پنجمني گناه كبريه
گناهان كبیره ،خوردن مال یتیم یعنی طفلی كه به حد بلوغ نرسیده و پدرش

مرده است می باشد .

حضرت رسول (ص) و حضرت امیراملومنین (ع) و حضرات كاظم و رضا و جواد علیهم
السالم خوردن مال یتیم را از گناهان كبیره مشرده اند و از گناهانی است كه
خداوند وعده آتش بر آن داده بلكه تصریح به كبیره بودن آن فرموده و می فرماید « به
درستیكه آنان كه با جرات میخورند و تلف می منایند اموال یتیمان را از روی
بیدادگری و ستم ،جز این نیست كه در شكمهای خویش آتشی را می خورند (یعنی

پر می سازند شكمهای خود را به چیزی كه ایشان را به آتش جهنم می كشاند) و زود
باشد كه در آتش افروخته شده انداخته شوند» (سوره  ۴آیه )۱۲
در تفسیر كبیر مذكور است كه روز قیامت خورنده مال یتیم كه به حمشر وارد می
شود آتشی از درون او زبانه می كشد و دود از دهان و بینی و گوش و چشمش بیرون
می آید ،به این نشانه مهه كس او را می شناسد كه خورنده مال یتیم است .و مجله
«سیصلون سعیرا» هنایت هتدید است تا معلوم شود كه خوردن مال یتیم سبب تام برای
داخل شدن در آتش جهنم است نه سبب ناقص ضعیفه ،بلكه كبیره ای است از كبائر
عظیمه .
و نیز می فرماید  « :و ماهلای یتیمان را ای اولیاء و اوصیای آهنا كه به حكم والیت یا
وصایت بر آنان تسلط دارید ،به ایشان بدهید ،یعنی در حال كوچكی برایشان انفاق
كنید و تنگ نگیرید ،و بعد از بلوغ مهه را به آهنا تسلیم منائید ،و بدل نگیرید
ناپاك را به پاك یعنی مال حرام را كه ملك یتیمان است به مال حالل را كه ملك
یتیمان است به مال حالل كه متعلق به خود مشا است بدل نگیرید ،مراد آن است
كه نیك از مال یتیم را كه در حق مشا خبیث است فرا مگیرید ،و رها مكنید مال
پستی را كه نسبت به مشا طیب و پاكیزه است .

خالصه دستدرازی به مال یتیم نكنید به اینكه مال پر قیمت او را بردارید و به
جایش مال كمقیمت و پست خود را بگذارید .
و خمورید و منتفع نشوید به مال یتیمان در حالی كه با مال خود ،آنرا داخل كنید به
درستیكه خوردن مال یتیم یا تبدل یا خیانت در آن نزد پروردگار گناهی بزرگ است.

و نیز می فرماید « و باید برتسند از خشم و انتقام اهلی آنانكه اگر ذریه ناتوانی پس
از مرگ خود باقی گذارند بر ضایع شدن و بدون سرپرست دل سوز ماندن آهنا برتسند»
پس باید درباره ظلم به یتیمان مردم از خدا برتسند و بر حذر باشند و به درستی در
گفتار و كردار با آهنا رفتار كنند ،و خالصه كسیكه بر فرزندانش برتسد كه
پس از مردنش ضایع و مورد ستم و پامال شدن حقوقشان گرفتار شوند پس باید درباره
یتیمان مردمان از خدا برتسد و تقوی را رعایت كند و از ستم و جتاوز به حقوق آهنا
خودداری كند زیرا از آثار ظلم به یتیمان مردم رسیدن ظلم به فرزندان او است به

