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 مارت اســـــالمی افغانســـتانا

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف

 ریاست ارشاد و انسجام مساجد

 

 موضوع خطابت روز جمعه و

 تقریر وبیان تحریر شده که به متام خطباء مرکز و والیات

 رددگ)دري و پشتو( ارسال میبه هر دو زبان ملی کشور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه1401/میزان/29 ق مطابق ـه1444/ربیع االول /25

 واجتناب از آن گناهان کبیرهبیان 
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من يهده الله فال مضل له ومن يضلل فال 

هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره 

شرياً ونذيراً, وداعياً إىل الله بإذنه ورساجاً منرياً, فهدى بنوره من عىل الدين كله, وكفى بالل ساعة ب سله بني يدي ال شهيداً, أر ه 

 الضاللة, وبرص به من العمى, وأرشد به من الغي, وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صامً, وقلوباً غلفاً، صىل الله عليه وعىل آله وأصحابه

 وسلم تسليامً، أما بعد: 

َش  الَِّذيَن يَْجَتِنُبوَن كََبائَِر اْْلِثِْم َوالَْفَواِحَش إِالَّ اللََّمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع الَْمْغِفرَِة ُهَو أَْعلَمُ }له تعالی: قال ال ِِ َوإِْذ ِبكُْم إِْذ أَنْ َأَكُْم ِمَن اْْلَْر

َهاتِكُْم َفال تَُزكُّوا أَنُْفَسكُمْ   (32) { النجم: ُهَو أَْعلَُم ِِبَِن اتََّقى أَنُْتْم أَِجنٌَّة ِِف بُطُوِن أُمَّ

 کبیره:ګناه تعریف 

 ورد آنماحادیث در باره آن حد دنیائی ذکرشده باشد. ویا در گناه کبیره آن گناهی را گفته میشود که در قرآن کریم ویا در 

شد ویا بر  شد ویا به وعید اخروی ذکرشده با شده با شدمرتکب آن غضب گفتآنجام دهنده آن نفرین ولعنت گفته  شده با  .ه 

 []رشح الطحاوية

برخی علامء گفته اند که هر گناه کبیره است هیچ گناهی صغیره وجود ندارد، زیرا در انجام هر گناه مخالفت از امر الله جل 

چه کم هم  رجالله ورسول الله صلی الله علیه وسلم است، مخالفت از امرالله جل جالله ورسول الله صلی الله علیه وسلم اگ

 باشد وگناه است .

صغیره وکبیره از لحاظ  صغیره وگناه کبیره؛نزد این هردو طبقه  علامء در بین  سم اند: گناه  به نزد جمهور علامء گناهان بدو ق

ــی گناها طوری  ــت، چرا که همه به این اتقاق دارند که بعض ــیمه واطالق آن اس معنی کدام تفاوتی ندارد اما اختالف درتس

ست که  ست که به ا ضی گناهان طوری ا شود.وبع شمرده می شهادت  شخص مردود  سلامن را از بین میربد که این  عدالت م

 ] الزواجر  للهیتمي بترصف یسیر[. .عدالت مسلامن زیان منی رساند ولیکن کرد آن حرام است
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 گناهان کبیره زیاد است  وبرخی مشهور آنها قرار ذیل است:

 رشیک مقرر منودن گناه کبیره است:همرای الله جل جالله  -1

 بزرگرتین گناه همرای الله رشیک مقرر کردن است.

شیارا عبادت کردن،سم است: یکی اینکه همرای الله رشک بر دوق  جل جالله رشیک مقرر کردن وعالوه از الله تعالی دیگر ا

این  مانند اقوام گذشته که این اشیا را عبادت وپرستش میکردند که مانند: عبادت سنگ، درخت، آفتاب، ستارگان، مالئک

ست شود طوریکه الله تعالی فرموده ا شود که بنده به این نوع رشک کافرمی َك ِبِه :}إِنَّ الرا رشک اکربگفته می ْْشَ لََّه ال يَْغِفُر أَْن يُ

 (116النساء: ){ ِه َفَقْد َضلَّ َضالالً بَِعيداً َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاُء َوَمْن يُْْشِْك ِباللَّ 

شکی نیست الله منی آمرزد که با او رشیک آورده شود وماسوای رشک را برای کسیکه میخواهد می آمرزد وهرکسی  -ترجمه:

  قع شده است.اکه با الله رشیک قرار دهد پس اودر گمراهی دور ودرازی و 

ار   إِنَُّه َمْن يُْشــْ }:در یک آیت مبارک دیگری آمده اســت  {ْك ِباللَِّه َفَقْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنََّة َوَمَأَْواُه النَّاُر َوَما لِلظَّالِِمنَي ِمْن أَنْصــَ

 (72)ئدة:املا

ست ودوزخ جای او  -ترجمه: سیکه به الله رشیک قراردهد پس الله جنت را بر وی حرام گردانیده ا ست اشکی نیست که ک

 هیچ یاوری نیست.را وستمکاران 

 کسیکه همرای الله تعالی رشیک مقرر منایدوبر همین رشک وفات مناید به جهنم داخل میشود. 

ه این کقسم دوم رشک ریا است: کسی یاشخصی عبادت ونیکی را بخاطری انجام دهد که مردم وی را ببینند وصفت منایند 

 .گفته میشودمبالغتاً رشک  نوع گناه را هم )رشک( اصغر این نوع ریا را

 َصالًِحا َواَل يُْْشِْك َفَمن كَاَن يَرُْجو لَِقاء َربِِّه َفلَْيْعَمْل َعَماًل }:الله تعالی در این مورد میفرمایدبناً ما ریا کار را مْشک گفته منیتواند و 

 (110) { الکهف:ِبِعَباَدِة َربِِّه أََحًدا

سی مالقات پروردگارش راپس هر  -ترجمه: سته انجام دهد ودر عبادت پروردگارش هیچ  ک شای شد باید عمل  شته با امید دا

 کسی را رشیک نسازد.

ست در ظاهر طربی امام  سی دیگری را رشیک منودن چنین ا سد: که در عبادت الله ک درمورد معنی این آیه رشیفه مینوی

  عمل را برای الله انجام دهد ودر قلبش دیگران را نشان دادن مطلبش باشد.

