
 وسوسه های شیطان

زض تحاضاالًَاض، ضٍایتی اظ اهام تالط)ع( ًمل وطزُ وِ هی فطهایس: زض ظهاى لَم لَـ، ضیكاى تِ غَضت یه  

خَاى ظیثاضٍی تِ پیص لَم لَـ ضفت ٍ اظ آًاى ذَاست وِ تا اٍ لَاـ وٌٌس )چَى اگط ضیكاى هی ذَاست تا 

ضا تا اٍ اًدام زازًس ٍ زیسًس ذیلی لصت ترص است، زض آًاى لَاـ وٌس، لثَل ًوی وطزًس( ایطاى ّن ایي ػول 

ًتیدِ ػول ضٌیغ لَاـ ضا یاز گطفتٌس ٍ پس اظ آى زض هیاى ایطاى ضایح ضس تا آًدا وِ ظًاى ذَز ضا تطن 

وطزًس ٍ تِ خَاًاى ظیثاضٍی تسٌسُ هی وطزًس ٍ ّط هیْواًی ّن وِ تِ ضْط ٍاضز هی ضس تا اٍ چٌیي هی 

 .س تَسف هالئىِ ػصاب، ضْطضاى ضا ٍاغگَى وطزوطزًس تا ایٌىِ ذساًٍ

اوٌَى ًیع زًثالِ ضٍّای لَم لَـ زض اًگلستاى ٍ اهطیىا ٍ تؼؿی وطَضّای زیگط ػول ضٌیغ لَاـ ضا زض 

وطَضضاى لاًًَی وطزُ اًس ٍ تِ خای اظزٍاج تا ظًاى، اظزٍاج هطزاى تا هطزاى ٍ ّودٌس تاظی ضا ضایح وطزُ اًس 

تیواضی هْله ٍ وطٌسُ ایسظ است ٍ تا ایي ػول ضٌیغ ٍخَز زاضز، تیواضی ایسظ ٍ  وِ ًتیدِ ایي ػول ظضت،

تیواضی ّای هطاتِ ًیع ٍخَز ذَاّس زاضت. ایٌاى ذیال وطزُ اًس ذساًٍسی وِ آى ّوِ تطای اًساى اضظش 

 لائل است ٍ لتل یه اًساى تی گٌاُ ضا تِ هٌعلِ لتل ّوِ هطزم هی زاًس، تی خْت ضسیستطیي هداظات ضا

تطای لَاـ زٌّسُ ٍ لَاـ وٌٌسُ زض ًظط گطفتِ است، ّواًٌس سَظاًسى، اظ وَُ پطتاب وطزى، ظیط زیَاض لطاض 

زازى ٍ زیَاض ضا تِ ضٍیص ذطاب وطزى ٍ تا ضوطیط گطزى ظزى. آضی ذساًٍس هی ذَاّس وسی هطتىة ایي 

ططی زچاض تیواضی ّای الػالج ػول ًطَز ٍ اگط ضس تایس اظ تیي تطٍز تا ضیطِ فساز اظ تیي تطٍز ٍ خاهؼِ ت

ایسظ ٍ اهثال شله ًطَز اها تطط خاّل ٍ ًازاى ایي واض ذالف ضا لاًًَی هی وٌس آى ٍلت زض ػالج تیواضی ایسظ 

هاًٌس ذط فطٍ ضفتِ زض گل هی هاًس. ذساًٍس وِ زستَض اظ تیي ضفتي ٍ لتل لَاـ وٌٌسُ ٍ لَاـ زٌّسُ ضا هی 

حاشق ٍ هاّطی ایي هازُ فساز ٍ ایي غسُ سطقاًی ضا اظ خاهؼِ تططی زّس زض ٍالغ هی ذَاّس هاًٌس زوتط 

تطزاضز. تِ اهیس ضٍظی وِ ّوِ اًساًْا ایي ٍالؼیت ضا تفْوٌس ٍ زضن وٌٌس ٍ اظ ػَالة ایي ػول ذكطًان 

 (1هػَى ٍ هحفَل تواًٌس.)

