
 

 :يلطيِ

 ه زةان يتػال صطاهٍط ةاؿط، يی تفاّى ٍیازيَط ادتًاغی زٍطگی ه اؼت ادتًاغی يٓدٓدی اٍؽان کِ آٍذای از

 ه ًٍٓدُ ةعكعار ارتتاط صٓیؾ ٍٓغان ّى ةا آن پعتٓ در تا دادُ، كعار ةـع اـعاد ؼعؿت ه ٍْاد در را تکوى كطرت

 .ًٍایَط تفْیى یکطیگع ةِ را صٓد اهضًیع ـی يا آؼاٍی ةِ

 ه ّا ٍػًت ةیان يلام در کعیى، كعآن در يتػال صطاهٍط کِ ةػ ًّیٌ اهْی يّٓتت ه ٍػًت ایٌ اًّیت در

 . اؼت ـعيٓدُ ذکع «اٍؽان آـعیَؾ ه صولت» از ةػط را «گفتار ه ةیان ٍػًت» يٓاّب

 آن از درؼت ه دا ةِ اگع ايا اؼت، ةعصٓردار ای هیژُ دایگاُ ه ارزش از «گفتار ه ؼضٌ» ایَکِ رؽى غوی

 ةِ را ٍاپظیعی دتعان ه صععٍاک پیايطّای ٍتیذِ در ه ؿطُ آـات صٓش دؼت اؼت يًکٌ ٍگعدد، اؼتفادُ

 .آهرد ةار

 ّا آؼیب کِ ةیًاری اؼت؛ «ؽیتت» ةاؿط، يی يتتال آن ةِ ةیؾ ه کى اٍؽان دیعةاز از کِ زةان، آـات از یکی

 .کعد صٓاّط ةـعی ی دايػِ ه ـعد صٓد يتٓدِ را ٍاگٓاری پیايطّای ه

 از ةؽیاری کِ ؿط صٓاّیى يتٓدِ دّیى، كعار ةعرؼی يٓرد ؿٍٓط، يی ةیًاری ایٌ ةِ يَذع کِ را غٓايوی اگع

 ؿٓم آجار اگع کِ اٍط؛ ؿطُ ةیًاری ایٌ ةِ يتتال ،«ؽیتت» ٍاگٓار ه ؿٓم ی پیايطّا از آگاّی غطم اجع ةع اـعاد

 .ؿطٍط ًٍی گعـتار ةیًاری ایٌ ةِ ؿایط داٍؽتَط يی را آن

 ایفا را ةیًاری ایٌ ةِ اةتال غطم در چـًگیعی ه يؤجع ٍلؾ تٓاٍط يی «ؽیتت» پیايطّای از اظالع ةَاةعایٌ

 .ًٍایط

 :ةطاٍیى کِ اؼت الزم ةَاةعایٌ

 چیؽت؟ ؽیتت: اهال



 آهرد؟ يی ةار ةِ را زیاٍتاری آجار ه پیايطّای چِ: جاٍیا

 .ًٍایط ةعرؼی را ؽیتت پیايطّای رهایات ه آیات ةع تکیِ ةا تا دارد آن ةع ؼػی يلاهِ ایٌ

 :ةسث ضعهرت ه اًّیت

 ةِ اهْی ّای يّٓتت ه ّا ٍػًت ةغرگتعیٌ دًوِ از «تکوى كطرت ه زةان» گعدیط، اؿارُ ّى كتال کِ ًّاٍگٍِٓ

 .رهد يی ؿًار

 يؽئٓهیت کِ ًّاٍگٍِٓ ةاؿط، ةعصٓردار ةیـتعی ارزش ه اًّیت از کِ چیغی ّع کِ داؿت تٓدِ ةایط ايا

 .کَط يی تْطیط را اه ٍیغ ةغرگتعی صععات دارد، غْطُ ةع را تعی ؼَگیٌ

 از ّا اٍؽان کِ ةیًاری اؼت؛ «ؽیتت» يْوک ةیًاری کَط، يی تْطیط را «زةان» ًّٓارُ کِ صععات دًوِ از

 .ةعٍط يی رٍخ آن از ًّچَان ه  ةٓدُ گعیتان ةِ دؼت آن ةا االیام كطیى

 اؼت الزم ،«ؽیتت» صكٓص ةِ آـات آٍاع ةا يلاةوِ ه اهْی ةغرگ ٍػًت ایٌ از زعاؼت ه يساـظت ةعای

