
در روايات اسالمي مقام و منزلت وااليي بـراي مـنـتـظـران        
دارد. موعود آمده است كه گاه انسان را به تـعـجـب وا مـي        

چگونه ممكن است عملي در ظاهر ساده از چنين فضيـلـتـي    
برخوردار باشد. توجه به فلسفه انتظار و وظايفـي كـه بـراي         
منتظران واقعي آن حضرت بر شمرده شده، پاسخ اين سـوال    

 را روشن مي سازد:
از پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه و آله و سلم) روايت شـده        -1

 برترين عبادتها انتظار فرج است.  است كه فرمودند:

برترين جهاد امـت مـن       همچنين رسول اكرم فرمودند:  -2

 انتظار فرج است.

كـنـد   از اميرالمؤمنين (عليه السالم) نقل مي   شيخ صدوق -3

منتظر فرج باشيـد و از رحـمـت           كه آن حضرت فرمودند:  

خداوند نا اميد نشويد؛ بدرستي كه خوشايندترين اعمال نـزد    

 خداوند صاحب عزت و جالل، انتظار فرج است.

دركتاب خصال از امام صادق (عليه السالم) روايت شـده       -4

منتظر امر   پدران بزرگوارشان فرمود:  نقل ازكه آن حضرت به

 ما، بسان آن است كه در راه خدا به خون خود غلتيده باشد.

در كمال الدين به نقل از امام صادق (عليه السالم) روايت    -5

ديگري در فضيلت انتظار به اين شرح وارد شده است: خوشـا   

به حال شيعيان قائم ما كه در زمان غيبتش چشـم بـه راه         

ظهور او هستند و در هنگام ظهورش فرمانبردار او؛ آنان اولياء 

ها كه نه ترسي بـرايشـان هسـت و نـه           خدا هستند، همان

 اندوهگين مي شوند.

با روايات ياد شده ممكن است اين پرسش مطرح شـود كـه      

چرا انتظار، از اين فضيلت برجسته برخـوردار اسـت؟ بـراي        

رسيدن به يك پاسخ مناسب، چند نكته اساسي را بايد مـورد    

 توجه قرار داد:

طـور  همان انتظار حلقه ارتباط شيعه با امام معصوم :  -1

كه مي دانيد واليت و امامت مكمل يك ديگر و ركن اساسي 

مكتب تشيع است . اعتقاد به وجود حجت خدا و امام معصـوم   

در هر عصر و زمان از مهمترين نقاط تمايز اين مـكـتـب از      

هاست از ديدگاه شيعه پذيرش واليت معصوميـن  ساير مكتب

طور كلي تسليم در برابر امام و حجت عصر، سرآمد همـه  و به

ها و شرط قبولي همه اعمال عبادي است. البته انتظار  فضيلت

گستـر  به معناي درست آن ، يعني اميد به ظهور و قيام عدالت

آله) وعليهاهللامعصوم ازخاندان پيامبر اكرم(صلي امامدوازدهمين 

كه در حال حاضر حجت خدا، واسطه فيض الـهـي، زنـده و        

هـا در    شاهد و ناظر اعمال شيعيان خـود و فـريـادرس آن         

 ها و نا ماليمات است.گرفتاري

ها مـعـيـار    آرزوها و آمال انسان ها : معيار ارزش انسان -2

خوبي براي سنجش رشد كمال و تعالي آنهاست، تا آنجا كـه    

برخي مي گويند: بگو چه آرزوئي داري تا بگويم كـيـسـتـي؟      

آرزوهاي متعالي و ارزشمند نشان از كـمـال روح و رشـد            

شخصيت انسانها و بلنداي همت آنـان دارد. بـه عـكـس،            

همتي و عدم رشـد    اهميت حكايت از بيآرزوهاي حقير و بي

-السالم) در همين زمينـه مـي     كند. امام علي (عليه  افراد مي

پس از اين مقدمه  ارزش مرد به اندازه همت اوست.   فرمايند: 

توان گفت چون انسان منتظر، برترين و ارزشمـنـدتـريـن     مي

طور طبيعي از بهـتـريـن و واالتـريـن          آرزوها را داراست، به

ها نيز برخوردار است. آرزوي نهائي انسـان مـنـتـظـر،         ارزش

حاكميت دين خدا و مكتب اهل بيت در سراسر دنيا، استقـرار  

حكومت صالحان و مستضعفان در تمام جهان، كوتـاه شـدن     

دست ظالمان و مستكبران، برقراري نظام قسط و عـدل بـر     

 پهنه زمين و گسترش امنيت و رفاه در اين كره خاكي است.

