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 غیبت
 تقسیم گناهان به صغیره و کبیره  مقام اول:

کبائر و صغائر درست کنیم. مقام اول این بود که تقسیم گناهان به  برای اینکه بحث روشن بشود، بحث را در سه مقام بررسی می
 است یا خیر؟

بندی گناهان به کبیره و  در این بحث دو قول وجود دارد، ما نیز نظر اول که مشهور است را قبول داریم. این نظر، قائل به تقسیم
شویم که گناهان  میبدانیم. با دقت به این آیات مشاهده بندی  توانیم دلیل برای این تقسیم آیه از مجموعه آیات را می ٣صغیره است. 

 هستند.  دو دسته

 مالک صغیره و کبیره  مقام دوم:
شوند و ثمرات  مالک صغیره و کبیره چیست؟ بعد از اینکه پذیرفتیم که گناهان به صغیره و کبیره تقسیم می بود کهبحث دوم این 

 متعدد فقهی و اخالقی دارد، مالک صغیره و کبیره بودن گناه را باید بسنجیم.

ِإْن َتْجَتِنُبوا َکباِئَر ما ُتْنَهْوَن َعْنُه «ایشان این بحث را ذیل آیه اند.  در این مقام، مرحوم عالمه طباطبایی (ره) بحث جامعی کرده
ئاِتُکْم َو ُنْدِخْلُکْم ُمْدَخًال َکریما ْر َعْنُکْم َسیِّ P0F١»ُنَکفِّ

P اند.  غیره بیان کردهایشان نزدیک به ده مبنا را در مالک کبیره از صاند.  آورده
توانیم قائل بشویم مگر اینکه کبیره چیزی است که با  اند یک مالک معینی را نمی اند. نهایتًا فرموده ها را مورد نقد قرار داده غالب آن

یر بودن گناه توانیم این کب های زیر می توجه به آیات و روایات، متوجه بشویم که این گناه با دیگر گناهان غیر متفاوت است. از روش
 را به دست بیاوریم.

 و روایات در آیاتعذاب  وعده .١

 روایات و آیات در مورد گناه فراوانی .٢

                                                           

 .31سوره نساء، آيه  1
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 بندی مقام دوم جمع
ار«ما در مقام دوم نظر  ُه َعَلْیِه النَّ ْوَعَد اللَّ

َ
P1F١»َما أ

P  است. گناهانی که در کالم الهی، وعده عذاب داده شده است. این مالک کبیره
  السالم) در روایات در ذیل آیه، اشاره گاهی ائمه (علیهم بودن است. البته این امر منافاتی ندارد با چیزهایی که در روایات آمده است.

دانند، به قرآن ارتباط  نیز این است که وقتی گناهی را از کبائر میالسالم)  اند. ظاهر فرمایش ائمه (علیهم به کبیر بودن گناه کرده
 دهند. می

 ادله روایات
ُه َعَلْیِه «در ده روایت مالک  آمده است. ٤٧و  ٤٦و  ٤٥در ابواب جهاد النفس، باب  در کتاب جهاد، این روایات ْوَعَد اللَّ

َ
َما أ

ار  است. ذکر شده است. در بعضی روایات مصادیق ذکر شده» النَّ

 بندی روایات تقسیم
 شود: ی کبائر وارد شده است، به دو گروه تقسیم می در نتیجه روایاتی که درباره

 اند این گناهان کبائر است. اند و گفته که بیان مصداق کرده گروهی .١

 اند. که بیان مالک کرده گروهی .٢

 شوند. البته بعضی روایات هر دو گروه را شامل می

روایاتی  شود. اما طایفه دوم مورد بحث ما است. در این روایات اشاره به مالک و معیار شده است. دسته تقسیم می گروه اول به چند

ار«که در گروه دوم آمده است تمامًا  ُه َعَلْیِه النَّ ْوَعَد اللَّ
َ
 اند. را ذکر کرده» َما أ

