودش ترك گناه كرده، ديگر موردى براى نهى از 

ست. و اگر ترك آن گناه را نكرده و بر آن مصر باشد، پس اگر او ني

آن گناه نهانى است، نقل آن براى ديگران و فاش كردن آن حرام 

است. و با اجتماع شرايط نهى از منكر، بايد او را از آن گناه بازدارد 
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و اگر بازداشته نشود، و بداند كه اگر گناه او را براى ديگران نقل 

كرد، در اين صورت، نقل گناه او جايز است؛ ليكن  كند، ترك خواهد

به شرط اينكه ترك آن گناه، از ريخته شدن آبروى آن مسلمان 

مهمتر باشد. و از آنچه گفته شد، دانسته گرديد كه جواز غيبت 

مسلمان از باب نهى از منكر، در صورتى است كه آن مسلمان مصر بر 

ه نشود، و مفسده آن گناه، آن گناه باشد و به نهى كردن هم باز داشت

از ريخته شدن آبروى او بيشتر باشد. و نيز بداند كه اگر از او غيبت 

شود ترك خواهد كرد. و با نبودن يكى از اين چهار شرط، غيبت 

 كردن از او حرام است.

كننده  غيبت نمودن و ظاهر كردن عيب كسى كه گمراه و گمراه -5

قصد اينكه مردم فريبش را  است، و در دين خدا بدعت گذاشته، به

 .548نخورند و در دامش نيفتند

غيبت كردن از فاسقى كه روايتى نقل كرده يا بر امرى شهادت  -6

 داده، به قصد

______________________________ 
 شود. معنى بدعت و اهل آن در فصل دوم همين باب ذكر مى -(1)

                                                 
 شود. معىن بدعت و اهل آن در فصل دوم مهني باب ذكر مى -(1)  548
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 283، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 ند و به قولش ترتيب اثر ندهند.اينكه فسق او را بشناس

اش  ذكر كردن كسى به عيب و نقصى كه به آن مشهور و نشانه -7

شده، مانند اعمش )كسى كه مبتال به ضعف بينائى و آب چشم است( 

و احول )چشم چپ( و اعرج )شل( و نظائرش. ليكن در صورتى كه 

گزارى نداشته و فقط به منظور معرفى و شناسانيدن آن  قصد عيب

شخص باشد و طرف هم به ذكر اين القاب ناراحت نباشد. وگرنه بايد 

 خوددارى كرد و به جهت ديگرى او را شناسانيد.

رد كردن كسى كه به دروغ ادعاى نسبى كند، زيرا مصلحت  -8

 ها، مقدم بر مفسده هتك ادعاكننده است. حفظ انساب و خانواده

كه هرگاه دو نفر،  در كتاب كشف الريبه، از بعض فقها نقل كرده -9

گناهى از شخصى ببينند و در غيابش با يكديگر نقل كنند، جايز است. 

زيرا گوينده چيز پنهانى از نظر شنونده برايش نگفته، بلكه چيزى را 

كند. و شهيد فرموده ترك چنين  كه خودش ديده برايش بازگو مى

گفتارى بهتر است، خصوصا در صورت احتمال فراموش كردن شنونده 

 يا ترس مشهور شدن اصل قضيه.
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فرمايد: نقل كردن آن دو نفر، آن گناه را براى  و شيخ انصارى مى

يكديگر، هر گاه از روى سرزنش و بدگوئى از آن شخص باشد، حرام 

 وگرنه جايز است.

به طور كلى هر موردى كه مصلحت غيبت كردن، از مفسده  -10

دن در موارد هتك احترام مؤمن بيشتر باشد. مانند شهادت دا

 خودش، غيبت جايز است.

  استماع غيبت نيز حرام است

: چنانچه غيبت كردن حرام و گناه كبيره است، گوش دادن به آن هم 

به اتفاق جميع فقها حرام است، و پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله 

و  549 كننده است شنونده غيبت، در حكم غيبت»فرمايد:  مى

. و حضرت 550«كنندگان است از غيبت دهنده به غيبت يكى گوش

غيبت كردن از مسلمانى به منزله »فرمايد:  صادق عليه السّالم مى

 .551«كفر، و شنيدن آن و راضى بودن به آن به منزله شرك است

پس از مراجعه به رواياتى كه در شأن مؤمن رسيده، و حرمت او را 

 باالتر از كعبه،

                                                 
 (.136ة احد املغتابني) مستدرك الوسائل كتاب حج باب السامع للغيب -(1)  549
 (.136الغيبة كفر و املستمع هلا و الراضى هبا مشرك) مستدرك كتاب حج باب  -(2)  550
 املستمع احد املغتابني) كشف الريبه(. -(3)  551
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______________________________ 
السامع للغيبة احد المغتابين )مستدرك الوسائل كتاب حج باب  -(1)

136.) 

الغيبة كفر و المستمع لها و الراضى بها مشرك )مستدرك  -(2)

 (.136كتاب حج باب 

 المستمع احد المغتابين )كشف الريبه(. -(3)

 284، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كشف  و از بين بردن آبرويش را با ريختن خونش، برابر دانسته و

رازش را موجب عذاب دردناك شمرده است. و بديهى است كه ركن 

اعظم غيبت و سبب هتك مؤمن، شخص شنونده است. زيرا اگر 

شود. پس بر هر  شنونده نباشد يا گوش ندهد، غيبت واقع نمى

مسلمانى واجب است، هرگاه ببيند كسى در مقام نقل عيب مؤمنى 

كند و آن مؤمن را نصرت  است، استماع نكند بلكه بايد آن را رد

 نمايد.

كسى كه از برادر »فرمايد:  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

كه بتواند او را يارى كند، پس  دينيش نزد او غيبت شود درحالى

فرمايد. و  ياريش كند، خداى تعالى او را در دنيا و آخرت يارى مى
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به خودش چنانچه در صورت توانائى ياريش نكرد، خداوند او را 

 .552«فرمايد واگذارد فرموده در دنيا و آخرت ياريش نمى

كسى كه به برادر دينى خود نيكى كند در موضوع »فرمايد:  و نيز مى

غيبتى كه از او شده، در مجلسى كه آن را شنيده پس آن غيبت را رد 

كند، خداوند هزار نوع شرهاى دنيوى و اخروى را از او رد 

توانست، گناهش هفتاد  كه مى د درحالىفرمايد: و اگر رد نكن مى

 .553«كننده است برابر شخص غيبت

فرمايد: شايد جهت اينكه وزر شخص  شيخ پس از نقل اين حديث مى

كننده بيشتر است، براى  شنونده، كه غيبت را رد نكرده، از خود غيبت

اين است كه سبب جرأت غيبت كننده بر تكرار غيبت آن مؤمن و 

 شود. ديگران مى

اهرا رد غيبت، غير از نهى از غيبت است و مراد، يارى كردن از و ظ

 شخص غيبت شده است.

پس اگر عيب دنيوى باشد، بگويد؛ اينها كه عيب نيست، بلكه عيب 

چيزهائى است كه خداوند آنها را عيب دانسته و از آنها نهى فرموده 

                                                 
 ة و من خذله و هو يستطيع نصره خذله ىف الدنيا و االخرة) اجملالس(.من اغتيب عنده اخوه املؤمن و هو يستطيع نصره فنصره نصره الّله ىف الدنيا و االخر  -(1)  552
 ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعني مرة.من تطول على اخيه ىف غيبة مسعها ىف جملس فردها عنه رد الّله عنه الف باب من الشرىف الدنيا و ْلخرة فان هو مل يردها و هو قادر على  -(2)  553
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است، يعنى گناهان، و از آن جمله است ياد كردن برادرت را به 

ى كه خداوند آن را عيب ندانسته است، يعنى غيبت كردن تو چيز

عيب است، و اگر آن عيب دينى باشد، مثال نقل گناهى از مؤمنى 

 كند، بايد مى

______________________________ 
من اغتيب عنده اخوه المؤمن و هو يستطيع نصره فنصره نصره  -(1)

طيع نصره خذله فى اللّه فى الدنيا و االخرة و من خذله و هو يست

 الدنيا و االخرة )المجالس(.

من تطول على اخيه فى غيبة سمعها فى مجلس فردها عنه رد  -(2)

اللّه عنه الف باب من الشرفى الدنيا و آلخرة فان هو لم يردها و هو 

 قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.

 285، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شود كرد،  ى ذكر كند و اگر حمل به صحت نمىبراى آن وجه صحيح

بگويد، مؤمن كه معصوم نيست ممكن است از او گناهى سر زند، و 

بايد برايش طلب مغفرت كرد، نه اينكه او را سرزنش و رسوا نمود، و 

 شايد گناه توبيخ و سرزنش تو، از گناه آن مؤمن بيشتر باشد.

  رد غيبت در موارد استثنا نيست

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  648 

ت كه حرمت استماع غيبت و وجوب رد آن و يارى كردن : بايد دانس

مؤمن، در صورتى است كه آن غيبت از موارد دهگانه كه جواز غيبت 

را در آنها ذكر كرديم، نباشد. بنابراين حكم غيبت بر سه قسم 

شود: اول آنكه، بداند آن غيبت از موارد دهگانه است، در اين  مى

. دوم آنكه، يقين كند كه صورت استماعش جايز و ردش واجب نيست

آن غيبت، از موارد مزبور نيست، پس قطعا استماعش حرام و ردش 

در صورت توانائى، واجب است. سوم، احتمال دهد از موارد جواز 

غيبت باشد، در اين صورت بايد جمع كند بين ترك استماع و رد آن 

كننده، چون  غيبت، بلكه انتصار مؤمن و بين حفظ احترام غيبت

 مل است كه از موارد جايز باشد و معصيت نباشد.محت

كننده بگويد، شايد بر شما مشتبه شده است و براى  مثل اينكه به غيبت

 آن عيب، وجه صحيحى ذكر كند.

  دو رو و دو زبان

فرمايد: اگر  : شيخ انصارى در آخر بحث غيبت مكاسب مى

 كننده از كسانى باشد كه در حضور آن شخص كه غيبتش را غيبت

گشايد و در غيابش عيبش را  كند، زبان به مدح و ستايش مى مى

 گويد، عذاب چنين شخصى دو برابر است. مى
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شود، و حرمت غيبت  و در شرع، ذو اللسانين )دو زبان( خوانده مى

در چنين حالى شديدتر است. و در اخبار رسيده كه در قيامت 

 .554 كه برايش دو زبان از آتش است آيد درحالى مى

______________________________ 
ء ذو اللسانين يوم القيمة و له لسانان من النار )مكاسب  يجى -(1)

 محرمه(.

 286، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  نميمه -2

دوم از گناهانى كه كبيره بودنش، به واسطه وعده عذاب در قرآن و 

اخبار مسلم شده، نميمه است. چنانچه شهيد ثانى در كشف الريبه و 

خ انصارى در مكاسب محرمه، به كبيره بودنش تصريح و به آياتى شي

اند. از جمله در سوره رعد  چند از قرآن مجيد استدالل نموده

كنند آنچه را خداوند امر به وصل  و كسانى كه قطع مى»فرمايد:  مى

كنند، براى ايشان است دورى از  آن فرموده و در زمين فساد مى

سراى آخرت است يعنى عذاب  رحمت خداوند و برايشان بدى

چين، و كسى كه حرفى  و ظاهر است كه نمام يعنى سخن 555«اخروى

                                                 
 لسانني يوم القيمة و له لسانان من النار) مكاسب حمرمه(.ء ذو ال جيى -(1)  554
555  (1)-\i ارِ َو يَ ْقَطُعوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو يُ ْفِسُدوَن ِف اأْلَْرِض أُولِئَك هَلُُم اللَّْعَنُة َو هَلُْم ُسوُء ا  (.25) سوره رعد آيه E\لدَّ
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كند قطع كرده  كس نقل مى از يك نفر درباره كسى شنيده و براى آن

آنچه خدا امر به وصل آن فرموده و در زمين فساد كرده. زيرا عوض 

شان را اينكه بين مؤمنين، ايجاد عالقه و الفت و محبت كرده و اتحاد

محكم سازد، نفرت و تفرقه و دشمنى ايجاد كرده است پس براى او 

 است لعنت خدا و عذاب آخرت.

و در آيه ديگر « فتنه از قتل شديدتر»فرمايد:  و در سوره بقره مى

و ظاهر است كه شخص نمام، به واسطه  556«بزرگتر است»فرمايد  مى

 ها را چينى، آتش فتنه سخن

______________________________ 
وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ  -(1)

 (.25)سوره رعد آيه  لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

آيه  2)سوره   وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ -وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ -(2)

 (.216و  191

 287، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 
556  (2)-\i  اْلَقْتلِ َو اْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن-\E\i  َِو اْلِفْتَنُة َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتل \E (.216و  191آيه  2) سوره 
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سازد. در سوره نون، ضمن صفات كفار كه سزاوار دخول  روشن مى

چينى  كنندگان براى سخن حركت «مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ» فرمايد آتشند، مى

 كردن.

جز »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم پس از بيان اقسام سحر مى

سحر، نمامى است كه به واسطه آن  اين نيست كه بزرگترين اقسام

اندازد و دشمنى را به جاى صفا در بين  بين دوستان جدايى مى

دهد و به سبب نميمه  كسانى كه با يكديگر يكرنگ بودند قرار مى

ها كشف  گردد و پرده ها خراب مى شود و خانه خونها ريخته مى

. 557«رود شود و نمام بدترين كسانى است كه روى زمين راه مى مى

 كبيره بودن سحر قبال ثابت شد.

 بنابراين نميمه كه از بزرگترين اقسام آن است قطعا گناه كبيره است.

شما را به بدترين »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

خودتان آگاه نكنم؟ گفتند: بلى اى پيغمبر گرامى. فرمود: آنها كه به 

ئى افكنند و براى پاكان چينى روند و در ميان دوستان جدا سخن

 .558«ها جويند عيب

                                                 
من وطئ االرض ...  دم هبا الدور و يكشف هبا الستور و النمام شرعن الصادق عليه الّسالم و ان من اكرب السحر النميمه يفرق هبا بني املتحابني و جيلب العداوة على املتصافيني و يسفك هبا الدماء و يه -(1)  557

 .82ص  2احتجاج ج 
 (.369ص  2بني االحبة الباغون للرباء املعايب) كاىف ج  عن النىب صّلى الّله عليه و آله اال انبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الّله قال صّلى الّله عليه و آله املشاؤن بالنميمة املفرقون -(2)  558
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تراشانى كه  بهشت بر دروغ»فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

 .559«روند حرام است براى سخن چينى مى

كسى كه براى »و از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مرويست كه: 

چينى بين دو نفر حركت كند، خداوند بر او در قبرش، آتشى را  سخن

سوزاند. و چون از قبرش بيرون  فرمايد كه او را مى مى مسلط

فرمايد كه گوشت او  آيد، مارى بزرگ و سياه را بر او مسلط مى مى

 .560«خورد تا داخل جهنم شود را مى

______________________________ 
عن الصادق عليه السّالم و ان من اكبر السحر النميمه يفرق بها  -(1)

ب العداوة على المتصافيين و يسفك بها الدماء و بين المتحابين و يجل

يهدم بها الدور و يكشف بها الستور و النمام شر من وطئ االرض ... 

 .82ص  2احتجاج ج 

عن النبى صلّى اللّه عليه و آله اال انبئكم بشراركم قالوا بلى يا  -(2)

ين رسول اللّه قال صلّى اللّه عليه و آله المشاؤن بالنميمة المفرقون ب

 (.369ص  2االحبة الباغون للبراء المعايب )كافى ج 

                                                 
 (.369ص  2شائني بالنميمة) كاىف ج حمرمة اجلنة على القتاتني امل -(3)  559
سلط الّله عليه تنينا اسود ينهش حلمه حىت يدخل النار.) ثواب االعمال ص  عن النىب صّلى الّله عليه و آله من مشى ىف منيمة بني االثنني سلط الّله عليه ىف قربه نارا حترقه اىل يوم القيمة و اذا خرج من قربه -(4)  560

335.) 
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ص  2محرمة الجنة على القتاتين المشائين بالنميمة )كافى ج  -(3)

369.) 

عن النبى صلّى اللّه عليه و آله من مشى فى نميمة بين االثنين  -(4)

سلط اللّه عليه فى قبره نارا تحرقه الى يوم القيمة و اذا خرج من 

ه عليه تنينا اسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. )ثواب قبره سلط اللّ

 (.335االعمال ص 

 288، ص: 2 گناهان كبيره، ج

چون به معراج رفتم، زنى را ديدم كه سرش مانند سر »و نيز فرمود: 

خوك و بدنش مانند بدن االغ بود، و بر او هزارهزار جور عذاب بود، 

ود؟ فرمود: پس از آن حضرت پرسيده شد كه كار آن زن چه ب

 .561«چينى و خبربرى و دروغگوئى سخن

كند در حرمت  در كتاب حج وسائل الشيعه دوازده حديث نقل مى

 نميمه و در تمام آنها تصريح شده كه بهشت بر نمام حرام است.

اى  ويل، نام دركه «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» فرمايد: در سوره همزه مى

ى است، يا به معنى عذاب شديد است. و از دركات جهنم، يا نام چاه

 همزه، به معنى نمام است.
                                                 

 (.10ص  2اَّنا كانت منامة كذابة.) عيون االخبار ج  رى ىب رأيت امرئة رأسها رأس خنزير و بدَّنا بدن احلمار و عليه الف الف لون من العذاب فسئل ما كان عملها فقال صّلى الّله عليه و آلهملا اس -(1)  561
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فرمايد. و نيز از  چنانچه شهيد ثانى در كشف الريبه به آن تصريح مى

نقل  «عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ  هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ»  بعض علما در آيه شريفه

راز ديگرى را فرموده كه اين آيه داللت دارد، بر اينكه، كسى كه 

كند، حرامزاده است. زيرا زنيم به  چينى مى دارد و سخن نگاه نمى

اى كه پدر او معلوم نيست و  معنى به خود بسته است، يعنى حرامزاده

 او را به زور به خود ببندد.

 به واسطه نمام باران نباريد

: بنى اسرائيل را قحطى گرفت، موسى عليه السّالم از خداوند باران 

وحى رسيد دعاى تو را و كسانى كه با تو هستند، مستجاب  خواست

چينى دست  كنم. زيرا در بين شما، نمامى است كه از سخن نمى

دارد. موسى عليه الساّلم گفت: خدايا آن شخص كيست، تا او  برنمى

 را از بين خود بيرونش كنيم؟ فرمود:

شكار كنم، چگونه راز ديگرى را آ من خود شما را از نميمه نهى مى

سازم. پس توبه اجتماعى كردند و آن نمام هم داخل آنها توبه  مى

 .562كرد پس برايشان باران باريد

  معنى نميمه

                                                 
 وسائل الشيعه كتاب حج. -(2)  562
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: شيخ انصارى در مكاسب فرموده: نميمه از روى قرآن و سنت و 

اجماع و عقل، حرام و از گناهان كبيره است، و آن نقل سخنى است 

اى آن شخص خبر ببرد كه كسى درباره شخصى گفته پس شنونده بر

و برايش نقل كند. و نيز فرمود: هرگاه صاحب سخن راضى نباشد كه 

  گفتارش را به آن شخص برساند، عالوه بر نميمه، غيبت نيز هست

______________________________ 
لما اسرى بى رأيت امرئة رأسها رأس خنزير و بدنها بدن  -(1)

اب فسئل ما كان عملها فقال الحمار و عليه الف الف لون من العذ

ص  2صلّى اللّه عليه و آله انها كانت نمامة كذابة. )عيون االخبار ج 

10.) 

 وسائل الشيعه كتاب حج. -(2)

 289، ص: 2 گناهان كبيره، ج

باشد. و هرچه مفسده نميمه بيشتر باشد،  و مستحق عقوبت آن نيز مى

 عقوبتش نيز زيادتر است.

فرمايد: نميمه، كشف آن رازى است  مى شهيد ثانى در كشف الريبه

كه فاش شدنش از نظر صاحب سخن، بد باشد. يا از نظر آنكه درباره 

كند. يا از نظر شخص ثالث باشد و  او گفته شده و برايش نقل مى
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خواه، آن كشف به گفتار باشد يا به نوشتن يا رمز يا اشاره، و خواه 

 و نقص باشد يا نباشد. آنچه نقل شود از كردار باشد يا گفتار، عيب

هائى است كه  زيرا در حقيقت نمامى، كشف راز نهان و هتك نهفته

آورد بلكه هرچه از حال  فاش شدنش به دو، نتايج سوئى به بار مى

شود شايسته است از آن دم نزد، مگر آنچه كه نقل  مردم ديده مى

ه آن براى مسلمانى سودمند باشد، يا دفع گناهى به آن بشود. چنانچ

اگر ببيند كه كسى مال ديگرى را ربود، اگر از او مطالبه شهادت 

شود، نبايد پوشيده بدارد. اما اگر ببيند كسى مال خود را جائى 

پنهان كرد، نقل آن براى ديگرى نميمه و كشف راز است. و اگر نقل 

 او مشتمل بر ذكر نقص يا عيب صاحب راز باشد، غيبت نيز هست.

چينى چند چيز است؛ اول، قصد بد  سخن فرمايد: سبب و نيز مى

گويد. دوم، اظهار  كردن و زيان رسانيدن به كسى كه از او سخن مى

گويد.  دوستى و خيرخواهى نسبت به كسى كه با او اين سخن را مى

صحبتى و ورود در سخن زيادى و فضولى. پس از آن  سوم، خوش

ته است و شود شش چيز دانس چينى مى وظيفه كسى را كه نزد او سخن

ات چنين و چنان  فرمايد: كسى كه به تو بگويد، فالنى درباره مى

گفت، يا چنين و چنان كرد، يا در مقام خراب كردن كار و تباهى حال 
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تو است، پس بر تو در برابرش شش چيز الزم است: اول آنكه، 

چين فاسق است  سخنش را باور نكنى و حرفش را نپذيرى. زيرا سخن

اگر فاسقى براى شما خبرى آورد نبايد »مايد: فر و خداوند مى

. دوم، او 563«بپذيريد بلكه بايد در اطرافش تحقيق و بررسى نمائيد

چينى نهى و اندرزش دهى و كارش را زشت شمارى.  را از سخن

. 564«به معروف امر كن و از منكر نهى نما»فرمايد:  چون خداوند مى

رد. زيرا خدا سوم، براى خدا او را از جهت گفتارش دشمن دا

  چين را دشمن سخن

______________________________ 
 (.5آيه  49)سوره  إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... -(1)

 (.17آيه  31)سوره  وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ -(2)

 290، ص: 2 گناهان كبيره، ج

دا واجب است. چهارم، به مجرد گفته دارد و دشمنى با دشمن خ مى

چين، به برادر دينى خود بدگمان نشوى. زيرا خداوند  سخن

از بسيارى گمانها بپرهيزيد، جز اين نيست كه بعض »فرمايد:  مى

                                                 
563  (1)-\i  ا ...ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتَبيَُّنو\E (.5آيه  49) سوره 
564  (2)-\i  َِو ْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكر\E (.17آيه  31) سوره 
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. پنجم، سخن او موجب تجسس و بازرسى 565«گمانها گناه است

 نگردد.

گمان تجسس  يعنى به مجرد «وَ ال تَجَسَّسُوا» فرمايد: زيرا خداوند مى

چين را  نكنيد، بلكه آن را نشنيده قرار دهيد. ششم، كار نمام و سخن

براى خود نپسندى و گفتارش را براى ديگرى نقل ننمائى تا خود 

 همچون او نمام و غيبت كن نشوى.

فرمايد: دانشمندى را دوستى بود كه  و در كتاب كشف الريبه مى

ديگرى درباره آن روزى به زيارتش رفت، و ضمنا چيزى را كه 

 دانشمند گفته بود، برايش نقل كرد.

پس آن دانشمند گفت: پس از مدتى كه به مالقات من آمدى، با سه 

خيانت آمدى: يكى آنكه بين من و آن شخص ايجاد دشمنى كردى. 

ديگر آنكه، دل فارغ مرا مشغول به سخن او نمودى، و عالوه، خودت 

ز فرموده: كسى كه نزد تو از را نزد من متهم به خيانت كردى. و ني

چينى  چينى كرد، البته از تو هم نزد ديگرى سخن ديگرى سخن

 خواهد نمود. پس نبايد به او اعتماد پيدا كنى.

بيگمان عيب ترا نزد كسى  هركه عيب دگران نزد تو 
                                                 

565  (1)-\i .ٌاْجَتِنُبوا َكِثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإمْث\E (.12) حجرات آيه 
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 خواهد برد آورد و شمرد

   

 

 يد:فرما و بايد از او سخت در حذر بود. سپس اين حكايت را نقل مى

گفت در او هيچ عيبى نيست جز آنكه  فروخت، مى شخصى غالمى مى

نمام است. مشترى گفت: باكى نيست، و او را خريد. غالم به زن 

خواهد كنيزكى  دارد، مى خواجه گفت: خواجه تو را دوست نمى

بخرد، چون خوابيد تيغ برگير و چند مو از زير گلويش به من بده تا 

. و به خواجه گفت: اين زن عاشق كسى جادو كنم كه عاشق تو شود

شده و تو را خواهد كشت، خود را به خواب بزن تا ببينى با تو چه 

خواهد كرد؟ مرد خود را به خواب زد، ديد زن آمد و تيغى به دست 

دارد. چون رسيد و ريش او را گرفت، مرد يقين كرد، او را خواهد 

ند و مرد را كشت. جست و زن را با آن تيغ كشت خويشان زن آمد

كشتند. خويشان مرد نيز آمدند و بين ايشان جنگ پيوست و خون 

 بسيار ريخته شد.

______________________________ 
 (.12)حجرات آيه  اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. -(1)

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  660 

 291، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  ريختن آبروى مؤمن -3

مؤمن به مسخره، دشنام، طعن، خوار كردن، اهانت،  آبروريزى

  سرزنش، هجو، اذيت

اى كه خداوند بر آن وعده عذاب داده، هتك  سوم از گناهان كبيره

عرض )ريختن آبروى( مؤمن است به هر نحوى كه باشد، خواه به 

مسخره كردن، يا دشنام دادن و بد گفتن، يا عيب گزاردن، يا سرزنش 

ن، و سبك شمردن، و اهانت كردن، يا هجو كردن و ذليل و خوار كرد

 و آزردنش باشد.

  مؤمن عزيز است

شود كه  : از آنچه آيات و روايات در شأن مؤمن رسيده، دانسته مى

اهتمام شارع مقدس در شأن و شرافت مؤمن فوق العاده است. به 

طورى كه حرمتش را از جميع محترمات باالتر، و ريختن آبرويش را 

و مانند ريختن خونش به حساب آورده، و او را وابسته به  گناه عظيم

خداوند ولى كسانى است كه ايمان »فرمايد:  خود دانسته و مى

، و نصرت مؤمنين 567 . و خود را يار و ياور ايشان دانسته566«آوردند
                                                 

566  (1)-\i اللَُّه َوِلُّ الَِّذيَن آَمُنوا\E (.257 آيه 2) سوره 
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و عزت حقيقى را براى او  568 را بر خودش واجب فرموده است

 و را. و ا569 خوانده، در رديف خود و پيغمبرش

______________________________ 
 (.257آيه  2)سوره  اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا -(1)

 (.11)سوره محمد آيه  ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا -(2)

 (.45آيه  30)سوره   وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ -(3)

 (.8آيه  63)سوره  زَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ ...وَ لِلَّهِ الْعِ -(4)

 292، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و اشرف مخلوقات خود،  570داند بهترين و باالترين افراد بشر مى

يعنى حضرت خاتم االنبياء صلّى اللّه عليه و آله را امر به فروتنى و 

اره آنها . و رحمت خود را درب571فرمايد كوچكى براى ايشان مى

و خود را مشترى مال و جان ايشان  572 واجب فرموده است

                                                                                                                                                                                           
567  (2)-\i ذِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوىَل الَِّذيَن آَمُنوا\E (.11) سوره حممد آيه 
568  (3)-\i  َا َعَلْينا َنْصُر اْلُمْؤِمِنني  (.45آيه  30) سوره E\ َو كاَن َحقًّ
569  (4)-\i ... َو لِلَِّه اْلِعزَُّة َو لَِرُسولِِه َو لِْلُمْؤِمِننَي\E (.8آيه  63) سوره 
570 ( 1)-\i  ِاحِلاِت أُولِئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِيَّة  (.7آيه  98) سوره E\ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ
571  (2)-\i  ََو اْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن ات ََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنني \E (.215آيه  26) سوره 

  (.54آيه  6) سوره ٌم َعَلْيُكْم ...َو ِإذا جاَءَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِبآياتِنا فَ ُقْل َسال
572  (3)-\i  نَ ْفِسِه الرَّمْحََة ...  َكَتَب رَبُُّكْم َعلى\E (.54آيه  6) سوره\i ... أُولِئَك َسرَيْمَحُُهُم اللَُّه\E (.71آيه  9) سوره 
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دارد و آنها هم خدا را از هر چيزى  ، ايشان را دوست مى573 خوانده

 .574دارند بيشتر دوست مى

بالجمله نسبت و بستگى مؤمن با خداوند، ظاهر است. و بديهى است 

كه هتك آبروى وابسته به بزرگى، در حقيقت هتك آن بزرگ خواهد 

بود. چنانچه در روايت نبوى صلّى اللّه عليه و آله طعن بر خدا و رد 

. و امام كاظم عليه الساّلم فرمود: 575داند اش را رد بر خدا مى گفته

 .576«به خدا قسم حق مؤمن، بزرگتر از حق كعبه است»

شود كه چقدر ريختن آبروى مؤمن گناه بزرگى  از اينجا دانسته مى

ع خوانندگان عزيز، بعضى از آيات و است. و براى تأكيد و اطال

روايات وارده در خصوص هريك از عناوين مذكوره يادآورى 

 شود: مى

  استهزا و سخريه -1

: بيان كردن گفتار يا كردار يا وصف يا خلقت كسى، بر وجهى كه 

سبب خنده ديگران شود، به گفتار باشد يا به عمل، به ايماء و اشاره 

ى در گناه كبيره بودنش نيست. زيرا در قرآن ا باشد يا به كنايه، شبهه
                                                 

573  (4)-\i ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َو أَْمواهَلُْم ...  ِإنَّ اللََّه اْشرَتى\E (.111آيه  9) سوره 
574  (5)-\i  ُبُّونَه بُُّهْم َو حيُِ  (.165آيه  2) سوره E\ َو الَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَّهِ  i\(.54آيه  5) سوره E\ حيُِ
 (.612ص  8ج  159ان الّله خلق املؤمن من عظمة جالله و قدرته فمن طعن عليه اورد عليه قوله فقد رد على الّله) حج وسائل باب  -(6)  575
 (.290صفحه  1عن العامل عليه الّسالم انه وقف حبال الكعبة مث قال ما اعظم حقك يا كعبة و و الّله ان حق املؤمن العظم من حقك) سفينة البحار جلد  -(7)  576
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مجيد و روايات مستفيضه بر آن وعده عذاب داده شده. چنانچه در 

كسانى كه از روى استهزا و سخريه، »فرمايد:  سوره توبه مى

كنند و نيز  كنندگان از اهل ايمان را در انفاقهايشان عيب مى انفاق

كه در راه خدا انفاق كنند كه مال زيادى ندارند  آنان را عيب مى

  كنند مگر به مقدار طاقت و كوشش

______________________________ 
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ -(1)

 (.7آيه  98)سوره 

آيه  26 )سوره  وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -(2)

215.) 

آيه  6)سوره  وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ ساَلمٌ عَلَيْكُمْ ...

54.) 

أُولئِكَ  (.54آيه  6)سوره  نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ...  كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى -(3)

 (.71آيه  9)سوره  سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ...

آيه  9)سوره  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ ...  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى -(4)

111.) 
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  وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (.54آيه  5)سوره   يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ -(5)

 (.165آيه  2)سوره 

ان اللّه خلق المؤمن من عظمة جالله و قدرته فمن طعن عليه  -(6)

ص  8ج  159قوله فقد رد على اللّه )حج وسائل باب  اورد عليه

612.) 

عن العالم عليه الساّلم انه وقف حبال الكعبة ثم قال ما اعظم  -(7)

حقك يا كعبة و و اللّه ان حق المؤمن العظم من حقك )سفينة البحار 

 (.290صفحه  1جلد 

 293، ص: 2 گناهان كبيره، ج

فرمايد )يعنى  ريه مىخود، خداوند اين استهزاكنندگان را سخ

دهد( و برايشان عذابى رنجاننده و  شان را به آنها مى پاداش سخريه

 .577«دردناك است

در شأن نزول اين آيه شريفه، رواياتى است و خالصه آنها اين است 

كه در غزوه تبوك، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله براى مخارج 

بياورد. بعضى از  لشكر اسالم، امر فرمود: هركس هر چه بتواند،

مالداران، مال فراوانى آوردند و بعضى از فقرا مقدار كمى كه 
                                                 

577  (1)-\i  ََدقاِت َو الَِّذين ِعنَي ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ِف الصَّ ُدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم فَ َيْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر اللَُّه ِمْنُهْم َو هَلُْم َعذاٌب أَلِيٌم ... الَِّذيَن يَ ْلِمُزوَن اْلُمطَّوِّ  (.79) سوره توبه آيه E\ال جيَِ
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داشتند دادند. چنانچه ابو عقيل انصارى نصف صاع خرما آورده و 

گفت: شب گذشته تا صبح، كار كردم و دست مزدم يك صاع خرما 

بود، نصف آن را براى عيالم گذاشتم و نصف ديگر را در راه خدا 

 ن هر دو را مسخره كردند و به هر دو عيب گرفتند.دادم. منافقي

گفتند: ريا كرده و براى نمايش به  بآنكه مال فراوان داده بود، مى

گفتند:  مردم اين همه مال بخشيده. و بآنكه مال كمى داده بود مى

كنندگان جلوه دهد و يا خود را به ياد  خواسته، خود را جزء انفاق

 به او بدهند.مردم آورد تا از صدقات چيزى 

جزاى استهزاكنندگان به مؤمنين، يكى سخريه الهى به ايشان است، و 

ديگر آتش دوزخ جايگاهشان خواهد بود. در بيان مراد از سخريه 

الهى، وجوهى گفته شده، از آن جمله، خداوند استهزاكنندگان را 

دارد و چون  دهد و در ناز و نعمت سرگرم مى در دنيا مهلت مى

سازد و سخريه  به نهايت رسيد، ناگاه ايشان را هالك مىطغيان آنها 

بودن اين امر براى آن است كه اين مهلت و ناز و نعمت، ظاهرا نعمت 

است، ليكن در حقيقت استدراج و هالكت است. اما در آخرت به اين 

هاى خود نشينند و كافران  است كه چون مؤمنان در بهشت بر تخت

داوند درى از دوزخ به جانب بهشت در دوزخ جاى گيرند، به امر خ
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شود. منافقان چون بهشت را ببينند، به سرعت تمام، خود  گشوده مى

شان  رسانند و بهشتيان را با مقامات عاليه را به سختى به در بهشت مى

شود  خواهند وارد بهشت شوند، فورا در بسته مى بينند و چون مى مى

ى سخريه آنها در دنيا خندند و اين امر جزا و مؤمنين بر آنها مى

 است.

 خندند امروز مؤمنين بر كفار مى

جز اين نيست كه گنهكاران از »فرمايد:  : در سوره مطففين مى

خورند  زنند و چون به آنها برمى خندند يا نيشخند مى مؤمنين مى

  درنگ بى

______________________________ 
نَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَ الَّذِينَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِ -(1)

ال يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 

 (.79)سوره توبه آيه  ...

 294، ص: 2 گناهان كبيره، ج

تا  -دپردازن جويى مى ميگريزند و باهم آهسته و با اشاره، به عيب

كه در بهشت جاى  فرمايد: پس در قيامت، مؤمنين درحالى اينكه مى
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. يعنى در برابر 578«خندند اند بر كفار مى گرفته و بر تختها تكيه زده

كردند در آخرت به سخريه  استهزائى كه در دنيا از مؤمنين مى

 شوند. مؤمنين مبتال مى

ده است و كار خوان در اين آيات، استهزاكننده به مؤمن را گناه

مجرم، به معنى آلوده به گناه، روى آورنده به كفر، بريده از حق و 

خير، و در قيامت جايشان را در مقابل مؤمنين كه در بهشتند قرار 

 داده و ظاهر است كه مقابل بهشت دوزخ است.

 شايد آنها بهتر باشند

ايد، بايد  اى كسانى كه ايمان آورده»فرمايد:  : در سوره حجرات مى

خره نكنند گروهى از شما، از گروهى ديگر. شايد ايشان بهتر از مس

كنندگان باشند. )از جهت رفعت درجه و مزيت مرتبه نزد  مسخره

خداوند( و نه زنها از زنها مسخره كنند، شايد ايشان بهتر باشند. و 

 بايد طعنه نزنيد و عيب نكنيد نفسهاى خود را.

مؤمنين به منزله نفس  )يعنى همكيشان خود را مسخره نكنيد چون

واحدند. پس عيب ديگرى كردن عيب خود كردن است( و بايد به 

 .579...«لقبهاى زشت يكديگر را نخوانيد 

                                                 
578  (1)-\i ... ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا كانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن َو ِإذا َمرُّوا هِبِْم يَ َتغاَمُزوَن\E\i  َاِر َيْضَحُكوَن.ف  (.29) سوره مطففني آيه E\اْلَيْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّ
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كند كه ثابت بن قيس هرگاه به مجلس  در تفسير مجمع البيان نقل مى

شد، اصحاب. او را به واسطه سنگينى گوشش نزديك  پيغمبر وارد مى

دادند تا سخنان آن حضرت  و آله جاى مىرسول خدا صلّى اللّه عليه 

را بشنود روزى براى نماز صبح، آخر صفها واقع شد و پس از نماز 

رفت تا ميان او و پيغمبر يك نفر  نهاد و مى برخاست و پاى بر مردم مى

فاصله بود. به او گفت: دور شو تا نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله 

شين ثابت خشمگين شد و همانجا نشينم. آن مرد گفت: جاى خود بن

نشست، چون هوا روشن شد، ثابت در او نگريست و گفت تو كيستى؟ 

گفت: فالن. ثابت گفت: فالن پسر فالنه. و نام مادرش را كه پيش از 

 اسالم به زنا و فجور مشهور بود ذكر كرد.

آن مرد از اين سرزنش خجل و شرمنده گرديد و سر بزير انداخت، 

  يفهپس اين آيه شر

______________________________ 
إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَ إِذا مَرُّوا  -(1)

)سوره  بِهِمْ يَتَغامَزُونَ ... فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.

 (.29مطففين آيه 

                                                                                                                                                                                           
579  (2)-\i ال تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم َو ال تَنابَ ُزوا بِاأْلَْلقاِب ... َأْن َيُكنَّ َخرْياً ِمْنُهنَّ وَ   َأْن َيُكونُوا َخرْياً ِمْنُهْم َو ال ِنساٌء ِمْن ِنساٍء َعسى  يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر قَ ْوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعسى\E (.11) سوره حجرات آيه 
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أَنْ يَكُونُوا خَيْراً   ينَ آمَنُوا ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىيا أَيُّهَا الَّذِ -(2)

أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ ال تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ   مِنْهُمْ وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى

 (.11)سوره حجرات آيه  ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ ...

 295، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 ازل شد.ن

كند كه  فرمايد: انس روايت مى مى «وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ»  و درباره

روزى ام السلمه ازارى سفيد در ميان بسته بود و گوشه آن را بر پس 

كشيد. و عايشه زبان به سخريه او  پشت فروگذاشته، به زمين مى

گشود و به حفصه گفت: آن گوشه ازارى كه ام السلمه از پس خود 

 كند. شد، مانند زبان سگ است كه از دهان بيرون مىك مى

و نيز به صفيه دختر حى بن اخطب همسر پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله 

زاده، خداوند نازل فرمود، كه  گفتند اى يهودى سرزنش كرده و مى

 عيب بر يكديگر نگذاريد و به لقبهاى زشت يكديگر را نخوانيد.

در قيامت، اهل سخريه »فرمايد:  آله مى پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و

گشايند  آورند و براى يكى از ايشان درى از بهشت مى و استهزا را مى

آيد كه  گويند، بشتاب و داخل شو. او با غم و اندوه مى و به او مى
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گشايند و به او  بندند، و از طرف ديگر درى مى داخل شود، در را مى

 بندند. رسد، در را مى ن در مىگويند، زود داخل شو. چون نزد آ مى

تواند  همچنين به اين بليه گرفتار است و از هيچ درى داخل نمى

گويند بيا و  شود. چنانچه باز به او مى بشود، به طورى كه مأيوس مى

 .580«آيد نمى

  سب و طعن -2

: نسبتهاى زشت به مؤمن دادن و كلمات ناروا به او گفتن، در اصطالح 

گويند، كه در باب اول ذكر  مزادگى را قذف مىفقها نسبت زنا و حرا

گويند. مانند، اى رباخوار،  شد. و نسبتهاى زشت ديگر را سب مى

شرابخوار، ملعون، خائن، االغ، سگ، اى خوك، فاسق، فاجر و مانند 

 اينها كه متضمن خوار كردن و سبك نمودن مخاطب است.

نام دادن به مؤمن، دش»فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

و شايد مراد چنين باشد كه  581«مانند نزديك شدن به هالكت است

دشنام به مؤمن، نزديك شدن به كفر و خروج از دين است. زيرا 

 عاقبت اصرار بر كبائر كفر است.

                                                 
 .326صفحه  5حمجة البيضاء جلد  -(1)  580
 (.359ص  2سباب املؤمن كاملشرف على اهللكة) كاىف ج  -(2)  581
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دشنام دادن به مؤمن فسق است، و جنگيدن با »فرمايد:  همچنين مى

( گناه است، و حرمت او كفر، و خوردن گوشتش )بدگوئى پشت سرش

  مالش چون حرمت خونش

______________________________ 
 .326صفحه  5محجة البيضاء جلد  -(1)

 (.359ص  2سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة )كافى ج  -(2)

 296، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .582«محفوظ است

 فرمايد: فسق در اينجا، به معنى گناه مجلسى در شرح اين حديث مى

اى است كه نزديك به كفر باشد. و از اين حديث دانسته  كبيره

شود كه گناه سب، بزرگتر از غيبت است. خصوصا با مالحظه اينكه  مى

شود تا غيبت. زيرا در سب، اذيت در  مؤمن از سب بيشتر اذيت مى

 روى، و در غيبت، اذيت پشت سر است.

به مرتكب  فرمايد: مقصود كفرى است كه و در شرح قتاله كفر مى

شود، يا به اعتبار موردى است كه كشتن او را حالل  كبيره گفته مى

                                                 
 (.360ص  2كاىف ج   سباب املؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل حلمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه) -(1)  582

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  672 

شمارد، يا به جهت ايمانش با او بجنگد، يا اينكه جنگيدن با مؤمن از 

 اسباب كفر است.

 مردن به بدترين مردنها

هيچ بشرى در چشم مؤمن »فرمايد:  : حضرت باقر عليه السّالم مى

د، جز اينكه به بدترين مردنها بميرد و )يعنى روبرو( به او طعن نزن

 .583«سزاوار باشد كه به خير برنگردد

فرمايد: بدترين مردن يا به حسب دنيا  مجلسى در شرح حديث مى

است، مانند غرق شدن، يا سوختن، يا عمارت بر او خراب شدن، يا 

خوراك جانور شدن و مثل اينها. يا به حسب آخرت است، مانند اينكه 

د، يا بدون توبه از اين عالم برود و مراد از خير، توبه و با كفر بمير

 عمل صالح با ايمان است.

 شود گاهى مظلوم هم ظالم مى

: حضرت موسى بن جعفر عليه السّالم درباره دو نفرى كه به هم 

آنكه آغاز به دشنام كرده، ستمكارتر است و »دشنام دهند، فرمود: 

                                                 
 (.361ص  2ما من انسان يطعن ىف عني مؤمن اال مات بشر ميتة و كان قمنا ان ال يرجع إىل خري.) كاىف ج  -(2)  583
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آنجا كه ستم شده، يعنى  گناه خودش و طرفش به گردن او است، تا

 .584«طرفش از حد نگذراند

يعنى اگر آن طرف، در مقام جواب از حد تجاوز كرد، گناهش به 

 باشد. گردن خودش مى

______________________________ 
سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معصية و حرمة  -(1)

 (.360ص  2ماله كحرمة دمه )كافى ج 

ان يطعن فى عين مؤمن اال مات بشر ميتة و كان قمنا ما من انس -(2)

 (.361ص  2ان ال يرجع إلى خير. )كافى ج 

عن ابى الحسن موسى عليه الساّلم فى رجلين يتسابان قال  -(3)

)عليه السّالم( البادى منهما اظلم و وزره وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر 

 (.360ص  2الى المظلوم )كافى ج 

 297، ص: 2 گناهان كبيره، ج

خالصه بيان مجلسى عليه الرحمة در شرح اين حديث آن است كه، 

گناه دو طرف دشنام، بر آن است كه آغاز دشنام كرده است. زيرا 

نخست فعل حرام از او سر زده و نيز باعث ارتكاب طرف هم شده 
                                                 

 (.360ص  2لوم) كاىف ج ظعن اىب احلسن موسى عليه الّسالم ىف رجلني يتسابان قال) عليه الّسالم( البادى منهما اظلم و وزره وزر صاحبه عليه ما مل يعتذر اىل امل -(3)  584
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داد، طرف هم ساكت بود و دشنام طرف در  است. اگر او دشنام نمى

هرچند گناه است، ليكن شارع آن گناه را بر  مقام جواب و تالفى،

عهده ابتداكننده قرار داده، به شرطى كه تعدى نكند و چنانچه 

شود نسبت به آن زياده  تعدى كند، در حكم ابتدا كننده دشنام مى

 روى.

  تر گفتن تعدى به تكرار يا سخت

روى در جواب، گاهى به تكرار است؛ مثل اينكه ابتدا كننده  : زياده

دفعه بگويد اى سگ او هم در جواب، دو مرتبه بگويد  دشنام يك به

تر گفتن  اى سگ اى سگ. و گاهى تعدى در جواب، دشنام سخت

 است؛ مثل اينكه در پاسخ كسى كه به او گفته اى خر بگويد اى سگ.

و آنچه گفته شد از اينكه هرگاه جواب به مثل گويد، گناهش به گردن 

كه در صورتى باشد كه اصل دشنام قذف ابتداكننده است، دور نيست 

يا كذب نباشد. پس اگر بگويد اى زناكار يا سارق، در جواب 

دهنده سارق نيست. و  تواند بگويد اى سارق هنگامى كه دشنام نمى

هائى كه در مقام  بالجمله در مقام جواب در دشنام، بايد به دشنام

اهل، ظالم تأديب و متعارف است اكتفا شود مثل گفتن اى احمق، ج

 غافل و امثال اينها.
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  بهشت بر بدزبان حرام است

به راستى خداوند »فرمايد:  : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

شرم كه  آبرو و كم دهنده بى بهشت را حرام فرموده است بر هر فحش

باك ندارد چه بگويد و چه به او گفته شود. زيرا به راستى اگر از او 

عرض شد يا رسول «. ز زنا است، يا از شرك شيطانبازرسى كنى، يا ا

 اللّه در ميان مردم شرك شيطان هم هست؟

و تو اى شيطان، »فرمود: مگر نخواندى فرمايش خداوند را كه: 

 .585«شريك ايشان باش در دارائى و اوالد

مجلسى از شيخ بهائى نقل كرده: كه شايد مقصود اين است كه، تا 

  مدتى بهشت

______________________________ 
قال النبى )صلّى اللّه عليه و آله( ان اللّه حرم الجنة على كل  -(1)

ء قليل الحياء ال يبال ما قال و ال ما قيل له فانك ان فتشته  فحاش بذى

لم تجده اال لغية او شرك شيطان فقيل يا رسول اللّه أ في الناس 

ه( اما تقرء قول شرك شيطان فقال رسول اللّه )صلّى اللّه عليه و آل

                                                 
ان ء قليل احلياء ال يبال ما قال و ال ما قيل له فانك ان فتشته مل جتده اال لغية او شرك شيطان فقيل يا رسول الّله أ ِف الناس شرك شيط قال النىب) صّلى الّله عليه و آله( ان الّله حرم اجلنة على كل فحاش بذى -(1)  585

 (.323ص  2ج  -) اصول كاىف باب البذاءE\َو شارِْكُهْم ِف اأْلَْمواِل َو اأْلَْوالدِ  i\ ليه و آله( اما تقرء قول الّله تعاىلفقال رسول الّله) صّلى الّله ع
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 -)اصول كافى باب البذاء وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَواْلدِ  اللّه تعالى

 (.323ص  2ج 

 298، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بر او حرام است. يا مقصود، بهشت مخصوصى است كه از آن محروم 

 است و آماده شده براى مؤمن غير فحاش.

عليه الساّلم رفتم، و با من آغاز  گويد؛ نزد حضرت صادق سماعه مى

سخن فرمود كه اى سماعه اين چه جنجالى بود كه ميان تو و 

گو و بدزبان و لعنت فرست باشى.  شتردارت پديد گشت. مبادا دشنام

 در پاسخ گفتم: به خدا چنين بود. زيرا او به من ستم كرده.

ستم كردى.  فرمود: اگر او به تو ستم كرد، تو بر او سر افتادى و بيشتر

به راستى اين كردار، از كردارهاى من نيست و من به شيعيانم چنين 

 .586دهم. از پروردگارت آمرزش جو و بدان بازنگرد دستورى نمى

كسى كه به مؤمنى، به »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

اى از كلمه طعن زند )بدگوئى كند(، خداوند بوى بهشت را بر او  پاره

                                                 
صخابا او لعانا فقلت و الّله لقد كان ذلك انه ظلمىن فقال ان كان  اوعن مساعة قال دخلت على اىب عبد الّله عليه الّسالم فقال ىل مبتدئا يا مساعة ما هذا الذى كان بينك و بني مجالك اياك ان تكون فحاشا  -(1)  586

 (.326ص  2ظلمك لقدار بيت عليه ان هذا ليس من فعاىل و ال آمر به شيعىت استغفر ربك و ال تعد) كاىف باب البذاء ج 
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فرمايد، و حال آنكه بوى بهشت از پانصد سال راه يافت  حرام مى

 .587«شود مى

 روايات در اين مقام بسيار، و آنچه گفته شد كفايت است.

دو مطلب را اينجا بايد تذكر داد: يكى آنكه، هرگاه كسى، مؤمنى را 

سب كرد چون او را آزرده، عالوه بر عقوبت اخروى، آن مؤمن حق 

داند،  م شرع شكايت كند تا او را به آنچه صالح مىدارد از او به حاك

تعزير نمايد، چنانچه در بحث قذف اشاره شد. و چنانچه از كسى كه 

دشنامش داده عذرخواهى كند و او را از خود راضى نمايد، تعزير 

شود. ديگر آنكه اگر از اين گناه پشيمان شود و از خداوند  ساقط مى

 گردد. او برداشته مى پوزش بخواهد، عذاب آخرتى هم از

فرمايد:  دشنام به هركس كه باشد: حضرت صادق عليه السّالم مى

هرزه گوئى و بدزبانى از جفاكارى است و جفاكار در آتش »

 .588«است

______________________________ 
عن سماعة قال دخلت على ابى عبد اللّه عليه السّالم فقال لى  -(1)

                                                 
 (.139سمائة عام) مستدرك كتاب حج باب من طعن ىف مؤمن بشطر كلمة حرم الّله عليه ريح اجلنة و ان رحيها ليوجد من مسرية مخ -(2)  587

 (.325ص  2البذاء من اجلفاء و اجلفاء ىف النار) كاىف ج 
 (.139من طعن ىف مؤمن بشطر كلمة حرم الّله عليه ريح اجلنة و ان رحيها ليوجد من مسرية مخسمائة عام) مستدرك كتاب حج باب  -(2)  588

 (.325ص  2البذاء من اجلفاء و اجلفاء ىف النار) كاىف ج 
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ى كان بينك و بين جمالك اياك ان تكون مبتدئا يا سماعة ما هذا الذ

فحاشا او صخابا او لعانا فقلت و اللّه لقد كان ذلك انه ظلمنى فقال ان 

كان ظلمك لقدار بيت عليه ان هذا ليس من فعالى و ال آمر به شيعتى 

 (.326ص  2استغفر ربك و ال تعد )كافى باب البذاء ج 

يه ريح الجنة و ان من طعن فى مؤمن بشطر كلمة حرم اللّه عل -(2)

ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام )مستدرك كتاب حج باب 

139.) 

 (.325ص  2البذاء من الجفاء و الجفاء فى النار )كافى ج 

 299، ص: 2 گناهان كبيره، ج

محقق بزرگوار، مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى در حاشيه مكاسب 

 فرمايد: مى

حش است با هركس كه باشد مقتضاى اطالق روايات، حرام بودن ف

خواه مسلمان و مؤمن باشد، يا كافر و فاسق، كوچك يا بزرگ. بلكه 

توان گفت؛ هرچند بچه و غير مميز باشد بلكه در بعضى روايات از  مى

 سب و لعن حيوانات نيز نهى شده است.

  حرمت دشنام در صورت عكس العمل
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رگردد و باو يا : دشنام به مخالف )سنى( يا كافر اگر سبب شود كه ب

مؤمن ديگرى دشنام دهد، جايز نيست. چنانچه دشنام به مقدسات 

دينى هر ملتى از ملل عالم، جايز نيست. زيرا شنونده آن دشنام، از 

دهد آنگاه  گردد و به مقدسات دين الهى دشنام مى آن ملت بر مى

وزرش به عهده ابتداكننده به دشنام است. چنانچه در سوره انعام 

 .589فرمايد از اين موضوع نهى مىصريحا 

نويسد: اين يكى از ادبهاى دينى را خاطرنشان  در تفسير الميزان مى

سازد كه با رعايت آن، احترام مقدسات جامعه دينى محفوظ  مى

شود. چون اين  مانده، دستخوش اهانت و ناسزا و يا سخريه نمى

، با معنى غريزه انسانى است كه از حريم مقدسات خود دفاع نموده

كسانى كه به آنها تجاوز كنند، به مقابله برخيزد. و چه بسا شدت 

خشم، او را به فحش و ناسزا به مقدسات آنان وادارد و چون ممكن 

بود، مسلمين به منظور دفاع از پروردگار، بتها را هدف دشنام خود 

قرار دهند و در نتيجه مشركين را وادار سازند كه حريم مقدس 

دهد كه به  ورد هتك سازند، لذا به آنان دستور مىخداى تعالى را م

خدايان مشركين ناسزا نگوئيد. چون اگر ناسزا بگوئيد و آنان هم در 

مقام معارضه به مثل، به ساحت قدس ربوبى توهين كنند، در حقيقت 

                                                 
589  (1)-\i ... َو ال َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فَ َيُسبُّوا اللََّه َعْدواً ِبَغرْيِ ِعْلٍم\E (.107) سوره انعام آيه 
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خود مؤمنين باعث هتك حرمت و جسارت به مقام خداوندى 

 .590اند شده

______________________________ 
وَ ال تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ  -(1)

 (.107)سوره انعام آيه  عِلْمٍ ...

آن را  «كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ»  و از عموم تعليلى كه جمله -(2)

مقدسات دينى استفاده  كند، نهى از هر كالم زشتى نسبت به افاده مى

اى از  نويسد: اگر در پاره شود و نيز در همين تفسير الميزان مى مى

روايات، وارد شده كه پيغمبر اكرم )صلّى اللّه عليه و آله( بعضى از 

لَعَنَهُمُ » فرمايد: بزرگان قريش را لعنت فرمود، يا در قرآن كريم مى

امثال اين  «ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِأُفٍّ لَكُمْ وَ لِم -اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ*

مَنَّاعٍ »  كلمات. ناسزا و توهين نيست بلكه نفرين است. چنانچه امثال

يعنى مانع خير و ستمگر و  «لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ

ت اصل است اينها از قبيل بيان واقع اس همه پررو و بى گنهكار و با اين

 نه ناسزا.

 300، ص: 2 گناهان كبيره، ج
                                                 

ٍة َعَمَلُهمْ » i\ و از عموم تعليلى كه مجله -(2)  590 اى از  نويسد: اگر در پاره شود و نيز در مهني تفسري امليزان مى هر كالم زشىت نسبت به مقدسات ديىن استفاده مى كند، َّنى از آن را افاده مى E\«َكذِلَك زَي َّنَّا ِلُكلِّ أُمَّ
امثال اين كلمات.  E\«ُأفٍّ َلُكْم َو ِلما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّهِ  -E\i\*َلَعَنُهُم اللَُّه ِبُكْفرِِهمْ » i\فرمايد: روايات، وارد شده كه پيغمرب اكرم) صّلى الّله عليه و آله( بعضى از بزرگان قريش را لعنت فرمود، يا در قرآن كرمي مى

 صل است اينها از قبيل بيان واقع است نه ناسزا.ا مهه پررو و ىب يعىن مانع خري و ستمگر و گنهكار و با اين E\«َمنَّاٍع لِْلَخرْيِ ُمْعَتٍد أَثِيٍم ُعُتلٍّ بَ ْعَد ذِلَك زَنِيمٍ » i\ ناسزا و توهني نيست بلكه نفرين است. چنانچه امثال
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  ذليل و سبك كردن مؤمن -3

هركه مؤمنى را براى »فرمايد:  : حضرت صادق عليه الساّلم مى

ندارى و تهيدستيش كوچك شمارد، خداوند، روز رستاخيز او را در 

 .591«برابر خاليق برسوائى شهره سازد

ندى را خوار هركس مؤمن مستمند يا غير مستم»فرمايد:  و نيز مى

شمارد، خداى تعالى او را خوار و دشمن دارد تا از خوار شمردن آن 

 فرمايد: و همچنين مى 592«مؤمن برگردد

دهد كجايند روگردانان از  چون روز رستاخيز شود، منادى ندا مى»

شوند كه چهره ايشان گوشت ندارد. و  دوستانم؟ پس مردمى برپا مى

كه مؤمنان را آزردند و در شود: اينها كسانى هستند  گفته مى

برابرشان ايستادند و به آنها دشمنى و لجبازى كردند و با آنها در 

شود كه آنها را به  دنياشان سخت گرفتند. سپس فرمان داده مى

 .593«دوزخ برند

                                                 
 (.353من استذل مؤمنا و استحقره لقلة ذات يده و لفقره شهره الّله يوم القيمة على رؤس اخلالئق) كاىف باب االميان و الكفر ص  -(1)  591

 باره در آخر حبث توىل و تربى نقل گرديده است. روايت جالىب دراين
 (.351ص  2كينا او غري مسكني مل يزل الّله عز و جل حاقرا له ماقتا حىت يرجع عن حمقرته اياه) كاىف ج من حقر مؤمنا مس -(2)  592
 352ص  2كاىف ج   -(3)  593
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هركس يك دوست مرا »فرمايد:  و همچنين فرمود: خداى تعالى مى

است و من به يارى اهانت كند، هر آينه به نبرد با من كمين گرفته 

 .594«ترم كردن دوستم از هر چيزى شتابان

گويد: در مجلس حضرت صادق عليه السّالم حاضر  ابو هارون مى

كنيد؟  بودم و حضرت به حاضرين فرمود: چرا شما، ما را خوار مى

كه ما شما را يا  پس مردى خراسانى ايستاد و گفت: پناه به خدا از اين

خوار كنيم. امام عليه الساّلم فرمود:  چيزى كه راجع به شما باشد،

بلى، جز اين نيست كه تو خود يكى از استخفاف كنندگان منى. 

