 ‐ 176290روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ دارد
ﺳﻮال

اﮔﺮ ﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻣﻧﻮﺷﻨﺪ ،و ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮدا و ﭘﺲ ﻓﺮدا )ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻣﺤﺮم( را روزه ﺑﯿﺮم ،آﯾﺎ اﯾﻦ روزه ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺷﻮد ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺳﺎل آﯾﻨﺪهام ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
روزهای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ﻣﺷﻮد روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾ ﺳﺎل ﻣﺷﻮد.
درﺑﺎرهی ﻓﻀﯿﻠﺖ روزهی ﻋﺮﻓﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) ( 98334و درﺑﺎرهی ﻓﻀﯿﻠﺖ روزهی ﻋﺎﺷﻮرا در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرهی )( 21775
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﯾﻢ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺑﺪون ﺷ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺻﻮرت ﭘﺎﻓﺸﺎری و اداﻣﻪی آن؛ زﯾﺮا ﺧﻤﺮ ﻣﺎدر ﺑﺪیﻫﺎ و
دروازهی ﻫﺮ ﺑﺪی اﺳﺖ و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻤﺮ ده ﺗﻦ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۲۹۵از اﻧﺲ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی ﺧﻤﺮ ده ﺗﻦ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ
آن را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻬﯿﻪاش ﻣﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﻣﻧﻮﺷﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﺣﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﺷﻮد و ﺳﺎﻗ آن و ﻓﺮوﺷﻨﺪهاش و ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﻮلِ آن را ﻣﺧﻮرد و ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﻣﺧﺮد و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﺮﯾﺪه ﻣﺷﻮد اﯾﻦ رواﯾﺖ را آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روی آورد.
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از ﺳﻮی دﯾﺮ روزهی روز ﻋﺎﺷﻮرا ﯾﺎ روز ﻋﺮﻓﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﻨﺪ ،و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪی ﻧﺼﻮح
دارد.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»از وی ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ ]ﮔﻨﺎﻫﺎن[ دو ﺳﺎل را ﺗﻔﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ ،و
روزهی روز ﻋﺎﺷﻮرا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾ ﺳﺎل را ﺗﻔﯿﺮ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ذﮐﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ ﺗﻔﯿﺮ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎک ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه
ﺑﺪون ﺗﻮﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا وی ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی دﯾﺮ و رﻣﻀﺎن ﺗﺎ رﻣﻀﺎن دﯾﺮ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهی ]ﮔﻨﺎﻫﺎن[ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎﺳﺖ اﮔﺮ از ﮐﺒﺎﺋﺮ دوری ﺷﻮد و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻬﺘﺮ از روزه اﺳﺖ و
روزهی رﻣﻀﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ اﺳﺖ ،وﻟ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﭘﺎک ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﺮ در ﺻﻮرت دوری از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﮐﺒﯿﺮه ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻗﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﺴ ﻓﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﯾ روز ﯾﺎ دو روز ﮔﻨﺎه زﻧﺎ و دزدی و ﺷﺮاب ﻧﻮﺷ و ﻗﻤﺎر و ﺟﺎدوﮔﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﻦ
ﻧﯿﺴﺖ« ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﺘﺎوی اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ).(۲۵۴ /۱
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺮﺧ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻤﻪی ﺳﺎل را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ روزهی ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺮ ﭘﺎداش
ﻣﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﻧﻤداﻧﺪ ﮐﻪ روزهی رﻣﻀﺎن و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﮔﺮاﻣﺗﺮ از روزهی روز ﻋﺮﻓﻪ و روزهی
ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﯿﻦ ﺧﻮد را در ﺻﻮرت دوری از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﭘﺎک ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ رﻣﻀﺎن ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ،و ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ دو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮﻧﻪ ﯾ روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻫﻤﻪی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮهای را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه و اﺻﺮار ﺑﺮ اداﻣﻪاش دارد و از آن
ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺮده ،ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزهی ﻋﺮﻓﻪ و روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهی ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻮده و از ﺟﻤﻠﻪی ﻧﺼﻮص
وﻋﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﺷﺮوط و ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻧﻊ آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﺪه اﮔﺮ ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﻨﺪ روزه و ﻋﺪم ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﯾﺎری ﻫﻢ آﻣﺪه و ﺑﺮ ﺗﻔﯿﺮ ﮐﺎﻣﻞ ]از ﮔﻨﺎﻫﺎن[ ﻫﻤﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ
رﻣﻀﺎن و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎﻧﻪ ﺑﺎ دوری از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﯿﺮه را ﭘﺎک ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻪ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و