 ٍسَسِ ضیكاى زض ٍؾَ گطفتي

اػؿای ٍؾَ ضا هی ضست، ٍلی تِ زلص ًوی یىی اظ هسلواًاى، زض ٍؾَ گطفتي ٍسَسِ زاضت، چٌسیي تاض 

 .چسثیس ٍ آى ضا ًازضست هی ذَاًس ٍ تىطاض هی وطز

ػثساهلل تي سٌاى هی گَیس: تِ حؿَض اهام غازق)ع( ضفتن ٍ اظ اٍ یاز وطزم ٍ گفتن: تا ایي وِ اٍ یه هطز ػالل 

 .است، زض ٍؾَ ٍسَسِ هی وٌس

 !َز زاضز، تا ایٌىِ اظ ضیكاى پیطٍی هی وٌس؟اهام غازق)ع( فطهَز: ایي چِ ػملی است وِ زض اٍ ٍخ

 گفتن: چگًَِ اظ ضیكاى پیطٍی هی وٌس؟

 فطهَز: اظ اٍ تپطس، ایي ٍسَسِ واضی اظ ودا تِ اٍ ضٍی هی آٍضز؟



 (2«.)اظ واض ضیكاى است»ذَز اٍ خَاب ذَاّس زاز وِ: 

 

 ٍسَسِ زیگطی زض ٍؾَ

ویِ اغفْاى هطغَل تحػیل تَزًس. استاز هؼظن لِ زض ظهاًی وِ هطحَم آیت اهلل تطٍخطزی)ضُ( زض حَظُ ػل 

هكلغ هی ضَز وِ یىی اظ ضاگطزاى زض ٍؾَ هثتال تِ ٍسَسِ ضسُ است. تسٍى آًىِ هستمیواً چیعی تفطهایٌس 

زستَض هی زٌّس تا وساًی وِ هی ذَاٌّس زض زضس هي حؿَض یاتٌس، هَظفٌس تا ٍؾَ ضطوت ًوایٌس. ٍ اؾافِ 

ؾَ زض ًظطذَزضاى غحیح تاضس، ّویي وِ هاًٌس افطاز هتسیي ٍ آگاُ ٍؾَ هی وٌٌس وِ الظم ًیست آى ٍ

تساظًس وافی است. ضرػی وِ ضیكاى ٍؾَ ضا تطایص تِ غَضت هطىلی زضآٍضزُ تَز، تطای ایٌىِ تتَاًس سط 

ساػت زض خلسِ زضس حاؾط ضَز، ًاچاض هاًٌس زیگطاى ٍؾَیی ساذتِ ٍ زض زضس ضطوت هی ًوَز. پس اظ 

خا هی افتس آى استاز تعضگَاض تِ تؼؿی اظ زٍستاى آى آلا هی  -ٍؾَ ضا هاًٌس زیگطاى گطفتي -هِآًىِ ایي تطًا

فطهایٌس: ایي ضفیمتاى ضا تٌْا ًگصاضیس تا ٍؾَ ضا اػازُ ًوایٌس، تلىِ تا ّواى ٍؾَ وِ سطیغ تطای ضطوت زض 

تا زیگط ٍؾَی تا ٍسَسِ  زضس گطفتِ ٍازاض وٌیس ًواظ ترَاًس. تِ ّویي تطتیة آضٌایاى اٍ هَاظة تَزًس

 .ًگیطز. ٍ تاالذطُ آى ضرع پس اظ چٌسی تِ لكف حك اظ آى ٍؾغ ًدات پیسا هی وٌس

 

 ٍسَسِ ضیكاى زض ػثازت

ًمل ضسُ وِ هطحَم آیت اهلل آلای حاج سیس هحوستمی ذَاًساضی غاحة ًواظ تاضاى زض لن )ظهاى خٌگ  

