
 گناه دنیوی پیامدهای و آثار :چهارم مجلس

 *نیاپاک عبدالکریم والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 نـیکش کـردار گـذارد.می تأثیر او آخرتی و دنیایی زندگی و هستی عالم در انسان اعمال تردید،بی
 عـالم ایـن در رفتـاری، هـر زیـرا دارد؛ اشزنـدگانی بـر سوء یآثار گناهانش و مثبت، پیامدهای

ْ َأصاَبُكم ْ ما َوْ» داشت؛ خواهد را خود مخصوص بازتاب ْ َفِبمـا ُمصـیَبةْ  ِمن  ـدیُكم َكَسـَب    1.«َأی 
 ایـن دارنـد. جهان نیا در افاتیکم گناهان، از ارییبس عنیی است؛ وضعی آثار دارای گناه، اساساا 
 کرد. خواهد بیث را آخرت و دنیا در گناه آثار ،مقاله دو طّی  نوشتار

 گناه شناسیواژه

 در باشـد.می وزر و جنایت جرم، تقصیر، منکر، معصیت، سینه، خطا، خب ، بزه، معنای به گناه،
 ایـن در گوینـد. را فطـرت و عر  شرع، قانون از سرپیچی و ناروا کار انجام همان گناه، حقیقت،

ـب» دارنـد. بیشـتری کاربرد اسالمی فرهنگ در «ماث» و «ذنب» واژه دو میان، ن   ُدم معنـای بـه «ذ 
ْنب و وان،یح ْنـب را آن اسـت، میوخـ عـاقبتش هکـ یفعل هر .است وانیح ُدم گرفتن مفهوم به ذ   ذ 
ثم» 2.است آخر در وانیح ُدم مانند آن، جزای رایز ند؛یگو  از را انسـان هک است ارهاییک نام نیز «ا 

 «اثـم» قرآنـی، فرهنگ در 3باشد. ضرر ،«اثم» اصلی معنای هک دیآیم نظر به د.دارنیم باز ثواب
 آن از حـرام، ارکـ مطلـق و گناه به صورت، نیا در .باشد انیز و ضرر دارای هک زییچ آن هر یعنی

                                                           
 از مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسالمی. ،استاد سط  عالی حوزه علمیه قم *
 «اید.هر آسیبی به شما رسد، به سبب اعمالی است که مرتکب شده: »40. سوره شوری، آیه 1
 .63، ص 4، ج قرآن قاموسرشی بنابی، اکبر ق؛ علی«ذنب»، ذی  واژه دهخدا نامهلغتاکبر دهخدا، . علی2
 .691. سوره بقره، آیه 3
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 و ار،کـگناه عنـیی «آثـم» .داردیمـ بـاز ریـخ از را آدمی و است ضرر هک شده گفته «اثم» جهت
 1.است رفته ارکبه قرآن در بار 38 آن، مشتقات سایر با «اثم» لمهک .است غهمبال غهیص «میاث»

  بحث اهمیت

 دربـاره بیشـتری اطالعـات انسـان اگـر کـه اسـت این در گناهان، آثار درباره گفتنسخن اهمیت
 اگـر مـثالا  نمایـد؛ اجتنـاب آن از کنـدمی سعی باشد، داشته دنیا این در گناهان بارزیان پیامدهای

 و معرو امربـه تـرک آسـمانی، نـزوالت کـاهش موجـب زکـات پرداخت از خودداری که ندبدا
 تهیـیج و نـاامنی مایـه ربـاخواری مردم، سرنوشت بر بدکاران و ستمگران تسل  سبب ازمنکرنهی
 و نـاحق قسـم رحـم، صـله قطـ  ماننـد: گناهـانی همچنـین، و شـودمی ربـاخواران ضّد  بر فقرا

 تجدیـد خـود رفتـار در تردید،بی 2شد، خواهد انسان رسوایی و رعم کوتاهی موجب دروغگویی
   کند.می نظر

 اخروی و دنیوی آثار تفاوت

 و اسـت آخـرت هایعذاب از ترآسان انسان برای گناهان، دنیوی مکافات تیم  اسالم، منظر از
اا» فرمود: اکرم پیامبر است. گناهان آلودگی کنندهپاک دنیوی، کیفرهای اا م  ف  ا ع  اهُِّ هُِّاللَّ ن   ِفا  ع 