انتظار نقش مـهـمـي در       عامل پويايي فرد و جامعه:   -3

سازندگي و پويايي فرد و جامعه در زمان غيبت دارد و اگـر        

انسان منتظر به وظايفي كه براي او در نظرگرفته شده عمـل  

كند ، به الگوي مطلوب انسان مومن دست يافته و به جايگـاه  

و مرتبه واالئي خواهد رسيد . به عبارت ديگر انسان منتظر بـا  

رعايت همه شرايط انتظار ، به همان شأن و منزلتي كه مـورد  

نظر دين اسالم است و به باالترين نقطه كمال نائل خـواهـد   

 شد.
 )28( برگرفته از ماهنامه موعود، شماره 

 اندازي كارخانه صنايع پشم اصفهانراه

اولين مجمع عمومـي شـركـت       1314اسفندماه  14در تاريخ 

سهم) نه نفر را به سمـت    6000تشكيل شد و صاحبان سهام (

البدل براي مدت چهارسـال  هيئت مديره و دونفر اعضاي علي

با دو نفر اعضاي   و نه نفر را به سمت هيئت تفتيشيه [بازرس]  

البدل براي مدت چهارسال كه بعداً به يك سال تقـلـيـل    علي

 يافته تعيين كردند. 

 راه افتادن اين كارخانه به لشكركشي بيشتر شباهت دارد: 

درصد آن را    34نفر آمده اند از مبلغ ششصد هزار تومان  392

خـواهـنـد يـك كـارخـانـه            پرداخته اند. چه خبراست كه مي 

ريسندگي و بافندگي پشم به راه بيندازنـد. از ايـن لشـگـر            

انـد  تومان نقد پـرداخـتـه    34نفر هر كدام فقط  24سهامداران 

سـهـم      3نفر  48سهم) و   2تومان (  68نفر  47(يك سهم) و 

اند. اما علي آقا بزرگتريـن   تومان پول داده 102اند يعني خريده

سهم دارد و اين اول عشق است: تاجـر جـوان       220سهامدار 

شود. هيئت مديره اين افراد بودند، حـاج سـيـد         صنعتگر مي

حسين دردشتي، محمدهراتي، حاج ابوالقاسم تبريزي، عـلـي     

همدانيان، حاج عبدالحسين اخوان دهدشـتـي، حـاج حسـن         

وفادار، حاج رضا زاهدي، حاج  حسين رناسي و محمود مـلـك   

البدل يكي حاج محمد لباف و ديگـري  صالحي و اعضاي علي

محمدحسن دهدشتي. اعضاي هيئت بازرسي هـم انـتـخـاب        

هـاي  در دفتر ثبـت شـركـت      90شدند. اين شركت به شماره 

 داخلي اصفهان به ثبت رسيد.

پس از اين انتخابات بالفاصله هيئت مديره تشكيل شد و از     

بين خود محمد هراتي را به رياست هيئت مديره و مديرعامل 

و علي آقا همدانيان و حاج عبدالحسين اخوان دهدشتي را بـه  

سمت نائب رئيس برگزيد و حق امضاء را منحصراً به هراتي و 

همدانيان و وفادار واگذار كرد. نكته قـابـل تـوجـه در ايـن             

انتخابات آن است كه علي آقا كه بيشترين سهام را دارد، نـه    

شود و نه مديرعامل. شايد دلـيـل آن      رئيس هيئت مديره مي

ساله است و يا استفاده از نفـوذ و     27جواني علي آقا باشد كه 

اعتبار بازرگان درستي مثل محمد هراتي. هرچه هست اوراق    

 ها بايد با سه امضاء اعتبار مي يافتند. بهادار و نامه

تاريخ سند باغ زرشك (كارخانه صنايع پشم بعدي) در سـال        

به نام صاحبان سه امضاي باال صادر شده اسـت. ايـن       1315

باغ ساخته و پرداخته شاه عباس طي مرور زمان به ملـكـيـت    

يوسف خان اميربختياري پسر حسينعلي خان درآمـده بـود و       

وساز آغاز گرديد. كاخ زيباي ميان آن دفتر كارخانه شدوساخت

 اندازي گرديد.صورت كارخانه صنايع پشم اصفهان راهو به اين
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فرارسيدن ماه مبارك شعبان و ميـالد باسعادت سومين امام معصوم،               

