
 تفاهت رشُل ه ىتی

« فرد دارای رتر نَم»ىزصت ایيکٌ ایو ده از ىؼر نفَُم تفاهتی آن چياىی ىسارىس زیرا هاژً ىتی یا ةٌ نؿيای 

اشت ه یا ةٌ نؿيای فرد دارای نلام ةليس، ه هاژً رشُل ٍم یا ةٌ نؿيای فرد دارای پیام اشت یا ةٌ نؿيای 

گری ىیصتيس.ثاىیا از ارتالؼ نُارد هاشعٌ در اىجام کار پس ازجَت نفَُم ٍیچ کسام اؾم یا ارع از دی

اشتؿهال لفغ ىتی ه رشُل در كرآن رػُغا ةا تُجٌ ةٌ رهایات طریفٌ راجؽ ةٌ اىتیا ه رشل نیتُان فَهیس کٌ 

اىسٍهیو  اىس هلی رشُل ىتُدً ىتی از ىؼر نػساؽ اؾم از رشُل اشت یؿيی ٍهٌ فرشتادگان رسا ىتی ةُدً

ها ىتی را غیر از رشُل از ىؼر اغعالح ةساىيس.ثالثا در نیان ؾلها در ارتالؼ در کارةرد شتب طسً اشت کٌ ؾل

ػ 1ٍایی دیسً نیظُد کٌ در ذیل ةٌ آىَا اطارً نیگردد: ةیان هجٌ تهایز نیان ده اغعالح ىتی ه رشُل تفاهت

ةٌ ىؼر ؾالنٌ ظتاظتایی ىتی آن کصی اشت کٌ رُاب نیتیيس ه در رُاب ةٌ اه هخی نیظُد ه لی رشُل آن 

ػ ةٌ ىؼر ةرری ناىيس 2اشت کٌ نلک هخی ةر اه ىازل نیظُد ه اه نلک را نیتیيس ه ةا اه شزو نیگُیس.کصی

اشتاد نػتاح ىتی ةٌ ٍر فرشتادً ه پیکی گفتٌ نیظُد هلی رشُل ةر پیک نزػُص اظالؽ نیظُد.ایظان ایو 

ىفر از اىتیا فلط  313رد تفاهت را از ىگرش ةٌ نُارد نتفاهت اشتؿهال ىتی ه رشُل در كرآن ه خسیثی کٌ دا

 اىس، اشتفادً نیيهایيس.  دارای رشالت راغی ةُدً

اىس.الف ػ رشُل  فركَای ذیل ٍم نیان ىتی ه رشُل گفتٌ طسً کٌ تُشط ؾلها ةٌ چالض ه ىلس کظیسً طسً

کصی اشت کٌ نتؿُث ةٌ طرع جسیسی طسً ةاطس ه ىتی اؾم از اه کصی اشت کٌ طرع شاةق را تتلیغکيس.ب ػ 

کصی اشت کٌ دارای کتاب ةاطس ه ىتی آن کصی اشت کٌ کتاب ىساطتٌ ةاطس.ج ػ رشُل کصی اشت  رشُل

کٌ دارای کتاب ةاطس هلی فیالجهلٌ ىصذ طسً ةاطس ه ىتی کصی اشت کٌ چيیو ىتاطس.د ػ رشُل کصی اشت 

ظسً رُاً کٌ ةٌ اه هخی نیظُد ه نأنُر ةٌ اةالغ ٍم ةاطس هلکو ىتی کصی اشت کٌ از ظرؼ رسا ةٌ اه هخی

نأنُر رشاىسن ندتُای هخی ةٌ نردم ةاطس یا ىتاطس.انام ةٌ نؿيای رٍتر ه پیظُا اشت ه ةٌ ظُر راص نلانی 

ٍای  ٍا ه انتدان پس از آزنایض«( ع»اشت کٌ رساهىس ةٌ ةرری از ةيسگان غالح رُد )ٍهاىيس خضرت اةراٍیم

دی، نؿيُی، جصهی، رهخاىی، ػاٍری ه نزتلف الَی ؾعا ىهُدً اشت. انانت، نلام رٍتری ٍهٌ جاىتٌ نا

ةاظيی اشت.ىتی ه رشُل ارائٌ راً ه ظریق نی کييس هلی انام ةا شیعرً ای کٌ ةر نلکُت اىصان ٍا دارد دشت 

 آىَا را گرفتٌ ه ةا رُد ٍهراً نی کيس