ا ي  ن  ِّ الد  ُهو  ُمِّ ف  ر  ك 
 
ِّ أ ِّ ِمن  ن 

 
ُعود ِّ أ ِّ ِفيِهِّ ی  ا و  ِّ م  ب  اق  ِهِّ ع  ي  ل  ا ِف  ع  ي  ن  ِّ الد  ُهو  ُ ِّ ف  د  ع 

 
ِّ أ ِّ ِمن  ن 

 
ن    أ ای ُیث  ل  اِده؛ ع  ب   هـر 3ع 

 آن جهـت بـه را انسـان آخـرت در هکـ اسـت آن از تربزرگ ند،ک عفو ایدن در خداوند هک را گناهی
 هکـ اسـت آن از تـرعادل داده، مکافات را آدمی آن، دلی  به ایدن در هک را گناهانی و دینما مجازات

   «.کند مجازات دوباره را او آخرت در
 زیبـا لباسـی بـا را دلربـایی دختر راه، در آمد. بیرون خویش خانه از خدا رسول یاران از مردی

 بـه صورتش ناگهان اینکه تا داد، ادامه حرام اهنگ این به و افتاد راه به نامیرم دختر   آن دنبال به و دید
 او زشـت کار پیامد آسیب، این که آمد خود به مرد آن .شد مجروح شدتبه و کرد اصابت دیواری

 :فرمـود حضـرت .رسـاند حضرت عر  به را ماجرا و آمد اکرم پیامبر نزد به زود است. بوده
 خـدای زیـرا اسـت؛ رسـانیده تـو به جهان این در را گناهت پیامد که نموده لطف تو به خداوند»

                                                           
 .63، ص 9، ج قرآن قاموساکبر قرشی بنابی، . علی1
 .610، ص األخبار معانی. شیخ صدوق، 2
 سوره شوری. 40، ذی  آیه 31، ص 1، ج البیان مجمعحسن طبرسی، بن. فض 3
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 را کسـی خیـر چـون و افکنـد قیامت به را عملش پیامد دهد، مکافات را کسی بخواهد اگر متعال
 1«سازد.می دچار گناهش عقوبت به را وی دنیا این در بخواهد،

 جدید گناهان گیریشکل

 آمده پدید جامعه در دیدج هایمعصیت شده،شناخته گناهان بر افزون ،حاضر عصر در متأسفانه
 النـا،، حـق نکردنرعایـت دیگران، حقوق به تجاوز مانند: کبیره، گناهان رواج از گذشته است.

 تـرک نامشـروع، هـایراه از گریاشـرافی و انـدوزیثروت در مسابقه ، حرام و حالل مال اختالط
 هایمعصیت شاهد امروزه دیگر، گناه هاده و نامیرم مرد و زن ارتباط میرمات، انجام و واجبات
 سـبک بـه عمـومی مجـام  در حیـاییبی رواج جملـه: از شد؛نمی دیده قبالا  که هستیم جدیدی

 نامشـروع، روابـ  بـه افتخار مجازی، فضای در آن نشر و مردم هایخلوت از برداریفیلم غربی،
 آثـار جملگـی کـه جنسـی گناهـان انـواع و جدیـد سـبک به خوریحرام و رباخواری در مسابقه

 :فرمـوده و کرده معرفی جدید بالهای عام  را جدید گناهان کاظم امام دارند. پی در جدیدی
ا» م  ِّ ُكلَّ ث  د  ح  اُسِّ ا  ِّ النَّ ُنوِبِّ ِمن  ا الذ  ِّ م  م  ُكوُناوا ل  ، ی  ُلاون  م  ع  ِّ ی  ث  اد  ح 

 
اهُِّ أ ِّ الل  ُهام  ِّ ل  ِءِّ ِمان  ال  اب  اا ال  ِّ م  ام  ُكوُناوا ل   ی 

ون ُعد   بـه مبـتال را آنـان زیـن خداونـد شـوند، سابقهبی و تازه گناهانی بکمرت مردم هک زمان هر 2؛ی 
   .«ردندکنمی را رشکف هک سازد ایتازه بالهای
 توجه با آنها از برخی که گناهانی گوید؛می سخن زمین در گناه گسترش از نیز کریم قرآن

ِّ» :آیدمی وجود به زمان شرایط به ر  ه  سادُِّ ظ  ف  ِّ ِف  ال  ر  ب  ِّ ال  ِرِّ و  ح  ب  ِّ ِبما ال  اب    س  اِد  ك  ی 
 