 .ؿٓد ؼَذیطُ اؼاؼی تطةیعات

 را ةیًاری ایٌ ةِ اةتال از پیـگیعی ـعَّگ ةایط اهل كطم در اؼت، دريان از ةْتع پیـگیعی ایَکِ ةِ تٓدِ ةا

 از آن راس در ه ةیًاری ایٌ از دكیق ؿَاصت ةا يگع یاةط ًٍی تسلق يْى، ایٌ ه ًٍاییى ٍْادیَِ دايػِ در

 .آن پیايطّای

 .رؼط يی ٍظع ةِ زیاتی ه ضعهری ايع ؽیتت، پیايطّای ةِ پعداصتٌ ةَاةعایٌ

 

 ؽیتت ؿَاؼی يفْٓم

 : هؾت در ؽیتت



 رـتِ کار ةِ«  کعدن یاد زؿت گفتٌ، را اه غیب ، کعدن ةطگٓیی کؽی ؼع پـت» يػَای ةِ هؾت در ؽیتت

 .اؼت

 

 :اقعالح در ؽیتت

 كاهب در را اه ٍلایف ه غیٓب يؤيٌ، ؼع پـت ه ؽیاب در اٍؽان: ایَکِ از غتارتؽت ؿعع دراقعالح ؽیتت

 . ؿٓد  صاظع آزاردُ ه ٍارازت ةـَٓد، اگع کِ ظٓری ةِ ًٍایط؛ ةیان زعکات ه اؿارُ ةا یا گفتار ه ؼضٌ

 :ـعيایَط يی «ؽیتت» يفْٓم تتییٌ ةا راةعِ در" ص#اغظى پیايتع

 اهؾیتة؟ يا تطرهن أ»

 .أغوى رؼٓهِ ه هّلل

 .« یکعُ ةًا أصاك ذکعك: كال

 چیؽت؟ ؽیتت داٍیط يی آیا

 .داٍاتعٍط رؼٓهؾ ه صطا: دادٍط پاؼش

 .دارد ًٍی صٓش آٍچِ ةِ را ةعادرت تٓؼت کعدن یاد: ـعيٓدٍط زضعت

 ةِ کؽی ؽیاب در اٍؽان ّعگاُ کِ گعـت ٍتیذِ چَیٌ تٓان يی ؽیتت اقعالزی ه هؾٓی يػَای ةِ تٓدِ ةا

 ؽیتت ؿٓد، ٍارازت آن ؿَیطن از اه کِ ی گٍِٓ ةِ ًٍایط، ةیان را اه غیٓب از غیتی ی ؿیُٓ ه ؿکن ّع

 .گعدد يی يسؽٓب

 :گعدد يی رهؿٌ ٍیغ ٍکتِ چَط گعدیط، ةیان ؽیتت ةعای کِ تػعیفی از

 :غیب كوًعه - 1



 آن کِ ٍطارد ـعق زال. ؿٓد يی ؽیتت ةضـی تسلق يٓدب کِ اؼت غَكعی «دیگعان غیب ؼاصتٌ ـاش»

 اؼت اه ةِ يعةٓط کِ ايٓرى در زتی ه ؼضَؾ، در یا ةاؿط اه اغًال در اصالكی، یا ةاؿط، دؽًاٍی» غیب

 .« ایَْا ياٍَط ه ـعزٍطان ه ًّؽع صاٍِ، هتاس،: ياٍَط

 :ـعيایَط يی چَیٌ غیٓب، كوًعه تتییٌ راؼتای در" ع#قادق دػفع ايام زضعت

 ...« اؿتاِّ ه اهذْن ه اهًظّب ه اهًػايوة ه اهفػن ه اهضوق ـی غیب ةظکع تلع اهؾیتة هدُٓ»

 دیگعان، ةا تػاين ه يػاؿعت اغًال، اٍطام، يٓرد در" را صٓیؾ يؽوًان ةعادر# غیٓب اٍؽان کِ آٍؽت ؽیتت

 .ؼازد ـاش دیگعان ةعای آٍْا، ٍظایع ه ٍاداٍی يظّب،

 :ؽیتت يكادیق – 2

 ی اؿارُ ةا» اگع کِ قٓرتی در کَط؛ يی پیطا تسلق گفتٌ ةا ـلط ؽیتت کِ کََط يی تكٓر اـعاد از ةعصی

