اخالق همسرداری

تُیٍ کىىدٌ:
محمدرامىدی
مدیریت شعب استان خراسان رضًی

اًسبى هَخَدی است کِ اص دٍخٌجِ هَسد ثشسسی قشاس هی گیشد ؛ ( )1خٌجِ هابدی ٍ ییاَاًی ( )2خٌجاِ سٍیای ٍ
هؼٌَی .ثٌبثشایي اػوبل ٍ سفتبس اًسبى ًیض دس دٍ یَصُ قشاس هی گیشد کِ سفتبس ّبی ییَاًی ٍ سفتبس ّابی اًسابًی دٍ
ًبهی ّستٌذ کِ هی تَاى ثش ایي یَصُ ّب ًْبد .دس ٍاقغ ایي سفتبس ّب پبسخ ثِ ًیبص ّبی اٍ دس ایي یَصُ ّبست.اًسبى
ثب اصدٍاج کشدى ّ ،ن ثِ یک سشی ًیبص ّبی ییَاًی ٍ هبدی خَد پبسخ هی دّذ ٍ ّن ثِ یک سشی ًیبص ّبی سٍاًی
ٍ هؼٌَی کِ اًسبى اص ایي خْت دس ثیي هَخَدات هٌحػش ثِ فشد است.الجتِ دس ثؼؿی افشاد ثشآٍسدُ کشدى ًیبص ّبی
هبدی هْوتش اص ثشآٍسدُ کشدى ًیبص هؼٌَی است  ٍ ،دس ثؼؿی ثشػکس  ،اهب آى چِ هسلن است  ،ایي است کِ دٍام
ایي پیًَذ ٍ کبهیبثی دس آى ثستگی ثِ سفتبسّبی قشفیي داسد  .ایي سفتبسّب ّن سفتبس ّبی خٌسی قاشفیي سا دس ثاش
هی گیشد کِ ثِ آى ثْذاضت صًبضَیی هی گَیین ٍ ّن سفتبس ّبی اًسبًی کِ صیاش هدوَػاِ ایای اص اخانس اًسابًی
است.ثِ ًظش ضوب ثب تحکین سٍاثف خٌسی هی تَاى ثِ دٍام پیًَذ اهیذٍاس تش ثَد یب ثب تحکین سفتبسّبی صٍخیي ؟ اگش
چِ سٍاثف خٌسی دس خبی خَد هْن ٍ قبثل تَخِ است  ،اهب هكوئٌبً ًوی تَاًذ خض پبیِ ّبیی صًذگی ثبضذ  ،دس ٍاقغ
دس ّوسش د اسی آًچِ اغل است ؛ تَع سٍاثف اًسبًی است ٍ آًچِ فشع است ًَ ،ع ٍ هیضاى ٍ کیفیت سٍاثاف خٌسای

