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مقدمه

َر�ة  ص�ي ال�بَ اُح  �ة ِم�ف َه  �ة ال�فِ �فَّ  اإ �ف ِه؛ 
َ
الّل �فِ  ِد�ي �ف�ي  ُهوا 

�ةَّ �ف �ةَ ُم؟ع؟:  الكا�ف ماُم  »ال�إ
و  �فِ  �ي الّدِ �ف�ي  �ةِ 

َ
ل ل�ي َ ال�ب �ةَ�بِ  الّرُ و  َعهةِ  �ي �ف الّرَ ِل  ِ ا�ف الم�ف  �

َ
ل اإ �بُ  �ب

الّسَ و  اَد�ةِ  الِع�ب ماُم  �ةَ و 
� الكواِك�بِ و َم�ف 

َ
مِس عل

َّ ِل السش صف ِد َك�فَ � العا�بِ
َ
ِه عل �ي �ة ُل ال�فَ صف ا و �فَ �ي �ف

ُ
الّد

َعَملًا.«1  �ُ
َ
ل ُه 

َ
الّل ر�فَ  �يَ لم  ِه  ِ �ف ِد�ي �ف�ي  ْه 

�ةَّ �فَ �ةَ َ �ي لم 

ــه  ــا فق ــرا همان ــوید؛ زی ــا ش ــه و دان ــدا فقی ــن خ ــود: در دی ــم؟ع؟ فرم ــام کاظ »ام
کلیــد بصیــرت و مایــۀ کمــال عبــادت و ســبب رســیدن بــه مقامــات بلنــد و 
مراتــب گران قــدر در دیــن و دنیاســت و برتــرى فقیــه بــر عابــد، همچــون برتــرى 
خورشــید بــر ســتارگان اســت و هرکــه در دینــش دانــا و فقیــه نشــود، خداونــد 

هیــچ عملــی را از او نپســندد.«

ــر هیچ کــس پوشــیده نیســت.  اهمیــت اخــالق و مباحــث اخالقــی ب
و  متنفرنــد  اخالقــی  رذایــل  و  زشــتی ها  از  پــاک  فطرت هــای  همــۀ 

می دارنــد. دوســت  ذاتــًا  را  اخالقــی  فضیلت هــای 
اقــــــــــوام روزگــــــــــــار بـــــه اخـــــــــالق زنـــــده انـــــد

مــردنــی اســت2 اخــالق  گشت فاقد  کــه  قومی 
رســول  بــه  خداونــد  کــه  اســت  جایــی  تــا  مســئله  ایــن  اهمیــت 
ٍم<3.  �ي ِ ٍ َع�ف �ة

ُ
ل �  �فُ

َ
َعل

َ
َك ل

�فَّ گرامــی اش؟ص؟ مباهات گونــه می فرمایــد: >َو اإِ

،ج 78، ص321، ح 19. 1. بحاراألنوار
، شمارۀ 24. 2. قطعات ملک الشعرای بهار

3. القلم، 4.
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امــام باقــر؟ع؟ در توضیــح ایــن آیــه شــریفه می فرماینــد: مــراد از اخــالق 
همــان اســالم اســت.1 بنابرایــن همــۀ دیــن در یــک نــگاه کلــی در اخــالق 
ظاهــر می شــود؛ چنان کــه از وجــود مقــدس حضــرت خاتم االنبیــاء؟ص؟ 

2.» ِ ا�ة
َ
ل �فْ

�أَ
ْ
ال َمَكاِ�َم   َم   ّمِ

�ةَ
ِل�أُ �ةُ   ِع�شْ ُ �ب َما 

�فَّ »اإِ کــه:  نقــل شــده اســت 
در میـان موضوعـات و مسـائل اخالقـی، شـناخت گناهـان و مسـائل 
آیـات  میـان  از  امـر،  ایـن  کـه  دارد  ویـژه ای  اهمیـت  آن هـا  بـه  مربـوط 
قـرآن کریـم و نیـز کلمـات گهربـار اهل بیـت عصمـت و طهـارت؟مهع؟ -بـه 

صراحـت یـا بـه اشـاره- برداشـت می شـود.
و  تکامـل  مانـع  چیزهایـی  گـر  ا کـه  می کنـد  حکـم  عقـل  همچنیـن 
پیشـرفت انسـان بـه مـدارج قـرب الهـی اسـت، از میـان برداشـته شـود و 
گنـاه و  الزمـۀ آن، شـناخت ایـن موانـع می باشـد. چـه مانعـی بزرگ تـر از 

متعـال؟  پـروردگار  معصیـت 
امام خمینـی؟ق؟-  -ازجملـه  مـا  بـزرگان  و  علمـا  به همین دلیـل، 
و  علمـی  سـیرۀ  در  گناهـان(،  تـرک  و  )شـناخت  مسـئله  بدیـن  همـواره 