 کنیم: نمونه بعضی از این روایات را ذکر می عنوان بهاند و در روایات آمده است همین است.  تنها مالکی که برای کبائر شمرده

                                                           

 317، ص 15ج  وسائل الشيعه، 1
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 روایت اول:
بِ «

َ
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُیوُنَس َعِن اْبِن ُمْسَکاَن َعْن أ ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ ِه ع ي ُمَحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َبِصیٍر َعْن أ

وِتيَ َخْیرًا َکِثیرًا 
ُ
P2Fَقاَل َسِمْعُتُه َیُقوُل َو َمْن ُیْؤَت اْلِحْکَمَة َفَقْد أ

١
P  ُه َعَلْیَها ْوَجَب اللَّ

َ
ِتي أ َماِم َو اْجِتَناُب اْلَکَباِئِر الَّ َقاَل َمْعِرَفُة اْإلِ

اَر.  P3F٢»النَّ

 یکی از این روایات همین روایت است. متعددی به این مسئله پرداخته است. سوره بقره، روایات ٢٦٩در ذیل آیه 

کسی که به او حکمت داده بشود، به خیر کثیر نائل شده است. معنای خیر کثیر در این روایت اشاره  فرماید: سوره بقره می ٢٦٩آیه 
 شده است.

 بر او آتش جهنم واجب است. گوید: کند و می تعریف میخیر کثیر یعنی، معرفت امام، اجتناب از کبائر است. کبائر را نیز 

اَر « ُه َعَلْیَها النَّ ْوَجَب اللَّ
َ
ِتي أ  قید توصیفی کبائر است.» الَّ

 بررسی روایت از لحاظ سند
 ایم. ایشان محل بحث هستند. در این روایت محمد بن عیسی آمده است که بارها بحث کرده

 روایت دوم:
ٍة ِمْن « ِه َو َعْن ِعدَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِبي َجِمیَلَة َعِن اْلَحَلِبيِّ َعْن أ

َ
اٍل َعْن أ ٍد َعِن اْبِن َفضَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ِه أ  ع ِفي َقْوِل اللَّ

ئاِتُکم ْر َعْنُکْم َسیِّ یمًا َو ُنْدِخْلکُ   َعزَّ َو َجلَّ ِإْن َتْجَتِنُبوا َکباِئَر ما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَکفِّ P4Fْم ُمْدَخًال َکِر

٣
P ُه َعزَّ َو ْوَجَب اللَّ

َ
ِتي أ َقاَل اْلَکَباِئُر الَّ

اَر.  P5F٤»َجلَّ َعَلْیَها النَّ

 این روایت از لحاظ سند مشکلی ندارد.

                                                           

 269سوره بقره، آيه  1

 315، ص 15ج  وسائل الشيعه، 2

 .31سوره نساء، آيه  3

 316و  315همان، ص  4
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 .آورد میهمان مالک را برای کبائر  در اینجا نیز

 روایت سوم:
 است. ٤٥روایت پنجم باب 

ْعَماِل َعْن «
َ
ِد َو ِفي َثَواِب اْأل ِد ْبِن ِعیَسی َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِه َعْن أ ِبیِه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اللَّ

َ
  ْبن أ

ْر  ِه َعزَّ َو َجلَّ ِإْن َتْجَتِنُبوا َکباِئَر ما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَکفِّ ِبي اْلَحَسِن ع ِفي َقْوِل اللَّ
َ
ئاِتُکْم اْلُفَضْیِل َعْن أ َقاَل َمِن اْجَتَنَب  - َعْنُکْم َسیِّ

َر ا اَر ِإَذا َکاَن ُمْؤِمنًا َکفَّ ُه َعَلْیِه النَّ ْوَعَد اللَّ
َ
َئاِتِه.اْلَکَباِئَر َما أ ُه َعْنُه َسیِّ  P6F١»للَّ

 بسیار جالبی در تنظیم دارند. های نگاهمرحوم صدوق (ره) است. ایشان  این روایت از کتاب ثواب االعمال

 این روایت نیز معتبر است.

