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 شماره پرسش13 :

تاريخ پرسش1397/5/17 :

عرض خدا قوت خدمت یاران زمینهساز ظهور امام مهدی علیه السالم ،حضرت منصور
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی
در تعلیق شماره  2پرسش  157بیان شد که «تنها کسی بعد از مرگ وارد بهشت میشود
که <فاسق> نباشد؛ به این معنا که اهل عقاید باطل یا گناهان کبیره نباشد؛ زیرا کسی که
اهل گناهان کبیره است مانند کسی که اهل عقاید باطل است< ،مؤمن> محسوب نمیشود
و شایستهی دوزخ است».
با توجه به متن فوق ،اگر ممکن است گناهان کبیره را نام برده و عقاید باطل را بیشتر
توضیح بفرمایید.
سپاسگزارم
 پاسخ به پرسش شماره13 :

تاريخ پاسخ به پرسش1397/5/22 :

به عقاید مخالف با عقل و شرع «عقاید باطل» گفته میشود .عقاید مخالف با عقل ،عقایدی
مجربات و متواترات ناسازگارند؛ مانند عقیده به
هستند که با ا ّو ّلیات ،فطر ّیات ،محسوساتّ ،
الوهیت بتهای سنگی که مخلوق بودن و عاجز بودنشان محسوس است و عقیده به تقلید از
ّ
مجرب است و عقاید مخالف با شرع ،عقایدی هستند
غیر معصوم که کذب ،خطا و نسیانش ّ
که با صریح کتاب خداوند و س ّنت متواتر پیامبر ناسازگارند؛ مانند عقیده به وجود پیامبری
پس از مح ّمد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم که با صریح آیهی  40سورهی احزاب تعارض دارد
و عقیده به وجود امام سیزدهم که با خبر متواتر پیامبر از دوازده امام تعارض دارد .این قبیل
تعصب و خرافهگرایی شکل
عقاید نامعقول و نامشروع که بر پایهی جهل ،تقلید ،اهواء نفسانیّ ،
میگیرند ،مصداق «ضاللت» هستند و از رستگاری در آخرت باز میدارند و مهمترین آنها
که به نوعی خاستگاه آنها محسوب میشود« ،شرک» است؛ چراکه خداوند فرموده است:
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�إِ َّن اللَّ َه َلا َي ْغ ِف ُر �أ ْن ُيشْ َر َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُدو َن َ ٰذلِكَ لِ َم ْن َيشَ ُاء ۚ َو َم ْن ُيشْ ِر ْك بِاللَّ ِه َف َق ْد َض َّل َضلَا ًلا
َب ِعيدًا( نساء)116 /؛ «هرآینه خداوند نمیبخشاید که برای او شریک گرفته شود و غیر از
آن را برای هر کس که بخواهد میبخشاید و هر کس برای خداوند شریک گیرد به گمراهی
دوری دچار شده است» و شریک گرفتن برای خداوند ،گاه در تکوین است؛ بدین سان که به
آفریننده یا روزی دهنده یا تدبیر کنندهای جز او باور بسته شود و گاه در تشریع است؛ بدین
سان که به قانونگذاری جز او و قانونی جز قانون او باور بسته شود و گاه در تحکیم است؛
بدین سان که به حاکمی جز او و جز کسی که او اختیار کرده است باور بسته شود .بنابراین،
اهل عقاید باطل کسانی هستند که به آفریننده یا روزی دهنده یا تدبیر کنندهای جز خداوند
رسمیت میشناسند
باور دارند؛ مانند بتپرستان ،اهل تثلیث و غالیان شیعه ،یا قوانینی را به
ّ
که خداوند وضع نکرده است؛ مانند انسانمحوران ،سکوالرها و مدافعان قوانین غیر اسالمی،
ولی امر و حاکمی را میپذیرند که خداوند منصوب نکرده است؛ مانند طرفداران
یا امام ،خلیفهّ ،