ااِسِّ أ ِّ النَّ ُهم   ِلُياذیق 

ِّ ض  ع  ِمُلوا الَّذ  ب  ِّ ع  ُهم  لَّ ع  ِجُعون ل  ر   انجرا   مررد   که کارهایی سبب به دریا و خشکی در فساد، 3؛ی 
 بچشراند؛  آنران  بره  را اعمالشان از بعضی نتیجه خواهدمی خدا .است شده آشکار اند،داده
 .«بازگردند حق[ سوی ]به شاید

  گناه دنیوی رآثا

 پردازیم:می گناه دنیایی آثار برخی معرفی به ادامه در یادشده، مطالب به توجه با

                                                           
 سوره هود. 98. همان، ذی  آیه 1
 .390، ص العقول تحف شعبه حرانی،. ابن2
 .39. سوره روم، آیه 3
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  قلب فاسدشدن .1

ا» :فرمود باقر اما  است. آدمی 1قلب فاسدشدن دنیا، این در گناه اثر اوّلین ا م  ِّش  ِّ ٌءِّی  اد  س  ف 
 
 أ

ِبِّ ل  ق  ِّ ِلل  ِة، ِمن  ِطيئ  خ  ِّ ال  ِّ ِإنَّ ب  ل  ق  اِقُعِّ ال  ُيو  ة ِّ ل  ِطيئ  خ  ا ال  م  اُ ِّ ف  ی  ای ِبِهِّ ت  تَّ ِّ ح  ِلاب  غ  اِهِّ ت  ي  ل  ِّ ع  ِصاير  ي  ُلهُِّ ف  اف  س 
 
هُِّ أ اال  ع 

 
ِّ أ  و 

هُِّ ال  ع 
 
ه أ ل  ف  س 

 
 شد، آشنا گناه با وقتی قلب .کندنمی فاسد گناه قدر به را آدمی قلب چیز هیچ 2؛أ
 قلرب   وقت، آن شود. چیره آن بر گناه که جایی تا گردد؛می متمایل آن به بیشتر روزروزبه
 «.گردد فاسد و رو و زیر

  رسوایی .2

 زود یـا دیـر نکنـد، توبـه خـود گناهـان از شخص اگر دنیاست. در رسوایی گناهان، آثار دیگر از
ِّ» فرمود: علی امام کند.می خوار و رسوا را او خداوند ن  ذ ِّ م  اذَّ ل  اِصا  ت  ع  اِهِّ ِبم  اهُِّ اللَّ ث  ر  و 

 
اهُِّ أ  3؛ُذاًلِّ اللَّ

 جهت، این به «د.ینمامی  یذل و خوار را او خداوند ند،ک ییجولذت آن قیطر از و هگنا با سکهر
ِّ» فرماید:می علی حضرت ُهام  ِّ اللَّ ِفار  ِِّلا اغ  ِّ ی  ُنوب  ِتا  الاذ  ِتاُكِّ الَّ ه  ِّ ت  ام  ِعص   آن بـبخش ا!یخـدا 4؛ال 
 «کند.می رسوایم و دردمی را عصمتم پرده هک را گناهانی

 غفلت .3

ِّ» :فرمـوده رسـول حضرت است. غفلت و فراموشی گناه، شوم پیامدهای از ِّ ِإنَّ اد  ب  ع  ِنُبِّ ال  ُياذ   ل 
ِّ ب  ن  ی الذَّ س  ن  ي  ِّ ِبِهِّ ف  م  ِعل  ِذ  ال  ِّ الَّ ان  ِّ ك  د  هُِّ ق  ِلم   هکـ علـومی آن، اثر در و گرددیم گناهی بکمرت آدمی 5؛ع 

ِّ» :فرمود دروغ درباره صادق امام «ند.کیم فراموش بوده، گرفته فرا ا ِإنَّ ِّ ِممَّ اان  ع 
 
اهُِّ أ ای ِباِهِّ اللَّ ل   ع 

ِّ اِبين  ذَّ ك  ان ال  ي  س   فراموشـی کنـد،می عقوبت را گویاندروغ آن با خداوند که چیزهایی جمله از 6؛الن 
 «است.

