
www.askdin.com 
 
  بخش اول- رهيگناهان کب

 
 تي اهمی نشانه.  اند  و بزرگتي هستند که از نظر اسالم پراهمی گناهانره،ي کبگناهان

 دي تهدزي اکتفا نشده است و به عذاب دوزخ نی به نهشان ی گناهان آن است که برانيا
 .شده است

 
 

 :برگرفته، خالصه و چکيده ای از کتاب " گناهان کبيره " به تأليف
 

بي دستغیني عبدالحسدي اهللا ستي مهراب آديشه  
 
 

 مقدمه
 

 و اخبار اتي را از آی تقوکيدر مقدمه اش آثار ن) بي اهللا دستغتيآ( بزرگوار ديشه
 تقوا، تي شمرد و پس از متوجه ساختن خواننده به اهمیوخطبه نهج البالغه بر م

 ی ثابت مواي شیاني آن که انجام واجبات و ترک محرمات است را با بقتيو حق یمعن
 با آفت گناه کوه ی ولشودي باشد بارور میکم مساعد تخم عمل به هر نيکند و در زم

 . ارزدی نمی کاهزيعمل ن
 

 را مراتب ی که تقومي دانی او است و می رفته ارزش هر کس به اندازه تقواهميرو
است و نخستسن مرتبه آن ترک گناهان و انجام واجبات است و  یمتعدد و مختلف
 نفس و آراسته شدن به ملکات فاضله است و در مرتبه سوم از بيمرتبه دوم تهذ

 . استوستني به او پکبارهي و دني خدا برريغ
 
 

 شرک باهللا     -1
 

 بودن آن، حضرت رسول و رهي است و به کبی تعالی شرک بخدارهي گناه کبنياول
 فرموده حي السالم تصرهمي و صادق و کاظم و رضا و جواد علني المؤمنريرت امحض

.  بزرگتر شرک بخداسترهيآمده است که از هر گناه کب) ع(اند بلکه از حضرت صادق
]1 ] 
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دي فرمای پروردگار است که مشي است فرمارهي گناهان کبني بزرگترنکهي بر الي دلو : 
 

«  دهي برود آمرزاي مشرک از دنی او را اگر کس آمرزد شرک آورده شده بای نمخدا
 از شرک ري غیعني] 2[» . آمرزدی شرک را از هر که بخواهد مري و غست،ي نیشدن

 .قابل آمرزش است
 

 که به خدا شرک آورد خدا بهشت را برا او حرام فرموده و یکس«: دي فرمای مزي نو
3[» .تسي نی کنندگانیاري ستم کنندگان ی دوزخ است و براگاهشيجا ] 

 
 و فهي شراتي آري است ذکر سایهي بدی بودن گناه شرک نزد هر مسلمانرهي کبچون
 ی که مهم است دانستن معنیزي ندارد، چی گناه لزومني ای وارده در بزرگاتيروا

 .شرکت و مراتب آن است
 
 

 يأس     -2
 

 در روح»  من روح اهللاأسيال«.  استی از رحمت الهیدي ناامرهي از گناهان کبدوم
 از أسيچون سبب .  بردی می که انسان از آن لذت و راحتندي گوی را میميلغت نس

 دي او است در قرآن مجاني پایپروردگار عالم اعتقاد نداشتن بقدرت و کرم و رحمت ب
 شود مگر ی نمی از رحمت الهديناام «ديما فریآنرا از صفات کفار قرار داده و م
4[» . که کافر استیکس ] 

 
 ی سر می که از شخصی هر گناهراي زستي نأسي بزرگتر از ی گناهچيک ه از شرپس

 دهي نباشد ممکن است در صدد توبه برآمده و با استغفار آمرزوسي که مأیزند تا وقت
 به آمرزش و مغفرت خدا یدي امراي زستي نی شدندهي آمرزوسي شخص مأیشود ول

ديندارد تا توبه نما . 
 

