
 آداب ظحتت کردن

 

ٍحُٓ ه طرز ظحتت ه تکوى اٍساٍْا ةٖاٍگر ٍحُٓ تفکر ه صخعٖت آٍْاست. يا ةإد ةٖضتر يثتت ةَٖدٕضٖى ه 

 يثتت ةگٕٖٓى ه اٍرژي يثتت از خٓد ةِ دٕگران يَتلن سازٕى.

ی است کِ يٓجب ةدةختی هّى يٓجب خٓصتختی اٍسان را فراّى يی سازد. اگر اٍسان زةان خٓد  زةان هسٖوِ

را در اختٖار داصتِ ةاصد،هةا ٍٖرهی تؽلن ه تدةٖر، آن را ةِ کَترل خٓد درآهرد، ه در افادُ يطوب كتن از 

 .ياٍد خٓاّد درآيان گَاّان ه يفاسد ةسٖاری از کِ ٕلٌٖ ةطٓر ةسَجد، ه کردُ ّضى آٍرا اهال فتٌګ

 

 زةان ٕکی از اؼضای ؼًدن ةدن است کِ يَضأ ةسٖاری از گَاّان ه اٍحرافات در اٍسان صدُ يٖتٓاٍد.

آةرهٕی، درهغ ه ظداكت، غٖتت ه سکٓت، تًْت ه  تٓان ةرای صْادت حق ه ٍاحق، حفظ آةره ه ةی از زةان يی

 هاكؽٖت استفادُ کرد.

کََد. ةا إٌ  ن يتَفر است ه ًّگان از ٍٖش زةان ةد زةان فرار ه کَارُ جٕٓی يیاٍسان ةد زةان در ٍغر دٕگرا

 هظف، سؽادت اٍسان در گره آن است کِ از صّر زةان ةِ خدا پَاُ ةترد ه آن را ةِ کَترل خٓد درآهرد.

زةان هسٖوِ ه اةزاري است کِ اگر ةراي خٖرهٍٖکٔ استفادُ گرددصخط راحفظ کردُ ةِ ةْضت ئ رساٍد 

اگر ًٌّٖ زةان ةراي صرهةدي استفادُ گردد، اٍسان را ةِ ّالکت هٍاةٓدي ئ کضاٍد. ةَاةر اًّٖت کِ زةان ه

 اسالم پٖايتر ًّسران ةِ خطاب در احزاب سٓرُ ۳۳ إِٓ)  در يا ؼغًت ارةاګدر صخعٖت اٍسان دارد، پرهرد

 درصًا ةًٖاردرالن ٍگٕٖٓدکِ اٍگٖزسخٌ ّٓس گٍِٓ ةِ ٍرم ةاظداي »: يٖفريإد هسوى ؼوِٖ اهوِ ظوی يحًد

 .« ةگٕٖٓد سخٌ هصإستگٔ ةرخٓةٔ(ةوکِ) کََد طًػ

  

سػخػٌ گػفػتػٌ ةْترٌٕ، آسػان ترٌٕ ه ؼًٓيی ترٌٕ هسٖوِ ارتتاط ةٌٖ اٍسان ّا ةضًار يٖرهد. اٍسان ةا ٕد 

ػی ةػْػرُ خٓب ًِّ سؽی هتالش خٕٓش را ةخرچ دّد تا در اههٌٖ ةػرخػٓرد از إػٌ ٍػؽػًػت ةػزرگ اهْ

 هساهى ةترد.

 دٕگرى سخٌ يفْٓم ه يحتٓا ٕکی دارد، زٕتإی( ب ةضى) ةؽد ده اكن حد گفتٌ سخٌ کِ فتګيٖتٓان 

ػِ ه عػاّػر سػخػٌ. ٕػم سػخػٌ گػٓ در ظٓرتی کِ سخَش از يحتٓاى خٓب ةرخٓردار ةػاصػد، سػخػٌ ارإ

اگر افزهن ةر يحتٓا آرإػِ زٕػتا ّى داصتِ ةاصد  پػسَدٕدُ ةگٕٓد، در ٕم ةؽد) ةضى ب( زٕتإی خٓاّد داصت ه

 در ده ةؽد) ةضى ب( زٕتإی را رؼإت کردُ است.

  

ا ؼغًت است در ّػر ده ةػؽػد در کػًػال زٕػتإی كراردارد. ةَاةر ًٌّٖ يَطق ة ارګكرآن کِ کالم پرهرد

اهوِ ٍػزل احػسػٌ اهحػدٕػث ه » است کِ كرآن را ) احسٌ اهحدٕث ( ٕؽَی زٕتاترٌٕ کالم يسًی ًٍٓدُ اٍد.

خداى ستحان زٕػتػاتػرٕػٌ سػخػٌ را فػرهد آهرد، کػتػاةػی کػِ إٓػات ةػا ٕػکػدٕػگػر «) کػتاةا يتضاةْا 

ّػًػاٍػَػد ه ٍػغارت دارٍد ( كرآن کِ خٓد زٕتاترٌٕ کالم است ةِ دٕگران ّى رًَّٓد يی دّد کِ در 

كٓهٓا هوَاس حسَا ( ) ةا يػردم ةػِ ٍػٖػکػی سػخػٌ  ه» سػخػٌ گفتٌ سخٌ زٕتا ه زٕتا سخٌ ةاصٖد ( 



ةػگػٕٓػٖػد، ه سػخػٌ ٍػٖػم ةػگػٕٓػٖػد: كػن هؽتادى ٕلٓل اهتی ّی احسٌ ان اهضٖطان َٕزغ ةَْٖى ( ) ةِ 

 يٓجب کِ ٍکَد ةد سخٌ فتٌګةَدگان يٌ ةگٓ ًّٓارُ ٍٖکٓترٌٕ سخٌ را ةگَٕٓد، صٖطان آن ّا را هدار ةِ 

 (. صٓد دصًَی ه ٍػزاع

  