سلم صلی الله علیه و سول الله  ست ر ْصَغُر َقالُوا يَ در باره قباحت ریا چنین فرموده ا ُك اْْلَ ْ ْشِّ ا :)إِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَْيكُْم ال

يَاُء إِنَّ اللََّه تََبارََك َوتََعاىَل يَُقوُل يَْوَم تَُجاَزى الْعِ  ْصَغُر َقاَل الرِّ ُك اْْلَ ْ ْشِّ ُسوَل اللَِّه َوَما ال تَُراُءوَن َن كُْنُتْم َباُد ِبَأَْعاَملِِهْم اْذَهُبوا إىَِل الَِّذيَر

نَْيا َفانْظُُروا َهْل تَِجُدوَن ِعْنَدُهْم َجزَاًء( مسند أحمد   ِبَأَْعاَملِكُْم ِِف الدُّ

 سـتهصــحابه کرام فرمودند رشک اصــغر چه  بدون شــک من از آنزیزیکه زیاد میرتســم آن رشک اصــغر اســت، -ترجمه:

 ن روزیکه برای ک اصغر ریا است.بدون شک الله تعالی در آ یارسول الله صلی الله علیه وسلم؟ پیامربعلیه السالم فرمودند: رش 
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شام بخاطر آنها در دنیا  سانی که  شود  بروید به نزد ک شان پاداش میدهد  برای ریا کاران گفته می بندگان خود درعوِ اعامل

 اعامل خود را  انجام میدادید که همرای آنها چیزی هست.

ست ُسوَل الل ُهَريْرَةَ )َعْن أَِب :دریک حدیث رشیف دیگری آمده ا َسلَّمَ ، أَنَّ َر َصىلَّ الله َعلْيِه و ::َقاَل اللَُّه َعزَّ وَ ، َقاَل ِه  أَنَا َجلَّ

ِْك، َفَمْن َعِمَل ِل أَغْ  َكَاِء َعِن الْشِّ  سنن ابن ماجة رْيِي،َفَأَنَا ِمْنُه بَِريٌء، َوُهَو لِلَِّذي أرَْشََك.َعَمالً أرَْشََك ِفيِه غَ  َنى الْشُّ

ــلم میفرماید که الله تعالی  -ترجمه: ــلی الله علیه وس ــول الله ص ــت که رس ــی الله عنه روایت اس ازحرضــت ابی  هریره رض

سی دیگری را  صی که بخاطرمن عملی را انجام دهد وهمرای من در این عمل ک شخ ستم  میفرماید:من از رشیک بی نیاز ه

سی شخص برای ک شخص بیزارم، عمل این  سازد من از آن  ست که در این عمل اورا همرای من  رشیک منوده  رشیک  ه

 است.

 بناً رضور است که هر شخص کدام عملی رانجام میدهد  همرای رشیعت برابر باشد واز ریاپاک باشد.

ست:کردن  زنا -2 شه پیروان خویش را به عفت وپاکی در قدم نخست رهنامئی میکند از گناه کبیره ا سالم همی دین مقدس ا

 ی آنها نکاح را جائز زناوبدکاری وخیانت را حرام وگناه کبیره شمرده است.همین لحاظ برا

 { 32}اإلرساء : متعال فرموده است : )َوالَ تَْقَربُواْ الزََِّن إِنَُّه كَاَن َفاِحَشًة َوَساء َسِبيالً(  داوندخ

 و به زنا نزديک مشويد چرا که آن کاري زشت و بد راهي است .  -:ترجمه

ــت: ْنُهاَم ِمَئَة َجْلَدة  َوالَ َتَأُْخْذكُم ِبِهاَم َرأَْفٌة ِِف ِدينِ فرموده اس وَن ِباللَِّه اللَِّه إِن كُنُتْم تُْؤِمنُ  ) الزَّانَِيُة و َالزَّاِِن َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  مِّ

َن الُْمْؤِمِننَي  ْشَهْد َعَذابَُهاَم طَائَِفٌة مِّ كٌ  الزَّاِِن  ،َوالَْيْوِم اآلِخِر َولَْي ْْشِ كًَة َوالزَّانَِيُة الَ يَنِكُحَها إِالَّ زَان  أَْو ُم ْْشِ   َوُحرِّمَ الَ يَنِكُح إالَّ زَانَِيًة أَْو ُم

 { 3 -2} النور َذلَِك َعىَل الُْمْؤِمِننَي (

ــام را در )جاري کردن حکم ( دين خدا ، درب -:ترجمه ــد تازيانه بزنيد ، و مبادا ش و ارهء آن دزن و مرد زناکار هريک  را ص

دلسوزي بگريد اگر به خدا و روز بازپسني اميان داريد و بايد گروهي از مؤمنان در کيفر آن دو حضور يابند . مرد زنا کار جز 

ــويي ( بر  ـک به زِن مني گريد ، واين ) زناش ـک را به زِن مني گريد ، وزن زناکار را جز مرد زناکار يا مْـش زن زنا کار يا مْـش

 .مؤمنان حرام است 

ست : )َوالَِّذيَن الَ يَْدُعوَن َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َوالَ يَْقُتلُوَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِالَّ َعْل َذلَِك يَلَْق ِبالَْحقِّ َوالَ يَزْنُوَن َوَمن يَفْ  فرموده ا

 { 68الفرقان : } أَثَاًما( 

شند مگر بحق، و زنا  -:ترجمه شنت او را حرام کرد نک يس را که خداوند ک ساِن که با خداي يکتا خدايي ديگر نخوانند وک وك

 نکنند، و هرکه اين کارها کند کيفر گناه خويش ببيند .

ْقَن َوالَ :)يَا أَيَُّها النَِّبيُّ إَِذا َجاءَك الُْمْؤِمَناُت يَُباِيْعَنَك َعىَل أَن الَّالله جل جالله میفرماید ْْسِ َشْيًئا َوالَ يَ كَْن ِباللَِّه  ْْشِ  يَزْننَِي َوالَ يَْقتُلَْن يُ

يَنَك ِِف َمْعُروف   ــِ ْيِديِهنَّ َوأَْرُجلِِهنَّ َوالَ يَْعص َنُه بنَْيَ أَ َيَأْتنَِي ِبُبْهَتان  يَْفرَتِي َتْغِفْر لَُهنَّ الأَْوالََدُهنَّ َوالَ  ــْ َباِيْعُهنَّ َواس َه إِنَّ َف َه َغُفوٌر  لَّ لَّ ال

 { 12املمتحنة : } رَِّحيٌم( 

سازند و دزدي  را با خدا رشيک بيعت کنند بر اين رشط که چيزيزنان مؤمن نزد تو آيند که با تو هرگاهاي پيامرب، -:ترجمه ن

