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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 گناه خسارت یعوامل تشدیدکننده

که این آثار  پردازیم به عواملی می را تا حدودی شناختیم، آن بار که معصیت و آثار خسارت اکنون

از اینها  نمونه؟ به چند ستی خسارات معصیت چیکند. عوامل تشدیدکنندهبار را تشدید می خسارت

 .کنم میاشاره 

سوی گناه رفتن است. ببینید  هریزی و تدارک قبلی ببا برنامه ،آگاهانه ،لین عامل، عالماً و عامداًاوّ

معصیتی  ی صحنه شندارد، ولی سر راه هم خواهد برود دنبال کارش و قصد معصیتمی فردوقت  یک

 خورد و معصیتیاز نفسش زمین می ،کندهم به شهوت یا نفسش غلبه نمی وا ،آیدهم پیش می

ا سراغ گناه نرفته بود. امّ هم قبلیریزی عمد و برنامه و با علم ،تدارک ندیده بود برای گناه وکند. ا می

برنامه  با علم و عمد برای انجام یک معصیت و ،کشدنشیند نقشه مییاز پیش م دیگر نه، فردی

ی خسارات معاصی یکی از عوامل تشدیدکننده ،رفتن سمت معصیت به مدبا علم و ع ینا ؛ریزد می

 کند.انسان سلب میهم توفیق را از و  کنداست. هم ضرر آن گناه را ایجاد می

و معصیت انس بگیرد. این هم  با گناه ییت طوالنیمدّ انسان یعنی ؛دومین عامل، انس با گناه است

کند. تر گناه میراحت مدامتدریج  که با گناه انس گرفت، به انسانیالً کند. اوّخسارات عجیبی ایجاد می

بار دوم که  !؟رزیدلی وجودت میههمکردی، داشتی می ی کهلی اوّهآن معصیت را یادت هست دفع

دهم که اصالً مثل آب تر، بار چهارم و پنجم و بار سوم از آن هم راحت! قدر نلرزید آن ،کردیمعصیت 
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شود و بعد ممکن روان می انسانبرای  معصیت دیگر شود کهانس با گناه سبب می خوردن تکرار شد.

که  اگر به دست فردی مثالًاست کار به جایی برسد که به یک اعتیاد غیر قابل ترک تبدیل شود. 

کلّی سرفه ! کشدمیسیگار ببین با چه زجری  ؛بکش ییو بگو ییک سیگار بده ،سیگاری نیست

معتاد به  ،یدت که کشمدّ یکر. رده کمتر و بار سوم کمتخ م یکبار دو، رودسرش گیج می و کند می

غیر  رسد که دیگرکار اعتیاد به جایی می کشد و گاهی اوقاتدیگر روان سیگار می وشود می سیگار

تریاک  است که سال ٠٥یا  ٠٥ها که بعضی از این پیرمرد یا پیرزن مثالً اگرشود. قابل ترک می

ترک به اعتیاد  یجازهدیگر ا وگوید فیزیک بدن ا، دکتر هم میوریدشانبیاپیش دکتر ، اندکشیده

عمرش هم تریاک را بکشد و دیگر قابل  یمانده کند که چند سال باقیدهد. خود دکتر تجویز می نمی

 امیرالمؤمنین !بریم به خدا که انسان در اثر انس به گناه، کارش به اینجا بکشدترک نیست. پناه می

از توبه کردن است. یعنی نرفتن تر ترک گناه خیلی ساده 1:التـَّْوبَةِ   طََلبِ   ِمنْ   َأْهَون    الذَّْنبِ   تـَْرك   فرمود:

 تر از ترک اعتیاد است.خیلی راحت ،سمت اعتیاد به

؛ یعنی گفتن وفس وفسگفتن یعنی  ویفات معاصی است، تسی خسارسومین چیزی که تشدیدکننده

که در حدیث داریم که بیشترین چیزی که فریاد اهل  .یعنی توبه را به تأخیر انداختن !بعداً، بعداًحاال 

حاال ، بعد د برایا گفتند حاال باشامّ ،است. به فکر توبه افتادند تسویف دوزخ از آن بلند است، همین

های شما هم  حرف ،ببریم لذّت از جوانی مقدار کیف کنیم و بگذار یکحاال جوانیم  .وقت بسیار است

است. این  سویفشویم. همین تخوبی می انسانکنیم و خیلی هم توبه می شاءاهلل بعداًان درست است،