سرور آزادگان جهان و ميالد حضرت        السالم)  (عليه  الحسينحضرت اباعبداهللا 

دار گذشت و   سمبل مقاومت و وفاداري و پرچم      السالم)  (عليه  ابوالفضل العباس 

كنندگان و سرور   فداكارى و جانبازى درصحراى كربال و ميالد زينت عبادت         

محمد مهدي موعودآلو ميالد قائمالسالم) (عليهسجاد گران، حضرت امامنيايش

 نمائيم.ميوتهنيت عرض رابه همه مسلمين جهان تبريكالشريف)فرجهتعالياهللا(عجل

 در  مواد غذايي موثر

 دندان  پوسيدگي
 چگونه در كارگروهي  2

 تر عمل كنيد؟ موفق
2 

 زندگي نامه بنيانگذاران موسسه 

قندنقش جهان، هايعادي ساليانه شركتمجامع عمومي 

ي ساختمان و بتن همدانيان، حـمـل و نـقـل           توسعه

گـذاري نـور     همدانيان، بازرگاني همدانيـان، سـرمـايـه      

همدانيان و صنايع نساجي همدانيان در خرداد ماه سـال  

هـاي كشـاورزي     جاري برگزار گرديد و مجامع شركـت 

كشت، توسعه و مديريت بافناز و سيمان مكانيزه اصفهان

 اصفهان نيز در تيرماه برگزار خواهد شد.

در اين مجامع كه در حضور مديران محترم مـوسـسـه،      

نمايندگان صاحبان سهام، حسابرس قانوني و اعضـاي      

گيري هيئت مديره هر شركت برگزار گرديد، پس از رأي

و انتخاب هيئت رئيسه، گزارش فعاليت هيئت مـديـره،     

حسابرس و بازرس قانوني شركت به استماع حاضـريـن   

هاي مالـي،  رسيده و در پايان نيز پس از تصويب صورت

حساب سود و زيان و صورت جـريـان     ترازنامه و صورت

وجوه نقد هر شركت براي سال مالـي مـنـتـهـي بـه           

مـديـره،   هاي حقوقي هيـئـت  ، شخصيت 1390/12/29

وروزنامه كثيراالنتشار  البدلوعليهمچنين بازرسان اصلي

 سال، تعيين گرديدند. 1جهت درج آگهي ها براي مدت 

 

 هاي تـابعهبرگـزاري مجـامع عمـومي عـادي سـاليانه شـركت

 بهترين اعمال، انتظار فرج

 (عجل اهللا تعالي فرجه الشريف)امام زمان 
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   6693541تلــفن:   •

  6693441دورنگار:  •

• www.hamedanian.com 

• info@hamedanian.com 

 

 دعوت به همكاري: 

گشا و مطالب پيشنهادي خود را جـهـت   لطفاً نظرات راه

    درج در شمـاره هاي بعدي براي ما ارسال فرمائيد.

 واحد روابط عمومي و ارتباطات

شهر رمضان شهر اهللا و امام على عليه السالم فرمودند:  
 شعبان شهر رسول اهللا و رجب شهرى؛

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و 

 ) 23، ح 266ص  7(وسائل الشيعه، ج رجب ماه من است.  

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطاتهمدانيان / موسسه خيريه علي و حسين 

 پوسيدگي ريشه ي دندان

نشينى لثه است كه فاكتوراوليه درايجاد پوسيدگى ريشه، عقب

هـاى  حالت ريشـه   اغلب ناشى از بيمارى لثه است كه در اين

عريان بسيار مستعد پوسيدگى هستند. فاكتورهاى ديگرى كه  

با افزايش شيوع اين پوسيدگى ارتبـاط  

دارد، ميزان سن، فقدان فلورايد موجود 

در آب، بهداشت ضـعـيـف دهـان و         

خوردن مكرر مـواد غـذايـي حـاوي         

كربوهيدرات است. درمان پوسيـدگـى    

ريشه شامل ترميم دندان و مشـاوره      

تغذيه است. پوسيدگـى ريشـه يـك         

بيمارى عفونى دندان اسـت كـه در         

شود، تر بيشتر مشاهده مىبالغين مسن

هـاى  زيرا اين گروه از افـراد دنـدان      

طبيعى خود را در مدت بيشترى نـگـه   

 اند.داشته

 عوامل تغذيه اى موثر بر پوسيدگى دندان

اى موثر بر پوسيدگى دندان عبارتند از : دفـعـات    عوامل تغذيه

مصرف مواد كربوهيدراتي يا قندي، نوع تغذيه، دفعـات غـذا     

خوردن، تركيبات مواد غذايى و آشاميدنى، مدت زمان تمـاس  

 دندان با مواد غذايى و آشاميدنى.