است.دلیل ایي اهش سٍضي است  ،صیشا اٍال آًچِ هحیف سا غویوی هی کٌذ  ،ثشخَسد قشفیي ًسجت ثِ ّوذیگش های
ثبضذ  ،اگش ایي ثشخَسد ثش اسبس هؼیبس ّبی الْی ثبضذ  ،هحیكی گشم ضکل هی گیشد ٍ ًگبُ ّب ثِ ًگبُ ّبی اًسبًی
ٍ الْی تغییش خَاٌّذ کشد ٍ ایٌدبست کِ خذا ثِ ٍػذُ خَد ػول هی کٌذ ٍ ثیي صى ٍ ضَّش هؤدت ٍ سیوت ثشقشاس
هی کٌذ ؛ دس ایي ًَع فؿب یسبسیت ّبی قشفیي ًسجت ثِ ّن تب یذ غفش کن هی ضَد ٍ فؿبی اػتوابد ٍ آساهاص
ضکل هی گیشدٌّ .گبهی فؿبی آساهص دس هحیف خبًَادُ ضکل ثگیشد  ًِ ،تٌْب فقف دس کٌبس ّن ثَدى ثاِ صٍخایي
آساهص هی دّذ  ،ثلکِ کَچکتشیي دیذاس ٍ ًظش افکٌذى ًیض هبیِ آساهص است .هسلوب سٍاثف خٌسای ٍ ػابقفی ًیاض
لزت ثخص تش خَاّذ ثَد.ایي سا ثب صهبًی هقبیسِ کٌیذ کِ ایي ًَع سٍاثف ثِ اخجبس غاَست گیاشد ٍ اص تاشس اص ّان
پبضیذى خبًَادُ غَست هی گیشد .هػذاس اٍل ثشای صًذگی سشضبس اص ػَاقف  ،صًذگی اهبم ػلی (ع) ٍ ّوسش ایطبى
است کِ دائوب ثشای خبًَادُ ٍ ّوذیگش خبًفطبًی هی کشدًذ ٍ یتی اص دیذاس یکذیگش ایسبس آساهاص های کشدًاذ.
(ثشای هكبلؼِ ثیطتش ثِ قسوت هقبلِ  --ائوِ ٍ اٍلیب خذا هشاخؼِ کٌیذ) ٍ هػذاس گشٍُ دٍم  ،صًذگی ػذُ کثیشی اص
هشدم دًیبست.
اهب چِ چیض ثبػث ضذ تب هحیف خبًِ ػلی (ع) ثب آى ّوِ سبدگی ٍ فقش ثِ آى هحیف ثب ًطبـ تجذیل ضَد ؟ آیب خاض
ایي ثَد کِ خذاًٍذ ثِ هؼٌبی ٍاقؼی کلوِ هَدت ٍ سیوت سا هیبى آى دٍ ثضسگَاس ثشقشاس سبختِ ثاَد؟ دقیقاب ًّوابى
چیضی کِ دس قشآى ثِ آى ٍػذُ دادُ است.
اهب ایي سَال هكشح هی ضَد کِ چشا ثیي صًبى ٍ ضَّشاى اهشٍصی ایي هَدت ٍ سیوت ثشقشاس ًیست ؟
خَاة ایي سَال سٍضي است  ،اگش ثِ سیشُ ٍ سفتبس ّبی آى فبقوِ (س) ٍ ػلی (ع) هكبلؼِ کٌین  ٍ ،سفتبسّابی آى
دٍ سا هَسد ثشسسی قشاس دّین خَاة ثسیبس سٍضي خَاّذ ضذّ.وبى قَس کِ گفتِ ضذ ثبیذ دیذگبُ ًسجت ثِ ّوساش
یک دیذگبُ ثش اسبس هؼیبس ّبی اًسبًی ثبضذ ٍ ًِ ثش آٍسدُ کٌٌذُ ًیبص ّبی خٌسی ! ثبیذ اخنس یبکن ثاش خابًَادُ
یک اخنس اًسبًی ثبضذ  ،ثبیذ ّذف ّب ٍ ًیت ّب سؾبی خذای هتؼبل ثبضذ.اگش هشد ٍ صى ثِ ایي ّذف ثب ّن صًذگی
هطتشکی سا ثِ دٍس اص گٌبُ ٍ آلَدگی ضشٍع کٌٌذ  ،هكوئٌبً ثِ ٍػذُ خذا خَاٌّذ سسیذ .اهب دس ػػش هب ضشٍع صًذگی
ثِ هجبدلِ اقتػبدی ثیطتش ضجبّت داسد تب اصدٍاج ! اّذاف قشفیي کوتش هسبئلی هبًٌذ سؾبی خذاست  ٍ .ایي اّذاف