 دارد، کعاّت آن از اه کِ ًٍایط ةیان را کؽی قفتی... « ه ٍٓؿتٌ ، زدن گٓؿِ ه کَایِ پا، اةعه، چـى، دؼت،

 .گعدد  يی يسؽٓب ؽیتت ٍیغ آن

 :اؼت ؿطُ ٍلن غایـِ از چَاٍکِ

 « اؽتتتْا" ص# ـلال ككیعة أی ةیطی اهيأت ههت ـوًا ايعأة غویَا دصوت»

 رؼٓل. اؼت كط کٓتاُ اه کِ ًٍٓدم اؿارُ دؼتى ةا يٌ ةعهد کِ گعـت تكًیى هكتی. ؿط هارد يا ةع زٍی

 .ًٍٓدی ؽیتت اه از غًن ایٌ ةا: ـعيٓد" ص#اکعم

 :تًْت ةا ؽیتت تفاهت – 3

 زیعا گعدد؛ يی رهؿٌ ٍیغ تًْت ةا آن تفاهت گعدیط، ةیان ؽیتت ةعای کِ تػعیفی ةِ تٓدِ ةا

 .ٍیؽت اه در کِ يؽوًان، ةِ چیغی دادن ٍؽتت از غتارتؽت تًْت

 :ـعيایط يی ةیان چَیٌ را تًْت ه ؽیتت تفاهت رهؿٌ، ةیان در" ص#اغظى پیايتع چَاٍکِ



 « ةْتِ ـلط ـیِ یکٌ هى ان ه اؽتتتِ ـلط تلٓل يا ـیِ کان إن»

 .اى زدُ ةْتان ٍتاؿط اه در اگع ه اى کعدُ را ؽیتتؾ ةاؿط اه در گٓیی يی آٍچِ اگع

 :ـعيٓد کِ اؼت ؿطُ ٍلن ٍیغ" ع#قادق ايام زضعت از

  «ـیِ هیػ يا ـیِ تلٓل أن اهتْتان ه... غویِ اهوَِّ ؼتعُ يا أصیم ـی تلٓل أن اهؾیتة»

 ایٌ ةْتان ايا ايا ه داؿتِ، پَْان صطاهٍط کِ ةگٓیی را چیغى يؽوًاٍت ةعادر ی ةارُ در کِ اؼت آن ؽیتت

 .ٍطارد هدٓد اه در کِ ةگٓیی را چیغى کِ اؼت

 :ؽیتت ـلْی زکى

 اغالم زعام اؼالم، يلطس ؿعع در آهرد، يی ةار ةِ را ـعاهاٍی ادتًاغی ه ـعدی پیايطّای ؽیتت، کِ آٍذای از

 .اؼت ؿطُ

 ـلْای ةاؿط؛ يی غلن ه ادًاع ؼَت، کتاب، ةِ يَسكع ؿیػِ ـلِ در ؿعغی ازکام ی ادهِ ایَکِ ةِ تٓدِ ةا

 .اٍط داٍؽتِ اجتات كاةن ـلْی يَتع چْار ّع ظعیق از را ؽیتت زعيت ؿیػی

 :ـعيایَط يی زيیَِ ایٌ در" رُ# اٍكاری ؿیش چَاٍکِ

 ...« األرةػة ةاألدهة زعام اهؾیتة»

 .اؼت زعام يَتع چْار ّع دیطگاُ از ؽیتت

 

 ؽیتت پیايطّای



 کعد ادغا ةتٓان دعات ةِ ؿایط ه رهد يی ؿًار ةِ ـلِ ضعهریات ه يؽوًات از ؽیتت، زعيت ایَکِ رؽى غوی

 در کِ کعد پیطا تٓان يی را اٍؽاٍی کًتع يتاؼفاٍِ ايا ٍطارد؛ تعدیطی ه ؿک آن زعيت در يؽوًاٍی ّیچ کِ

 .ٍـٓد ٍاپؽَط غًن ایٌ يعتکب رهز ؿتاٍِ

 ی ؿٍَٓطُ ةعای ًّچَیٌ ه ؿٍٓطُ ؽیتت کََطُ، ؽیتت ةعای را ـعاهاٍی زیاٍتار ه يضعب آجار ؽیتت ؿک ةطهن