ُ، هْیای ًواظ است اها تىثیطُ االحطام ضا ًوی گَیس. خْاًی زٍم( هطاّسُ فطهَز وِ ضرػی ضٍ تِ لثلِ ایستاز

آى خٌاب سثة تأذیط ضا اظ اٍ خَیا هی ضَز تِ ػطؼ آلا هی ضساًس وِ لازض تط ًیّت ًیستن )یؼٌی توطوع شّي 

 .ًساضم( آى تعضگَاض هی فطهایس: حطف هطا هی ضٌَی. هی گَیس: آضی

. یؼٌی تِ هحؽ ایٌىِ تطای ػولی آهازُ هی ضَی آلا هی فطهایٌس: تِ ًظط هي ًیّت تطای ضوا الظم ًیست

 .تسٍى فىط تساى السام ًوا، اى ضاء اهلل هأخَض ّستی

 

 ٍسَسِ ضیكاى ٍ ًواظ ضیایی

آٍضزُ اًس وِ ضرع همسسی، ضثی تطای ػثازت تِ هسدس ضفت. زض هسدس وسی ًثَز. ضطٍع تِ ًواظ ذَاًسى  

گَضِ هسدس تِ گَضص ضسیس تا ذَز گفت پس هي  وطز. زٍ ضوؼت ًواظ وِ ذَاًس ًاگاُ غسای ذص ذطی اظ

زض هسدس تٌْا ًیستن وس زیگطی ّن تایس زض هسدس تاضس ضیكاى اٍ ضا ٍسَسِ وطز ٍ تا حالت ضیا غسای 

ضا تا هسّ وطیسُ ذَاًس تِ ذیال ایٌىِ ایي ضرع « ٍ الالؿالیي»ذَز ضا تلٌس ًوَز ٍ زض ذَاًسى حوس ًواظ 

یطة فالًی ضا زض هسدس زیسم زض حالی وِ تا غثح هطغَل ػثازت ٍ ضاظ ٍ فطزا زض هحل اػالم هی وٌس وِ ز



ًیاظ تَز تا ّویي فىط ٍ ذیال ػثازت وطز ٍ ًواظ ذَاًس تا ایي وِ غثح ضس ٍ َّا ضٍضي گطزیس ٍلتی ذَاست 

اظ هسدس ذاضج ضَز ًاگاُ زیس سگی ؾؼیف اظ گَضِ هسدس حطوت وطز ٍ تِ تیطٍى ضفت یىثاضُ تِ ذَز آهس 

یس وِ ّوِ آى ذص ذص ّا اظ آى سگ تَزُ وِ اظ سطهای ضة تِ هسدس پٌاُ آٍضزُ تَز ٍ تا ذَز ٍ فْو

 (3گفت ّوِ ػثازات ضة گصضتِ ام تِ خای تمطب تِ ذسا، تمطب تِ سَی سگ تَزُ است.)

 

 ٍسَسِ ّای ضیكاى زض وویي هؤهٌاى

)یىی اظ ضاگطزاى هؼطٍف اهام تالط(  سالم تي هُستٌیط هی گَیس: زض هحؿط اهام تالط)ع( تَزم، حوطاى تي اػیي 

ٍاضز ضس، ٍ چٌس سؤال وطز ٍ اظ اهام خَاب ضٌیس، ٌّگاهی وِ حوطاى ذَاست ذساحافظی وٌس، تِ اهام 

ٍلتی وِ ها زض هحؿط ضوا ّستین، )هحؿط هلىَتی ٍ تیاًات لسسی ضوا تاػث هی ضَز »تالط)ع( ػطؼ وطز: 

ضتي( ایي زًیا، آضاهص یاتس، ٍ ثطٍتْایی وِ زض زست هطزم است، وِ( زلْای ها ًطم گطزز، ٍ خاًْای ها )اظ ًسا

تِ ًظط ها ذَاض ٍ پست خلَُ وٌس، ٍلی ٍلتی اظ ًعز ضوا تیطٍى هی ضٍین ٍ تا هطزم تِ زاز ٍ ستس ٍ تداضت، 

 « سطگطم هی گطزین، حال ها ػَؼ هی ضَز ٍ تِ زًیا ػاللوٌس هی ضَین ٍ اظ هؼٌَیات زٍض هی گطزین.