اَر «سوره نساء، معنای کبائر را  ٣١در این روایت باز در ذیل آیه  ُه َعَلْیِه النَّ ْوَعَد اللَّ
َ
 اند. هقرار داد» َما أ

 روایت چهارم:
 است. ٤٥روایت ششم باب 

ْحَمَد َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْسَماِع «
َ
ِد ْبِن أ ِد ْبِن َیْحَیی َعْن ُمَحمَّ ِبیِه َعْن ُمَحمَّ

َ
ْعَماِل َعْن أ

َ
ْضِر َعْن َو ِفي ِعَقاِب اْأل ْحَمَد ْبِن النَّ

َ
یَل َعْن أ

ْلُت 
َ
اِء َقاَل: َسأ وَّ اِد ْبِن َکِثیٍر النَّ اَر.َعبَّ ُه َعَلْیِه النَّ ْوَعَد اللَّ

َ
َبا َجْعَفٍر ع َعِن اْلَکَباِئِر َفَقاَل ُکلُّ َما أ

َ
 P7F٢»أ

 کند. . این تعریف و پاسخ، کامًال مسئله را واضح میدهد میدر اینجا نیز مالک کبائر را همان قرار این روایت از امام باقر (ع) است. 

 روایت پنجم:
 است. ٤٥روایت هفتم باب 

 روایت از لحاظ سند معتبر است.این 

                                                           

 317و  316همان، ص  1

 همان 2
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َدِميِّ َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْح «
َ
ِبي َسِعیٍد اْأل

َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ِبیِه َعْن ُمَحمَّ

َ
ْخَباِر َعْن أ

َ
ُبوٍب َعْن َعِليِّ ْبِن ِرَئاٍب َعِن َو ِفي َمَعاِني اْأل

ِه ع  ِبي َعْبِد اللَّ
َ
اِر َعْن أ َیاٍد اْلَعطَّ اِلِح ُمْؤِمِنیَن َو َلْم ُیَسمِّ َمْن اْلَحَسِن ْبِن ِز ُه اْلُمْؤِمِنیَن ِباْلَعَمِل الصَّ ی اللَّ ِفي َحِدیٍث َقاَل: َقْد َسمَّ

َثٍر َو َال ُنَسمِّ 
َ
اَر ُمْؤِمِنیَن ِفي ُقْرآٍن َو َال أ ُه َعزَّ َو َجلَّ َعَلْیِه النَّ یَماِن َرِکَب اْلَکَباِئَر َو َما َوَعَد اللَّ  P8F١»َبْعَد َذِلَك اْلِفْعِل.ِهْم ِباْإلِ

 روایت ششم:
 است. ٤٦اول باب  روایت

ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َقاَل: َکَتَب َمِعي« ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن ِعدَّ ِبي  ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا ِإَلی أ

َ
َبْعُض أ

ُلُه َعِن اْلَکَبا -اْلَحَسِن ع
َ
َئاتِ َیْسأ َر َعْنُه َسیِّ اَر َکفَّ ُه َعَلْیِه النَّ ِه ِإَذا َکاَن ِئِر َکْم ِهيَ َو َما ِهيَ َفَکَتَب اْلَکَباِئُر َمِن اْجَتَنَب َما َوَعَد اللَّ

َبا َو ال ْکُل الرِّ
َ
ْفِس اْلَحَراِم َو ُعُقوُق اْلَواِلَدْیِن َو أ ْبُع اْلُموِجَباُت َقْتُل النَّ ْکُل ُمْؤِمنًا َو السَّ

َ
ُب َبْعَد اْلِهْجَرِة َو َقْذُف اْلُمْحَصَنِة َو أ َعرُّ تَّ

ْحِف.  P9F٢»َماِل اْلَیِتیِم َو اْلِفَراُر ِمَن الزَّ

 این روایت از لحاظ سند معتبر است.