 مواد غذايي مولد پوسيدگي

هـاي مـولـد      آل براى بـاكـتـرى     ي ايدهها مادهكربوهيدرات

هـا  هاى اسيدى ناشى از آنپوسيدگي دندان هستند و فرآورده

شود كه زمينه مى 5/5بزاق به پايين تر از  PHموجب كاهش

 كند.مناسب را براى توليد پوسيدگى فراهم مى

گروه مواد غذايى موجود هستـنـد:    6گروه از  4مواد قندى در 

 مواد قندى. -4هاى لبنى فرآورده - 3ها ميوه -2حبوبات  -1

با وجود اينكه بعضى سبزيجات نيز مواد قندى دارنـد، ولـى       

زايى آنها ارائه نشده است. مـوادى   گزارشى مبنى بر پوسيدگى

شود. مى5/5كمتر از بزاق به PHچون نشاسته موجب كاهش

ها(تازه،خشك و كمپوت)  بيسكوييت، چيپس، نان و انواع ميوه

 زا هستند.ها نيز پوسيدگىميوهو همچنين آب

تمايز بين مواد مولد پوسيدگى دندان، متوقف كننده پوسيدگى 

 و ضد پوسيدگى بسيار مهم است.

زايى همچنين تحت تاثير عوامل ديگرى مانندحجم پوسيدگى

هاى مصرف غذا، و ميزان بزاق توليد شده در فرد، تعداد وعده

تركيبات مواد غذايى مورد استفاده، ميزان تشـكـيـل پـالك       

 ميكروبى و ميزان استعداد ژنتيكى فرد است.

ي مواد غذايى متـوقـف كـنـنـده       

 پوسيدگى

هـاى  يا آن دسته كه توسط ميـكـروب  

پالك دندان، قابل مصرف نيسـتـنـد،    

PH كاهش  5/5تر از بزاق را به پايين

هايى دهند.اين مواد شامل پروتئيننمى

چون تخم مرغ، ماهى، گوشت، بعضى 

سبزيجات و آدامس هاى بدون قـنـد     

قندهاى مصنوعي از قـبـيـل       هستند.

ساخارين، سيكالمات ها و آسـپـارتـام    

نيز جزء اين گروه هستند. بعـضـى از      

شواهد دال بر اين است كه قندهاي مصنوعي به علت اينكـه  

مواد مورد نياز را در اختيار باكتري هاي مولد پوسيدگي قـرار    

 ي پوسيدگى هستند.كنندهدهند، متوقفنمى

 مواد غذايى ضدپوسيدگى

هـا جـذب غـذاهـاى         موادى هستند كه هنگام استفاده از آن

هاى پنج قنـدى  شود. الكل ها مختل مىاسيدزا توسط باكترى

شوند، زيرا توسط آمـيـالز بـزاق      جزء اين دسته محسوب مى

شـامـل    اين گروه از مـواد      شوند. مكانيسم عمل تجزيه نمى

هاي مولد پوسـيـدگـي    هاى ضدميكروبى عليه باكتريفعاليت

ي اين مواد مي توان آدامس هاي بدون قـنـد     است. از جمله 

 را نام برد. حاوي گزيليتول

تاثير آدامس در كاهش پوسيدگى از طريق ترشح بزاق اسـت    

سازى بزاق و در پـى آن        كه منجر به افزايش فعاليت خنثى

-آدامس شود. ها ازسطح دندان مىكربوهيدراتافزايش زدودن

ترشح بـزاق در كـاهـش           هاى بدون قند از طريق افزايش

شود پـس از غـذاهـاى          پوسيدگى موثر هستند. توصيه مى 

هاى غذايى از آدامس بدون قند استفاده كنيد حاضرى يا وعده

تا احتمال پوسيدگى را كاهش دهد. در عيـن حـال امـكـان         

هاى تخريب شده دندان نيز افزايش معدنى شدن مجدد بخش

 مى يابد.