 یست؟تغییط حالت چ

 :اهام تالط)ع( فطهَز

ایي حاالت، هطتَـ تِ زلْا است وِ گاّی سرت هی ضًَس ٍ « اًّوا ّی الملَب هطُّ تػؼة ٍ هطَُّ تسْل»

 .گاّی ًطم هی گطزًس

سپس فطهَز: خوؼی اظ اغحاب ضسَل ذسا)ظ( تِ هحؿط آى حؿطت آهسُ ٍ ػطؼ وطزًس: ای ضسَل ذسا! ها 

 .واى آیس، تطساى ّستینزض هَضز غفت ًفاق وِ هثازا تِ سطاغ

 پیاهثط)ظ( فطهَز: چطا تطساى ّستیس؟

اغحاب گفتٌس: ٌّگاهی وِ ها زض حؿَض ضوا ّستین، ضوا تا ًػایح ذَز تِ ها تصوط هی زّیس، ٍ تِ آذطت 

تطَیك هی ًواییس، حالت ذساتطسی زض ها پسیس هی آیس ٍ زًیا ضا فطاهَش هی وٌین، ٍ تِ گًَِ ای تِ آى تی 

وِ گَیا آذطت ٍ تْطت ٍ زٍظخ ضا تا چطن هی ًگطین، ٍلی ٍلتی وِ اظ حؿَض ضوا هی ضٍین ٍ هیل هی ضَین 

تِ ذاًِ ّای ذَز تاظ هی گطزین ٍ تَی فطظًساى تِ هطام ها هی ضسس ٍ ظًاى ٍ افطاز ذاًساى ضا هی تیٌین، 

هؼٌَی ًساضتِ حالت ها ػَؼ هی گطزز، تِ گًَِ ای وِ گَیا زض حؿَض ضوا ًثَزُ این، ٍ ّیچ گًَِ حالت 

 این، آیا ضوا اظ ایٌىِ ایي تغییط حالت ها ًطاًِ ًفاق ها تاضس، ًگطاى ًیستیس؟

 :پیاهثط)ظ( تِ آًْا فطهَز

ًِ، ّطگع )ایي ًفاق ًیست( تلىِ ٍسَسِ ّای ضیكاى « ولّا، اِىَّ ّصُ ذكَات الطّیكاىِ فیطغِّثُىُن فِی السًُّیا...»

َیك هی وٌس، تِ ذسا سَگٌس اگط ضوا ّواى حالت ضا وِ تؼطیف است وِ ضوا ضا تِ سَی زًیا تطغیة ٍ تط



لػافحتىن الوالئىِ »وطزیس )وِ زض ًعز هي پیسا هی وٌیس( ًگِ زاضیس ٍ ازاهِ زّیس، تِ هماهی هی ضسیس وِ: 

 ....فطضتگاى زست زض زست ضوا هی ًْازًس، ٍ تط ضٍی آب )تسٍى ٍسیلِ( ضاُ هی ضٍیس« ٍ هطیتن ػلی الوائ

ي، زسترَش آظهایطات ٍ پطتگاُ ّای گٌاُ لطاض هی گیطز، ٍ تسیاض تَتِ هی وٌس. آیا سري ذسا ضا ّواًا هؤه

 :ًطٌیسُ ایس وِ هی فطهایس

 (222اىّ اهلل یحة التَاتیي ٍ یحة الوتكْطیي( ذساًٍس تَتِ وٌٌسگاى ٍ پاواى ضا زٍست زاضز. )تمطُ، )

 :ٍ ًیع هی فطهایس

 (4( )99ِ( اظ پطٍضزگاض ذَز آهطظش تكلثیس ٍ تِ سَی اٍ تاظگطزیس. )َّز، ٍ استغفطٍا ضتَّىن ثنَّ تَتَا الی)

