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 ّوسزم ! راُ خذا را اًتخاب کي کِ جش ایي راُ دیگزی تزای خَضثختی ٍجَد ًذارد.

اًساى کَچکتزیي ًاراحتی داضتِ تاضذ اٍلیي کسی کِ . اگز  احتزام هادر ٍاجة استهلیحِ جاى ّواًطَری کِ هیذاًی 

 سخت ًاراحت هی ضَد هادراست کِ ّویطِ تِ فکز فزسًذ یعٌی جگزگَضِ اش هی تاضذ. . .

راجع تِ هَضَعی ّزگش تِ تٌْایی فکز ًکي حتوا اس قزآى هجیذ ٍ سخٌاى  هلیحِ جاى اگز هثال ًین ساعتی فکز کزدی

ّز چِ  . درتارُ ّز چیشی اٍل فکز کي ًتزس ّز چِ هی خَاّی تگَ. الثتِ -کوک تگیز اهاهاى استفادُ کي ٍ – پیاهثزاى

ٍلی هي هی خَاّن کِ ّویطِ خَب فکز  کِ تخَاّی در قزآى هجیذ ّست هثادا ًاراحت تاضی ّوِ چیش درست هی ضِ

 . اقعا ایي حزف درستِ یا ًِسًذ سٍد ًاراحت ًطَ درتارُ اش فکز کي تثیي آیا ٍ کٌی . هثال ٍقتی یک ًفز تِ تَ حزفی هی

 .الثتِ تَسیلِ ایواًی کِ تِ خذا داری

اًساى تایذ ًواس تخَاًذ ٍ رٍسُ ّن تگیزد .  هلیحِ جاى تِ خذا قسن هسلواى تَدى تٌْا فقط تِ ًواس ٍ رٍسُ ًیست الثتِ

 تَ کوک خَاست حتوا تَ را ًاراحت کزد تعذ پطیواى ضذ ٍ تِ تَ سالم کزد ٍ اس اها تزگزدین سزحزف اٍل اگز دٍستت

ٍ تِ ّز کسی کِ هی ضٌاسی ٍ یا ًوی ضٌاسی خَتی کي. ًگذار کسی  تا هیتًَی تِ دٍستاًت کوک کي . تِ اٍ کوک کي

 .اس تَ ًاراحت تطِ ٍ تزًجِ

خَدش پطیوَى ضذ اس اٍ ًاراحت ًطَ. ّزگش  ّز کسی کِ تِ تَ تذی هی کٌذ حتوا اس اٍ کٌارُ تگیز ٍ اگز رٍسی اس کار

 .هال دًیا اس کسی ًاراحت ًطَ تخاطز

تاقی هی هاًذ. تا  پاکی، صذاقت ،ایواى ، هحثت تِ هزدم ، جاى دادى در راُ ٍطي ، عثادت فقط دًیا هلیحِ جَى در ایي

دٍستت ، فاهیلت  اگِ ضذُ ًاى خطک تخَر ٍلی . حجاب را خیلی سیاد رعایت کي هی تًَی تِ هزدم کوک کي . حجاب ،

 .تا هیتًَی خیلی خیلی عویق درتارُ چیشی فکز کي .رُ، کسی کِ تیچارُ است اٍ را اس تذتختی ًجات تذُرا کِ چیشی ًذا

اس اٍ تپزس کِ هثال چزا ایٌکار را کزدی ٍ تعذ درتارُ آى فکز کي ٍ  سٍد اس کسی ًاراحت ًطَ .ّویطِ سٌگیي تاش

 . . .تصوین تگیز

ام ّویطِ خَضثخت تاضذ . ّزگش اضتثاُ  ایذ هي هزدم تایذ هلیحِهلیحِ تِ خذا قسن تِ فکز تَ ّستن ٍلی هی گَین ض

 . اًتخاب تکٌذ . چَى جش ایي راُ راُ دیگزی تزای خَضثختی ٍجَد ًذارد فکز ًکٌذ . ّویطِ فقط راُ خذا را



ِ تاضی . ّویطِ تِ هزدم کوک کٌی . تِ ّو هلیحِ تایذ هجذدا قَل تذّی کِ ّویطِ تا حجاب تاضی . ّویطِ تا ایواى

 . . . پیغوثزی است ٍ راُ خذاست هحثت کٌی . در جَاًی پاک تَدى ضیَُ

اگِ هی خَاّی عثاس ّویطِ خَضحال تاضذ تایذ تِ حزفْاین گَش کٌی . هلیحِ ّزچقذر هیتًَی درس تخَى . درس 

 . ّویطِ اس خذا کوک تخَاُ . کوک کي خَب قضاٍت کي . تِ هزدم کوک کي . خَب فکز کي . تخَى درس تخَى

 . . . راُ خذا را ّزگش فزاهَش ًکي . حتوا ًواس تخَى

کِ تِ پذر ٍ هادرش احتزام تگذارد ، یعٌی  کسی » ّویطِ تخاطزت ایي کلوات تسیار ضیزیي ٍ پز ارسش را تسپار

 تَد آًْا را جلة ًوایذ ، ّویطِ پیص خذاًٍذ عشیش تَدُ ٍ در سًذگی خَضثخت خَاّذ طَری تا آًْا رفتار کٌذ کِ رضایت

. . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسیج جاهعِ پشضکی 