 :کَیى يی ةیان اصتكار ةِ يعزوِ ده ظی را ؽیتت آجار كؽًت ایٌ در کِ آهرد، يی ةار ةِ ؽیتت، ؿٍَٓطگان یا

 

 

 ؽیتت ـعدی پیايطّای: اهؿ

 ٍیک اغًال دادن دؼت از – 1

 صٓؿتضتی ه ؼػادت کِ ی ؼعيایِ رهد؛ يی ؿًار ةِ اٍؽان ی ؼعيایِ ةغرگتعیٌ ٍیک، اغًال تعدیط ةطهن

 .دارد ةؽتگی آن ةِ اه اصعهی ه دٍیٓی

 ٍیک اغًال دادن دؼت از ؽیتت، پیايطّای زدعآهرتعیٌ ه تعیٌ دردٍاک گفت ةتٓان ؿایط ه پیايطّا دًوِ از

 .اؼت کعدُ را اه ؽیتت کِ اؼت کؽی غًن ی ٍايِ ةِ آن اٍتلال ه

 إهْی: ـیلٓل زؽَاتِ، یعی ـال کتاةِ إهیِ یطـع ه اهوِ، یطی ةیٌ یٓكؿ اهلیاية یٓم ةأزط یؤتی": ص#اهَتی غٌ

 جى اهَاس، ةاؽتیاب غًوک ذّب یَؽی، ال ه یضن ال رةک إن: ـلال ظاغتی، ـیْا أری ال ـإٍی کتاةی ّظا هیػ

 ّظُ غًوت يا ـإٍی کتاةی ّظا يا إهْی: ـیلٓل کحیعة، ظاغات ـیْا ـیعی کتاةِ إهیِ یطـع ه ةآصع یؤتی

 . «إهیک زؽَاتِ ـطـػت اؽتاةک، ـالٍا إن: ـیلٓل اهعاغات،

 :ـعيٓدٍط" ص#اغظى پیايتع



 کِ ؿٓد يی يتٓدِ دَّط، يی اه ةِ را غًوؾ ی ٍايِ ه آهرٍط يی اهْی غطل يسکًِ در كیايت رهز را ؿضكی

 .ٍیؽت صتع غًوؾ ی ٍايِ در اه صٓب کارّای از

 !ةیَى ًٍی را ّایى غتادت آن در يٌ ٍیؽت؛ يٌ غًن ی ٍايِ ایٌ! صطایا: گٓیط يی

 :ؿٓد يی گفتِ اه ةِ

 .اؼت رـتِ ةیٌ از کعدن ؽیتت ةا تٓ اغًال. کَط ًٍی ٍؽیان ه صعا گاُ ّیچ صطاهٍط

 آن در ةؽیاری ّای صٓةی کِ ةیَط يی دَّط، يی اه ةِ را غًوؾ ی ٍايِ ه آهرٍط يی را دیگعی ؿضف ؼپػ

 يی گفتِ اه ةِ. ام ٍطادُ اٍذام را ظاغاتی چَیٌ يٌ ٍیؽت، يٌ غًن ی ٍايِ ایٌ! صطایا: گٓیط يی. دارد هدٓد

 يَتلن تٓ غًن ي ٍايِ ةِ اه ٍیک کارّای ه زؽَات کعدُ، ةطگٓیی ه ؽیتت تٓ از ؿضف ـالن چٓن: ؿٓد

 .اؼت ؿطُ

 :غتادات كتٓهی ياٍع - 2

 یک ةا ايا دّط؛ يی اٍذام را ی پؽَطیطُ ه ٍیک غًن تالش ه ززًت کوی ةا اٍؽان کِ اـتط يی اتفاق گاُ

 کِ چعا ؿٓد؛ يی صٓیؾ غًن ی ٍايِ در آن، جتت ياٍع هؼیوِ ةطیٌ ه ؿٓد يی ؽیتت يعتکب ؽفوت هسظِ

 .اؼت غتادات ه ظاغات كتٓهی غطم ؽیتت پیايطّای از یکی

 ةاؿیى، کَط، يی تْطیط را اٍؽان يػَٓی ه يادی ّای ؼعيایِ کِ صععاتی ی ؼعچـًِ ؿَاؼایی قطد در اگع