خراسانى گفت: پناه به خدا كه من شما را خوار كرده باشم. امام 

السّالم فرمود: واى بر تو، آيا در وقتى كه ما نزديك جحفه  -عليه

مقدار يك ميل راه بوديم، فالن شخص از تو خواهش كرد كه او را به 

  روى خسته سوار كنى و گفت: به خدا از پياده

______________________________ 
من استذل مؤمنا و استحقره لقلة ذات يده و لفقره شهره اللّه  -(1)

يوم القيمة على رؤس الخالئق )كافى باب االيمان و الكفر ص 

353.) 

                                                 
 (.351ص  2ء اىل نصرة اوليائى) كاىف ج  ان الّله تعاىل يقول من اهان ىل وليا فقد ارصد حملاربىت و انا اسرع شى -(4)  594
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رى نقل گرديده باره در آخر بحث تولى و تب روايت جالبى دراين

 است.

من حقر مؤمنا مسكينا او غير مسكين لم يزل اللّه عز و جل  -(2)

 (.351ص  2حاقرا له ماقتا حتى يرجع عن محقرته اياه )كافى ج 

 352ص  2كافى ج  -(3)

ان اللّه تعالى يقول من اهان لى وليا فقد ارصد لمحاربتى و  -(4)

 (.351ص  2ء الى نصرة اوليائى )كافى ج  انا اسرع شى

 301، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ام، و تو سربلند نكردى و اعتنائى به او ننمودى، هر آينه  و عاجز شده

او را سبك شمردى، و سبك شمارنده مؤمن ما را سبك كرده و حرمت 

 (.148خداوند را ضايع نموده است. )حج وسائل باب 

  سرزنش كردن و رسوا نمودن مؤمن -4

فرمايند:  سّالم و حضرت صادق عليه السّالم مى: حضرت باقر عليه ال

نزديكترين وضعى كه بنده به كفر دارد اين است كه با مردى برادر »

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  684 

دينى باشد، و لغزشها و خطاهاى او را شماره كند، تا روزى او را 

 .595«بدانها سرزنش كند

اى گروه كسانى كه به »پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود: 

ايد و ايمان در دل شما جاى نگرفته، مسلمانان را  آورده زبان اسالم

نكوهش نكنيد و عيبهاى آنها را دنبال نكنيد. زيرا هركس از عيوب 

فرمايد و هركه  گيرى مى گيرى كند، خدا، عيب او را دنباله آنها پى

 .596«اش باشد خدا دنبال عيبش برآيد، رسوايش سازد گرچه در خانه

كسى كه مؤمنى را سرزنش »فرمايد:  مىحضرت صادق عليه الساّلم 

 .597«فرمايد كند، خدا او را در دنيا و آخرت سرزنش مى

هركه كار »فرمايد:  و همچنين پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

زشتى را فاش كند، مانند كسى است كه آن را بجا آورده و هركه 

ميرد تا آن را مرتكب  مؤمنى را به چيزى سرزنش كند، نمى

 .598«شود

                                                 
 (.354ص  2بد اىل الكفر ان يواخى الرجل على الدين فيحصى عليه عثراته و زالته ليعنفه هبا يوما ما.) كاىف ج اقرب ما يكون الع -(1)  595
عوراهتم فانه من تتبع عوراهتم تتبع الّله عورته و من تتبع الّله املسلمني و ال تتبعوا كاىف كتاب االميان و الكفر: قال رسول الّله) صّلى الّله عليه و آله( يا معشر من اسلم بلسانه و مل خيلص االميان اىل قلبه ال تذموا   -(2)  596

 (.335ص  2تعاىل عورته يفضحه و لو ىف بيته.) كاىف ج 
 (.356ص  2من اّنب مؤمنا انبه الّله ىف الدنيا و االخرة) كاىف ج  -(3)  597
 (.356ص  2كاىف ج ء مل ميت حىت يركبه)   من اذاع فاحشة كان كمبتدئها و من عري مؤمنا بشى -(4)  598
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ناگفته نماند كه حرمت سرزنش كردن، منافاتى با نهى از منكر 

ندارد. زيرا در حقيقت نهى از منكر، نصيحت و دلسوزى و 

خيرخواهى است، به تفصيلى كه گذشت و آن غير از توبيخ و سرزنش 

 است.

______________________________ 
على الدين  اقرب ما يكون العبد الى الكفر ان يواخى الرجل -(1)

ص  2فيحصى عليه عثراته و زالته ليعنفه بها يوما ما. )كافى ج 

354.) 

كافى كتاب االيمان و الكفر: قال رسول اللّه )صلّى اللّه عليه و  -(2)

آله( يا معشر من اسلم بلسانه و لم يخلص االيمان الى قلبه ال تذموا 

تبع اللّه عورته و المسلمين و ال تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم ت

ص  2من تتبع اللّه تعالى عورته يفضحه و لو فى بيته. )كافى ج 

335.) 

ص  2من انّب مؤمنا انبه اللّه فى الدنيا و االخرة )كافى ج  -(3)

356.) 

ء لم يمت  من اذاع فاحشة كان كمبتدئها و من عير مؤمنا بشى -(4)

 (.356ص  2حتى يركبه )كافى ج 
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 302ص: ، 2 گناهان كبيره، ج

هركه حكايتى نقل كند بر ضرر »امام صادق عليه السّالم فرمود: 

مؤمنى، و مقصودش اين باشد كه او را چركين كند و آبرويش را 

بريزد تا از چشم مردم بيفتد، خدا او را از بستگى خود براند و به 

 .599«بستگى با شيطان كشاند و شيطان هم او را نپذيرد

حديث گويد: يعنى حكايتى گويد كه مجلسى عليه الرحمة در شرح 

داللت بر ضعف عقل و سستى رأى او دارد، و محتمل است حكايت 

 كردار هم در آن داخل باشد.

و مراد از داللت در اينجا، محبت و يارى كردن است. و شايد مقصود 

از نپذيرفتن شيطان او را، اين باشد كه غرض شيطان گمراهى و 

روردگار است. و چون اين مقصود هالكت انسان و جدا شدنش از پ

 جويد. حاصل شد، ديگر كارى به او ندارد و از او بيزارى مى

محمد بن فضيل به حضرت موسى بن جعفر عليه السّالم عرض كرد: 

رسد كه زشت است و  فدايت شوم، به من از برادر دينيم چيزى مى

ز پرسم كه چنين ا مردان را خوشايند نيست. پس از آن از برادرم مى

كه جمعى كه مورد اطمينان  شود درحالى تو نقل شده، و منكر مى

                                                 
 (.359ص  2ن) كاىف باب الرواية على املؤمن ج من روى على مؤمن رواية يريد هبا شينه و هدم مروته ليسقطه من اعني الناس اخرجه الّله من واليته اىل والية الشيطان فال يقبله الشيطا -(1)  599
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هستند به من خبر داده بودند. امام عليه السّالم فرمود: اى محمد، 

تكذيب كن چشم و گوشت را از برادرت. يعنى بگو چشمم و گوشم 

اشتباه ديده و شنيده، پس اگر پنجاه نفر چيزى را درباره برادرت 

، تصديق برادرت كن و آنها را تكذيب نما. بگويند و او منكر شود

يعنى بگو بر آنها مشتبه شده، و فاش مكن چيزى را كه به وسيله آن، 

آبرو كنى، كه اگر چنين كنى از كسانى  دار و بى او را زشت و لكه

 خواهى بود كه خداوند در قرآن مجيد فرموده:

اى كسانى كه دوست دارند كار زشت در بين مؤمنين فاش شود، بر»

 .600«ايشان عذاب دردناك در دنيا و آخرت است

كسى كه راه رود براى »فرمايد:  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

عيب برادرش، و فاش كردن عيب پنهانش، نخستين گامى كه در اين 

گذارد و خدا او را در قيامت نزد  دارد، در آتش دوزخ مى راه برمى

اى پنهانش را آشكار فرمايد، و عيبه تمام مردم رسوا مى

 .601«سازد مى

______________________________ 
من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه و هدم مروته ليسقطه  -(1)

                                                 
 609ص  8ج  157وسائل كتاب حج باب  -(2)  600
 (.602ص  8خطوة خطأها وضعها ىف جهنم و كشف الّله عورته على رؤس اخلالئق.) وسائل الشيعه ج  -الّله عليه و آله( و من مشى ىف عيب اخيه و كشف عورته كانت اولعن النىب) صّلى  -(3)  601
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من اعين الناس اخرجه اللّه من واليته الى والية الشيطان فال يقبله 

 (.359ص  2الشيطان )كافى باب الرواية على المؤمن ج 

 609ص  8ج  157 وسائل كتاب حج باب -(2)

عن النبى )صلّى اللّه عليه و آله( و من مشى فى عيب اخيه و  -(3)

 -كشف عورته كانت اول

 303، ص: 2 گناهان كبيره، ج

فرمايد: هركس حكايتى را بر ضرر  حضرت صادق عليه الساّلم مى

مؤمنى نقل كند، تا او را چركين كرده آبرويش را بريزد، خداوند او 

يد جهنم است جاى دهد )جائى كه چركهاى را در محلى كه صد

 .602شود( عورت زناكاران در آن جمع مى

كسى كه از گناه مؤمنى آگاه »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

شود، پس آن را فاش كرده پنهانش نسازد، و براى آن مؤمن طلب 

آمرزش ننمايد، آن شخص نزد خدا مانند همان گناهكار است و 

گيرد و بجاآورنده گناه آمرزيده  اش قرار مى عهده عقاب آن گناه بر

شود. و همان رسوا شدنش در دنيا كفاره او است و ديگر در  مى

                                                 
 (.137من روى رواية على اخيه يريد هبا شينه و هدم مروته اوقفه الّله ىف طينة خبال) مستدرك كتاب حج باب  -(1)  602
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تر از آن است كه دو مرتبه  آخرت، رسوائى ندارد. چون خدا كريم

 .603«بنده را بر گناه عقوبت كند و دو مرتبه رسوا فرمايد

 نده است.و بالجمله عقاب آخرت آن گناه، بر عهده افشاكن

 در اين مقام نيز روايات فراوان و همين مقدار كافى است.

 در اين مقام نيز روايات فراوان و همين مقدار كافى است.

 هجو مؤمن به شعر يا نثر -5

فرمايد: هجو كردن مؤمن، از روى  : شيخ انصارى عليه الرحمه مى

قرآن و سنت و اجماع و عقل حرام است. زيرا در هجو مؤمن، 

جوئى و طعنه زدن و غيبت كردن و سرزنش نمودن و سر فاش  عيب

كننده است. پس  كردن است. و هريك از اين امور، گناه كبيره هالك

شود. و اگر  تمام آنچه در امور مذكور ذكر شد، شامل آن نيز مى

 هجو به چيزى كند كه در او نباشد، بهتان نيز هست.

نيست. و خبرى كه فرقى در حرمت هجو مؤمن بين فاسق و غير آن 

ايمانها، يا  در آن، امر به مذمت كردن از فاسقين شده، مراد بى

باشد. و اما هجو غير مؤمن حرام  آنهائى كه فسق آشكار دارند مى

                                                 
 .137مستدرك كتاب حج باب  -(2)  603
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نيست، چون احترامى ندارد. چنانچه جايز است هجو كردن هر 

صاحب بدعتى را به آنچه در او است به قصد اينكه شناخته شود و 

 نيفتد. كسى در دامش

  اذيت به مؤمن -6

  و كسانى كه مردان و زنان مؤمن»فرمايد:  : در سوره احزاب مى

______________________________ 
خطوة خطأها وضعها فى جهنم و كشف اللّه عورته على رؤس 

 (.602ص  8الخالئق. )وسائل الشيعه ج 

فه اللّه من روى رواية على اخيه يريد بها شينه و هدم مروته اوق -(1)

 (.137فى طينة خبال )مستدرك كتاب حج باب 

 .137مستدرك كتاب حج باب  -(2)

 304، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اند )يعنى جنايتى كه سزاوار ايذا  رنجانند به غير آنچه كرده را مى

كنندگان، و زر و  شوند، از آنها سر نزده(، پس هر آينه اين اذيت

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  691 

تحق عذاب بهتان و سزاوار دروغ بزرگى را برداشته )يعنى مس

 «.604عقوبتى ظاهر و نمايانند(

فرمايد: بايد به  خداوند مى»فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

جنگ با من اعالم كند هركس بنده مؤمن مرا بيازارد. و از خشم من 

 .605«آسوده باشد، هركس بنده مؤمنم را گرامى دارد

هركس مؤمنى را »ايد: فرم و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

بيازارد، مرا آزرده و هركس مرا بيازارد، خدا را آزرده و هركس 

خدا را بيازارد، در تورات و انجيل و زبور و قرآن ملعون است. )و در 

 .606«خبر ديگر( بر او است لعنت خدا و مالئكه و تمام مردم

هركس مؤمنى را محزون كند سپس تمام دنيا را »و همچنين فرمود: 

شود و دهنده هم اجرى  او بدهد، تالفى گناه شكستن دلش نمى به

 .607«ندارد

                                                 
604  (1)-\i ناً َو الَِّذيَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َو اْلُمْؤِمناِت ِبَغرْيِ َما اْكَتَسُبوا فَ َقِد اْحَتَمُلوا بُ ْهتاناً َو ِإمْثاً ُمِبي\E (.58) سوره احزاب آيه 
 بدى املؤمن ...ليأذن حبرب مىن من اذى عبدى املؤمن و ليأمن غضىب من اكرم ع -(2)  605

 (.350) كاىف ص 
 .125مستدرك كتاب حج باب  -(3)  606
 من احزن مؤمنا مث اعطاه الدنيا مل يكن ذلك كفارته و مل يوجر عليه. -(4)  607
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هركه مؤمنى را بناحق اذيت كند، مثل اين »فرمايد:  همچنين مى

است كه ده مرتبه مكه معظمه و بيت المعمور را خراب كرده و هزار 

 .608«ملك مقرب را كشته باشد

و بيت  شود كه حرمت مؤمن ده برابر مكه از اين حديث معلوم مى

 المعمور و هزار برابر مالئكه است.

  عقوبت آزار به همسايه شديدتر است

: در چندين مورد، شارع مقدس آزار رساندن به غير را با تأكيد 

بيشترى تحريم فرموده و برايش عقوبتهاى شديد دنيوى و اخروى 

 معين فرموده است. از آن جمله همسايه است.

ى اللّه عليه و آله آمد عرض كرد: مردى از انصار نزد رسول خدا صلّ

  در فالن محله

______________________________ 
وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ  -(1)

 (.58)سوره احزاب آيه  احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً

اذى عبدى المؤمن و ليأمن غضبى من ليأذن بحرب منى من  -(2)

 اكرم عبدى المؤمن ...
                                                 

 (.135من آذى مؤمنا بغري حق فكأمنا هدم مكة و بيت املعمور عشر مرات و كأمنا قتل الف ملك من املقربني) مستدرك كتاب حج باب  -(5)  608
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 (.350)كافى ص 

 .125مستدرك كتاب حج باب  -(3)

من احزن مؤمنا ثم اعطاه الدنيا لم يكن ذلك كفارته و لم  -(4)

 يوجر عليه.

من آذى مؤمنا بغير حق فكأنما هدم مكة و بيت المعمور عشر  -(5)

ربين )مستدرك كتاب حج باب مرات و كأنما قتل الف ملك من المق

135.) 

 305، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ام كسى است كه اميد به خيرش  ام و نزديكترين همسايه خانه خريده

ندارم و از شرش آسودگى ندارم. رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به 

على عليه السّالم و سلمان و ابو ذر و مقداد فرمود تا در مسجد به 

اش از آزار او آسوده نباشد،  زنند؛ هركه همسايهصداى بلند جار 

ايمان ندارد. و سه بار اين جار را زدند. سپس آن حضرت با دست 

خود به هر چهل باب خانه كه در برابرش بود سمت راست و چپ 

اشاره فرمود )يعنى تا چهل خانه از چهار طرف همسايه است و بايد 

 .609حق آنها را رعايت كرد(
                                                 

 .(666ص  2كتاب العشرة باب حسن اجلوار) ج   -كاىف  -(1)  609
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كسى كه ايمان به خدا و »را عليها السّالم است: در مصحف حضرت زه

آزارد و ميهمانش را گرامى  روز جزا دارد، همسايه خود را نمى

 .610«گويد يا خاموش است دارد، و خوب مى مى

از ما نيست كسى كه با »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

 .611«همسايه خود به خوبى رفتار نكند

هركه همسايه »عليه و آله چنين رسيده: از پيغمبر اكرم صلّى اللّه 

فرمايد و  خود را آزار رساند، خدا بوى بهشت را بر او حرام مى

 جايش دوزخ است و بد جايگاهى است.

و از ما نيست كسى كه حق همسايه خود را ضايع سازد. و هميشه 

كرد تا اينكه گمان كردم،  جبرئيل به من سفارش همسايه را مى

 .612«گان خواهد شدبرند همسايه از ارث

اش  اش را بيازارد و كسى كه همسايه كسى كه همسايه»و نيز فرمود: 

. و در غزوه 613«از آزارش در امان نباشد، به بهشت نخواهد رفت

 .614«هركس همسايه خود را آزار رسانده، با ما نيايد»تبوك فرمود: 

                                                 
 (.667ص  2فليقل خريا او ليسكت.) اصول كاىف ج  من كان يؤمن باهلل و اليوم اْلخر فال يؤذى جاره و من كان يؤمن باهلل و اليوم االخر فليكرم ضيفه و من كان يؤمن باهلل و اليوم االخر -(2)  610
 (.668ص  2حيسن جماورة من جاوره) كاىف ج  ليس منا من مل -(3)  611
 (.488ص  8ج  86) وسائل كتاب حج باب -(4)  612
 (.72) وسائل كتاب حج باب -(6و  5)  613
 (.72) وسائل كتاب حج باب -(6و  5)  614
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روزى اصحاب، به آن حضرت عرض كردند: فالن زن، روزها روزه و 

اش را به  دهد ليكن همسايه گذراند و صدقه مى به عبادت مى شبها را

آزارد. رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: خيرى در  زبان مى

 آن زن نيست، او اهل جهنم است. گفتند: فالن زن،

______________________________ 
 .(666ص  2كتاب العشرة باب حسن الجوار )ج  -كافى -(1)

ؤمن باهلل و اليوم اآلخر فال يؤذى جاره و من كان من كان ي -(2)

يؤمن باهلل و اليوم االخر فليكرم ضيفه و من كان يؤمن باهلل و اليوم 

 (.667ص  2االخر فليقل خيرا او ليسكت. )اصول كافى ج 

ص  2ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره )كافى ج  -(3)

668.) 

 (.488ص  8ج  86)وسائل كتاب حج باب  -(4)

 (.72)وسائل كتاب حج باب  -(6و  5)

 306، ص: 2 گناهان كبيره، ج

آورد و آزارى به  فقط نماز واجبى و روزه ماه رمضان را بجا مى

 رساند. فرمود: همسايه نمى
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 .615 او اهل بهشت است

اى كه سه حق  همسايه بر سه قسم است: اول، همسايه»و نيز فرمود: 

ان و رحم باشد. دوم، آنكه دو اى است كه مسلم دارد. و آن همسايه

حق دارد و آن همسايه مسلمان است. سوم، همسايه كافر كه فقط 

 .616«حق همسايگى دارد

ملعون است ملعون است »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

 .617«اش را بيازارد كسى كه همسايه

چون بنيامين از نزد يعقوب رفت فرياد كشيد: خدايا به »و نيز فرمود: 

كنى، فرزندم را بردى و چشمم را گرفتى. خدا به او  رحم نمىمن 

كنم تا آنها را  شان مى وحى كرد: اگر من آنها را ميرانده باشم، زنده

آيد آن گوسفندى را كه سر بريدى و  به تو رسانم. ليكن يادت مى

بريان كردى خوردى و فالن و فالن در همسايگى تو بودند و روزه 

 .618«را به آنها ندادىداشتند و چيزى از آن 

                                                 
صّلى الّله عليه و آله ال خري فيها هى من اهل النار و فالنة تصلى املكتوبة و تصوم شهر رمضان و ال تؤذى  قالوا له صّلى الّله عليه و آله فالنة تصوم النهار و تقوم الليل و تتصدق و تؤذى جارها بلساَّنا قال -(1)  615

 (.72جارها فقال صّلى الّله عليه و آله هى من اهل اجلنة) حج مستدرك باب 
الم و حق اجلوار و حق القرابة و منهم من له حقان حق االسالم و حق اجلوار و منهم من له حق واحد الكافر له حق اجلوار) قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله اجلريان ثلثة فمنهم من له ثلثة حقوق حق االس -(2)  616

 (.72مستدرك كتاب حج باب 
 ) كاىف(-(3)  617
 .72مستدرك كتاب حج باب  -(4)  618
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در روايت ديگر است كه پس از آن، شيوه يعقوب چنين شد كه هر 

كشيد كه هركس  صبح جارچى از منزل او تا يك فرسخ راه جار مى

زد  خواهد، به منزل يعقوب بيايد و در شامگاه هم جار مى چاشت مى

 خواهد، به منزل يعقوب بيايد. هركس شام مى

شود كه چقدر حق همسايه مهم است  ىاز اين حديث، خوب آشكار م

و در اخبار بسيارى حقوق همسايه ذكر شده و به جهت اختصار خالصه 

 شود: آنها يادداشت مى

  حقوق همسايه

: بايد با همسايه با مهربانى و مالطفت سلوك كرد و احسان خود را از 

او دريغ نداشت، آنچه به آن نيازمند است، از او مضايقه نكرد و او را 

 انند شريك درم

______________________________ 
قالوا له صلّى اللّه عليه و آله فالنة تصوم النهار و تقوم الليل و  -(1)

تتصدق و تؤذى جارها بلسانها قال صلّى اللّه عليه و آله ال خير فيها 

هى من اهل النار و فالنة تصلى المكتوبة و تصوم شهر رمضان و ال 

ى اللّه عليه و آله هى من اهل الجنة )حج تؤذى جارها فقال صلّ

 (.72مستدرك باب 
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قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الجيران ثلثة فمنهم من له  -(2)

ثلثة حقوق حق االسالم و حق الجوار و حق القرابة و منهم من له 

حقان حق االسالم و حق الجوار و منهم من له حق واحد الكافر له 

 (.72رك كتاب حج باب حق الجوار )مستد

 )كافى( -(3)

 .72مستدرك كتاب حج باب  -(4)

 307، ص: 2 گناهان كبيره، ج

خواهد پنهان  مال خود دانست، بر او سالم كرد و از چيزهائى كه مى

 باشد، تفتيش نكرد.

هنگام مرض از او عيادت و به هنگام مصيبت تعزيت و در عزا، 

گر به عيبى از او آگاهى همراهى و در شادى، به او تهنيت گفت. ا

يافت پوشانيد و اگر خطائى از او سر زد عفو كرد و اگر بخواهد بر 

اگر ناودانى خواست به فضاى  -ديوار، عملى كند مانع نشد

از اسباب خانه كه مورد لزومش  -اش گذارد مانع نشد همسايه

هست، دريغ نداشت. بايد چشم خود را از اهل و عيال همسايه 

اش غافل نشد با اوالدش  ن در خانه نباشد، از خانهپوشانيد و چو

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  699 

مالطفت و مهربانى كرد و به آنچه مصلحت دين و دنيايش باشد، 

اگر يارى خواست، بايد ياريش كرد و اگر قرض  -راهنمائيش نمود

اش  بناى خانه خود را نبايد بدون اجازه -خواست، بايد قرضش داد

ز غذاهاى لذيذى كه به ا -اش حبس گردد باال برى، كه هواى خانه

شود، بايد براى همسايه فرستاد يا در صورتى كه  خانه آورده مى

ميسر نيست، بايد پنهان داشت تا اطفال همسايه بويش را نشنوند و او 

 را ناراحت كنند، شايد نتواند برايشان تهيه نمايد.

 آزار به همسر

زنى دارد كه هركس »فرمايد:  : پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

پذيرد،  آزارد، خداوند نمازها و كارهاى نيك آن زن را نمى او را مى

تا وقتى كه حق شوهرش را ادا كند و او را از خود خشنود سازد. 

ها را آزاد كند و مال فراوان  هرچند تمام روزها روزه باشد و بنده

سپس «. شود صدقه دهد. و اول كسى است كه داخل جهنم مى

مردى كه زن خود را آزار رساند براى او است، آنچه هر »فرمود: 

درباره زن گفته شد. و هر كسى بدرفتارى زنش را تحمل كند و مزد 

اى كه صبر  صبر خود را از خدا بخواهد، براى او است در هر مرتبه

كند، مثل آنچه به حضرت ايوب براى صبرش داده شده. و براى  مى
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ى مانند ريگهاى بيابان. و اگر روز آن زن است از وزر، در هر شبانه

بميرد، پيش از آنكه شوهر را از خود راضى سازد، سرنگون وارد 

و هركه زنى  -ترين دركات جهنم شود. با منافقين در پائين جهنم مى

كند،  كند، و بر آنچه را كه شوهر نفقه مى دارد كه با او موافقت نمى

وادار به آنچه گيرد و او را  نمايد و بر شوهرش سخت مى صبر نمى

كند، خداوند از او كار خيرى كه آتش را از او دور  طاقت ندارد مى

 .619«فرمايد پذيرد و تا وقتى كه چنين است بر او غضب مى سازد نمى

______________________________ 
 .116ج ص  82كتاب نكاح باب  -وسائل الشيعه -(1)

 308، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 آزار به فقير

هايتان را به سبب منت گذاردن و  صدقه»فرمايد:  وره بقره مى: در س

گفتار نيك »فرمايد:  و نيز مى 620«آزار رساندن بگيرنده باطل نكنيد

با فقير، و بخشش، بهتر از صدقه دادنى است كه پس از آن آزار 

                                                 
 .116ج ص  82كتاب نكاح باب   -وسائل الشيعه -(1)  619
620  (1)-\i  ََدقاِتُكْم بِاْلَمنِّ َو اأْلَذىال تُ ْبِطُلوا ص \E (.263آيه  2) سوره 
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روئى كند، يا  مثل اينكه رو را از او برگرداند، يا با او ترش 621«باشد

 را به كارى وادارد. در مقابل صدقه، او

كند، منت گذارنده  كسى كه بر كارهاى نيكى كه مى»مرويست: 

فرمايد:  و در حديث ديگر مى 622«شود باشد، داخل بهشت نمى

 «.بهشت بر او حرام است»

گذارنده بر فقرا ملعون است در دنيا و آخرت  منت»فرمايد:  و نيز مى

رانش، از رحمت و منت گذارنده بر پدر و مادر و برادران و خواه

اش دور است و به آتش نزديك است و دعايش مستجاب  خدا و مالئكه

گردد و خداوند به نظر رحمت در دنيا و  شود و حاجتش روا نمى نمى

 .623«نگرد آخرت به او نمى

______________________________ 
 (.263آيه  2)سوره   ال تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى -(1)

آيه  2)سوره   قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً -(2)

262.) 

                                                 
621  (2)-\i  ًقَ ْوٌل َمْعُروٌف َو َمْغِفرٌَة َخرْيٌ ِمْن َصَدَقٍة يَ ْتَبُعها أَذى \E (.262آيه  2) سوره 
 (.277ال يدخل اجلنة منان بالفعال اخلري اذا عمله) لئاىل االخبار ص  -(3)  622
ال يقضى له حاجته و ال ينظر الّله اليه ىف الدنيا و عون ىف الدنيا و االخرة و املنان على ابويه و اخوته و اخواته بعيد من الرمحة بعيد من املالئكة قريب من النار ال يستجاب له دعوة و املنان على الفقراء مل -(4)  623

 االخرة.
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ال يدخل الجنة منان بالفعال الخير اذا عمله )لئالى االخبار ص  -(3)

277.) 

المنان على الفقراء ملعون فى الدنيا و االخرة و المنان على  -(4)

من الرحمة بعيد من المالئكة قريب من ابويه و اخوته و اخواته بعيد 

النار ال يستجاب له دعوة و ال يقضى له حاجته و ال ينظر اللّه اليه فى 

 الدنيا و االخرة.

 309، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  مكر و نيرنگ -4

چهارم از كبائرى كه وعده آتش بر آن داده شده، مكر و غدر، يعنى 

ست. چنانچه در روايات شكنى، و خدعه يعنى فريب دادن ا پيمان

مستفيضه، بر هر سه وعده آتش داده شده است. از آن جمله در 

كتاب ايمان و كفر اصول كافى باب مكر و غدر و خديعه شش حديث 

باره نقل نموده است كه براى نمونه، دوتاى آن يادآورى  دراين

 شود: مى
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ر و اگر نبود كه مك»فرمايد:  حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

 .624«فريبكارى در آتش است، من از همه مردم مكارتر بودم

گرى و هرزگى و خيانت در  به درستى كه دغل»فرمايد:  و نيز مى

 .625«آتش است

فرمايد:  در وسائل است كه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

مسلمان نبايد مكر و خدعه كند، زيرا از جبرئيل شنيدم كه مكر و »

 پس فرمود:«. استخدعه در آتش 

كسى كه مسلمانى را فريب دهد يا به او خيانت كند، از ما »

. و قريب به اين مضمون چند حديث ديگر نقل كرده است. 626«نيست

و همچنين در مستدرك رواياتى به اين مضمون نقل نموده از آن 

 جمله:

______________________________ 
ر لكنت امكر الناس )كافى ج لو ال ان المكر و الخديعة فى النا -(1)

 (.336ص  2

                                                 
 (.336ص  2لو ال ان املكر و اخلديعة ىف النار لكنت امكر الناس) كاىف ج  -(1)  624
 (.338ص  2اال و ان الغدر و الفجور و اخليانة ىف النار) كاىف ج  -(2)  625
 .570ص  8ج  137وسائل كتاب حج باب  -(3)  626
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ص  2اال و ان الغدر و الفجور و الخيانة فى النار )كافى ج  -(2)

338.) 

 .570ص  8ج  137وسائل كتاب حج باب  -(3)

 310، ص: 2 گناهان كبيره، ج

مردم به حضرت امير المؤمنين عليه الساّلم گفتند: كسى كه مخالف 

او را بر حكومتى كه دارد )شام( شما است )معاويه عليه الهاويه( 

برقرار دار و او را عزل مفرما، تا وقتى كه حكومت و خالفت تو مستقر 

شود، آنگاه عزلش كن. حضرت فرمود: مكر و فريب كارى و 

 .627 پيمانشكنى همه در آتش است

  معنى مكر و غدر و خدعه

مفصال ذكر  21شكنى، در باب اول ضمن گناه  : غدر به معنى پيمان

ديد. اما مكر و خدعه، هر دو به معنى قصد سوء و آهنگ بدى گر

داند. مثل اينكه در ظاهر به او  كردن بديگرى است، از راهى كه نمى

احسان، و در باطن با او بدى كند. يا در ظاهر با او محبت و موافقت، 

و در باطن دشمنى و مخالفت نمايد. يا اينكه در ظاهر بفهماند كه با 

، و در باطن در كمين باشد تا به او تعرض نموده و او كارى ندارد
                                                 

 فقال عليه الّسالم املكر و اخلديعة و الغدر ىف النار) مستدرك(. -(1)  627
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آزار برساند. و خالصه مكر و خدعه، دوروئى و دوزبانى و 

ظاهر و بدباطن بودن است و بر دو قسم است: مكر و خدعه با  خوش

 خدا و پيغمبر و امام و ديگر مكر و خدعه با مردم.

 نيرنگ با خدا

ين است. يعنى كسانى كه : بدترين مراتب نيرنگ با خدا، خدعه منافق

دارند و در ظاهر، اظهار اسالم و ايمان  كفر خود را پنهان مى

با خدا و اهل ايمان »فرمايد:  نمايند. چنانچه در سوره بقره مى مى

زنند مگر به خودشان،  كه نيرنگ نمى زنند درحالى نيرنگ مى

 .628«فهمند كه نمى درحالى

نيرنگ زده شده  و اگر گفته شود كه خدعه در موردى است كه

 خبر باشد و خدعه را نفهمد، بنابراين خدعه با خدا چگونه است؟. بى

كردند،  جواب آن است كه ايشان چون با پيغمبر و مؤمنين، خدعه مى

در حكم نيرنگ با خدا است. يا اينكه منافقين با خداوند معامله خدعه 

هار كردند، چون كفر خود را پنهان و اظ و نيرنگى و فريبكارى مى

 كردند. ايمان مى

                                                 
628  (2)-\i  َّأَنْ ُفَسُهْم َو ما َيْشُعُرونَ خُياِدُعوَن اللََّه َو الَِّذيَن آَمُنوا َو ما خَيَْدُعوَن ِإال  \E (.9آيه  2) سوره 
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زنند اين است كه، از خدعه ايشان  معنى اينكه به خودشان نيرنگ مى

رسد، بلكه ضررش به خودشان  به پيغمبر و مؤمنين ضررى نمى

كردند و  خورد. چون خود را از هر خير و سعادتى محروم مى مى

خود را در دنيا به بالى رسوائى و در آخرت به عذابهاى الهى گرفتار 

 كردند. مى

______________________________ 
فقال عليه السّالم المكر و الخديعة و الغدر فى النار  -(1)

 )مستدرك(.

يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما  -(2)

 (.9آيه  2)سوره   يَشْعُرُونَ

 311، ص: 2 گناهان كبيره، ج

موارد نيرنگ با خدا، رياى در عبادت است به تفصيلى كه در  از جمله

 .629آخر بحث شرك مفصال ذكر شد

  ادعاى مقامات روحانى

: از جمله مراتب خدعه با خدا، ادعا كردن بعضى از مقامات عاليه 

دينى است، درحاليكه حقيقتا فاقد آن است؛ مانند مقام صبر و شكر و 
                                                 

 جلد اول و پاورقى آن مراجعه شود. 61خمصوصا به صفحه  -(1)  629
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كند كه  ص. مثال ادعا مىتوكل و محبت و رضا و تسليم و اخال

درحاليكه  إِيَّاكَ نَعْبُدُ، گويد: معبودش تنها خدا است و ال غير. و مى

گويد اللّه اكبر، خدا نزد من از هر چيز  پرستد، يا مى شيطان را مى

بزرگتر و برتر است، در حالى كه مال و جاه و شؤون دنيوى در قلبش 

ست چنانچه اگر به او ريشه دوانيده بيشتر مورد اهميت و اعتنا ا

بگويند فالن گناه را براى خدا ترك كن، حاضر نيست. ولى اگر بداند 

 كند. ضرر مالى يا آبروئى يا ساير شؤون دنيوى برايش دارد ترك مى

وقتى كه تكبير نماز »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

گوئى، بايد تمام موجودات را نزد عظمت خداى تعالى كوچك  مى

اى تكبير بگويد و خدا بداند كه در قلبش  ى. زيرا هرگاه بندهبدان

داند، به او  چيزى برخالف تكبير او است، يعنى غير خدا را بزرگتر مى

كنى؟ به عزت و جاللم  فرمايد: اى دروغگو آيا با من خدعه مى مى

سوگند البته تو را از شرينى ذكرم و از رسيدن به جوارم و از لذت 

 «.630 سازم ىمناجاتم محروم م

  خدعه با بزرگان دين

 گويد: : نيرنگ با بزرگان دين؛ مثل اينكه با ايشان مى

                                                 
 .2مستدرك كتاب صالت باب  -(2)  630
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دارم.  موال لكم و الوليائكم يعنى شما و دوستان شما را دوست مى

اى ندارد. و مالحظه نسبتشان را با اهل  كه به دوستان عالقه درحالى

 گويد: نمايد. يا مى بيت عليهم السّالم نمى

الف عليكم آنچه كه مخالفت شما در آن است، آن را التارك للخ

كند  كه هزاران مرتبه مخالفتشان را كرده و مى ام. درحالى رهاكننده

 و نظير اينها، چنانچه در بحث كذب اشاره شد.

 نيرنگ با بندگان خدا

بازى و فريبكاريهائى كه در  بردارى و حقه گرى و كاله : انواع حيله

تداول است، از اين دسته است. و تمام خبران از آخرت م بين بى

اش بيشتر باشد، حرمت و  حرام و گناه كبيره است و هرچه مفسده

دربر »فرمايد:  عقوبتش نيز شديدتر است. در سوره فاطر مى

 يعنى نيرنگ هر 631«گيرد مكر بد مگر به اهلش نمى

______________________________ 
 رقى آن مراجعه شود.جلد اول و پاو 61مخصوصا به صفحه  -(1)

 .2مستدرك كتاب صالت باب  -(2)

 (.42)سوره فاطر آيه   وَ ال يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ -(3)
                                                 

631  (3)-\i  ِيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِله يُق اْلَمْكُر السَّ  (.42) سوره فاطر آيه E\ َو ال حيَِ
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 312، ص: 2 گناهان كبيره، ج

گردد، و هرچه درباره كسى انديشيده  نيرنگ بازى به خودش برمى

سبب ذلت و  نمايد. زيرا هر مكرى باشد درباره خودش مشاهده مى

تنزل مكركننده و عزت و ارتفاع درجه طرف مكر شده خواهد بود. يا 

در آخرت، مكركننده به سبب كردار زشتش، در دركات جهنم پائين 

رود و مكر شده به سبب ستمى كه به او شده در درجات بهشت  مى

دهند. يا در دنيا و آخرت هر دو. چنانچه غالبا در دنيا  مقامش مى

رسد. به قدرى  شود و ضرر مكرش به خودش مى وا مىمكركننده رس

نويسد اين جمله در  مطلب واضح است كه در منهج الصادقين مى

هركه براى برادر خود چاهى كند كه در او »عرب ضرب المثل است 

و همچنين از ضرب المثل عجم « افتد، خودش در آن سرنگون گردد

و نيز گويند:  «چه مكن كه خود افتى -بد مكن كه بد بينى»است 

 .632«هركه چاهى كند بهر كسى اول خودش دوم كسى»
                                                 

ان كردند. و يكى از اين دو، پنهان ني گويد: در كتب تواريخ مسطور است كه دو نفر زرى فراهم آورده، از جهت خوف دزد، هر دو باتفاق، آن را ميان درخىت كه هتى شده بود پنهدر تفسري منهج الصادق -(1)  632
را در شب دزديده بود، گريبان آن ديگرى را گرفت كه موقع پنهان كردن زر، جز تو كسى خرب نداشت،  در شب آمد، آن زر را برداشت. روز ديگر كه هر دو به اتفاق آمدند كه آن زر را تصرف كنند نيافتند آنكه زر

هد كه زر را او برده پس در د كرد. تا آنكه گفتگوى ايشان به حاكم افتاد. حاكم از مرد دزد، شاهد طلب كرد. او گفت: خود آن درخت شهادت مى اى بيچاره هرچند سوگند خورد، دزد بيشرت اصرار مى يقينا تو برداشته
 پنهاىن، برادر خود را گفت كه شب در ميان آن درخت رفته، صبح كه حاكم از درخت شهادت طلبيد، او شهادت دهد كه زر را آن بيچاره برده.

 ه در جوف تو پنهان كردند، كه دزديده؟چون صبح حاكم با مجاعىت نزد درخت حاضر شدند، حاكم گفت: اى درخت به آن خدائى كه تو را خلق كرده، بگو آن زر را ك
ود. امر كرد درخت كس يعىن رفيق دزد برده. حاكم بفراست يافت كه چون اين خالف عادت، يعىن نطق از اين درخت واقع شده، بايد او را سوخت تا موجب فسادى نش برادر دزد از جوف درخت فرياد زد: زر را فالن

مرده از ميان آتش بريون آوردند و احوال از او پرسيدند و او به متامى مكر برادر را به حاكم   رد تا آتش در وى افتاده آخر بيچاره شد و ناله و فرياد كرد مردم خرب شده و او را نيمرا آتش زدند. آن مرد از ترس فرياد نك
 گفت:

 حاكم مال را گرفت و به آن بيچاره داده و ماكر را تأديب سخت منود.
كه مرد قصد كشنت او را نداشت، بلكه غرض او تنبيه زن بود، پس از خويشاوندان  لربيع نقل كرده، كه در اصفهان مردى خواست زن خود را بزند. پس چند عصا بر او زده تصادفا زن مرد، درحاىلحمدث جزائرى در زهر ا

آشنايان قصه خود را گفت. آن مرد راه خالص از شر خويشان آن زن را گفت به اين است كه مرد نيكو صورتى را پيدا  آمده و به يكى از  -زن، سخت ترسناك گرديد و راه چاره از شر آَّنا نيافت. پس از خانه بريون
 نياوردم و هر دو را كشتم. كرد من هم طاقت با او زنا مى كرده به عنوان ميهماىن به خانه برى و سر او را بريده، هپلوى جنازه زن گذارى كه در جواب خويشان زن بگوئى كه من اين جوان را ديدم كه

 كشت.اى كه او گفت، پسنديده، در خانه خود آمده و نشست. ناگاه جواىن زيبا از در خانه عبور كرد، او را به اصرار در خانه آورد، سپس او را   پس اين مرد حيله
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______________________________ 
در تفسير منهج الصادقين گويد: در كتب تواريخ مسطور است  -(1)

كه دو نفر زرى فراهم آورده، از جهت خوف دزد، هر دو باتفاق، آن 

اين دو،  را ميان درختى كه تهى شده بود پنهان كردند. و يكى از

پنهان در شب آمد، آن زر را برداشت. روز ديگر كه هر دو به اتفاق 

آمدند كه آن زر را تصرف كنند نيافتند آنكه زر را در شب دزديده 

بود، گريبان آن ديگرى را گرفت كه موقع پنهان كردن زر، جز تو 

اى بيچاره هرچند سوگند خورد،  كسى خبر نداشت، يقينا تو برداشته

كرد. تا آنكه گفتگوى ايشان به حاكم افتاد.  ر اصرار مىدزد بيشت

حاكم از مرد دزد، شاهد طلب كرد. او گفت: خود آن درخت شهادت 

دهد كه زر را او برده پس در پنهانى، برادر خود را گفت كه شب  مى

در ميان آن درخت رفته، صبح كه حاكم از درخت شهادت طلبيد، او 

 برده. شهادت دهد كه زر را آن بيچاره

چون صبح حاكم با جماعتى نزد درخت حاضر شدند، حاكم گفت: اى 

درخت به آن خدائى كه تو را خلق كرده، بگو آن زر را كه در جوف 

 تو پنهان كردند، كه دزديده؟

                                                                                                                                                                                           
 رفتند. قضا را آن مرد كه اين حيله را تعليم شوهر آن زن منوده بود، پسرى داشت، آن روز به خانه نيامد.چون خويشان آمدند و جنازه هر دو را ديدند و آن مرد ماجرا را خرب داد، آَّنا راضى شدند و 

باشد كه به امر و  پسرش مى اى كه به تو آموختم به جا آوردى؟ گفت بلى گفت: آن جوان كشته را به من نشان ده. چون به بالني جنازه جوان آمد، ديد پس مضطرب شده به خانه شوهر آن زن رفت و گفت: آن حيله
 پيشنهاد آن بدخبت كشته شده و مصداق من حفر بئرا الخيه اوقعه الّله فيه، ظاهر گرديد و نظري اين دو قضيه در كتب تواريخ بسيار است.

 شود. و نيز در كتاب حمجة البيضا حكايىت ذكر كرده كه مناسب حبث مكر و حسد هر دو است و در حبث حسد ذكر مى
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كس يعنى رفيق دزد  برادر دزد از جوف درخت فرياد زد: زر را فالن

نى نطق از برده. حاكم بفراست يافت كه چون اين خالف عادت، يع

اين درخت واقع شده، بايد او را سوخت تا موجب فسادى نشود. امر 

كرد درخت را آتش زدند. آن مرد از ترس فرياد نكرد تا آتش در 

وى افتاده آخر بيچاره شد و ناله و فرياد كرد مردم خبر شده و او را 

مرده از ميان آتش بيرون آوردند و احوال از او پرسيدند و او به  نيم

 امى مكر برادر را به حاكم گفت:تم

حاكم مال را گرفت و به آن بيچاره داده و ماكر را تأديب سخت 

 نمود.

محدث جزائرى در زهر الربيع نقل كرده، كه در اصفهان مردى 

خواست زن خود را بزند. پس چند عصا بر او زده تصادفا زن مرد، 

يه زن بود، كه مرد قصد كشتن او را نداشت، بلكه غرض او تنب درحالى

پس از خويشاوندان زن، سخت ترسناك گرديد و راه چاره از شر آنها 

 -نيافت. پس از خانه بيرون

 313، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  دوروئى و دو زبانى هم نيرنگ است
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 فرمايد: : حضرت صادق عليه الساّلم مى

هركس با مسلمانان، دو رو و دو زبان برخورد كند، روز قيامت »

 .633«كه دو زبان از آتش دارد حالىآيد در مى

اى است كسى كه  چه بد بنده»از حضرت باقر عليه السّالم است: 

داراى دو رو و دو زبان است. در حضور برادرش او را تمجيد و 

ستايش كند و پشت سرش او را بد بگويد و گوشتش را بخورد )غيبتش 

د، او را را كند( اگر نعمتى به او رسد، حسدش برد و اگر گرفتار شو

 .634«واگذارد و ياريش نكند

هركس دورو باشد، در »فرمايد:  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

كه دو زبان دارد: يكى از عقب و ديگرى از  آيد درحالى قيامت مى

آيد، به طورى  جلو و هر دو آويزان، و شعله آتش از آنها بيرون مى

 ودش گيرد. پس گفته مى كه تمام بدنش را آتش مى

______________________________ 
آمده و به يكى از آشنايان قصه خود را گفت. آن مرد راه خالص از 

شر خويشان آن زن را گفت به اين است كه مرد نيكو صورتى را پيدا 

كرده به عنوان ميهمانى به خانه برى و سر او را بريده، پهلوى جنازه 

                                                 
 (.343ص  2من لقى املسلمني بوجهني و لسانني جاء يوم القيمة و له لسانان من نار) كاىف ج  -(1)  633
 (.343ص  2بئس العبد عبد يكون ذا وجهني و ذا لسانني يطرى اخاه شاهدا و يأكله غائبا ان اعطى حسده و ان ابتلى خذله) اصول كاىف ج  -(2)  634
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من اين جوان را  زن گذارى كه در جواب خويشان زن بگوئى كه

 كرد من هم طاقت نياوردم و هر دو را كشتم. ديدم كه با او زنا مى

اى كه او گفت، پسنديده، در خانه خود آمده و  پس اين مرد حيله

نشست. ناگاه جوانى زيبا از در خانه عبور كرد، او را به اصرار در 

 خانه آورد، سپس او را كشت.

ديدند و آن مرد ماجرا را  چون خويشان آمدند و جنازه هر دو را

خبر داد، آنها راضى شدند و رفتند. قضا را آن مرد كه اين حيله را 

 تعليم شوهر آن زن نموده بود، پسرى داشت، آن روز به خانه نيامد.

اى كه  پس مضطرب شده به خانه شوهر آن زن رفت و گفت: آن حيله

را به  به تو آموختم به جا آوردى؟ گفت بلى گفت: آن جوان كشته

باشد  من نشان ده. چون به بالين جنازه جوان آمد، ديد پسرش مى

كه به امر و پيشنهاد آن بدبخت كشته شده و مصداق من حفر بئرا 

الخيه اوقعه اللّه فيه، ظاهر گرديد و نظير اين دو قضيه در كتب 

 تواريخ بسيار است.

مكر و و نيز در كتاب محجة البيضا حكايتى ذكر كرده كه مناسب بحث 

 شود. حسد هر دو است و در بحث حسد ذكر مى
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من لقى المسلمين بوجهين و لسانين جاء يوم القيمة و له  -(1)

 (.343ص  2لسانان من نار )كافى ج 

بئس العبد عبد يكون ذا وجهين و ذا لسانين يطرى اخاه  -(2)

شاهدا و يأكله غائبا ان اعطى حسده و ان ابتلى خذله )اصول كافى 

 (.343ص  2ج 

 314، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اين است آنكه در دنيا دو رو و دو زبان بوده و به اين كيفيت عذاب 

 .635«شود شناخته مى

هركس در دنيا، دو رو و دو زبان باشد، در قيامت »و همچنين فرمود: 

 .636«دو رو و دو زبان از آتش دارد

 دو روئى و دو زبانى چيست؟

ه اظهارات ضد و نقيض دارد و آدم دو زبان، يعنى كسى ك -1: 

برحسب هر حالى براى جلب نفع دنيوى و بدون ضرورت، سخنهاى 

كند و بعد آن را انكار  گويد. مثال به چيزى اقرار مى مختلف مى

دهد و بعد خالفش را اظهار  نمايد، و يا به چيزى گواهى مى مى
                                                 

 .581ص  8ج  143وسائل كتاب حج باب  -(2و  1)  635
 .581ص  8ج  143وسائل كتاب حج باب  -(2و  1)  636
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كند و پشت  دارد، يا در حضور كسى از او تمجيد و ستايش مى مى

 نمايد. ش از او بدگوئى مىسر

آدم دو رو و دو زبان، يعنى كسى كه ميان دو دشمن رفت و آمد  -2

كند، و با هر كدام به زبان موافق او سخن گويد و اين عين نفاق 

 است.

دو نفرى كه باهم دشمنى دارند و پشت سر يكديگر سخنان  -3

 گويند. ناهنجارى مى

د دو زبانى است و اين كسى كه سخن هريك را براى ديگرى نقل كن

از نميمه بدتر است. چون نميمه تنها نقل كالم شخصى است به كسى 

كه درباره او سخن گفته. و اگر كالم آن ديگر را هم براى طرف نقل 

 شود. كند دو زبانى مى

هنگام برخورد با هريك از دو نفرى كه با يكديگر دشمنند تمجيد  -4

 مايد، اين هم دو زبانى است.كند و او را نسبت به ديگرى تحسين ن

به هريك از آن دو نفر، وعده مساعدت و يارى كردن نسبت به  -5

ديگرى بدهد. خالصه در تمام اين موارد، شخص را دو زبان و دورو 

 گويند. مى
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ناگفته نماند كه رفاقت و اظهار دوستى با هريك از دو نفرى كه باهم 

حسين و وعده يارى، دشمنند بدون نقل كالم هريك براى ديگرى و ت

 ضررى ندارد و دو زبانى نيست.

  غش هم نيرنگ با مردم است

: از اقسام خدعه با مردم، غش در معامله است. و آن مخلوط كردن 

فروشند يا چيز ديگر به طورى كه آشكار نباشد.  جنسى است كه مى

مانند مخلوط كردن شير با آب يا خوب و بد يك جنس را يكى كردن 

 .637 خوب فروختن و به عنوان

______________________________ 
 .581ص  8ج  143وسائل كتاب حج باب  -(2و  1)

غش در معامله هرچند حرام است، ليكن در بعضى صورتها  -(3)

 -اصل معامله صحيح است و

 315، ص: 2 گناهان كبيره، ج

رسول خدا صلّى اللّه عليه و »فرمايد:  حضرت باقر عليه السّالم مى

در بازار مدينه به طعامى )گندم يا جو( گذشت، به صاحبش  آله

                                                 
 2133و  2132و  2079و  2063هاى  توانيد به رساله توضيح املسائل مشاره براى روشن شدن مسائل آن مى -غش در معامله هرچند حرام است، ليكن در بعضى صورهتا اصل معامله صحيح است و -(3)  637

 مراجعه فرمائيد.
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فرمود: خوب طعامى است، قيمتش چيست؟ پس ملهم شد كه دست در 

وسطش كند و مشتى بيرون آورد، معلوم شد وسطش خراب است و 

ظاهرش خوب، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به او فرمود: جمع 

 .638«لمانانكردى بين خيانت كردن و غش نمودن با مس

كسى كه با مسلمانى در خريدن يا فروختن غش كند، »و نيز فرمود: 

شود زيرا  پس از مسلمانان نيست، و در قيامت با يهود محشور مى

 .639«كنند يهود بيش از همه با مسلمانان غش مى

كه در دلش غش  كسى كه بخوابد، درحالى»و همچنين فرمود: 

خدا خوابيده، و صبح كردن با برادر مسلمانش باشد، در سخط 

طور در سخط خدا است تا وقتى كه  كند در غضب خدا. و همين مى

توبه كند و دست از غش كردن بردارد. و اگر در اين حال بميرد بر 

بدانيد هركه با »پس سه مرتبه فرمود: «. دين اسالم نمرده است

مسلمانان غش كند از آنان نيست و هركه با برادر مسلمانش غش 

دارد و راه معيشتش را  وند بركت را از رزقش بر مىكند، خدا

 .640«فرمايد بندد و به خودش واگذارش مى مى

                                                 
 .210ص  12ج  115كتاب جتارت باب وسائل   -(2و  1)  638
 .210ص  12ج  115وسائل كتاب جتارت باب  -(2و  1)  639
 .210ص  12ج  115وسائل كتاب جتارت باب  -(3)  640
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از »حضرت صادق عليه السّالم به مردى كه آرد فروش بود، فرمود: 

غش كردن بپرهيز. زيرا هركس با ديگرى غش كند، در مالش غش 

كرده خواهد شد و اگر مالى ندارد با اهلش غش كرده خواهد 

 .641«شد

اى از آنها در ضمن بحث  روايات وارده در اين مقام بسيار و پاره

 فروشى بيان گرديد. كم

  گرانفروشى نيز نيرنگ است

: مانند غش كردن در معامله، غبن است و آن فريب دادن فروشنده 

است در قيمت. يعنى جنس را به زيادتر از ارزشى كه دارد، به كسى 

 كه از

______________________________ 
توانيد به رساله توضيح المسائل  براى روشن شدن مسائل آن مى

 مراجعه فرمائيد. 2133و  2132و  2079و  2063هاى  شماره

 .210ص  12ج  115وسائل كتاب تجارت باب  -(2و  1)

 .210ص  12ج  115وسائل كتاب تجارت باب  -(3)

                                                 
 .210ص  12ج  115وسائل كتاب جتارت باب  -(4)  641
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 .210ص  12ج  115وسائل كتاب تجارت باب  -(4)

 316، ص: 2 ه، جگناهان كبير

 .642خبر است بفروشد قيمت آن بى

فريب دادن و به زيادتر از »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

خبر است )و به صاحب جنس اطمينان  قيمتش فروختن به كسى كه بى

( 25. و در بحث اكل سحت )گناه 643«و وثوق دارد(، سحت است

 معنى آن ذكر گرديد.

و در «. دن مؤمن در معامله حرام استفريب دا»فرمايد:  و نيز مى

كسى را كه به تو وثوق دارد، فريب مده، زيرا »روايت ديگر فرمود 

 .644«فريب دادنش حالل نيست

______________________________ 
غش در معامله هرچند حرام است، ليكن اصل معامله صحيح  -(1)

                                                 
تواند معامله را برهم زند و آنچه داده پس بگريد بلى اگر جنسى   اى كه به او غش شده حق فسخ دارد يعىن مى غش در معامله هرچند حرام است، ليكن اصل معامله صحيح است با خيار يعىن طرف معامله -(1)  642

به غش و غنب از رساله توضيح املسائل  ست. و در اين مقام چند مسئله مربوطكه به او داده، غري از جنسى باشد كه معامله به عنوان آن واقع شده، مثل اينكه طال خبرد و بعد معلوم شود مس بوده، اصل معامله باطل ا
 شود: براى استفاده عموم نقل مى

  باشد و پوىل كه فروشنده براى آن پيه فروشم، معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل مى اگر روغىن را كه با پيه خملوط است بفروشد، چنانچه آن را معني كند مثال بگويد اين يك من روغن را مى -2079مسئله 
تواند آن  رتى مىتواند معامله روغن خالصى كه در آن است هبم بزند. وىل اگر آن را معني نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغىن كه پيه دارد بدهد، مش گرفته، مال مشرتى و پيه مال فروشنده است. و مشرتى مى

 روغن را پس دهد و روغن خالص مطالبه كند.
تواند معامله را هبم بزند و نيز  دهند مى مهيت مىيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانرت از قيمت معموىل آن خبرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن ااگر خريدار ق -2133مسئله 

 تواند معامله را هبم بزند. دهند، مى فروشد به مقدارى كه مردم به آن امهيت مىتر از قيمت آن ب اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزان
تدليس  تواند معامله را هبم بزند و اين را خيار  چهارم فروشنده يا خريدار) هرگاه( مال خود را هبرت از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود) آن ديگرى مى -2132و در مسئله 

 گويند(.
 براى خيار تدليس و عيب و غنب احكام و مسائل بسيارى در كتب فقهى مسطور است.

 (.363ص  12جلد  -16خيار باب  -غنب املسرتسل سحت) وسائل كتاب جتارت -(2)  643
 (.364ص  12ال تغنب املسرتسل فان غبنه ال حيل) وسائل الشيعه ج  -و ىف رواية اخرى -غنب املؤمن حرام -(3)  644

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  720 

خ دارد اى كه به او غش شده حق فس است با خيار يعنى طرف معامله

تواند معامله را برهم زند و آنچه داده پس بگيرد بلى اگر  يعنى مى

جنسى كه به او داده، غير از جنسى باشد كه معامله به عنوان آن 

واقع شده، مثل اينكه طال بخرد و بعد معلوم شود مس بوده، اصل 

معامله باطل است. و در اين مقام چند مسئله مربوط به غش و غبن از 

 شود: ضيح المسائل براى استفاده عموم نقل مىرساله تو

اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه  -2079مسئله 

فروشم، معامله  آن را معين كند مثال بگويد اين يك من روغن را مى

باشد و پولى كه فروشنده  به مقدار پيهى كه در آن است باطل مى

مال فروشنده است. و مشترى براى آن پيه گرفته، مال مشترى و پيه 

تواند معامله روغن خالصى كه در آن است بهم بزند. ولى اگر آن  مى

را معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد 

تواند آن روغن را پس دهد و روغن خالص  بدهد، مشترى مى

 مطالبه كند.

وقع معامله اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در م -2133مسئله 

غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به 

تواند معامله  دهند مى قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى
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را بهم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله 

تر از قيمت آن بفروشد به مقدارى كه  غفلت كند و جنس را ارزان

 تواند معامله را بهم بزند. دهند، مى به آن اهميت مىمردم 

چهارم فروشنده يا خريدار )هرگاه( مال خود را  -2132و در مسئله 

بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر 

تواند معامله را بهم بزند و اين را  مردم زياد شود )آن ديگرى مى

 خيار تدليس گويند(.

تدليس و عيب و غبن احكام و مسائل بسيارى در كتب براى خيار 

 فقهى مسطور است.

 -16خيار باب  -غبن المسترسل سحت )وسائل كتاب تجارت -(2)

 (.363ص  12جلد 

ال تغبن المسترسل  -و فى رواية اخرى -غبن المؤمن حرام -(3)

 (.364ص  12فان غبنه ال يحل )وسائل الشيعه ج 

 317، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 احتكار -5
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آورى و نگهدارى قوت مردم است؛ مانند: گندم و جو و  احتكار، جمع

برنج و روغن به انتظار گران شدنش، و در صورتى كه مورد احتياج 

مردم باشد و ديگرى هم يافت نشود كه نيازشان را برطرف كند، 

اى است كه بر آن وعده آتش داده شده  حرام و از گناهان كبيره

 است.

جبرئيل به من خبر داد »فرمايد:  رم صلّى اللّه عليه و آله مىپيغمبر اك

افروزان و جوشان  كه در جهنم يك وادى را ديدم كه در آن، آتش

است. از مالك جهنم پرسيدم اينجا جاى كيست؟ گفت: سه طايفه: 

فرمايد:  . و نيز مى645«احتكاركنندگان و شرابخواران و قوادان

 .646«ارك كند مگر شخص گنه احتكار نمى»

هر مردى كه قوت مردم را بخرد و تا چهل روز آن »فرمايد:  و نيز مى

را نگاه دارد، به انتظار اينكه مسلمانان در گرانى واقع شوند، گناهى 

كرده كه اگر تمام آن قوت را بفروشد و پولش را صدقه بدهد كفاره 

 .647«شود آن گناهى كه كرده نمى

 ملعون ناميده است. و نيز در چند روايت احتكاركنندگان را

                                                 
 .314ص  12ج  27وسائل كتاب جتارت باب  -(3و  2و  1)  645
 .314ص  12ج  27وسائل كتاب جتارت باب  -(3و  2و  1)  646
 .314ص  12ج  27وسائل كتاب جتارت باب  -(3و  2و  1)  647
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در يك شب بر جمعى از بنى اسرائيل عذابى نازل شد و »فرمايد:  مى

كه چهار صنف از ايشان هالك شده بودند:  صبح كردند درحالى

 خوانان و احتكار زنندگان و آوازه طبل

______________________________ 
 .314ص  12ج  27وسائل كتاب تجارت باب  -(3و  2و  1)

 318، ص: 2 كبيره، جگناهان 

 .648«كنندگان و صرافانى كه رباخوار بودند

كسى كه بيش از چهل روز احتكار كند، بوى بهشت »فرمايد:  و نيز مى

شود.  را نخواهد يافت با اينكه بوى بهشت از پانصد سال راه يافت مى

و جز اين نيست كه بوى بهشت بر او حرام است چه رسد به خود 

 .649«بهشت

ايد: هركس قوت مردم را به انتظار گرانى، تا چهل روز فرم و نيز مى

نگهدارد، از خداوند بيزار و بريده شده و خدا هم از او بيزار 

 .650«است

                                                 
 21مستدرك كتاب جتارت باب  -(1)  648
 21مستدرك كتاب جتارت باب  -(3و  2)  649
 21ارت باب مستدرك كتاب جت -(3و  2)  650
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بايد دانست، هرگاه كسى طعام را نگهدارى كند، در صورتى كه 

مورد ضرورت و احتياج مردم نباشد يا اگر باشد، كس ديگرى يافت 

شود، يا اينكه براى  فع احتياجشان مىشود كه به آنها بفروشد و ر مى

اش نگه داشته نه براى گرانفروشى، در هريك از اين  مصرف خانواده

سه صورت، احتكار حرام نيست و در غير آن حرام و گناه كبيره 

است، و حاكم شرع بايد او را به فروختن آن، به قيمتى كه راضى 

م شرع نرخ شود مجبور نمايد. و اگر خواست اجحاف كند، باز حاك

 فروشد. عادالنه قيمت را به او پرداخته و گندمش را به نيازمندان مى

______________________________ 
 21مستدرك كتاب تجارت باب  -(1)

 21مستدرك كتاب تجارت باب  -(3و  2)

 319، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 حسد -6

شده ششم از گناهانى كه در نصوص معتبره بر آن وعده عذاب داده 

 است، حسد است.
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دارد و  تواند نعمتى را به ديگرى ببيند و دوست مى شخص حسود نمى

 كند كه از او گرفته شود. آرزو مى

فرمايد: حسد و دشمنى با مؤمن گناه است و ظاهر  صاحب شرايع مى

كردن آن با عدالت منافات دارد، يعنى گناه كبيره است. و شهيد 

و دشمنى با مؤمن نزد تمام فقها  ثانى هم در مسالك فرموده كه حسد

حرام است و وعده عذاب بر هر دو در روايات بسيار رسيده، و هر دو 

باشد. پس منافى با عدالت است. و اينكه اظهار  از گناهان كبيره مى

اند، نه براى اين است كه  حسد و بغض را منافى با عدالت دانسته

ام است، بلكه حسد و بغض قلبى حرام نيست و تنها اظهار آن حر

توان نفى عدالت از او  براى آن است كه تا آنها را آشكار نكند، نمى

كرد چون امر قلبى است و طريق اثباتش اظهار او است، هر چند 

 بدون اظهار همان حسد و بغض حرام است. )پايان فرمايش شهيد(.

اى از آنها اشاره  روايات درباره حسد زياد و در اينجا به پاره

 شود: مى

خورد: حضرت باقر عليه الساّلم  حسد چون آتش، ايمان را مى

زدگى از خود هنگام خشم  مرد هرگونه )سخن( شتاب»فرمايد.  مى

 كند و دهد و خود را كافر مى نشان مى
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 320، ص: 2 گناهان كبيره، ج

خورد چنانچه آتش هيزم  به راستى حسد است كه ايمان را مى

 .651«را

كه حسد، چون آتش كه »فرمايد:  م مىو حضرت صادق عليه الساّلم ه

فرمايد:  و همچنين مى«. برد خورد، ايمان را از بين مى هيزم را مى

مؤمن به هر » 652«آفت دين، حسد و خودبينى و به خود باليدن است

برد و غبطه  برد اما حسادت ندارد و منافق حسد مى چيز رشك مى

 .653«خورد نمى

خداوند به موسى بن »فرمايد:  ىپيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله م

 عمران فرمود:

ام از فضل  مبادا به مردم حسد برى، درباره آنچه من به آنها داده

خودم. و چشمانت را به دنبال آن دراز مكن و دل خود را به دنبال 

آن روانه مساز، زيرا آنكه حسد برد، نعمت مرا بد داشته و از آن 

                                                 
 .306ص  2ان الرجل ليأتى باى بادرة فيكفر و ان احلسد ليأكل االميان كما تأكل النار احلطب كاىف ج  -(1)  651
 .307ص  2اصول كاىف ج  -(4و  3و  2)  652
 .307ص  2اصول كاىف ج  -(4و  3و  2)  653
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جلو گرفته و هركه چنين باشد هايم كردم،  قسمتى كه من ميان بنده

 .654«من از او نيستم و او هم از من نيست

اساس كفر سه چيز است: »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

 .655«حرص، تكبر، حسد

 ريشه كفر

هاى كفر بودنش، چنانچه در اين روايت است و نفاق  : حسد از ريشه

شخص بودنش چنانچه در حديث گذشته بود، پرظاهر است. زيرا 

حسود، نعمتى كه به محسود رسيده اگر از خدا نبيند، مشرك به خدا 

 شده به تفصيلى كه در باب شرك گذشت.

و اگر از خدا بداند پس خداى را عادل و حكيم ندانسته و بر فعلش 

 خشمگين گرديده است.

شود؟ و آيا  آيا كفرى بدتر از دشمنى و خشم به پروردگار عالم مى

 حالى عين نفاق نيست؟. اظهار ايمان با چنين

به راستى همان درد و »فرمايد:  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

بالئى كه در امتهاى پيش بود، به شما رسيده و آن حسد است كه 
                                                 

 .307ص  2اصول كاىف ج  -(4و  3و  2)  654
 (.289ص  2االستكبار و احلسد ...) كاىف ج اصول الكفر ثالثة احلرص و  -(5)  655
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كننده و از بين برنده دين است. و نجات در اين است كه  برطرف

 انسان زبان و دست خود را از حسدورزى نگاه دارد و با

______________________________ 
ان الرجل ليأتى باى بادرة فيكفر و ان الحسد ليأكل االيمان  -(1)

 .306ص  2كما تأكل النار الحطب كافى ج 

 .307ص  2اصول كافى ج  -(4و  3و  2)

 2اصول الكفر ثالثة الحرص و االستكبار و الحسد ... )كافى ج  -(5)

 (.289ص 

 321، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .656«ر مؤمن خود دشمنى نداشته باشدبراد

خداوند شش طايفه »فرمايد:  حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

فرمايد: عرب را به سبب تعصب باطل، و  را به شش گناه عذاب مى

كشاورزان را به تكبر، و حكمرانان را به ستم كردن، و علما را به 

روستايان را به گران را به خيانت كردن، و  حسد ورزيدن، و معامله

 .657«نادانى

                                                 
 .54وسائل الشيعه كتاب جهاد باب  -(1)  656
 باب ستة(. 325ستاق باجلهل) خصال صفحه ان الّله عز و جل يعذب ستة بستة العرب بالعصبية و الدهاقنة بالكرب و االمراء باجلور و الفقهاء باحلسد و التجار باخليانة و اهل الر  -(2)  657
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فرمايد: حسد بزرگترين گناهان، و  شهيد در كشف الريبه مى

ترين آنها است قلب انسانى را، و دردى  كننده پرشرترين آنها و خراب

از آن بدتر نيست. و اولين گناهى است كه در زمين واقع شد. 

و هنگامى كه شيطان به آدم حسد ورزيد و او را وادار به گناه كرد. 

نيز قابيل به برادرش هابيل حسد ورزيد و او را كشت. و خداوند به 

. پس از 658فرمايد كه از شر حسود به خدا پناه برد پيغمبرش امر مى

آنكه از شر شيطان و ساحر به خدا پناه برد، حاسد را رديف شيطان و 

ساحر قرار داده است. و احاديث نبوى درباره حسد بيشمار است ... 

 يش شهيد(.)پايان فرما

و راستى شخص حسود، نه دنيا دارد نه آخرت. زيرا در دنيا هميشه 

در هم و غم و ناراحتى و ناكامى است. زيرا به حسدش كه نعمت از 

شود بلكه ممكن است نعمتش زيادتر گردد و براى  طرف گرفته نمى

كشد و چه ناراحتيهايى  برطرف شدن نعمت از او چقدر زحمت كه مى

 رسد. خواهد غالبا نمى به نتيجه هم آن طورى كه مىبيند و  كه مى

نسبت به آخرت هم شكى نيست كه عباداتى كه با حضور قلب باشد، 

اى عبادات بزرگ، مانند احسان و اكرام به  حسود ندارد و از پاره

                                                 
658  (3)-\i  ََو ِمْن َشرِّ حاِسٍد ِإذا َحَسد\E (.5) سوره فلق آيه 
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نصيب است. و عالوه، اگر عمل خيرى هم داشته باشد، به  مؤمنين بى

سنگين و مال خود را سبك محسود هديه داده و كفه حسناتش را 

 شود؟. ساخته است. آيا زيانى از اين بدتر مى

 ظاهر كردن حسد

اند: حسد گناه كبيره است و طريق اثبات آن،  : مشهور فقها فرموده

 حسدورزى به زبان و دست و ساير اعضا است، چنانچه ذكر گرديد. و

______________________________ 
 .54د باب وسائل الشيعه كتاب جها -(1)

ان اللّه عز و جل يعذب ستة بستة العرب بالعصبية و الدهاقنة  -(2)

بالكبر و االمراء بالجور و الفقهاء بالحسد و التجار بالخيانة و اهل 

 باب ستة(. 325الرستاق بالجهل )خصال صفحه 

 (.5)سوره فلق آيه  وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ -(3)

 322، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اند: حسد تا ظاهر نشود حرام نيست. آنچه  بعضى از علما فرموده

حرام است اظهار آن است، يعنى حسدورزى با اعضا است. زيرا اوال 

حسد قلبى اختيارى نيست يعنى به واسطه خبث ذاتى يا سابقه 
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دشمنى كه با كسى دارد، اگر او را در ناز و نعمتى ببيند، بى اختيار 

دارد از او گرفته شود. و هرچه اختيارى نباشد آيد و دوست  بدش مى

تكليف بر آن نيست. و ثانيا در چند روايت تصريح شده كه بر حسد 

قلبى تا اظهار نشود، مؤاخذه نيست از آن جمله حديث رفع از پيغمبر 

نه خصلت از امتم »فرمايد:  باشد كه مى اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

آنچه را كه ندانند، آنچه را كه برداشته شده: خطا، فراموشى 

نتوانند، آنچه بدان بيچاره باشند، آنچه به زور بر آن وادار شوند، 

طيره، وسوسه درباره انديشه در آفرينش، حسد تا به زبان يا دست 

 .659«آشكار نشود

  حسد اختيارى است

توان گفت  : جواب از اختيارى نبودن حسد اين است كه آنچه را مى

اى كه  همان خطورات قلبى است. يعنى در آن لحظهاختيارى نيست، 

با خبر شد، فالن نعمت به كسى كه با او سابقه دشمنى دارد، رسيده 

دارد آن نعمت  آيد و دوست مى است، قهرا و بدون اختيار بدش مى

از طرف زائل شود. اما باقى ماندن بر آن حال و مشغول داشتن دل 

ناهان قلبى است. چون به چنين خاطره زشتى، اختيارى و از گ

                                                 
 .463ص  2اصول كاىف باب ما رفع عن االمة ج  -(1)  659
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تواند دل خود را از چنين گناهى به طريق علمى و عملى  مى

 بازدارد.

 راه علمى و عملى جلوگيرى حسد

: راه علمى به مراجعه كردن و تفكر در آنچه از مفاسد حسد ذكر شد 

بلكه در مذمت دنيا و فناى آن است تا درخت خبيث دوستى دنيا كه 

 رون رود و آزاد گردد.ريشه هر گناهى است از دل بي

طريق عملى پيروى نكردن و عملى ننمودن چنين خاطره زشتى 

اى كه از آن پيروى نشد، به خودى خود از بين  است. زيرا هر خاطره

وسوسه مانند حمله »رود. چنانچه در روايت چنين رسيده كه  مى

گردد و اگر  تر مى كردن سگ است. اگر به او اعتنا شود ستيزه

 .660«شود شود دور مى اعتنائى بى

______________________________ 
 .463ص  2اصول كافى باب ما رفع عن االمة ج  -(1)

راه علمى و عملى چاره حسد در كتابهاى محجة البيضاء،  -(2)

محدث فيض و جامع السعاده و معراج السعادة نراقى مفصال نوشته 

                                                 
 قلم مؤلف به تفصيل ذكر شده است. ر كتاب قلب سليم بهراه علمى و عملى چاره حسد در كتاهباى حمجة البيضاء، حمدث فيض و جامع السعاده و معراج السعادة نراقى مفصال نوشته شده است و اخريا د -(2)  660
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تفصيل ذكر  شده است و اخيرا در كتاب قلب سليم به قلم مؤلف به

 شده است.

 323، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  توجيه حديث رفع

اى از آن ذكر گرديد، حرمت حسد قلبى  : ظاهر ادله حسد كه پاره

است. يعنى حسود دوست بدارد، برطرف شدن نعمت را از محسود. و 

اگر به زبان و دست، حسدورزى كرد مانند دشنام و غيبت و ايذاء، 

 اى است. پس هريك گناه على حده

بنابراين بايد حديث رفع را به بعض مراتب حسد، حمل نمود تا با آن 

ادله منافاتى نداشته باشد. و بيان آن مرتبه اين است كه شخص از 

شنيدن و اطالع يافتن از رسيدن نعمت به كسى كه سابقه عداوت با او 

اش دوستى برطرف شدن آن نعمت  آيد، و در خاطره دارد، بدش مى

. هرگاه در اين حال به واسطه نور عقل و ايمان از اين حال گذرد مى

بدش آمد و آرزو كرد كه چنين خاطره زشتى عارضش نگردد، اين 

مرتبه از حسد )كه خطور تنها است( مورد عفو است و عقاب و 

اى ندارد. اما كسى كه از چنين خطور زشتى باك ندارد و  مؤاخذه

دهد، هرچند به  مرارش مىدارد و است آن را در قلب خود نگه مى
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جوارح خود كارى نكند معصيت كار و خالف تكليف كرده است. زيرا 

در حقيقت پيروى از آن خاطره زشت كرده با آنكه در حديث ديگر 

 .661«وقتى كه حسد عارضت شد ستم مكن»فرمايد:  مى

 فرمايد: عالمه مجلسى در شرح حسد از اصول كافى مى

ور است: اوال آنكه، طبعا ناراحتى و حال تو نسبت به دشمنانت سه ج

دارى ليكن خودت از اين حالت بدت  گرفتارى دشمنت را دوست مى

شوى كه چرا چنين باشى، يعنى  آيد، و بر خودت خشمناك مى مى

ناراحتى ديگرى را چرا دوست دارى. هرچند دشمنت باشد و 

آرزومندى كه اين حال خراب از تو گرفته شود. شكى نيست كه اين 

 لت مورد عفو است، چون بيش از اين از اختيارات بيرون است.حا

دارى و از ناراحتى او به  آنكه گرفتارى دشمنت را دوست مى -دوم

كنى، از همان حسد  زبان يا اعضايت اظهار شادمانى و خوشحالى مى

 حرام است.

حد وسط اين دو است يعنى گرفتارى دشمن خود را دوست  -سوم

ز اين حالت بدت بيايد، ليكن اظهار فرح و دارى بدون اينكه ا مى

سازى، اين قسم  كنى و حسد باطنى خود را آشكار نمى شادمانى نمى

                                                 
 و اذا حسدت فال تبغ) خصال صدوق(. -(1)  661
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اند: اين قسم به مقدار  مورد اختالف فقهاء است و بعضى فرموده

 ضعف و قوت آن محبت قلبى، از گناه خالى نيست.

صد با ساير روايات منافاتى ندارد: رواياتى رسيده كه هر مؤمنى ق

 گناهى كند،

______________________________ 
 و اذا حسدت فال تبغ )خصال صدوق(. -(1)

 324، ص: 2 گناهان كبيره، ج

تا وقتى كه آن را به جا نياورد، چيزى بر او نيست و گناهى برايش 

گردد. بنابراين حسد هم تا وقتى كارى نكند نبايد گناهى  نوشته نمى

 داشته باشد.

ه اين روايات، درباره گناهانى است كه از اعضاء و جواب آن است ك

جوارح سر ميزند و تا بجا آورده نشود، گناه نكرده است. اما گناهانى 

كه جاى آنها قلب است؛ مانند رياء، عجب، بغض مؤمن، حسد و مانند 

اينها از گناهان قلبى، تماما از مورد روايات عفو خارج است. از آنچه 

ود كه هرگاه ميل و دوستى زوال نعمت از ش گفته شد، دانسته مى

مسلمانى، در دل انسان پيدا شد، واجب است از آن حال كراهت 

داشته باشد. و اگر بر آن حال مستمر شود بداند كه در گناه كبيره 
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واقع شده و در هر لحظه واجب است پشيمان باشد و از گناه خود 

 توبه كند.

  غبطه حرام نيست

ن از رسيدن نعمتى به كسى و آرزو كردن : حسد يعنى خشمگين شد

سلب آن نعمت از او است، چنانچه گذشت. و غبطه به معنى آرزو 

كردن دارا شدن مثل نعمتى است كه به ديگرى رسيده است، بدون 

اينكه از رسيدن نعمت به آن شخص بدش بيايد و ميل برطرف شدنش 

نعمت را داشته باشد. خالصه، غبطه آرزوى دارا شدن مثل همان 

 است و حسد آرزوى برطرف شدن آن از صاحبش.

توان گفت غبطه به اعتبار مواردش چنانچه عالمه مجلسى در  و مى

شود:  گانه تكليفى منقسم مى مرآت العقول فرموده، به احكام پنج

گاهى واجب است و آن غبطه بر واجبات است، مثال رفيقش حج 

يد آرزو كند كه واجب را به جا آورده و او مسامحه كرده پس با

كاش مانند او اداء واجب كرده بود. زيرا اگر دوست ندارد كه مانند 

شود كه  آن شخص واجب الهى را به جا آورده باشد، معلوم مى

راضى به ترك آن واجب است و اين خود حرام است )به دليل 

 وجوب توبه و پشيمانى از ترك واجب و فعل حرام(.
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مثل غبطه خوردن از حال  و در مستحبات، غبطه مستحب است

رفيقش كه موفق به زيارت و يا مستحب ديگرى شده است. و گاهى 

حرام و گاهى مكروه است. مثل غبطه خوردن از حال كسى كه 

منصب حرام يا مال حرامى به او رسيده، يا غبطه كسى كه مكروهى 

 از او صادر شده است و غبطه در مباحات، مباح است.

چيزى كه حرام است، هرچند خود حرام است  ناگفته نماند كه غبطه

ليكن تا عملى انجام نداده، اين گناه از اهل ايمان مورد عفو است. 

 باره وارد شده است. چنانچه رواياتى دراين

 325، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  دشمنى كردن با مؤمن -7

 صاحب جواهر الكالم فرموده:

دالت است، چنانچه حسد خودش معصيت و اظهارش منافى با ع

همچنين دشمنى با مؤمن و آشكار كردنش به زبان و جوارح، موجب 

فسق است. زيرا در روايات بيشمارى از دشمنى و ترك برادر مؤمن 

نهى شده، و نيز به دوستى و مهربانى با او امر شده است و آنچه را 

بيند از سنگينى با برادر مؤمنش در برخورد  كه انسان در دل خود مى
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اى از رفتار و كردار آن مؤمن، ظاهر آن است كه از بغض  به پاره

حرام ذكر شده نيست. زيرا كسى از پيدا شدن چنين حالى در اين 

 .662 موقع آزاد نيست

 گردد: طور اختصار نقل مى در اين مقام چند روايت به

هركس شيعيان ما »فرمايد:  حضرت موسى بن جعفر عليه السّالم مى

شمن داشته و هركه به آنها دوستى كند، با ما را دشمن بدارد، ما را د

اند.  دوستى كرده. زيرا ايشان از ما هستند و از طينت ما آفريده شده

هركس دوستشان دارد از ما است و هركس دشمنشان دارد از ما 

هركه بر آنها رد كند، بر خدا رد كرده و هر »تا اينكه فرمود: «. نيست

 .663«فته استكه به آنها بد گويد، به خدا بد گ

______________________________ 
و كذا »پايان ترجمه جواهر كتاب شهادت شرح فرمايش محقق  -(1)

 «.بغضة المؤمن

عن ابى  441ص  11ج  17وسائل كتاب االمر بالمعروف باب  -(2)

 -الحسن عليه السّالم من

                                                 
 «.و كذا بغضة املؤمن» پايان ترمجه جواهر كتاب شهادت شرح فرمايش حمقق -(1)  662
واالهم فقد واالنا الَّنم منا، خلقوا من طينتنا من احبهم فهو منا و من ابغضهم فليس عادى شيعتنا فقد عادانا و من  -عن اىب احلسن عليه الّسالم من 441ص  11ج  17وسائل كتاب االمر باملعروف باب  -(2)  663

 منا اخل.
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 326، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 كرده است. و در اين مورد هيجده روايت در وسائل نقل

هر دو نفر مسلمانى كه »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

از يكديگر قهر كنند و سه روز بر آن حال مانده و صلح نكنند، هر دو 

از اسالم بيرونند و ميانشان پيوند دينى نيست. و هركدام به سخن 

ه گفتن با برادر مسلمان خود پيشى بگيرد، روز حساب در رفتن ب

 .664«بهشت پيشى خواهد گرفت

 در اين باب نيز در وسائل يازده حديث ديگر نقل كرده است.

در راه خدا با »فرمود:  حضرت صادق عليه السّالم به يارانش مى

يكديگر برادر باشيد و به يكديگر دوستى كنيد و پيوندكننده و مهربان 

 .665«باشيد

روايات بيشمار  در اين باب و باب حق مؤمن و حب و بغض فى اللّه،

 است و براى نمونه، به همين چند روايت اكتفاء گرديد.

                                                 
ا سبق اىل كالم اخيه كان ية فايهم: قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله اميا مسلمني هتاجرا فمكثا ثلثا ال يصطلحان اال كانا خارجني من االسالم و مل يكن بينهما وال585ص  8ج  144حج وسائل باب  -(1)  664

 السابق اىل اجلنة يوم احلساب.
 (.552ص  8ج  124كونوا اخوة بررة متحابني ىف الّله متواصلني مرتامحني ...) حج وسائل باب   -(2)  665
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______________________________ 
عادى شيعتنا فقد عادانا و من واالهم فقد واالنا النهم منا، خلقوا من 

 طينتنا من احبهم فهو منا و من ابغضهم فليس منا الخ.

لّه صلّى اللّه : قال رسول ال585ص  8ج  144حج وسائل باب  -(1)

عليه و آله ايما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلثا ال يصطلحان اال كانا 

خارجين من االسالم و لم يكن بينهما والية فايهما سبق الى كالم اخيه 

 كان السابق الى الجنة يوم الحساب.

كونوا اخوة بررة متحابين فى اللّه متواصلين متراحمين ...  -(2)

 (.552ص  8ج  124)حج وسائل باب 

 327، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  مساحقه -8

هشتم از كبائرى كه در نصوص معتبر بر آن وعده عذاب داده شده و 

 عالوه براى آن حد معين شده، مساحقه است.

زنى به حضرت صادق عليه الساّلم گفت: زنانى كه با يكديگر مساحقه 

ست؟ مالند( حدشان چي كنند )فرج خود را به فرج يكديگر مى مى

صد تازيانه( به راستى  حد زنا است )يك»امام عليه السّالم فرمود: 
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آورند و لباسهائى كه از آتش بريده  چون قيامت شود آنها را مى

بندند و  هاى آتشين بر سرشان مى پوشانند، و مقنعه شده بر آنها مى

پوشانند، و عمودهاى آتشين در  هاى آتشين به بدنشان مى زير جامه

اندازند. اى زن! اولين  كنند و آنها را در جهنم مى مىجوفشان فرو

قومى كه مساحقه بينشان رواج يافت، قوم لوط بودند كه مردها به 

شوهر ماندند. پس به يكدگر  عمل لواط سرگرم شدند و زنان بى

)و هنگام نزول  666«مشغول شدند چنانچه مردان باهم مشغول بودند

 عذاب، همگى به هالكت رسيدند(.

به خدا سوگند، مساحقه زناى بزرگ »حديث ديگر فرمود: و در 

 .667«است

و نيز حضرت در پاسخ زنى كه از مساحقه زنان با يكديگر پرسيد، 

اند. چون قيامت شود، چادرهائى از آتش بر آنها  در جهنم»فرمود: 

  گردد و عمودهاى پوشيده مى

______________________________ 
 .261ص  14ج  24وسائل كتاب نكاح باب  -(1)

 .262ص  14ج  24وسائل الشيعه كتاب نكاح باب  -(2)

                                                 
 .261ص  14ج  24وسائل كتاب نكاح باب  -(1)  666
 .262ص  14ج  24وسائل الشيعه كتاب نكاح باب  -(2)  667
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 328، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كنند و آنها را در جهنم  آتشين در باطن و عورتهايشان داخل مى

زن گفت: از اين عمل، در قرآن مجيد يادى نشده؟ « اندازند مى

)سوره  «وَ أَصْحابَ الرَّسِّ» فرمود: بلى عرض كرد: كجا؟ فرمود:

 .668(«40فرقان آيه 

در تفسير صافى، روايت مفصلى از حضرت امير المؤمنين عليه الساّلم 

درباره اصحاب رس نقل كرده است. و همچنين مرحوم مجلسى هم 

حيوة القلوب ذكر فرموده است. براى اطالع از  3آن را در جلد 

شدند كه از آن جمله  سرگذشت ايشان و گناهانى كه مرتكب مى

 ه زنان بوده، به كتب مزبور مراجعه شود.مساحق

فرمايد: كه خداوند باد سرخ  طور بيان مى كيفيت هالكتشان را اين

فشانى كرد و ابر سياهى  سختى بر آنها فرستاد و زمين آنها هم آتش

باالى سرشان نمودار شد و بر آن صاعقه باريد، به طورى كه همه را 

 آب كرده هالك ساخت.

  حد سحق

                                                 
 .262ص  14ج  24يعه كتاب نكاح باب وسائل الش -(1)  668
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ن، چهار مرتبه به اين عمل حرام اقرار كرد، يا چهار مرد : هرگاه ز

صد تازيانه  عادل شهادت دادند، بايد هريك از آن دو زن را يك

بزنند. و در صورتى كه پيش از اقرار يا شهادت عدول توبه كرده 

 شود. باشند، حد ساقط مى

كه قبال اشاره شد، خوابيدن دو مرد يا دو زن عريان باهم  طورى همان

كه حائلى بينشان نباشد حرام است. و اگر نزد  طورى ر يك لحاف بهزي

صد تازيانه )بهر  حاكم شرع ثابت شود، بايد آنها را به كمتر از يك

اندازه كه صالح بداند( تعزير و تأديب كند و در چند روايت حدشان 

 صد تازيانه ذكر كرده است. را يك

______________________________ 
 .262ص  14ج  24الشيعه كتاب نكاح باب وسائل  -(1)

 329، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  قيادت و دياثت -9

  قيادت

: قيادت، رسانيدن مرد و زنى براى زنا، يا دو مرد براى لواط است. و 

اى در حرام بودن بلكه كبيره بودن آن نيست. زيرا از گناهانى  شبهه
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ده و در شرع است كه در نصوص معتبر بر آن وعده عذاب داده ش

 مقدس براى آن حد معين شده است.

هركس براى وقوع »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

زناى مرد و زنى واسطه شود، خداوند بهشت را بر او حرام 

فرمايد و جايش دوزخ است و بد جايگاهى است جهنم و هميشه  مى

 .669«مورد خشم خدا است تا بميرد

رسول خدا صلّى اللّه عليه و »فرمايد:  لساّلم مىحضرت صادق عليه ا

 .670«آله لعنت فرمود زن زناكار و زنى كه واسطه كار است

كند، نه تنها نهى از منكر را ترك كرده  بعالوه، شخصى كه قيادت مى

بلكه سعى در وقوع منكر نموده و در آخر باب اول، كبيره بودن ترك 

به منكر يا سعى در وقوع  نهى از منكر ثابت گرديد چه رسد به امر

 آن.

______________________________ 
: قال 266ص  14ج  27وسائل الشيعه كتاب نكاح باب  -(2و  1)

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من قاد بين امرئة و رجل حراما 

                                                 
ىف سخط الّله  : قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله و من قاد بني امرئة و رجل حراما حرم الّله عليه اجلنة و مأويه جهنم و سائت مصريا و مل يزل266ص  14ج  27وسائل الشيعه كتاب نكاح باب  -(2و  1)  669

 ه الّسالم لعن رسول الّله الواصلة و املستوصله يعىن الزانية و القواده.حىت ميوت. و عن اىب عبد الّله علي
ّله ىف سخط ال : قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله و من قاد بني امرئة و رجل حراما حرم الّله عليه اجلنة و مأويه جهنم و سائت مصريا و مل يزل266ص  14ج  27وسائل الشيعه كتاب نكاح باب  -(2و  1)  670

 حىت ميوت. و عن اىب عبد الّله عليه الّسالم لعن رسول الّله الواصلة و املستوصله يعىن الزانية و القواده.
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حرم اللّه عليه الجنة و مأويه جهنم و سائت مصيرا و لم يزل فى سخط 

و عن ابى عبد اللّه عليه الساّلم لعن رسول اللّه  اللّه حتى يموت.

 الواصلة و المستوصله يعنى الزانية و القواده.

 330، ص: 2 گناهان كبيره، ج

دارى كبيره و عظيم  و نيز قيادت از گناهانى است كه نزد هر دين

شود كه بزرگ بودن گناه نزد  است. و در فصل سوم ذكر مى

 باشد. ودنش مىمتشرعين، خود دليل بر كبيره ب

فرمايد: قيادت حرام است و آن  شيخ انصارى در مكاسب محرمه مى

باشد. و از گناهان  سعى كردن در رسيدن دو نفر به وطى حرام مى

كبيره است و واصله كه مورد لعنت است به معنى قيادت تفسير شده 

 است.

از حضرت صادق عليه الساّلم است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و 

اول، كننده موى زنان و زنى »چهار دسته را لعنت فرموده است:  آله

 شود مويش را بكنند. كه حاضر مى
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شود.  تراشد و زنى كه حاضر مى دوم، زنى كه دندان زنان را مى

كوب و زنى  سوم، واصله و مستوصله )زانيه و قواده(. چهارم زن خال

 .671«كوبند كه خال بر بدنش مى

واصله كه مورد لعنت رسول »فرمايد:  ىحضرت رضا عليه السّالم م

خدا صلّى اللّه عليه و آله است، زنى است كه در سن جوانى زانيه 

 .672«رساند بوده و در پيرى زنان را براى زنا به مردان مى

  حد قيادت

: به دو مرتبه اقرار خود شخص يا شهادت دو نفر عادل، قيادت ثابت 

د و پنج تازيانه بزنند چه مرد شود. و پس از ثبوت، بايد او را هفتا مى

اند: اگر مرد باشد، عالوه  باشد و چه زن. و بعضى از فقهاء فرموده

بايد سرش را بتراشند و رسوايش كنند و از شهر بيرونش نمايند. و 

اند: در مرتبه دوم نفى بلد شود. و تفسيرش در كتاب  بعضى فرموده

 حدود ذكر شده است.

  دياثت

                                                 
 (.250تومشة) معاىن االخبار ص ة و الوامشة و املسعن الصادق عليه الّسالم قال لعن رسول الّله صّلى الّله عليه و آله النامصة و املنتصمة و الواشرة و املستوشرة و الواصلة و املستوصل -(1)  671
 قال الرضا عليه الّسالم الواصلة الىت تزىن ىف شبياهبا فلما كربت قادت النساء اىل الرجال) معاىن االخبار(. -(2)  672
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سه دسته هستند كه در »فرمايد:  الم مى: حضرت صادق عليه السّ

فرمايد و نظر رحمت به ايشان  قيامت، خداوند با آنها سخن نمى

فرمايد و برايشان عذاب دردناكى  نفرموده و ايشان را پاكيزه نمى

 .673«است: پير زناكار، ديوث، زن شوهردارى كه با او زنا شود

______________________________ 
ليه الساّلم قال لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و عن الصادق ع -(1)

آله النامصة و المنتصمة و الواشرة و المستوشرة و الواصلة و 

 (.250المستوصلة و الواشمة و المستوشمة )معانى االخبار ص 

قال الرضا عليه السّالم الواصلة التى تزنى فى شبيابها فلما  -(2)

 ى االخبار(.كبرت قادت النساء الى الرجال )معان

عن ابى عبد اللّه عليه السّالم قال ثلثة ال يكلمهم اللّه يوم  -(3)

 -القيمة و ال ينظر اليهم و ال يزكيهم و

 331، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بوى بهشت به مسافت »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

ومند. رسد ولى عاق والدين و ديوث از او محر پانصد سال راه مى

                                                 
ص  14ج  16م الشيخ الزاىن و الديوث و املرئة توطى فراش زوجها) وسائل كتاب النكاح باب هلم عذاب الي -عن اىب عبد الّله عليه الّسالم قال ثلثة ال يكلمهم الّله يوم القيمة و ال ينظر اليهم و ال يزكيهم و -(3)  673

247.) 
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گفته شد: يا رسول اللّه، ديوث كيست؟ فرمود: مردى كه زنش زنا 

 .674«بدهد و او بداند

خداوند به عزت و جاللش قسم ياد فرموده كه داخل »و نيز فرمود: 

 .675«بهشت نشود شرابخوار و نمام و ديوث

بهشت بر ديوث حرام »فرمايد:  و حضرت صادق عليه الساّلم نيز مى

 .676«است

______________________________ 
لهم عذاب اليم الشيخ الزانى و الديوث و المرئة توطى فراش زوجها 

 (.247ص  14ج  16)وسائل كتاب النكاح باب 

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان الجنة لتوجد ريحها من  -(1)

مسيرة خمسمائة عام و ال يجدها عاق و ال ديوث قيل يا رسول اللّه 

عليه و آله و ما الديوث قال الذى تزنى امرئته و هو يعلم  صلّى اللّه

 (.248ص  14)وسائل الشيعه ج 

                                                 
الذى تزىن امرئته و هو يعلم) وسائل ى الّله عليه و آله و ما الديوث قال قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله ان اجلنة لتوجد رحيها من مسرية مخسمائة عام و ال جيدها عاق و ال ديوث قيل يا رسول الّله صلّ  -(1)  674

 (.248ص  14الشيعه ج 
 (.248ص  14قال صّلى الّله عليه و آله قال الّله تعاىل و عزتى و جالىل ال يدخلها مدمن مخر و ال منام و ال ديوث) وسائل الشيعه ج  -(2)  675
 (.175 ص 14ج  30صفحه  132حرمت اجلنة على الديوث) وسائل. كتاب نكاح. باب  -(3)  676
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قال صلّى اللّه عليه و آله قال اللّه تعالى و عزتى و جاللى ال  -(2)

ص  14يدخلها مدمن خمر و ال نمام و ال ديوث )وسائل الشيعه ج 

248.) 

 132باب حرمت الجنة على الديوث )وسائل. كتاب نكاح.  -(3)

 (.175ص  14ج  30صفحه 

 332، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 استمناء -10

اى كه بر آن وعده عذاب داده شده، استمناء  دهم از گناهان كبيره

است و آن بيرون كردن منى خود است از راه غير طبيعى، مانند 

 ماليدن به دست يا ساير اعضاء خود يا به اعضاء ديگرى غير از همسر.

نويسد: هركس به دستش يا عضو  ب حدود جواهر مىدر آخر كتا

ديگرش استمناء كند، بايد تعزير شود. چون كار حرامى بلكه 

 اى را مرتكب شده است. كبيره

پرسند. آن  چنانچه از حضرت صادق عليه الساّلم از حكم آن مى

گناه بزرگى است كه خداوند در قرآن مجيد از »فرمايد:  حضرت مى

و استمناءكننده مثل اين است كه به خودش آن نهى فرموده است 
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كند، بشناسم، با او  نكاح كرده و اگر كسى را كه چنين كارى مى

 «.همخوراك نخواهم شد

شود؟  پرسد: از كجاى قرآن حكم آن فهميده مى راوى حديث مى

هركس با غير از همسر و كنيزش شهوتش را دفع »فرمود: از آيه 

پرسيد: گناه زنا بزرگتر است يا  راوى« كند، ايشان تجاوز كارانند

 .677 استمناء؟ حضرت فرمود: استمناء گناه بزرگى است

______________________________ 
جواهر الالحكام كتاب الحدود المسئلة الثانيه من استمنى بيده  -(1)

او بغيرها من اعضائه عزر النه فعل محرما بل كبيرة ففى خبر احمد 

السّالم عن الخضخضه فقال اثم عظيم قد  بن عيسى سئل الصادق عليه

نهى اللّه عنه فى كتابه و فاعله كناكح نفسه و لو علمت بمن يفعله ما 

 -اكلت معه فقال السائل

 333، ص: 2 گناهان كبيره، ج

از »فرمايد:  پرسند، مى از امام عليه السّالم حكم استمناء را مى

با حيوانى  و از حكم كسى كه 678«گناهان بزرگ و بسيار زشت است
                                                 

ى سئل الصادق عليه الّسالم عن اخلضخضه فقال امث عظيم قد َّنى الّله جواهر الالحكام كتاب احلدود املسئلة الثانيه من استمىن بيده او بغريها من اعضائه عزر النه فعل حمرما بل كبرية ففى خرب امحد بن عيس -(1)  677
 E\َوراَء ذِلَك فَُأولِئَك ُهُم العاُدوَن*  َفَمِن ابْ َتغى i\ بني ىل يا بن رسول الّله صّلى الّله عليه و آله من كتاب الّله فيه فقال قول الّله تعاىل -ما اكلت معه فقال السائلعنه ىف كتابه و فاعله كناكح نفسه و لو علمت مبن يفعله 

 و هو فما وراء ذلك فقال الرجل اى اكرب الزنا او هى فقال عليه الّسالم هو ذنب عظيم.
 (.575ص  18و وسائل ج  547ص  41هر ج ) جوا

 .267ص  14سألته عن اخلضخضة فقال هى من الفواحش) وسائل الشيعه ج  -(1)  678
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جمع شود، يا به وسيله ماليدن، شهوتش را دفع كند، پرسيدند. 

هركس شهوت خود را به اين وسيله و مانند آن دفع كند در »فرمود: 

 .679«باشد حكم زنا كردن است. يعنى با گناه زنا برابر مى

اند كه خداوند با  سه دسته»فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

نگرد و پاكشان  د و به نظر رحمت به ايشان نمىگوي ايشان سخن نمى

نفرموده و برايشان عذاب دردناكى است: كسى كه موى سفيدش را 

بكند )تا نمايش دهد كه جوان است(، و كسى كه به وسيله عضو 

 .680«خودش شهوتش را خارج كند، و كسى كه با او لواط كرده شود

س، كه با دست هرك»فرمايد:  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

 .681«شهوتش را بيرون كند ملعون است

فرمايد: مستفاد از ادله، جواز استمناء با زوجه و  صاحب جواهر مى

كنيز است ليكن اولى ترك آن است و در مسالك نيز قريب به همين 

 را ذكر فرموده، ليكن طريق احتياط ترك آن است.

 شيوع استمناء

                                                 
 (.265ص  14و ىف املوثق ىف الرجل ينكح البهيمة او يدلك فقال عليه الّسالم كل ما انزل الرجل مائه من هذا و شبهه فهو زنا) وسائل الشيعه ج  -(2)  679
 (.268ص  14ج ال يكلمهم الّله تعاىل و ال ينظر اليهم و ال يزكيهم و هلم عذاب اليم الناتف شيبه و الناكح نفسه و املنكوح ىف دبره.) وسائل الشيعه  ثلثة -(3)  680
 (.570قال صّلى الّله عليه و آله ناكح الكف ملعون) نكاح مستدرك صفحه  -(4)  681
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ساب ازدواج و تجرد جوانان، : متأسفانه به واسطه مشكالت بيحد و ح

العاده  سوز و گناه كبيره شيوع فوق به قرار مسموع، اين مرض خانمان

پيدا كرده و دانسته يا ندانسته بسيارى از جوانان عزيز را به انواع و 

 سازد. اقسام بيماريها مبتال مى

صرفنظر از عقوبتهاى اخروى كه دارد، وظيفه پدرها و مادرها است 

ود را بياگاهانند و مواظب جوانان خود باشند. و كه فرزندان خ

  همچنين در مرتبه دوم، وظيفه دبيران و آموزگاران

______________________________ 
بين لى يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من كتاب اللّه فيه فقال 

و هو فما  عادُونَ*وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ ال  فَمَنِ ابْتَغى  قول اللّه تعالى

وراء ذلك فقال الرجل اى اكبر الزنا او هى فقال عليه السّالم هو ذنب 

 عظيم.

 (.575ص  18و وسائل ج  547ص  41)جواهر ج 

سألته عن الخضخضة فقال هى من الفواحش )وسائل الشيعه ج  -(1)

 .267ص  14
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و فى الموثق فى الرجل ينكح البهيمة او يدلك فقال عليه  -(2)

الم كل ما انزل الرجل مائه من هذا و شبهه فهو زنا )وسائل الشيعه السّ

 (.265ص  14ج 

ثلثة ال يكلمهم اللّه تعالى و ال ينظر اليهم و ال يزكيهم و لهم  -(3)

عذاب اليم الناتف شيبه و الناكح نفسه و المنكوح فى دبره. )وسائل 

 (.268ص  14الشيعه ج 

كح الكف ملعون )نكاح مستدرك قال صلّى اللّه عليه و آله نا -(4)

 (.570صفحه 

 334، ص: 2 گناهان كبيره، ج

تعليمات دينى و بهداشت است كه جوانان را به عواقب وخيم روحى و 

 جسمى اين بليه با خبر سازند.

« ناتوانيهاى جنسى»در اينجا مقدارى از مضرات استمناء را از كتاب 

 .682 كنيم قل مىهاى متخصصين فن است ن اى از نوشته كه مجموعه

 مضرات جسمى و روحى استمناء

                                                 
 دكرت پوردولسكى) كارشناسان امور جنسى(. -پروفسور گوسولن پروفسور باژه -دكرت هوفمان -دكرت كينسى -هاى دكرت استون اى از نوشته جمموعه -(1)  682
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كند، جبون و  : اين عمل، مبتاليان را به ضعف قواى شهوانى دچار مى

شود. چه بسا  آيند، شهامت و درستى از آنان سلب مى حال بار مى بى

اشخاص هستند كه در عنفوان جوانى در اثر مبتال شدن به جلق، 

د كه معتادين به شون چنان دچار ضعف قواى روحى و جسمى مى

آيند. عمل غير  ترياك و شيره، در مقابل آنان شير نرى به شمار مى

طبيعى جنسى يعنى استمناء يا جلق، از لحاظ روابط نزديكى به 

گذارد.  گانه دارد در درجه اول، در چشم و گوش اثر مى حواس پنج

چشم را ضعيف كرده و حس سامعه را نيز تا « ديد»بدين معنى كه 

اندازد. مبتاليان به جلق مخصوصا  قابل توجهى از كار مىاندازه 

باشد، غالبا مگسى جلو چشم  آنهائى كه از لحاظ جسمانى ضعيف مى

كند. و حتى وقتى  بينند كه به شدت آنها را ناراحت مى خود مى

توانند از آسيب مگس در امان  بندند باز نمى چشمهاى خود را مى

كند  دقيقه ادامه پيدا مى باشند و چون اين عمل هربار چندين

افتند.  شوند و به زمين مى چشمشان سياهى رفته و دچار سرگيجه مى

طور مداوم صداى ناهنجارى در گوش خود احساس  همچنين به

كننده است. عالوه بر اينها تحليل رفتن  كنند كه بسيار ناراحت مى

قواى جسمانى و روحانى، كم شدن خون، پريدگى رنگ، نقصان 

فظه، الغرى، ضعف و سستى زياده از حد، بى اشتهائى، قواى حا
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خلقى، عصبانيت، دوران سر، و هزاران آفت ديگر، از  كج

 هائى است كه گريبان مبتاليان به جلق را خواهد گرفت. بيمارى

البته آنهائى كه از لحاظ جسمى قوى هستند، ممكن است قدرى 

دم ابتالء به آنها هرحال ع ديرتر به اين بيماريها دچار شوند. ولى به

ناخواه همه بايد به چنين مصائبى گرفتار  از محاالت است و خواه

 شوند.

هاى مبتاليان به جلق يكى اين است كه قوه اراده آنان به  از بدبختى

  كلى مختل

______________________________ 
دكتر  -دكتر كينسى -هاى دكتر استون اى از نوشته مجموعه -(1)

دكتر پوردولسكى  -سور گوسولن پروفسور باژهپروف -هوفمان

 )كارشناسان امور جنسى(.

 335، ص: 2 گناهان كبيره، ج

قدر اراده ندارند  برند، آن گردد و لذا وقتى به عمل خود پى مى مى

گوئيم استمناء از  كه به ترك كردن ان اقدام نمايند. پس اينكه مى

علت نيست.  ىكند، ب لحاظ روحى نيز قواى انسان را فرسوده مى

عمل استمناء، عالوه بر مضار جسمى، از لحاظ جنسى نيز شخص را 
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اندازد از  كند. يعنى غدد مترشحه داخلى را از كار مى فرسوده مى

رفته  جمله اين غدد، غده سازنده منى است كه بر اثر جلق رفته

آيد و چون در آن صورت  كوچك شده و به صورت نخودى درمى

ختن منى يا به قول عربها )ماء الحيات( يعنى آب قادر به فاعليت و سا

زندگانى نيست، شخص مبتال براى هميشه از لذايذ جنسى محروم 

طور قطع به صورت  گردد و اگر به اين صورت از مردى نيفتاد، به مى

ديگرى مانند سرعت انزال، كندى انزال، سيالن منى، عدم نعوظ، 

جنسى مبتال خواهد شد. چه دوام و امثال اينها به ناتوانى  نعوظ بى

بسا ديده يا شنيده شده كه جوانان معتاد به جلق، در اندك مدتى 

دچار چنان حالتى گرديد كه به جاى ادرار، خون از آنها خارج 

 شد. مى

شوند و لو در  بايد دانست كه اشخاصى كه به اين حالت دچار مى

ون سنين جوانى باشند، خطر مرگ در انتظار آنها است. زيرا بد

احساس شهوانى و بدون اينكه لذتى ببرند بال انقطاع منى از آنها 

شود كه در حين راه رفتن دفعة  گردد و همين امر باعث مى دفع مى

 به زمين بخورند و از هوش بروند.
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اى كه در آنجا  سرى به تيمارستان تهران بزنيد، از هر ده نفر ديوانه

د. يعنى بر اثر ابتالء به باشن سكونت دارند نه نفر معتاد به جلق مى

اند.  استمناء كارشان به جنون كشيده و به گوشه تيمارستان افتاده

زيرا عمل مذموم و ناپسند جلق، در قواى دماغى تأثير زيادى دارد و 

وقتى قواى دماغى شخص مختل شد، مسلم است كه كارش به 

ديوانگى خواهد كشيد بدون اغراق از هر ده نفر بيمار مسلولى كه 

اند، چهار نفر به علت ابتالء به جلق، به اين  در آسايشگاه خوابيده

اند. اينها ادعا نيست بلكه حقيقتى  بيمارى خطرناك دچار گرديده

است كه علماء و دانشمندان با دهها سال تجربه، به درك آن موفق 

 .683اند شده

گويد: خوب بخور، در هيچ امرى افراط نكن، قوى  دنياى امروز مى

بيمار نشوى. ولى معتادين به جلق، چون اشتهاى خوب باش تا 

خوردن ندارند و در امور جنسى آنهم از راه غير طبيعى افراط 

 و چون ضعيف هستند براى ابتالء به هر»كنند، ناچار ضعيفند.  مى

______________________________ 
 52تا  48ناتوانيهاى جنسى صفحات  -(1)

 336، ص: 2 گناهان كبيره، ج
                                                 

 52تا  48ناتوانيهاى جنسى صفحات  -(1)  683
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 «.باشند وع بيمارى مستعد مىن

به كرات ديده شده كه بعضى از مبتاليان به جلق، بر اثر افراط در 

اين عمل به يك نوع بيمارى به نام جنون استمناء كه شباهت زيادى 

وقت حتى با ديدن سگ و گربه  شوند و آن به ساديسم دارد، مبتال مى

شوند. و  ل مىافتند و بال فاصله مشغول عم هم به فكر استمناء مى

توانند بيش از پنج  ترين اشخاص نمى چون هيچ مردى حتى پرشهوت

يا شش ماه از نيروى جنسى خود آنهم به صورتى كه مورد بحث ما 

بردارى كنند، لذا قواى تناسلى آنان به كلى از كار  است بهره

 .684برند افتد و يا به وضع دلخراشى به آغوش مرگ پناه مى مى

الجثه  اشخاص مبتالى به جلق كه به علت قوىممكن است بعضى از 

بودن و يا از لحاظ مبتدى بودن در اين امر، تاكنون بيمار نشده و به 

مضار عمل ناپسند خود پى نبرده باشند، مطالبى را كه ما در مضرات 

طور است چرا  جلق نوشتيم، اغراق پنداشته و با خود بگويند اگر اين

 ايم؟. ال نشدهما تاكنون به اين بيماريها مبت

در جواب اين عده بايد گفت: اگر امروز مضار جلق، گريبان شما را 

الجثه هستيد و يا تازه شروع به كار  نگرفته علتش اين است كه قوى

                                                 
 52تا  48ناتوانيهاى جنسى صفحات  -(1)  684
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ناخواه به سراغ شما نيز خواهد  ايد. و اال چندى ديگر خواه كرده

ايم كه هركس يك هفته مبادرت به  آمد. وانگهى ما ادعا نكرده

اء كرد، تمام بيماريهاى يكباره او را احاطه خواهند كرد. زيرا استمن

كند. مثال ممكن است يك نفر كه  حاالت اندرونى در اشخاص فرق مى

براى مدتى مبادرت به جلق كرد، در وهله اول فقط به سستى 

اعصاب، يا اختالل حس سامعه، يا ضعيف شدن حس باصره، يا 

 يك به سراغ او بياند. ماريها يكسرگيجه مبتال شود ولى بعدا ساير بي

پس جلق، هم از نظر شرعى و هم از نظر عرفى و بطور خالصه من 

 جمع الجهات، حرام و ناپسند است ...

______________________________ 
 52تا  48ناتوانيهاى جنسى صفحات  -(1)

 337، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  بدعت -11

وريات مذهب و كبيره يازدهم، بدعت است و حرمت آن از ضر

بودنش، براى آن است كه در روايات متواتره بر آن وعده عذاب 

داده شده است و چون اصل مطلب مسلم و ظاهر است، به ذكر چند 

 شود: روايت اكتفاء مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  760 

هر بدعتى گمراهى است و »پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: 

 .685«هر گمراهى در آتش است

كسى كه نزد بدعت »فرمايد:  ه الساّلم مىامير المؤمنين علي

اى رود و احترامش كند، هر آينه در خراب كردن دين  گذارنده

 .686«اسالم كوشيده است

حضرت صادق عليه السّالم بدعت را از گناهان كبيره شمرده. چون 

هركس در صورت بدعت »رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: 

 .687«ن خود را خراب كرده استاى بخندد، هر آينه دي گذارنده

______________________________ 
: قال رسول اللّه صلّى اللّه 40وسائل كتاب امر به معروف باب  -(1)

 11عليه و آله كل بدعة ضاللة و كل ضاللة سبيلها الى النار )وسائل ج 

 (.511ص 

قال على عليه الساّلم من مشى الى صاحب بدعة فوقره فقد  -(2)

 (.511ص  11هدم االسالم )وسائل كتاب امر به معروف ج  سعى فى

                                                 
 (.511ص  11اللة و كل ضاللة سبيلها اىل النار) وسائل ج : قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله كل بدعة ض40وسائل كتاب امر به معروف باب  -(1)  685
 (.511ص  11قال على عليه الّسالم من مشى اىل صاحب بدعة فوقره فقد سعى ىف هدم االسالم) وسائل كتاب امر به معروف ج  -(2)  686
روايت و  -(. در جلد اول حبار االنوار باب البدعة قريب سى63صفحه  1دع فقد اعان على هدم دينه) سفينة البحار جلد عد الصادق عليه الّسالم من الكبائر البدعة لقوله عليه الّسالم من تبسم ىف وجه مبت -(3)  687

 هفت حديث نقل منوده است. 39) حترمي اجملالسة الهل املعاصى و اهل البدع( بيست و يك روايت و در باب 38در باب مزبور از وسائل يازده حديث در باب 
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عد الصادق عليه الساّلم من الكبائر البدعة لقوله عليه الساّلم  -(3)

من تبسم فى وجه مبتدع فقد اعان على هدم دينه )سفينة البحار جلد 

 -(. در جلد اول بحار االنوار باب البدعة قريب سى63صفحه  1

 338، ص: 2 گناهان كبيره، ج

پس از من هرگاه اهل »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

ريب و بدعت را ديديد، از آنها بيزارى جوئيد و به آنها زياد دشنام 

دهيد و درباره آنها بد بگوئيد و طعن زنيد و آنها را وامانده كنيد، تا 

ز نتوانند جواب دهند و به آن فساد در اسالم طمع نكنند و مردم ا

آنها برحذر باشند و بدعتهاى آنها را نياموزند تا خداوند براى شما 

در برابر اين كار، حسنات نوشته و درجات آخرت را براى شما باال 

 .688«برد

فرمايد: گويا مقصود از اهل ريب،  مجلسى در شرح اين حديث مى

آنهائى هستند كه در دين خود شك دارند و مردم را به واسطه القاى 

اند  اند مقصود از آنها كسانى اندازند. و بعضى گفته شك مى شبهه به

كه دينشان بر پايه گمان و توهم فاسد است، چون علماى اهل خالف. 

باكى  و ممكن است مقصود از آنها فاسقان و متظاهران به فسق و بى
                                                 

قيعه و باهتوهم كي ال يطمعوا ىف الفساد ىف االسالم و حيذرهم الناس و ال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله اذا رأيتم اهل الريب و البدع من بعدى فاظهروا الربائة منهم و اكثروا من سبهم و القول فيهم و الو قال  -(1)  688
 (.508ص  11وجوب الربائة من اهل البدع ج  39رجات ىف االخرة) وسائل باب يتعلمون من بدعهم يكتب الّله لكم بذلك احلسنات و يرفع لكم به الد
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نسبت به دين باشد. زيرا اين مايه اين نيست كه مردم در دين داشتن 

 نه سستى عقيده آنها است.آنها شك كنند و نشا

 بدعت چيست؟

فرمايد: بدعت همان است كه پس از رسول خدا  : عالمه مجلسى مى

طور  صلّى اللّه عليه و آله پيدا شده و نصى درباره آن نرسيده، نه به

خصوص و نه عموم، يا بطور خصوص يا عموم از آن نهى شده است. 

