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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
 ،دو مورد يكيند و نكمي اشاره »حبط« ات بهين روايشتر ايدرك آمده كه بوسائل و مست ت دريرواده  دحدو

 م.يو طاعات دار ياست كه ما در بحث معاص ين از قواعد مهميكند كه امي اشاره به نقل الحسنات

 آثار غيبت
 آثار دنيوي
است كه  يك اثرش همان اثر جسماني ،كه بعداً امتداد دارد يرد ولو آثاريگمي ا شكليدر دن ت،بياز آثار غ برخي

ت يروا بط الحسنات و نقل الحسنات حدود دهحدو اثر  در رابطه با ، اماباشدنمي ت معتبريت آمده و روايك رواي
ـ مخصوصاً در باب  ،و نماز و روزه وضوبرخوردار است كه  يتياز چنان اهم ،كنندهغيبتشخص گناه كه  آمده است

 .بردمي نيشخص را از ب يهايكيروزه متعدد وارد شده است ـ و ن
باشد آن نداشته  ياموارد متعددي وارد شده و ضعف خاص و شائبهچون اگر در ؛ نيست به سند يازينجا نيدر ا

بت، حسنات شما به ين است كه هنگام غيانگر ايمورد هم قاعده نقل آمده است كه ب چندرفت و در يد پذيقاعده را با
ت خدا يانسان از والخروج بت موجب يكه غ وارد شده يدر روايتهمچنين  .شودمي منتقلشده بتيغشخص  پرونده

 .است طانيت شيدر والدخول وي و 
 ختهيه آثار ريه بقيپادر  ،اين دنيبت در قسم اول وجود دارد كه در همينجا به عنوان آثار غين سه قاعده در ايا
 :اين دنيدر همن باب يت موجود در ايبر اساس ده روا، است شدهمبتال بت يا به غين دنيكه در ا يكس يعني ؛شودمي

 .شوديقبول نممكه تا چهل روز اعمالش وارد است ات يروابرخي از  در يكند و حتخوبش را باطل  يـ كارها
 .د شده استيات تأكيروزه در روا درباره مخصوصاً

 .شودگران منتقل مييـ حسنات او به د
 شود.داخل ميطان يت شيت خدا خارج و در واليـ از وال
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 اخرويآثار 

 آثار غيبت در قبر و برزخ
دارند كه  هردو هم دارد و عامه و خاصه كنز العمال درم يشود كه گفتمي مربوط به قبر و برزخ ،ن آثارياز ا برخي

 .شودمي بت موجب عذاب قبريغ

 يبت در قيامتغآثار 
امت يدارد كه اهل ق يك اثري مثالًامت ذكر شده است، يكننده در قبتيو غ مغتاب يست كه براا يآثار ،ديگرنوع 
يَفُوحُ ِمنْ فِيِه رَاِئحَةٌ أَنْتَُن ِمَن « شونديت مياذ كنندهغيبتند دهان يناخوشا ياز بو ،نداامتيكه در مواقف ق يو كسان

 1.»الْجِيفَةِ َيتَأَذَّى ِبهِ أَهْلُ الْمَوْقِفِ 
 .كندميدا يامت بروز و ظهور پيدر ق آثار دنيوي غيبت،حقيقت ملكوتي 

 آثار غيبت در نوع عذاب
ات هست يحرمان از جهنم ذكر شده است و در رواورود در نار و خروج از جنت و و در اصل عذاب  نيز يآثار

زودتر از  يعني ؛مسارعه و تسرّع به نار دارد بت،يشود و اهل غميكه جنت بر او حرام است و نار بر او داخل 
 »النار يالخلود ف و« يتيالنار است و در روا ين حرمان از جنت و دخول فيا .شونديگران به سمت جهنم روانه ميد
 .است »دخول النار يفالتسرّع  و«

 آثار غيبت بر كيفيت عذاب
دارد كه همه گناهان موجب  يان هم قانون و قاعدهياست كه ا مؤثر ت عذاب شخص در جهنميفيك غيبت در