 

 ٍسَسِ ضیكاى زض هَضز ذساًٍس

پیغوثطاوطم)ظ( فطهَز: گاّی ضیكاى ًعز ضوا هی آیس ٍ هی گَیس: چِ وسی ضوا ضا ذلك وطزُ است؟ ضوا  

ست؟ اگطچٌیي چیعی تطای هی گَییس: ذسای تثاضن ٍ تؼالی. اٍ هی گَیس: پس ذسا ضا چِ وسی ذلك وطزُ ا

وِ ایي « تِ ذسا ٍ ضسَل اٍ ایواى آٍضزم»ضوا پیص آیس )ٍ چٌیي سؤالی زض شّي ضوا پیص آهس( تگَییس: 

 (5سري تاػث هی ضَز ضیكاى )ٍ آى فىط ضیكاًی( اظ ضوا زٍض ضَز.)

 

 ٍسَسِ ّای حسي تػطی

ٍؾَ هی گیطز ٍ چَى ٍسَاس ضٍظی حؿطت ػلی)ع( حسي تػطی ضا زض وٌاض خَی آتی زیس وِ تطای ًواظ  

 .زاضت آب تسیاضی تط اػؿای ٍؾَ هی ضیرت

ػلی)ع( فطهَز: ای لفتی ٍؾَیت ضا آى قَضی وِ ذسا ٍاخة وطزُ ٍ پیاهثطش هستحة لطاض زازُ اًدام تسُ ٍ 

اظ ضیرتي آب ظیاز اختٌاب وي. حسي تػطی گفت: ذًَی وِ اهیطهؤهٌاى اظ هسلواًاى زض هیساى ّای خٌگ ٍ 

 .واضظاض ضیرتِ اظ ایي تیطتط استغحٌِ ّای 

ػلی)ع( فطهَز: آیا ایي ػول تَ ضا غوگیي ٍ افسطزُ وطزُ؟ گفت: تلی. فطهَز: ذساًٍس حعى ٍ اًسٍّت ضا 

 (6ّویطگی وٌس.)

ایَب سدستاًی گَیس: پس اظ ایي خطیاى، حسي تػطی ضا ّویطِ زلتٌگ ٍ اًسٌٍّان هی زیسم گَیا وِ اظ 

آى ضا اظ اٍ پطسیسم ٍ گفتن: چطا ایي چٌیي افسطزُ ٍ غویي ّستی؟ گفت:  زفي ًعزیىاى ذَز تطگطتِ، سثة

 .ًفطیي هطز غالح ٍ ًیىَواضی زضتاضُ هي هستداب ضسُ است

لفتی زض ظتاى ًثكی ضیكاى ضا هی گَیٌس، هازض حسي تػطی اٍ ضا تا ایي اسن ًاهیسُ تَز، ٍلیىي زض زٍضاى 

اظ ایي ضٍ ّیچ وس اٍ ضا تِ ایي ًام ًوی ضٌاذت تا آًىِ  وَزوی آى ضا تطن ٍ تا ایي ًام غسایص ًوی وطز،

 (7ػلی)ع( اٍ ضا تا ایي ًام ذَاًس.)

 



 ٍسَاس زض ًواظ

ظضاضُ ٍ اتَتػیط ّط زٍ هی گَیٌس: تِ اهام)ع( ػطؼ وطزین: هطزی تسیاض زض ًواظش ضه هی وٌس تِ حسی وِ  

هَز: زٍتاضُ ًواظش ضا ترَاًس. گفتین ضه ًوی زاًس چٌس ضوؼت ذَاًسُ ٍ چٌس ضوؼت اظ آى تالی هاًسُ است فط

ٍ تطزیسی تسیاض تط اٍ ضخ هی زّس ّط ٍلت ًواظش ضا اػازُ هی وٌس تاظ زٍزل است ٍ ضه ٍ تطزیس زاضز. 