ثیطتش سفغ ًیبص است ! (دقت کٌیذ سفغ ًیبص اغل ًیست ثلکِ فشع است)  ،اگش خبًَادُ ثش اسبس سفغ ًیبصّبی خٌسی
ضکل ثگیشد  ،پس اص هذتی خستگی قشفیي ًسجت ثِ ّن سا دس پی خَاّاذ داضات  ٍ ،ایاي ثبػاث تؿاؼیف ثٌیابد
خبًَادُ خَاّذ ضذ ٍ.خَد ّویي خستگی ّب ػذم اػتوبد سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت  ٍ ،یسبسیت ّابی ضاذیذی سا
دس هیبى صى ٍ هشد ثِ ٍخَد خَاّذ آٍسد.
اهب چِ قَس اخنس اًسبًی سا ثشقشاس کٌین ؟
اسنم ًسجت ثِ دٍست سفبسش ّبی صیبدی سا کشدُ است  ،اگش ثپزیشین یکی اص ثْتشیي دٍستبى ّوسشاى هب ّستٌذ
 ،کِ سبلیبى سبل دس کٌبس هب ّستٌذ  ،هَظف خَاّین ثَد ػنٍُ ثش یقَس ّوسشی  ،یقَس دٍست سا ّن دس ثشاثش اٍ
سػبیت کٌین  ،کِ دس ایٌدب پبسُ ایی اص ایي یقَس سا ثشای ضوب ًَضتِ این :
ٍ . 1قتی ثِ ّن سسیذیذ  ،ثِ ّن سنم کٌیذ ؛ لجخٌذ ثضًیذ ٍ ثب ّن دست ثذّیذ  ٍ ،سٍی ّوذیگش سا ثجَسیذ.
 .2ثِ اٍ ثگَییذ دلت ثشایص تٌگ ضذُ ٍ ّوَاسُ اص دس کٌبس اٍ ثَدى ایسبس آساهص های کٌیاذ( .الجتاِ اص دسٍى ثاب
اضتیبس ٍ ًِ اص سٍی اخجبس)
 . 3ثب اٍ ثب تَاؾغ ٍ ثِ ًشهی ثشخَسد کٌیذ  ٍ ،خولِ ّبیی کِ دٍست داسیذ ثاِ ضاوب ثگَیٌاذ (هحجات آهیاض) ثاِ اٍ
ثگَییذ ٍ .ثشای اٍ آسصٍی خَضجختی ٍ سنهتی ٍ  ...کٌیذ.
 .4اص صثبى ثذى استفبدُ کٌیذ  ،یؼٌی ثب یبالت غَست ٍ چْشُ ایسبس قلجی خَد سا ثِ اٍ ثگَییذ.
 .5ثْتشیي سخي ّب سا ثگَییذ  ،اص گفتي هسبئلی کِ قشف هقبثل ًسجت ثِ آى یسبس است ؛ خَدداسی کٌیذ  .تٌذ
خَ ٍ خطي ًجبضیذ.
 .6ثِ اٍ ایتشام ثگزاسیذ ٍ ثب کلوبت صیجب غذایص کٌیذ.
ً .7قبـ هطتشک سا پش سًگ کٌیذ ٍ اص د سات گزاضاتي ثایي اختنفابت ضاذیذا خاَدداسی کٌیاذ ؛ ٍ ساؼی کٌیاذ
اختنفبت سا ثب گزضت اص ثیي ثجشیذ ٍ کوشًگ کٌیذ.