دركات و  ،در جهنم هاعذاب يول ؛دا بشوديش پيبرا ياكفاره مثالًا يد يايب ياكه توبهنيا مگرشوند يدخول در جهنم م

                                                            
 .13ح ، باب تحريم اغتياب المؤمن، 278 ص، 12ج  وسائل الشيعه، -1
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مورد  يليخ ،انواع گناهان يات برايلذا در روا ؛هم بر حسب نوع گناه متفاوت است هانوع عذابدرجات دارد و 
 .ذكر شده است جهنم يهاو شكنجه هااز انواع عذاب يتوجه قرار گرفته است و رابطه هر گناه با نوع

 :بت ذكر شده استيغ يپنج نوع عذاب خاص برا ،بتيدر باب غ
 .برند كه مستمر هم هستياز آتش م ييهايچيرا با ق هاآن يهالب 2؛»بِمَقَارِيَض ِمنْ نَارٍ تُقْرَضُ شِفَاُههُمْ«ـ 
كه از آتش است  ايكوبنده يهاك ابزاريشان را با يهادائم زبان ،3»نَار مِنْ ِبمَقَامِعَ أَلْسِنَتِِهمْ نَوَاحِيَ ضَرَبْتُ«ـ 
 كوبندمي

 كنند.يپوست خودشان را م در جهنم با دست خودشان دائماً هااينـ خود 
َو  أَفْوَاهِهِمْ النَّارُ فِي َتدْخُلُ«شود يخارج م هاآنشود و از پشت ميوارد دهانشان  به ـ آتش به صورت مستمر

 4»أَدْبَارِهِمْ مِنْ تَخْرُجُ

ثَلَاثِينَ  قَالَ ع: مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً َحَبسَهُ فِي طِينَةِ َخبَالٍوَ « .شوندميحبس  ،نت و خبال استيكه ط ييك جايـ در 
حبس  ي،ده ايار گنديك آب بسيكه در  5»قَالَ مَا يَِصيرُ طِيناً مِنْ صَدِيدِ فُرُوجِ الزَّوَانِي خَرِيفاً قِيلَ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ

 شوند.مي

 ين صورت كه آثاريكرد بد يتوان ساماندهمين پنج گروه يدر ا ،دشوميجده مورد يبت را كه هين آثار غيبنابرا
شود و مي كنندهغيبتامت مترتب بر يكه در ق يكند و آثارميكه در قبر بروز  يا آثاريشود ميا ين دنيكه مربوط به ا

 خواهد شد. كنندهغيبتر يبان گيكه در جهنم گر يژه ايآثار و
بت يحرام است، گروه دوم و سوم بالمالزمه و به داللت اقتضاء حرمت غ ،گروه اول بالمطابقه ي،م از نظر فقهيگفت

 ين است كه گناهياثر قبر و برزخ ظاهرش ا يد حرمت است، حتينجاست مفيكه ا يهمه آثار باًيتقر .رساندميرا 
 اند.د حرمتيمف ،به داللت اقتضاء ،ن آثاريشود و همه امياست كه موجب آن عذاب 

                                                            
 .51ح ، 126ص ، 9ج مستدرك الوسائل،  -2
 .43: ص ،14ج ،)بيروت - ط( األنوار بحار - 3
 .45ح ، 125ص ، 9ج مستدرك الوسائل،  -4
 .6ح ، 114ص همان،  - 5
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و نقل حسنات نيست، اما تعدد روايات كافيست كه اثبات بكند و ورود ده  حبطباره در گرچه روايت معبتري 
 روايت در آن كافي است.