 در  مواد غذايي موثر
 دندان  پوسيدگي
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همكاران گرانقدر جنابان آقايان سعيد شيراني،محمد موركيـان  

 زادهو مسعودپهلوان

صميمانه ترين تبريكات ما را به مناسبت فرارسيدن زادروزتان 

در اين ماه پذيرا باشيد، سعادت و بهروزي روزافـزون شـمـا        

 آرزوي ماست.
 روابط عمومي و ارتباطات

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تبريك و تهنيت 

 شمـاره سيزدهـم

 خواص دارويي

 گـيـالس 
 

رو روند اكسيداني بوده، ازاين گيالس سرشار از تركيبات آنتي

هـاي  احتمال ابتال به بـيـمـاري    اندازد.  پيري را به تاخير مي

دهد. فالوونووئيدهاي موجود در     قلبي عروقي را كاهش مي

هـاي آزاد    توسط راديكـال   از ايجاد هر گونه آسيب گيالس، 

درمان مناسبي براي آرتريت، رماتيسـم،   كنند.  پيشگيري مي

عنوان توان بهاز گيالس مي واريس و دردهاي مفصلي است. 

هاي پوسـت را     ماسك زيبايي استفاده كرد و چين و چروك

ها مفيد است و به دفع سموم از بـدن   براي كليه كاهش داد. 

سوخت و ساز بدن را افزايش داده و به هضم  كند.  كمك مي

سيستم اعصاب را تسكين داده و با توليد  كند.  غذا كمك مي

هورمون شادي در بدن، احساس بهتري را در مـا ايـجـاد          

زياد است و براي تصـفـيـه       فيبر داراي چربي كم و كند. مي

بـراي كـاركـرد       خون در سيستم گوارشي بسيار مفيد است. 

قواي فكـري   منظم قلب، روده و معده نيز بسيار مفيد است. 

كنند و    افرادي كه زياد گوشت استفاده مي كند. را تقويت مي

توانند از گيالس استفاده كـنـنـد     خون آنها اسيدي است مي

براي كاهش وزن مفيد  كند.  دليل اينكه خون را قليايي ميبه

است. چربي اشـبـاع       Cداراي مقدار فراواني ويتامين  است. 

 شده در گيالس بسيار كم است و كلسترول ندارد.

 
 

 
 

 دردسر كالم

پارسايي جواني خردمند از فنون فضايل حظي وافر داشت، و           

طبعي نافر. چندانكه در محافل دانشمندان نشستي زبان            

سخن ببستي؛ باري پدرش گفت: اي پسر، تو نيز آنچه داني            

 كه بپرسنداز آنچه ندانم و شرمساري برم.بگوي. گفت: ترسم

 كوفت/ زير نعلين خويش ميخى چندنشنيدى كه صوفيى مى

 آستينش گرفت سرهنگى      /      كه بيا نعل بر ستورم بند

 نگفته ندارد كسي با تو كار    /  وليكن چو گفتي دليلش بيار 

 
 

 موجب درجات و سبب دركات
يكي از جمله صالحان به خواب ديد پادشاهي را در بهشت، و    

پارسايي در دوزخ، پرسيد كه موجب درجات اين چيست، و            

 سبب دركات آن چه؟ كه مردم به خالف اين معتقد بودند!

كه اين پادشاه به ارادت درويشان به بهشت                ندا آمد:  

 اندرست، و اين پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ.

