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دوداوپسشک گرامی

باد

ايمیث مسٌاک زدن در اسالم

روش مسٌاک زدن

هسَان را ثب یه ساٍیِ  45درجِ ًسجت ثِ هحَر طَلی

پيامبر خدا (ص ) :جبرئيل  ،آن اودازٌ مرا بٍ مسًاك زدن

لجل اس ضزٍع هسَان سدى ثبیذ اس تویش ٍ سبلن ثَدى هسَان

دًذاى ثز رٍی ضیبر لثِ ٍ دًذاى لزار دادُ ٍ همذاری ثِ سوت

سفارش مى كرد كٍ گمان بردم آن را ياجب قرار خًاَد داد.

خَد هطوئي ثبضین .ثِ همذار وبفی خویز دًذاى رٍی هسَان هی

پبییي فطبر هی دّین تب پُزسّبی هسَان وبهال ثیي لثِ ٍ دًذاى ٍ

امام باقر (ع) :خًاودن دي ركعت وماز با مسًاك  ،با فضيلت

گذارین .سپس دّبى را ثب آة خیس هی وٌین تب خویز دًذاى

ّوچٌیي ثیي دًذاى ّب فزٍ رٍد .ثعذ ثب یه حزوت لزسضی

تر از َفتاد ركعت بدين مسًاك است.

خَة وف وٌذ.

هٌبست ٍ ثب داهٌِ ی ون هسَان را ثِ سوت ثبال حزوت هی

روش صدیح مسٌاک زدن

اٍل اس سطح جًَذُ ی دًذاى ّب ضزٍع هی وٌین وِ ثب حزوت

دّین .ایي حزوت لزسضی هحذٍد ثبیذ  3-4دفعِ تىزار ضَد تب

هسَان سدى صحیح اس اروبى اصلی همَلِ ی ثْذاضت دّبى ٍ

رفت ٍ ثزگطت رٍی سطح جًَذُ ،خویز دًذاى ثِ خَثی وف هی

توبهی سطَح غیز لبثل دستزس ثزای هسَان تویش گزدد.

دًذاى است .ووتز وسی را هی تَاى یبفت وِ در طی ضجبًِ رٍس

وٌذ ٍ ضیبرّبی هَجَد ثز رٍی دًذاى تویش هی ضًَذ .سطَح

هسَان ًشًذٍ ،لی چیشی وِ ووتز ثِ آى تَجِ هی ضَدً ،حَُ

جًَذُ در ّز فه ،در دٍ ردیف سوت چپ ٍ راست لزار دارد

صحیح هسَان سدى هی ثبضذ ،طَری وِ در اوثز هَارد هسَان

وِ اس یه سوت در فه پبییي ضزٍع وزدُ ٍ ثِ سوت دیگز هی

سدى ثب هسَان ًشدى سیبد تفبٍتی ًوی وٌذ.

رٍین .سپس ّویٌطَر ثزای فه ثبال الذام هی وٌین.

یبدگیزی هسَان سدى صحیح ،ووه ضبیبًی در اهز ثْذاضت

سپس هی رٍین سزاغ ثیي دًذاى ّب وِ ایي وبر ثذٍى استفبدُ اس

دّبى ٍ دًذاى خَاّذ داضتّ ،ز چٌذ وِ آهَسش صحیح هسَان

ووه ًخ دًذاى اهىبى پذیز ًیست( .رٍش صحیح ًخ دًذاى

سدى حضَری ثْتز است.

وطیذى در ثزٍضَر ضوبرُ  144آهذُ است)

هسَان سدى ٍلتی وبهل خَاّذ ضذ وِ سطح سثبى ٍ ثیي دًذاى

ثعذ اس تویش ضذى ثیي دًذاى ّب ،هی رٍین سزاغ هجبٍرت

ٍ لثِ را ًیش تویش وٌین.

دًذاى ثب لثِ وِ هْن تزیي لسوت آهَسش هسَان سدىً ،حَُ ی

ًَع هَاد است وِ در ضیبرّبی ّز دًذاى ،ثیي
ثِ طَر ولی سِ
رتينول
دًذاى ّب ٍ ثیي دًذاى ّب ٍ لثِ رسَة هی وٌٌذ:

تویش وزدى ایي ًبحیِ است .در حبلیىِ هزدم اوثزا ثِ ایي لسوت
ووتز تَجِ هی وٌٌذ ٍ هطىل اصلی در رعبیت ثْذاضت ّن در

 .1هَاد غذایی وِ در طی رٍس هصزف هی ضَد.

تویش وزدى ایي ًبحیِ هی ثبضذ.لـذا ایي ثخـص را ّوـزاُ ثب

 .2پزٍتئیي ّبی ثشاق ٍ هَادی وِ در طی ضجبًِ رٍس ثزاثز تجشیِ

تصـبٍیز ٍ دلیك تز تَضیـح هی دّین.

ثزای هسَان سدى سطَح داخلی دًذاى ّب ًیش هبًٌذ ضىل
سیز عول هی وٌین.

