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D  C  B       A  
  

  شيخ دكتر عبداهللا عبدالرحمن بن جبرين تقديم
  

ى محمد وآله اهللا عل ى صلين، وهللا رب العالم الحمد
  وصحبه وسلم

بن محمد سدحان را   عبداهللادكتر رساله تأليف برادر محترم 
ايات و اندرزهاي مطالعه كردم، و مالحظه كردم كه ايشان رو

اند، و به شيوه  دهكراند و شاهكار بزرگ  اي انتخاب نموده ه ارزند
و چون ايشان مشاهده . اند استادانه و شايسته مقصود را رسانده

اند، و بر  رفته گناه فرو اند بسياري از مسلمانان در منجالب كرده
ه كنند اقدام ب ورزند، و به عواقب آن توجه نمي گناهان اصرار مي

  . ندا هاين رساله نمودتأليف 
ترديد گناه و عصيان عامل از بين رفتن بركت و نزول عذاب  بي

 الهي است، و آنچه بر سر پيشينيان آمد مجازات و كيفـر زودرسـي  
بـوده اسـت، و    )و نافرمـاني بخاطر كفر و شرك و اصرار بر گناه (

تـر اسـت، خداونـد دربـاره      كيفر زودرس شديدتر و به يادمانـدني 
¶  ¸  º          ¹  «   }  :يد گو شدگان در دنيا مي رخي از مجازاتب
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¿  ¾  ½  ¼À     Æ  Å  Ä   Ã  Â  Áz) .3: الحشر.(  
و اگر نه اين بود كه خداوند ترك وطن را بر آنان مقرّر داشته «

كرد، و براي آنها در آخرت  بود آنها را در همين دنيا مجازات مي
  .» نيز عذاب آتش است

شنويم، و با وجود اين همه خوانيم و مي اه با آن چه ميو همر
هائي كه به  ها و پندها، بسياري از كشورها و افراد و گروه نصيحت

بينيم كه بر گناهان كبيره اصرار  كنند را مي اسالم مباهات مي
كنند، و يكي از آن عاصيان به  و به گناه كردن افتخار مي ،ورزند مي

و آرزوي پاداش  ،كار نيك انجام داده گويانمود،  ر ميخگناهش ف
، و اين افتخاركردن فريب و وسوسه شيطان است، پس ردآن را دا
مسلماني واجب است به پروردگار روي آورد و رفتار بر هر 

 و بر گناهان گذشته خويش ،توبه نمايد خويش را اصالح كند و
را پذيرد و گناهان  اندوهگين شود، و پروردگار توبه بندگان را مي

  . دهد مورد عفو قرار مي
  آله وصحبه وسلميدنا محمد وس ىاهللا عل ى و صل

  نيعبداهللا بن عبدالرحمن الجبر
  عضو افتاء
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  مقدمه
ستائيم و از او  سپاس و ستايش از آن خداوند است، و او را مي

و از شر نفس و بدي كردار به او پناه . جوئيم هدايت و ياري مي
اي ندارد، و هر  كننده را هدايت كند گمراههر كسي  خدا بريم، مي

رحمت و  ص اي ندارد، و بر پيامبر كننده كه را گمراه كند هدايت
خداوند او را پس از  كه فرستيم، پيامبري هدايت درود و سالم مي

انقطاع وحي فرستاد تا مردم را به استوارترين آئين هدايت كند، و 
هاي غافل را باز  دلهاي كر و  هاي كور و گوش بواسطه او چشم

  . كرد
چه بسا مردماني از سنگدلي و از بين رفتن بركت و 

هاي شيطان و مشغول شدن به دنيا به جاي دين شكايت  وسوسه
  . كنند مي

È  }: فرمايد و از فرموده پروردگار غافل هستند كه مي
Î   Í  Ì  Ë  Ê  É z. )42 :ابراهيم(.  

دهند، غافل  ام مىگمان مبر كه خدا، از آنچه ظالمان انج«
  .»است

اين آيه : (گويد در معناي اين آيه مي :بن هارون   ميمون
 ابراهيم .)و تهديد براي ستمگر است  تسلي خاطر براي ستمديده
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ما نسلي بهشتي بوديم ابليس با معصيت ما (: گويد مي :هم دبن ا 
را فريب داد و از آن رانده شديم، پس شايسته است كه انسان 

  . )بازگردد» بهشت«ه زندگي خرسند نشود تا به وطنش گناهكار ب
ها جز بهره گناه و شوم بودن آن چيز  همه اين بدبختيبنابراين 

¾      ¿  Ã  Â  Á     À   } : فرمايد ديگري نيست، خداوند مي

  Æ  Å         Äz .)36-35: قلمال(.  
همچون ) كه در برابر حق و عدالت تسليمند(آيا مؤمناني را «
چگونه داوري شود؟  شما را چه مي. ركان و مجرمان قرار دهيممش
  .»كنيد؟ مي

 {  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
¿  ¾  ½  ¼À    Ä  Ã  Â   Áz. )21 :جاثيهال(.  

آيا كسانى كه مرتكب بديها و گناهان شدند گمان كردند كه ما «
صالح دهيم كه ايمان آورده و اعمال  مى آنها را همچون كسانى قرار

يكسان ) در دنيا و آخرت(اند كه حيات و مرگشان  انجام داده
  .»كنند چه بد داورى مى! باشد؟
{W V  U T Z  Y   X[   ^ ] \

  a     `  _z .)28 :ص(.  
اند  آيا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده«
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ن دهيم، يا پرهيزگاران را همچو همچون مفسدان در زمين قرار مى
  .»!فاجران؟

عامل گناه غفلت و شهوت است چنانچه شيخ االسالم ابن 
غفلت و شهوت گناهكار را به گناه تشويق (: گويد مي :تيميه 

U  } : فرمايد در قرآن مي خداوند) كند و ريشه بدبختي است مي
  a  `  _   ^ ] \ [ Z Y X W Vz .)28:كهفال(.  

فل ساختيم اطاعت و از كسانى كه قلبشان را از ياد خود غا«
همانها كه از هواى نفس پيروى كردند، و كارهايشان افراطى ! مكن
  .»است

و هوس و ناداني با هم علت گناهان است، چون اگر شخص 
رسان است قطعاً از  هوس باز بداند كه هوي و هوس بسيار آسيب

هر كسي (: گويند مي ن كند، به همين خاطر صحابه آن دوري مي
  ). است و جاهل كند نادان وند ميكه نافرماني خدا

اش معذور نيست، پس گناهكار  وليكن اين بيچاره به ناداني
 رتـدبختي حاصل از آن در دنيا و آخـاه و بـد در عواقب گنـباي
 ،كند بيانديشد، چون گناهكار هنگامي كه گناه مي -  پناه به خدا -

  ! كند كند؟ نافرماني مالك هستي مي نافرماني چه كسي مي
به ناچيزي گناه نگاه مكن، بلكه (: گويد مي :بن سعد   اللب
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  ). كنيد نگاه كن اش مي به عظمت كسي كه نافرماني
آنچه مرا به نوشتن اين رساله واداشت اين است كه مشاهده 

انگاري  كردم بسياري از مسلمانان متأسفانه در ارتكاب گناه سهل
  . كند ك ميپندارند كه توبه محض گناهان را پا نموده، و مي
گناه زخم است، و چه بسا زخم در (: گويد  مي :ابن قيم 

  ). جاي كشنده باشد
به خدا سوگند توبه تنها كافي نيست؛ بلكه الزم است انسان 
پشيمان شده و بيمناك باشد و هميشه طلب مغفرت نمايد و همراه 
با آن احسان و كار نيك انجام دهد تا از جمله رستگاران مقرب 

h  g  f  e  d  c  b   } : فرمايد د، خداوند ميقرار گير

m l k j in sr q p oz. )فرقانال :
مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام « .)70

و  ؛كند دهند، كه خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل مى
  .»!خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است

z  y  x  w  v    u  t      } : يدفرما و در آيه ديگر مي

  }  |   {z .)71 :فرقانال(.  
و كسى كه توبه كند و عمل صالح انجام دهد، بسوى خدا «

  .»)گيرد و پاداش خود را از او مى(كند  بازگشت مى
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شما را به گناه كردن  ،هنگامي كه جان و نفس: اي برادر مسلمان
تصميم به ارتكاب آن  و به انجام آن فكر كردي و در دل ،فراخواند
كه در ضمن  –و عاقبت آن مطالبي كه درباره شوم بودن گناه  ،گرفتي

را بخوانيد، و عظمت آفريدگار و فضلش بر  –آيد  اين رساله مي
خويش را به ياد آوريد، خداي كه نعمت سالمتي و عافيت را به شما 

جام توانستي گناه ان ها نبودند نمي و اگر اين نعمت ،عطا كرده است
، لذت گناه چند لحظه برادر رفتارت را با هم مقايسه كن ،بدهي

است، اميدوارم هنگام گناه كردن تلخي محروميت را به ياد آوريد، 
  . در لذتي نيست كه عاقبت آن آتش است هفايد

از پروردگار خواستارم كه ما و شما را از پليدي و گناه محفوظ 
  . بدارد

و عاقبت ما را نيكو گردان، كن، خدايا آرزوهايمان را برآورده 
و راه رسيدن به خشنودي را برايمان هموار ساز، و دست ما را در 

رحمت عطا  دنيا و آخرت به ما رسيدن به امور خير بگير، و در
ات ما را از آتش جهنم  فرما، اي غفار از مرحمت و مهرباني

  . محفوظ بفرما
  آله وصحبه وسلم ىمحمد وعل ىاهللا عل ىوصل
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  پيشگفتار
  گناه ى ريشه

  .1»اولين گناه و نافرماني كه در آسمان انجام گرفت«
اولين گناه در آسمان حسادت ابليس به آدم بود، آنگاه كه 

بخاطر تكبر و  ،خداوند به او فرمان داد براي آدم سجده نمايد
  . غرور و خودخواهي سجده نبرد

به آنها دستور  گناه آدم و حوا بود، آنگاه كه خداوند ،پس از آن
لعنت خدا بر او  -  ق ابليسـه تشويـداد از ثمر درخت نخورند ب

از آن خوردند، سپس توبه كردند و خداوند توبه آنها را  - باد
ترك فرمان در نزد خداوند از  ،چون گناه«: پذيرفت، و علت آن
تر است، بخاطر اين آدم از خوردن درخت نهي  ارتكاب نهي بزرگ
و به ابليس دستور داده  ،ند توبه او را پذيرفتشده بود، و خداو

اش مورد  بود براي آدم سجده ببرد و چون امتثال امر نكرد توبه
شهوت و  ،چون غالباً منشاء ارتكاب نهي، 2پذيرش قرار نگرفت

___________________________________________________________
______________ 

 .ف ماوردي, تأل»260«ن, يا و ديكتاب ادب دن −١
 :ديفرما ىم است, چون ميوگرنه خداوند تواب و رح. س در واقع اصالً توبه نكرديابل −٢

{  n  m  l  k  j  i   h   g  f  ez).و من هر كه را توبه كند, و ايامن آورد, « ).٨٢:طه
 .»!آمرزم و عمل صالح انجام دهد, سپس هدايت شود, مى
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تكبر و خودخواهي است، و  ،نيار است، و منشاء ترك فرمان و امر
وارد بهشت  اي تكبر در قلبش باشد كسي كه به اندازه ذره

كرده  نيز كسي كه بر توحيد بميرد گرچه زنا و دزدي اما شود، نمي
  .1»شود وارد بهشت مي ،باشد

پس هر كسي اوامر پروردگار مانند نماز و امثال آن را ترك 
  . ه استترديد در برابر خطر بزرگي قرار گرفت بي ،كند

  
  شان چيست؟  آثار گناه آدم و حوا بر فرزندان

اگر (: كند كه فرمودند روايت مي ص ز پيامبرا ابوهريره 
منظور از . 2)كرد حوا نبود هرگز زني به شوهرش خيانت نمي

حديث اين است كه حوا آدم را به مخالفت فرمان پروردگار و 
و مراد از خيانت زنا  ،خوردن از ثمر درخت تشويق و ترغيب كرد

ي كردن نيست، و ريشه آن بخاطر شومي گناه در دخترانش باق
  . ماند

هنگامي «: نددكند كه فرمو روايت مي ص از پيامبر ابوهريره 

___________________________________________________________
______________ 

 .يمف ابن قي, تأل»250«د, ئفواالكتاب  −١
 .ف منذري, تأل»219: , ص864ث يحد«ح مسلم, ي صحخمترص −٢
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و نسل هر  دم را آفريد بر پشت وي دستي كشيدكه خداوند آ
فردي از فرزندانش تا روز قيامت خارج شد، و بر پيشاني هر 

قرار داد، سپس آنها را به آدم نشان داد، آدم اي نور  فردي ذره
فرزندانت هستند، آدم : تند؟ گفتآنها كي هس! پروردگارا: گفت

: مردي را ديد نور پيشانيش او را شگفت زده كرد، گفت
مردي از آخرين فرزندانت است و : اين كيست؟ گفت! پروردگارا

پروردگارا چند سال سن به او عطا : نامش داود است، گفت
چهل سال از سن ! پروردگارا: شصت سال، گفت: اي؟ گفت كرده

به  فرشته مرگهنگامي كه سن آدم تمام شد  من به او عطا كن، و
مگر چهل سال از سن من باقي نمانده : ، آدم گفتنزدش آمد

اي؟  مگر آن را به فرزندت داود نداده: گفت ملك الموتاست؟ 
و ! كنند آدم انكار كرد پس فرزندانش انكار مي: گفت ص پيامبر

  .1»!كنند فرزندانش نيز خطا مي ،آدم خطا كرد
كرد كه پروردگار او را از خوردن ثمر درخت آدم فراموش 

نهي كرده است، و بخاطر شومي و بدي معصيت فراموشي نيز به 
و آدم و همسرش با خوردن ثمر درخت . فرزندانش سرايت كرد

___________________________________________________________
______________ 

 .ىن الباني, نارصالد» ,»3/53ح ترمذيصح −١



  

١٧  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

خطا كردند، و اين خطا بخاطر شومي و بدي گناه به 
فرزندانش سرايت كرد، و آدم انكار كرد كه چهل سال 

است، و اين انكار بخاطر شومي و  عمرش به داود داده
  . بدي گناه به فرزندانش سرايت كرد

  
  .1اولين گناه و نافرماني كه در زمين انجام گرفت

ود تا اولين گناه در زمين حسادت قابيل به برادرش هابيل ب
بن مره از مسروق از   عمش از عبداهللاجاي كه او را بقتل رساند، أ

هر : فرمودند ص د كه پيامبركن روايت مي  عبداهللا بن مسعود
گناه آن بر گردن قابيل است، برخى از كسي در زمين كشته شود 

  .2چون او اولين كسي است كه قتل را به راه انداخت
گير قابيل  ظلم كشته شود برخي از گناه آن گريبان هر كسي به

  . است، و اين بخاطر شومي و بدي گناه است

 
  

___________________________________________________________
______________ 

 .ف ماوردي, تأل»260«ا, ين و دنيكتاب ادب د −١
 .»6867«ث ي, شامره حد» ,»12/198ح بخاريكتاب صح −٢
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  فصل اول 
  سباب گناه ا

كه بصورت خالصه چنانچه ابن سباب و عواملي دارند اهان گنا
  : گردد قيم آورده است به سه چيز برمي

ن منجر به شرك آ وابستگي قلب به غير خداوند، و - 1
   .شود مي

  . شود ن منجر به ظلم كردن ميآپيروي از نيروي قهري، و  - 2
  . شود گري مي ن منجر به فاحشهآپيروي از نيروي شهواني، و  - 3

