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 (مشتى قسمت) چگونو گناه نکنیم

   

. زازین تَضیح ضا آًْا ٍ ًوَزُ اضاضُ گٌاُ اضتىاب اظ رلَگیطی اصَل اظ اصل، زٍ تِ پیطیي ضواضُ زض

 ارتٌاب وَچه ّطچٌس آى اًزام اظ تایس پس آٍضز هی گٌاُ ،گٌاُ وِ تَز هْن ایي تِ تَرِ اٍل، اصل

 اظ رلَگیطی زض آى تاحیط ٍ تسثیحات وخطت زیگط، اصل. طَزً فطاّن تعضي گٌاُ اًزام ظهیٌِتا  وطز

 هسیط زض ذساًٍس یاز ٍ تسثیح تاحیط ذصَظ زض زیگط حسیج زٍ ضواضُ، ایي زض. تَز گٌاُ اضتىاب

 .زاز ذَاّین لطاض تحج هَضز ًیع ضا زیگط اصَل تطذی ٍ ًوَزُ اضاضُ گٌاُ تطن

 

 تسن اهلل الطحوي الطحین

 تسثیحات وخطت 

 :فطهَز - آلِ ٍ علیِ اهلل صلی - اسالم گطاهی پیاهثط

 -تعالی ٍ تثاضن - اهلل شوطن ٍ  -ععٍرل - اهلل فی االخ هَاساته ٍ ،ًفسه هي الٌاس اًصافه: ذصال حالث االعوال سیس! علی یا

 .حال ول علی

 .«حال ّوِ زض ذساًٍس یاز ٍ ایواًی تطازضاى تا اتسَه ضعایت ؛هطزم تا هٌصفاًِ ضفتاض: است ذصلت سِ اعوال سیس ٍ سطٍض! علی ای» 

 (163 ظ ،5 د وافی، اصَل)

 :تَضیح

 هطاتة وسة ظهیٌِ آى، تِ زستیاتی ٍ تاضس هی زیگطاى حك زض اًصاف زاضتي ّطوس تطای واضّا تطیي سرت اظ یىی :اًصاف -3

 .گطزز ها اظ ضیطاى زٍضی تاعج تَاًس هی هطزم ذصَظ زض هٌصفاًِ لضاٍت ضٍ ایي اظ. آٍضز هی فطاّن ضا هعٌَی

 تطازض حك زض هَاسات -2

 :هَاسات هعٌای
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 حسازت: زیگطاى تطای ذَاستي تس

 غثطِ: زیگطاى ذَب چیعّای زاضتي آضٍظی

 ایخاض: زیگطاى تطای ذَز اظ گصضتي ٍ زیگطاى تِ ذَز ّای زاضتِ زازى

 هَاسات: وٌن ًوی هصطف ّن هي ًساضی تَ چَى اها زّن تَ تِ تَاًن ًوی ٍ ًساضی تَ ٍ زاضم هي ضا چیعی

 ل:حا ّط زض ذسا یاز ٍ شوط -1

 غصا ظهاى حتی؛ گَیین هی شوط حال ّط زض یعٌی حالی؛ شوط زیگط شوط ٍ اشاى ٍ استغفاض هاًٌس رلی شوط اهلل؛ اال الالِ هاًٌس ذفی شوط

 هَالعی زض ایي. گطزز هی ایطاى تاییس هَضز ٍ ضسیسُ (عذ) ظهاى اهام اهضای تِ  ها حال وِ است ظهاًی ایي .ذَاب حتی ٍ ذَضزى

 واض ایي اًزام هست توام صَضت ایي زض ذَضین؛ هی غصا یا ٍ نتیذَا هی (عذ) ظهاى اهام ضاُ زض واض تطای اًطغی وسة ًیت تا وِ است

  .تاضس هی ًیت هعزعُ ّواى ایي ٍ ضسُ َبسهح حَاب آى زٌّسُ اًزام تطای

 :فطهَز السالم علیِ صازق اهام

 گاًِ پٌذ ًواظّای ذساًٍس[ هخال] ًساضز ٍرَز حسی آى تطای وِ ذسا یاز ٍ شوط هگط پصیطز، هی پایاى تساى وِ است حسی ضا چیعی ّط

 طَض ّویي. است آى حس زاضی ضٍظُ وِ وطز ٍارة ضا ضهضاى هاُ ضٍظُ ّوچٌیي. آًْاست حس آًْا آٍضزى را تِ وِ ساذت ٍارة ضا

 سپس. ًفطهَز همطض حسی تطایص ٍ ًگطت ضاضی ون تِ آى اظ وِ ذسا یاز رع است؛ آى حس آى، گعاضزى وِ گطزاًیس ٍارة ضا حذ

 یاز تسیاض ضا ذسای! هَهٌاى گطٍُ ای ؛اصیال ٍ تىطٓ سثحَُ ٍ وخیطا شوطا اهلل اشوطٍ آهٌَا الصیي ایْا یا»: وطز تالٍت ضا آیِ ایي حضطت