 .8ایتذا خَد سا خبی اٍ ثگزاسیذ ٍ سپس ثب اٍ یشف ثضًیذ .
ّ.9وَاسُ ثِ یشف ّبی اٍ گَش دّیذ ً ٍ ،سجت ثِ غحجت ّبی اٍ ثی هیلی ًکٌیذ ٍ ًظشات اٍ سا ثطٌَیذ.
 .11اٍ سا ضبد کٌیذ.
 .11اگش دسثبسُ کبسی ػزسی داضت  ،آى سا ثپزیشیذ.
 . 12دس یقص ّوَاسُ دػب کٌیذ  ٍ ،ایي سا ثِ اٍ اػنم کٌیذ( .دػب اص ثب توبم ٍخَد دس یق ّوسش اثشات ػدیجی داسد
کِ خض ًبضٌبختِ ّبی خْبى ّستی است).
 .13ثبػث اًس ٍ الفت ٍ آساهص اٍ ثبضیذ  ،قَسی کِ اٍ اص دس کٌبس ضوب ثَدى ایسبس لزت ٍ ضبدی ٍ آساهص کٌذ.
 . 14گبُ گبّی ٍ ثِ هٌبسجت ّبی هختلف ٍ یتی ثِ خبقش دلتٌگی ٍ یب ّش ثْبًِ ایی ثِ اٍ ّذیِ ایی ثذّیذ ! یتای
یک ضبخِ گل
ّ .15ش چِ کِ ثِ یبل اٍ هفیذ است سا ثِ اٍ ثگَییذّ ٍ .وشاص اٍ ثبضیذ.
 .16اگش دس یقص ًیکی کشدیذ ؛ آى سا کَچک ضوبس ٍ آى سا اػنم ًکي.
 . 17اص گفتي اضتجبّبت ًْشاسیذ ٍ اص ػزسخَاّی کشدى  ،ایسابس ضکسات واشٍس ًکٌیاذ( .واشٍس هخػاَظ رات
خذاست ًِ ثٌذگبى اٍ)
 .18دس ضٌبخت سٍییبت اٍ تنش کٌیذ ٍ سؼی کٌیذ اٍ سا دسک کٌیذ.
 .19کَچکتشیي ستوی ثِ اٍ ًکٌیذ ٍ ّشگض اٍ سا ثِ توسخش ًگیشیذ.
ّ . 21شگض سؼی ًکٌیذ ثِ خبقش خَدی ًطبى دادى  ،اص اتوبم ثحث قفشُ ثشٍیذ  ،ثلکِ ًطابًِ ثلاَؽ ضاوب فشٍثاشدى
خطن استّ .21.شگض اٍ سا ثب گفتبس ٍ سفتبس تحقیش ًکٌیذ  ،اص چبپلَسی ًیض ضذیذا پشّیض کٌیذ .آى چِ ّست ّوابى
سا ثب قذس ضٌبسی ثگَییذ.

 .22اص لح ثبصی ٍ ًبسضا گَیی ٍ اتْبم صدى ضذیذا پشّیض کٌیذ.
 . 23اٍ سا فشیت ًذّیذ  ٍ ،ثِ اٍ دسٍؽ ًگَییذ  ،ایي سا فشاهَش ًکٌیذ کِ هب چیضی ثِ ػٌَاى دسٍؽ هػلحتی ًذاسین.
ّ . 24شگض ًسجت ثِ اٍ ثغؽ ٍ کیٌِ ٍ یسبدت ًذاضتِ ثبضیذ کِ ایي ًطبًِ ثذثختی ضوبست ٍ ػبهلی ثشای تخشیات
صًذگی خَ ضوب.
ٍ دس آخش ّوسش ضوب صهبًی کِ ضشیک خٌسی ضوبست  ،خیلی ًبچیض تش اص صهبًی است کِ دٍست ضوبست ّ ،وسش
ضوبست ٍ اهبًت داس ضوب  ،پس فشاهَش ًکٌیذ ثِ اٍ ثِ ػٌَاى یک اًسبى ًگبُ کٌیذ ٍ ثاِ ػٌاَاى هکوال ٍ لجابس !
لجبسی کِ ثشای پَضبًذى ثذی ّب است .
ثْتشیي صًذگی صهبًی است کِ قشفیي ثِ ّن دس سسیذى ثِ اّذاف الْی ّوکبسی کٌٌذ  ٍ ،ایاي هْوتاشیي ٍظیفاِ
اًسبى ّب دس قَل صًذگی است ؛ ٍ ایي هْن تشیي ٍظیفِ اختوبػی ! ّشگض ًگزاسیذ ػشف سبختگی هشدم کِ خبسج اص
یذٍد الْی است  ،یشف ٍ یذیث هشدم ضوب سا اص اّذاف ٍ چْبسچَة ّبی الْی دٍس کٌذ.
ّشگض اخبصُ ًذّیذ ّ ،وسش ضوب اص چْبسچَة ّبی الْی فشاتش سٍد  ٍ ،ایٌدبست کِ ثبیذ ثب اٍ قبقغ ثبضیذّ .شگض ثاِ
خبقش ّوسش خَد اص یذٍد الْی تدبٍص ًکٌیذ ؛ کِ ًطبًِ ثذثختی است.
ضوب ثبیذ اهش ثِ هؼشٍف سا اص خبًَادُ خَد ضشٍع کٌیذ ٌّ ٍ ،گبم اصدٍاج ثب کسی اصدٍاج کٌیذ کِ ایي هؼیبس ّب دس اٍ
ٍخَد داضتِ ثبضذ  ،دقت کٌیذ توبم هَاسد رکش ضذُ اهشی دٍ قشفِ است ؛ ٍ ٌّگبهی ًتیدِ هثجات های دّاذ کاِ
قشفیي آى سا تب یذٍدی اًدبم دٌّذ ٍ.ثِ ػٌَاى سخي پبیبًی ّ ،ویطِ خذا سا ًبظش اػوبل خَد ثذاًیذ ٍ اص سٍصی کِ
ضبّذ ّوبى قبؾی است  ،ثتشسیذ کِ هجبدا ظلوی ًسجت ثِ کسی سٍا داسیذ.
پَدهبى آداة هؼبضشت ٍ آئیي ّوسش داسِی
آئیه َمسرداری
اخالق خًش َمسري شكایت ي دردل بي فایدٌ