شرك، و باور به خداي ديگر : و عاقبت وابستگي به غيرخدا
  . است

  . قتل است: و عاقبت پيروي از نيروي قهري
  . زنا كردن است: و عاقبت پيروي از نيروي شهواني

: در يك آيه چنين آورده استخداوند هر سه را بدين سبب 
{     N  M  L    K     J  I      H  G   F  E  D  C   B  A

 P  O  QR    X  W    V  U    T  Sz .)68 :فرقانال(.  
و انسانى  ؛خوانند و كسانى كه معبود ديگرى را با خداوند نمى«

و زنا  ؛كشند را كه خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمى
  .»و هر كس چنين كند، مجازات سختى خواهد ديد ؛كنند نمى



  

١٩  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

ود، شرك ش و برخي از اينها باعث به وجود آمدن ديگري مي
چنانچه توحيد و اخالص  ،دارد گري وامي و فاحشهآدم را به ظلم 

  .1دارد آدم را از آن دور مي
ماست، تا جايي كه سران كفر   به خدا سوگند اين عاقبت تلخ

اند، و هر  بر گردن مسلمانان بدون شفقت و مهرباني تسلط يافته
دهد مسلمانان نصيب  اي در گوشه گوشه جهان رخ مي فاجعه

پناه  - و اين »والحول و القوة إال باهللا العظيم«بزرگي در آن دارند، 
  . باشد خاطر شومي و بدي گناه مي به - به خدا
  

 
  

___________________________________________________________
______________ 

 .»139−138: ص«, م جوزيف ابن قيد, تألئفواالكتاب  −١
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  فصل دوم 
  آثار گناه در گذشتگان

  
  :؛ يوسف

رحمت خدا : كند كه فرمودند روايت مي ص حسن از پيامبر
 .ª  ©z  »  } : گفت بر يوسف اگر به آن زنداني نمي

اين  .»!يادآورى كن) سلطان مصر(مرا نزد صاحبت « .)42:يوسف(
كند و  ماند، سپس حسن گريه مي در زندان باقي نمي مدت
ما هر گاه مشكلي رخ دهد دست به دامان مردم : گويد مي
  .1شويم مي

___________________________________________________________
______________ 

عند  ىاذكرن«ه ين آي اريه در تفسيميف امام امحد, امام ابن تيتأل, »103ص «كتاب الزهد,  −١
وسف يوسف توكل نداشتن او بخدا نبوده است, چون يسخن  معنا: ديگو ىم »ربک

مرا نزد «). ٤٢:يوسف. (ª  ©z  »  } : وسفي, و گفته »إن احلكم إال هللا«: گفته است
eh  g   fi    l  k   j  } : مانند قولش .»!يادآور كن) سلطان مرص(صاحبت 

mz) .قرار ده, كه نگهدارنده و آگاهم) مرص(مرا رسپرست خزائن رسزمني « ).٥٥:يوسف!« 
ن خواست ي, اىنيكند بخاطر مصلحت د ىاست مير كه تقاضا ىاست, پس هنگام

ن يوسف از ايست, و منظور يتوكل ن شده, و آن گفته مناىف ىست كه از آن هنين ىاستير
تنها خرب دادن به پادشاه بوده است تا آگاه شود و حق آشكار  . ª  ©  «z  } : گفته

 .»114−15/113يه, ميابن ت , فتاو»كنندگان بوده است  توكلنيوسف از اوليگردد, و 



  

٢١  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  :اسرائيل كه فرزندان آنها بودند يازده برادر يوسف و بني
قرآن مشهور است،  در» يوسف«و قصه آنها نسبت به برادرشان 

  ).8: يوسف. ( zz  }          |  {  } : و در آن قصه آمده است
  .»يوسف در نزد پدرمان از ما محبوبتر است«

و اين حسادت به فرزندان آنها  ،و اين حسادت آنها بود
. µ  ´  ³  ²  ±     °  ¯ z   ¶} : آنها سخنسرايت كرد، و 

  ).77: يوسف(
برادرش ) ؛جاى تعجب نيست(كند، دزدى ) بنيامين(اگر او «

  .»نيز قبل از او دزدى كرد) يوسف(
و تهمت و دروغ به فرزندان آنها  ،و اين تهمت و دروغ بود

  ).9:يوسف. (g   fz  } : آنها سخنسرايت كرد، و 
  .»يوسف را بكشيد«

به هر   آنها بخاطر نيل به اهداف و عملي كردن نقشه شوم
متوسل شدند، و اين  –د گرچه كشتن يوسف هم باش –چيزي 

  .1رفتار ناپسند در فرزندانشان باقي ماند
___________________________________________________________

______________ 

در جهان رخ  ىتيد, هر جنايدهند بنگر ىان امروزه در جهان انجام ميودهيكه  ىاتيبه جنا −١
 .ش در آن دست دارنديشوم خو دن به اهدافيان به خاطر رسيودهيدهد 
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  ).65:يوسف. (m        l  k  j   i  z} : و سخن آنها
و يك بار شتر زيادتر  ؛و برادرمان را حفظ خواهيم كرد«

  .»دريافت خواهيم داشت
 اندوزي آنها بود و به نسل آنها اين سخن ناشي از محبت ثروت

ل يافت، و آنها در مصر اقامت گزيدند، سپس زير اسرائيل انتقا بني
سلطه فرعون قرار گرفتند، و فرعون به آنها ظلم و ستم كرد و آنها 

و فرزندان آنها را كشت، و زنانشان را باقي را ذليل و خوار نمود، 
  . گذاشت

اسرائيل  را به پيامبري برگزيد تا بني ؛ سپس خداوند موسي
گذار باشند،  شايد كه سپاستا  ،هدرا از آن حقارت و ذلت نجات د

 - در آغاز با تكريم پروردگار به آنها - و قصه عجيب و مفصلي
º  ¹  ¸   ¶  µ  « ¼ ½  ¾   } : پيوندد به وقوع مي

  Á  À   ¿z) .نعمتهايى را كه به ! اى بنى اسرائيل« ).47:هالبقر
من، ) نيز به ياد آوريد كه(و  ؛شما ارزانى داشتم به خاطر بياوريد
  .»شما را بر جهانيان، برترى بخشيدم

اين است كه خداوند پيامبران بسياري را » فضلتكم«و منظور از 
هاي فراواني به آنها بخشيد، و  اسرائيل برگزيد، و نعمت از بني

دشمن سرسخت آنها فرعون را در درياي نيل غرق كرد، و با 



  

٢٣  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

هاي مصريان را  طالجات و ثروت ،پروردگاروصف اكرام 
  . اندوزي آنها بود ديدند، و اين كار بخاطر محبت ثروتدز

 هنگامي كه از رود نيل عبور كردند و موسي: تر از آن و شنيع
اي از طال ساختند و آن  به ديدار پروردگار رفت آنها گوساله ؛

و بخاطر شوم بودن معصيت آنها تا ! را مورد پرستش قرار دادند
، باشند مي –ز مؤمنان به ج –روز قيامت مورد خشم پروردگار 

. º  z  «  ¼  ½  ¾} : فرمايد خداوند مي
  .)93:بقرهال(

  .»و دلهاى آنها، بر اثر كفرشان، با محبت گوساله آميخته شد«
و چون آن گوساله از طال ساخته شده بود تا حاال محبت 

تا جاي كه هم اكنون مشاهده  ،اندوزي در دلشان پابرجاست طال
  . و احتكاركنندگان بزرگ يهودي هستندداران  كنيم سرمايه مي

ي و مخالفت با پيامبران عناد و نافرمان: و از صفات ناپسند آنها
   .بوده است

هنگامي كه به آنها دستور داده شد با سجده بردن : از جمله آن
تا گناهان آنها آمرزيده » مغفرت: حطه«: شوند و بگويند» باب«وارد 

k  j  i  } : گيردشان مورد پذيرش قرار  شود و توبه

   q  p  o  n  m  lz .)162:عرافألا(.  
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را، بغير آنچه به ) و آن فرمانها(اما ستمگران آنها، اين سخن «
  .»آنها گفته شده بود، تغيير دادند

  . حنطه حنطه: با مسخره گفتند
. y  x  w  v  u   t  z} : است گاوقصه : و از جمله آن

  ).67:هالبقر(
  .»گاوى را ذبح كنيد دهد ماده ور مىخداوند به شما دست«

بخاطر شومي مخالفت و لجوجت آنها خداوند در طلب بر آنها 
  . سخت گرفت، و اين صفت لجوجت به نوادگان آنها سرايت كرد

است بخاطر شومي » اصحاب السبت«قصه : و از جمله آن
  . آنها به ميمون و خوك مسخ شدند» حيله و كيد«

، نعمتي خوراك اهل بهشت »سلوي من و«: و از جمله آن قصه
چون غذاي روان و  ،شد خورد سير نمي كه هر كس از آن مي

ناپذير بود، و مزه و طعم آن نسبي نبود، اما آن گاه  خستگي
عادت به مخالفت و بخاطر بودند اسرائيل در طور سينا  بني

 من و«لجوجت نزد موسي رفتند و از او خواستند به جاي 
له خيار و سير و پياز و عدس را از خداوند نباتات از جم» 1سلوي

___________________________________________________________
______________ 

 .بود ىهبشت يىچون غذا −١



  

٢٥  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  . درخواست نمايد
خداوند آنها را در سرزمين مصر  ،بخاطر شومي و نحسي گناه

سكونت داد، و ذلت خواري را بر سر آنها آورد، و مورد خشم 
  . خدا قرار گرفتند، و در بين آنها و نوادگان گمراه آنها باقي ماند

دستور داد كه غذا را ذخيره خداوند به آنها : و از جمله آن
نكنند و غذا در آن هنگام هر چند به مدت طوالني فاسد 

و اسرائيل به لجوجت  گرديد، ليكن بخاطر خو گرفتن بني نمي
غذا را ذخيره كردند، و از شومي و نحسي گناه از آن  ،مخالفت

  .1شود هنگام به بعد غذا فاسد مي
اگر «: فرمودندكند كه  روايت مي ص از پيامبر  ابوهريره

شد و گوشت فاسد  اسرائيل نبودند هرگز غذا خراب نمي بني
  .2»گرديد نمي

  

___________________________________________________________
______________ 

خ نمو يم, و آن زمان تاريغذا نداشت نگهدار چال و رسدخانه براخياج به يو احت −١
 .شود ىكروب در فضا حمسوب ميم
 .»219: ص«, ىق البانيبا حتق ف منذري, تأل»864ث يشامره حد«ح مسلم, يخمترص صح −٢
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   :شوم بودن فرعون براي خويش و خانواده و اطرافيانش
. m  l  k  j    i  hz  } : فرمايد مي متعال خداوند

  .»!و عذاب شديد بر آل فرعون وارد شد« .)45:غافر(
رار گرفتند، و حتي آنها در دنيا مورد لعنت خداوند ق

و اگر كسي  ،نيز مورد لعن قرار گرفت –پناه به خدا  –شان  گنجينه
و از  1گيرد لعنت او را فرامي يĤورد شومي و نحسبيآن را بدست 

معروف شد، و اما در » لعنت فرعونيان«آن هنگام گنجينه فرعون به 
r  q  p  o   ns    t} : فرمايد خداوند مي: آخرت

___________________________________________________________
______________ 

 ª  ©  ¨®     °  ¯z  »  ¬}  :ديفرما ىچنانچه قرآن ملعنت پروردگار,  ىعني −١
پس آنطور  .»و روز قيامت ؛و در اين دنيا نيز لعنتى بدنبال آنان قرار داديم«  ).٤٢:القصص.(

است و هر اش را طلسم كرده  فرعون اموال و گنجينه: گويند شناسان مى نيست كه باستان
ها هريوغليف  ريد, بلكه آنچه از نوشتهگ كس بدنبال آن باشد مورد لعن فرعون قرار مى

اين . ها لعنت خداست علت عدم دسرتسى به گنجينهو پس و بدست آمده است 
ال تدخلوا عىل هؤالء املعذبني إالَّ أن «: فرمايد است كه مى صث رسول اهللا مصداق حدي

رواه  .»متكونوا باكني, فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصاهب
كنان باشيد, و اگر چنني  اند وارد نشويد مگر اينكه گريه هبر اينان كه مورد عذاب شد. أمحد

و فرمان . دـنباشيد بر آهنا وارد نشويد كه ممكن است شام هم مورد عذاب واقع شوي
رفتن در واد حمرس كه در بني مزدلفه و صحرا منى  در باره با رسعت صول اهللا ـرس

 .ون در آنجا خداوند اصحاب فيل را هالك كردواقع است, چ



  

٢٧  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

 x    w  v  u   |  {  z  yz. )46:غافر(.  
عذاب آنها آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه «
آل فرعون را :) فرمايد مى(و روزى كه قيامت برپا شود  ؛شوند مى

  .»!ترين عذابها وارد كنيد در سخت
  

  :إلنوح و لوط  و قوم صالح و شعيب وهود
يا باد سهمگين يا سنگ يحه آسمانى ص –اقواميكه بوسيله 

در مملكت آنها : نابود و هالك شدند، و از شومي گناه –ني آسما
 نوشند، و هاي آنجا آب نمي گزيند، و از چشمه كسي سكونت نمي
هاي  تراشيدن و شناختن جاهاي آب و معدن  علوم و فنون سنگ

  .1زيرزميني آنها مفقود گرديد
___________________________________________________________

______________ 

معروف است و به  ىكشف وريا ني) ىامواج ذات(به  ىن كار امروزه از جهت علميو ا −١
 و اشكال نيجاذبه زم وريق نياز طر ىسبب آن بر وجود آب و معدن و آثار باستان

و آن هم  ,ار آنو امروزه جز آث. شود پى برده مى ,جمهول استعلمى كه تا بحال  –ندسى ه
و به . و آن هم جز بخاطر شومى گناه و معصيت نيست. شود در دايره تنگى يافت نمى

اند مهانند بوده  مهني خاطر معجزه هر پيامرب با آن چه كه قومش در آن توانايى داشته
e  } .اند دست بوده و سحر چريه ىكشفنريو وعصا در  ؛ مثالً قوم موسى. است

  g  fz) .خود را افكندند« ).٤٤:الشعراء موسى پ. »آهنا طناهبا و عصاها س عصا =
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و اثبات برتري  ،و آثار و بقاياي آنها دليل بر آن است
ترين  پيشرفتهاي كه هم اكنون  هاست به شيوهانگيز آن شگفت
تراشي نيست، و آنها به خويش ظلم  ها قادر به چنين سنگ دستگاه

به اين ظلم اعتراف كرد  –كه از گذشتگان  -كردند، و اولين نفري 
J  I  H  G   F  E  D  C  B  } : بود و گفت ؛ آدم

  M  L   Kz  .)23:عرافألا(.  
و اگر ما را نبخشى و ! تن ستم كرديمما به خويش! پروردگارا«

  .»!بر ما رحم نكنى، از زيانكاران خواهيم بود
�      ¡    ~z  y     }  |   {} : گويد و درباره آنها مي

  ¦  ¥     ¤  £   ¢z .)هاي ويران  اين خانه« .)52:نملال
  .»شده آنهاست، و در آن عبرت و پند براي دانايان است

                                                                                                                       
و . دريا شدن روان خشک ها چشمه و معجزه. دشبا معجزه به اژدهايى حقيقى تبديل =

 دست بودند به مهني خاطر معجزه عيسى در علم طبابت چريه ؛ مهچنني قوم عيسى
و قوم . امران بوده استو شفا كوران و بي –با اذن خدا  –مردگان  كردنزنده  ؛
تراشيدند پس  ها مى دست بودند و بر آن جمسمه در تراشيدن كوهها چريه ؛ صالح

در شعر و ص حممد  و قوم پيامرب. معجزه صالح بريون آمدن آن شرت از دل كوه بوده است
قرآن است كه تا روز قيامت با بالغت  صت بالغت مهارت داشتند پس معجزه آن حرض

كه خود دليىل بر ماندگار بودن علم و قرآن تا . راوان آن ماندگار خواهد بودعظيم و علوم ف
 .روز آخرت است



  

٢٩  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

   :ان در جهنمراز عذاب هميشگي كافر
ð   ï  î  í  ì       ë  ê  é     è  ç  æ  } : فرمايد خداوند مي

   ö   õ  ô  ó  ò  ñH  G  F           E  D  C  B  AI    M  L  K  J
  R  Q  P    O  Nz .)28-27: نعامألا(.  

