
الذنوب آثارها وعالجها
 َبَطَن َوَما  ِمنَْها  َظَهَر  َما  اْلَفَواِحَش  َتْقَرُبوْا  َوالَ  تعاىل:  قال   
)األنعام:151(، إننا لو نظرنا إىل األمراض الصحية التي يعانيها 
الطبية  الدساتري  خمالفة  بسبب  تكون  ما  غالبًا  لوجدناها  اإلنسان 
التي وضعها األطباء وقايًة وعالجًا لألبدان، وكل خمالفة لقاعدة 
األمراض  يف  هذا  مقابلها،  يف  مرض  هناك  الطب  قواعد  من 
تسبب  فهي  وغائلة،  مغبة  أعظم  فهي  الذنوب  أما  الصحية 
رمحته،  وتزيل  اللَّ  سخط  وجتلب  والروحية،  البدنية  األمراض 

وتوجب التعاسة لإلنسان ومتنع سعادته يف الدارين. 
 الذنوب يف لسان اآليات والروايات:

وروايات  آيات  جاءت  فقد  املعايص  من  التحذير  يف  أما   
َكَسَب  َمن  َبَل  تعاىل:  قوله  اآليات  ضمن  فمن  منها،  للتهويل 
فِيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  َفُأْوَلـئَِك  َخطِيـَئُتُه  بِِه  َوَأَحاَطْت  َسيَِّئًة 
املعايص  اكتساب  بأن  رصحت  فاآلية  َخالُِدوَن)البقرة:81(، 
َل الَِّذيَن َظَلُموا  سبب لدخول النار واخللود فيها، وقال تعاىل: َفَبدَّ
َمِء  ْم َفَأنَزْلنَا َعَل الَِّذيَن َظَلُموا ِرْجزًا ِمْن السَّ َقْوالً َغْيَ الَِّذي ِقيَل َلُ
بَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن )البقرة:59(، وقال جل ذكره: َفَأْهَلْكنَاُهْم 
وقال  )األنعام:6(،   آَخِريَن َقْرنًا  َبْعِدِهْم  ِمْن  َوَأنَشْأَنا  بُِذُنوِبِْم 
سبحانه: َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفبَِم َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن 

َكثٍِي )الشورى:30(. 
اجلزئيات  حتى  وُتبيِّ  ل  ُتفصِّ كاملعتاد  فهي  األحاديث  وأما   
الدقيقة هلداية البرش، قال رسول الل: )عجبت ملن حيتمي من 
الطعام خمافة الداء كيف ال حيتمي من الذنوب خمافة النار( )الفقيه: 
ج3، ص359(، فنحن نخاف من الطعام الذي يرضنا ولكن يف 
املقابل هنالك يشء إذا فعلناه مل نتمرض فقط بل ندخل النار، أال 
وهي الذنوب فكام البد أن نحافظ عىل صحتنا من األمراض البد 

أن نرحم أجسادنا الضعيفة عن النار.
 وقال: )احذر ُسكر اخلطيئة، فإن للخطيئة سكرا كسكر 
الرشاب، بل هي أشد سكرا منه، يقول اهلل تعاىل: ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي 

َفُهْم ال َيْرِجُعوَن( )البحار: ج74، ص102(.
وعنه: )إن العبد لُيحَبس عل ذنب من ذنوبه مائة عام وإنه 

لينظر إىل أزواجه يف اجلنة يتنعمن( )الكايف: ج2، ص272(.
 وُسئل أمري املؤمني: )أي ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ 
بالتقصي،  النعمة  له إال اهلل، وجاور  فقال: من ظلم من ال نارص 

واستطال بالبغي عل الفقي( )الكايف: ج2، ص272(.
من  العباد  أحدث  )كلم  قال:  أنه   الرضا اإلمام  وعن   
مل  ما  البالء  من  لم  اهلل  أحدث  يعملون،  يكونوا  مل  ما  الذنوب 

يكونوا يعرفون( )الكايف: ج2، ص272(.
 وعن اإلمام الكاظم: )إن هلل عز وجل يف كل يوم وليلة 
مناديا ينادي: مهال مهال عباد اهلل عن معايص اهلل، فلوال بائم ُرتَّع، 
ع، لصب عليكم العذاب صبا، ترضون  ع، وشيوخ ُركَّ وصبية ُرضَّ

به رضا( )الكايف: ج2، ص276(.
 الكبائر والصغائر:

 قسم الفقهاء الذنوب إىل قسمي:
1 ـ الذنوب الكبية.