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ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
انْ ﺗَﺠﺘَﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗُﻨْﻬﻮنَ ﻋﻨْﻪ ﻧُﻔّﺮ ﻋﻨْﻢ ﺳﻴِﯩﺎﺗﻢ] ﻧﺴﺎء[۳۱ :
)اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮهای ﮐﻪ از آن ﻧﻬ ﺷﺪهاﯾﺪ دوری ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﺑﺪیﻫﺎی ﺷﻤﺎ را از ﺷﻤﺎ ﻣزداﯾﯿﻢ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار دادن ﯾ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺒﺒ
دﯾﺮ در ﺗﻔﯿﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎک ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻊ دو ﺳﺒﺐ ﻗﻮیﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ از ﯾ از آنﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻔﯿﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﻮیﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺷﺎﻣﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« اﻟﺠﻮاب
اﻟﺎﻓ.(۱۳) 
و ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۸۶۲از ﻋﺒﺪﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻤﺮ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﻤﺎز ﭼﻬﻞ روز او را ﻧﻤﭘﺬﯾﺮد؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ اﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺑﻪاش را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﭼﻬﻞ روز او
را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺎز ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪاش را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و اﮔﺮ دوﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﭼﻬﻞ روزش را
ﻧﻤﭘﺬﯾﺮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ اﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪاش را ﻣﭘﺬﯾﺮد ،و اﮔﺮ ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ اﻟﻪ ﭼﻬﻞ روز ﻧﻤﺎزش را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ اﻟﻪ ﺗﻮﺑﻪاش را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از رود ﺧﺒﺎل او را ﻣﻧﻮﺷﺎﻧﺪ« آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرﮐﻔﻮری در ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ذﮐﺮ ﺷﺪه زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﺑﺪﻧ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد دﯾﺮ ﻋﺒﺎدات ﻧﯿﺰ ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ).(۴۸۸ /۵
اﻣﺎم ﻋﺮاﻗ و ﻣﻨﺎوی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ) ( 38145ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻋﺒﺎدات در ﺻﻮرت ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد ،روزهی ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﻮﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و ﺑﻠﻪ
ﭼﻄﻮر ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾ ﺳﺎل را ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﻮﺑﻪای ﻧﺼﻮح و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﯾﺪ ﯾﻌﻨ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪی ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و از
آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ درﮔﺬرد.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
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آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ روزهی ﻋﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻮرا را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺻﺪﻗﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ارﺗﺎب ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدت را از ﻃﺎﻋﺎت و ﺧﯿﺮات ﻣﺤﺮوم ﮐﻨ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻀﯿﻪ از اﯾﻨ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد .ﺑﻠﻪ ﻫﻢ در اﻣﺮ ﺗﻮﺑﻪ
ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ و دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه ﺑﺶ و ﻫﻢ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺗﻼش ﮐﻦ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻧﻔﺴﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮﺧ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺪی.
زﯾﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﻞ و درﺳﺘ آن ﯾ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺎص و ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾ ﺳﺎل ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﯾ
ﻣﺴﺎﻟﻪی دﯾﺮ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﻪای در ﺷﺎم ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﮐﺎروان را ﺑﻪ ﻏﺎرت
ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﻣﻮال را ﺑﻪ ﺳﺮدﺳﺘﻪی ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮐﯿﺴﻪای از ﺷﺮ و ﺑﺎدام از آن ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮدﺳﺘﻪﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺧﻮرد!
ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﭼﺮا ﻧﻤﺧﻮری؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ روزهام!
ﮔﻔﺘﻢ :راﻫﺰﻧ ﻣﮐﻨ و ﻣﺎل ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻣﺑﺮی و ﻣﺮدم را ﻣﮐﺸ و روزه ﻫﻢ ﻣﮔﯿﺮی؟!
ﮔﻔﺖ :ای ﺷﯿﺦ ،ﺟﺎﯾ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ]و ﺑﺎزﮔﺸﺖ[ ﺑﺎﻗ ﻣﮔﺬارم!
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ او را در ﺣﺎل ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ دﯾﺪم در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻣﺮد ﻫﺴﺘ؟!
ﮔﻔﺖ :آری ،آن روزه ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪ!
)ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ(۶۶ /۵۲ :
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی )( 14289
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