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چگونو گناه نکنیم( قسمت ششم)

دس ضوبسُ پیطیي ،دس ثبة ساُ ّبی جلَگیشی اص استىبة گٌبُ ،ثِ صَست هجسَط ،اًَاع گٌبُ سا تَضیح
دادُ ٍ یىی اص لَاصم تشن آى سا لضٍم ایي ضٌبخت ػٌَاى وشدین .دس ایي ضوبسُ ،ثِ اصَل دیگشی اص
دٍسی اص گٌبُ ،اضبسُ خَاّین ًوَد.

ثسن اهلل الشحوي الشحین
•

اصل ػبلن هحضش خذاست دس هحضش خذا هؼصیت ًىٌین

تَجِ ٍ دسن ًىتِ « ػبلن هحضش خذاست دس هحضش خذا هؼصیت ًىٌین» یىی اص اصَل هی ثبضذ .تَجِ ثِ ایي اصل ،هیتَاًذ اًسبى سا
ثِ عَس وبهل اص استىبة ثِ گٌبُ ثش حزس داسد .ثب ایي ٍجَد دس دًیبی اهشٍص ،تبثیش جولِ « ایي هىبى هجْض ثِ دٍسثیي هذاسثستِ است»،
اص «جولِ ػبلن هحضش خذاست دس هحضش خذا ًىٌین» ثیطتش است؛ صیشا اًسبى هغوئي است وِ دس صَست استىبة یه خغب ٍ دیذى
آى تَسظ دٍسثیي ،ثب اٍ ثشخَسد ضذُ ٍ آثشٍیص هیسٍد اهب خذا ستبس الؼیَة است ٍ آثشٍی فشد سا حفظ هیوٌذ.
خذا دس لشآى هی فشهبیذ« :الن یؼلن ثبى اهلل یشی» یؼٌی آیب ًویداًٌذ خذا هیثیٌذ؟
عشح ایي جولِ ثِ صَست استفْبم اًىبسی ٍ ًطبى دٌّذُ اّویت ایي اصل است .اگش ثب توبم ٍجَد ثِ ایي حمیمت ٍ فْن دست یبثین
وِ خذا ٍ اهبم صهبى ًبظش ثش اػوبل هب ّستٌذ ،ثِ ضذت ثِ سفتبس خَد تَجِ هیًوبیین .صیشا ثِ هفَْم ٍالؼی ػظوت خذاًٍذ سا دسن
وشدُ این ٍ ایي هسئلِ ثبػث گشدیذُاست وِ وَچهتشیي گٌبّبى دس ًظش هب ثِ ثضسگتشیي هؼصیتّب ثذل گشدد.

•

اصل وٌتشل ٍسٍدی ّب

یىی اص ساُّبی اصلی جلَگیشی اص استىبة گٌبُ ،وٌتشل ٍسٍدیّبی ثذى هیثبضذ .ایي ٍسٍدی ّب ّن هَاد غزایی ٍ خَساویّب سا ضبهل
هیضَد ٍ ّن هغبلت ٍ هحسَسبتی وِ اص عشیك حَاس پٌج گبًِ خَد دسیبفت هیًوبیین.
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دس تَضیح ثبیذ گفت ،تَجِ ثِ ایي ًىتِ ضشٍسی است وِ خَسدى هبل حشام ،استىبة ثِ گٌبُ سا آسبىتش خَاّذ وشد ٍ وسی وِ خَد اص
هبل حشام استفبُ وشدُ است ٍ اسجبة ٍ ٍسبیل استفبدُ ػذُای اص ایي هبل سا فشاّن آٍسدُاست ،دس ٍالغ ،صهیٌِ استىبة گٌبُ سا فشاّن
آٍسدُاست.
ثِ ایي دلیل است وِ اهبم حسیي(ع) ،اصلیتشیي ػلت دضوٌی سپبُ ػوش ثي سؼذ ثب خَد ٍ ًپزیشفتي صحجت ایطبى سا ،خَسدى هبل
حشام هی داًذ .دس ٍالغ ثِ ًظش هیسسذ یىی اص ػلل اصلی اضبسُ اهبم ثِ خَسدى لموِ حشام تَسظ وَفیبى ،تبویذ ثش ایي ًىتِ ثَدُ
است وِ استفبدُ اص هبل حشام ،هیتَاًذ اًسبى سا ثِ جبیی ثشسبًذ وِ حتی دس همبثل اهبم هؼصَم ًیض ثبیستذ ٍ اٍ سا ثِ ضْبدت ثشسبًذ؛
هبل حشام هیتَاًذ اص جبًجبص جٌگ صفیي ،وِ دس سوبة حضشت ػلی (ع) جٌگیذُ است ،وسی هبًٌذ ضوش ثسبصد.
دس تَضیح ثبیذ گفت یىی اص ٍیژگیّبی اصلی ضوش ػالٍُ ثش حسَدی ،ضىنپشستی ،عؼٌِ صًی ٍ خَسدى هبل حشام ثَدُ است .اص ایي
سٍست وِ هب ٌّگبم لؼي ثِ ضوش ٍ توبم دضوٌبى اثبػجذاهلل الحسیي (ع) دس ٍالغ ثش توبم صفبت ٍ ٍیژگیّبیی وِ صهیٌِ دضوٌی فشد
ثب اهبم هؼصَم سا فشاّن هیسبصد لؼي هیوٌین ٍ ثبیذ سؼی ثش ایي داضتِ ثبضین وِ اص ایي صفبت اجتٌبة ًوبیین.
ًىتِ الصم ثِ روش ایي است وِ فْن دضوي اص تبثیش هبل حشام ثش سٍحیِ ٍ اػتمبدات هسلوبًبى ثبػث گشدیذُ است وِ ثِ عشاحی
سیستنّبیی الذام ًوبیذ وِ هبل حشام سا ٍاسد صًذگی هسلوبًبى ًوَدُ ٍ اهَال هسلوبًبى سا آلَدُ ثِ سثب ٍ ًضٍل ًوبیذ.
هصذاق دیگش وٌتشل ٍسدیّب هیتَاًذ ٍسٍدی چطن ٍ گَش ثبضذ ًِ .تٌْب ثبیذ اص ٍسٍد ًگبُ حشام جلَگیشی ًوبیین ثلىِ ثبیذ ثِ ایي
هْن تَجِ داضتِ ثبضین وِ اص ٍسٍد دادُ ّبیی وِ فی ًفسِ حالل است اهب توبیل ٍ وطص سسیذى ثِ آىّب ،صهیٌِ استىبة گٌبُ سا دس
هب فشاّن هیآٍسد اجتٌبة ًوبیین .هبًٌذ وسی وِ توبیل ثسیبس صیبد ثِ داضتي هبضیي ّبی هذسى ٍ گشاى لیوت ثبػث سفتي اٍ ثِ سوت
وست هبل حشام هیضَد.
ثٌبثشایي ثبیذ ثِ ٍسٍدی ّبی ثذى تَجِ داضت ٍ آًْب سا وٌتشل وشد تب صهیٌِ استىبة گٌبُ دس هب پذیذاس ًگشدد.
اداهِ داسد ...

ثشگشفتِ اص سخٌشاًی استبد سائفی پَس (سلسلِ جلسبت چگًَِ گٌبُ ًىٌین)
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