 شمارد. کند. در اینجا کبائری را می در اینجا کسی با امام (ع) مکاتبه می

 :روایت هفتم
 است. ٤٦روایت دوم باب 

َثنِ « ِه اْلَحَسِنيِّ َقاَل َحدَّ ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َعْبِد اْلَعِظیِم ْبِن َعْبِد اللَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
اِني ع َقاَل َسِمْعُت َو َعْنُهْم َعْن أ ُبو َجْعَفٍر الثَّ

َ
ي أ

ِبي ُموَسی ْبَن َجْعَفٍر ع َیُقوُل َدَخَل َعْمُرو ْبُن ُعَبْیٍد 
َ
ِبي َیُقوُل َسِمْعُت أ

َ
َم َو َجَلَس َتَال َهِذِه اآلَْیَة َو  أ ا َسلَّ ِه ع َفَلمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َعَلی أ

ْثِم َو اْلَفواِحَش  ِذیَن َیْجَتِنُبوَن َکباِئَر اْإلِ ْمَسَك َفَقاَل َله -الَّ
َ
ْعِرَف اْلَکَباِئَر ِمْن   ُثمَّ أ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ْسَکَتَك َقاَل أ

َ
ِه ع َما أ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
أ

ُه َمْن ُیْش کِ  ِه َیُقوُل اللَّ ْشَراُك ِباللَّ ْکَبُر اْلَکَباِئِر اْإلِ
َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َفَقاَل َنَعْم َیا َعْمُرو أ َة َتاِب اللَّ ُه َعَلْیِه اْلَجنَّ َم اللَّ ِه َفَقْد َحرَّ َو  -ِرْك ِباللَّ

َه َعزَّ َو َج  نَّ اللَّ
َ
ِه ِأل َیاُس ِمْن َرْوِح اللَّ ِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلکاِفُروَن َبْعَدُه اْإلِ ُس ِمْن َرْوِح اللَّ

َ
َه  -لَّ َیُقوُل ال َیْیأ نَّ اللَّ

َ
ِه ِأل ْمُن ِمْن َمْکِر اللَّ

َ
ُثمَّ اْأل
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ِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلخاِسُروَن  َمُن َمْکَر اللَّ
ْ
نَّ ا -َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل َفال َیأ

َ
ارًا َشِقّیًا َو َو ِمْنَها ُعُقوُق اْلَواِلَدْیِن ِأل َه ُسْبَحاَنُه َجَعَل اْلَعاقَّ َجبَّ للَّ
ُم خاِلداً  َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل َفَجزاُؤُه َجَهنَّ نَّ اللَّ

َ
ُه ِإالَّ ِباْلَحقِّ ِأل َم اللَّ ِتي َحرَّ ْفِس الَّ نَّ   ِفیهاَقْتُل النَّ

َ
ِإَلی آِخِر اآلَْیِة َو َقْذُف اْلُمْحَصَنِة ِأل

َه َعزَّ  ْنیا َو اآلِْخَرِة َو َلُهْم َعذاٌب َعِظیٌم  اللَّ ُکُلوَن ِفي  -َو َجلَّ َیُقوُل ُلِعُنوا ِفي الدُّ
ْ
ما َیأ َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل ِإنَّ نَّ اللَّ

َ
ْکُل َماِل اْلَیِتیِم ِأل

َ
َو أ

نَّ ال -ُبُطوِنِهْم نارًا َو َسَیْصَلْوَن َسِعیراً 
َ
ْحِف ِأل ْو َو اْلِفَراُر ِمَن الزَّ

َ
فًا ِلِقتاٍل أ ِهْم َیْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّ َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل َو َمْن ُیَولِّ لَّ