) دوزخ(هنگامى كه در برابر آتش ) حال آنها را(كاش «
بازگردانده ) بار ديگر، به دنيا(اى كاش : گويند مى! اند، ببينى ايستاده

كرديم، و از مؤمنان  شديم، و آيات پروردگارمان را تكذيب نمى مى
بلكه اعمال و نياتى را كه ) آنها در واقع پشيمان نيستند،( !بوديم مى

و به وحشت (كردند، در برابر آنها آشكار شده  قبال پنهان مى
ن اعمالى كه از آن نهى شده و اگر بازگردند، به هما). اند افتاده

  .»آنها دروغگويانند ؛گردند بودند بازمى
در اين دو آيه انديشيدم، و خيلي تعجب كردم كه چگونه 

ترين عذاب  شوند، و مواجه سخت كافران به جهنم افكنده مي
باشند، و بخاطر انجام دادن اعمال نيك خواستار خروج از  مي

داوند عزيز و قهار شوند، و خ جهنم و بازگشت به دنيا مي
  .O  N  M  L  K  Jz    } : پذيرد درخواست آنها را نمي

و اگر بازگردند، به همان اعمالى كه از آن نهى شده بودند «
  .»گردند بازمى
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 هايشان را پوشيده است و دل» زنگاري: ران«و آنگاه كه بدانيد 
تر از آن شده است و هيچ نيكي در  مانند سنگ جهنم بلكه سخت

شويد، و بخاطر شومي و نحسي  زده نمي أثير ندارد شگفتآن ت
اند و با صورت به   معصيت به سوخت و غذاي جهنم تبديل شده

  . شوند و در آن جاويدان هستند جهنم افكنده مي
  ).24:هالبقر. (Ó  Ò  Ñ  z} : فرمايد خداوند مي

  .»است) بتها( و سنگها ) گنهكار(هيزم آن، بدنهاى مردم «
  .اند آنها ظلم نكرد بلكه آنها به خويش ظلم و ستم كردهخداوند به 

 ص كنند كه پيامبر امام احمد و مسلم از حذيفه روايت مي
مانند جاي شاخه شاخه حصير در بدن كسي كه  –ها  فتنه: فرمودند

و هر قلبي با آن شود،  ها وارد مي بر دل –خوابد  بر روي آن مي
و هر قلبي با آن  ،شود در آن پيدا مي سياهىنكته يابد  آميزش
آن قلب  كهشود، تا جاي نيابد نكته سفيدي در آن پيدا مي آميزش

در آن تأثير نخواهد اي  شود و هيچ فتنه مانند سنگ سفيد صاف مي
: دبمر«هاي ديگري مانند  ، و قلبپا برجاستآسمان و زمين كرد تا 

 ، به غير هواي وهكوزه وارونه شد» شدت سفيدي همراه با سياهي
  .1كنند و نه از بدي دوري مي ،شناسند هوس نه خوبي را مي

___________________________________________________________
______________ 

 .»2960ث يشامره حد«, ىف البانيح جامع, تأليصح −١



  

٣١  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  فصل سوم 
  :ص آثار گناه در امت محمد 

  
   :گفت با عدالت رفتار نكردي ص مردي كه به پيامبر

پس از اينكه  :فرمودند  كند علي روايت مي  ابوسعيد
 مرا به يمن فرستاد و طال و زيورآالتي را به نزد پيامبر ص پيامبر
و بن حابس،   آن را در بين اقرع«: فرمودند ص ، پيامبرآوردم ص

ئي، و عيينه بن حصن فزاري و علقمه بن عالثه عامري ازيد ط
، مردي چشم فرو رفته، پيشاني برجسته، سر تاس، »تقسيم كن

 پيامبر! بخدا سوگند با عدالت تقسيم نكردي: برخاست و گفت
عادل  كسىه چاگر من عادل نباشم  ،واي بر تو«: فرمودند ص
حاضرين به او هجوم » هدف من تشويق و ترغيب آنها بود ،است

از  ،رهايش كنيد«: فرمودند ص بردند تا به قتلش برسانند، پيامبر
كشند  آيد مسلمانان را مي نسل اين مرد در آخر زمان قومي بدنيا مي

ها را بيابم مانند كشتار قوم عاد نكنند، اگر آ پرستان را رها مي و بت
  .1»كشم را ميآنها 

___________________________________________________________
______________ 

 .»426, 427: ص«, ىق البانيف ابوعاصم با حتقيكتاب السنة, تأل −١
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ر شومي گناه طاز سپاه علي بيرون آمدند و بخا 1خوارج
شكاف عميقي در تاريخ اسالم » عادل نيستي«پدرشان در گفتن 

  .2ايجاد كردند
  

   :القدر پنهان شدن ليله
اي مردم شب قدر را به من : فرمايد مي ص در حديثي پيامبر

اعالم كنم، دو نشان دادند و از خانه بيرون آمدم تا آن را به مردم 
كردند و شيطان همراه  مشاجره ميمرد آمدند و با صداي بلند باهم 

  .3القدر را فراموش كنم مشاهده آنها باعث گرديد ليله آنها بود، و
آن دو نفر  -مشاجره  - ب قدر بخاطر شوم بودن گناه شو 

داند شب  و كسي نمي ،پنهان گرديد و از خير بزرگي محروم شديم
  .هاي رمضان است از شب قدر در چه شبي

___________________________________________________________
______________ 

ن سخن بوده ين به احجاج در كشتار مردم خو گرفت رو ادهيعلت ز» داند ىخدا م«بنظرم  −١
 .است

يک كلمه بود وىل چطور نسل در نسل انتقال يافت و شوم بودن گناه : كلمه بنگرن يبه ا −٢
زند و آن را ساده  انسان سخن زشتى را مى: راست فرموده ص مهگى را فراگرفت, پيامرب

 .در جهنم سقوط كند سالشود هفتاد  گريد چه بسا آن سخن باعث مى مى
 .»170: , ص637ث يشامره حد«, ىق الباني, با حتقف منذريمسلم, تأل حيخمترص صح −٣



  

٣٣  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  : شتر نفرين شده
 ، زندر مسافرتي ص پيامبر: گويد مي بن حصين   عمران

انصاري را سوار بر شتري ديد، آن زن خشمگين شد و شتر را لعن 
آن زن را از شتر «: آن را شنيد و گفت ص و نفرين كرد، پيامبر

مران ع. »پائين بياوريد و شتر را رها كنيد، چون نفرين شده است
گشت و كسي  ديدم در بين مردم مي گويد پس از آن شتر را مي مي

  .1به آن كاري نداشت
و انسان ! بخاطر شومي معصيت آن شتر تا هالكت رها گرديد

  . شود بر آن قياس مي -پناه به خدا  -هر چيزي را نفرين كند
  

  :عليه طائفه مضر ص دعاي پيامبر
ر، و بر آنها خدايا بر مضر سخت گي«: فرمود ص پيامبر

 بياور، در نتيجه قحطي و ؛ خشكسالي مانند دوران يوسف
تا جاي كه خشكسالي سختي به مدت هفت سال آنها را فراگرفت 

گوشت (قديداز گرسنگي  ص با شومي معصيت و دعاي پيامبر
خوردند، و آن قحطي  مي و استخوان )خشك كرده و نمك سود

 ،ص ا دعاي پيامبرو بفراگرفت، را نيز  ن و اصحاب ص پيامبر
___________________________________________________________

______________ 

 .»1820يث , شامره حد481−480: ص«, ف منذريح مسلم, تأليخمترص صح −١
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كه از گرسنگي سنگ را بر  يىمجازات همه را فراگرفت تا جا
  .1بستند شكم مي

  

  : محروم بودن از باران
از ظلم ستمگر در » نوعي پرنده«هوبره (: گويد مي ابوهريره 

زماني كه باران قطع شود (: گويد مي :مجاهد ). ميرد اش مي النه
كنند، و  گناهكار را نفرين ميهاي  و خشكسالي باشد چهارپايان آدم

 :عكرمه ، )گويند اين بخاطر شومي گناه انسان است مي
: گويند ها مي حيوانات و حشرات حتي سوسك و عقرب(: گويد مي

  .2)ايم ها از باران منع شده بخاطر گناه انسان
 ه انساناش بخاطر گنا سوسمار در النه(: گويد انس بن مالك مي

  .3)ميرد از الغري مي
گناه را نيز  يابد تا بي كيفر گناه خاتمه نمي: گويد قيم مي ابن
  .4!فراگيرد

___________________________________________________________
______________ 

 .»233: ص«به, يف ابن قتيث, تأليل مشكل احلديتأو −١
 .»16: ص«م, يف ابن قي, تألجواب الكاىف −٢
 .»233: ص«به, يف ابن قتيث, تأليل مشكل احلديتأو −٣
 .)يوانات و حرشات استح: گناه ىمراد از ب(» 16: ص«م, يف ابن قي, تألجواب الكاىف −٤



  

٣٥  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

   :گيرد مجازات خداوند نيكوكار و بدكار را فرامي
Ä  Ã Å  É  È Ç Æ} :فرمايد ميمتعال خداوند 

Êz .)25:نفالألا(.  
 ؛رسد اى بپرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما نمى و از فتنه«

چرا كه ديگران سكوت اختيار  ؛بلكه همه را فرا خواهد گرفت(
  .»)كردند

آيا با وجود اينكه صالحان  ص اي پيامبر«: گويد مي ك زينب
آري اگر بدي و شرارت  :شويم؟ فرمودند ميان ما هستند نابود مي

  .»زياد شود
را همگي اعم از كودكان و حيوانات  ؛ح خداوند قوم نو

صرصر، و قوم مكلفان غرق كرد، و قوم عاد را با باد بخاطر گناه 
نابود و هالك كرد، و ثمود را با صاعقه، و قوم لوط را با سنگ، 

ميمون و خوك مسخ كرد، و فرزندان آنها را  هاصحاب السبت را ب
نيز فراگرفت، اگر كسي بگويد چگونه خداوند بخاطر ستم گروهي 

Æ  Å  Ä     } : فرمايد كند در حالي كه مي همگي را مجازات مي
   È  Çz .)29 :ق(.  

  .»و من هرگز به بندگان ستم نخواهم كرد«
كنيم كه  اياس بن معاويه را نقل مي –سخن  ،در پاسخ
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از برخي علماء پرسيدم ظلم در كالم عرب يعني چه؟ : گويد مي
نيست، گفتم پس هر چيزي  اوگفتند از كسي چيزي بگيرد كه حق 

  .1داندگر شان زنده مي ها را بر نيت سپس انسان ،از آن خداوند است
  

  : »از اينجا برخيزيد« :به صحابه ص گفته پيامبر
 ص به هنگام احضار مرگ پيامبر(: گويد عباس مي م ابن

بودند،  ص نزد پيامبر  بن خطاب برخي صحابه از جمله عمر
كاغذ و قلم را بياوريد تا چيزي را برايتان «: فرمودند ص پيامبر

: گفت  عمر. »پس از من هرگز گمراه نشويدتا بنويسم 
زياد شده است و قرآن در نزد شماست، و  ص ناراحتي پيامبر«

حاضرين  .»2قرآن براي ما كافي است و پيامبر را اذيت نكنيم
___________________________________________________________

______________ 

 .»236: ص«به, يف ابن قتيث, تأليل مشكل احلديتأو −١
وجوب نبود بلكه از باب  امر برا چون به نظر و: ن گفتين سخن را بخاطر ايعمر ا −٢

r  q  p  }  :اذيت نشود و فرموده قرآن ص رببخاطر اين بود كه پيام اد به اصلح بود وارش

u  t  s  z) .را در ذهن . »ما هيچ چيز را در اين كتاب, فرو گذار نكرديم« ).٣٨:األنعام
شده است, خداوند را   صمانع نوشته رسول اهللا  س گامن كند كه عمر و هرك. داشت

وصيف كرده است, بلكه به ناتوانى, و پيامرب را به تقصري و كوتاهى در تبليغ متهم و ت
اند دين خداود كامل است و اين امر فقط برا تأكيد و راهناميى و  چنانكه اهل علم گفته

 .ارشاد بوده است



  

٣٧  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

: كردند، برخي گفتند مشاجرهصدايشان را بلند كردند و با هم 
چيزي را براي شما بنويسد كه هرگز  ص نزديك شويد تا پيامبر

كردند، وقتي كه  ند عمر فكر ميو برخي ديگر مان! گمراه نشويد
از اينجا برخيزيد «: فرمود ص اختالف و مشاجره زياد شد پيامبر

  .1»و بيرون رويد
بدبختي، چه بدبختي (: گفت م ابن عباس: گويد هللا مي عبيدا

 ص بزرگي بخاطر اختالف و مشاجره و تنازع از نوشته پيامبر
  .2)محروم شديم

و  ث محروميت از خيركه اختالف باع: در حديث آمده است
  . شود مي بركت

  . بود ص و اين برخي از آثار شوم بودن گناه بر امت محمد
  

 
  

___________________________________________________________
______________ 

 .»)22(, 1637«يح مسلم, , صح» ,»114 ,4432, 5669, 7366ح بخاريصح −١
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  فصل چهارم 
شود،  كارهاي بسيار خطرناكي كه انسان متوجه آن نمي

  بسيار شوم و زود رخ خواهد داد
  

   :نافرماني پدر و مادر و قطع خويشاوندي
فرزندانتان به  ،نيكي كنيد به پدر و مادر(: فرمايد مي ص پيامبر

  .1)كنند شما نيكي مي
خوشا  ،خوشا به حال مسلمان(: گويد مي ؛ بن مريم عيسي

به حالش، چگونه پروردگار فرزندانش را پس از وي محفوظ 
  .2)دارد مي

هر «: فرمودند ص پيامبر كه كند روايت مي  انس بن مالك
صله  ،و عمرش طوالني باشد ،كس دوست دارد روزيش فراوان

  .3»را قطع نكند» خويشاوندي«رحم 
اين درباره كسي است كه به پدر و مادر نيكي كند و صله رحم 
را برقرار نمايد، اما كسي كه نافرماني پدر و مادر نمايد و قطع 

___________________________________________________________
______________ 

  .»86: ص«, ف صفديطرة, تألالنوافخ الع −١
 .»72: ص«ف امام امحد, يكتاب الزهد, تأل −٢
 .ىق الباني, با حتقف منذري, تأل»1762ث ي, شامره حد470: ص«ح مسلم, يخمترص صح −٣



  

٣٩  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

بدي جوابش بدي است،  واي، ،خويشاوندي كند، واي بر وي
خار كند، و هر كسي  چون هر كسي انگور بكارد انگور درو مي

به كند، و هر طور رفتار كنيد همان در زندگي  كارد خار درو ميب
نيكي كردن به پدر و مادر به «: اند آيد، تا جاي كه گفته سراغت مي