فطهَز: ًواظش ضا توام وٌس ٍ تِ ضه ذَز تَخْی ًٌوایس. سپس افعٍز: ضیكاى ضا تا ضىستي ًواظ ٍ تاقل 

ٍ ضا تِ قوغ اًساظیس؛ ظیطا ضیكاى تسخٌس ٍ تساًسیص است ٍ تِ آًچِ وطزى آى تِ ًفس ذَز ػازت ًسّیس تا ا

 .ػازت زازُ ضسُ، ذَ هی گیطز

تط ّط یىی اظ ضوا الظم است ًواظش ضا تا حال ضه ٍ تطزیس ازاهِ زّس ٍ ًواظش ضا ظیاز ًطىٌس ٍ تِ ّن ًعًس؛ 

ًگطتِ ٍ گطفتاض ضه ٍ ضثِْ ًوی چَى اگط ًواظگعاض چٌس تاض ایي چٌیي ضفتاض وٌس زیگط زچاض تطزیس ٍ زٍزلی 

گطزز. ظضاضُ گفت: اهام)ع( فطهَز: ضیكاى ضطیط ٍ ًاخٌس هی ذَاّس اظ اٍ اقاػت ضَز ٌّگاهی هَضز ػػیاى ٍ 

 (8ًافطهاًی لطاض گطفت زیگط تِ سطاؽ ضوا ًرَاّس آهس.)

 ذان تطزاضی اظ ظیط پای اهام ٍ پیاهثط تا ٍسَسِ ضیكاى

سیٌِ تَزم، اهام خَاز)ع( ضا هی زیسم وِ ّط ضٍظ تِ هسدس الٌثی هی آهس، زض ػثساهلل تي ضظیي هی گَیس: زض ه

غحي هسدس تِ ًعز لثط پیاهثط)ظ( هی ضفت ٍ تط پیاهثط)ظ( سالم هیىطز، سپس تِ اقطاف ذاًِ فاقوِ)س( 

تاظ هی گطت ٍ ًؼلیٌص ضا اظ پایص تیطٍى هی آٍضز ٍ زض آًدا ًواظ هی ذَاًس، ٍ ایي واض ضٍش ّط ضٍظُ آى 

حؿطت تَز. ضیكاى هطا تِ ٍسَسِ اًساذت وِ تطٍم ذان خای پایص ضا تطزاضم ]زض غَضتی وِ اهام خَاز)ع( 

 [تِ ػللی ضاؾی تِ ایي واض ًثَز ٍ آى ضا واض ًاضایستِ هی زاًست

ضٍظ تؼس زض اًتظاض ًطستن تا ایي واض ضا اًدام زّن، ٍلتی وِ ظْط ضس، زیسم اهام خَاز)ع( سَاض تط االغص تَز، 

لی هاًٌس ّویطِ زض هحل لثلی پیازُ ًطس، تلىِ زض خایی پیازُ ضس وِ سٌگ فطش تَز، تِ هسدس ضفت ٍ ٍ

پس اظ سالم تط پیاهثط)ظ( تِ خای ًواظش ضفت ٍ تا ًؼلیي ذَز ًواظ ذَاًس، ٍ تا چٌس ضٍظ چٌیي وطز، ٍ هي 

 .هَفك ًطسم ذان خای پایص ضا تطزاضم

ذَب است تِ حوام تطٍم، زض آًدا زض وویي تاضن، ّط ٍلت آى  تا ذَز گفتن: زض هسدس تطاین هوىي ًطس،

حؿطت تِ حوام آهس ٍ لسم تط ظهیي ًْاز، ذان خای لسهص ضا تطزاضم، ضفتن ٍ پطسیسم وِ اهام خَاز)ع( تِ 

وسام حوام هی ضٍز. گفتٌس: تِ حواهی وِ زض تمیغ است ٍ حواهیِ آى هطزی اظ ذاًساى قلحِ است هی ضٍز. 