 د )فرزندي را به نزنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و دروغي را که در ميان دستها و پاهايشان افرتا کرده باشند پيش نيار  و
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ن و کخود و شــوهر خود به درون نســبت ندهند ( و در هيچ کار نيکو و پســنديده اي نافرماِن تو نکنند ، پس با آنها بيعت 

 ، که خدا آمرزگار مهربان است .برايشان از خدا آمرزش بخواه

اَل ، وَ کُوا ِباللِه َشيًئااَل تُْْشِ  أُبَايْعکُْم َعيَل أَنْ ):صيل الله عليه وسلمقال رسول الله ، قال:دة بن الصامت ريض الله عنهعن عبا

، َفَمْن َوَِف ِمنْکُمْ ، َواَل تَْعُصوِِن ِِف بنََي أَيِديکُْم َوأَْرُجلِکُم، َواَل تََأْتُوا ِبُبْهَتان  تَْفرَتُونَُه َواَل تَْقُتلُوا أَْواَلَدکُمْ  ،تَْْسُِقوا، َواَل تَزْنُوا   َمْعُروف 

ارٌَة لَُه َوطَُهوٌر، َوَمْن َسرَتَُه اللُه َفَذلِ ُه َعيَل اللهِ َفَأَْجُر  نْيا َفُهَو کَفَّ َل اللِه إِْن َشاَء َک إِ ، َوَمْن أََصاَب ِمْن َذلَِک َشيًئا َفَأُِخَذ ِبِه ِِف الدُّ

 متفق علیه  (بَُه َوإِْن َشاَء َغَفَر لَهُ َعذَّ 

صامت ريض الله عنه گفت :  -:ترجمه سولعباده بن  سلم فرمود ر صيل الله عليه و  شام بيعت مي کنالله  ه چيزي م براينک: با 

را که  ، اوالدهاي تان را به قتل مني رسانيد ، بهتاِنقت مني کنيد، مرتکب زنا مني شويد، رس را به خدا رشيک مني آوريد

ــت  ــام در اي، درکارهاي معروف مرا نافرما هاي تان افرتا مي كنيد مني آوريددر ميان پايها ودس ن ِن مني کنيد ،هرکه از ش

به چيزي ازاين گفته ها آغشته شد و جزاي آن در دنيا از او  داشش نزدخدای متعال است، اگرکيسچيزها با من وفا منود پا

ست ، وهر  شد، اين جزا برايش کفاره و پاکي ا ست ،  که را خدای متعالگرفته  سرت منود ، امر او به خداي متعال موکول ا

 .  زدهد او را عذاب کند و اگر بخواهد او را بيامر اگر بخوا

سلم قال :     صيل الله عليه و وذکر  –ِظلَّ إالَّ ِظلُُّه يَْوَم الَ  -اللُه ِِف ِظلِِّه  َسْبَعٌة يُِظلُُّهمُ » وعن أب هريرة ريض الله عنه : أن النبي 

 متفق علیه« .اَل إِنِّ أَخاُف اللهَ منهم، َورُجٌل طَلَبَتُه اْمَرأٌة َذاُت َمْنِصب  َوَجاَمل  َفقَ 

ردم را در روزي م گروههفت خداوند از ابوهريره ريض الله عنه روايت است که پيامرب صيل الله عليه وسلم فرمود :  -:ترجمه

كه سايه اي جز سايه او نيست، درزير سايه خود جاي ميدهد ، يکي از آن هفت گروه مردي است كه او را زن صاحب جاه 

 بگويد: من از خدا مي ترسم .پاسخ و جامل به همبسرتي خود دعوت كند و ايشان در

سول الله  يخُ : »  سلمصيل الله عليه ووعن أب هريرة ريض الله عنه قال : قال ر شَّ  الزَّاِِن ، َواَل اَل يْنظُُر اللُه يْوَم الِْقياَمِة إَِل ال

 الطربانی.«إَِل الَْعُجوِز الزَّانِيِة 

ابوهريره ريض الله عنه گفت : رســول خدا صــيل الله عليه وســلم فرمود : خداوند متعال در روز قيامت به پري مرد  -:ترجمه

 رحمت مني نگرد.زناکار و پري زن زناکار به نظر 

اَل إِنَّ َفًتى َشاباا َعْن أَِب أَُماَمَة قَ که جوانی نزد پیغمربصلی الله علیه وسلم آمد، وگفت)است  از ابو امامه رضی الله عنه روایت

َقاَل اْدنُْه َفَدنَا ِمْنُه َقِريبًا لَْيِه َفزََجُروُه َقالُوا َمْه َمْه فَ أَََت النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َفَقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ائَْذْن ِل ِبالزِّنَا َفَأَْقَبَل الَْقْوُم عَ 

َك  َجلََس َقاَل َقاَل فَ  َهاتِِهْم َقاَل أََفُتِحبُُّه اِلبْنَ أَتُِحبُُّه ِْلُمِّ ِتَك َقاَل اَل َواللَِّه يَا َقاَل اَل َواللَِّه َجَعلَِني اللَُّه ِفَداَءَك َقاَل َواَل النَّاُس يُِحبُّونَُه ِْلُمَّ

ُسوَل اللَِّه َجَعلَِني اللَُّه ِفَداَءَك َقاَل َواَل النَّاُس  نَّاُس يُِحبُّونَُه لَِبَناتِِهْم َقاَل أََفُتِحبُُّه ِْلُْخِتَك َقاَل اَل َواللَِّه َجَعلَِني اللَُّه ِفَداَءَك َقاَل َواَل ال َر

ِتَك َقاَل اَل َواللَِّه َجَعلَِني اللَُّه ِفَداَءَك َقاَل َواَل النَّ  تِِهْم َقاَل أََفتُ  اُس يُِحبُّونَُه ِْلََخَواتِِهْم َقاَل أََفُتِحبُُّه لَِعمَّ ِحبُُّه لَِخالَِتَك َقاَل اَل يُِحبُّونَُه لَِعامَّ

َع يََدُ  َعلَْيِه َوَقاَل  ــَ ْر َقلْبَ  َواللَِّه َجَعلَِني اللَُّه ِفَداَءَك َقاَل َواَل النَّاُس يُِحبُّونَُه لَِخااَلتِِهْم َقاَل َفَوض ْن فَ اللَُّهمَّ اْغِفْر َذنَْبُه َوطَهِّ ــِّ رَْجُه ُه َوَحص

