
 

 های درمان وسواس بانوانروش
  * ینیا تبریزاالسالم والمسلمین عبدالکریم پاکحجت

 مقدمه 
ی و روانی و سرچشمه آن وسوسه شی ان و تردیدگ روحبیماری از  یاوسوام نشانه

يدُب » درموده اسدز:   حضر  للیدرمان شود عتریهرچه سر گیو با اسز ْاً   اْلُمِر َبد
َ
 أ

کنگ، همدواره ینگاه مشف و  گیترد چشم و همه کس را به زیکه همه چ یکس 1؛َعِلي 
به درمان دارد   ازیکه نداننگ ی میمارینوع ب فوسوام را یرزشکان   روان«اسز ماریب

روح اثر دارد، در  یاسز که رو یدکر یماریب فیکننگ وسوام تنلا یدکر م یاریبس
آور اسز کده این بیماری چنان لذاب برد یم نیجسم را هم از ب یماریب نیا کهیحال

وقتی سامری را نفرین کرد به مرض وسوام دچدار شدگ  لالمده  حضر  موسی
َِ َأْن َتُقاوَ  »در سوره مبارکه طده  ۱۷طباطبائی در ذی  آیه شریفة  اي اْلَحیاا َِ نَّ َلاَك  اِِ

ال ََ
َلَفهُ  ِْ بده  سامرى بر اثر نفرین حضر  موسدینویسگ: می« ِمساَس َو ِإنَّ َلَك َمْوِعدَا َلْن ُت

کرد و  شگن ادراد به خود احسام وحشز می فبا نزدی و یردتار شگ وسوام مرض
مبدتال بده مدرض وسدوام شدگ، آری او «  نشدویگ ف؛ به من نزدیت مساس»یفز:  می
تمسداس » زد: یریخدز و دریداد مدی کدرد و مدی مدیطورى کده از مدردم وحشدز  به

 2« تمساس
 ،اسدز یدر زن و مرد مسداو یاختالال  روان نکهیبا وجود ا دهگ ینشان م هابررسی

وسوام در راکی و نظادز، وسوام  3 دارد یشتریب وعیها ش خانم نیاما وسوام در ب
                                                           

 * استاد س ح لالی حوزه للمیه قم، از مبلران نخبه ددتر تبلیرا  اسالمی 

  ۱20، ح 20صلیون الحکم و الموالظ؛   للی بن محمگ لیثی واس ی؛ 1
  ۲۱۷، ص ۲2 ج المیزان دي تفسیر القرآن؛ محمگحسین طباطبایی؛  سیگ 2
تر اسز، شایگ  شود در میان زنان شای ای نیسز، اما اینکه احسام می   وسوام بیماری مردانه یا زنانه3

به این للز باشگ که طبق یفته برخی محققین، مردان، تا جدائی کده بتوانندگ وسدوام خدود را آشدکار 
 دارنگ آن را ابراز میکننگ ولی زنان  نمی

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان

 ـ شماره اول 1441ـ رمضان  1399بهار  
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در مورد خ اها، وسوام در مورد روابط خدانوادیی، وسدوام در مدورد حساسدیز 
هدای مختلدف زندگیی از جملده نسبز آینگه درزنگان و وسدوام در مدورد نگراندی

مصادیق مختلف وسوام در بانوان اسز  با توجه به اهمیز موضدوع وسدوام ایدن 
 درمان این مشک  روانی در محگوده این مجا  اسز  هاینوشتار در اگد ارائه رو 

ارائده شدگه  یهدارو البته از آنجا که درمان وسوام اختصاص به زن و مرد نگارد، 
 یسز زنان ن ختصم ومومیز دارد ل

 مفهوم وسواس
آرام و  ییادگا ینام دارد، در لرز به معندا زین ی انیوسوام که خاطره و خواطر ش 

   راغب آمگه: در مفردا 1اسز  یرنلان
  زدیدخیآال  برم نزیهم خوردن زاسز که از به یاآهسته یوسوام در اا  اگا

به خ ورا  و ادکدار بدگ و ه اسز و در اا الح آهسته یفته شگ یبه هر اگا سپس
اسدز کده در  یاآهسدته یاگا هیشود و شبیم گایکه در د  و جان انسان ر ینام لوب