 من دي گوی گردد چون شخص می گناهان معي جم سبب جرأت برأسي گذشته ني ااز
م؟ي محروم نماايکه معذب خواهم بود چرا خودم را از شهوت دن  

 
 

 آدمکشی     -3
 

. اذن در کشتن نداده اند) ص(غمبري است که خدا و پی کشتن کسرهي از گناهان کبسوم
ت  و حضراري که از حضرت رسول و حضرت امیاتي بودن آن، در روارهي بر کبليدل
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 حي بودن آن تصررهي السالم وارد شده بکبهميصادق و کاظم و رضا و جواد عل
 .فرموده اند

 
 بر آن وعده عذاب داده حاي صردي در قرآن مجیتعالي است که خدای از گاناهانبعالوه

 عمد و قصد بکشد پاداشش ی را از روی مؤمنیهر کس«: دي فرمایاز آن جمله م
 باشد و خشم خدا بر او است و او را از یودان م که در آن جایدوزخ است، در حال

5[» .ش آماده ساخته استي را برایرحمت خود دور ساخته و عذاب بزرگ ] 
 

 :انتهار هم قتل است
 

 نفس نکهي ااي ديخودتان را به ناحق نکش: دي فرمای م33 هيخداوند در سوره نساء آ
 در هنگام غضب خود را هنکي ااي. دي نکنی بتان قربانی و خود را براديخود را نکش
 ی که از روی مهربان است، و کسماني که خداوند بشما اهل ای بدرستد،يانتحار نکن

 سخت ی زود باشد که او را در آتشد،ي نفس نماتل و ستم بر خود قري و تجاوز بغیتعد
 . بر خدا سهل و آسان استني و اميدر آور

 
 

 دروغ     -4
 

 خي شده، شحي بودنش تصررهيغ است که بکب گناهان، دروني از مبتالبه تریکي
 دروغ گفتن حرام است بحکم د،ي فرمای الرحمة در کاسب محرمه مهي علیانصار

:  و در شرع مقدس اسالم حرمت آن به ادله اربعهی آسماناني ادعي و جمی بشریقطع
 ی استفاده مثي قرآن و احادز بودنش ارهيکتاب، اجماع، سنت و عقل ثابت است و کب

 .گردد
 

 : کبائرني از بزرگتردروغ
 

 و قول باطل ني شرک و عقوق والدره،ي گناهان کبنيبزرگتر: فرمود) ص( خدارسول
6. [ باشدی دروغ میعني ] 

 
 : گندی ملک و بودلعن

 
 هفتاد هزار ملک او دي بگویمؤمن هر گاه بدون عذر دروغ: فرمود) ص( خدارسول

 رسد و خداوند ی که تا بعرش مدي آی مروني از قلبش بی گندی کنند و بویرا لعنت م
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. سدي نوی او می با مادر است برای آن زناني دروغ گناه هفتاد زنا که کمترنيبسبب ا
]7 ] 
 

 : و دروغدي مجقرآن
 

 ماني که ای بافند دروغ را کسانی که مستي ننيجز ا: دي فرمای سوره نحل مدر
 به ماني دروغگو ایعني] 8. [ خداوند رای نکرده اند نشانه هاقي اند و تصداوردهين

 . خداوند ندارداتيآ
 

 شود که دروغگو مستحق لعنت و سزاوار خشم ی قرآن استفاده مهي از چند آو
7 هي آ24سوره . (پروردگار است ) 

 
 

 مترتبه یانهاي گناه دروغ و شدت عقوبت و مفاسد و زی و اخبار وارده در بزرگاتيآ
 حفظ آن چهل ی اختصار و آسانیحمه برا الرهي علی نوری که مرحوم حاجاديبر آن ز

موارد . در کتاب به همه موارد پرداخته شده است: ( قرارنيمورد را شماره کرده بد
25 مقاله نياشاره شده در ا ) 

 
 

 دروغگو مروتش از همه خلق -2. ستي نیدروغگو قابل رفاقت، اتهاد و برادر -1
 دروغگو ملعون -5. گناه است دروغ اثم و -4.  نداردماني دروغگو ا-3. کمتر است

 دروغ از شراب بدتر -7.  کاردی را در دلها منهي و کی دروغگو تخم دشمن-6. است
.  فرار ملک-10. دي فرمای خداوند دروغگو را لعنت م-9 گند دروغ ی بو-8. است