ء    (مسند احمدَفلَْم يَكُْن بَْعُد َذلَِك الَْفَتى يَلَْتِفُت إىَِل ََشْ

الله! برایم اجازه زنا را بدهید، مردم به سوی  آن جوان  متوجه شده به مالمت  او پراداخته گفتند: چنین  یارسول -ترجمه:

 د ونشست نزدیک شبه پیغمربصلی الله مگو،پیغمربصلی علیه وسلم به آن جوان  فرمود نزدیک  شو، پس آن جوان 
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ــلم فرمود:  ــلی الله  علیه وس ــوگند به الله،  مرا الله فدایت کندپیغمربص ــندی ، گفت نه، س  ،آیا زنا را برای مادرت میپس

سندی آن  سندند، فرمود: آیا آن را برای دخرتت میپ سلم فرمود مردم نیزآن را برای مادرش منی پ صلی الله علیه و پیغمرب

سلم فرمود:  صلی الله علیه و سوگند به الله ای پیغمربالله، مرا الله فدایت کند، پیغمرب ردم هم آن را برای مجوان گفت: نه 

 برای خواهرت می پسندی گفت نه، سوگند به الله مرا الله فدایت کند پیغمربصلیدخرتشان منی پسندند، فرمود آیا آن را 

الله علیه وسلم فرمود: مردم نیز آن را برای خواهرانشان منی پسندند، پیغمربصلی الله علیه وسلم فرمود:آیا آن را برای عمه 

صلی ال سوگند به الله مرا الله فدایت کند، پیغمرب سندی او گفت نه ،  سلم فرمود:مردم نیات میپ ز آن را برای عمه له علیه و

سوگند به الله مرا الله  سندند، پیغمربصلی الله علیه وسلم فرمود: آیا آنرا برای خاله ات میپسندی او گفت نه،  شان منی پ های

سندند، پس پیغمربصلی شان منی پ سلم فرمود: مردم نیز آن رابرای خاله های لله علیه ا فدایت کند، پیغمربصلی الله علیه و

وســلم دســتش را برآن جوان نهاد وگفت: ای الله گناهش را ببخش ودلش را پاک ســاز ورشمگاه اش را عفیف دار، ابوامامه 

                                                                        میگوید: آن جوان بعد از آن به سوی هیچ چیزی منی نگریست.

رت اســالمی نهاد ها ومؤســســات خارجی  موجود بود کوشــش میکردند که در وطن ما بازار فحشــاء را گرم قبل از آمدن اما

 کنند،لله الحمدفعالً متام مراکز فحشاء  از بین رفته ووجود ندارند

 :کردن گناه کبیره است رسقت -3

ت. چنانزه حد را جاری منوده اسدزدی کردن گناه کبیره است رسول الله صلی الله علیه وسلم در زندگی خود برسارقین 

َن اللِّه َواللُّه َعِزيٌز َحِكيٌم{امل}الله جل جالله میفرماید: ارَِقُة َفاْقطَُعواْ أَيِْديَُهاَم َجزَاء ِِبَا كََسَبا نَكَاالً مِّ اِرُق َوالسَّ  (38ائده:)َوالسَّ

ست که انجام داده  -ترجمه: ست مرد وزن دزد را بربید این جزای عملی ا اند به عنوان مجازات از جانب الله والله غالب د

 وبا حکمت است.

ست: شمس جاء إىل )درحدیثی آمده ا سمرة بن حبيب بن عبد  صاري عن أبيه أن عمرو بن  عن عبد الرحمن بن ثعلبة اْلن

بي صىل الله عليه نلبني فالن . فطهرِن . فَأرسل إليهم الإِن رسقت جمال رسول الله صىل الله عليه و سلم فقال يا رسول الله 

سلم فقطعت يده سلم فقالوا إنا افتقدنا جمال لنا . فَأمر به النبي صىل الله عليه و  ليه حني وقعت يده وهو قال ثعلبة أنا أنظر إ و 

 (ابن ماجهيقول الحمد لله الذي طهرِن منك . أردت أن تدخيل جسدي النار

الله   سمره  آمد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم وگفت یارسولازعبدالرحمن  بن ثعلبه روایت است که عمرو بن  -ترجمه:

ستاد وآنها گفنت  سلم به نزد آن قبیله نفر فر سول الله علیه و شرتی  از قبیله  بنی فالن را دزدی کردم ومرا پاک کن  ر من 

 ماشرتی

ردم بســوی او که نظر میکمن میگوید را گم کرده ایم پیغمربصــلی الله علیه وســلم امر کرد ودســت اورا قطع  کردن، ثعلبه  

ا به آتش میخواستی که جسد مر  توکردزمین افتاد وآن شخص  گفت حمد وستایش از برای  الله  که مرا پاک از به دست او 

 باندازی.

ست:د َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه  )ر یک حدیث مبارک دیگری آمده ا ُسوِل اللِه  َعْن َعْبِد اللِه بِْن َعْمر و ، أَنَّ اْمَرأًَة ، رَسََقْت َعىَل َعْهِد َر

ُسوَل اللِه ، إِنَّ َهِذِه الَْمْرأََة رَسََقْتَنا ، َقاَل  َسلََّم ، َفَجاَء ِبَها الَِّذيَن رَسََقْتُهْم ، َفَقالُوا يَا َر َفَقاَل  -ْعِني أَْهلََها يَ  -نَْفِديَها  َقْوُمَها : َفَنْحنُ  َو

  : َفُقِطَعْت ، َقاَل : اْقطَُعوا يََدَها ، َقاَل َرُسوُل اللِه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم : اْقطَُعوا يََدَها ، َفَقالُوا : نَْحُن نَْفِديَها ِبَخْمِس ِمَئِة ِديَنار  
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َقاَلِت الَْمرْ  مُّ َيُدَها الُْيْمَنى ، َف ْنِت الَْيْوَم ِمْن َخِطيَئِتِك كََيْوِم َوَلَدْتِك أُ وَل اللِه ؟ َقاَل : نََعْم ، أَ ــُ ِك ، أَُة : َهْل ِل ِمْن تَْوَبة  َيا َرس

 مسند أحمد (وُب َعلَْيِه إِنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ }َفَمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ظُلِْمِه َوأَْصلََح َفإِنَّ اللََّه يَتُ َفَأَنَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِِف ُسورَِة الْاَمئَِدِة 

ست که عبدالله ابن عمر  -ترجمه: سلم  گفت زنی زیورات طالرا  و روایت ا صلی الله علیه و سول الله  ، زدی کردددر زمان ر