زًا ِإلی ُم َو ِبْئَس اْلَمِصیُر   ُمَتَحیِّ واُه َجَهنَّ
ْ
ِه َو َمأ َه َعزَّ َو َجلَّ  -ِفَئٍة َفَقْد باَء ِبَغَضٍب ِمَن اللَّ نَّ اللَّ

َ
َبا ِأل ْکُل الرِّ

َ
ُکُلوَن  َو أ

ْ
ِذیَن َیأ َیُقوُل الَّ

ْیطاُن ِمَن اْلَمسِّ  ُطُه الشَّ ِذي َیَتَخبَّ با ال َیُقوُموَن ِإالَّ َکما َیُقوُم الَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل َو َلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشَتراُه  -الرِّ نَّ اللَّ
َ
ْحُر ِأل َو السِّ

ثامًا ُیضاَعْف َلهَو الزِّ  -ما َلُه ِفي اآلِْخَرِة ِمْن َخالٍق 
َ
َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل َو َمْن َیْفَعْل ذِلَك َیْلَق أ نَّ اللَّ

َ
اْلَعذاُب َیْوَم اْلِقیاَمِة َو   َنا ِأل

ِذیَن َیْشَتُروَن  -َیْخُلْد ِفیِه ُمهانًا  َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل ِإنَّ الَّ نَّ اللَّ
َ
ولِئَك  َو اْلَیِمیُن اْلَغُموُس اْلَفاِجَرُة ِأل

ُ
ْیماِنِهْم َثَمنًا َقِلیًال أ

َ
ِه َو أ ِبَعْهِد اللَّ

ِت ِبما َغلَّ َیْوَم اْلِقیاَمِة  -ال َخالَق َلُهْم ِفي اآلِْخَرِة 
ْ
َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل َو َمْن َیْغُلْل َیأ نَّ اللَّ

َ
َکاِة اْلَمْفُروَضِة  -َو اْلُغُلوُل ِأل َو َمْنُع الزَّ

َه  نَّ اللَّ
َ
َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل  -ِبها ِجباُهُهْم َو ُجُنوُبُهْم َو ُظُهوُرُهْم   َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل َفُتْکویِأل نَّ اللَّ

َ
َهاَدِة ِأل وِر َو ِکْتَماُن الشَّ َو َشَهاَدُة الزُّ

ُه آِثٌم َقْلُبُه  َه َعزَّ  -َو َمْن َیْکُتْمها َفِإنَّ نَّ اللَّ
َ
دًا َو ُشْرُب اْلَخْمِر ِأل َالِة ُمَتَعمِّ ْوَثاِن َو َتْرُك الصَّ

َ
َو َجلَّ َنَهی َعْنَها َکَما َنَهی َعْن ِعَباَدِة اْأل

دًا  َالَة ُمَتَعمِّ ِه ص َقاَل َمْن َتَرَك الصَّ نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ ِأل ا َفَرَض اللَّ ْو َشْیئًا ِممَّ

َ
ِه َو ذِ  -أ ِة اللَّ ِة َرُسوِلِه َو َفَقْد َبِرَئ ِمْن ِذمَّ مَّ

اِر  ْعَنُة َو َلُهْم ُسوُء الدَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل َلُهُم اللَّ نَّ اللَّ
َ
ِحِم ِأل َقاَل َفَخَرَج َعْمٌرو َو َلُه ُصَراٌخ ِمْن ُبَکاِئِه َو  -َنْقُض اْلَعْهِد َو َقِطیَعُة الرَّ

ِیِه َو َناَزَعکُ 
ْ
P10F»ْم ِفي اْلَفْضِل َو اْلِعْلِم.ُهَو َیُقوُل َهَلَك َمْن َقاَل ِبَرأ

١ 

فرمایند که من از پدرم و او نیز از پدرش شنید که  امام جواد (ع) می عبدالعظیم است. این روایت سند معتبری دارد. این روایت از
 ع) وارد شد و حضرت آیه مزبور را خواندند و در آن توقف کردند.صادق (عمر بن عبید بر امام 