 ی دروغگو را لعنت مني مالئکه مقرب-12.  رسدی گند دروغ تا به عرش می بو-11
 دروغگو -15.  دروغ قول زور است-14.  استمانيخراب کننده ا دروغ -13. کنند

 ی مرضهاني دروغ زشت تر-17.  نفاق استکي دروغ نشانه -16.  استاهيرو س
.  رباهاستني دروغ بدتر-19.  استطاني شچي انگشت پروغ د-18.  استهينفسان

 -22.  دروغگو از نماز شب محروم است-21.  نفاق استی از درهای دروغ در-20
 خداوند -24.  کندی دروغ صاحبش را هالک م-23.  خبائث استنيدروغ بزرگتر

 . دروغ فسق است-25.  کندی نمتيدروغگو را هدا
 
 

 عقوق والدين     -5
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و ) ص( است چنانچه حضرت رسول اکرمني عقوق والدرهي از گناهان کبنيپنجم
 همي علو حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت جوال) ع(ني المومنريحضرت ام

 فرموده حي بودنش تصررهي بکبدهي رسشاني در شماره کبائر از اکهياتيالسالم در روا
 بزرگتر شرک رهي کبگناه است که از هر دهي رسنيچن) ص( اکرمغمبرياند بلکه از پ

 ثي و احدادي است که در قرآن مجی از گناهانزي است و ننيبخدا و عقوق والد
است بر آم وعده عذاب داده شده حهيصح . 

 
 به کوکاريکه خداوند مرا ن«: دي فرمای متي حکامي بن مریسي از قول عدي قرآن مجدر

] 9[»  به مادرمیکيمادرم قرار داد و مرا ستمکار و بد عاقبت قرار نداد بسبب ترک ن
 هي آني که آن حضرت پدر نداشت و لذا قبل از انستي ذکر پدر نکرده انکهيو سبب ا

10. [ و مادر هر دو شده استرذکر پد) ع (يیحي حضرت تيدر حکا ] 
 
 

 : و اخبارني والدعقوق
 

 که ی کرده و کستي مرا اذازاردي خود را بني والدکهيکس: فرمود) ص( اکرمغمبريپ
11. [ را آزرده و آزار کننده خدا ملعون استی خداازارديمرا ب ] 

 
خل بهشت  خواهد بجا آورد، هرگز دای که می هر عملنيعاق والد:  فرمودني همچنو

12. [نخواهد شد ] 
 

 شاني خداوند با اامتي اند که در روز قفهيسه طا: فرمود) ص( اکرمغمبري پزي نو
 ی را پاک نکرده و از براشاني کند و ای و نظر رحمت به آنها نمدي فرمایسخن نم

 و عاق ی کنندگان بقدر الهبي شرابخواران و تکذشاني است ایآنها عذاب دردناک
13. [ اندنيوالد ] 

 
 

 قطع رحم     -6
 

 قطع رحم است حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت جوال رهي از گناهان کبششم
 است که در قرآن ی از گناهانزي فرموده اند و نحي بودنش تصررهي السالم بکبهميعل
 وعده آتش بر آن وارد شده و مورد لعن پروردگار عالم است و او را خاسر ديمج
 زي مصاحبت قاطع رحم بپرهاز:  که فرمودستيمرو) ع(از حضرت سجاد.  استدهينام

، 26 هي آ13 سوره -2، 25 هي آ2 سوره -1. (افتمي قرآن ملعون یکه او را در سه جا
25 و 24 هي آ47سوره  ) 
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 : اعمال نزد خدانيبدتر
 

کدام عمل نزد خداوند بدتر و مبغوضتر است؟ : عرض کرد) ص(غمبري به پیمرد
 فرمود قطع رحم، گفت ست؟ي او، گفت پس از آن چی برا قرار دادنکيشر: فرمود

14. [ از معروفی فرمود امر به منکر و نهست؟يپس از آن چ ] 
 
 

ی کاف- کتاب جهاد عه،يوسائل الش(اکبر الکبائر الشرک باهللا        -1 ) 
 