* اخنس خَش ّوسش  :اص خولِ ٍظبیفی کِ ثشای هشداى ًسجت ثِ خبًوْب تأهیي ضذُ است ،داضتي اخنس خاَش
است .اخنس خَش سیطِ دس ثسیبسی اص خَثیْب ٍ سفتبس پسٌذیذُ ٍ اػوبل ًیک داسد.
خَش اخنقی ّن دس خبهؼِ ٍ ّن دس هحیف خبًِ ٍ کبس ثسیبس اسصضوٌذ هی ثبضذ .خَش اخنقی سٍضْبی هختلفی
داسد .هثنً اگش کسی هی خَاّذ دس ّوِ خب اخنس خَة اص خَد ًطبى دّذ ،ثبیذ سؼی کٌذ کِ غافبت پساٌذیذُ سا
توشیي کٌذ ،هثل ایوبى.
پیبهجش (غ لی اهلل ػلیِ ٍ آلِ)هی فشهبیٌذّ :ش کس ایوبًص کبهلتش هی ضَد ،ثِ ّوبى اًذاصُ ثبیاذ خاَش اخانس تاش
ضَد.
• هظبّش خَش اخنقی :
ً .1شم خَیی
ً .2شم صثبًی
• اهبم غبدس (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ ً :یکَکبسی ٍ یسي خلق  ،خبًِ ّب سا آثبد ٍ ػوشّب سا صیبد هی کٌذ.
• سسَل اکشم (غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ)هی فشهبیٌذ  :کبهلتشیي هشدم اص خْت ایوبى ،خَش اخنس تشیي آًْب هی ثبضاذ،
ثْتشیي ضوب کسی است کِ ثِ خبًَادُ اش ًیکی کٌذ.
• اهبم غبدس (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ  :ضخع ثذاخنس خَدش سا دس ػزاة قشاس هی دّذ.

• پیبهجش اکشم (غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ)هی فشهبیٌذ  :ػیطی ثْتش اص خَس اخنقی ًیست.