   2 اسز گهیخواننگ، اطالق یردییو  درو م
آیدگ و او طور مستمر برای او رگیگ مییوینگ که این خ ورا  بهوسواسی به کسی می

 دهگ نیز به آن ترتیب اثر می

 های درمان وسواس روش
هدای مختلفدی وجدود دارد کده بده برای درمان بیماری روحی و جسمی وسوام راه

 رردازیم:برخی از آنان می

 . پذیرفتن بیماری وسواس 5
کده  ردینپذدرد مبتال به وسوام  ایر مرحله او  شخص بایگ بپذیرد که بیمار اسزدر 

های وسوام توجه کنگ که آیا ردتدار و   او بایگ به نشانهسزین ریاسز درمان رذ ماریب
ها هسز یا نه؟ ایر خود را بیمار نگانگ هریدز بده دکدر لدالج ادکار او مث  وسواسی

ی نیسدز رهنمدود دادن بده او هدیچ اثدری ندگارد  نخواهگ ادتاد  او ایر متوجه بیمدار
هم با دم مسدیحائی خدود،  هائی هستنگ که حضر  لیسییونه اشخاص همان این

                                                           

  255، ص7ج لسان العرب؛ ؛  محمگ بن مکرم ابن منظور1
  17۱ص  مفردا  الفاظ قرآن؛ ؛راغب اافلانیحسین بن محمگ   2



   07   وش های درمان وسواس زنانر

 

   1توانگ درمان کنگ وی را نمی

 های معنوی . امداد5
نلایز خگاونگ اسز  انسان با یاد خگاونگ، به معنای یاری جستن از قگر  بی لباد 

اض راب کاهش و در آرامش روانی و توس   2لا، نماز، روزهیقین دبه .یابگآرامش می
ْ  َفَصد ِّ َركَعَتدين» :درمود سزایی دارد  امام رضاهاثر بها وسواسی ي ِْ ْمدر  َید

َ
 3؛ِإَذا َحَزَندک أ

 امدام«  رکعدز نمداز بخدوان یردتداری شدگیگی تدو را غمگدین سدازد، دو که زمانی
ِه َو اْسدَتَهاَن  َت » درمود: اادق ْعَرَض َعْن ِذْكِر اللَّ

َ
ْْ أ ِْ ِإتَّ َو َق ْيَطاُن ِباْلَوْسَوَسِة ِمَن اْلَعْب ُن الشَّ َيَتَمکَّ

ََلَعُه َعَلى ِسرِّ  شدود  اي نمي ي بندگه شی ان مودلق بده وسوسده 4؛َو َسَکَن ِإَلى َنْهِيِه َو َنِسيَ اطِّ
ن را سبك بشدمارد و در جایگداه نادرمداني آ ویاه که از یاد خگا روي بگردانگ مگر آن

 « خگا قرار ییرد و درامو  کنگ که خگا بر رنلان او آیاه اسز

 . تقویت باورهای دینی 5
برای درمان وسوام الزم اسز باورهای دینی تقویز شود  چون از ملمترین لوامد  

جلدب تردیگ ردتار ادراد وسواسدی بدرای های دینی اسز  بیوسوام دوری از آموزه
چسدبگ  لمد  آدم یویدگ بده دلدم نمدیرضایز خگا نیسز  درد دارای وسدوام مدی

 وسواسی رب ی به تقوا و تگین نگارد  
 نویسگ:  می شرح چل  حگیثدر کتاب ارزشمنگ  حضر  امام خمینی

و اشباه آنلا از خ درا  شدی انیه و القائدا   کو تزلز  و شر فکه وسوسه و ش بگان
انگازد؛   ایر از کما  تقوا و احتیاط در دین اسدز،  مردم می ابلیسیه اسز که در قلوب

راجد  بده  فهاى متنس جا و جاه  هاى بی چه شگه اسز که بسیارى از این وسواسی
کننگ؟ تا کنون کدی را سدراغ داریدگ  اسز احتیاط نمی  امورى که احتیاط الزم یا راجح

 فسواسدی لدوض یدکه در شبلا  راج  به اموا ، وسواسی باشگ؟ تداکنون کدگام و
مرتبده حدج چندگ مرتبده  فمرتبه زکا  یا خمس چنگ مرتبه داده باشگ؟ و به جاى ی