52 هي آ4سوره  (شاءي ما دون ذلک لمن غفري به و شرکي غفرانيان اهللا ال        -2 ) 
 

 من ني النار و ما للظالمهي الجنة و مأوهي باهللا فقد حرم اهللا علشرکيانه من        -3
76 هي آ5سوره . (انصار ) 

 
87 هي آ12سوره ( من روح اهللا اال القوم الکافرون ئسي ايانه ال        -4 ) 

 
 و لعنه و هي و غضب اهللا علهاي مؤمنًا متعمدًا فجزائه جهنم خالدًا فقتليو من        -5

93 هي آ4سوره . (ماياعد له عذابًا عظ ) 
 

وسائل ( و قول الزور نياال اخبرکم باکبر الکبائر اال شراک اهللا و عقوق الوالد       -6
عهيالش ) 
 

 ی عذر لعنه سبعون الف ملک و خرج من قبله نتن حتريان المؤمن اذا کذب بغ       -7
.  بامهی اهونها کمن زنةي زنني بتلک الکذبة سبعهي العرش و کتب اهللا علبلغي

مستدرک( ) 
 

117 هي آ16سروه ( اهللا اتي بآؤمنوني الني الکذب الذیفتريانما        -8 ) 
 

34 هي آ19سوره . (اي جبارًا شقیجعلني ولم یو برًا بوالدت       -9 ) 
 

15 هي آ19سوره . (اي جبارًا عصکني ولم هيو برًا بوالد   -10 ) 
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 اهللا فهو ملعون ی اهللا و من آذی فقد آذی و من آذانین فقط آذاهي والدیمن آذ   -11
75مستدرک، کتاب نکاح، باب ( ) 

 
مستدرک، کتاب نکاح، باب ( الجنة دخلي فلن عملي العاقل ماشاء ان عمليول   -12

75) 
 

 و مي و لهم عذاب الهمي النظري و ال هميزکي و ال امهي القومي اهللا کلمهميثلثة ال    -13
75مستدرک، کتاب نکاح، بابا . (هيدر و المدمن للخمر و العاق لوالدهو المکذب بالق  

 
یکاف   -14  

 گناهان کبيره - بخش دوم
 
 

 تي اهمی نشانه.  اند  و بزرگتي هستند که از نظر اسالم پراهمی گناهانره،ي کبگناهان
 دي تهدزي اکتفا نشده است و به عذاب دوزخ نی به نهشان ی گناهان آن است که برانيا

 .شده است
 
 
 

 ...ادامه
 

 االمن من مکر اهللا     -7
 

 و ی انسان از انتقام پنهاننکهيبا ا.  استی امن از مکر الهرهي از گناهان کبگري دیکي
 او ی و از سرعت در انتقام ناگهانندي و راحت ننشمني خدا ای و قهر خفیناگهان

 نداشته ید، ترس بواسطه صدور گناه، دچار عذاب گردنکهي و در دل از اشديندين
 .باشد

 
 که از حضرت صادق و حضرت کاظم و حضرت رضا و حضرت جواد يی هاثي حددر
 را از جمله کبائر ی امن از مکر الهده،ي رسرهي گناهان کبانيدر ب)  السالمهميعل(

 و 97 هي آ7 سوره مي در قرآن کرزيو ن.  فرمودندحي بودنش تصررهيشمرده اند و بکب
 عذاب ما شبانه نکهي از امنندي اهاياد ها و آبهي مردم قرايآ«: دي فرمای م99 و 98

 ی بجزای قهر و انتقام الهخوني از شبیعني.  برسدشاني که در خوابند به ایهنگام
 «. بترسنددي نوع از مکر است باکي در خوابند که کهيگناهانشان هنگام
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«  یوي دنی کارها که سرگرمی روز هنگاممي که عذاب ما نمنندي ها اهي مردم قرايآ
 که ی به آنها هنگانی عذاب الهدني از رسدي گنه کاران بایعني ابد؟ي را درشانيهستند ا