صلی سول الله  سلم  وگفتند  یار صلی الله علیه و سول الله  شده بود آمدند نزد ر شان دزدی  لله این زن ازما ا آنانیکه زیورات

فت رســول الله صــلی الله علیه وســلم گ قوم آن زن مایان فدیه میدهیم یعنی )خویشــاوندان آن زن( ند، گفتدزدی کرده

نید فدیه میدهیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود دستش را قطع ک، گفتند مایان پنجصد دینار کنید اورا قطعدست 

شد، ز  ستش قطع  صلی الله علیه وسلم خطاب به زن گفت تن گفت آیا این توبه است ، راوی گفت  دست را و رسول الله 

 ل شد.{ناز َفَمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ظُلِْمِه َوأَْصلَحَ  امروز از گناهت پاک شدی  مانندروزیکه  مادرت تورا تولد کرده واین آیت:}

ست:همزنان در  َشَة، َزْوجِ  ) حدیث دیگری آمده ا َشَأُْن الَْمْرأَِة الَِّتي َعْن َعائِ ُهْم  ًشا أََهمَّ َسلََّم، أَنَّ ُقَريْ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َو النَِّبيِّ 

ُسو  َسلََّم ِِف َغْزَوِة الَْفْتحِ، َفَقالُوا: َمْن يُكَلُِّم ِفيَها َر َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َو َصىلَّ اللُه عَ رَسََقْت ِِف َعْهِد النَِّبيِّ  َسلََّم؟ َفَقالُوا: لَْيِه وَ َل اللِه 

َسلََّم، َفَأُِِتَ ِبَها  ، ِحبُّ َرُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َو َساَمُة بُْن َزيْد  َسلََّم، َفكَلََّمُه َرُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَ َوَمْن يَْجرَتُِئ َعلَْيِه إِالَّ أُ ْيِه َو

َن َوْجُه رَ  ، َفَتلَوَّ َساَمُة بُْن َزيْد  َساَمُة: ِفيَها أُ ْشَفُع ِِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللِه؟ "، َفَقاَل لَُه أُ َسلََّم، َفَقاَل: "أَتَ َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َو ُسوِل اللِه 

َسلََّم، َفاْخَتطََب  َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َو ُسوُل اللِه  ، َقاَم َر ِِشُّ ُسوَل اللِه، َفلَامَّ كَاَن الَْع ْسَتْغِفْر ِل يَا َر  اللِه ِِبَا ُهَو أَْهلُُه، ثُمَّ َنى َعىَل ، َفَأَثْ ا

يُف تََركُ ِ ــَّ َا أَْهَلَك الَِّذيَن ِمْن َقْبلِكُْم أَنَُّهْم َكانُوا إَِذا رَسََق ِفيِهِم الْش ا بَْعُد، َفإِمنَّ ِعيُف أََقاُموا عَ َقاَل: "أَمَّ ــَّ لَْيِه وُه، َوإَِذا رَسََق ِفيِهِم الض

، َوإِِنِّ َوالَِّذي  د  رَسََقْت لََقطَْعُت يََدَهاالَْحدَّ  صحیح مسلم)أعاذها الله( ( نَْفيِس ِبَيِدِ ، لَْو أَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ

حرضت عائشه رضی الله عنها میگوید: مردم قریش بزرگ شمردند شَأن ومقام آن زنی را که در فتح مکه دزدی کرده  -ترجمه:

سفارش کند ست که در باره این  سی دیگری جر  بود وگفتند کی سلم را  پس همه گفتند ک صلی الله علیه و سول الله  أت ر

صلی الله  سول الله  سامه این زن را نزد ر سامه ابن زید ندارد، ا سلم بجز ا صلی الله علیه و سول الله  سفارش کردن را نزد ر

صحبت کرد، چهره ر سلم  صلی الله علیه و سول الله  سلم آورد ودر مورد رسقت او همرای ر صلیعلیه و الله علیه  سول الله 

شب  سول الله برایم مغفرت بخواه وقتی  سامه گفت یار سفارش میکنی ا سلم تغیر کرد وفرمود آیا درحدی از حدود الله  و

سانی که  شد وخطبه ایراد کرد که بعداز حمد وثنای الله گفت اما بعد: ک ستاده  سلم ای صلی الله علیه و سول الله  سید ر فرار

شدند شام هالک  ضعیفی  پیش از سان  شان دزدی میکرد اورا رها میکردند اگر ان سان رشیف در بین  سانی بودند که اگر ان ک

ــت اگر فاطمه دخرت محمد دزدی کند  ــم به ذاتیکه نفس من در ید بالکیف اوس دزدی میکرد بر وی حدقایم میکردند، قس

 دست اورا قطع میکنم وامر فرمود که دست زنیکه رسقت کرده قطع منائید.

  :وجادوکردن گناه کبیره است سحر -4

 اسالم سحر وجادو کردن وآغشته شدن امت به آن را حرام وگناه کبیره دانسته است.

ــت که در این مورد درمیان علامی امت هیچ  ــلامنان از محرمات اس ــالم برای مس حرمت جادو وجادو گری در رشیعت اس

 یث بیشامری داللت دارد.در مورد حرمت جادو وسحر آیات زیاد واحاد اختالفی نیست.

ْياِطنَي كََفُرواْ  :}الله تعالی میفرماید چنانزه شَّ ـــِكنَّ ال ُسلَْياَمُن َولَـ ُسلَْياَمَن َوَما كََفَر  َياِطنُي َعىَل ُملِْك  شَّ يَُعلُِّموَن  َواتََّبُعواْ َما تَْتلُواْ ال

ْحَر َوَما أُنِزَل َعىَل الَْملَكنَْيِ ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يَُعلِّاَمِن ِمْن أََحد  حَ  ــِّ َا نَْحُن ِفْتَنٌة َفالَ تَكُْفْر فَ النَّاَس الس َيَتَعلَُّموَن تَّى يَُقوالَ إمِنَّ

يَن ِبِه ِمْن أََحد  إِالَّ ِبإِْذِن اللِّه َويَ   (102رة )َتَعلَُّموَن َما يرَُضُُّهْم َوالَ يَنَفُعُهْم {البقِمْنُهاَم َما يَُفرُِّقوَن ِبِه بنَْيَ الَْمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهم ِبَضآرِّ
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سالم جادو گر  -ترجمه: سلیامن علیه ال سالم میخواندند پیروی منودند و سلیامن علیه ال سلطلنت  شیاطین در عهد  وآنزه را 

نبود  ولیکن شیاطین جادو گر بودند که به مردم سحر وآنزه را  بردو ملک در رسزمین بابل الهام کرده شده بود که نام های 

ــح تورا می آنها هاروت وماروت بودمی آموختند و  ــی منی آموختند تا وقتیکه میگفتند ما بحیث ممتحن) وناص به هیچ کس

شو ومردم از آن دو می آموختند آنزه را که درمیان مرد وهمْسش جدائی می افگند وجادوگران به  آموزانیم( پس تو کافرم

سی  سحر به هیچ ک سیله ای  سانند مگر به اراده  الله ومی آموختند از آن دو ت زیان و آنزه راکه دردنیاوآخر گزندی منی ر

 شان میرساند وسودی به ایشان منی بخشید.