کشاند. شما کم به همان اعتیاد غیر قابل ترک می را کم فردیکی اینکه  ؛ضررهای بزرگی دارد ویفتس

 ،تر باشدچه دوران اعتیاد شما طوالنیهر ؛تر استچه زودتر ترک اعتیاد کنید، کار برای شما سادههر
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به شما قول داده که تا  چه کسی بر اینکه اًمضاف تر خواهد بود.توبه سختو  ،دشوارتر است ترک اعتیاد

تعارف که  !گویی؟این چه دروغی است که به خودت داری می !موقع زنده باشید که توبه کنید؟ آن

یت بار یک آگهی تسل هرچند وقت یک ،دانشکده شما یدر همین راهرو !زنیمها را صریح بحرف !نداریم

ی گفته که آگهی چه کس د!تعارف ندار راینها که دیگ! ؟دبینی های خودتان را نمیاز یکی از همکالسی

 !دهدتغییر نمی که ها راتواقعیّ ها،تفرار از واقعیّ !بین بود باید واقع! شما نیست؟ بعدی مال من و

هر  !هر لحظه در کمین ماست ،مرگ !ا تعارف نداردامّ ،سال هم زنده باشید 12٥شاءاهلل که شما تا  ان

 م،شویخوبی می انسان کنیم و این که بعدها توبه می !ی آخر عمر ما باشدلحظه ممکن است لحظه

روی قبرها که قدم ! ن بهشت زهرای تهران را ببینیدهمین اآل گوییم.دروغی است که به خودمان می

دارند  که ییهاکم تعداد جوان بینم کممی رومآنجا می کهمن  !د اینها را بخوانیدتاریخ تولّ، زنیدمی

یعنی  .وجود دارد ییهاتعنوان واقعیّ هایی است که بهمیرند بیشتر از پیرهاست. اینها حرف می

عوامل طبیعی و  . حاالآیدمرگ شدن از تبعات آن است و پیش می سری گناهان است که جوان یک

ظاهر و تواند جوانی است. هردوی این عوامل می های در سنّوجود دارد که عامل مرگ هم ییزیستی

گوید می یاینکه کس .است ویفتس ،حقیقتاین  یبنابراین سومین نکته .باطن یک مرگ را شکل دهد

جرأتش برای گناه کردن  ،کنیمبعداً توبه می ،رده گناهانمان را ادامه بدهیمخ فعالً یک حاال باشد بعداً،

ایجاد  او زیاد شد، جرأت ارتکاب سایر گناهان هم در او گناه که درجرأت انجام این  شود.زیاد می

 شود. می

پیغمبر . اصرار بر گناه است و انه گناه کردنعنوان عامل تشدیدکننده است، مصرّ چهارمین عاملی که به

از  :الشَّقاءِ   َعالماتِ   ِمنْ  :فرمودند ؛بختی را بیان کردند نگون های شقاوت وعالمتدر حدیثی  اکرم

َو َقْسَوة  خشکد، دوم چشم انسان می :ج م ود  اْلَعْینِ  :ندل فرموداوّ :عالئم شقاوت چه چیزهایی است

انسان برای پول  طََلِب الرِّْزِق: یَو ِشدَّة  اْلِحْرِص فِ شود. سوم دل میسنگ انسانشود، دل سنگ می :اْلَقْلبِ 
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ْصرار   و چهارم ،زنددرآوردن، زیاد حرص می  .است اصرار بر گناهو  انه گناه کردنمصرّ 2:َعَلى الذَّْنبِ  َو اْْلِ

ْصرارِ   ااِلْسِتْغفاِر َو ال َصِغیَر َمعَ   ال َكِبیَر َمعَ  :لذا در حدیث هم داریم که از عالئم بدبختی است. اینها  3:اْْلِ

ا هنگامی که امّ ،ماندعمل انسان باقی نمی یای هم در نامههیچ گناه کبیره ،یعنی با وجود استغفار

چون گناه صغیره را  ؛ماندای برای او باقی نمیدیگر هیچ گناه صغیره گناه انجام دهد، انهمصرّ انسان

 امیرالمؤمنین کند.آن را به یک گناه کبیره تبدیل می انه انجام دادن،یعنی مصرّ قصد اصرار، به