دموکراسی و والیت مطلقهی فقیه و م ّدعیان دروغین امامت .اینان کسانی هستند که برای
خداوند شریک گرفتهاند و اینان کسانی هستند که قابل بخشایش نیستند ،مگر اینکه پیش
از مرگ توبه کنند.
اما «گناهان کبیره» گناهانی هستند که خداوند در کتاب خود ،انجام دهندهی آنها را
وعدهی آتش داده است؛ مانند کتمان حقایق دین به خاطر دنیا که دربارهی آن فرموده
ين َي ْك ُت ُمو َن َما �أنْ َز َل اللَّ ُه ِم َن الْ ِك َت ِ
اب َو َيشْ َت ُرو َن بِ ِه َث َم ًنا َق ِليلًا ۙ �أولَ ٰ ِئكَ َما َي�أْكُلُو َن
است� :إِ َّن الَّ ِذ َ
اب �ألِي ٌم( بقره)174 /؛
ِفي ُب ُطونِ ِه ْم �إِ َّلا ال َّنا َر َو َلا ُي َكلِّ ُم ُه ُم اللَّ ُه َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َو َلا ُي َزكِّي ِه ْم َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
«هرآینه کسانی که آنچه خداوند از کتاب نازل کرده است را کتمان میکنند و به بهایی اندک
میفروشند ،آنان در شکمهاشان جز آتش را نمیخورند و خداوند در روز قیامت با آنان سخن
نمیگوید و آنان را پاکیزه نمیکند و برایشان عذابی دردناک است» و دروغ بستن بر خداوند که
ين َي ْف َت ُرو َن َع َلى اللَّ ِه الْ َك ِذ َب َلا ُي ْف ِل ُحونَ( یونس)69 /؛
دربارهی آن فرموده است :قُ ْل �إِ َّن الَّ ِذ َ
«بگو کسانی که بر خداوند دروغ میبندند رستگار نمیشوند» و گرایش به ستمکاران که دربارهی
ين َظ َل ُموا َف َت َم َّس ُك ُم ال َّنا ُر َو َما لَ ُك ْم ِم ْن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِم ْن �أ ْولِ َي َاء
آن فرموده استَ :
و َلا َت ْر َك ُنوا �إِلَى الَّ ِذ َ
ثُ َّم َلا ُت ْن َص ُرونَ( هود)113 /؛ «و به کسانی که ستم کردند نگرایید که شما را آتش میگیرد و
برای شما جز خداوند سرپرستی نیست ،آن گاه یاری نخواهید شد» و قتل عمد که دربارهی آن
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و َم ْن َي ْق ُت ْل ُمؤ ِْم ًنا ُم َت َع ِّمدًا َف َج َزا ُؤ ُه َج َه َّن ُم َخالِدًا ِف َيها َو َغ ِض َب اللَّ ُه َع َل ْي ِه َولَ َع َن ُه َو�أ َع َّد
فرموده استَ :
لَ ُه َع َذا ًبا َع ِظي ًما( نساء)93 /؛ «و هر کس مؤمنی را از روی عمد بکشد سزای او جه ّنم است
که در آن جاودان بماند و خداوند بر او خشم گیرد و لعنتش کند و برایش عذابی عظیم فراهم
ين َي�أْكُلُو َن �أ ْم َوا َل
سازد» و خوردن مال یتیم از روی ظلم که دربارهی آن فرموده است� :إِ َّن الَّ ِذ َ
الْ َي َتا َمى ٰ ُظ ْل ًما �إِنَّ َما َي�أْكُلُو َن ِفي ُب ُطونِ ِه ْم نَا ًرا ۖ َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِع ًيرا( نساء)10 /؛ «هرآینه کسانی که
اموال یتیمان را از روی ظلم میخورند جز این نیست که در شکمهاشان آتش را میخورند و به
دوزخ خواهند رسید» و خوردن ربا با آگاهی که دربارهی آن فرموده استَ  :ف َم ْن َج َاء ُه َم ْو ِع َظ ٌة

ٰ
اب ال َّنا ِر ۖ ُه ْم ِف َيها َخالِدُونَ
ِم ْن َر ِّب ِه َفانْ َت َهى ٰ َف َل ُه َما َس َل َ
ف َو�أ ْم ُر ُه �إِلَى اللَّ ِه ۖ َو َم ْن َعا َد َف�أولَ ِئكَ �أ ْص َح ُ