 ایٌ ايا ؿٓد؛ يی هاكع تْطیط يٓرد دیگعان ؼٓی از يػًٓال اٍؽان يادی ّای ؼعيایِ کِ ؿط صٓاّیى يتٓدِ

 !اؼت غکػ ةِ اٍؽان يػَٓی ّای ؼعيایِ در كضیِ

 یػَی. ؿٓد يی يتسًن اٍؽان صٓد ؼٓی از را صعع ةیـتعیٌ اٍؽان يػَٓی ّای ؼعيایِ کِ يػَی ایٌ ةِ

 يعتکب ؽفوت، هسظِ یک ةا ايا دّط؛ يی اٍذام ؿایؽتِ ه صٓب کارّای کـط يی ززًت کوی گاّی اٍؽان

 غًن ی ٍايِ ه دـتع در صٓیؾ يػَٓی ّای ؼعيایِ جتت از غًال هؼیوِ ةطیٌ ه ؿٓد يی ؽیتت ٍاپؽَط غًن

 .آهرد يی غًن ةِ دوٓگیعی صٓد



 :ـعيایَط يی زيیَِ ایٌ در" ص#اغظى پیايتع

 ه غًوِ تؽتکحع اهسفظة ه اهطٍیا اهؽًاء ةوؼ اذا زتی اهـًػ کـػاع ٍٓر هِ ه اهػتط ةػًن یكػط اهسفظة»

 ال ان رةی ايعٍی اهؾیتة قازب اٍا قازتِ هدِ اهػًن ةْظا اضعةٓا ةاهتاب اهًوک كال اهتاب اهی اٍتْی ـاذا تغکیة

  «رةی اهی یتذاهزٍی اهَاس یؾتاب يٌ غًن ادع

 ةاال آؼًان ةِ درصـط يی صٓرؿیط ؿػاع ياٍَط کِ را ای ةَطُ غًن ّؽتَط اٍؽان اغًال يعاكب کِ يايٓراٍی

 :گٓیط يی کَط كتٓل را اغًال ةایط کِ ای ـعؿتِ ههی ةعٍط يی

 ٍیک غًن ٍگظارم کِ ام یاـتِ يايٓریت پعهردگارم ظعف از يٌ زیعا ةغٍیط قازتؾ قٓرت ةِ را غًن ایٌ

 .ةعهد پعهردگارم ؼٓی ةِ ه ةگظرد يٌ از کََطگان ؽیتت

 :ـعيایَط يی زطیحی ضًٌ در" ص#صطا رؼٓل از ًّچَیٌ

  «قازتِ هِ یؾفع ان اال هیوة، ه یٓيا ارةػیٌ قیايِ ال ه قالتِ تػاهی اهِ یلتن هى يؽوًة، اه يؽوًا اؽتاب يٌ»

 يگع پظیعد ًٍی رهز ؿتاٍِ چْن تا را اه ی رهزُ ه ًٍاز يتػال صطاهن کَط ؽیتت يؽوًان زن یا يعد از ّعکػ

 .ةتضـط را اه ؿطُ ؽیتت ؿضف آٍکِ

 :ةْـت از يسعهيیت – 3

 .اؼت ةْـت از يسعهيیت ؽیتت ٍاگٓار پیايطّای از یکی

 :ـعيایَط يی راةعِ ایٌ در" ص#اغظى پیايتع

  «اهضًع يطيٌ غوی ه اهًؾتاب، غوی ه اهًَام، غوی: جالجة غوی اهذَة تسعم»

 .ةاؿط يی اهضًع دائى کِ کؽی ه کَط يی ؽیتت کِ کؽی چیٌ، ؼضٌ: اؼت زعام ٍفع ؼِ ةع ةْـت

 صٓاّط ٍفعی آصعیٌ ّى ةاز ًٍایط تٓةِ کََطُ ؽیتت کِ قٓرت در زتی کِ ؿٓد يی اؼتفادُ رهایات ازةعصی

 .ؿٓد يی هارد ةْـت ةِ کِ ةٓد



 ـْٓ یتب هى ان ه اهذَة یطصن يٌ آصع ـْٓ تاب اذا اهًؾتاب ان غًعان ةٌ يٓؼی اهی غغهدن اهوِ اهزی ه»

  «اهَار یطصن يٌ اهل

 هارد ةْـت ةِ کِ اؼت کؽی آصعیٌ ًٍایط تٓةِ کََطُ ؽیتت اگع کِ ـعؼتاد هزی يٓؼی زضعت ةِ صطاهٍط