                                                           
گـاه اسـما و صـفات الهـی . قلب، در اصطالح قرآن و حدیث، مرکز ادراکی و عواطف و احساسات انسانی و تجلی1

ْلُب »فرماید: می است. امام صادق مُ  اْلق  ر  ه   ح 
ْن  الل  ال  ُتْسک  م   ف  ر  ه   ح 

؛ دل، حرم خداست  الل  ه 
ْیر  الل  و در حـرم خـدا، غ 

 ( . 64، ص 81، ج األنوار بحار)مجلسی، « غیرخدا را ساکن نکن.
 (40الله درودیان، ص )دیوان پروین، تصیی  ولی    پاک کن این خانه که جای خداست کعبه دل مسکن شیطان مکن       

 .418، ص أمالیصدوق، شیخ . 2
 .4484، ش الحکم غرر. تمیمی آمدی، 3
 .833، ص 6، ج المتعبد وسالح متهجدال مصباح. طوسی، 4
 .411، ص 10، ج األنوار بحار. مجلسی، 5
 .439، ص 6، ج الکافی. کلینی، 6
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 عمر کوتاهی .4

 اگـر البتـه شوند.می مبتال آن به گناه اه  که است زودر، مرگ   و عمر کاهش گناه، دنیوی آثار از
 جعفـر امـام رود.مـی میـان از هم گناه اثر مسلماا  گردد، باز گناهش از راستیبه و دهکر واقعی توبه

 رونـد،مـی ایـدن از عـییطب مـرگ با هک آنها از رند،یممی گناه اثر بر هکآنان» :فرمایدمی صادق
 ،نـدینمامـی زنـدگی عـییطب عمـر بـا هکـ آنها از کنند،می عمر اریکویکن اثر بر هکآنان و شترندیب
 1«ادترند.یز

 و روحـی عوامـ  جسـمی، هـایمارییب از تـوجهی قاب  بخش منشأ هک است شده ثابت امروزه
 شـود؛مـی وارد آدمـی روح بـر که است فشارهایی عوام ، این نیترمهم از ییک و هستند معنوی

 ریبیما به و گرددمی مواجه روحی کدردنا هایمجازات با وجدان دادگاه در ارکگناه انسان یعنی
   .شودمی دچار مرگ یا
  وجدان عذاب .5

 آرامـش ،داده قـرار سـرزنش مـورد را آدمـی ،گناه ارتکاب از پس که است نیرویی انسان، نهاد در
 پشـیمانی صـورت به گاهی گناهکار، شخص در وجدان هایشکنجه .کندمی سلب او از را روحی

 خـود جنایت و گرددمی گرفتار یبیعج یأ، حالت به فرد که است وقتی آن، و کندمی خودنمایی
 نـام کـریم قـرآن شـود.می سـقوط دچـار و ناامید زندگی از نتیجه، در و داندمی جبران غیرقاب  را

 وجـدان» آن بـه دانشـمندان و گـذارده «لوامـه نفـس» پـردازد،می انسان مالمت به که را نیرویی
ِسُمْ اَلْ» فرماید:می قرآن 2گویند.می «اخالقی ِ ْ ُأق  ِقیاَمـةِْ ِبیو  ِسـُمْ َواَلْ * ال  ِ ْ ُأق  ف  اَمـةِْ ِبـالن  و   3؛الل 
 «کننده!مالمت نفس به سوگند و ،قیامت روز به سوگند

 پـدر وهیشـ بـا مشـروطه هیقضـ در نـوری اللهفضـ  خیشـ اللـهآیت ارشد فرزند 4مهدی، رزایم
                                                           

 .404، ص امالی. طوسی، 1
 .600ـ  911، ص 6، ج آن خطرناک عواقب و آثار و گناه کیفر . هاشم رسولی میالتی،2
 .6و  9. سوره قیامت، آیه 3
کردیم. نوری نق  شده است که در دوران کودکی مهدی، در نجف اشر  زندگی می الله. از مرحوم حاج شیخ فض 4

ای برای او برآمدیم. زنی از زنـان وجوی دایهناچار به جستبه دلیلی، مادر مهدی نتوانست به فرزندش شیر بدهد و به
دایه، از زنـان ناصـبی و از  عرب، دایگی او را به عهده گرفت. پس از پایان دوران شیرخوارگی مهدی، متوجه شدیم این