؛ ساختن مدرسه و و آنچه در عمومات وارد است، بدعت نيست. مانند

امثال آنكه در عمومات سكنى دادن به مؤمن و كمك به او وارد 

است. و نظير انشاء بعض كتب علمى و تأليفات كه كمك به علوم 

 شرعى است.

يا مانند لباسهائى كه در زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله نبوده و 

آن هم خوراكهاى تازه كه همه در عموم استحباب زينت وارد و از 

 نهى نشده است.

بلى آنچه به عنوان عموم لباس يا غذا باشد، اگر خصوصيتى به آن 

بدهند و بگويند با نحو خاص مورد امر و مطلوب شارع است، بدعت 

شود. چنانچه نماز كه بهترين اعمال است و در هر حال انجامش  مى

  مستحب است، اگر چند ركعت مخصوص بر وجه
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______________________________ 
)تحريم  38روايت و در باب مزبور از وسائل يازده حديث در باب 

المجالسة الهل المعاصى و اهل البدع( بيست و يك روايت و در باب 

 هفت حديث نقل نموده است. 39

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اذا رأيتم اهل الريب و  -(1)

كثروا من سبهم و القول فيهم البدع من بعدى فاظهروا البرائة منهم و ا

و الوقيعه و باهتوهم كي ال يطمعوا فى الفساد فى االسالم و يحذرهم 

الناس و ال يتعلمون من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و يرفع 

وجوب البرائة من اهل  39لكم به الدرجات فى االخرة )وسائل باب 

 (.508ص  11البدع ج 

 339، ص: 2 گناهان كبيره، ج

مخصوص يا در وقت مخصوصى معين شود، بدعت است. )مانند اينكه 

عمر امر كرد شبهاى ماه رمضان بيست ركعت نماز به جماعت 

بخوانند( و چنانچه كسى بگويد در فالن وقت به خصوص، هفتاد بار 

ال اله اال اللّه گفتن مستحب يا واجب است، بدون اينكه دليل معتبرى 

هرحال پديد آوردن چيزى در دين  هداشته باشد بدعت است. و ب

 .689 پيش خود كه در اصل يا خصوصيات آن دليلى نباشد بدعت است
                                                 

 .300حبار االنوار صفحه  8و قريب به مهني معىن در جلد  366مرآت العقول ص  2جلد  -(1)  689
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 اقسام بدعت از نظر شهيد

فرمايد: آنچه پس از پيغمبر صلّى اللّه  : شهيد اول عليه الرحمه مى

عليه و آله پديدار گشته، بر پنج قسم است: واجب، حرام، مستحب، 

 اى است كه حرام باشد به اين شرح: ر تازهمكروه و مباح. و بدعت امو

واجب، چون تدوين قرآن و اخبار، هرگاه بيم تلف آنها برود. )از  -1

ها واجب است به اجماع و  حافظه مردم( زيرا تبليغ ديانت به آينده

شود، مگر به حفظ قرآن و سنت  آيه قرآن. و اين وظيفه انجام نمى

گر امام عليه السّالم حاضر باشد در زمان غيبت امام عليه السّالم، و ا

 او خودش حافظ است و خطرى نيست.

حرام و آن بدعتى است كه دليل تحريم آن را بگيرد، چون  -2

تقديم غير امام معصوم بر امام معصوم، و غصب مناصب ويژه ايشان، 

اندازى واليان جور به اموال مسلمانان، و جلوگيرى آنها از  و دست

حق، و تبعيد ايشان، و كشتار بر پايه مستحق، و جنگ با اهل 

بدگمانى، و واداشتن مسلمانان بر بيعت با فاسق، و اقامت بر آن، و 

تحريم مخالفت آن، و غسل در جاى مسح، و مسح بر غير پوست بدن، 

هاى مسكر، و جماعت در نماز نافله، و  و نوشيدن بسيارى از نوشابه

و متعه زن، و شورش اذان دوم روز جمعه، و حرام كردن متعه حج، 
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بر امام عليه السّالم، و دادن ارث به دوران و ندادن به نزديكان، و 

منع خمس از اهل آن، و افطار در غير وقت آن و غيره از بدعتهاى 

مشهور، به اجماع شيعه و سنى و از اين باب است: اخذ گمرك و 

 يگر.دادن منصب و مقام به ناصالح، به بخشش يا به وراثت يا از راه د

مستحب و آن هر عملى است كه ادله استحباب آن را بگيرد،  -3

ها. و از اين باب نيست آنچه شاهان  چون ساختن مدارس و خانه

گيرند، مگر اينكه موجب ترس دشمن  موكب ترساننده براى خود مى

 اسالم باشد.

مكروه و آن چيزى است كه دليل كراهت آن را بگيرد. مانند  -4

  زيادى در تسبيح

______________________________ 
و قريب به همين معنى در جلد  366مرآت العقول ص  2جلد  -(1)

 .300بحار االنوار صفحه  8

 340، ص: 2 گناهان كبيره، ج

حضرت زهرا عليها السّالم و كاستن از آن و هم نسبت به وظائف ديگر 

اگر اى كه به اسراف نرسد و  و تنعم در لباس و خوراك به اندازه

 گردد. بخش باشد، براى خود يا خاندانش حرام مى زيان
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مباح و آن در مورد ادله اباحه است. مانند غربال كردن آرد كه  -5

اند! اول تازه درآمد، پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله  گفته

اين بود كه غربال آرد بيزى برگرفته براى آنكه خوشى و رفاه از 

 .690 آنهم از مباحات استمباحات است پس وسيله 

  فرمايش مجلسى

فرمايد: بدعت عبارت از  اى مى : عالمه مجلسى پس از بيان مقدمه

اين است كه امرى را كه خداوند حرام فرموده حالل كنند، يا امرى 

را مكروه كنند كه خدا مكروه نفرموده، يا امرى را واجب كنند كه 

د كه خدا مستحب خداوند واجب نفرموده، يا امرى را مستحب كنن

نفرموده، گرچه به اعتبار خصوصيتى باشد. مثل آنكه خدا فرموده 

است: نماز در همه وقت مستحب است و اگر كسى به اين عنوان نماز 

بخواند كه چون همه وقت سنت است و اين هم يك وقتى از آن 

وقتها، پس من در اين وقت نماز ميگذارم، ثواب دارد و اگر دو ركعت 

قت غروب آفتاب بخواند به عنوان اينكه در خصوص اين نماز در و

شود و حرام  وقت، خدا اين نماز را از من خواسته است بدعت مى

 است.

                                                 
 .256كتاب قواعد صفحه   -(1)  690
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چنانچه عمر در خصوص چاشت شش ركعت مقرر داشت كه در اين 

بايست خواند به عنوان سنت، و به اين جهت بدعت و حرام  هنگام مى

 شد و ائمه ما از آن نهى فرمودند.

چنين اگر كسى نماز نافله را سه ركعت به يك سالم بخواند، چون هم

اين هيأت در نماز سنت از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله به ما نرسيده، 

بدعت و حرام است. يا اگر كسى در هر ركعتى دو ركوع بجا آورد 

 حرام است.

 وقت گفتن سنت و بهترين را همه« ال اله اال اللّه»همچنين كلمه طيبه 

ذكرها است. اگر كسى چنين قرار دهد كه بعد از نماز صبح، هزار و 

پانصد مرتبه مثال سنت است و خصوص اين عدد را در خصوص اين 

وقت از جانب شرع مقرر بداند، يا خود قرار دهد و اين خصوصيت را 

 691عبادت بداند، بدعت است در دين، و بدترين معاصى است ...

  بدعت يعنى تغيير حكم الهى

  : بنابراين خالصه معنى بدعت، تغيير دادن دين

______________________________ 
 .256كتاب قواعد صفحه  -(1)

                                                 
 .233عني احلياة صفحه  -(2)  691
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 .233عين الحياة صفحه  -(2)

 341، ص: 2 گناهان كبيره، ج

الهى و به رأى و عقل ناقص خود چيزى بر آن افزودن يا كم كردن 

 .692 است، چه در اصول و چه در فروع

حالل محمد صلّى اللّه عليه و »فرمايد:  ه الساّلم مىحضرت صادق علي

آله هميشه حالل است تا روز قيامت، و حرام او هميشه تا روز قيامت 

حرام است. جز او پيغمبر ديگرى نباشد و جز او نيايد )تا روز 

كسى نيست كه بدعتى نهد، »فرمايد:  و على عليه الساّلم مى« قيامت(

 .693«برد ميان مى جز اينكه سنتى را با آن از

كسى كه مردم را به »فرمايد:  و نيز حضرت صادق عليه السّالم مى

خودش بخواند و حال آنكه در بين ايشان از او داناترى است، پس او 

 .694«كننده است گذارنده گمراه بدعت

______________________________ 
ي و البدع و الرأ 20در كتاب اصول كافى كتاب فضل العلم باب  -(1)

 كند. حديث نقل مى 22المقائيس 

                                                 
 كند. حديث نقل مى 22البدع و الرأي و املقائيس  20در كتاب اصول كاىف كتاب فضل العلم باب  -(1)  692
 ه و ال جيئى غريه.قال الصادق عليه الّسالم حالل حممد صّلى الّله عليه و آله حالل ابدا اىل يوم القيمة و حرامه حرام ابدا اىل يوم القيمة ال يكون غري  20كتاب فضل العلم باب   58ص  1ج  -اصول كاىف -(2)  693
 (.220ص  2دق عليه الّسالم من دعى الناس اىل نفسه و فيهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال) سفينة البحار ج قال الصا -(3)  694
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قال  20كتاب فضل العلم باب  58ص  1ج  -اصول كافى -(2)

الصادق عليه السّالم حالل محمد صلّى اللّه عليه و آله حالل ابدا الى 

يوم القيمة و حرامه حرام ابدا الى يوم القيمة ال يكون غيره و ال 

 يجئى غيره.

عى الناس الى نفسه و فيهم من قال الصادق عليه السّالم من د -(3)

 (.220ص  2هو اعلم منه فهو مبتدع ضال )سفينة البحار ج 

 342، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  حكم ناحق -12

دوازدهم، حكم كردن برخالف آنچه خدا فرموده است. و در بزرگى 

اين گناه كافى است كه خداوند چنين كسانى را كافر و ظالم و فاسق 

و »فرمايد:  از سوره مائده مى 46و  44و  43ه خوانده و در آخر آي

كسانى كه به آنچه خداوند فرستاده حكم نكنند، پس ايشان 

. و با اين جمالت، كفر 695«كافرانند، آنان ستمگرانند، آنان فاسقانند

 فرمايد. و ستم و گناه را بر ايشان تثبيت مى

                                                 
695  (1)-\i  ََو َمْن ملَْ حَيُْكْم مبا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُرون \E (43آيه  5) سوره\i  َِك ُهُم الظَّاِلُمونَ َو َمْن ملَْ حَيُْكْم مبا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولئ \E (44آيه  5) سوره\i  ََو َمْن ملَْ حَيُْكْم مبا أَنْ َزَل اللَُّه َفُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُقون \E (

 (.46آيه  5سوره 
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به  گويد: اين سه آيه كه، درباره كسانى كه در تفسير الميزان مى

آنان همان »آنچه خدا فرستاده حكم نكنند، نازل شده و فرموده 

كافران، ستمگران و فاسقانند، آيات مطلقى است كه اختصاص به 

قبيله و گروه خاصى ندارد گرچه اينجا بر اهل كتاب )يهود و نصارا( 

 منطبق شده است.

، «كفر كسى كه به آنچه خدا فرستاده حكم نكند»مفسرين در معنى 

اند. قاضى كه قضاوتش به غير ما انزل اللّه است و  ف كردهاختال

گذارى كه  كند و بدعت حاكمى كه برخالف ما انزل اللّه حكم مى

 رود حكمشان چيست؟. دنبال قوانين غير الهى مى

______________________________ 
آيه  5)سوره   فِرُونَوَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكا -(1)

آيه  5)سوره   وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (43

آيه  5)سوره   وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (44

46.) 

 343، ص: 2 گناهان كبيره، ج

است و تحقيق، اين است كه مخالف با يك  البته اين يك مسئله فقهى

حاكم شرعى و يا هر امرى كه در دين ثابت است اگر با علم به ثبوتش 
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در دين بوده و آن را رد نموده، موجب كفر است. و اگر آن را رد 

نكند و تنها در عمل مخالفت كند، موجب فسق است. و در صورتى كه 

را رد كند، نه باعث كفر  داند در شرع ثابت است يا نه، گرچه آن نمى

است و نه فسق. زيرا آن قصورى بوده كه در آن معذور است. مگر 

اينكه در مقدمات تحصيل علم، تقصير و تفريط كرده باشد )به كتابهاى 

 فقهى رجوع شود( انتهى.

 .696 و روايات در مقام بسيار است

هركس درباره دو درهم، »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

. 697«ف فرموده خدا حكم كند، به خداى بزرگ كافر شده استبرخال

هركس برخالف »فرمايد:  به پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

فرموده خدا حكم كند، مانند كسى است كه شهادت دروغ دهد، و در 

شود و عذابش مانند عذاب شاهد به دروغ  آتش جهنم انداخته مى

 .698«است

هركس براى مردم فتوا دهد به »فرمايد:  مى حضرت باقر عليه الساّلم

چيزى كه از طرف خداوند ندانسته و به آن راه نيافته، مالئكه رحمت 

                                                 
 رجوع شود. 7تا باب  1به كتاب قضاء وسائل از باب  -(1)  696
 (.18ص  18ج  5ّله فهو كافر باهلل العظيم) وسائل كتاب قضاء باب قال الصادق عليه الّسالم من حكم ىف در مهني بغري ما انزل ال -(2)  697
 (.16ص  18ج  5الزور) وسائل كتاب قضاء باب قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله و من حكم مبا مل حيكم به الّله كان كمن شهد بشهادة زور و يقذف به ىف النار يعذب بعذاب شاهد  -(3)  698
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كنند. و گناه كسى كه به فتوايش عمل  و عذاب، همه او را لعنت مى

 .699«كرده به عهده او است

كه، رجوع كردن به كسى كه صالحيت  روايات بسيارى رسيده در اين

دارد، مانند رجوع كردن به طاغوت است. و اگر به حكم كردن را ن

وسيله حكم او، مالى به دستش بيايد هرچند حق با او باشد، سحت 

 .700 است چنانچه گذشت

______________________________ 
 رجوع شود. 7تا باب  1به كتاب قضاء وسائل از باب  -(1)

ما انزل  قال الصادق عليه الساّلم من حكم فى در همين بغير -(2)

 (.18ص  18ج  5اللّه فهو كافر باهلل العظيم )وسائل كتاب قضاء باب 

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من حكم بما لم يحكم به  -(3)

اللّه كان كمن شهد بشهادة زور و يقذف به فى النار يعذب بعذاب 

 (.16ص  18ج  5شاهد الزور )وسائل كتاب قضاء باب 

                                                 
 (.9ص  18ج  4بغري علم و ال هدى من الّله تعاىل لعنته مالئكة الرمحة و مالئكة العذاب و له وزر من عمل بفتياه) وسائل كتاب قضاء باب  من افىت الناس -(4)  699
 جلد اول مهني كتاب مراجعه شود. 59و  58به صفحات  -(5)  700
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الناس بغير علم و ال هدى من اللّه تعالى لعنته مالئكة من افتى  -(4)

الرحمة و مالئكة العذاب و له وزر من عمل بفتياه )وسائل كتاب قضاء 

 (.9ص  18ج  4باب 

 جلد اول همين كتاب مراجعه شود. 59و  58به صفحات  -(5)

 344، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 اه خداكارزار در ماههاى حرام و بازداشتن از ر -14و  13

سيزدهم از گناهان « القتال فى اشهر الحرم و الصد عن سبيل اللّه»

باشد:  كبيره، جنگ كردن در ماههاى حرام است. و ان چهار ماه مى

ذيقعده، ذى الحجه، محرم، رجب، و مراد ابتداء به جنگ كردن 

باشد. بنابراين اگر از  مسلمانان است كه در اين چهار ماه حرام مى

كسانى كه حرمتى براى اين چهار ماه قائل نيستند،  طرف كفار، يا

ابتداء به جنگ شود، بر مسلمين جايز است كه با آنها در اين چهار 

 ماه كارزار نمايند.

فرمايد:  براى كبيره بودنش، تصريح قرآن مجيد كافى است كه مى

پرسند، بگو  از تو كارزار كردن و جنگ كردن در ماه حرام را مى»
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. و بدين جهت ذكر آن در 701«حرام گناه بزرگى است كارزار در ماه

 تر بود. باب اول ضمن كبائر منصوصه مناسب

و چون كبيره بودن جنگ در ماههاى حرام را تصريح فرمود، آنگاه 

داند. و بنابراين  در بقيه آيه چهار گناه ديگر را از آن بزرگتر مى

  كبيره بودن آن چهار گناه ديگر هم ثابت

______________________________ 
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ  -(1)

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ 

 (.213آيه  2)سوره   اللَّهِ

 345، ص: 2 جگناهان كبيره، 

 شود. گردد. چنانچه در فصل سوم ذكر مى مى

و آن چهار گناه عبارت است از: بازداشتن از راه خدا، كفر به خدا، 

باز داشتن مردم از مسجد الحرام و بيرون كردن اهل مسجد الحرام 

را از آن، اين چهار چيز از كارزار در ماههاى حرام نزد خدا بزرگتر 

 است.

                                                 
701  (1)-\i  ْهِر احلَْراِم ِقتاٍل ِفيِه ُقْل ِقتاٌل  (.213آيه  2) سوره E\ َد اللَّهِ ِفيِه َكِبرٌي َو َصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َو ُكْفٌر بِِه َو اْلَمْسِجِد احلَْراِم َو ِإْخراُج أَْهِلِه ِمْنُه َأْكرَبُ ِعنْ َيْسَئُلوَنَك َعِن الشَّ
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و تحقيق در اطراف آن، تفصيلى است. براى در شأن نزول آيه 

اطالع، به تفسير مجمع و منهج و نطائرش مراجعه شود. چيزى كه 

 «صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» دانستنش در اينجا الزم است، معنى و مراد از

است كه كبيره بودنش مسلم، و در چند مورد از قرآن مجيد آن را از 

از آن جمله در سوره ابراهيم كارهاى كفار و منافقين شمرده، 

واى بر كافران از عذاب سخت، آنان كه زندگى دنيا را »فرمايد:  مى

دوست داشته و آن را بر آخرت اختيار كردند و مردم را از راه خدا 

 .702«دارند بازمى

 صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ:  مراتب

ه ترين مراتب آن، بازداشتن ديگرى است از ايمان آوردن ب سخت -1

گذارند،  خدا و ساير عقائد حق مانند علماى يهود و نصارا كه نمى

حقانيت و نبوت حضرت محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله، بر 

قوم ايشان ظاهر شود و به آن معتقد گردند. و مانند علماى سنى كه 

گذارند مسلمانان سنى، امامت و خالفت بال فصل على بن ابى  نمى

 ن امامت يازده فرزندانش را بدانند.طالب و همچني

                                                 
702  (1)-\i  َنْيا َعل وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َو يَ ْبُغوََّنا ِعَوجاً ...َوْيٌل لِْلكاِفرِيَن ِمْن َعذاٍب َشِديٍد الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن احْلَياَة الدُّ  (.2آيه  14) سوره E\ى اْْلِخَرِة َو َيُصدُّ
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بازداشتن ديگرى را از اطاعت كردن و عمل نمودن به واجبات و  -2

ترك محرمات الهى. مانند آنكه، شخصى كه حج بر او واجب شده و 

اى او را بازدارد. و  خواهد برود، ديگرى مانعش شود و به وسيله مى

ترك امر به و روزه و ساير واجبات و جائى كه  703همچنين نماز

معروف و نهى از منكر گناه كبيره است و بر آن عذابهاى شديدى 

وعده داده شده، چنانچه گذشت. پس چگونه است حال كسى كه، از 

 معروف نهى كند يا به منكر امر نمايد.

بازداشتن ديگرى را از كار خيرى كه نزد خداوند پسنديده و  -3

اشتن ديگرى را از گردد. مانند بازد موجب قرب بجا آورنده مى

 .704 انفاق در راه خدا و ساير امور مستحبه

______________________________ 
وَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا  -(1)

 14)سوره  عَلَى الْآخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً ...

 (.2آيه 

 (.10)سوره علق آيه  عَبْداً إِذا صَلَّى.  أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى -(2)

 (.12)سوره قلم آيه  مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. -(3)

                                                 
703  (2)-\i َعْبداً ِإذا َصلَّى.  أَ َرأَْيَت الَِّذي يَ ْنهى\E (.10) سوره علق آيه 
704  (3)-\i .َمنَّاٍع لِْلَخرْيِ ُمْعَتٍد أَثِيٍم\E (.12) سوره قلم آيه 
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 346، ص: 2 گناهان كبيره، ج

توان گفت حرام است، ليكن احتياط در ترك  هرچند قسم سوم را نمى

 آن است.

تواند از او مؤاخذه  ازداشته شده از خير، در قيامت مىزيرا شخص ب

كند و بگويد: به من ظلم كردى و مرا از سعادت و موجبات قرب 

بازداشتى. و در مذمت آن رواياتى كه در كتاب امر به معروف وسائل 

 ذكر شده كافى است. 8باب 

خدا لعنت كند، برندگان راه »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

 را. خير

اند؟ فرمود: كسى است كه به او از ديگرى  پرسيدند: اينها چه كسانى

احسانى و خيرى برسد و او كفران كند و به اين جهت، ديگر صاحب 

 .705«خير به ديگران احسان نكند و خيرى نرساند

______________________________ 
 .539ص  11وسائل الشيعه ج  -(1)

 347، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 
 .539ص  11ل الشيعه ج وسائ -(1)  705
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  كفران نعمت -15

پانزدهم، كفران نعمت كردن است. چنانچه در قرآن مجيد بر آن 

وعده عذاب داده شده است. و نيز در چند جا از آن به كفر تعبير 

 فرموده و آن را سبب نزول عذاب بر اقوام پيشين بيان فرموده است.

و ياد كنيد اى بنى اسرائيل، آن را كه »فرمايد:  در سوره ابراهيم مى

وردگارتان شما را آگاهانيد كه اگر بر نعمتهاى من )نجات از شر پر

فرعون و غير آن از توفيق ايمان و عمل صالح( سپاس گوئيد، هر آينه 

نعمت را بر شما افزون كنم. و اگر ناسپاسى كنيد هر آينه عذاب من 

 .706«)بر ناسپاسان( سخت است

ما را ياد كنم و پس مرا ياد كنيد تا ش»فرمايد:  و در سوره البقره مى

 .707«نعمتهاى مرا سپاسگزارى كنيد و كافر نشويد

 شوند كنند و معذب مى قوم سبا كفران مى

 فرمايد: : و در سوره سبا درباره اهالى سبا چنين مى

                                                 
706  (1)-\i  ٌَو ِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم َو لَِئْن َكَفْرمُتْ ِإنَّ َعذايب َلَشِديد\E (.7) سوره ابراهيم آيه 
707  (2)-\i  ِفَاذُْكُروِن أَذُْكرُْكْم َو اْشُكُروا ِل َو ال َتْكُفُرون \E (.152آيه  2) سوره 
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اى  هاى ايشان نشانه براى قبيله سباء )كه در يمن بودند( از مسكن»

ت و بود )براى داشتن قدرت و زيادتى نعمت خدا و شدت عقوب

  مجازاتش بر كفران آن( و آن نشانه

______________________________ 
وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي  -(1)

 (.7)سوره ابراهيم آيه  لَشَدِيدٌ

آيه  2)سوره    تَكْفُرُونِفَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ ال -(2)

152.) 

 348، ص: 2 گناهان كبيره، ج

چنين است كه آن قبيله را دو بوستان بود از طرف راست و چپ 

اند در بين ايشان هيچ  هاى ايشان )و گفته رونده. يا دو طرف خانه

موذى از مار و كژدم و پشه و كيك و شپش نبود و اگر كسى سبدى به 

گذاشت آن سبد پر از ميوه  درختان مىگرفت و در زير  دست مى

شد(. پيغمبران به ايشان گفتند: از روزى خدا بخوريد و شكر  مى

نعمت او كنيد. شهر شما شهرى خوش است و خداى شما آمرزنده و 

ايشان رو برگردانيدند و كفران نعمت كردند )و گفتند  -مهربان است

او است بگوئيد تا  شناسيم. اگر اينها از ما از خدا نعمتى بر خود نمى
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بازگيرد( پس فرستاديم برايشان سيل عرم را )و گفته شده كه عرم، 

نام سدى است كه بلقيس ملكه سبا درست كرده بود در ميان دو كوه 

شد. و آن را سه در كرد يكى از  با سنگ و قير، تا آب باران جمع مى

 باالى ديگرى و در زير آن بركه بزرگى بود و آن را دوازده راه

آمد، سيالب در  كرده بود به عدد جويهاى ايشان. چون باران مى

گشودند تا آب در آن  شود. آنگاه در باال را مى پشت آن بند جمع مى

گشودند و اگر كمتر بود  بركه بيايد. اگر آب كمتر بود در وسط را مى

شود آن را در جويها  و چون آب در بركه جمع مى -در پائين را

ين بود تا بلقيس درگذشت و ايشان طاغى شدند كردند. چن قسمت مى

و از حد گذراندند. خداوند موشهاى بزرگى را برايشان مسلط 

ساخت و آن بند را سوراخ كردند آب طغيان كرد و آن سد را خراب 

نمود و ايشان بعضى هالك شدند و برخى در عالم متفرق شدند و 

بوستان ذكر  پراكندگى و بيچارگى ايشان در عرب مثل شد( و آن دو

شده را به دو بوستانى كه ميوه آن تلخ و بدطعم و درخت شوره گز و 

اين مجازات در برابر  -اندكى از درخت سدر بود، تبديل نموديم

كنندگان نعمت را ما  كفران و ناسپاسى ايشان بود و آيا جز كفران

 .708«كنيم؟ عقوبت مى
                                                 

708  (1)-\i  َ ْلناُهْم جِبَنََّتْيهِ  15ْلَدٌة طَيَِّبٌة َو َربٌّ َغُفوٌر َلَقْد كاَن ِلَسَبٍإ ِف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنَّتاِن َعْن ميَِنٍي َو مِشاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبُِّكْم َو اْشُكُروا َلُه ب ٍء  ْم َجنََّتنْيِ َذواَِتْ ُأُكٍل مَخٍْط َو أَْثٍل َو َشيْ فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َو بَدَّ
 سورة السبأE( 17 .)\ذِلَك َجزَيْناُهْم مبا َكَفُروا َو َهْل جُنازِي ِإالَّ اْلَكُفورَ  16ِمْن ِسْدٍر قَِليٍل 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  781 

د مثل زده خداون»فرمايد:  شود: در سوره نحل مى نعمت، نقمت مى

كنندگان نعمت را به قريه و شهرى كه اهل آن ايمن  است حال كفران

رسيد  و آرميده بودند و روزى فراوان و بسيار از هر جائى به آنها مى

)چه از دريا و چه از بيابان(. پس آنها به نعمتهاى خدا كافر شدند، 

 پس خداوند لباس گرسنگى و ترس را بر آنها چشانيد. به سبب كردار

______________________________ 
لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتانِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمالٍ كُلُوا مِنْ  -(1)

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا  15رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ 

بَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَ  عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ

ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِي إِلَّا  16ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ  شَيْ

 سورة السبأ(. 17) الْكَفُورَ

 349، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و اشتغال عذاب برايشان  . و ذكر لباس به مناسبت احاطه709 زشتشان

است. چنانچه لباس محيط و مشتمل بر پوشنده است. و بعضى از 

اند: مراد از قريه در اين آيه، شهر مكه است كه هفت  مفسرين فرموده

سال مبتال به قحط و گرسنگى شدند تا كار ايشان از تنگى و گرسنگى 

 خورند. به جائى رسيد كه استخوان سوخته و مردار و خون مى
                                                 

709  (1)-\i  َْنُعونَ ُقها َرَغداً ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم اللَِّه فََأذاقَ َها اللَُّه لِباَس اجلُْوِع َو اخْلَْوِف مبا كانُوا َيصْ َو َضَرَب اللَُّه َمَثاًل قَ ْريًَة كاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيها رِز \E (.111آيه  16) سوره 
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  كفر نعمت از اقسام كفر است

شمارد.  : حضرت صادق عليه الساّلم از وجوه كفر، كفر به نعمت را مى

 فرمايد كه گفت: در آنجا كه خداى تعالى قول سليمان را نقل مى

آنچه را خدا به من مرحمت فرموده از فضل او است تا مرا بيازمايد »

انا براى خود كه سپاسگزارم يا ناسپاس. هركه سپاسگزارى كند، هم

سپاسگزارى كرده )چون موجب زياد شدن نعمت او است( و هركه 

 «.نياز و كريم است ناسپاسى كند براستى كه پروردگار من بى

اگر سپاسگزارى كنيد، نعمت را بر شما زياد كنم »و نيز فرموده است: 

مرا »و فرموده: «. و اگر ناسپاسى كنيد هر آينه عذاب من سخت است

شما را ياد كنم و مرا شكر كنيد و به من ناسپاسى  ياد كنيد تا

 .710«ننمائيد

خالصه فرمايش امام آن است كه: خداوند در اين سه آيه: ناسپاسى 

شود كه  نعمت را كفر ناميده است. و نيز از اين آيات، دانسته مى

كفران نعمت، سه اثر بد دارد از اين قرار: موجب برطرف شدن نعمت 

                                                 
هذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيْبُلَوِن أَ َأْشُكُر أَْم  i\ و الوجه الثالث من الكفر كفر النعم و ذلك قوله تعاىل حيكى قول سليمان عن اىب عبد الّله عليه الّسالم قال الكفر ىف كتاب الّله على مخسة اوجه اىل ان قال عليه الّسالم -(2)  710

ا َيْشُكُر لَِنْفِسِه َو َمْن َكَفَر َفِإنَّ َريبِّ َغَِنٌّ َكِرميٌ  () اصول كاىف كتاب االميان و الكفر باب وجوه 152آيه  2) سوره E\ فَاذُْكُروِن أَذُْكرُْكْم َو اْشُكُروا ِل َو ال َتْكُفُرونِ  i\ ( و قال تعاىل40آيه  27) سوره E\ َأْكُفُر َو َمْن َشَكَر فَِإمنَّ
 (.390ص  2الكفر ج 
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كننده  دردناك در پى دارد و خداوند كفرانشود، عذاب سخت و  مى

 گذارد. را به خودش وامى

  كفران نعمت و اخبار اهلبيت عليهم الساّلم

 شود. : روايات در مقام بسيار است و به ذكر چند روايت اكتفا مى

عقوبت كفران نعمت، »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

 از هر

______________________________ 
وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ  -(1)

كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما 

 (.111آيه  16)سوره   كانُوا يَصْنَعُونَ

عبد اللّه عليه السّالم قال الكفر فى كتاب اللّه على  عن ابى -(2)

خمسة اوجه الى ان قال عليه السّالم و الوجه الثالث من الكفر كفر 

هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي   النعم و ذلك قوله تعالى يحكى قول سليمان

سِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَ   ( و قال تعالى40آيه  27)سوره   رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

( )اصول كافى كتاب 152آيه  2)سوره   اشْكُرُوا لِي وَ ال تَكْفُرُونِ

 (.390ص  2االيمان و الكفر باب وجوه الكفر ج 
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 350، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .711«رسد دتر به صاحبش مىگناهى زو

سه گناه است كه پيش از آخرت، بجاآورندگان »فرمايد:  و نيز مى

رسند: عقوق والدين، ظلم بر مردم و كفران  آنها به عقوبتش مى

 .712«احسان

فرمايد:  حضرت امير المؤمنين عليه السّالم در ضمن وصيتش مى

و  ترين هيچ نعمتى را كفران مكن. زيرا راستى كفر نعمت پست»

 .713«بدترين اقسام كفر است

محبوبترين مردم نزد خداوند، كسى است كه »فرمايد:  و نيز مى

سپاسگزار نعمتهائى كه خدا به او داده است باشد. و دشمنترين مردم 

 .714«كنندگان به نعمتهاى اويند نزد خداوند ناسپاس

  معنى كفران نعمت

 رد:: كفران، به معنى پوشانيدن نعمت است و سه مرتبه دا

                                                 
 (.11ج  541ص  8اسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة) امر به معروف وسائل باب  -(1)  711
 (.11ج  541ص  8عروف باب عليه و آله ثلث من الذنوب تعجل عقوبتها و ال تؤخر اىل االخرة عقوق الوالدين و البغى على الناس و كفر االحسان) وسائل كتاب امر به م قال رسول الّله صّلى الّله -(2)  712
 (.396و ال تكفر نعمة فان كفر النعمة من االم الكفر) مستدرك صفحه  -(3)  713
 (.316ىف ما انعم به عليه بالشكر و ابغضهم اليه العامل ىف نعمه بكفرها) مستدرك صفحه احب الناس اىل الّله العامل  -(4)  714
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تر و بدتر از ساير مراتب است و دو  كه سخت -جهل به نعمت -1

 صورت دارد:

يا جهل به اصل نعمت است. يعنى به واسطه نافهمى، نعمت را 

داند.  گيرد و بود و نبودش را برابر مى شناسد و آن را ناديده مى نمى

يا اينكه جهل به منعم است كه اصال پروردگار خود را نشناخته يا او را 

بيند، بلكه از جز او  به وصف منعمى ندانسته و آن نعمت را از او نمى

داند. و خالصه، جهل به نعمت يا به منعم هر دو، كفر به نعمت و  مى

مورد قطعى عقوبتهائى است كه براى كفران نعمت وعده عذاب داده 

 شده و گناه كبيره است.

كه نعمت كفر به حسب حال است. به اين بيان كه انسان عاقلى  -2

رسد، بايد دلشاد و فرحناك شود كه مورد انعام و  خدا به او مى

عنايت خداوند واقع شده و او را ياد فرموده و به فضل و ادامه لطف 

. حاال اگر برعكس، به 715حضرتش اميدوار و دلگرم باشد

پروردگارش بدگمان باشد و به فضلش اميدى نداشته باشد و به او 

جدا و بريده و مأيوس باشد، اين حال، كفر  دلخوش نبوده بلكه از او

 به نعمتهاى خداوندى است.

                                                 
715  (5)-\i ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َو بَِرمْحَِتِه فَِبذِلَك فَ ْلَيْفَرُحوا\E (.59آيه  10) سوره 
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______________________________ 
اسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة )امر به معروف وسائل باب  -(1)

 (.11ج  541ص  8

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلث من الذنوب تعجل  -(2)

خرة عقوق الوالدين و البغى على الناس و عقوبتها و ال تؤخر الى اال

 (.11ج  541ص  8كفر االحسان )وسائل كتاب امر به معروف باب 

و ال تكفر نعمة فان كفر النعمة من االم الكفر )مستدرك صفحه  -(3)

396.) 

احب الناس الى اللّه العامل فى ما انعم به عليه بالشكر و  -(4)

 (.316)مستدرك صفحه ابغضهم اليه العامل فى نعمه بكفرها 

 (.59آيه  10)سوره  قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا -(5)

 351، ص: 2 گناهان كبيره، ج

يعنى كفر عملى به اينكه، به قلب قصد  -كفر به اعضا و جوارح -3

گناه كند و به زبان شكايت و مذمت نمايد. يعنى در عوض ذكر نعمتها 

، همه را ناديده گرفته و از نرسيدن به 716 ر آن به زبانشو شك

آرزوهاى موهوم خود شكايت كرده، از افعال الهى مذمت نمايد. و 
                                                 

716  (1)-\i  ْث ا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّ  (.11) سورة الضحى آيه E\ َو أَمَّ
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نيز نعمت خدا را در غير آنچه براى آن آفريده شده، صرف نمايد و 

اعضاى خود را در آنچه مورد نهى خدا و موجب بعد از رحمت او 

 است بكار اندازد.

 ها را دگرگون گناهانى كه نعمت»ه السّالم در شرح حضرت سجاد علي

 .717«از آن جمله كفران نعمت است»فرمايد:  مى« كنند مى

فشار قبر براى »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله هم مى

 .718«باشد مؤمن، كفاره آنچه از نعمتها را هدر داده مى

ن حقيقت و آيات و اخبار وارده در وجوب شكر بسيار است و بيا

مراتب آن را تفصيلى است كه اينجا گنجايش ذكر آن را ندارد. 

 طالبين به كتاب اصول كافى و كتب اخالقى مراجعه نمايند.

  تر است اگر شكر نباشد از حيوان پست

 فرمايد: : حضرت سجاد عليه الساّلم مى

حمد و ثنا خاص خداوندى است كه اگر به بندگانش شناسائى »

درپى و نعمتهاى  هاى پى كرد، بر آنچه از بخشش مىشكرش را عطا ن

آشكار عنايت فرموده است، هر آينه در نعمتهاى او تصرف 
                                                 

 (.269 تفسري الذنوب الىت تغري النعم قال عليه الّسالم و كفران النعم) معاىن االخبار ص ىف -(2)  717
 (.221جديد ص  6حبار االنوار ج  3ضغطة القرب للمؤمن كفارة ملا كان منه من تضييع النعم) جلد  -(3)  718
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كردند، بدون اينكه او را بستايند و سپاسش را بجا آورند. و اگر  مى

شدند، از حدّ انسانى بيرون و به حد بهائم و چهارپايان  چنين مى

نيستند كفار مگر »مايد: فر رسيدند. چنانچه در قرآن مجيد مى مى

 .719«تر تر و گمراه مانند حيوانات بلكه پست

كننده نعمت، اصال از آدميت خارج است، چه رسد به  خالصه، كفران

هاى انسانى از ايمان و معارف حقه و اعمال صالح كه براى  سعادت

 زندگانى جاودانى او است.

 كفران وسائط

 ا را دار اسباب قراراش دني : چون خداوند متعال به حكمت بالغه

______________________________ 
 (.11)سورة الضحى آيه   وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ -(1)

فى تفسير الذنوب التى تغير النعم قال عليه السّالم و كفران  -(2)

 (.269النعم )معانى االخبار ص 

ع النعم )جلد ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضيي -(3)

 (.221جديد ص  6بحار االنوار ج  3

                                                 
 دعاى اول صحيفه سجاديه. -(4)  719
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 دعاى اول صحيفه سجاديه. -(4)

 352، ص: 2 گناهان كبيره، ج

داده، و براى رساندن هر نعمتى به بندگانش واسطه و سببى معين 

فرموده كه به وسيله آن، نعمت به بنده برسد، به حكم عقل و شرع، 

آنها هم سپاسگزارى نمود.  نبايد وسائط را ناديده گرفت بلكه بايد از

طور استقالل كه آن واسطه را منعم خودش بداند بلكه بايد  البته نه به

او را گرامى داشت، چون واسطه نعمت است. و به زبان حال و قال 

خداى را سپاسگزار باشد كه به توسط فالن شخص، فالن نعمت را به 

 شود. من مرحمت فرموده. و در اينجا به چند روايت اكتفا مى

به راستى خدا هر بنده »فرمايد:  امام سجاد عليه السّالم مى

اى از بندگانش  دارد و در قيامت به بنده سپاسگزارى را دوست مى

فرمايد: آيا )در دنيا( از فالن شخص )كه واسطه نعمت بود(  مى

گويد: پروردگارا بس تو را شكر كردم.  سپاسگزارى كردى؟ پس مى

«. اى شكر او را نكردى، شكر مرا هم نكرده فرمايد: چون خداوند مى

سپاسگزارترين شما از خداوند، »آنگاه امام عليه السّالم فرمود: 
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سپاسگزارترين شما است براى مردم )كه واسطه نعمت الهى 

 «.720هستند(

از حقيقت شكر خدا، شكر »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

ده و به تو رسيده كردن از كسى است كه نعمت بر دستش جارى ش

 .721«است

هركس سپاسگزارى از كسانى »فرمايد:  حضرت رضا عليه السّالم مى

 .722«كه واسطه نعمتند نكند، از خدا سپاسگزارى نكرده است

اى را در  در قيامت بنده»فرمايد:  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مى

 فرمايد: او را به دوزخ آورند و خداوند امر مى موقف حساب مى

فرمائى مرا به آتش برند،  گويد: پروردگارا چگونه امر مى برند. مى

فرمايد: چون بتو نعمت  كه من خواننده قرآن بودم. مى درحالى

گويد: خدايا فالن نعمت را دادى و چنين  دادم و شكر نكردى. مى

  شكر كردم و فالن

______________________________ 
عن السجاد عليه  516ص  8باب وسائل كتاب االمر بالمعروف  -(1)

                                                 
يقول تعاىل مل تشكرىن عن السجاد عليه الّسالم ان الّله حيب كل عبد شكور يقول الّله تعاىل لعبد من عبيده يوم القيمة أ شكرت فالنا فيقول بل شركتك يا رب ف 516ص  8وسائل كتاب االمر باملعروف باب  -(1)  720

 (.539ص  11اذ مل تشكره مث قال عليه الّسالم اشكركم هلل اشكركم للناس) ج 
 (.540ص  11من حق الشكر هلل ان تشكر من اجرى تلك النعمة على يده) وسائل الشيعه ج  قال ابو عبد الّله عليه الّسالم -(2)  721
 (.542ص  11عن الرضا عليه الّسالم من مل يشكر املنعم من املخلوقني مل يشكر الّله عز و جل) وسائل الشيعه ج  -(3)  722
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السّالم ان اللّه يحب كل عبد شكور يقول اللّه تعالى لعبد من عبيده 

يوم القيمة أ شكرت فالنا فيقول بل شركتك يا رب فيقول تعالى لم 

تشكرنى اذ لم تشكره ثم قال عليه السّالم اشكركم هلل اشكركم للناس 

 (.539ص  11)ج 

الساّلم من حق الشكر هلل ان تشكر من قال ابو عبد اللّه عليه  -(2)

 (.540ص  11اجرى تلك النعمة على يده )وسائل الشيعه ج 

عن الرضا عليه السّالم من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم  -(3)

 (.542ص  11يشكر اللّه عز و جل )وسائل الشيعه ج 

 353، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و همچنين نعمتهاى الهى نعمت را دادى و چنان سپاسگزارى نمودم. 

فرمايد: همه را  شمارد. خداوند مى و سپاسگزاريهاى خودش را مى

راست گفتى مگر اينكه از كسانى كه به توسط آنها به تو نعمت 

رساندم، سپاسگزارى نكردى، و جز اين نيست كه بر ذات خودم 

ام را از نعمتى كه به او  ام كه سپاسگزارى بنده سوگند ياد كرده

م نپذيرم تا از كسى كه به توسطش نعمت به او رسيده ا داده

 .723«سپاسگزارى نمايد

                                                 
 .516ص  8وسائل الشيعه باب  -(1)  723
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و در بحث قبل، از امام صادق عليه الساّلم حديثى نقل شد كه 

لعنت خدا بر كسى كه احسانى به او شود و آن را »فرمايد:  مى

كفران كند و كفرانش سبب شود كه صاحب خير به ديگران احسان 

 .724«ننمايد

 اسطه خيرچگونگى شكر و

هرگاه از برادر مؤمنت »فرمايد:  : پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله مى

خيرى و نعمتى به تو رسيد، كافى است كه بگوئى خدا تو را جزاى 

خير دهد. و اگر نامش در مجلسى كه نباشد برده شود، اگر بگوئى 

 .725«اى خدا او را جزاى خير دهد، پس در اين حال تالفى كرده

هركس شما را به خدا سوگند داد و چيزى خواست، به » و نيز فرمود:

او بدهيد، و هركس به شما خيرى و نعمتى رسانيد، تالفى كنيد. يعنى 

شما هم مثل آن خير را به او برسانيد و اگر چيزى را كه به آن تالفى 

اى كه بدانيد تالفى  كنيد، نداشته باشيد، برايش دعا كنيد. به اندازه

 .726«ايد كرده

                                                 
نه حديث نقل شده در استحباب دعا كردن درباره واسطه نعمت و  7حديث و در باب  14يازده حديث و در مستدرك  7حديث در باب  16عروف وسائل در اين مورد از كتاب امر به م 8در باب  -(2)  724

 تالىف منودن احسان او به مثل آن.
روفا ان تقول له جزاك الّله خريا و اذا ذكر و ليس هو ىف اجمللس ان تقول جزاه الّله خريا فاذا انت قد كافيته و قال صّلى الّله قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله كفاك بثنائك على اخيك اذا اسدى اليك مع -(4و  3)  725

 مستدرك(. 537ص  11ل ج تموه) وسائعليه و آله ايضا من سئلكم باهلل فاعطوه و من اتاكم معروفا فكافوه و ان مل جتدوا ما تكافونه فادعو الّله له حىت تظنوا انكم قد كافي
ىف اجمللس ان تقول جزاه الّله خريا فاذا انت قد كافيته و قال صّلى الّله قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله كفاك بثنائك على اخيك اذا اسدى اليك معروفا ان تقول له جزاك الّله خريا و اذا ذكر و ليس هو  -(4و  3)  726

 مستدرك(. 537ص  11هلل فاعطوه و من اتاكم معروفا فكافوه و ان مل جتدوا ما تكافونه فادعو الّله له حىت تظنوا انكم قد كافيتموه) وسائل ج عليه و آله ايضا من سئلكم با
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جمله بايد در برابر هر احسانى احسان كرد چنانچه در سوره و بال

با  727«آيا پاداش احسان چيزى جز احسانست»فرمايد  الرحمن مى

 التفات باينكه ابتداكننده به احسان افضل است.

______________________________ 
 .516ص  8وسائل الشيعه باب  -(1)

 16در اين مورد از كتاب امر به معروف وسائل  8در باب  -(2)

 7حديث و در باب  14يازده حديث و در مستدرك  7حديث در باب 

نه حديث نقل شده در استحباب دعا كردن درباره واسطه نعمت و 

 تالفى نمودن احسان او به مثل آن.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفاك بثنائك على  -(4و  3)

ه جزاك اللّه خيرا و اذا ذكر اخيك اذا اسدى اليك معروفا ان تقول ل

و ليس هو فى المجلس ان تقول جزاه اللّه خيرا فاذا انت قد كافيته و 

قال صلّى اللّه عليه و آله ايضا من سئلكم باهلل فاعطوه و من اتاكم 

معروفا فكافوه و ان لم تجدوا ما تكافونه فادعو اللّه له حتى تظنوا 

 ستدرك(.م 537ص  11انكم قد كافيتموه )وسائل ج 

 (.60آيه  55)سوره   هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ -(5)

                                                 
727  (5)-\i  ُْحسان ْحساِن ِإالَّ اْْلِ  (.60آيه  55) سوره E\ َهْل َجزاُء اْْلِ
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 354، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كنندگان  و صريح روايات است كه در اين حكم، فرقى بين احسان

نيست. يعنى مؤمن باشد يا كافر، مطيع باشد يا فاسق، خالصه هركه 

 باشد و احسانش هرچه باشد بايد تالفى كرد.

  واليت باالترين نعمتها است

: شكى نيست كه نعمتهاى الهى از دنيوى و اخروى، صورى و معنوى 

درباره هر فردى قابل شماره نيست. چنانچه در قرآن مجيد تذكر 

اگر نعمتهاى خدا را بشماريد، بشماره نخواهد »فرمايد كه:  مى

ه . كفران هريك از آن نعمتها، به معنائى كه ذكر شد، گنا728«آمد

كبيره و مستحق عقوبت است. ليكن بايد دانست كه هر اندازه نعمت 

تر و  مهمتر و بزرگتر و اثرش بيشتر باشد، عقوبت كفران آن سخت

 باشد. بيشتر است و گناهش بزرگتر مى

. 729 از هر نعمتى باالتر و مهمتر، واليت آل محمد عليهم السّالم است

و كفرانش به انكار  تر است و كفران اين نعمت، از هر گناهى سخت

واليت ايشان، يا فراموش كردن، و ياد آن حضرات ننمودن و در پى 

                                                 
728  (1)-\i  ُْوا نِْعَمَة اللَِّه ال حت  .34آيه  14سوره  E\ُصوهاَو ِإْن تَ ُعدُّ
 حبار االنوار مراجعه شود. 7براى اثبات اين مطلب جبلد  -(2)  729
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دوستى ايشان نبودن و از پيروى فرمايشات و اوامر و نواهى آقايان 

سر برتافتن و خالصه، به شأن ايشان اعتناء نكردن و از نعمت واليت 

 مند نشدن است. ايشان بهره

شود كه  ن و نظائرش، دانسته مىبا مراجعه به تفسير صافى و برها

بيشتر آياتى كه در قرآن مجيد، در مورد ايمان است اشاره به ايمان 

به واليت است. و همچنين آياتى كه در مورد كفر است، بيشتر راجع 

باشد. براى نمونه يكى دو مورد تذكر داده  به كفر به واليت مى

 شود: مى

سانى را كه نعمت خدا را آيا نديدى ك»فرمايد:  در سوره ابراهيم مى

. در اخبار 730«به كفر تبديل كردند و قوم خود را به جهنم كشاندند

كثيرى وارد شده كه نعمت، اهلبيت عصمت و طهارتند. و كفر، بنى 

 باشند. اميه و دشمنان آل محمد صلّى اللّه عليه و آله مى

 در قيامت از نعمت سؤال كرده خواهيد»فرمايد:  و در سوره تكاثر مى

 .731«شد

                                                 
730  (3)-\i .ُلوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َو َأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم داَر اْلَبواِر  (.28آيه  14) سوره E\أَ مَلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن بَدَّ
731  (4)-\i  ٍِذ َعِن النَِّعيمِ مُثَّ لَُتْسَئُلنَّ يَ ْوَمئ \E (.8آيه  102) سوره 
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روايات بسيارى رسيده كه مراد از نعيم در اين آيه كه مورد بازپرسى 

  است، واليت آل

______________________________ 
 .34آيه  14سوره  وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها -(1)

 بحار االنوار مراجعه شود. 7براى اثبات اين مطلب بجلد  -(2)

رَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ أَ لَمْ تَ -(3)

 (.28آيه  14)سوره  الْبَوارِ.

 (.8آيه  102)سوره   ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ -(4)

 355، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 باشد. محمد صلّى اللّه عليه و آله مى

ل و حقيقت نعمت، همان نعمت واليت است. زيرا و خالصه اص

 .732 برخوردارى از هر نعمتى متوقف بر آن است

 كفران وجود علماء

: از كفران نعمت واليت، كفران وجود علماى ربانى و فقهاى روحانى 

كه در زمان غيبت حضرت حجة ابن الحسن ارواحنا فداه، نواب عامه 
                                                 

 باره كتاب مستقلى نوشته شود. در نظر است بيارى خداوند متعال دراين -(1)  732
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ب، كفر منوب عنه است آن بزرگوارند و پرظاهر است كه كفر نائ

چنانچه شكر او شكر منوب عنه است. و چون ذكر ادله و روايات در 

اين مقام و بيان فضيلت علماء، موجب طول كالم و خروج از وضع 

شود فقط به مراد از نائب امام و معنى كفران نعمت او به  كتاب مى

 شود. طور اختصار اكتفا مى

 نائب امام كيست؟

لسّالم كسى است كه از جهت علم از علوم آل محمد : نائب امام عليه ا

صلّى اللّه عليه و آله برخوردار شده و بتواند احكام شرعى و حالل و 

حرام خدا را از روى دليل )كتاب، سنت، اجماع، عقل( استنباط 

نمايد. و از جهت معرفت، از معارف حقه آل محمد صلّى اللّه عليه و 

 يقين و اطمينان رسيده باشد. مند گرديده و به مقام آله بهره

و از جهت كماالت نفسانى، از قيد هوا و هوس آزاد و بر نفس و 

 شيطان غالب شده و داراى ملكه عدالت باشد.

اى از خود امام عليه السّالم باشد و از انوار آن  خالصه، نمونه

بزرگوار كسب فيض كرده تا خلق از نور گفتار و كردارش، بلكه از 

مند شوند و از پيروى كردنش رستگار  فش، بهرهنفس وجود شري

 گردند.
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بر اهل اطالع پوشيده نيست كه رسيدن به چنين مقام شامخى )نيابت 

امام، عليه السّالم( بسى سخت و دشوار، و موقوف بر رنج فراوان و 

 مجاهدت بسيار است.

و چون وجود چنين عالم روحانى از بزرگترين نعمتهاى الهى است، 

او نيز باالترين شكرها است. چنانچه كفرانش از پس شكر از 

 بزرگترين گناهان است.

  كفران وجود عالم روحانى

: كفران وجود عالم روحانى به اين است كه وجودش را نعمت 

ندانسته و اعتنائى به شأنش نشود و اطاعتش را الزم ندانسته، يا 

له رد خداى نكرده حكمش را رد كنند، كه خود گناه كبيره و به منز

 بر امام عليه السّالم و آن در

______________________________ 
باره كتاب مستقلى  در نظر است بيارى خداوند متعال دراين -(1)

 نوشته شود.

 356، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 حد شرك به خدا است و خالصه از امام بريدن است.
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عالم باش، »ابو حمزه گفت: حضرت صادق عليه الساّلم به من فرمود: 

يا طالب علم باش، يا دوستدار اهل علم باش، و از قسم چهارم )نه 

عالم و نه متعلم و نه دوستدار ايشان( نباش كه به دشمن داشتن 

 .733«شوى ايشان هالك مى

خداوند به دانيال وحى »فرمايد:  حضرت سجاد عليه الساّلم مى

ق اهل علم ترين بندگانم نزد من، نادانى است كه ح فرمود كه دشمن

ترين بندگانم نزد من،  را سبك شمارد و از آنان پيروى نكند. و دوست

پرهيزگار طالب ثواب شايان و مالزم علماء و پيرو بردباران و پذيراى 

 .734«حكمت شماران است

 عقوبتهاى شديد بر كفران وجود علماء

: براى كفران اين نعمت، عقوبتهاى شديدى وعده داده شده. از آن 

زمانى بيايد كه »فرمايد:  غمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مىجمله پي

كنند مانند فرار كردن گوسفند از گرگ، پس  مردم از علماء فرار مى

فرمايد: بركت را از دارائيشان  خداوند آنها را به سه بال مبتال مى

                                                 
 (.34ص  1ج  3اغد عاملا او متعلما او احب اهل العلم و ال تكن رابعا فتهلك ببغضهم) اصول كاىف كتاب فضل العلم باب اصناف الناس حديث  -(1)  733
عبيدى اىل التقى الطالب : عن السجاد عليه الّسالم اوحى الّله تعاىل اىل دانيال ان امقت عبيدى اجلاهل املستخف حبق اهل العلم التارك لالقتداء هبم و ان احب 5ل كاىف باب ثواب العلم و التعلم حديث اصو  -(2)  734

 (.35ص  1للثواب اجلزيل الالزم للعلماء التابع للحلماء القابل عن احلكماء.) كاىف ج 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  800 

ايمان  فرمايد، بى اى بر آنها مسلط مى دارد، سلطان جوركننده برمى

 .735«روند از دنيا مى

ناگفته نماند كه طالب علوم دينى چون در طريق رسيدن به مقام 

اند، وجودشان نيز نعمت، و گرامى داشتنشان بر همه  شامخ نيابت

اعتنائى نيز حرام  الزم است. و كفران وجود ايشان به هتك و بى

 باشد. مى

______________________________ 
العلم و ال تكن رابعا فتهلك  اغد عالما او متعلما او احب اهل -(1)

ج  3ببغضهم )اصول كافى كتاب فضل العلم باب اصناف الناس حديث 

 (.34ص  1

: عن السجاد 5اصول كافى باب ثواب العلم و التعلم حديث  -(2)

عليه السّالم اوحى اللّه تعالى الى دانيال ان امقت عبيدى الجاهل 

و ان احب عبيدى الى المستخف بحق اهل العلم التارك لالقتداء بهم 

التقى الطالب للثواب الجزيل الالزم للعلماء التابع للحلماء القابل عن 

 (.35ص  1الحكماء. )كافى ج 

                                                 
االول يرفع الربكة من امواهلم و الثاىن سلط  : قال رسول الّله صّلى الّله عليه و آله سيأتى زمان على الناس يفرون من العلماء كما يفر الغنم من الذئب ابتالهم الّله بثلثة اشياء220صفحه  2سفينة البحار جلد  -(3)  735

 الدنيا بال اميان.الّله عليهم سلطانا جائرا و الثالث خيرجون من 
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: قال رسول اللّه صلّى اللّه 220صفحه  2سفينة البحار جلد  -(3)

عليه و آله سيأتى زمان على الناس يفرون من العلماء كما يفر الغنم 

ه بثلثة اشياء االول يرفع البركة من اموالهم و من الذئب ابتالهم اللّ

الثانى سلط اللّه عليهم سلطانا جائرا و الثالث يخرجون من الدنيا بال 

 ايمان.

 357، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 فصل دوم ما هو اعظم من احدى الكبائر الثابتة

  فتنه -1

اى از گناهانى كه از روى فحوى و اولويت  در اين فصل به پاره

ى، بزرگتر از يكى از گناهان كبيره مذكور )كه در باب اول و قطع

فصل اول از باب دوم ذكر شد( باشد، يا اينكه در قرآن مجيد يا نص 

معتبر، بزرگتر بودنش از يكى از كبائر مسلمه ثابت باشد، مانند فتنه 

تر و بزرگتر از كشتن  كه در قرآن مجيد آن را صريحا سخت

سانى را به ناحق مسلما كبيره است . و چون كشتن ان736داند مى

چنانچه گذشت پس كبيره بودن فتنه هم مسلم است چون از كشتن 

 باشد. بزرگتر مى

                                                 
736  (1)-\i  َِو اْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتل-\E\i  َِو اْلِفْتَنُة َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتل \E (.214و  187آيه  2) سوره 
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در شدت مبغوضيت فتنه، كافى است كه خداوند براى برطرف شدن 

با مشركين »فرمايد:  مجيد امر به جهاد فرموده و مى -آن در قرآن

 .737«به جنگيد تا فتنه برطرف شود

نويسد:  مى 56اسالم و صلح جهانى، تأليف سيد قطب صفحه در كتاب 

داند، جنگى  تنها جنگى را كه اسالم مشروع دانسته و آن را الزم مى

است كه براى اعالى كلمه خدا باشد. و مقصود از كلمه خدا، حقيقتى 

  ناپذيرى كه است كه با ناموس و سنت خلل

______________________________ 
آيه  2)سوره   وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ -تْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِوَ الْفِ -(1)

 (.214و  187

 (.191آيه  2)سوره  وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ -(2)

 358، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 براى جهان آفرينش و انسان قرار داده شده موافقت دارد.