 .ؿٓد يی آتؾ داصن کِ ةٓد صٓاّط کؽی اههیٌ ٍکَط تٓةِ اگع ه ؿٓد يی

 

 ؽیتت ادتًاغی پیايطّای: ب

 :ؿضكیت تعهر – 1

 آن ةِ ٍؽتت تػعض ّعگٍِٓ ه اؼت ؿطُ كائن ارزش ه اًّیت ّا اٍؽان يال ه دان ةعای کِ ًّاٍگٍِٓ اؼالم

 .اؼت ؿًعدُ يستعم ٍیغ را اه زیحیت ه آةعه اؼت، کعدُ اغالم داٍؽتِ زعام را

 :ـعيایَط يی زيیَِ ایٌ در" ص#اغظى پیايتع

  «غعضِ ه ياهِ ه ديِ اهًؽوى يٌ زعم تػاهی اهوِ ان»

 .اؼت کعدُ زعام دیگعان ةع را يؽوًان آةعهی ه يال صٓن، صطاهٍط

 هِ يٓدب کِ ای گٍِٓ ةِ اٍطازد، يی صعع ةِ را اٍؽان آةعهی ه زیحیت کِ اؼت غٓايوی دًوِ از «ؽیتت»

 .گعدد يی اٍؽان ؿضكیت ه آةعه ؿطن

 يعدم يیان در اٍؽاٍی يَؾ ه رـتار ةا ؼال ؼاهیان کِ ـعدی از ةطگٓیی ه ؽیتت ةا کََطُ ؽیتت ؿضف

 آةعهی ه ادتًاغی يٓكػیت کََط، يی یاد ةغرگی ه ٍیکی ةِ اه از ًّگان کِ ظٓری ةِ کعدُ، زٍطگی آةعهيَطاٍِ

 .اؼت کعدُ تعهر را اه ؿضكیت زلیلت در زؿت غًن ایٌ ةا ه کعدُ دار دعیسِ را اه ی ؼاهِ چَطیٌ

 

 :اٍؽذام ه هزطت ةعدن ةیٌ از – 2



 ٍیازيَط ادتًاغی زٍطگی ؿک ةطهن اؼت، يطٍی ه ادتًاغی يٓدٓدی اٍؽان گعدیط ةیان كتال کِ گٍِٓ ًّان

 ةِ یکپارچِ ه يَؽذى ؿکن ةِ اٍؽاٍی ی دايػِ آن ی ؼایِ در تا اؼت؛ ًّیاری ه ًّکاری تػاين، تػاهن،

 .ًٍایط ـتر دیگعی از ةػط یکی را تعكی ه پیـعـت ّای كوِ ؼعغت

 دايػِ اگع ه دّط، يی كعار صعع يػعض در را ّا اٍؽان اٍؽذام ه هزطت کِ اؼت غٓايوی دًوِ از «ؽیتت»

 ه ةَطد يی ةع رصت دايػِ آن از قًیًت ه قفا رٍگی، یک ه دهی یک يستت، ه يْع ؿٓد دچار آن ةِ ی

 داٍِ ةِ ةاـتِ، تک ه يَؽذى ی دايػِ کِ گظؿت ٍضٓاّط دیعی ه ؿط صٓاّط آن دایگغیٌ کیَِ، ه دؿًَی

 .ؿط صٓاّط يتطل گؽؽتِ ّى از زٍذیع ّای

 :ـعيایَط يی چَیٌ" ع# غوی زضعت زيیَِ ایٌ در

  «ادعک تستط ه اهَاس، ه اهوِ اهی تًلتک ـاٍْا اهؾیتة، ه ایاک»

 ٍاةٓد پاداؿت ه ادع ه گیعی كعار يعدم ه صطا دؿًَی ه صـى يٓرد ؿٓد يی يٓدب چٓن ةپعّیغ، ؽیتت از

 .ؿٓد

 

 :دٓیی اٍتلام زػ اٍگیضتٌ ةع – 3

 کِ ةفًْط چَاٍچِ ًٍایط، ةطگٓیی اه ؼع پـت دیگعی کؽی کِ ٍطارد دهؼت ـععتا اٍؽاٍی ّع کِ آٍذای از