(بقره)275 /؛ «پس هر کس اندرزی از پروردگارش به او رسید و دست برداشت ،آنچه گذشته
برای اوست و کار او با خداوند است و هر کس ادامه دهد آنها از اهل آتشند و در آن جاودان
ف
و َم ْن َي ْف َع ْل َ ٰذلِكَ َي ْل َق �أثَا ًما  ُي َضا َع ْ
خواهند بود» و زنا که دربارهی آن فرموده استَ :
اب َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َو َيخْ لُ ْد ِفي ِه ُم َهانًا( فرقان 68 /و )69؛ «و هر کس آن را انجام دهد
لَ ُه الْ َع َذ ُ
کیفرش را خواهد دید؛ عذاب برای او در روز قیامت دوچندان خواهد شد و در آن تا ابد با
ين
خواری خواهد ماند» و تهمت زدن به زنان پاکدامن که دربارهی آن فرموده است� :إِ َّن الَّ ِذ َ
َات الْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات الْغَا ِفل ِ
َي ْر ُمو َن الْ ُم ْح َص َن ِ
اب َع ِظي ٌم( نور)23 /؛
ات لُ ِع ُنوا ِفي ال ُّدنْ َيا َوا ْل� آ ِخ َر ِة َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
«هرآینه کسانی که به زنان پاکدامن بیخبر مؤمن تهمت میزنند در دنیا و آخرت لعنت شوند
و برایشان عذابی عظیم است» و فرار از برابر دشمن در میدان جهاد که دربارهی آن فرموده
و َم ْن ُي َولِّ ِه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ُد ُب َر ُه �إِ َّلا ُم َت َح ِّر ًفا لِ ِق َت ٍال �أ ْو ُم َت َح ِّي ًزا �إِلَىٰ ِف َئ ٍة َف َق ْد َب َاء بِغ ََض ٍب ِم َن اللَّ ِه َو َم�أْ َوا ُه
استَ :
ْس الْ َم ِص ُير( أنفال)16 /؛ «و هر کس در آن روز پشت خود را به آنان کند مگر به
َج َه َّن ُم ۖ َوبِئ َ
منظور رفتن به کناری برای جنگ یا پیوستن به گروهی ،هرآینه به خشمی از خداوند دچار
شده و جایگاهش جه ّنم است که بد بازگشتگاهی است» و گناهانی دیگر از این دست که
«فسق» محسوب میشوند و بزرگترینشان نزد عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل
تعالی  8چیز است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:

ُوبَ ،فا ْر َت َعد َْت َم ِ
فاصلُ ُه ثُ َّم قا َل� :أ ْع َظ ُم ال ُّذن ِ
«س�ألْ ُت الْ َم ْن ُصو َر َع ْن �أ ْع َظ ِم ال ُّذن ِ
ُوب
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ثَمانِ َی ٌة :الشِّ ْر ُك بِاللّه َو الکذ ُب َع َل ْیه َو ال ُّرشیٰ في ال ُحک ِم َو َق ْت ُل ال ُم ْؤمنِ ُم َت َع ِّمداً َو
اللِّوا َط ُة َو ال ِّزنا بِ ِ
ذات الْ َم ْح َر ِم و �أ ْک ُل ِ
مال الْ َی ِتی ِم ُظ ْلماً َو ال ِّربا َب ْع َد الْ َم ْو ِع َظ ِة! قُ ْل ُت:
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�ألَ ْی َس ِت الْ َب ْی َع ُة َم َع �إِما ٍم جائِ ٍر َط ْوعاً؟ َف إِ�نِّي َس ِم ْع ُتكَ َت ْس َت ْع ِظ ُمها ،قا َلَ :و َه ْل ِه َي �إِ َّلا
الشِّ ْر ُك بِاللّ ِه؟!»؛ «از منصور دربارهی بزرگترین گناهان پرسیدم ،پس لرزه بر

اندامش افتاد ،سپس فرمود :بزرگترین گناهان هشت چیزند :شریک گرفتن برای
خداوند و دروغ بستن بر او و رشوه ستاندن در قضاوت و کشتن مؤمن از روی عمد
و لواط کردن و زنا کردن با محرم و خوردن مال یتیم از روی ستم و ربا بعد از
موعظه! گفتم :آیا بیعت کردن به میل خود با امامی جائر (از بزرگترین گناهان)
نیست؟ چون شنیدم که آن را بزرگ میشماری ،فرمود :آیا آن چیزی جز شریک
گرفتن برای خداوند است؟!» (گفتار  ،144فقرهی )4
تعلیق شماره1 :