گناهی است که انجام  بزرگترین گناهان در نزد خدا، 4: عاِمل ه    َعَلْیهِ َأَصرَّ   َذْنب    ِعْنَد اهللِ   الذُّن وبِ   َأْعَظم   :دفرمو

  َعِلمَ   ِلَمنْ   َعِجْبت   :فرمود حدیث دیگری امیرالمؤمنین در انجام دادن آن مصر است. در آن یدهنده

َة اْنِتقامِ  ْصرارِ   َعَلى  َو ه َو م ِقیم    ِمْنه    اهللِ   ِشدَّ  ت انتقام الهیشدّاز که  فردیشگفتم از  در و بمن متعجّ ٠:اْْلِ

بر اقامت و  کندباز هم در مقام اصرار اقامت می ،گذردمی هداند در باطن این معصیت چخبر دارد، می

  گناه مصر است.

خره ما که باأل ،نه. هایی نیستند که حتماً معصوم باشند، انسانخوب از دید قرآن هایانسان ،ببینید

ا . امّیممین بخوریم و معصیتی هم مرتکب شوها از نفسمان زاست بعضی وقت ممکن ،معصوم نیستیم

که وقتی که مرتکب  انسان خوب، انسانی َو الَِّذيَن ِإذا فَـَعل وا فاِحَشًة َأْو ظََلم وا أَنـْف َسه ْم: قرآن فرمود:

بالفاصله بعد از اتمام  ذََكر وا اهلَل: و به خودش ستم کرد، عمل غیر اخالقی شد، گناهی کردو معصیت 

بالفاصله هم استغفار کند که خدایا ببخش و  فَاْستَـْغَفر وا ِلذ ن وِبِهْم: گیرد.راه خدا را در پیش  ،گناه
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را  گناه غیر خدا کیست که  ،کندکار خوبی هم میه چ َو َمْن يـَْغِفر  الذُّن وَب ِإالَّ اهلل : بعد فرمود: !امشرمنده

کند و آگاهانه گناه که کرد، استغفار می ٠ما فَـَعل وا َو ه ْم يـَْعَلم وَن:  َو َلْم ي ِصرُّوا َعلىٰ  و بعد فرمود: !ببخشد؟

کم به اینجا منجر  اصرار در گناه کمبنابراین است.  یخوب انسان واد، کن گناه نمی یهم اصرار بر ادامه

از عوامل خودش یکی  ،گناهی نکند. کوچک شمردن ی تلقّگناه را اصالً چیز مهمّ ،فردشود که می

 تشدید خسارات گناه است.

  َو ِرضاكَ   ال م ِصیَبَة َكاْسِتهانَِتَك بِالذَّْنبِ  :دفرمو امام باقر است. کوچک شمردن گناه ،پنجمین عامل

 ،نظر تو کوچک باشدرسد که گناه در ت نمیبتی به پای این مصیبهیچ مصی 7:َعَلْیها  َأْنتَ   بِاْلحاَلِة الَِّتی

پیغمبر  یروزناراحت نباشی.  ،راضی باشی ،هستیخودت به همین حالی که  ،تی باشداهمیّچیز بی

 آن گناهانی بپرهیزید از :فَِإنَّها ال تـ ْغَفر    الذُّن وبِ   ِمنَ   اتَـّق وا اْلم َحقَّراتِ  کردند و فرمودند: رو اکرم به اصحاب

 : َو َما اْلم َحقََّرات   :ض کردندعر شود.میوقت بخشیده ن چرا که آنها هیچ، کوچک شمرده شده که

مقصود آن گناهی  د:چه گناهانی است؟ حضرت فرمو اند،منظورتان از گناهانی که کوچک شمرده شده

ْنَب فَـیَـق ول  ط وبىٰ  است که ر  ذٰ  الرَّج ل  ي ْذِنب  الذَّ شود شخص مرتکب گناه میفرمود  8:ِلكَ ِلی َلْو َلْم َيك ْن ِلی َغیـْ

بخشیده است ی گناهان ممکن همه د:فرمو !بود گونه ما این انی گناههمه ای کاش گویدبعد میو 

آن را خیلی  فردیعنی گناهی که  ،شود. گناه کوچک شمرده شده یا این یک گناه بخشیده نمشود امّ