 بوده است. بیتدشمنان اه 
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 آن هان،خوامشـروطه هکـ هنگـامی شـد. زدهغـرب رانکروشـنف تـاب  و کرد مخالفت بزرگوارش
 و نیـد دشـمنان   بـا همنـوا مهـدی، رزایـم آوردنـد، توپخانـه دانیم به اعدام برای را فرزانه مجتهد
 .نمودمی شادی و زدمی فک پدر دار پای   ریز در ت،یروحان

 حضـور انتظامات جهت توپخانه دانیم در هک ژاندارمری منصبانصاحب از ییک پارسا،نید فرخ
 دار بـاالی در او و بـرد بـاال را اللهفضـ  خیش آرام،آرام دار، طناب» :دیگومی مورد نیا در داشته،

 انـداخت. پسـرش بـه زییـآمسرزنش و تند نگاه دار باالی از آخر، لیظه همان در او گرفت. قرار
 .داد جان تی،کحر مختصر با او و دیچرخان قبله طر  به را خیش طناب گردش سپس،

م همان و شد منقلب نگاه، نیهم با ناخلف پسر  مهـدی رزایـم چهره در شانییپر و مانییپش آثار د 
 جلب را توجهش عقوبی دیس ان،یم آن از ست.ینگرمی اطرا  به رانیح و سرگردان او شد. ظاهر

 نـزدش از و ردکـن اعتنا او به عقوبی دیس اما د؛یبگو سخنی او به خواست و رفت او طر  به ردک
 شـد؛ داریب احساسات و عواطف غلبه و روحی فشار اثر بر نادان، پسر نیا خفته وجدان .شد دور
 دسـت از غـم، از ُپر دلی با دلسوز و مهربان پدر و بود گذشته ارک از ارک هک دهیفا چه ]دیگر[ ولی
 1«.بود رفته

 :زییتبر اریشهر قول به
 آمیی   سیهر    مرگ  ز بعی و   رویىندش

 

 

 2چیر    حیا   خد سیىى  مى زو تر  ین سنگیل! 
 

ةٌِّ» :فرمود رمکا امبریپ ث  ِّ ث ال  ُنوِبِّ ِمن  ُلِّ الذ  جَّ ا ُتع  ُته  ِّ ُعُقوب  ِّ و  ُرِّ ال  ََّّ ای ُتاؤ  ةِِّ ِإل  ِنِّ ُعُقاوُ ِّ اآلَِّار  ی  اِلاد  و  ِّ ال   و 
ِّ غ  ب  ل ی ُیِّال  اِسِّ ع  ِّ النَّ ُرِّ و  اِنِّ ُكف  س  ح  ِ

 آخـرت جهـان جـزای از قبـ  ایـدن نیـا در گنـاه سـه مجازات3؛اْل 
   «احسان. مقاب  در بدی .4 مردم؛ بر ستم .6 ن؛یالدو آزار و نافرمانی .9 بود: خواهد

 معنوی و مادی فقر .6

 روزی و رزق قطـ  و کـاهش موجـب اینکـه بـر عالوه گناه 4.است فقر مهّم  عوام  از یکی گناه،
 شـود.می دچار معنوی و مادی فقر به گناهکار رو،ازاین برد.می بین از هم را نیک اعمال شود،می

                                                           
 .643، ص دارم دوست را شما مادر، ـ پدرنیا، . عبدالکریم پاک1
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 ت، گناهکار است.توان گفت هرکس فقیر اس. فقر مادی، عوام  دیگری غیر از گناه نیز دارد و به طور مطلق نمی4
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ُقوا» :فرمود رسول حضرت ِّ اتَّ ُنوب  ا الذ  ه  ِإنَّ ةٌِّ ف  ق  ح  م  اِتِّ م  ر  ي  خ   گنـاه، هکـ دیـنک دوری گناهان از ؛ِلل 
 فرمـود: و پرداخـت گناه شوم پیامدهای سایر به ادامه در حضرت بعد، «برد.یم نیب از را هایکین

«ِّ ِّ ِإنَّ د  ب  ع  ِنُبِّ ال  ُيذ  ِّ ل  ب  ن  ُعِّ الذَّ ن  ُيم  ِّ ِبِهِّ ف  اِمِّ ِمن  ِلِّ ِقي  ي  ِّ اللَّ ِّ و  ِّ ِإنَّ د  ب  ع  ِنُبِّ ال  ُيذ  ِّ ل  ب  ن  ُمِّ الذَّ ر  ُيح  ِّ ِباِهِّ ف     ْ ِّ الار  ِّ و  اد  ِّ ق  اان   ك 
ِنيئا ِّ هُِّ ه   موجـب گنـاه و مانـدمی بـاز شـب نمـاز خوانـدن از آن اثـر در و ندکیم گناهی آدمی 1؛ل 