 «. باشندمناکي هستند بیوي دنی و کارهایدر غفلت و سرگرم شهوات انسان
 

«  یري و غافلگی شده اند پس بدانند که عذاب ناگهانمني خدا اري از مکر و تدبمگر
1[» .انکاراني شوند جز زی نممنيخداوند ا ] 

 
 فرموده و در آخر ی نهی از عذاب الهدني بودن و نترسمني از افهي شرهي سه آني ادر
 کار خوانده است و الزمه آن وعده عذاب در آخرت اني را زی از عذاب الهمناني اهيآ

 جر به کفار و دي و در قرآن مجندي گوی کار نماني اهل نجات و بهشت را زراياست ز
 . نشده استفته کار گانير که اهل عذابند زفجا

 
 خوردن مال يتيم     -8

 
 و پدرش دهي که به حد بلوغ نرسی طفلیعني ميتي خوردن مال رهي از گناهان کبهشتم

و حضرات کاظم و ) ع(ني المومنريحضرت رسول و حضرت ام.  باشدیمرده است م
 شمرده اند و از رهي کب را از گناهانميتي السالم خوردن مال هميرضا و جواد عل

 بودن آن فرموده رهي بکبحي تصربلکه است که خداوند وعده آتش بر آن داده یگناهان
 اموال ندي نمای خورند و تلف می که آنان که با جرأت میبدرست«: دي فرمایو م

 را ی آتششي خوی که در شکم هاستي نني و ستم، جز ایدادگري بی را از رومانيتي
 را با آتش جهنم شاني که ایزي خود را بچی سازند شکم هایر م پیعني( خورند یم

2[» .و زود باشد که در آتش افروخته شده انداخته شوند)  کشاندیم ] 
 

 ی که به محشر وارد مميتي خورنده مال امتي مذکور است که روز قري کبري تفسدر
مش  و گوش و چشیني کشد و دود از دهان و بی از درون او زبانه میشود، آتش

 سبب تام ميتي شناسند که خورنده مال ی نشانه همه کس او را مني به اد،ي آی مرونيب
 است از ی ارهي بلکه کبفه،ي ضعص داخل شدن در آتش جهنم است نه سبب نقیبرا

مهيکبائر عظ . 
 

 ربا خواری     -9
 

 حي تصرني بودنش توسط قرآن و ائمه معصومرهي که به کبی ارهي از گناهان کبنهم
 داده شده ی است که بر آن وعده عذاب الهی است ربا است و به از جمله گناهانشده

 .است
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 د،ي ربا مخوردي آورده اماني که ای کسانیا«: دي فرمای در سوره آل عمران مخداوند
 و از مخالفت دي مطلبیادي و زی و افزوندي چند برابر باز مسازدي که داده ایزيچ

 کافران آماده شده ی که برای از آتشدي و بترسدي تا رستگار شوديزيخداوند بپره
3[» .است ] 
 

 کافران است شما خودتان را بواسطه خوردن ربا، ی که در اصل برای آتشیعني
 خورند در ی که ربا میکسان«: دي فرمای مزيدر سوره البقره ن. ديسزاوار آن نکن

ب مس کردنش  به سبطاني که شی مگر مانند کسزندي خی خود برنمی از گورهاامتيق
4[».فکندياو را ب ] 

 
  از عقل و شرعانحراف

 
 ی ها از گور برموانهي بشکل دامتي ربا در روز قرندگاني خورندگان ربا و گیعني
 ني شناسند و حشر ربا خواران به ای نشانه آنها را مني و اهل محشر به ازنديخ

 یز مقتضا عقل و شرع منحرف شده و اقي از طراي است که در دنني ایصورت برا
 قتي و در حقدندي است دور گردگريکدي و عدالت و کمک بی که مهربانی انساناتيح

ندي و متحرک بحرکت اوطاني مجنون و ممسوس شاي دننيرباخواران در هم . 
 