ى در طبيعت جهان آفرينش و همكارى در سابقا گفتيم همبستگ

زندگى افراد بشر، دو قانونى هستند كه خداوند آنها را براى ادامه 

خواهد. آن نظم متناسبى كه در ساختمان جهان آفرينش  زندگى مى
                                                 

737  (2)-\i  ٌَو قاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفْتَنة\E (.191آيه  2) سوره 
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به كار برده شده و مانع از فساد و از هم گسستگى عالم است، و 

تكامل پيش  بزندگى نيروئى بخشيده كه همواره به طرف ترقى و

رود، و تعاون و همكارى را كه موجب برقرارى خير عمومى براى  مى

 سازد. جميع افراد بشر در طول تاريخ است برقرار مى

اسالم براى هدايت تمام اين مردم آمده است. بنابراين از آثار 

اين است كه اين خير عمومى را كه اسالم « اراده خدا»و « كلمه خدا»

م برساند و از هر گونه عواملى كه بين مردم و آورده، به جميع مرد

آن حائل شود، جلوگيرى نمايد. از اين جهت چنانچه كسى بخواهد، 

سنگ راه وصول اين خير عمومى نسبت به مردم شود، و با نيرو و 

قدرت بين مردم و آن حائل گردد، چنين كسى دشمن خدا و متجاوز 

از راه دعوت و تبليغ  به كلمه خدا و اراده عمومى او است و بايستى

 اين خار سر راه برداشت و دوباره كلمه خدا را تحقق بخشيد.

البته منظور اين نيست كه اسالم را به زور به آنها بقبوالنيم، بلكه 

منظور اين است كه آزادى فكر و وسعت اطالعات كه موجب هدايت 

م و رسيدن به خير عمومى است به آنها داده شود تا در نتيجه آنها ه

كند كه در مقابل  هدايت شوند. وگرنه اسالم هيچكس را مجبور نمى

)ال إِكْراهَ فِي  او سر تسليم فرود آورد و جبرا به آن معتقد شود.
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بلكه كسانى را كه در سر راهش قرار دارند. و مردم را از  الدِّينِ(

)وَ  كند كنند، مانند خار از سر راه دور مى طريق حق منحرف مى

يعنى با آنها  حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ( قاتِلُوهُمْ

 كارزار كنيد تا فتنه نماند و دين يكسره خاص خدا شود.

اسالم براى اين آمده كه عدالت را در سراسر روى زمين بگستراند. 

گذارى و عدالت بين المللى در  و عدالت اجتماعى، عدالت قانون

 بشريت برپا دارد. ميان جامعه

بنابراين هرگاه كسى راه ظلم را پيش گيرد و از دادگرى دورى 

گزيند، بر مسلمانها الزم است با او براى اعالى كلمه توحيد بجنگند، 

 هرچند او مسلمان باشد ...

 )پايان نقل از كتاب اسالم و صلح جهانى(

ان را در كسانى كه مردان و زنان با ايم»فرمايد:  در سورة البروج مى

كنند، پس برايشان عذاب  اندازند و از اين گناه هم توبه نمى فتنه مى

  دوزخ و آتش سوزان

 359، ص: 2 گناهان كبيره، ج

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  805 

 .738«است

كننده در فتنه  سعى»فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

 739«انگيز(، به خداى بزرگ كافر شده، هرچند مسلمان باشد )فتنه

  معنى فتنه

: هرچند اهل لغت براى فتنه به اعتبار موارد استعمال آن، بيش از ده 

اند. ليكن مراد از فتنه در اينجا، همان معناى عرفى  معنى ذكر كرده

شود و آن آشوب كردن و سلب  است كه از اطالق آن متبادر مى

آسايش و آزادى و امنيت از فرد يا جمعيتى نمودن و دو نفر يا بيشتر 

اختن و ايجاد دو دستگى كردن و مردم را در شكنجه و را به هم اند

 آزار قرار دادن است.

فتنه دينى هم چند قسم است:  -فتنه، يا در امور دينى است يا دنيوى

كند كه مردم را گمراه سازد و نگذارد دين  گاهى شخص سعى مى

حق را بپذيرند و به القاى شبهات و شكوك در اين راه به وسيله زبان 

كوشد. و گاهى به وسيله اذيت كردن و شكنجه كسانى كه  و قلم مى

شوند. مانند معامله  اند، مانع قبول كردن ديگران مى دين پذيرفته

                                                 
738  (1)-\i  ََو اْلُمْؤِمناِت مُثَّ مَلْ يَ ُتوبُوا فَ َلُهْم َعذاُب َجَهنََّم ...ِإنَّ الَِّذيَن فَ َتُنوا اْلُمْؤِمِنني \E (.10) سوره بروج آيه 
 (.14حديث  48كفر باهلل العظيم من هذه االمة عشرة اىل ان قال) ص( و الساعى ىف الفتنة) جهاد وسائل باب   -(2)  739
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مشركين مكه با مسلمانان صدر اسالم. و مانند معامله معاويه )عليه 

 الهاويه( با شيعيان حضرت امير المؤمنين عليه السّالم.

 ها بنى اميه بدترين فتنه

امير المؤمنين عليه الساّلم در ضمن خطبه نهج البالغه : حضرت 

ها نزد من بر شما،  جز اين نيست كه ترسناكترين فتنه»فرمايد:  مى

فتنه بنى اميه است )به جهت شدت و طول مدت آن و از بين رفتن 

اى است تاريك و  قوانين دينى به سبب آن( به درستى كه آن فتنه

شرع نيست مانند كور در طريق كور )كه هدايتى در آن بر جاده 

كننده بر اهل دنيا كه بهره آن عام است يعنى شرش به  خود( تاريك

رسد و بليه آن خاص است( بر خواص اهل تقوا و ايمان  همه مى

خصوصا بر اهلبيت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله چه بزرگتر از آن 

عليه و  تواند بود كه هتك حرمت رسول خدا صلّى اللّه اى نمى فتنه

آله كردند. حسن و حسين عليهما السّالم را با يارانشان شهيد و كعبه 

را خراب و مهاجر و انصار را در مدينه كشتار كردند. و قريب هشتاد 

 ها به امير المؤمنين ناسزا سال بر منبرها و مناره
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______________________________ 
وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ  إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ -(1)

 (.10)سوره بروج آيه  جَهَنَّمَ ...

كفر باهلل العظيم من هذه االمة عشرة الى ان قال )ص( و  -(2)

 (.14حديث  48الساعى فى الفتنة )جهاد وسائل باب 

 360، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ظلومان و ...( و هركس گفتند و تسلط حجاج لعين به ريختن خون م

به ديده بصيرت و عبرت در آن نگريست و آن را فتنه دانست و از آن 

فرار كرد، گرفتار شد. و هركس از ديدن فتنه بودنش كور شد و به 

 .740...«آنها نزديك گرديد، از آزارشان در امان شد 

به شهادت تاريخ از صدر اسالم تا اين زمان كه قرن چهاردهم است، 

هائى در عالم اسالم برپا شده و البته پيدايش اين  نى فتنهدر هر قر

ها براى آزمايش خلق و ظاهر شدن صدق و كذب ادعاكنندگان  فتنه

اسالم و جدا شدن خبيث از طيب و پيدايش سعادت نيكبختان و 

شقاوت بدبختان است. و اين موضوع در چند جاى قرآن مجيد 

أَ حَسِبَ » فرمايد: مى يادآورى شده، از آن جمله در سوره عنكبوت

                                                 
 (.92فتنة عمياء مظلمة عمت حظتها و خصت بليتها و اصاب البالء من ابصر فيها و اخطأ البالء من عمى عنها) َّنج البالغه خطبه االوان اخوف الفنت عندى عليكم فتنة بىن اميه فاَّنا  -(1)  740

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  808 

آيا مردم گمان » «النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ

شوند و امتحان  كه بگويند ايمان آورديم رها كرده مى كردند همين

 «.شوند نمى

تر فتنه  هائى كه واقع شده، از همه سخت در قرن اخير در بين فتنه

رى( و فتنه طرفداران ماديگرى و شهوترانى و انكار گ شيوعيه )توده

آسا از اروپا و آمريكا به سوى ممالك  ديانت و روحانيت است كه سيل

اسالمى سرازير و بنيان عقيده به مبدء و معاد را از دلها كنده و به 

جايش نهال خبيث ماديگرى و شهوترانى و خودپرستى و دنياطلبى را 

 دوره را مصداق حقيقى آيه شريفه: غرس كردند و مسلمانان اين

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ »

قرار دادند. يعنى به جاى مردمان با ايمان سابق، مردمانى  «غَيًّا

آمدند كه نماز را ترك كردند و شهوترانى را پيشه خود ساختند و 

 ست كه آثار گمراهى و هالكت خود را ببينند.زود ا

و بالجمله انسانيت و معنويت را از بين جامعه بشرى برداشته و همه را 

از ياد خدا و آخرت بازداشتند و به انواع شهوات و فسق و فجور 

سرگرم كردند. به طورى كه از اسالم تنها اسمى باقى مانده، چنانچه 

آله خبر داد و پس از بررسى حال پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و 
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شود كه صفات كماليه انسانى از ميانشان  اجتماع كنونى دانسته مى

برداشته شده و خوى حيوانى و شيطانى در آنها جاى گرفته. مثال 

كننده از  صفت حياء كه يكى از صفات عالى انسانى است و جلوگيرى

 كننده عفت عمومى است، از هزاران مفاسد و تأمين

______________________________ 
االوان اخوف الفتن عندى عليكم فتنة بنى اميه فانها فتنة عمياء  -(1)

مظلمة عمت حظتها و خصت بليتها و اصاب البالء من ابصر فيها و اخطأ 

 (.92البالء من عمى عنها )نهج البالغه خطبه 

 361، ص: 2 گناهان كبيره، ج

تاكى جاى آن را گرفته است. و حيائى و ه بينشان برداشته شده و بى

همچنين رعايت حقوق و مخصوصا حق والدين كه از لوازم اجتماع 

بشرى است و فوق العاده مورد عنايت ديانت است، از بين رفته و در 

برابر، تضييع حق و كفران نعمت و ناديده گرفتن احسان و خدمت 

 ديگرى جاى گرفته است.

فه و رحم و مهرورزى و تعاون و همكارى و همبستگى و حس عاط

خيرخواهى و گذشت و مانند اينها كه نظام حيات دنيا و سعادت 

عقبى، بستگى تمام به آنها دارد، از بين رفته و در برابر، خودبينى و 
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مهرى و راحت خود و زحمت ديگر  دلى و بى خودخواهى و سخت

طلبى و مانند اينها جايگزين شده. و همچنين صدق در گفتار و كردار 

از تمام طبقات برداشته شده و به جايش دروغ و خدعه و غش و 

بينيد، صاحبان  بازى جا گرفته است. چنانچه مى كالهبردارى و حقه

كنند و آن را به عنوان  هر جنسى چه تقلبهائى در جنس خود مى

گذارند. و براى رسيدن به مال و تأمين  صحيح در معرض فروش مى

يچ خيانت و جنايتى باكى ندارند. وسائل تشريفاتى مادى خود از ه

چنانچه مكرر واقع شده كه خوراك مسموم را در معرض فروش 

 آورده و جان همنوع خود را به خطر انداخته است.

خالصه مانند حيوانات كه هريك از ديگرى جدا است و باهم به تناكر 

اند. و آنچه ذكر  كنند شده و تنافر و قهر و غلبه تالقى و زندگى مى

اى از مفاسد فتنه ماديگرى است و اگر بنا به تفصيل شود، از  مونهشد ن

 شود. شرحش كتابها پر مى

ناگفته نماند كه از دامهاى مؤسسين و مروجين اين فتنه، تضعيف و از 

بين بردن روحانيت اجتماع است. و بزرگترين وسيله ايشان، ايجاد، 

صا نسل حس بدبينى و سخريه نسبت به ديانت در بين اجتماع خصو

جوان و سعى در ايجاد فاصله بين اجتماع و آنها است، تا از مقامات 
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ها و آثار آدميت چيزى  عاليه ديانت و صفات كماليه انسانيت و نشانه

نشنوند و حقايق را درك نكنند و آنها را كور و كر وارد منجالب فساد 

ا كرده به انواع كثافات شهوات سرگرم نمايند. و بزرگترين حربه آنه

خبر از اوضاع جهان  در اين هدف، حربه اتهام است. گاهى آنها را بى

خوانند. و زمانى ايشان را مانع ترقى اجتماع  و از تمدن مى

خواهند، چون ترقى  گويند دنياطلب و رياست نامند. گاهى مى مى

كنند. و غير اينها از انواع  اجتماع مانع رياستشان است جلوگيرى مى

اى پوشيده نيست كه تمام اينها  مسلمان فهميده اتهامات. و بر هيچ

 صرف اتهام و از واقع و حقيقت عارى است.

  بدعت و جاسوسى

 هاى دينى، بدعت گذاردن در دين است. : از جمله فتنه

 362، ص: 2 گناهان كبيره، ج

كسانى كه طريقه تازه در اسالم احداث نموده و مسلمانان را متفرق 

ران فتنه و فساد در عالم اسالم گرديدند، ساختند و سبب پيدايش هزا

 انگيزانند. بدترين فتنه
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از جمله فتنه دينى، جاسوسى براى كفار است نسبت به چيزهائى كه 

بايد بين مسلمانان پنهان باشد. چنانچه در سوره نساء درباره منافقين 

هرگاه به آنها مطلبى راجع به امنيت و ناامنى برسد آن »فرمايد:  مى

 .741«كنند مىرا فاش 

مجلسى از بيضاوى در معنى آيه نقل كرده: يعنى چيزهائى كه مايه 

نهاد  كنند. برخى از مسلمانان سست امن يا خوف باشد آن را فاش مى

شان چنين بود كه چون خبرى از قشون اعزامى رسول خدا  شيوه

رسيد، يا پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله  صلّى اللّه عليه و آله به آنها مى

داد، آن را  آنها را از وحى الهى نسبت به پيروزى يا شكست خبر مى

كردند و اين خود باعث ناراحتى و مفسده بود، و اين آيه  فاش مى

فاش كردن آنچه را كه در افشاى آن مفسده است، مذمت 

 فرمايد. مى

  فاش كردن اسرار شيعيان و احاديث مشكله

ز ائمه به ايشان رسيده : همچنين است نقل كردن اسرار شيعيان كه ا

گردد. و  براى مخالفان كه موجب رسيدن زيان و آزار به مؤمنين مى

 خالصه تقيه نكردن در جائى كه تقيه واجب باشد.

                                                 
741  (1)-\i  َِو ِإذا جاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخلَْْوِف أَذاُعوا بِه \E (.83آيه  4) سوره 
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فرمايد: شايد فاش كردن بعضى از مشكالت علوم  عالمه مجلسى مى

رسد در حكم افشاى اسرار  براى مردمى كه عقلشان به آن نمى

 .742باشد

هركس حديث ما را فاش »فرمايد:  يه الساّلم مىحضرت صادق عل

و ما را به خطا نكشته، بلكه از روى  743برد كند، خدا ايمانش را مى

 .744«عمد كشته است

به خدا »فرمود: « كشند پيغمبران را به ناحق مى»و نيز در معنى آيه 

كه آنها را به شمشير خود نكشتند ولى سر آنها را فاش كردند و 

 .745«ته شدندشهرت دادن تا كش

  پراكندگى جماعات دينى

  : از جمله فتنه دينى است، جمعى را كه باهم يكدل

______________________________ 
آيه  4)سوره   وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ -(1)

83.) 

                                                 
 (.372ص  2حديث نقل شده) ج  12باب االذاعه در اصول كاىف كتاب االميان و الكفر  -(2)  742
 (.370ص  2من اذاع علينا حديثنا سلبه الّله االميان) اصول كاىف ج  -(3)  743
 (.370ص  2ما قتلنا من اذاع حديثنا قتل خطاء و لكن قتلنا قتل عمد) اصول كاىف ج  -(4)  744
 (.371ص  2فقال عليه الّسالم اما و الّله ما قتلوهم باسيافهم و لكن اذا عواسرهم و افشوا عليهم فقتلوا) اصول كاىف ج  E\ أْلَنِْبياَء ِبَغرْيِ َحقٍ َو يَ ْقُتُلوَن ا i\ و قال عليه الّسالم ىف قوله تعاىل -(5)  745
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حديث  12در اصول كافى كتاب االيمان و الكفر باب االذاعه  -(2)

 (.372ص  2نقل شده )ج 

ص  2من اذاع علينا حديثنا سلبه اللّه االيمان )اصول كافى ج  -(3)

370.) 

ما قتلنا من اذاع حديثنا قتل خطاء و لكن قتلنا قتل عمد  -(4)

 (.370ص  2)اصول كافى ج 

  وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍ  و قال عليه السّالم فى قوله تعالى -(5)

فقال عليه السّالم اما و اللّه ما قتلوهم باسيافهم و لكن اذا عواسرهم و 

 (.371ص  2افشوا عليهم فقتلوا )اصول كافى ج 

 363، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و يك جهت متوجه خدا و به ياد پيغمبر و امام خود هستند، بين آنها 

قهريه يا جدائى انداختن و ايشان را متشتت و متفرق ساختن يا به قوه 

به القاى شبهه و بدبينى بين مأمومين نسبت به امام جماعت و پيشواى 

دينى، يا مأمومين را نسبت به يكديگر، و خالصه اتحاد قلوب را كه 

موجب هر خيرى است و مقصود شارع مقدس است مبدل كردن به 
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تناكر و جدائى كه موجب هر شرى است و مبغوض شارع مقدس 

 است.

  ل بزرگتر استگناه فتنه از قت

: چنانچه اشاره شد گناه فتنه دينى از قتل نفس، به نص قرآن مجيد، 

بزرگتر است. زيرا قتل نفس تنها از بين بردن حيات موقت و عاريه 

دنيوى و در حقيقت خالصى از شرور و آفات اين عالم است. ولى 

بهره شدن از نعمتهاى  فتنه دينى سبب قطع حيات ابدى و بى

و همان اندازه كه عالم آخرت از دنيا بزرگتر و مهمتر  جاودانى است

است بلكه قابل قياس نيست، همچنين فتنه دينى هم از قتل نفس 

 باشد. بزرگتر و مهمتر مى

  قتلى كه از سر بريدن بدتر است

آيا شما را از كشتنى كه از »فرمايد:  : حضرت سجاد عليه الساّلم مى

د بلى. فرمود: آنكه كسى را سر بريدن بدتر است خبر بدهم؟ گفتن

بكشد و هالك كند به هالكت هميشگى. گفتند: آن چيست؟ فرمود: او 

را گمراه كند از اعتقاد به نبوت حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله و 

واليت على عليه السّالم و او را وادارد به راه غير خدا و پيروى از 

نها را )دشمنان على طريقه دشمنان على عليه السّالم به طورى كه آ
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عليه السّالم را( امام خود بداند و منكر امامت و فضيلت آن حضرت 

شود. پس اين است همان كشتنى كه مقتول بدبخت را هميشه در 

دهد و جزاى كشنده او هم جاودان بودن در آتش  دوزخ قرار مى

 .746«است

 گردد. هاى دينى غالبا منجر به كشتارها مى بعالوه فتنه

  وىفتنه دني

: فتنه دنيوى از قتل بدتر است. زيرا اوال كسى كه آتش فتنه را بر 

سوزاند، به طورى آنها را  اى را به آن آتش مى افروزد و عده مى

اندازد كه هر روز برايشان قتل است و  ناراحت و در شكنجه مى

تر بودند. و ثانيا غالب  دفعه كشته بود راحت خالصه اگر آنها را يك

ها و ملحقات آن يعنى زخم زدن و ناقص كردن  به قتل ها منجر فتنه

فرمايد: كشتن ناحق، گناه كبيره است و  گردد. و شهيد مى اعضا مى

  در حكم قتل نفس

______________________________ 
 تفسير على بن ابراهيم قمى. -(1)

 364، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 

 تفسير على بن ابراهيم قمى. -(1)  746
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، چشم و است جنايت رساندن به اعضاى بدن )مانند دست، پا

 .747غيره(

اى كه مفسده و ضررش بيشتر باشد، گناهش  بايد دانست كه هر فتنه

 نيز بزرگتر است.

  فتنه به كفر و شرك نيز تفسير شده

: ناگفته نماند كه بيشتر مفسرين، فتنه را در آيات مذكور، به كفر و 

اند. و در روايتى كه از حضرت باقر عليه السّالم در  شرك تفسير كرده

رسيده، فتنه را شرك معنا فرموده  «*حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ»  ر آيهتفسي

است. و اين معنا با آنچه در معنى متبادر و ظاهر از فتنه كه گذشت 

منافاتى ندارد. چون ظاهرا مراد از روايات و كلمات مفسرين، بيان 

اى نه دينى و نه دنيوى از مؤمن  سبب فتنه است. زيرا هيچ فتنه

ادر نخواهد شد. چنانچه حضرت امير المؤمنين در صفات حقيقى ص

 فرمايد: متقين مى

 .748«خوبى از ايشان اميد داشته و بدى از آنها ايمن است»

                                                 

 (.100و القتل بغير حق و تدخل فيه جنابة الطرف) قواعد ص  -(1)  747

 مأمول و الشر منهم مأمون) نهج البالغه خطبه همام(.الخير منهم  -(2)  748
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يعنى كسى كه نور ايمان در قلبش داخل شده، مردم همه از شرش 

انگيز يا كافر و مشرك باطنى و ظاهرى است، يا  در امانند. پس فتنه

ز از ظلمات كفر و مراتب شرك خالص نشده و اگر مسلمان باشد، هنو

 دلش به نور ايمان منور نگرديده است.

  جاسوسى براى ظالم

: از موارد مسلم فتنه، جاسوسى كردن براى حكام و ظلمه است و 

بزرگى مفسده و خطر آن و اكبر بودنش از قتل پرظاهر است كه يك 

يتها كه جاسوسى و فتنه انگيزى ممكن است، سبب چه قتلها و جنا

بشود. مانند معقل، جاسوس ابن زياد لعين كه سبب گرفتارى و كشته 

شدن حضرت مسلم و هانى بن عروه گرديد. بلكه فجايع كربال و پس 

 از آن، مستند به فتنه اين جاسوس ملعون است.

______________________________ 
 .(100و القتل بغير حق و تدخل فيه جنابة الطرف )قواعد ص  -(1)

الخير منهم مأمول و الشر منهم مأمون )نهج البالغه خطبه  -(2)

 همام(.

 365، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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 فروختن اسلحه به كفار -2

گناهانى كه از روى فحوا و اولويت قطعى، كبيره بودنش ثابت 

شود. مانند نهى از معروف و امر به منكر يعنى بازداشتن ديگرى  مى

ر فرموده يا واداشتن ديگرى به آنچه خدا را از آنچه خدا به آن ام

از آن نهى فرموده است و كبيره بودنش از كبيره بودن ترك امر به 

شود. چنانچه در باب اول گذشت  معروف و نهى از منكر ثابت مى

يعنى جائى كه امر به معروف نكردن با شرائطش گناه كبيره است، 

 د.نهى از معروف به حكم قطعى عقل، كبيره خواهد بو

و نيز مانند اعالم كردن و جاسوسى براى كفار به آنچه كه وسيله غلبه 

آنها شود. و نيز مانند فروختن اسلحه جنگى به كفار در زمانى كه با 

مسلمانان جنگ دارند و كبيره بودن اين دو گناه، از كبيره بودن فرار 

شود، چنانچه در باب اول گذشت.  از ميدان جنگ با كفار واضح مى

ائى كه فرار كردن از ميدان جنگ، گناه كبيره است با اينكه پس ج

ضررش براى اسالم و مسلمين احتمالى است، چگونه است حال 

فروختن اسلحه جنگى يا جاسوسى كردن براى كفار كه ضرر هر دو 

براى مسلمانان قطعى است، بنابراين گناه اين دو از فرار از جنگ 

كسى كه اسلحه به »م ميفرمايد: بزرگتر است. حضرت باقر عليه السّال
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. پيغمبر 749«دشمنان مسلمان برساند تا غالب شوند، مشرك است

اكرم صلّى اللّه عليه و آله ده طايفه از اين امت را كافر ناميده: 

يكى از آنها فروشنده اسلحه است به كفارى كه با مسلمانان در »

 .750«جنگند

است، فروختن  ناگفته نماند كه در حكم فروختن اسلحه به كفار

اسلحه به قطاع الطريق يعنى راهزنان و كسانى كه به وسيله اسلحه 

 امنيت عمومى مسلمانان را به هم ميزنند، چنانچه گذشت.

______________________________ 
من حمل الى عدونا سالحا يستعينون به علينا فهو مشرك  -(1)

 )مكاسب محرمه(.

ليه و آله يا على كفر باهلل العظيم فى وصية النبى صلّى اللّه ع -(2)

من هذه االمة عشرة اصناف و عد منها بايع السالح من اهل الحرب 

 (.273ص  11ج  14ح  48)وسائل كتاب جهاد باب 

 366، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  بهتان -3

                                                 

 من حمل الى عدونا سالحا يستعينون به علينا فهو مشرك) مكاسب محرمه(. -(1)  749

 فى وصية النبى صلّى ّللّا عليه و آله يا على كفر باهلل العظيم من هذه االمة عشرة اصناف و عد منها بايع السالح من اهل الحرب) وسائل -(2)  750

 (.273ص  11ج  14ح  48كتاب جهاد باب 
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اى كه كبيره بودنش از طريق اولويت قطعى  از جمله گناهان كبيره

عنى به ديگرى چيزى يا عيبى كه در او باشد. ي ثابت است، بهتان مى

نيست نسبت دهد. زيرا جائى كه غيبت كردن كه ياد كردن عيب 

ديگرى كه در او است گناه كبيره باشد، پس بهتان كه ذكر عيبى است 

كه در او نيست، به طريق اولى و حكم قطعى عقل، كبيره خواهد بود 

چون بهتان مورد بلكه بهتان مشتمل بر دو كبيره است: غيبت و دروغ 

ابتالى عمومى است و مفسده آن بسيار است. و در قرآن مجيد و 

روايات، به سختى از آن نهى شده و عقوبتهاى شديدى بر آن وعده 

اى از اخبار در اين  داده شده. سزاوار است به بعضى از آيات و پاره

 مقام اشاره شود.

 آيات افك در سوره نور

موضوع افك تذكر  21تا  3ى از آيه : در سوره نور هيجده آيه يعن

داده شده و هرچند مورد آيات و شأن نزول آن خصوص بهتان به زنا 

است، ليكن در ضمن آنها از بهتان به طور كلى، تهديد سخت فرموده 

 شود. چنانكه ذكر مى
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اند، آن است  خالصه آنچه مفسرين در شأن نزول آيه افك بيان كرده

منافقين نازل شده است كه عايشه  كه اين آيات درباره جمعى از

 همسر پيغمبر را مورد تهمت قرار دادند.

باين تفصيل كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در غزوه بنى 

المصطلق، عايشه را به اتفاق خود حركت داد و او را در هودجى 

 پوشيده سوار كرده بود.

رسيديم،  گويد: هنگام برگشتن، وقتى كه به نزديكى مدينه عايشه مى

  در شب به

 367، ص: 2 گناهان كبيره، ج

منزلى فرود آمديم. در نيمه شب من به اتفاق زنى ديگر براى قضاى 

حاجت، از لشگرگاه دور شديم. چون بازآمديم گردنبند خود را كه 

از مهره يمانى بود و بر گردن داشتم نيافتم گمان كردم آنجائى كه 

ه است. در تاريكى شب تنها براى قضاى حاجت رفته بودم ضايع شد

برخاستم و به آنجا رفتم و جستجوى زيادى كردم و نيافتم پيغمبر خدا 

از رفتن من بى خبر بود، بفرمود تا آواز رحيل كردند. لشكر رفت و 

آنان كه مأمور هودج من بودند آمدند و هودج را بر شتر نهادند به 

 خيال آنكه من در هودج هستم و رفتند.
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، در آن منزل هيچكس را نديدم آنجائى كه شترم بود چون بازآمدم

دست ماليدم گردنبند را پيدا كردم و همانجا نشستم. خواب بر من 

ام آن بود كه از پيوستگان من وقتى كه  غلبه كرد و خوابيدم و انديشه

آيد ناگاه صفوان بن المعطل كه در  خبر بيابند كسى به طلب من مى

زمانده بود، بر شترى سوار رسيد چون منزل پيش خفته و از لشكر با

مرا ديد و شناخت هيچ نگفت شتر را خوابانيد تا من بر آن سوار شدم. 

زمام شتر به دست گرفت و آمد تا هنگام گرمگاه به آن منزلى كه 

پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله فرود آمده بود رسيديم و پيغمبر صلّى 

 .خبر بود اللّه عليه و آله از كار من بى

چون شتر من از دور پديد آمد، عبد اللّه بن ابى سلول و جماعتى از 

منافقان از روى طعنه گفتند: زن پيغمبر با مردى بيگانه از راه بيابان 

آيند. پس آن مرد منافق گفت به خدا كه بين آنها كار ناشايست  مى

واقع شده است و اين بهتان را ساير منافقان نيز گفتند و بعد در بين 

كردند و برخى  لمانان مورد گفتگو شد. بعضى نهى و نفى مىمس

 ساكت بودند.
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اين قضيه چون به سمع مبارك پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله رسيد، 

سخت ناراحت و رنجيده خاطر گرديد و عايشه هم بيمار و بسترى 

 شد.

چون يك ماه و هفت روز از اين قضيه گذشت، رسول خدا صلّى اللّه 

در حجره عايشه بودند و زنى از انصار هم در حجره بود و عليه و آله 

 به روايتى پدر و مادر عايشه هم بودند.

پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به عايشه فرمود: اگر از اين 

مطلب مبرائى، خدا تو را عوض دهد )يعنى در برابر افترائى كه بتو 

 پذيرد. ا مىات ر بستند( و اگر خطاكارى توبه كن كه خدا توبه

داند كه من از اين موضوع مبرايم و از من  عايشه گفت: خدا مى

چيزى صادر نشده كه مرا از خدا شرم آيد و ليكن دشمنان چيزى در 

كنند پس چيز  اند و من هرچه بگويم از من باور نمى ميان افكنده

 گويم مگر آنچه يعقوب گفت فصبر جميل. اين بگفت و ديگر نمى

 368، ص: 2 جگناهان كبيره، 

روى را به ديوار نموده شروع به گريه كرد. رسول خدا صلّى اللّه 

عليه و آله آنجا نشسته بود كه بر آن حضرت وحى آمد و آيات 
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مزبور را آورد. چون آن حضرت از وحى فارغ شد به عايشه فرمود: 

 فرمايد: ات فرموده مى تو را بشارت باد كه خداوند تبرئه

هتان زدند، آن را براى خود شر )بدتر( كسانى كه از شما ب»

نپنداريد. بلكه براى شما خير )بهتر( است )زيرا شما برايشان حق 

شويد(  كنيد و چون بر آن صبر كنيد سزاوار ثواب مى عوض پيدا مى

هر مردى را از ايشان است آنچه را كه از گناه كسب كرد )يعنى 

كس كه بكار  آن رسد( و جزاى آن و وبال و عقوبتش تنها به او مى

 .751«بزرگترين اين بهتان قيام كرد او را عذاب بزرگى است

اند حسان بن  كس عبد اللّه بن ابى سلول بوده و بعضى گفته و آن

 ثابت بوده است.

چرا چون اين سخن شنيدند، مردان مؤمن و زنان »فرمايد:  آنگاه مى

ر مؤمنه به خودشان گمان نيك نبردند و نگفتند اين دروغى آشكا

، يعنى مؤمنين بايد هنگام شنيدن بهتانى درباره مؤمنى 752«است

ساكت نشوند، بلكه واجب است آن را رد نمايند و تكذيب كنند و كار 

مسلمانان را حمل به صحت نمايند و از گمان بد و حمل به فساد 

 بپرهيزند.
                                                 

751  (1)-\i  ُِرٍئ ِمنإه ا لَُكمإ بَلإ هَُو َخيإٌر لَُكمإ لُِكلِّ امإ َسبُوهُ َشّرًّ بَةٌ ِمنإُكمإ ال تَحإ فإِك ُعصإ ِ ْإِم َو الَِّذ  تََولَّى ِكبإَرهُ ِمنإهُمإ لَهُ َعذاٌب إِنَّ الَِّذيَن جاُؤ بِاْلإ ِ تََسَب ِمَن اْلإ مإ َما اكإ

 (.11آيه  24) سوره E\ يمٌ َعظِ 

752  (2)-\i  ٌِمناُت بِأَنإفُِسِهمإ َخيإراًّ َو قالُوا هذا إِفإٌك ُمبِين ِمنُوَن َو الإُمؤإ تُُموهُ ظَنَّ الإُمؤإ  (.12آيه  24) سوره E\ لَوإ ال إِذإ َسِمعإ
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چرا بر اين امر چهار گواه عادل نياوردند »فرمايد:  آنگاه مى

ع مقدس است: كسى كه قذف كند بايد چهار شاهد )چنانچه در شر

عادل بر صدق مدعاى خود بياورد چنانچه در باب اول گذشت( چون 

هر آينه اگرنه « چهار گواه نياوردند ايشان نزد خدا دروغگويانند

فضل و كرم و مهربانى خدا بر شما بود در دنيا )به توفيق توبه( و در 

كنيد از اين  وئيد و شروع مىگ آخرت )به عفو و بخشش( از آنچه مى

هنگامى كه  -رسد سخنان افك و دروغ عذاب بزرگ به شما مى

گفتيد چيزى را كه  فراگرفتيد آن دروغ را به زبانهاى خودتان و مى

به آن علم نداشتيد و آن دروغ را خوار و كوچك پنداشتيد 

 .753«كه نزد خداوند بزرگ است درحالى

______________________________ 
إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ال تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ  -(1)

خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ 

 (.11آيه  24)سوره   لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ

سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ  لَوْ ال إِذْ -(2)

 (.12آيه  24)سوره   قالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ

                                                 

753  (3)-\i   بََعِة ُشهَداَء فَإِذإ لَمإ يَأإتُوا بِالش خِ لَوإ ال جاُؤ َعلَيإِه بِأَرإ نإيا َو اْلإ َمتُهُ فِي الد  ِ َعلَيإُكمإ َو َرحإ ُل ّللاَّ ِ هُُم الإكاِذبُوَن َو لَوإ ال فَضإ ُكمإ هَداِء فَأُولئَِك ِعنإَد ّللاَّ َرِة لََمسَّ

نَهُ بِأَلإِسنَتُِكمإ َو تَقُولُوَن بِأَفإواِهُكمإ ما لَيإَس لَ  تُمإ فِيِه َعذاٌب َعِظيٌم إِذإ تَلَقَّوإ ِ َعِظيمٌ فِيما أَفَضإ َسبُونَهُ هَيِّناًّ َو هَُو ِعنإَد ّللاَّ  (.15تا  13آيه  24) سوره E\ ُكمإ بِِه ِعلإٌم َو تَحإ
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لَوْ ال جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ  -(3)

لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ وَ 

لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ 

  نْدَ اللَّهِ عَظِيمٌبِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِ

 (.15تا  13آيه  24)سوره 

 369، ص: 2 گناهان كبيره، ج

و حاصل آيات شريفه اين است كه، شما سه گناه مرتكب شديد: يكى 

آنكه به چنين دروغى تفوه و تكلم نموديد، با يكديگر آن را گفتگو و 

فاش نموديد. دوم قول به غير علم، يعنى چيزى را كه تحقيق نكرده و 

دانستيد بيان كرديد. سوم آنكه آن را آسان و خوار پنداشتيد )در ن

 آخر باب اول گفتيم كه كوچك گرفتن هر گناهى خود كبيره است(.

چرا چون اين سخن را شنيديد، نگفتيد كه ما را »فرمايد:  آنگاه مى

نسزد و روا نباشد كه چنين سخنى بگوئيم و از بزرگى و زشتى اين 

نگفتيد خداوندا تو پاك و منزهى، اين سخن  سخن تعجبى ننموديد و

گويند بهتانى بزرگ است )و دروغى سخت كه صاحبش چون  كه مى

دهد  بشنود مبهوت و متحير ماند( شما را خداوند موعظه و اندرز مى
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كه هرگز مانند چنين گناهى از شما سر نزند، اگر 

 .754«آورندگانيد ايمان

صار ذكر نگرديد، كبيره از اين آيات و آيات ديگرى كه براى اخت

اى از كبائر به خوبى آشكار  بودن بهتان بلكه بزرگتر بودنش از پاره

 شود. مى

  بهتان و اخبار اهلبيت عليهم الساّلم

هركس مرد يا زن »فرمايد:  : پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

مؤمنى را تهمت بزند، يا چيزى كه در او نيست بگويد، خدا او را روز 

دارد تا از عهده آنچه گفته است  يامت بر محلى از آتش نگه مىق

 .755«برآيد

هركس به مرد يا زن با »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

ايمانى بهتان زند، به آنچه در آنها نباشد، خداوند او را در روز 

فرمايد، تا از عهده آنچه گفته است  قيامت، در طينه خبال حبس مى

 بن ابى يعفور( پرسيد طينه خبال يعنى چه؟برآيد راوى )ا

                                                 

754  (1)-\i  ُ تُُموهُ قُلإتُمإ ما يَُكوُن لَنا أَنإ نَتََكلََّم بِهذا ُسبإحانََك هذا بُهإتاٌن َعِظيٌم يَِعظُُكُم ّللاَّ ِمنِينَ  أَنإ تَُعوُدوا َو لَوإ ال إِذإ َسِمعإ  24) سوره E\ لِِمثإلِِه أَبَداًّ إِنإ ُكنإتُمإ ُمؤإ

 (.17و  16آيه 

 16 من بهت مؤمنا او مؤمنة او قال فيه ما ليس فيه اقامه ّللّا تعالى يوم القيمة على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه) بحار االنوار جلد -(2)  755

 (.170ص 
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حضرت فرمود: چركى است كه از عورت زناكاران در جهنم جارى 

 .756«گردد مى

هركس برادر مؤمنش را تهمت زند، ايمان در »فرمايد:  و نيز مى

رود چنانچه نمك در آب حل  شود و از بين مى دلش ضايع مى

و زوال ايمان . و خالصه آنكه، تهمت موجب فساد قلب 757«شود مى

 است.
______________________________ 

وَ لَوْ ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا  -(1)

)سوره   بُهْتانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

 (.17و  16 آيه 24

من بهت مؤمنا او مؤمنة او قال فيه ما ليس فيه اقامه اللّه تعالى  -(2)

يوم القيمة على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه )بحار االنوار جلد 

 (.170ص  16

 بحار االنوار 16جلد  -(3)

اذا اتهم المؤمن اخاه انماث االيمان من قلبه كما ينماث الملح  -(4)

 (.361ج ... ص  فى الماء )كافى

 370، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 

 بحار االنوار 16جلد  -(3)  756

 (.361اتهم المؤمن اخاه انماث االيمان من قلبه كما ينماث الملح فى الماء) كافى ج ... ص اذا  -(4)  757
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  انواع بهتان

 بهتان به خدا

ها، بهتان به حضرت آفريدگار است. چنانچه در  ترين بهتان : سخت

كيست ستمكارتر از آنكه به خدا افتراى كذب »فرمايد  سوره صف مى

 .758«ببندد

چنانچه منكرين  -مانند كسانى كه منكر عدالت يا حكمت خدا شوند

پيغمبران، در حقيقت، منكر حكمت خداوند هستند. و همچنين  نبوت

و نيز مانند كسانى كه براى خداوند شريك قرار  -منكرين معاد

اند كه  دادند. و همچنين انواع شركهائى كه براى خداوند قائل شده

تمام قول بدون علم و افتراى محض است. و در آيات قرآن مجيد 

اده شده، بلكه بهتان به خداوند را تهديد شديد و وعده آتش بر آن د

جز اين »فرمايد:  از لوازم كفر خوانده است. و در سوره نحل مى

اند،  بندند كسانى كه به آيات خدا ايمان نياورده نيست كه دروغ مى

 .759«و ايشانند دروغگويان

  بهتان به پيغمبر و امامان عليهم الساّلم

بر و امامان عليهم السّالم. : در حكم بهتان به خدا است؛ بهتان به پيغم

مانند اينكه ايشان را ساحر و ديوانه و شاعر و دروغگو و خود خواه 

                                                 

758  (1)-\i ِن افإتَرى ِ الإَكِذَب.  َو َمنإ أَظإلَُم ِممَّ  (.7) سوره صف آيه E\َعلَى ّللاَّ

759  (2)-\i  َُو أ ِ ِمنُوَن بِآياِت ّللاَّ  (.104آيه  16) سوره E\ ولئَِك هُُم الإكاِذبُونَ إِنَّما يَفإتَِر  الإَكِذَب الَِّذيَن ال يُؤإ
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خواندند. و تفصيل اتهامات بشر، به سلسله جليله انبياء  خودپرست مى

و ائمه هدى صلوات اللّه عليهم اجمعين، كتاب مستقلى احتياج دارد و 

 مقام را گنجايش آن نيست.

  بهتان به مردم

اتهام به ساير مردم بر دو قسم است: گاهى قول بدون علم است، : 

يعنى عيبى را كه ثابت نشده و يقينى نگرديده بلكه به مجرد سوء ظن 

 آن را به ديگرى نسبت بدهد.

داند در آن شخص نيست يا  گاهى افترا است، يعنى عيبى را كه مى

بيچاره  كارى را كه يقين دارد از او سر نزده، از روى عناد به آن

دهد. و بدتر از اين آن است كه آن عيب راجع به شخص  نسبت مى

تهمت زننده باشد و براى رهائى خود، آن را به ديگرى نسبت 

 چسباند. دهد و آلودگى خود را به آنكه پاكدامن بوده مى مى

پرظاهر است كه اين قسم بدترين انواع بهتان به بندگان خدا است 

هركس از روى خطا، گناهى »رمايد: ف چنانچه در سوره نساء مى

  صغيره بجا آورد، يا اينكه از روى
______________________________ 

 (.7)سوره صف آيه  عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ.  وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى -(1)
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لئِكَ هُمُ إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أُو -(2)

 (.104آيه  16)سوره   الْكاذِبُونَ

 371، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اى بجا آورد سپس آن را بر بيگناهى  عمد گناهى كند يا گناه كبيره

بيندازد، پس برداشته است بهتان را )دروغى كه بيگناه از آن متحير 

 .760«شود( و گناه آشكارى را و مبهوت مى

  بهتان به كافر هم حرام است

: در تفسير منهج نقل نموده است كه طعمة بن بيرق سه پسر داشت به 

نام بشر و مبشر و بشير. از اين سه، بشر مرد منافقى بود، شبى خانه 

قتادة بن نعمان را سوراخ كرد و داخل آن شده، زرهى كه در انبان 

 آرد پنهان كرده بودند، دزديد.

ريخت، تا بشر به  مىاز قضا انبان شكافى داشت و در راه از آن آرد 

اش رسيد. پس انبان را در خانه زيد بن السمين كه يهودى بود،  خانه

برده و به امانت نزد او سپرد. بامداد قتاده بر اثر آرد به خانه بشر 

رفت و بعد از طلب زره، او انكار كرد و سوگند به دروغ ياد كرد كه 

كه بشر به خانه  اين كار را نكرده و خبر ندارد و قتاده بر همان سمت

زيد يهودى رفته بود پى برد و وى را به خيانت بگرفت. زيد گفت: 
                                                 

760  (1)-\i .ًّْإماًّ ُمبِينا تََمَل بُهإتاناًّ َو إِ ِم بِِه بَِريئاًّ فَقَِد احإ ْإماًّ ُْمَّ يَرإ ِسبإ َخِطيئَةًّ أَوإ إِ  (.110آيه  4) سوره E\َو َمنإ يَكإ
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دوش بشر، زرهى در انبانى به امانت به من سپرد و جمعى بر آن 

گواهى دادند. و قتاده صورت حال را خدمت رسول خدا صلّى اللّه 

عليه و آله عرض نمود و بنى ظفر كه قوم بشر بودند، از ترس 

ستند كه بشر تهمت زده شود، و يهودى پاكدامن بيرون رسوائى نخوا

 آيد آغاز جدال و خصومت كردند و بر برائت بشر گواهى دادند.

از سوره نساء  113تا  105آيه يعنى از آيه  9باره  پس خداوند دراين

 .761را نازل فرمود

و خالصه آنها حكم به تحريم بهتان و افتراء است هرچند نسبت به 

ند مرتبه بهتان زننده را خيانتكار ناميده و پيغمبرش كافرى باشد و چ

 را از طرفدارى آنها نهى فرموده هر چند ظاهرا از مسلمانها باشند.

 عاقبت خيانتكار

: در تفسير الميزان نقل كرده كه سرانجام كار بشر، اين شد كه از 

اى كه خداوند به او عرضه داشته بود، امتناع كرد و به  پذيرفتن توبه

اى را  مشركين، به مكه رفت و در آنجا به قصد دزدى، خانهطرف 

 سوراخ نمود و خدا خانه را بر سرش خراب كرده و او را كشت.

  اش تحصيل ايمان است چاره

                                                 

 براى دانستن معنى آيات به تفسير مراجعه شود. -(2)  761
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ايمانى و شقاوت و  : و به راستى براى اين نوع بهتان، سببى جز بى

حيائى، چيز ديگر نيست. و عالج آن  باكى و هتاكى و بى رذالت و بى

نحصر در تحصيل ايمان و تقويت آن و تفكر در آثار وخيمه دنيوى و م

  عقوبتهاى اخروى
______________________________ 

وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ  -(1)

 (.110آيه  4)سوره  إِثْماً مُبِيناً.

 انستن معنى آيات به تفسير مراجعه شود.براى د -(2)

 372، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 مترتب بر آن است.

  سوء ظن

: قسم ديگر از بهتان كه ندانسته چيزى را به كسى ببندد، پس سبب 

آن غالبا سوء ظن است يعنى چيزى را كه از كسى ديده يا شنيده، 

مال صحيح و حمل بر فساد كند و گمان خود را پيروى نمايد و به احت

 جهت صالح در آن كار اعتنائى نكند.

لذا در قرآن مجيد و اخبار كثيره، مسلمانان را از بدگمانى به 

اند كه عمل مسلمان را بايد  ديگران سخت نهى فرموده، و امر فرموده
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اى از آيات و روايات  حمل به صحت كرد. و براى مزيد اطالع به پاره

 شود. وارده در مقام اشاره مى

  ضى از گمانها گناه استبع

فرمايد: اى كسانى كه به خدا ايمان آورديد،  : در سوره حجرات مى

دور شويد و واگذاريد بسيارى از گمانها را )كه آن گمان بد درباره 

ها گناه است. و  برادر مؤمن است( جز اين نيست كه بعضى از گمان

تجسس نكنيد چيزهائى را كه از عيوب مردم بر شما مخفى 

 .762«تاس

و خالصه آيه شريفه نهى از پيروى كردن از گمان بد است در حق 

 برادر مؤمن.

پيروى نكن آنچه را كه علم به آن »فرمايد:  در سوره بنى اسرائيل مى

ندارى به درستى كه گوش و چشم و دل، همه مورد پرسش واقع 

 .763«خواهند گرديد

 حمل بر بهتر بايد كرد

كار برادر دينى »فرمايد:  الم مى: حضرت امير المؤمنين عليه السّ

خود را حمل بر بهترين وجه مقرر دار، تا آنكه دليلى به دستت بيايد 

كه بر تو غالب شود و راه توجيه )و حمل به صحت( را بر تو ببندد. و 

                                                 

762  (1)-\i  ْإٌم َو ال تََجسَُّسوايا َض الظَّنِّ إِ تَنِبُوا َكثِيراًّ ِمَن الظَّنِّ إِنَّ بَعإ  (.12آيه  49) سوره E\أَي هَا الَِّذيَن آَمنُوا اجإ

763  (2)-\i  ًُّؤال َع َو الإبََصَر َو الإفُؤاَد ُكل  أُولئَِك كاَن َعنإهُ َمسإ  (.38) سورة بنى اسرائيل آيه E\َو ال تَقإُف ما لَيإَس لََك بِِه ِعلإٌم إِنَّ السَّمإ
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به هيچ سخنى كه از برادرت برآيد، بدگمان مباش تا محمل خوبى 

 .764«توانى براى آن بيابى مى

فرمايد: يعنى هر  ه الرحمه در شرح اين حديث مىعالمه مجلسى علي

گفتار و كردارى كه از برادرت سر زد، آن را بر وجه بهتر حمل كن، 

گرچه به ظاهر خوب نباشد و از آن بازرسى نكن تا دليل قطعى و 

 مانع تأويل به دستت بيايد. زيرا چه بسا گمان، خطا
______________________________ 

ا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ يا أَيُّهَ -(1)

 (.12آيه  49)سوره  ال تَجَسَّسُوا

وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ  -(2)

 (.38رائيل آيه )سورة بنى اس أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

ضع امر اخيك على احسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه و ال تظنن  -(3)

بكلمة خرجت من اخيك سوء و انت تجدلها فى الخير محمال )كشف 

 الريبه شهيد ثانى(.

 373، ص: 2 گناهان كبيره، ج

وَ ال »  باشد و وارسى هم قدغن است چنانچه خداوند فرموده

 «.تَجَسَّسُوا
                                                 

ضع امر اخيك على احسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه و ال تظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء و انت تجدلها فى الخير محمال) كشف الريبه  -(3)  764

 شهيد ْانى(.
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ث در نهج البالغه از آن حضرت نقل شده و حاصلش اين جمله حدي

اى كه دو توجيه و معنا دارد، از مؤمنى  اين است كه هرگاه كلمه

صادر شود، بر تو الزم است آن را به خوبى تفسير كنى گرچه معنى 

اى هم  مجازى باشد يا به كنايه و توريه بر آن داللت كند و قرينه

همان معناى صحيح و نيك  نباشد. خصوصا اگر خودش مدعى شود كه

 را قصد كرده است.

وقتى حجاج لعين قبعثرى را تهديد كرد و گفت: الحملنك على 

االدهم، يعنى البته تو را بر ادهم )قيد و زنجير( حمل خواهم كرد. 

قبعثرى گفت: مثل االمير يحمل على االدهم و االشهب، يعنى مثل 

رين اقسام اسب است( امير هم بايد بر ادهم، )اسب سياه رنگ كه بهت

سوار كند. حجاج گفت: اردت الحديد يعنى مقصودم از ادهم، آهن 

بود نه اسب قبعثرى گفت: الن يكون حديدا خير من ان يكون بليدا، 

يعنى اسب تندبين و تيزهوش بهتر از كودن است. پايان نقل از 

 .765 مجلسى
                                                 

م مسلكهاى خود در بستانى بودند و زمان چلبى در حاشيه مطول گويد: فبعثرى مردى شاعر و اديب بوده. روزى با جمعى از ادبا و ه -(1)  765

ش را چيدن خرما از نخل بوده. پس نامى از حجاج خونخوار برده شد. قبعثرى گفت: اللهم سود وجهه و اقطع عنقه و اسقنى من دمه. يعنى خدايا روي

ا احضار نمود و سخت مورد مؤاخذه و عقاب هاى قبعثرى بگوش حجاج رسيد. او ر سياه كن و گردنش را قطع نما و مرا از خونش سيراب نما. نفرين

 قرار داد. قبعثرى گفت) اردت بذلك الحصرم( غرضم از اين كلمات خرما بوده كه گفتم خدايا رنگ او را سياه كن و او را از درخت جدا نموده

 خوراك من قرار ده.

و را بر قيد و زنجير حمل خواهم كرد و چون كلمه ادهم در عربى حجاج اين توجيه را نپذيرفت و او را ترسانيد گفت:) الحملنك على االدهم( حتما ت

باشد. قبعثرى كلمه ادهم در كالم حجاج را بر آن حمل  جز قيد و زنجير معانى ديگرى هم دارد و آن اسب سياه رنگ است كه ارزش آن بيشتر مى

اى مكنت و قدرت و كرم است بر اسب سياه خالص يا سفيد خالص نموده و گفت) مثل االمير يحمل على االدهم و االشهب( يعنى مانند امير كه دار

 كند. سوار مى

شود و آن  حجاج گفت) اردت الحديد( يعنى غرض من از ادهم، زنجير آهنى بود نه اسب. و چون كلمه حديد جز آهن در معانى ديگر هم استعمال مى

انى دوم حمل نموده و گفت) الن يكون حديدا خير من ان يكون بليدا( البته اسب تندبينى و تيزهوشى است. قبعثرى كلمه حديد در كالم حجاج را بر مع

 تيزهوش بهتر از كودن است.
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______________________________ 
گويد: فبعثرى مردى شاعر و اديب چلبى در حاشيه مطول  -(1)

بوده. روزى با جمعى از ادبا و هم مسلكهاى خود در بستانى بودند و 

زمان چيدن خرما از نخل بوده. پس نامى از حجاج خونخوار برده 

شد. قبعثرى گفت: اللهم سود وجهه و اقطع عنقه و اسقنى من دمه. 

مرا از خونش يعنى خدايا رويش را سياه كن و گردنش را قطع نما و 

هاى قبعثرى بگوش حجاج رسيد. او را احضار نمود  سيراب نما. نفرين

و سخت مورد مؤاخذه و عقاب قرار داد. قبعثرى گفت )اردت بذلك 

الحصرم( غرضم از اين كلمات خرما بوده كه گفتم خدايا رنگ او را 

 سياه كن و او را از درخت جدا نموده خوراك من قرار ده.

را نپذيرفت و او را ترسانيد گفت: )الحملنك على  حجاج اين توجيه

االدهم( حتما تو را بر قيد و زنجير حمل خواهم كرد و چون كلمه 

ادهم در عربى جز قيد و زنجير معانى ديگرى هم دارد و آن اسب 

باشد. قبعثرى كلمه ادهم در  سياه رنگ است كه ارزش آن بيشتر مى

)مثل االمير يحمل على كالم حجاج را بر آن حمل نموده و گفت 

                                                                                                                                                                                           

 كرد و مورد احسان و جايزه قرار داد. -حجاج چون حسن انتقال و حمل به صحت قبعثرى را ديد خشم خود را فرونشاند و او را عفو

كننده  راه حمل به صحت است و اينكه در شنيدن هر گفتارى كه ظاهر آن نادرست يا ناراحتو غرض عالمه مجلسى از نقل اين داستان، دانستن 

است، بايد آن را بر معناى درست و راحت كننده حمل كرد و چنانچه قبعثرى به واسطه حمل به صحت كردنش، از شر حجاج نجات يافت و مورد 

ر درستى حمل كند، از شرور دنيويه و اخرويه حمل بر فساد محفوظ خواهد شد و به مهر او شد، همچنين انسانى كه گفتار يا كردار ديگران را ب

 خيرات مترتبه بر حمل به صحت خواهد رسيد.

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  839 

االدهم و االشهب( يعنى مانند امير كه داراى مكنت و قدرت و كرم 

 كند. است بر اسب سياه خالص يا سفيد خالص سوار مى

حجاج گفت )اردت الحديد( يعنى غرض من از ادهم، زنجير آهنى 

بود نه اسب. و چون كلمه حديد جز آهن در معانى ديگر هم استعمال 

ندبينى و تيزهوشى است. قبعثرى كلمه حديد در كالم شود و آن ت مى

حجاج را بر معانى دوم حمل نموده و گفت )الن يكون حديدا خير 

 من ان يكون بليدا( البته اسب تيزهوش بهتر از كودن است.

حجاج چون حسن انتقال و حمل به صحت قبعثرى را ديد خشم خود 

 -را فرونشاند و او را عفو

 374ص: ، 2 گناهان كبيره، ج

فرمائيد قبعثرى، وعيد و تهديد  در اين حكايت، چنانچه مالحظه مى

حجاج را حمل بر وعده و لطف نموده و كلمه ادهم و حديد را كه 

ظاهر در معنى قيد و آهن است بر معنى مجازى آنها كه اسب و 

تيزهوشى است حمل نموده است. و بايد اين رويه در تمام اقوال و 

يت شود و تا بشود حمل به صحت و خوبى كرد، افعال مسلمانان رعا

 هيچگاه نبايد بر فساد و بدى نمود.

  بدگمانى به مؤمن حرام است
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فرمايد: چنانچه بدگوئى  : شهيد ثانى عليه الرحمه در كشف الريبه مى

درازى به بدگوئى مؤمن حرام است، همچنين  درباره مؤمن و زبان

 باشد. بدگمانى و حديث نفس به آن نيز حرام مى

مقصود از بدگمانى حرام اين است كه، پيش خود او را بدون دليل 

قطعى بد بدانى اما مجرد خطور و گذشتن بدل، چون اختيارى 

 نيست حرام نيست و از آن عفو شده است.

)در حديث شريف نبوى مشهور به حديث رفع( خدا فرموده است: از 

 ا گناه است.بسيارى از گمانها دورى كنيد به راستى برخى گمانه

طور عيان  و نبايد درباره ديگرى معتقد به بدى باشى، مگر آنكه به

بدى او بر تو كشف شود و قابل تأويل نباشد. و چيزى كه بر تو كشف 

نشده و به دلت جايگزين شود پس شيطان آن گمان بد را به دلت 

 ترين فاسقان است. انداخته و بايد او را تكذيب كنى كه فاسق

است كه در شرع رسيده، هرگاه از دهان كسى بوى شراب  و از اينجا

شود او  استشمام كردى نبايد بگوئى فالنى شراب خورده است و نمى

را حد زد. زيرا محتمل است كه مضمضه كرده و آن را از دهان 

ريخته است. يا اينكه ديگرى او را به زور آن را در دهنش ريخته و يا 

يال اينكه آب است آشاميده. و نظير اينكه از روى اشتباه يعنى به خ
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اين احتماالت كه امرى ممكن است. بنابراين جايز نيست بدگمانى به 

 مسلمان.
______________________________ 

 كرد و مورد احسان و جايزه قرار داد.

و غرض عالمه مجلسى از نقل اين داستان، دانستن راه حمل به صحت 

ى كه ظاهر آن نادرست يا است و اينكه در شنيدن هر گفتار

كننده است، بايد آن را بر معناى درست و راحت كننده حمل  ناراحت

كرد و چنانچه قبعثرى به واسطه حمل به صحت كردنش، از شر 

حجاج نجات يافت و مورد مهر او شد، همچنين انسانى كه گفتار يا 

كردار ديگران را بر درستى حمل كند، از شرور دنيويه و اخرويه 

بر فساد محفوظ خواهد شد و به خيرات مترتبه بر حمل به  حمل

 صحت خواهد رسيد.

 375، ص: 2 گناهان كبيره، ج

ريختن خون مسلمان و »و پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود: 

 .766«بردن مالش و بدگمانى به او حرام است

شود از بدگمانى به  آنچه به دل وارد مى»فرمايد:  تا آنكه مى

انى، هرگاه ندانى كه آيا مجرد خطور و گذشتن بدل و مسلم

                                                 

 ان ّللّا حرم من المسلم دمه و ماله و ان يظن به ظن السوء) كشف الريبه تأليف شهيد ْانى(. -(1)  766
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اختيارى است تا مورد عفو باشد يا اينكه سوء ظن و جاى گرفتن  بى

در دل است، تا اختيارى و مورد عقوبت باشد. پس هرگاه حالت نسبت 

به آن مسلمان تغيير كرد و از او بد دل شدى و بر تو گران شد و در 

اهتمام به حالش غمگين شدى، در  رعايت احترامش سست شدى و در

گرفتاريش، مانند پيش از اين خيال نباشى اينها نشانه سوء ظن حرام 

 «.و عقد قلب بر آن است

هرگاه مؤمن به سوء ظن به »پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود: 

مسلمانى مبتال شود، برايش راه فرار از آن است به اينكه آن را در 

 .767«آن را پيروى نكند دلش جاى ندهد و

يعنى در گفتار و كردارش مطابق سوء ظن با او عمل نكند، بلكه 

سزاوار است براى غالب شدن بر شيطان پس از اين خيال شيطانى با 

آن مسلمان، سلوكش بهتر شود و به كورى چشم شيطان، احترام و 

ساير حقوقش را بيشتر مالحظه كند. )تا آخر آنچه در كشف الريبه 

 فرمايد(. مى بيان
______________________________ 

ان اللّه حرم من المسلم دمه و ماله و ان يظن به ظن السوء  -(1)

 )كشف الريبه تأليف شهيد ثانى(.

                                                 

ن ال يستحسن و له منها مخرج فمخرجه من سوء الظن ان ال تحققه) كشف الريبه تأليف شهيد و قد قال صلّى ّللّا عليه و آله ْلث فى المؤم -(2)  767

 ْانى(.
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و قد قال صلّى اللّه عليه و آله ثلث فى المؤمن ال يستحسن و له  -(2)

ف منها مخرج فمخرجه من سوء الظن ان ال تحققه )كشف الريبه تألي

 شهيد ثانى(.

 376، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  فصل سوم فى ما كان عظيما فى انفس اهل الشرع

  هتك قرآن

طريق چهارم براى تعيين گناه كبيره، هر گناهى است كه دينداران 

ها تا  دانند به طورى كه ثابت شود كه در تمام دوره آن را بزرگ مى

يندارى بزرگ بوده است. زمان ائمه و پيغمبر عليهم السّالم، نزد هر د

پس آن گناه كبيره خواهد بود؛ مانند هتك احترام و اهانت كردن به 

يعنى آنچه لزوم احترامش در دين امر  -مقدسات و محترمات دينى

بديهى باشد. مانند قرآن مجيد، كعبه معظمه، مكه مكرمه، مساجد، 

ت مشاهد مشرفه حتى تربت حسينى عليه السّالم و در اينجا به حرم

طور  اهانت و وجوب تعظيم هريك از امور مزبور و احكام آنها به

 شود. اختصار اشاره مى

  احترام قرآن ضرورى مذهب است

: نزد هر مسلمانى بديهى است كه از قرآن كه كالم حضرت 

تر در عالم اسالم،  االحترام تر و الزم آفريدگار است، عزيزتر و شريف
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ه عليه و آله آن را ثقل اكبر ياد چيزى نيست. و رسول خدا صلّى اللّ

گذارم:  فرموده كه دو چيز پربها بين شما مسلمانان پس از خود مى

)على و  768 آنكه بزرگتر است قرآن است، كوچكتر اهل بيت من

 حسن و حسين و اوالد طاهرين ايشان و سلسله جليله سادات(.
______________________________ 

كبر و ان وصيى هذا و ابناى و من ان القرآن هو الثقل اال -(1)

صفحه  1خلفهم من اصالبهم هم الثقل االصغر )سفينة البحار جلد 

132.) 

 377، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 بهترين ثوابها

: ضمن حديث طوالنى در باب عظمت شأن قرآن، حضرت باقر عليه 

گويد: خدايا بعضى از  روز قيامت قرآن مى»فرمايد:  السّالم مى

حرمت مرا نگهداشته و مرا حفظ نمود و چيزى از مرا ضايع  بندگانت

نكرد. و بعضى ديگر مرا ضايع كرد و حق مرا خوار شمرد و مرا 

 «.تكذيب نمود

                                                 

 (.132صفحه  1ان القرآن هو الثقل االكبر و ان وصيى هذا و ابناى و من خلفهم من اصالبهم هم الثقل االصغر) سفينة البحار جلد  -(1)  768
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به عزت و جالل و رفعت مقامم سوگند، »فرمايد:  خداى تعالى مى

امروز بهترين ثواب را براى تو بدهم و دردناكترين كيفر را به خاطر 

 .769«تو بكنم

فرمايد: به  خداى جبار مى»ضرت صادق عليه الساّلم فرمود: و ح

دارم  عزت و جاللم و بلندى مقامم سوگند، هر آينه امروز گرامى مى

كنم كسى را كه تو را خوار  كسى را كه تو را گرامى داشته و خوار مى

 .770«كرده است

بالجمله، بر هيچ مسلمانى پوشيده نيست كه اهانت كردن به قرآن 

اه كبيره است و اهانت به خدا و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله مجيد، گن

 است.

من نخستين كسى هستم كه »رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: 

شود با كتاب او و خاندانم.  بر خداى عزيز جبار روز قيامت وارد مى

پرسم شما با كتاب خدا  شوند، من از امتم مى سپس امت من وارد مى

 .771«انم چه كرديدو با خاند

  معنى اهانت به قرآن و حكم آن

                                                 

 2ارتفاع مكانى الْيبن عليك اليوم احسن الثواب و ال عاقبن عليك اليوم اليم العقاب.) اصول كافى ج فيقول ّللّا تعالى و عزتى و جاللى و  -(1)  769

 (.597ص 

ج  14فيقول الجبار و عزتى و جاللى و ارتفاع مكانى الكرمن اليوم من اكرمك و الهينن من اهانك) اصول كافى كتاب فضل قرآن حديث  -(2)  770

 (.602ص  2

 و  صلّى ّللّا عليه و آله انا اول و افد على العزيز الجبار يوم القيمة و كتابه و اهل بيتى ْم امتى ْم اسئلهم ما فعلتم بكتاب ّللّا قال رسول ّللّا  -(3)  771

 (.600ج ... ص  4كتاب فضل القرآن حديث  -باهل بيتى) اصول كافى
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: تشخيص اهانت، با عرف است. هر گفتار و كردارى درباره قرآن 

مجيد كه در عرف خوار كردن آن خوانده شود و آن گفتار يا كردار 

 را موجب هتك قرآن بدانند، حرام و گناه كبيره است.

استخفاف و البته اين در صورتى است كه اهانت به قرآن از روى 

اهانت به اصل دين و شريعت حضرت سيد المرسلين صلّى اللّه عليه و 

آله نباشد. و همچنين اهانت به قرآن را نيز حالل نداند وگرنه عملش 

  شود. زيرا حرمت اهانت به موجب كفر و ارتداد از دين مى
______________________________ 

و ارتفاع مكانى الثيبن فيقول اللّه تعالى و عزتى و جاللى  -(1)

عليك اليوم احسن الثواب و ال عاقبن عليك اليوم اليم العقاب. )اصول 

 (.597ص  2كافى ج 

فيقول الجبار و عزتى و جاللى و ارتفاع مكانى الكرمن اليوم  -(2)

من اكرمك و الهينن من اهانك )اصول كافى كتاب فضل قرآن 

 (.602ص  2ج  14حديث 

صلّى اللّه عليه و آله انا اول و افد على العزيز قال رسول اللّه  -(3)

الجبار يوم القيمة و كتابه و اهل بيتى ثم امتى ثم اسئلهم ما فعلتم 

 4كتاب فضل القرآن حديث  -بكتاب اللّه و باهل بيتى )اصول كافى

 (.600ج ... ص 
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 378، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 قرآن از ضروريات دين است.

ن مجيد را لگد مال كند، يا آن را در نجاست بنابراين، اگر كسى قرآ

اندازد، چون ظاهر عملش اهانت به اصل دين و انكار حرمت قرآن 

شود. مگر اينكه بگويد در  مجيد است، كافر و ريختن خونش مباح مى

اش احتمال هم داده شود كه  اختيارى بودم و درباره حال غضب و بى

 از حال طبيعى بيرون بوده است.

اى نكات مهم درباره حرمت اهانت و  مناسب است به پارهدر اينجا 

 وجوب احترام قرآن مجيد تذكر داده شود:

جلد قرآن و غالف آن و همچنين ورقهاى آن )يعنى جاهائى كه  -1

خطوط قرآنى بر آن نيست مانند حواشى( مانند خطوط قرآن در 

حرمت هتك است. بنابراين نجس كردن آنها نيز حرام است اگر 

 شود. هتك باشد، و در اين صورت پاك كردن آن واجب مى موجب

نوشتن قرآن با مركب نجس حرام است و اگر با مركب نجس  -2

نوشته گردد يا پس از نوشته شدن نجس گردد، طاهر كردن آن 

 شود. و اگر نشود بايد آن را محو كرد. واجب مى
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دادن قرآن به دست كافر حرام است. اگر موجب هتك قرآن يا  -3

اند: مطلقا  مس كردن خطوط آن بشود. و بعضى از علما فرموده

 جايز نيست و گرفتن آن از دست كافر واجب است.

هرگاه قرآن مجيد، يا ورقى از آن، يا دعائى كه از معصوم  -4

رسيده، يا انگشترى كه بر آن اسم خدا نقش است، يا تربت حسينى 

مذهبى كه هتك آنها  عليه السّالم و مانند اينها از محترمات دينى و

حرام و احترامش واجب است. اگر خداى نكرده در مستراح بيفتد 

واجب است فورا بيرون آورده شود و طاهر گردد. هرچند مستلزم 

مخارج زيادى بشود و تا بيرون آورده نشده، تخليه كردن در آن 

مستراح حرام است. و چنانچه بيرون آوردنش ممكن نباشد، بايد آن 

 كنند تا در آن تخليه نشود.را مسدود 

آنچه از وجوب اخراج و تطهير و غيره ذكر شد، اختصاص به صاحب 

آن يا نجس كننده آن ندارد بلكه بر هر مسلمانى كه خبر شد، واجب 

است به وجوب كفائى. )اگر هر كس انجام دهد از ديگران ساقط 

كس انجام ندهد، همه كسانى كه آگاه شدند  شود( و اگر هيچ مى

 ؤول و مؤاخذند.مس

 379، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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مس كردن خط قرآن براى شخص محدث، )يعنى كسى كه براى  -5

نماز خواندن بايد وضو و غسل داشته باشد( حرام است. خواه به 

 .772 دست مس كند يا به اعضاى ديگر يا به لب

و چون فروعات اين حكم زياد است براى دانستن آنها به رساله عروة 

 .773ى مراجعه شودالوثق

فرمايد:  شيخ انصارى عليه الرحمه در خاتمه مكاسب محرمه مى -6

اند: خريد و فروش قرآن مجيد حرام  جماعتى از فقها تصريح كرده

است و براى مدرك اين حكم، روايتى نقل نموده كه مقام را گنجايش 

آن و بحث درباره آنها نيست. و بنابراين بايد فقط به عنوان جلد و 

اق قرآن را مورد خريد و فروش قرار داد نه خطوط مباركه را. و اور

دهد، به عنوان هديه بدهد، نه  بهتر اين است كه پولى كه مشترى مى

دهد، به عنوان هديه  بهاى قرآن. و فروشنده هم قرآن را كه مى

 بدهد نه فروش.

  تذكر الزم

: هرچه شخص از عوالم معرفت بيشتر بهره برده و عظمت حضرت 

فريدگار را بيشتر درك نمايد، قرآن مجيد كه كالم او است، نزدش آ

تر است. و آنچه بتواند در رعايت ادب و احترام و تعظيم آن  عظيم

                                                 

 مراجعه شود. 12يعه ابواب الوضوء باب براى دانستن مدارك و روايات اين احكام به كتاب طهارت وسائل الش -(1)  772

 .19تا  3فصل فى غايات الوضوء مسئله  -عروة الوْقى -(2)  773
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كوشش خواهد كرد. با اينكه خود را هم از اداى حق قرآن مقصر 

 بيند. مى

زند. يعنى در حال  وضو به قرآن نمى چنين شخصى هيچگاه دست بى

كند، و با دست  واشى قرآن را هم مس نمىحدث حتى جلد و ح

كند، و در حال  متنجس هرچند خشك هم باشد، آن را مس نمى

كند. و اگر قرآن مجيد با او است  حدث آن را با خود حمل نمى

كند پاها را  هميشه با طهارت است. و هنگام نشستن پشت به آن نمى

و هنگام  دهد نمايد. و چيزى روى آن قرار نمى رو به آن دراز نمى

خواندن رو به قبله با ادب نشسته، و با حضور قلب و تأنى و تأثر از 

، اگر 774 كند و چون فرمان پروردگار او است مواعظ آن تالوت مى

كند. اگر  دهد و رعايت ادب مى ديگرى آن را تالوت كند گوش مى

  در مجلسى است
______________________________ 

روايات اين احكام به كتاب طهارت براى دانستن مدارك و  -(1)

 مراجعه شود. 12وسائل الشيعه ابواب الوضوء باب 

 .19تا  3فصل فى غايات الوضوء مسئله  -عروة الوثقى -(2)

 (.204آيه  7)سوره  وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا -(3)

                                                 

774  (3)-\i تَِمُعوا لَهُ َو أَنإِصتُوا آُن فَاسإ  (.204آيه  7) سوره E\َو إِذا قُِرَئ الإقُرإ
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 380، ص: 2 گناهان كبيره، ج

نمايند  كنند و استماع قرآن نمى نمى كه اهل آن رعايت ادب

 .775خواند نمى

نقل نموده از ابو الوفاء هروى كه  51در كتاب گلزار اكبرى، گلشن 

خواندم و ايشان استماع  گفت: من در مجلس پادشاه قرآن مى

گفتند. پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله را به  نمودند و سخن مى نمى

أ تقرأ القرآن بين »، فرمود: خواب ديدم كه رنگ مباركش متغير بود

يدى قوم و هم يتحدثون و ال يستمعون و انك ال تقرء بعد هذا اال ما 

خوانى كه باهم سخن  يعنى آيا قرآن را براى كسانى مى« شاء اللّه

كنند و تو به سبب رعايت ادب نكردنت  گويند و آن را استماع نمى مى

 .بعد از اين نتوانى خواند مگر آنچه خدا بخواهد

بعد از آن بيدار شدم و گنگ شده بودم، اما چون فرموده بود اال ما 

شاء اللّه اميد داشتم كه زبانم آخر خواهد گشود تا مدت چهار ماه در 

همان محلى كه آن خواب را ديده بودم باز رسول خدا صلّى اللّه 

اى.  حتما توبه كرده« قد تبت»عليه و آله را در خواب ديدم، فرمود 

ى يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. فرمود: من تاب تاب گفتم: بل

اللّه عليه هر كه رجوع به خدا كند خدا هم به مغفرت به او رجوع 

                                                 

 هاى عمليه ذكر شده. اى از اين امور جزء مكروهات در رساله پاره -(1)  775
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خواهد فرمود. بعد از آن فرمود: زبان بيرون آور. و به انگشت 

مسبحه خود زبان مرا مسح فرمود و فرمود: اذا كنت بين يدى قوم 

اءتك حتى يسمعوا كالم رب العزة يعنى تقرء كالم اللّه فاقطع قر

خوانى، پس ترك كن قرائتت را تا  هرگاه نزد قومى قرآن مى

هنگامى كه گوش دهند كالم خداوند را. و چون بيدار شدم زبانم 

، حكاياتى از آثار احترام و اهانت به 80گشوده بود. )و در گلشن 

 مقدسات دينى ذكر نموده، به كتاب مزبور مراجعه شود(.

اگفته نماند چنانچه هتك قرآن مجيد حرام و گناه كبيره است، ن

همچنين دعاهائى كه از معصومين عليهم السّالم رسيده مانند صحيفه 

سجاديه و احاديث و روايت وارده از آن بزرگواران، هتك آنها نيز 

حرام است. مثل اينكه اينها را به زمين زند يا پا بر آنها گذارد و 

 هتك دانسته شده. نظائرش كه در عرف

  هتك كعبه

چيز در عالم اسالم، عزيزتر و شريفتر از كعبه  پس از قرآن، هيچ

 معظمه نيست. و
______________________________ 

هاى عمليه ذكر  اى از اين امور جزء مكروهات در رساله پاره -(1)

 شده.
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 381، ص: 2 گناهان كبيره، ج

به طورى كه بدون ترديد اين مطلب نزد هر مسلمانى بديهى است 

هتك آن را گناه كبيره بلكه بعض مراتب آن را موجب ارتداد و كفر 

 دانند. چنانچه درباره قرآن مجيد ذكر شد. مى

فرمايد:  صدوق عليه الرحمه از حضرت صادق عليه السّالم نقل مى

جز اين نيست كه براى خداوند سه چيز محترم است كه در حرمت و »

 يت مثل آنها چيزى نيست:شرافت و لزوم رعا

اول، قرآن مجيد است كه حكمت خداوند و نور او است. دوم، خانه 

او است كه آن را براى مردم قبله قرار داده است. سوم، عترت 

 .776«پيغمبر صلوات اللّه عليهم يعنى آل محمد صلّى اللّه عليه و آله

شد نزد او تر با اى نيافريد كه گرامى خدا در زمين بقعه»و نيز فرمود: 

 .777«از كعبه

و بالجمله نزد هر مسلمان ديندارى، ضرورى و بديهى است كه اهانت 

به كعبه گناهى بس بزرگ است بلكه لزوم و وجوب رعايت احترام 

تمام شهر مكه بلكه تمام حرم )كه قرقگاه الهى است( ظاهر و روشن 

 است.

                                                 

ء كتابه و هو حكمته و نوره و بيته الذى جعله قبلة للناس و عترة نبيكم.) خصال صدوق عليه  ان هلل عز و جل حرمات ْلث ليس مثلهن شى -(1)  776

 (.146الرحمه ص 

 (.175ص  2ما خلق ّللّا فى االرض بقعة احب اليه من الكعبة و ال اكرم عليه منها) فقيه ج  -(2)  777
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  سفارش كعبه

وارد شده و صريحا : عالوه بر اين، بر كبيره بودن اين گناه نص 

از گناهان كبيره، »فرمايد:  پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى

حالل و مباح دانستن ترك رعايت و حرمت بيت اللّه الحرام است و 

 .778«فرمايد: و استحالل البيت الحرام مى

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تُحِلُّوا شَعائِرَ » فرمايد: و در سوره مائده مى

 (.2آيه  5)سوره  «اللَّهِ

نويسد: احالل يعنى مباح دانستن كه مالزم  در تفسير الميزان مى

است با بى مباالتى نسبت به حرمت و منزلت هر چيز، و معنى احالل 

 شعائر اللّه محترم نشمردن شعائر الهى و ترك آنها است.

 و شكى نيست كه كعبه معظمه، اعظم شعائر الهى است.

و هركس حرمتهاى خدا را بزرگ دارد، او »فرمايد:  در سوره حج مى

 .779«را بهتر و نيكوتر باشد نزد پروردگارش
______________________________ 

ء كتابه و هو  ان هلل عز و جل حرمات ثلث ليس مثلهن شى -(1)

حكمته و نوره و بيته الذى جعله قبلة للناس و عترة نبيكم. )خصال 

 .(146صدوق عليه الرحمه ص 

                                                 

 .263ص  11ج  37تعيين الكبائر حديث  45جهاد باب وسائل الشيعه كتاب  -(3)  778

779  (4)-\i ... فَهَُو َخيإٌر لَهُ ِعنإَد َربِِّه ِ  (.29آيه  22) سوره E\َو َمنإ يَُعظِّمإ ُحُرماِت ّللاَّ
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ما خلق اللّه فى االرض بقعة احب اليه من الكعبة و ال اكرم  -(2)

 (.175ص  2عليه منها )فقيه ج 

ج  37تعيين الكبائر حديث  45وسائل الشيعه كتاب جهاد باب  -(3)

 .263ص  11

آيه  22)سوره  وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ... -(4)

29.) 

 382، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اند: مراد از حرمات اللّه در اين آيه  بعضى از مفسرين فرموده

شريفه، كعبه معظمه كه بيت اللّه الحرام است و مسجد الحرام و مكه 

 معظمه كه بلد حرام است و شهر حرام و تمام حرم است.

  مراتب اهانت

و كفر  : چنانچه اشاره شد، بعض مراتب هتك آن، موجب ارتداد

است. مانند خراب كردن يا ملوث نمودن آن عمدا به نجاست. و 

اى از  مانند آنچه در بحث هتك قرآن ذكر شد. اما در اينجا به پاره

 شود: مراتب هتك، در ضمن چند فرع اشاره مى

  الحاد در حرم -1
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: هر نوع گناه و خالف شرعى كه در مكه معظمه واقع شود، اهانت و 

ت اللّه حرام و بلد حرام است. زيرا خالف حكم هتكى نسبت به بي

اعتنائى است. و  مباالتى و بى ادبى و بى خدا، در خانه او كمال بى

لذا در بعض روايات است كه ثواب حسنه در حرم دوچندان است، 

 چنانچه عذاب گناه در آن دو برابر است نسبت به مكان ديگر.

گناهى در حرم مرتكب و نيز مستفاد از روايات آن است كه اگر كسى 

شود كه براى آن حد يا تعزير معين شده است، بايد زيادتر از آنچه 

مقرر شده، معاقب شود. چون هتك حرم خدا را كرده است. و 

 بنابراين هر گناهى در حرم خدا كبيره خواهد بود.

فرموده است: دليل بر كبيره بودن هر گناهى  780و بعضى از فقهاء

اينكه هتك است( آن است كه در قرآن مجيد در حرم خدا )عالوه بر 

چنانچه در سوره حج  781 بر آن وعده عذاب داده شده است

و هركه در حرم الحاد را خواهد، يعنى انحراف از حق »فرمايد:  مى

و قانون الهى به ظلم و عدوان، به چشانيم او را عذاب 

 .782«دردناك

حرم است و شود كه مراد، الحاد در تمام  و از روايات فهميده مى

 معنى الحاد، هر گناه و خالف شرعى است.
                                                 

 .161شيخ احمد جزائرى در آيات االحكام كتاب الحج صفحه  -(1)  780

 آن وعده آتش بر آن داده شده كبيره است.در باب اول ْابت شد كه هر گناهى كه در قر -(2)  781

782  (3)-\i .َو َمنإ يُِردإ فِيِه بِإِلإحاٍد بِظُلإٍم نُِذقإهُ ِمنإ َعذاٍب أَلِيٍم\E (.25آيه  22) سوره 
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هر ظلمى كه شخص به »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

خودش كند در مكه معظمه مانند دزدى يا ظلم به كسى يا هر 

 تجاوزى از قانون شرع الهى، پس من آن را
______________________________ 

 .161ام كتاب الحج صفحه شيخ احمد جزائرى در آيات االحك -(1)

در باب اول ثابت شد كه هر گناهى كه در قرآن وعده آتش بر  -(2)

 آن داده شده كبيره است.

آيه  22)سوره  وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ. -(3)

25.) 

 383، ص: 2 گناهان كبيره، ج

تقوا از اقامت در حرم پرهيز  دانم و به همين جهت اهل الحاد مى

 .783«كردند مى

يعنى براى اينكه به گناه در حرم مبتال نشوند، تا مورد عقوبت الهى 

 قرار گيرند.

 و مانند اين روايت در وافى چند روايت ذكر شده است.

                                                 

 .141كافى كتاب الحج باب  -(2و  1)  783
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فرمايد: از اين  عالمه مجلسى عليه الرحمه در شرح اين حديث مى

خود را از ارتكاب گناه شود؛ كسى كه بتواند  حديث دانسته مى

 نگهدارد، مجاورت مكه برايش كراهت ندارد.

اى است كه  پرنده درنده»به حضرت صادق عليه الساّلم گفتند: 

رساند. امام عليه الساّلم  كبوترهاى حرم را هرچه ببيند آزار مى

 .784«فرمود: او را بگيريد و بكشيد زيرا در حرم الحاد كرده است

باشد كه  م چهار فرسخ از چهار طرف مىناگفته نماند كه حد حر

 .785شود مجموعا شانزده فرسخ مى

  حرم محل امن است -2

: هرگاه كسى در بيرون حرم، جرمى يا خيانتى كند و به حرم 

تواند متعرضش شود. بلكه بايد مجالست و  پناهنده شود، كسى نمى

معاشرت با او را ترك كنند و در دادوستد به او سخت بگيرند تا 

امى كه به اختيار از حرم خارج شود، آنگاه او را مجازات نمايند. هنگ

ولى اگر كسى در داخل حرم كارى كه موجب قصاص يا حد يا تعزير 

باشد انجام داد، بايد در همان حرم قصاص شود و حد الهى جارى 

 گردد.

                                                 

 .141كافى كتاب الحج باب  -(2و  1)  784

 142صفحه  -كتاب الحج -مسالك -(3)  785
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از حضرت صادق عليه الساّلم سؤال شد، نسبت به مردى كه كسى را 

و پس از آن داخل حرم شود. امام عليه الساّلم  در بيرون حرم بكشد

فرمود: نبايد كشته شود، او را اطعام و سيراب نكنند و با او معامله 

ننمايند و او را جاى ندهند تا هنگامى كه از حرم بيرون رود، آنگاه 

فرمائيد، درباره مردى كه  شود. پرسيد، چه مى حد بر او جارى مى

دى كند. امام عليه الساّلم داخل حرم كسى را بكشد يا دز

شود. زيرا اين شخص  فرمايد: در همان حرم، حد بر او جارى مى مى

. سماعه از حضرت صادق عليه 786داند براى حرم حرمتى نمى

السّالم پرسيد كه مال من نزد مردى بود كه مدتى از من پنهان شده، 

  پس او را در حال
______________________________ 

 .141فى كتاب الحج باب كا -(2و  1)

 142صفحه  -كتاب الحج -مسالك -(3)

 141باب  -كتاب الحج -كافى -(4)

 384، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 

 141باب  -كتاب الحج -فىكا -(4)  786
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طواف اطراف كعبه معظمه ديدم. آيا طلب خود را از او مطالبه كنم؟ 

فرمود: نه و بر او سالم مكن )تا تو را بشناسد( و او را ترسناك نكن تا 

 .787ارج شودهنگامى كه از حرم خ

  كشتن حيوان و كندن گياه -3

: جز شتر و گاو و گوسفند و مرغ، كشتن هر حيوانى در حرم حرام 

است مگر افعى و مار و عقرب و موش و شپش و پشه، و هر حيوان 

 .788 موذى كه براى دفع شرش بايد كشته شود جايز است

و نيز كندن درخت و گياهى كه در حرم روئيده شده حرام 

 .789 است

  خول حرم بدون احرامد

: جايز نيست دخول به مكه معظمه بلكه حرم، بدون احرام. يعنى در 

ايام سال هر وقت كسى بخواهد وارد حرم و مكه معظمه بشود، 

واجب است از ميقات محرم شود و با احرام وارد گردد. و پس از 

رود، مگر كسى كه زياد  طواف و سعى و تقصير، از احرام بيرون مى

كش و قاصد، و مگر كسى  د بين حرم و بيرون است مانند هيزمدر ترد

 كه بين احرام سابق و داخل شدنش كمتر از يك ماه باشد.

                                                 

 17وافى نقل از كافى صفحه  -(1)  787

 مراجعه شود. 318براى دانستن روايات اين حكم و فروعات آن به كتاب مستند الشيعه صفحه  -(2)  788

 مراجعه شود. 214براى اطالع به روايات و فروعات اين مسئله به كتاب حج مستند صفحه  -(3)  789

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  861 

و بعضى از فقهاء استحالل البيت )كه تصريح به كبيره بودنش شده 

اند يعنى داخل  چنانچه ذكر گرديد( را راجع به اين مسأله دانسته

 م(.شدن به مكه معظمه محال )بدون احرا

  تخليه رو به قبله و پشت به قبله

: در حال بول يا غائط كردن، رو به قبله يا پشت به قبله بودن، حرام 

است. خواه در صحرا باشد يا در آبادى و عمارت. و احتياطا بچه را 

رو به قبله يا پشت به آن ننشانند. بلى اگر خودش چنين كرد 

ين كرد، اگر مسأله را جلوگيريش واجب نيست، اما اگر عاقل بالغ چن

داند و عمدا چنين كرد، واجب  داند بايد به او فهمانيد و اگر مى نمى

است از باب نهى از منكر او را بازداشت )به شرحى كه در باب نهى از 

 منكر گذشت(.

در صورتى كه كمى از قبله به سمت راست يا چپ منحرف شود، ديگر 

ب هم نباشد و براى حرام نيست هرچند كامال به سمت شرق يا غر

 اختصار، مدارك اين حكم هم مانند مسائل سابقه ذكر نگرديد.
______________________________ 

 17وافى نقل از كافى صفحه  -(1)

براى دانستن روايات اين حكم و فروعات آن به كتاب مستند  -(2)

 مراجعه شود. 318الشيعه صفحه 
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ين مسئله به كتاب حج براى اطالع به روايات و فروعات ا -(3)

 مراجعه شود. 214مستند صفحه 

 385، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 هتك مساجد

هر مكانى كه به نام مسجد به وسيله مسلمانى بنا شود، شيعه باشد يا 

هاى اسالمى، رعايت حرمت آن واجب و اهانت و هتك  از ساير فرقه

 آن، مانند خراب كردن يا آلوده ساختن آن به نجاست، گناه

اى است. نزد هر ديندارى به طورى كه نزدش بديهى است كه  كبيره

مسجد به حضرت آفريدگار نسبت دارد و ان المساجد هلل و اهانت به 

 آن اهانت به خدا است.

چرا امر شده به »ابو بصير از حضرت صادق عليه السّالم پرسيد: 

هاى خداوند  بزرگداشتن مساجد؟ حضرت فرمود: چون مساجد خانه

 «790 در روى زمين است

هاى من در  خانه»مرويست كه خداوند تبارك و تعالى فرموده است: 

اش وضو بگيرد و با  اى كه در خانه زمين، مساجد است. خوشا به بنده

ام زيارت كند و جز اين نيست كه بر صاحب خانه  طهارت مرا در خانه

الزم است، گرامى داشتن كسى كه به زيارت او آمده. بشارت ده 

                                                 

ئلت ابا عبد ّللّا عليه الّسالم عن العلة فى تعظيم المساجد فقال) عليه الّسالم( انما امر بتعظيم المساجد النها بيوت ّللّا عن ابى بصير قال س -(1)  790

 (.557ص  3ج  7فى االرض) وسائل كتاب الصلوة باب 
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كنندگان در تاريكيهاى شب به سوى مساجد را به نور روشنى  كتحر

 .791«شود كه به آنها در قيامت داده مى

عالوه بر اينكه بزرگى گناه هتك مساجد، نزد هر ديندارى ارتكازى 

است، در قرآن مجيد يكى از اقسام هتك كه خراب كردن باشد، از 

 .792 بزرگترين مراتب ظلم شمرده شده است

ذكر چند حكم راجع به مسجد، بدون ذكر مدارك براى در اينجا به 

 شود. اختصار نقل مى

  تنجيس مسجد حرام است -1

  : نجس كردن مسجد حرام است و نيز داخل
______________________________ 

عن ابى بصير قال سئلت ابا عبد اللّه عليه الساّلم عن العلة فى  -(1)

انما امر بتعظيم المساجد النها تعظيم المساجد فقال )عليه السّالم( 

 (.557ص  3ج  7بيوت اللّه فى االرض )وسائل كتاب الصلوة باب 

 .29وسائل الشيعه كتاب الصلوة باب  -(2)

  وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى -(3)

 (114آيه  2)سوره  فِي خَرابِها.

 386، ص: 2 بيره، جگناهان ك

                                                 

 .29وسائل الشيعه كتاب الصلوة باب  -(2)  791

792  (3)-\i  نإ َمنََع َمساِجَد ُمهُ َو َسعىَو َمنإ أَظإلَُم ِممَّ َكَر فِيهَا اسإ ِ أَنإ يُذإ  (114آيه  2) سوره E\فِي َخرابِها.  ّللاَّ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  864 

كردن عين نجس در مسجد اگر مستلزم نجس شدن مسجد شود نيز 

حرام است. و اگر مسجد را نجس نكند، در صورتى كه موجب هتك 

حرمت باشد نيز حرام است. چنانچه چيز متنجس هم همين است. 

هرچند خشك باشد و موجب نجاست مسجد نشود. بلى در صورتى كه 

 سجد نشود جايز است.موجب نجس شدن يا هتك م

 و بنابر احتياط، عين نجس را مطلقا داخل مسجد نكند.

  تطهير مسجد واجب است -2

: برطرف نمودن نجاست از مسجد و طاهر كردن آن فورا واجب 

است. به طورى كه در عرف گفته شود در طاهر كردن مسجد مسامحه 

 نشده.

نباشد بايد  و معنى وجوب فورى آن است كه مثال اگر وقت نماز تنگ

 اول مسجد را تطهير كرد.

در اين حكم فرقى نيست بين زمين و ديوار و سقف و پشت بام و پشت 

ديوار. و همچنين تطهير فرش مسجد نيز واجب است. ضمنا بايد 

دانست كه وجوب تطهير مسجد اختصاص به كسى كه آن را نجس 

است. كرده است ندارد، بلكه وجوب كفائى بر تمام مسلمانان واجب 

و اگر احتياج به صرف مال شود واجب است، پول خرج كنند و مسجد 
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تواند، واجب است  يا فرش آن را طاهر سازند. و اگر به تنهائى نمى

 كمكى بگيرد به همين ترتيبى كه ذكر شد.

 توقف جنب و حائض و نفساء -3

: بر شخص جنب و زن حائض و نفساء، توقف در مسجد حرام است. 

در حال جنابت نبايد داخل مسجد شد »فرمايد:  ن مىچنانچه در قرآ

. يعنى از درى وارد شود و از در ديگر بيرون 793«مگر براى عبور

رود مگر مسجد الحرام و مسجد النبى صلّى اللّه عليه و آله كه عبور 

 از آنها هم براى جنب و حائض و نفساء جايز نيست.

 مستحبات مسجد -4

شن كنند و مسجد را پاكيزه نگاه : مستحب است در مسجد، چراغ رو

دارند. در هنگام داخل شدن، نخست پاى راست را بگذارند و هنگام 

بيرون شدن، نخست پاى چپ را. و هنگام داخل شدن كفش خود را 

مواظبت كنند كه نجس نباشد تا مبادا سبب نجاست مسجد شود. ديگر 

لباس آنكه، با طهارت )با وضو و غسل( وارد مسجد شود و بهترين 

 خود را بپوشد و با استعمال بوى خوش به مسجد درآيد و پس از
______________________________ 

 (.42آيه  4)سوره  تَغْتَسِلُوا  وَ ال جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى -(1)

                                                 

793  (1)-\i تَِسلُوا  َو ال ُجنُباًّ إاِلَّ عابِِر  َسبِيٍل َحتَّى  (.42آيه  4) سوره E\تَغإ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  866 

 387، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 ورود دو ركعت نماز تحيت مسجد بجا آورد.

 مكروهات مسجد -5

ور كردن از مساجد مكروه است. مگر اينكه نماز تحيت بخواند و : عب

بيرون رود و اگر نمازهاى ديگر را هم بخواهد بخواند، مانعى ندارد، 

در مسجد نبايد آب بينى يا دهان انداخت و نبايد در مسجد خوابيد و 

صدا را به غير اذان و مانند آن بلند كرد. و تعريف گمشده يا طلب 

رد. و اشعارى كه مشتمل بر موعظه و مانند آن نباشد آن را نبايد ك

در آن نبايد خواند. در مسجد نبايد حرف دنيا زده شود. و خريد و 

فروش در مسجد مكروه است. كسى كه پياز يا سير يا هر چيزى كه 

بوى دهان را متعفن كرده، خورده باشد، نبايد به مسجد بيايد، بچه و 

 داد.ديوانه را نبايد در مسجد جاى 

  مراتب مساجد در فضيلت

: افضل و اشرف تمام مساجد، مسجد الحرام است كه نماز در آن 

معادل هزارهزار نماز در مكان ديگر است. پس از آن، مسجد النبى 

صلّى اللّه عليه و آله است كه نماز در آن معادل با ده هزار نماز جاى 

نماز در ديگر است. پس از آن مسجد كوفه و مسجد اقصى است كه 

آنها معادل با هزار نماز است. بعد از آن، مسجد جامع در هر شهرى 
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است كه نماز در آن معادل با صد نماز است. پس از آن، مسجد محله 

است كه نماز در آن معادل با بيست و پنج نماز جاى ديگر است. پس 

از آن مسجد بازار است كه نماز در آن دوازده برابر نماز جاى ديگر 

 است.

  هتك مشاهد مشرفه

رعايت حرمت قبور رسول خدا و ائمه هدى عليهم الساّلم، نزد هر 

مسلمانى ضرورى است. به طورى كه اهانت و هتك آنها نزد هر 

 ديندارى گناه بزرگى است.

روايات درباره لزوم احترام مشاهد مشرفه بسيار است و در اينجا به 

 شود: مى روايتى كه از تهذيب شيخ نقل شده است اكتفاء

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به امير المؤمنين عليه السّالم فرمود: 

هائى از  السّالم خداوند قبر تو و فرزندانت را بقعه -يا على عليه»

هاى آن قرار داده است و  هائى از قطعه هاى بهشت و قطعه بقعه

دلهاى پاكان از خلقش و برگزيدگان از بندگانش را به سوى شما 

كنند. پس  يل ساخته كه در راه شما هر آزار و خوارى را تحمل مىما

نمايند و آنها را براى قرب به خدا و دوستى  قبرهاى شما را آباد مى

 كنند. پيغمبرش زيارت مى

 388، ص: 2 گناهان كبيره، ج
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يا على عليه السّالم ايشانند اختصاص يافتگان به شفاعت من و 

يگان منند در قيامت. يا على عليه واردشوندگان بر حوض من و همسا

الساّلم هركس قبور ايشان را تعمير كند و نزدشان حاضر شود، مثل 

اين است كه سليمان عليه السّالم را در بناى بيت المقدس يارى كرده 

است. و هركه قبور ايشان را زيارت كند مطابق ثواب هفت حج غير 

به طورى كه هنگام شود  واجبى براى او است. و از گناهانش پاك مى

 شود كه از مادر زائيده شده است. برگشت مثل روزى مى

بشارت باد تو را يا على عليه السّالم و بشارت ده دوستانت را به 

نعمتهائى كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و به دل بشرى 

نگذشته ليكن جمعى از مردمان پست و رذل هستند كه زوار قبرهاى 

كنند، چنانچه زن بدكار را سرزنش  و توهين مىشما را سرزنش 

رسد و  نمايند. ايشان شريرهاى امت منند، شفاعتم به ايشان نمى مى

 .794«شوند بر حوضم وارد نمى

  هتك قبر معصوم كفر است

: هتك و اهانت به قبور متبركه پيغمبر و ائمه عليهم السّالم، به 

در حد شرك و ضرورت مذهب گناهى بزرگ است بلكه اكبر كبائر و 

كفر است. مانند خراب كردن و نجس نمودن آنها و بنابر احتياط، 
                                                 

مشاهد مشرفه خصوصا مدينه منوره  براى اطالع به روايات وارده درباره فضيلت -196صفحه  171كتاب وافى ابواب الزيارات باب  -(1)  794

بحار االنوار مراجعه شود و نيز براى دانستن كيفيت رعايت احترام  22و نجف اشرف و كربالى معال به كتاب مزار وافى و وسائل الشيعه و مجلد 

 مشاهد و آداب زيارت آنها به موارد مذكور مراجعه گردد.
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هنگام نجس شدن بايد آنها را تطهير نمود هرچند بقاء نجس بودن 

 موجب هتك نباشد.

اند: توقف جنب و حائض و نفساء در مشاهد  مشهور فقهاء فرموده

مشرفه چون موجب هتك است، مانند مساجد حرام است. و بعضى 

اند: دخول در حرمهاى مطهر به قصد عبور هم مانند مسجد  مودهفر

 الحرام جايز نيست.

  نماز در كنار قبر معصوم

: هنگام نماز خواندن در مشاهد مشرفه، نبايد قبر پيغمبر و امام عليهم 

الساّلم را پشت سر خود قرار داد. زيرا اين عمل هتك و موجب 

طورى كه قبر سمت قبله بطالن نماز است بلكه بايد پشت قبر به 

نمازگزار باشد، نماز خواند. اما سمت راست و چپ قبر شريف بنابر 

  احتياط، نبايد مساوى قبر يا مقدم بر آن ايستاد بلكه
______________________________ 

براى اطالع  -196صفحه  171كتاب وافى ابواب الزيارات باب  -(1)

مشرفه خصوصا مدينه منوره  به روايات وارده درباره فضيلت مشاهد

و نجف اشرف و كربالى معال به كتاب مزار وافى و وسائل الشيعه و 

بحار االنوار مراجعه شود و نيز براى دانستن كيفيت رعايت  22مجلد 

 احترام مشاهد و آداب زيارت آنها به موارد مذكور مراجعه گردد.
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 389، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 بايستد. مقدارى عقبتر از قبر شريف

جايز نيست در هيچ »فرمايد:  حضرت موسى بن جعفر عليه السّالم مى

نمازى، واجب يا مستحب، بر قبر امام عليه الساّلم سجده شود بلكه 

طرف راست صورت را بر قبر شريف بگذارد. اما نماز خواندن نزد قبر 

شريف، پس بايد پشت سر قبر بايستد و قبر را جلو قرار دهد و جايز 

جلو قبر بايستد و نماز بخواند. زيرا كسى نبايد بر امام عليه  نيست

السّالم مقدم شود و طرف راست و چپ، نماز خواندن مانعى ندارد 

 «.795)به طورى كه مقدم و مساوى قبر شريف نباشد(

و از حضرت حجة بن الحسن عجل اللّه تعالى فرجه مرويست كه: 

نماز خواند، زيرا  جايز نيست جلو و سمت راست و چپ قبر معصوم»

صاحب كتاب «. كسى نبايد جلو و مساوى امام عليه السّالم باشد

فرمايد، حمل  وسائل حديث دوم را كه از طرف راست و چپ نهى مى

 بر كراهت نموده است.

اند: ميزان، صدق عنوان هتك است و آن در  بعضى از فقهاء فرموده

ق هتك جلو ايستادن مسلم است ولى در سمت راست و چپ، صد

 كند ولى رعايت احتياط بهتر است. نمى

                                                 

 مكان المصلى.فى  26باب  -وسائل الشيعه كتاب الصلوة -(1)  795
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  هتك تربت حسينى

آنچه از خاك اطراف قبر شريف حضرت ابا عبد اللّه الحسين عليه 

الساّلم تا يك ميل يا چهار ميل يا چهار فرسنگ، به عنوان تبرك يعنى 

به قصد استشفاء به آن يا سجده كردن بر آن و غير اين از ساير 

شود، لزوم احترام و حرمت هتك آن  شته مىخواص و آثار آن بردا

نزد جميع شيعيان از بديهيات است و بزرگ بودن گناه اهانت و هتك 

شود كه زمان حضرت  آن، ارتكازى همه است به طورى كه يقين مى

 سجاد عليه السّالم تا اين زمان چنين بوده است.

ام و نيز هتك تربت، هتك صاحب قبر است و كبيره بودن گناه هتك ام

 عليه الساّلم ضرورى است.
______________________________ 

 فى مكان المصلى. 26باب  -وسائل الشيعه كتاب الصلوة -(1)

 390، ص: 2 گناهان كبيره، ج

بنابراين انداختن ترتب از روى اهانت به آن يا لگدمال كردن يا 

 نجس كردن آن و مانند اينها گناه كبيره است.

تخليه همراه شخص، تربت باشد و در مستراح  در صورتى كه هنگام

بيفتد واجب است آن را بيرون بياورد و پاك كند. و تا بيرون نيامده، 

تخليه در آنجا حرام است. و چنانچه بيرون آوردن ممكن نشود، بايد 
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در آن را بست تا در آن تخليه نشود چنانچه در حرمت هتك قرآن 

 گذشت.

  مفضيلت تربت حسينى عليه السّال

: روايات درباره فضيلت و شرافت زمين كربال و آثار عظيم تربت 

حسينى عليه السّالم بسيار است و اينجا به نقل دو روايت از باب 

فضيلت و شرافت آن و دو حكايت درباره سوء اثر اهانت به آن اكتفاء 

 شود. مى

شيخ اجل ابن قولويه استاد شيخ مفيد، در كتاب كامل الزيارة به 

خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت: به مدينه رفتم و اسناد 

بيمار شدم. حضرت امام محمد باقر عليه السّالم مقدارى آشاميدنى 

در ظرفى كه دستمالى باالى آن بود، به وسيله غالم خود برايم 

فرستاد و گفت: اين را بخور كه امام عليه السّالم به من امر فرموده 

ين دارو را بياشامى. چون گرفتم و خوردم، است كه برنگردم، تا ا

شربت سردى بود در نهايت خوش طعمى و بوى مشك از آن بلند 

 بود.

پس غالم گفت: حضرت فرمود: چون بياشامى، به خدمتش بروى. من 

توانم بايستم، ولى  تعجب كردم كه قادر به حركت نيستم و بر پاى نمى

بندى رها شدم. چون آن شربت در جوف من قرار گرفت گويا از 
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برخاستم به در خانه آن حضرت رفته و رخصت طلبيدم حضرت 

 فرمود: صح الجسم فادخل بدنت سالم شده داخل شو.

كنان داخل شدم و سالم كرده، دست و سرش را بوسيدم.  گريه

كنى؟ عرض كردم: قربانت گردم،  فرمود: اى محمد چرا گريه مى

و كمى توانائى  گريم بر غربت و دورى راه از خدمت شما مى

درماندن در مالزمت شما كه پيوسته به شما بنگرم. فرمود: اما كمى 

قدرت، خداوند تمام شيعيان و دوستان ما را چنين ساخته و بال به 

سوى ايشان گردانيده اما غربت تو، پس مؤمن در اين دنيا در ميان 

اين خلق منكوس، غريب است تا از اين دار فنا به رحمت خداوند 

د. و در بعد مكان، به حضرت ابى عبد اللّه الحسين عليه الساّلم برو

تأسى كن كه در زمينى دور از ما در كنار فرات است. و اما آنچه از 

محبت قرب و شوق ديدار ما گفتى و بر اين آرزو توانائى ندارى، پس 

 خداوند بر دلت آگاه است و تو را بر

 391، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 خواهد داد. اين نيت پاداش

روى؟ گفتم: بلى،  بعد فرمود: آيا به زيارت قبر حسين عليه السّالم مى

با بيم و ترس بسيار. فرمود: هر قدر ترس بيشتر است ثوابش بزرگتر 
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. و هركس در اين سفر خوف بيند از ترس روز قيامت ايمن 796 است

 باشد و با آمرزش از زيارت برگردد.

دهم كه شما  افتى؟ گفتم: گواهى مىبعد فرمود: آن شربت را چگونه ي

اهل بيت رحمتيد و تو وصى اوصيائى. هنگامى كه غالم شربت را 

آورد توانائى نداشتم كه بر پا بايستم و از خودم نااميد بودم و چون 

تر و  مزه بوتر و خوش آن شربت را نوشيدم، چيزى را از آن خوش

 تر نيافتم. خنك

روم هرچند جانم  حال مى م: بااينغالم گفت: مواليم فرمود: بيا، گفت

برود و چون روانه شدم گويا از بندى رها شدم. پس سپاس خداى را 

 كه شما را براى شيعيان رحمت گردانيده است.

فرمود: اى محمد، آن شربت را كه خوردى از خاك قبر حسين عليه 

نمايم و هيچ  السّالم بود و بهتر چيزى است كه من به آن استشفاء مى

خورانيم و  را با آن برابر مكن كه ما به اطفال و زنان خود مىچيزى 

 .797 بينيم از آن خير بسيار مى

كنيم.  داريم و طلب شفا از آن مى عرض كردم؛ قربانت گردم ما برمى

 فرمود:

                                                 

 خصائص تأليف شيخ شوشترى(. -294ما كان فى هذا اشد فالثواب فيه على قدر الخوف) نفس المهموم صفحه  -(1)  796

 ان الشراب الذى شربته من طين قبر الحسين عليه الّسالم و هو افضل ما استشفى) كامل الزيارة تأليف ابن قولويه(. -(2)  797
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رود، آن را در چيزى  دارد و از حائر بيرون مى شخصى آن را برمى

و بالئى داشته پيچد. پس هيچ جن و جانورى و چيزى كه درد  نمى

كند و بركتش برطرف  باشد نيست، مگر آنكه آن را استشمام مى

برند و آن تربت كه به آن معالجه  شود و بركتش را ديگران مى مى

كنند نبايد چنين باشد و اگر اين علت كه گفتم نباشد، هركه آن را  مى

يابد و  به خود بمالد، يا از آن بخورد البته در همان ساعت شفا مى

ست آن، مگر مانند حجر االسود كه نخست مانند ياقوتى در نهايت ني

ماليد در  سفيدى بود و هر بيمارى و دردناكى خود را بر آن مى

يافت. و چون صاحب آن دردها و اهل كفر و جاهليت،  ساعت شفا مى

 خود را بر آن ماليدند سياه شد و اثرش كم گرديد.
______________________________ 

ا كان فى هذا اشد فالثواب فيه على قدر الخوف )نفس م -(1)

 خصائص تأليف شيخ شوشترى(. -294المهموم صفحه 

ان الشراب الذى شربته من طين قبر الحسين عليه السّالم و هو  -(2)

 افضل ما استشفى )كامل الزيارة تأليف ابن قولويه(.

 392، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 دارم؟ مبارك را من چگونه برمىعرض كردم: فدايت شوم، آن تربت 
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دارى ظاهر و گشوده و  فرمود: تو هم مانند ديگران آن تربت را برمى

 رود. افكنى پس بركتش مى در ميان خورجين در جاهاى چركين مى

  گفتم: راست فرمودى

برى؟ عرض كردم: در  دهم، چطور مى فرمود: قدرى از آن به تو مى

كردى  ه همان قرارى كه مىگذارم. فرمود: ب ميان لباس خود مى

خواهى بياشام و همراه مبر كه  برگشتى نزد ما از آن هر قدر كه مى

ماند. آن حضرت دو مرتبه از آن به من نوشانيد و  براى تو سالم نمى

 .798ديگر آن درد به من عارض نشد

  تربت همراه جنازه

 زائيد، آن را از ترس اى از زنا مى : زن زناكارى بود كه هرگاه بچه

سوزانيد و جز مادرش كسى از كارش  اش در تنور آتش مى خانواده

آگاهى نداشت. چون مرد، او را كه دفن كردند زمين او را نپذيرفت 

و بيرونش افكند. در جاى ديگر خاكش كردند باز چنين شد. 

اش به حضرت صادق عليه الساّلم خبر دادند، حضرت به  خانواده

در زندگانيش داشت؟ پس مادر، مادرش فرمود: دخترت چه گناهانى 

كار زشت دخترش را خبر داد. امام عليه السّالم فرمود: زمين او را 

كرده  پذيرد، زيرا مخلوق خدا را به عذاب خدائى معذب مى نمى

                                                 

ه جهت استشفاء و كيفيت خوردن آن آدابى است كه در حاشيه مفاتيح الجنان و همچنين كتاب سراج الشيعه براى برداشتن تربت مقدس -(1)  798

 مذكور است.
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)چون سوزانيدن به آتش در جهنم مختص به خدا است و مخلوق حق 

ن ندارد مخلوقى را به آتش بسوزاند( پس فرمود: قدرى تربت حسي

عليه السّالم در قبرش بگذاريد. چون چنين كردند زمين قرار گرفت 

 .799 و او را پذيرفت

  تجهيز ميت با تربت

: مستحب است مقدارى از تربت حسينى عليه السّالم در قبر، مقابل 

صورت ميت گذاشته شود. و نيز مستحب است هنگام حنوط كردن 

يشانى و دو ميت، مقدارى ترتب داخل كافور نمايند ولى فقط پ

دستش را با آن مسح كنند و دو سر زانو و دو انگشت بزرگ پاها را 

فقط با كافور مسح نمايند. زيرا مسح اين دو عضو با تربت منافى با 

 احترام آن است.
______________________________ 

براى برداشتن تربت مقدسه جهت استشفاء و كيفيت خوردن آن  -(1)

يه مفاتيح الجنان و همچنين كتاب سراج آدابى است كه در حاش

 الشيعه مذكور است.

و لئالى االخبار  202كتاب الطهاره صفحه  -مستند الشيعه -(2)

 نقل از وسائل الشيعه از عالمه در كتاب منتهى المطلب. 425صفحه 

 393، ص: 2 گناهان كبيره، ج
                                                 

 نقل از وسائل الشيعه از عالمه در كتاب منتهى المطلب. 425و لئالى االخبار صفحه  202كتاب الطهاره صفحه  -مستند الشيعه -(2)  799
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 شفاى از هر درد

روايت كرده كه  : شيخ طوسى عليه الرحمه در امالى از مشايخ خود

گزاردم و پهلوى  محمد ازدى گفت: در مسجد جامع مدينه نماز مى

من دو نفر بودند، بر تن يكى از آنها جامه سفر بود. يكى از آنها به 

السّالم شفا از هر دردى است  -ديگرى گفت: كه در تربت حسين عليه

كه و من مرضى داشتم و بهر دوا كه معالجه كردم، عافيت نيافتم تا آن

خوف هالكت بر من مستولى شد و از خود نااميد شدم و نزد ما پيره 

زالى از اهل كوفه بود كه به نزد من آمد، در وقتى كه دردم نهايت 

بينم. گفتم:  شدت داشت و گفت: درد تو را هر روز در زيادتى مى

خواهى تو را معالجه كنم كه از اين مرض نجات يابى؟  بلى. گفت: مى

نين چيزى بسى محتاجم. پس آبى در قدحى كرده و گفتم: من به چ

به نزد من آورد. چون آن آب را آشاميدم، صحيح شدم كه گويا 

هرگز آزارى نداشتم. بعد از چند ماه آن زن نزد من آمد و او سلمه 

دهم، آن دوا چه بود كه به من  نام داشت. گفتم: تو را به خدا قسم مى

ز اين تسبيح كه در دست دادى و خوب شدم؟ گفت: به يك دانه ا

دارم تو را دوا كردم. گفتم: اين تسبيح چيست؟ گفت: خاك قبر امام 

 حسين عليه السّالم است.

 كنى؟. من به او گفتم: اى رافضيه مرا به خاك قبر حسين مداوا مى
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آن زن خشمناك شد از پيش من رفت و در همان ساعت، آزار من 

 ف هالكت بر خود دارم.عود كرد و چندان شدت به همرساند كه خو

خيلى عجيب است پس از ديدن اين معجزه باهره كه بايد موجب 

هدايت و بصيرتش گردد و حق را بشناسد و پيروى كند، چگونه به 

گفتار خود هتك تربت مقدسه كرد و به حمد اللّه از بركات آن 

آنِ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْ» محروم و به همان درد سابق مبتال گرديد. آرى،

 «.ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً

 كند اهانت به تربت هالك مى

: و نيز شيخ عليه الرحمه در همان كتاب نقل كرده است كه موسى بن 

عبد العزيز گفت: يوحناى طبيب نصرانى مرا مالقات كرد و گفت: به 

دهم، بگو كيست آن كسى كه  ت تو را سوگند مىحق پيغمبرت و دين

روند؟ آيا از  مردم به زيارتش در ناحيه قصر ابن هبيره )كربال( مى

 اصحاب پيغمبر شما است؟

گفتم: نه، او امام حسين عليه الساّلم پسر دختر پيغمبر ما است. به من 

 باره خبر غريبى دارم. بگو چرا اين سؤال را كردى؟ گفت: دراين

ادم هارون الرشيد )لعين( شبى مرا طلبيد. چون به نزد او شاپور خ

رفتم، مرا برداشت و به خانه موسى بن عيسى كه از خويشان خليفه 

  بود برد. ديدم بيهوش بر رختخواب
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 394، ص: 2 گناهان كبيره، ج

افتاده است و در پيش رويش طشتى بود كه تمام احشايش در آن 

را از كوفه طلبيده بود. شاپور از  ريخته بود و هارون در آن ايام او

خادم مخصوص موسى پرسيد و گفت: اين چه حالت است كه در او 

بينم؟ گفت: يك ساعت پيش از اين در نهايت صحت و خوشحالى  مى

داشت و شخصى از بنى هاشم حاضر  بود و با نديمان خود صحبت مى

ه بود و گفت من علت شديدى داشتم و به هرچه معالجه كردم، فايد

 نداد تا آنكه كاتب من گفت:

از تربت حسين عليه الساّلم بردار و مداوا كن. چنين كردم و عافيت 

 يافتم.

موسى گفت: هيچ از آن تربت پيش تو مانده است؟ گفت: بلى. پس 

فرستاد و قدرى از آن تربت آوردند. موسى گرفت و آن را از روى 

ن ساعت . پس در هما800اهانت در نشيمنگاه خود استعمال كرد

فرياد كرد: النار، النار، آتش گرفتم طشت بياوريد چون طشت 

آوردند، اينها كه در طشت است از او جدا شد. پس نديمان پراكنده 

 شدند و مجلس به ماتم مبدل گشت.

                                                 

 من تداوى بها و احتقارا و تصغيرا لهذا الرجل الذى هى تربته يعنى الحسين عليه الّسالم ...فاستدخلها دبره استهزاء ب -(1)  800
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اى در عالج اين مرد  شاپور به من گفت: بيا مالحظه كن، آيا چاره

 توانى كرد؟ مى

ظر كردم، ديدم كه جگر و من چراغى طلبيدم و چون در طشت ن

سپرز و دلش همه در طشت افتاده است. بسيار تعجب كردم و گفتم: 

تواند كرد جز عيسى عليه السّالم كه مرده  هيچكس چاره اين نمى

 كرد. زنده مى

گوئى ليكن اينجا باش تا معلوم شود كه حالش  شاپور گفت: راست مى

و در سحر به  گردد. من شب نزد ايشان بماندم به كجا منتهى مى

 جهنم واصل شد.

آمد و قبر حضرت سيد  راوى گفت: يوحنا با دين نصرانيت مدتى مى

كرد و بعد از آن مسلمان شد و  الشهداء عليه السّالم را زيارت مى

 اسالمش نيكو گرديد.

 و اين حكايت را در آخر جلد عاشر بحار نيز نقل نموده است.

  رؤياى صادقه

نورى، در كتاب دار السّالم نقل فرموده : مرحوم حاج ميرزا حسين 

كه در  كه يكى از برادران من وارد منزل والده شده بود درحالى

جيب پائين او مهرى از تربت حضرت سيد الشهداء عليه السّالم بود. 

ام او را زجر نمود و گفت تربت را در اين جيب گذاردى  پس والده
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زير رانت واقع شود ادبى است و موجب استخفاف است و شايد در  بى

 و
______________________________ 

فاستدخلها دبره استهزاء بمن تداوى بها و احتقارا و تصغيرا  -(1)

 لهذا الرجل الذى هى تربته يعنى الحسين عليه السّالم ...

 395، ص: 2 گناهان كبيره، ج

شكسته گردد. برادرم گفت: تا به حال دو مهر تربت در زير رانهاى 

اقع شده و شكسته گرديده. پس متعهد شد كه بعد از اين مهر من و

 تربت را در جيب پائين نگذارد.

كه از اين قضيه  ام بعد از چند روز ديگر، درحالى پس والد عالمه

اطالعى نداشت در عالم واقعه چنين ديده بود كه حضرت سيد 

شسته و الشهداء عليه السّالم در كتابخانه ايشان وارد شد و در نزد او ن

اظهار مهربانى بسيارى با ايشان نمود و فرمود: كه پسران خود را 

بطلب تا ايشان را جايزه و خلعت دهم. و والد را پنج پسر بود، پس 

اى كه حضرت تشريف داشتند  همه را خواند و در جلوى آن حجره

يك را  ها گذاشته شده، پس يك ايستادند. و در نزد آن حضرت پارچه

داد چون  اى به عنوان خلعت به او مى و پارچه طلبيد حضرت مى

نوبت به آن برادرم كه مهر تربت در جيب پائين قبايش گذارده بود 
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رسيد، آن حضرت نظرى غضب آلود به او نموده رو به جانب والد 

فرمود: كه اين پسر، دو مهر از تربت مهر مرا در زير رانش گذارده و 

ران ديگر در اندرون حجره شكسته، پس آن حضرت او را مانند براد

اى از ترمه  نطلبيد و خلعتش را نيز به خوبى آنها نداد، بلكه قاب شانه

در بيرون حجره از براى او انداخت. پس و الدم خواب را براى 

 ام نقل نمود. والده

والده قضيه خود را با آن برادرم، از براى ايشان ذكر كرد پس والد، 

 نمود.از صدق رؤياى خود تعجب بسيار 

*** و چون ختم مباحث اين كتاب به نام مقدس سيد الشهداء عليه 

الساّلم كه رحمت واسعه خدا است، واقع شده، اميد است از بركات 

آن حضرت، خداوند توفيق توبه از گناهان گذشته و حفظ خود از 

 تكرار آنها در آتيه عنايت فرمايد.

ما بقى من عمرنا بحق اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا و اعصمنا فى 

الحسين و اخيه وجده و ابيه و امه و بنيه صلوات اللّه عليهم اجمعين و 

 لعنة اللّه على اعدائهم الى يوم الدين.

  پرسش و پاسخ
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: پس از چاپ نخستين اين كتاب، بعضى پرسيدند: آيا گناهان ديگرى 

كه در اين كتاب شمرده نشده صغيره هستند، يا باز محتمل است 

 ره باشند؟كبي

و برخى ديگر پرسيدند: آيا جز آنچه در اين كتاب از گناهان ذكر 

 شده، در اسالم گناهان ديگرى هم هست يا نه؟

و چون ممكن است عده ديگرى نيز خواهان دانستن اين دو مطلب 

باشند، جواب اين دو  باشند، اينك كه سرگرم چاپ سوم اين كتاب مى

 شود: پرسش مشروحا گفته مى

 396، ص: 2 كبيره، ج گناهان

  باز هم گناهانى داريم

: بايد دانست كه فقهاى اسالم رضوان اللّه عليهم، تمام واجبات و 

محرمات )عالوه بر مستحبات و مكروهات( را در كتابهاى عبادات 

)يعنى طهارت، صالت، صوم، حج، زكات، خمس، امر به معروف و 

نند بيع و اجاره ...(، و نهى از منكر، جهاد(، و در ابواب معامالت )ما

 اند. در ايقاعات مانند طالق تا حد و ديات به تفصيل ذكر كرده

شيخ حر عاملى عليه الرحمه در كتاب بداية النهاية، واجبات و 

محرمات كتاب طهارت تا ديات را بيان نموده و در آخر كتاب گويد: 
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آورى شده در اين كتاب، يك هزار و پانصد و  مجموع واجبات جمع

 هزار و چهار صد و چهل و هشت است. سى و پنج، و محرمات يك

شود كه نسبت گناهانى كه در اين كتاب ذكر شده  از اينجا دانسته مى

 در برابر آنهائى كه ذكر نشده كمتر از عشر است.

  كبيره بودن ديگر گناهان محتمل است

: راجع به انحصار كبائر به آنچه در اين كتاب گفته شده، در اول 

تاب گفتيم كه مقصود شرح گناهانى است كه كبيره بودنش مسلم و ك

قطعى است، نه اينكه كبائر منحصر به آنها باشد. بنابراين گناهان 

ديگرى كه در اين كتاب گفته نشده، به همان حالت ابهام و ترديد 

باقى است يعنى محتمل است كبيره باشد چنانچه صغيره بودنش نيز 

 محتمل است.

يان منظور شارع مقدس اسالم از ابهام كبائر يعنى ترك هر و با اين ب

 شود. گناهى به احتمال كبيره بودنش، تأمين مى

و نيز بعضى از كبائر قطعى، تمام مراتب آن كبيره مسلم است، مانند 

اى  اى از مراتب آن كبيره قطعى و پاره شرك. و بعضى ديگر، پاره

 ر اين كتاب ذكر شد.ديگر مردد است. مانند دروغ، به شرحى كه د
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و چون دانستن گناهان كبيره، بر هر مسلمانى واجب است تا از آنها 

پرهيز نمايد، و همچنين دانستن ساير محرمات كه ممكن است مورد 

 ابتال واقع شود، ضرورى است.

بنابراين گناهانى كه كبيره بودنش مسلم و در اين كتاب مشروحا بيان 

سپس محرمات ديگر كه مورد  گردد و وار ذكر مى شده، فهرست

 شود: ابتالى عمومى است يادآورى مى

*** 

 397، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  فهرست كبائر قطعى

قنوط و بدگمانى به  -3يأس از رحمت الهى،  -2شرك و ريا،  -1

عقوق  -6كشى،  آدم -5نترسيدن از قهر نهانى خداوند،  -4خدا، 

 -10رباخوارى،  -9، خوردن مال يتيم -8قطع رحم،  -7والدين، 

 -15قمار،  -14شرابخوارى،  -13قذف،  -12لواط،  -11زنا، 

 -18دروغ،  -17خوانى،  آوازه -16سرگرمى به آالت موسيقى، 

 -21گواهى ندادن،  -20گواهى دروغ،  -19سوگند دروغ، 

فروشى،  كم -24دزدى،  -23خيانت به امانت،  -22شكنى،  پيمان

 -28فرار از جهاد،  -27وق، حبس حق -26حرامخوارى،  -25

يارى نكردن  -30كمك به ستمگران،  -29تعرب بعد الهجرة، 
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 -34كبر ورزيدن،  -33اسراف،  -32سحر،  -31ستمديدگان، 

خوردن مردار و خوردن گوشت خوك،  -35جنگ با مسلمان، 

استخفاف به حج،  -38زكات ندادن،  -37ترك نماز عمدا،  -36

انند روزه ماه رمضان و جهاد و امر به ترك يكى از واجبات )م -39

اصرار بر گناه و كوچك  -40معروف و نهى از منكر و تولى و تبرى(، 

نميمه،  -43غيبت كردن،  -42حيف در صيت،  -41شمردن گناه، 

خوار كردن مؤمن،  -46سب و طعن،  -45استهزاء به مؤمن،  -44

ا نثر، هجو مؤمن به شعر ي -48سرزنش و رسوا نمودن مؤمن،  -47

 -52مكر و نيرنگ،  -51آزارى،  همسايه -50اذيت به مؤمن،  -49

 -56دشمنى با مؤمن،  -55حسد،  -54احتكار،  -53دوروئى، 

 -60بدعت،  -59استمناء،  -58قيادت و دياثت،  -57مساحقه، 

بازداشتن از راه خدا،  -62جنگ در ماه حرام،  -61حكم ناحق، 

فروختن اسلحه به  -65ى، انگيز فتنه -64كفران نعمت،  -63

هتك كعبه،  -68هتك قرآن،  -67بهتان و سوء ظن،  -66كفار، 

 هتك مشاهد و تربت حسينى عليه السّالم. -70هتك مساجد،  -69

 فهرست گناهانى كه محتمل است كبيره باشد

كشف  -2خوردن و آشاميدن چيزى كه نجس شده باشد،  -1: 

نگاه كردن  -3دهد باشد  مىاى كه تميز  كننده عورت جائى كه نگاه
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جنس )زن به زن يا مرد و مرد به  جنس يا غير هم به عورت ديگرى هم

رو به قبله يا پشت به قبله ادرار يا  -4مرد يا زن جز زن و شوهر(، 

توقف در مساجد در حال حيض يا نفاس يا  -5قضاى حاجت نمودن، 

اشد لباس ابريشمين خالص و طال، هرچند انگشترى ب -6جنابت، 

تشبه مردان به زنان و زنان به مردان يعنى مرد  -7نسبت به مردان 

نظر  -8خود را به شكل زن يا زن، خود را به شكل مرد درآورد، 

  كردن

 398، ص: 2 گناهان كبيره، ج

به ريبه و شهوت به ديگرى، خواه مرد باشد يا زن )به جز زن و 

نظر  -10 نظر كردن در نامه ديگرى بدون رضايتش، -9شوهر(، 

دارى كتابها و  نگاه -11كردن در خانه ديگرى بدون رضايتش، 

 -12كننده )و از بين بردن آنها واجب است(،  هاى گمراه مجله

ستايش ستمگر  -14مس كردن بدن اجنبى،  -13سازى،  مجسمه

طور كلى مدح كسى كه سزاوار مدح نيست و ذم  مگر براى تقيه، و به

 -16توقف در مجلس معصيت،  -15 كسى كه سزاوار سرزنش نيست،

حاضر نشدن به نماز جماعت  -17استعمال ظروف طال و نقره، 

مسلمانان از روى اعراض و روگردانى )بلكه برخى از فقهاء تصريح 
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اند، به دليل پذيرفته نشدن گواهى او(،  به كبيره بودنش فرموده

هاى  محرماتى كه در ابواب طهارت و صالة و صوم و رساله -18

مليه ذكر شده، بايد ترك شود. چنانچه مسامحه كردن در انجام ع

واجبات از وضوء و غسلها و تيمم و واجبات نماز و روزه و حج و خمس 

 و زكات حرام است.

و نيز محرماتى كه در ابواب معامالت از خريد و فروش و اجاره و 

هبه و غصب و غير آنها ذكر شده، بايد دانست و ترك كرد. تا جائى 

اگر چيزى را از كسى بگيرد و صاحبش از روى حيا و ناچارى اذن  كه

 دهد، تصرف در آن بر او حرام است، زيرا در حكم غصب است.

و نيز بايد دانست كه غصب، از گناهان مستمره است. يعنى در هر 

تواند، آن را به صاحبش برگرداند و رد نكند گناهى  لحظه كه مى

 تازه براى او است.

رمات ابواب نكاح و طالق را بايد دانست و ترك نمود و و همچنين مح

همچنين محرمات در باب خوردن و آشاميدن نيز دانستنش ضرورى 

هاى عمليه ذكر شده از  است تا ترك شود. و چون مشروحا در رساله

 شود. يادآورى آنها خوددارى مى

 399، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  خاتمه
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  توبه -بخش اول

بر صاحبان بصيرت  ذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاًيا أَيُّهَا الَّ

اى است از فضل عظيم الهى و درى است  پوشيده نيست كه توبه، شعبه

از رحمت رحيمى خداوند كه به روى بندگان خود باز فرموده است. 

اگر اين در بسته بود، رستگارى براى كسى نبود. زيرا سرشت بشر با 

و خطاكارى و گناه پيوسته است به طورى كه هر بشرى به  آلودگى

حسب اعمال جارحه و جانحه )اعضاء و قلب( خود را به انواع 

آلودگيها مبتال خواهد ساخت، مگر آن مقدارى كه خداوند او را 

 حفظ فرموده باشد.

خالصه بشرى كه بتواند خودش را از انواع خطا و گناه نگهدارد و 

را حفظ كند، يافت نخواهد شد، حتى بسيارى پاكى فطرت نخستينش 

از پيغمبران )البته خطاى پيغمبران غير از خطاى ديگران است 

شود(. و بنابراين خداى حكيم و رحيم، توبه را دواى  چنانچه ذكر مى

كننده انواع آلودگيها  دردهاى معنوى و عالج امراض قلبى و پاك

ناه، به بركت توبه پاك قرار داده است تا انسان پس از گرفتارى به گ

 شود و اهل نجات گردد.

خوشبخت كسى است كه از اين باب رحمت قدردانى كرده و از آن 

استفاده نموده و از اين موهبت الهى سپاسگزارى نمايد. چنانچه 
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بدبخت كسى است كه اين باب رحمت برايش فقط اتمام حجت شده 

 باشد. يعنى روز قيامت در موقف حساب و پرسش از

 400، ص: 2 اهان كبيره، جگن

اعمال هرگاه در مقام عذرخواهى بگويد: پروردگارا نادان و بيخبر 

بودم، اسير شهوت و غضب بودم، گرفتار هوا و هوس بودم، در 

مقاومت با وساوس شيطان عاجز بودم، جواب تمام عذرهايش گفته 

گيرى شده  شود: مگر نه باب توبه را بر تو گشوده بوديم؟ آيا سخت

د؟ آيا باالتر از طاقت به تو تكليفى كرده بودم؟ آيا براى توبه بو

 .801شرائط سخت و بيرون از قدرت قرار داده بوديم؟

 شود: در اين مقام به چند مطلب مهم راجع به توبه اشاره مى

  حقيقت توبه

پشيمانى از گناه، توبه »: پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود: 

 .802«است

در توبه پشيمانى كفايت »ليه السّالم فرمود: حضرت باقر ع

 .803«است

                                                 

 الهى ارحمنى اذا انقطعت حجتى و كل عن جوابك لسانى و طاش عند سؤالك اياى لبى) دعاى ابو حمزه ْمالى(. -(1)  801

 (.349 ص 11ج  81من الفاظ رسول ّللّا الندامة توبة) جهاد وسائل باب  -(2)  802

 (.426ص  2كفى بالندم توبة) كافى ج  -(3)  803
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اى كه گناهى كند  نيست بنده»فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

آمرزد پيش از آنكه  پس پشيمان گردد، مگر اينكه خداوند او را مى

 .804«از او طلب آمرزش كند

بنابراين، حقيقت توبه همان پشيمانى از گناه است از جهت زشتى آن 

د خداوند و اينكه خالف رضاى او است. مانند غالمى كه كارى را نز

برخالف رضاى مواليش انجام دهد و غافل باشد كه موال او را 

ديده البته سخت از كردار خود  بيند. چون فهميد كه او را مى مى

 شود. پشيمان مى

اى بكند و در آن سرمايه خود را از دست  و مانند تاجرى كه معامله

قدار زيادى بدهكار گردد. چقدر از آن معامله پشيمان بدهد و م

شود، خصوصا اگر دوست دانائى قبال او را از آن معامله نهى  مى

 كرده بود.

و نيز مانند كسى كه طبيب او را از خطر خوردن طعامى باخبر كرده 

بود و پس از خوردن و گرفتار شدن از كار خود چقدر پشيمان 

 خواهد بود.

  ك گناه استپشيمانى سبب تر

                                                 

 (.427ص  2ما من عبد اذنب ذنبا فندم عليه اال غفر ّللّا له قبل ان يستغفر) كافى ج  -(4)  804
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: البته هرچه ايمان به خدا و روز جزا و تصديق خبرهاى پيغمبر و 

امام بيشتر باشد، پشيمانى از گناه كرده شده بيشتر، و آتش درونى 

  آن
______________________________ 

الهى ارحمنى اذا انقطعت حجتى و كل عن جوابك لسانى و  -(1)

 حمزه ثمالى(.طاش عند سؤالك اياى لبى )دعاى ابو 

 11ج  81من الفاظ رسول اللّه الندامة توبة )جهاد وسائل باب  -(2)

 (.349ص 

 (.426ص  2كفى بالندم توبة )كافى ج  -(3)

ما من عبد اذنب ذنبا فندم عليه اال غفر اللّه له قبل ان يستغفر  -(4)

 (.427ص  2)كافى ج 

 401، ص: 2 گناهان كبيره، ج

الزمه حسرت و ندامت بر گناه، عزم بر  تر خواهد بود. چنانچه سخت

ترك آن در آينده است. به طورى كه اگر بر ترك آن گناه تصميم 

 شود حقيقتا از آن گناه پشيمانى ندارد. نداشته باشد، معلوم مى

جز اين نيست كه »فرمايد:  حضرت امير المؤمنين عليه السّالم مى

 .805«شود پشيمانى بر گناه سبب ترك آن مى

                                                 

 (.349ص  11ان الندم على الشريد عوالى تركه) وسائل الشيعه ج  -(1)  805
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لوازم حسرت و ندامت بر گناه، سعى در تدارك آن است  و نيز از

يعنى اگر آن گناه حق اللّه بوده، مانند ترك نماز و روزه، زكات و 

حج، پس قضاى آنها را بجا آورد و اگر حق الناس بوده، اگر حق 

اش  مالى است، آن را به صاحبش برگرداند. اگر مرده است به ورثه

. و اگر حق عرضى 806صدقه دهدشناسد از طرفش  بدهد و اگر نمى

است، حالل بودى بطلبد و طرف را از خودش راضى كند و اگر حق 

قصاص يا ديه است، خود را تسليم او كند تا قصاص كند يا ديه بگيرد 

يا ببخشد، و اگر حق حد باشد، مانند قذف، بايد تسليم صاحب حق 

 شود تا بر او اقامه حد شود يا عفوش كند.

داوند حد بر آنها مقرر داشته، مانند زنا، واجب اما گناهانى كه خ

نيست كه به آن نزد حاكم شرع اقرار كند تا بر او حد جارى نمايد و 

همان پشيمانى از گناه و عزم بر ترك در آينده و سعى در استغفار 

اى كه حدى برايش معين نشده،  كافى است. مانند گناهان كبيره

 مانند استماع غناء و موسيقى.

ه نماند؛ اگر در دنيا حد بر او جارى شود، در آخرت قطعا ناگفت

عقابى ندارد و اگر بهمان توبه تنها قناعت كند، بايد در قبولى توبه و 

 سقوط عقاب، بين خوف و رجاء باشد.
                                                 

گويد هرگاه كسى دين خود را اداء نكند آيا در قيامت  م اللهم و على التبعات ... مىعند قوله عليه الّسال 31شارح صيحفه در شرح دعاى  -(2)  806

 مستحق همان طلبكار است يا ورْه او سه قول است:

 م.طلبكار، آخرين وارث او و لو بالعموم كاالمام عليه الّسالم، خداوند تعالى و اصح قول اول است للرواية الصحيحة عن الصادق عليه الّسال
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و ظاهر آيات و روايات، پس از ندامت استغفار واجب است. يعنى از 

 .807خداوند طلب مغفرت و آمرزش كند
______________________________ 

ص  11ان الندم على الشريد عوالى تركه )وسائل الشيعه ج  -(1)

349.) 

عند قوله عليه الساّلم اللهم و  31شارح صيحفه در شرح دعاى  -(2)

گويد هرگاه كسى دين خود را اداء نكند آيا در  على التبعات ... مى

 قيامت مستحق همان طلبكار است يا ورثه او سه قول است:

بكار، آخرين وارث او و لو بالعموم كاالمام عليه السّالم، خداوند طل

تعالى و اصح قول اول است للرواية الصحيحة عن الصادق عليه 

 السّالم.

( و قوله عليه السّالم )ال 196آيه  2)سوره   وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ -(3)

  كبيرة مع االستغفار و قوله صلّى

 402، ص: 2 گناهان كبيره، ج

  توبه كامله

 : شخصى در حضور حضرت امير المؤمنين عليه السّالم گفت:

                                                 

807  (3)-\i  َ فُِروا ّللاَّ تَغإ ( و قوله عليه الّسالم) ال كبيرة مع االستغفار و قوله صلّى ّللّا عليه و آله دواء الذنوب االستغفار و 196آيه  2) سوره E\ َو اسإ

يه الّسالم االستغفار) وسائل قوله عليه الّسالم ما اصر من استغفر و عن على عليه الّسالم( العجب ممن يقنط و معه الممحاة قيل و ما الممحاة قال عل

 (.356ص  11ج  83كتاب الجهاد باب 
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دانى  استغفر اللّه. حضرت فرمود: مادرت عزا دارت گردد، آيا مى

استغفار چيست؟ )چون استغفارش به زبان تنها بود و دلش از حقيقت 

آن خالى بود(. پس فرمود: استغفار، درجه بلند مقامان و 

 ست و در معنى استغفار شش چيز الزم است:صدرنشينان عالم اعلى ا

عزم بر ترك آن براى  -2پشيمانى و حسرت از كردار گذشته،  -1

ادا كردن حقوق مردمان به طورى كه هنگام مردن پاك  -3هميشه، 

كه حق كسى بر  باشد و )رحمت( خدا را مالقات كند، درحالى

 -5هر واجبى كه ضايع كرده تدارك نمايد  -4اش نباشد  عهده

آنچه گوشت بدنش از حرام روئيده، با حزن بر آخرت آبش كند تا 

زحمت  -6پوست به استخوان بچسبد و گوشت نو در بدنش پيدا شود 

عبادت را به بدن خود بچشاند چنانچه خوشى و شيرينى گناه را 

 چشانيده است.

 .808 و هرگاه اين شش چيز در تو پيدا شود آنگاه بگو استغفر اللّه

  فضيلت آن وجوب توبه و

: توبه از گناهان چه كبيره و چه صغيره، به اتفاق جميع علماء و به 

حكم عقل واجب است. چنانچه محقق طوسى در تجريد الكالم و 

شود و  اند كه: به توبه دفع ضرر مى عالمه حلى در شرح آن فرموده

                                                 

 .361ص  11ج  85وسائل الشيعه كتاب جهاد باب  -نهج البالغه -(1)  808
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دفع ضرر هم عقال واجب است. پس توبه به حكم عقل واجب است و 

توبه كنيد و به سوى خداوند رجوع كنيد »فرمايد  مىدر قرآن مجيد 

اى كسانى »فرمايد:  و نيز مى« 809همه شما، باشد كه رستگار شويد

ايد توبه كنيد و به خدا رجوع نماييد، توبه  كه به خدا ايمان آورده

خالص )تنها براى رضاى خدا(، اميد است پروردگار شما گناهانتان را 

 .810«تالفى فرمايد

 كدام است؟توبه نصوح 

: مجلسى عليه الرحمه در شرح كافى در معنى توبه نصوح، چند وجه 

 از مفسرين نقل نموده است:
______________________________ 

اللّه عليه و آله دواء الذنوب االستغفار و قوله عليه الساّلم ما اصر من 

 استغفر و عن على عليه السّالم( العجب ممن يقنط و معه الممحاة قيل

 83و ما الممحاة قال عليه الساّلم االستغفار )وسائل كتاب الجهاد باب 

 (.356ص  11ج 

ص  11ج  85وسائل الشيعه كتاب جهاد باب  -نهج البالغه -(1)

361. 

                                                 

809  (2)-\i  َِمنُوَن لََعلَُّكمإ تُفإلُِحون ِ َجِميعاًّ أَي هَا الإُمؤإ  (.31) سوره نور آيه E\ َو تُوبُوا إِلَى ّللاَّ

810  (3)-\i  َبَةًّ نَُصوحاًّ َعسىيا أَي ه ِ تَوإ  (.8) سوره تحريم آيه E\ َرب ُكمإ أَنإ يَُكفَِّر َعنإُكمإ َسيِّئاتُِكمإ   ا الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى ّللاَّ
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)سوره نور   وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -(2)

 (.31آيه 

رَبُّكُمْ أَنْ   يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسىيا أَ -(3)

 (.8)سوره تحريم آيه   يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ

 403، ص: 2 گناهان كبيره، ج

توبه خالص و پاك براى رضاى خدا. يعنى فقط به منظور مخالفت  -1

د نه از ترس دوزخ و طمع بهشت. و امر خدا از گناه پشيمان شده باش

محقق طوسى )در تجريد الكالم( فرموده است: پشيمانى از گناهى 

 براى ترس از دوزخ توبه نيست.

توبه اندرز بخش كه مردم را بمانند خود تشويق كند. يعنى  -2

طورى توبه كند و گذشته خود را اصالح نمايد كه هر گناهكارى آثار 

به مايل شود و او هم اهل توبه بشود كه در اين توبه او را ببيند، به تو

حال به عمل خود ديگران را نصيحت كرده و به توبه كردن داللت و 

راهنمائى نموده است. يا اينكه توبه اندرزكننده صاحبش باشد به 

اينكه از هر گناهى كنده شود و تا آخر عمر پيرامون هيچ گناهى 

 نگردد.

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  899 

اى  معنى خياطت باشد(. يعنى توبه توبه رفوكننده )از نصاحت به -3

كه به وسيله آن هرچه از پرده ديانت پاره شده است، دوخته شود و 

 كننده را با اولياى خدا و دوستان او بهم گرد آورد. توبه

كننده باشد. يعنى توبه شخصى كه  نصوح، صفت توبه -4

كننده خودش باشد به آن توبه. به اين معنا كه بر وجه كامل  نصيحت

وبه كند كه تمام آثار گناه را از دل ريشه كن سازد. به وسيله اينكه ت

خود را در بوته رياضت آب كند و تيرگى گناهان را از آن بزدايد و 

 به پرتو حسناتش بيارايد.

فرمايد: يكى از اكابر گفته در جال دادن آينه تنها قطع  تا اينكه مى

ل داد تا آنچه نفس و دود سياه بس نيست. بلكه بايد آن را صيق

سياهى بر جرمش نشسته، پاك گردد. و دل هم به مانند آينه است به 

شود بلكه جرم گناهان گذشته را هم كه بر  مجرد ترك گناه پاك نمى

آن نشسته، بايد پاك كرد و به نور طاعتش روشن ساخت. زيرا 

تاريكى و تيرگى به دل  -شود چنانچه از هر گناهى كه كرده مى

ين در هر عبادتى روشنائى و درخشندگى بدل رسد. همچن مى

رسد. و بنابراين بايد تاريكى هر گناهى را كه به دل رسيده به نور  مى

 عبادتى كه ضد آن است پاك كرد.
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كننده بايد گناهان خود را مفصال در نظر گيرد و در برابر  شخص توبه

هر شرى كه از او سر زده، خيرى كه در برابر آن است به همان 

ر بجا آورد. مثال در برابر گناه گوش دادن به غنا و آالت لهو، مقدا

استماع قرآن و حديث و موعظه و مسائل دينى كند و در برابر مس 

خط قرآن مجيد بدون طهارت، سعى در اكرام آن و تالوتش نمايد و 

در برابر مكث در حال جنابت، در مساجد اعتكاف كند و در برابر نظر 

  نظر كردن كردن به حرام سعى در

 404، ص: 2 گناهان كبيره، ج

به چيزهائى كه نگريستن به آنها عبادت است نمايد. مانند نظر كردن 

به خط قرآن مجيد، و نظر به والدين از روى شفقت، و نظر به صلحاء 

 از سلسله جليله سادات و نظر به عترت و مانند اينها.

بدهد و اگر  در حقوق مردم، پس از توبه، زياد از مال خود صدقه

غيبت بود پس از توبه، مدح و ثناى آن مؤمن را زياد بگويد و صفات 

نيكش را آشكار سازد و خالصه هر گناهى پس از توبه از آن، عبادتى 

كه ضد آن است بجا آورد چنانچه طبيعت جسمانى مرضها را به 

 كند. )پايان فرمايش مجلسى(. ضدش معالجه مى

  فضيلت توبه
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به درستى »فرمايد:  در سوره بقره مى -د خداوندمحبوبيت نز -1: 

 .811«دارد كنندگان را دوست مى كه خداوند بسيار توبه

خداوند به توبه بنده مؤمن »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

شود. چنانچه يكى از شما هنگام يافتن گمشده خود شاد  خود شاد مى

 .812«گردد مى

وبه نه تنها تاريكى گناه برطرف به واسطه ت -تبديل گناه به حسنه -2

شود. چنانچه در  شود، بلكه به جايش نور طاعت جايگزين مى مى

و كسانى كه با خدا معبود ديگرى نخوانند »فرمايد:  سوره فرقان مى

و نفسى را كه خداوند حرام فرموده نكشند جز به حق، و دزدى و زنا 

وچندان است نكنند و هركه چنين كند گرفتار گناه باشد و عذابش د

در روز قيامت، و به خوارى در آن جاودان بماند. جز آنكه توبه كند 

هايشان را به  و بگرود و كار شايسته كند و آنانند كه خدا بدكردارى

 .813«خوش كردارى بدل كند و خدا آمرزنده و مهربان است

اى  مالئكه»فرمايد:  در سوره مؤمن مى -مورد ثنا و دعاى ملك -3

اى كه در گرد  دارد و مالئكه را به دوش برمىكه عرش خداى 

گويند و  عرشند، همه به حمد و ستايش پروردگار خود تسبيح مى

گويند:  جويند و مى اند آمرزش مى براى كسانى كه گرويده
                                                 

811  (1)-\i  َابِيَن َو يُِحب  الإُمتَطَهِِّرين َ يُِحب  التَّوَّ  (.222آيه  2) سوره E\ إِنَّ ّللاَّ

 بتوبة عبده المؤمن اذا تاب كما يفرح احدكم بضالته اذا وجدها) اصول كافى(. ان ّللّا يفرح -(2)  812

 .68سوره فرقان آيه  -(3)  813

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  902 

پروردگارا رحمت و علمت همه چيز را فراگرفته است، كسانى را كه 

ا را از عذاب دوزخ توبه كردند و از راه تو پيروى كردند بيامرز و آنه

 پروردگارا و -نگهدار
______________________________ 

 (.222آيه  2)سوره   إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ -(1)

ان اللّه يفرح بتوبة عبده المؤمن اذا تاب كما يفرح احدكم  -(2)

 بضالته اذا وجدها )اصول كافى(.

 .68ره فرقان آيه سو -(3)

 405، ص: 2 گناهان كبيره، ج

اى در آور با هركه  ايشان را به بهشت عدنى كه بدانها وعده فرموده

شايسته باشد، از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان زيرا تو عزيز 

ها بر كنار دار و هركه را از  و حكيمى. و ايشان را از بدكردارى

اى و اين است  ى به او مهر ورزيدهها در آن روز نگهدار بدكردارى

 .814«آن كامروائى بزرگ

آن »فرمايد:  در سوره آل عمران مى -كننده بهشتى است توبه -4

كسانى كه گناه زشتى بجا آورند يا به خود ستم كنند، پس خداى را 

ياد كنند و طلب آمرزش نمايند از او براى گناهانشان و كيست 

                                                 

 .9و  8و  7سوره مؤمن آيات  -(1)  814
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اند نداشته  ى بر گناهى كه كردهآمرزنده گناهان مگر خدا، و اصرار

كه دانا باشند، ايشان جزايشان آمرزشى است از طرف  باشند درحالى

پروردگارشان و بوستانهائى است كه از زير عمارت آنها جويها جارى 

كه هميشه و جاويدان در آنها خواهند بود و خوب  است، درحالى

 .815«است جزاى كسانى كه براى خدا كار كنند

 ب طول عمر و سعه عيش و رفاهيت است.توبه سب -5

و طلب آمرزش كنيد از پروردگار »فرمايد:  سوره هود مى 3در آيه 

خودتان. پس به سوى او رجوع كنيد كه اگر به سوى او توبه نموديد، 

برخوردار كند شما را برخوردارى نيك تا آخر عمرهائى كه براى 

 .816«شما مقدر شده است

كسانى كه به سبب گناهان، »مرويست:  از حضرت صادق عليه الساّلم

ميرند، بيشترند از كسانى كه باجل  عمرشان كوتاه شده و مى

 .817«ميرند مقدرشان مى

كند، توبه عمر را دراز  و خالصه چنانچه گناه عمر را كوتاه مى

 نمايد. مى

آمرزش طلبيد از پروردگارتان، به »فرمايد:  و در سوره نوح مى

ده است. از آسمان براى شما ابر بسيار درستى كه او بسيار آمرزن
                                                 

 .14آيه  3سوره  -(2)  815

816  (3)-\i ُكمإ َمتاعاًّ َحَسناًّ إِلى فُِروا َربَُّكمإ ُْمَّ تُوبُوا إِلَيإِه يَُمتِّعإ تَغإ ى ...  َو أَِن اسإ  (.3) سوره هود آيه E\أََجٍل ُمَسّمًّ

 (.488سفينة البحار ص  1من يموت بالذنوب اكثر ممن يموت باالجال) جلد  -(4)  817
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درپى ريزنده بفرستد، و شما را به مالها و پسران مدد  بارنده و پى

 گرداند. يعنى اموال و اوالدتان را زياد مى 818«دهد
______________________________ 

 .9و  8و  7سوره مؤمن آيات  -(1)

 .14آيه  3سوره  -(2)

أَجَلٍ   بَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلىوَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَ -(3)

 (.3)سوره هود آيه  مُسَمًّى ...

سفينة  1من يموت بالذنوب اكثر ممن يموت باالجال )جلد  -(4)

 (.488البحار ص 

عَلَيْكُمْ مِدْراراً فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ  -(5)

 (.12تا  9آيه  71)سوره  وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ ...

 406، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 توبه سبب استجابت دعا است. -6

از حضرت سجاد عليه الساّلم مرويست كه فرمود: مردى خاندان خود 

انى را به كشتى سوار كرد و به دريا رفت كشتى آنها شكست و از كس

كه در كشتى بودند، جز همسر آن مرد، كسى نجات نيافت. آن زن 

ها  اى از كشتى نشست و امواج او را به يكى از جزيره بر تخته پاره

                                                 

818  (5)-\i  َواٍل و ُكمإ بِأَمإ ِددإ راراًّ َو يُمإ ِسِل السَّماَء َعلَيإُكمإ ِمدإ فُِروا َربَُّكمإ إِنَّهُ كاَن َغفَّاراًّ يُرإ تَغإ  (.12تا  9آيه  71) سوره E\َن ...بَنِي فَقُلإُت اسإ
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برد. در آن جزيره، مردى راهزن بود كه همه كارهاى ناشايسته را 

مرتكب شده بود و همه محرمات الهى را انجام داده بود چيزى 

را باالى سر خود ايستاده ديد. سر به سوى  ندانست جز آنكه آن زن

 ام. او برداشت و گفت: آدميزاده هستى يا پرى؟ گفت: آدميزاده

با او سخنى نگفت و ميان دو رانش نشست به مانند شوهرى با زن 

خود و چون قصد زنا با او كرد، آن زن به خود لرزيد. راهزن گفت: 

ترسم و اشاره به  لرزى در پاسخش گفت: از خدا مى چرا به خود مى

اى؟ گفت: نه به  آسمان كرد. آن مرد گفت: تاكنون چنين كارى كرده

 عزت خدا سوگند.

ترسى با اينكه از اين  مرد راهزن گفت: تو اكنون چنين از خدا مى

اى و من اكنون تو را به زور بر آن داشتم. به خدا كه  كار هيچ نكرده

شد و آن زن را من سزاوارترم بدين ترس و هراس. پس پشيمان 

بدون اينكه مس كند، ترك كرد و به نزد خاندانش روانه شد و همتى 

جز توبه از گناهانش و بازگشت به سوى خدا نداشت. در اين ميان كه 

رفتند و گرمى آفتاب  رفت راهبى رهگذر به او برخورد و باهم مى مى

آنها را داغ كرده، راهب به آن جوان گفت: دعا كن تا خدا بر ما 

سوزاند. جوان گفت: من براى خود نزد  ايه اندازد، آفتاب ما را مىس

 بينم تا دليرى كنم و از او چيزى بخواهم. اى نمى خدا حسنه
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كنم و تو آمين بگو. گفت: بسيار خوب. و  راهب گفت: پس من دعا مى

راهب شروع به دعا كرد و جوان آمين گفت. در آن حال ابرى بر 

ايه آن، مقدار زيادى روز راه رفتند تا آنها سايه انداخت و زير س

راهشان جدا شد. آن جوان از يك راه رفت و راهب از راه ديگر به 

ناگاه آن ابر باالى سر جوان رفت. راهب گفت: تو از من بهترى براى 

تو دعا اجابت شد و براى من اجابت نشده داستان خود را به من بگو. 

: آنچه گناه در گذشته او خبر آن زن را گزارش داد. به او گفت

اى آمرزيده شده براى ترسى كه در دلت افتاده بايد بنگرى كه  كرده

 .819 در آينده چونى
______________________________ 

 (.69ص  2ج  8باب خوف و رجاء حديث  -)اصول كافى -(1)

 407، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 توبه مورد قبول و بشارت خداوند است. -7

و او است خدائى كه توبه را از »فرمايد:  مى در سوره شورى

داند آنچه  گذرد و مى پذيرد و از كارهاى زشت درمى بندگانش مى

 .820«كنيد را مى

                                                 

 (.69ص  2ج  8باب خوف و رجاء حديث  -) اصول كافى-(1)  819

820  (1)-\i  َلَُم ما تَفإَعلُون يِّئاِت َو يَعإ فُوا َعِن السَّ بَةَ َعنإ ِعباِدِه َو يَعإ  (.25) سوره شورى آيه E\ َو هَُو الَِّذ  يَقإبَُل التَّوإ
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خداوند عز و جل به داوود »فرمايد:  حضرت صادق عليه الساّلم مى

كاران را مژده ده و صديقان را  عليه السّالم فرمود: اى داوود گناه

نه به گنهكاران مژده و به صديقان بيم دهم؟ بيم ده. عرض كرد: چگو

پذيرم و از گناه  كاران مژده ده كه من توبه را مى فرمود: به گنه

گذرم و صديقان را بيم ده كه مبادا به كردار خود عجب كنند و  درمى

اى را من پاى حساب نكشم جز آنكه  خودبين شوند. زيرا هيچ بنده

 .821«هالك باشد

 شود. باشد به توبه پاك مى گناه هرچه و هر قدر -8

بگو اى محمد صلّى اللّه عليه و آله خداى »فرمايد:  در سوره زمر مى

فرمايد: اى بندگان من، آنان كه بر نفسهاى خود اسراف  تعالى مى

اند از بخشش خدا نوميد  اند يعنى گناهان را از حد گذرانيده كرده

ن را )چه آمرزد گناهان را همه آ مشويد، به راستى كه خدا مى

كبيره چه صغيره اگرچه از حد گذشته باشد(. بدرستى كه خداى 

تعالى آمرزنده گناهان و مهربان بر بندگان است و رجوع نمائيد از 

گناهان و بجد تمام به سوى پروردگارتان متوجه شويد )به وسيله 

اطاعت( و گردن نهيد و منقاد شويد در آنچه به شما امر كند پيش از 

. يعنى 822«لهى شما را بيابد پس يارى داده نشويدآنكه عذاب ا

                                                 

 .314ص  2ج  8يث اصول كافى باب العجب حد -(2)  821

 .53سوره زمر آيه  -(3)  822

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  908 

هيچكس نباشد كه شما را در دفع آن عذاب يارى كند و در اين آيه 

 سخت تأكيد در توبه و انابه شده است.

حضرت رضا عليه الساّلم از بعضى از اصحاب خود شنيدند كه 

گفت: خدا لعنت كند كسى را كه با على عليه الساّلم جنگيد  مى

ود بگو مگر كسى كه توبه كرد و اصالح نمود حال خود حضرت فرم

را، پس فرمود: گناه كسى كه على عليه السّالم را يارى نكرد و 

پشيمان هم نشد، بزرگتر از گناه كسى كه با على عليه السّالم جنگيد و 

 .823پشيمان شد و توبه و انابه نمود

امام و  شود كه اعظم گناهان، يعنى جنگ با از اين حديث دانسته مى

  وصى
______________________________ 

وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَ يَعْلَمُ ما  -(1)

 (.25)سوره شورى آيه   تَفْعَلُونَ

 .314ص  2ج  8اصول كافى باب العجب حديث  -(2)

 .53سوره زمر آيه  -(3)

 .265ص  11ج  10حديث  36شيعه كتاب جهاد باب وسائل ال -(4)

 408، ص: 2 گناهان كبيره، ج

                                                 

 .265ص  11ج  10حديث  36وسائل الشيعه كتاب جهاد باب  -(4)  823
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 .824 پيغمبر هم به توبه قابل بخشش است

 شود. توبه به شكستن آن باطل نمى -9

اگر شخص تائب عهد خود را با خدا شكست و باز گناه كرد، توبه 

اش توبه كند. و  شود بلكه واجب است از گناه تازه سابقش باطل نمى

الصه هر اندازه بر اثر غلبه هوا و شيطان توبه را بشكند، باز بايد خ

 توبه نمايد و آمرزيده خواهد شد.

محمد بن مسلم از حضرت باقر عليه الساّلم روايت كرده كه فرمود: 

اى محمد بن مسلم گناهان مؤمن كه از آن توبه كرده، آمرزيده »

كار خوب كند.  شده است. و بايد براى آينده پس از توبه و آمرزش

 به خدا اين فضيلت نيست مگر براى آنها كه ايمان دارند.

من گفتم: اگر پس از توبه و استغفار از گناهان باز گناه كرد و باز توبه 

نمود؟ در پاسخ فرمود: اى محمد بن مسلم تو پندارى كه بنده مؤمن 

از گناه خود پشيمان گردد و از آن آمرزش خواهد و توبه كند، سپس 

اش را نپذيرد؟ گفتم: چند بار اين كار را كرده است گناه  ا توبهخد

آنچه مؤمن به »خواهد. فرمود:  كند و از خدا آمرزش مى مى
                                                 

824  (1)- 

  كه شبها بدرگه برد سوز دل   كسى روز حمشر نگردد خجل

  شب توبه تقصري روز گناه   اگر هومشندى ز داور خبواه

 ت ببارو گر شرمسار آب حسر   اى دست حاجت برآر اگر بنده

  كه سيل ندامت نشستش گناه   نيامد بدين در كسى عذرخواه
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گردد و  خواهى و توبه بازگردد، خدا هم به آمرزش او برمى آمرزش

پذيرد  به راستى كه خداوند زياد آمرزنده و مهربان است. توبه را مى

گذرد. مبادا تو مؤمنين را از رحمت خدا  و از بدكرداريها درمى

 .825«نوميدسازى

گويد، به حضرت صادق عليه السّالم عرض كردم؛ معنى  ابو بصير مى

توبه نصوح چيست كه خدا به آن امر فرموده است؟ فرمود: آن توبه 

از گناهى است كه هرگز به آن باز نگردد. گفتم: كدام يك از ما است 

ابا محمد، به درستى كه خدا از  اى»گردد؟ فرمود:  كه بازنمى

دارد كه زياد فريب خورده و زياد توبه  بندگانش آن را دوست مى

 .826«كارند

و آنكه گناه از او سر نزده از آنكه گناه »و در حديث ديگر فرمود: 

  نموده و توبه
______________________________ 

(1)- 

كسى روز محشر نگردد 

  خجل
  دلكه شبها بدرگه برد سوز  

  شب توبه تقصير روز گناه اگر هوشمندى ز داور 

                                                 

 .6اصول كافى باب التوبه حديث  -(2)  825

 (.432ص  2هو الذنب الذى ال يعود فيه ابدا قلت و اينا لم يعد فقال يا ابا محمد ان ّللّا يحب من عباده المفتن التواب.) كافى ج  -(3)  826
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  بخواه

اى دست حاجت  اگر بنده

 برآر
 

و گر شرمسار آب حسرت 

 ببار

نيامد بدين در كسى 

  عذرخواه
 

كه سيل ندامت نشستش 

  گناه

   

 

 .6اصول كافى باب التوبه حديث  -(2)

فقال يا ابا  هو الذنب الذى ال يعود فيه ابدا قلت و اينا لم يعد -(3)

 (.432ص  2محمد ان اللّه يحب من عباده المفتن التواب. )كافى ج 

 409، ص: 2 گناهان كبيره، ج

 .827«كرده برتر است

 باب توبه تا آخرين دم باز است. -10

حضرت باقر عليه السّالم فرمود: آدم عرض كرد، پروردگارا، شيطان 

. براى من را بر من چيره ساختى و چون خون بر من روانش كردى

 هم چيزى مقرر فرما. در پاسخ فرمود:

                                                 

 (.435ص  2ج  9من لم يكن ذلك منه كان افضل) اصول كافى باب التوبه حديث و فى حديث آخر و  -(1)  827
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اى آدم براى تو مقرر كردم كه هركدام از فرزندانت قصد گناهى 

كند، بر او نوشته نگردد و اگر كرد بر او يك گناه نوشته شود. و هرگاه 

قصد حسنه كند، برايش يك حسنه نوشته شود و اگر آن را بكند 

پروردگارا برايم بيفزا. برايش ده حسنه نوشته شود. عرض كرد: 

 فرمود:

براى تو مقرر كردم كه هر كدامشان گناهى كرد و سپس آمرزش 

 خواست، او را بيامرزم.

عرض كرد: پروردگارا؛ برايم بيفزا. فرمود: براى آنها توبه را مقرر 

داشتم تا آنكه نفس به اينجا )گلوگاه( برسد. عرض كرد: پروردگارا، 

 .828 براى من بس است

هركس يك سال پيش از »ا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: رسول خد

پذيرد. سپس فرمود: يك  اش را مى مرگ خود توبه كند، خدا توبه

اش  سال بسيار است هركه يك ماه پيش از مرگش توبه كند، خدا توبه

پذيرد: سپس فرمود: يك ماه بسيار است هركه يك هفته پيش  را مى

پذيرد. سپس فرمود: يك  را مىاش  از مرگش توبه كند، خدا توبه

هفته بسيار است هركس يك روز پيش از مرگش توبه كند، خدا 

پذيرد. سپس فرمود: يك روز بسيار است هركس پيش  اش را مى توبه

                                                 

 .440ص  2اصول كافى ج  -(2)  828
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اش را  از ديدار آخرت )و ملك الموت( توبه كند، خدا توبه

 .829«پذيرد مى

تب توبه مجلسى عليه الرحمه در اين حديث احتمال داده كه بيان مرا

از جهت قبول و كمال باشد. زيرا توبه كامله كه تيرگيهاى گناه را از 

ها  قلب پاك كرده و آن را تدارك نمايد و آينه قلب را به انواع تضرع

شود. و  و حسنات روشن سازد، غالبا در كمتر از يك سال حاصل نمى

اگر يك سال نشد پس ال اقل يك ماه و اگر آن هم نشد ال اقل يك 

ه و هكذا. و اما مراد از وقت معاينه كه در اخبار ذكر شده به هفت

  وقت اينكه توبه در آن
______________________________ 

و فى حديث آخر و من لم يكن ذلك منه كان افضل )اصول  -(1)

 (.435ص  2ج  9كافى باب التوبه حديث 

 .440ص  2اصول كافى ج  -(2)

 .440ص  2اصول كافى باب التوبه ج  -(3)

 410، ص: 2 گناهان كبيره، ج

فرمايد: مراد ديدن ملك  فايده ندارد، شيخ بهائى در اربعين مى

الموت است و ممكن است مراد علم به مرگ خود و قطع طمع از 

                                                 

 .440ص  2اصول كافى باب التوبه ج  -(3)  829
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بيند. و يا اينكه مراد ديدن پيغمبر  حيات باشد. مثل اينكه مرگ را مى

م است. و بالجمله توبه صلّى اللّه عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السّال

فايده و صريح قرآن  هنگام يقين به مرگ، به اجماع علماء باطل و بى

آورند  و نيست توبه براى كسانى كه گناهانى بجا مى»مجيد است كه 

گويند  كنند تا هنگامى كه مرگشان برسد. آنگاه مى و از آنها توبه نمى

ميرند.  ر مىاينك توبه كردم و نيست توبه براى كسانى كه با كف

 .830«ايم ايشانند كه برايشان عذاب دردناكى آماده كرده

جز اين نيست كه بر خدا حتم است قبول توبه و رجوع به مغفرت »

نمايند و به اطاعت  كنند و به زودى توبه مى براى كسانى كه گناه مى

گردند. پس ايشانند كه خداوند به مغفرت به ايشان رجوع  خدا برمى

 .831«وند دانا و حكيم استنمايد و خدا مى

  توبه واجب فورى است

                                                 

 .22آيه  4سوره  -(1)  830

 . شيخ سعدى گويد:21آيه  4سوره  -(2)  831

 چو مرگ اندر آرد ز خوفت چه سود  كنون بايد اى خفته بيدار بود

 زبان در دهان است عذرى بيار  كهولت كه چشم است اشكى ببار

  كه مهواره گردد زبان در دهن   نه پيوسته باشد روان در بدن

  نه چون نفس ناطق ز گفنت خبفت   كنون بايدت عذر تقصري گفت

  كه بيمرغ قيمت ندارد قفس   غنيمت مشر اين گرامى نفس

  فرصت عزيز است و الوقت ضيفكه    مكن عمر ضايع بافسوس و حيف
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 وجوب در شكى :فرمود اربعين شرح در الرحمه عليه بهائى شيخ :
 بدن به رساننده ضرر هاى سم مانند گناهان زيرا .نيست توبه فورى
 تا كند شتاب معالجه در است واجب سم برخورنده چنانچه و .است

 است واجب كار گنه بر همچنين نرود، بين از و نشود هالك بدنش
 و نگردد، ضايع دينش تا آن، از توبه در سرعت و گناه ترك

 بين اندازد، تأخير ديگر وقت به و كند مسامحه توبه در كه كارى گنه
 بماند، سالم يكى از اگر كه است داده قرار را خود بزرگ خطر دو
 .شد خواهد مبتال ديگرى به

 بيدار غفلت وابخ از كه طورى به ناگهانى مرگ رسيدن -اول
 مجيد قرآن در چنانچه ببيند، ناگهان را خود مرگ مگر نشود،

  كه ها قريه اهل امانند در آيا» «3» :فرمايد مى
______________________________ 

 .22 آيه 4 سوره -(1) 
 :گويد سعدى شيخ .21 آيه 4 سوره -(2) 

 
 خفته اى بايد كنون

 بود بيدار

 ز آرد اندر مرگ چو  
 سود چه تخوف

 است دهان در زبان   است چشم كه كهولت
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 بيار عذرى ببار اشكى
 در روان باشد پيوسته نه

  بدن

 زبان گردد همواره كه  
  دهن در

 تقصير عذر بايدت كنون
  گفت

 ز ناطق نفس چون نه  
  بخفت گفتن

 گرامى اين شمر غنيمت
  نفس

 ندارد قيمت بيمرغ كه  
  قفس

 بافسوس ضايع عمر مكن
  حيف و

 و است عزيز فرصت كه  
  ضيف الوقت

 
 7 سوره)  نائِمُونَ هُمْ وَ بَياتاً بَأْسُنا يَأْتِيَهُمْ أَنْ  الْقُرى أَهْلُ فَأَمِنَ أَ -(3) 

 .(95 آيه
 411 :ص ،2 ج كبيره، گناهان

 باب حال آن در كه «اند خوابيده كه درحالى بگيرد، را ايشان مرگ
 .شود نمى اجابت ولى خواهند مى لتمه ساعت يك و مسدود توبه

 پيش خود دارائى از كنيد انفاق» فرمايد مى مجيد قرآن در چنانچه
 به مرا مرگ پروردگارا بگويد و برسد شما از يكى مرگ اينكه از
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 خداوند هيچگاه و .كنم گذشته تدارك تا كمى مدت به انداز تأخير
 .«1» «انداخت نخواهد تأخير به رسيدنش هنگام را كسى مرگ

 ملك به محتضر شخص كه شده گفته شريفه، آيه اين تفسير در
 :گويد مى الموت

 سفر براى و كنم توبه خود گناهان از تا ده مهلت مرا روز يك
 .كنم تدارك اى توشه آخرتم

 مهلت مرا ساعت يك :گويد .آمد سر به عمرت روزهاى :گويد مى
 :گويد مى .ده

 از روح و شود مى بسته او بر توبه باب پس .شد تمام عمرت ساعتهاى
 عمر بر ندامت و حسرت هزاران با گردد، مى خارج بدنش
 به هم ايمان اصل حال، آن در كه شود مى گاهى و .اش گذشته

 افتد مى خطر
 و آر بدست طريقى 

  بجوى صلحى

 عذرى و برانگيز شفيعى  
  بگوى

 نبندد صورت لحظه بيك
  امان

 بدور شد پر پيمانه چو  
  زمان

 صلح در بينى چو فراشو
 باز

 گردد توبه در ناگه كه  
 فراز
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 دامن ز ذلت گرد برو
  بشوى

 ببندند باال ز ناگه كه  
  جوى

 
 «2». 