 نداشتم.گناهی غیر از این  ، و ای کاشبود گونه گناهانم این یی نکند و بگوید ای کاش همهمهم تلقّ
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نگاه به  9:َمِن اْجتَـَرْأت مْ  ِكِن اْنظ ر وا ِإلىٰ َو لٰ   ِصَغِر الذَّْنبِ   ال تـَْنظ ر وا ِإلىٰ  خدای متعال فرمود: درحدیث قدسی

وقت  یک !فرمان چه کسی را زیر پا بگذارید نگاه به این کنید که جرأت کردید کوچکی نگاه نکنید،

پا  سه را زیروقت دستور رئیس یک مؤسّ یک ،دگذاریپا می سه را زیردستور یک کارمند جزء یک مؤسّ

 ،دگذاریپا می جمهور را زیر وقت دستور رئیس یک ،دگذاریپا می وقت دستور وزیر را زیر یک ،دگذاریمی

وقت  ، یکدگذاریپا می وقت دستور امام معصوم را زیر یک ،دذاریگرا زیرپا می وقت دستور رهبر یک

ا به دستور یکی است، امّ محتوای !دستور خدا راهم وقت  یکو  ،دگذاریپا می زیردستور پیغمبر را 

فرمود: نگاه نکن  شود.تر میف از آن دستور عظیم، تخلّباشد هرچه مقام بزرگتر ،تناسب دستوردهنده

گونه نگاه  اگر این !پا بگذاری ی فرمان چه کسی را زیرا هبه کوچکی گناه، نگاه کن ببین جرأت کرد

 1٥: صاِحب ه    ِبهِ   َما اْسَتَخفَّ   َأَشدُّ الذُّن وبِ  :دفرمو امیرالمؤمنین کوچک است؟نید دیگه کدام گناه ک

 . و امام رضاشمارد میرا حقیر و کوچک  آن ،گناهی است که صاحب آن گناه ،شدیدترین گناهان

ی یسوی گناهان بزرگ. آنها هراهی است ب ،کوچک انگناه :اْلَكباِئرِ   ِإَلى  ط ر ق    الذُّن وبِ   الصَّغاِئر  ِمنَ  فرمود:

ور ن در دریای معصیت غوطهکشند، با یک سیگار شروع کردند. آنهایی که اآلین میئن هروکه اآل

سوی  هب راهی ،گناهان صغیره :ی کوچک شروع کردند. فرمودهستند، این راه را با یک گناه صغیره

از خدا ترس  ،کسی که در کوچک 11:اهلَل ِفی اْلَقِلیِل َلْم َيَخْفه  ِفی اْلَكِثیرِ َو َمْن َلْم َيَخِف  .است گناهان کبیره

 دهد. دهد، در هنگام گناه بزرگش هم ترسی به دل راه نمیبه دل راه نمی

                                            

 دیلمى، و 55، ص 1علی، کنزالفوائد، ج  و با اندکی تفاوت: کراجكی، محمّدبن 168، ص 03مجلسی، بحاراالنوار، ج . 9

 . 169، ص  المؤمنین صفات فی الدین عالم، ادمّمح بن حسن

 .412، ص 15 ج  عه،یالشّ وسائل ،یحرّعاملو  463، ص 01؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 534، ص 21البراعه، ج  منهاج ،یخوئ. 11

 .103، ص 68و مجلسی، بحاراالنوار، ج  181، ص 2ج  اخبارالرّضا، ونیصدوق، ع. 11
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خسارات گناه، تجاهر به گناه است. یعنی علنی گناه کردن، به رخ  ی ششمین عامل تشدیدکننده

ست! چی رمگدهیم!  انجام می !ایمکاره ما این !با افتخار که بله دیگران کشیدن، سینه سپر کردن،

مربوط به  راین خطرش دیگ !داند که چقدر چیز خطرناکی استگناه کردن. این را هم خدا می گونه این

کند.  هم جامعه را نابود میو  ،کشاندبه نابودی می هم خود گناهکار را رو ؛شود کار هم نمیخود گناه

، ستهاهل معصیت هم کند با کسی که  ، فرق میکندکه علنی و جسورانه گناه می انسانیچون  چرا؟

 !است که نهفرد ا یک کند، امّآن گناه را می خره مخفیانه و یواشکی، با خجالت و سرشکستی باأل ولی

 فرد نای! کنیم خیلی هم افتخار می! کنیمما گناه می !گوید بلهآید و میمی ی سپر جلوی جامعهسینه

هیچ جنایتی بر مسلمانان باالتر از این  پیغمبر اکرم فرمود:. ریزدگناه را در نظر دیگران هم می قبح