  .1»رسد ميفرزندان 
: فرمودندكه كند  روايت مي ص از پيامبر ابوهريره 

برخاست و » رحم«هنگامي كه خداوند تمام خاليق را آفريد، (
به تو پناه برده » رحم«ست كه از قطع آن اين مقامي ا: گفت
شويد هر كسي تو را  آيا راضي مي ،آري: شود، خداوند فرمودند مي

و هر كسي تو را قطع كند قطعش كنم؟  ؟وصل كند وصلش كنم
  .2)اين حق توست: آري، خداوند گفت: گفت

كنندگان پدر و مادر،  يكي از اذيت(: گويد مي : ابن جوزي
را روي زمين كشيد، پدرش د و تا جاي او روزي پدرش را كتك ز

  .3!)ام كشيده روى زمين تا اينجا پدرم را ،كافيست: گفت به او

___________________________________________________________
______________ 

 .كند ى, بر آن داللت م»82ه يكهف, آ« .º  ¹  ¸z  }  :فرموده پروردگار −١
 ).1764(حديث  »471: ص«, ف منذريح مسلم, تأليخمترص صح −٢
 .»391: ص«, ف ابن جوزيد اخلاطر, تأليص −٣
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كنندگان پدر و مادر در  تعجب نكنيد اگر بسياري از اذيت
پدر  بد چون اينها بدهكارى خود با رفتار ،شوند عاقبت گمراه مي
: اند اموش كردهرا فر فرموده خداوندگردانند، و اين  و مادر را بر مى

 {  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Zz .)18:ق(.  
آورد مگر اينكه همان دم،  انسان هيچ سخنى را بر زبان نمى«
  .»است) و ضبط آن(اى مراقب و آماده براى انجام ماموريت  فرشته

  . و اين بخاطر شومي گناه است
  

  :زنا كردن و مقدمات آن
رخي از مقدمات آن مانند زنا كند يا ب –پناه به خدا  –هر كسي

خانواده و همسر  ،آثار شوم آنزني انجام دهد،  بازي و چشمك عشق
z } :فرمايد گيرد، خداوند مي و خواهر و مادر و دخترانش را فرامي

|  {}  cb a `_ ~z  .)32 :سراءإلا(.  
  .»و نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و بد راهى است«

 وال( :خدا نفرموده استفكر كنيد،  zz }} در كلمه
اي داشته  رندهاي كه مقدمات زنا نيز عذاب بازداتا ج) قترفوات

  .باشد، و اين طرفي از شومي گناه زنا است
: انگيز را بخوانيم و طرف ديگر آن با هم اين حديث شگفت



  

٤١  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

با نه نفر از مهاجرين : گويد مي م بن خطاب بن عمر  عبداهللا
اي جماعت «: به ما كرد و فرمود رو ص نشسته بوديم ناگاه پيامبر

پنج خصلت هست شما را  برم كه مهاجرين به خداوند پناه مي
زنا و فحشاء در بين هر ملتي علني و آشكارا شود به : 1فرانگيرد

شوند كه در گذشتگان سابقه  طاعون و خشكسالي گرفتار مي
هاي ناشي از  اين حديث بيماري .»2....نداشته است و غيره 

ها  كند، و اين بيماري جنسي را بيان مي اتو انحراف اخالقي بي
شود به  در هيچ بيماري ديگري يافت نمي ،داراي صفاتي هستند

مجازاتي  –پناه به خدا  –ها   دهد اين بيماري اي كه نشان مي شيوه
  . الهي هستند

  : ها از جمله آن مجازات
  : از بين رفتن قدرت طبيعي - 1

ميكروبي مانند حصبه مبتال هنگامي كه انسان به بيماري 
ي وي تجويز شود، داروي ضد آن به خواست شود، و دارو برا مي

___________________________________________________________
______________ 

األحاديث » 8/333: ص«م, يف ابونعية, تألي, كتاب احلل»4019شامره «سنن ابن ماجه,  −١
 .106الصحيحة البانى شامره 
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هاي جنسي  برد، ولي در بيماري خدا باكتري آن را از بين مي
چون به محض بهبودي شخص از يك بيماري به برعكس است، 
  . شود ديگري مبتال مي

  : واگير است - 2
ن و بر بدن وي هاي جنسي فقط دچار انسا باكتري بيماري

از طريق كند، و بيشتر  كند، و در بدن حيوان زيست نمي زيست مي
و گاهي از طريق آمپول و خون و  ،يابد آميزش جنسي انتقال مي
  ! يابد، و اين آثار شوم زناست آب دهان نيز انتقال مي

  : ويروس سفليس، تمام دانشمندان جهان را متحير كرده است - 3
ر قابل عالج و كشت در آزمايشگاه و هاي واگي بيشتر بيماري

هاي جنسي مانند  بررسي و تحقيق هستند، اما ويروس بيماري
ويروس زگيل جنسي و سفليس غير قابل عالج و كشت در 
آزمايشگاه است، و بخصوص جز موارد نادري از آن شناخته شده 

ها وجود دارد و همه  و پيچيدگي كه در انواع اين ميكروب. نيست
: آن است كه مجازات الهي هستند هبرند نشان دهندخ از آن بي

{k   j  i  h  z. )4 :فتحال(.  
  معنوي  حسي، لشكرهاي  لشكرهاي( لشكريان آسمانها و زمين«

و   شياطين ، جنيان، از فرشتگان، انسيان  ـ اعم  غيبي  و لشكرهاي



  

٤٣  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  .»از آن خداست )ـ  بر مؤمنان  روحي  آرامش  آوردن فرود
  : نائيقدرت استث - 4

در ديگر  كه هاي آميزشي خاصيتي دارد ويروس بيماري
براي نمونه ويروس سفليس كه بصورت شود،  ها يافت نمي ي بيمار

مارپيچ و داراي دو نوك تيز است، در جهت ورود به جسم انسان 
انگيزي در سوراخ كردن اعضاي تناسلي و جسم  قدرت شگفت

روغني را بعنوان موادي باشد، هنگامي كه جسم سالم  دارا مي
مانعي طبيعي داراست و از ورود غبار و ميكروب به بدن 

دارد،  ها مصون مي كند و جسم را از ميكروب جلوگيري مي
ها  ها از طريقي ديگر مانند دستگاه تنفسي و معده و روده ميكروب

انع وشوند، وليكن اين م و آب و غذا وارد بدن ميهمراه با تنفس 
  . س سفليس ناكام استويرطبيعي جسم در برابر و

  :كثرت و فراواني - 5
آميزش جنسي نامشروع گرچه يك بار هم باشد ممكن است 

گاهي در يك دفعه  ،ها شود منجر به سرايت و شيوع انواع بيماري
  . احتمال دارد به پنج نوع بيماري برسد

  : پيشگيري - 6
هاي واگير و مسري را  علم پزشكي واكسن بيشتر بيماري
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  ! هاي جنسي غير قابل عالج است است، اما بيماريكشف كرده 
  : انتشار متعدد - 7

هاي واگيردار از شخصي به  كاري طبيعي است كه بيماري
يابد كه مسبب آن وجود داشته  شخصي ديگر در صورتي انتقال مي

هاي آميزشي از شخصي به ديگران بدون  باشد، وليكن بيماري
 -  ليس داردكه بيماري سفيابد، براي نمونه كسي  سبب انتقال مي

اين بيماري به فرزندانش از نظر خلقتي و در ضمن  - پناه به خدا
كند، و همچنين شكنجه و آزار مادر و جنين را  والدت سرايت مي

كند، و كسي كه بيماري سوزاك دارد چشمان  يچند برابر م
  . كند سوزاند تا كورش مي فرزندش را آنچنان مي

  :بيماري ايذر - 8
است، ايذر » از دست دادن بنيه جسمي« كه مشهور به بيماري

برد و باعث سست شدن بنيه  ها هجوم مي ويروسي است به سلول
شود و غده لنفاوي در  ها مي جسمي و ابتال به انواع باكتري و انگل

كند، و همراه با آن وزن بدن كاهش  دو طرف جسم ضخيم مي
شود،  ر بدن پيدا ميمردگي د هاي قرمزي مانند خون يابد، و لكه مي

ها به اسهال و سرفه شديد و تنگي نفس همراه با فراموشي  و هفته
و سستي و ضعف بدن و التهاب سينه و تب و عرق دائمي و 



  

٤٥  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  . شود سرطان پوستي مبتال مي
آميزش جنسي نامشروع، و گاهي هم : عامل بيماري ايذر

زريق، بازي، تزريق مخدرات، انتقال خون، از طريق جنين يا ت جنس
¯  °  ±  } : فرمايد باشد، قرآن مي مي از طريق دهان يا شيردهي

¶  µ  ´   ³  ²¸     ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹z .

  .)12 :يس(
كنيم و آنچه را از پيش  به يقين ما مردگان را زنده مى«

و همه چيز را در كتاب  ؛نويسيم اند و تمام آثار آنها را مى فرستاده
  .»ايم ردهاى برشم آشكار كننده

كيفري الهي است هزاران هزار نفر را نابود كرده است، و  1ايذر

___________________________________________________________
______________ 

باشد, در واقع  ىم.... ه, و يرسطان, سكته, خراب شدن كل(: نندهك نابود ها امريو از ب −١
اشعه : اگر رمحت پروردگار شامل مبتال به رسطان نشود حكم به اعدام است, و عوامل آن

 ىتر شوم ه و عادات ناپسند و انحرافات و از مهه مهميها و سوء تغذ و آثار خمرب كارخانه
B   A  M  L  K  J   I  H  G  F  E   D  C  }  :ديفرما ىگناه است, خداوند م

N      S  R   Q  P  Oz).آوردند  و اگر اهل شهرها و آبادهيا, ايامن مى« . )٩٦:األعراف
) آهنا حق را(وىل  ؛گشوديم كردند, بركات آسامن و زمني را بر آهنا مى و تقوا پيشه مى
حمراب  بكتاب الط. »ما هم آنان را به كيفر اعاملشان جمازات كرديم ؛تكذيب كردند

 .»124: ص«, ىف دكرت خالص حلبي, تألاإليامن
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تا امروزه علم پزشكي راه عالجي براي آن نيافته است، بدون 
از گناه نيز  ترديد اين آثار شوم گناه است تا جاي كه انسان بي

  ! ه استبه آن مبتال شد انتقال خونطريق 
  
موكل به سخن استء الب:   

ش از بدبختي و گناه ديگران مسرور مبا«: فرمايد مي ص پيامبر
ان مسخره نكن، شايد خداوند رگو به قيافه و حركات و سخنان دي

و اين ، 1»دو مبتال كن و تو گرفتارو شفايش دهد  به او رحم كند
: بسيار مهم است شايد بسياري به آن توجه نكنند، در روايت آمده

تا كند  گويد وفات نميهر كسي برادرش را بخاطر گناهي ناسزا (
   .ترمذي )آن گناه را انجام دهد

هر كسي (: شنيدم فرمود : از حسن: فرمايد مي : امام احمد
خداوند  ،برادرش را به گناهي كه از آن توبه كرده است ناسزا گويد

  .2)آزمايد او را به آن مي

___________________________________________________________
______________ 

, األذكار, »171: ص«, ث, عبدالرمحن اثريب من اخلبيز الطيي, كتاب متىو طربان ترمذ −١
 .»542: ص«, ف امام نوويتأل

 .»342: ص«ف امام امحد, يكتاب الزهد, تأل −٢



  

٤٧  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

مردي را بخاطر ورشكستگي مسخره «: گويد مي : ابن سيرين
  !).خودم ورشكسته شدمپس از آن  ،كردم

مردي را بخاطر : شخصي گفت«: گويد مي :ابن جوزي 
  .1!)افتادن چند تا دندانش مسخره كردم، پس از آن دندانهايم افتاد

ترسم  اگر به سگي ناسزا گويم مي(: از برخي سلف نقل شده
  ). به سگ تبديل شوم

به خدا سوگند اين نتيجه آشكار و واضح ناسزاگويي و مسخره 
يا در فرزندانش است، و همه اينها به  ،كننده يا در مسخره ،كردن

آثار شوم گناه است، و جز اين دعا هيچ چيزي اين بال را خاطر 
علی كثري  يمما ابتالک به وفضلن عافاين يهللا الذ احلمد(: كند دور نمي

هر كسي اين دعا را (: فرمايد مي ص پيامبر ).ممن خلق تفضيالً 
  .2)گيرد فرانميبخواند آن بال او را 

  
  : و آثار شوم آنلعنت 

لعنت و نفرين نكته بارز در بيشتر سخنان مردم است، و از 
___________________________________________________________

______________ 

 .»391: ص«, ف ابن جوزيد اخلاطر, تأْليكتاب ص −١
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و اين تأييد و مصداق بالهاي است كه شموليت پيدا كرده است، 
كي ) سقّارين(: پرسيدند ص از پيامبراين حديث است كه 

مردماني هستند كه در آخر زمان وقتي كه به هم «: هستند؟ فرمودند
  .1»كنند نفرين ميلعنت و رسند به جاي سالم كردن يكديگر را  مي

به آثار شوم گناه در اين حديث بنگريد، ابودرداء روايت 
اگر كسي چيزي را نفرين نمايد اين «: فرمودند ص كند پيامبر مي

درهاي آسمان بر رويش بسته رود،  به آسمان باال مي نفرين
رهاي زمين نيز بسته گردد، د شود، سپس به زمين باز مي مي
يابد  رود، و چون جاي را نمي سپس به راست و چپ ميشود،  مي

گردد وگرنه  برمي –اگر مستحق آن باشد  –نفرين شده به كسي كه 
  .2گردد به گوينده آن برمي

شخص از شهادت و آثار شوم اين گناه منجر به محروميت 
 پيامبركند  روايت مي شود، ابودرداء  دادن و شفاعت كردن مي

كننده و شاهد  كنندگان نبايد بعنوان شفاعت لعنت(: فرمودند ص
  .3)پذيرفته شوند

___________________________________________________________
______________ 

 .ف مشعىلي, تأل»129: ص«جمموع أخبار آخر زمان, : ونگا. أمحد, الطرباين, احلاكم −١
 .»4905يث شامره حد«, ىق البانيداود, با حتق ىسنن أب −٢
 .»4907ث يره حدشام«, ىق البانيداود, با حتق ىسنن أبصحيح . روايت مسلم وأبوداود −٣



  

٤٩  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

 م شود، ابن عباس شوم بودن گناه لعن شامل غير عاقل نيز مي
: فرمود ص پيامبر ،كردلعن و نفرين را  بادمردي  :كند روايت مي

چيزي را لعن كند زيرا هر كسي  .باد را لعن مكن، باد مأمور است«
  .1»گردد آن چيز مستحق لعن نباشد به گوينده برميو 

لعن غيرمستقيم پدر و مادر است،  :و از بزرگترين گناهان
كسي كه به پدر كسي ناسزا «: فرمايد مي ص چنانچه پيامبر

گويد، و به مادر كسي ناسزا  گويد او نيز پدر او را ناسزا مي مي
ت دادن فسق و و نسب، 2»گويد نيز به مادرش ناسزا مي اوگويد  مي

  .3شود كفر به مسلمان نيز بر لعن قياس مي
  : وسواس بودن

عامل وسوسه آثار شوم گناهان پيشين است، هنگامي كه كسي 
دهد و  آيد و فريبش مي كند شيطان به نزد او مي از گناهان توبه مي

___________________________________________________________
______________ 

 .»4101يث شامره حد«, 3/927ى ق البانيداود, با حتق ىسنن أبخمترص صحيح  −١
 .»3007يث , شامره حد466: ص«, دي, زبح بخاريخمترص صح −٢
يرمى  ال«, در حديث آمده »2030, شامره حديث 469: ص«, ح بخاريخمترص صح −٣

. »دت عليه ان مل يكن صاحبه كذلکارت و اليرميه بالكفر إالَّ  بالفسوق, رجل رجالً 
فسق و كفر, به خودش بر  را متهم به فسق يا كفر كند و او اينگونه نباشد فرد ديگر, هركس«

 .»گردد مى
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آورد تا از رحمت خدا مأيوس شود،  گناهان گذشته را به يادش مي
حرمات پروردگار نكرده باشد شيطان  و زماني كه مؤمن هتك

: گويد مي  بن ابيطالب  او را وسوسه كند، چنانچه علي تواند نمي
آيد و هيچ بالئي جز با توبه  هيچ بالئي جز با گناه فرود نمي«

Ñ Ð Ï  }: فرمايد و در قرآن مي 1»شود برداشته نمي
  Ù          Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Òz .)30 :شوريال(.  