 پرسش و پاسخ
 ؟رساندمي را ان معنيهم ،تين ده روايتك اا تكيطلبه: آ
در  حبطن يا ،كندمي حسنات حبطد يگومي يوقت ،د حرمت استيمف غالباً ،تين ده روايتك اتك بلهاستاد: 

 يآكلة ف«د گناه است و اما يمف مخصوصاً حبط .در گناهان است ،گريا نقل حسنات به طرف ديگناهان است 
عذاب قبر  ،ستيد نين مورد هم هكذا بعيشود امي از دهانش ساطع يبد يامت بويست. در قين نيمدلولش ا ،»جسده

 ييهاآن ،د حرمت باشديست كه مفيد نيحد نفسه بع يف حالدرعين يولست يه نيامت هم به آن وضوح بقيو حاالت ق
 ياست كه برا ين مجموعه آثاريا .دارد يواضح يلين خيّ مالزمه ب »الجنة عنحرم يالنار و  يدخل في« ديگومي كه
 د حرمت هم است.يبت ذكر شده است و مفيغ

بت يكه معتاد به غ ين كه كسيا ايشود مي بتيك غيكه در پنج قسم گنجانده شد، مترتب بر  گانههجدهآثار 
 است؟

است كه  يامر ... بحث توبه و يمنته ،ن آثار را دارديبت ولو فرد واحدش هم اين است كه غيظاهر امر ا :جواب
بت به اندازه يك غيبه اندازه خودش اثر دارد.  يشود منتهمي ن آثار مترتبيبت ايك غيهست واال بر  نيزبت يدر غ

 شود.مي د عذابيدا بكند، موجب مزياگر تكرر پ ،كندمي بط حسناتح ،خودش
شود و اكبر شدن گناه مي ره شدن گناهانيتكرار گناه است و موجب كب ،شودمي كه موجب اشتداد گناه ياز عوامل

 .ش عقاب در صورت تكرر گناهيافزا يقاعده تصاعدرود؛ مي ب درجات گناه باالتريترتن يشود و بدمي رهيكب
 ات هست؟ين مطلب در روايذكر ا يبرا يليواضح است چه دل يليخ ،شودمي د عذابينكه گناه موجب مزيا

 ،ديكنمي اصرار يد وقتيگومي تيروا ،شودمي شتريد حجمش بيگوميت نيشود روامي گناه تكرار يجواب: وقت
 ،گناه دوم و سوم و چهارم يعنيد يآمي يعذابش به صورت تصاعد ،ديآمي كه بعد از گناه اول هااينك از يهر 

ش ي. موجب افزا.بلكه گناه دوم و سوم و ،پنج عذاب و عقاب دارد ،ن كه پنج گناهينه ا ،كندمي دايش پيافزا يتصاعد
 يحد حجم تعدد ،شودمي موجب اشتداد عقوبت ،د تكرار گناهيگومي يشود. فلذا وقتمي يعقاب به صورت تصاعد

عقابش به  ،ستين يمثل گناه اول ،يگناه پنجم يعني ؛ابديمي شيافزا يد حجم عذاب تصاعديگومي بلكه ،ديگوميرا ن
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شدت در  ،الذنب ين مقصود از اصرار عليبنابرا ؛الذنب بر آن صادق است يدتر است؛ چون اصرار عليمراتب شد
 است. يمراتب عذاب به صورت تصاعد

 .ثواب دارد برابرك عذاب است و هر حسنه ده يطلبه: هر گناه، 
د ما يگومي سهيدر مقا ،ن نوع عذاب داشته باشديك گناه، چنديممكن است  ،است ياسيك امر قياستاد: آن 

ئات يسه حسنات و سين مقايم. ايكنمي ئات را به اندازه خودش عقابيم و سيدهمي حسنات را چند برابر ثواب
از لحظه احتضار گرفته تا برزخ  ،يهم به صورت طول ،ك گناه چند نوع عذاب داشته باشدياال ممكن است  و ؛است
با آن  يممكن است بر آن گناه مترتب بشود و منافات هااز عقاب ين كه در جهنم انواعيو هم ا امت و جهنميو ق

 .ندارد مسئله

 خالصه بحث
 كند.مي انياست كه به صراحت حرمت را ب ياتيروا ،يفه اوليـ طا
ته ين أكل لحم ميبت است كه هميغ يقت ملكوتيان حقيرات و بيهات و تنظيه تشباست ك ياتيفه دوم، روايـ طا

 كند.مي است كه بالمالزمه افاده حرمت
بت را در پنج گروه يگانه غستيا بي گانههجدهـ آثار  كندمي انيبت را بياست كه آثار غ ياتيفه سوم، روايـ طا

ش ياثر برا ياديار زياست كه حجم بس ياز معدود گناهانبت يكه ذكر شد ـ غ يحات مختصريم با توضيمرتب كرد
بت و آثار مترتب بر يغ يقت ملكوتينجا حقيا تا ذكر شده است؛ ير گناهان هم آثارياس يذكر شده است هرچند برا

 .ات ذكر شديا و آخرت از روايآن در دن

 سي عوامل غيبتربر
 شود) اشارهمي بت افتادن افراديكه موجب به غ ياتيآن حاالت و روح( بتيكه به عوامل غ ياتيروا :فه چهارميطا
 .كندمي

ن يمجموع ا يول ند،ندار يات، سند معتبرين روايمعمول ا هرچند .نداهبت پرداختياز غ يات به بُعدياز روا يتعداد
 .توان كنار گذاشتيات را نميروا
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 .6است وسائلالمستدرك در  بتيحرمت غ 19ت يروا ،اتين رواياز ا يكي
لش يو ذ متن باال، كتاب وسائل ،نيل چاپ جامعه مدرسيم وسايدهمي كه بدان ارجاع يكتاب وسائل :نكته

 ات مستدرك را هم آورده است.يمتناسب با آن روا
نجا يم ايكردمي د به هر دو مراجعهياست كه به هنگام مراجعه با ييل و مستدرك دو مجموعه روائوسا حالتابه

از ابواب احكام عشرت كتاب  152م باب يكنمي بت كه بحثيات حرمت غيروا .جمع كردند كجايهر دو كتاب را در 
 است. 11جلد  هالئن وسايحج است كه ا

نجا در مكاسب يكه در ا ايعمده يهام مكاسب محرمه است و كتابيرومي شيپ عمدتاًكه بر طبق آن  يما متن
الفقاهة باشد، مصباحمي است كه دو جلد ;مكاسب محرمه حضرت امام ،هامحرمه مورد مراجعه است عمده كتاب

و  يزياهللا تبرتيم شده است و مكاسب محرمه مرحوم استاد آين تنظياست كه بر اساس هم يخوئ يمرحوم آقا
 مراجعه هاايناض كه به يو جواهر و ر يو مهذب األحكام مرحوم سبزوار يمكارم و سبحان انيطور آقانيهم
 م.يكنمي
 .عه نقل شده استيت از مصباح الشرين روايا .است 152ل ص يوسا 19ت يروا ،فه چهارميات طاياز روا يكي

ات امام يروا ،اتشياست و روا السالمعليهد كه منسوب به امام صادق يكه مالحظه كرد طورهمان ،عهيمصباح الشر
ك يندارد اما به هرحال  ياتش سنديروا معموالً دارد  يبا و خوبيز يليخ يات اخالقياست و روا السالمعليهصادق 

ت نقل شده است كه حضرت ده ين رواياز امام صادق ا ،عهيدر مصباح الشر .دارد يمهم يات اخالقيمجموعه روا
شتر مربوط يكه ده نوع است كه تنوع ب 7»أَنَْواع بِعَشَرَةِ َيَتنَوَّعُ اْلغِيبَةِ أَصْلُ وَ« :بت ذكر كردند و فرمودنديغ يعامل برا
 .شودمي بتياست كه موجب غ يبه عوامل

 ،شودمي صادر ييجوو انتقام يه تشفّياست كه از ناح ياهيبت از روحيك نوع از غي :)ييجوظ (انتقاميـ شفاء غ
 كند.مي رار او را فاشسا ،انتقام از دشمنش يبرا

 كند.مي بتيشروع به غ ،گرانيبا د ياز باب همراه يگاه .شودمي ن كه همراه با مردميا :ـ مساعدة قوم
 شود.يبت مي، موجب غه تهمت زدنيروح :ـ تهمت

                                                            

 .19ح ، 57ص ، 11ج مستدرك الوسائل،  - ٦
 .118: ص ،9ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك - 7
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ن كه يكند بدون امي ده، نقليرا كه شن يحرف ،يسادگ ين جهت است كه از روياز ا يگاه :ق خبر بالكشفهيـ تصد
 به واقع مطلب واقف باشد.

 شود.مي يظن ناشو سوء يبت از بدگمانيغ يگاه :ظنـ سوء
 تر است.م گفت كه حسد مهميبعداً خواه حسد:
 شود.مي بتيباعث غ يه مسخرگيروح :ةيسخر

 .شودمي بتيمنجر به غ ،گرانيه خنداندن ديتعجب: روح
 شود.مي بتيمنجر به غ ،گرانيد يبرا ييخوب نشان دادن خود و خودنما :تزيين
 ةبة عاديالغ« ،8»الْعَاجِز جُْهدُ الِْغيبَةُ« آمده است مثل غررالحكمدر  مثالًكه  يگريات ديت و رواين روايما از ا آنچه
 .داردميوابت يانسان را به غ ،ن است كه چند عامل مهميانگر ايب ،...و »ة النفاقيبة آيالغ« ،»اللئام
از  ياريشه بسياست كه ر ين است كه حسد امريلش ايحسادت است و تحل ،ن عاملشيد عامل مهم و اوليشا

است  جوييانتقامگر خشم و غضب و يعامل دبت پناه ببرد؛ يشود كه شخص به غمي گناهان است و حسادت موجب
 يا بدون حسادت، وليانسان است كه بدون انتقام  يو سبك فطرتيپست يگر نوعيعامل دات آمده است؛ يكه در روا

 نيح و تفرج است كه ايه تفريمردم و روح گر مثل خنداندنيعامل د. شودمي بتيمتعرض غ يفطرتاطر پستبه خ
 ،يبه لحاظ قبح فاعل يبت و حرام است وليغ ،ن موارديهمه ا ،از لحاظ عمل ات ذكر شده است؛يعوامل هم در روا

كه از حسادت است و  ييا آنجايدارد  يشدت يورزنهيو ك ييجوك حس انتقاميبت از يكه غ ييدر جا .متفاوت است
 ،ييجوتر انتقامح و زشتين دو سه عامل عوامل قبيا .را دارد يگرير دياست كه قصد تحق يا از حس تكبري

د و در مراتب بعد، مثل يافزامي بتيبت است كه به شدت غيك غيكه عوامل درجه  يگرير ديحسادت و تكبر و تحق
 بتيرد و منجر به غيگمي مجالس صورت يكه در برخ ايبازيمسخرها يح و يا تفرج و تفريگران يبا د يهمراه
گر در يو سه چهار عامل د تكبرر و يو تحق ييجوحسادت، انتقام يعنين سه چهار عامل است يا شود كه عمدتاًمي

 رتبه بعد است.
شتر است و يبت بيآثار غ بارهات دريحجم روا .بت توجه نشده استيعوامل به اندازه آثار غ بارهدر ،اتيروا در

بدارند و به  بر حذرن كه انسان را يا يشتر به آثار گناه توجه دادند برايدر گناهان ب معموالًست كه ا يان هم قاعدهيا

                                                            
 .221: ص الكلم، درر و الحكم غرر تصنيف - 8
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ن يا يد رويبا ياست كه از نظر دانش روانشناس ييهاهمه سرنخ هااينالبته  .عوامل در درجه بعد توجه شده است
 است.گران هم مؤثر يا دياصالح خود فرد  يرد و برايق صورت بگيد تحقيمطالب با
ن فعل يا القاعدهعليك فعل صادره از جانب انسان است و ي ،بتين است كه غيد ايآميت و از تجربه بريروا آنچه