نیست که قبح گناه را در نظر آنها بریزی و معصیت را در چشم آنها آسان کنی. کسی که تجاهر به 

 !تعارف که نداریم ،نرواج گناه در جامعه فراهم شود. همین اآل یزمینه که شودسبب می کند،گناه می

 قدر رایج شده که اصالً بسیاری از افرادی که آلوده به آن گناه هستند، ن اینبرخی از گناهانی که اآل

در حالی که معصیت ! است شده چیز خیلی عادی یک !ندارند را کننداصالً احساس اینکه دارند گناه می

 اگر همه سیانور د!کن نمی یفرق که انجام دهند همهحتّی اگر  ،طن آتشین این عملبا یعنی !است

اینکه همه ! کشدمیهم آن یک نفر را رد، اگر یک نفر هم سیانور بخو کشد، بخورند، همه را می

شده که  ها چباطن این معصیت سر جایش است. امّ! ردبکشندگی سیانور را که از بین نمی ،خورند می

 اصالً احساس گناه بودن آن عمل را ندارد؟  کسیدیگر  کم کم شده که هچ !رایج شده؟قدر  این

به جان  که و متأسفانه بالهایی است ،هاهم در خانمو نمونه بگویم برای شما، هم در آقایان هست 

 ،این سست شدن حجاب .هان در خانماش مثالً سست شدن حجاب اآلنمونه .افتاده است ی ماجامعه

واقعاً  وبینم که امن می ، خبکنندآیند با من صحبت میبعضی از این خواهرهای دانشجو که می

شد که تی که سابق میه و دقّتوجّ بینما میامّ است؛ اخالق خوش وپاک  ،قلب خوش ،نمتدیّ و نمازخوان
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ه قدر دیگر توجّ آن ،ستن همثالً موهای جلو از زیر روسری و مقنعه پیدا نباشد، با اینکه کامالً هم متدیّ

احساس گناه بودن  عمومی شده که اصالً حجابیبی قدر چرا؟ چون این ه ندارد.و مواظبت به این قضیّ

که این احساس گناه بودن  عمومی شدگونه  شد که این ه. خب چاست کم از بین رفته کم آننسبت به 

که  ،ل انقالبیعنی اوّ، دهدشما اجازه نمی حاال سنّ ؛نبود گونه نل که ایروز اوّ !طور از بین رفت؟ این

اهل  ،خوانمردم نماز شب ینیست که بگوییم فردای پیروزی انقالب همه گونه ایند، انقالب پیروز ش

و در  ،گوگوش و هایده و پای مهستی ،هایی که تا شب پیروزی انقالبهمان !خیرن! تقوا و طاعت شدند

اهل  شبه که یکاینها که  مشغول بودند، امثال اینهابازی و  رقخوری و و ها کنار میزهای عرقدانسینگ

ها حجاب در خیابانکه بی افرادی؛ قبلی بودند های انسان اینها همان! د و عبادت نشدندجّهت و تقوا

 عابد و مسلمان و زاهد ،ی انقالبفردا ااینه، کردندخودنمایی می اپروا در کنار دریاهبی، رفتند می

جرأت  هیمنه و شکوه انقالب سبب شد که اینها دیگر اامّ. بودندقبلی های  همان انساناینها ! که نشدند

فسق و  ها وکاریکثافت همانشان یهادر خانه وَاِالّ انجام دهند. ، علنیدر جامعهرا نکنند گناه خودشان 

ز در خانه که بیرون ا اامّ چیز نبود! ! هیچنه عفافیو  شان نه حجابی بودیهادر مهمانی ،فجورها بود

 کردند بدحجابی و خودنمایی کنند.جرأت نمی اینها بود که ای گونه به ی انقالبهیمنه ،آمدند می

 گل و و ،گفتند دوران سازندگی کم جنگ تمام شد و بود. تا اینکه کم گونه ل انقالب اینهای اوّ سال

باط اخالقی و پایبندی ضان یقشنگ، زمینههای حرف ها.کرد و از این حرف جامعه را باید شاد و ،بلبل

حجابی را شروع ی بدسکچه  ،گونه شد هنگامی که این .سست کردقی را در جامعه های اخالبه ارزش

ا حاال او . امّکردیکار م همه پشت پرده اش، در هشهر یا در خانکه داشت در بیرون فردی کرد؟ همان 