• دسد دل ثی فبیذُ  :ثؼؿی اٍقبت اًسبى دس ثیشٍى اص خبًَادُ اص چیضی ًبسایت هی ضَد ،یبل ًجبیذ آى ًابسایتی سا
ثِ دسٍى خبًَادُ ثیبٍسد ،ایي کبس دسست ًسجت ثلکِ ثبیذ سؼی هی کٌین ًبسایتی ثیشٍى اص هٌضل سا ثاِ دسٍى خبًاِ
اًتقبل ًذّین ،چشا کِ ایي کبس ثش سٍی ثچِ ّب ٍ ّوسش تأثیش هٌفی ثش خبی هی گزاسد.
• اهبم ػلی (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ ٍ :قتی کبسی ثش هسلوبى دضَاس ضذ ،ضکبیت خَد سا ًضد هشدم ًجشد ثلکاِ ًاضد
خذاًٍذ کِ کلیذ ّوِ هطکنت دس دست اٍست ،ثجشد)
• پیبهجش (غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ)هی فشهبیٌذ ّ :ش کس هػیجتی سا کِ دس هبل یاب ثاذًص کتوابى کٌاذ ٍ ًاضد هاشدم
ضکبیت ًکٌذ ثش خذا الصم است گٌبّبًص سا ثیبهشصد.
اخنس دس خبًَادُ
آثبس یفظ ػفت :
اص خولِ آثبس ػفت :پبکذاهٌی – خلت اػتوبد ّوسش -تحکین پیًَذ خبًَادگی است .دس خبًَادُ اگش هشد ػفت داضتِ
ثبضذ ،ػفت اٍ دس ّوسش ٍ فشصًذاًص ّن تأثیش هی گزاسد ٍ آًْب سا اص فسبد دٍس خَاّذ کشد.
یفظ ػفت ثبػث هی ضَد  ،اًسبى خلَ خیلی اص خَاستِ ّبی ًفسبًی خَیص سا ثگیشد ٍ اص آلَدگیْبی ضَْاًی دٍس
ثوبًذ.
• اهبم ػلی (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ  :ثِ ٍاسكِ ػفت ثب خَاستِ ّبی ًفسبًی هخبلفت ٍسصیذ.
• اهبم غبدس (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ  :اگش هی خَاّیذ ػفت ّوسشتبى یفظ ضَد ٍ هاَسد تؼاشؼ دیگاشاى قاشاس
ًگیشد ،ضوب ّن ػفت خَد سا یفظ کٌیذ.
• اهبم غبدس (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ  :اص صًبى هشدم چطن ثپَضیذ تب ّوسشاًتبى ػفیف ثوبًٌذ.

• خلت اػتوبد ّوسش :اگش هشد ػفیف ثبضذّ ،وسش ٍی اٍ سا ثِ ػٌَاى یک اًسبى ثضسگَاس ،پبکاذاهي ،ثاب ضخػایت ٍ
اسصضوٌذ هی پٌذاسًذ ٍ ثِ ٍی اػتوبد هی کٌذ.
• اهبم ػلی (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ  :ػفت اًسبى سا یفظ هی کٌذ ٍ اٍ سا اص پستیْب ًگِ هی داسد.
• تحکین پیًَذ خبًَادگی ّ :ش چِ قذس خبًَادُ ًسجت ثِ ػفت ثی تَخِ ثبضذ ّوبى اًاذاصُ ًظابم صًاذگی هتضلاضل
خَاّذ ضذ.
• اهبم ػلی (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ  :ثوشُ پبکذاهٌی ،خَیطتي داسی است
• اهبم ػلی (ػلیِ السنم)ّ :ش کس آًچِ سا ًوی یبثذ ،ثخَاّذ ثِ صیٌت ػفت آساستِ ًخَاّذ ضذ.
استجبـ اًسبًی
سیش تحَالت استجبـ اًسبًی
• تبسیخ تکبهل ثطش دس دٍ ػػش اتفبس افتبدُ است :
* ػػش ضفبّی :
ثِ صهبًی گفتِ هی ضَد کِ ثطش ٌَّص ثِ استجبـ ٍ في آٍسی خذیذ ٍ اقنػبت ٍ کتبثت خیلای دستشسایس ًذاضاتِ
است.
ػوَم اًسبًْب ،پیبم خَد سا اص قشیق یشکبت دست ٍ کطیذى ػکس ثِ دیگشاى هٌتقل هی کشدًذ .یبل اگش ثخَاّین
آى سا اص ًظش صهبًی ،یسبة کٌین تب سبل  832ضوسی ٍ هؼبدل سبل  1453هیندی ،ایي ػػش سا ػػش ضفبّی های
گَیٌذ.
ػػش کتبثت  :دس ایي ػػش ثطش ثِ خف ٍ آهَختي اص قشیق ًَضتي دستشسی پیذا کشدُ اسات پاس اص سابل 1453
هیندی سا ػػش کتبثت هی گَیٌذ.