 حكايت نامه 

 شعبان) 3(وروزپاسدارالسالمعليهوالدت امام حسينتير:  3

و روز جانـبـاز    السالم عليهوالدت ابوالفضل العباس تير:   4
 شعبان) 4(

 شعبان) 5( السالمعليهوالدت امام زين العابدين تير:  5

 شعبان) 11(و روزجوانالسالم عليهاكبروالدت عليتير:  11

و جشـن     عجل اهللا تعالي فرجهوالدت حضرت قائم تير:   15

 شعبان) 15(نيمه شعبان 

كاركنان يك نهاد، بايد در كارآيي و به موفقيت رساندن                

شان مشاركت داشته باشند. اين مساله اگر چه    هاي كاري گروه

رسد، اما در عمل چندان هم        نظر ميروي كاغذ خيلي خوب به

آسان نيست، چرا كه اعضاي يك گروه اغلب در سبك،                

كنند. اگر    نگرش، تعهد و اخالق كاري متفاوت عمل مي           

عضوي از يك گروه كاري هستيد يا يك تيم را نظارت و                

كنيد، بايد نكاتي را مورد توجه قرار دهيد، چرا كه          مديريت مي

كنند و  تر مي اين نكات، مشاركت پربارتر با گروه را آسان           

 دهند. اختالفات را در ميان اعضا كاهش مي

 چرخه سرزنش را متوقف كنيد

ها اغلب اعضا را      آيد، گروه   وقتي اشكالي در كار به وجود مي       

كند.   كنند كه اين مساله در كار آنها مانع ايجاد مي سرزنش مي

توانيد دو راهكار     عنوان عضو يك گروه مي    در اين شرايط، به   

گير   را مد نظر قرار دهيد تا از اين رفتار تيمي مخرب و وقت              

آميز استفاده نكنيد.     جلوگيري كنيد. اول اينكه از زبان سرزنش  

جاي آن، اظهارنظرها يا سواالت انتقادي را به كار ببريد كه           به

شوند. بر حل مشكالت يا جلوگيري از وقوع آنها متمركز مي          

دوم اينكه اگر ديگر اعضاي گروه رويه سرزنش كردن را در             

پيش گرفتند، وارد عمل شويد و بحث را به سوي رويكردي             

توان از    عنوان مثال، در اين شرايط مي      سازنده تغيير دهيد. به   

جويي براي اينكه در زمان صرفه     «اين عبارت استفاده كرد:      

كنيم، شايد بهتر باشد تالش كنيم كاري انجام دهيم كه               

نظر شما  نگذاريم اين مشكل بار ديگر اتفاق بيفتد. بنابراين، به 

 »چه تدبيري بينديشيم كه از وقوع دوباره آن جلوگيري كنيم؟

 بر حال و آينده متمركز شويد

ها و  در گذشته متوقف نشويد، بلكه از گذشته (موفقيت             

هاي گروهي) كمك بگيريد تا اعضاي گروه را               شكست

راهنمايي كنيد راه خود را براي رسيدن به پيشرفت تعيين              

توانيد گذشته را تغيير دهيد، بنابراين تنها براي     كنند. شما نمي

  درس گرفتن از آن استفاده كنيد.

 از پشت سر حرف زدن بپرهيزيد

صحبت كردن مخفيانه در مورد يكي از اعضاي گروه با ديگر            

گرداند.   اعضا، معموال فرآيند را به همان چرخه سرزنش برمي         

هاي اعضاي گروه را      گاهي اوقات خوب است كه ناكامي        

نشان دهيد، اما نبايد اين كار را در مقابل ديگران انجام دهيد.         

اين كار نتيجه عكس دارد و مضر است، مگر اينكه دليل                

  اي براي آن داشته باشيد. مشخص و سازنده

 مسووليت شخصي

مسوول رفتار خود باشيد، نه رفتار ديگر اعضاي گروهتان.             

گيريد، به  وقتي مسووليت رفتارهاي ديگران را به عهده مي         

توانيد با هم گروهي خود كار        رسيد كه ديگر نمي   شرايطي مي 

  شود. كنيد و اين مساله اغلب موجب بروز اختالف مي

چگونه در 
كارگروهي 

تر  موفق
 عمل كنيد؟

 مناسبت هاي تير ماه 

 خواص ميوه ها 

 

 . در كارهاي خانه كمك كردن9

هاست اما بـايـد     درست است كه كارهاي خانه به عهده زن

 توجه داشت كه اداره يك خانه كار آساني نيست.

يك خانم خانه دار اگر شبانه روز هم كار كند باز هـم كـار     

هست پس اگر وارد خانه شدي و متوجه شدي كه هـنـوز     

 كارهايي است كه همسرت بايد انجام دهد به او كمك كن.

 داند.همسرت اين عمل تو را يك نوع محبت به خودش مي

شوي دسـت    مردانگي به اين نيست كه وقتي وارد خانه مي

 به سياه و سفيد نزني و فقط امر و نهي كني.

پيامبر خدا (صلي اهللا عليه و آله) با آن عظمتش در خانه بـه    

كرد در دوخت لباس و تهـيـه غـذا و        همسرش كمك مي

 نظافت منزل او را ياري مي كرد.

حضرت علي (عليه السالم) خانه را جـارو مـي زد و بـه              

حضرت فاطمه (سالم اهللا عليها) كمك مي كرد و حتي در     

كنار ايشان آشپزي مي كرد. وقتي پيامبر اين صـحـنـه را        

مشاهده كرد فرمود كسي كه در كارهاي منزل به هـمـسـر    

خود بدون سركشي دلتنگي و تكبر خدمت كند پـروردگـار     

كند و برايش به هر روز و    اسمش را در دفتر شهدا ثبت مي

دارد بـه آن     شبي ثواب هزار شهيد و به هر قدمي كه برمي

 دهد. مرد ثواب حج و عمره مي

 اصول همسر داري 

 ادامه از شماره قبلي نشريه

 استفاده از كاالهاي خارجي -كاريكاتور   


