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ﺑﺎ ﺳﻼم .۱ :اﺳﺘﺎد آﯾﺎ اﺋﻤﻪ »ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم« ﻫﻢ در اﻧﺠﺎم و ﯾﺎ ﺗﺮک ﮔﻨﺎه ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻣﻌﺼﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از او ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮای او وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﯾﮕﺮ
ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻫﻤﭽﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .۲ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ
ذﮐﺮی را ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻗﻠﺐ ﺑﮕﻮﻢ ،ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﻣﯽ آورد .ﻓﺮدی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻗﻠﺐ ذﮐﺮی را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ،
ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﻧﮕﻮﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺬﮐﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻫﺴﺖ را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻢ؟  .۳در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻮاﻗﻊ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺷﺐ اﻣﺘﺤﺎن( ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ام در
ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺪﻓﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺧﻼص دارد؟ اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ .۱ :در ﮐﺘﺎب »ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺼﻤﺖ اﺋﻤﻪ
»ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم« ﻋﺮاﯾﻀﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت
ﺧﻮد زﺷﺘﯽ ﮔﻨﺎه را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽروﻧﺪ و ﻟﺬا ﻋﺼﻤﺖ آنﻫﺎ ،آنﻫﺎ را از اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺮک ﮔﻨﺎه ﺧﺎرج
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی آﯾﺖ اﷲ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ زﻏﺎل اﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﻗﺮار دادن
آن در دﻫﺎن ،ﻣﻌﺼﻮم ﻫﺴﺘﯿﻢ .۲ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻧﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﮐﻪ در ﻧﯿﺖ ﮐﻠﯽ ،ﺑﺮای ﻗﺮب اﻟﯽ
ﺗﮑﻠﯿﻒ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ .۳ .ﺧﯿﺮ .زﯾﺮا ّ
ﮐﻠﯿﺖ آن ﻧﯿﺖ را ﻣﺤﻔﻮظ
اﷲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،وﻟﯽ در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﮐﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽرود،
ِ
ﻣﯽدارﯾﻢ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