کنند. در اینجا نیز خودشان منتظر طرح بحث از طرف دیگران است.  شود و گاهی خودشان بحثی را باز می میگاهی از ایشان سؤال 
ایم از کتاب خداوند بیان کنید. در  کبائری را که از شما شنیدهفرماید:  کنید؟ عمر بن عبید می فرمایند: چرا سؤال نمی حضرت می

های زیادی را آوردند و  آمده باشد. حضرت (ع) از این سؤال خوششان آمد. حضرت نمونهذهن ایشان این بود که باید کبائر از قرآن 
 آیات زیادی را در این باره آوردند.

 دهد کبائر باید به نحوی در قرآن ذکر شده باشد. و باید به نحوی جایگاه قرآنی داشته باشد. این روایت نشان می
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 ر نیز آمده است. این روایت، موثقه است.این روایت، سندهای دیگری دارد که در کتب دیگ

 روایت هشتم:
 است. ٤٦روایت ششم باب 

ِبي «
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن أ ِه ْبِن ُمْسَکاَن َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُیوُنَس َعْن َعْبِد اللَّ ِه ع َقاَل: اْلَکَباِئُر َو َعْنُه َعْن ُمَحمَّ َعْبِد اللَّ

ْکُل َماِل الْ َسْبٌع َقْتُل اْلُمْؤ 
َ
ُب َبْعَد اْلِهْجَرِة َو أ َعرُّ ْحِف َو التَّ دًا َو َقْذُف اْلُمْحَصَنِة َو اْلِفَراُر ِمَن الزَّ َبا ِمِن ُمَتَعمِّ ْکُل الرِّ

َ
َیِتیِم ُظْلمًا َو أ

اَر. ُه َعَلْیِه النَّ ْوَجَب اللَّ
َ
َنِة َو ُکلُّ َما أ  P11F١»َبْعَد اْلَبیِّ

اَر «شمارد. در انتها  در این روایت هفت گناه کبیره را برمی ُه َعَلْیِه النَّ ْوَجَب اللَّ
َ
دهد که  نشان می این جمله، کند. را بیان می» ُکلُّ َما أ

 ها در مقام حصر نیستند. این

 روایت نهم:
 است. ٤٦روایت بیست و یکم باب 

ِخیِه «
َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ ِإْن َتْجَتِنُبوا َکباِئَر ما َعِليُّ ْبُن َجْعَفٍر ِفي ِکَتاِبِه َعْن أ ِتي َقاَل اللَّ ْلُتُه َعِن اْلَکَباِئِر الَّ

َ
 ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر ع َقاَل: َسأ

اَر. ُه َعَلْیَها النَّ ْوَجَب اللَّ
َ
ِتي أ  P12F٢»ُتْنَهْوَن َعْنُه َقاَل الَّ

 روایت دهم:
 است. ٤٦روایت بیست وچهارم باب 

اِء  َو ِبِإْسَناِدهِ « وَّ اِد ْبِن َکِثیٍر النَّ ْضِر َعْن َعبَّ ْحَمَد ْبِن النَّ
َ
ُه » ٣«َعْن أ ْوَعَد اللَّ

َ
َبا َجْعَفٍر ع َعِن اْلَکَباِئِر َفَقاَل ُکلُّ َما أ

َ
ْلُت أ

َ
َقاَل: َسأ

اَر.  P13F٣»َعَلْیِه النَّ
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 جمع بندی
 کند. بیست و نهم، سی و دوم و چند روایت دیگر نیز داللت بر همین امر می ، روایتکند میروایات دیگری نیز داللت بر همین امر 

 در مستدرک الوسائل نیز روایاتی وجود دارد.