ا ي جوييانتقامهمان حسادت و كبر و حس  يو روح يگردد و آن عوامل درونميبر يو روح يك عوامل درونيبه 
به اين است كه انسان را  يو روان يعوامل روح هااين .رديگمي شكل هاكه در انسان يو فطر يذات يك نوع پستي

 گران لطمه بزند.يت ديثيح و كند و به آبروگران را فاش يكه با حرف و سخنش اسرار د ددارميواعمل 
 ييهارهيبت از زنجياز گناهان است كه غ يدر بخش يروار و تسلسلياست كه زنج ييهان گناهان از بحثيسلسله ا

 عمدتاًبت است كه يبت است و حلقه متصله به طرف غيعوامل غ هاايناست كه  يگريد يهالقهاست كه وصل به ح
 بت است.ير و استهزاء از عوامل عمده غيهمان حسادت و تكبر و تحق

 :نكته
 .است يم كه چند مورد عوامل در كتب اخالقين ده تا دوازده عامل را جمع كرديدر بحث اشتداد گناه ب

درجه  يعني ؛ن عوامل را مستند كرديد ايالقاعده در شدت و ضعف گناه مؤثر است و بايو عوامل هم عل هازهيانگ
و حسادت را نسبت به  توزيكينهت ي، نهاين كه شخصيهم اثر بگذارد، ا يتواند در درجه قبح فعلمي يقبح فاعل

ح يجهت تفر يك مجلسيدر  ين كه شخصياا يو  زندمي بت به او لطمهيكند و با غمي دوستش و هم بحثش را اعمال
 بت اثريدر شدت و ضعف غ يرا ندارد. حاالت روح چنانيآنو لئامت  يكند كه پستمي يبتيغ ييو خودنما

 گذارد.مي

 بحث بنديجمع
قسم  ات را به پنجين روايشود و ما امي ادهبت، حرمت استفيت در باب غيان شد كه از حدود صد رواينجا بيتا ا
 .ميكردم يتقس

 .دارد ياو بالمطابقه يحيصر يو نه يكه نف ياتيروا
 دارند. يليه و تنزيكه تشب ياتيروا
 كنند.مي بتيغ يقت ملكوتيان حقيكه ب ياتيروا
 شد.مي ست اثر را شامليشوند كه بمي ميبه پنج قسم تقس هااينكنند كه مي انيكه آثار گناه را ب ياتيروا
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 شد.مي ا هفت نوعيكند كه شش مي طش اشارهيبر اساس عوامل و شرابت يكه به انواع غ ياتيروا
 حرام است. ترديدبيك گناه است و يبت يشود كه غمي استفاده يات به خوبين رواياز مجموع ا
ان يات را هم بياز روا ايمجموعهكرد و مي بت اشارهيبت كه هفت هشت مورد بود كه به غيات غايمجموعه

 م.يكرد

 متعلقات
 م.يد به آن مباحث متعرض بشويبت بايل بحث غياز مباحث در ذ يامجموعه

 .بت استيره بودن غيصغيا ره يكبدرباره  ،ن بحثياول
ي كيو علماء اخالق است و  فقهامورد اتفاق  يكيكه  ه وجود دارديره، دو نظريره و كبيم گناه به صغيدر باب تقس

 مورد اختالف است. هم
ك يست كه عبادات و گناهان يگونه ننياند. ادرجات داراي ،و طاعات ياست كه معاص نيا مورد اتفاق ديدگاه
 كه داده ييهاو ثواب هاو عذابدر بهشت و جهنم هم  هاايندارند و بر اساس  يهركدام مراتب. نده باشدرجه داشت

ل يو فضا ياز نظر روح هاانسان چنينو هم يهم مراتب دارد؛ لذا طاعات و هم معاص يعذاب و رضوان اله .شودمي
 ذو درجات است. يل و طاعات و معاصيل و رذايفضا يهال و هم پاداشيو رذا

ا يشوند مي ميـ تقس يره به نحو مطلق ـ نه نسبيره و كبيبه صغ يا معاصين است كه آيا فقهاعلماء و  يامر اختالف
 نه؟