 5ررهیز کرده باشگ؟ کنا ردته باشگ؟ و از غذاى شبله
                                                           

  22۲ص  اإلختصاص؛ )شیخ مفیگ(؛محمگ   محمگ بن 1
  7۲2، ص 2 ؛ جالخصا   محمگ بن للی بن بابویه )شیخ اگوق(؛ 2
  327ص  ؛مکارم األخالقالگین حسن بن دض ، طبرسی؛    رضی3
  55۷، ص2 جالبرهان دي تفسیر القرآن؛  سیگهاشم بحرانی؛ 4
   227تا  22۲وسوام(، ص د 25؛ )حگیث شرح چل  حگیث امام خمینی  سیگ روح الله خمینی؛ 5
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 شده های تلفسرمایه ۀ. تفکر دربار  5
ردته از لحاظ مدادی و معندوی توجده کندگ های از دسزایر یف وسواسی به سرمایه

از شدی ان اسز که  هیسرما نیلمر ما بلترنظر خواهگ کرد  تجگیگ یقیناً در ردتار خود
شود های انسان اسز که در اثر وسوام درسوده می بگن از بلترین سرمایه  ردیییما م

زانوها  یگییکمر، سائ سفید ،یمفصلدردهای زانو درد، آرتروز،  ،یمشکال  روست و
ادسدردیی روحدی از هاسز  همچنین خسدتگی و بخشی از درسایش جسم وسواسی

َكداَن »درمود:  امام باقرهاسز  این در حالی اسز که دیگر موارد اسراق در سرمایه
ِه  ٍّْ َو َيْغَتِسُ  ِبَصاع َرُسوُ  اللَّ  ِبُم

ُ
أ یدرم( وضدو  ۷50آب ) گل مُ  فیبا  رسو  الله  1؛ َيَتَوضَّ

 «کردنگی( غس  ملیتر 3ااع آب ) فییردتنگ و با یم
اساسا ترک وسوام امر آسانی نیسدز ولدی در ادور  رادشداری در تدرک، آسدان 

ْمدر  َفاْصدُعْب َلدُه َيدُذ َّ َلدَك َو َخداِدِع » :گیدرمایم نیرالمؤمنیامخواهگ شگ  
َ
ََ ُصُعوَبَة أ ِإَذا ِخْف

اِثِه َتُهْن َعَلْيدَك  َْ ْح
َ
َماَن َعْن أ در برابدر آن،  ،یگیترسد یکار یو دشوار یهریاه از سخت 2؛الزَّ

کدن،  یشیو در برابر حوادث روزیار، چاره انگ شودینشان بگه، که رامز م یسرسخت
 « شودیکه بر تو آسان م

 گیری از بزرگان دینی . الگو 5
های درمان وسوسده اسدز، ها و ردتار بزریان از ملمترین رو الگوییری از رهنمود

دیگر بزریان ما نیز چندین بودندگ  اشاره شگ  طوری که قبال به وضوی ریامبرهمان
ماجرای برخورد دقیه بزرگ ااحب جواهر با یف شدخص وسواسدی در ایدن مدورد 

بدود  گهیدااحب جواهر دشیخ محمگ حسن نجفی، دقیه بزرگ شیعه 3 آموزنگه اسز 
رود، بعدگ بریشدته، داخد  یم یچنگ قگم گ،یآیم رونیب 4حمام نهیاز خز شخصیکه: 
 نی: چرا چندگیسز  ررساکه او به وسوسه مبتال  گیجواهر دلمشود  ااحب یم نهیخز

 د،شدویکه از آن جدا بلندگ مد یو بخار سزیحمام راک ن نییفز: چون زم ؟یکنیم
                                                           

  21۲، ص ۲ ج وسائ  الشیعة؛  محمگ بن حسن شیخ حر لاملی؛ 1
  2۲01ح ؛ و درر الکلم غرر الحکم  لبگالواحگ بن محمگ تمیمی آمگى؛ 2
  ۲32ص  وسوام، شناخز و راه های درمان؛  للی محمگ حیگری نراقی؛ 3
هکی یا آکف و بگنه  های امروزی با ای بود که هماننگ جکوزی های قگیمی حوضچه  خزینه در حمام4

یردز، ادراد بیرون از محیط حوضچه خزینده اسدتحمام  ن قرار میآب یرم در آشگ و  سیمانی ساخته می
 شگنگ  کردنگ و قب  از خروج برای شستشوی بگن وارد حوضچه خزینه می می
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خداطر،  نیشود  بده همدیخورد، نجس میم بگن منکه بخار به  ینجس اسز و وقت
کده از  یخواسز ذهن او را با حرد شخصیز بزرگ، آن یردم یشستن بگنم برم یبرا