 توانیم عبور کنیم. ها معتبر است. از این مجموعه روایات به سادگی نمی است که بعضی از آن روایت در این باب آمده ١٥بیش از 

 مالک گناهان کبیره در آیات
 این مبحث، نکاتی وجود دارد: ذیل 

ْوَعَد «. ١
َ
اَر  (أوجب) َما أ ُه َعَلْیِه النَّ جایی  مثًال درگردد.  ممکن است به صراحت باشد، و گاهی با واسطه به قرآن برمی »اللَّ

اَر َما «آمده است. مالک کبیره این است که  ها آنی دیگر قرآن، عذاب برای  ها کافرند و از آیه گوید که این می ُه َعَلْیِه النَّ ْوَعَد اللَّ
َ
 »أ

 در قرآن باشد. این وعده بر چند نوع است:

 وعده مستقیم به داللت مطابقی الف)

 ب) وعده به داللت التزامی

یم به توان اند و ما نمی ج) امام (ع) امری را از کبائر برشمارند، ما نیز این را در قرآن پیدا نکنیم. این را از بطون قرآن به دست آورده
 دست بیاوریم.

: کبائر و صغائر. با توجه به این مطلب، با آیات کلی که وعده و عذاب را شوند میبیان کردیم که گناهان به دو دسته تقسیم  ما .٢
ای بیاید و بگوید که کل مخالفت خدا، دارای عذابی است. این  یعنی اگر در آیه دهند، مالکی برای کبیره بودن نیست. نشان می

تواند مالک ما باشد. در جایی که  شود ولی ما گفتیم بعضی از گناهان صغیره هستند. در نتیجه این نمی مشمول تمام گناهان می

اَر «ان گفت که جمله تو تر می به زبان سادهخاص، عنوانی پیدا کرده است، از کبائر است.  طور به ُه َعَلْیِه النَّ ْوَعَد (أوجب) اللَّ
َ
» َما أ

 به شکلی بیان بشود که تمام گناهان را نگیرد.

 گیری نتیجه
اَر «آوردیم، مالک گناهان کبیره جمله  تاکنونظاهر روایاتی که  ُه َعَلْیِه النَّ ْوَعَد (أوجب) اللَّ

َ
است. حتی اگر شک نیز کردیم، » َما أ

اَر «گیرم که باز جمله  مفهوم را میقدر متیقن  ُه َعَلْیِه النَّ ْوَعَد (أوجب) اللَّ
َ
 است البته قید خاصی دارد.» َما أ
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 مبحث سوم: کبیره بودن غیبت
ی  آید که غیبت از کبائر است. بهترین دلیل آن، روایاتی است که در باب غیبت آمده است. در روایات غیبت را مصداق آیه به نظر می

ْنیا َو اآلِْخَرِة َو ال«ی  شریفه لیٌم ِفي الُدّ
َ
ذیَن آَمُنوا َلُهْم َعذاٌب أ ْن َتشیَع اْلفاِحَشُة ِفي اَلّ

َ
وَن أ ذیَن ُیِحُبّ ْنُتْم ال ِإَنّ اَلّ

َ
ُه َیْعَلُم َو أ َلّ

P14F١»َتْعَلُموَن 
P اند. قرار داده 

ی فحشا را بر غیبت منطبق  یه شریفه، در چند روایت، اشاعهاین آیه مستقیمًا ارتباطی به غیبت ندارد. اما تعبدًا امام (ع) در ذیل این آ
 اند. بعضی از روایات، معتبر بود. کرده

 شود. ی فحشا منطبق بر غیبت می با این تعبد، اشاعه

ی عذاب داده شده است. این نیز مؤید مطلب مذکور است. (البته مؤید است و دلیل  در روایات زیادی در مورد غیبت، وعده
 نیست).

 تردید قابلخیانت یکی از کبائر است و غیبت نیز مصداقی از خیانت است. این در کالم آقایان خویی و دیگران است. این البته 
 است.

 تر گناهان کبیره است. های پایین ی اول کبائر، چیزهایی است که در قرآن آمده است و غیبت در رده رتبه
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