
96خزداد  26*شوارُ ّفتن*هاٌّاهِ 

َحِسَبَ
َ
ََأ اس  وَٱلنَّ

َ
ََأ ىٓا  تَۡزك  وَي 

َ
ََأ ىل ىٓا  اََيق  َََۡءاَهنَّ َََََََوه 

ىَوَََلَ فَۡتن  ( عنکبوت سوره 2 آیه)َي 

  :گفتند چون كه پنداشتند مردم آیا                        

  مورد دیگر و شوند مى رها آوردیم، ایمان

!گیرند؟ نمى قرار آزمایش

  نیست، شعار و زبان با تنها ایمان،               

  هم ...أحسب».است آزمایش با همراه بلكه

 را عملكرد بایذ نیست، كافى ادّعا) «الیفتنون

   (.كرد قضاوت و دیذ

 گویى سعذیا گرچه سخنذان و نصحیت 

 زعمل كار برآیذ به سخنذانى نیست

َ :(ع) سجاد اهام نَّ اَاللَّه  ََِإنَّ ىب  َكَََنت  ِمََِفََِإَلي  ِزَناَََي  ِذيَِفط  َالَّ
َ َته  ِهِنَيَََجَعل  ؤ  ََلِل م  وراََوََِعيدا  ز  (45 سجادیِ،دػا صحیفِ)س 

 را آى کِ فطزهاى رٍس در کٌین هی تَتِ تَ سَی تِ ها خذایا 

.دادی قزار ٍشادی ػیذ رٍس هَهٌیي تزای

      

  ًواس کِ کٌن هی ػزض هزدم آحاد تِ   :اًقالب هؼظن رّثز

.تذاًیذ خَدتاى جاى ٍ دل هلجأ ٍ هأهي را جوؼِ

 قذم (رُ)خویٌی اهام تا رٍسی :اشزاقی اهلل آیت هزحَم
 اس حاجت یک تٌْا، اگز پزسیذم، ایشاى اس هي .سدین هی

 تِ را سؤال خویٌی اهام خَاّیذ؟ هی چِ تخَاّیذ خذا
چی؟ شوا :فزهَدًذ ٍ تزگزداًذًذ هي
 خَاّن، هی را الْیِ تلٌذ هؼارف ّوِ هي :کزدم ػزض هي

 :فزهَدًذ طلثیذ؟ هی چِ شوا، :پزسیذم ایشاى اس سپس
.خَاّن هی را ػاقثت حسي است هؼلَم خَب،

 شیؼِ ػالیقذر هزجغ اس ٍقتی کِ است دلیل ّویي تِ
 :پزسٌذ هی (رُ)گلپایگاًی الؼظوی اهلل آیت حضزت

ػاقثت حسي :فزهایذ هی چیست؟ شوا حاجت تاالتزیي
 آقای الوسلویي ٍ حجةاالسالم جٌاب اس ّن خاطزُ ایي ٍ

:گَیٌذ هی کِ سیثاست قزائتی
 تزادر اس است آهَس درس تسیار کِ خاطزات آى اس یکی

 آقا حاج الوسلویي ٍ حجةاالسالم هزحَم ػشیشم
  رضا اهام حزم در سهاًی هي :گفت هی کِ تَد هحوذخاًی

 ػثادتٌذ، ٍ ًواس حال در ػلواء اس ًفز سِ دیذم تَدم (ع)
 ّشتاد سي در شوا کِ کٌن سؤال آًْا اس گزفتن تصوین

 دػائی چِ داریذ هستجاب دػای یک تذاًیذ اگز سالگی
کٌیذ؟ هی
 تکزار را سؤال ایي رفتن تشرگَار ػشیش سِ آى خذهت تِ

 خذاًٍذ کِ کٌین هی دػا ها :فزهَدًذ ّوِ تاالتفاق کزدم
.ًوایذ خیز تِ ختن را ها ػاقثت

 پذیزفت را الزشیذ هأهَى دػَت (ع) رضا اهام آًکِ اس پس

  تا ًیش (ع) جؼفز اهاهشادُ شذ، طَس شْز راّی هذیٌِ اس ٍ

 فزسًذسادگاى ٍ فزسًذاى تا ٍ خَد سزپزستی تِ کارٍاًی

  راُ هیاًِ در.کزد ػشیوت خزاساى تِ (ع)کاظن هَسی اهام

 هَسی تي جؼفز هأهَى، سپاّیاى تا درگیزی اس پس ٍ

 رٍستای در شذ، هجزٍح دفاع حیي در (ع)الکاظن

 ًام،  الذیي جالل هٌشل در پیشَا، شْزستاى «سٌَاردَک»

 سال جوادی الثاًی ۱5 تاریخ در ٍاردُ جزاحات شذت اثز تز

.شذ دفي هحل، گَرستاى در ٍ درگذشت قوزی ّجزی 2۱7



 ، آهذم اٍ یاری تِ ٍ شٌاختن را خَد اهام هي
 تٌْا را خَد اهام تزادراًن دیگز کِ هثادا

 ها تک تک تِ اسالم اهزٍس چَى تگذارًذ
 کِ هثادا هقاٍهت اسطَرُ ایي اهام ٍ دارد احتیاج

.تاشذ تٌْا

      

 تخش هحتزم جوؼِ اهام ّای خطثِ تِ تاتَجِ

 صلح اصلی ػلتْای اس اخیز ّای درّفتِ جَادآتاد

تَد؟ چِ هؼاٍیِ تا (ع)حسي اهام

ػَام تصیزتی تی.۱

طلثی دًیا.۲

اًقالتیَى خستگی.۳

هَارد ّوِ.۴

 پا و دست زیاد کردن عرق درمان

 .است صفزا هؼلَل پا ٍ دست سیاد کزدى ػزق
 هجثَر فزد است، خشک ٍ گزم چَى صفزا

 هصزف سیاد آب تشٌگی، خاطز تِ شَد هی
 تذى شذى هزطَب سثة آب سیاد هصزف ٍ کٌذ

  .کٌذ هی ػزق تذى آى، دًثال تِ ٍ شَد هی

 صفزاتز؛ .۱

 خشک را تذى ّای رطَتت ّوِ) طزیفل .2
  ؛(کٌذ هی

 آب؛ تذٍى خزها خَردى .3

 صثح تا ٍ توالذ پا ٍ دست تِ شة را ساج .4
  کٌٌذ؛ صثز

 تذى یا دست تِ ٍ کٌذ آسیاب را هَرد .5
.توالذ

 :پا و دست رفتن خواب درمان

 خَى غلظت هؼلَل پا ٍ دست رفتي خَاب
  .است

  :پا ٍ دست رفتي خَاب درهاى

 دارٍ ایي .است خَى کٌٌذُ صاف دارٍی
است ...ٍ کاسٌی اًار، داًِ کاَّ، اس تزکیثی
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