چدون  کدنل ،یییدویدرسز مد ،یاو اسز، منصرق کنگ  درمود: آر ا یسنخ همان خ
کنگ  او متقالدگ ینم زیاتصا  دارد، نجاسز به آن سرا نهیبخار از آن طرق به آب خز

بزریدان و   توجه بده سدیر1کرد ن تکراررا  کارآن  گریردز  رس از آن، د رونیشگه، ب
 های رها شگه از چنگا  وسوام هم مفیگ اسز  همچنین مرور خاطرا  وسواسی

  . توجه به فتوای فقها5
ای مقگار متعارق اکتفا کنگ و ذرهکسی که وسوام دارد بایگ در مورد مسائ  احکام به

بیشتر از دیگران در موضدولا  دیندی تکدرار ننمایدگ  در ایدن مدورد دقلدا ضدمانز 
متعارق اسز که دیگران انجدام  انگ که تکلیف شرلی آدم وسواسی همان مقگار نموده

ای در راسخ سدؤا  الله خامنهدهنگ الم از آنکه به یقین برسگ یا نرسگ  حضر  آیزمی
 انگ:  یف خانم وسواسی برای درمان وسوام چنین رهنمود داده

الزم  ،در مدورد نجاسدز هسدتنگ یگیشگ ینفسان زیحساس یکه دارا یادراد وسواس
 لم  کننگ: ریز یها هیوسوام به توا یماریخود از ب ییرها یاسز برا

 یعندیاسدز  ایاز نظر شرع مقگم، در طلار  و نجاسز، اا  بر طلار  اشد .الف
واجدب  ،حااد  شدگ شانیدر نجس شگن آن برا یگیترد نیکه کمتر یدر هر مورد

 اسز حکم به لگم نجاسز کننگ 
کنندگ، مگدر حکم به لگم نجاسز  گیکردنگ با گایبه نجاسز هم ر نیقی یایر یاه .ب

که ایدر ددرد  یبه طور ننگیرا با چشمان خود بب ظیش فیکه نجس شگن  یدر موارد
 گیدمدوارد با نیدکندگ، دقدط در ا گاینجاسز ر زیبه سرا نیقی نگیهم آن را بب یگرید

اسدز  یمورد ادراد مزبور تا زمدان درحکم  نیا یحکم به نجاسز کننگ  استمرار اجرا
 برود  نیاز ب یبه طور کل زیحساس نیکه ا
شسدتن بدا آب  بدار فیآن  ریدت ل یبدرا شدود یکه نجس مد یلضو ای ظیهر ش .ج 
ددرو بدردن آن در  ایاسز  تکرار در شستن  ینجاسز کاد نیبعگ از زوا  ل یکش لوله

 گیدبا اطیدرارچه و ماننگ آن باشگ بنابر احت  ینجس از قب ظیو ایر ش سز،یآب الزم ن
 از آن خارج یردد  آبتکان داده شود تا  ایبه مقگار متعارق دشار و 

                                                           

  71؛ ص شناخز و درمان وسوسه و وسوام در اسالم  محمود اریانی بلبلانی؛ 1
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اسز، لذا آن را بدر  یاحکام سل  و آسان و من بق با د ر  بشر یاسالم دارا نید .د
به جسدم و روحشدان  زیکار بالث وارد شگن ضرر و اذ نیخود مشک  نکننگ و با ا

و  کندگ یتلدخ مد شدانیرا بر ا یموارد، زنگی نینگردنگ  حالز دللره و اض راب در ا
  سدزیکده بدا آنلدا ارتبداط دارندگ ن یو کسدان شانیبه رنج و لذاب ا یگاونگ راضخ

 مدا ینعمدز، لمد  بدر اسدام تعل نیدآسان باشنگ و شدکر ا نییزار نعمز د شکر
 اسز  یخگاونگ تبارک و تعال

بده  اجیداز آن، احت ییاسدز  رهدا ییذرا و قاب  لالج زیوضع فیحالز،  نیا .هـ 
 خود را کنار یذاشته و متعبدگ و یشخص ۀقیذوق و سل گیو معجزه نگارد، بلکه با ایرؤ