ايد،  يبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است كه انجام دادههر مص«
  .»كند و بسيارى را نيز عفو مى

: گويد وهب بن منبه مي: اين حديث شگفت است: و جمله آن
: فرمايد مي –اسرائيل فرموده  به بنيدر ضمن آنچه  –خداي متعال 

و اگر خشنود شوم  ،هنگامي كه اطاعت شوم خشنود خواهم شد(
و و بركات من نهايتي ندارد، و اگر  ،كنم نازل مي رحمت و بركت

 ،كنم و اگر عصباني شوم نفرين مي ،شوم نافرماني شوم عصباني مي
  .2)رسد و نفرين من به هفتمين نسل گناهكار مي

}  |  {  ~                 } : ى نيستآيه قرآناين و اين حديث مخالف 
___________________________________________________________

______________ 

 .»106: ص«م يد, ابن قئالفوا −١
 .»69: ص«الزهد, امام امحد,  −٢



  

٥١  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

_  z .)7 :زمرال(.  
  .»كشد رى را بر دوش نمىو هيچ گنهكارى گناه ديگ«

چون انسان بواسطه عاقبت شوم گناهش دوستان ناباب و راه 
سازد،  معصيت و گمراهي را براي فرزندان و نوادگانش هموار مي

و در نتيجه حمايت و محافظت و پشتيباني پروردگار شامل 
  .)82 :كهفال(. º  ¹  ¸z  } : شود نوادگانش نمي

  .»و پدرشان مرد صالحى بود«
نحسي گناه به هفتمين  و ، چون شومامان از هر گناهي! انام

  . رسد نسل انسان مي
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  فصل پنجم 
  آثار گناهان بر انسان

ن آثار ناپسند و مذمومي بر دل و جسم در دنيا و آخرت اگناه
  1:داند و از جمله آن دارد، به جز خداوند كسي تعداد آن را نمي

خداوند آن را در  چون علم نوري است: محروميت از علم - 1
 . كند دل روشن كرده است، و گناه آن را خاموش مي

تنهائي است كه شخص گناهكار در دل ميان خود و  - 2
 . كند و اصالً همراه با لذتي نيست پروردگار مالحظه مي

تنهائي است كه عاصي در بين خود و مردم بخصوص  - 3
 . كند صالحان و نيكوكاران احساس مي

زند بر رويش بسته است يا با  مي به هر دري: دشواري كار - 4
 . دشواري روبرو است

كند، و دل و جانش  تاريكي است كه در دل احساس مي - 5
 . كند شود، و او را از اطاعت محروم مي با آن ناتوان مي

بركت » پناه به خدا«كند، و  گناهان عمر انسان را كوتاه مي - 6
 . كند عمر را تا ابد محو مي

___________________________________________________________
______________ 

 .»107تا  54: ص«م, ي, ابن قجواب الكاىف −١



  

٥٣  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

و برخي گناه ديگري را  كنند، مثل مي گناهان توليد - 7
تواند از  آيد و انسان نمي روياند، تا جاي كه بر انسان فايق مي مي

 . آن جدا شود
اين است اراده قلبي را : ترين اثر گناه بر انسان از ترسناك - 8

 . شود يابد و توبه كردن سست مي كند و گناه برتري مي سست مي
گناه  اي كه ه گيرد، به شيو دل و درونش با گناه خو مي - 9

دوري  نآ و از نمودهافتخار شود و به گناه  برايش عادي مي
 . كند نمي

اكسير  –كند، و حيا   شعله غيرت در دل را خاموش مي -10
 . برد را از بين مي –حيات دل 

 . دهد قرار مي ص انسان را مورد نفرين پيامبر -11
و مالئكه كرام  ص محروم بودن گناهكار از دعاي پيامبر -12

 . كنند لب آمرزش ميكه براي مؤمنان ط
اش را فراموش كند، و اين  شود تا پروردگار بنده گناه باعث مي

g  f  e  d  c  b  ah       i}: فراموشي هالكت است

  l  k  jz  .)19 :حشرال(.  
و همچون كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند، «

ا را و خدا نيز آنه) فرمانهاي او را ترك كردند، يا از او نترسيدند(
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به سبب اين كه خدا را در (به خودفراموشي گرفتار كرد 
ها  حالي و نعمت فراموش كردند او نيز آنان را در سختي آسوده

  .»، آنها فاسقانند)دچار خودفراموشي گردانيد
 وبندد، و جز اگر گناهان زياد شود بر دل عاصي نقش مي

 :مطففينلا(. ij  kl    s  r   q  p  o  n  mz} : شود غافالن مي
14(.  

پندارند، بلكه اعمالشان چون زنگاري  چنين نيست كه آنها مي«
  .»بر دلهاشان نشسته

ترس و وحشتي است كه خداوند در : و از كيفر گناهان -13
دهد، چون فرمانبرداري قلعه محكم پروردگار  دل گناهكار قرار مي

 . است
كند، و  روزي هراسان مي انسان را در هنگام سختي و سيه -14
  .1ص در هنگام مرگ عاقبت شوم داردبخصو
  

___________________________________________________________
______________ 

 .»151, 152 :ص«م, يف ابن قي, تألالفوائد −١



  

٥٥  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  :آثار ترك گناهان در دنيا
زنده : برخي از آثار ترك گناه عبارتند از(: 1گويد ابن قيم مي

شدن مردانگي، حفظ ناموس، حفظ شخصيت و مقام، حفظ ثروت 
، »خداوند ثروت را پايه مصلحت دنيا و آخرت قرار داده است«

خوشي،  ي، دلمحبت مردم، زندگي شايسته، آسايش جسم
خيالي از وحشت فاسقان و  دغدغه نبودن، بياطر، آسودگي خ

ظت فذلت، محا ، اطمنان دل از نبودغصهفاجران، فقدان غم و 
گناه، فزوني روزي به  ي تاريكيكردن روشنائي دل از نابود

و اي كه قابل شمارش نيست، آسان بودن آنچه كه بر فاسقان  شيوه
ن عبادات، آسان بودن يادگيري، گناهكاران سخت است، آسان بود

نام نيكو در بين مردم، دعاي خير مردم براي وي، شيريني و 
مردم او را ياري حالوت در چهره، وقار و عظمت در دل مردم، 

رد ظلم قرار گيرد مردم از او حمايت كنند، اگر اذيت شود يا مو مي
، كنند كنند، و اگر كسي او را غيبت كند مردم از او دفاع مي مي

شود، از بين رفتن وحشتي كه در بين او و  دعايش زود اجابت مي
خداوند بوده است، نزديكي فرشتگان به وي، دور شدن شياطين 

___________________________________________________________
______________ 

 .١٥٢−١٥١الفوائد, ابن قيم ص  −١



 

٥٦òäÛaë@lbnØÛa@åß@òßþa@ñbîy@¿@êŠqcë@òî–È½a@âû‘ 

رساني به او، و  جن و انسان از وي، رقابت مردم باهم در خدمت
تقاضاي مردم به نزديكي و محبت وي، نهراسيدن از مرگ، بلكه 

ون به حضور و ديدار شود چ با فرارسيدن مرگ خوشحال مي
حقارت دنيا در درونش، عظمت آخرت در  رسد، پروردگار مي

نزدش، حرص بر يافتن مقام شايسته و سرافرازي بزرگ در 
آخرت، چشيدن شيريني عبادت، احساس شيريني ايمان، دعاي 

كاتبان براي وي، خوشحالي  نآحامالن عرش و فرشتگان اطراف 
هر حالي، افزايش در عقل و  كردار او، و دعاي خير براي وي در

فهم و ايمان و شناخت وي، بدست آوردن محبت خداوند، توجه 
  ).پروردگار به او، و خوشحالي پروردگار به توبه و بازگشت وي

  
   :آثار ترك گناهان به هنگام مرگ

فرشتگان به هنگام مرگ او را مالقات نموده به او مژده 
ده كرده است، و دهند كه خداوند بهشت را براي او آما مي
گويند غمگين و محزون مباش، و از زندان و تنگناي دنيا به  مي

در آنجا در يابد و تا روز قيامت  بهشت انتقال مي ىاهباغي از باغ
  . مانند ناز و نعمت باقي مي

  



  

٥٧  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  آثار ترك گناهان در روز قيامت 
گيرد،  آيد گرما و عرق مردم را فرامي هنگامي كه روز قيامت مي

گيرد و با اولياء و  كه آن شخص زير سايه عرش قرار مي در حالي
n  } : گيرند سته اصحاب اليمين قرار ميدر دمتقين و رستگاران 

s  r  q  p  ot    y   x   w  v   uz) .4 :هالجمع.(  
) و شايسته بداند(اين فضل خداست كه به هركس بخواهد «
  .1»بخشد، و خداوند صاحب فضل عظيم است مي

و چنانچه حسن كند،  حال كسي كه گناه را ترك ميخوشا به 
كردن از توبه كردن  ترك ها گناه اي آدم(: گويد مي : بصري
  .2)تر است آسان
  

 
  

___________________________________________________________
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  فصل ششم 
  » توبه و شرايط آن«

   :شود توبه انسان با سه شرط پذيرفته مي
  .ندم بر گناه - 1
  .اقالع از گناه - 2
توبه از حق ديگران باشد عزم بر بازنگشتن به گناه، و اگر  - 3

بايد حق مردم را پس دهد، و بايد توبه كردن پيش از فوت وقت و 
  . زمان باشد

يعني از گناهان : منظور از ندم(: گويد مي : امام ابن قيم
دوري يعني فوراً از گناه : پيشين پشيمان شود، و منظور از اقالع

. 1ز نگردديعني تصميم بگيرد در آينده با: كند، و منظور از عزم
هر انساني خطاكار است و بهترين «: فرمايد مي ص پيامبر

  .2»كند كسي است كه توبه مي انخطاكار
 : پس بايد انسان فوراً اقدام به توبه نمايد، امام غزالي

فوراً  بايدخورد و پشيمان شود بچنانچه كسي كه سمي (: گويد مي
سموم «ه كسي كه گنا ، پسكنداقدام به خارج كردن سم از معده 

___________________________________________________________
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 .»123: ص«, نيب مدارج السالكيهتذ −١
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٥٩  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  .1)تر است كه فوراً از گناه دوري كند دهد شايسته انجام مي» دين
 اهتمام انسان به گناه او را وادار به(: گويد مي : حسن بصري
كند، و پشيماني از گناه كليد توبه است، و انسان  ترك گناه مي

از برخي  گناه دهد تا جاي كه آن به گناه اهتمام ميهمچنان 
  .2)تر است ها براي او سودمند نيكي

 سمانآبه  آدم اعمال بني(: گويد مي :بن عبداهللا المزني  بكر
رود، و اگر نامه عملي باال رود و در آن استغفار باشد نامه  باال مي

اعمالش درخشان است، و اگر نامه عملي باال رود و در آن 
  .3)رود استغفاري نباشد بصورت سياه باال مي

مؤمن به «: فرمايد مي ص استغفار صفت مسلمان است، پيامبر
ايستد و يكبار خم  ماند يك بار راست مي مانند خوشه گندمي مي

شود، و كافر به مانند برنجي ماند تا خميدگي راست ايستاده  مي
  .4است و از خود خبري ندارد

اي مردم بسوي خدا بازگرديد و توبه و «: فرمايد مي ص پيامبر
___________________________________________________________
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. 1»كنم ر كنيد، من هر روزه يكصد بار توبه و استغفار مياستغفا
در حالي كه پروردگار گناهان گذشته و  -  ص هنگامي كه پيامبر

صد بار استغفار در روز  –عفو كرده است بخشيده و آينده او را 
  ايم بايد چگونه باشيم؟ غرق شدهكند، پس ما كه در باتالق گناه  مي

در حالي كه  –اش  توبه بندهكن چقدر پروردگار به مالحظه 
 ص خوشحال است، پيامبر –رساند  نفع و ضرري به او نمي

تر  كند خوشحال اش آنگاه كه توبه مي خدا از توبه بنده«: فرمايد مي
از كسي است اگر در دشت فالتي سوار بر شتري باشد، و شترش 

و به دنبال  –در حالي كه غذا و آب بر روي شتر باشد  –گم شود 
رود و در  ردد و از آن مأيوس شود، و به كنار درختي ميآن بگ

شود، و ناگاه چشم را باز  كشيده و منتظر مرگ مي سايه آن دراز
گيرد، و در نهايت  بيند، و افسار آن را مي كند شترش را مي مي

و من خداي تو  ،خدايا تو بنده من هستي«: گويد خوشحالي مي
  .2»دكن هستم، و از شدت خوشحالي اشتباه مي

پس واجب است انسان فوراً توبه نمايد، چون تأخير توبه ذاتاً 

___________________________________________________________
______________ 

 .»2702«ح مسلم, يصح −١
 .»2747«يح مسلم, صح −٢



  

٦١  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

به فكر  ،به ندرت اين«: گويد مي :احتياج به توبه دارد، ابن قيم 
اگر هر زماني توبه كند، گناهي بر : پندارد كننده برسد، بلكه مي توبه

بر وي باقي  ،توبه تأخير از ى توبهماند، در حالي كه  وي باقي نمي
  .1دمان مي

، يا ىا هفكرم در خاطر: گويد مى: :ابن تيميه  شيخ االسالم
توانم  شود و نمى يا مشكلى متوقف مى وديگر  ، يا چيزىىا همسأل

آن را بدانم، در اين حال هزار مرتبه و يا بيشتر و يا كمتر استغفار 
گردد، و  حلشود و مشكلم  شادهگم به اينها ا هكنم تا اينكه سين مى

و  ،اين حال در بازار، يا مسجد، يا مدرسه، باشمممكن است در 
  .2)تا مطلوبم را بيابم كنم شود كه ذكر و استغفار هيچ چيز مانع نمى

ترين چيز بر انسان هواي نفس است، چون شخص  و ترسناك
: در حديث آمده كه ابليس گفته است. كند خبر هالك مي را بي
إله اال  ال«به استغفار و  كنم، و آنها مرا آدم را با گناه نابود مي بني
شدم هوي  ه و شكست خوردهند، وقتي كه درماندنك نابود مي» اهللا

پندارند كار نيك  ميگسترانم، و چون  و هوس را در بين آنها مي

___________________________________________________________
______________ 

 .»157: ص«, عزالص عبداملنعم يم, با تلخيف ابن قي, تألنيب مدارج السالكيهتذ −١
 .»157: ص«, عزالص عبداملنعم يم, با تلخيف ابن قي, تألنيب مدارج السالكيهتذ −٢
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  . كنند توبه و استغفار نمي در نتيجه دهند انجام مي
بن معاذ   و آنچه آنها را از توبه كردن منع كرد، چنانچه يحيي