لْ }:میفرماید الله تعالی ََ أَلُْقواْ َما أَنُتم مُّ و َحرَُة َقاَل لَُهم مُّ ــَّ ، َفلَامَّ َجاء الس اِحر  َعلِيم  ــَ ُقوَن، َفلَامَّ أَلَْقواْ َوَقاَل ِفْرَعْوُن ائُْتوِِن ِبكُلِّ س

ََ َما ْحُر إِنَّ اللَّه َسُيْبِطلُُه إِنَّ اللَّه الَ يُْصلُِح َعَمَل الُْمْفِسِديَن{يونس : َقاَل ُمو  ۸1-79ِجْئُتم ِبِه السِّ

ــاحران آمدند مو برای آنها گفت بیفگنید از  -ترجمه: وفرعون گفت همه جادو گران دانارا نزد من بیاورید؛ پس هنگامیکه س

یکه افگندند موســی گفت، آنزه آورده اید جادو اســت الله بزودی آنرا نابود وســائل ســحر آنزه را می افگنید، پس هنگام

 خواهد ساخت زیرا الله  عمل فساد پیشه گان ثابت وشایسته منی گرداند.

اثَاِت ِِف الُْعَقِد{ الفلق ::میفرمایدالله تعالی   گرهها می دمند.واز رش کسانیکه در ترجمه:  (4 )}َوِمن رَشِّ النَّفَّ

ِنُبوا )اْجتَ لم:عليه وسعن أب هريرة ريض الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله : رشیف دیگری آمده است یک حدیثدر

ْبَع الُْموِبَقاِت  سَّ ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَِّتي َحرََّم اللُه إِ ال سِّ ُسوَل اللِه َوَماُهنَّ ؟ َقاَل : اإلرِْشَاُك ِباللِه، َوال بَا، الَّ بِ . َقالُوا يَا َر ، َوأكُْل الرِّ الَْحقِّ

 متفق علیه ِت الَْغاِفالَِت الُْمؤِمَناِت(َوأكُْل َماُل الىِتْيِم، َوالتََّولِّ يَْوَم الزَّْحِف،َوَقْذُف الُْمْحَصَنا

هفت ه از کحرضت ابی هریره رضی الله عنه روایت است که میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:از  -ترجمه:

کردن یک مقرر رشخدا آنزیزهای هالک کننده چه هستند، فرمودند:ود داری منائید گفته شد ای رسول ز هالک کننده خچی

هام ، اتگن مال یتیم، فرار ازمعرکه ای جنوجادو کردن، قتل النفس بدون حق، سودخوردن، خوردسحر  همرای الله،

 زنان پاک دامن.زنا، منودن به 

عن أب هريرة )ابوهریره رضی الله روایت منوده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:در حدیثیکه امام نسائی  از 

 (النسايئ سنن (َمْن َعَقَد ُعْقَدًة ثُمَّ نََفَث ِفيَها َفَقْد َسَحَر َوَمْن َسَحَر َفَقْد أرَْشَكَ  )قال قال رسول الله صىل الله عليه وسلم 

 دم کند هامنا او جادوکرده است وهر که جادو کند اورشک منوده است.کی گره ببندد وسپس درآن ترجمه:هر 

 ريض الله عنها، عن بعض أزواج عن صفية) در یک حدیث دیگری که امام مسلم در جامع اش روایت منوده  چنین آمده:

  َبل لَُه ًصالٌَة أربَِعنَي لَيلًَة(. ََشء  لَم تُقالنبي صلی الله عليه وسلم، عن النبي صلی الله عليه وسلم قال:)َمن أَِت َعرَّافاً َفَسَألَُه َعن 

 رواه مسلم

ضی الله عنها  -ترجمه: صفیه ر ست که فرمود: هر و از  سلم  روایت ا صلی الله علیه و ضی ازواج  از نبی  نزد فالبین وبه  کیبع

صدیق کند  سد واورا در گفتارش ت شب اوپهمین ترتیب جادو گر وغیره برود واز وی در مورد چیزی بپر ذیرفته مناز چهل 

 منی شود.

 کبیره است:گناه نافرمانی از فرمان مادر وپدر ورسپیزی ازحکم آنها  - 5

ََض َربُّكَ }میفرماید: الله جل جالله به نیکی کردن همرای پدر ومادر امرفرموده واز نافرمانی آنها منع فرموده  أاَلَّ تَْعُبُدواْ إاِلَّ َوَق

اُه  يَّ لِّ ِمَن الرَّحْ إِ ا يَْبلَُغنَّ ِعنَدَك الِْكرَبَ أََحُدُهاَم َواْخِفْض لَُهاَم َجَناَح الذُّ مَّ اًنا إِ ِلَديِْن إِْحســَ َياِِن َوِبالَْوا  َمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهاَم كَاَم َربَّ

 (32االرساء: )َصِغريًا{
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ــت که جز اورا عبادت میکنید  -ترجمه: ــتورداده اس وبه پدر ومادر نیکی کنید واگر یکی از آنها یا هردوی  وپروردگارت دس

 آنها نزد تو به سن پیری برسندبه آنان اف مگو وبرآنها فریاد مزن وبرای آنان سخن محرتمانه بگو.

ــت چرا که نیکی همرای پدرومادر را الله همراه عبادت خود  بنابرآیه متربکه فوق نیکی کردن همرای پدر ومادر فِر اس

 کرده است که این داللت کننده است بر اهمیت نیکی پدر ومادر. یکجای بیان

همرای پدر ومادر رفتار نیک فِر اســت، ســخنان آنهارا قبول کردن که مخالف رشیعت نباشــد فِر اســت، خود داری 

 کردن از اذیت وآزار آنهافِر اس، رضوری است که قلب مادر وپدر را خوش وخوشحال نگاه منائیم  در حضورآنهاصحبت

 مؤدبانه وآهسته شود.