نویسندهی تعلیق :داریوش ناصری

تاریخ تعلیق1397/11/20 :

با توجه به مطالب سایت در قسمت پرسش و پاسخ ،من به این نتیجه رسیدم که گناهان
کبیرهای که ما قب ً
ال انجام دادهایم به احتمال زیاد بخشیده نمیشود و این موضوع با اصل توبه
که یکی از درهای رحمت خداوند و امید انسانها است تعارض دارد .لطف ًا مرا راهنمایی بفرمایید؛
چون موجب یأس و ناامیدی نسبت به آینده و جایگاه انسان بعد از مرگ میگردد و بفرمایید چه
راهی وجود دارد که ما با امید بیشتر بتوانیم بقیهی عمرمان را بهتر سپری کنیم تا مورد عفو و
رحمت خداوند قرار بگیریم .سوال من این است که با توجه به اعمال گذشته و گناهان کبیرهای
که داشتهایم و با توجه به مطالب سایت ،برداشت من این است که این گناهان هرگز بخشیده
نمیشوند .پس تکلیف ما چیست؟ آیا راهی برای عفو و بخشش وجود ندارد؟
پاسخ به تعلیق1 :

تاریخ پاسخ به تعلیق1397/11/24 :

هیچ مطلبی در سایت ّ
دال بر این وجود ندارد که گناهان کبیره بخشیده نمیشوند .مطالب
سایت ّ
دال بر آن هستند که همهی گناهان با توبه بخشیده میشوند هر چند بسیار بزرگ باشند؛
وب َع َل ْي ِه ۗ �إِ َّن اللَّ َه َغفُو ٌر
اب ِم ْن َب ْع ِد ُظ ْل ِم ِه َو�أ ْص َل َح َف إِ� َّن اللَّ َه َي ُت ُ
چنانکه خداوند فرموده استَ  :ف َم ْن َت َ
َر ِحي ٌم( مائده)39 /؛ «پس هر کس پس از ظلمش توبه و اصالح کند ،هرآینه خداوند توبهی
و�إِنِّي لَ َغفَّا ٌر لِ َم ْن
او را میپذیرد ،هرآینه خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است» و فرموده استَ :
اب َو آ� َم َن َو َع ِم َل َصالِ ًحا ثُ َّم ا ْه َت َد ٰ
ى( طه)82 /؛ «و من بسیار آمرزندهام برای کسی که توبه کند
َت َ
و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد و سپس هدایت یابد» ،بلکه سخاوتمندانه فرموده است:
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اب َو�آ َم َن َو َع ِم َل َع َملًا َصالِ ًحا َف�أولَ ٰ ِئكَ ُي َب ِّد ُل اللَّ ُه َس ِّي َئاتِ ِه ْم َح َس َن ٍ
ات ۗ َوكَا َن اللَّ ُه َغفُو ًرا
�إِ َّلا َم ْن َت َ
َر ِحي ًما( فرقان)70 /؛ «مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد ،پس
خداوند گناهانشان را به نیکیها تبدیل میکند و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است» .بنابراین،
کسی که گناه کبیرهای مرتکب شده است ،نباید از رحمت خداوند ناامید شود؛ چراکه ناامیدی از
س ِم ْن َر ْو ِح اللَّ ِه �إِ َّلا الْ َق ْو ُم
رحمت خداوند ،خود گناهی کبیره است؛ چنانکه فرموده است� :إِنَّ ُه َلا َي ْي�أ ُ
الْ َك ِاف ُرونَ( یوسف)87 /؛ «هرآینه از رحمت خداوند ناامید نمیشوند مگر گروه کافران» ،بلکه
باید به توبه روی آورد و آن گاه امیدوار باشد که خداوند گناه او را میبخشاید .آری ،اگر قصد توبه
ندارد و میخواهد بدون توبه آمرزیده شود ،خیال خام در سر میپروراند.
اما توبه با چهار چیز حاصل میشود:
 . 1تأسف و پشیمانی از گناه
 . 2ترک گناه و عدم تکرار آن
 . 3جبران آن در صورت امکان ولو با اعمال صالح
 . 4استغفار از آن به درگاه خداوند با حالت بیم و امید

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه گوگل پالس پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه

