فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژه خانواده)
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

روشهای درمان وسواس بانوان
حجتاالسالم والمسلمین عبدالکریم پاکنیا تبریزی

*

مقدمه

وسوام نشانهای از بیماری روحی و روانی و سرچشمه آن وسوسه شی ان و تردیدگ
ُْ ُ َ ً
يدب أ َبدْا
اسز و بایگ هرچه سریعتر درمان شود حضر للی درموده اسدز« :الم ِر
َع ِلي ؛ 1کسی که همه چیز و همه کس را به چشم تردیگ و شف نگاه میکنگ ،همدواره
بیمار اسز» روانرزشکان وسوام را یف نوع بیماری میداننگ که نیاز به درمان دارد
بسیاری دکر میکننگ وسوام تنلا یف بیماری دکری اسز که روی روح اثر دارد ،در
حالیکه این بیماری جسم را هم از بین میبرد این بیماری چنان لذابآور اسز کده
حضر موسی وقتی سامری را نفرین کرد به مرض وسوام دچدار شدگ لالمده
َ َُ َ
َ َّ َ َ
ْ َ
یااَ أ ْن تقاو ال
طباطبائی در ذی آیه شریفة  ۱۷در سوره مبارکه طده «َ ِاِن لاك َِاي الح ِ
َ
م َ
ساس َو ِإ َّن َل َك َم ْو ِع َدا َل ْن ُت ِْ َلف ُه» مینویسگ :سامرى بر اثر نفرین حضر موسدی بده
ِ
مرض وسوام یردتار شگ و با نزدیف شگن ادراد به خود احسام وحشز میکرد و
مییفز« :ت مساس؛ به من نزدیف نشدویگ» آری او مبدتال بده مدرض وسدوام شدگ،
بهطورى کده از مدردم وحشدز مدیکدرد و مدییریخدز و دریداد مدیزد« :تمسداس
2
تمساس»
بررسیها نشان میدهگ با وجود اینکه اختالال روانی در زن و مرد مسداوی اسدز،
اما وسوام در بین خانمها شیوع بیشتری دارد  3وسوام در راکی و نظادز ،وسوام
* استاد س ح لالی حوزه للمیه قم ،از مبلران نخبه ددتر تبلیرا اسالمی
 1للی بن محمگ لیثی واس ی؛ لیون الحکم و الموالظ؛ ص ،20ح ۱20
 2سیگ محمگحسین طباطبایی؛ المیزان دي تفسیر القرآن؛ ج ،۲2ص ۲۱۷
 3وسوام بیماری مردانه یا زنانهای نیسز ،اما اینکه احسام میشود در میان زنان شای تر اسز ،شایگ
به این للز باشگ که طبق یفته برخی محققین ،مردان ،تا جدائی کده بتوانندگ وسدوام خدود را آشدکار
نمیکننگ ولی زنان آن را ابراز میدارنگ
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

در مورد خ اها ،وسوام در مورد روابط خدانوادیی ،وسدوام در مدورد حساسدیز
نسبز آینگه درزنگان و وسدوام در مدورد نگراندیهدای مختلدف زندگیی از جملده
مصادیق مختلف وسوام در بانوان اسز با توجه به اهمیز موضدوع وسدوام ایدن
نوشتار در اگد ارائه رو های درمان این مشک روانی در محگوده این مجا اسز
البته از آنجا که درمان وسوام اختصاص به زن و مرد نگارد ،رو هدای ارائده شدگه
لمومیز دارد و مختص زنان نیسز
مفهوم وسواس

وسوام که خاطره و خواطر شی انی نیز نام دارد ،در لرز به معندای ادگایی آرام و
رنلانی اسز  1در مفردا راغب آمگه:
وسوام در اا اگای آهستهای اسز که از بههم خوردن زینز آال برمیخیدزد
سپس به هر اگای آهسته یفته شگه اسز و در اا الح به خ ورا و ادکدار بدگ و
نام لوبی که در د و جان انسان ریگا میشود و شبیه اگای آهسدتهای اسدز کده در
یو

درو میخواننگ ،اطالق یردیگه اسز

2

وسواسی به کسی مییوینگ که این خ ورا بهطور مستمر برای او رگیگ میآیدگ و او
نیز به آن ترتیب اثر میدهگ
روشهای درمان وسواس

برای درمان بیماری روحی و جسمی وسوام راههدای مختلفدی وجدود دارد کده بده
برخی از آنان میرردازیم:
 .5پذیرفتن بیماری وسواس

در مرحله او شخص بایگ بپذیرد که بیمار اسز ایر درد مبتال به وسوام نپذیرد کده
بیمار اسز درمان رذیر نیسز او بایگ به نشانههای وسوام توجه کنگ که آیا ردتدار و
ادکار او مث وسواسیها هسز یا نه؟ ایر خود را بیمار نگانگ هریدز بده دکدر لدالج
نخواهگ ادتاد او ایر متوجه بیمداری نیسدز رهنمدود دادن بده او هدیچ اثدری ندگارد
اینیونه اشخاص همانهائی هستنگ که حضر لیسی هم با دم مسدیحائی خدود،
 1محمگ بن مکرم ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج ،7ص255

 2حسین بن محمگ راغب اافلانی؛ مفردا

الفاظ قرآن؛ ص 17۱

روش های درمان وسواس زنان

وی را نمیتوانگ درمان کنگ
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1

 .5امدادهای معنوی

لباد به معنای یاری جستن از قگر بینلایز خگاونگ اسز انسان با یاد خگاونگ،
آرامش مییابگ .بهیقین دلا ،نماز ،روزه 2و توس در آرامش روانی و کاهش اض راب
3
وسواسیها اثر بهسزایی دارد امام رضا درمود« :إ َذا َح َز َندک َأ ْمدر َیدْيْ َف َصد ِّ َر َ
كع َتدين؛
ِ
ِ
زمانی که یردتداری شدگیگی تدو را غمگدین سدازد ،دو رکعدز نمداز بخدوان» امدام
َ
ْ
ْ
ْ َّ
َّ َّ َ
َّ َ َ َ
اادق درمود« :ت َي َت َمک ُن الش ْيط ُان ِبال َو ْس َو َس ِة ِم َن ال َع ْب ِْ ِإت َو ق ْْ أ ْع َرض َع ْن ِذك ِر الل ِه َو ْاس َدت َه َان
َ َ
ِّ َ
َ
َو َسک َن ِإلى َن ْه ِي ِه َو َن ِسيَ اطَل َع ُه َعلى ِس ِّر ؛ 4شی ان مودلق بده وسوسدهي بندگهاي نميشدود
مگر آنیاه که از یاد خگا روي بگردانگ و آن را سبك بشدمارد و در جایگداه نادرمداني
خگا قرار ییرد و درامو کنگ که خگا بر رنلان او آیاه اسز»
 .5تقویت باورهای دینی

برای درمان وسوام الزم اسز باورهای دینی تقویز شود چون از ملمترین لوامد
وسوام دوری از آموزههای دینی اسز بیتردیگ ردتار ادراد وسواسدی بدرای جلدب
رضایز خگا نیسز درد دارای وسدوام مدییویدگ بده دلدم نمدیچسدبگ لمد آدم
وسواسی رب ی به تقوا و تگین نگارد
حضر امام خمینی در کتاب ارزشمنگ شرح چل حگیث مینویسگ:
بگانکه وسوسه و شف و تزلز و شرک و اشباه آنلا از خ درا شدی انیه و القائدا
ابلیسیه اسز که در قلوب مردم میانگازد؛ ایر از کما تقوا و احتیاط در دین اسدز،
چه شگه اسز که بسیارى از این وسواسیهاى بیجا و جاه هاى متنسف راجد بده
امورى که احتیاط الزم یا راجح اسز احتیاط نمیکننگ؟ تا کنون کدی را سدراغ داریدگ
که در شبلا راج به اموا  ،وسواسی باشگ؟ تداکنون کدگام وسواسدی لدوض یدف
مرتبه زکا یا خمس چنگ مرتبه داده باشگ؟ و به جاى یف مرتبده حدج چندگ مرتبده
5
ردته باشگ؟ و از غذاى شبلهناک ررهیز کرده باشگ؟
1
2
3
4
5

محمگ بن محمگ (شیخ مفیگ)؛ اإلختصاص؛ ص 22۲
محمگ بن للی بن بابویه (شیخ اگوق)؛ الخصا ؛ ج ،2ص 7۲2
رضیالگین حسن بن دض  ،طبرسی؛ مکارم األخالق؛ ص 327
سیگهاشم بحرانی؛ البرهان دي تفسیر القرآن؛ج ،2ص55۷
سیگ روح هلال خمینی؛ شرح چل حگیث امام خمینی ؛ (حگیث  25د وسوام) ،ص 22۲تا 227
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

 . 5تفکر دربارۀ سرمایههای تلفشده

ایر یف وسواسی به سرمایههای از دسزردته از لحاظ مدادی و معندوی توجده کندگ
یقیناً در ردتار خود تجگیگنظر خواهگ کرد لمر ما بلترین سرمایه اسز که شدی ان از
ما میییرد بگن از بلترین سرمایههای انسان اسز که در اثر وسوام درسوده میشود
و مشکال روستی ،زانو درد ،آرتروز ،دردهای مفصلی ،دیسف کمر ،سائیگیی زانوها
بخشی از درسایش جسم وسواسیهاسز همچنین خسدتگی و ادسدردیی روحدی از
دیگر موارد اسراق در سرمایههاسز این در حالی اسز که امام باقر درمودَ « :ك َ
دان
َّ ُ
ْ ُ
ُ َّ
َر ُسو الل ِه َي َت َوضأ ِب ُم ٍّْ َو َيغ َت ِس ِب َصاع؛ 1رسو ه لال با یف ُم لگ آب ( ۷50یدرم) وضدو
مییردتنگ و با یف ااع آب ( 3لیتر) غس میکردنگ»
اساسا ترک وسوام امر آسانی نیسدز ولدی در ادور رادشداری در تدرک ،آسدان
َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ
دادع
خ
خواهگ شگ امیرالمؤمنین میدرمایگِ « :إذا ِخفَ صعوبة أمدر فاصدعب لده يدذ لدك و
ِِ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ
دك؛ 2هریاه از سختی و دشواری کاری ترسدیگی ،در برابدر آن،
الزمان عن أحْا ِث ِه تهن علي
سرسختی نشان بگه ،که رامز میشود و در برابر حوادث روزیار ،چاره انگیشی کدن،
که بر تو آسان میشود»
 . 5الگوگیری از بزرگان دینی

الگوییری از رهنمودها و ردتار بزریان از ملمترین رو های درمان وسوسده اسدز،
همانطوری که قبال به وضوی ریامبر اشاره شگ دیگر بزریان ما نیز چندین بودندگ
ماجرای برخورد دقیه بزرگ ااحب جواهر با یف شدخص وسواسدی در ایدن مدورد
آموزنگه اسز 3شیخ محمگ حسن نجفی ،دقیه بزرگ شیعه ااحب جواهر دیدگه بدود
که :شخصی از خزینه حمام 4بیرون میآیگ ،چنگ قگمی میرود ،بعدگ بریشدته ،داخد
خزینه میشود ااحب جواهر دلمیگ که او به وسوسه مبتال اسز ررسیگ :چرا چندین
میکنی؟ یفز :چون زمین حمام راک نیسز و بخاری که از آن جدا بلندگ مدیشدود،
 1محمگ بن حسن شیخ حر لاملی؛ وسائ الشیعة؛ ج ،۲ص 21۲
 2لبگالواحگ بن محمگ تمیمی آمگى؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ح 2۲01
 3للی محمگ حیگری نراقی؛ وسوام ،شناخز و راه های درمان؛ ص ۲32
 4خزینه در حمامهای قگیمی حوضچهای بود که هماننگ جکوزیهای امروزی با کف و بگنه آهکی یا
سیمانی ساخته میشگ و آب یرم در آن قرار مییردز ،ادراد بیرون از محیط حوضچه خزینده اسدتحمام
میکردنگ و قب از خروج برای شستشوی بگن وارد حوضچه خزینه میشگنگ

روش های درمان وسواس زنان
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نجس اسز و وقتی که بخار به بگن من میخورد ،نجس میشود بده همدین خداطر،
برای شستن بگنم برمییردم آن شخصیز بزرگ ،خواسز ذهن او را با حردی کده از
سنخ همان خیا او اسز ،منصرق کنگ درمود :آری ،درسز مدییدویی ،لکدن چدون
بخار از آن طرق به آب خزینه اتصا دارد ،نجاسز به آن سرایز نمیکنگ او متقالدگ
شگه ،بیرون ردز رس از آن ،دیگر آن کار را تکرار نکرد 1توجه بده سدیر بزریدان و
همچنین مرور خاطرا وسواسیهای رها شگه از چنگا وسوام هم مفیگ اسز
 .5توجه به فتوای فقها

کسی که وسوام دارد بایگ در مورد مسائ احکام بهمقگار متعارق اکتفا کنگ و ذرهای
بیشتر از دیگران در موضدولا دیندی تکدرار ننمایدگ در ایدن مدورد دقلدا ضدمانز
نمودهانگ که تکلیف شرلی آدم وسواسی همان مقگار متعارق اسز که دیگران انجدام
میدهنگ الم از آنکه به یقین برسگ یا نرسگ حضر آیز ه لال خامنهای در راسخ سدؤا
یف خانم وسواسی برای درمان وسوام چنین رهنمود دادهانگ:
ادراد وسواسی که دارای حساسیز نفسانی شگیگی در مدورد نجاسدز هسدتنگ ،الزم
اسز برای رهایی خود از بیماری وسوام به توایههای زیر لم کننگ:
الف .از نظر شرع مقگم ،در طلار و نجاسز ،اا بر طلار اشدیا اسدز یعندی
در هر موردی که کمترین تردیگی در نجس شگن آن برایشان حااد شدگ ،واجدب
اسز حکم به لگم نجاسز کننگ
ب .ایر یاهی یقین به نجاسز هم ریگا کردنگ بایگ حکم به لگم نجاسز کنندگ ،مگدر
در مواردی که نجس شگن یف شیظ را با چشمان خود ببیننگ به طوری که ایدر ددرد
دیگری هم آن را ببینگ یقین به سرایز نجاسز ریگا کندگ ،دقدط در ایدن مدوارد بایدگ
حکم به نجاسز کننگ استمرار اجرای این حکم در مورد ادراد مزبور تا زمدانی اسدز
که این حساسیز به طور کلی از بین برود
ج  .هر شیظ یا لضوی که نجس مدیشدود بدرای ت لیدر آن یفبدار شسدتن بدا آب
لولهکشی بعگ از زوا لین نجاسز کادی اسز تکرار در شستن یا ددرو بدردن آن در
آب الزم نیسز ،و ایر شیظ نجس از قبی رارچه و ماننگ آن باشگ بنابر احتیداط بایدگ
به مقگار متعارق دشار و یا تکان داده شود تا آب از آن خارج یردد
 1محمود اریانی بلبلانی؛ شناخز و درمان وسوسه و وسوام در اسالم؛ ص 71
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رهتوشه علمی ـ تخصصی مبلغان (ویژة خانواده)

د .دین اسالم دارای احکام سل و آسان و من بق با د ر بشری اسز ،لذا آن را بدر
خود مشک نکننگ و با این کار بالث وارد شگن ضرر و اذیز به جسدم و روحشدان
نگردنگ حالز دللره و اض راب در این موارد ،زنگیی را بر ایشدان تلدخ مدیکندگ و
خگاونگ راضی به رنج و لذاب ایشان و کسدانی کده بدا آنلدا ارتبداط دارندگ نیسدز
شکریزار نعمز دین آسان باشنگ و شدکر ایدن نعمدز ،لمد بدر اسدام تعلیمدا
خگاونگ تبارک و تعالی اسز
هـ  .این حالز ،یف وضعیز یذرا و قاب لالجی اسدز رهدایی از آن ،احتیداج بده
رؤیا و معجزه نگارد ،بلکه بایگ ذوق و سلیقۀ شخصی خود را کنار یذاشته و متعبدگ و
مؤمن به دستورا شرع مقگم باشنگ اددراد بسدیاری بعدگ از ابدتال بده آن بدا رو
مذکور از آن نجا یادتهانگ به خگاونگ توک کنیگ و نفس خدود را بدا همدز و اراده
1
آرامش بخشیگ انشاظ هلال مودق باشیگ.

آیز ه لال مکارم شیرازی نیز در راسخ به سؤا یف خانم که به وسدوام شدگیگ مبدتال
بوده اسز ،چنین مییویگ« :شما بایگ تسلیم حکم خگا باشیگ حکم خدگا ایدن اسدز
که به مقگار متعارق بشوییگ ،بقی له براى شما «راک» اسز ،هر چنگ حالز وسدوام بده
شما مییویگ نجس اسز ،این روشنترین راه اسز و بسیارى از ایدن طریدق درمدان
2
شگهانگ»
 .7توجه به عوامل وسواس

ال شناخز لدواملی مانندگ:
برای درمان وسوام ،شناخز ریشهها ترثیر دراوان دارد مث ً
ضعف روحی ،جسمی و سوظ تربیز از ریشههدای آن اسدز در ایدن ادور الزم
اسز روح و جسم تقویز شگه و تربیز هم اادالح شدود ،چدرا کده ممکدن اسدز
والگین در تربیز درزنگان دچار ادراط و یا تفدریط شدگه باشدنگ امدام محمدگباقر
ْ َ ْ
اآلباء َم ْن َدعا ُ ال ِب ُّر ِالى اتفر ِاط »3بگترین رگران کسی اسز که نیکی [بده
درموده اسز« :یر ِ
درزنگ] را به حگ ادراط برسانگ » در اینجا یکی از دو حالز متصور اسز:
اول :سل انگارى بیش از حگ مادران در ردتار با کودک ،بهیونهاى که این طدرز دکدر
1. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27339

 2ناار مکارم شیرازی؛ رساله احکام بانوان جگیگ؛ ص  ،32سوا 31
 3احمگ بن ابی یعقوب؛ تاریخ یعقوبی؛ ج  ،2ص 320
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در کودک ایجاد یردد که هیچکس در مسائ نجاسز و راکی و ردتارهاى کودکانها
او را تحزنظر و کنتر نگاشته و در نتیجده خدود بایدگ از خدود موانبدز کدرده و
ردتارهایش را کنتر کنگ و چون کودک قگر تشخیص کادی نگارد ،دچار وسدوام
و حساسیز بیش از حگ مییردد
دوم :سخزییرى بدیش از اندگازه مدادران در طلدار و نجاسدز کدودک ،موجدب
حسدام شدگن و دقدز
وسوام او در آینگه میشود و زمینة اذیدز و آزار کدودک و ل
کردن بیش از انگازه او را دراهم میآورد
 .8بیاعتنایی به وسوسهها

از اساسیترین راهکارها برای درمان وسوام لملی و وسوام دکری ،بی التنایی بده
وسوسههاسز ادراد وسواسی نبایگ به وسوسهها التنا کننگ برای مبارزه با وسوسههدا
بلتر اسز للگ و ریمان ببنگنگ ،یا نذر کننگ ،خدود را جریمده کنندگ و بدا ایدن رو
طلسم التنا به وسوسهها و به دنبا آن طلسم تکرار را بشکننگ درمان االی و اساسی
وسوام دکری و لملی بیتوجلی و بیالتنایی و بیخیالی اسز مدثال کسدی کده در
الما لبادی وسوام دارد ،با خود للگ کنگ که من یف بار مدیشدویم ،یدف بدار
وضو میییرم و یف بار غس میکدنم قرائدز را یدف بدار مدیخدوانم و اادال بده
َّ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ
داع ف ِدإذا
وسوسههای شی ان توجه نمیکنم امام اادق درمودِ « :إنما ي ِر يْ الخ ِبيث أن يط
َ
َ َ ُ
ُع ِصديَ ل د ْ َي ُعد ْدْ ِإلددى أ َحد ِدْك ْ ؛ 1شددی ان رلیددگ مددیخواهددگ از او اطالددز شددود ،ایددر بدده
وسوسههایش التنا نشود بده سدراغ کسدی از شدما نمدیآیدگ» البتده ایدر انسدان بده
2
وسوسههای شی انی یردتار نبود ،ملکو آسمانها را بده چشدم مشداهگه مدیکدرد
شالر مییویگ :
در راه عشق وسوس اهرمن بسى است

هشدار و گوش دل ب پ ام سروش ن

3

 .9شناخت پیامدهای وسواس

تصور کنیگ دردی که چنگین سالز در حمام به شستشوی خود مشرو اسدز چده
وقز و انرژی مفیگی را از دسز میدهگ یا دردی به این دلی که حتدی ایدر از یدف
 1محمگ بن یعقوب ،کلینی؛ الکادي؛ ج ،3ص  ،351ح 2
 2مال محسن دی

کاشانی؛ المح لجة البیضاظ؛ ج  2ص ۲25

 3شمسالگین محمگ حادظ شیرازی؛ دیوان حادظ؛ غز 3۱1
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متری س آشرا رد شود ،احسام میکنگ که ممکن اسز نجدس یدا کثیدف شدود،
هیچوقز منز را ترک نکنگ و یا خانم خانهداری رس از یف ملمدانی همده لدوازم را
بایگ بشویگ و موارد اینچنینی بسدیار چده ادگماتی را بده خدود و اطرادیدانش وارد
میکنگ بنابراین ریامگ وسوام و ادکار مزاحم به معنی تخریدب زندگیی خدود ددرد و
اختال و سلب آسایش و آرامش برای دیگران اسز و ریامگهای بسیار مخرب دیگدر
که شرایط بیماری را وخیمتر و بگتر میکنگ  1ایر خانمها به برخی از آثار وسوام در
زنگیی خانواده خود دقز کننگ و آثار شوم آن را در تزلز خانواده ببیننگ ،بیتردیگ در
ردتار خود تجگیگنظر میکننگ به لنوان مثا مردی مییویگ:
از زنم خیلی راضی هستم همهجور هنری بلگ اسز از کگبانویری و آشپزی بگیریدگ
تا هر کاری که دکدر

را کنیدگ ادگاقز و ملربدانی در وجدود

مدوج مدیزندگ

خالاه از هر نظر نمره زنم  22اسز ،برای همدین کارهدایش اسدز کده بدیاندگازه
دوستش دارم و لاشقش هستم اما مشک بزریی دارم و چیزی نمانگه رواندی شدوم
آن هم وسوام بیش از انگازه اسز که آبرو برایم نگذاشته و با کارهایی کده مدیکندگ
جرأ

نمیکنم به ملمانی بروم یا ملمانی را به خانهام دلو کنم مدگام مدییویدگ

ال هم وسوام نگارم با ایدن کده او را خیلدی
بقیه کثیف هستنگ و دقط من تمیزم اا ً
دوسز دارم ،اما با این شرایط چیزی به روانی شگن خودم هم نمانگه اسز هر جدور
هم با او احبز میکنم ،دلی و من ق میآورم ،اهمیز نمیدهدگ چدون هدزارویدف
دلی بیربط برای کارهایش میآورد دیگر نمیدانم چکدار کدنم و از ایدن وضدعیز
خسته شگهام

2

 .51مراجعه به روانپزشک

در برخی از موارد برای بلبدود روندگ درمدان ،بلتدر اسدز بده روانشدنام بدالینی و
روانرزشف مراجعه شود
سایر توصیه های کاربردی

ضبط کردن ردتار ،نوشتن ادکار ،تلقین شی انی بودن وسوام ،ترییر شرایط آبوهدوا
1. http://drmandanashaban.com/Article/More/16

 2یروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان:

https://www.yjc.ir/fa/news/5817475
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و شرایط زنگیی ،دوری از ادکار رویایی ،استعاذه و مگاومز به ذکر اللی 1،ردر کدردن
اوقددا دراغددز ،یسددتر زنددگیی جمعددی ،مسددادر های دسددتهجمعی و دوری از
بیکاری و تنلایی ،داالهیردتن از ادراد وسواسی 2 ،تقویز ادکار مثبز برای مقابله بدا
ادکار منفی ،کسب معردز بیشتر با م العه مناب مربوطه ،تعق در موضوع خودآزاری
و دیگرآزاری ،یاری خانواده وسواسی ،رد رذائ اخالقی همچدون تکبدر و غدرور و
زیادهخواهی و خود را باالتر از انبیاظ و اولیاظ دانستن ،دوری از تحقیر دیگران ،ورز
کردن و باالخره خوانگن مرتب نمازهای یومیه در موق معین و انجام لبدادا مقدرر
آرامبخش اسز
فهرست منابع
کتب
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