2 ـ الذنوب الصغية.
والكبائر هي: ما توعد هبا الل النار عىل فاعلها، أو ما ورد يف 
نص الكتاب النهي عنه، ويعني بوصفه بالكبرية: إن العقوبة بالنار 
وقد  عظمه،  عىل  يدل  القرآن  يف  بالذكر  ختصيصه  أن  أو  عظيمة، 
اختلف الفقهاء اختالفا كبريا يف تعدادها وتشخيصها، كام وردت 
بعدد خمتلف سنتعرض  الكبائر  التي حتدد  الروايات  جمموعة من 
مل  الرشع  إن  االختالف:  هذا  الفقهاء يف حكمة  بعض  وذكر  هلا، 
مجيع  فيجتنبون  منها،  وجل  عىل  العبد  ليكون  وأهبمها  يعينها، 
الذنوب، كام أهبم ليلة القدر ليعظم ِجدُّ الناس يف طلبها، وواظبوا 
يف ليال متعددة عىل العبادات، وكام أهبم االسم األعظم ليواظبوا 

عىل مجيع أسامء الل. 
الكريم  القرآن  من  والصغائر  الكبائر  إىل  التقسيم  ومنشأ   
َكَبائَِر  َتنُِبوا  َتْ إِْن  الكريم:  القرآن  يف  نقرأ  فمثاًل  والروايات، 

 َكِريًم ُمْدَخاًل  َوُنْدِخْلُكْم  َسيَِّئاتُِكْم  َعنُْكْم  ْر  ُنَكفِّ َعنُْه  ُتنَْهْوَن  َما 
امْلُْجِرِمنَي  ى  َفَتَ اْلكَِتاُب  َوُوِضَع  آية أخرى:  )النساء:31(، ويف 
َّا فِيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتنَا َماِل َهَذا اْلكَِتاِب ال ُيَغاِدُر َصِغَيًة  ُمْشِفِقنَي ِم
الَِّذيَن  تعاىل:  وقال  )الكهف:49(،   َأْحَصاَها إاِلَّ  َكبَِيًة  َوال 
 َمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع امْلَْغِفَرِة َتنُِبوَن َكَبائَِر اإِلْثِم َواْلَفَواِحَش إاِلَّ اللَّ َيْ

)النجم: 32(.
الذنوب،  صغار  وهو  الذنوب،  من  الكبائر  دون  ما  واللََّمم: 
َمُم امُلقاَرُب من الذنوب. )لسان العرب: ج12،  قال األَخفش: اللَّ

ص549(.
الواردة  الرشيفة  الروايات  الكريمة  اآليات  خالل  ومن   
نوعي:  عىل  اإلسالم  يف  الذنوب  أن  يتبي   البيت أهل  عن 
صغرية وكبرية، فالذنوب الكبرية تطلق عىل ما جعل الل جزاءها 
قول  يف   :الل عبد  أيب  فعن  وحتميًا،  واجبًا  واجلحيم  النار 
َعنُْكْم  ْر  ُنَكفِّ َعنُْه  ُتنَْهْوَن  َما  َكَبائَِر  َتنُِبوا  َتْ )إِْن  عزوجل:  الل 
أوجب  التي  الكبائر،  قال:   َكِريًم ُمْدَخاًل  َوُنْدِخْلُكْم  َسيَِّئاتُِكْم 
يف  وجاء  ص276(،  ج2،  )الكايف:  النار(  عليها  وجل  عز  اهلل 
فعن  ذنبًا،  عرش  تسعة  الكبرية  الذنوب  أن  الروايات  هذه  بعض 
موسى  أيب  سمعت  يقول:  أيب  سمعت  قال:   اجلواد اإلمام 
 يقول: دخل عمرو بن عبيد عل أيب عبد اهلل بن جعفر
اإِلْثِم  َكَبائَِر  َتنُِبوَن  َيْ اآلية:َوالَِّذيَن  هذه  تال  وجلس  سلم  فلم 
َواْلَفَواِحَش ثم أمسك، فقال له أبو عبد اهلل: ما أسكتك؟ 
قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب اهلل عز وجل، فقال: نعم 
ْك بِاهللِ  َمْن ُيرْشِ يا عمرو، أكرب الكبائر اإلرشاك باهلل، يقول اهلل: 
نََّة، وبعده اإلياس من َروح اهلل، ألن اهلل عز  َم اهللُ َعَلْيِه اجْلَ َفَقْد َحرَّ
 ،الَكافُِروَن اْلَقْوُم  إاِلَّ  اهللِ  َرْوِح  ِمْن  َيْيَئُس  ال  ُه  إِنَّ يقول:  وجل 
َمْكَر  َيْأَمُن  َفال  يقول:  ثم األمن من مكر اهلل، ألن اهلل عز وجل 
وَن، ومنها عقوق الوالدين، ألن اهلل سبحانه  اِسُ اهللِ إاِلَّ اْلَقْوُم اخْلَ
باحلق،  إال  اهلل  حرم  التي  النفس  وقتل  شقيًا،  جبارًا  العاق  جعل 
دًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم  ألن اهلل عز وجل يقول: َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

َخالِدًا فِيَها َوَغِضَب اهللُ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعظِيًم، وقذف 
ْم  ْنَيا َواآلِخَرِة َوَلُ املحصنة، ألن اهلل عز وجل يقول: ُلِعنُوا يِف الدُّ
َم  َعَذاٌب َعظِيٌم، وأكل مال اليتيم، ألن اهلل عز وجل يقول: إِنَّ
َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوِنِْم َنارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًا، والفرار من الزحف، 
فًا لِِقَتاٍل  ْم َيْوَمئٍِذ ُدُبَرُه إاِلَّ ُمَتَحرِّ ِ ألن اهلل عز وجل يقول: َوَمْن ُيَولِّ
َوبِْئَس  َجَهنَُّم  َوَمْأَواُه  اهللِ  ِمْن  بَِغَضٍب  َباَء  َفَقْد  فَِئٍة  إىَِل  ُمَتَحيِّزًا  َأْو 
َيْأُكُلوَن  يقول:الَِّذيَن  وجل  عز  اهلل  ألن  الربا،  وأكل   ،امْلَِصُي
 ، امْلَسِّ ِمْن  ْيَطاُن  الشَّ َيَتَخبَُّطُه  الَِّذي  َيُقوُم  َكَم  إاِلَّ  َيُقوُموَن  َبا ال  الرِّ
اُه  اْشَتَ مَلَْن  َعلُِموا  َوَلَقْد  يقول:  وجل  عز  اهلل  ألن  والسحر، 
َكاُنوا  َلْو  َأنُفَسُهْم  بِِه  ْوا  رَشَ َما  َوَلبِْئَس  َخالٍق  ِمْن  اآلِخَرِة  يِف  َلُه  َما 
َيْعَلُموَن، والزنا، ألن اهلل عز وجل يقول: َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق 
ُلْد فِيِه ُمَهانًا، واليمني  َأَثامًا * ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْ
وَن  َيْشَتُ الَِّذيَن  إِنَّ  يقول:  اهلل عز وجل  الفاجرة، ألن  الَغُموس 
 ،اآلِخَرِة يِف  ْم  َلُ َخالَق  ال  ُأْوَلئَِك  َقلِياًل  َثَمنًا  َوَأْيَمِنِْم  اهللِ  بَِعْهِد 
َيْوَم  بَِم َغلَّ  َيْأِت  َيْغُلْل  َوَمْن  والَغلول، ألن اهلل عز وجل يقول: 
ومنع   ،ُيْظَلُموَن ال  َوُهْم  َكَسَبْت  َما  َنْفٍس  ُكلُّ  ُتَوفَّ  ُثمَّ  اْلِقَياَمِة 
ا ِجَباُهُهْم  ِبَ َفُتْكَوى  الزكاة املفروضة، ألن اهلل عز وجل يقول: 
اهلل  ألن  الشهادة،  وكتمن  الزور  وشهادة   ،َوُظُهوُرُهْم ْم  َوُجنُوُبُ
اخلمر،  ورشب   ،َقْلُبُه آثٌِم  ُه  َفإِنَّ َيْكُتْمَها  َوَمْن  يقول:  وجل  عز 
وترك  األوثان،  عبادة  عن  نى  كم  عنها  نى  وجل  عز  اهلل  ألن 
قال:   اهلل رسول  ألن  اهلل،  فرض  ما  شيئًا  أو  متعمدًا  الصالة 
 ،َمن ترك الصالة متعمدا فقد برئ من ذمة اهلل وذمة رسول اهلل
ُأْوَلئَِك  العهد وقطيعة الرحم، ألن اهلل عز وجل يقول:  ونقض 
قال: فخرج عمرو وله رصاخ من   ،اِر الدَّ ُسوُء  ْم  َوَلُ ْعنَُة  اللَّ ُم  َلُ
بكائه وهو يقول: هلك َمن قال برأيه ونازعكم يف الفضل والعلم( 

)الكايف: ج2، ص285(.
 الصغائر قد تكون كبائر:

 ما دامت املعصية ُتَعدُّ خمالفة حلكم من أحكام الل تعاىل، فهي 
تستوجب الذنب والعقوبة يف الدنيا واآلخرة، وال خيتلف يف ذلك 



شدة  يف  بينهام  الفرق  ولكن  معصية،  فكالمها  والكبائر  الصغائر 
الذنوب  تكون  حاالت  فهنالك  ذلك  مع  ولكن  وقلته،  العذاب 
كبرية  إىل  الصغرية  فتتحول  النار،  دخول  وتوجب  عظيمة  كلها 

بأسباب:
أمري  قال  ولذلك  الذنب،  عىل  واملواظبة  اإلرصار  أحدها: 
عامُله(  عليه  َأرصَّ  ذنب  اهللَّ  عند  الذنوب  )أعظم   :املؤمني
)ال   :الصادق اإلمام  وقال  ص368(،  ج11،  )املستدرك: 
ج2،  )الكايف:  االستغفار(  مع  كبية  وال  اإلرصار،  مع  صغية 

ص288(.
)أشد   :املؤمني أمري  قال  الذنب،  استصغار  وثانيها: 
)جامع  راكبه(  به  استهان  ذنب  سبحانه  اهللَّ  عند  الذنوب 
األحاديث: ج13، ص334(، وعن اإلمام الباقر قال: )من 
بذا(  إال  ُأواَخُذ  ال  ليتني  يا  الرجل:  قول  تغفر  ال  التي  الذنوب 

)اخلصال: ص24(.
الل  بسرت  اغرتارًا  بفعلها،  يبايل  وال  بالصغائر  يأيت  أن  وثالثها: 
عليه، وحلمه عنه، وإمهاله إياه، وال يعلم أنه إنام يمهل مقتًا ليزداد 
باإلمهال إثاًم، فتزهق أنفسهم وهم كافرون، فمن ظن أنَّ مَتَُكنَه من 
املعايص عنايٌة من الل به، فهو جاهل بمكامن الغرور، وآمن من 

مكر الل الذي ال يأمن مكره إال الكافرون.
نعمة،  ذلك  من  التمكن  وعّد  بالصغرية  الرسور  ورابعها:   
زين  اإلمام  فعن  الشقاوة،  وسبب  نقمة  كوهنا  عن  والغفلة 
به  االبتهاج  فإن  بالذنب،  واالبتهاج  )إياك  قال:   العابدين

أعظم من ركوبه( )البحار: ج75، ص159(.
أو  إتيانه،  بعد  يذكره  بأن  ذنبه  ويظهر  يذنب  أن  وخامسها: 
يأيت به يف مشهد غريه، فإن ذلك خيانة منه عىل الل الذي أسدله 
فعله،  أشهده  أو  ذنبه  أسمعه  فيمن  والرش  الرغبة  عليه، وحتريك 
فهام خيانتان انضمتا إىل خيانته فتغلظت به، فإن انضاف إىل ذلك 
الرتغيب للغري فيه واحلمل عليه وهتيئة األسباب له صارت خيانته 
رابعة، وتفاحش األمر، وهذا ألن من صفات الل أنه يظهر اجلميل 
النعمة،  هلذه  كفران  فاإلظهار  السرت،  هيتك  وال  القبيح  ويسرت 
حسنة،  سبعني  تعدل  باحلسنة  )املستت   :الل رسول  قال 

َْضًا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسَوٍء  ا َعِمَلْت ِمْن َخْيٍ مُّ َيْوَم َتُِد ُكلُّ َنْفٍس مَّ
َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْينََها َوَبْينَُه َأَمدًا َبِعيدًا( )املستدرك: ج11، ص350(.

وسائل عالج الذنوب:
)هود:114(.   ـيَِّئاِت السَّ ُيْذِهْبَن  َسنَاِت  احْلَ إِنَّ  تعاىل:  قال 
 ِريَن امْلَُتَطهِّ َوحُيِبُّ  ابنَِي  التَّوَّ حُيِبُّ  اهللَ  إِنَّ  تعاىل:  وقال 

)البقرة:222(.
قبل  األمراض  من  اجلسم  عالج  إىل  املسارعة  جتدر  كام 
عن  اجلسم  يضعف  أن  قبل  اجلراثيم   من  وتطهريه  استفحاهلا، 
النفس وتطهريها من  إىل تصفية  املبادرة  مكافحتها، كذلك جتب 