 زنا و لواط     -10
 

 شده زنا و لواط است چنانچه حضرت حي بودنش تصررهي که به کبی از گناهاندهم
فرموده اند و ) ع(و حضرت جواد) ع(و حضرت رضا) ع(و حضرت کاظم) ع(صادق
از «: ندي فرمای از سوره فرقان متمسک شده که م68 هي بودنش به آرهي کبیبرا

 یگري دی بحق خدایاجمله صفات بندگان خدا آنست که نپرسند و نخوانند با خد
 که خدا کشتنش را حرام فرموده نکشند و زنا یو آن نفس)  مشرک نباشندیعني(را
 خود را که ی جزانديبرسد و بب) شرک، قتل، زنا( را بجا آورد نهاي که ایکنند، و کسن

5[» . در آتش استی بخوارشهي دوچندان است و همامتيشکنجه اش در روز ق ] 
 

ی اثام وغیمعان  
 

 در دوزخ است که زنا ی وادکي نام فه،ي شرهي آنيدر ا» اثامًا« در منهج است که و
 کند از اجسام الني است که سیزي کنند و گفته اند چیمکاران را در آن عقوبت 

 هي در آی وغهي آنياثام در ا:  آمده است کهاتيو در روا.  مانند چرک و خونانيدوزخ
 را از کنارش رها کنند در مدت هفتاد یدر چاه در دوزخ است که اگر سنگ] 6[گريد

 و دي زنا مشوکيدو نز«: دي فرمای ملي اسرائیدر سوره بن.  رسدیسال بقعر آن م
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 رايز] 7. [ استی و بد راهعي فجی زشت و کاری آن خصلتکهي بدرستديگرد آن نگرد
 و صله رحم و حقوق ثي فتنه ها و باطل کردن موارجانيکه زنا سبب قطع نسبها و ه

 .پدران بر فرزندان و حقوق فرزندان بر پدران است
 

 خداوند کهي است، بدرستشتريحرمت لواط از زنا ب«:  کهستيمرو) ع( امام صادق از
 زنا هالک ی را برای کسیول) قوم لوط( عمل لواط هالک فرمودی را برایقوم

8.[نفرمود ] 
 

 جنب امتي جمع شود روز قی که با پسریکس:  فرمودستکهيمرو) ص( رسول اکرماز
 کند و خشم خدا بر اوست و او را ی او را پاک نماي شود و آب دنیوارد محشور م

سپس فرمود هر .  استیگاهي و بد جادي فرمای آماده مشي، دوزخ را برالعنت فرموده
 او را لعنت و غضب فرموده و خداوند و دي لواط کند، عرض خدا بلرزه در آیگاه کس

 دارند تا یرا در کنار جنهم نگه م) مفعول( و ملوط دي فرمای آماده مشيجهنم را برا
 اندازند و در طبقات دوزخ یم از حساب فارغ شوند، پس او را در جهنم قيخال

9. [ معذب خواهد بودشهيهم ] 
 

ني قوم لوط بر ظالمیعذابها  
 

 سنگ دني بارحه،يصح:  فرمودهاني قوم لوط بی سه نوع عذاب برادي قرآن مجدر
 که بر قوم لوط یعذاب: دي فرمایبعد م.  آنهای و رو شدن شهرهاريعذاب برا آنها، ز

 عمل کهي است به کسانی سختدي تهدنيو ا] 10.[تسينازل شد از ظلم کنندگان دور ن
 .آنها را مرتکب شوند

 
 قذف     -11

 
 مرد مسلمان اي لواط به زن اي قذف است و آن نسبت زنا رهي از گناهان کبنيدوازدهم

 بودنش رهيبه کب) ص( از ائمه معصومن و رسول اکرمثيدر احاد. پاکدامن دادن است
 .و وعده عذاب آن اشاره شده است

 
 مطرود و ملعون و اي دهند در دنی که بزنان و مردان پاکدامن نسبت زنا میکسان

 به عقوبت اي در دننکهي اايمردود بندگان و در آخرت ملعون مورد غضب پروردگارند 
 را در نانيا. حد و رد شهادت و در آخرت به انواع و اقسام عذابها مبتال خواهند بود

 بر آنچه کرده اند شانيه زبانشان و دست و پا کی است در روزیآخرت شکنجه بزرگ
11.[ دهندیگواه ] 