دارنـد. و  داشـته  ویـژه  اهتمـام  خـود  عملـی 
اسـالم،  تربیتـی  و  اخالقـی  مکاتـب  اتفـاق  بـه  قریـب  در  اساسـًا 
ازجملـه مکتـب عالمه طباطبایـی؟هر؟، اولیـن گام در ارتقـای اخالقـی و 
گناهـان شـرعی و ظاهـری اسـت.  تـرک  به اصطـالح »تهذیـب نفـس«، 
جرئـت  بـه  کـه  اسـت  حـدی  تـا  مکتـب  ایـن  در  مرحلـه  ایـن  اهمیـت 
ایـن  گذرانـدن درسـت  بعـدی،  مراحـل  بـه  ورود  گفـت: شـرط  می تـوان 
مرحلـه )انجـام واجبـات و تـرک گناهـان( اسـت. از طرفـی الزم اسـت کـه 
سـالک الـی اهلل ایـن محّرمـات را بشناسـد تـا مبـادا مبتـال به گناهی شـده 
باشـد و او نسـبت بـه ایـن خطـر جاهـل باشـد! به همین دلیـل، در ایـن 

)معاني  سلاُم<.«؛  ال�إ ُهو  ٍم <:  �ي ِ َع�ف   ٍ �ة
ُ
ل �فُ  �

َ
َعل

َ
ل َك  

�فَّ >اإِ عال� :  �ة ولِ�  �ة �ف�ي  ُر؟ع؟  ا�ة ال�ب ماُم  »ال�إ  .1
األخبار، ص188(

مستنبط  و  الوسائل  )مستدرك  نمایم.  تمام  را  اخالق  مکارم  تا  شدم  مبعوث  من   .2
المسائل )ط. مؤسسة آل البيت؟مهع؟ ، 1320ه.ق(، ج 11، ص187(.
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 قمدقم

دارد.1 ویـژه ای  اهمیـت  نیـز  گناهـان  شـناخت  مکتـب 
در کنـار همـۀ نـکات فـوق، »فقه« اصطالحی و مسـائل فقهی و احکام 
شـرعی نیـز، در جـای خـود از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. زیـرا ایـن 
علـم بـا حـالل و حرام هـای روزمـرۀ مـا سـروکار دارد و بایـد حکـم هـر یـک از 
افعال ما بر اساس اسلوب های تعیین شده مشخص شود و لذا بیشترین 
اهتمـام علمـا و فقهـای شـیعه، در طـول تاریـخ، بدیـن مسـئله بوده  اسـت. 
عرصـه  دو  ایـن  بـا  پیونـد  کـه  مباحثـی  و  مسـائل  آن  نتیجـه،  در 
کـرده باشـد، اهمیـت مضاعـف و بسـیار ویـژه ای  )اخـالق و فقـه( ایجـاد 
دارد. طبعـًا از جملـۀ ایـن مباحـث، مسـائل و احـکام فقهـی مربـوط بـه 

می باشـد.  ُمحّرمـات  و  گناهـان 

تصریح فمها بم وجوب یادگیری قسائل قورد ابتال

در میـان فتـاوای مراجـع عظـام تقلیـد، مطالبـی مبنـی بـر وجـوب شـرعی 
یادگیـری احکامـی کـه بیشـتر مـورد ابتـالی مکلفیـن قـرار می گیـرد، یافت 

می شـود کـه برخـی از آن  هـا ذکـر می شـود:
کـه انسـان غالبـًا بـه آنهـا احتیـاج دارد، واجـب    مسـئلۀ 11: مسـائلی را 

گلپایگانـی،  اسـت یـاد بگیـرد.2 )امـام خمینـی و آیـات عظـام خویـی، 
صافـی  زنجانـی،  شـبیری  تبریـزی،  خامنـه ای،  بهجـت،  کـی،  ارا

همدانـی( نـوری  و  گلپایگانـی 
کـه    را  مسـائلی  اسـت  الزم  مکلـف  بـر  سیسـتانی:  العظمـی  آیـت اهلل 

احتمـال می دهـد بـه واسـطۀ یـاد نگرفتـن آنهـا در معصیـت -یعنـی 
بگیـرد.3 یـاد  واقـع می شـود،  حـرام-  فعـل  یـا  واجـب  تـرک 

، تالش در پرداختن به همين  اثر انگيزه های اصلی برای تهيه و تدوین این  از  1. یکی 
مسئله مهم است که آن دغدغۀ بسياری از افرادی می باشد که در مسير اصالح اخالق 

گام برمی دارند.  و تهذیب نفس-به ویژه در مکتب تربيتی عالمه طباطبایی؟هر؟- 
2. توضيح المسائل مراجع)مطابق با فتاوای سيزده نفر از مراجع معّظم تقليد(، ص21.

3. رسالۀ توضيح المسائل آیت اهلل سيستانی، مسئلۀ 10.
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آیـت اهلل العظمـی مـکارم شـیرازی: هرکـس بایـد مسـائلی را کـه معمـواًل   
مـورد احتیـاج او واقـع می شـود یاد گیرد یـا طریقۀ احتیاط آن را بداند.1