بعدگ از ابدتال بده آن بدا رو   یاریمؤمن به دستورا  شرع مقگم باشنگ  اددراد بسد
و نفس خدود را بدا همدز و اراده  گیکن ک   به خگاونگ توانگ ادتهیمذکور از آن نجا  

 1.  انشاظ الله مودق باشیگگیآرامش بخش
آیز الله مکارم شیرازی نیز در راسخ به سؤا  یف خانم که به وسدوام شدگیگ مبدتال 

اسدز  نید  حکم خدگا اگیحکم خگا باش میتسل گیشما با»یویگ: بوده اسز، چنین می
اسز، هر چنگ حالز وسدوام بده « راک»براى شما  هیل بق گ،ییکه به مقگار متعارق بشو

درمدان  قیدطر نیداز ا ارىیو بس اسز راه نیترروشن نینجس اسز، ا گییویشما م
 2« انگشگه

 . توجه به عوامل وسواس7
ها ترثیر دراوان دارد  مثالً شناخز لدواملی مانندگ: برای درمان وسوام، شناخز ریشه

هدای آن اسدز  در ایدن ادور  الزم ضعف روحی، جسمی و سوظ تربیز از ریشه
اسز روح و جسم تقویز شگه و تربیز هم اادالح شدود، چدرا کده ممکدن اسدز 

 امدام محمدگباقروالگین در تربیز درزنگان دچار ادراط و یا تفدریط شدگه باشدنگ  
]بده  یکیاسز که ن یرگران کس نیبگتر3 «اْتفراِط  ىاآلباِء َمْن َدعاُ  اْلِبرُّ ِالَ  یر  » درموده اسز:

 :در اینجا یکی از دو حالز متصور اسز «درزنگ[ را به حگ ادراط برسانگ 
طدرز دکدر  نیاى که ا یونهدر ردتار با کودک، به مادراناز حگ  شیسل  انگارى ب :اول
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 ا  مسائ  نجاسز و راکی و ردتارهاى کودکانه در کسچییردد که ه  جادیدر کودک ا
از خدود موانبدز کدرده و  گیدخدود  با جدهینتنظر و کنتر  نگاشته و در او را تحز

دچار وسدوام  ،کادی نگارد صیرا کنتر  کنگ و چون کودک قگر  تشخ شیردتارها
 یردد   از حگ می شیب زیو حساس

در طلدار  و نجاسدز کدودک، موجدب  مدادراناز اندگازه  شیبد رىییسخز :دوم
دام شدگن و دقدز  زیداذ ةنیو زمشود وسوام او در آینگه می و آزار کدودک و حسل

 د  آور از انگازه او را دراهم می شیکردن ب

 هابه وسوسه ییاعتنایب .8
بده  ییالتنا یبی، و وسوام دکر یدرمان وسوام لمل یراهکارها برا نیتریاز اساس
هدا برای مبارزه با وسوسهها التنا کننگ  به وسوسه گینبا یوسواس ادرادهاسز  وسوسه

 بدا ایدن رو  کنندگ و مدهینذر کننگ، خدود را جر یا ببنگنگ،  مانیللگ و رسز بلتر ا
 یو اساس یاال درمان طلسم تکرار را بشکننگ  نها و به دنبا  آطلسم التنا به وسوسه

مدثال  کسدی کده در اسز   یالیخیو ب ییالتنایو ب یتوجلیب یو لمل یوسوام دکر
بدار  فید م،یشدویبار مد فیبا خود  للگ کنگ که من الما  لبادی وسوام دارد، 

و اادال بده  خدوانم یبدار مد فیدکدنم  قرائدز را یبار غس  م فیو  رمیییوضو م
ْن ُيَطداَع َفدِإَذا »درمود:  امام اادق کنم های شی ان توجه نمیوسوسه

َ
ُْ اْلَخِبيُث أ ي َما ُيِر ِإنَّ

ُكْ   ِْ َحدد
َ
ْْ ِإَلددى أ بدده ، ایددر از او اطالددز شددودخواهددگ رلیددگ مددیشددی ان  1؛ُعِصدديَ َلددْ  َيُعدد

البتده ایدر انسدان بده «  آیدگبده سدراغ کسدی از شدما نمدیهایش التنا نشود  وسوسه
 2 کدردها را بده چشدم مشداهگه مدیهای شی انی یردتار نبود، ملکو  آسمان وسوسه