أرضار الذنوب ودنس اآلثام قبل تفاقم غوائلها وعرس تداركها.
وكام تعالج األمراض البدنية بتجرع العقاقري الكرهية الرائحة 
واملرة املذاق واالحتامء عن املطاعم الشهية الضارة كذلك تعالج 
العارمة  الشهوات  عن  واإلقالع  التوبة  أعباء  بتحمل  الذنوب 
الدنيوية  ومآسيها  أخطارها  التائب  ليأمن  اجلاحمة  واألهواء 
واألخروية، فالتوبة هي الرجوع إىل الل تعاىل بقلب صادق وبذل 
ربه  سيالقي  متى  يعلم  ال  فاإلنسان  الرمحن،  سخط  يرفع  ما  كل 
هل يف شبابه أم يف هرمه هل يف صحته أم يف سقمه هل حال طاعته 
أم حال معصيته، فلذا جيب عىل اإلنسان العاقل أن يتوب إىل الل 
تعاىل وال يمنِّي نفسه بغد وبعد غد، بل يبادر يف شبابه قبل هرمه 
يوقن  الذي  للمؤمن  طبيعي  أمر  وهذا  سقمه،  قبل  صحته  ويف 
باآلخرة واجلزاء، وأن حال الدنيا َمْعَب ال مستقر، فمن نظر هبذا 
املنظار فلن يعيَص الل تعاىل طرفة عي أبدًا، ولذا ورد عن اإلمام 
َم  إِنَّ اهلل:  قال  سنة  عبادة  من  خي  ساعة  )تفكر   :الصادق

ُر ُأْوُلوْا األَْلَباِب( )املستدرك: ج11، ص183(.   َيَتَذكَّ
وأخريا نسأل الل أن يعصمنا من الزلل واخلطأ ويأخذ بأيدينا ملا 

فيه اخلري والصالح إنه سميع جميب.

ج9،  )الوسائل:  له(  مغفور  با  واملستت  خمذول،  بالسيئة  واملذيع 
ص456(.

وسادسها: أن يكون اآليت بالصغرية عاملًا يقتدي به الناس، فإذا 
واحلرير،  الذهب  كلبسه  وذلك  ذنبه،  كب  الناس  بحرضة  فعلها 
ونحو  الناس،  أعراض  يف  اللسان  وإطالقه  الشبهة،  مال  وأخذه 
ذلك، فهذه ذنوب قد يتبعه غريه ويقلده، فيكون رشيكًا يف اإلثم، 
وحتى بعد موته يبقى رشه مستطريًا يف العامل، ففي اخلب: )َمن سنَّ 
ُسنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با ال ينقص من أوزارهم 
مات  إذا  ملن  فطوبى  ص62(،  ج3،  السعادات:  )جامع  يشء( 
 َوآَثاَرُهْم ُموا  َقدَّ َما  َوَنْكُتُب  تعاىل:  الل  قال  ذنوبه،  معه  ماتت 
العمل، فعىل  انقضاء  )يس:12(، واآلثار: ما يلحق األعامل بعد 

املذنب وظيفتان: إحدامها: ترك الذنب، واألخرى: إخفاؤه.
آثار الذنوب: 

آثار  عن  نتكلم  واآلن  الذنوب  عن  السابق  املقام  يف  تكلمنا 
وعوارض،  آثارا  الطبية  اإلرشادات  ملخالفة  أن  فكام  الذنوب، 
كذلك يف الركون إىل معايص اللَّ جل وعال آثارها أيضًا، واآلثار 
 عىل كيفيات ونقسمها عىل حسب تتبع ما ورد عن املعصومي

فيها إىل أربعة موارد:
 أ- أثر الذنوب يف العقل، قال رسول الل: )من قارف ذنبًا 
فارقه عقل ال يرجع إليه أبدًا( )املحجة البيضاء: ج8، ص160(. 
قال:   اإلمام عيل الدنيا، فعن  احلياة  الذنوب يف  أثر  ب- 
وا الذنوب، فم من بلية وال نقص رزق إال بذنب حتى اخلدش  )توقَّ
ِصيَبٍة َفبَِم  ن مُّ والكبوة واملصيبة، قال اهلل عز وجل: َوَما َأَصاَبُكم مِّ

َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكثِي( )اخلصال: ص616(.
)إذا   :الصادق األمام  قال  اإليمن،  يف  الذنوب  أثر  ج- 
أذنب الرجل خرج يف قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن زاد 
زادت حتى تغلب عل قلبه فال  يفلح بعدها أبدًا( )الكايف: ج2، 

ص271(.
د -أثر الذنوب يف اآلخرة، قال الرسول األعظم: )يا بن 
مسعود ال حتقَرن ذنبًا وال تصغرنه واجتنب الكبائر، فإن العبد إذا 
نظر يوم القيامة إىل ذنوبه دمعت عيناه قيحًا ودمًا يقول اهلل تعاىل: 