 باالتر ينسبت به قبل ،درجه سوم ،مينجا پنج درجه داريدر ا يوقت .شودمي ميتقس يره به نحو نسبيره و كبيصغ
 يم طاعات و معاصيگفت يوقت .، مسلّم استيره نسبيره و كبيلذا صغ؛ شودمي ترپايين ،يشود و نسبت به بعدمي

م كه يدار ياك نقطهيم يشروع كن مراتبسلسلهاز  يوقت يعني ؛ميدار يره هم به نحو نسبيره و كبيصغ ،درجات دارد
هم  ياالطالق است كه شرك باهللا است و مابقيره عليك كبيره است و درجه اول است كه مطلق است و ين صغيا

 است. يو اجماع عليهمتفق ،ن بحثيره است. ايكب ترنييره و نسبت به پايبالنسبة است و هر كدام نسبت به باالتر صغ
نكه در صغائر و كبائر يولو ا م كرديره تقسيره و صغيرا دو شاخه كرد و آن را به كب يتوان معاصمي طوركليبها يآ

 يگر معاصيره و دسته ديكب يك دسته معاصيم كه يداشته باش يدو دسته معاص ،يم كليدر تقس يدرجات دارد ول
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اگر اصرار شد مضر به  يست وليمضرّ به عدالت ن ييره به تنهايم كه صغييهم بگو نظر فقهيباشد و از مي رهيصغ
 ح است؟يان صحين بيا ايآ ؟شودمي مضرّ به عدالت ،ره هم باشديك كبياگر  ياند ولرسمي عدالت

 :ه هستيدو نظر ،ن سؤاليراجع به ا
ره يك گناه كبين كه يم و مورد اتفاق است و ايكه در قسم اول گفت يدگاه و مراتبير از ديغ :مشهورقول  ـ 1
توان گناهان را به دو دسته مي ن قسم،يشوند، عالوه بر امي رهيره و كبيه هم بالنسبة صغيم و بقيدار االطالقعلي
ست، يفرد واحد، مضر به عدالت ن بماهوو  يره بماهين است كه صغيش هم اايم كرد و تفاوت فقهيره تقسيره و كبيصغ

 ،قتل نفسم ييست كه بگوين گونهاين .ت دارديم كلين تقسيره كه فرد واحدش هم مضرّ به عدالت است. ايكب به خالف
سه ياز مقا نظرقطعره است با يست كبيبلكه قتل نفس در ل ،ره استيكب ،بتيره است و نسبت به غيصغ ،نسبت به شرك

ره است و با يصغ ،هيحلق لح يشود ولمي ك بارش هم منجر به سقوط از عدالتيو  ير معاصين گناه با سايكردن ا
 شود.ميفرد از عدالت ساقط ن ،ك باري

 :ن نكات استيتقوم به انظر مشهور م
 ره است.يكب يگريره و ديصغ يكيم كه يست داريـ دو ل
 .ميدار االطالقعليره يره و كبيك صغي ،است ين كه نسبير از ايـ غ
از آثارش هم مخلّ بودن به  يكيدارند و  يو ازنظر فقه يو اخالق يآثار متفاوت از نظر روح ،ستين دو ليـ ا

 نجا متفاوت است.يدر ا رهيره و كبيعدالت است كه صغ
 ست؟يره چيره و صغيص گناه كبيـ مالك تشخ

 :دو سه نوع مالك ذكر شده است كه
ره است و هرچه در ين گناه كبيا ،در قرآن به آن وعده عذاب داده شده است آنچهن است كه يا هاآناز  يكيـ 

 ست.يجزء كبائر ن ،قران نباشد
 ن هم جزء كبائر است.يا ،عذاب و خلود داده شده باشد هات هم وعدين اگر در روايند عالوه بر ايگومي يـ بعض

م به نحو يشان فقط تقسي. اندقبول ندار ا ران معنيره به ايره و كبيم گناهان به صغيتقس ايشان: ييخو قول مرحوم
 دوم را قبول ندارند. يمعنا يرند وليپذمي را ياول
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