 نافرمانی پدر ومادر را ازجمله گناهان کبیره شمرده اند. رسول الله صلی الله علیه وسلم 

لْوالَِديِْن ا)أاَل أُنَبُِّئكُْم ِبَأَكرَْبِ الْكَبائِِر ثاَلثًا، َقالُوا: بىَل يا َرُسوَل اللِه، َقاَل: اإلرِْشاُك ِباللِه َوُعقوُق :علیه وسلم فرمودهرسول الله صلی 

ُرها َحّتى ُقلْنا لَْيَتُه َسكََت   ( صحیح البخاریَوَجلََس، َوكاَن ُمتَِّكًئا، َفقاَل أاَل َوَقْوُل الّزوِر َقاَل َفام زَاَل يُكَرِّ

ول الله اصــحاب کرام فرمودند: بلی یا رســ ، که ســه بار این جمله را فرمود:آیا شــامرا آگاه نســازم به بزرگرتین گنا -ترجمه:

رحالیکه پیامربعلیه د ونبی علیه الســالم نشــســت  الله؛ نافرمانی پدرومادر هلســالم فرمودند: رشیک مقرر کردن بپیغمربعلیه ا

از تکیه خود برخواســت وفرمود: آگاه باشــید که شــهادت درون گناه کبیره اســت پیغممرب علیه  ،الســالم تکیه منوده بودند

 اید.ردند تااین حدیکه من گفتم کاشکی رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت منالصالة والسالم این سخن را زیاد تکرار ک

ــلم َعِن الْكَبائِِر َقاَل: اإلرِْشاُك ِباللِه، َوُعقوُق الْوالَِديِْن، َوَقتُْل درحدیث دیگر می آید وُل اللِه صــىل الله عليه وس ــُ ِئَل َرس ــُ : )س

 النَّْفِس، َوَشهاَدُة الّزوِر( صحیح البخاري

درمورد گناهان کبیره ازرســول الله صــلی الله علیه وســلم پرســان شــد پیغمرب علیه الصــالة والســالم در این مورد  -جمه:تر 

 قتل نفس پاک وشهادت درون دادن است . نافرمانی پدر ومادر، فرمود:گناه کبیره رشیک مقرر کردن همرای الله ، 

ی  کردن همرای پدر  ومادر ونیکی نکردن همرای با رشک یکجای ذکر امام ذهبی رحمه الله میفرماید:)الله تعالی درمورد بد

 ( الکبائرمنوده است

ندازه به ا عاجل برای مرتکبین منی دهد  قدر  عالی جزای دیگر گناهان را آن له ت نافرمانی  ال پدر و  گناهی  در  مادر،از امر 

اَء ِمْنَها إىَِل يَْوِم الِْقَياَمِة إِالَّ ُعُقوَق الَْوالَِديِْن َفإِنَّ اللََّه حدیث رشیف می آید: ــَ ُر اللَُّه َما ش نُوِب يَُؤخِّ اِحِبِه تََعاىَل يُ كُلُّ الذُّ ــَ لُُه لِص َعجِّ

 ِِف الَْحَياِة َقْبَل الَْماَمِت(.املستدرك للحاكم 

نافرمانی پدر  الله تعالی جزای متام گناهان را به تاخیر -ترجمه: می  اندازد هر آن قدریکه بخواهد تاروز قیامت بغیر از 

 ومادر،بدون شک الله تعالی جزای نافرمانی پدرومادر زودمیدهد برای صاحبان آن در زندگانی دنیا قبل از وفات شان.

كَّ ِفيِهنَّ َدْعوَ در حدیث رشیف دیگری می آید ــَ َتَجابَاٌت اَل ش ــْ ُة الَْوالِِد َعىَل َولَِدِه َوَدْعَوُة الَْمظْلُوِم َوَدْعَوُة :) ثَ اَلُث َدَعَوات  ُمس

 الُْمَساِفِر( مسند أحمد 

ســه دعا به نزد پرودرگار مســتجاب اســت که در اســتجابت آن هیچ شــکی نیســت اول: دعای پدرومادر بر فرزند  -ترجمه:

 خود،دوم: بد دعای انسانیکه مظلوم قرارگیرد؛سوم: دعای انسان مسافر.
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 قطع صله رحمی همرای خویشاوندان از جمله گناهان کبیره است: -6

اتَُّقوا اللََّه وَ وقطع رابطه بادوستان گناه کبیره است الله تعالی میفرماید:} با اقارب رابطه دوستی را حفظ کردن حکم الهی است

 (1):النساء{َرِقيباً الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه َواْلَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَاَن َعلَْيكُْم 

 برتسید از الله که بنام او ازهمدیگرسوال میکنید وبرتسید از قطع پیوند خویشاوندان زیرا الله مراقب شامست. -ترجمه:

ِِ َوتَُقطُِّعوا أَْرَحاَمكُمْ  در آیه دیگری الله تعالی میفرماید:}  (22) د:{محمَفَهْل َعَسْيُتْم إِْن تََولَّْيُتْم أَْن تُْفِسُدوا ِِف اْْلَْر

 پس آیا توقع  دارید که اگر از طاعت الله ورسول روی گردانید  درزمین فساد وقطع صله رحمی کنید . -ترجمه:

 گرفته است. ووعده در باره دوستی الله تعالی از بنده های خود عهد

:) الرَِّحُم ُمَعلََّقٌة ِبالَعْرِش تَُقوُل : َمْن َوَصلَِني ، َوَصلَُه اللُه ، َوَمْن َقطََعِني ، َقطََعُه اللُه ( متََّفق در حدیث رشیف اینطور آمده است

 عليه .

صل کرد الله تعالی  -ترجمه: سیکه مرا و ست ومیگوید ک صل کصله رحمی در روز قیامت به عرش معلق ا ند به جنت، اورا و

 کسیکه مراقطع کند الله تعالی اورا قطع کند.