گناهان« تبیین قمصود از »احکام 

مقصـود از احـکام گناهـان یـا به تعبیر کامل تر: »احـکام فقهی گناهان«، 
حکم هـای تکلیفـی شـرعی )واجـب، مسـتحب، مبـاح، مکـروه و حـرام( 
مرتبـط بـا گناهـان و محّرمـات می باشـد کـه بایـد حکـم فقهـی آن را فقیه 
و مجتهـد اسـتنباط و سـپس بیـان نمایـد. در نتیجه، مباحـث آن مربوط 
بـه علـم »فقـه« می باشـد. بـرای مثـال، در مـورد گنـاه »ِغیبـت«، غیبـت 
کـودک و مجنـون یـا مسـئلۀ غیبـت غیرمسـلمان یـا اساسـًا تعریـف فقهـی 
»غیبـت« و...، موضوعـات و احـکام فقهـی »غیبت« محسـوب می شـود. 
بنابرایـن در ایـن اثـر بـه موضوعـات و مباحـث اخالقـی مربـوط بـه 
آن گنـاه، ماننـد ریشـه ها و علـل اخالقـی آن یـا رذائـل اخالقـی مرتبـط بـا 
آن و یـا پیامدهـای دنیـوی و اخـروی اش و ... -بـا وجـود اهمیتشـان- 
پرداختـه نمی شـود و بایـد در جایـگاه دیگـری مطـرح شـود و ایـن مـوارد 
مربـوط بـه علـم »اخـالق« می باشـد و بایـد در آن مطـرح شـود. در واقـع 
می تـوان عنـوان کلـی ایـن مباحث را »احـکام اخالقیِ گناهان« دانسـت؛ 

نـه »احـکام فقهـی« آن هـا. 

گناهان« پیشینۀ »احکام فمهی 

همان طـور کـه بسـیاری از موضوعـات علمی در طول تاریـخ تطّور علوم، 
گسـترده  می شـوند یـا -بـه اصطـالح- فروعـات جدیـدی پیـدا می کننـد، 
و  مجـزا  شـکل  بـه  هنـوز  نیـز،  گناهـان(  فقهـی  )احـکام  موضـوع  ایـن 
مبسـوط، مطـرح نشـده اسـت. چـه بسـا دلیـل آن گسـتردگی فروعـات آن 
بـه همیـن سـبب اسـت  گـون فـردی و اجتماعـی اسـت؛  گونا ابـواب  در 
کـه  کتـاب یـا رسـاله ای )اسـتداللی و یـا فتوایـی(  کتـب فقهـی،  در میـان 

1. رسالۀ توضيح المسائل آیت اهلل مکارم شيرازی، مسئلۀ 12.
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یـا  گناهـان«  )»احـکام  ایـن عنـوان  مفّصـل، تحـت  و  بـه طـور مسـتقل 
یـا حتـی در  و  ایـن دسـت( تدویـن نشـده  از  و عناوینـی  »فقه الذنـوب« 
کنـار پنجـاه ودو بـاب فقهـی مشـهور، یـک بـاب مختـص به ایـن موضوع 
کـه هیـچ  گرفتـه نشـده اسـت؛ البتـه ایـن بـدان معنـا نمی باشـد  در نظـر 
فتـوا و مطلبـی فقهـی در این بـاره، در آثـار بـزرگان شـیعه موجـود نیسـت. 
و  مجاهدانـه  زحمـات  گرفتـن  نادیـده  معنـای  بـه  سـخن  ایـن 
طـول  در  تعالی علیهـم(،  عظام)رضـوان اهلل  فقهـای  و  علمـا  خالصانـۀ 
تاریـخ فقـه شـیعه نیسـت و هـر طالـب علمـی کـه انـدک آشـنایی بـا ُتـراث 
کـه بـزرگان مـا از جـان  عظیـم فقهـی مـا داشـته باشـد، تصدیـق می کنـد 
می گذارنـد؛  و  گذاشـته  مایـه  بیـت؟مهع؟  اهـل  فقـه  اعتـالی  بـرای  خـود 
بلکـه سـخن در پرداختـن بـه ایـن موضـوع مهم بـه عنوان یـک موضوع 
و یـک بـاب مسـتقل می باشـد. البتـه شـاید ایـن مطلـب توقـع نابجایـی 
اسـت)که  گسـترده  و  متنـوع  بسـیار  اخالقـی  فقهـی  مسـائل  زیـرا  باشـد. 
مالـی  گناهـان  تـا  و...-  تهمـت  دروغ،  غیبـت،  -مثـل  زبـان  گناهـان  از 
کبیـره  گناهـان  و معامالتـی -مثـل ربـا، رشـوه و...- و نیـز از بزرگ تریـن 
کوچک تـر را شـامل می شـود.(  گناهـان  -مثـل قتـل، زنـا، لـواط و...- تـا 
ابـواب  برخـی  البـه الی  احـکام در  و  ایـن مسـائل  از  همچنیـن بسـیاری 
فقهـی -خصوصـًا ابـواب مکاسـب و معامـالت حـرام- یافـت می شـود کـه 

در ذیـل بـه برخـی اشـاره می گـردد.
ابـواب  در  بیشـتر  کبیـره،  گناهـان  بـه  مربـوط  احـکام  و  مسـائل 
گفـت پرچـم دار آن  »مکاسـب محرمـه« می باشـد و بـه جرئـت می تـوان 

اسـت. انصـاری؟حر؟  شـیخ اعظم 
 موضوع »مکاسب محرمه«، کسب ها و تجارت های حرام می باشد. 
از جملـۀ ایـن کسـب ها و از جملـه ابـواب کتاب های مکاسـب محّرمه: آن 
کتسـاب بـه آن هـا حـرام اسـت؛ بـه سـبب اینکـه خـود  کارهایـی اسـت کـه ا
 

