ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ...
ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻼﻓﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در اﺛﺮ وﺳﺎوس ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﺮدد
ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و اﺛﺮات و ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮوز و
ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ :اِﺛ ْﻢ،
ﻓﺠﻮر ،ﻓﺴﻖ ،ﻓﺴﺎد،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮی

ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ،
ذﻧﺐ ،ﺣ َﻮْب ،ﺣ ِﻨﺚْ ،ﺟ ُﺮ ْم ،ﻟَﻤَﻢَ ،وِزر ،ﺷﺮ ّ،
ﺳﯿّﺌﻪ ،ﺧﻄﯿﺌﻪ ،ﻣﻨﮑﺮ ،ﻣﻌﺼﯿﺖ ،ﻓﺎﺣﺸﻪ ،ﺣﺮام ،ﺧﺒﺚ ،
زﯾﺎﻧﺒﺎر و ﻣﻬﻠﮑﻨﺪ و ﺳﺰاوار اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﭼﻮن ﺷﯿﻄﺎن ﯾﺎ ﻧﻔﺲ
ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎ از ﻗﺮآن از ﻗﻮل ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»… َ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ
صَغيرَةً وَ لا كَبيرَةً إِلاَّ أَحْصاها« »می گویند:ای وای بر
ما! این چه نامه ای است که هیچ)کار(کوچک و بزرگی را فرو
نگذاشته ،جز این که همه را به حساب آورده است«.
ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﻀﯿﻞ اﺑﻦ ﻋﯿﺎض ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻓﺮ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺪ ﺑﺮای ﻓﻀﯿﻞ ،ﺗﺎ ﺷﺒﯽ او را در ﺧﻮاب در ﺣﺎل ﻋﺬاب دﯾﺪ و ﻋﻠﺖ را
ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻨﺎه رﯾﺰ و درﺷﺖ و ﻇﺎﻫﺮ و ﭘﻨﻬﺎن
ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﺴﺎدت داﺷﺘﻢ و دوﺑﻬﻢ زﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدم و ﻫﺮﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر
ﺷﺮاب ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪم .ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮدم اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ اﺻﻮل ﮐﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
هیچ گناهى با اصرار صغیره نیست ،و هیچ گناهى با استغفار کبیره
نیست .و مىفرماید :نه به خدا قسم ،خدا هیچ طاعتى را در حال
اصرار بر یکى از گناهان نمى پذیرد .
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ روی ﺳﻨﮕﯽ ﭼﮑﻪ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮوی ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮی ﻧﻔﻮذ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻓﺮﻣﻮد:
»بهترین عملها با دوامترین اعمال است اگرچه کم باشد«.
و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و اﺻﺮاردر ﮔﻨﺎه و ﺗﮑﺮار
آن ،ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در رواﯾﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ:

»مؤمن گناه خود را چون کوهى بالاى سر خود مىبیند و هراس آن
دارد که بر رویش سقوط کند ،ولى منافق گناه خود را چون پشهاى
مىبیند که بر دماغش نشسته و آن را فرارى داده است«.
ﭘﺲ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻔﺮت و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدى از ﮔﻨﺎه
را در ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯩﮑﻨﺪ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ارﺗﮑﺎب ﻣﺠﺪد
ﺑﺎزﻣﯿﺪارد اﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﮔﻨﺎه ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﻮد و ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه داده ﺷﻮد
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﻠﺐ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻨﻬﮑﺎر ﯾﮑﻨﻮع اﻧﺲ و اﻟﻔﺘﻰ ﺑﺎ
آن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﻣﺎم ﺻﺎدق
)ع(ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»از گناهان تحقیر شده پرهیز کنید که آنها هرگز بخشیده نمى
شوند .عرض کردند :گناهان تحقیر شده چه گناهانى هستند؟ فرمود:
گناهى که صاحبش بعد از ارتکاب بگوید :خوشا به حالم اگر غیر از
این گناهى نداشته باشم«.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻬﻤﺮاه دارد و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ،
ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ ،ﻋﺪم آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ،ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ از آﺛﺎر اﺻﻠﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای
دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺒﻬﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ اﻧﺴﺎن وارد ﮐﺮده و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ وی در دﻧﯿﺎ و ﻋﻘﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