ريختن : كننده آرزوي طوالني است، و نشانه توبه(: يدگو مي :
نشيني، و محاسبه نفس در هر تصميمي  اشك، و محبت گوشه

  .1)است
بن   و اگر اين نشانه وجود نداشته باشد استدراج است، عقبه

 اگر كسي را ديديد كه هر«: فرمودند ص پيامبر: گويد مي نافع 
و همچنان بر گناه  ،كند ميچه دوست داشت خداوند به او عطا 

  .2»ها استدراج است اين نعمت ه،باقي ماند
خداوند به ظالم (: فرمودند ص گويد پيامبر مي ابوموسي 

كند،  و اگر او را گرفت رهايش نمي گيرد مي تا او را دهد مهلت مي
  e{  ~  _  `       d  c  b  a} : سپس اين آيه را خواند

  j  i   h    g  fz .)102 :هود(.  
و اينچنين است مجازات پروردگار تو، هنگامى كه شهرها و «

مجازات او، دردناك و ) آرى،! (كند آباديهاى ظالم را مجازات مى

___________________________________________________________
______________ 

 .»174: ص«, ف ابن جوزي, تألاهلو ذم −١
 .»1/575«, ريح جامع الصغيصح −٢



  

٦٣  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  .1»شديد است
تمام اعضا بدن باشد، راى پس الزم است توبه نصوح ب

  : گويد مي :محاسبي 
  ).خودداري از نگريستن نامحرم: توبه چشم(
  ).حرام شنيدناز : توبه گوش(
  ).خودداري از گرفتن حرام: توبه دست(
   .)خودداري از رفتن به سوي حرام: توبه پاها(
  ).حفظ شرمگاه از زنا: توبه شرمگاه(
و توبه آن  ،سان تمام اعضا حتي عقل نيز توبه دارد و بدين(

و توبه آن  ،فكر نكردن حرام است، و زبان نيز توبه دارد
  .2)فرانخواندن به كردار زشت است

 :شوند، چنانچه حسن بصري  ن مانع عبادت ميگناها
بدانيد كه  يداري نداشتن بيداري و روزه اگر توانائي شب(: گويد مي

  .3)اند حتماً خطا و گناهان تو را بند و زنجير كرده. محروم هستيد

___________________________________________________________
______________ 

  .»30: ص«ف امام امحد, يالزهد, تأل −١
 .»52: ص«, ىف حماسبيالتوبه, تأل −٢
 .»86: ص«, ف صفديالنوافخ العطره, تأل −٣
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كسي كه در تربيت نيكو (: گويد مي :مبارك البن   عبداهللا
شود، و  ازات ميبه محروم بودن از سنت مج ،انگار باشد سهل

به محروم بودن از فرائض  ،انگار باشد كسي در رعايت سنت سهل
به محروم  ،انگار باشد شود، و كسي كه به فرائض سهل مجازات مي

  .1 )شود بودن از شناخت و معرفت مجازات مي
 اگر عبادت انجام داده باشيد گناهان تو را از لذتش محروم

كند  آيا كسي كه گناه مي: پرسيدند :بن منبه   كند، از وهب مي
حتي كسي كه ، 2خير(: كند؟ فرمود لذت عبادت را احساس مي

  ). تصميم به انجام گناه بگيرد نيز همينطور است
كند كه  انسان را به هنگام گناه به كسي تشبيه مي :امام احمد 

دارد، ناگاه پايش فرود  و با ترس قدم برمي ،رود در مرداب راه مي
انسان هميشه به اين (: شود، و به يارانش فرمود يرود، و غرق م مي

و اگر گرفتار  ،كند تا وقتي كه در گناه افتاد صورت از گناه حذر مي
  .3)شود گناه شد غرق مي

___________________________________________________________
______________ 

 .»68: ص«, كتاينف يلتأتذكرة السامع واملتكلم,  −١
 .»51: ص«, ف ابن جوزيد اخلاطر, تأليص −٢
 .»1/97: ص«, ىف مقدسيه, تأليآداب الرشع −٣



  

٦٥  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

گناه (: گويد مي :از گناهان صغيره، امام غزالي ! حذر! حذر
اي ديگري نيايد  شدني باشد و به دنبال آن كبيره  اي كه سپري كبيره

اي است كه انسان بر  و عفو آن بيشتر از گناه صغيرهشت اميد گذ
آن دوام داشته باشد، چون اگر آب بر سنگي بصورت قطرات 

گذارد، ولي اگر تمام آن قطره  يمهميشگي چكيده شود در آن اثر 
 ،1)گذارد بصورت يك بار بر آن سنگ ريخته شود در آن اثري نمي

ترين آن  امواعمال باد بهترين«: فرمايد مي ص به همين سبب پيامبر
  .2»است هر چند هم ناچيز باشد

گناه است، و به  ،اصرار بر گناه كردن(: گويد مي :ابن قيم 
 نآو دوام بر رضايت و تكيه بر گناه  ،نباشدفكر ترك گناه 

  .3)محسوب مي شود، و اين نشانه هالكت اوست
گويد اين  مي :محاسبي  چنانچه و معناي اصرار در اينجا

  .4)شيريني گناه در دل باقي بماند(: است
كند بهتر  خنداني كه به گناه اعتراف مي(: گويد مي :ماوردي 

___________________________________________________________
______________ 

 .»4/195: ص«, ن, غزاىليالد اء علومياح −١
 .»6465: ص«, ح بخاريصح −٢
 .»123: ص«, ص العزيم, با ختليف ابن قي, تألنيمدارج السالك  بيهتذ −٣
 .»55: ص«, ىف حماسبيالتوبه, تأل −٤
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اي  ه كنند ، و گريهاستپروا  اي است كه بر پروردگار بي كننده از گريه
هتر از خنداني است كه اعتراف به كه بر گناه خويش پشيمان است ب

  .1)كند مي هول

 
  

___________________________________________________________
______________ 

 .»105: ص«, ف ماوردين, تأليا و ديادب دن −١



  

٦٧  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  فصل هفتم 
  اي گناهه كننده پاك

براي  –خدا به ما و شما و هر مسلماني رحم كند  –آگاه باش 
توبه  –چنانچه قبالً ذكر كرديم  –آثار شوم گناه دور ساختن 

خواهد تا بصورت  هاي مي كننده محض كافي نيست، بلكه پاك
مانند پاك كردن ظرفي كه سگ آن را نجس كرده  ،پاك شودكامل 
سگ زبان خود را در ظرفي  اگر«: فرمايد مي ص ، پيامبر!است

آن را هفت بار بشوئيد و براي بار هشتم آن را ) ليسيد(فروكرد 
  .1»آلود كنيد خاك

  : كند موارد زير گناه را پاك مي(: گويد ابن رجب مي
§    ¨     ¦¡  ¢  £     ¤   ¥} : فرمايد قرآن مي: توبه نصوح

  «          ª          ©z .)53 :زمرال(.  
آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان  گناهان را مىخدا همه «
  .»است
اگر شما گناه نكنيد خداوند «: در حديث آمده: استغفار - 1

آورد تا گناه انجام  برد و كساني را بجاي شما مي شما را از بين مي

___________________________________________________________
______________ 

 .»41: , ص119ث يشامره حد«, ح مسلم, امام نوويخمترص صح −١
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دهند، سپس از پروردگار طلب آمرزش كنند و پروردگار آنها را 
 .1»عفو نمايد

¢ £ ¤  } : فرمايد مي كريم قرآن: كننده حسنات محو

¥ z .)114: هود(.  
  .»برند از بين مى) و آثار آنها را(حسنات، سيئات «

   .و از جمله آن كار نيك و صدقه است
براي مانند طلب استغفار مؤمن : دعاي مؤمن براي مؤمن - 2

 . .، تا برايش شفاعت كنندمؤمن و نماز بر جنازه
 ص مبردر حديث صحيحي پيا: ص شفاعت پيامبر - 3
 .2»كبيره از امتم استشفاعت من براي صاحبان «: فرمايد مي

هيچ غم و «: در دنيا هستند  كننده هاي كه پاك مصيبت - 4
رسد جز اينكه خداوند بواسطه آن  به كسي نميمشكل و بيماري 

به شرطي كه بر آن صبر داشته  .3»آمرزد گناهي از گناهان او را مي
 .باشد

___________________________________________________________
______________ 

 .»511: , ص1922ث يشامره حد«, ح مسلم, امام نوويخمترص صح −١
 .»8012ث يشامره حد«, »10/476«جامع األصول,  −٢
 .»477ث, ص يشامره حد«ح مسلم, يخمترص صح −٣



  

٦٩  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

ى و انجام كارى از سبب بدون :رحمت و عفو پروردگار - 5
 . طرف بنده

هر كسي اين هفت چيز را فراموش كند (: گويد بن رجب ميا
  .1)كسي را جز خويش سرزنش نكند

آنچه براي (: گويد مي :شيخ ابن تيميه : خاك ريختن قبر - 6
او از فتنه و فشار و ترس و سختي روز قيامت و ناراحتي در قبر 

  .2)دهد رخ مي
  

   ؟كنيد گناه محافظت ميچگونه خود را از فكر 
موارد زير شما را از فكر گناه محافظت : 3گويد مي :ابن قيم 

  : كند مي
يقين داشتن به اينكه خداوند آگاه و ناظر قلب و عمل و  - 1

  . فكر شماست
  . حياء و شرم از خدا - 2

___________________________________________________________
______________ 

 .»250: ص«ة أهل املصائب, يتسل −١
 .»43−29: ص«ه, يميف ابن تيامن االوسط, تألياال −٢
 .»175, 176: ص«م, يف ابن قي, تألني و باب السعادتنيق اهلجرتيطر −٣
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خاكي كه براي شناخت و  - شرم از اينكه پروردگار در - 3
  . را در آن از شما مشاهده كندفكر گناه  -معرفت خويش آفريده 

تو را از توجه و چشم خدا دور ترس از اينكه چنين فكري  - 4
  . كند

ترس از اينكه چنين فكري محبت غير خدا را در قلب  - 5
  . ايجاد كند

مثل كند و شراره آن  ترس از اينكه چنين فكري توليد - 6
گسترده شود، و هر چه ايمان و محبت خدا در دل است را 

  . ندبسوزا
هاي گندمي است كه  فكر گناه مانند دانه: اين كهدانستن  - 7

  . كند صياد براي صيد پرندگان روي زمين پخش مي
فكر پليد با فكر ايمان در يك قلب جمع : دانستن اين كه - 8
  . شود مگر اينكه يكي بر ديگري غالب مي ،شوند نمي

است چنين فكرهاي دريائي از درياي خيال : دانستن اين كه - 9
  . شود ور و غرق مي و ساحلي ندارد، و اگر وارد قلب شد غوطه

چنين فكري دره احمقان و آرزوي : دانستن اين كه -10
  . جاهالن است، و براي صاحبش جز پشيماني چيزي بدنبال ندارد

به  ،غرق شدي–خدا نكرده  –چنين فكرهاي هنگامي كه در 



  

٧١  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  : وش فرادهيدگ –پادشاه فارس  –اين قصه درباره انوشيروان 
روزي انوشيروان به قصد شكار از شهر بيرون رفت و شتابان 
پيش رفت، و از لشكر دور شد، و سخت تشنه شد، و به باغي 

اي پسر : آنجا بود به او گفترسيد و وارد باغ شد، و كودكي 
هاي آن را  اناري به من بده، اناري به او داد، و انار را باز كرد و دانه

د، آب زيادي از آن خارج شد و نوشيد، آن انار او خارج و فشار دا
زده كرد، تصميم گرفت باغ را از صاحب آن بگيريد،  را شگفت

به او داد، انار ديگري بده، و اناري ديگر : سپس به كودك گفت
انار را فشار داد، آب ناچيزي از آن بيرون آمد و آن را نوشيد و مزه 

ا انار اين طور است؟ اي پسر چر: انوشيروان گفت! تلخي داشت
شايد پادشاه مملكت تصميم به ظلم گرفته است و بخاطر : گفت

انوشيروان در دل از چنين شوم بودن ظلم انار اين طور شده است، 
انار ديگري : تصميمي پشيمان شد و توبه كرد، و به كودك گفت

بده، و اناري به او داد، انوشيروان مشاهده كرد كه از انار نخستين 
شايد پادشاه مملكت : اي پسر اين چرا؟ گفت: گفت! استبهتر 

  ! توبه كرده باشد
البته نام : فخر رازي بر اين قصه تعليق گذاشته و گفته است

 انوشيروان در دنيا به عدالت باقي مانده است حتي برخي از پيامبر
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در زمان پادشاه عادل به دنيا «: اند كنند كه فرموده روايت مي ص
  .1»آمده است

از  وبان نشيني، ث امان از گناه، بخصوص گناه خلوت! انام
شناسم  برخي از امتم را مي«: كند كه فرمودند روايت مي ص پيامبر

هامه را با خود در روز قيامت اعمالي نيك مانند كوههاي ت
 ليا رسو: گفت ثوبان . »كند آورند، خداوند آن را نابود مي مي

از آنها باشيم و نكند ما ؟ ؟ كي هستندكناهللا آنها را معرفي  
شما  هم جنسآنها برادران شما و «: فرمود ص خبريم، پيامبر بي

د آنها نيز انجام يده هستند، و آنچه شما در آشكار انجام مي
مرتكب گناه و معصيت گيرند  دهند، ولي اگر در خلوت قرار مي مي
  .2»شوند مي

از نفرين  انسان بايد(: فرمودند ص گويد پيامبر مي ابودرداء 
سپس ! بيمناك باشد –خبرست  در حالي كه بي –قلبي مؤمنان 

انسان در : دانيد چه كسي؟ عرض كردم خير، فرمود آيا مي: گفت
در حالي كه  –دهد، پروردگار كينه او را  خلوتگاه گناه انجام مي

___________________________________________________________
______________ 

 .»»1/244,  رازريتفس −١
 .»1418يث , شامره حد2ج «,  ت ابن ماجهيبه روا −٢



  

٧٣  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  .1)دهد در دل مؤمنان قرار مي –خبر است  بي
از جمله : اشآگاه ب«: گويد مي : بدين سبب ابن جوزي

گناه است، ها گول خوردن به سالمتي پس از  بزرگترين بدبختي
شود، و از بزرگترين كيفر و مجازات اين است  چون كيفر واقع مي

ها  گناه در ريشه دين و دلدر حاليكه  :بي خبر است كه انسان
  .-پناه به خدا  -اثرگذار است

  

 

___________________________________________________________
______________ 

 .»47: ص«م, يف ابن قي, تألجواب الكاىف −١
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  فصل هشتم 
 –مدتي هـم باشـد    گرچه پس از –كيفر و عقاب گناه 

  :شود واقع مي
چه بد واقع خواهد  ،ترديدي نيست كه جزاي عمل چه نيك

پندارد  اين است كه گناهكار ميخوردگي  شد، و از جمله گول
چون مجازاتي نديده آمرزيده شده است، و چه بسا مجازات پس 

شود، و به ندرت كسي گناهي كرده  يا در آخرت واقع مي ،از مدتي
 كيفرانسان مواظب ! ت نشده باشد، پس الزم استو مجازاباشد 

يابد، و بايد فوراً اقدام  ميگناه باشد، چون به ندرت از آن رهايي 
هيچ چيزي زود به چيزي ديگر (: به توبه نمايد، در روايت آمده

و همراه با ). شود مانند حسنه جديد به گناه قديمي الصاق نمي
شده بيمناك باشد، خدا با  بيني توبه گناهكار بايد از مجازات پيش

: گويد مي ؛ شفاعت توبه پيامبران پيشين را پذيرفت، آدم
  . گناهم :گويند مي إگناهم، و ابراهيم و موسي 

 :نساءال(. d  c  b  a  `z   } : اگر كسي بگويد اين آيه
123(1.  

___________________________________________________________
______________ 

 .»392, 391: ص«, ف ابن جوزيد اخلاطر, تأليص −١



  

٧٥  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  .»شود هر كس عمل بدى انجام دهد، كيفر داده مى«
شود، در  پوشي نمي ممقتضي اين است كه از گناهكار چش

و از خطا  ،گيرد دانيم توبه مورد پذيرش قرار مي حالي كه مي
  پس چه جوابي دارد؟  ،شود پوشي مي گناهكار چشم

شود كه  اين آيه بر گناهكاري حمل مي -1: اند دو جواب داده
را پاك بر گناه مصر بوده و توبه نكرده باشد، چون توبه ماقبلش 

  . كند مي
و اين نظر ابن جوزي است، و (ق است به صورت اطال - 2

  . و ابن جوزي دليل نقلي و عقلي آورده است) قابل توجيه است
اي : گفت هنگامي كه اين آيه نازل شد ابوبكر : دليل نقلي

 ص پيامبرشويم؟  ازات ميجناهي مآيا به هر گ ص پيامبر خدا
شوي، آيا سختي  شوي، آيا غمگين نمي آيا بيمار نمي«: فرمودند

  .»فرسا نداشتي؟ اين كيفر شما بوده است اقتط
هنگامي كه مؤمن پشيمان شود و توبه نمايد : دليل عقلي

 ،تر است افسوس او در هر لحظه بر گناه از هر مجازاتي سخت
و لذت  ،شناسد پس واي بر كساني كه تلخي مجازات دائمي را مي

  !گزيند اي گناه را برمي لحظه
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   :هل استاغفال شدن به رحمت خداوند ج
شوند، و تنها رحمت  برخي مردم به رحمت خداوند اغفال مي

كنند كه خداوند  كنند، و فراموش مي خداوند را مشاهده مي
  .است) العقاب شديد(

فررزدق به نزد جماعتي كه باهم : گويد عالء ميالبن  ابوعمرو
از همه و فررزدق  نشست،كردند  درباره رحمت خداوند گفتگو مي

چرا به زنان پاكدامن : رجاء بيشتر داشت، به او گفتند آنها اميد و
به من بگوئيد اگر مانند نافرماني پروردگار : زنيد؟ گفت تهمت مي

كنيد آنها از ته دل دوست  با پدر و مادرم انجام دهم آيا فكر مي
بلكه  ،خير: داشته باشند مرا به تنور مملو از آتش بياندازند؟ گفتند

ت من به رحمت پروردگار از پدر و مادر گف. كنند تو را عفو مي
  ! بيشتر اميدوارم

اين ناداني محض : 1گويد ابن جوزي در تعليقي بر اين قصه مي
بي نيست، لاست، چون رحمت پروردگار بشيوه لطافت و ماليمت ق

و مرد،  اي نمي و بچه ،گرديد اي ذبح نمي و اگر اين طور بود پرنده
  : است رزدق از دو جهتشد، اشتباه فر كسي وارد جهنم نمي

___________________________________________________________
______________ 

 .»392, 391: ص«, ف ابن جوزيس, تأليس ابليتلب −١



  

٧٧  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

و به عقاب و  ،فررزدق فقط به جانب رحمت توجه كرده - 1
  . كيفر توجه نكرده است

كنندگان است  فراموش كرده كه رحمت فقط براي توبه - 2
  .)82 :طه. ( h   g  f  ez   } : فرمايد چنانچه قرآن مي

  .»براي كسي كه توبه كند بسيار آمرزنده هستمو من «
X W  V UY     [  Z} : و در آيه ديگر

\z .)156 :عرافألا(.  
و رحمت و مهرباني من شامل هر چيزي است و كساني كه «

  .»تقوا پيشه كنند رحمت من براي آنها حتمي و مخصوص آنهاست
شود از برخي مردم  و امروزه اگر جواني مرتكب گناهي مي

آنها جوان هستند، و خدا آمرزنده و : دنگوي كه مي شود ميشنيده 
  . كه خدا شديدالعقاب است: كنند مهربان است، و فراموش مي
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  فصل نهم 
  راه رهائي از گناهان شوم 
خرب آن بر فرد و جامعه بحث درباره شوم بودن گناه و آثار م

كرديم، و اين به معناي ناميدي از رحمت خدا نيست، بلكه بيدار 
  . ستكردن بر خطرات گناه و رابطه دائمي با پروردگار ا

در (به نقل از پروردگار ص پيامبر: گويد مي ابوهريره 
خدايا مرا : فتد سپس گرام گناهي ك بنده«: فرمودند )حديث قدسى

دارد  يياداند خد ام گناه كرد و مي  بنده: فرمايد مي عفو كن، خداوند 
كند و  بخشد، سپس دوباره گناه مي او را مي كند، و مجازات ميو 
ام گناه كرد و   بنده: فرمايد ا عفو كن، خداوند ميخدايا مر: گويد مي
سپس بخشد،  او را ميكند، و  مجازات ميداند خداي دارد و  مي

خدايا مرا عفو كن، خداوند : گويد كند و مي دوباره گناه مي
مجازات و  داند خداي دارد ام گناه كرد و مي  بنده: فرمايد مي
خواهيد  آنچه مي: يدفرما ميخداوند  بخشد، او را مي كند، و مي

  .1»انجام بده تو را بخشيدم
معناي حديث اين است جز گمراهان كسي از رحمت خدا 

شود، و انسان هر چه گناه انجام داده باشد نبايد از  ميد نميانا
___________________________________________________________

______________ 

 .»514: , ص1935ث يشامره حد«ح مسلم, يخمترص صح −١



  

٧٩  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

و ذكر هميشگي پروردگار رحمت خداوند مأيوس باشد، و ارتباط 
سبب عفو و بخشش گناهان است، و يكي از صفات پروردگار 

است، و در آن دو صفت داللت بر وسعت رحمت ) غفور و تواب(
و مغفرت پروردگار است، وليكن بايد انسان عاقل هميشه از 

اطالعي  چون ،هرچند هم توبه كرده باشد ،گناهان بيم داشته باشد
  . از پذيرش توبه ندارد

ام به پذيرش  بسياري مردم را ديده(: 1گويد مي :ابن جوزي 
اند و گويا يقين دارند، و اين جز خدا  باور كردهنان و يتوبه اطم

 ،واقع شده باشدداند، سپس اگر توبه مورد پذيرش  كسي نمي
خجالت از انجام گناه هميشه ماندگار است، و ترس پس از توبه 

 ؛ مردم به نزد آدم: چنانچه در صحاح آمده ،مورد تأييد است
 إل 2اهيم، عيسيگناهم، و به نزد نوح، ابر: گويد روند، آدم مي مي
  . گناهم: گويند روند، و همگي مي مي

اند  گناه پيامبران در واقع گناه نيست، و با وصف آن توبه كرده
اند، و خجالت   اند، و پس از آن هم بيمناك بوده ه و پوزش طلبيد

___________________________________________________________
______________ 

 .»331, 330: ص«, ف ابن جوزيد اخلاطر, تأليص −١
 ىسياز ع ىست, چون در صحاح گناهيدرست ن ؛ ىسيدرباره ع ن نظر ابن جوزيا −٢

 . كر نكرده استذ
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فضيل بن عياض  هرود، چه زيباست فرمود پس از توبه از بين نمي
هر چند مرا ببخشيد، به  ،چقدر شرمسارم از تو اي خدايا«: :

كند و لذت  خدا سوگند بدبختي براي كسي است كه گناه مي
هر چند  ،گذارد گزيند، چون گناه حسرتي بجا مي اي را برمي لحظه

  .1»شود هيچ وقت از دل انسان جدا نمي ،هم مورد عفو قرار گيرد
هنگامي كه انسان از گناه كردن بيمناك باشد، و عمل نيك و 

ننده گناه انجام دهد، گناهان پيشين او باعث ك محوحسنات 
هم در داما چگونه است؟ ابراهيم بن أ: شود ورودش به بهشت مي

  .)46 :رحمنال( .d  c  b  a  `  _z  }  2:تفسير اين آيه
ه ديپروردگارش ترس ايستادن در پيشگاهو براى كسى كه از «

  .»!، دو باغ بهشتى است)و به اوامر و نواهى او عمل كرده(
اگر بخواهد گناهي انجام دهد از ترس خدا پرهيز (: فرمايد مي

انسان گناهي (: فرمودند ص پيامبر: گويد مي  ، حسن)كند مي
كند،  مي وارد بهشتبه دهد و بواسطه آن خداوند او را  انجام مي

: شود؟ فرمود چگونه وارد بهشت مي اي پيامبر خدا: صحابه گفتند

___________________________________________________________
______________ 

 .»331: ص«, ف ابن جوزيد اخلاطر, تأليص −١
 .»437ص «الزهد, امام امحد,  −٢



  

٨١  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

بهشت به است تا او را ) كنان بهوت ريزان وگ(در برابر چشمش 
  .1)كند وارد مي

كسي (: عابدترين انسان كيست؟ گفت: كردند :عرض سعيد 
آورد  است مرتكب گناه شده است و هر گاه گناهش را به ياد مي

  .2)شمارد عملش را ناچيز مي
س اگر خواستى از گناهان رهايى يابى خود را به استغفار پ

بده، و از گناهانت بترس، و از تسمك جو، و اعمال نيك انجام 
  .خدا خاتمه نيكو آرزو كن

 شبي تا :سفيان ثوري : برم و با اين قصه بحث را به پايان مي
آيا اين : صبح گريه كرد، و هنگامي كه صبح شد كسي به او گفت

: ؟ كاهي را از زمين برداشت و گفتهمه بخاطر ترس از گناه است
بخاطر عاقبت و پايان بد گريه تر است، بلكه من  گناه از اين آسان

اين نهايت (: گويد هامش اين قصه ميدر  : ابن قيم: كنم مي
دانش است كه انسان بيم داشته باشد گناه در هنگام مرگ او را 

  .3)بدبخت كند، و عاقبت نيكو را به عاقبت بد تغيير دهد
___________________________________________________________

______________ 

 .»474: ص«الزهد, امام امحد,  −١
 .»464: ص«الزهد, امام امحد,  −٢
 .»86: ص«, النوافخ العطره, صفد −٣
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  فصل دهم 
در  ص گناهاني كه بايد از آن پرهيـز شـود، و پيـامبر   

  :از آن نهي فرموده استح حديث صحي
اي تكبر در دل داشته باشد  كسي كه به اندازه ذره :تكبر - 1

 . شود وارد بهشت نمي
كسي كه خود را در بين مردم بزرگ جلوه دهد  :ريا - 2

كند، و هر كس ريا نمايد  خداوند در قيامت او را شرمسار مي
 . كند خداوند اسرارش را فاش مي

و از  –مي ياد بگيرد اگر كسي عل :طلب علم بخاطر دنيا - 3
و  –رضايت خدا بكار رود  خشنودىبخاطر  كه علومي باشد

بدست آوردن دنيا باشد، بوي خوش بهشت  ،هدف از يادگيري آن
 . كند را استشمام نمي

من از هر كسي به : فرمايد خداوند مي :عمل براي مردم - 4
نيازترم، هر كسي كاري براي من انجام بدهد و غير من  شرك بي

 .گذارم ظورش باشد او را با شركش تنها مينيز من
هر كسي نماز عصر را ترك « :ترك نماز عصر و جمعه - 5

هر كسي سه جمعه را از روي « .»ماند مىكند عملش بيهوده 
  .»زند يانگاري ترك كند خداوند مهر بر قلبش م سهل



  

٨٣  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

هر  ،نماز است كافران پيمان بين ما و« :كوتاهي در نماز - 6
مرز بين كفر و شرك ترك «. »افر استكس آن را ترك نمايد ك

  .»نماز است
د، پردازى كه زكات آنرا نا هصاحب طال و نقر :منع زكات - 7

هنم گداخته شده و بر جهاى آهنى را در آتش  روز قيامت ورقه
ر بر گكشند، هر وقت سرد شد بار دي جنب و پيشاني و كمرش مى

است، شود، در روزى كه مدت آن پنجاه هزار سال  او كشيده مى
شود، و ببيند كه او از اهل  و قضاوت تا اينكه بين خاليق حساب
 .آتش است يا از اهل بهشت

در  –كسي كه به سخن مردم گوش فرادهد  :جاسوسي - 8
در روز قيامت  –د نكن حالي كه دوست ندارند يا از او دوري مي

 . ريزند فوالد گداخته به گوشش مي
چين  سخن: منما» شود نمام وارد بهشت نمي« :نمامي - 9
 .است

» نام بردن كسي به چيزي است كه دوست ندارد« :غيبت -10
هاي  در شب معراج جماعتي را ديدم ناخن«: فرمايد مي ص پيامبر

: گفتمشكافتند،  صورت و سينه خود را مي نفوالدي داشتند و با آ
 تگوشكه كساني هستند  اينها: كي هستند؟ گفت اينهااي جبرئيل 
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و بدگوئي آبرو و حيثيت  –كنايه از غيبت  –خوردند  مردم را مي
 . »كردند ديگران مي

كشتن وي  مانند نفرين كردن مؤمن« :نفرين كردن -11
كننده و  توانند شفاعت كنندگان در روز قيامت نمي نفرين« .»است

  .»شاهد باشند
از حسد ورزيدن پرهيز كنيد چنانچه آتش  :حسادت -12

 .كند ابود ميحسادت نيز حسنات را ن ،سوزاند هيزم را مي
اي : هر كسي به برادر مسلمانش بگويد :تكفير مسلمان -13

گردد، اگر آن شخص كافر  كافر، اين كلمه به يكي از آنها برمي
 . گردد و در غير اين صورت به گوينده برمي ،گردد باشد به او برمي

براي هيچ مسلماني جايز نيست « :ترساندن مؤمن -14
اي را رو به برادر  چيز برنده آهن يااگر كسي » مسلماني را بترساند
دارد فرشتگان او را  تا دست از آن كار برمي ،مسلمانش بگيرد

 . كنند نفرين مي
ترين انسان در روز قيامت كسي است  پست :افشاء راز -15

كند و سپس رازهاي بين هم را نزد  كه با همسرش خلوت مي
 . كند كسي بازگو مي

 را لعن رباخوار و ربادهنده صپيامبر  :ربا و سود -16



  

٨٥  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

اگر كسي با علم و آگاهي يك درهم رباخواري كند «: فرمودند
 . »زناست 36شديدتر از 

كسي : شوند پنج دسته وارد بهشت نمي :عادت به شراب -17
كه به شرابخواري عادت گرفته است، كسي كه به سحر باور دارد، 

 . گذار آورد، كاهن، منت كسي كه صله رحم را بجا نمي
زني كه خود را عطرآگين كرده از خانه بيرون رفتن  -18
كند، اگر زني خود را عطرآگين نمايد و از  هر چشمي زنا مي :است

 .عبور نمايد زناكار است –مرد  –كنار جمعي 
قرار داده  يىخدا بر انسان در هر چيزي زنا :نظر حرام -19
يابد، زناي چشم تماشاي  آن را مي دنخواهيا  هو خواه ،است

يدن حرام است، و زناي زبان نامحرم است، و زناي گوش شن
 ،كند قلب هوس و آرزو مي.... ها  سخن حرام است، و زناي دست

 . كند و گاهي رد مي ،و شرمگاه گاهي آن را تأييد
هيچ كدام از شما با زني نامحرم  :خلوت با زن نامحرم -20

 .آنها شيطان است ىسومنفر چون  .خلوت نكند
قوم لوط خدا كسي را كه عمل « ):لواط(بازي  جنس هم -21

اگر كسي را يافتيد كه عمل قوم « .»ستدهد نفرين كرده ا انجام مي
  .»لوط را انجام داد هم فاعل و هم مفعول را به قتل برسانيد
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اي را ديدم بر روي  با آنها رفتم خانه... « :زنا كردن -22
تنوري ساخته بودند از طرف باال تنگ و از طرف پائين واسع بود، 

ودند، و مردان و زناني لخت در آنجا و آتش در آن افروخته ب
شدند  گرديد از آنجا بلند مي ور مي بودند، هنگامي كه آتش شعله

گرديد  تا جاي كه نزديك بود خارج شوند، و اگر خاموش مي
آنهائي : سپس گفت«آنها كي هستند؟ : گشتند، پرسيدم دوباره برمي
 . »؛ زناكاران هستندديدى كه در تنور 

 :بالعكس، و همچنين تشبه به كافر تشبه مرد به زن و -23
آورند و مرداني كه  پيامبر زناني كه خود را به صورت مردان درمي«

هر « .»خود را به صورت زنان درآورند لعن و نفرين كرده است
 . »كسي شبيه قومي شود از جمله آنهاست

مو و كسي  ،خداوند پيونددهنده :كوبي و پيوند مو خال -24
كسي كه  و ،كوبد ي كه خال ميو كس ،كه خواستار آن است

 .كوبي است را لعن كرده است ر خالخواستا
25- و  هر زني بدون اجازه ولي :ازدواج بدون ولي

ازدواج كند ازدواجش باطل است، ازدواجش باطل  سرپرستش
 . است

كسي كه با علم و  :نسبت دادن فرزند به غير پدرش -26



  

٨٧  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

 . م استآگاهي ادعا كند كه فرزند پدرش نيست بهشت بر وي حرا
مردي را در روز قيامت  :رفتار نكردن به علم و دانش -27

آيد، و  هايش بيرون مي شود وروده آورند و در آتش افكنده مي مي
زند، و  هايش مانند چرخيدن االغ در آسياب دور مي در ميان روده

گويند اي فالني چرا اين طور  شوند و مي جهنميان بر او جمع مي
را امر به معروف و نهي از منكر  ما كه هستي؟ مگر تو نبودي

كردم و خود  دهد من شما را امر به معروف مي كردي؟ پاسخ مي مي
كردم و خود انجام  و شما را نهي از منكر ميدادم،  انجام نمي

 .دادم مي
كسي كه از او چيزي بپرسند  :پنهان كردن علمكتمان و  -28

و با وصف آگاهي جواب ندهد در روز قيامت لگام آتشين در 
 . گذارند دهانش مي

دروغ بستن بر من مانند دروغ « :صدروغ بر پيامبر  -29
بستن بر هيچ كسي نيست، هر كسي عمداً بر من دروغي ببندد 

 . جايگاه خويش در آتش را آماده كند
حذر از دروغ گفتن، چون همراه ! حذر«: دروغ گفتن -30

شب «: گويد مؤمن دروغ نمي» فسق است و هر دو در جهنم است
آن شخصي كه گوشه : و مرد به نزدم آمدند و گفتندمعراج د
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كارش دروغگوئي  ،كند دروغگوي بود دهانش را چاك چاك مي
 .رسيد ميگفت به آفاق  مي كه بود و دروغي

گويد  واي بر كسي كه دروغ مي :دروغ گفت به شوخى -31
 !واي بر وى! واي بر وي. تا مردم بخندند

خود را پاك از ادرار  :خود پاك نگه نداشتن از ادرار -32
نگهداريد چون اولين چيزي است كه انسان به آن در قبر محاسبه 

 . شود مي
براي هيچ زني كه به خدا  :سفر زن بدون همراهي محرم -33

جز با  –و روز آخرت ايمان دارد حالل نيست مسافت يك روز 
 . سفر نمايد –همراهي محرمي 

سرايي و زاري  كسي كه بر وي نوحه :سرايي نوحه -34
سرا  خداوند زن نوحه«شود  در روز قيامت به آن معذب ميكنند  مي

 .»كرده است دهنده به وي را نفرين و گوش
هر كسي مردم را به گمراهي  :فراخواندن به گمراهي -35

فراخواند گناه آنها بر دعوتگر است بدون اينكه چيزي از گناه آنها 
 . كم شود
هر كس به غير خدا سوگند ياد « :سوگند به غير خدا -36

كند يا به  هر كس سوگند ياد مي« .»شود يا كافر يا مشرك ميكند 



  

٨٩  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

 . »خدا سوگند ياد كند و يا ساكت شود
هر كسي با سوگند دروغ مال كسي را  :سوگند دروغ -37

كند در حالي كه از او  تصرف نمايد، پروردگار را مالقات مي
 . خشمگين است

از سوگند فراوان در معامالت « :سوگند در معامالت -38
 .»كند دهد سپس نابود مي  يد چون معامله را رواج ميپرهيز كن

 .»كند و بركت را نابود مي رواجسوگند كاال را «
كند مگر اينكه به هنگام  هيچ دزدي دزدي نمي« :دزدي -39

دزدد و  مرغ مي خداوند دزدي را كه تخم« .»دزدي مؤمن نيست
 .»شود نفرين كرد دستش قطع مي

ن كسي را كسي ظالمانه يك وجب زمي :غصب زمين -40
هفت طبقه زمين را طوق گردنش روز قيامت غصب كند خدا 

 .گرداند مي
كاري قبر و نشستن  از گچ ص پيامبر :ساختن بنا بر قبر -41

 . بر روي آن و ساختن بنا بر آن نهي فرمود
هنگامي كه خداوند تمام خاليق را در روز  :نيرنگ -42

اخته كاري پرچمي برافر د، براي هر خيانتنك ميقيامت گردآوري 
 . گويند اين خيانت فالني فرزند فالني است شود، و مي مي
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بنشيند  )اي هآتش پار(اخگراگر كسي بر  :نشستن بر قبر -43
 . و لباسش سوخته شود، بهتر از نشستن بر قبري است

كه به خدا و روز آخرت  زنىبراي  :عزاداري بر مرده -44
 اىجز بر –ايمان دارد حالل نيست بيشتر از سه روز بر مرده 

 . سوگواري نمايد –شوهر 
خورم، و سخني  سه چيز بر آن قسم مي :تكدي كردن -45

هيچ كسي باب تكدي را ... گويم آن را حفظ نمائيد  براي شما مي
 . كند كند مگر اينكه خداوند باب فقيري را بر وي باز مي باز نمي
از فروختن شخص شهري  ص پيامبر :خيانت در معامله -46

و خيانت در معامله، و معامله » روستائيبياباني يا «براي صحرائي 
 .بر معامله برادر ديني نهي فرمود

خداوند زناني را « :روند زناني كه به زيارت قبرستان مي -47
 ك ام عطيه» روند نفرين كرده است كه به زيارت قبرستان مي

ايم، ولي بر ما به  ما زنان از رفتن به تشيع جنازه منع شده: گويد مي
 . ودصورت جدي مصمم نب

اگر مردي تقاضاي همبستري از  :اجتناب كردن زن -48
همسرش نمايد و او ممانعت نمايد تا صبح فرشتگان او را نفرين 

 . كنند مي



  

٩١  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

هر كسي خدا او را بر گروهي  :خيانت به زيردستان -49
برتري داده باشد و به هنگام مرگش معلوم شود به آنها خيانت 

 . گرداند كرده است پروردگار بهشت را بر وي حرام مي
كسي كه براي وي  :فتوي دادن بدون علم و آگاهي -50

 . فتوي بدون آگاهي داده باشند گناهش بر فتوادهنده است
هر زني بدون مشكل از همسرش  :تقاضاي طالق -51

 . خواستار طالق باشد بوي بهشت بر وي حرام است
كسي حرفي  :ودـه باعث خشم پروردگار شـسخني ك -52

در حالي  ،دهد و به آن مباالت نميزند  مي –از خشم پروردگار  –
 . در جهنم سقوط كند سالكه ممكن است بواسطه آن هفتاد 

به غير ياد و ذكر خدا زياد  :سخن به غير ذكر خدا -53
 . شود سخن نگوئيد چون باعث سنگدلي مي

براي هيچ مسلماني حالل نيست بيش « :قهر با مسلماني -54
سي يك سال با هر ك« .»قهر باشداش  از سه روز از برادر ديني

 .»برادرش قهر باشد مانند آن است كه او را كشته باشد
بدترين انسان در روز قيامت كسي است كه  :ناسزاگوئي -55

 . اند مردم از ترس فحش و ناسزاگوئي او را ترك كرده
: شود دهد و دوباره پشيمان مي اي مي كسي كه هديه -56
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ت قي اش است مانند سگي اس هديهبرگرداندن كسي كه خواستار «
براي هيچ مسلماني حالل «. »گردد كند سپس به آن دوباره برمي مي

شود و خواستار  اي به كسي بدهد سپس پشيمان نيست هديه
 .»اش باشد هديه

هر كس شنيد مردى گم  :مسجدم شده در گاعالن  -57
ت را ا  هخدا گم شد: كند بگويد ش را در مسجد اعالن مىا  هشد

 .ن چيزها ساخته نشده استبرنگرداند، چون مساجد براى چني
اي از جلو   اگر مروركننده :مرور از جلو نمازگذار -58

ايستاد  همانا چهل سال مي ،ست چه كيفري دارددان نمازگذار مي
 . بهتر بود براي وي تا از جلو او عبور نمايد

هر كسي كه پياز و سير و  :خوان اذيت و آزار نماز -59
شود چون فرشتگان به فرنگي بخورد نبايد به مسجد ما نزديك  تره

 . شوند رساند اذيت مي آنچه كه انسان را آزار مي
از نوشيدن از  ص پيامبر :اند هاي كه منع شده نوشيدن -60

از نوشيدن با حالت  ص پيامبر«: انه مشك آب نهي كردندهد
 . ايستاده جلوگيري كرد

هيچ يكي از شما با دست چپ  :نوشيدن با دست چپ -61
خورد و  طان با دست چپ ميچيزي نخورد و ننوشد چون شي



  

٩٣  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

 . نوشد مي
كند  كسي كه قطع خويشاوندي مي« :قطع صله رحم -62

تر به كيفر زودرس  هيچ گناهي مستحق ،شود وارد بهشت نمي
از قطع  –با وصف ذخيره كيفر آخرت –پروردگار در دنيا 

ترين پاداش  زودرس« .»خويشاوندي و خيانت و دروغ نيست
اي كه خانواده بدكار نيز با صله اعمال براي صله رحم است، تا ج

  .»يابد فزوني ميرحم دارائي و تعداد آنها 
ه خاك ماليده شود ـب« :ص صلوات نفرستادن بر پيامبر -63

آن كسي كه اسم من در نزدش برده شود  بينى –ارزش شود  بي –
كسي است نام من نزدش   بخيل« .»فرستد و صلوات بر من نمي

 . »فرستد يشود و صلوات برمن نم  برده مي
منفورترين شما نزد  :مهمل گفتن ومتكلفانه سخن گفتن -64
و  گو هاي مهمل آدم: دورترين كس از من در روز قيامت من و
 . گو و پرگو هستند ياوه

بجز سگ شكاري  –هر كس سگي را  :نگهداري سگ -65
از » دو پيمانه بزرگ«هر روز دو قيراط  ،يا سگ گله نگهداري كند

 . يابد پاداشش كاهش مي
جهنم  وارد اي زني بواسطه گربه :اذيت كردن حيوانات -66
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 هم و نه !ه خوراكي به آن دادنو  ،شد، چون گربه را حبس كرد
 .از الغري مرد تاخورد ب رهايش كرد تا از حشرات زمين چيزي

 .جاندار را به بازى و اذيت نگيريدچيز 
ترين عذاب روز قيامت  سخت« :عكس كشيدننقاشى و  -67

فرشتگان وارد » كنند مي نقاشي را) جاندار(كه براي كساني است 
 .شوند كه در آن سگ يا عكس است اي نمي خانه

هر : فرمايد خداوند مي :دشمني كردن با دوستان خدا -68
 . كنم او اعالم جنگ مي ابكسي با يكي از دوستان من دشمني كند 

را به قتل برساند   يا هندهر كسي پناه :آورنده قتل پناه -69
 شود، و شميم و بوي بهشت، در مسير يكصد سال وارد بهشت نمي

 . يابد مي را
هر كس وارثش را از ارث  :محروم كردن وارث از ارث -70

 . نمايد خداوند او را از بهشت محروم مي ،محروم نمايد
پنج چيز اگر به آن  :شود پنج چيز با پنج چيز واقع مي -71

گيرم  ميبه خدا پناه  - خواهد بود و مبتال شديد حال شما چگونه 
هيچگاه فحشاء در بين قومي بصورت علني  –كه شما را فرانگيرد 

بين  –آشكار نشده است مگر اينكه خشكسالي و طاعوني كه در 
و خيانت  .يابد مي در بين آنها شيوع - گذشتگان آنها سابقه نداشته



  

٩٥  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

اند مگر اينكه به خشكسالي و   در ترازو و پيمانه انجام نداده
و زكات اموال پرداخت  .اند رفتار شدهتنگدستي و ظلم حاكم گ

اگر چارپايان  و .اند اند مگر اينكه از بارش باران محروم شده نكرده
را نقض  صش عهد و پيمان خدا و پيامبرو . باريد نبود باران نمي

مگر اينكه خداوند دشمني از غير آنها بر آنان مسلط . اند نكرده
صرف كرده است، و اند را ت از آنچه داشتهكرده است، و برخي 

اند مگر اينكه باعث  امراي هيچ قومي به كتاب خدا عمل نكرده
 . اند بدبختي در بين آنها بوده
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  خاتمه 
  

خواهيم در دنيا و آخرت سالم باشيم بايد از  گامي كه ميهن
گناهان بيمناك و برحذر باشيم، و اين جز با ترك عاقبت 

  . زش دائمي ممكن نيستو طلب آمر ،گناهان و دوري از آن
بايد هر انسان عاقل و فهيمي از (: گويد مي :ابن جوزي 

عاقبت گناهان بيمناك باشد و حذر كند، چون در بين انسان و 
پروردگار فاميلي و نسب نيست، بلكه بر مبناي قسط و عدالت 

شود، و اگر  است، هر چند مهرباني او شامل همه گناهان مي
  .1!)امان! نمايد، امان  آدم را شرمسار ميبخواهد با گناه ناچيزي 

مطالبي كه مالحظه كرديد چيزي بود دوست داشتم در اين 
بحث كوتاه بخاطر اهميت موضوع و گله و شكايت مردم از 

هاي شيطاني به آن  سنگدلي، و از بين رفتن بركات، و وسوسه
پناه به  –اشاره كنم و خصوصاً عامل اصلي آن شوم بودن گناه 

باشد، پس اگر خطا و اشتباهي در آن پيدا كرديد از  مي –خدا 
___________________________________________________________

______________ 
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٩٧  ى امت از قرآن و سنتدر زندگگناه و آثار شوم آن

  . بنده حقير است، واستغفراهللا العظيم
 .بنعمته تتم الصاحلات يواحلمدهللا الذ

 
  .هيچ دعاي سودمندتر از دعاي غائب براي غائب نيست

  : دهم خدا سوگندت مي اي خواننده به
  .كه براي نويسنده طلب آمرزش بنمائيد

  هجري  1421اول محرم / رياض 
  : نويسنده

 بن عبدالرمحن السدحان  أبوحممد عبداهللا بن حممد
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