اینكه هر بالئی بر سر یتیمان مردم در بیاورد و حقوق آنان را

ضایع مناید مهانگونه بر سر ایتام و بازماندگان خودش
خواهد آمد .
در این آیه به كبیره بودن این گناه بزرگ تصریح شده است .
تالفی به مثل خواهد شد :از حضرت صادق(ع) مرویست كه فرمود  :خدایتعالی در
خوردن مال یتیم وعده دو عقوبت داده است :اخرویه و دنیویه .اما عقوبت اخرویه آتش
جهنم است ،اما عقوبت دنیویه :هر كس به یتیمان مردم ستم منود و مال آهنا را تلف
كرد به یتیمان او ظلم خواهد شد؛ چنانچه به این مطلب در قرآن جمید اشاره می فرماید
كه « باید برتسند از خدا درباره یتیمان آنانكه اگر بعد از خود فرزندان ضعیف و
عاجز بگذارند از بینوائی و ضایع شدن ایشان برتسند».
و این امری است به اوصیاء یتیمان كه در كارشان برتسند و در حقوق آنان كاری
كنند كه بعد از آنان خبواهند به فرزندانشان اجنام گیرد .
بعد می فرماید « بپرهیزید از خمالفت خداوند» و باید سخن راست و درست بگویند؛
یعنی با ایتام مانند اوالد خود به شفقت و مهربانی حرف بزنند و به نیكی رفتار كنند .
آنچه از معنی آیه ذكر شد از حضرات امیراملومنین (ع) و صادق (ع) و رضا (ع )مرویست
و وجوه دیگری هم در تفاسیر ذكر شده است .
از حضرت امیراملومنین منقول است كه فرمود  :به درستی كه خورنده مال یتیم زود
است كه وبال كارش در دنیا به اوالدش برسد و خودش به سزایش در آخرت می رسد .

(حبار االنوار)

و باز از مهان حضرت مرویست كه فرمود  :درباره اوالد دیگران نیكی كنید تا به
اوالدتان پس از مشا نیكی كرده شود( .حبار االنوار)
پس یكی از آثار ظلم به یتیمان مردم و خوردن مال آهنا ظلم شدن به یتیمان ظامل است
و كسی كه از این موضوع می ترسد باید از ستم به یتیمان دیگران خودداری مناید .
از حضرت صادق (ع) مرویست كه فرمود  :كسیكه ظلم مناید؛ خداوند ستمكننده
ای را بر او یا بر اوالد او یا بر اوالد اوالدش مسلط می فرماید( .كافی ج  ۲ص )۲۵۰

و بال ظامل بر اوالدش با عدل منافاتی ندارد :اگر گفته شود كسی كه ظلم منوده و
یا مال یتیم را خورده؛ بچه های او چه تقصیری دارند كه گرفتار نكبت عملش
گردند؟ و به ظلم ظامل مبتال شوند و این بر خالف عدل است .
جواب آن است كه معنی مسلط فرمودن خدا ظامل را بر اوالد این شخص آن است كه
خداوند مانع منی شود و جلوگیری منی مناید از كسی كه خبواهد به فرزند آن ظامل
ستم كند زیرا جلوگیری از ظلم به اوالد تفضل و احسانی است كه خداوند به پدر
می مناید و چون پدر ظامل به یتیمان بوده استحقاق این تفضل را ندارد .
حضرت صادق (ع) فرمود  :اگر پدر صاحل باشد خداوند اوالدش را به سبب صالح او
حمافظت می فرماید( ،یعنی تفضلی است كه به پدر می فرماید) چنانچه در سوره
كهف فرمود « اما آن دیوار كه حضرت خضر مشغول تعمیر آن شد ،پس مال دو پسر
یتیم از اهل شهر بود و در زیر آن گنجی از مال آن دو یتیم بود و پدر ایشان مرد صاحلی
بود پس خدا خواست كه ایشان به مرتبه بلوغ رسیده و گنج خود را بیرون آورند و این
حفظ مال دو یتیم رمحت و تفضلی از پروردگارت بوده برای اینكه پدر آهنا صاحل
بوده است» (سوره  ۱۸آیه )۸۱
پس صاحل بودن پدر سبب تفضل اهلی نسبت به فرزندانش می شود چنانچه ظامل بودنش
سبب منع این تفضل است( .تفسیر علی بن ابراهیم قمی)
اخبار درباره این گناه :حضرت صادق (ع) فرمود :از مجله گناهان كبیره خوردن مال
یتیم از روی ستم است( .حبار االنوار)
و حضرت باقر (ع )روایت می كند از جدش رسول خدا (ص) كه فرمود :روز قیامت
مجعی حمشور می شوند در حالی كه شعله آتش از دهان آهنا خارج می شود! گفتند :
یا رسول اهلل اینها چه كسانی هستند ؟ فرمود  :كسانیكه از روی ستم مال یتیمان را
می خورند( ! (حبار االنوار)
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