 :) الَ يَْدُخُل الَجنََّة َقاِطع َرِحم( صحیح مسلم.در حدیث دیگری آمده است 

 به جنت وارد منی شود ابتداً کسیکه دوستی ویارابطه خود را با اقارب قطع میکند. -ترجمه:

شاوندان نا توان خود قطع صله رحمی میکند وآنهارا ترک میکند امام ذهبی رحمه الله میفرماید:کسیکه ه مرای اقارب وخوی

وخود را برآنان بزرگ میشامرد وهمرای آنها در نیکی واحسان، صله رحمی منی کند، خود را غنی وآنهارا فقیر میشامرد این 

  .]الکبائر[شخص در تحت این وعید شامل است

 خیانت درمال غنیمت: -7

شد طوریکه الله بدون اجازه و  ست ولوکه کم هم با سیم مال غنیمت برای خود ازآن مال جدا کردن وگرفنت گناه کبیره ا تق

َبْت :} َوَما َكاَن لَِنِبيٍّ أَْن يَُغلَّ َوَمْن يَْغُلْل َيَأِْت ِِبَا َغلَّ يَْوَم الِْقَياَمِة ثُمَّ تَُوَّفَّ كُلُّ نَْفس  َما جل جالله میفرماید ــَ يُظْلَُموَن  َوُهْم اَل كَس

 (161{.آل عمران: )

هیچ پیغمربی را سزوار نیست که خیانت کند وهرکس خیانت کند روز رستاخیز آنزه را خیانت کرده است با خود  -ترجمه:

 می آورد سپس به هرکس جزای آنزه را انزه را انجام داده است مکمل داده میشود وستم کرده منی شود.

 (5۸){ اْلنفال:نَّ اللَّه الَ يُِحبُّ الَخائِِننيَ إِ }در آیه کریمه دیگری آمده است:

 بدون شک الله تعالی خائنین را دوست ندارد. -ترجمه:
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ست:} َسلََّم در حدیث  رشیف چنین آمده ا َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َو ُسوِل اللَِّه   -ُه ِكْرِكرَُة َرُجٌل يَُقال لَ  -أَْي َغِنيَمِتِه  -كَاَن َعىَل نَْفِل َر

ْْسِ الْكَاَفنْيِ َوُحِِكَ َفْتُحُهاَم  َصىلَّ اللَُّه َعلَْيهِ  -ِبكَ ُسوُل اللَِّه  َسلََّم:ُهَو ِِف النَّار َماَت َفَقاَل َر َجُدوا َعَباَءًة وَ ، َفَذَهُبوا يَْنظُُروَن إلَْيِه فَ َو

 البخاری{. َقْد َغلََّها

سلم برمال غنیمت یک ن -ترجمه: صلی الله علیه و سول الله  شد وقتر یکه وفات فر را مقرر منود که اورا بنام )کرکره( گفته می

 شد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود او در آتش است.

 دیدند که عبایی را دزدیده است .و  دصحابه رفتند وجستجوکردن

( َفَذكََر الُْغلُوَل َفَعظََّمُه َوَعظََّم أَْمرَُه َقاَل اَل أُ  -صلی الله علیه وسلم-َقاَل َقاَم ِفيَنا النَِّبيُّ  -ريض الله عنه  -عن أَب ُهَريْرََة  لِْفنَيَّ )أَلَْقنَيَّ

لُِك لََك )لََك  أَمْ ا َرُسوَل اللِه أَِغْثِني َفَأَُقوُل اَل أََحَدكُْم يَْوَم الِْقَياَمِة َعىَل َرَقَبِتِه َشاٌة لََها ثَُغاٌء َعىَل َرَقَبِتِه َفرٌَس لَُه )لََها( َحْمَحَمٌة يَُقوُل يَ 

وَل اللِه أَِغْثِني َفَأَُقوُل اَل  ْيًئا َقْد أَبْلَْغُتَك َوَعىَل َرَقَبِتِه بَِعريٌ لَُه ُرَغاٌء يَُقوُل يَا َرســُ ْيًئا َقْد أَ ِمَن اللِه( شــَ بْلَْغُتَك َوَعىَل َرَقبَِتِه  أَْملُِك لََك شــَ

ُسوَل اللِه أَِغْثِني َفَأَقُ  ُسوَل اللِه أَِغثْنِ َصاِمٌت َفَيُقوُل يَا َر َشْيًئا َقْد أَبْلَْغُتَك أَْو َعىَل َرَقَبِتِه رَِقاٌع تَْخِفُق َفَيُقوُل يَا َر ي وُل اَل أَْملُِك لََك 

 -َفَأَُقوُل اَل أَْملُِك لََك َشْيًئا َقْد أَبْلَْغُتَك( صحيح البخاري

ع ضو ومو  هالله علیه وسلم روزی در بین ما ایستاد شدحرضت ابوهریرة رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی  -ترجمه:

شد وخیانت در خیانت را درمال غنیمت یاد آ  شمرد  وفرمود:من ور  شامرا در روز قنغنیمت را گناه بزرگ  یامت بینم یکی از 

صدا  به گردنکه  ست که برای آن  سفندی ا شامرا بینم ن، )بع بع(میزنداو گو سپیکی از  ست که  یکه به گردن او ا بانگ ا

ــتم از جانب پروردگار یقیناً به  ــول الله کمک کن مرا ومن میگویم من هیچ چیزی را مالک برای تو نیس میزند میگوید یارس

شــام ابالن کرده بودم وبه گردن دیگری شــرتی اســت که آواز میکند آن شــخص میگوید یارســول الله مرا کمک کن ومن 

ــتم از برای تویقیناً  ــام ابالن کرده بودم،  میگویم من چیزی را مالک نیس ــامرا من برای ش ه به گردن او ک نبینم یکی از ش

ستم یقیناً  سول الله مرا کمک کن؛ میگویم من از برای تو چیزی را مالک نی ست ومیگوید یار سیم وزر( ا اموالی) از قبیل 

ــام ابالن کرده بودم،  ــامرا کهمن به ش ــها  نبینم یکی ازش ا حقوقی که در ویوآن لباس به اهتزاز در می آید؛ به گردن اولباس

ستم وبرای تو ابالن کرده  سول الله کمکم کن، من میگویم برای تو چیزی را مالک نی ست ومیگوید یار شده ا شته  رقاع نو

 بودم.

در یک حدیث رشیف آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی را که برای جمع آوری زکات وعْش توظیف 

شخص گفت:ک سلم خطاب به آن  صلی الله علیه و   أَِبيهِ  بَْيِت  ِِف  َس َجلَ  )َفَهالَّ  رده بود واو از مردم هدایای گرفته بود، پیامرب 

هِ  بَْيِت  أَوْ  شیند باز دیده ترجمه:-البخاري اَل؟( صحيح أَمْ   لَهُ  يُْهَدى َفَيْنظُرَ  أُمِّ پس چرا یکی ازشام درخانه پدر ومادرخود منی ن

 که آیا به او هدایا داده میشود یا نه؟شود 

 أقول قول هذا، استغفرالله ل ولکم ولسائر املسلمین.                                                     