و از آن طرف  ،از این طرف برود تا فرق سرش د،شاد شواش گدر جامعه مقنعه کم که کمکه جرأت کرد 

 شود و روسری هم باز گره و ،به روسری تبدیل شود کم مقنعه بعد کم نشان دهد. رااش هم تا زیر سینه

اهل حجاب  وقت هیچ فرداین  تمگف! و هیچی ، و بعد هم روسری عقب بروداز دو طرف آویزان شود

 که شنظر دیگران ریخت. قبح درعمل  کم قبح این فاقی افتاد؟ کماتّ چهدر این شرایط جدید  اامّ ،نبود
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نماز و  و دیانت بودند، اهل پاکی و خوبی اهل بودند، کم دیگرانی که واقعاً اهل تقوا لذا کم ،ریخت

دیدند که  طرف آن و  طرفاین  و ر کوچه و خیابانا دها رقدر این صحنه عبادت بودند، آنها هم آن

 حجابی رایج شد.بی کم رفت. لذا کم این قضیه از نظرشانت یّدیگر اهمّ

ی رواج گناه  ، زمینهی رواج گناه استهزمین ،شود. تجاهر به گناهرایج می گونه این ،خیلی از معاصی

 سر ،عظمت باطن این گناه یعنی ؛کاهدیوجه از صدمات و خسارات گناه نم هیچ به ،رواج گناه و .است

اگر در این  ،نمایاهلل چشم همهءشاان! ه نیستقصّ ،گویمرا که برای شما میگفتم اینها  جایش هست.

 و ،شودموت اضطراری که همه چشمانشان باز می ی باروز هخردنیا هم با موت اختیاری باز نشود، باأل

ه وقتی که اعتنا باشیم. البتّبی آن ولو ما به !ت استواقعیّ، بلکه خواهیم دید که اینها افسانه نیست

عنوان گناه  ی اعمالش بهنامه در ،کند، خود این گناه صغیرهگناه صغیره را به قصد اظهار می انسان

 قد کشیدن و قد نوعی !در برابر خداست نوعی گستاخی ،تجاهر به گناه در واقع شود.ثبت می کبیره

هم انجام  ، منانجام بدهفالن کار را ه یعنی خدایا تو ببین که گفتی ک !افراشتن در برابر خداست

این غیر از این  !به جنگ خدا رفتن استاست!  یعنی اصالً جسارت ورزیدن در پیش خدام! ده نمی

 هبا شرمندگی گناهی کرد. البتّ از نفسش زمین خورد وو  جایی زورش به خودش نرسید کسیاست که 

ظاهر  که  هایی انسان ست کهمعنا نی دینو این ب ؛را هم بگویم به گناه مقابل این تجاهر ینقطه

 !نهد! خوبینهای  انسانکنند،  معصیت می و روند پشت پردهنمایی دارند و می سمقدّ

 کنندد  روند آن کار دیگر می چون به خلوت می  کنند ب و منبر میاواعظان کین جلوه در محر
 

چیز خطرناکی است، سالوس و  ،که تجاهر به معصیت گونه یعنی همان این هم چیز خوبی نیست.

برای  فردتش این است که این چرا؟ علّ !و نفاق هم چیز بسیار خطرناکی استدورویی  ،نمایی سمقدّ

ا امّ ،کندلذا جلوی چشم مردم گناه نمی !اینکه مردم ببینند برایش مهم است !خدا اعتباری قائل نیست
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، برای خدا ارزشی قائل نیست پس !بیندخدا که هست و دارد می ،کندخلوتی که دارد گناه میآن در 

خدا هم برای او  ،کسی که برای خدا ارزشی قائل نیست! برای قضاوت مردم ارزش قائل است بلکه

  الذَّْنبَ   اْرَتَكبَ   َمنِ  :دفرمو باقر حضرت است؛ ت آمدهاعین همین تعبیر در روای ارزشی قائل نیست.