 «است. بوده گوارا شیبرا زندگی هکدرحالی گردد؛ میروم روزی از انسان هک شودمی
 از سـخن بـار 98 م،یرکـ قـرآن در .اسـت یکن اعمال شدنپوچ گناه، امدهاییپ از ییک بنابراین،

 ،کشر فر،ک :چون بزرگی گناهان هک شودمی استفاده آنها مجموع از و آمده انیم به «اعمال حب »
 لیـا  از انسـان و شـودمی یـکن اعمـال رفتن نیب از موجب معاد، ارکان و الهی هایهیآ بیذکت

   .گرددمی مبتال فقر به معنوی
 لغزش جبران و یقطینبنعلی

 امـام طـر  از مخفیانـه و بـود بیـتاه  دوسـتان از ،الرشـید هـارون وزیـر یقطین،بنعلی
 روزی .ندک خدمت مسلمانان به و باشد هارون دستگاه وزارت مقام در هک داشت اجازه کاظم
 وزارت مقـام ولی رفت؛ یقطیننبعلی نزد حاجتی برای از شترچران، ابراهیم نام به شیعیان از یکی

 بعـد، هـاسـال .ندهـد او بـه ورود اجـازه و نـدکن توجـه ابـراهیم بـه یقطینبنعلی هک شد باعث
 بـه امـام ولی رفت؛ اظمک امام خانه در به ،مدینه به سفر این در و شد حج عازم یقطینبنعلی

 بیـرون در سـرانجام .برسـد امام میضر به هک نشد موفق رد،ک تالش هرچه او .نداد ورود اجازه او
 چـرا :فرمـود او به اظمک امام .پرسید را ایشان اعتناییبی علت و ردک مالقات حضرت با خانه

 گنـاه، ایـن دلیـ  بـه نـدادی؟ او بـه ورود اجازه و ردیک اعتناییبی ساربان ابراهیم به روز فالن در
 شـد وارد وفهک به یقطینبنعلی .نیک اضیر را ابراهیم هکاین مگر ند؛کنمی قبول را تو حج خداوند

 سـوگند را ابراهیم و گذاشت زمین کخا روی را صورتش ابراهیم، نزد در و رفت ابراهیم منزل به و
 :گفتمی و گذاشت نیقطیبنیعل صورت به پا میابراه بگذارد. صورتش روی را خود پای هک داد
ُهمَِّّ» ِّ اللَّ د  ه   مدینـه بـه گـاهآن .گرفـت رضایت ابراهیم از ترتیب، این به و !«باش شاهد تو بارالها ؛اش 

 یقطـینبنعلـی عم  این از و داد او به ورود اجازه امام .رسید اظمک امام میضر به و بازگشت
 2.ردک تقدیر
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 ، باب سوم در زیارات، فص  اّول: آداب زیارت.الجنان مفاتیح کلیات. شیخ عبا، قمی، 2



11    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 ستمگران تسلط .7

 شـود. مسـل  مـردم بـر شـروری انسـان یـا و ظـالم حـاکم   هک شودمی موجب گناهان از برخی
 تـرک و بیتاه  از اطاعت عدم شود،می ستمگر حاکمان تسل  موجب که یگناه ترینمهم

ا» :فرمود اکرم امبریپ است. ازمنکرنهی و معرو امربه ِّ ِإذ  م  ُمُروا ل 
 
أ ُروِفِّ ی  ع  م  ِّ ِباال  ِّ و  ام  ا ل  او  ه  ن  اِنِّ ی   ع 

ِرِّ ك  ُمن  ِّ ال  ِّ و  م  ِبُعوا ل  تَّ ِّ ی  ار  ي  ِّ األ  َّ  ِلِّ ِمن  ه 
 
ِت  أ ي  ِّ ب  ط  لَّ ا س  ِّ هُِّاللَّ ِهم  اي  ل  ِّ ع  ُهم  ار  ُعوا ِشار  اد  ي  ِّ ف  ااُرُهم  ِّ َِّي  اال  اُبِّ ف  ج  ات   ُیس 

ِّ ُهام   روییـپ مـن دهیـگز تیباه  از و ندهند انجام رکازمننهی و معرو امربه هرگاه من[ ]امت 1؛ل 
 انیکـن اگـر حـال، آن در و کندمی رهیچ آنان بر را شانیا ستمگر و شرور اشخاص خداوند نند،کن
 «شود.نمی مستجاب ند،نک دعا هم شانیا

 آسمانی عذاب .8

 در گنـاه فرکی و آثار مورد در هیآ هاده دهد.می خبر معصیت اه  شوم فرجام از قرآن، متعدد آیات
نا» جمله: از ؛دارد وجود دنیا َزل  ِذیَنْ َعَلی َفَأن  زاْا َظَلُموا ال  ما ِْ ِمَنْ ِرج  ُسـُقوَنْ كـاُنوا ِبمـا الس   بـر 2؛َیف 

 «م.یفرستاد آسمان از عذابی نافرمانی، تجه به ستمگران،
 بـر هکـ ثروتمند ادارانیدن به قرآن هم امروزه نیست؛ قدیم زمان پرستانبت مخصوص هشدار، نیا

 هکـ دیـنکن فرامـوش را گذشـتگان وضـ  دهـدمی هشدار اند،شده سرمست غرور باده از رفاه اثر
 و فـرک اثـر بـر هک یکدردنا عواقب العهمط دادند. دست از را خویش ز  یچ همه گناه، اثر بر چگونه

   است. عبرت در، همگان برای د،یچیپ هم در را پیشین اقوام زندگانی طومار دادگری،یب
  اضطراب و نگرانی .9

 اهـ  آرامـش اسـت. الهـی دسـتورات از نکردناطاعت بشر، اضطراب و نگرانی عام  ترینمهم
ْ» فرمایـد:می بـاره ایـن در کـریم قـرآن .است متعال خدای از اطاعت و صال  عم  نیز ایمان  ِإن 
ِذیَنْ اِلَحاِتْ َعِمُلواْ  َوْ َ اَمُنواْ  ال  ْ اَلْ ... الص  ف  م ْ َخو  ُِ

َزُنون ُهم ْ اَلْ َوْ َعَلی   و آوردنـد مـانیا هکـ سانیک 3؛َیح 
   «شوند.می نیغمگ نه و آنهاست بر ترسی نه ... دادند، انجام صال  اعمال

 حرمان و ناامیدی .11

 شـدنکشیده آتـش به عام    گاهی که سوزانی جهنم است؛ ناامیدی گناه، پیامدهای از دیگر ییک
                                                           

 . 413، ص 6، ج الکافی. کلینی، 1
 .41. سوره بقره، آیه 2
 .611. سوره بقره، آیه 3
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 ایـن از رهـایی بـرای افـراد برخـی چراکـه شـود؛می او ابدی سعادت نابودی و انسان هستی تمام
 هرگـز گناهکار شخص که است آن مهم .زنندمی دیگر جنایات یا و خودکشی به دست بست،بن

 گنـاه از نجـات بـرای راهـی دیگـر صـورت، ایـن غیـر در زیرا شود؛ ناامید الهی رحمت از نباید
 توبـه خـویش گناهـان از و بود امیدوار خداوند عفو و لطف به همیشه باید بلکه داشت؛ نخواهد

ْ» فرمود: خداوند رو،ازاین نمود. ذیَنْ ِعباِدَ ْ یا ُقل  َرُفوا ال  م ْ َعلی َأس  ُِ ُفِس
َنُطوا ال َأن  ْ َتق  َمةِْ ِمن  ـهِْ َرح   الل 

ْ هَْ ِإن  ِفُرْ الل  ُنوَبْ َیغ  هُْ َجمیعاْا الذ  َغُفوُرْ ُهَوْ ِإن  حیُمْ ال   سـتم و اسرا  خود بر هک من بندگان ای :بگو 1؛الر 
 آمرزنـده اریبسـ او رایز آمرزد؛می را گناهان همه خدا هک دینشو دینوم خداوند رحمت از د،یاردهک
 «.است مهربان و

 ریـام حضـرت .بـود ناامیـد خـدا بخشـش و رحمت از دیگر بود، کرده گناه بس از مردی گویند
 مرتکـب هکـ گناهانی از خدا، رحمت از تو شدنو،یمأ !مرد ای» :فرمود او به خطاب مؤمنان

 2.«است بدتر ایشده
 

 
 

 

  

                                                           
 .44. سوره زمر، آیه 1
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