 یویگ : شالر می

 3سروش  ن ام هشدار و گوش دل ب  پ         در راه عشق وسوس  اهرمن بسى است

 . شناخت پیامدهای وسواس9
سالز در حمام به شستشوی خود مشرو  اسدز  چده  چنگینتصور کنیگ دردی که 

یا دردی به این دلی  که حتدی ایدر از یدف   دهگانرژی مفیگی را از دسز می وقز و
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 ،کنگ که ممکن اسز نجدس یدا کثیدف شدوداحسام می ،متری س   آشرا  رد شود
داری رس از یف ملمدانی همده لدوازم را ترک نکنگ  و یا خانم خانهوقز منز  را هیچ

ه ادگماتی را بده خدود و اطرادیدانش وارد چدچنینی بسدیار  بایگ بشویگ  و موارد این
معنی تخریدب زندگیی خدود ددرد و ه وسوام و ادکار مزاحم ب امگکنگ بنابراین ری می

مخرب دیگدر ای بسیار امگهو ری اسزاختال  و سلب آسایش و آرامش برای دیگران 
ها به برخی از آثار وسوام در ایر خانم 1 کنگتر و بگتر میکه شرایط بیماری را وخیم

تردیگ در را در تزلز  خانواده ببیننگ، بی زنگیی خانواده خود دقز کننگ و آثار شوم آن
 :  یویگمی کننگ  به لنوان مثا  مردینظر میردتار خود تجگیگ

 گیدریبگ یو آشپز یبلگ اسز از کگبانویر یجور هنرهستم  همه یراض یلیاز زنم خ

  زندگ یدر وجدود  مدوج مد ی  ادگاقز و ملربدانگیدکه دکدر  را کن یتا هر کار

 اندگازه یاسدز کده بد شیکارهدا نیهمد یاسز، برا 22خالاه از هر نظر نمره زنم 

شدوم   ینمانگه رواند یزیدارم و چ یدوستش دارم و لاشقش هستم  اما مشک  بزری

 کندگ یکده مد یینگذاشته و با کارها میاز انگازه اسز که آبرو برا شیآن هم وسوام ب

 گیدیو یمد مدگام    ام دلو  کنم را به خانه یملمان ایبروم  یبه ملمان کنم ی  نمأجر

 یلدیرا خ اوکده  نیدهم وسوام نگارم  با ا   ااالً زمیهستنگ و دقط من تم فیکث هیبق

شگن خودم هم نمانگه اسز  هر جدور  یبه روان یزیچ طیشرا نیدوسز دارم، اما با ا

 فیدو  چدون هدزاردهدگ ینم زیاهم آورم، یو من ق م  یدل کنم، یهم با او احبز م

 زیوضدع نیدچکدار کدنم و از ا دانم ینم گری  دآورد یش میکارها یبرا ربط یب  یدل

 2 ام خسته شگه

 پزشک. مراجعه به روان51
و  ینیشدنام بدالروان بدهبلتدر اسدز  ،بلبدود روندگ درمدان یبرادر برخی از موارد 

 شود   رزشف مراجعه روان

 سایر توصیه های کاربردی 

وهدوا ترییر شرایط آب، تلقین شی انی بودن وسوام، ، نوشتن ادکارردتار ضبط کردن
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ردر کدردن  1، استعاذه و مگاومز به ذکر اللی،دوری از ادکار رویایی، و شرایط زنگیی
از  یو دور یجمع دسددته یها مسددادر جمعددی،  یزنددگییسددتر   اوقددا  دراغددز،

مقابله بدا  یتقویز ادکار مثبز برا 2 ی،یردتن از ادراد وسواسداالهیی، و تنلا یکاریب
آزاری ی، کسب معردز بیشتر با م العه مناب  مربوطه، تعق  در موضوع خودادکار منف
ی، رد  رذائ  اخالقی همچدون تکبدر و غدرور و وسواسخانواده یاری  آزاری،و دیگر

خواهی و خود را باالتر از انبیاظ و اولیاظ دانستن، دوری از تحقیر دیگران، ورز  زیاده
های یومیه در موق  معین و انجام لبدادا  مقدرر کردن و باالخره خوانگن مرتب نماز

    بخش اسزآرام

 فهرست منابع
 کتب

 قرآن کریم
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