
95اسفٌذ  27*شوارُ چْارم*هاٌّاهِ 

ُ ْزَسَلُُاَلِریَُواّلَله
َ
َیاَحُُأ ُُالسِّ ِثیه َُُسَحاًباَُفته ْقَناهه ُُِإَلَُُفسه َُبَلد 

ُ ت  ْحَیْیَناَُمیِّ
َ
ْزَضُُِبِوَُُفأ اَُبْعَدُُاْْلَ ؛َُكَرِلَكَُُمْوِِتَ وزه شه النُّ

(فاطر سوره 9 آیه)

  را بادَا كٍ است كسى َمان خذا ي                        
  را ابرى [بادَا] پس كىذ  مى رياوٍ
  سرزمیىى سًى بٍ را آن [ما] ي اوگیسوذ  برمى
  پس [يسیلٍ] بذان را زمیه آن ي راوذیم مردٌ

  [ویس] رستاخیس بخشیذیم زوذگى مرگش از
است چىیه

  و ابزها حزگت بادها وسش -1               

  الهى اراده با نيست تصادفى بارانها ریشش

  «فسقناه...فتثيز الزیاح ارسل اهلل .است

  حاكم تدبيز و نظم و بزنامه هستى، در -2

«فاحيينا ...فسقناه ...فتثيز ...ارسل» .است

  .كنيد استفاده شهود اس غيب، فهم بزاى -3

  «النشور كذلك»

ِفَسُُاحِتساباَُوُُإمياناُاعَتَكَفَُُمِنُ :(ص)اکزم پیاهثز ُُغه ُماَُلوه
  ( 24007 حذیث کٌشالؼوّال،)؛َذنِبِو؛ُِمنَُتَقَدَمُ

 تِ رسیذى تزاى ٍ ایواى رٍى اس کِ کسى گذشتِ گٌاّاى ّوِ

.شَد  هى آهزسیذُ شَد، هؼتكف الْى ثَاب

      

  اش خطثِ ّز ٍ اش کلوِ ّز جوؼِ ًواس :اًقالب هؼظن رّثز

.است هَهي ٍ هتذیي هزدم ّای دل تز شفاتخشی درهاى یک

  اهلل قذس) طثاطثایی سلطاًی الؼظوی اهلل آیت هزحَم

  تِ الؼلواء استاد ٍ تشرگَار تسیار ػالن (الشکیِ ًفسِ

  ایشاى تا کِ هزجغ تا چٌذ جش تِ یؼٌی. تَد الكلوِ هؼٌی

  آقای شاگزدی قاطثِ ػلواء تاقی تَدًذ، دٍرُ ّن ٍ سي ّن

.تَدًذ ًوَدُ را سلطاًی

  ًشستِ رٍس یک:گَیذ هی ایشاى ّای آقاسادُ اس یكی

 ایشاى تِ تكٌن، استفادُ پذرم اس گفتن خَد تا تَدین؛

  ًصیحت یک فقط هي تِ شوا کِ تشَد تٌا اگز:گفتن

هیگَییذ؟ چِ تكیٌذ،

 کزدًذ؛ تأهلی اًذاختِ، پاییي را سزشاى ایشاى :هیگَیٌذ

!هثز را کسی آتزٍی :فزهَدًذ کزدُ تلٌذ را سزشاى سپس

 کتاب در شصت اهاهشادُ تِ هؼزٍف (ع)ػَى اهاهشادُ

 جٌگی خاٍُ ًشدیكی در : است آهذُ الزّاب تحز

 حسي خلف اتي سپْساالر، اتي ػَى ٍ شذ درگیز

  رستن رٍستای در ٍ رسیذ شْادت تِ (ع)هجتثی

.شذ دفي آتاد



 هي خَى اس ًگْذاری هٌشلِ تِ حجاتتاى خَاّزاًن
 در ٍ کي تزتیت گًَِ سیٌة را فزسًذاًت هادرم.است

.هكي گزیِ هي ختن هزاسن
      

  دشوي فزٌّگی تْاجن تِ تاتَجِ

  تا هقاتلِ تزای دشوٌاى طزحْای

  دٍهَرد )چیست؟ اسالهی جوَْری

(تفزهاییذ تیاى

:ها سوختگی

 : سطحی سوختگیهای درمان -۱

  ػسل هالیذى - الف

  هذاٍم ٍرا آلَئِ صل  - ب

   هزؽ تخن سفیذُ  - ج

 شذُ رًذُ سهیٌی سیة  - د

 هی استفادُ قاتل تٌْایی تِ تاال هَارد اس کذام ّز : تَجِ

 سدى تاٍل هاًغ کٌیذ هی استفادُ ػسل اس ٍقتی ضوٌا تاشذ

 . شَد هی  پَست سزیغ تزهین  ٍ

  : عمقی سوختگیهای درمان - ۲

   ػسل ٍاحذ 2 + سیتَى رٍغي ٍاحذ 5 تزکیة اس استفادُ 

  یا گاٍی کزُ اس هیتَاى سیتَى رٍغي جای تِ : تَجِ

  .ًوَد کٌجذاستفادُ رٍغي

  : سوختگی آفتاب درمان -۳

 سیتَى رٍغي هالیذى

 تَاى هی سَختگی آفتاب اس جلَگیزی جْت : تَجِ

.ًوَد استفادُ قثل اس را سیتَى رٍغي یا  ٍرا آلَئِ صل                
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