ًکتِ ای سا کِ داًطوٌذاى دس تبسیخ ثذاى تَخِ داضتِ اًذ ،اختشاع کبوز ٍ پیبهذّبی آى ٍ تحَلی کِ دس اثش اختاشاع
کبوز ٍ چبح ثَخَد آهذُ است ،سیش ثطش سا ثِ سَی اختشاػبت خذیذ ،سشػت ثخطیذُ است.
*کْکطبى گَتٌجشگ ٍ هبسکٌی :
دس ایي دٍ تؼجیش ػبلن ثِ دٍ کْکطبى تؼجیشضذُ است .دس کْکطبى گَتٌجشگ ،ثطش ثِ ٌّشّبیی هثل چبح ٍ ًَضتي ،
تػبٍیش دست پیذا کشد .دس کْکطبى هبسکٌی ،تحَالت ثسیبس چطوگیش ٍ ػدیت تش است ،هبسکٌی های گَیاذ ٍ :سٍد
ثطش ثِ ػشغِ سادیَ ٍ استفبدُ اص اهَاج ٍ ضیَُ ّبی خذیذ استجبقی کِ دس گزضتِ سبثقِ ًذاضتِ است ،هی ثبضذ.
• گًَِ ّبی دیگش استجبـ ػجبستٌذ اص :
 .1استجبـ ثب ییَاى
 .2استجبـ ثب هبضیي
آئیي ّوسش داسی
ثْبًِ خَیی هشد ،دلدَیی اص هشد
• ایشاد ٍ ثْبًِ خَیی هشد :ثِ قَس کل دیذُ ضذُ است ،ثؼؿی اص هشدّب چِ دس خبًِ ٍ چِ دس هٌاضل کبسضابى ایاشاد
گشفتي است ٍ ّوَاسُ ثِ کبسّبی هشدم اضکبل هی گیشًذ ،یبل هی خَاّذ کَچک ٍ ثی اّویات ثبضاذ .ایاي گًَاِ
افشاد هوکي است خَد داسای ایشادّبیی ثبضٌذ کِ ثِ آًْب تَخْی ًوی کٌٌذ.
ایي افشاد ًِ تٌْب هطکلی سا ثشقشف ًوی کٌٌذ ،ثلکِ ثب گشفتي ایشاد ٍ ثْبًِ صًذگی سا سخت های کٌٌاذ ،ایاي افاشاد
ثیطتش اّل یشف ّستٌذ تب اّل ػول ثبضٌذ.
یبل اگش هشدم دس خبًِ اص ّش کبسی ایشاد ثگیشد هثل سفتبس خبًن دس خبًِ – تویضی هٌضل – ًحَُ وزا پختي ٍ  ...ایي
گًَِ سفتبس ثبػث دلسشدی خبًن هی ضَد ٍ اًگیضُ صًذگی خَة ٍ ضیشیي سا اص اٍ هی گیشد.

• اهبم ػلی (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ  :اص خولِ ضشیفتشیي ضخع کشین ایي است کِ اص آًچِ کاِ های داًاذ ٍ های
فْوذ ( اص سفتبس ًبهٌبست دیگشاى تغبفل ًوبیذ)
• دلدَیی اص ّوسش  :یکی اص ٍظبیف هشد ایي است کِ یبالت ّوسش خَد سا دس ًظش ثگیشد ،ثِ خػَظ ٍقتی یبدثِ
تلخی ثش ٍی ػبسؼ ضذُ است ،ثبیذ هحجت خَد سا ًسجت ثِ ٍی افضایص دّذ ،ثشای ایٌکاِ ایاي هحجات تساکیي ٍ
تسنیی ثبضذ ثش ًبسایتی اٍ.
اهبم غبدس (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ  :یق صى ثش هشد ایي است کِ ثذاًی خذاًٍذ ثضسگ اٍ سا هبیِ آساهص ٍ اًس تَ
قشاس دادُ ٍ ایي ًؼوتی است اص خبًت خذاًٍذ ،پس ثبیذ اٍ سا ثضسگ داسی ٍ ثب ًشهی ثب اٍ سفتبس کٌی.
اخنس دس خبًَادُ
دسک ّوسش ٍ ًقص آى
دسک ّوسش  :صى ٍ ضَّش ثب تَخِ ثِ ایٌکِ صًذگی هطتشکی سا ثب ّن ضشٍع کشدُ اًذ ،ثبیذ ثِ خَاستِ ّبی ّن تَخِ
کٌٌذ پس ثٌبثشایي ثبیذ یق ٍ یقَس یکذیگش سا ادا ًوبیٌذ ٍ ثِ ضخػیت اختوبػی ّوذیگش ایتشام ثگزاسًذ.
• ًقص دسک ّوسش:
دسک ّوسش آثبس صیبدی داسد :
 .1کوک ٍ تؼبٍى
 .2سفغ اختنف
 .3سفتبس هحتشهبًِ
 .4یفظ ضخػیت
ّ .5ن دلی ٍ ّن دسدی