 خدا اعتباری برای او قائل نیست. کند،کسی که در خلوت گناه می 12:يـَْعَبِأ اهلل  ِبهِ  اْلَخالِء َلمْ  یفِ 

ها خیلی از گناه در خلوت 13:الّشاِهَد ه َو اْلحاِكم   َفِإنَّ   اْلَخَلواتِ   ِفی  اهللِ   اتَـّق وا َمعاِصیَ  :دفرمو امیرالمؤمنین یا

ی جرم حضور سر صحنه ،کند و قضاوت کندچون همان کسی که قرار است حکم صادر  چرا؟ !بترسید

و از  ،بینندجا خدا را می ظاهر و باطنشان یکی است. همه ،اهل ایمانو  اهل تقوی بیند.دارد و دارد می

 کنند.حیا می ارتکاب گناه

اشاره کنیم و دیگر بحث را جمع  است خسارات گناه یآخرین موردی که از عوامل تشدیدکننده به

ت بدن انسان از معصیت لذّ ببینید، .خشنودی از گناه است. این دیگر مرگ روح است این عامل، .کنیم

شکمش پر  ،خوردکه می ی حرامی کاه و یونجه خرهباأل ،یعنی این االغی که سوارش هستیم .بردمی

 گویم.ت روح از گناه را میگویم، لذّی و غریزی را نمیت جسمانی، شهولذّ برد.ت میشود و لذّ می

 ،شهوت .بردمی لذّت از گناه گناه را دوست بدارد، ولو جسماًمن محال است روحاً ؤم انسانببینید، 

 ،دارد ءاشتهاو حیوانی او به گناه شهوت  ییعنی جنبه ،. حیوان استدیگر داشتن به گناه ءیعنی اشتها

وجودش  یهمه ،کندمیموقع که دارد گناه  کشد. دلیلش هم این است که همانزجر می شا روحامّ

این  !؟کاری بود من کردمه آخر این چ گوید کشد؛ می میمحکمی  هآ ،تا گناه تمام شد ،لرزدمی دارد

هست. در  انساناین است که ایمان در وجود این  یدهنده نشان ،ندامت و پشیمانیاین  ،یگشرمند

                                            

 .593، ص 2، ج  الجرائح و الخرائج،  راوندى الدین قطبو  421، ص 1، ج البحار سفینة؛ قمی، 230، ص 36مجلسی، بحاراالنوار، ج . 12

و مجلسی،  153، ص 2، ج ورّام ی مجموعه فراس، یاب بن ورّام؛ 91ص  الحكم، ونیع ،یثیل؛ 542نهج البالغه، ص  ،یدرضیّس. 14

 .463، ص 01بحاراالنوار، ج 
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کار خوبی  که وقتی کسی 14:َءْته  َسیَِّئت ه  فَـه َو م ْؤِمن  َمْن َسرَّْته  َحَسَنت ه  َو سا :دفرمو حدیث داریم امام باقر

در  ،دهد خواند، عمل خوبی انجام مییا دو رکعت نماز می ،کندمی ی کمکنیازمند فردبه  ؛کندمی

 ،گناهی کرد ،غیبتی کرد شکست،را دلی  د،و وقتی معصیت کر ،کندخودش احساس نشاط روحی می

این حال را از  انسانایمان دارد. پناه به خدا که  و مؤمن است او ،کنددر خودش احساس گرفتگی می

 !آن دیگر مرگ اوست کند،احساس نشاط روحی در خودش  ،کندیعنی وقتی گناه می !دست دهد

های هجنب ممکن است گناه را از روی فشار شهوات و !محال است که گناه را دوست بدارد مؤمن

 جایی برسد که ه و اگر کار انسان ب بدارد!ال است گناه را دوست ا روحاً مححیوانیش مرتکب شود، امّ

الَخیِر  ِإَلى َلْم يـَْرِجعْ  همان کارش تمام شده است. دیگراین انسان گناه را دوست بدارد، یعنی روحاً هم 

 سمت خیر ندارد. دیگر بازگشت به وا 1٠:أََبداً 

 

 َو َعجِّْل فـََرَجهماَللّٰه مَّ َصلِّ َعلٰی م َحمٍَّد َو آِل م َحمٍَّد 

 

                                            

 .240، ص 9، ج العقول مرآة ،یمجلسو  814، ص 4ج  برهان،؛  بحرانی، 318؛ صدوق ،توحید، ص 242، ص 2کلینی، کافی، ج . 13

َلْم يـَْرِجْع . )614، ص 5، ج برهانو بحرانی،  204، ص 2؛ کلینی، کافی، ج 442، ص 01لسی، بحاراالنوار، ج با اندکی تفاوت: مج. 15

 (َصاِحب ه  ِإلٰى َخْیٍر َأَبداً 