 هاکَؾ ظتیػتا اؼت، ًٍٓدُ دار هکِ دیگعان دوٓ را اه زیحیت ه آةعه ه کعدُ ةطگٓیی اه ؼع پـؽت کؽی

 .آيط صٓاّط ةع دٓیی اٍتلام قطد در ه ه دادُ ٍـان

 :ـعيایَط يی راةعِ ایٌ در" ع# قادق دػفع ايام زضعت

 .« ـیْا ـتلع زفعة الصیک تسق ال ه ـتؾتب تؾتب ال»

 .اـتاد صٓاّی آن در صٓد کِ ٍکٌ گٓداهی ةعادرت ةعای ه ؿٓی يی هاكع ؽیتت يٓرد کِ ٍکٌ ؽیتت



 :اؼت ؼعهدُ زیتا چِ ؿاغع

 کؽی ةْعی يکٌ چاُ

 کؽی دهم صٓدت اهل

 زلیلت در ةاؿط يی دیگع ؿضف زیحیت ه آةعه ةعدن ةیٌ از ه ؿکؽتٌ قطد در کعدن ؽیتت ةا کِ کؽی

 .ؼازد يی ـعاّى صٓد ؿضكیت ؿطن هِ ةعای را زيیَِ ؼان ةطیٌ ه دّط يی كعار ؽیتت يػعض در را صٓد

 ضعرّای يظيٓم، قفت ایٌ ؿک ةطهن ه گعدیط اؿارُ گظرا ظٓر ةِ ؽیتت پیايطّای از ةعصی ةِ ایَذا تا

 ه ٍطارد را ّا آن تًام ةیان گَذایؾ زاضع ی يلاهِ کِ ؼازد يی هارد دايػِ ه ـعد ی پیکعُ ةع را ـعاهاٍی

 .دّط يی ارداع اؼت یاـتِ ٍگارش زيیَِ ایٌ در کِ کتب ةِ را ةسث ایٌ ةِ غالكًَطان

 

 گیعی ٍتیذِ

 .اؼت يَط ةْعُ آن از ـععتا اٍؽاٍی ّع کِ اؼت اهْی ّای يّٓتت ه ّا ٍػًت دًوِ از تکوى كطرت ه زةان

 ه ّا ٍػًت ةیان يلام در کعیى، كعآن در يتػال صطاهٍط کِ ةػ ًّیٌ اهْی يّٓتت ه ٍػًت ایٌ اًّیت در

 .اؼت ـعيٓدُ ذکع «اٍؽان آـعیَؾ ه صولت» از ةػط را «گفتار ه ةیان ٍػًت» يٓاّب

 .اؼت ـعؼا ظاكت ه ؼَگیٌ اٍؽان ةعای ٍیغ آن دادن دؼت از تكٓر زتی کِ ٍػًتی ةغرگتعیٌ

 آن از درؼت ه دا ةِ اگع ايا اؼت، ةعصٓردار ای هیژُ دایگاُ ه ارزش از «گفتار ه ؼضٌ» ایَکِ رؽى غوی

 ةار ةِ را ٍاپظیعی دتعان ه صععٍاک پیايطّای ٍتیذِ در ه ؿطُ آـات دؼتضٓش اؼت يًکٌ ٍـٓد، اؼتفادُ

 .آهرد

 اؼت؛ «ؽیتت» يْوک ةیًاری اؼت ةٓدُ گعـتار ةیؾ ه کى آن ةِ اٍؽان االیام كطیى از کِ آـاتی دًوِ از

 .آهرد يی ةار ةِ ٍیغ را ادتًاغی پیايطّای ـعدی، پیايطّای ةع غالهُ کِ ةیًاری



 :از غتارتَط آهرد يی ةار ةِ ؽیتت کِ ـعدی پیايطّای دًوِ از

 ٍیک اغًال دادن دؼت از: اهؿ

 غتادات كتٓهی غطم: ب

 ةْـت از يسعهيیت: ج

 :از غتارتَط کِ آهرد يی ةار ةِ ٍیغ را ؿًاری ةی ادتًاغی پیايطّای ؽیتت گعدیط اؿارُ کِ ًّاٍگٍِٓ

 ؿضكیت تعهر: یک

 اٍؽذام ه هزطت ةعدن ةیٌ از: ده

 دٓیی اٍتلام زػ ةعاٍگیضتٌ: ؼِ
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