حال اگر بٍ َمسر بي يجُي وشان دادٌ شًد :
 .1دل سشدی
 .2هنلت
 .3سٍح یأس ٍ ًباهیذی سا ثذًجبل داسد
• پیبهجش (غلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ)هی فشهبیٌذ  :ثَدى هشد دس هیبى خبًَادُ اش دس پیطگبُ خذاًٍذ اص اػتکبف دس هسدذ
هي (هسدذ الٌجی) هحجَة تش است.
هْن تشیي هسئلِ تَخِ ثِ ًیبص خَد است ،یبل اگش هشدی ثِ ًیبصّبی خَد تَخاِ کٌاذ ٍ آى سا ثطٌبساذ  ،ثابلكجغ
هتَخِ ًیبصّب ّن دس ّوسشش هی ضَدٍ ،لی اگش ثِ ًیبصّبی خَد تَخِ ًکٌذ ثِ ًیبصّبی ّوسشش ّن تَخْی ًوی
کٌذ.
• اهبم ػلی (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ  :آًکس کِ خَد سا ًوی ضٌبسذ ،چگًَِ دیگشاى سا ثطٌبسذ.
• هَاًغ دسک ّوسش:
 – 1سٍییِ خَد ثشتشثیٌی  :دس افشاد هوکي است ػبهلی یب ٍیژگی خبغی ٍخَد داضتِ ثبضذ کِ ثِ ٍاسكِ آى خاَد
سا ًسجت ثِ دیگشاى ثشتش ثذاًٌذ  ،هثل صیجبیی.
* اهبم ػلی (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ  :خَد ثضسگ ثیٌی دس سشپشستی ٍ ٍالیت ،خَاسی دس اًضٍاست.
* اهبم ػلی (ػلیِ السنم)هی فشهبیٌذ  :خَد ثضسگ ثیٌی هشد ،اٍ سا کَچک هی کٌذ.
 – 2ثی تَخْی ثِ ًقص ّوسشّ :وِ افشاد دس صًذگی ًیبص ثِ تَخِ داسًذ ،صى دس هٌضل صیوت های کطاذ ،خبًاِ سا
هشتت هی کٌذ  ،ثِ ثچِ ّب هی سسذ ٍ وزا تْیِ هی کٌذ ،یبل اص ّوسشش تَقغ داسد کِ ٌّگبم ٍسٍد ثِ هٌاضل ثاِ

کبسّبیی کِ کشدُ ،تَخِ کٌذ ٍ اص اٍ تطکش کٌذ یبل اگش هشد تَخْی ثِ دٍس ٍ ثش خَد ًذاضتِ ثبضذ ،ثبػث ًبسایتی ٍ
دلسشی صى هی ضَد ٍ اًگیضُ اٍ سا ثشای اداهِ صًذگی اص ثیي هی ثشد.
* خذاًٍذ دس قشآى کشین هی فشهبیٌذ  :اگش ضکش گضاسی کٌیذ ،ثش ضوب خَاّین افضٍد ٍ اگش ًبسپبسی کٌیذ ،هدابصاتن
ضذیذ خَاّذ ضذ.

تْیِ کٌٌذُ:
هحوذ ساهٌذی
هذیشیت ضؼت استبى خشاسبى سؾَی