 .ًواییس تسثیح ضثاًگاّاى ٍ تاهسازاى زض ضا اٍ ٍ وٌیس

 اٍ تا. تَز ذسا شوط هطغَل اٍ ضفتن، هی ضاُ اٍ تا وِ ٌّگاهی. وطز هی یاز تسیاض ضا ذسای ،تاز اٍ تط ذسا زضٍز وِ ،پسضم: فطهَز گاُ آى

 هی ذَز هي ٍ زاضت، ًوی تاظ ذسا یاز اظ ضا اٍ گفتي، سري گاُ ّیچ ٍلی گفت، هی سري هطزم تا. تَز ذسا یاز تِ اٍ ذَضزم هی غصا

 .گَیس هی «اهلل اال الِ ال» یىسطُ ٍ چسثیسُ واهص تِ ظتاًص وِ زیسم

 لطائت وِ ضا ها اظ یه ّط.  تاضین ذسا یاز تِ ٍ تگَیین شوط ذَضضیس آهسى تط تا زاز هی زستَض ٍ وطز هی روع ضا ها الطلَعیي تیي

 د وافی، اصَل) «.فطهَز هی اهط ذسا یاز ٍ شوط تِ زاًست ًوی لطآى لطائت وِ ضا وسی ٍ زاز هی زستَض آى تالٍت تِ زاًست هی لطآى

 (163 ظ ،5

 ُگٌاُ تطن طالیی زایط 

 فطزی ٍلتی. وٌس هی ووه ها تِ زضٍى اظ ٍ ضسُ تیساضتط ٍرساى ظیطا ؛ضَز هی تعسی گٌاُ تطن ضسى تط آساى تاعج گٌاُ یه تطن

 تط آساى تعسی گٌاُ تطن ٍ وٌس هی ّسایت ضا اٍ ٍ آیس هی اٍ سَی تِ لسم زُ ذسا تطٍز، ذسا سوت تِ لسم یه یعٌی ترَاّس ضا ّسایت

 .گطزز هی اًساى تسضیزی ضضس تاعج ایي ٍ ضَز هی

 ًَُضزی صرط 
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 استفازُ ذَز پای رای ساذتي هحىن تطای هرتلف ّای هید اظ ذَز، هسیط زض حطوت ضوي زض ای حطفِ ٍ هَفك ًَضزاى صرطُ

وطزُ ٍ تِ سمَط  تلغعز پایص اگط ًىٌس، حاتت هٌاسة رای زض ٍ هحىن ضا ذَز هید یا ٍ ًعًس هیری وِ ًَضزی صرطُ ظیطا ؛وٌٌس هی

 اٍ لثلی هید وٌس، سمَط هسیط اظ رایی اگط حتی است، وَتیسُ زضست ٍ هحىن ضا ذَز ّای هید وِ ًَضزی صرطُ اها پاییي هی افتس

 .گطزز هی اٍ هطي هاًع ٍ زاضتِ ًگِ ضا

 اذاللی فضایل وسة سطاغ ٍلتی وِ هعٌا تسیي. تاضس هی ًَضزی صرطُ هاًٌس ًیع اذاللی فضائل وسة ٍ گٌاُ تطن هسیط زض حطوت

 فت.ض تعسی فضیلت وسة سطاغ تِ ًثایس این ًىطزُ هحىن ضا چیعی یه تا ضٍین هی

 .ضهاز ٍ پسض تِ احتطام آى زٍهیي ٍ تاضس هی ٍلت اٍل ًواظ وٌین ضطٍع آى تا تایس وِ فضیلتی اٍلیي

ْْ ى الص َّالٓ  إِى َّ »است وِ هی فطهایس: لطآى ضطیفِ ِآی ایي ًواظ تا فضائل وسة ضطٍع علت   «الْف حْط أءِ ع يِ  تٌ 

 (382 ظ ، ، 51 د ، األًَاض تحاض) .هالس ًوى ذان تِ ضا ضیطاى تیٌى ،ًواظ هاًٌس چیع ّیچ: فطهایٌس هی ظهیٌِ ّویي زض( عذ)ظهاى اهام

 .هاست اظ ضیطاى زٍضضسى تطای ها تالش سطآغاظ ًواظ یعٌی

 تا ها پای رای زیسین اگط. گطفت «لِچ» تعثیطی تِ ٍ وطز ضٍظُ چْل ًیت تایس فضائل ایي وسة تطای وِ اعتمازًس ایي تط هعٌا، اّل

 ضشایل تطن ٍ فضائل اظ ّطوسام اًزام زض ها پای رای وِ زّین ازاهِ تارایی ضا واض ایي ٍ تگیطین زیگط لِچ ًطس، هحىن لِچ یه

 .وٌین حطوت تعس هطحلِ تِ سپس ٍ گطزز هحىن

 ....  زاضز ازاهِ

 (ًىٌین گٌاُ چگًَِ رلسات سلسلِ) پَض ضائفی استاز سرٌطاًی اظ تطگطفتِ