 

www.SoftGozar.com



 قمار     -12
 

 شده قمار است  چنانچه حي بودنش تصررهي که به کبرهي از گناهان کبنيزدهميس
 پرسند بگو ی و قمار را از تو میحکم م«: دي فرمایخداوند متعال در سوره البقره م

12[» . استیدر هر دو گناه بزرگ ] 
 

از حضرت .  تنها در باره شراب و قمار استدي بگناه بزرگ در قرآن مجري تعبو
:  رافهي آمرزد مگر سه طایاست که خداوند در ماه مبارک رمضان م) ع(صادق

از ] 13. [ کندی و دشمندي نمای ورزنهي کی که با مسلمانیشرابخوار، قمار باز و کس
 و یآنرا همراه با بت ساز قرآن است که خداوند در ني بودن قمار ارهيشواهد کب

 .شراب ذکر فرموده است
 

  و از الم کدام است؟سني چسريم
 

 گرفته شده، ی آسانی به معن»سري« شود و از کلمه ی هر قسم قمار را شامل مسريم
 . آوردی و بدون رنج کسب و کار، مال مردم را بچنگ میچون قمار باز به آسان

 
 پيمان شکنی     -13

 
 جي رازي مردم نني شده است و بحي بودن آن تصررهي که به کبیا رهي گناهان کباز

 حضرت حهي و وفا نکردن به عهد است چنانچه در صحمانياست، شکستن پ
 از سوره عهد 25 هي بودنش به آرهي کبیبرا) ع( ذکر شد و حضرت صادقميعبدالعظ

 ی و م گسلندی شدنش مته را پس از بسی خداماني که پیکسان«: دي فرمایاستشهاد م
 ی دورشاني ای کنند برای فساد مني فرموده و در زمونديُبرند آنچه خداوند امر به پ

14[». است که دوزخ استی بدی سراشانياز رحمت خداست و برا ] 
 

 ی هستند که از باز خواست خدا نمی کسانني زمی موجودات روني بدتربالجمله
عهد ) ص( که با رسول خدا ظهي قری بنهودي باکند مانند ی بی شکنمانيترسند و در پ
 نکنند و در یاري نرسانند و دشمنان آن حضرت را ی نکنند و ضررانتيکردند که خ
 و چون چند مرتبه نقض عهد ند خود ثابت و در امان مسلمنان باشنيعوض در د

امر فرموده با آنها قتال کنند) 71 و 70 اتي آ3سوره (اتي آنيکردند پس خداوند در آ . 
 

 موجب خشم خدا و مردم است و ی شکنمانيپ«: دي فرمایم) ع (نين المؤمريام
» .دي آوری آنچه را بجا نمديي گوی منکهي خشم خدا بزرگ است در ادي فرمایخداوند م

]15 ] 
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  به امانتانتيخ     -14

 
 است انتي خیعني شده غلول حي بودنش تصررهي که در نص معتبر به کبی گناهاناز

 حضرت رضا و حضرت نياز حضرت جواد و همچن) ع(ميظ عبدالعحهيچنانچه در صح
 در انتي از اهل لغت گفته اند غلول خیبعض.  السالم استهيکاظم و حضرت صادق عل

 هنوز قسمت نکرده اند ی آمده ولن است که از کفار گرفته اند و بتصرف مسلمانایمال
 متير غن دانتي است و از آنجمله است خانتي گفته اند غلول مطلق خگري دیبعض
 فضل بن شاذان از تي حرام است روای بطور کلانتي خنکهي اليدل: مي از تقسشيپ

 از جمله یعني »انةيو الخ« کلمه غلول فرموده یاست و در آن بجا) ع(حضرت رضا
) ع( اعمش از حضرت صادقتي در روانيو همچن] 16.[ استانتيخ رهيگناهان کب

انةيو الخ«فرومده است  ». 
 

رآن عذاب در قوعده  
 

 معتبره بر آن وعده عذاب داده شده اتي و روادي است از که در قرآن مجی گناهزي نو
 خود همراه است و همه در انتي با خامتي کند روز قانتيهر کس خ«: دي فرمایو م

 قي که در طری کسايآ.  شودی کس ستم نمچي رسند و به هی عملشان میآنروز بجزا
 است که مشمول خشم خداست و ی کسندد مان داری خدا گام بر می و خشنودتيرضا

17.[ استیگاهي دوزخ است و بد جاگاهشيجا ] 
 

 از شاني کردند پس اانتيزن نوح و زن لوط با آن دو خ«: دي فرمای ممي سوره تحردر
 ديي را از عذاب خداوند دفع نکردند و به آنها گفته شد با آتش درآیزيآن دو زن چ

18[».همراه داخل شوندگان ] 
 
 
 

آالت (ی اشتغال بماله،ی کم فروش،ی ندادن، دزدی دروغ، گواهی دروغ، گواهوگندس
 ذکر رهي از جمله گناهان کبمي همه توسط ائمه اطهار و قرآن کرزيو غناء ن) یقيموس

 . شده استیو از آنان نه
 
 

99، 98، 97 ی هاهي آ7سوره        -1  
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 طلوني بطونهم نارًا و سی فأکلونيا  ظلمًا انمیتامي اموال الأکلوني نيان الذ       -2
12 هي آ4سوره  (رايسع ) 

 
 آمنو ال تأکلو الربا اضعافًا مضاعفته و اتقوا اهللا لعلکم تفلحون و ني الذهاي ااي       -3

126 و 125 هي آ3سوره . (ني اعدت للکافریاتقوا النار الت ) 
 

...  من المسطاني الشتخبطهي ی الذقومي اال کما قوموني الربا ال أکلوني نيالذ       -4
276 هي آ2سوره ( ) 

 
 حرم اهللا اال بالحق و ی النفس التقتلوني مع اهللا الهًا آخر و ال دعوني النيوالذ       -5

 مهانا هي فخلدي و مةي القومي له العذاب ضاعفي اثامًا لقي ذلک فعلي و من زنونيال
68 هي آ25سوره ( ) 

 
60 هي آ19سوره  (ًاي غلقونيفسوف        -6 ) 

 
34 هي آ17سوره  (اليو ال تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سب       -7 ) 

 
  حرمة الدبرقولي) ع( اهللاعبديعن اب       -8

 
18 و 17 وسائل کتاب نکاح، باب - یفروع کاف       -9 ) 

 
85 هي آ11سوره  (دي ببعني من الظالمیو ماه   -10 ) 

 
 و االخرة و لهم اي الدنیت الغافالت المؤمنات لعنوا ف المحصنارموني نيان الذ   -11

 24سوره . (عملوني و ارجلهم بما کانو هميدي السنتهم و اهمي تشهد علومي ميعذاب عظ
22 هيآ ) 

 
216 هي آ2سوره ... (ري اثم کبهماي قل فسري عن الخمر و المسئلونکي   -12 ) 

 
هر رمضان اال لثلثة صاحب مسکر  شی اهللا فغفري) ع( اهللا عدي عن ابی الکافیف   -13

 . فقال الشطرنجني صاحب شاهی شی او مشاحن قلت و انياو صاحب شاه
 

 و وصلي ما امر اهللا به ان قطعوني و ثاقهي عهداهللا من بعد منقضوني نيوالذ   -14
25 هيسوره رعد آ( االرض اولئک لهم اللعنتة و لم سوء الدار ی ففسدوني ) 
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 کبر مقتًا عنداهللا ان تقولوا ما ال یهللا و عندالناس قال اهللا تعالالخلف المقت عندا   -15
 ( مالک االشتری عهد الینهج البالغه، ف(تفعلون 

 
16-   ( 161 و 160 اتي آ3سوره  ) 

 
 خي نقل فرموده و شقي اخبارالرضا بسه طروني را صدوق در عتي روانيا   -17

ستي نحهيح سند کمتر از صثي از حدي فرمای در مکاسب میانصار . 
 

سوره . (ني ادخال النار مع الداخللي و قئًاي عنهما من اهللا شايغنيفخانتا هما فلم    -18
10 هي آميتحر ) 

:برگرفته از سايت غدير  
http://www.ghadir.ca 
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