هَاد غذایی تَسط آًشین ّب ٍ هیىزٍة ّبی هَجَد در دّبى
ثَجَد هی آیذ.
 .3هیىزٍة ّبیی وِ ثِ طَر طجیعی در هحیط دّبى ٍجَد دارًذ.
ّذف اصلی اس هسَان سدى پبن وزدى ولیِ ایي هَاد اس سطَح
هختلف دًذاًی است.
ةًحر اسث ةعد از ير وعده غذا دهداهًا را مسٌاک کوید  .اگر
اهجام این کار مقدور هیسث  ،جٌصیى می صٌد خداقل دوةار ،

اسحفاده از خمیر دهدان و ديان صٌیى يای خاوی فلٌراید میزان

جٌجى صٌد کى اسحفاده از همک خضک  ،جٌش صیرین و سایر

صب قتل از خٌاب و صتح قتل یا ةعد از صتداهى دهداهًا را ةى

پٌسیدگی دهداهًا را ةى مقدار  55جا  03درصد کايش می ديد .

پٌدريا ةرای مسٌاک کردن صدیح هیسث و ةاعخ ساییدگی میوا

مدت  5دقیقى مسٌاک کوید .

و خراصیدن لثى می صٌد .
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ثزای سطَحی اس دًذاى وِ در لَس فه لزار دارًذ ،ثبیذ ثب

اًتخبة ًَع هسَان  ،ثستگی ثِ تٌبست ٍ تسلط افزاد ثزای

هبًَری هٌبست ٍ چزخبًذى جْت هسَان دستزسی ثِ ًَاحی

استفبدُ ثْتز اس آى ٍ ٍضعیت دّبى ٍ دًذاى دارد .

را وِ تَضیح دادم ،فزاّن سبسین ٍ ّز چِ اس ًبحیِ ی دًذاى

 چٌبًچِ پالن ّب را اس سطح دًذاى پبن ًىٌین  ،در دراس هذت

ّبی عمت فه ثِ سوت جلَ پیص هی رٍین جْت هسَان را

ثبعث تطىیل جزم دًذاى هی ضَد وِ جزم دًذاى تطىیل ضذُ ،

ّن تغییز هی دّین ،طَری وِ در دًذاى ّبی جلَ ،وبهال اس اس

تَسط هسَان پبن ًوی ضَد  .ثزای اس ثیي ثزدى آى هزاجعِ ثِ

پُزسّبی جلَیی هسَان ثزای تویش وزدى استفبدُ هی وٌین.

دًذاًپشضه الشاهی است .

وشریٍ شمارٌ 342

شرکت زغالسنگ پروده طبس

 هسَان خَة  3تب  4هبُ ثبیذ دٍام ثیبٍرد ٍ پزسّبیص حبلت
اٍلیِ خَد را اس دست ًذّذ.
تویش وزدى سثبى ًمص هْوی در اسثیي ثزدى ثَی ثذ دّبى دارد .
 سبلی یىجبر ثِ دًذاًپشضه خبًَادگی خَد هزاجعِ وٌیذ ٍ
سالهت دّبى ٍ دًذاًْبی خَد را چه وٌیذ.

حزف حسبة دٍم:
سًدگی هشتزک یک باسی کِ بز پایِ حدس ٍ گواى
ةى هکات زیر جٌجى کوید:
هتخصصیي گفتِ اًذ وِ طَل هذت هسَان سدى صحیح
ثیي  5الی  7دلیمِ هی ثبضذ.
 رٍی سطح سثبى وِ حتوب ثبیذ هسَان وطیذُ ضَد ٍ الی
پُزسّبی سثبى ًیش تویش گزدد .الجتِ ایي وبر ثبیذ آّستِ ٍ آرام
اًجبم ضَد تب ثِ ثِ ثبفت سثبى آسیجی ٍارد ًطَد.

باشدً ،یست .بسیاری اس هزدم ،اعن اس هزد ٍ سى اس بیاى
صزیح خَاستِّای خَد بین دارًد ٍ در ًتیجِ بز آًْا
سزپَش هیگذارًد ٍ ًتیجِ ایي پٌْاىکاریًَ ،هید شدى
اس رسیدى بِ خَاستِّایشاى ٍ خشن گزفتي بز ّوسزی
است کِ اس بزآٍردُ کزدى خَاستِّای ًاگفتِ آًاى

 سعی وٌیذ ثعذ اس ضستي خویز دًذاى ،یه ثبر ّن ثذٍى

کَتاّی کزدُ است .ایجاد رٍابط صویوی با ّوسز ،بدٍى

خویز ،هسَان ثشًیذ.

صداقت ٍ درستی در گفتار ٍ کزدار اهکاىپذیز ًیست.

 ثزای تویش ضذى الی دًذاًْب اس ًخ دًذاى استفبدُ وٌیذ .

بِ یاد داشتِ باشید کِ ّوسزتاى فکزخَاى شوا ًیست،

فزاهَش ًىٌیذ وِ هسَان سدى دًذاًْب ثِ تٌْبیی ثزای تویش

یعٌی علن غیب پی بزدى بِ درٍى ٍ افکار شوا را ًدارد.

ضذى دًذاًْب وبفی ًیست ٍ فمط دٍسَم دًذاًْب را تویش هی
وٌذ .

خَاستِّایتاى را بِ رٍشٌی بیاى کٌید.

تهيه كننده :

ووجَد ٍیتبهیي ّبی  ٍ A - C - Dولسین  ،فسفز یب عذم
تعبدل ثیي ولسین ٍ فسفز ٍ ووجَد فلَرایذ هوىي است ثبعث
ایجبد هطىالتی در رضذ ٍ ًوَ دًذاى ٍ یب پَسیذگی آًْب ضَد.
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