ً
کتسـاب بـه لکونـه عمـال ایـن کارهـا عمـل حـرام می باشـد. )»مـا َیحـرم اال
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 في نفسه«.( احکام مربوط به گناهان، بیشتر در این باب مطرح 
ً
ما محّرَ

شـده اسـت. بدیـن ترتیـب کـه بـه بهانـۀ طـرح ایـن مـوارد )مثـل غیبـت، 
کـذب، دشـنام و...(، معنـا و احـکام فرعـی ذیل آنها نیز بحث شـده اسـت.
اعظـم  شـیخ  گران سـنگ  )اثـر  محرمـه  مکاسـب  کتـاب  بـر  عـالوه 
»المکاسـب  از  می تـوان  آن،  متعـدد  حواشـی  و  شـروح  و  انصـاری( 
 المحرمـة«، اثـر فقهی امام خمینی؟هر؟، و »أحـکام المتاجر المحرمة«، 
»المکاسـب  نیـز  و  کاشـف الغطاء؟ضر؟1  شـیخ مهدی  نبیـل،  فقیـه  اثـر 

بـرد.  نـام   ،... و  کـی؟هر؟  ارا آیـت اهلل  اثـر  المحرمـة«، 
معاصـر  عظـام  فقهـای  آثـار  میـان  در  اسـت  الزم  اینجـا،  در 
فقهی-اخالقـی  توضیح المسـائل  رسـالۀ  از  )حفظهـم اهلل(، 
کـرد. ایشـان بخـش  آیت اهلل العظمـی مظاهـری )دامت برکاتـه( نیـز یـاد 
دوم رسـالۀ توضیح المسـائل خـود را بـه احـکام فقهـی- اخالقـی مربـوط 
ایـن  از  رو،  اثـر پیـش  در  گناهـان، اختصـاص داده انـد.  از  بـه بسـیاری 
منبـع نیـز اسـتفاده شـده اسـت؛ تـا آنجـا کـه -بنا بـر توضیحاتـی کـه بیـان 
خواهـد شـد- اسـلوب کلـی ایـن کتاب و بسـیاری از عناویـن، از اثر مذکور 

اسـت.  شـده  گرفتـه  الهـام  معّظم لـه، 

ک انتخاب آن ها گناهان و قال قوضوعات و عناوین 

با استعانت از روایات مربوط به گناهان و نیز کتب فقهی مربوطه که اشاره 
شد و برخی منابع فقهی-اخالقی دیگر، لیستی از گناهاِن -به اصطالح- 
گردیـد.  کـه ارتـکاب آن هـا حرمـت فقهـی دارد، مهّیـا  شـرعی و ظاهـری 
کـه بـدون هیـچ  مـالک انتخـاب ایـن عناویـن )گناهـان( آن اسـت 
شـرط و قیـدی، تحقـق آن )یعنـی عمـل بـه آن هـا( برابـر با حرمـت فقهی 
باشـد؛ )یعنـی فقیـه آن را حـرام بدانـد.( مگـر اینکـه اسـتثنایی در مـوارد 
آن باشـد؛ مثل اسـتثنائات غیبت. بنابراین، گناهان و رذائل اخالقی ای 

1. متوفای 1298ه ق.
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مثـل حسـد، کبـر، بخـل، طمـع و...، موضـوع بحـث مـا نیسـت و در ایـن 
اثـر بـدان پرداختـه نشـده اسـت. زیـرا ایـن موضوعـات بـه خـودی خـود، 
از صفـات قلبـی بـوده و -بنابـر فرمـودۀ فقهـای عظـام- مادامـی کـه بـه 
گر چـه رفع و ازالۀ  عمـل منجـر نشـود، حرام شـرعی و فقهی نمی باشـد. )ا
آن هـا از قلـب ضـروری اسـت و در مباحـث اخالقـی آن هـا را حرام اخالقی 
مـی نامنـد.( ایـن موضوعـات بـه جـای خـود اهمیـت فـراوان داشـته و 
گـر چـه بـا رویکـرد فقهـی- نیـز  بـه همیـن دلیـل، پرداختـن بـه آن هـا -ا
دغدغـۀ مـا می باشـد و بـه یـاری خـدای متعـال، در مراحـل بعـدی بـه 

آن هـا نیـز پرداختـه می شـود.
تـالش بـر ایـن بـوده کـه در ایـن مجموعـه تمامـی امـوری کـه حـرام 
فقهـی بـوده و محـل بحـث مـا اسـت، ِاحصـا و بررسـی شـود و هیچ چیزی 
کـه در شـریعت مقـدس شـرعًا حـرام محسـوب شـده و در ثقلیـن بحثـی 
-و لـو انـدک- از آن شـده، از قلـم نیفتـاده باشـد. از بزرگ تریـن گناهـان 
گناهـان  تـا  گرفتـه  اسـت(  کفـر«  و  »شـرک  هـا  آن  رأس  در  )کـه  کبیـره 
مراجعـات  و  گسـترده  جسـت و جوهای  بـا  و  شـده  بررسـی  کوچک تـر، 
متعـدد بـه منابعـی کـه ذکـر خواهـد شـد، مسـائل و اسـتفتائات مربـوط به 
ایـن گناهـان، اسـتخراج و تنظیـم و دسـته بندی گردیـد. بـا دسـته بندی  
و عنوان بنـدی ای کـه انجـام شـد، مجموع این گناهـان، به هفتادوپنج 
مـورد رسـید.1 برخـی از ایـن عناوین، کاماًل مشـهور بـوده و در ابواب کتب 
روایـی و نیـز فقهی-اخالقـی مـا بـا همیـن عنوان از آن ها یاد شـده اسـت؛ 
مثـل غیبـت، کـذب)دروغ(، ربـا، قطـع رحـم، نّمامی)سـخن چینی( و... . 
امـا برخـی دیگـر، بـا اینکـه از نظـر ُفقهـا، مصادیـق حرامـی دارنـد، عنـوان 
خاصـی را بـرای آن در منابـع مذکـور نمی تـوان یافـت. بـه دلیـل اینکـه 

1. طبق توضيحی که جلوتر خواهد آمد -مبنی بر تلخيص این موضوعات- در اثر پیش 
رو، پنجاه موضوع از کل این موضوعات ارائه شده اند و ما بقی -با وجود اینکه احکام 

مربوط به آن ها استخراج و تنظيم شده - در این اثر آورده نشده اند. 
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می تـوان آن هـا را ذیـل یـک موضـوع مشـخص قـرار داد، عنوانـی بـرای 
ایـن مصادیـق مشـخص شـده اسـت. مثـاَل از نظـر غالب فقهـای عصر ما 
)الاقل سـه مرجع تقلید معّظمی که نظراتشـان گردآوری شـده(، هرکاری 
که موجب تضعیف نظام اسالمی بوده و یا مصداق جدی قانون شکنی 
در ایـن نظـام مقـدس باشـد، شـرعًا حـرام می باشـد. ایـن مـوارد بـا اینکـه 
ابـواب روایـی و حتـی  گنـاه هسـتند، ولـی نمی تـوان عنـوان خاصـی در 
برایشـان  تعبیـر  ایـن  بـا  عنوانـی  لـذا  یافـت.  برایشـان  فقهی-اخالقـی 
و...  قانون شـکنی«.  و  اسـالمی  اسـت: »تضعیـف نظـام  مشـخص شـده 
کـه بـا وجـود اینکـه چنـد روایـت  در ایـن میـان، موضوعاتـی بودنـد 
از ائمـۀ هـدی؟مهع؟ دربـارۀ آن هـا وارد شـده، هیـچ مطلـب فقهـی و حکـم 
شـرعی ای -الاقـل در منابـع مـّد نظـر- دربـارۀ آن هـا یافـت نشـد. طبعـًا 
مسـائل مهـم در ایـن موضوعـات در قالـب اسـتفتایی بـه دفتـر مراجـع 
ذیـل  و  گردیـده  ارسـال  شـد-  خواهـد  اشـاره  کـه  -همان طـور  عظـام، 
کـه در اثـر  گنـاه »إنتفـاء«  موضـوع مـورد نظـر، آورده شـده اسـت. )مثـل 

پیـش رو مطـرح شـده اسـت.( 

قنابع اثر پیش رو

کتـب  و  آثـار  اثـر،  ایـن  منابـع  طبعـًا  شـد،  بیـان  کـه  مطالبـی  اسـاس  بـر 
فقهـی- کتـب  از  گرچـه،  )ا می باشـد.  ِعظـام  فقهـای  فقهی-فتوایـی 

نمـود.(  اسـتفاده  راسـتا،  ایـن  در  می تـوان،  نیـز  ایشـان  اسـتداللی 
اثـر، اسـتفادۀ مکلفیـن و  گـردآوری ایـن  از  باتوجه بـه اینکـه هـدف 
مقِلدین حال حاضر و اطالعشان از احکام گناهان می باشد و نیز غالب 
آن هـا در احـکام شـرعی از مراجـع تقلیـِد در قیـد حیـات تقلیـد می نمایند، 
پـس توقـع مـی رود کـه تنهـا فتـاوای این بزرگان مـّد نظر باشـد. بنابراین، 
منابع ما در این گرد آوری، آثار فقهی این اعاظم)حفظهم اهلل( می باشد. 
بـود  قـرار  گـر  ا گناهـان«،  »احـکام  گسـتردگی  باتوجه بـه  همچنیـن 
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فتـاوای همـۀ مراجـع عظـام حـال حاضـر آورده شـود، حاصـل آن کتابـی 
بـا حجـم چندهـزار صفحـه  می شـد و سـال های سـال گـرد آوری و تدوین 

آن بـه طـول می انجامیـد. 
بنابراین، در این اثر، نظرات و فتاوای سه تن از مراجع عظاِم حال 
حاضـر گرد آوری شـده اسـت: مقـام معّظم رهبـری؟ظفح؟، آیت اهلل العظمی 

سیسـتانی؟ظفح؟ و آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی؟ظفح؟. 
بزرگوران)حفظهـم اهلل( ایـن  نظـرات  اسـتخراج  منابـع  جملـه  از 
توضیح المسـائل  رسـاله های  یـک،  هـر  دفتـر  اطالع رسـانی  پایگاه هـای 
و أجوبةاإلسـتفتائات و... می باشـد. )ایـن منابـع -کـه مـورد تأییـد دفتـر 
مراجـع عظـام اسـت- بـه طـور دقیق تر و تفصیلی در انتهـای کتاب بیان 

شـده اسـت.( 
همچنیـن، در رونـد گـرد آوری، مسـائل و سـؤاالت مهمـی کـه توضیح 
از میـان منابـع مذکـور یافـت نشـد، در قالـب اسـتفتایی  و پاسـخ آن هـا 
رسـمی -بـه صـورت اینترنتـی- بـه پایگاه هـای اطالع رسـانی هـر یـک از 
بزرگـواران ارسـال شـد و پاسـخ آن -بـدون دخـل و تصرفـی- بـه مطالـب 

کتـاب ملحـق گردیـد. 

گردآوری و تدوین اثر پیش رو روش و قراحل 

هنـری  فرهنگـی  موسسـۀ  دفتـر  در   ،1396 سـال  از  پژوهشـی  کار  ایـن 
جلـوه نـور علـوی بـه طـور جـدی آغاز گردیـد. در مراحل انجـام آن، بیش 
نیـز همـکاری داشـته اند.  از طـالب فاضـل حـوزۀ علمیـه  نفـر  پانـزده  از 
مجمـوع سـاعات علمـی اختصـاص یافتـه بـه ایـن پژوهـش تـا بـه حال- 

بیـش از 1700 سـاعت مفیـد می باشـد. 
از  پـس  ابتـدا،  در  کـه:  بـود  شـکل  بدیـن  گـرد آوری  ایـن  رونـد  امـا 
بـا  شـد-  ذکـر  پیش تـر  -کـه  گناهـان،  عناویـن  و  موضوعـات  احصـای 
مراجعـه بـه منابـع موثـق مذکـور، هـر فتـوا و مطلب فقهی ای که منتسـب 
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بـه ایـن سـه مرجـع عالی قـدر می باشـد، اسـتخراج شـد. در مرحلـۀ بعـد، 
کـه  مشـخص  اسـلوب  -بـا  اسـتفتائات  و  مسـائل  ایـن  از  مجموعـه ای 

گردیـد.  مـدّون  و  مرتـب  شـد-،  اشـاره خواهـد 
کـه نظـر یـک یـا دو تـن از  در ایـن میـان، مسـائل و سـؤاالتی بودنـد 
ایـن سـه مرجـع عالی قـدر، دربـارۀ آن یافـت نشـد و حتـی برخـی مسـائل 
بودند که دربارۀ آن، نظر هر سـه بزرگوار )حتی در قالب ارسـال اسـتفتاء 
بـه پایگاه هـای اطالع رسـانی اعاظـم( نیـز مشـخص نشـد. ایـن مـوارد، 
در قالـب اسـتفتائاتی، تحـت عنـوان »سـؤاالت بـدون پاسـخ« جمـع آوری 
ایـن سـه  بـه  بـا عنایـت دفاتـر منسـوب  نیـز  ایـن سـؤاالت  )پاسـخ  شـد. 
مرجـع تقلیـد بـزرگ، -إن شـاء اهلل- دریافـت شـده و بـه محتـوای مذکـور، 

می گـردد.(  ملحـق 
در تنظیـم ایـن اثـر، تالش در حفظ متـن موجود در منابع )خصوصًا 
بـه دلخـواه خـود دخـل و تصرفـی در عبـارات آن هـا  و  بـوده  رسـاله ها( 
نشـده اسـت. البتـه در برخـی مـوارد کـه متـن پرسـش یـا پاسـخ یـا توضیح 
کامـل آن، موجـب رنجـش  مسـئله ای طوالنـی شـده و نقـل مسـتقیم و 
خواننـدگان محتـرم می شـد -بـا حفـظ کامل مضمـون و محتـوا- عبارت 

مربوطـه، اندکـی تلخیـص شـده اسـت. 

اسلوب و چیدقان قطالب در هر قوضوع

اسـلوب طـرح مسـائل و اسـتفتائاِت بـه دسـت آمـده، بدین صورت اسـت 
کـه بـه ترتیـب، بـرای هریـک از موضوعات)گناهـان(، معنـا و حکـم آن، 
سـپس اقسـام و مصادیق و احکام فرعی و نیز اسـتثنائات آن و در آخر 
کیفیـت توبـه از آن مطـرح شـده اسـت. )البتـه در آغـاز، بـرای هرگنـاه، از 
بـاب تیمـن و تبـرک آیـه ای از کالم اهلل و روایتـی از جوامـع روایـی شـیعه 
ذکر شـده اسـت تا به جایگاه آن گناه، در ثقلین نیز اجماال اشـاره شـود.( 
عظـام  فقهـای  تـراث  اسـلوب  از  برگرفتـه  چیدمانـی،  چنیـن  دلیـل 
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از جملـه مکاسـب محرمـۀ مرحـوم شـیخ انصـاری بـوده اسـت، بـه ایـن 
ترتیـب کـه: اواًل موضـوع مـد نظـر -مثـاَل غیبـت- بـه طور دقیـق تعریف و 
معنـا شـده و سـپس حکـم کلـی آن بیـان می گردد)یـا بالعکـس(؛ سـپس 
اقسـام و مصادیـق آن بیـان شـده تـا معلـوم شـود چـه مـواردی غیبـت 
هسـت و چـه مـواردی، نیسـت. )بـرای مثال، آیـا غیبت کودک یـا دیوانه 
اساسـا غیبـت محـّرم هسـت یـا خیـر؟ و...( بعـد از آنکه تا حـدودی دایرۀ 
گنـاه مشـخص شـد، برخـی مسـائل فرعـی و مرتبـط بـا آن  مصادیـق آن 
)مثـاَل  می گـردد.  مطـرح  شـود  بیـان  آن  حکـم  اسـت  الزم  کـه  موضـوع 
ایـن  چیسـت؟(  می شـود،  غیبـت  کـه  جایـی  در  خوانـدن  نمـاز  حکـم 
نام گـذاری شـده اسـت. سـپس -در برخـی  »احـکام فرعـی«  نیـز  مـوارد 
گنـاه مربوطـه، بـر آن  گـر چـه آن  کـه ا گناهـان- اسـتثنائاتی وجـود دارد 
مـوارد، صـدق می کنـد، امـا به دالیلـی حرمت ندارد. )مثاَل غیبت شـخص 
متجاهر به فسـق که اسـتثنائًا جایز اسـت.( این موارد نیز تحت عنوان 

می شـود. مطـرح  »ُمسـتثنیات« 
فتـاوای پیرامـون روش  گـر نکتـۀ فقهـی خاصـی در  ا نیـز،  پایـان  در 
از »غیبـت«،  آیـا در توبـه  گنـاه وجـود دارد، ذکـر شـده. )مثـاَل  توبـه از آن 
حاللیت طلبیدن از شـخصی که غیبت او شـده، واجب اسـت یا خیر؟ و...( 
نکته: در بسیاری از مسائل، تمایز بین اینکه آن مسئله، مصداقی 
گنـاه را بیـان می کنـد یـا از فروعـات و احـکام فرعـی آن  از مصادیـق آن 
اسـت، دشـوار می باشـد )کـه در برخـی از ایـن مـوارد عنـوان کلـی »اقسـام 
و احـکام فرعـی«، زده شـده اسـت(. امـا از آنجایـی کـه در کل، مصادیـق 
یـک  گنـاه بـا احـکام فرعـی آن-بـا دقـت فقهـی- دو مقولـۀ جدا هسـتند، 
در بیشـتر موضوعـات ایـن دو عنـوان جـدا آمده اند. ایـن مطلب در مورد 

»معنـا و حکـم گنـاه« و »مصادیـق آن« نیـز جـاری اسـت.
تـا اسـتثنائات آن( در  گنـاه  برخـی مـوارد فـوق )از حکـم و معنـای 



حیات فرشتگان  18

گناهان مورد ابتال احکام   18

بسـیاری از موضوعات)گناهـان( یافـت نمی شـود یـا اساسـًا موضوعیتـی 
نـدارد. بـرای مثـال، موضـوع »دروغ«، هـم تعریـف و حکـم آن ذکـر شـده 
از  توبـه  و  اسـتثنائات  هـم  و  آن  فرعـی  احـکام  و  هـم مصادیـق  اسـت؛ 
آن. امـا -مثـاَل- بـرای موضـوع »عـاّق والدیـن«، مـوردی تحـت عنـوان 
»اسـتثنا«، متصـور نیسـت. یـا مثـاَل موضـوع »سـرقت«، تعریفـش روشـن 
اسـت و نیـاز بـه بیـان نـدارد. طبعـًا ایـن مـوارد، در ایـن اثـر، ذکـر نشـده 
و  -اقسـام  مـوارد  ایـن  از  بعـض  موضوعـات،  برخـی  در  )البتـه  اسـت. 
احـکام فرعـی و ...- بـه سـبب اینکـه در منابع، مطلبـی در این  باره یافت 

نشـده، ذکـر نگشـته اسـت.( 

نمایم زنی برای هر قسئلم

بـرای هـر یـک از مسـائل)اعم از پرسـش و پاسـخ و غیـر آن(، در این اثـر، 
نمایـه یـا عنوانـی زده شـده اسـت تـا موضـوع مسـئله، اجمـااًل مشـخص 

باشـد؛ خصوصـا در پرسـش و پاسـخ های طوالنـی. 
در برخـی مـوارد، ذیـل یـک نمایـه، بیـش از یـک پرسـش یـا مسـئله 
البتـه  می باشـد؛  چیـز  یـک  آنهـا  همـۀ  نمایـۀ  زیـرا  اسـت.  شـده  نوشـته 
جزئیـات  در  تفاوتـی  انـدک  مسـئله  سـوالی  هـر  مضمـون  اسـت  ممکـن 

باشـد. داشـته 
در ترتیـب مسـائل )خصوصـا در بخـش اقسـام و مصادیـق(، سـعی 
کـه ترتیـب اهمیـت و مـورد ابتـال بـودن هـر مسـئله، رعایـت  شـده اسـت 
شـود؛ البتـه در عیـن حفظ ارتباط برخـی از آنها. مثاَل در موضوع »بدعت 
و خرافـه«، ابتـدا اقسـام و مصادیـق آن بـه دو قسـم کلـی )برخـی خرافات 
تقسـیم  عزاداری هـا(  در  بدعت هـا  و  خرافـت  و  رایـج،  بدعت هـای  و 
شـده اند؛ سـپس در هـر قسـم، هـر مسـئله بـه ترتیـب اهمیت و مـورد ابتال 

بودنـش مطـرح شـده  اسـت.
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گناهان« تنظیم »احکام قورد ابتالی 

 1400 از  بیـش  شـد،  ذکـر  کـه  تنظیمـی  و  گـردآوری  مراحـل  نتیجـۀ  در 
صفحـه مطالـب مربـوط بـه احـکام گناهان به دسـت آمد که ایـن مقدار، 
حجم گسـترده ای اسـت. از طرفی، برخی از این موضوعات )مثل قتل، 
فـرار از جهـاد، سـحر و...( و نیـز برخـی از احکاِم مربـوط به گناهان دیگر، 
نـادر بـوده و ابتـالی بـه آن هـا -حداقـل در بیـن متشـّرعه- زیـاد نیسـت. 
)البتـه ممکـن اسـت باقـی مسـائل مربـوط بـه آن گنـاه، کاربـردی باشـد. 
کلـی اش،  کاربـرد  مثـاَل در موضـوع »اشـاعۀ فحشـا«، بـا وجـود اهمیـت و 
کـن عمومـی بـا حالـت مسـتی«، ابتالی  مسـئلۀ »ورود غیرمسـلمان بـه اما

کمتـری دارد.( بسـیار 
ایـن  از  موضوعـی(،  شـکل  )بـه  تلخیصـی  کـه  بـود  الزم  بنابرایـن، 
کـه  گسـترده، ارائـه شـود تـا خواننـدگان محتـرم مجبـور نباشـند  حجـم 
بـرای اطـالع از احـکام کاربـردی گناهـان، همـۀ آن هـا را مطالعـه نماینـد. 
از  منظـور  می باشـد.  تلخیـص،  ایـن  تنظیـم  حاصـل  رو  پیـش  اثـر 
ابتـال  ابتـال و حـذف مسـائل غیرمـورد  انتخـاب مسـائل مـورد  تلخیـص، 

اسـتفتا تصرفـی نشـده اسـت.1  بـوده و هرگـز در اصـل 

گناهان( بررسی شده دیگر قوضوعات )

در اینجـا شایسـته اسـت کـه عناویـن مـا بقـی موضوعاتـی کـه در ایـن اثـر 
ارائـه نشـده اند را ذکـر نماییـم تـا بـه عـالوۀ موضوعـات مطـرح شـده در 
از همـۀ  اثـر -کـه در فهرسـت مالحظـه می نماییـد- مجموعـه ای  ایـن 
ایـن  باشـد.  شـده  ارائـه  محتـرم  خواننـدگان  خدمـت  شـرعی  گناهـان 

از: عبارتنـد  باقی مانـده  موضوعـات 
»قـذف«،  »قتـل«،  آن«،  و ملحقـات  »لـواط  »زنـا«،  کفـر«،  و  »شـرک 

1. این اثر در راستای نشر مسائل شرعی مورد ابتالی مردم برای روحانيون و طالب علوم 
دینی جهت استفاده در امور تبليغی نيز بسيار مفيد خواهد بود. ان شااهلل.
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»قتـال حـرام و محاربـه«، »فرار از جهـاد«، »قیادت و دیاثت«، »اعانت بر 
کل مـال یتیـم«، »شـرب َخمر و  اثـم و ظلـم و...«، »ِافسـاد فـی االرض«، »َا
مسـکرات«، »رشـوه«، »تصویـر )نقاشـی و مجسمه سـازی و... حـرام(«، 
»احتـکار«، »تعییـر و سـرزنش«، »سـحر و ملحقـات آن«، »عمـل نکـردن 
و شـهادت ندادن«، »کوتاهـی  و...«، »کتمـان حـق  و وقـف  بـه وصیـت 
در حوائـج مسـلمین«، »نفـاق و دو زبانـی«، »َنجـش«، »منت گذاشـتن«، 

ـق«.
ُ
»مـدح غیـر مسـتحق و تمّل

درپایـان، الزم مـی دانیـم از دفتـر مقـام معظم رهبـری؟ظفح؟ و حضرت 
کـه در ایـن راسـتا همـکاری الزم را مبـذول  آیـت اهلل مـکارم شـیرازی؟ظفح؟ 
داشـته و نکات و اصالحات مّد نظرشـان را ارائه فرمودند، نهایت تشـکر 
را داشـته باشـیم. همچنیـن الزم اسـت از بـرادر ارجمنـد، حجت االسـالم 
و  تدویـن  و  پـروژه  ایـن  مدیریـت  مسـئولیت  کـه  رازگردانـی  سـجاد 
تحقیقـات ایـن اثـر را عهـده دار بودنـد تشـکر و تقدیر نماییـم. همچنین 
از جنـاب حجت االسـالم محمدتقـی جـوادی و آقایـان امیـر رحیـم زاده، 
مرتضـی شـریعتی، سـعید مرتضی پـور، مصطفـی خورانـی، حمیـد عابـدی 
و دیگـر عزیزانـی کـه بـه نحـوی در گـردآوری ایـن اثـر همـکاری نمودنـد، 
قدردانـی نمـوده و از خداونـد مّنـان طلـب می کنیـم کـه ایـن قلیـل را بـه 
فضـل و کـرم بی نهایتـش از مـا قبـول نمـوده و مرضـّی وجـود مبـارک امام 

زمانمـان حضـرت بقیـة اهلل االعظـم؟جع؟ قـرار دهـد؛ إن شـاءاهلل.
 مؤسسه فرهنگی هنری

        جلوه نور علوی؟ع؟
پاییز 1400