 وسيله به گناه به خود آلودگى نكردن پاك واسطه به آنكه -دوم
 و رين حد به تا شود، مى زياد دل بر گناهان تيرگى و تاريكى توبه؛
 كه گناهى هر زيرا .نيست شدن پاك ابلق ديگر كه رسد مى طبع

 به كه نفسى مانند شود، مى پيدا دلش در ظلمتى كند، مى شخص
 رين شد زياد قلب بر گناهان ظلمت هرگاه .شود مى دميده آينه

 .شود مى (چرك)
 و .گيرد مى زنگ را آن آينه، بر نفس بخار زيادتى اثر بر چنانچه
 بسته و شده مهر يعنى) شود مى «طبع» شد زياد قلب رين هرگاه

 چنانچه (پذيرد نمى و فهمد نمى را حقى هيچ كه طورى به گردد مى
 ديگر كه طورى به گيرد مى جرم را آن آينه، زنگ شدن زياد اثر بر

 بود نخواهد شدن صيقلى قابل
 گردد آه از آئينه گر 

  سياه

 ز دل آئينه روشن شود  
  آه

 ز نترسى قيامت روز كه   خويش گناهان از بترس
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  كس  نفس اين
 

 «3». 
 .است شده ناميده اسود قلب و منكوس قلب روايات، در قلبى چنين

______________________________ 
 .11 و 10 آيه 63 سوره -(1) 
 (2)- 

 و آر بدست طريقى
  بجوى صلحى

 عذرى و برانگيز شفيعى  
  بگوى

 نبندد صورت لحظه بيك
  امان

 بدور شد پر پيمانه چو  
  مانز

 صلح در بينى چو فراشو
 باز

 گردد توبه در ناگه كه  
 فراز

 دامن ز ذلت گرد برو
  بشوى

 ببندند باال ز ناگه كه  
  جوى

 
 (3)- 

 گردد آه از آئينه گر
  سياه

 ز دل آئينه روشن شود  
  آه
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 خويش گناهان از بترس
  نفس اين

 ز نترسى قيامت روز كه  
  كس

 
 412 :ص ،2 ج كبيره، گناهان

 قلب براى چيز هيچ» :فرمايد مى السّالم عليه باقر حضرت
 واقع گناهى ظلمت در قلب آينه هر .نيست گناه از تر زيانبخش

 را قلبش تمام تاريكى آن تا است او با ظلمت آن پس شود، مى
 منحرف حق از و وارونه) شود مى پائين بااليش اينكه تا گيرد مى
 .«1» (گردد مى

 خير الى صاحبه يرجع لم :فرمايد مى كه «2» ديگر روايت در و
 صاحب كه كند مى داللت گردد، برنمى خير به ديگر صاحبش أبدا،

 توبه آن از و دارد نمى بر دست خود گناهان از قلبى چنين
 به كه است حرفى كردم، توبه بگويد زبانش به اگر و كند، نمى

 كار رد حقيقتى و نيست همراه آن با دلش و شود مى جارى زبانش
 زبان به شخصى اگر چنانچه .بود نخواهد آن براى اثرى و نيست
 .گردد نمى پاك لباسش حرف اين با هيچگاه شستم، را لباسم بگويد

 كه شود مى مباالت بى دين امر در قدرى به شخصى چنين گاهى و
 .«3» گردد مى شر به عاقبت باألخره و خطر در ايمانش اصل
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  توبه مراتب
 كاران، توبه حسب به است، پروردگار به بازگشت عنىم به كه توبه :

 :است قسم چند
 و اطمينان، و يقين به ترديد و شك از و ايمان به كفر از بازگشت -1

 .حق سوى به باطلى عقيده هر از رجوع همچنين
 از و اطاعت سوى به كبيره چه و صغيره چه معصيت، از بازگشت -2

 .موافقت به مخالفت
 انجام و آفريدگار حضرت معرفت از تقصير يا رقصو از بازگشت -3

 آنها در سعى سوى به است، او سزاوار كه طورى آن بندگى وظائف
 از بازگشت و او، ذكر كثرت سوى به او، ياد از غفلت از بازگشت و

 توبه كه دانست بايد و وفادارى، به جفاكارى از و قرب، به بعد
 قسم از الساّلم و صالةال عليهم امامان و پيغمبران يعنى معصومين

 .است چهارم و سوم
______________________________ 

 الخطيئة ليواقع القلب ان خطيئة من للقلب افسد ء شى من ما -(1) 
 .اسفله اعالء فيصير عليه تغلب حتى به تزال فال

 كتاب همين اول جلد 16 صفحه در آن ترجمه و روايت تمام -(2) 
 .است شده چاپ
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 ... اللَّهِ بِآياتِ كَذَّبُوا أَنْ  السُّواى أَساؤُا الَّذِينَ عاقِبَةَ كانَ ثُمَّ -(3) 
 .(9 آيه روم سوره)

 413 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 دانسته خوبان حتى بشر افراد تمام براى توبه لزوم بيان، اين از -4
 در باشند، نداشته گناه به آلودگى هيچ كه آنهائى زيرا .شود مى

 مقام آن، از باالتر يقينا هستند، كه عبادت حال و عرفتم مقام همان
 (گناه) ذنب آن به نسبت فعلى حال و مقام كه بود خواهد حالى و

 باشند، كه هم قرب از حدى و ذكر از حالى هر در همچنين و است
 .برسانند آن به را خود بايد كه است مقامى آن، از باالتر باز

 كه شكرگزارى و عبوديت و معرفت از حدى هر در هركس بالجمله
 نخواهد است العالمين رب حضرت سزاوار كه طورى آن يقينا باشد،

 يعنى آفرينش عالم شخص نخستين و كائنات سرور چنانچه .بود
 سزاوار كه طورى آن» :فرمود مى آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول

 را تو پرستشى سزاوار كه طورى آن و نشناختيم را تو شناختنى،
 .«1» «ستيديمنپر

 ز كه به همان بنده
  خويش تقصير

 خداى درگاه به عذر  
 آورد

 بجاى كه نتواند كس   سزاوار ورنه
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 آورد  خداونديش
 

 مقام در و بود شرمسار خود شكر و عبادت و خود حال از بايد لذا
 از پس خصوصا .بود باالترى مقام و حال به رسيدن به كوشش
 كه مادى مباحه لذات به التذاذ و عتطبي عالم ضروريات به اشتغال

 .نيست ميسر ذكر، در استغراق حالت حال، آن در
 كه بود معصومين توبه و استغفار توجيه مطلب، اين بيان از غرض
 شنوند مى كه وقتى .گردد شبهه موجب ها بعضى نظر در مبادا

 مرتبه هفتاد روز هر من :فرمود آله و عليه اللّه صلّى خدا پيغمبر
 ترك و خطا از نه است چهارم قسم از توبه ،«2»  كنم مى اراستغف
 .اولى
 شده پاك ديگر تعبير به و پاك پليدى هر از مقدسش وجود چون

 .است خدائى
  آن مستحبات و كامله توبه كيفيت

 قلبى پشيمانى و حسرت همان توبه، حقيقت شد؛ گفته قبال چنانچه :
 اندوه اندازه، هر و .كرده كه گناهى از است دل آمدن درد به و

 بزرگ تابع هم آن و است نزديكتر قبول به اش توبه باشد، بيشتر دل
 پشيمانيش بر ببيند بزرگتر هرچه را گناه زيرا .است گناه دانستن
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 و زندگى مسامحه، اثر در كه كسى مانند .شود مى افزوده
 خطر در دارائيش هرچه است بديهى .بگيرد آتش اش سرمايه
 .بود خواهد زيادتر اش مسامحه بر اندوه شد،با بيشتر سوختن
  خاموش كه باشد آتشى اگر خصوصا

______________________________ 
 .عبادتك حق عبدناك ما و معرفتك حق عرفناك ما -(1) 
 2 ج كافى اصول) مرة سبعين يوم كل فى اللّه الستغفر انى و -(2) 

 .(438 ص
 414 :ص ،2 ج كبيره، گناهان

 به .ببيند سوختن خطر در هم را خودش اگر و باشد ردشوا كردنش
 .است معلوم حالش نيابد فريادرسى و نباشد فرارى راه كه طورى

 كه افروخته خود براى آتشى كه بداند بايد گنهكار شخص همچنين
 .كرد نتواند خاموشش هم اى آفريده هيچ و كرد، نتوان فرار آن از

 كه شده پيدا قهار دخداون غضب و قهر از كه است آتشى زيرا
 :فرمايد مى كميل دعاى در السّالم عليه المؤمنين امير حضرت

 توانند نمى برابرش در زمين و آسمانها كه است عقوبتهائى اين» 
 .نيست دنيا آتش سوزش مانند هم آن سوزش و «1» «كنند پايدارى
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 نفر يك هرگاه :كه شده روايت آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول از
 راحتى خواب افكنند، دنيا تنور آتش در و آورند بيرون دوزخ زا را

 .كند مى
 .است آسايشگاه آن به نسبت دنيوى آتشين تنور كه آتشى از فرياد

 فرسا طاقت هاى شكنجه
 به بايد بلكه بنگرد، خود گناه بكوچكى نبايد گنهكار آنكه ديگر :

 قهر كه بداند و كند نظر است، كرده را معصيتش كه خدائى بزرگى
 زمين و آسمانها كه طورى به است سخت او عذاب و «2» شديد او

 .ندارند را آن طاقت
 در است ما نزد كه درستى به» «3» :فرمايد مى مزمل سوره در

 بدان كه نيران آتش از غلها و گران هاى بنده دشمنان، براى آخرت
 كه افروخته بزرگ آتش و .نشود منفك ايشان از هرگز و شوند مقيد

 ايشان حلق در كه گرفتن گلو صفت با خوردنى و بسوزند آن در
 شدت و خشونت جهت به آيد بيرون نه و فرورود نه شود، گرفته

 آيات در كه است غساق و غسلين و زقوم و ضريع آن و كراهت
 جز را آن كه عذابها اين از غير دردناك عذابى و شده بيان ديگر
 .«4» «نداند كسى خدا
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 و .است بسيار خداوند قهر سختى و شدت يانب در قرآن آيات
 و ناالن و باشد پريشان و پشيمان سخت بايد كار گنه شخص خالصه
 و آرام نكند، يقين خود شدن پاك به تا و بگدازد و بسوزد گريان

  كه مرگ هنگام مگر شود، نمى پيدا هم يقين آن و نگيرد قرار
______________________________ 

 .(كميل دعاى) ... االرض و السموات له تقوم ال ام هذا و -(1) 
 .(12 آيه البروج سورة) لَشَدِيدٌ رَبِّكَ بَطْشَ إِنَّ -(2) 
 سورة) أَلِيماً عَذاباً وَ غُصَّةٍ ذا طَعاماً وَ جَحِيماً وَ أَنْكالًا لَدَيْنا إِنَّ -(3) 

 .(13 و 12 آيه المزمل
 .الصادقين منهج تفسير -(4) 

 415 :ص ،2 ج ،كبيره گناهان
 .دهند بشارت را او رحمت مالئكه
 فريادش و ناله و گداز و سوز همان كه است آن عجب

 تاريكيهاى كننده روشن و چركها كننده پاك و آتشها كننده خاموش
 گناهش از پيش مانند حالش كه طورى به .شود مى گناهانش

 :فرمود آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول چنانچه .شود مى
 بلكه «1» «است نكرده گناه كه است كسى مثل گناه، از كننده بهتو»

 و دل سوزش آن ادامه اثر در يعنى .شود مى پيش از بهتر گاهى
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 كه شود مى نزديك پروردگارش با چنان حال، اصالح در سعى
 الساّلم عليه سجاد امام كه است اينجا از .«2» گردد مى او محبوب

 تو محبت مقام به مرا كه ده اى توبه توفيق خدايا» :كند مى عرض
 .«4» «برسان خودت سوى به توبه درجه به مرا و .«3» رساند

 انبياء توبه -پشيمانى زيادتى
 است قلبى پشيمانى همان توبه، حقيقت كه شد دانسته اينكه از پس :
 ندامت زيادتى و كمى اعتبار به گناه بردن بين از در توبه اثر و

 .است
 آن، زيادتى براى وسيله بهترين و كوشيد نآ شدن زياد در بايد
 پيغمبران درباره كه آياتى خصوصا .است مجيد قرآن آيات در تدبر

 ايوب و السّالم عليه يونس و الساّلم عليه داود حضرت مانند گذشته،
 ايشان گناه كه جهت اين التفات با .است گرديده وارد السّالم عليه

 .باشد مى خودشان مقام بمناس بلكه نيست، سايرين گناه مانند
 كه داستانهائى شدن يادآور همچنين و شد اشاره پيش در چنانچه

 به كتاب خاتمه در و است گرديده نقل كنندگان توبه از بعضى از
 .شود مى اشاره آنها از اى پاره

 نماز غسل، روزه، -توبه تكميل
 :است سزاوار عمل چند توبه، حالت شدن پيدا از پس :
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 :فرمايد مى السّالم عليه صادق حضرت -گرفتن زهرو روز سه -1
 روز گرفتن روزه فرموده، امر آن به خداوند كه نصوح توبه»

 .«5» «است جمعه و پنجشنبه و چهارشنبه
______________________________ 

 .(435 ص 2 ج كافى اصول) .له ذنب ال كمن الذنب من التائب -(1) 
 .(222 آيه 2 سوره)  وَّابِينَالتَّ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ -(2) 
 .(سجاديه صحيفة) محبتك لى توجب توبة لى اوجب و -(3) 
 .(ثمالى حمزه ابو دعاى) اليك التوبة درجة الى انقلنى و -(4) 
 إِلَى تُوبُوا  جل و عز اللّه قول فى الساّلم عليه اللّه عبد ابى عن -(5) 

 و الخميس و االربعاء صوم هو السّالم عليه قال نَصُوحاً تَوْبَةً اللَّهِ
 .(362 ص 11 ج 86 باب وسائل جهاد) الجمعه

 416 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 كه شد ذكر موسيقى آالت به سرگرمى در چنانچه توبه، غسل -2

 استماع گناه از خواست مى كه كسى به السّالم عليه رضا حضرت
 .«1» «كن غسل و برخيز» :فرمود كند، توبه غناء

 كه اى بنده نيست» :فرمايد مى آله و عليه اللّه صلّى رماك پيغمبر
 توبه و شود پشيمان سپس باشد كه اندازه هر و چه هر كند گناهى

 رجوع او به آمرزش و مغفرت به خداوند اينكه مگر كند،
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 (كند توبه خواست مى كه شخصى آن به) فرمود سپس .«فرمايد مى
 .«2» «نما سجده خدا براى و كن غسل و برخيز»

 السّالم عليه صادق حضرت -نماز ركعت چهار يا دو خواندن -3
 تحصيل و برخيزد پس كرد، گناهى كه اى بنده هر» :فرمايد مى

 خداوند از و بخواند نماز ركعت دو و (بگيرد وضو) كند طهارت
 چون .بپذيرد را اش توبه كه است خدا بر نمايد، آمرزش طلب

 ستم خودش به يا كند زشتى كار كه هركس :است فرموده خودش
 «يابد مى كننده رحمت و آمرزنده را خداى كند، استغفار پس نمايد،

«3». 
 روز در كه نموده نقل ذيقعده ماه اعمال باب در اقبال كتاب در

 اصحاب به آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول ذيقعده، ماه يكشنبه
 همه :گفتند كند؟ توبه بخواهد كه شما از كيست مردم اى» :فرمود

 و بگيريد وضو و بكنيد غسل :فرمود پس .كنيم توبه خواهيم مى ما
 هُوَ قُلْ  سوره حمد، از پس ركعت هر در بخوانيد، نماز ركعت چهار

 مرتبه هفتاد پس .بخوانيد مرتبه يك را معوذتين و مرتبه سه را  اللَّهُ
 العلى باهلل اال قوة ال و حول ال» :بگوئيد آخرش و كنيد استغفار

 بخوانند كه داد يادشان آن از پس هم مختصرى دعاى و «لعظيما
«4». 
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 آسمان از آورد بجا را عمل اين من امت از هركس» :فرمود سپس
 و .شد آمرزيده گناهانت و پذيرفته ات توبه كه شود مى كرده ندا

 و .باد اوالدت و اهل و تو بر خدا بركت :گويد مى عرش از ملكى
  راضى تو از قيامت در وت خصماء :گويد ديگرى ملك

______________________________ 
 .شود مراجعه آن پاورقى و اول جلد 298 صفحه به -(1) 

 ثم بلغ ما بالغا و كان ما كائنا ذنبا عمل عبد من ليس انه ... -(2) 
 طهارت) ساجدا للّه خر و اغتسل و الساعة فقم عليه اللّه تاب اال تاب

 .(12 باب الوسائل مستدرك
 .363 ص 11 ج 88 باب جهاد كتاب الشيعه وسائل -(3) 
 و المؤمنين جميع ذنوب و ذنوبى لى اغفر غفار يا عزيز يا -(4) 

 .انت اال الذنوب يغفر ال فانه المؤمنات
 417 :ص ،2 ج كبيره، گناهان

 روشن و فراخ قبرت باايمان، بنده اى :گويد ديگر ملك .شد خواهند
 به و شدند راضى تو از مادرت و پدر :دگوي ديگر ملك .بود خواهد
 و گرديد ات ذريه و آنها شامل الهى مغفرت و رحمت تو عمل واسطه
 .بود خواهى آخرت و دنيا در روزى فراخى در خودت
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 را سفارشت و آيم مى عزرائيل با مرگت هنگام :گويد جبرئيل و
 .«شود گرفته آسانى به جانت كه كرد خواهم

 اين كسى اگر آله و عليه اللّه صلّى اللّه رسول يا :گفتند اصحاب
 است؟ چگونه آورد، بجا (ديگر اوقات يعنى) ماه اين غير در را عمل

 اين كه نيست اين جز و كردم بيان كه است همان مثل :فرمود
 .«داد ياد من به معراج شب در جبرئيل را كلمات

  سحرخيزى توبه، تكرار استغفار،
 عليهم طاهرين ائمه از كه اى توبه ىدعاها خواندن و استغفار -4 :

 سجاديه، صحيفه دعاهاى خصوصا .است گرديده وارد الساّلم
 عشر، خمسة مناجات همچنين و است توبه در كه 31 دعاى باألخص
 هنگام بايد و .است تائبين مناجات كه يك مناجات باألخص

 با حالش كه كند سعى و باشد متذكر را آنها معانى خواندن،
 .باشد كىي گفتارش

 :فرمايد مى السّالم عليه صادق حضرت -استغفار و توبه تكرار -5
 به مرتبه صد يك روز شبانه هر در آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول»

 اينكه بدون خواست، مى آمرزش او از و كرد مى توبه خداوند سوى
 .«1» «باشد زده سر او از گناهى
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 عملش نامه جويد، آمرزش زياد اى بنده هرگاه» :فرمايد مى نيز و
 .«2» «درخشد مى كه درحالى رود مى باال

 است برگى چون استغفار مثل» :فرمايد مى السّالم عليه رضا حضرت
 استغفار گناهى از كه كسى و .فروريزد پياپى و بجنبد كه درختى بر

 چون بياورد بجا را آن و نداشته بر دست آن از كه درحالى كند
 .«3» «باشد خود پروردگار كننده مسخره

 آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول كه» :فرمود الساّلم عليه صادق امام
  مجلسى هيچ از

______________________________ 
 مرة مأة ليلة و يوم كل فى يستغفره و اللّه الى يتوب ص كان -(1) 

 .(368 ص 11 ج 92 باب وسائل جهاد) ذنب غير من
 .504 ص 2 ج استغفار باب دعاء كتاب كافى -(2) 
 .504 ص 2 ج استغفار باب دعاء كتاب كافى -(3) 

 418 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 «نكند استغفار بار پنج و بيست تا بود، كوتاه گرچه خاست، برنمى
 مرتبه هفتاد روز هر حضرت آن :است ديگر حديث در و .«1»

 بن سيد .هاللّ الى اتوب :گفت مى بار هفتاد و .اللّه استغفر :گفت مى
 آله و عليه اللّه صلّى اكرم پيغمبر از الدعوات مهج كتاب در طاووس
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 دهد، روى تنگى يا فشارى يا زحمتى را هركه» :است كرده روايت
 خداوند حتما اليه، اتوب و اللّه استغفر :بگويد بار هزار سى پس

 تجربه و صحيح خبر اين :گويد راوى .فرمود خواهد فرج برايش
 .است شده
 كه وقتى هر در هرچند -استغفار براى سحر وقت كردن اختيار -6

 .است نافع و مطلوب وقت آن در استغفار باشد، دعا و توبه حالت
 پاك در خاصى اثر فجر، طلوع تا است شب آخر ثلث كه سحر ليكن
 امر آن به مجيد قرآن جاى چند در و .دارد گناهان از شدن

 قرار خود ثناى مورد را رسح در استغفاركنندگان و .است فرموده
 جمله آن از .شمارد مى بهشتيان و تقوا، اهل صفات را آن و داده

 سحرها در و خوابيدند مى را شب از اندكى دنيا در» :فرمايد مى
 استغفاركنندگان» :فرمايد مى همچنين و .«2» «كردند مى استغفار

 .«3» «بودند سحرگاهان در
 مما النوم قليل شو

  يهجعون

 از اسحار در باش  
  يستغفرون

 
 خداوند هرگاه» :فرمايد مى السّالم عليه المؤمنين امير حضرت
 آنهائى نبودند اگر :فرمايد مى بفرستد، بالئى زمين اهل بر بخواهد
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 در و كنند مى آباد مرا مساجد و كنند مى دوستى من جالل براى كه
 .«4» «كردم مى نازل را عذاب آينه هر كنند، مى استغفار سحرها
 كه نباشد داناتر تو از خروس فرزندم،» :فرمود فرزندش به لقمان

 .«5» «باشى خواب تو و جويد مى آمرزش و خيزد برمى را سحر
 مرغ برداشته بانك

  سحرى

 دالن خفته بر كرده  
  درى پرده

 خيزى نمى جاى از هيچ
 تو

 گران چه اللّه اللّه  
 تو خيزى

 
______________________________ 

 .504 ص 2 ج استغفار باب دعاء كتاب كافى -(1) 
  يَسْتَغْفِرُونَ هُمْ بِالْأَسْحارِ وَ يَهْجَعُونَ ما اللَّيْلِ مِنَ قَلِيلًا كانُوا -(2) 

 .(18 آيه 51 سوره)
 .(15 آيه 3 سوره) بِالْأَسْحارِ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَ -(3) 
 .375 ص 11 ج 92 ب الجهاد كتاب الشيعه وسائل -(4) 
 و السحر وقت فى يقوم منك اكيس الديك يكون ال بنى يا -(5) 

 .(الساّلم عليه لقمان وصايا فى وسائل مستدرك) نائم انت و يستغفر
 419 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
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 .است بسيار آن اعمال و سحر فضيلت در اخبار و
 ،العفو گفتن بار سيصد و اللّه، استغفر گفتن بار هفتاد وتر، قنوت در

 آرزوى و داده رسولش به خداوند كه محمود مقام .است مستحب
 حضرت آن سحرخيزى واسطه به است، آن به رسيدن مؤمنى هر

 هر به هركس خالصه و .«1» فرمايد مى مجيد قرآن در چنانچه .بود
 :داشته سحرخيزى به عادت است، رسيده اى درجه و مقام

 بوى حقيقت كز آنكو هر
 دارد

 خوى او شب بيدارى به  
 دارد

 خون پر سينه از برآر
  پاك دمى

 و صبح دمد بسيارى كه  
  خاك در تو

 در را حلقه آن بگير
 شبگير وقت

 بركش را شوريده دل  
 زنجير به

 ديوانه دل از بند يا و
 برگير

 مشتقانه فرياد خوشى  
 برگير

 كند گر شب چنين
 ميسر يزدان

 دنيا در آنچه و دنيا ز  
 بهتر است

 
  بيداركننده حكايتهاى دوم بخش
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 و بيدارى در تقوا و ايمان اهل داستانهاى نقل در كه آنجائى از
 عمل به را شنونده كه طورى به است، خاصى تأثير دل آگاهى

 سپس و توبه اهل از داستان چند مقام اين در دارد، وامى
 اين در مندرجه مطالب بعضى بر است شاهد و مؤيد كه داستانهائى

 آنها خواندن از عزيز خوانندگان است اميد .گردد مى نقل كتاب،
 .شوند مند بهره

 [ تحريم سوره در خمر خوردن حرمت داستان] «1» 
 خمر تحريم آيه چون كه است سبزوارى القلوب مصابيح كتاب در

 كسى :داد ندا آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول منادى آمد، فرود
 و عليه اللّه صلّى خدا رسول كه افتاد اتفاق روزى .خورد خمر نبايد

 به شراب شيشه كه مسلمانى مرد و فرمود مى مرور اى كوچه به آله
 و عليه اللّه صلّى خدا رسول چون .شد كوچه آن وارد داشت، دست

 كه كردم توبه خدايا :گفت ترسيد، سخت آيد، مى كه ديد را آله
 د،ش حضرت آن به نزديك چون .نكن رسوا مرا نخورم، خمر ديگر

 دست حضرت آن .است سركه :گفت چيست؟ شيشه اين در :فرمود
 سركه ديد ريخت، پس .بريز من دست در قدرى :فرمود داشت پيش
 مرد آن .است

______________________________ 
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 مَقاماً رَبُّكَ يَبْعَثَكَ أَنْ  عَسى لَكَ نافِلَةً بِهِ فَتَهَجَّدْ اللَّيْلِ مِنَ وَ -(1) 
 .(87 آيه 17 سوره) مَحْمُوداً

 420 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 خمر بلكه نبود سركه كه خدا به قسم اللّه، رسول يا :گفت و گريست

 .شد چنين نكند، رسوا مرا كه خواستم خدا از و كردم توبه ولى بود
 را او سيئات خداوند كند، توبه هركه است چنين :فرمود حضرت آن

 .«حَسَناتٍ سَيِّئاتِهِمْ اللَّهُ يُبَدِّلُ لئِكَفَأُوْ» فرمايد مى مبدل حسنات به
 [ سنى فرد شدن شيعه چگونه داستان] «2» 

 بن معاوية از نموده روايت 4 حديث التوبه، وقت باب كافى در و
 بود شيخى ما همراه به و رفتيم مى مكه به ما :گفت كه وهب

 را نماز راه، در و بود نگرفته فرا را شيعه مذهب ليكن .خداپرست
 براى را نماز خواندن تمام كه سنيها مذهب به) خواند مى تمام

 مذهب شيعى بود همراهش كه اش برادرزاده و (دانند مى روا مسافر
 شيعه مذهب كاش :گفتم برادرزاده به من و شد بيمار شيخ آن .بود

 و .دهد نجات را او خدا شايد كردى مى پيشنهاد خود عموى به را
 وضع كه بميرد خود حال به شيخ اين ذاريدبگ گفتند همراهان همه

 جان عمو :گفت او به و نياورد تاب اش برادرزاده .دارد خوبى
 مرتد همه آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول از پس مردم كه راستى
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 خود مانند السّالم، عليه طالب ابي بن على و نفر، چند جز به شدند
 و عليه اللّه صلّى خدا رسول از پس و داشت اطاعت حق خدا رسول

 اى ناله و كشيد آهى شيخ آن :گويد .بود او آن از اطاعت حق آله،
 شرفياب ما و برآمد جانش و ام عقيده همين بر هم من :گفت و زد

 گزارش اين سرى بن على و شديم الساّلم عليه صادق امام خدمت
 از است مردى او :فرمود پاسخ در .داد السّالم عليه صادق امام به را

 .بهشت اهل
 شيعه مذهب از آنكه حال و است بهشتى چگونه :گفت سرى بن على
 او از ديگر :فرمود .مرگش ساعت همان در جز نداشت سابقه هيچ
 اين از .است آمده در بهشت به سوگند خدا به خواهيد، مى چه

 باقى آخر نفس تا حق به رجوع و توبه وقت كه شد دانسته داستان
 .(گذشت چنانچه كند مرگ به يقين هآنك از پيش البته) است

 [نكرد وفا خود وعده به كه دزدى كفن داستان] «3» 
 از ،117 صفحه الرجاء، و الخوف باب االنوار، بحار 15 جلد در

 در :فرمود كه كرده روايت العابدين زين الحسين بن على حضرت
 ترسيد و شد مريض اش همسايه دزد، كفن بود مردى اسرائيل بنى

 بودم؟ اى همسايه چگونه :گفت او به و طلبيد را دزد فنك .بميرد
 .است حاجتى بتو مرا :گفت .بودى اى همسايه نيكو :گفت دزد كفن
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 كه هركدام گفت و كرد حاضر كفن دو پس .داد خواهم انجام :گفت
 چون و بپوشانند ديگر كفن در مرا تا خودت براى بردار باشد، بهتر
 مرا و نشكاف مرا قبر كردند، دفن مرا

 421 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 كفن همسايه اصرار سبب به اينكه تا نپذيرفت دزد كفن .مساز برهنه

 كفن كردند، دفنش و مرد همسايه چون و رفت و برداشت را نيكوتر
 او با وعده خلف من بفهمد تا ندارد شعورى كه مرده :گفت دزد

 و كافتش را قبرش پس دزدم، مى را او كفن و روم مى ام، كرده
 .نكن :گويد مى كه شنيد سختى صيحه كند برهنه را او خواست چون

 مردنش هنگام تا پوشانيد را قبرش و نكرد برهنه را او و ترسيد پس
 نيكو :گفتند شما؟ براى بودم پدرى چگونه :گفت فرزندانش به

 خواهيم انجام :گفتند .است حاجتى شما به مرا :گفت .بودى پدرى
 شدم، خاكستر چون و زنيد آتش را بدنم ردمم هرگاه :گفت .داد

 سمت به نصفى و دريا سمت به نصفى دهيد، باد به را خاكسترم
 تعالى خداى پس .كردند چنين مرد، چون و كردند قبول .صحرا

 :فرمود و كرد اش زنده و نمود جمع را او بدن متفرقه خاكسترهاى
 مقس عزتت به :كرد عرض كردى؟ وصيتى چنين كه شد سبب چه

 را تو منهم :فرمود پس .داشت وصيت اين بر مرا تو عذاب از ترس
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 راضى را طلبكارانت و كردم مبدل امن به را تو ترس و بخشيدم
 از كار گنه هرگاه كه شود مى دانسته حكايت اين از .كرد خواهم
 هم خداوند باشد، ترسناك خداوند عذاب از و شود پشيمان گناهش

 .فرمود خواهد راضى را او ءخصما و آمرزيد خواهد را او
 [خود عبادت بوسيله را عابد مرد شيطان دادن فريب داستان] «4» 

 روايت الساّلم عليه صادق حضرت از الكافى، من الروضة كتاب در
 دنيا گرد كه بود مردى اسرائيل بنى ميان در :فرمود كه كرده
 ادد صدائى شيطان .بود نيالوده دست آن چيز هيچ به و بود، نگشته

 كه شما از كيست :گفت شدند، جمع گردش لشگريانش همه كه
 .واگذار من به را او :گفت يكى دهد؟ فريب را مرد اين بتواند

 زنها راه از :گفت كنى؟ مى گمراه را او راهى چه از :گفت شيطان
 را آنها مزه و نيازموده را زنها او نيستى، او مرد تو :گفت شيطان

 و خوارى مى راه از را او :گفت ديگرى شيطانك .نچشيده
 .نيستى آن مرد هم تو :گفت شيطان .كنم مى گمراه خوشگذرانى

 راه از :گفت ديگر شيطانك .ندارد امور اين به توجهى او زيرا
 .سازم مى گمراه را او خير عمل و نيك كردار

 مرد آن كه جائى به شيطانك آن .هستى او مرد تو :گفت شيطان
 .خواند نماز و ايستاد او برابر در و رفت بود، عبادت مشغول عابد
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 .بود نماز مشغول و رفت نمى خواب شيطانك رفت، مى خواب عابد
 آسودگى شيطان آن كرد، مى استراحت و شد مى خسته مرد آن

 را خود رفت، او نزد عابد، مرد آن .ميكرد عبادت پياپى و نداشت
 اى :گفت او به و شمرد كوچك را خود كار و ديد ارزش كم او نزد

 گرفتى؟ نيرو خواندن نماز همه اين بر چيز كدام با خدا، بنده
 او به شيطانك

 422 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 .نداد پاسخى هم باز و گفت باز را خود پرسش سپس .نداد پاسخى

 راستى خدا بنده اى :گفت او پاسخ در بار اين پرسيد، او از سوم بار
 به گناه آن هرگاه و نمودم توبه آن از و كردم گناهى يك من كه

 گناهى چه بگو، من به :گفت .شوم نيرومند نماز بر آيد، يادم
 از و برو شهر به :گفت شوم؟ نيرومند نماز بر تا بكنم منهم تا اى كرده

 از و بده او به درهم دو و كن پرسش فالن نام به اى معروفه فاحشه
 دو دانم نمى من بياورم، درهم دو كجا از من :گفت .بگير كام او

 او به و برگرفت درهم دو خود، پاى زير از شيطانك چيست؟ درهم
 شهر به داشت، سر بر كه ردائى همان با برخاست هم او و داد

 خانه به را او مردم .كرد مى پرسش فاحشه فالن خانه از و درآمد
 آن نزد عابد .بدهد پند را او آمده كه پنداشتند و كردند رهبرى او
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 آماده و برخيز گفت و انداخت او بر را درهم دو و رسيد فاحشه
 به و .بفرمائيد :گفت عابد به و شد اندر خانه به و برخاست او .باش

 نزد كسى تو، وضع اين به كه دارى وضعى و سر تو :گفت او
 او .بده من به را خود حال گزارش .آيد نمى من مانند اى فاحشه
 خدا بنده اى :گفت زن آن و داد گزارش او به را خود منظور
 كه نيست چنان و است آسانتر كردن توبه از گناه، ترك راستى
 موفق بدان و دريابد را آن رفت، توبه دنبال و كرد گناه هركس

 تو براى كه باشد شيطانى تو رهنماى اين كه است سزا همانا .شود
 .نبينى آنجا در چيزى كه برگرد خود جاى به تو شده، مسجم

 بر شد، بامداد چون .مرد شب همان هم زن آن و برگشت عابد آن
 او كه شويد حاضر فالنه جنازه سر بر» :بود شده نوشته اش خانه در
 درنگ روز سه تا و افتادند شك در همه مردم «است بهشت اهل از

 ترديد او درباره آنكه براى نسپردند، خاك به را او و كردند
 را آن من كه خود پيغمبران از يكى به جل و عز خداى و .داشتند

 باالى برو كه كرد وحى دانم، نمى السّالم عليه عمران بن موسى جز
 بخوانند نماز او بر تا بفرما مردم به و بخوان نماز او بر و فالنه سر

 اينكه براى .كردم واجب او بر را بهشت و آمرزيدم را او من زيرا
 .بازداشت من كردن گناه از مرا بنده فالن
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 [ جبل بن معاذ داستان] «5» 
 كه جبل بن معاذ از كرده روايت عمران، آل سوره صافى، تفسير در

 رسول و كرد سالم و .بود گريان كه درحالى خدا رسول بر شد وارد
 :گفت آورده؟ گريه به را تو چيز چه :فرمود و داد جواب را او خدا

 جوانى بر كه صورت خوش است جوانى خانه بيرون اللّه، رسول يا
 وارد حضرتت بر خواهد مى و گريد مى مرده بچه زن نندما خود
 -رسول پس .شود

 423 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 سالم و كرد وارد را جوان معاذ پس .كن حاضر را او :فرمود خدا
 :فرمود و داد جواب را او آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول و نمود

 :گفت آورده؟ گريه به را تو چيز چه جوان اى
 اگر كه ام آورده بجا زيادى گناهان آنكه حال و نگريم چگونه
 جهنم آتش به مرا كند، مؤاخذه آنها از ئى پاره به مرا من خداى

 مرا و آنها به كرد خواهد مؤاخذه مرا كه دانم مى و .سوزاند مى
 .آمرزيد نخواهد

 خدا براى شريك آيا :فرمود آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول پس
 اى؟ داده قرار
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 .باشم شده قائل او براى شريك اينكه از برم مى خدا به پناه :گفت
 آن پس .نه :گفت اى؟ كشته حق بدون را كسى آيا :فرمود پس

 كوههاى مانند هرچند را تو گناهان آمرزد مى خدا :فرمود حضرت
 .باشد محكم
 خدا رسول .است سخت كوههاى از بزرگتر گناهانم :گفت جوان
 در هرچند را، تو گناهان آمرزد مى :فرمود آله و عليه اللّه صلّى

 آنچه و درختها و رملها و درياها و هفتگانه زمينهاى مانند سنگينى
 .باشد بوده خلق از است آنها در

 صلّى خدا رسول پس .است بزرگتر اينها همه از گناهانم :گفت جوان
 مانند به هرچند را گناهانت خدا آمرزد مى :فرمود آله و عليه اللّه

 .باشد كرسى و عرش و ستارگان و سمانهاآ
 عليه اللّه صلّى خدا رسول پس .است بزرگتر هم اينها از :گفت جوان

 اى تو بر واى :فرمود و كرد نظر او به غضبناكى شخص مانند آله و
 سجده به جوان پس پروردگارت؟ يا است بزرگتر تو گناهان جوان،

 بزرگتر من خداى زا چيزى من، پروردگار است منزه :گفت و افتاد
 .است بزرگتر بزرگى هر از من خداى و نيست
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 گناهان آمرزد مى آيا :فرمود آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول پس
 رسول يا قسم خدا به نه :گفت جوان بزرگ؟ خداى مگر را بزرگ

 .شد ساكت پس .اللّه
 به مرا دهى مى خبر آيا جوان اى تو بر واى :فرمود خدا رسول پس

 گناهانت؟ از يكى
 را مردگان و كردم مى قبر نبش سال هفت من بلى :گفت جوان
 .فروختم مى و آوردم مى بيرون را آنها كفنهاى و ساختم مى برهنه

 دفن قبرش در را او چون و مرد انصار بعض از دختركى پس
 و آوردم بيرون را او كفنهاى و شكافتم را او قبر شب، در كردند،

 را دختر آن بدن و داد فريب مرا نشيطا برگردم خواستم چون
 برگردم خواستم چون و .كردم زنا او با اينكه تا داد، جلوه برايم

 از تو بر واى جوان اى :گفت مى كه شنيدم سرم پشت از اى ناله
  مجازات

 424 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 از تو بر واى پس كردى، جنب و ساختى عريان مرا قيامت، روز

 :گفت پس .الهى آتش
 را بهشت بوى كنم نمى گمان (آله و عليه اللّه صلّى) اللّه رسول يا

 .بينيد؟ مى چگونه مرا شما بشنوم
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 من، از شو دور فاسق اى :فرمود آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول
 را جمله اين و .آتشى به نزديك چقدر بسوزم تو آتش از ترسم مى

 از اى توشه پس .شد خارج حضرت آن نزد از جوان تا فرمود تكرار
 گردنش به را خود دستهاى و رفت مدينه كوههاى به و برداشت شهر
 از و گناهكارم توام ذليل بنده :گفت مى هايش ناله در و نموده غل

 را ترسم و كرد رد مرا و رفتم پيغمبرت نزد و پشيمانم خود كردار
 از و مفرما رد مرا دهم مى قسم بزرگيت به را تو .ساخت زيادتر

 طورى به بود روز شبانه چهل حال اين در و .مساز محروم ترحمت
 خدايا :گفت روز چهل از پس .شدند مى گريان برايش جانوران كه
 اگر و ده خبر رسولت به پس آمرزيدى مرا اگر كردى؟ چه من با

 آتش به مرا زودتر پس كنى، عذاب مرا خواهى مى و نيامرزيدى
 قيامت رسوائى از مرا و فرما مبتال ديگرى عقوبت به يا بسوزان

 آيات اين آله و عليه اللّه صلّى پيغمبرش بر خداوند پس .ده نجات
 :فرمود نازل را
 به كنند ستم خود به يا كنند، زشتى بسيار گناه هرگاه كه آنان و» 

 پس .را او عذاب يا را خدا كنند ياد آورند، بجا بزرگترى گناه اينكه
 كنند آمرزش طلب خدا از و نندك توبه شده خود گناهان از پشيمان

 مصر هم خود گناه بر و خدا جز بيامرزد را گناهان كه كيست و
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 آمرزش ايشان جز ايشان، .باشند دانا آن به كه درحالى نباشند
 آنها زير از شود مى جارى كه هائى بوستان و پروردگارشان از است

 جزاى است نيكو چه و هستند آنها در هميشه كه درحالى جويها،
 .«1» «كنند مى معامله خدا با كه كسانى

 خانه از آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول شد، نازل آيه اين چون و
 :فرمود اصحاب به و نمود مى تبسم و خواند مى را آيه اين و درآمد
 رسول يا گفتند دهد؟ خبر تائب جوان آن جاى از مرا كه كيست

 و رفتند جا بدان اصحاب با حضرت پس .است كوه فالن در اللّه،
 غل گردن به را دستهايش ايستاده، سنگ دو بين كه ديدند را جوان
 از صورتش كرده،

______________________________ 
 اللَّهَ ذَكَرُوا أَنْفُسَهُمْ ظَلَمُوا أَوْ فاحِشَةً فَعَلُوا إِذا الَّذِينَ وَ -(1) 

 ما  عَلى يُصِرُّوا لَمْ وَ اللَّهُ إِلَّا لذُّنُوبَا يَغْفِرُ مَنْ وَ لِذُنُوبِهِمْ فَاسْتَغْفَرُوا
 تَجْرِي جَنَّاتٌ وَ رَبِّهِمْ مِنْ مَغْفِرَةٌ جَزاؤُهُمْ أُولئِكَ يَعْلَمُونَ هُمْ وَ فَعَلُوا

 آيه عمران آل .الْعامِلِينَ أَجْرُ نِعْمَ وَ فِيها خالِدِينَ الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ
135. 

 425 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
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 و ريخته زياد گريه از چشمش مژگان شده، سياه آفتاب تابش
 كاش كردى احسان و دادى نعمت خيلى من به تو خدايا :گويد مى
 خدايا جهنم؟ به يا فرستى مى بهشت به مرا كارم آخر دانستم مى

 كاش و است تر عظيم كرسى و عرش و زمينها و آسمانها از گناهم
 اين و كنى مى رسوايم قيامت در يا آمرزى مى مرا دانستم مى

 و ريخت مى سر بر خاك و نمود مى گريه و كرد مى تكرار را كلمات
 .بودند شده ناله هم او با سرش باالى پرندگان و اطرافش جانوران

 گردنش از را غل آمد، او نزد آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول پس
 كه بادت شارتب :فرمود و نمود پاك سرش از را خاكها كرد، باز

 جبران را گناهان طور اين :فرمود اصحاب به پس آمرزيدت خداوند
 را او و خواند او بر را قرآن آيه پس .كرد جوان اين چنانچه كنيد،

 .داد بشارت بهشت به
 از را جوان آن آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول اينكه نماند ناگفته

 سخت و بزرگ ناهشگ چون كه بوده اين براى شايد كرد، دور خود
 گناهش ريشه بلكه گردد زيادتر خوفش آتش كه فرمود قصد بوده،

 و شود برطرف گناهش تاريكيهاى چشمش اشك به و گردد سوخته
 در و شد هم قسم همين چنانچه .گردد حقتعالى رحمت مستحق
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 به باشد، بيشتر دل سوختگى و ندامت حالت هرچه كه شد گفته پيش
 .است تر نزديك مغفرت و رحمت

 بود لطفى آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول كردن رد خالصه و
 .شد تمام او نفع به و جوان آن درباره
 [پيامبر توسط قريظه بنى قلعه محاصره داستان] «6» 

 رسول چون كه كرده روايت ،127 صفحه البحار، سفينة 1 جلد در
 آنها و د،نمو محاصره را قريظه بنى قلعه آله و عليه اللّه صلّى خدا

 و اذيت مقام در سخت كه مدينه نزديكى بودند يهود از جماعتى
 خدا رسول نظر مرتبه اين در و بودند، مسلمانان و حضرت آن آزار
 آنها كشتار و جنگ جز آن چاره كه بود اين آله و عليه اللّه صلّى

 تا فرست ما نزد را لبابه ابو كه حضرت آن نزد فرستادند پس .نيست
 آنها به آشنائى سابقه لبابه ابو و كنيم مشورت خود كار در او با

 رفت، چون و .برو آنها نزد :فرمود لبابه ابو به حضرت آن .داشت
 رسول حكم كنيم قبول آيا دانى، مى چه را، ما صالح :گفتند او به

 .را؟ آله و عليه اللّه صلّى خدا
 صلّى خدا رسول نظر كه بدانيد و كنيد قبول بلى :گفت لباله ابو

 .نمود خود گلوى به اشاره و است كشتن شما درباره آله و عليه اللّه
 خود به و شده پشيمان خود گفتار از پس
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 426 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 و عليه اللّه صلّى پيغمبر راز و كردم خيانت رسولش و خدا به :گفت
 .نمودم آشكار را آله
 صلّى خدا رسول نزد خجلتش از نيامد و شد خارج يهود قلعه از پس
 خود و بست خود گردن به بندى و رفت مسجد به و آله و عليه اللّه

 خدا رسول قبر نزديك ستون آن جاى و) بست مسجد ستون به را
 التوبه اسطوانة به مشهور و دوم ستون و است آله و عليه اللّه صلّى
 .بيامرزد مرا خدا يا بميرم تا نشوم باز ستون اين از گفت و (است
 اگر :فرمود .دادند آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول به را شخبر

 و نمودم مى آمرزش طلب خداوند از برايش خودم نزد بود آمده
 ابو و .است سزاوارتر او به خداوند كرده، خدا به رو خود كه الحال

 نميرد كه خوراكى مقدار دخترش شب، در و بود روزه روزها لبابه
 و كرد مى باز را او حاجت قضاى و رتضرو هنگام و داد مى او به

 هنگامى بود چنين او حال كه چندى از پس و .بست مى را او بعد
 قبولى بود، سلمه ام حجره در آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول كه

 به حضرت آن و شد وحى حضرت آن بر خداوند طرف از او توبه
 .آمرزيد را لبابه ابو خداوند كه فرمود سلمه ام

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  951 

 بياگاهانم؟ اش توبه قبول به را او دهيد مى اذن :گفت هسلم ام
 كرد بيرون حجره از را خود سر سلمه ام پس .كن آگاهش :فرمود

 .داد بشارت خداوند آمرزش به را او و
 باز ستون از را او كه آمدند مسلمانان .هلل الحمد :گفت لبابه ابو

 به آله و ليهع اللّه صلّى خدا رسول اينكه جز خدا به نه :گفت كنند،
 را تو خداوند فرمود و آمد حضرت آن پس .كند باز مرا دستش

 :گفت پس .آمدى دنيا به مادرت از كه شدى روزى مانند و آمرزيد
 صدقه را دارائيم تمام دهيد مى اذن ام توبه قبولى نعمت شكرانه به

 نه، :فرمود دهم؟ صدقه را دارائيم ثلث دو :گفت .نه :فرمود دهم؟
 اللّه صلّى خدا رسول پس .آور بجا :فرمود .دارائيم ثثل پس گفت
 .فرمود تالوت را آيه اين آله و عليه

 كردار كردند آميخته خود گناهان به كردند اقرار كه ديگران و» 
 رجوع آنها به رحمت به خدا شايد را، بد كردار ديگر و نيك

 از بگير است، مهربان و آمرزنده خدا كه نيست اين جز .فرمايد
 را حسناتشان كند زياد و را ايشان كند پاك تا را صدقه الهايشانم

 خدا و است ايشان آرامش تو دعاى زيرا برايشان كن دعا و .آن به
 از را توبه كند مى قبول خداوند كه دانيد نمى آيا .است دانا شنواى
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 اينكه و را ايشان هاى صدقه (كند مى قبول) گيرد مى و بندگانش
 .«1» «است مهربان و زندهآمر بسيار خداوند

______________________________ 
 سَيِّئاً آخَرَ وَ صالِحاً عَمَلًا خَلَطُوا بِذُنُوبِهِمْ اعْتَرَفُوا آخَرُونَ وَ -(1) 
 -اللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِمْ يَتُوبَ أَنْ اللَّهُ عَسَى

 427 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 خود گناه بايد اوال، كننده، هتوب كه آموزد مى ما به داستان دو اين

 مغفرت و رحمت و باشد، شرمسار سخت و دانسته بزرگ را
 خود و باشد جدى آن طلب در و داند عظيمى نعمت را پروردگار

 پاك و اش توبه قبولى به يقين تا ثانيا، و .بيند آن محتاج سخت را
 و .برندارد مغفرت طلب و تضرع از دست نكند، گناهش از شدن
 .مرگ ساعت مگر شود نمى حاصل يقين ينا غالبا

 نترس اينكه به رسد گوش به ملك نداى كه مرگ ساعت تا خالصه و
 و باشد، گداز و سوز در بايد «1»  بهشتى اهل و اى شده آمرزيده و

 مقدمه در چنانچه اش، توبه قبولى از باشد رجاء و خوف حالت بين
 .شد ذكر مفصال كتاب

 از را كرده سرخ آهن خود دست با كه آهنگر مرد داستان] «7» 
 [آورد مى بيرون كوره
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 در داماد، مير الحكماء سيد سبط اشرف، محمد سيد المحققين فخر
 از ايشان و الرحمه عليه ثانى شهيد خط از السادات فضائل كتاب
 مصر وارد صالحين از يكى كه كرده نقل جوزى ابن مدهش كتاب
 از را كرده سرخ آهن خود دست با كه كرد مالقات را آهنگرى شد،

 با .رساند نمى صدمه او به آهن حرارت و آورد مى بيرون كوره
 :گفت خود
 اى :گفت و كرد سالم آمد، پيش .است اوتاد از يكى البته مرد اين

 دعائى داده، تو به را كرامت اين كه كسى آن حق به خدا بنده
 آن مرد اى :گفت و بگريست بشنيد چون آهنگر .بنما من درباره

 .دانم نمى صالحين از را خود من است، خطا بردى من به كه گمان
 خالص بندگان مگر نيست قادر كسى را تو عمل اين :گفت مرد آن

 منت من بر :گفت مرد آن .است سببى را اين :گفت آهنگر .صالح
 مشغول دكان همين در روزى :گفت .بگو برايم را سبب آن و گذار

 وارد من بر بودم نديده مانندش هك جمال صاحب زنى بودم، كار
 شدم، جمالش شيفته من نمود، شكايت خود پريشانى و فقر از و شد

 اى :گفت .داد خواهم انجام را تو حوائج ميدهى مرا مراد اگر :گفتم
  منهم .نيستم عمل اين اهل من بترس، خدا از مرد

______________________________ 
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 عَلَيْهِمْ صَلِّ وَ بِها تُزَكِّيهِمْ وَ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً والِهِمْأَمْ مِنْ خُذْ رَحِيمٌ غَفُورٌ
 يَقْبَلُ هُوَ اللَّهَ أَنَّ يَعْلَمُوا لَمْ أَ عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ وَ لَهُمْ سَكَنٌ صَالتَكَ إِنَّ

  الرَّحِيمُ ابُالتَّوَّ هُوَ اللَّهَ أَنَّ وَ الصَّدَقاتِ يَأْخُذُ وَ عِبادِهِ عَنْ التَّوْبَةَ
 .(106 و 105 و 104 آيه التوبه سورة)

 أَلَّا الْمَالئِكَةُ عَلَيْهِمُ تَتَنَزَّلُ اسْتَقامُوا ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذِينَ إِنَّ -(1) 
 سوره) .تُوعَدُونَ كُنْتُمْ الَّتِي بِالْجَنَّةِ أَبْشِرُوا وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَخافُوا
 .(30 آيه فصلت

 428 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 از بعد .رفت پريشانى حال با زن آن .خودرو كار پى از :گفتم

 :گفت و برگشت چندى
 آن حال آن در .كنم اجابت را تو كه كشانيد اينجا به مرا ضرورت

 چرا :گفت زن .كردم قفل را خانه در و رفتم خانه به برداشته را زن
 .شوند باخبر حالم از مردم سيدمتر :گفتم كردى؟ قفل را خانه در

 .است رحيم و غفور خدا :گفتم ترسى؟ نمى خدا از چرا :گفت
 تند باد از كه ريحان شاخه چون ديدمش رفتم، نزديكش چون و

 چشمش از اشك سيالب و افتاد اضطراب و قلق در شود مضطرب
 :گفت شود؟ مى چه را تو :گفتم .شد جارى
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 :گفت .است ما به ناظر و حاضر كه ترسناكم و خائف خود خداى از
 آتش خداوند كه كنم مى ضمانت بردارى، من از دست اگر مرد اى

 دست كرد اثر من در زن آن كالم .كند حرام تو بر را آخرت و دنيا
 برو زن اى :گفتم و دادم او به داشتم آنچه و كشيدم خود مقصود از
 و خوشحال زن آن .كردم رها خدا ترس از را تو كه سالمت به

 كه اى مخدره ديدم خواب در شب آن .برگشت اش خانه به مسرور
 :فرمود من به و داشت سر بر ياقوت از تاجى

 كه زنى آن مادر :فرمود كيستيد؟ شما گفتم .دهد خيرت جزاى خدا
 آتش به را تو خدا كردى، ترك خدا ترس از را او و آمد تو نزد
 از :گفت بود؟ ميلفا كدام از زن آن :گفتم .نسوزاند آخرت و دنيا
 بجا خدا حمد آن از پس آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول نسل

 در كه اميدوارم و رساند نمى ضرر من به آتش روز آن از .آوردم
 .نسوزاند مرا هم آخرت

 از را خود شهوت آتش هركه كه گردد مى روشن داستان اين از
 شهوت، هيجان و اسباب شدن فراهم هنگام و نگهدارد حرام

 خواهد قرار سالمت و برد او بر را آتش خداوند كند، خوددارى
 .«1» دهد مى جايش خود رحمت جوار در و داد
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 ابراهيم بن اسحاق خواب بواسطه قاتل شدن آزاد داستان] «8» 
 [ طاهرى

 در طاهرى ابراهيم بن اسحاق كه فرموده نقل مزبور، كتاب در نيز و
 قاتل :فرمود او به كه ديد را هآل و عليه اللّه صلّى خدا رسول خواب

 و طلبيد را خود مالزمان شد، بيدار خواب از ترس با .كن رها را
 كه مردى است، حاضر :گفتند است؟ كجا در و كيست قاتل اين :گفت

 او به اسحاق كردند، حاضر را او .است كرده قتل به اقرار خودش
 ماعتىج و من گفت .كرد خواهم رها را تو بگوئى راست اگر :گفت

 را حرامى هر فساد، اهل از
______________________________ 

 الْجَنَّةَ فَإِنَّ  الْهَوى عَنِ النَّفْسَ نَهَى وَ رَبِّهِ مَقامَ خافَ مَنْ أَمَّا وَ -(1) 
 .(40 آيه نازعات سوره) . الْمَأْوى هِيَ

 429 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 و زديم مى دست شتىز عمل هر به بغداد در و شديم مى مرتكب

 شد وارد ما بر زال پيره آن روزى .آورد مى زن ما براى زالى پيره
 و ديد را ما چون دختر آن .بود جمال غايت در دخترى او با و

 او چون .افتاد زمين بر كرده غش و زد اى صيحه دانست را مطلب
 و بترسيد خدا از اللّه اللّه :گفت و زد فرياد آورند، هوش به را
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 در :گفت و داده فريب مرا غداره عجوزه اين .برداريد من از دست
 افسانه چندان و .باشد مى ديدن قابل كه است تماشائى محله فالن
 .كشانيد اينجا به مرا آمدم، او همراه به گردانيد راغب مرا كه گفت

 رفقاى .هستم الساّلم عليها زهرا نسل از علويه من بترسيد خدا از
 به من .درآويختند دختر به و نكردند عتنائىا سخنان اين به من

 آنها از و نمودم غيرت آله و عليه اللّه صلّى خدا رسول حرمت جهت
 بينى مى چنانچه كردند وارد من بر بسيار جراحات .كردم جلوگيرى

 را دختر و كشتم را او و زدم ايشان بزرگترين بر سخت ضربتى پس
 كرد دعا ام درباره خترد .كردم مرخص را او و نمودم خالص سالما

 باشد، تو يار و پوشاندى مرا چنانچه را تو عيب بپوشاند خدا :گفت و
 صرخه، و صيحه صداى از حال آن در .كردى من يارى چنانچه

 دست در آلود خون خنجر كه درحالى ريختند، خانه به همسايگان
 .آوردند اينجا و گرفتند مرا .غلتيد مى خون در مقتول و بود من

 :گفت مرد آن .بخشيدم خدا رسول و خدا به را تو من :گفت قاسحا
 او به مرا كه كسى آن حق به و كردم توبه گناهان جميع از هم من

 .گردم برنمى معصيت به ديگر بخشيدى
 و حرام ترك واسطه به قاتل، مرد آن كه بينيد مى داستان اين در

 رسول حرمت و خدا براى مظلوم از كردن يارى و آن از جلوگيرى
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 خدا لطف مورد چگونه آلودگيهايش همه آن با آله و عليه اللّه صلّى
 توبه به و دادند نجات شدن كشته از را او كه طورى به شد رسول و

 .داشتند موفقش گناهان از
 [ خويش نفس محاسبه و صمد ابن داستان] «9» 

 :فرموده نقل اآلخره، منازل كتاب در قمى عباس شيخ حاج مرحوم
 را خود نفس روز، و شب اوقات بيشتر صمد، ابن نام به شخصى كه

 حساب كه را خود عمر گشته ايام روزى پس .كرد مى حساب
 كرد حساب پس .است گذشته عمرش از سال شصت ديد كرد، مى
 :گفت .شود مى روز پانصد و هزار يك و بيست كه يافت را، آن ايام
 مالقات پس .باشم نكرده بيشتر گناه يك روزى اگر من بر واى
 و بگفت را اين .گناه پانصد و هزار يك و بيست با را خداى كنم مى
 .كرد وفات بيهوشى همان در و افتاد هوش بى

 430 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 زمين به آله و عليه اللّه صلّى رسول حضرت وقتى كه شده روايت

 .بياوريد هيزم برويد :فرمود خود اصحاب به آمد، فرود گياهى بى
 .شود نمى يافت آن در هيزم و گياهيم بى زمين در ما :كردند ضعر

 و آوردند هيزم پس بياورد شود مى ممكنش هرچه هركس :فرمود
 :فرمود شد، جمع هيزمها چون .ريختند هم روى حضرت آن مقابل
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 حضرت آن مقصود كه شد معلوم .گناهان شوند مى جمع طور همين
 شوند ملتفت اصحاب كه دبو اين هيزم، آوردن به فرمودن امر از

 آمد، نمى نظر به هيزم گياه، از خالى بيابان آن در كه طور همين
 كثيرى مقدار ريختند هم روى و كردند جستجو آن از كه وقتى
 نظر به گناه نحو همين به .گرديد تلى مانند و شد جمع هيزم
 جمع بسيارى گناهان شود، حساب و جستجو چون آيد، نمى
 فرض گناه يك خود عمر روز هر براى صمد بنا چنانچه .شود مى

 .شد گناه پانصد و هزار يك و بيست كه كرد
 [ شعوانه داستان] «10» 

 بود زنى بصره در :كه فرموده نقل السعاده معراج در نراقى فاضل
 كه شد نمى منعقد فجور و فسق از بصره در مجلسى كه نام شعوانه

 هاى كوچه در خود نكنيزا از جمعى با روزى .باشد خالى وى از
 بود بلند خروش آن از كه رسيد اى خانه در به گذشت مى بصره
 را كنيزى است غوغائى و خروش عجب اينجا در اللّه سبحان :گفت

 كنيز آن حال، حقيقت استعالم براى فرستاد خانه آن اندرون به
 ديگرى .برنگشت و رفت هم او فرستاد، ديگر كنيز .برنگشت و رفت

 و رفت كنيز برگردد، زود كه كرد سفارش او به و فرستاد را
 ماتم بلكه نيست، مردگان غوغاى اين خاتون، اى :گفت برگشت،
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 است سياهان نامه و عاصيان و بدكاران ماتم اين .است زندگان
 چه خانه اين در كه ببينم بروم آه :گفت شنيد، را اين كه شعوانه

 و نشسته نجاآ در واعظى ديد رفت، اندرون به چون .است خبر
 خدا عذاب از و كند مى موعظه را ايشان آمده فراهم او دور جمعى

 حينى در و مشغولند زارى و گريه در همگى ايشان و ترساند مى
 :كرد مى را آيه اين تفسير واعظ كه رسيد

 مِنْها أُلْقُوا إِذا وَ زَفِيراً وَ تَغَيُّظاً لَها سَمِعُوا بَعِيدٍ مَكانٍ مِنْ رَأَتْهُمْ إِذا» 
 چون قيامت روز در پس «ثُبُوراً هُنالِكَ دَعَوْا مُقَرَّنِينَ ضَيِّقاً مَكاناً

 .آيند لرزيدن در عاصيان و آيد غريدن در ببيند را عاصيان دوزخ
 به و تاريك و تنگ مقامى در افكنند، دوزخ در را عاصيان چون و

 مالك .برآورند واويال فرياد بسته باز يكديگر به آتشين زنجيرهاى
 :گويد ايشان به جهنم

 صادر شما از اين از بعد كه فغان و فرياد بسا .آمديد بفرياد زود
  چون شعوانه .شد خواهد

 431 :ص ،2 ج كبيره، گناهان
 يكى من شيخ، اى :گفت و كرد اثر او در سخت شنيد، را آيات اين

 آمرزد؟ مى مرا خداوند كنم، توبه اگر آيا درگاهم، روسياهان از
 تو گناه اگرچه آمرزد مى را تو خدا كنى توبه اگر البته :گفت ظواع
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 گناه اين از بعد كه منم شعوانه شيخ اى گفت .باشد شعوانه گناه مثل
 كنى، توبه اگر البته و است، الراحمين ارحم خدا :گفت واعظ .نكنم

 را خود كنيزان و بندگان كرد، توبه شعوانه پس شوى، مى آمرزيده
 نمود مى را خود هاى گذشته تالفى و شد عبادت ولمشغ و كرد آزاد

 .رسيد ناتوانى و ضعف نهايت به و شد گداخته بدنش كه نحوى به
 ديد نحيف و ضعيف بسيار را خود نگريست، خود بدن در روزى

 آخرت در دانم نمى شدم، گداخته نحو اين به دنيا در آه آه :گفت
 خوش دل كه درسي او گوش به غيب از ندائى است؟ چگونه حالم

 .را ما جزاى ببينى قيامت روز تا باش ما درگاه مالزم دار
 كسى در اين در نيامد

  عذرخواه

 نشستش ندامت سيل كه  
  گناه
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