سیسم آى حؿطت زض چِ ضٍظ ٍ چِ ساػتی تِ حوام هی آیس؟ گفتٌس: فالى ضٍظ ٍ فالى ساػت. آًدا ضفتن ٍ پط

ّواى ضٍظ ٍ ّواى ساػت وٌاض حوام ضفتن ٍ هٌتظط آهسى اهام خَاز)ع( ضسم، ٍلتی وِ حواهی هطا زیس، گفت: 

 .اگط حوام هی ضٍی، ظٍزتط تطٍ، چَى تؼس اظ ساػتی اتي الطؾا هی ذَاّس تِ حوام آیس»

 : اتي الطّؾا ویست؟گفتن

 .گفت: هطزی پان ٍ تافؿیلت اظ آل هحوس)ظ( است



 گفتن: هگط ًوی ضَز ضرع زیگطی تا اٍ تِ حوام تطٍز؟

 .گفت: ًِ، ٍلتی اٍ هی آیس، حوام ضا ذلَت هی وٌین

زض ّویي ٌّگام زیسم آى حؿطت تا غالهاًص آهس، یىی اظ غالهاًص خلَتط تَز، حػیطی ضا ّوطاُ زاضت 

م خَاز)ع( ٍاضز ضذتىي حوام ضس ٍ حػیط ضا زض ظهیي پْي وطز حؿطت خَاز)ع( وِ سَاض تط پیص اظ اها

االغص تَز، تِ پیص آهس ٍ سَاضُ ٍاضز ضذتىي ضس ٍ ضٍی آى حػیط پیازُ گطزیس )تاظ هي هَفك ًطسم وِ 

 (ذان خای پایص ضا تطگیطم

ي آلا است؟ )پس چطا سَاضُ تِ حواهی گفتن: آى ضرع هٌسَب تِ آل هحوس)ظ( ضا وِ تؼطیف وطزی ّوی

 (ٍاضز ضذتىي ضس؟

 .گفت: آضی، ّویي است ٍلی اٍ ّیچگاُ هثل اهطٍظ سَاضُ ٍاضز ضذتىي ًوی ضس

تا ذَز گفتن: ًیت هي تاػث ضسُ وِ آى حؿطت، سَاضُ تط ضذتىي ٍاضز گطزز، زض ػیي حال تػوین گطفتن زض 

ىِ تِ همػَز تطسن، زض اًتظاضش ًطستن، ضذتىي تواًن تا ٌّگاهی وِ آى حؿطت اظ حوام تیطٍى آهس، تل

سطاًدام زیسم اظ حوام تیطٍى آهس ٍ لثاس پَضیس پا ضٍی حػیط ًْاز ٍ ّواًدا سَاض تط االؽ ضس ٍ ضفت، زض 

آًدا ًیع تِ تطگطفتي ذان خای پایص هَفك ًطسم، تا ذَز گفتن: هي آى آلا ضا اشیت وطزم تػوین گطفتن وِ 

 .زیگط آى واض ضا زًثال ًىٌن

ظ ٌّگام ظْط، آى حؿطت تِ هسدس آهس ٍ ًرست تط پیاهثط سالم وطز ٍ سپس وٌاض ذاًِ فاقوِ)س( ضفت ٍ تا

 (9ًؼلیي ذَز ضازضآٍضز ٍ زض آًدا ًواظ ذَاًس ٍ تؼس تِ ذاًِ اش تاظگطت.)

ایي زاستاى زض ظهاى حؿطت هَسی ّن اتفاق افتاز، ساهطی همساضی اظ ذان ظیط پای اسة خثطئیل یا فطضتِ 

وِ تط حؿطت هَسی ٍاضز هی ضس تطزاضت ٍ زض ٌّگام هیمات حؿطت هَسی وِ چْل ضٍظ تِ قَل  ای ضا

اًداهیس، گَسالِ ای اظ قال ساذت ٍ اظ آى ذان زض زّاى آى گَسالِ هی ضیرت ٍ غسای گَسالِ زضهی آٍضز 

 .ٍ تسیي تطتیة هطزم ضا تا ٍسَسِ ضیكاى تِ تت پطستی وطیس
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